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wolnelektury.pl.
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KRYSTYNA KRAHELSKA

Kołysanka
Smutna rzeka, księżyc po nie pływa,
Senne dłonie chyli nad nią klon,
Śpĳ, ǳiecino, nic się nie oǳywa —
Śpi w mogiłach zakopana broń.

Grób, Broń, Cisza

Senna rzeka, usnął las cienisty,
Srebrne gwiazdy spadły w ciemną toń,
Gǳieś po polach, gǳieś po lasach mglistych
Czu nie drzemie zakopana broń.

Smutna rzeka, księżyc w dal odpłynął,
Ciemna noc na liściach kłaǳie dłoń,
Śpĳ, ǳiecino, śpĳ, żołnierski synu,
Już niedługo obuǳimy broń.

Broń, Sen

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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