


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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STEFAN GEORGE

Porta Nigra¹
 .  

Ingenio Alf. Scolari²

Żem też się zbuǳić musiał³ w waszym czasie,
Którym znał⁴ przepych grodu Trevirianum⁵,

Wspomnienia

Siostrzycy chwałę gdy ǳieliła: Romy.
Gdy wzrok płonący wielki legii szyki
Pancernych wiǳiał. Kiedy na arenie
Frankowie aśni zadławiali lwy.
Przed pałacami trombity — i bóstwo:
August na złote w purpurze kwadryǳe!

Wśród willi lotnych ciekła tu Mozella…
Jakiż upo ny dźwięk przy winobraniu!

Ruiny

ǲiewczęta niosły urny, drżące życiem —
Ledwo te gruzy rozpoznałem. Szczątki
Murów cesarskich oblizu ą mgły.
Święte znamiona w trumnach zbeszczeszczone.
Obok zaryte amy barbarzyńców…
Tylko się dźwiga brama, którąm kochał⁶!

W żałobne krepie czasów, ale z pychą,
Ze setek okien miota swą pogardę

Wierzenia

Na wasze nęǳne lepianki (zerwĳcie,
Co nie przesta e z was szyǳić!), na luǳi:
Książąt, kapłanów, żołdaków ednakich,
Na larwy⁷ wzdęte z zagasłym we rzeniem,
Niewiasty, które rabbi nasz odtrącił —
Cóż znaczą sprawy, które wy sławicie!

Na szlachetnie sze zatracono: krew…
My, cienie, silnie dyszymy! Ży ące

Hańba

Widma! śmie e się chłopiec Manlius…
Potrząsać berłem nad wami nie pragnie,
Ów, co na niższym parał się zarobkiem,
Którego nazwać się lękacie — szedłem,

¹Porta Nigra (łac.: Czarne Wrota) — budowla z czasów rzymskich w Trewirze w zach. Niemczech. [przypis
edytorski]

²Ingenio Alf. Scolari (łac.: talentowi Aleda Schulera) — wiersz dedykowany est przy acielowi poety, Al-
edowi Schulerowi (–), mistykowi, wiz onerowi, ǳiałaczowi neopogańskiemu. [przypis edytorski]

³żem też się zbuǳić musiał — że też musiałem się zbuǳić. [przypis edytorski]
⁴którym znał — tu: a, który znałem. [przypis edytorski]
⁵Trevirianum (łac.) — mowa o Trewirze (niem. Trier), mieście w zachodnich Niemczech, założonym eszcze

w czasach Imperium Rzymskiego. [przypis edytorski]
⁶którąm kochał — którą kochałem. [przypis edytorski]
⁷larwa (daw.) — maska. [przypis edytorski]
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Namaszczon⁸ ole kami, wokół bramy,
Noc sprzeda ący na emcom Cezarów!

⁸namaszczon — namaszczony. [przypis edytorski]
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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.
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