Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

DANIEL NABOROWSKI

Do tejże
Tym ma nad Macedona¹ Aleksandra mo a:
Ów świat eżdżąc zwo ował, a do te podwo a
Od² ziemskich bohatyrów³ wolny hołd oddany;
Ów w ciele, Aleksandra w sercu czyni rany;
Ów zbro nymi szeregi⁴, ta przeraża wzrokiem;
Ów ogniem płomienistym, ta świat pali okiem.

¹Macedon — t . Aleksander Macedoński. [przypis edytorski]
²od (daw.) — przez. [przypis edytorski]
³bohatyrów — ǳiś popr. forma b.lm: bohaterów. [przypis edytorski]
⁴szeregi — ǳiś popr. forma n.lm: szeregami. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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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.

