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Prof. J. Balčikonio DRUSKININKŲ DAINOS

Artimi žmonės profesorių kartais vadindavo gyva pasaka. Ir ne be pamato — 
tiek daug jo pasidarbuota mažųjų labui, verčiant kitų tautų pasakas, turtinant vaikų 
lektūrą džiugios ir skaidrios fantastikos kupinais kūriniais. Be J. Balčikonio vardo 
šiandien neįsivaizduojame brolių Grimų, Anderseno, Haufo ir kitų pasakų lietuviško 
pavidalo.

Pasakos, sakmės —tiek kitų tautų, tiek ir lietuvių liaudies,—kurias jis ar vertė į 
gimtąją kalbą, ar rinko iš senų žmonių, buvo tik viena folklorinio darbo sritis. Jau
nystėje pabudęs domėjimasis tautosaka*  ilgainiui nukrypo keliom vagom ir negeso iki 
paskutiniųjų dienų.

* Apie jo tautosakinį darbą žr.: Vladas Žukas. Iš tautosakos rinkimo ir spausdinimo istori
jos. Poskyris: J. Balčikonio ryšiai su tautosaka. — „Liaudies kūryba“, I, V., 1969, p. 135 — 139.

Kita sritis, kuriai jis paskyrė ne vieną valandą ir ne vieną dieną, buvo lietuvių 
liaudies daina. Mėgo jis dainų klausytis'. Kas neprisimena, kaip nušvisdavo jo veidas 
per Juozapines, kai susirinkusieji imdavo traukti kuo senoviškesnes, kuo gražesnes 
dainas. Profesorius ne tik gėrėjosi jomis, bet ir rinko, užrašinėjo jas. Iš pradžių 
savo tėviškėje, Ėriškių apylinkėse, kaupė aukštaitiškąsias, vėliau, pamėgęs Birštono, 
Druskininkų kraštą, užsidegė dzūkiškųjų grožiu.

Tikras atradimas profesoriui buvo Juzė Jurkonienė iš Mizarų kaimo, su kuria 
susidūrė 1952 metų rudeni, ° artimiau susipažino 1953 metais, vasarodamas Druski
ninkų apylinkėse. Toji pažintis nenutrūksta keliolika metų, — vienas pas kitą daug 
kartų važinėja, susikaupę praleidžia ištisas valandas, abu vienodai stipriai įsipareigo
ję : dainininkė — iš užmaršties ūkų ištraukti vičvisas gražiąsias dainas daineles ir su
teikti joms tikrąjį skambesį, ° profesorius —viską kuo atidžiau išklausyti, nugirsti 
nepastebimus niuansus ir tiksliai rašto priemonėmis sužymėti.

Iš šios pažinties ir gimė sumanymas išleisti „Druskininkų dainas“. Dar tik susi
tikęs su dainininke, profesorius jau nuspėjo, kad šis triūsas pareikalaus daug laiko. 
Tai matyti iš tokios J. Jurkonienės papasakotos detalės. Užrašęs keliolika dainų, jis, 
lydimas J. Galvydžio ir dainininkės, patraukė iš kaimo l Druskininkus. Priėjo upeli. 
„Galvydis prisitaikęs, kur siauresnis, peržengė, o profesorius per ji peršoko. Rodos, 
ir dar matau, kaip jis, laikydamas dešinėj rankoj portfeli, šoka per upeli. Galvydis 
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atsigrįžo ir sako: „Matai, profesorius kaip jaunas peršoko'“ O aš paklausiau: „Kiek 
jum metui“ O jis atsakė: „Aštuoniolika, ar tamsta tikiV.“ Aš tik pažiūrėjau ir pa- 
mislinau, gal jis nesutinka būt senu. O jis man sako: „Matyt, man su tamsta bus daug 
darbo, tai turiu būt jaunas\“*

* J. Jurkonienė yra parašiusi atsiminimus apie prof. J. Balčikoni ir savo autobiografiją. Už 
galimybę pasinaudoti šiais rankraščiais autorius dėkingas E. Grinaveckienei.

Energingai ėmęsis plunksnos, 1953 metų liepos mėnesį kasdien pavakary sėda 
su dainininke po obelim prie stalo ir rašo. Ritmingas darbas atnešė pirmuosius vai
sius. Per 1953-1954 metus susikaupia apie porą šimtų dainų. Vėlesni užrašinėjimai 
nebebuvo tokie gausūs, bet daug ką reikėjo perklausyti ir patikslinti.

Jųdviejų santykių neribojo siauras dainų rinkimo interesas, ir tarp jų nežiojėjo 
atstumas, kurį kartais padiktuoja nuogas mokslinis domėjimasis kaupiamu dalyku. 
J. Balčikonis, bendraudamas su dainininke, ne tik gėrėjosi jos kalbos ir tautosakos 
lobiais, bet ir buvo jai šiaip atidus, draugiškas. Dainininkė iš karto pastebėjo, kad jis 
toks paprastas, nė joks profesorius: „...taip kukliai apsirengęs —buvo baltos drobės 
kostiumas.“ Išsilavinimo, profesijos, gyvenimo būdo skirtumai nekliudė jam visada 
būti artimam, ir saviškio teise jis galėjo pamokyti ar patarti, paprašyti, ko reikia. 
Jis lanko sergančią dainininkę, neša jai medaus, nuoširdžiai priima ją Vilniuje, rū
pinasi pasitikdamas ir išlydėdamas. Tokiu nuoširdumu dvelkia ir naivios gudrybės, 
kaip mėtiniai saldainiai dainininkei „liežuviui patepti“, kurių kartais reikėdavo grieb
tis nedrąsos ledeliui tirpdyti. Jo negalėjo iš pradžių nebūti; nemokyto žmogaus aki
mis žiūrint, atrodė, jog ir kalbėt nebepataikai — vis kiekvieno žodžio klausia, vis kaž
ką rašo. Dainininkė išėjo savotišką kalbos mokyklą, subrendo jos dėmesys ištartam 
žodžiui. Kartu profesorius plečia dainininkės ir jos namiškių kultūrinę orientaciją 
ir kitomis priemonėmis: jis nepraleidžia progos, nepadovanojęs dainų, pasakų kny
gos, žodyno ar kitokios literatūros, trokšdamas, kad ir vaikai turėtų širdžiai mielo 
peno.

Atradęs žymią dainininkę, profesorius ją netrukus išgarsina—ją aplanko ir kiti 
kalbininkai, folkloristai ir muzikologai. Ji, atvykus į Vilnių, dainuoja Lietuvių kalbos 
ir literatūros institute ir Vilniaus valstybinėje konservatorijoje. Melodijų užrašinėti 
profesorius pasikviečia Bronių Uginčių. Vėliau iš jos daugiau kaip šimtą dainų į mag
netofono juostas įrašo konservatorijos studentai R. Astrauskienė ir J. Bruveris.

Tačiau tik po dešimties metų, atitrūkęs nuo kitų darbų, prof. J. Balčikonis tegalė
jo prisėsti prie surinkto dainų pluošto. 1966 metais jis imasi redaguoti rankraštį, 
ruošti jį spaudai. Išsikviečia į Vilnių dainininkę, vėl perklauso visas dainas, skrupulin
gai tikrina kirčius ir kitus neaiškumus, pasitelkdamas į pagalbą ir šiaip artimus 
dzūkus. Tačiau paskutinio taško taip ir nesuspėjo padėti. Mirties patale prašo bend
radarbių pasirūpinti, kad būtų peržiūrėti likę keliasdešimt tekstų.
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Profesorius domėjosi ir kitomis dainininkėmis, gyvenančiomis gretimuose kaimuo
se. Jis peržiūrėjo Druskininkų apylinkėse surinktos tautosakos rinkinius (pvz., K. Viš
činio, D. Tertelio, universiteto studentų ir k t.) ir, pastebėjęs geresnį pateikėją, nuvyk
davo pas jį į namus, užrašinėdavo dainas, tyrinėjo tarmę. Bet galop nusprendė, kad rin
kinys bus vieningiausias, jei Druskininkų apylinkėms atstovaus vienas dainingas šio 
krašto žmogus.

*
Juzė Jurkonienė — talentinga XX a. tautosakos pateikėja, kuri nuo vaikystės gir

dėjo dar tankios dzūkų dainų girios aidus. Bet pati nuo pusiaukelio ta „dainų kalba“, 
kaip ir daugelis mūsų amžiaus vaikų, vis rečiau bekalba — nyksta progos, papročiai, 
įpareigojantys prabilti poetišku žodžiu, gūdžia melodija.

Gimė ji 1910 m. Seinų apskrityje, Leipalingio parapijoje, Veršių kaime. Tėvas 
Vincentas Ptakauskas buvęs guvus žmogus —kaimo daraktorius, bažnyčios giedorius 
ir, anot dainininkės, „vestuvėse ir laidotuvėse sakė oracijas ir grojo smuiką“. Bet jis 
anksti mirė, palikdamas visai mažą našlaitę, kuri atminimui išsaugojo kelias jo mėg- 
tas dainas. Motina Marytė Vidūnaitė-Ptakauskienė, su keturiais vaikais per pirmąjį 
pasaulinį karą išvargusi visokias nelaimes, jam pasibaigus, ištekėjo antrąkart. Kiti 
broliai ir seserys mokyklon ėjo, o Juzei atiteko namų ruoša. Ir vis dėlto ji nenuleido 
rankų, pati, išsimokiusi skaityti ir rašyti, kur gavusi sąsiuvinį, persirašinėja kūrinėlius, 
skaito knygas.

Rašytas žodis prakalbo jau į liaudies kultūros formuojamą paauglę. Nuo pat 
mažens Juzė mena motinos graudžias raudas, mirus mažajam broliukui Vacloviukui, o 
ypač tėveliui. Iš raudų betarpiškai plūsta žmogaus sielvartas, apmąstoma našlaičių 
nedalia, jos kupinos nusiraminimo troškimo:

Vincule užuovejela, 
tai tu palikai 
mani našlalį 
su mažais vaikeliais. 
Tai man nusbodo 
sunkūs vargeliai, 
sunkūs darbeliai 
be užtarėjėlio.

Tai tu pareikie 
iš aukšto kalnelio, 
tai tu paimkie 
mus už baltų rankelių, 
tai tu nuveskie 
in aukštų] kalnelį, 
kur nėr didžių vargelių, 
kur nėr graudų žodelių.

Žmogus raudodavo tada, kai jam širdis plyšdavo, ir raudos kiek apmalšindavo 
skausmą. O šiaip grauduliui skersai kelio stojo daina. Pasak dainininkės, senelė drau
dė motinai verkti: „...jei verks, tai vaikų neužaugins. Ji sakė: „Dainuok, tai bus 
vargai langvesni.“ Ir jos daug dainavo, ir aš dainavau tas pacas dainas viena sau.“
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Ji mokėsi dainų visur ir iš visų. Dar gaudė dzūkų kaimas dainomis: moterys trau
kė, čia ratelį sukdamos, čia daržą ravėdamos, šieną grėbdamos. Nueina ji karvių ganyti, 
tai senutės dar niekur negirdėtų giesmių pagieda, o susirenka jaunimas —vėl naujas 
dainuoja. Imli Juzė naudojosi visomis progomis, kraudama dainų kraitį. O jos atmin
tis buvo gera: „Atmenu, jei išgirdo kur naują dainą, tai visi puola rašytis, o man tik 
reikia išgirsc, kai jie viens kitam sako, tai jau aš ir moku.“

Ir ištekėjusi 1929 metais į Mizarų kaimą, ji nesiskyrė su daina. Vyras taip pat 
mėgo dainuoti, turėjo gražų balsą, o dar vakarais susirenka pas juos kaimynai—seni 
ir jauni, ir traukia visokias dainas. Bet pati dainininkė sako, kad linksmiausia jai bu
vę, kai dainingi vaikai paaugo: „... tai mes po darbo visada vakarais, lyg tai kam pri
siekta buvo, turėjome padainuoti ir tik tada ėjome gulti“

Vėliau, kai vyras mirė, vaikai išskrido kas sau, „liko mūs namas be dainos, ir iš 
manęs jau juokiasi, kai dainuoju; nejaukūs namai, dingo ir meilė jiems tokia, kai buvo 
anksčiau“. Tik Juzės noras dainuoti neužgeso, nors jau balso nebeturėjo tokio, kaip 
jaunystėj, ir jėgų ne visada beužteko. Mirė dainininkė 1972. VIII.19, kaip ir profe
sorius nesuspėjusi išvysti ilgo darbo vaisių.

