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.

JÓZEF CZECHOWICZ
  

rymy pobożne
smutku pora siwa
porosła mieszkania sprzęty
wiatr chmurzyska przywiał
bladym odmętem
okno szumiące krzaki
kosaciec¹ powiewa dłonią
to ty da esz znaki
persefono²
utro czyha we wszystkim
nim do niego zegary dotrą
¹kosaciec (bot.) — inacze Irys. [przypis edytorski]
²Persefona — w mit. gr. bogini Poǳiemia, córka Zeusa i Demeter, małżonka
Hadesa. [przypis edytorski]

błyskawic arzy się błyskiem
widnokrąg
koniec dnia ma oczy sarnie
błyskawice chwyta ą za nóż
nam i bitwom elementarnym
na dwo e wróżący anus³
błąǳąc miastem nad sobą się użal
an ang ang
katedr sennych ǳwonienie
łamie ulic promienie
tak bym tę sprawę nazwał
neonów konstelac e
ak męki pańskie stac e
krwawią asfalt
blask czerwona perła duża
ang ang ang
błąǳąc miastem nad sobą się użal
tak by szepnąć mogła z mozaiki w bazylice
roniąca perły eleusa⁴
³Janus — w mit. rzym. bóg wszystkich początków, drzwi, bram, mostów.
[przypis edytorski]
⁴Eleusa — rosy skie Umilenie, typ w sztuce ikonograﬁczne przedstawia ący
Matkę Boską z ǲieciątkiem. [przypis edytorski]
  Rymy pobożne



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/nutaczlowiecza-rymy-pobozne
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, Nuta człowiecza, 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.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Martyna Sawicka.
Okładka na podstawie: Free Space Waves Stock BackgroundsEtc Wallpaper Deep Green Orange, webtreats@Flickr, CC BY .
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:
 
Rymy szczegóły
pobożne na stronie Fundac i.


