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SAFONA

W gaju miłości
 .  

W świętym ga u miłości stawiam ołtarz biały —
Przed ołtarzem zasłonę wieszam złotolitą.

Świątynia, Miłość, Bogini

…Niech obrzędy się czynią tam dla Two e chwały —
O Aodyto!

Białych wróbli z błękitu spłyną chmury zwiewne,
Lśniący rydwan unosząc cypry skie bogini¹.
Dźwięki hymnu się ozwą stęsknione i rzewne

W ciche świątyni.

A gdy w przystań zawiną żeglarze bezdomni,
W świętym ga u żegna ąc zielone mórz fale,
O młodości i życiu ǳiewczyna zapomni

W miłosnym szale!

¹cypryjska bogini — Aodyta, bogini miłości, która wg mit. gr. uroǳiła się z piany morskie w pobliżu
Cypru, stąd wyspa ta była mie scem e szczególnego kultu, a bogini przydawano przydomek Kipryda (Cypryda,
cypry ska). [przypis edytorski]
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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