


 

 

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,  (Vitas hinnuleo me si-
milis Chloe…)
 .   

Pierzchasz¹ ode mnie, Chloe, ak sarneczka,
Co byle zadrżał listek, gałązeczka,

Młodość

Zaraz się spłoszy i do kniei bieży
Szukać macierzy.

Jak e drżą nogi, ak serce kołata,
Gdy krzaczkiem ruszy aszczurka pstrokata

Flirt, Pożądanie

Lub kiedy wietrzyk narobi hałasu,
Wpadłszy do lasu!

Jam nie getulski² lew, nie tygrys przecie,
Żebym cię pożarł; wszakżeś ty nie ǳiecię,
Ślad w ślad za matką użbyś nie biegała,

Kiedyś do rzała.

¹pierzchać (daw.) — uciekać. [przypis edytorski]
²getulski — przym. od Getulia: południowa część Maroka w Ayce. [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--tlum-sieminski
Tekst opracowany na podstawie: Horacy, Ody Horacyusza, wyd. Karol Sechorz, druk W. L. Anczyc i Spółka,
Kraków .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu po-
choǳącego z pro ektu Wikiźródła (https://pl.wikisource.org/).
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć-Gryz, Paulina Choromańska, Wo eciech 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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