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
 

Alušta¹ dieną
 .  
Jau kalnas ūkanotą numetė chalatą,
Ryto šnabžda namazas² po aukso dirvonus,
Linksi giria ir barsto vainikus raudonus,
Lyg Kalifų³ rožančiaus rubiną-granatą⁴⁵.

Gamta, Kraštovaizdis

Žydi pieva varsingoms⁶ gėlėmis ripuota,
Drugiai septyniaspalvę laumės uostą pina,
Briliantų sparnyčiais padangę dabina;
Toliau žiogeliai traukia sau šydą sparnuotą.
O kur uola nuplikus kyšo vandenyse,
Verda blaškoma marė ir skandina žemę;
Jos ūžmuos⁷ šviesa gro a, kaip rainio akyse,
Ir rūsčią ą pakrantėms audrų kovą lemia,
O ant gilumos vilnys palengva liūliuo a,
Ir maudosi žaginė⁸, ir gulbės baltuo a.

¹Alušta — viena gražiausių Krymo vietų. Ten au šiaurių vė ai niekad nesiekia ir keleivis dažnai lapkrity e
ieško pavėsio po dideliais dar žaliais riešutų meǆiais. [przypis redakcy ny]
²namazas — musulmonų religinė apeiga. [przypis edytorski]
³Kalifas (arabų ž.) — turkų sultono, kaipo mahometonų viršininko titulas. [przypis tłumacza]
⁴rubinas ir granatas — brangūs akmenys raudonos spalvos. [przypis tłumacza]
⁵Lyg Kalifų rožančiaus rubiną — granatą. — Muzulmonai melǆias ant rožančių, kuriuos žymesnie i varto a
susielintus iš brangių ų akmenėlių. Mormeǆiai ir granatai, gražiais raudonuodami vaisiais, puikiai dabina visą
pietinę Krymo užuolanką. [przypis redakcy ny]
⁶varsingoms — spalvingomis. [przypis edytorski]
⁷ūžmas — ūžimo garsas, ūžesys. [przypis edytorski]
⁸žaginė — rąstas neapkapotomis šakomis. [przypis edytorski]

Gamta, Vandenys, Audra

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickevicius-krymo-sonetai-alustadiena
Tekst opracowany na podstawie: Adomas Mickevičiaus, Krimo sonetai: lietuvių ir lenkų kalbom, tłum. Motie us
Gustaitis, Juozapo Zavaǳkio sp., Vilniu e .
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
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 może byc utożsamiana z oﬁc alnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacĳa parengta
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: Monika Bogǳiewicz, Paulina Choromańska, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Wild grass, kevin dooley@Flickr, CC BY .
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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