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SAFONA

Skarby
 .  

He ! akże mi ǳiewczyna mo a w cud rozkwita — —
Kwiatem lice¹ e płonie we wieńcach warkoczy,

Młodość, Uroda, Kobieta

Złota zorza poranku z ǳiewczęcych ócz² świta —
Zakochały się w cuǳie tym asnym me oczy…

Choćbyś Lesbos do morza błękitnych dał granic
Za e urok, lub złoto z hermĳskie głębiny³,

Dar, Kle not, Bogactwo,
Właǳa, Miłość

Darmo… za nic nie oddam ci skarbów mych — za nic…
Czymże złoto, czym właǳa — przy ustach ǳiewczyny?…

¹lice a. lica (daw.) — twarz, policzki. [przypis edytorski]
²ócz (daw. forma) — ǳiś N.lm: ⒵ oczu. [przypis edytorski]
³złoto z hermĳskiej głębiny — rzeka Hermos (ǳiś: Gediz w Turc i) w Az i Mnie sze , płynąca z gór Frygii

przez równinę lidy ską i wpada ąca do Zatoki Smyrneńskie w okolicach Smyrny (ǳiś: Izmir) słynęła z tego, że
w e piaskach zna dowano złoto. [przypis edytorski]

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
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
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