


 

 

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.

WIKTORAS GOMULICKIS

Troškimas
 .  

Kad alkaną dainomis pasotint galėčiau,
Versčiau dainas į duoną ir us papenėčiau,
Kuriems duonos kąsnelis labiau reikalingas,
Kaip saldus dainų balsas, betgi apgavingas.

Kad tiktų mano dainos nuogam apsidengti,
Aš imčiau iš dainelių tuo verpalus rengti
Ir padengčiau tą vargą, kursai us taip žeiǆia,
Nes nuogas apdengimo, o ne dainų geiǆia.

Kad iš dainų galėčiau pastatyti sienas,
Tai dvasią išdainuočiau, idant us kiekvienas
Užsislėptų nuo saulės spindulių skaudingų
Ir nuo gamtos tyčio imų nemielaširdingų.

Bet daina tolyn lekia, troškimas gi lieka…
O kad silpnumas spauǆia ir laiko per nieką,
Trenkčiau kankles į žemę iš gailesčio tvano,
Kad ums os nenaudingos, o vargdieniai mano!

Taigi au lėk, dainele! Ant griuvėsio nau o
Tu buk kviesliu ramybės, ne verksmo, ne krau o!
O nįstengdama kūnui — dvasiai peną tyrą
Nešk ir mokink, kad veltui ašaros nebyra!
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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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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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