


 

 

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,  (O navis, referent in
mare te novi…)
  
 .  

Okręcie, znowu na morze wybiegasz?
Biada! Co czynisz⁈ Bez zwłoki

Okręt, Morze

Dąż do przystani! Czyli nie dostrzegasz,
Że uż bez wioseł twe boki?

Że maszt się, strzaskan nawałnicą, chwie e,
A liny rwą się i prężą?
Belki się kruszą i pęka ą re e —
Czyż one odmęt zwyciężą?

Na próżno, w żagli spowinięty strzępy,
Do bogów słać bęǳiesz modły —
Próżno ci dały ponty skie ostępy¹
Tarcice² z wyniosłe odły —

ǲiś w tym nie szuka ratunku i chluby!
Choć malowana twa rufa,
Kto się doczekać pewne nie chce zguby,
Niecha twym siłom nie ufa!

Niedawno troskę buǳiłeś w mym łonie,
ǲiś wzniecasz niepokó nowy:
O, nie wy eżdża na zdradliwe tonie
Mięǳy lśniącymi ostrowy³!

¹pontyjskie ostępy — trudno dostępne mie sce w lesie lub puszczy w Poncie, krainie nad Morzem Czarnym.
[przypis edytorski]

²tarcica — nieheblowana deska. [przypis edytorski]
³ostrów (daw.) — wyspa. [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, Wybór poez i, Pieśni ksiąg IV, wyd. Filomata, Drukarnia Naukowa
we Lwowie, Lwów .
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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