
Gimtoji kalba 

Gimtoji kalba – 

tai širdies kalba. 

Kalbanti už mus visus 

Bei suvokianti jausmus. 

 

Nuovargių, karų išvarginta, 

Bet laiminga, 

Nes dabar tai jausmingiausia, 

Mano mylima kalba. 

 

Lietuviška kalba – 

Pasauly skambanti tokia viena. 

Kaip kažkada mūs protėvių valia 

Išlikusi tik jų galia. 

 

Keliaujanti iš lūpų į lūpas 

iš kartos į kartą, 

iš širdies į širdį.                                                            

  Ieva Garlaitė 7d 

 

*** 

     Mano kalba 

  

Mano kalba skamba 

Ąžuoluose, skęstančiuose vakardienos migloj 

Senovinę lopšinę ošiant, rūke išnyra 

Gintaru jūros mėlynėje tamsioj 

  

Mano kalba skamba 

Anksti pakirdusio vieversio dainoj 

Gražiausia penkline natų 

Aidi ji gitaros ir širdies stygoj 

  



Mano kalba skamba 

Saulėtekiu kelio tolumoj 

Lietuviški žodžiai žydi 

Sieloje manoj 

Kamilė Vaidogaitė 7d 

 

*** 

Gimtajai kalbai 

Daininga, melodinga, 

Viena iš visų, 

Išskirtinė... 

Kitos tokios nėra. 

Kas Ji? 

Dėl Jos upės kraujo išlietos, 

Priverkti ašarų ežerai. 

Į dangų  kilo bekovojančios 

Bočių sielos... 

Kas Ji? 

Motinos dirbdamos 

Mokė vaikus,  

Nors dėl to galėjo 

Dingt ir nebegrįžt... 

Kas Ji? 

Kad ir kaip Ją draudė, 

Niekino ir smerkė, 

Tvirti bei drąsūs lietuviai 

Neleido Jai išnykt... 

Tai - lietuvių kalba 

Ji nedingo su gęstančia saule, 

Jos nenusinešė rūstūs netekties vėjai, 

Ji neatgulė į juodą žemę,  

Kur ilsisi lietuviai milžinai... 

Dėl bočių laimės gimtinei 

Kalbos židinys dar rusena. 

Tikiu, įsižiebs dar stipresnė 

Ugnis amžina ir ryški... 

 

 

Evelina Gecevičiūtė 7D 
 



Gimtoji kalba 

Graži mano kalba gimtoji 

Ji labai seniai gyvuoja. 

Neužmiršim mūs kalbos, 

Ji savuos kraštuos gyvuos. 

 

Tad klausyk, mielas pilieti, 

Rašyk ne “kvk”, o “ką veiki?”, 

Saugok kalbą ir didžiuokis, 

Kad gimęs Lietuvoj esi! 

 

Gabija Ščavlinskytė 7D 

*** 

 

Žodis skamba mintyse, 

Raidės prabyla popieriaus lape. 

Ačiū tau ,gimtoji žeme,  

Rašyti įkvepia tavoji dvasia.  

Gerda Mikelionytė, Ugnė Krickaitė 5c  

 

*** 

Kalba 

Vieniems tėvynė reiškia kalbą, 

Kalba šventa ir įdomi. 

Vieni ją moka, kiti-ne, 

Naujus žodžius atrandame drauge. 

 

Visi  pajunta tėvynės meilę,  

Kalbą  

Ir žodžius. 

 

Tėvynė tau brangi,  

Tiesos žodžius tu jai kalbi. 

Istorija, kas tautai šventa, 

Atrinks ir atsimins ją visada. 

Tiktai be lietuviškų žodžių  



Nedžiugins kalba tėvynės niekada.  

Gabija Brazaitė, Saulė Šeštokaitė, Augustė Valiukevičiūtė 5c  

 

*** 

Knygelė 

Tu lietuviška knygele, kaip laikaisi? 

Ar tau linksma,  

Ar tau liūdna? 

Ar sunki, ar lengva tau kelionė?  

Jei kelionė tau sunki,  

Lėk su vakariniu vėju... 

 

Kurgi bėgsi, žodi brangus, 

Gal?  Kur kalba gimtoji? 

Kurios pamiršti nenorėčiau, 

Taigi bėgu pas tave.  

 

Kajus Šimanskas, Matas Plauska, Lukas Baranauskas 5c  

 

 


