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i, HYMN NARODOWY,

Boże, coś Polskę przez tak długie wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą Twej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały, 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyzny wolność racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem, tknięty jej upadkiem, 
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 
Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę, 
Przed Twe ołtarze i t, d,

Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój, na zawsze zakwitną, 
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
Przed Twe ołtarze i t, d,

Boże najświętszy! Przez Twe wielkie cudy 
Oddalaj od nas klęski mordu, boju,
Połącz wolności węzłem bratnie ludy 
Pod jedno berło Anioła pokoju!
Przed Twe ołtarze i t, d,

Boże, którego ramię sprawiedliwe 
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skrusz naszych wrogów zamiary szkodliwe,
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Obudź nadzieję w każdej polskiej duszy.
Przed Twe ołtarze i t, d,

Boże najświętszy, od którego woli 
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj zamiary szlachetnej młodzieży!
Przed Twe ołtarze i t, d,

Boże najświętszy, przez Chrystusa rany 
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi,
Spojrzyj na lud Twój, niewolą znękany,
Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi!
Przed Twe ołtarze i t, d,

Niedawnoś wolność zabrał polskiej ziemi,
A już krwi naszej popłynęły rzeki;
Jakże okropnie musi być z owymi,
Którym Ty wolność odbierasz na wieki!
Przed Twe ołtarze i t, d,

Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie,
Z prochów nas znowu podnieść będzie zdolne,
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
Przed Twe ołtarze i t, d,

Pierwsze cztery zwrotki układu X, Felińskiego 
z roku 1815, Następne powstały później,

o o o

2. PIEŚŃ LEGIONÓW.

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła, mocą odbierzemy, 
Co wszczęła rozpacz, to dokona męstwo,
Marsz, marsz, Polacy! Bóg nam da zwycięstwo!
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Polska z grobu powstająca woła do swych dzieci; 
Kto mój syn, kto prawy Polak, niech do boju leci! 
0 Matko nasza! 0 Ojczyzno święta!
My dzieci Twoje, my skruszym Twe pęta!

Za wolność i kraj rodzinny spieszmy do oręża! 
Wszakże bracia, nigdy liczba, lecz męstwo zwy- 
Honor i chwała są po naszej stronie: (ciężą.
Słodko jest zginąć w Ojczyzny obronie.

Ziemio naszych pra-pradziadów, ziemio krwią ich
zlana,

Jużeś nasza, już obcego mieć nie będziesz pana.
Do broni, bracia! do broni! do broni!
Pod świętym znakiem Orła i Pogoni.

Przy Dąbrowskim niebezpieczeństw żadnych się nie
straszym.

Ufność w wodzu, jedność, zgoda, będzie hasłem
naszem.

Co wszczęła rozpacz, to dokona męstwo.
Marsz, marsz, Polacy! Bóg nam da zwycięstwo!

Stefan Witwicki.

o o o

3. O CHORĄGWI KOSYNIERÓW.

A cóż to tam za chorągiew 
Wieje nad okopy?
Narodowe barwy na niej 
I złociste snopy.
Dana, dana, dana,
Ojczyzno kochana,
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Kosa z piką na krzyż w snopie 
Z orłem i pogonią —
Dookoła napis cudny:
— ożywią nas i bronią!c 
Dana, dana i t. d.

Chwała tobie, polski ludu,
Co takie sztandary
Wznosisz — broniąc pól ojczystych,
Wolności i wiary!
Dana, dana i t, d,

Marya Konopnicka.

4. WEZWANIE.

A czy znasz ty bracie młody 
Twoje ziemie, twoje wody,
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i Dunaju?
A czy znasz ty bracie młody 
Twojej ziemi bujne płody,
Twe kurhany i mogiły 
I te dzieje, co się śćmiły?

A czy wiesz ty, co w nich leży?
O, nie zawsze, o nie wszędzie,
Młody orle, tak ci będzie,
Jako dzisiaj przy macierzy.
Kto tam zgadnie, gdzie osiędziesz,
Jaką wodą w świat popłyniesz,
W której stronie walczyć będziesz 
I od czyjej broni zginiesz?
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Wyleć ptakiem z twego gniazda!
Miłąć będzie taka jazda,
Spojrzeć z góry na twą ziemię 
I rodzinne twoje plemię,
Wyleć, wyleć, orle młody,
Ponad ziemię, ponad grody!
Z myślą, z pieśnią wyleć społem,
Potocz młodą duszę kołem!

W, P o l,

5. KRAKOWIAK KOŚCIUSZKI.

Bartoszu, Bartoszu,
Oj, nie traćwa nadziei:
Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi!
Tam w górę, tam w górę 
Poglądaj do Boga;
Większa miłość Jego,
Niźli przemoc wroga,

Z maleńkiej iskierki 
Oj, wielki ogień bywa; 
Pękną, chociaż twarde, 
Przemocy ogniwa!
Oj ostre! oj ostre,
Ostre kosy nasze; 
Wystarczą na krótkie 
Moskiewskie pałasze,

Kiliński był szewcem,
Oj, podburzył Warszawę; 
Wyprawił Moskalom 
Weselisko krwawe,
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Nauczył Kościuszko 
Pod Racławicami,
Jak siekierą, kosą 
Rozprawiać z wrogami,

6. DZWONY (1831).

Biją dzwony wielkanocne,
Serce w piersiach bije:
— Rezurekcya! Zmartwychwstanie!
Polska znowu żyje!

Zmyły boje nasze klęski,
Jak wiosny ulewa.,.
Nad polami znów skowronek 
Preśń wolności śpiewa,

Biją dzwony wielkanocne,
Dźwięk pod chmury płynie,
— Jeszcze Polska nie zginęła!
Brzmi w całej krainie,

Marya Konopnicka,

7. MODLITWA NARODOWA.

Boże Ojcze, Twoje dzieci 
Płaczą, żebrzą lepszej doli,
Rok po roku marnie leci,
My w niewoli, my w niewoli!

Słowa Twoje nas uczyły:
 Każdy włos nasz policzony ,
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Boże, policz te mogiły,
Te płaczące matki, żony!

My już tyle krwi przelali,
Źe nią zmyte ojców grzechy,
My już tyle łez spłakali,
Że nie stanie łez pociechy,

Boże, patrz! My na kolanach 
Ścielem Ci się dziś w pokorze;
Polska łzami, krwią zalana,
Krwią i łzami wskrześ ją, Boże!

X. Antoniewicz.

8. POLSKI ŻOŁNIERZ (1800).

Był tam ułan nad ułany,
Pawlikowski Janek zwany.
Cały oddział sam wymłócił,
Jak się w niego z lancą rzucił,

Jedno mu, czy śmierć, czy rana —
Zakłuł najpierw kapitana,
Zakłuł potem porucznika,
A piechurów wziął do łyka,

Jak skończyła się ta praca,
Do obozu z jeńcem wraca,
A w obozie był tą porą 
Wódz francuski, sławny Moro.

Ten zdumiony męstwem takiem,
— Kto ty? — pyta — Jam Polakiem, 
Wziął jenerał kieskę w rękę,
Przyjmij — rzecze — tę podziękę!
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Pawlikowski stał przed rotą —
Twarz mu zdobią męskie blizny.
— Jenerale — nie za złoto,
Lecz się biję dla Ojczyzny!

Umilkł — Moreau spuścił oczy,
Potem na pierś zucha skoczy 
I zawoła: — Nie zaginie 
Kraj, co z takich synów słynie.

Marya Konopnicka.

9. ZIEMIA RODZINNA.

Całem mem sercem, duszą dziecinną 
Kocham tę świętą ziemię rodzinną.
Kocham te łany, kłosem szumiące,
Kocham te sady, kwiaty na łące,

Kocham skowronka, co wszystkich ludzi 
Równo ze świtem do pracy budzi. 
Kocham te góry, lasy i gaje,
Rzeki potężne, ciche ruczaje,

Bo w tych potokach, wodzie u zdroja 
Ty się przyglądasz, o Polsko moja;
Bo ty mnie żywisz, jak własne dziecię,
Więc cię też Polsko kocham nad życie.

10. POWSTAŃ ORLE!

Ciężko ranny w boju chwały 
I zbroczony własną krwią,
W pętach leży Orzeł biały,
Jęczy nad niedolą swą.
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Ciemne bory, gęsty las,
Szumiąc powtarzają wraz:
Orle! Powstań z więzów, ran, 
Orle, wzleć nad Polski łan!

Bo na polskiej ziemi zgroza 
I w jej synach zemsta wre. 
Złota wierzba, biała brzoza 
Opuściły listki swe,
I głosem grobowych dum 
Powtarzają smutny szum: 
Orle! Powstań i t, d,

A pod strzechą polskiej chatki 
Starcom zwisła twarda dłoń,
I w żałobie nasze matki,
Troska im zorała skroń,
I ponury kajdan brzęk 
Wciąż powtarza smutny jęk: 
Orle! Powstań i t, d,

Polska Wisła, rzek królowa, 
Roni piaski, łamie kry,
Aż do morza od Krakowa 
Niesie z sobą polskie łzy,
Nad wodami mglistych par 
I wśród nurtów słychać gwar: 
Orle! Powstań i t, d,

0, wy Tatry, wieczne grody, 
Osłonięte siwą mgłą,
Z wierzchu lecąc, płaczą wody, 
Gdy wokoło burze wrą.
Kiedy piorun bije w głaz,
Wiatr i potok huczą wraz:
Orle! Powstań i t, d,
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11. CO TO ZA GWAR.

Co to za gwar?
Wesoły car,
Bo mu margraf projekt podał, 
Jak ugasić żar,
Dalej carze, ruszaj w tany!
Już nowe brzęczą kajdany, 
Nowe świszczą baty, knuty, 
Świeża płynie krew,
Świeża płynie krew.

Stój carze, stój!
Nie ustał bój.
Jeszcze wiara jest w obozie, 
Słychać polskie tuj,
Póki jeden Polak żyje,
Póki jedno serce bije,
Póty musisz czuwać, carze,
I na czatach stać,
I zemsty się bać.

12. WIENIEC PIEŚNI (l).

Co to za gwar?
Wesoły car,
Bo mu Niemiec projekt podał,
Jak ugasić żar,
Dalej carze, ruszaj w tany,
Już nowe brzęczą kajdany;
Nowe świszczą baty, knuty,
Świeża płynie krew,
Świeża płynie krew.
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Polak nie sługa, nie zna, co to pany;
Nie da się okuć przemocą w kajdany, 
Wolnością żyje, do wolności wzdycha, 
Bez niej jak kwiatek bez wody — usycha, 
Hej! Z maleńkiej iskierki 
Oj, wielki ogień bywa,
Oj, wielki ogień bywa:
Pękną, chociaż twarde,
Kajdanów ogniwa.
Oj ostre, oj ostre,
Ostre kosy nasze;
Wystarczą na krótkie 
Moskiewskie pałasze.
Stój, carze, stój!
Nie ustał bój.
Zabrałeś nam kraj niemały,
Myślisz, że już twój?

Póki jeden Polak żyje,
Póki jedno serce bije,
Póty musisz czuwać, carze,
I na czatach stać,
I zemsty się bać!

13. MARSZ OBOZOWY.

Bracia, do bitwy nadszedł czas,
Trąbka do boju wzywa nas:
Do boju! do boju!
Pospieszmy wszyscy wraz!
Zdradny sąsiad myśl natężył,
Jakby zniszczyć polskie plemię.
Wziął w opiekę i ciemiężył,
Rwał na części naszą ziemię.
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W mściwą dłoń chwyćmy broń,
Zniknie moc tyrana!
Bij, śpiewaj o wolności,
A przy nas wygrana,

Każdy odważnie czoło staw,
Brońmy najświętszych naszych praw! 
Do boju! do boju!
Za świętość naszych praw!
Srodze przemoc nas gnębiła, 
Podeptano nasze prawa,
Ojców naszych, nasza sława 
Pośmiewiskiem wrogów była,
W mściwą dłoń i t, d,

Precz stąd, tyrani, precz stąd, precz! 
Bracia, wolności wznieśmy miecz!
Do broni! do broni!
Wolności wznieśmy miecz!
Ufność znikła między nami,
Nagradzano przeniewierstwa,
Otoczono nas szpiegami,
Uprawiano fałsz i ździerstwa,
W mściwą dłoń i t, d,

Roty najeźdźców trzeba znieść, 
Litwie odzyskać wolność, cześć.
Na Litwę! na Litwę!
Odzyskać Litwy cześć!
Litwa dotąd jarzmo dźwiga,
Wróg tam pastwi się bezkarnie; 
Jakież serce się nie wzdryga 
Na bezprawia, na męczarnie?
W mściwą dłoń i t, d,
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14. WIENIEC PIEŚNI (2).

Brada, do bitwy nadszedł czas,
Trąbią do boju wzywa nas:
Do boju! do boju!
Pospieszmy wszyscy wraz!
Ziemia nasza polska jest krwią przesiąknięta 
Kochajmy ją, bracia, bo to ziemia święta.
Bo to zizmia święta, od ojców nam dana,
I krwią naszych przodków nieraz poświęcana 

Patrz Kościuszko na nas z nieba,
Jak w krwi wrogów będziem brodzić, 
Twego miecza nam potrzeba,

. By ojczyznę wyswobodzić,
Wolność droga w białej szacie,
Złotem skrzydłem w górę leci;
Na jej czole — patrzaj bracie —
Jak swobody gwiazda świeci.
Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew, 
My za nią przelejem krew, krew, krew. 

Nim nasze ręce żelazem 
Wrogom się odpłacą,
Dzisiaj walczmy zawsze razem:
Cnotą, prawdą, pracą,
W tem nasza chwała!
Już jaśnieje zorza!
Wstanie Polska cała 
Od morza — do morza!

15. CZEŚĆ POLSKIEJ ZIEMI!
Cześć polskiej ziemi, cześć — 
Ojczyźnie naszej cześć,
Cześć Polsce, cześć!
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Kto się jej synem zwie,
W kim polska dusza wre,
Niech stanie w grono te 
Pieśń chwały wznieść!

Nie zawsze jarzma srom 
Uciskał Chrobrych dom — 
Był lepszy wiek,
Nie zawsze lew ten spał, 
Trzy berła w ręku miał, 
Tysiączne klęski siał,
Nim w boju legł,

Nie zawsze obcy lud 
Bój z naszą hańbą wiódł 
Wśród naszych ścian,
I Polak w Moskwie był,
I on był groźnym z sił,
I przed nim czołem bił 
Dzisiejszy pan,

Nie chełp się, wrogu nasz,
Że nas w swym ręku masz, 
Jak jeńców swych,
Do bram Zamościa bież, 
Gostyńskich spytaj wież, 
Niech rzekną, jeśli chcesz: 
Kto siedział w nichJ 

Chcesz Niemcze zniemczyć nas, 
Chcesz, by z innymi wraz 
Duch Polski zgasł?

ł  W Zamościu był uwięziony arcyksiążę Maksy
milian, a w Gostyninie carowie Szujscy,
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Wszakżeś to winien nam,
Że nie sturczałeś sam,
Że byt wiedeńskich bram 
Trwa dotychczas.

Odzyskać trzeba cześć,
Kościuszki szablę wznieść 
Na wrogów zgon,
Bracia, przysiężmy raz,
Że wolim zginąć wraz,
Niż znosić wpośród nas 
Ten obcy tron,

Feliks Frankowski,

16. WEZWANIE DO BOJU.

Czegóż, bracia, w kącie siedzieć,
Nic nie słyszeć, nic nie wiedzieć? 
Zaśpiewajmy, pożegnajmy 
Jagiellonów gród!

Dalej, bracia, krokiem śmiałym,
Łączmy Pogoń z Orłem białym,
A przed niemi z polskiej ziemi 
Pierzchnie podły ród.

Spiesz więc Giedymina plemię,
Oswobodzić przodków ziemię,
Bij Moskala poganina,
Bo dziś z nami Bóg!

A za klęski nam zadane 
Przypomnijmy mu Oszmłega 
Biednych matek, drpH P fŁęcbs;iatck 
Przelewaną krew.
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Już mu Wisła nie hołduje,
Już mu Niemen grób gotuje,
Reszta zginie w bystrej Dźwinie, 
Gdzie brzmi Litwy śpiew,

Niechaj gnuśny bruki zbija, 
Cukry zjada, poncze spija,
Jemu wzgarda, nam stal twarda 
I marsowy znój,

Hejże ramię do ramienia,
Hejże strzemię do strzemienia,
W imię Boga zwalczym wroga, 
Odbierzem kraj swój!

17. KRAKOWIAK KOSYNIERÓW,

Dalej bracia, dalej żywo,
Otwiera się dla nas żniwo, 
Rzućwa pługi, rzućwa radło,
Trza wojować, kiej tak padło, 
Niechaj baba gospodarzy,
Niech pilnują roli starzy,
My parobki, zagrodniki,
Rzućwa pługi, bierzwa piki!

Albośwa jacy,
Jeno chłopcy krakowiacy,
Harda w nas dusza,
Nie boim się Rusa, Prusa,
Dość nas natyrpali,
Bijwa Prusów i Moskali,
Bierzwa za obuszki,
Pódźwa wszyscy do Kościuszki!
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Bierzwa kosy, bierzwa dzidy, 
Otrząśnijwa się z tej biedy. 
Bijwa wszyscy wraz Moskali, 
Bo nas się dość natyrali! 
Nauczwa szołdrę, nygusa,
Że i w nas jest polska dusza; 
Jeszcze nasza polska kosa 
Potrafi im utrzeć nosa, 
Albośwa jacy i t. d,

Jeszcze i nam Bóg poszczęści, 
Nie żałujwa na nich pięści;
Mamy ręce po pięć palców,
Bijwa dobrze tych zuchwalców! 
Poprzedajwa woły z wozem, 
Spieszwa wszyscy za obozem, 
Poprzedajwa i poduszki,
A przystańwa do Kościuszki! 
Albośwa jacy i t. d,

18. ŚPIEW z r. 1830.

