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wolnelektury.pl.
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WACŁAW ROLICZ LIEDER

Do Stefana George¹
posyłając opłatek

Jest w kra u moim zwycza , że w ǳień wigilĳny,
Przy wze ściu pierwsze gwiazdy wieczorne na niebie,

Obycza e, Chleb,
Wspomnienia, Polak,
O ciecLuǳie gniazda spólnego łamią chleb biblĳny,

Na tkliwsze przekazu ąc uczucia w tym chlebie.

Kiedy o ciec z talerza podnosi chleb biały,
Zbiera ąc w krąg domowych, na ten rozkaz niemy
Wszyscy się podnosimy, i duży, i mały,
Wszyscy się obręczamy² i wszyscy płaczemy.

Bo w te patriarchalne , uroczyste chwili
Przeróżne wsteczne³ rzeczy wspominamy sobie,
Myślimy o tych, którzy niegdyś z nami byli,
A ǳisia , ak ǳieciństwo nasze, leżą w grobie.

Posyłam ci ułamek roǳinnego chleba,
O ty, który mi esteś bratem i czymś więce !
A w chlebie tym uczucia tyle, ile trzeba,
Aby luǳie ze ziemi byli wniebowzięci.

Obręczam cię, pieśniarzu! gdy w wieczór gwiazdkowy
Bęǳiesz chleb ten spożywał, zwróć głowę w me strony,
A może bęǳiesz słyszeć mógł mó głos echowy,
Dolatu ący do cię, mimo gór korony.

Usłysz w one goǳinie duszy me wołanie,
A eśli wiosła będą pluskały po Renie,
Niecha ci się wyda e, że me myśli łkanie
Do uszu twoich płynie w wigilĳnym trenie.

¹Stefan George (–) — poeta i filozof; tworzył poez ę melody ną, symboliczną, odwoływał się do
koncepc i Nietzschego i Schopenhauera, czerpał z tradyc i romantyczne oraz kultury staroż. Grec i; hołdo-
wał ideom czyste poez i i sztuki dla sztuki, poszuku ąc ednocześnie wyrazu „ducha narodu niemieckiego”;
w pewnym okresie niezwykle wpływowy artystycznie i znany, na przełomie wieków skupił wokół siebie grupę
młodych twórców i estetów, wyłącznie mężczyzn (tzw. George Kreis); bliski przy aciel Wacława Liedera; oba
poeci tłumaczyli wza emnie swo e wiersze. [przypis redakcy ny]

²obręczać się — obe mować się. [przypis redakcy ny]
³wsteczny — tu: miniony, przeszły. [przypis redakcy ny]
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