Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

GUSTAITIS MOTIEJUS
 

Adomui Mickevičiui
Kentėto au meilės, Karaliau poetų!
Tu milžino siela tėvynę mylė ai,
Aukodamas save liuosybės¹ idė ai,
Dainuodamas Lietuvą užmiršusiam svietui² .

Drąsa, Laisvė

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?
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]

Garbė, Poezĳa

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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Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Utwór powstał w ramach konkursu „Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”, realizowanego
za pośrednictwem MSZ RP w roki . Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem
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įgyvendinant pro ektą „Wolne Lektury” (http://wolnelektury.pl). Skaitmeninė reprodukcĳa padaryta Fondo
„Nowoczesna Polska”/Lietuvos kultūros paveldo — virtualio e erdvė e (http://www.epaveldas.lt), pasitelkiant
egzempliorių iš bibliotekos kolekcĳos. Veikalas sukurtas konkurso, įgyvendinamo  m. bendradarbiau ant
su Lenkĳos Respublikos Užsienio reikalų ministerĳa — „Bendradarbiavimas viešosios diplomatĳos srity e
” („Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”) ribose. Leiǆiama laisvai naudoti veikalą, su sąlyga, og bus išsaugota aukščiau pateikta informacĳa, taip pat informacĳa apie taikomą licencĳą, teisės turėto us
bei konkursą. Publikacĳa išreiškia tik autoriaus pažiūras, todėl negali būti tapatinama su oﬁcialiomis Lenkĳos
Respublikos Užsienio reikalų ministerĳos pažiūromis.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Monika Bogǳiewicz, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Bert Kaufmann@Flickr, CC BY-SA .
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.

  Adomui Mickevičiui



