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Przed świtem
Trwa eszcze ciemne rano, —
Śpi niebo nad altaną.

Świt, Ciemność, Cień

Staw błysnął o dwa kroki, —
Już widać, że głęboki.

W łopuchu¹, czy w pokrzywie,
Świerszcz ǳwoni przeraźliwie!

Rozpozna -że² w ciemnocie,
Czy wróbel tkwi na płocie?

Kształt wszelki wybrnął z cienia,
Lecz nie chce mieć imienia.

Chce snom się eszcze przydać:
Nie widać nic, a — widać.

¹łopuch — łopian, ǳiko rosnąca lecznicza roślina o dużych liściach. [przypis edytorski]
²Rozpoznaj-że — ǳiś popr.: rozpozna że. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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