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SAFONA

Noc
 .  

Nocy ty cudna! Pieśń weselna, pusta
Woła ku tobie biesiadników grono…

Noc, Wesele, Kochanek,
Miłość

Piersi kochanki na kochanka łono
Rzucasz i łączysz pocałunkiem usta…

Nocy ty cudna! Po ǳiecięcia twarzy
Wieǳiesz cień świateł… i ǳiecku się marzy

Ba ka ułudna!

Noc, ǲiecko, Sen,
Marzenie

…Stanęłam — sama i smutna ogromnie…
Wiem, że choć tęsknię, nie przy ǳie nikt do mnie —

…Nocy ty cudna!

Noc, Samotność
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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.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/safona-xvii-noc
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/safona-xvii-noc
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/6084
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

