
2-3 klasės 

1 vieta 

Laura Aleksonytė, Čikagos lituanistinė mokykla, 2 klasė 

Trakų pilis 

Eilėraštis man labai patiko. Pilis pastatyta prieš daug metų. Ji tebestovi dabar. Aš 

pabandžiau ją įsivaizduoti. Mačiau kaip žmonės ten bėga slėptis nuo priešų. Mačiau kaip priešai 

nespėja įeiti, nes užsidaro dideli pilies vartai. Aš per kiekvieną vasarą skrendu į Lietuvą. Tikiuosi 

kad vieną dieną aš pamatysiu Trakų pilį. Džiaugiuosi kad ta pilis dar nesugriuvo. Noriu kad 

jinai niekada nesugriūtų. 

 

2 vieta 

Kamilė Kuklerytė, Niujorko Maironio lituanistinė mokykla, 3 klasė 

Trakų pilis 

Trakų pilis yra vienas iš Maironio geriausių eilėraščių. Eilėraštis turi liūdną nuotaiką. 

Autorius kalba apie laiko sugriautą pilį. Autoriui skauda širdį. Buvo graži pilis. Kai jis rašė 

griuvo pilis. Dabar sutaisyta pilis. 

Pilis buvo kur karaliai gyveno. Vytautas Didysis gyveno pilyje. Pilis autoriui primena 

garbingą Lietuvos praeitį. Autorius nori, kad sugrįžtų laikas, kai karaliai gyveno pilyje. 

Kai autorius rašė buvo apleista pilis. "Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai." Už tai 

Maironiui skaudėjo širdį. Jam buvo liūdna. 

Dabar sustatyta pilis. Muziejus yra pilyje. Man atrodo Maironiui patiktų, kad sutaisė pilį. 

Aš buvau muziejuje ir man patiko. Laikai keičia Trakų pilį. 

 

3 vieta 

Gabrielius Bazikas, Bostono lituanistinė mokykla, 3 klasė 

Trakų pilis 

Lietuva tokia graži! Gražiausia Lietuvos pilis yra Trakų pilis. Trakų pilis yra saloje, kad 

priešams būtų sunku pilį pulti. jai yra arti 700 metų. 

Daug priešų pilį puolė, nes norėjo ją užkariauti. Lietuvos valdovai apsaugojo Trakų pilį.  

Kai valdovai mirė, pilis liko viena ir jos sienos griuvo daug metų. 

 



4-5-6 klasės 

1 vieta 

Vilma Risnko, Gedimino lituanistinė mokykla, 6 klasė 

Kai aš skaitau šį eilėraštį, aš matau Šešupę, ir Nemuną, kaip jie bėga per gražią Lietuvą. 

Žmonės kalba lietuviškai ir dainos skamba visur. Aš įsivaizduoju, kaip auga rūtos ir lietuvaitės 

puošia kasas. Žaliuoja sodai ir kukuoja gegutės. Jaučiuosi patenkinta, kad yra Lietuva. Girdžiu, 

kaip gamta atsibunda iš miego ir pradeda gražiai žaliuoti. Jaučiuosi laiminga, kad protėviai 

sukūrė Lietuvą ir niekam neleido jos išnaikinti. Skaitydama šį eilėraštį, aš matau kunigaikščius, 

viešpatavusius Lietuvoje. Be jų nebūtų istorijos. Jaučiu ir žinau, kad niekad nepamiršiu savo 

brangios tėvynės. be tėvynės man nieko nebūtų. Jaučiu, kad saule ir oras geras. Lietuviai dirba 

ir miršta už Lietuvos žemę ir niekada jos neatiduos. 

Pabaigoje Maironis prašo Dievo, kad apsaugotų mūsų tėvynę, ir aš linkiu Lietuvai to 

paties.  

