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SAFONA

Północ
 .  

Dawno uż zgasły Ple ady¹…
Za cichym borem, w mgle blade
Księżyc do skłonu się chyli…

Noc

Serce tęsknotą mi płonie — — —
(…Tyś pewnie teraz, Faonie,

Przy Amaryli!…)

Tęsknota, Zazdrość

¹Plejady (mit. gr.) — siedem nimf, córek tytana Atlasa i okeanidy Ple one (nazwa ich może też oznaczać
„gołębice”, gr. peleiades), będących towarzyszkami ǳiewicze bogini Artemidy; ścigane przez Oriona, zostały
przemienione przez Zeusa w gwiazdy; imieniem Ple ad nazwana est gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka,
sąsiadu ąca z konstelac ą Oriona; ze wschodem Ple ad na niebie nad Grec ą w początkach ma a rozpoczynał
się pomyślny dla żeglugi morskie okres, który kończył się wraz z ich zachodem na początku listopada, kiedy
nastawał okres burzowy; Ple ady na lepie widoczne są przed północą, otacza e charakterystyczna błękitnawa
mgławica. [przypis edytorski]
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