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GUSTAITIS MOTIEJUS
 

Adomui Mickevičiui
Kentėto au meilės, Karaliau poetų!
Tu milžino siela tėvynę mylė ai,

Drąsa, Laisvė

Aukodamas save liuosybės¹ idė ai,
Dainuodamas Lietuvą užmiršusiam svietui² .

De a, pats po ungu³ gyvenimo kietu,
Palaiminti laisve tautos negalė ai,
Bet misĳos tavo tebėr⁴ pasekė ai,
Jie dvasią įkūnys giesmių išauklėtų.

Garbė tau Lietuva, kad išdavei⁵ vyrą,
Kuris ant milĳonų širǆių⁶ viešpatau a;
Kieno gi begirdim aukštybėse lyrą?

Garbė, Poezĳa

Tai žvaigždės pasėtos mūs⁷ Genĳaus sau a⁸.
Ant įgimto skliauto per spinduli tyrą
Atskleiǆia senovę, ainiams⁹ pranašau a.

¹liuosybė — laisvė. [przypis edytorski]
²svietui — pasauliui. [przypis edytorski]
³jungas — našta. [przypis edytorski]
⁴tebėr — trump. : tebėra. [przypis edytorski]
⁵išdavei — pagimdei. [przypis edytorski]
⁶ant milĳonų širǆių — šnd.: milĳonui širǆių. [przypis edytorski]
⁷mūs — čia: mūsų. [przypis edytorski]
⁸sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]
⁹ainiams — palikuonims. [przypis edytorski]
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