 

2 vieta 

Beatričė Bastytė, Gedimino lituanistinė mokykla, 6 klasė 

Kai sakitau Maironio "Kur bėga Šešupė", aš didžiuojuosi, kad aš iš Lietuvos, nes 

Maironis taip gražiai apibūdina Lietuvą. Kadangu aš gyvenu Amerikoje, aš galiu ko gero tiktai 

įsivaizduoti kaip skamba Birutės daina, kaip rausta žemčiūgai. Įsivaizduoju, kaip būtų jeigu 

Vytautas vėl viešpatautų. Kai skaitau šį eilėraštį, jis mane priverčia prisiminti, kokia brangi, 

nuostabi ir graži Lietuva ištikrųjų yra. Nors gyvenu išeivijoje, skaitydama šį eilėraštį aš 

suprantu, kad man vis tik širdžiai malonus yra Lietuvos kraštas, ten bėgančios upės ir 

tyvuliuojantys ežerai, ten skambančios dainos ir Lietuvos kalba. 

Eilėraščio pabaigoje Maironis prašo Viešpaties, kad neapleistų Lietuvos ir saugotų šį 

mažą, bet labai brangų pasaulio lopinėlį. 

 

3 vieta 

Eimantas Mačys, Vinco Krėvės lituanistinė mokykla, 5 klasė 

 

Kur bėga Šešupė 

Poetas Maironis vaizduoda Lietuvą gražią su daug upelių, su Birutės daina, kaip rūtos 

žaliuoja. Pavasario dienos yra giedros, su dalgiu pjauna veja ir sudžiovina, o po tp sušeria 

karvėm. Apleistos rugienos sušalusios stovi. Lietuva mums kaip mama duoda ir žemės, ir lietaus, 

kad daržovės ir kitas maistas užaugtų. Čia prakaitu žemė aplieta nuo dirbančių žmonių. Ar 

varguose, ar laimėje Lietuva visą laiką mums duoda ką gali. Čia visi kunigaikščiai gyveno, 

Vytautas kovėsi prieš kryžiuočius, kad mūsų šalyje neliktų pavojų. Čia mūsų bočiai už laisvę 



kovojo. Čia mūsų tėvynė buvo per amžius, ir nepranyks. Maironis prašo, kad Dievas mūsų šalį 

brangintų, globotų, mylėtų. Saugotų mūsų miškus nuo ugnies. Mūsų tik 3 milijonai ir mūsų vis 

mažėja kiekvieną dieną. Visi skrenda į užsienį dėl tos krizės, o mes galim užbaigti tą krizę 

pasilikdami Lietuvoje ir kovodami.  

Mane šis eilėraštis padarė jaustis šiltai ir maloniai, kaip Maironis kalba apie Lietuvą ir 

ją gražiai aprašo. Manau, kad Lietuva yra pati gražiausia šalis dėl kalvų, upelių ir upių, miškų, 

laukų ir miestų. 

 

7-8 klasės 

1 vieta 

Ugnė Radzevičiūtė, K. Donelaičio lituanistinė mokykla, 7 klasė 

 

Patriotiniai motyvai Maironio eilėraštyje „Lietuva brangi“ 

Lietuva – tai mano tėvynė. Aš ten užaugau su broliais ir seselėmis. Lietuva man yra 

brangi, graži, garbnga ir, žinoma, mylima. 

  Lietuva yra tokia graži, kad net žodžiais sunku perteikti skaitytojui: žalios rūtos, pievos 

su ryto rasa, kalnai ir slėniai, sesučių darželiai ir sodai, upės ir Baltijos jūra, kuri skalauja 

milžinų supiltas kopas, o Nemunas tarsi apglėbia Lietuvą. 

  Tėvynė graži savo statiniais: dvarais ir bažnyčiomis. Bažnyčios – tai dvasios namai, 

tikėjimo paminklai. Senos Trakų pilies sienos vis dar stovi ir žvelgia į Lietuvą. Bažnyčiose 

skamba varpai ir senoliai gieda giesmes, nes jie brangina, myli ir garbina savo Tėvynę Lietuvą. 