Juzės Jurkonienės repertuarą nulėmė Veršių, Leipalingio, Diržų, Lipliūnų, Miza
rų ir kitų Druskininkų apylinkės kaimų dainų tradicija. Remdamasi ja, asmeninių 
polinkių veikiama dainininkė susidarė savą kūrinių ratą, kur nedaug beliko senųjų 
darbo, kalendorinių apeigų dainų. Šie klodai gerokai pamiršti, minėtiems žanrams 
atstovauja tik vienas kitas tipas. Šiaip vyrauja vestuvių, meilės dainos, jos sudaro pen
kiasdešimt penkis nuošimčius viso repertuaro.

*
Prof. J. Balčikonis iš dalies ir sugrupavo tekstus pagal žanrus: rinkinio pradžio

je pateikiamos rugiapiūtės ir kitos darbo dainos, toliau —meilės, vestuvių, vaišių ir 1.1. 
Žinoma, tai yra tik tendencija, apskritai kūrinių jis neskirstė į apibrėžtus skyrius.

Skelbiamų dainų daugumą sudaro tradiciniai dzūkiški variantai, paklusę kolekty
vinės kūrybos normoms, modeliams. Bet atidžiau pasižiūrėję į visą rinkinį, pastebime, 
kad dainininkė nėra tik pasyvi praeities lobių saugotoja. Ne iš vienos dainos pajuntame 
kūrybišką santykį su palikimu. Čia, žiūrėk, impulso pagauta, vykusiai sukontaminuo- 
ja kelis tipus į vieną variantą, čia pagimdo visai naują dainos šaką, arba vėl sumaniai 
parafrazuoja žinomą motyvą, įterpdama naujas detales, vaizdus. Todėl ir ilgos, kelias
dešimt posmų dainos nėra retos jos repertuare —išplėsta kompozicija, platus įsisiū
bavimas susiję su jos kūrybingumu, dvasiniu aktyvumu.

Rinkėjui pasisekė užrašyti iš dainininkės vieną kitą itin įdomų kūrinį (4, 39, 185 ir 
kt.). Tai retai sutinkamų išplėtotų redakcijų variantai. Pavyzdžiui, daina „Augino tėvu
lis“ {39) savotiškai unikali: toks išsiskiriantis hipertrofuotas šakotinės kompozicijos 
kūrinio pavyzdys. Fenomenali yra ir baladė „Turej anita“ (185). Šiame kūrinyje greta 
tradicinio motyvo apie liepele paverstą mergelę grakščiai ir harmoningai prikurtas 

6



naujas paralelinis motyvas—žentulio pavertimas berželiu. Visa tai leido dainininkei 
daug ryškiau poetizuoti bernelio paveikslą: jis, netekęs mergelės, rūpinasi našlaičiais — 
Vilniaus miestely perka aukso vygelę, tegul juos supa baltos rankelės, kalbina meiliais 
žodeliais. Kontrastui įvesta dukrelė: ji, netekus bernelio, dirbdina laivelį, paleis vaike
lius į marias, o pati nuveis į jaunimėlį ir pasdabos sau bernužėlį. Lietuvių tradicijoje 
šitokio kompozicinio tipo baladės—naujiena.

Savo rinkinyje profesorius greta tobulos kompozicijos dainų pateikia ir menkes
nės vertės—su nutrupėjusiomis pabaigomis, užmirštais posmais — variantų. Visa tai 
leidžia suvokti šiuolaikinę tradicinės liaudies lyrikos būklę.

Tarp lyrinių dainų pateikiama ir šmaikštesnio turinio humoristinių bei satyrinių 
dainelių; ne viena jų yra vėlyvos kilmės (237—238, 242, 254 ir kt.) Iš jų ryškus 
XIX а. —XXa. pradžios valstiečio reagavimas į opius to meto gyvenimo reiškinius, jo 
galvosenos prieštaringumai.

Šiaip žiūrint į visą rinkinį, matyti, kad prof. J. Balčikonis darė kūrinių atranką 
ir nedėjo gausiai paplitusių meniniu atžvilgiu menkaverčių romansų, sentimentalių 
dirbtinių dainų. Išimtis yra daina „Oi ošaverk'a žaVa liepelė“ (197) — tai tradici
nio ir naujo stiliaus konglomeratas. Tikriausiai stilių sąlytis ir patraukė rinkėjo dėmesį, 
tuo ji ir įdomi.

Apskritai, leidinyje iškeltas Juzės Jurkonienės dainų kraitis suteikia galimybių 
pasivaikščioti XX a. pirmaisiais dešimtmečiais gyvavusios liaudies poetinės kūrybos 
keliais ir, nepretenduodamas pateikti pilno ir išsamaus to krašto dainuojamosios tau
tosakos vaizdo, prabyla į skaitytoją raiškiais, būdingais dzūkiškais posmais, iš gi
lesnių gelmių atėjusiais, bet savaip suprantamais ir vakar, ir šiandien.

*

Prof. J Balčikonio „Druskininkų dainos“ — reikšmingas žingsnis, ryškinant lietu
vių liaudies dainų geografines koordinates. Šis leidinys dainuojamosios tautosakos 
skelbimo žemėlapyje yra ženklus tiek pateiktos medžiagos iš siauro, netirto regiono 
gausumu, tiek ir jos autentiškumu.

Publikacijos savitumą lemia ir jos vertę kelia lingvistinis tekstų užrašymo pobūdis 
bei kokybė. Pagrindinės tarmės ypatybės čia užfiksuotos, neapsunkinant skaitytojo 
sudėtingais rašybos ženklais. Siekdamas paprastumo, profesorius daug kur, ruošdamas 
tekstus spaudai, atsisakė ir garsinio rašybos principo, kuris ryškus iš likusių juodraš
čių. Vengdamas papildomų rašto priemonių, jis ir dalį prozodijos reiškinių atskleidė, 
pasinaudodamas kirčio ženklais: trumpą kirčiuotą skiemenį, kurio branduolį sudaro 
balsis a ar e, pažymi graviu (;), o ilgą — akūtu (') ar cirkumfleksu ( ~ ). Tiesa, skaitant 
dainas, kai kur krinta į akis tartum nenuosekliai žymima minėtų balsių kiekybė. Štai 
dainoje „Per girū girall“ (45) vienur rašoma bernelis, kitur —bernelis. Šitokių atvejų 

1



yra nemažai, ir čia profesorius pažymėjo iš tikrųjų pasitaikantį prozodinį reiškinį. 
Dialektologai teigia, kad Druskininkų tarmėje (net to paties atstovo) priesagos -e lis, 
-elė balsis e (po sukietėjusių priebalsių a) tariamas nevienodai: trumpiau ir ilgiau 
(plg. Lietuvių kalbos tarmės. Chrestomatija, V., 1970, p. 386 ir kt.).

Labai problematiškas yra dainų kalbinių kirčių žymėjimas. Kaip žinoma, dainuo
jant pakeičiama skiemenų prozodija, susidaro nauji temporaliniai, melodiniai ir dina
miniai santykiai. Tačiau yra kalbininkų, teigiančių, jog iš esmės nepakinta kirčia
vimas, nors ir yra atskirų kirčių nesutapimų. Matyt, turi įtakos klausytojo suvoki
mo stereotipas. Be to, rečitatyvinės melodijos mažiau modifikuoja šnekos garsinį pa
vidalą. Kaip bežiūrėtumei į šį dalyką, dainų kirčiuotų tekstų skelbimas turi racijos dar 
vienu požiūriu. Lietuvių liaudies dainos jau nuo XIX a. skelbiamos kaip lingvistiniai 
tekstai skaitymui. Tada dialektinių kirčių žymėjimas ypač pageidautinas. Šitaip lie
tuvių dainas skelbė ir kiti žymūs kalbininkai.

Žinoma, čia susiduriama su savais sunkumais. Ne visos lytys vartojamos gyvoje 
šnektoje, ir tada neaišku, kuo pagrįsti kirtį. Iš atskirų pavyzdžių matyti, kad, nusta
tant kirčius, kartais pasiremta ir melodija (plg. dubletines formas mažučus ir mažu- 
čūs, 247). Šiaip jau dainos sukirčiuotos kaip prozos tekstai, neatsižvelgiant į jų eilė
darą—ritmą ir rimus. Bet ir prozos kirčiavimo klausimai yra dar mažai tenušviesti 
lietuvių kalbotyroje, plačiau neaptartas [nei ^apibendrintas šnekos taktų ir frazių 
atonavimas. J. Balčikonis, sužymėdamas kirčius, praktiškai sprendė tuos klausimus. 
Pateikti tekstai yra savotiška medžiaga ir šitokiems lingvistiniams tyrinėjimams.

Verta dėmesio prof. J. Balčikonio pateiktų dainų skyryba. Žymusis kalbininkas, 
atidžiai įsiklausęs į dainų intonacinį-ritminį skaidymą bei frazavimą, ne vienu atve
ju savaip žymi sakinio atkarpas, nepaisydamas įsigalėjusios tradicijos. Tai matyti iš 
tokių konstrukcijų traktavimo:... užsidėjus an galvelės jaunimelin ėjau (47); Oi aš 
jaunas žaunierukas (52); Tu mergėla, tu jaunoji (51); Oi mtrgela mergela(57); Žūrau 
pluko laivelis (57); Nusišeri pasbalnóji (63). Visa tai sistemingai neatskiriama kab
leliais.

Skaitydami dainas, pastebime tendenciją neskaidyti šnekos srauto į trumpas, už
baigtas atkarpas, todėl taip retai ir atsargiai sakiniai atskiriami tašku', daug dažniau 
jo vietoje dedamas kablelis. Apskritai, dainų skyryboje yra subjektyvumo, bet tuo ji 
lingvistikai ir įdomi bei vertinga, kelianti naujų minčių.

Lingvistinio profilio tautosakinių leidinių šiuo metu nedaug tepasirodo. XIX a. 
blykstelėjęs kalbininkų —A. Šleicherio, F. Fortunatovo, F. Kuršaičio, A. Leskyno, 
K. Brugmano, J. Jablonskio ir kt.—susidomėjimas lietuvių tautosaka davė gražių 
vaisių. Vėliau ši darbo vaga liko apleista. Tad ir šiuo atžvilgiuprof. J. Balčikonio „Drus
kininkų dainos“ yra reikšminga knyga, atgaivinanti mokslininkų dėmesį dainų kalbai.

LEONARDAS SAUKA



DRUSKININKŲ TARMĖ

Druskininkų krašto lietuviai priebalsius d (dv) ir t (Zv) prieš balsį i(i) ir dvibalsį 
ie taria dz(dzv) ir c (cv): dzidelis, dzigo, dziena, dz viiik a; cvinksta, tikras, tiesa.

Junginiai žd, ši prieš i dėl asimiliacijos išvirsta į ždž, šč: uždžirbo, pirštinės.
Priebalsiai d, t nevirsta į dz, c prieš z (z), atsiradusį iš -ę žodžio gale: puodi, ti.
Rašomosios kalbos afrikatos dž, č iš junginių dj, t j išvirsta į afrikatas dz, c, ir jos 

tariamos kietai: žodzo, jduco, snaudza, sėdzu. Bet būtojo kartinio laiko vienskai- 
tos pirmojo asmens formų tie junginiai tariami kaip minkštieji d\ f dėl analogijos 
su kitomis to laiko formomis: ved'aų (šalia vedei, vedė, vedėme...), mafaū (šalia 
matei, matė...).

Rašomosios kalbos minkštieji priebalsiai r, š, ž prieš užpakalinius balsius a, o, 
u tariami kietai: stiro, turu, šdudas, oša, žūrėc, ūža.

Rašomosios kalbos balsis e po priebalsių l, r, s, š, z ir žodžio pradžioj pavirsta 
į a\ ladas, raik'a, sasdla (šauksim), šasi, ašaras.

Lūpiniai priebalsiai b, p, m, v ir /, r, s, š, z prieš balsį ė tariami kietai: bėga, pė
das, rėmė', saulė, lėkti, rėk'a, sėja, šėrė, vėžė. Tas balsis ė žodžio pradžioj tariamas 
kietai kaip lenkų vardo Ewa pirmas skiemuo; ėmė (abu ė tariami vienodai kietai).

Z prieš i(i) tariamas minkštai: Pinas, Pigus, broPi (raš. brolį), išskyrus prieš mo
teriškosios giminės vienskaitos galininko galūnę -i (iš -ę) ir prieš mot. giminės 
vienskaitos įnagininko galūnę -i (iš ę)', tos galūnės dainų tekste žymimos -ti ir -Ii: 
galininkas sduli, įnag. šauti', skiemuo ti, ti tariamas kietai kaip lenkų kalbos -ly žo
džio biały.

