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Maniesiems
Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko ūsų namo sieną,

Bėda, Vargas, Drąsa

Namas negrius — iš baimės ūs neišlakstykit
Tik vieton ano stulpo tą ą pačią dieną

Tuo kitą statykit!

Jeigu žūtų iš rankos priešio, ar likimo
Viens tų, kur augin garbę, dvasią ūs kilimo,

Bėda, Ryžtas

Rimkit — tegul ūs širdis drąsums neatsto a,
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo,

Tegul kits karto a.

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus

Tėvynė, Drąsa

Galvą, tuo kelios galvos vieton os išdygsta.
Išliksi, tik į hydrą gyvumo pavirtus,

Nors priešas nestygsta!
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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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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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