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O Pelopie¹
O Pelopie ten głos był, że go ociec srogi
Uwarzył i dał na stół, gdy częstował bogi.
I z edli mu tam byli mieǳy sobą ramię,
Czego, kiedy zaś ożył, miał widome znamię.
Ale Pindarus² nie chce zwać obżercą boga,
Bo sprośna mowa pewna do upadu droga,
I powiada: „Gdy bogi Tantalus częstował,
Wtenczas mu się Neptunus syna rozmiłował
I uniósł go do nieba, gǳie potym i drugi
Był przyniesion Tro ańczyk³ dla te że posługi.”
Wiem, co posługą zowiesz: zły mu był warzony,
Tak że chciał spatrzyć, ako smaku e pieczony.

¹Fraszka nawiązu e do mitu o Tantalu, który zaprosiwszy bogów na ucztę (chcąc wypróbować ich wszech-
wieǳę) podał im pieczeń z własnego syna. Tylko bogini Demeter (która utraciła dar asnowiǳenia) z adła
łopatkę. Bogowie odkryli podstęp. Jowisz wskrzesił chłopca i wstawiwszy mu łopatkę z kości słoniowe zabrał
na Olimp, Tantala zaś strącił do Tartaru, gǳie dręczony był przez głód i pragnienie bez możliwości zaspoko enia
ich. [przypis redakcy ny]

²Pindarus — Pindar (– w. p.n.e.), na wybitnie szy przedstawiciel greckie liryki chóralne . W pie-
śniach ego tradycy ne wątki mitologiczne ulegały nie ednokrotnie przeróbce w duchu zachowawcze morali-
styki. [przypis redakcy ny]

³drugi… Trojańczyk — Ganimedes. Por. przyp. do Brody(Fragmenta [XXXII]), wers , t. II, s. . Fraszka
podrwiwa sobie z uczonych ob aśnień, którymi humaniści zaopatrywali ǳieła pisarzy starożytnych. [przypis
redakcy ny]
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