Priebalsiai r, š, ž prieš z(z") tariami kietai: tris, šitep, žtdzi.
Afrikatos c, dz prieš i(i) tariamos minkštai: c U tas, sėdz'i.
Dantiniai priebalsiai d, t, prieš ė tariami minkščiau kaip rašomosios kalbos: 

dėkui, tėvas girdėti tariant beveik diėkui, tievas.
Prieš dvibalsį ie visi priebalsiai tariami minkštai: k'iek, Piepa, m'ielas, niekas, 

ž'iedas, duocie, dz'iena.
Daiktavardžių ir būdvardžių daugskaitos naudininkas ir įnagininkas tariamas 

gale, be -s(-is)\ geriem vaikam, su pušinėm lazdom, parugėmi.
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Vyriškosios giminės daiktavardžių vienskaitos naudininkas vietoj ras. kalbos 
galūnės -ui turi -w: brol’u, sūnų.

Vietoj vienskaitos inesyvo vartojamas direktyvas: buvaū miškan, augo giron.
Kirčio vieta ir skiemenų kiekybė nesiskiria nuo rašomosios kalbos. Dainos 

žodžiai kirčiuojami, kaip yra tariami šnekamojoj kalboj, nors dainuojant kartais 
melodijos kirčiavimas esti kitoks: raudodamas vietoj raudodamas ir t. t.

Mišriųjų dvibalsių tvirtapradės priegaidės pirmas komponentas i ir u pailgėja 
vienodai su tos priegaidės a ir e ir žymimas tuo pačiu dešiniuoju ženklu: kdrvė : 
kurmis, pernai : pirmas.

Nosinės raidės dainų tekste nevartojamos. Ilgajam i žymėti vartojamas tas pats 
ženklas, kaip ir trumpajam, su brūkšneliu viršum: z, plg. u ir ū.

Vietoj minkštinimo ženklo (raidės) i dedamas po minkštųjų priebalsių apostro
fas prieš užpakalinės eilės balsius a, o, u (u): verkia, ЬгоГо, Ifg’u кеГй, gerv’ū.

Kai kurios dainos, matyti, bus atėjusios iš kitų tarmių, todėl pasitaiko žodžių 
ir formų nevisai prigijusių tai tarmei ir dainininkių įvairiai vartojamų. Sakysim, 
tai tarmei įprastiniai žodžiai yra motulė, motka, bet žodis motina jai svetimesnis, 
ir jis tariamas nevienodai: motina, motina, motina ir t. t. Skaitytojas pastebės ir ki
tų tarmei svetimų dalykų.

J. BALČIKONIS



DAINOS





1

*) Pirmo takto variantas.

Gali baral’ū, 
gali baral’ū, 
gali valaku, 

gali valaku, 
gali valaku 
ti žal’as putinėlis.

Ne tėp jis aukštas, 
ne tėp jis aukštas, 
кар labai šakotas: 

palaido šakelas, 
palaido šakelas 
iii visas pusalas, 

pabėrė vuogelas, 
pabėrė vuogelas 
in visas šalalas.

O pas tėvūli, 
o pas tėvūli 
tai jaunas sūnelis.

Ne tėp jis aukštas, 
ne tėp jis aukštas, 
bet labai razumnas:

paėmė mergeli, 
paėmė mergeli 
tolimos šalalės,

tolimds šalalės, 
tolimós šalalės 
už šimto milai’ū,

už šimto milal’ū, 
už šimto milal’ū, 
tai darbinikėli,
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tai darbinikėli, 
tai darbinikėli, 
rug’u pjovėjėli.

Jos baltos rankelės, 
jos baltos rankelės, 
tai darbinikėlė, 

plieno pjautuvėlis, 
plieno pjautuvėlis, 
aštrūs įnagėlis.

Nupjovė rugėl’ū, 
nupjovė rugėl’ū 
daug užuoganėl’ū, 

daug užuoganėl’ū, 
daug užuoganėl’ū, 
per visu barali, 

pririšo rugėl’ū, 
pririšo rugėl’ū 
daugeli pėdėl’ū,

priskaitė sėdėl’ū*,  
priskaitė sėdėl’ū 
tris šimtus kapėl’ū.

2

*) Pirmame takte 4/4, kituose—3/4.

Bėkit, baralei, 
bėkit, baralei, 
galan valaku,

gali valaku, 
gali valaku 
ti viešūs kelalis.

Ti viešūs kelalis, 
ti viešūs kelalis, 
ti raitu pulkelis.

Visi jiėj jauni, 
visi jiėj jauni, 
visi gera valgo.

Visi gera valgo, 
visi gera valgo, 
dzievūl’o neprašo, 

cik vienas bernelis, 
cik vienas bernelis 
nei gera, nei valgo;

* gubų
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nei gera, nei valgo, 
nei gera, nei valgo, 
cik dzievūl’o prašo:

— Kad dzievūlis duotu, 
kad dzievūlis duotu 
man tok’ū dalali,

man tok’ū dalali, 
man tok’ū dalali, 
razuriinū mergali,

razuriinū mergali, 
razuriinū mergali, 
motūlai stogeli,

motūlai stogeli, 
motūlai stogeli, 
rug’ū pjovėjėli.

3*

* Melodija kaip 2-os dainos.

Oi mažas žarnas, 
oi mažas žarnas 
karklal’o krūmelis, 

oi nór jis žarnas, 
oi nór jis žarnas, 
bet labai šakotas.

Oi mažas žarnas, 
oi mažas žarnas 
mūs jaunas brolalis, 

oi nór jis žarnas, 
oi nór jis žarnas, 
bet labai razuriinas:

paėmė mergeli, 
paėmė mergeli 
už širiito milal’ū, 

už širiito milal’ū, 
už šimto milal’ū 
motūlai stogeli,

motūlai stogeli, 
motūlai stogeli, 
rug’ū pjovėjėli,

rug’ū pjovėjėli, 
rug’u pjovėjėli, 
grik’u rovėjėli.

Nupjovė rugėl’ū, 
nupjovė rugėl’ū, 
daugeli baral’ū, 

surišo pėdėl’ū, 
surišo pėdėl’ū, 
tris šimtūs kapėl’ū.
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4

Sustokit, ponai, 
po vienu boru*,  
žal’a rūtelė uradlivoji* **.

♦ Vieta, kur esti ponybe (dainininkės aiškinimu).
** Graži, vešli (lenk, urodliwy).

Klausikit, pdnai, 
ku jum sakfs’u, 
žal’a rūtelė...

Kecina tėvas 
mani nudūoc’, 
žal’a...

palšu jautėl’ū 
kecina dūocie, 
žal’a...

palšu jautėl’ū 
ir artojėli, 
žal’a...

Kecina tėvas 
mani nudūocie, 
žal’a...

margu karvei’ū 
kecina dūocie, 
žal’a...

margu karvėl’ū 
ir melžėjėll, 
žal’a...

Kecina tėvas 
mani nudūocie, 
žal’a...

pilku avėl’ū 
kecina dūocie, 
žal’a...

pilku avėl’ū 
ir kirpėjėll, 
žal’a...

Kecina tėvas 
mani nudūocie, 
žal’a...

dagiu paršal’ū 
kecina dūocie...
žal’a...

dagiu paršal’ū 
ir šėrėjėli, 
žala ...
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Kecina tėvas 
mani nudūocie, 
žal’a...

šivu žirgel’ū 
kecina dūocie... 
žal’ū...

šivu žirgel’ū 
ir raitužėli, 
žal’a...

Kecina tėvas 
mani nudūocie, 
žal’a...

gelsvu linel’ū 
kecina dūocie, 
žal’a...

gelsvū linel’ū 
ir verpėjėli, 
žal’a...

Kecina tėvas 
mani nudūocie, 
žal’a...

daugi rugel’ū 
kecina dūocie, 
žal’ū...

daugi rugel’ū 
irjpjovėjėfi, 
žal’a rūtelė uradlivoji.

Bu__vo ei___ kus va _ ka _ re — lis, švie _ tė dan _ gun

Buvo cikus vakarėlis, 
švietė dangun mėnasžlis, 
skubinausi nuodarbėl’o 
laiscic’ rūtėl’ū daržali. 2 k.

Ir daėjaū dunojėli, 
bijaus aicie per liepteli, 
užaj tams’oji naktelė, 
bijaūs aicie per girali.

2. Druskininkų dainos 17



Ir ataina brolužėlis 
lankon dobilėl’ū kifscie, 
perves mani per liepteli, 
palidės šulei daržal’o.

Vienas nulinkus’as kėl’au, 
kitas nuvitus’as Įėjau.
Šviesk, mėnuli, tefp žvaigždel’ū. 
aš linksminuos tefp kvietkėl’ū.

Nór motulė mani bara, 
rodos, rūtelės užtaro, 
šviesk, mėnuli, tefp žvaigždel’ū, 
o aš jauna tefp rūtėl’ū.

*) 4/4 tik pirmame posme.
Oi rūta rūtA, rūti žal’čji, Oi sese sese, sese jaunoji,
neilgai žal’uosi daržūlije. neilgai būsi pas motuli.

Baltu linėl’ū vefpk plonas drobe las, 
žinai, kad raikės šalin aicie.

7
J=92

b pH į p J Į g g Į^' Į F Į?
Žvengh žir--------- gas lan.kon, juod-bė-rė Hs lan.kon,

žū- ro ma _ no mer.gu -žė _ lė
Žvėng’a žirgas lankdn,

at- si - da_ rus lan-ge.li. 
— Mergužėla mšno,

juodbėrėlis lankčn, 
žūro mano mergužėlė 1 
atsidūrus langeli. J 

lelijėla mūno, 
nór ir žūrai pef langeli, 
bet nebūsi mano.
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— Bernužėli mano, 
dobilėli mano, 
kam ištarai tu žodeli, 
kad nebūs’u tavo?

— Mergužėla mano, 
lelijėla mano, 
nór ir sėjai žal’ū rutū, 
bet nebūsi mano.

— Bernužėli mano, 
dobilėli mano, 
kam tu Šerai bėru žirgu, 
kad nebūs’u tavo.

— Brolis buvo ston’dn, 
brolis šėrė žirgu, 
brolužėl’o kepurėlė 
po žirgėl’o kojelėm.

Sesė būvo daržalin, 
sesė skinė rūtėli, 
sasarėlės ašarėlės 
po žal’ūoju rūteli.

8

pa_ve_lik man, ma_tu _šai _te, už ber.ne_l’o ai cie.

Motušaite miela, I л , 
/ 2 k.milek mani vienu, J 

pavėlik man, motušaite, I 
už bernėl’o aicie. J 

Motušaite miela, 
milek mani vienu, 
pavėlik man, motušaite, 
už čigono aicie,

Bernužėlis gražūs, 
bernelis patogūs, 
bernužėlis raudonvėidzis, 
mėlinos akelės. 

čigonėlis gražūs, 
čigonas patogūs, 
cigonėl’o mlkl’os kojos 
kazokėl’u šokcie.
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Motušaite miela, 
milek mani vienu, 
pavėlik man, motušaite, 
už ponaico aicie, 

ponaitis gražūs, 
ponaitis patogūs, 
pagal’ sūro, pagal sviesto, 
pagal’ saldaus pieno.

Stiro atsipjaus’u, 
sviesto užsitieps’ū, 
atsigėrus saldaus pieno 
ais’ū gul’c an šieno.

Oi aš pasėjau rūtėli 1 
per visu sodo ažali, f 
oi ir prisak’aū savo bernėl’u, l 2 k 
kad rūdeni atjotu. Į

— Oi tu berneli jaunasai, 
tu šidorėli kitrasai, 
dar neiždžigo žal’a rūtele, 
nebūs man vainikėl’o.

Oi aš išėjau an goiikū 
ir pasirėm’au an ranku, 
žtirau, atjoja jaunas bernelis 
pavasaro dzienėli.

— Oi tu mergėla jaunoji, 
tu lelijčla baltoji, 
ira kaimėlin žal’u rūtėl’ū, 
nupins tau vainikėli.
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10

Gėrau alūti, 
saldu miduti 
per visu nakci 
iki gaidėl’ū.

Ne dek pragėrau, 
kiek praul’ojau 
rūtū vanikū, 
šilko kasmkū.

Ais’ū per dvaru, 
šauks’u motulės, 
kad išvaduotu 
valn’as dzienelas.

Motulė tarė, 
tardama barė: 
— Oi nepul’k nepul’k 
in rūpestėlas,

sugrįš vainikas 
šilko kasnlkas, 
oi negrįš negrįš 
valn’os dzienėlės,

oi negrįš negrįš < 
valn’os dzienėlės, 
oi negrįš negrįš 
paulonėlės.

11

21



Aš išais’ū pasdairis’u 
in visas šalalas, 
oi ar lak’a karvelėlis 
iš Pal’ščos šalalės, 

oi ar lak’a karvelėlis 
iš Pal’ščos šalalės, 
oi ar neša gromatėli 
nog mano bernėl’o.