Dalej bracia do bułata,
Wszak nam dzisiaj tylko żyć; 
Pokażemy, że Sarmata 
Umie jeszcze wolnym być,

Długo spała Polska święta, 
Długo biały Orzeł spał;
Lecz się zbudził i pamięta,
Że on kiedyś wolność miał.

Śmiałem skrzydłem on poleci 
Przez szczęk mieczów i kul grad;
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Za nim, za nim, polskie dzieci!
Tylko w zgodzie, za nim w ślad,

Będziem rąbać, będziem siekać,
Jak nam miły Bóg i kraj;
Dalej bracia, a nie zwlekać,
Z naszej Polski zrobim raj!

Wiwat gwardya narodowa,
Wojsko polskie, tobie cześć,
Bądź gotowa, bądź gotowa 
Za Ojczyznę życie nieść,

Rajnold Suchodolski,

19, ŚPIEW KRAKUSÓW,

Dalej bracia, bierzwa kosy,
Wykrzyknijwa razem:
Polsko, świetne Twoje losy 
Tern wrócim żelazem!
Danaż moja, dana,
Ojczyzno kochana!

Precz stąd taki mości panie,
Co się lęka boju,
Lepszy jestem ja w sukmanie,
Niż ty w Niemca stroju.
Danaż moja, dana i t, d,

Dziś kto śmielej w boju stanie,
Ten jest mości panie!
Kto się kryje za okopem,
Nie wart być i chłopem,
Danaż moja, dana i t, d,
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Uszyjcież nam dwójbarwiste 
Chorągiewki czyste,
A od każdej się powali 
Do tysiąc Moskali,
Danaż moja, dana i t, d,

Nie płaczcie, nasze dziewoje,
Że idziem na boje,
Chociaż odniesiemy bliznę,
Wszak to za Ojczyznę!
Danaż moja, dana i t, d,

Alboż my to nie Krakusy,
Alboż my to jacy —
Niemasz w nas to polskiej duszy, 
Dyć my Ki-akowiacy!
Danaż moja, dana i t, d,

Krakusy się nie ulękną,
Choć armaty jękną,
Śmiało oni w boju staną 
Za Polskę kochaną!
Danaż moja, dana i t, d,

A gdy wrogów pobijemy 
I do dom wrócimy,
Wtenczas krzykniem: Bogu chwała, 
Polska nasza cała!
Danaż moja, dana i t, d,

20. PIEŚŃ STUDENCKA.
(1830 r.)

Dalej bracia, głośmy pienia,
Na wolności złotej cześć,
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Niech się nam to w krew zamienia, 
Co ma głos nasz w sercu nieść,
Kto dla braci umrzeć gotów,
Czyje serce bez obrotów,
Niech stokrotny wiwat ma!

Póki morzom wody stanie,
Póki w Bogu pierwsza moc,
Póki krążyć nie przestanie 
Dzień za nocą, za dniem noc; 
Póty chętnie wszystko straci,
Dla Ojczyzny i dla braci,
Ten, co raz im rękę dał,
Ten, co raz im prawą rękę dał.

Wiecznie tego pożegnamy,
W kogo słaby duch się wkradł,
Od najmniejszej serca plamy 
Wolnym winien być nasz brat: 
Prawość, hańby strzedz się każe, 
Hańba —- krwią się tylko zmaże. 
Prawość zatem albo śmierć,
Prawość, prawość zatem albo śmierć!

21. WRÓCI KRAJ.

Dalej, bracia nasi, mili,
Czegóż się będziem smucili? 
Błysną gromy, przyjdą burze, 
Stawim czoło groźnej chmurze,

Wróci kraj, wolny kraj! 
Będziem mieli w Polsce raj!
Nie będzie łez w naszej ziemi, 
Gdy będziem wszyscy wolnymi!
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A choć zdrad i fałszu siła, 
Chociaż nas kryje mogiła,
My i tak będziem wolnymi 
Na tej naszej polskiej ziemi, 

Wróci kraj, wolny kraj! i t, d, 
Na wołanie naszej Matki — 
Spieszcie do niej, lube dziatki,
Z różnych stron i krańców ziemi, 
By tu stanąć między swymi, 

Wróci kraj, wolny kraj! i t, d, 
Tylko w zgodzie i jedności 
Silni potęgą miłości,
Wezwawszy pomocy Boga, 
Zwalczymy wspólnego wroga, 

Wróci kraj, wolny kraj! i t, d, 
Choć krwi popłyną strumienie, 
Nie zagaszą serc płomienie; 
Miłość wiary i Ojczyzny 
Zagoi rany i blizny,

Wróci kraj, wolny kraj! i t, d, 
A gdy się pozbędziem wrogów 
I nie będzie cudzych Bogów, 
Wtenczas staniemy wokoło 
I zaśpiewamy wesoło:

Wiwat kraj! wolny kraj!
Otóż mamy w Polsce raj; 
Niema już łez w naszej ziemi, 
Bośmy wszyscy już wolnymi! 

o o o

22. KRZYŻ ZA LUD.
Dalej bracia, topór w dłonie,
Ciąć w przemocy harde czoło!
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Lud nasz biedny w nędzy tonie,
Płacz i jęki słychać wkoło.
Dalej bracia, dźwigać Lud,
Wielki, biedny, Polski Lud!

Dalej bracia, dłoń do dłoni,
Dźwigać naszą biedną ziemię — 
Niechaj cały świat się skłoni,
Dziwując to Boże plemię,
I zdziwuje niby cud,
Zmartwychwstały Polski Lud!

Słabych wspierać, przemoc chłostać — 
Niszczyć przesąd, światło szerzyć —
I w tej walce królom dostać,
To nasz zakon — w to nam wierzyć; 
Choćby życiem wieńczyć trud,
Byle dźwignąć Polski Lud!

Mąż wśród walki nie truchleje — 
Prawda, w kaźniach tylu braci!
Lecz gdzie walka, krew się leje, 
Wolność ludu krew tę spłaci.
A więc i ten krzyż za Lud,
I ten jeszcze krzyż za Lud!

Marceli Skałkowski

23. PIEŚŃ LIRNIKA.

Dręczy lud biedny Moskal okrutny,
Pociesz, ach pociesz naród twój smutny,
W swoją opiekę weź nas na nowo,
Polska Królowo! Polska Królowo!

W, L, A n c z y c
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Kraj nam zabrali, myśmy w niewoli,
Sto lat płaczemy w ciężkiej niedoli,,,
Otrzej łzy nasze swemi modłami,
Módl się za nami! Módl się za nami!

Dodaj nam siły — wytrwać, nie zginąć, 
Bezdroża ciemne wśród burz ominąć,,. 
Praojców cnoty zbudź w nas na nowo,,, 
Polska Królowo! Polska Królowo!

Trzeba nam mocy, bratniej miłości,., 
Poświęceń trzeba i wytrwałości.,.
Byśmy się dźwigli z nieszczęścia sami,
Módl się za nami! Módl się za nami!

Policz łzy krwawe, co sto lat płyną!,..
Policz ofiary.,., co w więzach giną,
Daj, niech tu wolność zejdzie na nowo, 
Polska Królowo! Polska Królowo!

J, z Ł, S t r o k o w a.

Polacy w Tobie ufność swą mają,
Twojej opieki zawsze błagają,
Pociesz ich w smutku, zagój, co boli,
Wybaw z niewoli! Wybaw z niewoli!

Wincenty Motas z Grębów a,

24. DUMKA NA WYGNANIU.

Gdyby orłem być,
Lot sokoli mieć,
Skrzydłem orłem lub sokołem 
Unosić się nad Podolem,
Tamtem życiem żyć!
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Droga ziemia ta.,,
Myśl ją moja zna,,.
Tam najpierwsze szczęście moje,
Tam najpierwsze niepokoje,
Tam najpierwsza łza!

Tambym noc i dzień,
Jak zaklęty cień,
Tambym latał, j,ak wspomnienie,
Pierś orzeźwiał, czerpał tchnienie,
Boże, w orła zmień!

Potępieni my!
Wspomnieć serce drży.
Orły lecą, gwiazdy świecą,
Kraj w okowach, ty daleko,
A wokoło łzy.

M, Gosławski.

o o o

25. ZA CHLEBEM.

Góralu, czy ci nie żal 
Odchodzić od stron ojczystych, 
Świerkowych lasów i hal 
I tych potoków srebrzystych?
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!

Na góry góral spoziera 
I łzy rękawem ociera: 

góry porzucić trzeba.,.
Dla chleba, panie, dla chleba!k 
 Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do haik
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 Zostali w chatach ojcowie;
Gdy pójdziesz od nich hen w dal, 
Cóż z nimi będzie? ach, kto wie!? 
Góralu, wróć się do hal!
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal U

A góral jak dziecko płacze: 
a Już ich może nie obaczę!
I starych porzucić trzeba,..
Dla chleba, panie, dla chlebak 
 Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do haik

 Góralu, nie odchodź, nie!
Na wzgórku u męki Boskiej,
Tam matka twa płacze cię:
Z tęsknoty uschnie i troski,..
Góralu, nie odchodź, nie!
Tam matka twa płacze cięk

On zwiesił głowę i wzdycha;
 Oj, doloż moja! — rzekł z cicha. 
I matkę porzucić trzeba...
Dla chleba, panie, dla chleba.k 
 Góralu, nie odchodź w dal! 
Góralu, wróć się do haik

I poszedł z grabkami, z kosą,
W guńce starganej szedł boso,
I poszedł z gór swoich w dal... 
Kochanych swych odszedł hal. 
a Góralu, wróć się do hal!
Góralu, żal mi cię, żalk

Lecz zanim liść opadł z drzew, 
Powraca góral do chaty;
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Na ustach wesoły śpiew,
I w rękach ma trzos bogaty,
I pierzchnął smutek jak dym,
Wesele wróciło z nim,

26, MARSZ CZWARTEGO PIĘTRA.

Górą czwartaki, oto bracia, szczere nasze hasło, — 
Nieraz, gdy w mieście lamp tysiące lśni,
U nas jest ciemno, lecz gdy w mieście wszystko już 
Z czwartego światło zapalamy my, (pogasło,
Wszak czwartakami ów pułk nazywano,
Co nie za czterech, za ośmiu się bił —
Nam się w połowie dzisiaj bracia, to należy miano, 
Choć się nie bijem, pragniem czasem, by się bój

choć śnił,

Bo kędy młodość — dusza tam i serce tam gorętsze; 
Działać otwarcie - każdy gotów jest,
I zuch niejeden już na naszem, znanem czwartem 
Pracy i biedy przyjął święty chrzest, (piętrze, 
Ze Stanisławem choć miał korowody,
Chociaż mu buty Jaś wyczyścił źle,
Chociaż mu Kaśka dzika często nie przyniosła

wody,
Czwartego piętra nikt się nigdy nie powstydzi, nie!

Bo gdzież swoboda, bracia, jeśli nie na paradyzie, 
Gdzie szczerszy oklask, uniesienia głos?
Żaden tam panicz, żaden rycerz w szlifach tam nie 
Niech spojrzy z dołu, wnet opuści nos, (wlezie, 
Tak! U nas równość musi nie być żartem;
Kto człowiek-Polak, jako zwan, tak zwąn
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W nizkich stancyjkach naszych na tem ciasnem pię
trze czwartem 

Każdy z nas, co pracować zechce, jest prawdziwy
pan,

Górą czwartaki! Zaśpiewajmyż jeszcze, bracia, ra
zem!

To wspólnych marzeń, wspólnych działań śpiew, 
Co przyrzekamy, niech nie będzie nigdy czczym 
Za słowo czyn, za czyn oddajmy krew! (wyrazem, 
Dziś, gdy pomyślne błyszczą nam oznaki,
Błagajmy Boga, by je ziścić chciał —
I byśmy wtedy zawołali znów: Górą czwartaki! 
Naprzód przy dźwięku trąb i bębnów i przy huku

dział,

Wł. Wolski.

27. MARSZ GÓRNICZY.

Górnicy w szybie kopią wraz,
Żylastą dłonią swą,
Kamienne skały prą,
W głębokiej nocy kruszą głaz,
A jeśli rudę znajdą gdzieś,
To nucą pieśń:
Za młot, za młot, szczęść Boże nam, 
My wszyscy w dole kopiem tam,
Za młot, za młot, za młot, za młot,
Za młot, za młot, za młot, za młot,
Za młot, szczęść Boże nam,
My wszyscy w dole kopiem,
W dole kopiem tam!
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I choć najmniejsza z wszystkich chat 
Górnicza chata tam,
Gdzie górnik mieszka sam,
Nie dałby jej za cały świat,
Wesoły jego zawsze głos,
Choć ciężki los,
Za młot i t, d,

I zawsze górnik zuch i chwat, 
Tęsknoty nie zna, nie,
Weselem zawsze tchnie 
Już od najmłodszych swoich lat. 
Więc tylko dziś górnikiem być, 
Śpiewać i śnić.
Za młot i t. d,

Górniczy stan, hej niech nam żyje!
Niech żyje nam górniczy stan,
Bo choć przed nami dzienne światło kryje, 
Toć dla ojczyzny trud ten jest nam dan,
Boć synowi podziemnych czarnych światów, 
Każdy chętnie poda swą dłoń,
Niech żyje nam górniczy stan,
Niech żyje nam górniczy stan,
Niech żyje nam górniczy stan!

Czy słyszysz tam dzwonek z naszej wieży 
I kilof ten, co wzywa nas?
Hej, już do szybu niech z nas każdy bieży,
I szczęść nam Boże, zaśpiewajmy wraz,
Boć synowi i t, d.

28. STAN GÓRNICZY.
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A kiedy już góry się zachwieją 
I wrócim wraz do światłości bram, 
Wyjdziemy wszyscy z tą błogą nadzieją,
Że słodka miłość wzruszy serca nam,
Boć synowi i t, d,

29. SZTANDARY POLSKIE W KREMLU.

Grzmią huczne dzwony ze Kremla szczytów, 
Car świętej słucha ofiary,
A u wyniosłych cerkwi sufitów 
Chwieją się polskie sztandary,

 Sława! — o! sławaU — zagrzmiały chóry,
W pęta car zakuł czerń łaszą!
I zaszumiała odpowiedź z góry: 
aZa naszą wolność i wasząU

x.O, buntownicy! carskiemu słowu 
Przysięglim na zgubę łaszą!c 
I zaszumiało u góry znowu:
 Za naszą wolność i waszą! 

Umilkły śpiewy, zgasły ofiary —
Car słucha: szmery go straszą.
Spojrzał. Nad głową szumią sztandary: 
sZa naszą wolność i waszą! 

Miecz. Romanowski,

30. POD STOCZKIEM.

Grzmią pod Stoczkiem armaty,
Błyszczą białe rabaty,
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A Dwernicki na przedzie,
(:Na Moskala sam jedzie,:]
 Hej, za lance, chłopacy!
Czego będziem tu stali?
(:Tam się biją rodacy,
A my będziem słuchali? a:]

Chodźwa trzepać Moskala,
Bo dziś Polska powstała! 
Niech nam Polski nie kala — 
(:Hej, zabierzwa mu działa!j:] 
I zerwali się razem, 
Posterunek rzucili,
(:Nie wołani rozkazem,
Na batalię przybyli.:]

))Cóż to słychać ułanie ?j 
Pyta jeden z nich żwawo:
— ))Kropią naszych mospanie, 
(:Słońce zeszło dziś krwawobc]
— ))Ejże kropią, mówicie?!
Jakże kropić nie mają,
(:Kiedy wy tu stoicie,
A wej oni strzelają?!j:]

Wszak to działa, nie dziwo? 
Wszak to blizko, wiarusy.
Hej, na działa, a żywo!
(:Dalej naprzód krakusy! j;]
I krzyknęli wraz: ))Hurra! !!j 
Właśnie, gdy wróg nacierał. 
(:))Co tam leci za chmura?j 
Pyta sztabu jenerał.:]

))Jenerale! Krakusy 
Snać swą pocztę rzucilij —
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 Oszaleli wiarusy,
(:Bez rozkazu ruszyli, :] 

to czyste waryaty!
Patrz — jak lecą po roli —
(:Patrz, jak wiercą granaty!
Nie darują swawoli!ć:]

Lecz gdy wódz się tak gniewa,
Groźnie patrzy dokoła,
Ktoś od walki przybywa 
(:I z daleka już woła: :]
—  Jenerale! to chwaty!
Od lewego tam skrzydła 
(:Wiodą cztery armaty,
I Moskali jak bydła !a:]

Lecą, lecą wzdłuż błonia,
Grzmią krakowskie kopyta;
A Dwernicki spiął konia 
(:I okrzykiem ich wita: :]
 Dzielnieście się spisali!
Zawsze Polak tak bijek 
(:A krakusy wołali:
 Nasza Polska niech żyje!!k:]

Wincenty Pol,

31. CZAJKI.
Hej, daleko Czarne morze,
Gdzie się czajki kąpią w pianach,
Palmy zamki na Bosforze,
Jako trzciny na limanach!
Piękny to pożar łąk, oczeretów,

2
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Lecz jakże płonie wspaniale 
Wielki las masztów, las minaretów,
Szumcie czajki, szumcie fale!
Hej, kozak panem błękitnej fali,
Hura — ho — dalej, hura — ho — dalej!
Z naszym hetmanem —
Hura — ho — dalej!

