


 

 

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.

JERZY LIEBERT
   

[Ostatni błysk zachodu gasł…]
(z Alexandra Błoka¹)

Ostatni błysk zachodu gasł.
Wiatr westchnął, ścichł. ǲień się dopalił.

Noc, Wieczór

Zza chmur miesięczny² spłynął blask.
I zadźwięczała pieśń z oddali. Muzyka

DźwiękPorywy dawne, tchnienia muz,
Wróciły znów, ożyły z dźwiękiem,

Burza, Wiatr

Lecz w sercu dźwięk ten w skargę rósł,
Żałobnym wtórząc³ ękiem.

To błysnął z łąk bóg przeszłych dni,
To nad złowieszczą błyskawicą,
Żurawi klangor⁴ z chmur się wzbił
Ku południowym mknąc granicom.

¹Błok, Aleksandr (–) — rosy ski poeta i dramatopisarz, przedstawiciel europe skiego symbolizmu.
W swo e twórczości poruszał tematy mistyczne i historiozoficzne. Autor mięǳy innymi cyklu Wiersze o Pięknej
Damie, dramatu Buda jarmarczna i niedokończonego poematu Odwet. Aleksandr Błok est właściwym autorem
tego utworu, a Jerzy Liebert tłumaczem. [przypis edytorski]

²miesięczny (daw.) — księżycowy. [przypis edytorski]
³wtórzyć (daw.) — wtórować. [przypis edytorski]
⁴klangor — głos przelatu ących ptaków. [przypis edytorski]
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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/kolysanka- odlowa-ostatni-blysk-
zachodu-gasl
Tekst opracowany na podstawie: Jerzy Liebert, Kołysanka odłowa, wyd. J. Mortkowicza, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ. Utwór powstał w ramach ”Planu
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku .
Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i
o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 
r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Dug, Paulina Choromańska, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: aer the storm, Ryan, CC BY .
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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