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SAFONA

Pieśń o Attyǳie
 .  

Myśl z dawnych wiosen pamiątki grzebie¹ —
Ciche pragnienia ku tobie płyną…

Wspomnienia, Rozstanie,
Pamięć, Cmentarz

Gdyś mnie odeszła, asna ǳiewczyno,
Jedno² mi chyba umrzeć bez ciebie!

Łzą rzewną złocąc smutek rozstania,
Uniosłam serce na wspomnień cmentarz —
Lecz się wspomnienie z duszy wyłania
I pytać pragnie: czyli³ pamiętasz?

— Szumiały złote wesela kruże⁴
Na młodych uczuć wiosenne łące.

Miłość, Młodość, Kwiaty,
Poez a, Poetka

Wieńce fi ołków brałaś i róże,
Wieńcząc mi łono w mirty kwitnące.

Na mo e włosy kwietne wonności
Roniłaś z konchy, kochanko hoża,
Wabiąc mnie szeptem z miękkiego łoża,
Spragniona ciche , młode miłości.

Kędyś⁵ w Sardes⁶ myśl twa płynie,
O Attydo, ku te wiośnie,
Kiedy, garnąc się miłośnie
I czcząc we mnie swą boginię,
Rzekłaś sercu: „Serce prześnĳ
Czar młodości uro ony
W złotostrune , cudne pieśni

Me Safony!”

ǲiś z lidy skich niewiast grona
Tyś, ak księżyc w gwiezdne łoǳi, Księżyc, Uroda, Zapach,

KwiatyGdy nad kręgiem morza wschoǳi
Jego twarz zaróżowiona —
I w różanym parku tonie,
Zapada ąc w drzew gęstwiny,
A gǳieś z łąki płyną wonie

Koniczyny…
¹grzebać (pamiątki) — tu: odgrzebywać, wygrzebywać; wydobywać. [przypis edytorski]
²jedno — tu: tylko; Jedno mi chyba umrzeć: pozosta e mi chyba tylko umrzeć. [przypis edytorski]
³czyli (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li, znaczenie: czy, czy też. [przypis edytorski]
⁴kruża — znane od czasów przedhistorycznych naczynie z uchwytem, szy ką i rozszerzonym wlewem, roǳa

ǳbana. [przypis edytorski]
⁵kędyś (daw., gw.) — gǳieś. [przypis edytorski]
⁶Sardes — stolica Lidii, staroż. miasto w Az i Mnie sze , k. Smyrny (ǳiś: Izmiru) w zach. Anatolii. [przypis

edytorski]
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— Taka cudna noc dokoła —
Cud uroków szczerozłoty — —

Noc, Piękno, Smutek,
Tęsknota

Tylko w piersi smutek woła,
Tylko w duszy cień tęsknoty…

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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