Nasza czajka, szybko zwrotna,
Choć nie błyszczy w malowidłach,
Jak jaskółka czarna, lotna,
Na sitowia leci skrzydłach,
Pięćdziesiąt wiorst już w biegu ją nagli,
Dla Turków niesie podarek:
Dwa dział ze spiżu i sto janczarek,
Z szumem wioseł, z szumem fali.
Hej, kozak panem błękitnej fali,
Hura — ho — dalej, hura — ho — dalej!
Z naszym hetmanem —
Hura — ho — dalej!

Jak wesoło czajki płyną:
Piękny widok przy pogodzie,
Gdy chorągiew się rozwija,
Gdy obwieją nasze łodzie.
Mijamy cmentarz, nasze mogiły,
A tam nas żaden nie słyszy,
Sen ich szanujmy, sen słodki, miły,
Żagle ciszej — wiosła ciszej,
Hura — ho — dalej, hura — ho — dalej!
Z naszym hetmanem —
Hura — ho — dalej!

J, Słowacki.
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32. DO PRACY!

Hej, do pracy! razem do pracy!
W ciszy, w zgodzie, dłonią w dłoń!
My bez broni, więc rodacy,
Praca, dziś to nasza broń,
Przemoc nas wyniszczyć chciała,
Kraj zmieniła w gruzów stos,
Ale żyje Polska cała,
Póki w piersi polskiej głos,

Choć świat mniemał, że już nad nami 
Pogrzebowy jęknie dzwon,
Ziarno rosło pod grobami,
Z naszej siejby zbierzem plon, 
Daremna przemoc, daremna!
Grabież wydrze im nasz trud;
Warty, Wisły, Dniepru, Niemna,
Nie odstąpi polski lud!

Dla Ojczyzny my umrzeć zdolni, 
Umieliśmy wrogów bić,
Dziś umiejmy, duchem wolni,
Wspólnym trudem dla niej żyć,
My wyżsi ducha czystością,
Wśród namiętnych, groźnych chmur, 
Cnotą, pracą i jednością 
Dajmy ludom z siebie wzór!

Biały Orzeł tak odrodzony,
Lotem swoim zdziwi świat,
I zaostrzy stare szpony,
Jak bywało dawnych lat,
Daremna przemoc, daremna!
Grabież wydrze im nasz trud,
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Warty, Wisły, Dniepru, Niemna 
Nie odstąpi polski lud!

Stefan Buszczyński, 

o o o

33. FLISACY.

Hej, flisacza dziatwo,
Hej, dalej-że, dalej!
Płyń do Gdańska z tratwą 
Po szumiącej fali!
Płyń ochocza wiaro,
Z bukiem, dębem, sosną 
I z Wisełką szarą,
Pieśnią gwarz radosną!
Gdy brzmi na jej łonie 
Nasza pieśń wesoło,
Wtórzcie nam wód tonie,
Wtórzcie z szumem wkoło.

Lekko, cicho, gładko,
Nieś nas, Wisło nasza!
Na twych falach, matko,
Nic nas nie zastrasza.
Bo choć nad twym szlakiem 
Burza się rozsroży,
Czuwa nad flisakiem 
Blask opieki Bożej,
Płyń więc, płyń, o tratwo,
Pan Bóg cię ocali,
Płyń z flisacką dziatwą 
Dalej, dalej, dalej.

W dal nas niesie rzeka,
Niesie lotem ptaka;
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Córka w domu czeka 
Starego flisaka,
Łzy wylewa z trwogi,
Serce myślą smuci,
Że jej ojciec drogi 
Może nie powróci,
Wody wartko płyną,
Lecz nas w nurt nie wrzucą, 
Ukój żal, dziewczyno,
Wrócą flisy, wrócą,

34. PIEŚŃ KOLEŻEŃSKA.

Hej, koledzy! Po mozołach 
Przykład wesołości dajmy!
Niech na naszych świeci czołach 
I wesoło zaśpiewajmy:
Byśmy zawsze tak śpiewali,
Zdrowi mogli być,
Pomyślności doznawali,
Póki będziem żyć!

Oj, zapomnisz trudy, znoje,
Gdy zawita myśl wesoła!
Jej otwórzmy więc podwoje,
Bo kolegów naszych koła! 
Byśmy zawsze i t, d,

Niech zgrzybiałym wczesna starość 
Smutne piętno swe wyciska!
Nam młodości czerstwej radość 
Niech strumieniem pełnym tryska! 
Byśmy zawsze i t, d,
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35. HEJ MAZURY!

Hej mazury, hej-że ha!
Póki wiosna życia trwa;
Póki serce żywo bije,
Póty szczęścia człek użyje,
Więc parobki, dalej w hopki,
Gdy muzyka gra!

Już nam szumno zabrzmiał bas, 
Dalej, bracia, dalej wraz; 
Albośmy nie w chłopa chłop, 
Bracia, w podkóweczki, hop! 

Dalej, dalej, dalej,
Patrzcie, jak się Mazur wali;
Bo Mazury krzeszą z góry,
Aż patrzeć nie żal!

Dajmy sobie bratnią dłoń,
Niech znój ciężki zrosi skroń!
My za ręce się trzymajmy 
I w podkówki wybijajmy!
A więc chwacko, dziarsko, gracko, 
Stal o stalkę dzwoń!

Niech znój nie odstrasza nas, 
Nuże z góry, nuże wraz,
Choćby miała pęknąć stal,
W podkóweczki z góry wal! 

Dalej, dalej, dalej i t, d,

To mi ziemia, to mi kraj!
W to mi Maćku, w to mi graj!
Są w nim chłopcy, chleb i kasza, 
Wielka, żyzna Polska nasza,
Więc wesoło, dalej w koło,
Nasza ziemia raj!
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Miło nam w tym kraju żyć, 
Miło w podkóweczki bić,
A ktoby chciał przerwać pląs, 
Golą brodę, wara wąs!

Dalej, dalej, dalej,
Patrzcie, jak się Mazur wali,
Bo Mazury krzeszą z góry, 
Wrogiem ich jest dąs,

36, HEJ POLACY!

Hej Polacy!
Hej rodacy!

W tak szczęśliwej dobie 
Stańmy w koło 
I wesoło

Zaśpiewajmy sobie!
Przeszły chwile,
W których tyle

Cierpieliśmy razem;
Dziś uderzmy 
I odbierzmy

Ojczyznę żelazem,

Niech wróg hardy,
Godne wzgardy

Ciągnie tłuszcze mnogie; 
Pójdziem śmiało 
Walczyć z chwałą

Za swobody drogie,
Szablą błyśniem,
Kulą świśniem,

Działami zaryczym;
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Pierwej mieczem 
W pień wysieczem,

Potem wrogów zliczym.

My przykładów 
Z naszych dziadów

Dosyć w dziejach mamy;
Wieść nie brednia,
Co do Wiednia

I Kijowskiej bramy,
Ojców godne,
Nieodrodne,

Wolnych przodków plemię,
Głupiej dumie
Bić nie umie
Czołem własną ziemię,

W, S,

37. MARSZ STRZELCÓW.

Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Niech z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały 
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!
Więc gotuj broń i kule bij głęboko,
O Ojców grób bagnetów poostrz stal,
Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko,
Hej baczność! Cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb, hej trąb,
Strzelecką trąbką w dal!
A kłuj, a rąb 
I w łeb lub w serce pal!
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Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy, 
Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar, 
Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielcy,
Od naszych kul nie schroni kniaź, ni car,
Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki,

I Lśni polska broń, jak złotych kłosów fal,
Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki,

| Hej baczność! Cel i w łeb lub w serce pał!
Hej trąb i t, d,

Chcesz zburzyć nas, oszukać chcesz nas czułe, 
Plujem ci w twarz, za morze twoich łask, 
Amnestyą twą owiniem nasze kule,
Odpowiedź da huk armat, kurków trzask,
Do Azyi precz, potomku Dżengishana,
Tam naród twój, tam ziemia carskich pól,
Nie dla ciebie krwią ziemia nasza zlana,
Hej baczność! Cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb i t, d,

Do Azyi precz, tyranie, tam siej mordy,
Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć, 
Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,
Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć! 
O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry, 
Wysłuchaj nas! Niech korna łza i żal 
Przebłaga Cię, Niewoli zerwij sznury!
Hej baczność! Cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb i t, d,

38. NASZA WISŁA.

Hej! Wisła nasza, Wisła, nasza polska rzeka, 
W Karpatach się rodzi, do morza ucieka.



42

Słodko żyć w tym kraju, nad Wisły brzegami,
Tu czuć sercem, duszą, żeśmy Polakami!
Hej! Wawel nad nią stary, duma o przeszłości, 
Pieści on i chowa królów szczątki, kości.
Czas szybko ulata, Wisła szybko bieży; 
Wspomnieniom cześć wielka, wspominaj młodzieży

39. IDĄ KRAKUSY.

Idą, idą Krakusy,
Idą, idą wiarusy.
Oj, idą, idą te polskie żuawy 
W pole zwycięstw i sławy,

A nad nimi wspaniały 
Wzniósł się Orzeł nasz biały,
Oj górą, górą te polskie żuawy 
Idą, idą w bój krwawy,

40. STAROPOLSKA PIOSNKA ŻOŁNIERSKA.

Idzie żołnierz borem, lasem, 
Przymierając z głodu czasem,
Suknia na nim poblakuje,
Wiatr dziurami przelatuje.
Jadą, jadą, wywijają,
Na wojenkę wysyłają.
I jaćbym też z wami jechał,
Gdyby mi kto konia siodłał.
Starsza siostra wyskoczyła,
Konika okulbaczyła.
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A ta średnia miecz podaje,
A ta młodsza krzyczy, łaje,

Wy nie płaczcie siostry brata; 
Wróci on nam za trzy lata,

Tu nadchodzi rok, półtora, 
Huzarowie jadą z pola:

Witajcie wy huzarowie, 
Daleko tam brat na wojnie?

My z wojenki też jedziemy, 
Twego brata nie wieziemy,

Leżyć on tam na Wołyniu, 
Trzyma głowę na kamieniu,

Konik jego koło niego,
Grzebie nogą, żałuje go,

Już wygrzebał po kolana,
Chce pochować swego pana,

4L NOC SWOBODY.

Jak się płomień z wichrem rzuca, 
I ogarnia dach,
Tak Warszawę bój ogarnął,
A zaś zdrajców strach!
Zdrajców zaś strach!
Tak Warszawę bój ogarnął,
A zaś zdrajców strach.

Wpadli nasi na arsenał,
Pech wy ciii broń.
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Teraz-że ich, Wielki książę,
Po ulicach goń!
Teraz ich goń!
Teraz-że ich i t. d,

Z arsenału wśród okrzyku,
Co jak burza grzmi,
Do klasztoru Karmelitów 
Wyważyli drzwi,
Jak burza grzmi,
Do klasztoru i t, d,

Tam w klasztorze Karmelitów,
Z za żelaznych krat,
Śpiewał więzień o wolności,
Tęsknie patrzał w świat,,.
Patrzył z za krat,
Śpiewał więzień i t, d,

Otwarła mu noc swobody,
Ten niewoli próg —
Chwyta za broń więzieii młody:
Z nami kraj i Bóg!
Z nami jest kraj,
Z nami jest Bóg,
Chwyta za broń i t, d,

M, Konopnicka, 

o o o

42. MARSZ UŁANÓW POLSKICH.

Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie,

Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi potratują.
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Kapitan z pułku wymaże,
Porucznik grzebać rozkaże,

A za jego młode lata 
Grają w trąby: tra, ta, ta, ta.

A za jego trudy, prace,
Grały mu kule, kartacze:

A za jego trudy, lata 
Dała ognia cała rota,

A już my go pochowali,
Trzy razy mu ognia dali.

 ReąuiescaU zaśpiewali 
I pikiety rozstawiali,

Popamiętali Moskale,
Jak dostali w skórę w Skale!

Wyginęła ich połowa,
Reszta uszła do Staszowa,

Z Staszowa ich wypędzimy,
Aż o Kijów się oprzemy,

A z kijowskiej okolicy 
Pójdziem prosto do stolicy.

43. ŚPIEW UŁANÓW 2-go PUŁKU.
Jak wspaniała nasza postać,
Kiedy w słońcu błyszczy stal,
Koń rży, ziemi nie chce dostać,
Pójd ziesz koniu, pójdziesz w dal.
Taki los (już) wypadł nam, dzisiaj tu (a) jutro tam,
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Ty dziewczyno, nie płacz wiele, 
Tylko jedną łezkę zroń,
Wy się zbliżcie przyjaciele, 
Uściśnijcie bratnią dłoń!
Taki los i t, d,

My możemy żyć wesoło,
Bo nie wiemy, gdzie nasz grób; 
Jedna kulka świśnie w czoło,
I na ziemię runie trup,
Taki los i t, d,

44. ŚPIEW WETERANA.

Jam Polak znany z niedoli,
Z grobu wyziewam westchnienia; 
Pokutuję z Stwórcy woli,
Za mych przodków przewinienia, 

Boże nasz, Boże nasz!
Wszak niedolę naszą znasz!

Wpośród zimna, głodu, śniegu,
W lichej, wytartej odzieży, 
Troskliwie czuwam w szeregu,
Nim śmierci zegar uderzy,

Co za los, biedny los!
Gdzie powołał zemsty głos!

Walczyłem za całość Matki 
I za pobyt szczęścia błogi;
Sześć miesięcy nie znam chatki! 
Walczyłem za skarb mój drogi, 

Niczem ból, niczem zgon!
By wolności zakwitł tron,
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Ziomkom moim życie święcę, 
Matka we mnie syna traci;
Sroga walka w Ostrołęce 
Wydziera mnie z łona braci,

Tak płynie krwawy zdrój, 
Gdzie za wolność idzie bój!

Walczyłem w krwawym odmęcie; 
Dziesięć bitew wieńczy skronie! 
Każdej dotrzymałem święcie 
W miłych towarzyszy gronie, 

Swobodo, swobodo!
Stań się synów nagrodą!

45. CO NASZE - ODBIERZEM.

Jechał Kuba dnia jednego 
Orać pod pszenicę;
Pług uderzył w coś twardego,
Wyorał — zbroicę.

Jechał Janek na ściernisko, 
Zawlekać zagony;
Znalazł stare tam szablisko 
I miecz wyszczerbiony,

Michał poszedł na ostrowy 
I wykopał w mule 
Cztery żelazne podkowy 
I armatnią kulę.

Kuba rzecze: Oj, ta Polska 
Widać silną była,
Gdy do konia, do pałasza 
Wojaków rodziła,



Janek na to: Ona biedna,
Dziś nie to, co było;
Ale matka tylko jedna,
Więc ją kochać miło,

Dziad mój mawiał —- Michał rzecze - 
A był on żołnierzem,
Co się zwlecze, nie uciecze;
Co nasze, odbierzem,

A g, Baranowska,

46. WISŁA.

Jest kraina, W tej krainie,
Kędy dzielny żyje lud,
Stara Wisła zdawna płynie, 
Najpiękniejsza z naszych wód,
A gdy z wiosną prysną lody,
I zabłyśnie piękny maj,
Wnet roztacza swoje wody,
I oblewa luby kraj,
Z wiosną po niej mkną galary, 
Omijając zdała ląd,
Albo statek siłą pary 
Łamie szparko bystry prąd,

O ty Wisło, nasza miła, 
Powiedz szczerze, powiedz mi, 
Czemuś miłość rozbudziła, 
Która dla cię w sercach tkwi? 
Nim twój strumień kraj obleci, 
Ileż razy prądy twe

48
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To uniosą matce dzieci,
To wycisną braciom łzę,
Z każdą wiosną twej swawoli 
Pozostawisz zniszczeń ślad,
To na ojców naszej roli,
To wśród naszych starych chat,

Lecz choć potok twój się sroży, 
Choć po drodze wszystko rwie, 
Jednak dobry lud nasz Boży 
Swą kochanką ciebie zwie,
I choć skargi nieustanne 
Obwiniają zawsze cię,
On wezwawszy Maryę Pannę,
W twe objęcia rzuca się!
Więc pomimo takie żale,
Ty się trzymaj naszych stron,
Gdzie kochają twoje fale,
Gdzie brzmi dla cię piosnki ton!

’ 47, MAZUREK DĄBROWSKIEGO,

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy;
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy,

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski;
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem,

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem z Polakami;
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Dał nam przykład Bonaparte, ł)
Jak zwyciężać mamy,

Marsz i t, d,

Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze,

Marsz i t, d,

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie 
I Ojczyzna nasza,

Marsz i t, d,

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany:
))Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany, 

Marsz i t, d,

Na to wszystkich jedne głosy:
))Dosyć tej niewoli —
Mamy Racławickie kosy,
Wygrać Bóg pozwoli, 

Marsz i t, d,

Józef Wybicki,

A  Zamiast ))Bonaparte  można śpiewać: ))Nasz 
Kościuszko ,
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48. PIEŚŃ GÓRNICZA.

Już się rozlega miły głos 
Dzwoneczka z naszej wieży,
Więc śpieszmy wraz, jak każe los,
Na szyb niech każdy bieży!
Choć tam na ziemi piękny maj,
Ty śpiesz w podziemny gnomów kraj, 
Nas czeka praca tam,
Szczęść nam, szczęść nam,
Szczęść Boże nam!

