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TERESA BOGUSŁAWSKA

Warszawie
Rozciągnęła nad Tobą noc skrzydła,
Rozciągnęły się mgły ponad Tobą,
W burz i wichrów spętanaś węǳidła
I płomienie Ci ognia ozdobą.
Rozpętały nad Tobą się burze,
Zaświeciły Ci łuną łez krwawą…
Lecz Tyś wyższa, Tyś wzrosła ku górze,
O, męczeńska! O, święta Warszawo!
Gdy Ci grały szatańsko szrapnele,
Gdy Ci bomby pękały wśród ognia,
W Tobie wzrosło wielkości tak wiele,
Że nie zmogła e siła i zbrodnia.
Zhartowałaś się we krwi i w ogniu
I moc swo ą zachowasz na wieki,
Moc, co w każdym uż ży e przechodniu,
Tętni w murach, gra w nurtach te rzeki.
Takaś dumna, wyniosła i żywa,
Takąś cała promienną i krwawą…
ǲwon się głuchy z oddali oǳywa…
…Klękam w prochu przed Tobą, Warszawo…
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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