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Mogiły Legionistów
Nie każda śmierć jest smutkiem, który łzy wyciska
I nie każda mogiła musi być żałosna —
Niektóre groby w Polsce mówią, że już wiosna
Wolności świętej idzie i jest — wreszcie blizka.
✻

Kto legł za dobrą sprawę jest jak płodne ziarno,
Które sieje dłoń Twórcy, aby wzeszło życie.
Żołnierze, wy tam w ziemi Matki głos słyszycie
Błogosławiący siejbę, waszą krew ofiarną.
✻

Żołnierze polscy, z mogił waszych wstaje dumna
Radość spełnionych czynów i na przyszłość siła.
I zgon mówi, że przez was będzie Polska żyła
I kolebką swobody jest rycerska trumna.
✻

Żołnierze, od tych mogił nauczą się żywi
Trwać i walczyć i kochać, aż rosnącą mocą
Wszelkie zło i zapory w proch i miał zdruzgocą —
Wstanie słońce wolności i kraj uszczęśliwi.
J. Marcinowska.
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O tej publikacji cyfrowej
Ten e-book pochodzi z wolnej biblioteki internetowej
Wikiźródła[1]. Biblioteka ta, tworzona przez wolontariuszy, ma
na celu stworzenie ogólnodostępnego zbioru różnorodnych
publikacji: powieści, poezji, artykułów naukowych, itp.
W publikacji została zachowana oryginalna ortografia,
oczywiste błędy w druku zostały poprawione przez redaktorów
Wikiźródeł.
Wersja źródłowa tego e-booka znajduje się na stronie:
Mogiły Legionistów
Książki z Wikiźródeł są dostępne bezpłatnie, począwszy od
utworów nie podlegających pod prawo autorskie, poprzez takie,
do których prawa już wygasły i kończąc na tych,
opublikowanych na wolnej licencji. E-booki z Wikiźródeł
mogą być wykorzystywane do dowolnych celów (także
komercyjnie), na zasadach licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa-Na tych samych warunkach wersja 3.0 Polska[2].
Wikiźródła wciąż poszukują nowych wolontariuszy. Przyłącz
się do nas![3]
Możliwe, że podczas tworzenia tej książki popełnione zostały
pewne błędy. Można je zgłaszać na tej stronie[4].

W tworzeniu niniejszej książki uczestniczyli następujący
wolontariusze:
Wieralee
Ankry
Zdzislaw
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