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Odi profanum volgus ¹
Czemu uciekam od natłoku luǳi?
Tak mnie nie eden pyta się, zdumiony…

Pogarda, Tłum

Czyż grzech, co z czoła zrzuca im korony
Bożego piętna², we mnie wzgardę buǳi?

Czym est z tych karłów, co w dumie niezdrowe
Wzniósłszy nad miarę serca i rozumu
Kościół dla siebie, drżą, by dotyk tłumu
Te ich karciane nie zniszczył budowy?

Nie! nie! Ja w ciemne swego wnętrza kaźni,
Jak ów pustelnik wyklęty ze świata,
Z te się zamykam bolesne przyczyny —

Kondyc a luǳka, Samotnik

Aby nie czytać w oczach człeka-brata,
W których swó obraz wiǳę na wyraźnie ,
Własne słabości, ach! i własne winy!…

¹odi profanum volgus — „nienawiǳę pospolitego tłumu”; początek słynne ody [III, ] Horacego; volgus:
późnie sze vulgus. [przypis redakcy ny]

²piętno — tu: znak, naznaczenie. [przypis edytorski]
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