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KRYSTYNA KRAHELSKA

O wojence
O wo enko, wo enko, aka siła w tobie…
Cicho śnią twoi chłopcy w płytkim swoim grobie.
Na ulicach Warszawy, pod Mławą¹, pod Rawą
Polegli młodą śmiercią, askrwawą i krwawą.

Wo na, Sen, Śmierć
bohaterska

Gorzko śnią twoi chłopcy w płytkim swoim grobie
A Polskę — niby ziarno w roli — ma ą w sobie.
Gorzkim piołunem, trawą, nie pękiem róż białych,
Nie ak w piosence — groby po Polsce rozsiałaś.
O wo enko, wo enko, cóżeś ty za pani…
Drugi rok sieǳą chłopcy — ponumerowani
[………………………‥]

Niewola

— A Polska est tam z nimi razem — za drutami
O wo enko, wo enko, cóżeś ty za pani…
He wo enko, wo enko, akaś ty szalona,
Siłę w tych polskich chłopcach niełatwo pokonać
W Franc i, Belgii czy Grec i, śród piasków Sahary
Trud dróg na krwawszych wzięli na swó mundur szary,
Polskę niosą w sercach i ramionach
He wo enko, wo enko, akaś ty szalona!


¹pod Mławą — bitwa pod Mławą, trwa ąca od  do  września , stanowiła próbę powstrzymania niemieckiego natarcia z Prus Wschodnich. [przypis edytorski]

Walka, Siła
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wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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