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.

ADOMAS MICKEVIČIUS

Vilĳa
 .  
Vilĳa mūsų motina upelių
Aukso tur dugną, mėlyną veidužį.
Širdies gražesnės, aiškesnių akelių
Skaisti lietuvė, kur sem vandenužį.
Vilĳa teka kvietkynais puikiausiais
Klony e Kauno nepasakytos grožės.
Lietuvę kalbin žodeliais meiliausiais
Mūsų berneliai, kaip tulpės ir rožės.
Klonio žolynus Vilĳa išpeikia —
Nemuno ieško su atida tvirta.
Ilgu lietuvei — lietuvių nereikia,
Nes os širdelė svetimšaliui skirta.
Nemuns į glėbį Vilĳą pagavęs,
Neša į erdvą, kur gelmės ir uola,
Spauǆia širdingai meilužę prie savęs
Ir manų gyly abudu prapuola.
Ir tu ateivio attolinta būsi,
Vargšė, lietuve, nuo gimtinės tavo
Ir užmiršimo vilny e pražūsi.
Tiktai liūdnesnė, tik be brolių savo.
Neklausys, upe, nė širdis, sudrauǆiant.
Mergelė myli, o Vilĳa plaukia.
Vilĳa dingsta, Nemunui beglauǆiant,
Mergelė bokšte ašarėles braukia.
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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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