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Ferox Latrones ( wersy o dzikiej barbarii) 
 
Zbój Hastein1 wespół z Björnem2 spoiwszy się trunkiem, 
Z bandą w zwinnych drakkarach wypełzli z mgły morza, 
Zbroczywszy z rykiem łapska bezwstydnym rabunkiem, 
Zarabiali sprawnością topora i noża. 
 
Takoż miał Dir z Askoldem3 wyprawy zbójeckie, 
Gnębiąc bezbronnych mieszczan w dzikiej pazerności. 
Ci pierwsi rżnęli Franków, drudzy miasta greckie, 
Zostawiając za sobą starte ogniem kości. 
 
Znienacka szturmem wzięli bezbronne siedliska, 
Grabiąc mnichów i kupców w zachłannym porywie; 
Zatopili w krwi mszalnej złodziejskie zębiska, 
Gwałcąc nieszczęsne matki z dziatkami parszywie. 
 
Tak uwaleni w jusze bluźnili świątynie, 
Niszcząc bezmyślnie księgi, paląc cenne zwoje, 
Upychając skradzione skarby w puste skrzynie, 
-Gdy nadjechała armia gotowa na boje. 
 
Oto legie Bizancjum, dalej Asturianie, 
Wojownicy  Alfreda, łucznicy Rahmana, 
Wytrwale maszerując, jak dawni rzymianie,  
Zwartym szykiem rozbili dzikiego pogana.  
 
Pierzchli na łodzie łotry na widok rycerstwa, 
Unosząc na ramionach chyżo łup ponury. 
W starciu z mężami padli, którym stało męstwa,  
Nędzni tchórze pokotem zawiśli na sznurach. 
 

                                                           
1 Hásteinn- duński watażka, który w IX w. plądrował północ królestwa Franków, lecz już w Hiszpanii został pobity  
u wybrzeży Galicji przez hr. Pedro, a  w 859 r. został  ponownie rozbity pod Nieblą przez armie muzułmanów z 
kalifatu Umajjadów w Kordobie (wcześniej w 844 r. setki Vikingów emir Rahman powiesił na palmach w Sewilli). 
W Anglii w 893 r. pokonany w bitwie pod Buttington, następnie jego woje po oblężeniu ich w Chester przez króla 
Alfreda Wielkiego rozproszyli się,  a Hastein (lub jego imiennik) zniknął z kart historii. 
2 Bjørn Jernside- duński herszt, który 856 r. i 861 r.  złupił Paryż  oraz  plądrował północ królestwa Franków, zmarł 
w nędzy we Fryzji.  
3 Według ruskiego kronikarza Nestora (zm. ok 1114 r. ) w roku  866 (860)  warescy wojowie Askold i Dir, służący 

wcześniej u Ruryka,  mieli zorganizować  wyprawę na Konstantynopol, rozbitą następnie przez Bardasa -wodza 

cesarza bizantyjskiego Michała III. 
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