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ǲień dobry
ǲień dobry! nie śmiem buǳić, o wǳięczny widoku!
Jej duch na poły w rajskie wzleciał okolice,
Na poły został boskie ożywiając lice,
Jak słońce na pół na niebie, pół w srebrnym obłoku.
ǲień dobry! już westchnęła, błysnął promyk w oku,
ǲień dobry, już obraża światłość twe źrenice,
Naprzykrzają się ustom muchy swawolnice, —
ǲień dobry, słońce w oknach, ja przy twoim boku.
Niosłem słodszy ǳień dobry, lecz twe senne wǳięki
Odebrały mi śmiałość; niech się wprzódy dowiem:
Z łaskawym wstajesz sercem? z orzeźwionym zdrowiem?
ǲień dobry, nie pozwalasz ucałować ręki?
Każesz odejść, odchoǳę: oto masz sukienki,
Ubierz się i wyjdź prędko — ǳień dobry ci powiem.
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Wolne Lektury to projekt fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego ǳiałającej na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publicznej przechoǳi twórczość kolejnych autorów. ǲięki Twojemu wsparciu bęǳiemy
je mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwój Wolnych Lektur: Fundacja Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspierając zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundacji.
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