Raibas pilkas karvelėlis, 
degūlė raibėsnė, 
meilūs tėvas, meili motka, 
mergelė meilesnė.

12

J=92

JS Į: I H >| g, P -p I P
Lie-----pe_ la ža — Го _ ji, ko ___dėl*  ne _ ša __  ko _ta, mer_

_li oi _ lei_ le _ le, oi----  Ii oi __ lei __ le _ le, mer_

_ no - (ta)?_ge _ la jau — no_ ji. ko---- dėl’ ne- ža___ no_ ta,
- ge _ la jau — no - ji. ko — dėl’ ne - ža -

Liepėla žal’oji, Žvilgikie žiedel’ūs,
kodėl’ nešakota, kad geraū žvilgėtu,
mergėla jaunoji, sakfkie bernėl’u,
kodėl’ nežanota, kad geraū milėtū,
oili oileilėle, oili oileilėle,
oili oileilėle, oili oileilėle,
mergėla jaunoji, sakfkie bernėl’u,
kodėl’ nežanota? kad geraū milėtū.

Kad šaurūs vėjelis, Jei žvilga žiedėlei,
todėl’ nešakota, neraik’a žvilgicie,
kad pikci bernėlei, kad nóri, tai mili,
todėl’ nežanota, neraik’a sakfcie,
oili oileilėle, oila oileilėle,
oili oileilėle, oili oileilėle,
kad pikci bernėlei, kad nóri, tai mili,
todėl’ nežanota. neraik’a sakfcie.
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13

Pasispardė šivas žirgas,
pasispardė šivas žirgas 
ir sūmušė puodu, 
molinėli puodu. 2 k.

Oi tai verkė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
molinėl’o puodo, 
molinėl’o puodo.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
šimtu rubl’ū dūos’u 
už molini puodu.

— Man neraik’a šimto rubl’ū, 
man neraik’a šimto rubl’ū, 
cik man raik’a puodo, 
molinėl’o puodo.

Oi tai vefk’ė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
molinėl’o puodo, 
molinėl’o puodo.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
imkie mano balnu 
už mólini pūodū.

— Aš nenoru tavo balno 
aš nenoru tavo balno, 
cik man raik’a puodo, 
molinėl’o puodo.

Oi tai vefk’a mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
molinėl’o pūodo, 
molinėl’o puodo.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
imkie mano žirgū, 
už mólini puodu.

— Aš nenoru tūvo žirgo, 
aš nenoru tavo žirgo, 
cik man raik’a puodo, 
molinėl’o puodo.
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Oi tai vefk’a mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
molinčl’o puodo, 
molinSFó puodo.

— CilSk, neverk, mergužSla, 
balta graži lelijSla, 
iriikie tėvo dvaru, 
už molini puodu.

— Aš nenoru tėvo dvaro, 
aš nenoru tėvo dvaro, 
cik man raik’a puodo, 
molinSl’o puodo.

Oi tai vefk’a mergužėlė, 
baltū graži lelijėlė, 
molinSl’o puodo, 
molinSl’o puodo.

— Cilek, neverk, mergužSla, 
balta graži lelijSla, 
imk mani, berneli, 
už molini pūodū.

Džaūg’as džaūg’as mergužSlė, 
balta graži lelijėlė, 
išmain’us berneli 
už molini pūodū.

14

-Oi sa__ ni sa ___  ni, ko ne_  si — ža_

_ni — ni, trąd rad ri _ ti — tum ko ne _ si — ža_

— Oi sani sani, 
ko nesižanini, 
trąd rad rititum 
кб nesižanini?

— О кар man žanicis, 
kad mergų negaunu, 
trad rad rititum 
kad mergų nagaunu.

L’udvūtė neina, 
Kas’utSs nenóru, 
trūd ržd rititum 
Kas’utSs nenóru.

Mikal’ūti imtau, 
kad cik prisivil’otau, 
trad rad rititum 
kad cik prisivil’otau.

Viena išsišiepus, 
kita pasisciepus, 
trad rad rititum 
kita pasisciepus.

Jei geros negaus’u, 
geraū prabernaus’u, 
trad rad rititum 
geraū prabernaus’u.
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15
J.82

^ 4 J > ].-j--. ■> jd ji 
— Jau sau-lė nūs___  lai-------do, pri_te_ mė dan------ gus,

ko _ dėl ne _ at ei -----ni, ber_ ne _ Ii bran__ gus?

— Jau saulė nuslaido, 
pritemė dangus, 
kodėl’ neateini, 1 2 1 
berneli brangūs? f

Ar žirgo neturi, 
kel’o nežinai, 
ar už rūpestčl’ū 
mani pamiršai?

— Aš žirgeli turū 
ir kėl’ū žinau, 
cit už rūpestėl’ū 
tavi pamiršau.

J=172

16

Su__  si — dai -----  nuo — sim sa ____lės,mu- dzvi sa

kol’ jau _ nos, kol’ gra_žos, kol’ pas mo__  tu __ Й, -tu.(li).

*) Pirmo takto variantas nuo II posmo.

Susidainūosim 
mudzvi sasalės, 
kol’ jaunos, kol’ grąžos, 
kol’ pas motiili.

б кар patėksim 
Šel’m’u bernėl’u, 
tai tadū kitok’as 
dainas dainuosim,
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Raiks anksci kėlcis, 
raiks vėlai gulcie, 
svecima šaimfna 
raiks pribūdzicie.

Už juru maru, 
už mėlinujū 
kaitróji ugnelė 
t! kūrinosi, 

kaitri ugnelė 
tl kūrinosi, 
motulė dukrai! 
sau auginosi:

— Aukie, dukrala, 
ko nograicaus’a, 
sukraus’u kraiteli 
кб nodzidzausi, 

kraus’u kraiteli 
кб nodzidzausi, 
skaicfs’u šimtel’ūs 
ir tūkstantėl’ūs.

— Motūla mano, 
širdėla mano, 
o kad jau pamilėj 
mani bernelis,

neraik’a dzidzu 
jok’u kraitėl’ū, 
paims be šimtėl’ū, 
be tūkstantėl’ū.

17

ža — l’as, bi — ju — nė- lis gra__ žus.

bi — iu — -lo ža — Ii la _ pai, rau_ do _ ni žie__ de__ lei.

Bijūnėlis žal’as, 
bijūnėlis gražūs, 
bijūnėl’o žali lapai, 1 
raudoni žiedėlei. J 

Ainū per dvarali, 
per vlšn’ū sod’ėli, 
ir suscikaū bernužėli 
višnėl’ū sodėlin.

Bijūnėli lank’aū, 
gražu žiedu skin’au, 
bijūnėl’o grąžais žiedais 
gaivėti dabinau.

Bernužėlis jaunas, 
bernužėlis gražūs, 
bernužėl’o кар bijūno 
raudoni veidėlei.
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Ainū per dvarai!, 
pro rutū daržai!, 
ir suscikaū mergužė!! 
rūtel’ū daržalin.

Mergužėlė jauna, 
mergužėlė graži, 
mergužėlės gelsvos kasos, 
mėlinos akelės.

Ainū per dvarai!, 
pro žirgu stone!!, 
ais’ū ais’ū pažūrėcie, 
ku veik’a bernelis, 

ar žirgeli šara, 
ar balneli šveica.
- Oi kur josi, bernužėli, 
kad rangi žirgeli?

— Oi mergėla mano, 
balta lelijėla, 
nūnai gavau aš žinėli 
jocie in vainėli.

Ainū per dvarai!, 
pro rutū daržūli, 
girdzū, vefk’a mergužėlė 
rūtel’ū daržūlin.

— Cit neverk, mergėla, 
balta lelijėla, 
кар sugristi iš vainėlės, 
užtvers’u daržai!.

18

Ap__  lais_ta mer—ge— lė nog sviesto mei_ lauš, kur

ai__sli, kur bū—su, kas ma_ni pri----- glaus, kur -glaus?
Aplaista mergelė
nog svieto meilaus, 
kur ais’ū, kur būs’u, 
kas mani priglaus?

Ėjaū vieškelėl’ū, 
židzi žolinai, 
kvietkėli skindama 
tai gailei verk’aū.

Degute degūte, 
tu raibas paukšteli, 
su savo balsal’u 
pravirkdei mani.

An kalno pušalės, 
pakalnėn kapai, 
t! gūl’ mano mielas, 
gulės amžinai.
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Berneli berneli, 
berneli mano, 
ar šauksi, ar glaus!, 
mani prie savi?

— Mergela jaunoji, 
mergela mano, 
jau dar ne čėsas 
man tavi milėc.

— Nepadės tau dzievas 
žamelėn gulėc, 
nepadės tau dzievas, 
berneli, oi nė.

Ais’ū jaunimėlin, 
šoks’u šokimėli, 
pasirinks’ū berneli 
kitū dėl’ savi.

Per Širvintėl’o miesteli 
vi no upelis tekėjo, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
vino upelis tekėjo.

Vino upelis tekėjo, 
šimtas brolMl’ū stovėjo, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
šimtas brolal’ū stovėjo.

Šimtas brolal’ū stovėjo, 
žal’ū vinėli derėjo, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
žal’ū vinėli derėjo.

Žal’ū vinėli derėjo, 
jaunu mergeli vil’ojo, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
jaunu mergeli vil’ojo.

— Oi tu mergela jaunoji, 
kadū mes tavi privilsim, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
kadū mes tavi privilsim?

Kadū mes tavi privilsim 
ir vainikėli nuiriisim, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
ir vainikėli nuiriisim?

Ir vainikėli nuiriisim, 
iri savo šalali parnešim, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
in savo šalali parnešim?

In savo šalali parnešim, 
iri purvinėli inmėsim, 
ei val’ui val’ui ir val’ui 
iri purvinėli inmėsim?
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In purvinei! inmėsim, — Oi tegū mindo traplana,
bėrus žirgel’ūs suvešim, an packavėl’ū nešėja,
ei val’ui val’ui ir val’ui ei val’ui val’ui ir val’ui
bėrus žirgel’ūs suvešim? an packavėl’ū nešėja.

20
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gir- ga - ga gir _ ga _ ga

Plaukė žūsalė 
per ažarėli, 
girgaga girgaga l 2 k 
per ažarėli. j

Ne viena plaukė, 
ir žūsinėlis, 
girgaga girgaga 
ir žūsinėlis.

Šėko mergelė 
po jaunimėli, 
opapa ocaca 
po jaunimėli.

Ne viena šėko, 
su bernužėl’u, 
opapa ocaca 
su bernužėl’u.

per a _ ža — rė— Ii, — rė _

— Ar tu pakirs!
giros medeli 
be piėlos, be kifv’o, 
be kotužėl’o?

— Ar tu išausi 
tank’as drobelas 
be nicū, be skieto, 
be šaudziklėlės ?

Ar tu pas’usi 
man marškinėlius 
be siūlo, be vaško, 
be adatėlės?

— Ar tu vilkėsi 
tais marškinėleis 
be kūno, be dūšos, 
be protužėl’o?
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Oi no _ ru no ru mie_ge__lb, ne tep mie _ g*__

F ?l I n g 

- Го, vi _ ne _ Го, ne

Oi noru noru miegėl’o,
ne tėp miegėl’o, vinėl’o. }2 k.

Ne tėp miegėl’o, vinėl’o, 
ne tėp vinėl’o, bernėl’o.

Ne tėp vinėl’o, bernėl’o, 
tėvo vienturo sūnėl’o,

J' J'! J /Р1
tep mie_ ge Го, vi _ ne_ Го.

t! penk’os šašos stonėlės, ] 
ir visos pilnos žirgėl’ū.

O kur cik vienas brolalis, 
tai tl cik viena stonėlė, 

tai tl cik viena stonėlė, 
ir toj nepilna žirgėl’ū.

katris valalėn augitas, 
priėg zarkolėli šokftas,

priėg zarkolėli šokftas, 
aukso obol’u bdvitas,

aukso obuol’u bovitas, 
jendru lopšalin l’ūl’uotas.

Kur penki šasi brolalei, 
t! penk’os šašos stonėlės, 

Kur penk’os šašos sasalės, 
ti penk’os šašos skrinėlės, 

ti penk’os šašos skrinėlės, 
ir visos pilnos drobėl’ū.

O kur cik viena sasalė, 
tai t! cik viena skrinėlė,

tai ti cik viena skrinėlė, 
ir tój nepilna drobėl’ū.

22

pats ai_
pats ai— sfu
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Palaisk žirgeli an lankds, 
aš pats ais’ū paulevoc, 
oili oilė oilileilė 
aš pats ais’ū paulevoc. 

Ėjau per slaūnū kaimeli, 
suscikaū savo mergeli, 
oili oilė oilileilė 
suscikaū savo mergeli.

