Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne
Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Do
brata
Charaksosa
 .  
Nereid¹ cudnych wodne drużyny!
Wiedźcie mi brata statek srebrzysty
Przez szaﬁrowe morza głębiny
Na brzeg o czysty.
Pośród roǳinne , kwitnące wiosny
Szczęśliwa dola niecha mu wskrześnie,
A życie da mu w awie radosne ,
Co wiǳiał we śnie.

¹nereidy (mit. gr.) — nim morskie, córki Nereusa, boga morskiego i wróżbity, obdarzonego zdolnością przemiany swe postaci w dowolną istotę; na słynnie szą z nereid była Tetyda, matka Achillesa. [przypis edytorski]

— Luǳkich wyroków posłańcze boski²,
Przynieś miłości nowe podnietę!
By wszystkie żale, zwątpienia, troski
Zatopił w Lete³.
Moc zapomnienia i dobroć łaski
Bęǳie mu oto, ak wino, mocną,
Unosząc pamięć w zachodu blaski
I w ciemność nocną.

²Luǳkich wyroków posłańcze boski — zwrot do Hermesa. [przypis edytorski]
³Lete a. Leta (mit. gr.) — rzeka zapomnienia, edna z pięciu rzek Hadesu,
krainy umarłych. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie
z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na
Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego
zgodnie z art. Art.() Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o zapisach licenc i oraz
zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna
się z nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/safonaxiv-charaksosa
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
(http://wolnelektury.pl).
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Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Aleksandra Sekuła.
Okładka na podstawie: By the Kitchen Door, Amanda Slater@Flickr, CC BY-SA
.
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
konto: szczegóły na stronie Fundac i.
darowiznę
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