


 

 

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

Piosenka¹ batalionu szturmowego „Pa-
rasol²”
Pałacyk Michla³, Żytnia, Wola —
bronią e chłopcy od „Parasola”,
choć na „tygrysy⁴” ma ą visy⁵,
to warszawiacy — fa ne urwisy.

He , tralala!

Czuwa , wiaro, i wytęża słuch,
tęż swó młody duch,
pracu ąc za dwóch! He !
Czuwa , wiaro, i wytęża słuch,
tęż swó młody duch,
ak stal!

Każdy chłopak chce być ranny,
sanitariuszki są śliczne panny

Pocałunek

i gdy cię kula trafi aka,
poprosisz pannę — da ci buziaka.

He , tralala!

Czuwa , wiaro…

Nasze dowóǳtwo est morowe,
w pierwsze linii nadstawia głowę,
a na morowszy przełożony
to est nasz Wacuś w głowę raniony.

He , tralala!

Czuwa , wiaro…

Wiara się bĳe, wiecznie śpiewa,
Niemcy się ǳiwią, krew ich zalewa,

¹Piosenka — utwór ten, znany też ako Pałacyk Michla, prezentu emy w serwisie Wolne Lektury w dwóch
wers ach. Ich porównanie uświadamia, że piosenka mogła być śpiewana w wielu wariantach, zależnie od mo-
mentu, sytuac i i śpiewa ące grupy. [przypis edytorski]

²Parasol — 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]

³pałacyk 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]

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

⁵Vis — model pistoletu, produkowany w Polsce od r. . [przypis edytorski]
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różnych sposobów się ima ą⁶,
co chwila szafę⁷ nam posuwa ą.

He , tralala!

Czuwa , wiaro…

Lecz na nic sza i granaty,
za każdym razem dosta ą baty
i co ǳień się przybliża chwila,
że zwyciężymy — i do cywila.

⁶imać (daw.) — chwytać. [przypis edytorski]
⁷szafa — potoczna nazwa niemieckie wyrzutni rakietowe Nebelwerfer z czasów II wo ny światowe . [przypis

edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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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.
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