


 

 

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,  (Tu ne quaesieris, scire
nefas…)
 
 .  

Nie pyta próżno, bo nikt się nie dowie,
Jaki nam koniec zgotu ą bogowie —

Los

I babilońskich nie bada wróżbiarzy.
Lepie tak przy ąć wszystko, ak się zdarzy…
A czy z rozkazu Jowisza¹ ta zima,
Co teraz wichrem wełny morskie wzdyma,
Bęǳie ostatnia, czy też nam przysporzy
Lat eszcze kilka ta ny wyrok boży,
Nie troszcz się o to i… klaru swe wina.
Mknie rok za rokiem ak edna goǳina;
Więc łap ǳień każdy, a nie wierz ni trochę
W złudne przyszłości obietnice płoche.

¹Jowisz (mit. rzym.) — bóg dnia, nieba i burzy, na ważnie szy w rzymskim panteonie, przedstawiany ako
brodaty mężczyzna włada ący piorunem, odpowiednik greckiego Zeusa. [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/horacy-piesn-i-
Tekst opracowany na podstawie: Horacy, Ody Horac usza, wyd. Wydawnictwo Zakładu Nar. Imienia Osso-
lińskich, Lwów, Warszawa, Kraków .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Studium gispowe głowy, Jan Veth ( -), domena publiczna
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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