— Mergėla mano jaunoji, 
paduok man baltu rankėli, 
oili oilė oilileilė 
paduok man baltu rankėli, 

paduok man baltu rankėli, 
priimk šū tams’ū naktėli, 
oili oilė oilileilė 
priimk šu tams’ū naktėli.

— Berneli mano jaunasai, 
priimc’ aš tavi negal’ū, 
oili oilė oilileilė 
priimc’ aš tavi negal’ū: 

tėvulis sėdzi už stalo, 
motūlė žūro per langu, 
oili oilė oilileilė 
motūlė žūro per langu.

— Mergėla mano jaunóji, 
neklausfk ku tėvai kalba, 
oili oilė oilileilė 
neklausfk, k€L tėvai kalba.

Ne su tėvais tu givėnsi, 
su manim gulsi ir kelsi, 
oili oilė oilileilė 
su manim gulsi ir kelsi.

Sunkaus darbėl’o nedirbsi, 
lankdn šienėl’o negrėbsi, 
oili oilė oilileilė 
lankdn šienėl’o negrėbsi, 

lankdn šienėl’o negrėbsi, 
kalni rugėl’ū nepjausi, 
oili oilė oilileilė 
kalni rugėl’ū nepjausi.
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Iž ritu ritėl’ū 
saulūtė tekėjo, 
o iž vakarėl’ū 
debesėlei ėjo.

Suscikaū mergeli 
kelal’ū ainancū, 
кар giedru saulali 
riti ūžtekancū.

— Oi mergėla mano, 
balta lelijėla, 
sėsk an mano kel’ū, 
an baltu rankėl’ū, 

sėsk an mano kel’ū, 
an baltu rankėlū, 
mes mudu kalbėsim 
daug meilu žodel’ū,

mes mudu kalbėsim 
daug meilu žodel’ū, 
daug meilu žodel’ū 
nog jaunu dzienėl’ū.

24

Ói aš pažitau savo motūli 
tefp šimto verpėjėl’ū: }2k.

naujas ratelis, linu kuodelis, 
mano motulė vefp’a.

Ói aš pažitau savo tėvuli 
tefp šimto artojėl’ū:

nauji žagralė, palši jautėlei, 
mano tėvūlis ara.

Ói aš pažitau savo sasūli 
tefp šimto audėjėl’ū:

naujos staklalės, šilku nitelės, 
mano sasūlė audza.

Ói aš pažitau savo brolali 
tefp šimto raitužėl’ū: 

šivas žirgelis, tuno balnelis, 
mano brolalis joja.
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2 k.

.h -b .b -h Į J' J*
ar žir_ ge -lis ne - pa - šar. tas.

Ko bernelis l’udnas, 
kodėl’ nevesėlas, 
ar žirgelis nepašartas, 
ar nepabalnótas?

Jei kecini žanicis, 
mes jau priródzisim. 
Neimk neimk dvaro panos 
sau už milim’aus'ū: 

dvaro mergelė 
nedirbs tau darbėl'ū, 
pasistacus zarkolėli 
cik apė veidel’us.

_________ |l. |2. I
W j, f_į|g=||
ar ne-pa.tal _no _ tas? _no.(tas)?
Neimkie bagótos 
su dzideleis turtais, 
ba ji tau prikalbės, 
kū tėvulis davė.

Neimkie našlalės 
su mažais vaikėleis, 
ba tu jos nemilesi, 
nei mažu vaikėl’ū.

Neimk labai grąžos, 
ba bus dažnai svecu, 
bus ir ponu ir bajoru, 
bus ir karalaičū.

Ciktai imkie tok’ū, 
kokis pats esi, 
tai bus meilė ir vienfbė, 
dziėvo padėjimas.

26

3. Druskininkų dainos 33



Кар aš turėjau kaimi mergeli, 
ėjau lankicie kas vakarėlis, 
oil’u vai lėle, oil’u vai lėle 
ėjau lankicie kas vakarėlis.

Кар aš nuvėjaū, ilgai stovėjau, 
prikėlė’ mergelės aš negalėjau, 
oil’u vai lėle, oil’u vai lėle 
prikėlė’ mergelės aš negalėjau.

— Mergėla mano, kodėl’ cilėjai, 
gal’ insilaidus kitu turėjai, 
oil’u vai lėle, oil’u vai lėle 
gal’ insilaidus kitu turėjai.

— Aš insilaidus kito neturėjau, 
buvau pavargus, miego norėjau, 
oil’u vai lėle, oil’u vai lėle 
buvau pavargus, miego norėjau.

Oi bernužėli, kū sudūmojai, 
kam po daržai! takūs mindzojai, 
oil’u vai lėle, oil’u vai lėle 
kam po daržai! takūs mindzojai?

— Tai po daržai! takūs mindzojau, 
kad mergužė!! pasidabojau, 
oil’u vai lėle, oil’u vai lėle 
kad mergužė!! pasidabojau.

ó ma.no ber_.ne _lis ki_tū imc ke_ci_na. _ci.(na).
*) Smulkios natos —kartojant.

Šaurūs vėjas pūca, 
rūtėli dzovina, 
o mano bernelis 
kitu imc kecina.

Tegu jis ju ima, 
tegul’ jū milūoja, 
tegu an šo svieto 
jam nelaimės klojas.

2 k.

O aš pasilikus 
rūtėl’ū daržalin 
ašarėlas lės’u, 
laiscis’u rūtėli.

Keiks’u tavi jaunu, 
keiks’u tu vietėli, 
katron pažadėjau 
nekaltu širdėli.

O aš pasilieku 
rūtėl’ū daržalin, 
ašarėlas lės’u 
ritas vakarėlis.

— Pasakfk, berneli, 
man dalikū šitū, 
kodėl’ išsirinkai 
sau mergeli kitu?



Berneli jaunas, 
kodėl’ išsipifšis, 
davis man žodeli, 
tėp grait ji užmiršai?

Ak tu prižadėjai 
cik mani milėcie 
ir mani cik vienu 
už draugi turėcie.

O dabar kiek čėso, 
кар tavi nematau, 
anei gromatėlės 
nog tav! neskaitau.

Išėmei skaistumu 
iž mano veidėl’ū, 
supinei pantel’ūs 
iž mano kasal’ū.

Supinei pantel’ūs 
iž mano kasal’ū, 
kasdziena virkdzini, 
ašarom plūkdzini.

Tu sakei, berneli, 
kad mani neplaisi, 
rutū vainikėl’o 
už nieku nelaisi,

o jau dar, berneli, 
tu mani aplaidai, 
rutū vainikėli 
už nieku nulaidai.

Man bernukas nemelau, 
kamašukūs pamierau, 
č’umbaidi c’umbaida, 
č’umbaidūki dalala.

Man bernukas an sakmin’ū 
prižadėjo pifkc šilkinės, 
č’umbaidi...

Man bernukas an kal’ėdū 
žadėj pifkcie daug parėdū, 
č’umbaidl...

Man bernukas an veliku 
žadėj pifkcie čeverikū, 
č’umbaidi c’umbaida, 
č’umbaidūki dalala.
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vai — nJas dzie.ne---- las,
r fрга _ u — le___ vo — jau

Pragėrau žirgeli ir kamanėlas 
ir praulevojau valn’as dzienelas. 
oi lile oi lėle, oili oileile 
ir praulevojau valn’as dzienelas.

L 112. J

a
oi -las.

Negaila žirgėl’o ir kamanėl’ū, 
cik gaila, man gaila jaunu dzienėl'ū, 
oi lile oi lele, oili oileile 
cik gaila, man gaila jaunu dzienel’ū.

Sugrįžo žirgelis ir kamanėlės, 
ciktai nesugrįžo valn’os dzienelės, 
oi lile oi lele, oili oileile 
ciktai nesugrįžo valn’os dzienelės.

S’untė mani motulė 
gelsvu linėl’ū raucie, 
oi l’ule l'ule l'ule 
gelsvu linėl’ū raucie. 

Aš tu linu neraus'u, 
svirnėlin ulevos’u, 
oi lu’le l’ule l’ule 
svirnėlin ulevos’u.
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Atjój šelmis bernelis 
vidun tams’os naktelės, 
oi Tule Tule Tule 
vidun tams'os naktelės.

Vidun tams'os naktelės 
bėl'dza svirno duralas, 
oi Tule l’ule l’ule 
bėl'dza svirno duralas.

— Acók, šelmi berneli, 
nebėl'sk svirno dural’ū, 
oi l'ūle Tule Tule 
nebėl'sk svirno dural’ū.

Ateis sana motūlė, 
atneš aukso raktel’ūs, 
oi l'ūle l’ule l’ule 
atneš aukso raktel’ūs.

Atėj sana motūlė 
ir atnešė raktel’ūs, 
oi l'ūle l’ule l’ule 
ir atnešė raktel’ūs.

— Acók, sana motūla, 
duok man pasikalbėcie, 
oi l'ūle l’ule l’ule 
duok man pasikalbėcie.
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*) IV posme pirmas ir antras taktai kartojami.
**) Smulkios natos kartojant.

Oi žinau žinau, 
niekam nesakau, 
žino mano širdelė, 
katrón šalin mergelė.

Nei labai toli, 
nei labai arei, 
už trisdešimts milal’ū, 
už žal’ujū giral’ū.

Aš per giralas 
sakalėl’ū lėks’ū, 
o per maralas 
gaigalėl’ū plauks’ū.
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O mūsū bernelis 
tai labai slaūnas: 
jis nujój pasdabój 
sau vienu mergeli.

Kvolinais, berneli, 
kad gausi aukštu, 
ot jau ca melavai, 
ba tu žamū gavai.

Kvolinais, berneli, 
kad gausi baltu, 
o tai tau jaū gerai, 
ba tu baltu gavai.

Kvolinais, berneli, 
kad gausi razumnū, 
o tai tau tai gerai, 
ba razumnū gavai.

Kvdlinais, berneli, 
kad gausi plonu, 
ot jau ca melavai, 
ba tu storu gavai.

Kvdlinais, berneli, 
kad gausi dafbščū, 
o jau ca melavai, 
cinginćłi gavai.

Kvolinais, berneli, 
kad gausi bagotū, 
ot jau ca tau gerai, 
ba bagotū gavai.
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Augino tėvulis 
vienturį sūneli, 
kecino jam šarcie 
juodbėri žirgeli.

Su žin’ū tėvėl’o, 
sanos motinėlės 
išjojo jieškėcie 
jaunos mergužėlės.

Išjėj vindravėcie 
an bėro žirgėl’o, 
an bėro žirgėl’o 
su žin’ū tėvėl’o.

Jis nejieško turtu, 
kad šimtūs žadėtu, 
cik jieško mergelės, 
katri ji milėtū.
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P p Į J- j I Į! Į r
Vė —lū va _ ka__  rė— H mė_nu_lis te____kė___ jo,

ru_ te_ lu dar_ že _lin mei-lei pra.kal _ bė — jo, _ bė — jo.

Vėlu vakarėli 
mėnūlis tekėjo, 
rūtėl’ū daržalin l 
meilei prakalbėjo, f

— Mergužėla mano, 
balta lelijėla, 
ar dzidzi sukrovė 
motulė kraiteli, 

ar dzidzi sukrovė 
motulė kraiteli, 
ar dzidzū paskirė 
tėvulis dalali?

— Visa mano dal’a 
cik rūtelė žal’a, 
dzidelis kraitelis 
rūtėl’ū daržalis.

Laiminga mergelė, 
katri rūtas sėja, 
o dar laimingesnė, 
katri išnešėją.

O dar lamingėsnė, 
katri išnešėją, 
tu ir numirus’ū 
su rūtū kavėja.

Nūpina vainiku, 
uždeda an grabo, 
laidza dūsaudami 
iš tėvūl’o dvaro.

39



35

_ve_(łi)pri-va __ ža —vau ža _ Гй pie___ ve  Ii,

Važavau dziėnū, 
važavaū nakci 
ir privažavau 
žal'ū pievėli. 2 k.

Toje pievėlėn, 
toje žal’ojon 
ti mergužėlė 
šieneli grėbė.

— Oi mėrgit mėrglt, 
mergite mano, 
tai man pacinka 
tavo darbelei, 

tai man pacinka 
tavo darbelei, 
Ifg’on lankėlėn 
grėbcie šienelis.
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p 41^ Ji Ji Ji I J*  > Ж:.Ь J I fl
su tuo jau-nu ber.nu-žė-lu be-kal-banc be^šne.kanc.

