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wolnelektury.pl.
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SAFONA

Dike
 .  

Piękna Dike! ustró głowę
W kwietne wieńce anyżowe…

Kobieta, Młodość, Kwiaty,
Stró , Uroda

Niecha w bieli i zieleni
Młode liczko się rumieni!

Patrząc w warkocz twó rozwity¹,
Zaśpiewa ą pieśń młoǳieńce,
Że kocha ą cię Charyty²,
Bo się umiesz stroić w wieńce.

¹rozwity — rozwinięty; tu: rozpleciony. [przypis edytorski]
²Charyty (mit. gr.) — trzy boginie wǳięku, piękna i radości (w mit. rzym. Grac e): Agla a („Promien-

na”, patronka splendoru towarzyskiego), Euozyna („Rozumna”, patronka towarzyskie wesołości) i Tale a
(„Kwitnąca”, symbolizu ąca kwitnące życie); córki Zeusa i Hery (a. Heliosa i A gle), towarzyszki Aodyty,
którą ubierały, towarzysząc coǳienne toalecie poranne bogini miłości; czczone w Atenach, Sparcie, Pafos
i Orchomenos w Beoc i, obchoǳono ku ich czci święto, Charytez e; były przedstawiane w udrapowanych dłu-
gich szatach, pięknie uyzowane (późnie nagie), trzyma ące się za ręce, uczestniczące w zabawach z muzyką
i tańcem; ich atrybutami były: róża, mirt, instrumenty muzyczne, abłko lub flakonik z wonnym ole kiem, cza-
sem kłosy lub maki; patronowały sztukom pięknym i rękoǳiełu, szczególnie opiekowały się piękną młoǳieżą.
[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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/safona-xxi-dike
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-xxi-dike
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/6089
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

