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Z greckiego
Nie znam się ku tym¹ łupom: kto li to, szalony,
W Marsowym domu² przybił ten dar niezdarzony?

Walka, Wo na, Rycerz,
Żołnierz

Wiǳę całe szyszaki, tarcze nie skrwawione,
Wiǳę drzewa i groty nic nie naruszone.
Gore mi twarz przed wstydem, a pot przez mię bĳe.
Racze gmach i łożnicę tym niecha obĳe,
A mó kościół przyszlachci łupy skrwawionymi;
Srogi Mars rychle się da ubłagać takimi.

¹Nie znam się ku tym — nie przyzna ę się do tych. [przypis redakcy ny]
²W Marsowym domu — w świątyni Marsa. [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
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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