Už jūraTū, už maral’ū Mergužėla lelijėla,
nulijo nusnigo neviėrik bernėl’u,
su tuo jaunu bernužėrū 1 neduok žiedo nei vainiko,
bėkalbanc bėšnekanc. Į ' nei meil’u žodėl’ū, 

duok aluco, duok miduco, 
tegu jos, nenakvos, 
per du laukus, per tris laukus 
palidėk necingek.
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37

Ateis šal —tas ru_de-nė _ lis, at_ eis šaltas ru-de.nė-lis.

Ateis šaltas rudenėlis, 
ateis šaltas rudenėlis, | 
bus ir gairū ašarėl’ū. j

Vieni in šl’ubū važavo, 
vieni in šl’ubū važavo, 
kici in vaisku nuvėjo.

Saltišūkas nebagucis, 
saltišūkas nebagucis 
po karčmelas jodzinejo.

Po karčmelas jodzinejo, 
po karčmelas jodzinejo, 
rakrūtėrūs varinėjo.

Oi tai dėkui tam vaitūku, 
oi tai dėkui tam vaitūku, 
ku pririnko rakrūtūkū.

už to šel _m'o ber.nu -žė _ Го, 
Ku, tėvuli, padarėt, 
mani jaunu išvarėt 
už to šelm’o bernužėl’o, l 2 k 
ku nei karto nemat’aū. Į

Kū nei karto nemat’aū, 
nei vardėl’o nežinau, 
jisai tolimos šalalės, 
ne dėl’ mani mergelės.

kū nei kar.to ne_ma_tau.
Oi tėvuli sanasai, 
oi tėvuli mielasai, 
jisai dzidzis pijokėlis, 
pragers mano šarvėli.

Jis pragėrė namel’ūs 
ir nog lauko rugel’ūs, 
pragers mano valn’as dzienas 
ir nog ranku žiedėtus.
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— Grįžk, dukrala, atgal’o, 
grįžk, jaunoji, atgal’o, 
grūžik skrin’as ir perinąs 
ir tank’ojas drobelas.

— Jau ne čėsas, tėvuli, 
jau ne čėsas, sanasai, 
кар sustojom prieš altorū, 
pažadėjau širdėli.
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*) Smulkios natos —kartojant.

Augino tėvūlis vienturį sūneli, 
ir nusišėrė jaunas sūnelis l 2 k 
sau juodbėri žirgeli. Į

Dūmojo dūmeli jaunasai sūnelis 
ir sudūmojo vienu dūmeli 
imc’ tolimu mergeli.

Išjojo bernelis pas jaunu mergeli, 
tolimu kėl’ū jaunas bernelis 
tai vasaros dzienėli.

Tai bėgo žirgelis, tai bego bėralis, 
о кар dabego lig’ū lankeli, 
sustój bėras žirgelis.

Sustojo žirgelis, sustojo bėralis: 
— O palauk sustok, jaunas berneli, 
kecinai pasganicie.

Nestojo bernelis, neganė žirgėl’o, 
ir nusižvengė l’ūdnai žirgelis 
po bernel’ū bėgdamas.

— Tai bėkie, žirgeli, tai bėkie, bėrali, 
о кар dabėgsi ligū laukeli, 
sustok, bėras žirgeli.

Sustókie, žirgeli, sustókie, berašai, 
ói palauk sustok, bėras žirgeli, 
aš tavi pasgams’u.

— Tai bėkie, žirgeli, tai bėkie^ bėrali, 
о кар dabėgsi dobilu lauku, 
sustok, bėras žirgeli.

Sustókie, žirgeli, sustókie, bėrali, 
oi palauk sustok, bėras žirgeli, 
aš tavi pasišars’u.
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Tai bego žirgelis, tai bego bėralis, 
о кар dabego dobilu lauku, 
sustój beras žirgelis.

Sustojo žirgelis, sustojo bėralis: 
— Oi palauk sustok, jaunas berneli, 
kecinai pasišarcie.

Nestojo bernelis, nešėrė žirgėl’o, 
ir nusižvengė l’ūdnai žirgelis 
po bernel’ū bėgdamas.

— Tai bėkie, žirgeli, tai bėkie, bėrali, 
о кар dabėgsi sraūn’ū upeli, 
sustok, beras žirgeli.

Sustókie, žirgeli, sustókie, bėrali, 
oi palauk sustok, bėras žirgeli, 
aš tavi pasgirdzis’u.

Tai bego žirgelis, tai bego bėralis, 
о кар dabego sraūn’ū upeli, 
sustój bėras žirgelis.

Sustojo žirgelis, sustojo bėralis: 
— Oi palauk sustok, jaunas berneli, 
kecinai pasgirdzic’.

Nestojo bernelis, negirdė žirgėl’o, 
ir nusižvengė l’ūdnai žirgelis 
po bernel’ū bėgdamas.

— Tai bėkie, žirgeli, tai bėkie, bėrali, 
о кар dabėgsi vūošv’o dvarali, 
sustók, bėras žirgeli.

Sustókie, žirgeli, sustókie, bėrali, 
oi palauk sustók, bėras žirgeli, 
aš duos’u pasilsėcie.

Tai bego žirgelis, tai bego bėralis, 
о кар dabego vūošv’o dvarali, 
sustój bėras žirgelis.

Sustojo žirgelis, sustojo bėralis: 
— Oi palauk sustók, jaunas berneli, 
kecinai pasilsėc’.

Tai stojo bernelis, tai stabdė žirgeli, 
ir nusižvengė linksmai žirgelis 
pas rūtėl’ū daržali.

Tai verkė mergelė, tai verkė jaunoji, 
verkė mergelė, verkė jaunoji, 
skūndzas sanai motūlai:

— Prapūol’au, motula, prapūol’au, širdela, 
už dzidzu bėdų, už rūpestėl’ū 
ir gail’u ašarėl’ū.

— Neciesa, dukrala, neciesa, jaunoji, 
nei dzidzos bėdos, nei rūpestėlės, 
nei gail’os ašarėlės.

— Nekenci, motula, nekenci, širdela, 
mani, dukralės, darži rūtelės, 
klėtin margos skrinėlės.

Išais’ū, motula, išais’ū, širdela, 
su vienu dzienū, su adinėli, 
su vienu minutė!!.

Pastigsi, motula, pastigsi, širdela, 
mani, dukralės, darži rūtelės, 
klėtin margos skrinėlės.
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40

po so- du vaikščiojo, mer-ge-las vi-Го-jo, mer.ge—las vi-lojjo).
Sanas sanutūkas, 
žilas žilutūkas 
po sodu vaikščiojo, 
mergelės vil’ojo: 

— Akši, mergužČla, 
balta lelijėla, 
aš tau priskins’u 
grušū obolėl’ū.

Dar nepabuvaū 
nei pusės metėl’ū, 
jau ir išsipildė 
grūšos obolėlei.

Kad būtau žinojus 
tu savo neščėsci, 
tai būtau nevalg’us 
grušū obolėl’ū.

Aš tau priskins’u 
grušū obolėl’ū, 
tai tu pavalglsi 
grušū obolėl’ū.

Кар sužinojo 
mano tėvulis, 
jis mani barė 
ir iš namu varė.

Paklaus’aū senėl’o, 
ėjau in sodeli 
ir daugi pavalg’au 
grušū obolėl’ū.

Jis mani barė 
ir iš namu varė, 
mani neščeslivos 
niekas neūžtarė.

41

Auš-------- ta auš _ ra__ lė, švie_ sus pa — za _ rė__ lis,

ran- gas bro — lis an vai- ne_  lės, an vai. ne _(lės).
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Aušta aušralė, šviesūs pazarėlis, 
rang’as brolis an vainėlės. } 2k.

Stovi žirgelis kiemi pabalnotas, 
kamanėlėm inžabotas,

o jo sasarėlė prie šalies stovėjo, 
stovėdama gailei verkė.

— O cTlėk neverkie, jauna sasarėla, 
aš išjos’u, vėl' parjos’u.

Jei neparjos'u, žaunierėl'u stos'u, 
visus Prusus iškapos’u.

Prūsijos miestelis gražai malevotas. 
ašarėlėm numazgotas.

bro___ la ___ lei, _ la _ (lei).ma— ži mu -----  su

Oi ūžkit ūžkit, 
giros medelei, 
maži mūsū brolalei. } 2 k.

Oi užaugs užaugs 
musū brolalei, 
iškirs giros medel’ūs.

Giralėn kirto, 
pagirin tašė, 
priėg vieškelėl'o statė.

O ir pastatė 
margu dvarali 
su ketureis kampėleis.

O kas kampelis, 
raiba degulė 
kas ritelis kukavo.
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Su naktełi per naktełi 
aš miegėl’o nemiegojau. } 2 k.

Aš miegėl’o nemiegojau, 
an žirgėl’o prarimójau.

An žirgėl’o prarimójau, 
sau dūmeli susdūmojau.

Sau dūmeli susdūmojau, 
kur kecinaū, ti nujojau.

Dar dalgeli išpuscis’u, 
pradalgėli išvarfs’u.

Man dalgelė grl'no plieno, 
pradalgėlis žal’o šieno.

Aš dalgeli graitai trauk’au 
ir vakaro linksmas lauk’au.

О кар vakaro sulauk’au, 
pas mergeli aš nutrauk’au.

— Oi mergela lelijėla, 
ar priimsi nakvinėlėn?

— Aš priimtau ir milėtau, 
kad tėvūl’o, nesbijótau.

Dar bernelis neatjójo, 
jau motulė sužinojo.

Motka dūkri lovon rado, 
lazdų mušė, samcu bado.

Linko palinko žal’as beržalis 
anta mano žirgėl’o, } 2 k.

o kad tėp linktų vūošv’o širdelė 
laisc’ už mani dukrali.

Tėvulis laido, motulė liepė, 
dukralė pači nėjo.

—Mergela mano, jaunoji mano, 
kuroj mani brokavoji:

af aš ne baltas, ar ne raudonas, 
ar ne tėvo sūnelis, 

af aš ne gražūs, ar ne bagótas, 
ar ne darbinikėlis ?

— Tai tu ir gražūs, tai ir bagótas, 
durna tavo galvelė:

о кар tu jojai viešu kelal’ū, 
žūrėjau per langeli.

Кар mūštravojai bėru žirgeli, 
spaudė mano širdėli.

— Mergela mano, jaunoji mano, 
naravistas žirgelis.
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mo-tu-lė sė---- dė - jo, -dė-(jo).po scik-la—Го lan.ge-fu

Per girū girai! 
saulūkė tekėjo, 
po sciklal’o langel’ū 
motulė sėdėjo.

Paraina dukralė 
viešuoju kelal’ū, 
klausinėjo motulė 
jaunos’os dukralės:

— Dukrala viešnėla, 
kur tu vaikščinėjai, 
kodėl’ tavo rūbel’us 
rašale užgovė ?

Kodėl’ tavo rūbel’us 
rašale užgovė 
ir rūtėl’ū vainikėli 
miglalė užkrito ?

Kodėl’ tavo, dukrala, 
kojelės rasotos, 
kodėl’ tavo, viešnėla, 
vainikas miglotas ?

— Motula širdela, 
lidėjau brolali, 
lidėjau brolali 
viešuoju kelal’ū, 

tai užtai rūbel’us 
rašale užgovė 
ir rūtėl’ū vainikėli 
miglalė užkrito;

tai užtai, motula, 
kojelės rasotos, 
tai užtai, širdela, 
vainikas miglotas.

— Dukrala viešnėla, 
nevierni žodeliai, 
lidėjai berneli 
per žal’ū girali.

Lidėjai berneli 
per žal’ū girali, 
su bernel’ū po beržal’ū 
žodeli kalbėjai, 

tai užtai rūbel’us 
rašale užgovė 
ir rūtėl’ū vainikėli 
miglalė užkrito, 

tai užtai, dūkrala, 
kojelės rasotos, 
tai užtai, viešnėla, 
vainikas miglotas.
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Кар aš jaunas gėrau, pasigėrau, 
sėsdamas an žirgo pasviravau, } 2 k.

sėsdamas an žirgo pasviravau, 
an aukso jendralės pasirėm'au.

Tój aukso jendralė pus’au lūžo, 
oi oi oi dzievul’au manas mielas, 

oi oi oi dzievul’au manas mielas, 
bars mani tėvulis už jendrałi.

— Cit nebark, tėvuli, už jendrałi, 
oi кар aš paaugsiu, pasiūgės’u, 

о кар aš paaugs’u, pasiūgės’u, 
už aukso jendrałi užmokės’u.

47

js I JO J>
kas ri _te - lis va_ ka _ rė _ 

Pas motułi augau, Į _ , i 2 k.
vargo neturėjau, J 
kas ritėlis vakarėlis I _ .

, ~ 2 k.m daržan ėjau. Į

In daržali ėjau, 
žal’as rūtas skfn’au, 
prisiskinus sau rūtėl’ū 
vainikėli pln’au.