  Lietuvių kalba Maironiui pati gražiausia ir skambiausia, kurią reikia saugoti ir 

puoselėti kaip vertingiausią turtą. Meilę kalbai jis išreiškė savo poezijoje, dainose, giesmėse. Šis 

gilus jausmas buvo puoselėjamas poeto širdyje. 

  Religija stiprino patriotizmą. Buvo tikima, kad Dievas tikintiesiems padės. Bažnyčioje 

buvo svarbu turtinti dvasią ir garbinti aukščiausiąjį, prašant jo palankumo. 

  Maironio eilėraštyje išaukštinama garbinga Tėvynės istorinė praeitis: „Šalis, kur miega 

kapuos didvyriai“. Nėra paminėti Lietuvos garbingų kunigaikščių vardai, kurie gynė Tėvynę, bet 

galima suprasti, kad jie yra didvyriai, kurie garbingai praliejo savo kraują už Tėvynę. 

  Eilėraščio dvi pirmosios eilutės yra pakartojamos kūrinio paskutiniame posme galbūt 

todėl, kad akcentuoja svarbiausius eilėraščio žodžius, skirtus Tėvynei apibūdinti: graži, mano 

brangi tėvyne. Baigiamas eilėraštis mintimi, kad ne veltuilietuviai kovojo už Tėvynę, o dainiai 

išgarsino savo kūriniais visame pasaulyje. 



 Man žodis Lietuva reiškia meilę, garbę, grožį, ramybę, pralietą kraują, patriotizmą ir 

svarbiausia – tai mano Tėvynė.   

 

2 vieta 

Kristina McKenna, Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, 8 kl. 

Maironis - "Lietuva Brangi" 

Man ir kaip daug žmonėms, Lietuva yra brangi. Lietuva tokia maža šalis, kuri turėjo 

labai dideles problemas. Yra daug patriotų dabar ir prieš mano laikus. Vienas iš tų patriotų yra 

poetas Maironis. Jis labai gerbė ir mylėjo jo tėvynę Lietuvą. Maironio žymiausias eilėraštis yra 

"Lietuva Brangi". 

Tik tame viename eilėraštyje galim pajausti viską kas Maironiui yra svarbu. Jis rašo apie 

apylanke, žmones ir meilę Lietuvai. Su "Lietuva brangi" žodžiais pridėjo melodiją ir tapo daina. 

Kai Lietuva buvo užimta, jie negalėjo dainuoti himno. Tai šis eilėraštis tapo kaip jų antras 

himnas. Lietuviams šis eilėraštis buvo labai ypatingas kaip ir Maironiui. 

Kai aš skaitau šį eilėraštį, aš jaučiu daug jausmų. Vienas iš jų yra meilė. Man Lietuva 

yra pati brangiausia ir gražiausia šalis. Viską apie ją aš myliu ir Maironis tą išreiškė tam 

eilėraštyje. Lietuvos istorija yra labai skirtinga negu kitus užtai, kad jai labai daug nelaimių 

atsitiko. Nesvarbu kas jai atsitiko, ji išlaikė viską ką dabar turi. Nesvarbu, kad rusai juos užėmė 

ir atėmė viską ką jie turėjo, lietuviai nenusileido. Užtai ir aš myliu Lietuvą. Ji tokia maža ir 

nežinoma, bet lietuvių meilę Lietuvai yra daug didesnė ir užtai gali atskirti juos nuo kitų žmonių. 

Maironio "Lietuva brangi" yra eilėraštis, kurį kiekvienas turi žinoti, nes ji turi ypatingą 

vietą Lietuvos istorijoje. Viską apie Lietuvą yra parašyta tame eilėraštyje. Aš jaučiu tą meilę ir 

galingumą kaip skaitau. Aš didžiuojuosi būti lietuve ir būsiu visą gyvenimą. 

