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

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem 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 ..
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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.

Walka, Wo na, Rycerz,
Żołnierz