Z wesołą myślą śpieszmy wraz, 
Stromą na dół drabiną!
Do pracy każdy zdąża z nas,
Już w szybie kroki giną,
Już słychać miłych strzałów huk, 
I stokroć milszy młotów stuk 
Ozwie się tu i tam,
Szczęść nam, szczęść nam, 
Szczęść Boże nam!

A jeśli kiedy przyjdzie czas 
Podziemne żegnać góry 
I dzwonka głos ostatni raz 
Odezwie się ponury:
0 bracie, wtedy nie płacz, nie,
1 z oczu twoich otrzyj łzę,
Wszak się obaczym tam!
Szczęść nam, szczęść nam,
Szczęść Boże nam!
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49. ALPUHARA.

Już w gruzach leżą Maurów posady,
Naród ich dźwiga żelaza:
Bronią się jeszcze twierdze Grenady,.
Ale w Grenadzie zaraza,
Broni się jeszcze z wież Alpuhary 
Almanzor z garstką rycerzy,
Hiszpan pod miastem zatknął sztandary, 
Jutro do szturmu uderzy,

0 wschodzie słońca ryknęły spiże,
Rwą się okopy, mur wali;
Już z minaretów błysnęły krzyże: 
Hiszpanie zamku dostali,
Jeden Almanzor, widząc swe roty 
Zbite w upornej obronie,
Przerżnął się między szable i groty, 
Uciekł — i zmylił pogonie,

Hiszpan na świeżej zamku ruinie 
Pomiędzy gruzy i trupy,
Zastawia ucztę, kąpie się w winie,
Rozdziela brańce i łupy,
Wtem straż odźwierna wodzom donosi,
Że rycerz z obcej krainy 
O posłuchanie co rychlej prosi,
Ważne przywożąc nowiny.

Był to Almanzor, król muzułmanów, 
Rzucił bezpieczne ukrycie,
Sam się oddaje w ręce Hiszpanów
1 tylko błaga o życie,
 Hiszpanie — woła — na waszym progu 
Przychodzę czołem uderzyć,
Przychodzę służyć waszemu Bogu, 
Waszym prorokom uwierzyć, s
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 Niechaj rozgłosi sława przed światem,
Że Arab, że król zwalczony
Swoich zwycięzców chce zostać bratem,
Wasalem obcej krainy, 
Hiszpanie męstwo cenić umieją:
Gdy Almanzora poznali,
Wódz go uścisnął, inni koleją 
Jak towarzysza witali,

Almanzor wszystkich wzajemnie witał, 
Wodza najczulej uścisnął:
Objął za szyję, za ręce chwytał,
Na ustach jego zawisnął,
A wtem osłabnął,-, padł na kolana,
Ale rękami drżącemi,
Wiążąc swój zawój do nóg Hiszpana, 
Ciągnął się za nim po ziemi,

Spojrzał dokoła — wszystkich zadziwił: 
Zbladłe, zsiniałe miał lice;
Śmiechem okropnym usta wykrzywił, 
Krwią mu nabiegły źrenice —
 Patrzcie, o giaury! Jam siny, blady, 
Zgadnijcie, czyim ja posłem?,,.
Jam was oszukał; wracam z Grenady,
Ja wam zarazę przyniosłem!, ,.a

 Pocałowaniem wszczepiłem w duszę 
Jad, co was będzie pożerać,,,
Pójdźcie i patrzcie na me katusze;
Wy tak musicie umieraćk 
Rzuca się, krzyczy, ściąga ramiona: 
Chciałby uściśnieniem wiecznem 
Wszystkich Hiszpanów przykuć do łona 
Śmieje się — śmiechem serdecznym,,.
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Śmiał się — już skonał — jeszcze powieki, 
Jeszcze się usta nie zwarły,,,
I śmiech piekielny został na wieki,
Do zimnych liców przymarły,
Hiszpanie trwożnie z miasta uciekli:
Dżuma za nimi w ślad biegła:
Z gór Alpuhary nim się wywlekli,
Reszta ich wojska poległa,

A, Mickiewicz,

o o o

50. NAD MOGIŁĄ.

Lecą liście z drzewa,
Co wyrosło wolne;
Nad mogiłą śpiewa 
Jakieś ptaszę polne;
Nie było, nie było 
Polsko dobra tobie;
Wszystko się prześniło,
A twa dziatwa w grobie.

Popalone miasta,
Spustoszone sioła;
A w polu niewiasta 
Zawodzi dokoła:
Wszyscy poszli z domu,
Wzięli z sobą kosy;
Robić niema komu,
Giną w polu kłosy,

Kiedy pod Warszawą 
Dziatwa się zbierała,
Zdało się, że z sławą 
Wróci Polska cała:
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Bili zimę całą,
Bili się przez lato,
A w jesieni za to 
I dziatwy nie stało,

Skończyły się boje,
Ale próżna praca,
Bo w dziedziny swoje 
Nikt z braci nie wraca:
Jednych ziemia gniecie,
A drudzy w niewoli —
A inni po świecie 
Bez chaty i roli,

0 biedna kraino!
Gdyby ci rodacy,
Co za ciebie giną,
Wzięli się do pracy
1 po garstce ziemi 
Z Ojczyzny zabrali,
Jużby dłońmi swemi 
Polskę usypali,

W, Pol.

51. PIOSNKA NADZIEI.

Leci orzeł ponad łany,
Pieśń nadziei nuci:
Jeszcze żyją te sukmany,
Jeszcze wolność wróci!

Wróci wolność, chwała,
Wrócą dobre lata,
Jeszcze się nam pozostała 
Ta piastowska chata!
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Jeszcze się nam pozostały 
Te cepy i kosy,
I te wierne serca proste,
I ten naród bosy,

Zostały się jeszcze 
Białe dworków ściany,
Tam znów orzeł gniazdo zwinie,
Tam zagoi rany,

Oj ty słonko, jasne słonko,
Świećże na te niwy,
Niech obaczą, nie opłaczą,
Los swój nieszczęśliwy,

Oj ty zorzo złota,
Świećże na to pole,
Niechaj wstanie lud ten kmiecy, 
Niech strząśnie niewolę,

Leci orzeł ponad łany,
Pieśń nadziei nuci,
— Jeszcze żyją te sukmany,
Jeszcze wolność wróci!

Wróci wolność, chwała,
Wrócą dobre lata,
Jeszcze się nam pozostała 
Ta piastowska chata,

M, Konopnicka

52, O KILIŃSKIM.

Majster Jan Kiliński 
Nie nosił kontusza,
Ale w nim siedziała 
Tęga polska dusza.
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Majster Jan Kiliński 
Był z Trzemeszna rodem; 
Nieraz on zapłakał 
Nad swoim narodem,

Stał wtedy w Warszawie 
Igelstróm generał,
Powiadali o nim,
Że się na rzeź zbierał, 

Powiadali o nim,
Źe w wielką sobotę 
Puści swych Moskali 
Na krwawą robotę.

Słyszy to Kiliński 
Ze Starego Miasta,
I gniew w nim ogromny,
Jak płomień, urasta,

Słyszy to Kiliński,
Poruszy wąsami:
— Jeszcze mamy szable, 
Jeszczeć Bóg jest z nami!

Cicho, jak przed burzą, 
Dzwony farne biją,
Raz ostatni dzwonią 
Przed rezurekcyą.

Już nie ma sposobu 
Dłużej strzymać ręki,,. 
Wstaje Chrystus z grobu, 
Wstańmy i my z męki!

Jako płomień bucha 
Za wiatru powianiem,
Tak buchnęło miasto 
Narodu powstaniem,
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Jeszcze śpi generał,
A tu huk się szerzy,,. 
Jak piorun Kiliński 
Na zamek uderzy,

Widzi pan generał,
Że tu nic nie wskóra,
Za babę przebrany,
Dał z Warszawy nura,

A tu pan Kosmowski 
Na odwach już wali, 
Zabrał proch i bronie 
I wygnał Moskali,

Bije a nie pyta,
Kto tam w Boga wierzy,.. 
Wycięli rzeźnicy 
Batalion żołnierzy.

Od wielkiego czwartku 
Do wielkiego piątku 
Nalali Moskalom 
Ołowiu, jak wrzątku.

Biją w wielki czwartek,
W wielki piątek biją. 
Oczyścili miasto 
Na rezurekcyą!

Dwa tysiące Moskwy, 
Jakby grad wychłostał, 
A Kiliński — z szewca 
Pułkownikiem został:

O moja Warszawo!
Cóż eie to zbawiło?
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— Jedno mężne serce,
Co miłością biło!

M, Konopnicka

53. PIEŚŃ WIĘŹNIA,

Muszko moja! Czyś posłanką?
Jakąż, jakąż niesiesz wieść?
O, ma luba, ma kochanko,
Pieść się z więźniem, pieść się, pieść!

Tu na sercu bliżej, bliżej,
Ach, tu wielki cięży żal,
Jam samotny w mem więzieniu, 
Czemuż, czemuż lecisz w dal?

Pójdź tu, miły mój współwięźniu,
Na mej dłoni siądź tu, siądź!
Zdejm zasłonę z przyszłych losów,
Dobrą wróżką moją bądź!

Tu się kryją losów fale,
Tu się dzierzga z igłek sieć,
Cóż się wzdrygasz, ma wróżkini? 
Chcesz już lecieć? ach nie leć!

Czy złe patrzy z mojej dłoni,
Patrzy Szpilberg albo knut?
Jam oswojon z każdą męką,
Jam na wszystko zimny lód,

O, siądź tutaj, na tej ranie,
Gdzie żelazo ciało żre,
I wysysaj jad tęsknoty,
Którą dusza moja wre!
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Nim odlecisz w polskie kraje,
Łzę mi jeszcze z oka spij!
To ostatnia łza w mem oku;
Skrzydłem swojem zmyj ją, zmyj!

Na twych skrzydeł pajęczynie 
Krwią z pod serca skreślij ślad,
To ostatnia woda więźnia,
Teraz, muszko, dalej w świat!

54. NA WAWEL,

Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku żwawy, 
Podumaj, potęsknij nad pomnikiem sławy,
Dzieje swojej ziemi na grobowcach czytaj, 
Twoich wodzów groby uściskiem powitaj!
Powitaj uściskiem, w oczy spojrzyj śmiało,
Bo tobie w dół patrzeć nigdy nie przystało! 
Posłuchaj młodzieńcze, posłuchaj dziewczyno 
Tych powieści starych, które z Wisłą płyną. 
Które z Wisłą płyną, po jej falach skaczą,
Nucą w drzew gałązkach, w szumie wiatrów płaczą 
Dawne to są czasy, lecz o nich pamięta 
Nasza Wisła sławna, stu rzekami wzdęta.

E, Wasilewski.

55. MARSZ ŻAŁOBNY.

Na wieczny sen — odchodzisz już.,.
W zaświatów toń płyniesz przed najwyższy tron, 
Już tam cię przyzywa przeznaczenia dzwon,,.
A nam serca płaczą 
Żalem i rozpaczą,
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Bo idziesz w krainę, skąd nie wrócisz już!
Serca drżą —
Żalu łzą,
Bo idziesz w krainę, skąd nie wrócisz już!
Do Ciebie, Boże, dziś płynie 
Modlitwy naszej błaganie,
Byś przyjąć raczył ducha tego tam, w krainie, 
Gdzie Ty królujesz, Panie!

Porzucasz już ojczysty łan,
Gdzie w pracy i znoju trwałeś pośród nas;
Dziś ciebie wezwano, że odpocząć czas!
A choć serca płaczą 
Żalem i rozpaczą,
Ty idziesz posłusznie, bo cię wzywa Pan, 
Niczem łzy,
Niczem my!
Ty idziesz posłusznie, bo cię wzywa Pan,
Do Ciebie, Boże i t, d,

Józef Woynarowski,

56. KRAKOW!AK.

Niechaj każdy śpiewa,
Jak czyja ochota,
Niechaj tańczy, hula 
Kadryla, gawota;
My zaś Krakowiacy,
Znani z męstwa, pracy,
Zuch chłopak w chłopaka,
Utniem krakowiaka,
A zatem chłopacy, uderzcie w podkowy!
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Najmilszy nad wszystkie 
Taniec narodowy,
Taniec narodowy, taniec narodowy,

Jak nasi ojcowie 
Przed laty tańczyli,
Tak i nam w te pląsy 
Puszczać się najmilej,
Nie splami Krakusa 
Do walca pokusa;
Nic nad krakowiaka 
Niema dla Polaka,
A zatem chłopacy i t, d,

Niejeden Mazepa 
Dotąd się nie ruszy,
Póki ze dwie flaszki 
Wina nie wysuszy;
U nas choć bez wina,
Zawsze dziarska mina.
Zawsześmy weseli,
Choć człek nie podchmieli,
A zatem chłopacy i t, d,

Miło Krakowiakom 
W podkóweczki dzwonić,
Milej od napaści 
Kraj piersią zasłonić.
A gdy do dom wróci,
Znowu wesół nuci,
Znów zawadyaka 
Śpiewa krakowiaka,
A zatem chłopacy i t, d,

Syrokomla



57. PIEŚŃ KATORŻNIKA.

Nie dbam, jaka spadnie kara:
Mina, Sybir, czy kajdany;
Zawsze ja wierny poddany —
Pracować będę dla cara,

W minach, kruszec kując młotem, 
Pomyślę: ta mina szara —
To żelazo, Z niego potem 
Zrobi ktoś topór na cara,

Gdy będę na osiedleniu,
Pojmę córeczkę Tatara:
Może w mojem pokoleniu 
Zrodzi się Paleń”) na cara,

Gdy w koloniach osiędę,
Ogród, zorzę, grzędy skopię;
A na nich co rok siać będę 
Same lny, same konopie,

Z konopi — ktoś zrobi nici,
Srebrem obwita nić szara,
Może się kiedyś poszczyci,
Źe będzie szarfą””) dla cara,

A, M i c k i e w i c z,

58. MARSZ ŻUAWÓW.

Niemasz to wiary, jak w naszym znaku,
Na bakier fezy, do góry wąsy —

”) Paleń, jenerał moskiewski, który brał udział 
W zabiciu cara Pawła w r. 1801,

””) Cara Pawła uduszono szarfami,
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Śmiech — i manierek brzęk na biwaku,
W marszu się idzie, jak gdyby w pląsy, 
Lecz gdy bój zawrze, to nie na żarty 
Znak i karabin do ręki bierzem;
A Polak w boju, kiedy uparty,
Stanie od razu starym żołnierzem,

Marsz, marsz Źuawy,
Na bój, na krwawy,
Święty, a prawy —
Marsz Źuawy — marsz!

Pamięta Moskwa, co Żuaw znaczy,
Drżąc sołdat jego wspomina imię;
Sporo bo nakłuł carskich siepaczy 
Brat nasz francuski, Żuawek w Krymie, 
Miechów, Sosnówkę, Chrobrz, Grochowisk 
Dzwoniąc też w zęby, wspomni zbój cara 
Krwią, garstka doszła mężnych nazwiska, 
Garstka się biła, jak stara wiara,

Marsz, marsz i t, d,

Kiedy rozsypiem się w tyraliery,
Zabawnie pełzać z bronią, jak krety;
Lecz lepszy ogień — gęsty, a szczery 
I lepszy rozkaz: Marsz na bagnety!
Bo to sam bagnet w ręku aż rośnie,
Tak wzrasta zapał w dzielnym ataku,
Hura i hura! huczy żałośnie,
Górą krzyż biały na czarnym znaku! 

Marsz, marsz i t, d,

W śniegu i błocie mokre noclegi,
Choć się zasypia przy sosen szumie,
W ogniu rzednieją dyablo szeregi,
Chociaż się zaraz sz!usować umie,
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A braciom ległym na polu chwały
Mówimy: Wkrótce nas zobaczycie,
Wpierw za jednego z nas pluton cały 
Zbójów nam odda marne swe życie,

Marsz, marsz i t, d,
Po boju spoczniem na wsi, czy w mieście, 
Cóż to za słodka dla nas podzięka,
Gdy spojrzy mile oko niewieście,
Twarz zapłoniona błyśnie z okienka!
Bo serce Polek, bo ich urodę 
Żuaw czci z serca, jak żołnierz prawy;
I choćby za tę jedną nagrodę 
Winien być pierwszy wśród boju wrzawy, 

Marsz, marsz i t. d,
Nie lubim spierać się o jakieś kwestye,
Ale nam marne carskie dekrety,
Jakieś koncesye, jakieś tam amnestye,
Jedna odpowiedź: Marsz na bagnety!
By ta odpowiedź była dobitną,
Wystosowana zdrowo, a celnie,
Niech ją Żuawi najpierwsi wytną:
Bagnety nasze piszą czytelnie,

Marsz, marsz i t, d,
Słońce lśni jasno, albo z za chmury,
Różne są losy nierównej wojny;
Żuaw ma zawsze uszy do góry,
Z bronią u boku zawsze spokojny,
Kiedyśmy mogli z dłońmi gołemi 
Oprzeć się dzikiej hordzie żołnierzy,
To z bronią wyprzem ich z polskiej ziemi, 
Nie do Żuawów — kto w to nie wierzy! 

Marsz, marsz i t, d,
W ł, W o 1 s k i,

3
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59. TRZECI MAJ.

Na warszawskim rynku 
Chorągwie się chwieją - 
Zajaśniała wiosna 
Majową nadzieją!

Zajaśniała wiosna 
Nad ojczystym łanem — 
Dziś się dla Ojczyzny 
Chłop porównał z panem,

Na warszawskim rynku,
Tćsm muzyki grają,
Stanowi kmiecemu 
Bracia prawo dają,

Nadają mu prawo,
By bronił tej ziemi 
Razem z rycerzami,
Jak z braćmi starszymi.