M .M I j B
lis in dar. ža . Ii ė---- jau.

Vainikėli pfn’au, 
an galvelės dėjau, 
užsidėjus an galvelės 
jaunimėlin ėjau.

Jaunimėlin ėjau, 
dainelas dainavau, 
trale trale tralelė 
dainelas dainavaū.
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Oi kap aś bu ___ vau pas mo_ t i nė H.

i' IJ .1.1J ■
pas mo_ti _ nė ----- Ii,
pas mo.ti — nė ----- łi,

Oi кар aš buvau pas motinėli, 
pas motinėli, pas meilažodi, 
pas motinėli, pas langvadarbi, 

ji man langvino langvūs darbel’ūs, 
ji man langvino langvūs žodel’ūs. } 2 k.

Ankstu rlteli rutū daržalin, 
pusė dzienėl’ū po atpuskėli, } 2 k. 

pusė dzienėl’ū po atpuskėli, 
o vakarėliu po jaunimėli. } 2 k.

Pūsė naktėl’ū namo parėjau, 
tarė motulė tai meilažodė, 
tarė motūlė tai lengvadarbė.

— Aikie, dūkrala, tu pasilsėsi, 
po patalėl’ū tu pagulėsi. } 2 k.

O kai patekaū tai anitaitei, 
tai anitaitei, tai graudažodei, 
tai anitaitei, tai sunkadarbei,

ji man sunkino sunkūs darbel’ūs, 
ji man sunkino sunkūs žodel’ūs. } 2 k.

Visa dzienėlė rugel’ūs pjov’au, 
saulalė laidos, pėdus nešojau, } 2 k.

pas leng-va-
naktėlė temsta dar nestacfci, 
pūsė naktėl’ū dar nestafci, } 2 k. 

gaidelei giedój, namó parėjau, 
tarė anita tai graudažodė, 
tarė anita tai sunkadarbė:

— Aikie, martėla, tai pasilsėsi, 
žal’u rugėl’ū tai pamolėsi. } 2 k.

Ne ciek aš mal’aū, kiek gailei verk’aū 
an limenėl’o pasiramdama, } 2 k.
an limenėl’o pasiramdama, 
motūlės žodzūs atsimindama. } 2 k.

— Oi tu, berneli, šunies liežūvi, 
mokėjai locie ir privil’ocie, } 2 k.

mokėjai locie ir privil’ocie, 
o dar nemoki pašėnavocie. } 2 k.

Sakei, nemalsi žal’u rugėl’ū, 
sakei, nepjausi kalni kvietėl’ū, } 2 k.

o dar ir malū žal’ūs rugel’ūs, 
o dar ir pjaunu kalni kvietel’ūs. }2 k.

— Mergėla mano, jaunoji mano, 
šėnavoj tėvas ir motinėlė, } 2 k.

šėnavoj tėvas ir motinėlė, 
jau dar ne čėsas pašėnavocie. } 2 k.
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gra_  žu jo_ cieŠvie.si пак__cis mė_ na_ sie _пэ,

vin _ dra - vo _ cie, gra_  žu jo _ cie vin.dra _vo_(cie)

Šviesi nakcis mėnasiena, 
gražu jócie vindravocie. } 2 k.

— Oi žirgeli juodbėrėli, 
taisfk kojas in kelali, 

taislk kojas in kelali, 
raiks tau begcie vieškelėl’ū,

raiks tau begcie vieškelėl’ū, 
apsistócie prie vartėl’ū,

apsistócie prie vartėl’ū, 
palańkc mergėlai galvėli.

50

ir pri-rin-ko pri.vuo.ga — vo, pas ber.ne.li nu-ke-la —vo.

^4 j j J | Ш

Ku aš tau, ku aš tau
Kū aš tau, kū aš tau

vuo-ge - lū da ------ vau,
bl’ū-de—Ii pri ------ pi-(lau).

*) Paskutinio posmo variantas.
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Ań kalnėl’o, ań aukštojo, 
ti Kas’ūtė rinko vūogas, 
ir pririnko privuogavo, 1 2 k 
pas berneli nukel’avo. |

Ir pripilė jam vuogėl’ū 
pilnu dzideli bl’ūdėli. 
— Cik tu niekam nesakfkie, 
savo širdzin užlaikfkie,

ku aš tau, ku aš tau 
vuogėl’ū dav’aū, 
kū aš tau, ku aš tau 
bl’ūdėli pripfl’au.

51

lu merge-la, tu jau.no-ji, kam vei-de-lūs kro.sa _ vo _ ji.

Tu mergėla, tū jaunoji,

kam veide _ lūs kro. sa _ vo -(ji)?oi _ le oi _ le oi _ iei.le _ le

kam 
oile 
kam

veidel’ūs krosavoji, 
oile oileilėle 
veidel’ūs krosavoji ?

Kam veidel’ūs krosavoji 
ir plaukel’ūs garbinóji, 
oile oile oileilėle 
ir plaukel’ūs garbinóji?

Dūos’u rubli, tris kapeikas, 
ir veidelis nebesveikas, 
oile oile oileilėle 
ir veidelis nebesveikas.

52

Oi aš jau.nas žau.nie.ru-kas, oi aš jau.nas žau_nie-ru —kas

ffł I .b >1 «М J :ll
šim.tū mi_ lū ke_la_vau, nak-vi _ nė _ lės ne_ga_vau.
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Oi aš jaunas žaunierūkas, 
oi aš jaunas žaunierūkas 
šimtu mil’ū kel’avaū, Į 
nakvinėlės negavau. J

Ir daėjaū karčamėli, 
ir daėjau karčamėH, 
karčamėlė traktauna, 
šinkorkėlė dar jauna.

Ajo merga vino laiscie, 
ajo merga vino laiscie 
ir aidama kalbėjo, 
iš kur vinas tekėjo.

— Ar iž mano baltu ranku, 
ar iž mano aukso žiedu, 
ar iž mano rankel’ū, 
ar iž aukso žiedel’ū.

Nei iž mano baltu ranku, 
nei iž mano aukso žiedu, 
nei iž mano rankel’ū, 
nei iž aukso žiedel’ū, 

iž jievaro žal’o medzo, 
iž jievaro žal’o medzo, 
iž jievaro medėl’o, 
iž jo tank’u šakėl’ū.
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> gr-71 .M > i J1 Он Л
Tu ū-žuo.le, tu ža-la_sai, ne_sto_vė — kie prie ke.la.(lo).

Tu užuole, tu žal’asai, 
nestovėkie prie kelal’o, 

ba atpuca šaurūs vejas 
tank’as šakas laužidamas, 

tank’as šakas laužidamas, 
viršūnė!! palankdamas.

Oi mergėla lelijėla, 
nesėdekie už skomel’ū, 

nesėdekie už skomel’ū, 
nerimókie an rankel’ū.

Nerimókie an rankel’ū, 
nežūrėkie per langeli, 

ba atjoja pulkas raitu, 
visi jauni šaudzidami.

Visi jauni šaudzidami 
ir rankelėm pl’auškidami, 

ir rankelėm pl’auškidami 
ir skustėlėm pamodami.

Ciktai vienas tavo mielas 
tai jis jaunas cikei joja, 

tai jis jaunas cikei joja, 
valn’ū dzienu trocitojas, 

valn’ū dzienu trocitojas, 
žal’os rūtos vfcitojas, 

ba jis neša vainikėli 
ir auksal’o žiedužėli.
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— Ko verki, mergužėla, 
ko verki, lelijėla, 
ar ne linksmas dvaralis, 
ar ne meilūs bernelis?

— Būtu linksmas dvaralis, 
būtu meilūs bernelis, 
cik nerami širdelė, 
kad svetima šalalė.

Ais’u aš pas močuti, 
aš ais’ū pas širdėli, 
močūtei pasiskus’u, 
širdėli nuramfs’u.

— Kur aisi, mergužėla, 
kur aisi, lelijėla, 
kelei beržais užaugo, 
takelei dobilėleis.

— Aš ais’u pas močūti, 
aš ais’u pas širdėli, 
beržal’ūs palaukdama, 
dobilėl’ūs mindama.

— O tai tau, dukružėla, 
o tai tau, jaunutėla, 
o tai tau, milimasai, 
širdelės lauk’amasai,

dziėnū misli mislinai, 
nakci sapnį sapnavai, 
nakci sapni sapnavai, 
su bernel’u kalbėjau.

J=86
55

jau.na mus se _ se_ lė už sko-mu sė. dė_ jo, už sko.mū sė _ dė_(jo).
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L’udnas šis Titelis 
o ir vakarėlis, 
jauna mus seselė 
už skomu sėdėjo.

S’ūbau jos galvelė 
кар mirtos šakelė, 
dusau jos širdelė 
кар giros paukštelė.

Oi brólei brólei, 
Brólei sakalukai, 
kinkfkit žirgus, 
lidėsime sėsi.

2 k.

Nór sėsi lidėjom, 
bet sesė nestojo, 
bet sesė nestojo, 
balsal’u raudojo.

— Oi vežkit vežkit 
atgal’ pas močūti, 
kur mani močutė 
gražai užaugino.

Kur mani močutė 
gražai užaugino, 
kožnos valandėlės 
dukrali vadzino.

56

Oi ko nul’ūdai, 
jauna sasarėla: 
ar tu lauki raitu pulko, 1 
ar jauno bernėl’o? Į

Atjos raitu pulkas 
ir jaunas bernelis, 
išveš tavi, sasarėla, 
svecimon šalalėn.

Svecimon šalalėn, 
neram’on vietėlėn, 
verksi verksi, sasarėla, 
per visas amžalis.

Verksi tėvėl’o 
per dvejus metel’ūs, 
o san6s’os motinėlės 
per visas amžalis.

54



Л p r i
oi oi o—jo-joi
S’untė mani motulė 
in šalcini vanden’o, 
oi oi ojojoi 
in šalcini vanden’o.

Aš neklaus’au motulės, 
aš nuvėjaū dunojin, 
oi oi ojojoi 
aš nuvėjaū dunojin.

Su auksal’o viedrėleis, 
su sidabro nėšaleis, 
oi oi ojojoi 
su sidabro nėšaleis.

Aš pasdėjau viedral’ūs 
an geltonos pieskėlės, 
oi oi ojojoi 
ań geltonos pieskėlės, 

aš paskórau nėšal’ūs 
an karklal’o šakelės, 
oi oi ojojoi 
an karklal’o šakelės.
Žūrau pluko laivelis, 
tan laiveliu bernelis, 
oi oi ojojoi 
tan laivėlin bernelis.

aukšei kalnai

I .M .M > / J !l 
in šal- ei _ ni van.de _nb.

— Oi mergela mergela, 
ko nesami vanden’o, 
oi oi ojojoi 
ko nesami vanden’o?

Aš nėsam’u vanden’o, 
pažūrės’u bernėl’o, 
oi oi ojojoi 
pažūrės’u bernėl’o.

— Aik, mergela, pas mani, 
tu t! vargo nevargsi, 
oi oi ojojoi 
tu ti vargo nevargsi.

Tu ti vargo nevargsi, 
darbėl’ū nedarfsi, 
oi oi ojojoi 
darbėl’ū nedarfsi:

po kalnel’ūs vaikščosi, 
juodas vūogas rank’osi, 
oi oi ojojoi
juodas vūogas rank’osi.

Dau dzievūlis proteli, 
ku neklaus’aū bernėl’o, 
oi oi ojojoi 
ku neklaus’aū bernėl’o:
— vargelei,

vuogėlės — ašarėlės, 
oi oi ojojoi 
vuogėlės — ašarėlės.
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Jau - nas ber----- ne------lis Vii _ nim bū da ____  mas

mis _ Ii __no dū _ mo — jc

Jaunas bernelis 
Viln’un būdamas 
mislino dūmojo, Į 2 k 
kur augs mergelė: f

ar Viln’aus miešti, 
ar Varšavėlin, 
ar slaunan kaimeliu 
pas motinėli?

Nei Viln’aus miešti, 
nei Varšavėlin, 
cik slaunan kaimeliu 
pas motinėli.

Išjoj bernelis 
in kel’onėli, 
paliko mergeli 
pas motinėli

an dzidzu vargu, 
an dzidzu bedu, 
o žal’ū rūtėli 
an pradalgėl’ū.

kur augs mer— ge— lė. -ge-(lė):

Parjój bernelis 
iš kel’onėlės, 
parnešė mergėlai 
dzidzi aščinčū:

rūtėl’ū seklu, 
dzivnu žolinu. 
— Te, pasek, mergėla, 
po sciklo langu.

Četvergi sėjo, 
pėdničon dzfgo, 
nedėl’os ritei! 
jau pražidėjo.

