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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na wsi¹
Wieś

siano pachnie snem
siano pachniało w dawnych snach
popołudnia wie skie grze ą żytem
słońce ǳwoni w rzekę z rozbłyskanych blach
życie pola złotolite

Słońce

wieczorem przez niebo pomost
wieczór i nieszpór²
mleczne krowy wraca ą do domostw
przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu
nocami spod ramion krzyżów na rozdrogach
sypie się gwiazd błękitne próchno
chmurki sieǳą przed progiem w murawie
to kule białego puchu
dmuchawiec

Gwiazda

księżyc iǳie srebrne chusty prać
świerszczyki świergocą w stogach
czegóż się bać

Księżyc, Noc

Obłok, Rośliny

Bezpieczeństwo, Sielanka

przecież siano pachnie snem
a ukryta w nim melodia kantyczki
tuli do mnie ǳiecięce policzki
chroni przed złem

¹na wsi — utwór występu e równiez w tomie poetyckim Józefa Czechowicza
edytorski]
— coǳienna modlitwa wieczorna. [przypis redakcy ny]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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