


 

 

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.

FRYDERYK HÖLDERLIN

Pamiątka
 .  

Z północo-wschodu dmie
Z wichrów na milszy mi,

Wiatr

Ognistego ducha
I azdę pomyślną
Zwiastu e żeglarzom.
Lecz idźże teraz i pozdrów
Piękną Garonnę
I ogrody Bordeaux, Drzewo
Gǳie ponad spaǳistym wybrzeżem
Wĳe się ścieżka i w toń
Głęboko opada potok, a nad nim
Szlachetna pogląda¹ para
Dębów i topól srebrzystych.

Pomyślcie o tym eszcze, o, sprzy a ący, i ak
Szerokie czuby chyli

Przyroda nieożywiona

Wiązów ga ponad młynem,
W ǳieǳińcu zaś wzrasta figowiec.
W święta stąpa ą tuta
Brunatne kobiety
Na edwabne glebie,
W porę marcową.
Kiedy ǳień równa się z nocą, Sielanka
A nad powolnymi ścieżkami,
Od złotych snów ociężałe,
Upo ne kołyszą się wiatry.

Tedy² niech mi kto poda,
Pełen blasku ciemnego,

Carpe diem

Wonie ący kubek,
Iżbym spoczął; błogie albowiem
Byłoby pod cieniem uśniecie.
O, nie est dobrze,
Bezdusznie od śmiertelnych
Wolnym być myśli. Lecz dobra
Jest pogawędka i wysłowienie
Zamiaru, w sercu skrytego, usłyszeć wiele
O dniach miłości
I czynach, które się ǳie ą.

Lecz gǳieżże są przy aciele? Bellarmin
Wespół z druhami? Nie eden

Morze

¹poglądać (daw.) — patrzeć, spoglądać. [przypis edytorski]
²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Nie ośmiela się pode ść do źródła;
Rozpoczyna się bowiem dostatek
W morzu. Oni,
Jakby malarze, gromaǳą
Piękno ziemi, a także nie garǳą
Uskrzydloną wo ną, ani
Pomieszkaniem samotnym, przez lata,
Pod masztem, z liści odartym, gǳie nocy nie przeszywa ą
Blaskiem dnie świąteczne miasta,
Ani strun gędźba³ i przyroǳony taniec.

Lecz powędrowali oto
Mężczyźni ku Indier,
Tam, na powietrzny szczyt
Stokami winnic, skąd
Wycieka Dordona
I wespół z wspaniałą Garonną
Szeroki, ak morze, kończy się potok. Lecz morze
Przy mu e pamięć, zwraca,
A także miłość pilnie wlepia swe oczy.
Gdy to, co przetrwa, w niebo dźwiga ą poeci.

³gędźba (daw.) — mówienie, opowiadanie; tu: muzyka. [przypis edytorski]
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