


 

 

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.

TADEUSZ MICIŃSKI

Już świt
Już świt… Purpury są na niebie.
Już świt… wciąż nocne straszą mary.
Sen to? czy z aw? czy akie czary?
Dusza mogiłę własną grzebie.
Dusza ma blada z przerażenia
ako te zimne mgły na polu —
dusza się lęka swego cienia —
ten cień czerwony est od bolu.
Ptaki się buǳą — lecz a słyszę:
coś w moim sercu łzami rosi —
w dół się przechylam — w wielką ciszę —
serce się mo e w dal unosi —
serce się mo e w dal wyǳiera —
i uż się stroi w kĳ pątniczy —
w kamienną czarkę łzy swe zbiera,
gdy bęǳie konać — Bóg policzy…
[Tylko mi nie płacz, nie łam dłoni —
ze snów otrząśnĳ się złowrogich —
est coś, co nas przed zgubą broni —
nas — i naszemu sercu drogich…]
. . . . . . . . . . . .
Już Anioł choǳi mięǳy mgłami
i e owiewa skrzydły swemi —
i tak uświęca, że nie plami
ich pył, ni ciężar smętne ziemi.
Jako prze rzyste, senne morze
fioletem lśniące i błękitem,
falu ą mgły te po przestworze
srebrzysto- asnem, złotolitem.
Nagle się mienią na różowo,
akby od szczęścia zapłonione —
tak przena świętsza Cię Królowo,
malu e serce rozmodlone:
w złoto-zielone mgieł obręczy
ognista róża lśni szkarłatem —
rozwiewa skrzydła ponad światem —
racze na światów gǳieś przełęczy.
Drzewa ak wyspy koralowe
zaczarowane, niepo ęte —
obłoki ak kaǳidło święte,
czerwone wewnątrz i lilowe.
. . . . . . . . . . . .
Słychać za szybą tuż brzęczenie —
to motyl rwie się do swobody —
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leć — i poleciał na ogrody —
leć — i nieś słońcu pozdrowienie.

Słońce — Ty esteś ziemi królem!
Boże — Ty esteś świata słońcem!
Duszo — Ty esteś bóstwa gońcem!
Serce — Ty edno — wiecznym bólem.

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/micinski- uz-swit
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Katarzyna Talaga, Marta Nieǳiałkow-
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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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