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Ka%łmler% Wlerzynskl 
, 

OJCZYZNA CHOCHOLOW 

(.„) Z czego budujes:z kraj ten ? 
Z lud:l, których nie ma, 

Znów jeden :a miliony, r~kaml ai dwiema ? 
Z kim pieniactwo wielkości twoje tu slf ktÓcl, 
Gdy wszyscy jedzą d:ień swój wolni i rozkuci 
Na wszystko nasza :zgoda wptywa narodowa 
Anhellicznem natchnieniem wypchana jak sowa. 
Duchem są albo diabty albo namaszczeni 
Gott:blem ochf:dÓstwem astrale z przestrzeni, 
Blade tlt.•arze w gorąc:=ce, biblijni studenci, 
Bractwo westchnień, cierptiwcy, wszyscy polscy ŚwiJ'ci. 

Przetic: jeszc:e i dodaj c:terd:deści cztery 
Sposoby wybawienia od wszelkiego Ucha, 
By wolność jak tabak~ za.żyć : tabakiery, 
Potem zdrowo i gtośno na wszystko si~ kicha -
I ten rachunek w prawdę sumuj oczywistą, 
Niech cl do romantycznej =nów uderzy gto~„·y -
To jest twój sen upiorny, Wielki Realisto: 
Panstwo w kamieniach mryńskich, naród niegotowy. 

Buduj teraz, wydźwignij nas dumnie na cokót, 
Wielki pomnik śród świata, nad dziejów przesmykiem, 
Wyjdź pierwszy na piedestat i rozgroś naokót 
Tfj wielkość wymuszonq batem albo krzykiem, 
Swięć przemienienie thlszczy i chr:=cij nowe c:=aJ"y 
Z kropielnicy, co wyschła i krwiq już nie chlusta, 
Starym herbem sarmackim w popuszczane pasy 
Zatkaj trfbY krzyczące i zgtodniate usta -
I komu tera% jeszcze otuchy za mato 
A pr:esztość jesionowa praojców nie Śliczna. 
Niech stanie pod cokÓtem i porwany chwarq 
Tworzy wolność. 

Masz racjty. Jaki~ jest tragiczna I 
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OJCZYZNA CHOCHOLOW 

(.„) Z czego budujesz kraj ten ? 
Z ludzi, których nie ma, 

Znów jeden .:a miliony, rękami ai dwiema ? 
Z kim pieniactwo wielkości twoje tu się ktÓcl, 
Gdy ws%yscy jed%0z dzień swój wolni i rozkuci 
Na wszystko nasza zgoda wptywa narodowa 
Anhellicznem natchnieniem wypchana jak sowa. 
Duchem są albo diabfy albo namaszczeni 
Goffbiem ochr:dóstwem astrale z przestrzeni, 
Blade ht.•arze w gorączce, biblijni studenci, 
Bractwo westchnień, cierpliwcy, wszyscy polscy Świfci. 

Przelicz jeszcze i dodaj czterdzieści cztery 
Sposoby wrba\.t.'ienia od wszelkiego licha, 
By wolnośc jak tabak'} zażyć z tabakiery, 
Potem zdrowo i gtośno na wszystko s'i~ kicha -
I ten rachunek w prawdę sumuj oczywistą, 
Niech cl do romantycznej znów uderzy gto\.t.'Y -
To jest twój sen upiorny, Wielki Realisto: 
Panstwo w kamieniach mryńskich, naród niegotowy. 

Buduj teraz, wydŹwignlj nas dumnle na cokót, 
Wielki pomnik łród świata, nad dziejów przesmykiem, 
Wy jdŹ pierwszy na piedestat i rozgroś naokót 
T~ wielkość wymuszoną batem albo krzykiem, 
Święć przemienienie tt'uszczy i chrzcij nowe czasy 
Z kropielnicy, co wyschła i krwiq już nie chlusta, 
Starym herbem sarmackim w popuszczane pasy 
Zatkaj efbY kr%yczqce i zgtodniate usta -
I komu teraz jeszcze otuchy za mato 
A przeszłość jesionowa praojców nie Śliczna, 
Niech stanie pod cokÓtem i porwany chwatq 
Tworzy wolność. 

Mas-z rację. Jakże jest tragiczna f 




