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Ostatni błysk zachodu gasł…
(z Alexandra Błoka¹)

*
Ostatni błysk zachodu gasł.
Wiatr westchnął, ścichł. ǲień się dopalił.
Zza chmur miesięczny² spłynął blask.
I zadźwięczała pieśń z oddali.
Porywy dawne, tchnienia muz,
Wróciły znów, ożyły z dźwiękiem,
Lecz w sercu dźwięk ten w skargę rósł,
Żałobnym wtórząc³ jękiem.
To błysnął z łąk bóg przeszłych dni,
To nad złowieszczą błyskawicą,
Żurawi klangor⁴ z chmur się wzbił
Ku południowym mknąc granicom.

¹ łok
ksand (–) — rosyjski poeta i dramatopisarz, przedstawiciel europejskiego symbolizmu.
W swojej twórczości poruszał tematy mistyczne i historiozoﬁczne. Autor mięǳy innymi cyklu i sz o i kn
a i , dramatu uda a a czna i niedokończonego poematu Od t. Aleksandr Błok jest właściwym autorem
tego utworu, a Jerzy Liebert tłumaczem.
² i si czny (daw.) — księżycowy.
³ t zy (daw.) — wtórować.
⁴k ango — głos przelatujących ptaków.

Noc, Wieczór

Muzyka
Dźwięk
Burza, Wiatr

Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej, co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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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