


 

 

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.

HORACY

Pieśń II,  (O saepe mecum tem-
pus in ultimum…)
  
 .   

O ty! co ze mną w straszliwe potrzebie,
Za dni Brutusa¹, użyłeś niewczasu;
Wyzna — w oracza kto zmienił i ciebie?
W progi kto sielskie wrócił bez hałasu…?

Bracie me wiosny — życia, Pompe uszu²!
Z którym, bywało, płynące goǳiny

Przy aźń

Mierzymy płynem — i dla animuszu
Syry skie na skroń kłaǳiemy wawrzyny.

Porażkę obu Filipĳskie pola³
Zna ą — mnie wstydnie , bo zna ą bez tarczy;

Walka

Lecz są przygody, gdy żelazna wola
Na nic uż, okrom⁴ śmierci, nie wystarczy!

Bladego strachem, gdy miecze wokoło,
Ima⁵ mnie szparki⁶ Merkur⁷ i uchrania:
Gdy ty samotne stawisz eszcze czoło
Straszliwe burzy, im więce pochłania.

ǲiś, czas wo enne ukrócić⁸ zagony⁹,
Jowisza¹⁰ ołtarz zapalić płomieniem:
I uǳiał przy ąć dobrze zasłużony
W laurach mych, które są: ciszą i cieniem.

¹Brutus, właśc. Marek Juniusz Brutus (– p.n.e.) — rzymski polityk i dowódca wo skowy; eden z przy-
wódców spisku przeciwko Juliuszowi Cezarowi i zabó ców dyktatora; razem z Kas uszem, innym przywódcą
spisku, zebrał wo ska i opanował prowinc e wschodnie; po przegrane bitwie z Markiem Antoniuszem i Okta-
wianem Augustem pod Filippi popełnił samobó stwo. [przypis edytorski]

²Pompejusz— Pompe usz Warus, przy aciel Horacego, który w rzymskie wo nie domowe walczył po stronie
republikańskie ; według niektórych przekazów Horacy wy ednał dla niego pozwolenie na powrót do kra u,
prosząc Mecenasa, by ten wpłynął na Oktawiana Augusta. [przypis edytorski]

³Filipĳskie pola — nawiązanie do bitwy pod Filippi ( r. p.n.e.). [przypis edytorski]
⁴okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵ima — tu: łapie;imać: chwytać, brać. [przypis edytorski]
⁶szparki — szybki, energiczny. [przypis edytorski]
⁷Merkury (mit. rzym.) — bóg handlu, zysku i kupiectwa; opiekun złoǳiei i celników, patron podróżnych,

posłaniec bogów, utożsamiany z gr. Hermesem. [przypis edytorski]
⁸ukrócić — tu: pohamować. [przypis edytorski]
⁹zagon (daw.) — odǳiał wo ska operu ący na obcym terytorium. [przypis edytorski]

¹⁰Jowisz (mit. rzym.) — władca bogów, odpowiednik gr. Zeusa. [przypis edytorski]
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Massyckie wina¹¹ nietknięte pieczęci
Na wieki mamże uwięzić w piwnicy?

Przy aźń

Nie! — toast wznieśmy… toast niepamięci.
— mirtów nam wieńce da cie!… niewolnicy.

Wenus¹² osąǳi, gǳie przegrana sprawa:
Przepić mnie? niech się i Trak¹³ nie ośmiela.
Jeden-bo z tylu szałów mi zostawa:
Słodszy nad wszystkie!… powrót przy aciela.

¹¹Massyckie wina — massyk to roǳa słodkiego wina. [przypis edytorski]
¹²Wenus (mit. rzym.) — bogini miłości i piękna, odpowiednik greckie Aodyty. [przypis edytorski]
¹³Trak — mieszkaniec Trac i, staroż. krainy leżące mięǳy dolnym biegiem Duna u, Morzem Czarnym,

Morzem Ege skim a rzeką Strymon (ǳiś poǳielone mięǳy Bułgarię, Grec ę Turc ę). [przypis edytorski]
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