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Róże dla Safony

Budda głosił naukę swo ą bez naǳiei,
Ezechiel z Jeremiaszem ciskali gromami
Na żąǳe luǳkie, hienom podobne i wilkom,
Wielki Sokrates myślał, wo ował Psammetyk
Z Asyrii lwem, o śmiercią zie ące garǳieli,
Gdyś ty, blada i w loków ozdobna ametyst,
Śpiewała, ku Ple adom, o miłości tylko…


Jak śmiałaś pisać o różach,
Gdy historia płonęła ak bór w letnim skwarze?
ǲiś w bibliotekach kustosz cykl ǳie ów odkurza,
A za oknem — wiosennie powrotna
Safo śpiewa słowikiem,
Jak e serce każe.


Już wtedy, w Mitylene,
Jak i w całe Lesbos,
Obca asnym, ga owym i nadmorskim bożkom,
Upadałaś, Miłości, pod ciężarem łez, bo
Jak ǳiś — byłaś słodko-gorzką…


Safo z puchem nad wargą,
Safo ﬁołkowłosa,
Gdy e Eros serce przeszył na wskroś,
Zapatrzona w Ple ady wschoǳące w niebiosach,
Nazwała go:
GLUKUPIKROS…


Safo śniada, Safo długooka,
Drobna i niepozorna ak zwykle słowiki,
Pokochała nie akiego Faona,
Żeglarza urody przednie ,
Który, choć młody,

Lecz nienawiǳił liryki,
W szczególności saﬁckie ody.
Jakżeś ubogą była, siostro, przed nim,
Ty, coś demonów usidliła tylu!
Jak pokorną w ego ramionach!
Ach, bo czym byłby słowik bez swo ego trylu,
Słowik w oczach głuchego?
Czym aśminy, nardy
I ﬁołki pozbawionym węchu lub beznosym?
Czym dla śpiących ułuda księżycowe nocy,
Oplecione zeﬁrów szarfą?
Safo!
Natchniona!
Więc się i doczekałaś zasłużone wzgardy
Nie akiego — Faona.


Poetka, samobó czyni,
Loki rozwiawszy ﬁołkowe,
Nad wodą stoi…
„Safo, co chcesz uczynić?”
— „Chcę morze zarzucić na głowę,
By nikt nie do rzał łez moich…”
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