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Marßas Lietuwôs 
 
Gana, Broliai, mums miegoti 
Ant kapû motynôs! 
N‘yr ko iłgai nei dumoti 
Noʃis pakabinus –  
 
 Marß, marß wajaunįkai, 
 Ing ʃwodbą kruwiną, 
 Marß Lietuwôs muczelnįkai –  
 Prikelti motyną! 
 
 * 
Bukit ʃweiki, mieli broliai, 
Gentys ir prieteliai! 
Ne-bus łaimôs mums, pakoliai 
Bus czion neprieteliai 
 Marß, marsß wajaunįkai, 
 Marsß ant wiʃû keliû,  
 Greit Żemaicżiai, Lietuwnįkai 
 Naikint neprieteliû. 
 
 * 
Grust, idant kożnas tironas 
Dōbiłu ne-mintu, 
Idant kiekwiens ʃawo ronas 
Po ʃmercżio atmintu. 
 Marß, marß wiʃi żmonės 
 Griebdami uß plieno, 
 Teriodami be małonės 
 Waragą kiekwieną. 
  
 * 
Eikim, o padės mums Diewas, 
Kur Niamunas płaukia, 
Ten per girias, kałnus, piewas 
Lenkai atʃitraukia. 
 Marsß, marß Lietuwnįkai, 
 Ant didżio bankieto, 
 Marß wałnaʃties wajaunįkai 
 Greit iß wiʃo ʃwieto. 
 
 * 



Kaip ʃuwienyʃim karunas 
Lietuwôs su Lenku, 
Użuß ʃtriełbos kaip Perkunas 
Iß mus ʃmarkiû rankû. 
 Marß, marß Lietuwnįkai, 
 Marß Lenkai, Żemaitai, 
 Marß ir Gudû wajaunįkai, 
 Wisi drauge, greitai! 
 
 * 
Ak jau ėʃam ißmokįti 
Gerai wajawoti, 
Kaip tironus ißnaikįti, 
Kirʃt ir kotawoti. 
 Marß, marß, marß Lietuwa, 
 Marsß Żemaicżiû ßalis, 
 Diewui dėkui, da ne-żuwa 
 Tėwißkês mus dalis. 
 
 * 
Ar tai girioj, mieʃte, łauke, 
Ant bił-kokios wietôs 
Te-guł kraujas upėms płauke 
Tironû pralietas. 
 Marß, marß kas tikt gywas 
 Smertį aniems neßti –  
 Bus Meßkorius neßcżeʃlywas,  
 Kaip imʃim jį peßti. 
  
 * 
Szalin wargai, werkʃmai bėdos 
Ir kruwos Kałmukû 
Prikentėjom gana gėdôs 
Ir teip daugeł mukû. 
 Marß, marß wajaunįkai 
 Lietuwôs ir Lenkû  
 Nupuls geleżiû wainikai 
 Nůg kojû ir rankû. – 
 
 * 
Marß, tikt drąʃiai ißnaikįʃim 
Jû ʃyłą n‘apimtą, 
Deßimtyje ißwaikyʃim 
Tu ßungalwiû ßimtą. 
 Marß, marß, greitai broliai, 
 Pabaiktos nełaimės –  
 Żiurėk, kaip dreba Meßkoriai 
 Ir ʃtimpa iß baimês. 
 
 * 



Kaip Maßkorius ißwėtyʃim 
Tada kitoms durims 
Ir Wagaicżius użmėtyʃim 
Tiktai ʃu kepurėms. 
 Marß, marß, marß Lietuwa 
 Atimt sawo Pruʃû – 
 Karaliaucżius bus, kaip buwo, 
 Ir weliak jis muʃû... 
 
 * 
Nės ta grażi żemė Pruʃû, 
Kur wagaicżiai ʃėdi, 
Buwo iłgus amżius muʃû – 
Pati sawim rėdė... 
 Marß, marß wajaunįkai 
 Lietuwôs ir Pruʃû! 
 Nės ir Pruʃai Lietuwnįkai 
 Kaip mes, – broliai muʃû. 
 
 * 
Buʃim kaip pratėwiai muʃû 
Wiʃam ʃwiete ʃłauni, 
Tiktai bukim, praßau juʃû 
Drąʃus ir wajauni. 
 Marß, marß jû takeliais 
 Ir kaip jie be baimês, 
 Bėks tironai wiʃais keliais, 
 Ir ißnyks nełaimės. 
 
 * 
Gana jau mus prikankino 
Per amżius be meilês – 
Bet atėjo jau adyna 
Ir jiems żut iß eilês. 
 Marß, marß, kas tikt gali 
 Paeit, gruʃt pagonus, 
 Mesdami baimę į ßalį 
 Ir wiʃokius monus. 
 
 * 
Sumußt jû didę daugybę, 
Tai nė jokie dywai; 
Tikt reik drauge ir wienybėj 
Wiʃiems but kaip gywai. 
 Marß, marß kas tikt gywas 
 Smertį jiems użdůti, 
 Bus Maßkorius neßcżeʃlywas 
 Kaip imʃim jůs ßłůti. 
 
 



Maršas Lietuvos1 
 
Gana, broliai, mums miegoti 
Ant kapų motynos! 
Nėr ko ilgai nei dūmoti2, 
Nosis pakabinus. 

Marš, marš, vajaunykai3, 
Ing svodbą kruviną4, 
Marš, Lietuvos mūčelnykai5, 
Prikelti motyną! 

 
 * 
Būkit sveiki, mieli broliai, 
Gentys6 ir prieteliai7! 
Nebus laimos mums, pakolei 
Bus čion neprieteliai8. 

