


 

 

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.
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Alušta naktį
 .  

Siaučia vė ai ir karštis į vakarą skęsta;
Ant Čatirdago leiǆias pasaulių švietė a¹,

Kalnai, Saulėlydis, Vė ai

Trūksta², škarlato³ sroves palie a ir gęsta;
O bastus ⁴ keliauninkas klausos, žvalginė a.

Jau kalnai uosta, daubos tamsybėse bręsta,
Šaltiniai tarp žolynų kugžda-sriuvinė a;

Kalnai, Naktis

Gėlių kvapsniai⁵ prabilę, it muzika klęsta —
Širdin⁶ slaptingai kalba, girdo nelytė ę.

Užmiegu po tamsumo sparnu ir tylumo:
Tvykst, meteoro žaibas! Pasaulis nušvinta,
Dangus, žemė ir kalnai auksu nutapinta!

Miegas, Švystelė imas

Saulėtekio naktuže, pilno i gražumo!
Ant susnūdusių vokų vos miegas užkrinta,
Vėl akies kibirkštimi keli prie mielumo.

Naktis, Miegas

¹pasaulių švietėja — čia: saulė. [przypis edytorski]
²Trūksta — sudūžta, suskyla. [przypis edytorski]
³škarlatas — purpuras. [przypis edytorski]
⁴bastus — kla o antis. [przypis edytorski]
⁵kvapsniai — aromatas. [przypis edytorski]
⁶Širdin — čia: širǆiai. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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„Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”. Publikac a wyraża edynie poglądy autora i nie mo-
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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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