


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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jednakowo
pościele wonne zielem
dlatego siano pachnie snem

Sen

w słońca kwadratach oknach zieleń
czerwony kwiatek żarzy się ak usta

przez kwiat i te liście wprost
z promieni pochyły most

w ciszy przeczuć
u ciebie mateczko ǳień ma oczy krowie

Matka

wędrowcem w stepie człapie zapóźniony wieczór
ranki w obłokach się cza ą
i znowu ǳień e łowi
noce migocą snami gra ąc Noc

sie e się słodycz przez lniane sito
ty sie esz matczyna głowo
zawsze uśmiech ręką serdeczną wita
asno biało brzozowo

z końca stołu z wagonu z pola i bulwaru
gǳiekolwiek oddycham ciemnogrzywy chłopak
oczy me listy myśli eden ma ą popas Gwiazda
szepcą zaklęcie wieków wiecznych Słowo
woła ą gwiazdę czarów
słowo ak słonecznik
matusiu

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzien-jak-co-dzien-jednakowo
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem 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/ǳien- ak-co-ǳien- ednakowo
Tekst opracowany na podstawie: Józef Czechowicz, ǲień ak coǳień, F. Hoesick, 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: Aleksandra Sekuła, Maria Bailey, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Ballooning away!, Wa ahat Mahmood@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.
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.
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