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Gladius domini super terram

citi et velociter! Jeg har set

det guddommelige sværd slå

ned på menneskenes jord!

Jeg har set blod rende i

stride strømme!
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Rom er ikke længere 

nogen hellig by, men et

horehus uden 

tro og love!

Folk bliver bestjålet 

på åben gade, huse 

bliver udplyndret 

i fuldt dagslys!
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Prostitutionen trives som

aldrig før, og hver dag 

myrdes folk i dusinvis!

Mod betaling lader de gejstlige

de skyldige købe aflad og giver

dem syndsforladelse for deres

ugerninger!! Paven har sat

Herrens tilgivelse til fals!

Kardinalerne tager

imod bestikkelse og

muntrer sig med

skøger! Her hersker

skam, fordærv og

skørlevned!
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Herrens vrede bebuder

hungerens og pestens

tilbagevenden!

Latterlige

fanatiker!

Vi må holde øje med denne

Savonarola! De magtfulde

familier er blevet påvirket 

af fanatikere, som tror, de 

sidder inde med sandheden… 

Andre er blevet påvirket af

fyrsterne fra de mindre 

provinser, som ikke er blevet

behandlet med den respekt, 

de har fortjent…

Hans Helligheds 

svage helbred tillader 

udelukkende kardinal 

Rodrigo Borgias besøg…
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Hvad er det for en farce?

Foretrækker Innocens VIII at

modtage en spansk hund frem

for løven fra Rimini?

Vagter! 

Stands ham!

Paven må komme kravlende på

knæ til mit palads’ port, hvis 

han vil have mig til at tage 

del i sit latterlige korstog

mod tyrkerne!

Signor Malatesta, 

det er bedst, De 

kommer tilbage, 

når De er faldet 

lidt til ro!

Hold op med at opfatte

dig selv som savannens

konge… Hovmod er den

værste synd!

Dit smil skal forvandles 

til tårer af blod! Ved Gud,

det sværger jeg!



10

Slut! Ingen af de 

her latterlige 

lægemidler dur!

Se dog på mig, uduelige

fjolser! Jeg er ikke stort

andet end en skygge! 

Jeg bliver ædt op af en

kold ild!

Franskmændene, spanierne, ja, 

selv de fordømte tyrkere tænker

kun på at fortære mig! Jeg er nødt

til at genvinde min styrke! 

Uden mig er det ude med Rom!

Det er også fordømt, at

den her halvø er delt

op i små bystater, hvis

herskere alle kæmper

om at få mere magt end

den hellige kirke!

Forsvind! Rør mig ikke! 

Jeg har ikke brug for

uduelige hyklere!


