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.

ANDRZEJ TRZEBIŃSKI

Wymarsz Uderzenia¹
A eśli bzy uż będą, to bzów mi przynieś kiść
i ty mnie nie cału , i nie broń, nie broń iść.
Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł
i ciebie z karabinem do końca będę niósł.

Miłość, Walka

To wymarsz Uderzenia² i mó , i mó , i mó ,
w ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi —
słowiańska ziemia miękka poniesie nas na bó —
Imperium gdy powstanie, to tylko z nasze krwi.
A eśli bęǳie lato, to przynieś żyta kłos,
do rzały i gorący, i złoty ak twó włos,
i choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedy żyw,
poniosę z twoim kłosem słowiańskich zapach żniw.
To wymarsz Uderzenia…
A eśli bęǳie esień, to kalin pęk mi da
i tylko mnie nie cału , i nie broń iść za kra .
Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł
i ciebie z karabinem do końca będę niósł.
To wymarsz Uderzenia…
Poniosę nad granice kaliny, kłosy, bzy,
to z nich granica bęǳie — z miłości, a nie z krwi,
granice mieć z miłości w żołnierskich sercach U³ —
nasz kra się tam gǳieś kończy, gǳie w piersiach braknie tchu.
To wymarsz Uderzenia…

¹Wymarsz Uderzenia — utwór funkc onował też ako piosenka z melodią Bronisława Konopczyńskiego,
wykorzystana w serialu Kolumbowie na podstawie powieści Romana Bratnego. [przypis edytorski]
²Uderzenie — Pion Uderzenia, struktura organizacy na Konfederac i Narodu obe mu ąca odǳiały partyzanckie, od paźǳiernika  walczące na Białostocczyźnie, a potem, po scaleniu z Armią Kra ową, w okolicach Nowogródka. Konfederac a Narodu podkreślała potrzebę prowaǳenia walki w dawnych wschodnich
wo ewóǳtwach Rzeczypospolite , stąd w wierszu mowa o granicach. [przypis edytorski]
³U — skrót od Uderzenia. [przypis edytorski]

Miłość, Broń

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzebinski-wymarsz-uderzenia
Tekst opracowany na podstawie: Jan Szczawie , Poez a Polski Walczace -, tom , Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) we współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: olly@Flickr, CC BY-SA .
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.

   Wymarsz Uderzenia



