


 

 

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.
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Šalis turtų bei grožio štai po mano pėda,
Ties galva dangus giedras, šalyp¹ dailios lytis²;

Tolimas kraštas,
Susižavė imas

Kodėl sielą vilio a tolimosios sritys
Ir — de a! Juo nutolęs laikas širdį ėda?

Lietuva! Tavo girios maloniau man gieda,
Neg Baidarų lakštutės, Salgiro³ mergytės,

Tėvynė, Ilgesys

Linksmiau tavo liūlynuos būdavo lankytis,
Neg minǆiot ananasų ir mormeǆių žiedą.

Taip toli! Taip įvairios vilyklės⁴ masina!…
Kam gi sklaidus sva o u nuolatai merginą,
Kurią dienų aunystė taip įsimylė au?

Prisiminimai, Meilė,
Jaunystė

Ji brangio tėviškė e, kurią pralaimė au,
Kur ai primena viskas os širdies rinktinį⁵,
Mindama mano ženklus ar bent mane mini?…

¹šalyp — šalia. [przypis edytorski]
²dailios lytis — moterys. [przypis edytorski]
³Salgiras — Krimo upė tekanti iš Čatirdago pažemės. [przypis tłumacza]
⁴vilyklės — vilionės. [przypis edytorski]
⁵rinktinį — išrinktą į. [przypis edytorski]
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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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zachowania ww. informac i, w tym informac i o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o konkursie
„Współpraca w ǳieǳinie dyplomac i publiczne ”. Publikac a wyraża edynie poglądy autora i nie mo-
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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.

 č Keleivis 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickevicius-krymo-sonetai-keleivis
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2574
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

