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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI
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Pobudka
śpiewana przez banderię krakowską w czasie pochodu ubileuszowego w Wiedniu ()
Nuta: Bartoszu, Bartoszu!¹
Wo ciechu, Wo ciechu,
Nie traćta animuszu,
Nie traćta animuszu,
Straśnie wam do twarzy
W Sobieskich kontuszu.
Uziębło, Uziębło,
Lecz znowu się przygrze e,
Lecz znowu się przygrze e,
Naroǳie kochany,
Jeszcze mie naǳie ę.
Turcy a, z Austry ą
Znowu się za łby woǳą,
Znowu się za łby woǳą,
Jeszcze polskie szable
Na coś się przygoǳą.
Pod Wiedeń, pod Wiedeń,
Droga przez Bronowice,
Droga przez Bronowice,
Włodek uż malu e
Kosy i szablice.
Pan Rydel, pan Rydel,
Na odsiecz eǳie z Toni,
Na odsiecz eǳie z Toni,
Sam ma w swo e gębie
Siłę trzystu koni.
Na Turka, na Turka,
Ruku e pułk trzynasty,
Ruku e pułk trzynasty:
Siada na koń, Wo tek,
Poprowaǳisz nas ty!
Pod Wiedniem, batalia,
Powtórzy się ta sama,
Powtórzy się ta sama:
Czy ten, czy ten wygra
Bęǳie panorama!
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a o u — dwa ostatnie wersy każde zwrotki się powtarza. [przypis edytorski]

Patriota, Artysta
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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