


 

 

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.
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O Hektorze¹
Hektor dał miecz A aksowi,
A aks dał pas Hektorowi —

Wróg

Hektor pasem uwiązany,
Bystrymi końmi targany;
A aks także, popędliwy,
Wraził w się miecz nieszczęśliwy.
Tak mięǳy nieprzy acioły
Upad niesie i dar goły.

¹Nierozstrzygnięty po edynek Hektora z A aksem (bohaterem greckim, uczestnikiem wo ny tro ańskie )
zakończył się wymianą darów, które w niedalekie przyszłości przyniosły przeciwnikom nieszczęście: pasem
A aksa zwycięski Achilles przywiązał zwłoki Hektora do swego wozu; A aks zaś przebił się mieczem Hektora.
Stąd greckie przysłowie: dary nieprzy aciół przynoszą nieszczęście. [przypis redakcy ny]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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
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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.
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