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Z greckiego
Nie z Messany, nie z Argu¹ tu, zapaśnik, sto ę,
Spartę sławną a mienię za o czyznę swo ę.

O czyzna, Walka

To fortelni; a, ako słusze na krew miłą
Lacedemońskich synów, mam zwycięstwo siłą.

¹z Messany… z Argu — Messana, Argos — miasta w płd. Grec i. [przypis redakcy ny]
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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