Na warszawskim rynku,
Tam naród zebrany,
Idą karmazyny,
Idą i mieszczany.

Pan Andrzej Zamojski 
Idzie z kmieciem w parze, 
Z czeladzią cechową 
Idą dygnitarze,

Radzili na sejmie 
Całe cztery lata,
Uradzili, że się 
Naród w jedno zbrata.
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Czas ci Polsko zgoić 
Twoje ciężkie blizny!
Wszyscy dzisiaj równi 
W obliczu Ojczyzny.

Na warszawskim rynku 
Biją wszystkie dzwony,
Wolnych synów Polsce 
Przybyły miliony.

Idą do katedry,
Do świętego Jana;
Złoto — przy kapocie,
Przy delii — sukmana!

0 ty dniu radosny,
O ty trzeci maju,
Zapachniało kwieciem 
W całym polskim kraju,

Zapachniało kwieciem 
Najsłodszej wonności:
Miłością Ojczyzny 
I bratniej jedności.

M, Konopnicka.

60. DAWNIEJ A TERAZ.
Nie tak in illo tempore bywało,
Mości Cześniku, zacny mój sąsiedzie.
Było dość złota a wydatków mało,
Piło się własny miodek przy obiedzie.

Teraz, choć w Gdańsku nie płaci pszenica, 
Piją szampany i malagi sławne,
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Ale też za to na dobrach szlachcica 
Dyabelnie ciężą te listy zastawne,

Miło to było widzieć ojcu, matce,
Syna w kontuszu i w konfederatce;
Pas na nim lity, a przy boku szabla,
Wąs zawiesisty, czerstwa mina, dyabla.

Teraz z laseczką idzie panicz blady,
Licznych słabości widać na nim ślady.
Ani nie pozna, szewc — czy wojewoda; 
Obadwaj kuso, bo dziś taka moda,

Lepiej to zostać przy kontuszach było,
Kontusz Polaka, a frak Niemca zdobi;
Z kontusza łatwo na frak wystarczyło,
Lecz z fraka kontusz — dyabła zje, kto zrobi,

Gdzie się podziałaś, polska gościnności,
Którą się nasi przodkowie szczycili? 
Szczęśliwy szlachcic, gdy miał wiele gości,
Na klęczkach prosił, by jedli i pili.

Teraz, gdy przyjdziesz — nigdzie nic nie dadzą, 
A jeśli dadzą, to wypadek rzadki.
O różnych rzeczach do północy radzą,
Wkońcu ci dadzą — szklaneczkę herbatki,

61. PASTERKA.

Oj, nie chcę ja być ptaszyną, 
Co gdzieś leci w dal;
Bo tej naszej wioski miłej 
Byłoby mi żal,
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Oj, nie chcę ja być czółenkiem,
Co gdzieś płynie w dal;
Bo tych naszych pól i lasów 
Byłoby mi żal,

Oj, nie chcę ja być tą chmurką,
Co gdzieś pędzi w dal;
Bo tych naszych wzgórz różowych 
Byłoby mi żal,

M, Konopnicka,

62, KRAKOWIAK O WIŚLE.

Od południa stoi matka, Babia góra.
Urodziła jej się śliczna Wisła, córa.

Matko — proszę ciebie — puść mnie z góralami, 
Bo mi jakoś tęskno pomiędzy górami,

Płynie Wisła, płynie w krakowskiej dolinie, 
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków i wnet pokochała,
A w dowód miłości wstęgą opasała,

Zobaczyła Kraków, przy nim trzy mogiły,
Co sławnych Polaków popioły pokryły.

Na wysokiej skale stoi zamek stary,
A Wisła mu stale dochowuje wiary.

Stoi zamek stary, o przeszłości gwarzy,
A Wisła go słucha, czatując na straży.

A choć się wsunęła w Niepołomskie lasy, 
Choć w morzu zginęła, płynie jak przed czasy -= 
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Bo ta polska ziemia ma ten urok w sobie,
Że kto ją pokocha, nie zapomni w grobie.

Ed. Wasilewski.

63. PIOSNKA ŻOŁNIERSKA.

(Z r. 1863,)

Od Warszawy do Krakowa — 
Żołnierzom droga gotowa,
Choć chłodno i głodno,
Żyjem sobie swobodno,

Żołnierz idzie, maszeruje,
Gąsior przed nim wyskakuje.
Choć chłodno i głodno i t, d,

Żołnierz stoi na kwaterze 
I gąsiora babie bierze.
Choć chłodno i głodno i t, d,

Baba idzie do rotmistrza,
Gąsior z garnka łeb wytrzyszcza.
Choć chłodno i głodno i t, d.

Baba wraca od rotmistrza —
Gąsior z garnka — do tornistra,
Choć chłodno i głodno i t, d,

Indyk ze wsi wyskakuje,
Gdy żołnierza we wsi czuje.
Choć chłodno i głodno,
Żyjem sobie swobodno,
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64. MODLITWA PRZED BITWĄ.

Ojcze, ja wzywam Cię!
Wkoło mnie warczą piorunne dział grzmoty, 
Rażą mnie błysków szalone przeloty,
Bojów Zarządco, ja wzywam Cię!
Ojcze, Ty prowadź mię!

Ojcze, Ty prowadź mię!
Nie o bogactwa, o włości te boje,
Bronim praw naszych; tu ramię grzmi Twoje, 
Śmierć, czy zwycięstwo, ja wielbię Cię!
Ojcze, uwielbiam Cię!

Ojcze! uwielbiam Cię!
Jeśli zwycięstwem zakończę bój srogi,
Jeśli Twym mieczem rozprószym me wrogi,
Boże Zastępów! Czczę imię Twe!
Ojcze, zasłaniaj mię!

Ojcze, zasłaniaj mię!
Jeśli grom śmierci mym oczom zabłyśnie 
I dla Ojczyzny krew z żył mych wytryśnie, 
Tobie, o Boże, oddaję się!
Ojcze, błogosław mnie!

Fr, Kowalski,

65. OJCZYZNA.

Ojczyzna moja — to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga; 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła 
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła,
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Ojczyzna moja - to wioski i miasta, 
Wśród pól łechickich sadzone od Piasta, 
To rzeki, lasy i niwy i łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki, 

Ojczyzna moja — to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława:
To duch rycerski, szlachetny, a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski, 

Ojczyzna moja — to te ciche pola,
Które od wieku zdeptała niewola;
To te kurhany, te smętne mogiły —
Co jej swobody obrońców przykryły, 

Ojczyzna moja — to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

M, Konopnicka,

66. HYMN POLSKI.

Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni,
Pokąd tchu w łonie!
Stójmy wytrwale, gdy wieńce nam z cierni 
Kładą na skronie!
Nieszczęścia i klęski niech miłość połamie,
Czy dźwiga nas dola, czy chytrze nam skłamie, 
Ojczyźnie tej życie, krew nasza i ramię 
I chwała w zgonie!

Tu nam w kolebce dał Bóg światło dzienne, 
Tu żywot w znoju,
Konając, głowy tu pochylim senne 
W chatach lub w boju.
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Tu bracia mrą nasi od ciosów tyrana 
I świadczą, że ta nam od Boga wybrana 
Ojczyzna, to Polska, codziennie kąpana 
W łez i krwi zdroju,

Tu groby ojców sława opromienia,
Tu śpią ich kości.
Tu nam się dobić po dniach utrapienia 
Świętej wolności,
Tu przetrwać nam klęski i szarpać kajdany,
Tu rodzą nas Sawy, Pułascy, Rejtany,
I  hetman w sukmanie , co kochał sukmany —
Tu żyć w miłości,

0 Święta, patrzaj: w twoją krew czerwoną 
Maczamy dłonie!
Pokąd ty w grobie, potąd żadne łono 
Szczęściem nie spłonie,
Niech ostrzy wróg miecze, niech w ludach duch

stygnie —
Synowska dłoń ciebie z przepaści podźwignie,
1 będzie Bóg poczczon, a szatan się wzdrygnie 
I car w koronie,

Stójmyż gotowi, jak straż czuwająca;
Bo nikt nie powie,
W który dzień trąba zawezwie nas grzmiąca, 
Matce nieść zdrowie,
A wonczas jak piorun, co kruszy i pali,
W bój lećmy zwyciężać z nadzieją na stali,
Lub gińmy szlachetni, jak ojce konali —
Polski synowie!

M, Romanowski,
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67. Z NAD NIEMNA.

0 kraju nasz drogi, o Polsko kochana, 
Dlaczegóżeś łaskę straciła u Pana?
1 rzewnemi łzami zapłonęło oko
I serce się kraje, zranione głęboko.

Czemuż to, ach czemuż, Ty Boże miłości 
Nie okażesz żadnej nad nami litości?
I ta wielka przeszłość i te świetne czyny 
Poszły w zapomnienie, a płaczą twe syny,

Boć całunem śmierci cały świat okryty,
Łzami i krwią własną już z winy obmyty,
A tu jeszcze burze i gromy bez końca 
I żadnej nadziei pogodnego słońca,

Po Sybiru ziemiach bieleją się kości,
A wróg rozsrożony szaleje ze złości.
Gdzie nasza potęga? Gdzież są nasze siły? 
Wszystko gdzieś przepadło.., zostały mogiły,

68. MARSZ SOKOŁÓW,

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,
Na nowe on życia koleje 
Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad 
I duch i ciało w nim mdleje,

Hej bracia Sokoły, dodajmy mu sił,
By ruchu zapragnął, by powstał i żył!

W niemocy, senności i ciało i duch 
Napróżno się dźwiga i łamie;
Tam tylko potężnym i twórczym jest duch,
Gdzie wola silne ma ramię.
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Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat, 
Niech skrzydła sokole od młodych ma lat!

Więc dalej, ochoczo, w daleki ten lot 
Sposobić nam skrzydła dla ducha,
Nie złamie nas burza, nie strwoży nas grzmot, 
Gdzie woli siła posłucha.

Hej bracia Sokoły, dodajmy mu sił,
By ruchu zapragnął, by powstał i żył!

Jan Lam.

69. STRAŻ NAD WISŁĄ.

O święty kraju nasz,
Nie damy Cię na łup,
Nad Wisłą czuwa straż:
Zwycięstwo albo grób!

Wszak wrogu, męki, łzy 
I polskie boje znasz;
Choć tak potężnyś Ty,
Nad Wisłą czuwa straż.

O Boże, z tronu gwiazd 
Dzień wolny dać nam każ!
W obronie naszych gniazd 
Nad Wisłą czuwa straż.

o o o

70. WARSZAWIANKA.

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków orzeł biały 
Patrząc, lot swój w niebo wzbił,
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Słońcem lipca podniecany,
Woła do nas z górnych stron: 
Powstań Polsko, zrzuć kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon —

Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj swobodo! Polsko żyj!
Takiem hasłem cnej podniety 
Trąbo nasza wrogom grzmij!

Na koń! — Woła kozak mściwy — 
Karcić bunty polskich rot,
Bez Bałkanów są ich niwy, 
Wszystko w jeden zmienić lot! 
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płonny łup,
Z wrogów naszych nie zostanie 
Na tej ziemi — chyba trup!

Hej, kto Polak i t, d,

Droga Polsko! Dzieci twoje 
Dziś szczęśliwszych doszły chwil, 
Od tych sławnych, gdy ich boje 
Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil,
Lat dwadzieścia nasze męże,
Los po obcych ziemiach siał;
Dziś, o matko, kto polęże,
Na twem łonie będzie spał!

Hej, kto Polak i t, d,

Wstań Kościuszko! Ugodź w serca, 
Co litością mamić śmią!
Znał tę litość ów morderca,
Który Pragę zalał krwią?
Niechaj krew tę krwią dziś płaci, 
Niech nią zrosi grunt zły gość!
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Laur męczeński naszych braci 
Bujniej po niej będzie rość.

Hej, kto Polak i t, d,

Tocz Polaku bój zacięty!
Uledz musi dumny car,
Pokaż jemu pierścień święty,
Nieulękłych Polek dar!
Niech to godło ślubów drogich 
Wrogom naszym wróży grób,
Niech krwią zlane w bojach srogich,
Nasz z wolnością świadczy ślub!

Hej, kto Polak i t, d,

Grzmijcie bębny, ryczcie działa,
Dalej dzieci, w gęsty szyk!
Wiedzie hufce wolność, chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik!
Leć nasz orle, w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje, wolnym będzie;
Kto umiera, wolnym już!

Hej, kto Polak i t, d,

Kazimierz Delavigne,

71. WEZWANIE MŁODYCH.

O wy, młodzi wojownicy,
Korzystajcie, póki czas,
Spieszcie lotem błyskawicy 
Tam, gdzie sława wzywa was!
Wam nie trzeba ducha męstwa; 
Chwyćcie tylko szablę w dłoń,
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A w znak sławy i zwycięstwa 
Uwieńczycie waszą skroń!
Niech poznają ci mordercę,
Co gnębili dotąd nas,
Źe gdzie walczy broń i serce,
Tam zwycięstwo bywa wraz!
Tam, gdzie tłuszcza niewolnicza, 
Gdzie poddanych leci rój,
Gdzie za pędem tylko bicza 
Bieży staczać każdy bój,
Tam sił niema w sercu, w dłoni: 
Zimne serce, słaba dłoń,
Lecz kto swobód w kraju broni,
Ten zwycięską chwyta broń,
Śmierć jest hasłem lub Ojczyzna, 
Polak nie chce w jarzmie żyć, 
Walczcie mężnie, a świat przyzna,
Że Lech umiał wrogów bić!

72. POLONEZ KOŚCIUSZKI.
Patrz Kościuszko na nas z nieba,
Jak w krwi wrogów będziem brodzić: 
Twego miecza nam potrzeba,
By Ojczyznę oswobodzić!
Wolność droga w białej szacie,
Złotem skrzydłem w górę leci;
Na jej czele patrzaj bracie,
Jak swobody gwiazda świeci.

Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew, 
My za nią przelejem krew, krew, krew!

Kto powiedział, że Moskale 
Są to bracia nas Lachitów,
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Temu pierwszy w łeb wypalę,
Przed kościołem Karmelitów,
Kto nie uczuł w gnuśnym bycie 
Naszych kajdan, praw zniewagi,
Temu zdrajcy wydrę życie,
Na niemszczonych kościach Pragi.

Oto jest wolności śpiew, śpiew i t, d,
Z naszym duchem i orężem 
Polak ziemię oswobodzi;
Zdrajca pierzchnie, my zwyciężym,
Bo wódz śmiały nam przewodzi!
Tylko razem, tylko w zgodzie,
A powstańców będziem wzorem,
Wszak dyktator przy narodzie!
Cały naród z dyktatorem!

Oto jest wolności śpiew, śpiew i t, d,
Rajnold Suchodolski,

73. MAZUR.

Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i niemała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze —
Przecie człeku jest Mazowsze,

Bo gdzie takie cudne stroje 
I śpiewanki i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze? 
Komu miłe tak pielesze,
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie!



80

Poza Niemnem wielkie błota,
A za Bugiem Ruś, sromota,
Góral, zbytnio podkasały,
A Odraki lud zniemczały:
A więc nasza, nasza góra!
Niemasz w świecie nad Mazura!

Mówią, że tam na Podolu 
Rośnie żyto bez kąkolu,
Ale u nas dary Boże 
Płyną Wisłą aż za morze, 
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz ma człek jaki taki,

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie; 
Sławne konie w Ukrainie;
Ale kto, jak Mazur właśnie,
Wioząc, z konia biczem trzaśnie!
Kiedy jedzie do Warsęgi,
Mówią wszyscy: Mazur tęgi!

Tęgi Mazur wej w pokoju,
Lecz się przyda i do boju!
Znane w Polsce kosyniery 
I do boju Mazur szczery:
Gdy do kosy się przyłoży,
Tnie Moskala, jak gniew Boży,

Dana, dana, dana, dana,
Za Ojczyznę miła rana!
Prędzej zginą rzeki, góry,
Niźli Polska i Mazury;
Bies cię porwie, Mikołaju,
A swoboda będzie w kraju,

Wincenty Po l,
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74. POLSKA NIE ZAGINIE.

Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie,
A dopóki płynie,
Polska nie zaginie,

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała,
A w dowód miłości 
Wstęgą opasała,

Chociaż się schowała 
W Niepołomskie lasy,
I do morza wpadła,
Płynie jak przed czasy,

Nad moją kolebką 
Matka się schylała 
I mówić pacierza 
Wcześnie nauczała,

sOjcze nasza i  Zdrowaśa 
I skład apostolski,
Bym do samej śmierci 
Kochał naród polski,

Bo ten naród polski 
Ma ten urok w sobie,
Kto go raz pokochał,
Nie zapomni w grobie,

Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie,
A dopóki płynie,
Polska nie zaginie!
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75, POŻEGNANIE W. KS, KONSTANTEGO.

Po bruku huczałeś,
Marsowo patrzałeś —
Uciekłeś bez huku,
A ku, ku, ku, ku, ku,

Piórem swem czupurzył,
Jak naród się wzburzył,
Uciekał bez pióra,
Hu, ra, ra, ra, ra, ra,

W obozie miał kwiatki,
Altanki i chatki;
Nie tak dziś, Mospanie,
Oj, nie, nie, nie, nie, nie,

W parady i testy 
Błyszczał haft i chresty,
Dziś gunią okryty,
Oj ty, ty, ty, ty, ty.

Na Saskim dziedzińcu 
Bohater był w wieńcu,
Lecz przyszedł listopad —
I wieniec mu opadł,

Pod orła pakował,
Więził nas, mordował —
Orzeł tu, a ty gdzie?
He, he, he, he, he, he.

