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SAFONA

Hymn do Afrodyty
 .  

Na tronie promienistym, Aodyto boska,
Usłysz pragnień mych rwących modlitwę ǳiewczęcą…

Bogini, Miłość

Gdy mi serce się krwawi i rani e troska,
Niecha asne się czary uroków Twych święcą!

Przez obłoki słoneczne, błękitne mgieł głębie,
Kędy¹ róże się płonią² w szafirach na bledsze,
Wóz Twó złoty powiodą bieluchne gołębie,
Uderza ąc piórami skrzydełek w powietrze.

Stań nade mną i asne rzuca ąc z ócz³ blaski,
Poprzez uśmiech tak przemów za moich próśb echem: Modlitwa, Bogini, Kobieta,

Miłość«Czemu lękasz się ǳiewczę? Wszak wzywasz me łaski,
A a idę ku tobie — z słonecznym uśmiechem.

O, ak cudnie się ǳisia liliowy twó wianek
Zaróżowił kochaniem na skroni ǳiewczęce !…
Może wzgarǳił miłością twą płochy kochanek?
Więc a sprawię, że kochać cię bęǳie goręce !»

Przybądź, Jasna!… Twym stopom rozścielę mą szatę,
Patrząc w boskich Twych źrenic głębinę błękitną…
Aodyto, wnĳdź⁴ w mo ą ǳiewczęcą komnatę,
Niecha oto w nie róże czerwone zakwitną!…

¹kędy (daw.) — gǳie. [przypis edytorski]
²płonić się — rumienić się. [przypis edytorski]
³ócz (daw. forma) — ǳiś N.lm: ⒵ oczu. [przypis edytorski]
⁴wnĳść (daw.) — ǳiś: we ść. [przypis edytorski]
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