
Paradoksalnie źródłem polskiego rozkwitu 

Okazał się ten - czas gdy zniknęła z podręczników 

Wnet Polskę ze wszystkich stron otoczono  

I trzema rozbiorami wolności pozbawiono 

Każdy walczył o niepodległość  

Czy to szablą czy przez piękno  

Porywali licznie serca ludzi 

Tak aby ich sumienie do walki zbudzić 

Mickiewicz stworzył wybitne dzieła  

I powstała z nich narodowa epopeja 

Niektórzy wspierali nas z wysp jak Skawiński  

I nikt nie wstrzymywał się od walk - to nie czas igrzysk 

Odbywały się liczne bunty  powstania 

Skutki mierne ale marzyć nikt nie zabrania 

Sytuacja była niewyobrażalnie krytyczna 

A coraz więcej rodaków umierało w bitwach 

Nie wyzwoliliśmy się u boku Napoleona 

A Polska jak robak w objęciach potwora 

Którego pokonać żaden zajazd nie zdoła  

Potrzebowała wsparcia - ręki anioła  

Nagle wielka wojna przywróciła cudem Polskę na mapy 

Lecz jej przyszłość była spisana na starty 

Nie minęło wiele czasu i powtórzyła się historia sprzed laty- 

I nastały na polskich ziemiach mroczne czasy  

W oddali rozwijał się surrealizm 

A my siedzieliśmy zabunkrowani 

Warszawę najeźdźcy bombardowali  

Lecz Kolumbowie w podziemiach się spełniali  

Ci co rzucali na szaniec kamieniami  

Niejednokrotnie na palach zawisali  

Wszyscy chcieli tylko żyć w szczęściu  

A przyszli na świat w złym miejscu  

Marzyli o ludziach jak szlachcic Reja 

Widząc wszędzie zło - doznawali zwątpienia  

Proces skomplikowany jak u Kafki…  

Lecz w końcu wyrwaliśmy się z okupacji  

Świat się zmieniał w tempie skrzydeł ważki  

Dotknęło to także naszej nacji - 

Nasza mowa musiała się dostosować 

Dostrzegł to każdy prawdziwy Polak 



Język archaiczny wpadł w stan agonalny 

I stał się tak mało ważny 

Zastępuje go dialekt - wręcz banalny  

Zmiany nadeszły i to aspekt jasny 

Lecz o naszych przodkach nigdy nie zapominajmy  

Patrząc w przeszłość widzę obraz jakby mglisty 

Choć dla moich przodków był przezroczysty 

…………………………………………………. 

Dzisiaj wszystko inne - życie względnie spokojne  

Ale w dziejach  historii nikt nie zapomni o wojnie 

Na szczęście nie widnieją wszędzie hasła na murach 

A w dodatku rozwija się państwo i literatura  

Tokarczuk Miłosz i Szymborska udowadniają-  

Że polską sztukę na świecie doceniają  

 

 