 

3 vieta 

Stasys Orentas, Detroito lituanistinė mokykla "Žiburys", 7 klasė 

 

Eilėraštis "Lietuva Brangi" duoda man daug įspūdžių apie gamtą, bažnyčias ir savo 

praeitį. Aš galvoju, kad Lietuva yra labai maldinga šalis. Mano įspūdžiai Lietuvai yra, kad buvo 

nepriklausoma iki kol Rusija okupavo. Šis eilėraštis duoda man jausmą verkti, nes daug karių 

mirė už Lietuvos nepriklausomybę. Aš norėčiau keliauti į kiekvieną Lietuvos bažnyčią, nes man 



atrodo, kad yra labai gražiai aprašytos eilėraštyje. Aš galvoju, kad visi seneliai ir proseneliai 

dar ten gyvena ar gyveno, buvo ir yra laimingi už nepriklausomą Lietuvą. 

Posmelis "Brangi tiek vargo, kančių prityrei", man reiškia, kad visi žmonės ir kareiviai 

kur apgynė Lietuvą daug kovojo. Mano seneliai taip pat kariavo ir vienas mirė, o kitas dar 

gyvas. Man jausmas yra labai liūdnas, nes daug šeimų prarado savo gimines. Aš galiu taip pat 

jaustis kaip kiti, nes aš praradau daug mano prosenelių kovose. Aš irgi jaučiuosi laimingas, nes 

dar yra kareivių, kurie išliko gyvi nuo karų. Aš esu laimingas už visus partizanus, o labiausiai už 

kunigo Gintaro tėvą kur mirė prieš 11 metų. 

Posmelis "Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, ... bet dega meilės maldos galybe, Senųjų 

amžių gyva tikyba" reiškia, kad visos bažnyčios nėra tik gražios, bet turi meilės ir tikėjimo 

viduje. Nuo senųjų laikų žmonės slaptai meldėsi dėl galimybės laisvai melstis. Jie irgi skaitydavo 

knygas ir biblijas slaptai. Šitas posmelis man sukelia laimingus ir nelaimingus jausmus. Aš esu 

laimingas, nes žmonės dar vis tiek meldėsi už ką jie tikėjo. Aš esu nelaimingas, nes daug žmonių 

buvo surasti taip darant ir nubausti. Aš žinau daug žmonių kur taip atsitiko: seneliai, 

proseneliai, tėvai, sesės ir broliai, kt. Žmonės slaptai meldėsi bunkeriuose ir neskaitė knygų, nes 

buvo per daug garso. 

Posmelis "Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis jaukiai pragysta, aukštai iškilęs" reiškia, 

kad vyturėlis kur yra labai mažas paukštis skrenda vienoje vietoje ir čiulba, tai reiškia, kad 

pavasaris jau neužilgo ateis. Aš galvoju, kad žmonės yra daug linksmesni kada girdi vyturėlį 

danguje. Vienas jausmas mano yra pasimetęs, nes jeigu yra karas ir jau neužilgo pavasaris ar 

vyturėlis būtų nušautas ar sužeistas. 

'Lietuva brangi" duoda man daug minčių, kad aš galėčiau toliau rašyti apie nuostabią 

Lietuvą. Aš visados pradedu verkti, juoktis, būti pasimetęs ir daugiausia laimingas, nes Marija 

padeda visiems kariams. 

 

9-10 klasės 

1 vieta 

Patricija Naskauskaitė, A. Kazickienės lituanistinė mokykla, 10 klasė 

Lietuva 

Ten kur platūs laukai žaliuoja, 

Ir kur Baltijos jūra banguoja, 

Yra tokia šalis. 



 

Tenais kur gintarai vis žiba, 

Ir kur nerimas tavo pradingsta, 

Iš tiesų ju man brangi. 

 

Kur bažnyčių varpai suskamba, 

Ir ten kur žmonės save atranda 

Paimk ranką ir ateik su manim. 

 

Ten kur lavai sugrįžta, 

Ir nuo laimės ašarėlės byra, 

Kaip aš noriu ten sugrįžt. 

