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KRYSTYNA KRAHELSKA

*** (Niebo jest nad nami…)
Niebo est nad nami, mó braciszku¹, to samo,
Pełne gwiazd ak czara nalana po brzeg złotem słońca,
Tylko droga od ciebie do mnie daleka…
Nie wiemy — kiedy się skończy…
Teraz niebem ciągną ptaki, braciszku, bo est wiosna,
Kluczami żurawie, kluczami gęsi…
Pod pełnią cza ki w nocy buǳą się krzykiem żałosnym,
A mnie się zda e, że to może srebrne karawany
Samolotów płyną z daleka ak ptaki
Wiatrem wiosennym przygnane.
I własne serce mnie buǳi,
W środku nocy wali z łoskotem…
…Że to może na granatowym niebie
Rozkrzyżowały się skrzydła srebrzyste
Twego, braciszku, samolotu…


¹mój braciszku — Bogdan Krahelski, brat Krystyny, był lotnikiem i walczył w Bitwie o Anglię. [przypis
edytorski]

Niebo, Ptak

Śmierć, Strach
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