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KRYSTYNA KRAHELSKA

Modlitwa
Chryste Panie, z przydrożnych połamanych krzyży,
Krzyżowa nasza droga, droga — do zwycięstwa!
Da nam siłę wytrwania, da nam wolę męstwa
I Polskę oczom naszym struǳonym przybliża .

Skrzywǳony Zbawicielu spalonych kościołów,
Każdą kroplę krwi nasze przemień nam — na ołów.

Chrystus, Krew, Broń

Przetrwamy gǳieś w poǳiemiach — eśli tego trzeba,
By ak ukryta woda wytrysnąć z ukrycia.

Odroǳenie

Da nam, Chryste przydrożny, silną wolę życia —
I da nam śmierć żołnierską, eśli umrzeć trzeba.

Poprzez ciemność i burzę da nam iść na proście
Drogą do Nowe Polski — drogą do Wolności.

Gdy przy ǳie czas odlotu do krainy inne —
Chcę odlecieć w porywie szczęścia i natchnienia,

Śmierć, Ptak

Jak ptak, co ucieka ąc z ziemi niegościnne ,
Ziemię — na niebo zamienia.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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