


 

 

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

JÓZEF SZCZEPAŃSKI

Pałacyk Michla¹
Pałacyk Michla², Żytnia, Wola,
Bronią e chłopcy od „Parasola³”
Choć na tygrysy⁴ ma ą visy⁵
To warszawiaki — fa ne urwisy. He !

Czuwa wiaro i wytęża słuch,
Pręż swó młody duch,
Pracu ąc za dwóch.
He , czuwa wiaro i wytęża słuch,
Pręż swó młody duch ak stal.

Każdy chłopaczek chce być ranny,
Sanitariuszki — śliczne są panny,

Pocałunek

I gdy cię kula trafi aka,
Poprosisz pannę, da ci buziaka. He !

Czuwa wiaro i wytęża słuch….

Z tyłu za linią dekowniki⁶,
Intendentura⁷, różne umrzyki,
Gotu ą zupę, czarną kawę,
Takim sposobem walczą za sprawę. He !

Czuwa wiaro i wytęża słuch….

Nasze dowóǳtwo est morowe
I w pierwsze linii nadstawia głowę,
A na morowszy z przełożonych
To est nasz Miecio⁸ — w kółko golony. He !

Czuwa wiaro i wytęża słuch….
Wiara się bĳe, wiara śpiewa,
Niemcy się ǳiwią, krew ich zalewa

¹Pałacyk Michla — utwór ten, nany też ako Piosenka batalionu szturmowego „Parasol”, prezentu emy w ser-
wisie Wolne Lektury w dwóch wers ach. Ich porównanie uświadamia, że piosenka mogła być śpiewana w wielu
wariantach, zależnie od momentu, sytuac i i śpiewa ące grupy. [przypis edytorski]

²pałacyk Michla — właśc. pałacyk Michlera, ednopiętrowy secesy ny budynek, który zna dował się w War-
szawie przy ul. Wolskie ;  sierpnia  toczyły się o niego ciężkie walki. [przypis edytorski]

³Parasol — batalion Armii Kra owe , złożony przede wszystkim z harcerzy należących do Szarych Szeregów,
biorący uǳiał w Powstaniu Warszawskim; należał do zgrupowania Radosław, a walki toczył na Woli, na Starym
Mieście, na Czerniakowie i na Mokotowie. [przypis edytorski]

⁴Tygrys — Panzerkampfwagen VI Tiger, SdKfz , model niemieckiego czołgu ciężkiego, produkowany od
 roku. [przypis edytorski]

⁵Vis — model pistoletu, produkowany w Polsce od r. . [przypis edytorski]
⁶dekownik — osoba uchyla ąca się od walki a. od pracy. [przypis edytorski]
⁷intendentura (wo sk.) — ednostki zaopatrzenia. [przypis edytorski]
⁸Miecio a. Mietek — pseudonim dowódcy plutonu, podchorążego Antoniego Sakowskiego (–).

[przypis edytorski]
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Różnych sposobów się ima ą⁹
Co chwila szafę¹⁰ nam przesuwa ą. He !

Czuwa wiaro i wytęża słuch….

Lecz na nic sza i granaty
Za każdym razem dosta ą baty,

Zwycięstwo

I co ǳień się przybliża chwila,
Że zwyciężymy i do cywila. He !

⁹imać (daw.) — chwytać. [przypis edytorski]
¹⁰szafa — potoczna nazwa niemieckie wyrzutni rakietowe Nebelwerfer z czasów II wo ny światowe . [przypis

edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   Pałacyk Michla 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/szczepanski-palacyk-michla
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5941
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

