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SAFONA

Po zachoǳie
 .  

Apolla wóz¹ zapada
Za ga u krąg zielony.

Noc, Ta emnica, Tęsknota

Z dalekie płynie strony
Noc blada.

Gwiazd drżących srebrne lica
Zobaczysz znad przełęczy.
Na strunie me zadźwięczy

Tęsknica.

W upo ną ciszę nocną
Nieznane u rzysz światy.
— Jak mocno pachną kwiaty —

Jak mocno!

¹Apolla wóz (mit. gr.) — słońce; Apollo, bóg piękna, opiekun sztuk, zsyła ący natchnienie, przebywa ący
stale na Parnasie w otoczeniu ǳiewięciu Muz, syn Zeusa i Leto, bliźniaczy brat Artemidy, patronował także
asnowiǳtwu, był opiekunem wyroczni, bogiem światła i słońca, nosił przydomek Febus, co z gr. (fojbos) oznacza
„promienny” i bywał ze słońcem utożsamiany (choć bóstwem same planety był Helios). [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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/safona-xxii-po-zachoǳie
Tekst opracowany na podstawie: Jan Pietrzycki, O erosie i winie, przekłady z Safony, Anakreonta i poetów
polsko-łacińskich, Księgarnia I. Chmielewskiego, Lwów, .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Aleksandra Sekuła.
Okładka na podstawie: Rory MacLeod@Flickr, CC BY .
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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.
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