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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ustawiono ich z młotami po arach¹
dionizosów² poręb³
karczma w topól konarach
okien wodą gore
uż płomienie tną ciemności wstęgę
postó nocny wo ska na pożaru tle
przy doboszach szczenię biega bure maleńkie
o mó rozmarynie rozwĳa się⁴
¹jar — wąwóz o wąskim dnie i stromych zboczach. [przypis edytorski]
²Dionizos (mit. gr.) — bóg wina i odraǳa ące się przyrody, ego rzymskim
odpowiednikiem est Bachus. [przypis edytorski]
³poręba — obszar w lesie powstały po wycince drzew. [przypis edytorski]
⁴O mój rozmarynie rozwĳaj się — popularna polska piosenka wo skowa.
[przypis edytorski]

o mó rozmarynie rozwĳa się
pod księżycem twardym
na te ziemi czarne
źle och ak źle
czy wiecie wy z arów brązowi
i wy w blasku pożogi wo acy
razem chyba młot upadnie utrzenka
w głos cierpliwy sitowia
tam utopiona panienka
zaświadczy
smutna to powieść
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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 ..
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/nicwiece -liryka
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Nic więce , wyd. Księgarnia
F. Hoesicka, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN. Utwór powstał
w ramach ”Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku”
realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku . Zezwala się na dowolne
wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym
informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy
z Polonią i Polakami za granicą w  r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Hanna Za ąc, Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Pebble mosaic, The Parterre, Lotusland, brewbooks@Flickr, CC BY-SA .
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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska,