W niedzielę był śmiałek,
A tchórz w poniedziałek,
Patrzajcie na zucha!
Cha, cha, cha, cha, cha, cha.

R, Suchodolski,
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76. POD RASZYNEM,

Pod Raszynem, pod Warszawą 
Idą nasi w bitwę krwawą,
Osiem tylko ich tysięcy,
A czterykroć wroga więcej,

Na koniku siwym jedzie 
I ułanów swoich wiedzie 
Dzielny, mężny i bez troski,
Książę Józef Poniatowski,

Pod Raszynem grają działa,
Idzie w ogień wiara śmiała,
Od poranku aż do zmroku 
Nie ustąpi wrogom kroku,

Aż złamała ich ta siła,
Co jak chmura świat nakryła,
Brakło naszych dwóch tysięcy,
Lecz wróg stracił trzykroć więcej,

Tam Godebski Cypryan zginął,
Który w legiach włoskich słynął,
Sławny pieśniarz, rycerz śmiały,
Poległ w boju pełnym chwały.

M, Konopnicka.

77. O WOLNOŚCI.

Polak nie sługa, nie zna, co to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany, 
Wolnością żyje, do wolności wzdycha,
Bez niej jak kwiatek bez wody — usycha.
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Siedzi w klateczce więziona ptaszyna;
Że była wolną sobie przypomina,
A choć jej ptasznik dodaje żywności,
Jednak przez szczeble wzdycha do wolności,

Siedź cicho ptaszku i ciesz się nadzieją,
Że dni pogodne tobie zajaśnieją,
Masz mnóstwo braci, doczekasz-li chwili,
Żeby ci wyjście z klatki ułatwili,

Niemiec łakomy na złoto i srebro,
I politycznie kradnie cudze dobro — 
Moskal byle miał dziegciu do sytości,
Sam tylko Polak wzdycha do wolności,

Anglik w przemyśle zatopiony cały,
W nim szuka chluby i swej własnej chwały, 
Francuz wydaje dzieła o miłości,
Sam tylko Polak — wzdycha do wolności,

Prusak zdradliwy nikomu nie ufa.
Bitny Szwed uległ i swych królów słucha, 
Hiszpan oddany cały pobożności,
Sam tylko Polak — wzdycha do wolności,

Sułtan turecki wzdycha do seraju,
Wszedłszy do niego, myśli, że jest w raju, 
Węgier do wina — a Włoch do gnuśności,
Sam tylko Polak — wzdycha do wolności,

Tak orzeł biały, uległy przemocy 
I pognębiony od orła z północy,
Jest przy nadziei, że wolność odzyska,
Skoro mu chwila pomyślna zabłyska.

Tak więc Rodacy, wolności nam trzeba. 
Zamiarom naszym sprzyjać będą nieba —
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Nadejdzie chwila, chwila pożądana,
Że zegną wrogi przed Polską kolana!

J, N, K a m i ń s k i,

78. DALEJ NA KOŃ!

Polska powstaje, dzwon wolności brzmi, 
Dumny despota na swym tronie drży,

Hej! Odbierzmy własność swoję 
I rozpędźmy wrogów roje!

Dalej na koń!
Dalej na koń!
Hej, na koń wraz!

Wlazł nam do kraju nieproszony car;
Gnębił nas, chwytał, mordował i darł,

Hej, dajmyż mu dzisiaj w skórę,
Pędźmy za dziesiątą górę:

Dalej na koń i t, d,

Dziś niszczy, pali i miasta i wsie,
Mamy tam żony, ojców, dzieci swe;

Lećmyż, póki słońce świeci,
Bronić żony, ojców, dzieci!

Dalej na koń i t, d,

Chłopy i pany, księża, mieszczany, 
Powstańmy wszyscy za kraj kochany!

Niech nam już Polski nie kala,
Hura — na szyzmę Moskala!

Dalej na koń i t, d,

Powstań Podole, Litwa, Wołynie,
Niech sława Polski po świecie słynie!



Za przykładem Warszawianów 
Wypędzim z kraju tyranów.

Dalej na koń i t. d,

79. PIEŚŃ TUŁACZA.

Pomoc dajcie mi rodacy,
Gdyż okrutny los mię nęka,
Żebrać muszę, bo do pracy 
Jedna mi została ręka.
Ziomek nędzarz, bogacz w blizny 
Głos błagalny do was wznosi: 
Żołnierz wierny dla Ojczyzny,
0 jałmużnę ziomków prosi,

Porzuciłem ojca, matkę, 
Porzuciłem żonę lubą;
Porzuciłem dzieci, chatkę, 
Pogardziłem życia zgubą, 
Biegłem, kędy bój wrzał krwawy, 
Krew przelałem w polu sławy,
A dziś muszę być żebrakiem.

Zabrał sąsiad zły dostatki,
Wiatry z ogniem dom rozwiały,
Nie mam żony, brata, matki,
W grób przed nędzą się schowały, 
Mnie zawistny los tu gniecie,
Znoszę nędzę, urąganie,
1 nic nie mam na tym świecie,
Prócz tej ręki do żebrania!

Bez nadziei, bez pociechy,
Tak pędzę życie tułacze. 
Wzdycham de rodzinnej strzechy,
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Lecz jej pewnie nie zobaczą.
Za mną, w rodzinnej ustroni 
Może kto tam tęskni przecie, 
Może kto i łzę uroni,
Smutne myśli śląc po świecie,

Kiedy wrzała wojna mściwa,
Kiedym z wrogiem staczał boje, 
Czemuż kula litościwa 
Nie trafiła w serce moje,
Byłbym zginął z bronią w dłoni,
Padł, jak wolnym paść przystoi.
Dziś tułacza smutek goni,
Na ten ciężar — nie mam zbroi,

80, POCHÓD JEŃCÓW.

Ponad drogą Irpień płynie,
Za Irpienłem wał wzniesiony,
A za wałem oko ginie 
I kijowskie słychać dzwony.

Hej, jak wał, jak ta mogiła,
Jak się ciągną tamte lasy,
Polska niegdyś słupy biła,
Lepsze były tamte czasy!

Wówczas była cześć i sława,
(Każdy stary człek to powie) 
Hetmańszczyzna miała prawa,
A król polski był w Krakowie,

Bogdaj przepadł, kto lud mnogi 
Oddał Moskwie za pstre kwitki! 
Gdzie krzyż dawniej, dziś ostrogi, 
A z więzienia mkną kibitki,
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Dziś tu jadąc, Moskal śpiewa;
Za nim ciągnie lud nawałem,
Pędząc jeńców do Kijowa,
Powstrzymali się za wałem.

A z Kijowa jedzie pani,
I spojrzała i pobladła:
— ))Ach to nasi, pokowani!j — 
Zawołała i wysiadła,

— ))Cóż ja biedna pocznę z wami?
O mój Boże, Boże miły,
Wykupiłabym was łzami,
Gdyby moje łzy płaciłyU

))Nie płacz pani  — jeniec rzecze — 
))Chociaż my tu dziś w niewoli,
Wrócą jeszcze inne czasy 
I dożyjesz lepszej doli!

— ))Jak nas trzystu, chciej zapytać, 
Wszyscy ranni do jednego,
Bo Polaka wolno schwytać 
Tylko na wpół umarłego,

— ))A kto wszystko za kraj stracił,
Kto Ojczyźnie służył szczerze,
Ten spokojny na Sybirze,
Bo część długu już odpłacił! j

W. Pol.

81. MEWA,

Ponad falą mewa leci,
Leci w dal wesoła;



Bo wiosenne słońce świeci - 
W lepszy świat ją woła.

A tu więzień tłumiąc żale,
Łzę tęsknoty roni 
I przykuty na tej skale —
Myślą za nią goni,

Może ptaku srebrno-pióry 
Ujrzysz kraj mój miły,
Ujrzysz drogie moje góry 
I ojców mogiły?

Ty się może w locie twoim 
Nad mą ziemią wzniesiesz,
I tęskniącym braciom moim 
Tę piosnkę zaniesiesz?

O, leć raczej w obce kraje,
Nieś tam łzy tułacze!
Niech duch wojny przy nas stanie —
A wolnych obaczy!

Pożar nieszczęść, może zgaszą 
Wolnych krajów męże,
A męczeńską palmę naszą 
Zamienim w oręże.

Starzeński,

82. POSZŁABYM...

Poszłabym ja na kraj świata,
Jak ten wiatr, co w polu lata,
Jak ten wiatr, co chmury pędzi,
Białe chmury, puch łabędzi,

89
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W ciemną mroczną dal,..
Tylko mi cię żal,

Ty ziemio,

Gdzie kurhany ciche drzemią,
Gdzie się w stepach bielą kości,
Gdzie kwiat mdleje od żałości,

Tylko mi cię żal!...

Poszłabym ja w świat daleki,
Jako idą bystre rzeki,
Jako idą bystre wody,
Do Dunaju, do swobody,
Do szumiących fal...

Tylko mi cię żal,
Ty chato,

Pod tą lipą rosochatą,
Pod tym sadem pełnym rosy,
Pod błyskami jasnej kosy - 

Tylko mi cię żal!,,.

Poszłabym ja w Ukrainę,
Za to morze, za to sine,
Poszłabym ja na stracenie,
W niepowrotną dal,,,

Tylko mi cię żal,
Sokole,

Co nad nasze latasz pole;
Ponad pole, ponad niwę,
Latasz, gubisz piórka siwe —

Tylko mi cię żal!

M, K o n o p n i c k a,
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83. W ROCZNICĘ POWSTANIA.

Póki lwie serce, sokole poloty 
I ogień w piersiach chowamy,
Mimo moskiewskie pioruny i grzmoty,
Nie daliśmy się — nie, nie — nie damy!

Chociaż noc głucha — żywioły w zamęcie, 
Choć jeszcze burzy doznamy;
Z myślą wolności, naprzód wiara święcie,
Nie daliśmy się — nie, nie — nie damy!

A po jutrzence w różanym przedświcie,
Gdy nasze słońce poznamy,
Choćby za wolność przyszło stracić życie,
Nie daliśmy się — nie, nie — nie damy!

Zebrani tutaj w rocznicę powstania,
Cześć temu dniowi składamy.
Niech żyje Polska! To dzień zmartwychwstania! 
Nigdy, nigdy się — nigdy — nie damy!

B. B r o ń c a,

84. PRZYLECIELI SOKOŁOWIE.

Przylecieli Sokołowie pod wiśniowy sad, 
Namawiali kukułeczkę lecieć z sobą w świat, 
— aRadabym polecieć z wami 
Choć w największą dal,
Lecz mi sadu zielonego 
I gniazdeczka żal!e

Przyjechały pany swaty pod nowuchny dwór, 
Namawiali jechać z sobą dorodniejszą z cór,
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— Radabym pojechać z wami 
Choć w największą dal,
Lecz mi matki, sióstr i braci 
I ojczyzny żal U

85. UŁAN.

Rży koniczek mój bułany:
Puśćcie, czas już, czas!
Matko, ojcze mój kochany,
Żegnam, żegnam was!
Zdała słyszę trąb hałasy,
Dobosz w bęben grzmi,
Rzucam, rzucam słodkie wczasy, 
Błogosławcie mi!

Hej luzaku, konia podaj!
No, nie płaczcie już!
Raczej matko męstwa dodaj,
Krzyżyk na mnie włóż!
Cóżby życie warte było,
Gdybym gnuśnie zgasł?
Dosyć, dosyć się marzyło,
Teraz nie ten czas!

Słyszeliście? Grzmią armaty,
Rozpoczął się bój!
Żegnaj łąko, drzewa, chaty,
Dalej, koniu mój!
Więc koniku mój bułany 
Ruszaj, czas już, czas,
Matko, ojcze mój kochany,
Żegnam, żegnam was,

Ą, E, 0 d y n i e c,
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86. PRAWY KRAKUS.

Siedzi Krakus pod drzew cieniem, 
Przy nim kosa leży,
Z czoła ciecze pot strumieniem,

A krew na odzieży,

Byłeś Polsko wolną była,
Chętnie zniosę blizny:
Niech krwi zdroi płynie siła,

Wszak to dla Ojczyzny!

Ostrołęki świadczą pola,
Grochów przypomina,
Że milszą śmierć niż niewola 

Dla Wawelu syna,

Zmyje kosę w krwi potokach, 
Każdy Krakus prawy;
Wróg po naszych chyba zwłokach 

Wnijdzie do Warszawy!

87. PIEŚŃ O ZIEMI KRAKOWSKIEJ.

Srebrną wstęgą Wisła płynie,
Przy niej wiankiem na równinie 
Stary Kraków nasz.

A olbrzymie trzy mogiły 
Gród dokoła obstąpiły 
Niby wieków straż,

Zdała Tatry świat zaległy,
I ku Wiśle góry zbiegły,
Potokami stu,
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A jak góry z równinami,
Tak górale z Polanami 
Zetknęli się tu,

Tam to cudnie Wisła bieży,
A nad Wisłą Wawel leży,
Na Wawelu gród.

Odkąd Wisła z gór tych płyni 
Stary Wawel na świat słynie,
I ten chrobry lud.

88. PIEŚŃ WYGNAŃCÓW.

Stańmy bracia wraz,
Ilu jest tu nas,
Zróbmy przyjacielskie koło 
I zanućmy pieśń wesołą,

Póki mamy czas,

To dobrze, źe wraz 
Los popędza nas.
Pójdziem chętnie do Wiatki, 
Do Kaukazu, do Kamczatki, 

Byle tylko wraz,

Dobrze też i to,
Że koledzy są.
Lepiej razem być w niewoli,
Niż samemu w szczęsnej doli. 

Śpiewaj bracie hoc!

Czegóż, bracie, my 
Rzewnie lejem łzy?



Jakież nas zwalczyły cuda? 
Duma, zdrada i obłuda 

I los ciągle zły,

Nie płacz, bracie, nie,
Przeminie to złe.
Jeszcze siędziem na swe szkapy 
I wypędzim te kacapy,

I odbierzem swe,

Czego płaczesz, hej,
Śmiej się, bracie, śmiej! 
Jeszcze chwycim za pałasze, 
Za te dzielne kosy nasze 

I wysieczem złe,
Co nas niszczyć chce.

Wspomnij, bracie mój,
Pod Grochowem bój.
Czy pamiętasz strach Moskali, 
Jak przed nami uciekali,

Jak ich ginął rój?

Choć los wypadł zły,
Otrzyj bracie łzy!
Tylko wspomnij na Dubienkę, 
Wielkie Dęby, Ostrołękę,

I ten armat huk!

Tam to Polak bił 
Garstką własnych sił.
Za co się bił? Za Ojczyznę 
I za przodków swych spuściznę, 

Bo duch męstwa żył.

Jeszcze polski lud 
Zniszczy wrogów ród;



Jeszcze skruszy moc tyranów, 
Podłych zdrajców, dumnych panów, 

Pomści własnych krzywd!

89. SZUMIĄ FALE.

Szumią fale modrej Wisły,
Przepływając polski kraj,
Choć nam szczęście, wolność prysły, 
Choć nam ziemski zniknął raj,
Ona szumi, ona płynie,
Przypomina szczęsny czas,
Kraj nasz nigdy nie zaginie,
Póki ona rzeźwi nas,

A nad Wisłą dziewczę śpiewa,
Wisła nuci razem z nią,
Księżyc z góry światło zlewa,
Oko jej się zwilża łzą,
Brat w Sybiru kraj zagnany,
W minach jęczy, cierpi zło,
Może dręczą go kajdany,,,
Boże, Boże, ocal go!

o o o

90. BITWA POD WIELKIM DĘBEM.

Tam pod Dębem bitwa huczy,
Ogniem grzmią baterye.
Moskal Rożen tam prowadzi 
Swoją kawaleryę.

Przeciw niemu Małachowski 
Lewe skrzydło wiedzie,



97

Dwakroć atak ich odpiera,
Z Rozenem na przedzie.

Prawe skrzydło Bogusławski 
Zajął z Czwartakami,
A był grunt tam mokry, płaski,
Pokryty bagnami,

Brodzi więc piechota nasza,
Oschnąć niema czasu —
I wypiera bagnetami 
Moskala z pod lasu.

Słyszcie, zuchy! Tak Czwartakom 
Bogusławski rzecze —
Czy my kaczki, byśmy w błocie 
Stali, gdy deszcz ciecze?

W Dębem Moskal się rozłożył,
Suche ma kwatery,..
Dalej! hura na Moskala,
Moje bohatery!

Jakże runą tam Czwartaki 
W taniec swój szalony!
Nic nie słychać, tylko: — Marsz, marsz! 
Naprzód bataliony!

Już Starzyński w pomoc skoczy 
Ze swemi szasery...
Wypędzili Moskwę ze wsi,
Zabrali kwatery!

Już wesoły ogień błyska,
Krupnik z kotła pryska,
Dzielna wiara opatruje 
Rany u ogniska.

4



Krąży czarka wśród drużyny,
Przy onej ochocie...
Sucho będą spać Czwartaki,
A Moskale — w błocie.

M, Konopnicka.

91. ŚMIERĆ KOŚCIUSZKI.

Tam w Szwajcarów wolnej ziemi 
Żył Kościuszko długie lata 
I obracał tęskne oczy,
Gdzie rodzinna jego chata.

Z Maciejowic w ranach wzięty,
Ciężką przetrwał on niewolę,
Nim — wygnaniec — poszedł we świat,
Na tułactwo, na niedolę!

