


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

HORACY

Pieśń I,  (Vitas hinnuleo me si-
milis, Chloe…)
 ¹
 .  

Do elonki podobna, która strachliwe matki
tam po górach bezdrożnych szuka, prze ęta marnym

Ucieczka

strachem lasów i wiatrów,
ty przede mną, o Chloe, uciekasz;

bo czy wiosny początek liściem suchawym zatrząsł, Zwierzę, Strach
czy zielone aszczurki eżyn rozsuną krzaczek,

zawsze temu zwierzątku
drżą kolanka i wątłe serduszko.

Wszak cię ścigać nie myślę, ǳiki ak tygrys albo
lew z getulskie ² pustyni; przestań na koniec przecie ǲiewictwo

matki czepiać się ciągle,
boś dla męża uż dawno do rzała.

¹DoChloe — paraazą tego utworu est Pieśń IX (Księgi Pierwsze) Jana Kochanowskiego. [przypis edytorski]
²getulski — z Ayki Płn.; Getulowie (łac. Gaetuli) to staroż. plemię berberskie zamieszku ące wybrzeża płn.

Ayki pomięǳy Małą Syrtą (ǳiś: Zatoka Kabiska na Morzu Śróǳiemnym u wybrzeży Tunez i) a Oceanem
Atlantyckim. [przypis edytorski]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/do-chloe
Tekst opracowany na podstawie: Horatius Flaccus, Quintus (- a. C.), Horacego ody, epody, satyry i listy,
tłum. Motty, Marceli (-), Poznań 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Marcin Kozie , Marta Nieǳiałkowska, Paulina
Choromańska, Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Last one standing_Surviving, BelindaChurchpix@Flickr, CC BY .
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 darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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