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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Stanze
 .   
Myślę o mórz błękicie, o słodkich zachodach,
O zapienione grozie w wodnych wirów le u…
Krabich norach, rybaczych łoǳiach i niewodach —
Modrookie Nere ǳie¹, Glaukusie², Prote u³…
Myślę o tym włóczęǳe, co iǳie wśród drogi,
O starcu w przyzbie chaty gǳieś w odwieczne
¹Nerejdy a. Nereidy (mit. gr.) — nim morskie, córki boga morskiego Nereusa. [przypis edytorski]
²Glaukus a. Glaukos (mit. gr.) — człowiek, który zdobył nieśmiertelność i stał
się bóstwem morskim, wieszczkiem. Brał uǳiał w wyprawie Argonautów ako
budowniczy statku i sternik. [przypis edytorski]
³Protej a. Proteus (mit. gr.) — zmiennokształtne bóstwo mórz południowych,
syn Pose dona i pasterz ego fok. [przypis edytorski]

wiosce,
O przygarbionym drwalu z siekierą u nogi,
O mieście — ego gwarach, duszy me — e
trosce…
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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/stanze
Tekst opracowany na podstawie: Liryka ancuska, tłum. Bronisława Ostrowska,
seria druga, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a
zrealizowana
w
ramach
pro ektu
Wolne
Lektury
(http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: fuzzy cactus , ruﬃn_ready@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: szczegóły na stronie Fundac i.
  Stanze



