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TERESA BOGUSŁAWSKA

Ktoś Ty?
Siną Ci mgłą zachoǳą oczy,
Po piersiach Twoich depce kat…
Coś Ci ciężarem serce tłoczy…
Ktoś Ty?… Twó brat…

Czoło podnosisz w nieme męce,
Usta Ci ǳiwnie drżą
i ǳiwnym ruchem łamiesz ręce,
Szepcesz…. Nic a… Tam inni mrą…

Wokół więzienne, czarne mury,
Oddechu w piersi brak…

Więzienie, Wolność

Myśl gǳieś Ci wzlata hen, do góry:
Ta eno¹ wolna — ptak…

He , sinym cieniem twarz się mroczy,
Świsnął więzienny bat…

Więzienie, Brat

Łzami krwawymi zaszły oczy…
Ktoś Ty?… Twó brat…



¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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