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DANIEL NABOROWSKI

Do tejże

Tym ma nad Macedona¹ Aleksandra mo a:
Ów świat eżdżąc zwo ował, a do te podwo a
Od² ziemskich bohatyrów³ wolny hołd oddany;
Ów w ciele, Aleksandra w sercu czyni rany;
Ów zbro nymi szeregi⁴, ta przeraża wzrokiem;
Ów ogniem płomienistym, ta świat pali okiem.

¹
e o — t . Aleksander Macedoński. [przypis edytorski]
²o (daw.) — przez. [przypis edytorski]
³ o t
— ǳiś popr. forma b.lm: bohaterów. [przypis edytorski]
⁴ e e — ǳiś popr. forma n.lm: szeregami. [przypis edytorski]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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