


 

 

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.

ADOMAS MICKEVIČIUS

Nemunui
 .  

Nemune, mūsų upe! Kur vandenys tavo
Kuriuos sėmiau į mažą vaiko delnužėlį

Ilgesys

Kur laivs nešio o mane auną bernužėlį,
Kad atvėsio ieško au karštai širǆiai savo.

Čia dažnai mano Liaura plaukus sau šukavo
Ir iš pievos kvietkelių pynė vainikėlį.

Prisiminimai

Nesyk ašaroms savo drumsčiau os šešėlį,
Kurs viso e grožybė ant vilnies siūbavo.

Nemune, upe mano! Kur vilnių daugybė,
Su kuriomis tiek vilties ir laimės tiek buvo?

Ilgesys, Liūdesys

Kur dingo mažų metų ta miela ramybė?
Kur mielesnė aunystės nerimastis žuvo?
Nematyt mano Liauros, nėr draugų vainiko…
Viskas pradingo, kodėl ašaros man liko?
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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