9. rocznica katastrofy smoleńskiej
W dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia br. mija 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. W katastrofie samolotu, który rozbił się pod
Smoleńskiem, zginęły razem z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką 94 osoby, a wśród nich ciechanowska
Senator Janina Fetlińska. Polska delegacja udawała się na uroczystości rocznicowe do Katynia.

Skarga Serc
O kwietniu! – jakżeś dla nas niełaskawy i straszny.
Ty kwietniu, królem jesteś kwiatów i ojcem ich życia.
Dlaczegoś to kwietniu, tak dużo zabrał z ukrycia?
Cóż to za miesiąc, tak w pamięci tylu serc wpisany,
Ich smutek i żal niewypowiedziany.
Dałeś kwiatki, lecz zabrałeś kwiaty, zarówno teraz
jak i te przed laty.
-Tyle żyć w pełni rozkwitłych,
Tyle spraw nieukończonych , myśli niewypowiedzianych,
tyle miłości w sercach rozpalonych płonącej,
Wszystko zabrałeś!
Jakże się rozpłakał Dzwon Zygmunta, wraz z całym narodem.
Za cóż tyle bólu, co było powodem?
O, nieludzka ziemio katyńska, która z katem się zbratałaś.
O! Czemu tylu zacnych ludzi pogrzebałaś?
Chciałaś zamknąć usta, tym, co pamiętali.
Oni nowe karty w historię wpisali.
Jak Jezusa ukrzyżowanie,
zamiast zabić, dało zmartwychwstanie.
Jak do Papieża strzały,
zamiast zabić, wolność nam dały.
Tak lasy katyńskie, które zbrodnię okrutną ukryć chciały,
przez nowe ofiary całemu światu miejsce to pokazały.
Wszystko co miało być zatuszowane,
światu zostało pokazane.

O, ludzki rodzaju, do czego jeszcze
musi dojść w tym kraju?
Co jeszcze musi się wydarzyć, by nam, żyjącym,
nie dać zmarnować pamięci o kraju
dobrym planem wschodzącym.
- O, cześć Ci Prezydencka Paro!
Bólu po tobie nie wypowiem żadną miarą.
Panie Prezydencie!
Hołd Ci oddaję w tym naszym cierpieniu,
w tym ludzkim zamęcie.
Ziemia nam Cię zabrała okrutna,
co ludzkich uczuć kochać niezdolna.
O, lesie katyński, coś widział niejedno
na cóż ci były nowe ofiary,
musiałeś aż sięgnąć Prezydenckiej Pary?
Golgoto naszych czasów cierpieniem złączona
- i za co?
Wiersz napisany przez Krystynę Renatę Machałowską w hołdzie ofiarom katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem.
Wiersze pisze od kilku lat. Debiutowała na łamach Głosu Mławy. Jej wiersze ukazały się też w almanachu poetyckim „Umajona
Mława”
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