


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Któż nam powróci…
Któż nam powróci te lata stracone
Bez wiosennego w wiośnie życia nieba?…
Woła ą na nas, że w złą iǳiem stronę Obowiązek
Precz o świat troskę rzuca ąc powinną¹,
A czy pyta ą się nas, co nam trzeba,
I czyśmy mogli obrać drogę inną?

Kto z was policzył te gorzkie goǳiny
Daremnych pragnień, żrących naszą duszę?
Kto zmierzył smutku naszego głębiny
Bez dna i brzegu? Kto wie, akie ducha Niewola
Niepodległego straszne są katusze,
Gdy zerwać swego nie może łańcucha?

Spó rzcie nam w mózgi: zgryzły e, strawiły
Wroǳone luǳiom daremne pragnienia.
Wołacie na nas: «Jesteśmy bez siły,
Da cie nam słowa wiary i otuchy» — —
A nam któż da e słowa pocieszenia?
A któż mdle ące² nasze wzmacnia duchy?

Któż nam powróci te lata stracone
Bez wiosennego w wiośnie życia nieba?…
Chcecie w nas wiǳieć dźwignię i obronę, Konflikt pokoleń
żądacie od nas zbawień i pomocy,
Lecz my, z waszego wykarmieni chleba,
Jak wy, nie mamy odwagi i mocy.

¹powinny (daw.) — do którego est się zobowiązanym. [przypis edytorski]
²mdleć (daw.) — słabnąć. [przypis edytorski]
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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
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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.
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