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(Których nam nikt nie wynagroǳi…)
Których nam nikt nie wynagroǳi
i których nic nam nie zastąpi,
lata wy straszne, lata wąskie
ak dłonie śmierci w dniu naroǳin.

Wo na

Powieǳiałyście więce nawet
niż rudych burz ogromne wstęgi,
ak luǳkie ręce złych demonów
sie ące w gruzach gorzką sławę.
Wzięłyście nam, co na pięknie sze,
a zostawiły to, co z gromu,
aby tym ǳiksze i smutnie sze
serca — ak krzyż na pustym domu.
Lata, o mo e straszne lata,
nauczyłyście wy nas wierzyć
i to był kostur nam na drogę,
i z nim się resztę burz przemierzy.
Których nam nikt nie wynagroǳi
i których nic nam nie zastąpi,
lata — o czyzno złe młodości,
trudne starości dniu naroǳin.
Bogu podamy w końcu dłonie
spalone skrzydłem antychrysta,
i on zrozumie, że ta młodość
w te grozie edna była czysta.
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Młodość

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/baczynski-ktorych-nam-nikt-nie-wynagroǳi
Tekst opracowany na podstawie: Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wo ennego, oprac. S. Stabro, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska, Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Publikac ę wsparli i wsparły: Katarzyna Walichnowska, Tomasz Kolinko, zby, sroczka, Piotr Skirski, animal,
Jan Marcinkiewicz, Sławomir Czarnecki, Joanna Stępień, Alkina, Daga, Justyna Sławik, , Beata i Gabrysia
Wcisło, Agnieszka Bielawska.
Okładka na podstawie: Anders Eriksson, CC BY .
e r y o ne ekt ry
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.
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