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wolnelektury.pl.
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Sny
Już w łąkach wsta ą srebrne mgły,
Zachodnia świeci zorza,
Nad głową mo ą lecą sny,
Z za góry gǳieś, z za morza…
Jak złote ptaki lecą tak,
Z wieczornym szumem w lesie,
A każdy w złotych piórach swych
Tęczowe barwy niesie.
I z barw tęczowych zwĳa mi
Przecudne krasy baśnie,
Jak gwiazda boża asno lśni,
Gdy wioska cicho zaśnie.
Jak słodko roni lipa ta
Swó szmer przeciągły, cichy,
Jak wietrzyk w trawach cudnie gra,
Kołysząc róż kielichy…
Jak polem brzęczą aż do zórz
Pszeniczne, złote kłosy,
Jak cicho drzemią wpośród zbóż
Bławatki pełne rosy…
Jak śpiewa nocą asny zdró
Swo ą piosenkę szklaną,
Jak noc królewski wǳiewa stró ,
Gwiazdami szatę tkaną…
Jak przed okienkiem mo em tuż
Jaśminów pachną kwiaty,
Jak wioską choǳi anioł stróż,
I błogosławi chaty…
I a też składam z dłonią dłoń,
I klękam do pacierzy,
I w cichych modłach chylę skroń,
Gdy ǳwon zaǳwoni z wieży…
Dobranoc, miły ǳionku ty!
Dobranoc, wiosko droga!
Niech noc ci błogie ześle sny,
Pod strażą zaśnĳ Boga!
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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.
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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