A gdy poczuł, że śmierć biizko,
Ujął w ręce miecz swój dumny 
I rzekł:  Walczył w świętej sprawie, 
Włóżcież ze mną go do trumny!s

I na północ spojrzał rzewnie,
Twarz mu blaskiem się zajęła,
I konając wyrzekł z mocą:
 Jeszcze Polska nie zginęła!m

M, Konopnicka.

92. OSTATNI PARTYZANT.

Tęga ziemia, dobra ziemia,
To nasze Podlasie!
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Zmilknie jeden, to wnet drugi
Krzyknie Moskwie: Zasie!

Tam się z partyą swą uwija 
Pan Stanisław Brzózka;
Tak zajadły na Moskali,
Źe niech ręka boska!

Nie przepiiści, nie daruje,
Tak w nim dusza sroga,
— sNa to Bóg dał ręce - mówi —
Żeby pobić wroga!e

Już zdławiły klęski ducha 
W narodowem ciele,
A Podlasie jeszcze z Moskwą 
’Walczy dotąd śmiele.

Jeszcze Moskal się obziera,
Gdzie borek, gdzie wioska...
Nuż wypadnie, nuż przetrzepie 
Pan Stanisław Brzózka!

Hej, ty dzielny Podlasiaku!
Szkoda nam twej doli!
Pochwycili cię Moskale,
Wzięli do niewoli.

Długo myślą, długo radzą,
Jak się pomścić krwawo,,.
Nie dali ci kuli w piersi,
Coś dyszał za sławą!

W Sokołowie cię na rynku 
Powiesili wrogi...
Cześć ci, dzielny partyzancie,
Podlasiaku drogi!

Konopnicka.
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93, MARSZ ZA BUG.

Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi! 
Za Bug, za Bug, za Bug, za Bug!
Niech lotne serce nie wyprzedza nogi! 
Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi, 
Dla naszych serc, dla naszych nóg!
Za Bug, za Bug, za Bug, za Bug, za Bug! 
Już tam niejeden z zabużańskich braci 
Uchem przy ziemi każdy tentent ima; 
Tysiąc go razy i schwyta i straci,
A nas jak niema, tak niema,
A posiodłane, pokiełzane konie 
Strzygą uszami, rżą do naszych koni;
A ostre szable i nabite bronie 
Brzęczą nutę naszej broni,

Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi, 
Za Bug, za Bug, za Bug, za Bug!
Niech lotne serce nie wyprzedza nogi. 
Uderzcie w bębny, zagrajcie nam w rogi. 
Dla naszych serc, dla naszych nóg.
Za Bug, za Bug, za Bug, za Bug, za Bug! 
Warczy próg Dniepru, pomrukuje Dźwina, 
Bo cudzy język polską wodę chłepce.
Wyje stepami polska Ukraina,
Bo cudzy koń po niej depce:
Dyszy niechęcią bagniste Podlesie,
Burzami grożą naddniestrzańskie skały, 
Lesista Litwa dąsa się i ćmi się,
Na nasz pochód opieszały,
Uderzcie w bębny i t, d,

S, Goszczyński.
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94. PUŁK CZWARTY.

Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę, 
Przysięga klęcząc: Naszym świadkiem Bóg!
Z bagnetem w ręku pójdziem w świętą sprawę 
Śmierć naszem hasłem, niechaj zadrży wróg, 
Już dobosz zagrzmiał, już sojusz zawarty,
Z panewką próżną idzie w bój pułk czwarty,

Wiadoma światu ta sławna Olszyna,
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał! 
Paszcz tysiąc zieje, rzeź się krwawa wszczyna 
Już mur zwalony, nie padł ani strzał:
Okropny postrach poniósł tłum rozżarty, 
Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty,

Pod Ostrołęką wróg się dumno zrywa,
Otacza wolnych dzikiej hordy wał,
Śmierć albo życie, tu wyboru niema!
Z bagnetem w ręku, nie padł ani strzał —
I już dla naszych odwrót jest otwarty,
I któż to zdziałał? a był to pułk czwarty!

On to po ciężkiej i krwawej rozprawie,
Jak ostry piorun, jako bitwy pan,
Ponuro wracał ku tęsknej Warszawie,
Krew obmył w Wiśle już z przyschniętych ran 
Czerwono płynie w morzu prąd niestarty, 
Krew to walecznych, przelał ją pułk czwarty,

Daremne męstwo! Ojczyzna zgubiona:
Ach! nie pytajcie, kto spełnił ten czyn; 
Zabójczy potwór wyszedł z matki łona, 
Ojczyzny zgubą jej wyrodny syn!
W kawałki znowu kraj polski rozdarty, 
JCrwawemi łzami zapłakał pułk czwarty,
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Żegnajcie, bracia, których nam przv boku 
Za świętą sprawę wzięła śmierci dłoń!
Wam lepsza dola padła w dział z wyroku,
Nam chvtra zdrada wzięła z ręki broń,
Jak biedny tułacz na kiju oparty,
W kraj obcy idzie nasz dzielny pułk czwarty.
Dziesięciu mężnych obłąkanym krokiem 
Przechodzi chwiejno pod graniczny słup; 
Ciekawem zewsząd patrzą na nich okiem,
Z nich każdy idzie jak bez życia trup;
Kto idzie? stójcie! — krzykną pruskie warty, — 
- x.My to dziesięciu — cały to pułk czwarty.  

M o s e n, (Tłóm, I. N, Kamiński. 

95. WARA Z GRANIC.

Wara z granic, płatni słudzy!
Wara dawne wrogi!
Wara, nie leźć w ogród cudzy,

Bo połamiem nogi!
Zaświadczą Suchozanety,
Zaświadczy wam Praga,
Zaświadczą wam własne grzbiety,

Jak polski bicz smaga,
Precz włóczęgi w ruskiej skórze, 
Dybicze i Tole!
To nie Bałkan, o nie, gburze!

To drugie Psie pole!
Nam Bałkanem jest pierś nasza,
Nasza krew Dunajem;
Wodzem nam nie Jussu! Pasza,

My się nie przedajero,
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To nie złotem do fortecy 
Znaleźć sobie drogi,
Tu pod kijem trzeszczą plecy,

Tutaj łamią nogi!

Wara z granic najezdnicy!
Dalej, naprzód wiara!
Staniem z mieczem na granicy 

I powiemy: sWarals

M, Gosławski,

96. WESOŁY KRAKOWIAK.

Wesół i szczęśliwy 
Krakowiaczek ci ja,
A mój konik siwy 
Raźno się uwija.
Uwijaj się, raźno bież!
Kopytami ognia krzesz!
Czapeczka czerwona 
Na głowie mi płonie,
Pokazuje ona,
Źe mi gore w łonie!
Gore serce, pędzi koń,
Ledwie go wstrzymuje dłoń.

Z czapki pawie pióro 
Barwami się mieni,
Jak dzionek za chmurą,
Gdy go świt zrumieni,
Dumnie błyszczy pawi puch 
I ja dumny i ja zuch,
Krakowiaczek ci ja,
Pędzę sobie żwawo,
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Kto mnie nie wymija,
Sypnę w twarz kurzawą;
Bo ja pan, — bo ja król,
Wśród zielonych niw i pól,

E, Wasilewski

97. W GÓRĘ SERCA!

W górę serca! Świat się pali,
Sądy Boże głosi dzwon,
Próchno zbrodni w gruz się wali,
W gruz przemocy leci tron,
Dość już kajdan, łez i kłamstwa dróg!
W piersiach ludów zmartwychwstaje Bóg, 
Cary — zbiry, z drogi precz!
Z narodami Bóg i miecz!
Bóg nad nami 
Z piorunami —
Cary — zbiry, z drogi precz!

W górę serca! Polska wstaje,
Krwią obmyta z krwawych plam,
Uścisnęła ludy, kraje —
Ludom rzekła:  Pokój wamU 
Chwała Panu! Sługom czarta — zgon!
Święta nasza idzie zasiąść tron,
Z drogi cary! zbiry precz!
Z polskim ludem Bóg i miecz!
Bóg nad nami 
Z piorunami —
Z drogi cary! zbiry precz!

Ze sztandaru orzeł biały,
Biały anioł z błoni róż,
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Wieje skrzydłem w pola chwały,
W pola zwycięstw, śmierci, burz,
Za nim! za nim, kędy zwróci lot,
Nagie piersi nieśmy w bitew grzmot,
Z drogi cary, zbiry precz!
Z polskim ludem Bóg i miecz,
Bóg nad nami 
Z piorunami —
Z drogi cary! zbiry precz!

Gdzie najczęściej śmierć powiewa,
Z piersi naszych zróbmy wał,
Umierając, Polak śpiewa,
Pocałunkiem jemu strzał,
Ty nam Święta żyj po wieków wiek - 
Od mórz dawnych — aż do dawnych rzek!
Z drogi cary, zbiry precz!
Z polskim ludem Bóg i miecz,
Bóg nad nami 
Z piorunami —
Z drogi cary! zbiry precz!

Kto polegnie, temu sława 
Za spełniony syna ślub!
Kto się zlęknie — hańba krwawa,
Hańba i bezczesny grób!
Idźmy! Za nas tam przed Boga tron 
Lecą modły matek, sióstr i żon,
W piekło cary! zbiry precz!
Z polskim ludem Bóg i miecz,
Bóg nad nami 
Z piorunami —
W piekło cary! zbiry precz!

M, Romanowski,
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98. WIĘZIEŃ SYBIRSKI.
Wiatr szumny wionął po pustym stepie 
I śnieżną zamieć w obłoki wzbił.
Tam biały tuman rwie się i trzepie,
Jak huraganu rzęsisty pył,

A po tym stepie pocztowa droga,
Jak szar!a z srebrnych uwita nić,
Piekłem wyryta, czy z woli Boga,
Tego oglądnąć daremnie chcieć,

A po tej drodze, z wichrami fali 
Pędzą kibitkę w odległy szlak,
I dzwonek tylko słychać w oddali,
Jak pogrzebowy umarłych znak,

W kibitce widać postać młodzieńca, 
Smutne, lecz dumne spojrzenie słał;
Na twarzy jego był ślad rumieńca,
Lecz ten za chwilę już zniknąć miał.

Wyjrzał z kibitki, potrząsnął głową,
Nie dbał, że wzbudzi w żandarmie gniew; 
Oczy swe zwrócił w stronę stepową,
A pierś tęsknoty jęknęła śpiew:

 Próżno na zachód łzą oczy zlane,
Tęskne spojrzenie rzucają tam,
Gdziem ja opuścił mój kraj kochany 
I już na wieki żegnać go mam.

Łotry w kajdany skuli me dłonie,
Lecz wolnej duszy nie mogli skuć,
Zrzućcie kajdany, ja się obronię,
Ja was nauczę, jak wolność czuć!

Bywaj zdrów kraju, Ojczyzno droga,
Ach! gdzie twa wolność, swoboda gdzie?
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Wszystko zostało w niewoli wroga,
Dziś nikt mi dłoni nie poda, nie!

Lenartowie z,

99. WILIA.

Wilia, naszych strumieni rodzica,
Dno ma złociste i niebieskie lica;
Piękna Litwinka, co jej czerpa wody,
Czystsze ma serce, śliczniejsze jagody.

Wilia w miłej Kowieńskiej dolinie,
Śród tulipanów i narcyzów płynie;
U nóg Litwinki kwiat naszych młodzianów,
Od róż kraśniejszych i od tulipanów.

Wilia gardzi doliny kwiatami,
Bo szuka Niemna, swego oblubieńca: 
Litwince nudno między Litwinami,
Bo ukochała cudzego młodzieńca.

Niemen w gwałtowne pochwyci ramiona, 
Niesie na skały i dzikie przestworza,
Tuli kochankę do zimnego łona,
I giną razem w głębokościach morza.

I ciebie, równie przychodzień oddali,
Z ojczystych dolin, o Litwinko biedna!
I ty utoniesz w zapomnienia fali,
Ale smutniejsza, ale sama jedna...

Serce i potok — ostrzegać daremnie! 
Dziewica kocha i Wilia bieży:
Wilia znikła w ukochanym Niemnie, 
Dziewica płacze w pustelniczej wieży...

A, Mickiewicz.
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100. WISŁO MOJA.
Wisło moja, Wisło stara, co tak smutno płyniesz? 
Skąd tej wody nazbierałaś, mów, nim w morzu zgi

(niesz!
Nazbierałam wody sinej na karpackich górach,
I na Rusi, na kochanej, i w Krakusa murach,
Krakowianka łzą oblana rzuciła mi wianki;
Potem strumień łez męczeńskich wiały Warsza

(wianki.
1 tak płynę dniem i nocą; wkoło mnie tak smutnie; 
Dawniej śpiewy brzmiały ciągle, dzisiaj tak okrutnie.

101. JUTRZENKA MAJOWA.
Witaj majowa jutrzenko!
Świeć naszej polskiej krainie!
Uczcimy ciebie piosenką:
Polska nigdy nie zaginie!

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął;
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął 
I cała Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrość, jak gadzina,
Młot swój na nas gotowała;
Z piekła rodem Katarzyna 
Moskalami kraj zalała.

Chociaż kwitł piękny Maj, 
Rozszarpano biedny kraj,
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Wtenczas Polak ze łzą w oku, 
Smutkiem powlókł blade lice,
I trzeciego Maja w roku 
Wspominał lubą rocznicę,

Wzdychał wciąż: Boże daj,
By zabłysnął Trzeci Maj!

Na ustroniu jest ruina,
Której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna 
Szpieg na nasze łzy czatował,

Gdy nadszedł Trzeci Maj, 
Łańcuchami brzęczał kraj,

W piersiach rozpacz uwięziona,
W listopadzie wstrząs!a serce, 
Wstaje Polska z grobów łona, 
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów Trzeci Maj 
I już wolny polski kraj!

Próżno, próżno, Mikołaju,
Z paszcz ognistych w piersi godzisz; 
Próżno rząd wolnego kraju 
Nową przysięgą uwodzisz.

To nasz śpiew: Witaj Maj,
Niech przepadnie Mikołaj!

O zorzo Trzeciego Maja,
Pod twoimi promieniami,
Przez armaty Mikołaja 
Pójdziem w Litwę z bagnetami, 

Wrogu precz! Witaj Maj,
Polski i litewski kraj!
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102. MACIEJOWICE.

W krwawych zorzach wstaje słońce, 
Idzie garstka na tysiące;
Krwawa rosa ziemię plami,
Hej, pod Maciejowicami!

Ledwie obrzasł świt z daleka,
Na Fersena wiara czeka —
Na bój czeka z Moskalami,
Hej, pod Maciejowicami!

Sunął Fersen z swemi roty,
Jak grom rzucił swe piechoty,
Krzyczą nasi: Bóg jest z nami!
Hej, pod Maciejowicami!

Już się biją, już się zwarli,
Już Moskali wstecz odparli,
Gaśnie bagnet przed szablami,
Hej, pod Maciejowicami!

Wściekły Fersen konia zwrócił, 
Pułk sybirski na nas rzucił,
Pułk sybirski z bermycami,
Hej, pod Maciejowicami!

—  Idźcie moje grenadyery 
Na te polskie bohatery — 
Roznieście ich bagnetami ,
Hej, pod Maciejowicami!

Ścisnęły się roty nasze,
Świszczą kule, tną pałasze,
Pole czerni się trupami,
Hej, pod Maciejowicami!

Wre i kipi bój zajadły,
Wodzi cłu eg o roty padły,
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Pad!y roty z rotmistrzami.,,
Hej, pod Maciejowicami!

 ęk w powietrzu leci srogi, 
ihż wykłuty co do nogi 
Piłk Działvńskich legł snopami,
Hjj, pod Maciejowicami!

Już to nie bój — rzeź śmiertelna, 
Cofa się piechota dzielna —
Garść — rozbita tysiącami.,,
Hej, pod Maciejowicami!

Pod Kościuszką dwa już konie 
Ubił Moskal w tej obronie,
Ubił Moskal kartaczami,
Hej, pod Maciejowicami!

Na trzeciego skacze, bieży,
Zbiera garstkę swych żołnierzy, 
Jeszcze go nadzieja mami,,.
Hej, pod Maciejowicami!

W czworoboku jazda nasza,
W cztery strony błysk pałasza,
W cztery strony śmierć nad nami, 
Piej, pod Maciejowicami!

Tak stanęli przeciw wroga;
Za plecyma topiel sroga —
Topiel sroga z moczarami.
Hej, pod Maciejowicami!

Byle wytrwać a doczekać!
Pan Poniński nie miał zwlekać,
Wnet swą odsiecz złączy z nami,
Hej, pod Maciejowicami!
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Stają z czołem podniesionem,
Stają kara — batalionem,
Jaśni szabel swych błyskami,
Hej, pod Maciejowicami!

Jeszcze odsiecz nie ściągnęła!
Już im tyły Moskwa wzięła,
Walą roty moczarami,
Hej, pod Maciejowicami!

Rozprzęgły się cztery ściany,
Już czworobok nasz złamany;
Pierzcha jazda przed rotami,
Hej, pod Maciejowicami!

Pan Kościuszko do nich skoczy,
A wtem Moskwa go otoczy,
Kłuje spisą, tnie szaszkami,
Hej, pod Maciejowicami!

Leci z konia, padł wśród dziczy,
— Koniec z tobą, Polsko! — krzyczy, 
Żywcem biorą go z ranami,
Hej, pod Maciejowicami!

Sześć tysięcy tam zostało,
Sześć tysięcy legło z chwałą,
Z ojczystymi sztandarami,,.
Hej, pod Maciejowicami!

Pełne trupa krwawe pole,
Resztę Moskwa gna w niewolę,
Bije knutem i szaszkami,
Hej, pod Maciejowicami!

