
EPoNA
Keltská bohyně hojnosti, ochránkyně koňŮ.



Lóska za vodou

0ro Eponu)

íá čekán na lásku svott,

která stojí TA/|Á - v dóli za vodou.

ON tam stojí za vodou

a htedá kvítí pro tésku svo,ll.

O pŮlnoci stojí tam,

kde ptáci zpívají nám.

ONA přišla a hned ně objala

a navždy se mnou zŮstala.

zůstala a kvítí ode ně dostala.

(zkráceno)

Autor: METRIX



zamilovanó bóseň pro Eponu

Ó rpono, Epono,

na tvé svatbě nužŮ brečících bude plno!

Pro tvou krósu, pro tvou čest,

bude mnoho chlapců lézt

na hory a do houštin,

když řeknď: ,, Chlapci, já vás propouštím."

Oni skočí klídně ze skóly,

když řeknď, že chcď poháry

Jen mi svou lásku svěř

a ke nně rychle běž!!

Před tebou padnu na kolena,

protože ty nejsi žena,

ty jsi anděl krásy příno,

u ně bude ti nilo.



zamilovaná báseň

Qro Eponu)

Lásko má, lásko, jakpak se máš?

Lásko, má, lásko, proč si nezpíváš?

Lásko má, lásko, kolik maš lďtě síl?

Lásko, má, lásko, lá o tobě jsen snil...

Lóska má, láska opustila mě!

Láska má, lóska nahradila mě!

Láska má, láska už není můj svět!

Lásko má, lósko, pojd' ke mně zpět...

Autor: |ÁARVIX



Všemocná Epona

Její oč i jsou jako ponněnky

a každý má pořád nějaké domněnky.

Její vlasy jsou jak samet

a nožky křehké jako led.

Usta č ervenó jak rŮže,

ten, kdo ji miluje -
a . . O1v

sam sl za To muze.

Její dotek se líbí všem

a na šatech má kr,ásný lem.

Úsměv má líbezný lak bítý sníh,

každý ród slyší její sních.

Autor: DURIX



Ty nestárnď rok co rok,

ty mládnď naopak krok co krok.

Pro mě nebudď nikdy stará,

i když ti bude 1600 let,

co stojí světem svět.

Tvou krásu ani bóseň zamilovaná

nevystihne tak, jak bohŮn krása daná.

Nic sladší není,

n?ž věty z tvých úst znění:

,,Ach, už nechci být bohyní,

chci cítit lásky naší chvění..."

už bude konec básně mé,
,'',

jen pro tebe určené.

Tím jsem řekl vše.

A próvě začíná noční mše...

Autor: FIX


