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SAFONA

Gongyla
 .  

Gongyla, cudna mo a kochanka
Odeszła…

Żałoba, Miłość, Śmierć,
Kwiaty, Uroda

— (czyli smutek się zmnie szy?) —
Oto mi wypadł z młodego wianka

Kwiat na pięknie szy. —

…Bo oczarował mnie bóg kochaniem
I czar tęsknoty zlał w łono drżące…

Tęsknota, Bóg, Miłość

— Może to w oczy, smutkiem milczące,
Hermes mi spo rzał z zorzy świtaniem?…
O, niech się z awi, niech zakołysze
Wokół me skroni tęczą wesołą,
A błagać będę o wieczną ciszę
I kwiat lotosu na blade czoło…

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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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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