Tam Kniaziewicz poszedł w pęta, 
Kamińskiemu wolność wzięta,
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Tam i Kopeć szedł z druhami,
Hej, pod Maciejowicami!

Tam i Moskwie los odpłacił,
Wojsk połowę Fersen stracił;
Usłał pole Moskalami!
Hej, pod Maciejowicami!

M, Konopnicka,

103. POSZLI W BOJE.

W krwawem polu, srebrne ptaszę;
(:Poszli w boje chłopcy nasze,:]
Hu, ha, krew gra, duch gra, hura ha!

Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma!

Obok Orła znak Pogoni,
(:Poszli nasi w bój bez broni —:]
Hu, ha, krew gra, duch gra, hura ha!

Matko Polsko żyj,
Jezus Marya, bij!

Naszym braciom dopomagaj,
(:Nieprzyjaciół naszych smagaj -:]
Hu, ha, krew gra, duch gra, hura ha! 

Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma!

104. RACŁAWICE.

W racławickiem polu 
Świecą ranne rosy,
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Migają się w jasnem słonku
Kosynierskie kosy.

Migają się kosy,
Nikt nie liczy wroga;
— Choć go będzie sto tysięcy, 
Pójdziem w imię Boga!

Święconą szablicą 
Pan Kościuszko skinął,
Jako orzeł w dwoje skrzydeł,
Wojsko swe rozwinął.

Na tern jednem skrzydle 
Parskają koniki,
Tam generał Madaliński 
Sprawuje swe szyki.

Na tern drugiem skrzydle 
Pan Zajączek stoi,
Tam się błyszczą chorągiewki,
Miga słonko w zbroi.

Runęli na Moskwę,
Jak burzy nawała;
Odparły ich kartaczami 
Te moskiewskie działa.

Runęli na Moskwę 
Jeden raz i drugi,
Nakryło się połe trupem,
Krwi spłynęły strugi.

Widzi pan Kościuszko 
Te nieszczęsne boje,
Tak zakrzyknie: — Dalej za mną, 
Kosyniery moje!

I z pośrodka skrzydeł 
Jak orzeł się wzbija,
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A lud za nim z wielkim krzykiem:
— Jezus i Marya!

Pędzi pan Kościuszko,
Za nim wiara cała;
Nakryły ich ogniem, dymem 
Te grające działa.

Aż wódz z dymów krzyknie:
— Ejże, moje chwaty!
Który tam z was gardziel zatka 
Moskiewskiej harmaty?

Wnet skoczy na wały 
Zuch, Bartosz Głowacki,
Gołą ręką brać te działa,
A z nim Stach Świstacki,

Przelękła się Moskwa 
Tak wielkiego męstwa,
Otrębuje odwrót sobie 
A nam pieśń zwycięstwa.

M. Konopnicka,

105. MARSZ CZACHOWSKIEGO.

Wrony konik w lot biega,
Głos się wodza rozlega —

W las!

I wykrzyknął: Do broni!
Bo już Moskal tuż goni 

Nas.

Błysnął ostrzem swej szabli:
 Bracia wiara, czas nagli —

Nam!c
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I wykrzyknął w zapale:
?)Kto ucieka, w łeb walę — 

Sam,j

Hej z za lasu z nienacka 
Migła czapka kozacka —

Tuż,

Dalej wiara za nimi,
Bo któż w polskiej dziś ziemi 

Tchórz?

Co wymierzy — to pali,
Z konia Moskal się wali —

Zbój!

Hej, Czachowski, tobie cześć 
Kraj rodzinny musi nieść 

Twój,

106. WSTAŃ BIAŁY ORLE!

Wstań biały orle, wstań,
Czarne pióra z siebie zrzuć,
Nie daj twego gniazda psuć,
Lecz się zemścij zań!

Wzleć, biały orle, wzleć, 
Zagroź siłą dzielnych szpon, 
Zemstą za twej matki zgon 
I twych wrogów zgnieć!

Zwróć, biały orle, zwróć 
Twoich skrzydeł dumny lot 
Tam, gdzie srogi Rus i Got 
Śmie kajdany kuć!
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Zdław, biały orle, zdław,
Tych tyranów wszystkich ,,,
By odzyskał wolny Lech 
Świętość swoich praw!

KunaszowskL
I

107. POD GROCHOWEM,

W sto tysięcy Dybicz krwawy 
Idzie do Warszawy,
Depcą jegry i kozaki 
W polach naszych trawy,

Wiedzie Dybicz jegrów swoich 
Na ten kraj lechicki;
Występuje przeciw niemu 
Jenerał Chłopicki.

Wiedział o tern wódz nasz dzielny,
Że go Dybicz zdusi —
Lecz się rzucił w bój śmiertelny,
Poledz z chwałą musi!

Zetknęli się pod Grochowem,
U Warszawy progu;
— Chyba po nas pójdziesz dalej,
Chyba po nas wrogu.

Pod Grochowem rykły działa,
Dwieście armat razem 
Wali w naszych granatami 
I pluje żelazem.

Wali, pluje w tę olszynkę,
Ca na drodze stała;
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Z niej to nasza artylerya 
Ognia daje z działa,

— Do ataku, jegry moje!
— Woła Dybicz krwawy — 
Pohulacie sobie za to,
Jak weźmiem Warszawę!

Skoczą jegry do olszynki, 
Skoczą i kozaki —
Odparły ich bagnetami 
Te dzielne Czwartaki!

Po dziewięćkroć jegry pędzą, 
Dziewięćkroć odparci,
Chwyta Dybicz się za głowę:
— Nie ludzie — a czarci!

Jak topnieją śniegi wiosną, 
Gdy lecą jaskółki,
Tak topnieją pod Grochowem 
Dzikich jegrów pułki,

Leżą trupy wielkim wałem 
I łudzi i koni,
Więc ogłasza Dybicz trzy dni 
Zawieszenie broni,

Grzebią nasi dzielnych braci, 
A jegrów Moskale,
A te bębny głucho biją 
Na obronnym wale.

A te bębny głucho biją 
Na mężnych pogrzebie...
— Przyjmijże ich, matko ziemio, 
Bo legli za ciebie!



119

O Grochowskie pole sławne!
0 ty lesie krwawy!
Tyś pomnikiem naszych nieszczęść, 
Naszych bojów sławy!

M. Konopnicka.

108. MŁODE ORLĘ.

Wyleć ptaku, orle młody,
Ponad przepaść burz,
Świeżej napij się swobody 
Tam z rozkosznych wzgórz.

Wartkiem skrzydłem leć wysoko,
Po przestrzeniach mknij,
Błyskawiczne wytęż oko,
Tam w niebiosach żyj!

I w piorunnym twoim locie 
Fale wichrów pruj 
I w szalonym głośnym grzmocie 
Ranny wszczynaj bój!

Wyleć orle jasnooki,
Za gwiazdami goń,
W nadpowietrzne płyń obłoki 
I w obłokach toń!

Lenartowicz.

109. NA BÓJ.
Za ojców, braci kości, bielejące 
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
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Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał,
Za plemion całych zmarnowane lata,
Co im w zepsuciu truto myśl i cześć,
Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata, 
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść,

Na bój, Polacy, na święty bój!
Wolności duch — to Boga miecz,
Na bój, na bój! Nikczemny zbój,
Jak zwierz spłoszony, pierzchnie precz.

Za męczenników naszych krwawe płacze, 
Odbite głucho o więzienny sklep,
Wygnańców naszych cierpienia tułacze, 
ich gorzki, bo z rąk obcych brany chleb.
Za chytre prawa dla rodowej dumy,
Gdy lud i pracę hańbił prawem car,
Jak bydło kazał smagać, bo te tłumy 
Nie ludzie jeszcze, według carskich kar,

Na bój, Polacy, na święty bój i t, d,

Za rzeź bezbronnych, klęczących w ulicach, 
Z modlitwą jeszcze za ciemięzców swych,
Za tych szlachetnych, co na szubienicach, 
Jakby złoczyńców drgały ciała ich.
Za bohaterów, których rozstrzelano,
Gdy im szyderstwem wróg-oprawca truł 
Ofiarę, jak łza matek, nieskalaną 
Półżywych społem zakopywał w dół.

Na bój, Polacy, na święty bój i t, d,

Za wszystkie męki Polski, męki Litwy,
W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk,
Do bitwy, bracia, do wytrwałej bitwy! 
Zwyciężym, jeśli nie opuszczę rąk,
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Bo biały Orzeł i Pogoń z aniołem, 
Opromieniony, musi lot swój wznieść,
Cześć tym, co umią z ludem walczyć społem, 
Im Naród cały powie kiedyś: Cześć!

Na bój, Polacy, na święty bój i t, d,

W ł, W o 1 s k i. 

110, MŁODY WIĘZIEŃ.

Za murami, za kratami 
Młody więzień przez dnie całe 
Westchnieniami, wspomnieniami 
Karmił piersi przebolałe,
Kiedy serce w żalu tonie,
To tak miło — myśli swoje,
Burze duszy, niepokoje 
Na przyjaznem złożyć łonie,

On w nieszczęścia dzikiem graniu 
Szukał wkoło towarzysza;
Ale wkoło była cisza,
Jak w umarłych pomieszkaniu,
Och! natura czarująca,
Gdy odsłoni swoje wdzięki,
Chmury z czoła tak roztrąca 
Jak ciemności blask jutrzenki,

Znał to więzień! jej widokiem 
Chciał rozprószyć serca chmury;
Chciał ją objąć — lecz przed okiem 
Zasłonięto wdzięk natury.
On chciał litość znaleźć w straży;
Bo chciał widzieć ludzką, czułą,
Ale niemy był rys twarzy 
Jakby dłuto go wykuło,
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Zapłacz więźniu! bo tak miło,
Gdy żal spada w łez potoku!
On chciał płakać — ale w oku 
Już i jednej łzy nie było,

M, Budzyński,

111. CHORAŁ.

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej, 
Do Ciebie, Panie, bije ten głos;
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.
My już bez skargi nie znamy śpiewu,
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń; 
Wiecznie, jak pomnik Twojego gniewu, 
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń!

Ileż to razy Tyś nas nie smagał!
A my, nie zmyci ze świeżych ran,
Znowu wołamy: aOn się przebłagał,
Bo On nasz Ojciec, bo On nasz Fank 
I znów powstajem w ufności szczersi,
A za Twą wolą zgniata nas wróg,
I śmiech nam rzuca, jak głaz na piersi:
))A gdzież wasz Ojciec, a gdzież wasz Bóg ?j

I patrzym w niebo, czy z jego szczytu 
Sto słońc nie spadnie wrogom na znak,
Cicho i cicho,,, pośród błękitu,
Jak dawniej, buja swobodny ptak,
Owóż w zwątpienia strasznej rozterce,
Nim naszą wiarę obudzim znów,
Bluźnią Ci usta, choć płacze serce:
Sądź nas po sercu, nie według słów.
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O! Panie! Panie! Ze zgrozą świata 
Okropne dzieje przyniósł nam czas.
Svn zabił ojca, brat zabił brata,
Mnóstwo Kamów jest pośród nas.
A eż, o Panie! oni niewinni,
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz;
Inni szatani byli tam czynni.
O! rękę karaj, nie ślepy miecz!

Patrz! My w nieszczęściu zawsze jednacy,
Na Twoje łono, do Twoich gwiazd 
Modlitwą płvniem, jak senni ptacy,
Co lecą spocząć wśród własnvch gniazd.
Osłoń nas, osłoń ojcowska dłonią,
Dai nam widzenie przyszłych Twych łask! 
Niech kwiat męczeństwa uśpi nas wonią,
Niech nas męczeństwa otoczy blask!

I z archaniołem Twoim na czele 
Pójdziemy wszyscy na straszny bój,
I na drgającem szatana ciele 
Zatkniemy sztandar zwvcięski Twój, 
Zbłąkanym braciom otworzvm serca,
Winę ich zmyje wolności chrzest,
Wtenczas usłyszy podły bluźnierca 
Odpowiedź naszą: aBóg był i jestU

Kornel Ujejski.

112. ZGASŁY NADZIEI PROMIENIE.

Zgasły dla nas nadziei promienie!
Zanim zorza zaświeci nam blada,
Stańmy jako upiorów gromada,
We krwi wrogów nasyćmy pragnienie!
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Wzgardźmy życiem tem, marnie pędzonem, 
Nam pioruny niech grają i gromy,
A na niebie od łuny czerwonem 
Anioł śmierci przeleci widomy,

W noc spokojną do domów wpadniemy, 
Gdzie szczęśliwi cichymi śpią snami,
Naszą pieśnią ich spokój skłócimy,
Niech się zbudzą, niech idą za nami!

Więc gdy zgasły nadziei promienie,
Zanim zorza zaświeci nam blada,
Stańmy jako upiorów gromada,
We krwi wrogów nasyćmy pragnienie!

E, Wasilewski,

113. Z KRAKOWSKIEJ KUŹNICY.

Z krakowskiej kuźnicy 
Lecą rankiem głosy:
-— Pan Kapostas kuje 
Kosynierom kosy,

Już ich wykuł tysiąc,
Już i pięć tysięcy,,,
— Niechno będą ręce,
Znajdzie się i więcej!

Z krakowskiej kuźnicy 
Lecą iskry snopem,
Bił się Moskal z szlachtą,
Teraz będzie z chłopem!

Z krakowskiej kuźnicy 
Lecą huki młotów,
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— Kto ojczyznę kocha,
Zginąć dla niej gotów!

M, Konopnicka,

114. Z MŁODU, Z MŁODU.

Z młodu, z młodu, do zawodu 
Orlik z gniazda leci,
I w błękity czeka wzbity,
Aż słonko zaświeci.

Z wiosną, z wiosną kłosy rosną 
Pod majowem niebem,
Nim zaszumią złotą falą,
Nim zapachną chlebem,

A toż bracie, czas i na cię 
Iść w orłowe loty,
Czas ci runią wzejść nadziei 
Na plon jutra złoty!

Pierwsze kwiatki nieść dla matki 
Miło rankiem w maju,
Pierwsze czucia dla Ojczyzny,
Pierwszą pieśń dla kraju!

M. Konopnicka,

115. BĘDZIEM MIELI POLSKĘ!

Z tej tu strony Wisły,
Jak i z tamtej strony —
Ziemia nasza polska 
I polskie zagony,
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Ziemia nasza polska 
Jest krwią przesiąknięta, 
Kochajmy ją, bracia,
Bo to ziemia święta,

Bo to ziemia święta,
Od Boga nam dana 
I krwią naszych ojców 
Nieraz poświęcana,

W każdem ziarnku zboża 
I w każdej roślinie 
Taż sama krew polska 
Co i w żyłach płynie.

Taż to każdy Polak 
W swą ziemię wcielony, 
Krwią swoją i sercem 
Jest dla jej obrony.

Kocha też Ojczyznę 
Ze serca całego,
Jakże nie ma kochać? — 
Kiedy to krew jego.

Więc choćby się Moskal 
Postawił na głowie,
Będziem mieli Polskę 
Jak nasi ojcowie.

Jak nasi Ojcowie,
Jak nasze Pradziady, 
Będziem mieli Polskę — 
Bez kłótni i zwady,
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116. WIENIEC PIEŚNI. (3.)

Żyje Polska, w trwodze żyje, 
Żyje w poniewierce;
Przecież jeszcze w piersiach bije, 
Bije polskie serce,
Poszły ojce w Sybir, śniegi,
Padli w polu sławy,
Lecz dorośli już synowie,..

Do broni ludy powstańmy wraz 
I bratnią sobie podajmy dłoń!
Zwalczyć tyranów już nadszedł czas, 
Wieńcem wolności ozdóbmy skroń!
Hasłem do boju: Wolność i lud.
Do broni! Do broni powstańmy wraz! 
Zwalczyć tyranów wszak to nie cud,
Do broni! Do broni! Już nadszedł czas,

Leci konik drogą, biczem popędzany.
Stanął, grzebie nogą i rży naprzemiany.
Czego rżysz, mój koniu? Co cię tu wstrzymuje?
—  Na tern zrodzon błoniu — ja tych stron żałuję, 

Wej tatulu, co to znacy? 
Co to idą za chłopacy? 
Niosą kije wytocone 
I zelazem nasadzone 
I śpicaste i końcaste 
I świecące i błyscące, 
l:Wsędzie wraz po śtery.:] 
(:—  Dyć to kosyniery,U:]
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Dalej bracia! Walczmy dzielnie, śmiało!
f:Nasz Orzeł skończy walkę dla narodu z chwałą,:]
Tnie chwacko ostra kosa;
Nią wrogom utrzem nosa,
Hej bracia! Walczmy śmiało, 
f:Dla narodu — z chwałą,:]

Trudno zwyknąć ci do klatki — Sokole, 
Trudniej znosić Polakowi — niewolę, 
Lepiej szukać w obcej stronie — mogiły, 
Niźli patrzeć, jak w okowach — kraj miły.

Ta za wolność krew przelana,
Te trudy i boje,
To Ojczyzna ukochana 
Jest — dziedzictwo twoje,
O, wy boje narodowe,
Wyście naszą chwałą;
Wyście siewem tej przyszłości,
W którą idziem śmiało!

Nasza krew nie poszła tak marnie. 
Przyjdzie kiedyś, przyjdzie czas: 
Ludzkość za nasze męczarnie 
Błogosławić będzie nas,

My wyżsi ducha czystością,
Wśród namiętnych, groźnych chmur, 
Zgodą, pracą, uczciwością 
Dajmy ludom z siebie wzór!
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