Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

Polonez Kościuszki
( r.)
Podróż two a nam niemiła,
Lepsza przy aźń z nami była,
Podróż two a nam niemiła,
Wielki smutek nam sprawiła.
Kochalim¹ cię należycie,
Szanowali nad swe życie,
A gdy nam od eżdżasz, bywa zdrów,
O przy aźni nasze dobrze mów.

¹koc li — ǳiś: kochaliśmy. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
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