


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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VINCAS KUDIRKA
 

Gražu, gražiau ir gražiausiai¹
Gražu yra matyti lietuvių būrelį
Kurie tarp svetimų ų vienybę užlaiko
Ir, susiė e, tevynei auko a žodelį
Ir motiną pagarbin atminimais vaiko.

Gražiau, eigu kiekvienas pripažinti gali,
Kad nuo žoǆių ų širdys taipgi neatskirtos
Ir visos tiesiog kreipias į tėvynės šalį
Ir meilė e tėvynės visados yr tvirtos.

Gražiausiai vienok esti akimis matyti.
Kada širdims ir žoǆiams ir darbai atsako,
Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti,
Savo tėvynės garbei nepželdina tako.

¹„Gražu, gražiau, gražiausiai” — Atminčiai susirinkimo pas J. Gaidį Varšuvo e. Autorius [przypis autorski]
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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
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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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