Marš, marš, vajaunykai, 
Marš ant visų kelių, 
Greit, žemaičiai, lietuvnykai, 
Naikint neprietelių. 

  
 * 
Grūst, idant9 kožnas10 tironas 
Dobilų nemintų, 
Idant kiekviens savo ronas11 
Po smerčio12 atmintų. 

Marš, marš, visi žmonės, 
Griebdami už plieno, 
Teriodami13 be malonės 
Variagą14 kiekvieną. 
 

 * 
Eikim, o padės mums Dievas, 
Kur Nemunas plaukia, 
Ten per girias, kalnus, pievas 
Lenkai atsitraukia. 

Marš, marš, lietuvnykai, 

                                                 
1 lietuvių kovotojų žygio daina, greičiausiai iš 1863 m. sukilimo 
2 galvoti, mąstyti 
3 kovotojai 
4 į kruvinas verstuves; perkeltine prasme – į mūšį 
5 kankiniai 
6 giminės 
7 draugai 
8 priešai 
9 kad 
10 kiekvienas 
11 žaizdas 
12 po mirties 
13 žudydami, naikindami 
14 variagai – skandinavų vikingai, įsikūrę Rusijoje nuo IX a. ir davę pradžią Rusijos valdovų riurikaičių dinastijai; čia: caro 
kariuomenės kareivį 



Ant didžio bankieto15, 
Marš, valnasties vajaunykai16, 
Greit iš viso svieto17. 

 
 * 
Kaip suvienysim karūnas18 
Lietuvos su lenkų, 
Užūš strielbos19 kaip Perkūnas 
Iš mūs smarkių rankų. 

Marš, marš, lietuvnykai, 
Marš lenkai, žemaičiai, 
Marš ir gudų vajaunykai, 
Visi drauge, greitai! 
 

 * 
Ak, jau esam išmokyti 
Gerai vajavoti20, 
Kaip tironus išnaikyti, 
Kirst ir kotavoti21. 

Marš, marš, marš, Lietuva, 
Marš Žemaičių šalis,  
Dievui dėkui, da nežuvo 
Tėviškės mūs dalis. 

 
 * 
Ar tai girioj, mieste, lauke, 
Ant bil kokios22 vietos 
Tegul kraujas upėms plaukia 
Tironų pralietas. 

Marš, marš, kas tikt gyvas, 
Smertį aniems nešti –  
Bus meškorius23 neščėslyvas24, 
Kaip imsim jį pešti. 
 

 * 
Šalin vargai, verksmai, bėdos 
Ir krūvos kalmukų25, 
Prikentėjom gana gėdos 
Ir taip daugel mūkų26. 

Marš, marš, vajaunykai 
                                                 
15 į didelę puotą; perkeltine prasme – į didelį mūšį, kovą 
16 laisvės kovotojai 
17 pasaulio 
18 vėliavas 
19 šautuvai 
20 kariauti, kovoti 
21 mušti 
22 bet kokios 
23 caro kariuomenės kareivis, maskolius 
24 nelaimingas 
25 žiurkių, nedorėlių; čia – priešų 
26 kančių 



Lietuvos ir lenkų, 
Nupuls geležių vainikai 
Nuog kojų ir rankų.  

 
* 

Marš, tikt drąsiai, išnaikysim 
Jų sylą n‘apimtą27, 
Dešimtyje išvaikysim  
Tų šungalvių šimtą. 

Marš, marš, greitai, broliai –  
Pabaigtos nelaimės –  
Žiūrėk, kaip dreba meškoriai 
Ir stimpa iš baimės. 

 
 * 
Kaip meškorius išvėtysim, 
Tada kitoms durims28 
Ir vagaičius29 užmėtysim 
Tiktai su kepurėms. 

Marš, marš, marš, Lietuva, 
Atimt savo Prūsų –  
Karaliaučius bus, kaip buvo,  
Ir vėlek30 jis mūsų... 

 
 * 
Nes ta graži žemė Prūsų, 
Kur vagaičiai sėdi, 
Buvo ilgus amžius mūsų –  
Pati savim rėdė31... 

Marš, marš, vajaunykai, 
Lietuvos ir Prūsų! 
Nes ir prūsai lietuvnykai 
Kaip mes – broliai mūsų. 

  
 * 
Būsim kaip pratėviai mūsų 
Visam sviete slauni32, 
Tiktai būkim, prašau jūsų, 
Drąsūs ir vajauni33. 

Marš, marš, jų takeliais 
Ir kaip jie – be baimės,  
Bėgs tironai visais keliais, 
Ir išnyks nelaimės. 

 
                                                 
27 neaprėpiamą galybę 
28 per kitas duris 
29 vokiečius; greičiausiai A. Vištelio naujadaras 
30 vėl, vėlei 
31 pati save valdė 
32 garsūs, žymūs, šaunūs 
33 kovingi, karingi 



 * 
Gana jau mus prikankino 
Per amžius be meilės –  
Bet atėjo jau adyna34 
Ir jiems žūt iš eilės. 

Marš, marš, kas tikt gali 
Paeit, grūst pagonus35, 
Mesdami baimę į šalį  
Ir visokius monus36. 

 
 * 
Sumušt jų didę daugybę –  
Tai nė jokie dyvai37; 
Tikt reik drauge ir vienybėj  
Visiems būt kaip gyvai38. 

Marš, marš, kas tikt gyvas, 
Smertį jiems užduoti, 
Bus meškorius neščėslyvas, 
Kaip imsim juos šluoti. 

  
 

Parengė Brigita Speičytė 

                                                 
34 valanda 
35 nenaudėlius 
36 apgaules 
37 stebuklai 
38 būtinai 