 

Kur plėvesuoja trispalvė, 

Ant žymios Gedimino pilies. 

Ten gi mano tėvynė, 

Ji arti mano širdies. 

 

2 vieta 

Arvydas Jarulis, Čikagos lituanistinė mokykla, 9 klasė 

 

Laisvė 

Laisvė tai, darai ką reikia, 

Lietuva brangi ją teikia. 

Čia žmonės leidžia laiką 

Padeda vieni kitiems ir palaiko šalies taiką. 

 

Broliai didvyriai bočių šalį gynė, 

O sesutės lietuvaitės sau kasas pynė. 



Vytautas didysis išplėtė tėvynę, 

Didžioji Lietuva žydėjo kaip lelija. 

 

Bet praėjo laikas ir Sovietų jėga, 

Pakišo tėvynei koją ir numetė į prarąją. 

Išlyst iš po žemės reikėjo stiprybių, 

Narsių ir bebaimių Lietuvos didvyrių. 

 

Šiandien Lietuvoje gyvena ramybė 

Ir visi gali džiaugtis 

Kad atgavo ta žemė savo stiprybę, 

Pasiruošusi kurti ateities gėrybę. 

 

 

 

3 vieta 

Siga Juozelskytė, Bostono lituanistinė mokykla, 9 klasė 

 

Lietuva yra 

Lietuva yra meilė, 

Kuri dega mūsų širdyse. 

 

Lietuva yra didvyris, 

Kaip Vytautas Didysis. 

 

Lietuva yra saulė, 

Kuri šviečia mūsų sieloje. 

 

Lietuva yra mintis, 



Kuri mūsų galvoje. 

 

Lietuva yra nepriklausomybė. 

Vasario 16, 1918. 

 

Lietuva yra daina, 

Kurią dainuojam mūsų širdyse. 

 

Lietuva yra laisvė, 

Geltona, žalia, raudona. 

 

Lietuva yra meilė, 

Kuri dega mūsų širdyse. 

 

 

Rašinys anglų kalba 

Paskatinamasis įvertinimas 

Krista Čepkauskaitė, Bostono lituanistinė mokykla, 6 klasė 

 

Maironis wrote this poem about Lithuania to encourage Lithuanians about their culture, At the 

time, Russians were controlling Lithuania.  Lithuania was forced to close down schools, 

churches, not publish books, and buy liquor. Everyone was about to give up, but when Maironis 

started writing, Lithuania got inspired. 

People in Lithuania were now happy to be Lithuanian because of Maironis. Maironis's inspiring 

words helped Lithuanians feel like they have faith in their country. In stanza five he talks about 

defeating Russia and our protected rulers. Our former rulers that reigned Lithuania protected 

us. Maironis reminded the people of our country, of our past, and how we can defeat and 

succeed. Our ancestors fought for freedom. Maironis stated in his poem meaning that if our past 

could do it, so could we, and end the Russians rule! 

Maironis presented Lithuania as a strong country. One that was protected and free. Maironis 

also wrote of our homeland as beautiful and amazing. Of the rivers, fruits, birds singing, and the 

fantastic things about Lithuania. He also mentioned all of the sweat and hard work that we have 

achieved through  over the years. Of the memories and happy times. Lithuania will always be 



our home. In stanza two he states, "Where the wild strawberries, green and rue, the cuckoo live, 

There is our homeland, our plantations, our aged grandmother.". This quote means that 

Lithuania is a beautiful land and country where we live and love. 

Maironis also writes romantic poems that make people feel good about themselves. The poem 

"Kur bėga Šešupė" makes me feel relaxed and happy. The talk of rushing rivers, ripe 

strawberries make me feel calm. Some things like Maironis writing of all the beautiful seasons 

make me remember the great memories in the past. The poem makes me feel proud to be 

Lithuanian. Being Lithuanian isn't about the food or just dancing, it's about the language, the 

customs, history and so much more, and Maironis helped people realize that and to not give up 

and fight through the rough moments. 

 


