
 
 
96 Dusz 
 
zupełnie nieprzypadkowych 
 
w małym ziarnie piachu 
 
na mchu łzy 
krew i znój 
 
TO ZNÓW? 
 
Młodzi, jedyni, sprawdzeni, wyjątkowi 
Starzy, spełnieni, zmęczeni 
 
Pędzą 
Składając z siebie najwyższą ofiarę jaką widział świat 
 
Nieważne są słowa, nitki czasu, stroje i pochlebstwa 
 
BÓL 
 
Pozostawili ból na wieki, 
Choć trwało to tylko parę sekund 
 
Wbili się w serca, dusze, pamięć, książki, słowa 
Wzbili się w przestworza, dogonili wiatr 
Odebrali swój wzór na wieczność 
 
Zostawili miłość 
 
Miłość 
Wieczność 
 
Ojczyzna 
 
 



 
Start  
 
Leci spóźniony 
Nasz orzeł 
 
Otwarta księga 
Rana z krwią, która sączy się od dawna 
 
Wzniósł się z nadzieją 
Młodzi piękni wystarczający 
Za dobrzy 
 
POSŁAŃCY Boga, który historię ukochał 
W każdym jej przejawie 
Lśni nasza zbroja 
 
Teraz bezbronni z sercami w dłoniach 
Wznieśli się w krystalicznie mroźnym powietrzu 
Chcieli więcej, byś 
 
ZAPAMIĘTAŁ, ZROZUMIAŁ, PRZEMYŚLAŁ 
 
Postawić kropkę nad i 
Zatrzymać czas przeszły i teraźniejszość 
 
Eterycznie 
Ze łzami, których nikt nie zrozumie 
Pożegnać ich 
 
To mało 
Chcieliśmy więcej 
 
Lądujemy 
Zwykły lot z Bogiem na pokładzie 
On się nie myli 
 
Odchodzimy 
Bezpiecznie 
Ukojeni 
Na inny krąg 
W inne światy 
Gdzie już tylko witamy następnych 
Pamięć jest jednością naszej duszy 
 
Prześwitujący 
Emocjonalni 
Przezroczyści 
 
czekamy 



 
Upadliśmy, wznosząc się 
 
Jesteśmy kruchutcy 
Utkani z mgły 
Serca pękły nam, jak tylko dotknęły smoleńskiej ziemi, 
Igły sosen wbiły się w duszę,  
Że zawiedliśmy, 
Nie zdążyliśmy 
 
Parasole zawieszone na parapecie nieba 
Bóg, choć tego nie czyni uronił łzę 
 
Padało 
 
On nie wybiera naszej woli 
 
Chcieliśmy sprostać TEMU 
Wykonać zadanie najważniejsze dla POLSKI 
 
Na skrzydłach Orła 
Mieliśmy popłynąć w ten las, skały, rząd krzeseł 
 
Zapełnić je troską 
Wyrwać duszę utkaną z płaczu przeszłości 
 
Zrobiliśmy to 
 
Może zbyt dosłownie 
Każdą żyłę wpletliśmy w tę ziemię, każdą kroplę krwi 
 
Nikt przed nami, ani po nas nie kochał tak mocno 
 
Otworzyliśmy klapy samolotu 
Mówiono, że to zła maszyna 
 
Za dużo w niej było Dobroci 
Nie utrzymała serc ciepłych, czułych 
 
Upadliśmy, mówiąc, że odchodzimy 

 


