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Mėgstu ant A udago rymodams matyti,
Kaip puto ančios bangos verpetais¹ puškuo a,

Kalnai, Jūra, Bangos

Bei sidabro vainikais uosia marių srytį,
Ir tarsi vaivorykštės aplinkui ratuo a,

Atsimuša į seklių², sekliaus išblaškyti,
Lyg diǆiažuvių būriai krantus atakuo a,
Paveldėtų sausumą, tečiaus³ nuvaryti,
Vėl kiaukerus⁴, koralus ir perlus tebšluo a.

Jaunasis dainiau! Lygiai ir tavo širdy e
Kensmas⁵ dažnai su udin vėsulas grumzdingas,
Bet sveikam am pakėlus bard’ną⁶⁷ įkvėpimo,

Dainius, Giesmės, Aistra,
Nemirtingumas

Anas be blėdies⁸ žūva gelmė užmiršimo,
Ir už save palieka giesmes nemirtingas,
Tavo garbei vainiką nupint ateity e.

¹verpetas — sukūrys. [przypis edytorski]
²seklius — gubrys ūro e netoli kranto. [przypis edytorski]
³tečiaus — tačiau. [przypis edytorski]
⁴kiaukerus — kriaukles. [przypis edytorski]
⁵Kensmas — geismas. [przypis edytorski]
⁶Bardan’as — muzikališkaa rytiečių instrumentas. [przypis tłumacza]
⁷bard’nas — viduramžių styginis instrumentas, liutnios atmaina. [przypis edytorski]
⁸blėdis — žala. [przypis edytorski]
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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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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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