
Aliena 
 
Jeno zdrój słowiańskości, co tryska krwią przodków, 
Wzniósł wielkość kraju, która zgodnym woła głosem: 
Czystość gamet zaczynem rodzimych zarodków,   
Bo nie masz miejsca w Polsce na obcych etnosem. 
 
Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy, 
Jordan z Italskiej ziemi rozsiał chrześcijaństwo, 
Król z czeskiej matki rozwarł nam Kijowa bramy, 
Adalbert zwieńczył Polskę misją na pogaństwo. 
 
Któż nie sławi Jagiełłę i ród Jagiellonów,1  
Co zakwitł Złotym Wiekiem w Rzeczypospolitej, 
Gdy potęga oręża królów wielu tronów, 
lśniła chwałą Ojczyzny w pomyślności sytej.  
 
Któż nie hołubi wojennych Batorego czynów, 
Srebrnego Wieku Wazów2 i hołdy moskiewskie, 
I choć Gloria Poloniae dziełem "obcych" synów,  
Toć pro publico bono wiktorie królewskie.  
 
Chopin3 wonnie umaił naród mazurkami,   
Tuwim4 kołysał wierszem dziatki do poduszki, 
Matejko5 wykuł pamięć dziejów obrazkami, 
A w sercach pobrzmiewają piosenki Moniuszki.  
 
Mickiewicz „z matki obcej”, a Polański "znajda", 
Rakuszanka, Pol,6 Gliński, Staff,7 Gall i Kościuszko,8 
Chodkiewicz i Sapieha, Radziwiłł i Bajda, 
Denhoff, Traugut i Plater, Kopernik,9 Sanguszko,… 
Czartoryski, di Quadro, Gameren i Wajda, 
Trevano, Gucci, Lampi, Canaletto, Bona,… 
Takie dzieci chowała Litwa i Korona.   
 
Odrzyj Polskę z tych "obcych", i co nam zostanie. 
Bezimienny masami łan "czystych" zarodków, 
Gdzie po lasach biegają konopni Polanie; 
Jedynie godna duma z dziedzictwa cnych przodków. 

                                                           
1 Jagiellonowie wywodzą się od litewskiego Giedymina; nie mieli potomstwa z Polkami.  
2 Zarówno król Batory jak i Wazowie ani nie byli gens Polonorum, ani też  nie mieli potomstwa z Polkami. 
3 Fryderyk Chopin, syn Nicolasa Chopin, Francuza z rodziny kołodziejów we wsi Marainville-sur-Madon. 
4 Polski poeta żydowskiego pochodzenia. 
5 Jan Matejko syn Františka Xavera Matieyka, Czecha z Roudnicy i Joanny Karoliny Rossberg. 
6 Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, ps. „Janusz” syn Franciszka Pohl`a, Niemca i Eleonory Longchamps de Berier 
7 Leopold Staff, syn Františka Staffa 
8 Protoplasta rodu Konstanty Fiodorowicz Kostiuszko, syn Fiodora, który w 1458 r. otrzymał od króla prawa szlacheckie,  

potwierdzone w przywileju w języku ruskim. 
9 Mikołaj Kopernik syn kupca Mikołaja, Ślązaka i Barbary Watzenrode. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marainville-sur-Madon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roudnice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Longchamps_(ujednoznacznienie)


Nasza Ziemia,…   
 
Ziemia zawsze należy do tego, kto siłą 
Ją weźmie i utrzyma w zbrojnych ogniem szponach, 
Ci zaś co kwilą prawa skryją się mogiłą  
Przyduszeni do ziemi w zwycięzców ramionach. 
 
Inni nadali Polsce dzisiejsze granice, 
Inni siłą wepchali ludność w cudze dachy, 
Inni wetknęli w głowy jałowe gromnice,  
Inni odziali masy w niewolnicze łachy. 
 
Obcy na sznurze wiodą tłuszczę niby trzodę,  
Obcy ssą krew narodu, siorbią płody pracy, 
Obcy bezkarnie czynią cnocie wszelką szkodę, 
Obcym bezdusznie klaszczą stępieli rodacy. 
 
Kto woła "Nasza ziemia" głupcem jest lub zdrajcą,  
Bo hołubi los baranów w niewolniczych pętach,  
Które obłupia zwolna chytry winowajca,  
Jadąc wedle kaprysu na śniętych bydlętach.  
 
W Polskiej ziemi cnych przodków ojce wiedli dzieci, 
Ojce pasali stada, zbierali plon ziemi, 
Ojce dla rzeszy rodów stanowili prawa, 
Ojce czcili w świątyniach prawdziwego Boga. 
 


