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V A R P A S  

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškėžemei tekėjimą savo, 
Užgaudė varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo: 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
 
Tuoj darbininkai visi suknibždėjo 
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno. 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
 
Varpas da garsiau ir da aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą. 
Dėl ko nebaigia savo dainą graudžią? 
Tinginius prikelt turi tikrą norą. 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tai skambink, „Varpe“! tegul gaudims tavo 
Išilgai, skersai eina per Lietuvą! 
Budink ir šauki graudžiu balsu savo, 
O tas šaukimas perniek tenežūva! 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
 
Kas darbininkas ir kas dirbti gali, 
Ant tavo balso prie darbo teimas! 
O kur atrasi tinginį miegalį, 
Tegul neliaudams jį budin gaudimas: 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
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L A B O R A ! 1 

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos ne’pleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi. 
 
Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji, 
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko2, 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O, dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko! 
 
Kol da idealais, brol, besigėrėsi, 
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto, 
O skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto. 
 
Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestodams, kad kartais, į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs. 
 
O jeigu apilsi sunkiam darbe savo 
Ir, nykstant spėkoms3 jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai žvilgtelk ant darbo jaunų draugų tavo – 
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi. 

 
[1890] 

 

T A U T I Š K A  G I E S MĖ  

Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyriųžeme, 
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia. 
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, 
Tegul dirba ant naudos tau ir žmonių gėrybės. 
 
Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina 
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi. 

 
[1898] 

 
                                                            
1  dirbk (lot.) 
2galios 
3jėgoms 
 


