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

(Łaskawi jako książęta…)
 .  
Łaskawi ako książęta, ak oni, wzgardliwi,
I którzy światy dźwigamy z porǳewiałych zawiasów,
Czuwaćże mamy, schorzali, zgonu znużeniem szczęśliwi,
Z wieǳą, że brak na wyższego nam w zamęcie czasów —
Że, miłości przysięgli i wierni kapłani,
Poszukiwać musimy e w ukrytym szlochu,
Oczami, które płomień wydrąża i rani —
A gdy wreszcie posiąǳiem¹ skarb, strzeżony w lochu,
Iż on, ledwie uwieńczon², uczczony, zaznany,
Wyblakły i skruszony, uż zmysłom ucieka…
A wszystkie bóstwa nasze — to cienie i piany!
Wiem: serce zamrzeć może, które krwią ocieka,
Gdy słów nie zazna, co e uciszą w rozpaczy:
Każdy obraz, buǳący popłoch lub błaganie,
Przez was tylko est wielki, przez was eno znaczy…
Lustro bóstwa est trwalsze niż strugi szlochanie.
¹posiąǳiem — ǳiś popr.: posiąǳiemy. [przypis edytorski]
²uwieńczon — ǳiś popr.: uwieńczony. [przypis edytorski]
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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