


 

 

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.

ŁESIA UKRAINKA

„Nocka ciemna była i cicha…”
 .  

Nocka ciemna była i cicha,
A a stałam, mó drogi, wraz z tobą

Melancholia, Noc,
Milczenie, Tęsknota,
RozstanieI zerkałam na ciebie z żałobą,

Nocka ciemna była i cicha.

Wiatr ze smutku wzdychał w ogroǳie.
Ty śpiewałeś, a sieǳąc milczałam,
W moim sercu pieśń wybrzmiewała;

Wiatr ze smutku wzdychał w ogroǳie.

Zapłonęła gwiazda w oddali,
Och, tęsknota mnie taka chwyciła!
Serce ostrym sztyletem przebiła…

Zapłonęła gwiazda w oddali…

(z cyklu Melodie z tomu Dumy i marzenia)
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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: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lesia-ukrainka-nocka-ciemna-byla-
i-cicha
Tekst opracowany na podstawie: Łesia Ukrainka, Melodie, tłum. Marcin Krzysztof Roszkowski, Fundac a
Wolne Lektury, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Wolne Lektury
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl). Sfinansowano ǳięki
zrzutce społecznościowe czytelniczek i czytelników Wolnych Lektur.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Michał Orzechowski, Paulina Choromańska.
Publikac ę wsparli i wsparły: Sebastian Firlik, Tomasz Kłosiński, Aleksander Parkitny, Iwona Mroczek-
Warǳińska, MarcinT, Olesia Ivchenko, Ita, Agnieszka Czoska, Katarzyna Nocuń, Marcin Olender, AGJ,
Włoǳimierz, Beata, Piotr Tyszko, Paulina, rusofob rusofobski, Natalia, Vitalii, Aleksandra Michałowska, Ma a
Martynowska, Dmytro Morozov, Marcin Maty a, kali, Zbigniew Cukras, Just, Michał Oleszkiewicz, Tomasz
Weresa, Justyna Hołubowicz, Jakub Kloc, Kacper Pogoda, Mikoła Demel.
Okładka na podstawie: Parasol, Marĳa Konstantinowna Baszkircewa ( -), domena publiczna
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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