Šelmis bernelis 
labai užplko, 
paėmis dalgeli 
ėj in daržai!, 

kirto rūtėli 
iš pašaknėl’ū, 
raudonu rožali 
per viršūnės.
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J=86

Aš už _ gi — iriau Lie _ tu — von 
ir už au gau ton pa — con, aš ne — ži _ nau.

Aš ūžgim’au Lietuvon 
ir užaugau ton pacón, 
aš nežinau, kur žanicies, 
ar Varšavi, ar Maksvon.

—Aš nelauks’u, motūla, 
aš nelauk’su, širdėla, 
aš nelauks’u, motinėla, 
dzvieju trijų dzienėl’ū.

Aš iš visos Lietuvos 
neišsirenku mergos, 
katri būtu man prie širdzies, 
aš nejfeškau turtingos.

Dunda bilda skrinėlės, 
dūnda bilda margos’os, 
gailei vefk’a dukružėlė 
iš močūtės aidama.

— Ausk, močūte, drobelas, 
o aš jauna juostelas, 
kalbin mani bernužėlis 
in svecimū šalali.

— Dar palaukie, dukrala, 
dar palaukie, jaunoji, 
dar palaukie, dukružėla, 
nór šuos vienus metel’ūs.

— Cit neverkie, dukrala, 
cit neverkie, jaunoji, 
aš tau dūos’u vuogel’ū, 
aš tau dūos’u raudonu.

— Aš nenoru vuogel’ū, 
aš nenoru raudonu, 
aš už vūogū raudonesnė 
nuo anftos žodėl’ū.

Tu berneli jaunasai 
dobilėli baltasai, 
privil’ojai mani jaunu 
su žal’ūoju vinel’ū.
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Saulutė laidzas, mėnulis šoka*,  
Jas’us an dvaro žirgu balnojo. } 2 k.

* Teka.

Jis balnodamas, gailei verkdamas: 
— Pabagaslovik, tėvuli, kėl’o, 

pabagaslovik, tėvuli, kėl’o, 
kad aš pasciktau kel’u mergeli.

Už ažaržl’o, už vandenėl’o, 
rinko mergelė drabnas vuogelas.
Atjojo Jas’us afi šfvo žirgo: 
— Oi padėkdziėvas jaunai mergėlai, 

oi padėkdziėvas jaunai mergėlai, 
jaunai mergėlai vuogėl’ū rinkcie.

— Oi Jas’au Jas’au, atstok nudg mani, 
ba nubliedzinai skaistu veideli, 
rūdzu aptraukė aukso žiedeli.

O Jas’au Jas’au, bijókis dziėvo, 
naktelė temsta, o aš cik viena.

Lanks’ū galvėli palei žamėli 
tėvul’u sanam ir motinėlai, 

tėvūl’u sanam ir motinėlai, 
brolal’u jaunam ir sasarėlai, 

brolal’u jaunam ir sasarėlai 
ir visam jaunam ir jaunimėl’u.

Kapai jo—jau perža-lu gi-ra_H, ir nus.lau__žau

pu—ei — no ša _ ke — Ii, pu — ei _ no ša_ ke_(Ii).
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Кар aš jojau per žal’ū girali, 
ir nuslaužau pūcino sakeli. } 2 k.

Ir nuslaužau pūcino šakėli, 
ir sukirtaū žirgu per galveli.

Ir sukirtaū žirgu per galveli, 
ir nukrito pūcino vuogelė.

Кар gi graži pūcino vuogelė, 
dar gražasnė Lietuvos mergelė.

Ir paminė žirgas po kojeli, 
ir nūnešė in vuošv’o dvarali.

Ir išdzl'go žal’as jievarėlis, 
tan jiėvarin kukuoja degute.

— Išaik išaik, sana vuošvužėla, 
kalbėk kalbėk meilingus žodel’us

Prašė mani už baltu skomėl’ū, 
davė gėrcie žal’ojo vinėl’o.

Aš vinėl’o mažai kaštavojau, 
o mergeli labai pasdabójau.

62

o jau aš gir.dzu, ku mo-tu-lė šne.ka. kū mo.tu, lė šne.fka):

Oi cikei cikei Nemunėlis teka, 
o jau aš girdzu, ku motulė šneka: } 2 k. 

kecin mani laiscie už sano našlal’o, 
tai aš nemokės’u sano šėnavocie.

Aš ji tris dzienelas dumuosa laikis’u, 
ketvirton dzienėlėn šarmu pagirdzis’u,

kap ais vieškelėl’ū, akmen’u paris'u, 
klos’u patalėli gail’u dzirgėlėl’ū.

* * *

Oi cikei cikei Nemunėlis teka, 
o jau aš girdzū, ku motulė šneka: } 2 k. 

kecin mani laiscie už jauno bernėl’o, 
o tai aš mokės’u jauno šėnavocie.

Aš ji tris dzienelas klėtėlėn laikis’u, 
ketvirtdn dzienėlėn vinu pagirdzis’u.

Kap ais vieškelėl’ū, rankėli padūos’u, 
klos’u patalėli baltu pierinėl’ū.
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Au.gom au-gom du bro-lu - kai, a_ bu vien_var— dzu —kai,

šė _ rėm šė _rėm po žir- ge _ П, a — bu juodzbė----- ru_ (kai).

Augom augom du brolūkai, 
abū vienvardzūkai, 
šėrėm šėrėm po žirgeli, 1 
abū juodzbėrūkai. J

Nusišėri pasbalnóji 
josim pas mergeli, 
josim josim pas mergeli 
mergei’ū dabócie.

Pasdabójau sau mergeli 
dzvflikos metėl’ū: 
barė tėvas ir motina, 
kū jaunu dabojau.

Barė tėvas ir motina, 
kū jaunu dabojau, 
barė brolis ir sasutė, 
kū jaunu vil’ojau.

— Nebark, tėvas ir motina, 
kū jaunu dabojau, 
nebark, broli ir sasūte, 
kū jaunu vil’ojau.

Nebark, broli ir sasūte, 
aš jū paaugis’u, 
lais’u žirgu lig’on lankon, 
tegu lidavoja, 

lais’u žirgu li'g’on lankon, 
tegū lidavoja, 
o mergelė pas motūli 
tegū ulevoja.

— Ul’ok ul’ok, mergužėla, 
dvejis trajis metūs, 
o an tracū aš metėl’ū 
pažūrėc’ atjos’u.

Ir suvėjo dveji mėtai 
кар viena dzienėlė, 
jos’u jos’u pažūrėcie 
aš savo mergelės.

Ir nujojau pas mergeli, 
sėdau už skomėl’ū, 
žurau žūrau — mergužėlė 
jau be vainikėl’o.

— Tai tau, tai tau, mergužėla, 
dzidza paul’onė, 
an rank’ėl’ū mažas vaikas 
кар pamolevbnė.

— Kad tu būtai, bernužėli, 
šakon pasikóris, 
nei tu mani mergužė!!
būtai privil’ojis, 
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kad tu būtai, bernužėli, 
akmenėl’ūs vartis, 
nei an mano baltu ranku 
mažas vaikas vefkis, 

kad tu būtai, bernužėli, 
žal’ūs rug’ūs malis, 
nei nuo mano baltu ranku 
aukso žiedus movis.

64

Užkukavo antelė an maru, 
ir ūžverkė dukralė neval’on: } 2 k.

— Vaduok mani, motūla, vadūokie, 
nór ir tank’as drobelas pardūokie. } 2 k.

— Vėlei tavi, dukrala, nemacic’, 
be kū tank’as drobelas patrdcic’.

Užkukavo antelė an maru, 
ir ūžverkė dukralė neval’on:

— Vaduok mani, tėvuli, vadūokie, 
nór ir palšus jautel’ūs pardūokie.

— Vėlei tavi, dukrala, nemacfc’, 
be kū palši jautėlei patrocic’.

Užkukavo antelė an maru, 
ir ūžverkė sasūlė neval’on:

— Vaduok mani, sasūte, vadūokie, 
nór ir rutū vainiku pardūokie.

— Vėlei tavi, sasūte, nemaclc’, 
be kū vainikėlis patrocic'.

Užkrikavo antelė an maru, 
ir ūžverkė sasūte neval’on:

— Vaduok mani, brolali, vadūokie, 
nór ir bėru žirgeli pardūokie.

— Vėlei tavi, sasūte, nemacic’, 
be kū bėras žirgelis patrocic’.

Užkrikavo antelė an maru, 
ir ūžverkė mergelė neval’on:

— Vaduok mani, berneli, vadūokie, 
nór ir dzidzi dvarali pardūokie.

— Nór ir dzidzis dvaralis patrocic’, 
abi jauna mergelė pamacic’.
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Oi oi oi dzievūl’au, kas gi tai ira, 
kad iš vakarėl’ū debesei kila, } 2 k.

kad iš vakarėl’ū debesei kila, 
iš tu debesėl’ū lietūlis l!ja, 

an žal’os rūtelės miglalė krinta, 
nog žal’os rūtelės rašale bira?

Ais’ū in daržai! pasivaikščinec’, 
su žal’u rūteli pasikalbinėc’.

Dar aš nedaėjaū rutū daržal’o, 
кар kardas pervėrė širdėli mano.

Dar aš nenuskfn’au žal’os rūtelės, 
sudrabėj rūtelė, krito lapelei.

Cikūs ramūs vakarėlis, 
ti ramu an laūko, 
melsvi rausvi debesėlei 
padangėmi plaūk’a.

Kad galėtau aš pavirscie 
ifi raibu degūll, 
tai nulėktau, aplankftau 
ml'limū mergeli.
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Jau saulutė nusilaido, 
mėnasėlis šviėca, 
bernužėlis mergužėli 
pasivaikščoc’ kviėca.

— Neis’u neis’u, bernužėli, 
tu mani apgausi, 
likie sveikas, vaikščok vienas, 
kol’ pačūti gausi.

An kalnėl’o duonojėlis, 
pakalnėlėn sausa, 
nelaimingos tos mergelės, 
kad bernėl’ū klauso.

An kalnėl’o duonojėlis, 
pakalnėlėn rūksta, 
nelaimingi ciėj bernėlei, 
kad nakcimi dūksta.

Nelaimingi ciėj bernėlei, 
kad nakcimi aina, 
ir nedoros tos mergelės, 
pas katras ateina.

, , i к h h h ) Ш J-J
oi-te oi-le oi-li_le_le

Subatėlės vakarėli 
rašė brolis gromatėli, 
óile óile oililėle 
rašė brolis gromatėli.

Rašė brolis gromatėli 
in mergeli lelijėli, 
óile óile oililėle 
in mergeli lelijėli.

In mergeli lelijėli, 
kad paklotu patalėli, 
óile óile oililėle, 
kad paklotu patalėli,

Op Į js
ra - šė broJis gro. ma -tė_ (li).

kad paklotu patalėli, 
priimt mani bernužėli, 
óile óile oililėle 
priimt mani bernužėli.

Dar bernelis neatjójo, 
jau motūlė sužinojo, 
óile óile oililėle 
jau motūlė sužinojo.

Jau motūlė sužinojo, 
lazdų šonus atvanojo, 
óile óile oililėle 
lazdų šonus atvanojo.
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— Ói dukrala lelijėla, 
kuf nudejai vainikėli, 
óile óile oililele 
kuf nudejai vainikėli?

Ar pragerai prauTójai, 
ar bernėl’u dovanojai, 
óile óile oililele 
ar bernėl’u dovanojai?

— Nei pragėrau praul’ojau, 
nei bernėl’u dovanojau, 
óile óile oililele 
nei bernėl’u dovanojau.

Nei bernėl’u dovanojau, 
cik skrinėlėn pakavojau, 
óile óile oililele 
cik skrinėlėn pakavojau. 

Ais’ū kalnais ir klonėleis 
vainikėl’o jieškodama, 
óile óile oililele 
vainikėl’o jieškodama.

Ir daėjaū Duonojėli, 
žūrau pluko vainikėlis, 
óile óile oililele 
žūrau plūko vainikėlis.

Pusk, vėjeli, mūšk, vilnėla, 
išmūšk krašti vainikėli, 
óile óile oililele 
išmūšk krašti vainikėli.

Atsišaukė Duonojėlis: 
— Ca ne tavo vainikėlis, 
óile óile oililele 
ca ne tavo vainikėlis,

cik mergėl’ū siratėl’ū 
ir našlal’ū vargdzienėl’ū, 
óile óile oililele
ir našlal’ū vargdzienėl’ū.

। 68
A ^92

J J J. I J J J ? ł Jr.
A - non pu---- sėn a - ža _ ro po tomlie-pe — lėm,
tris lie —pe---- lės sto - vė _ jo, ti.nai ne paukšte - lei,

po jū at-ža-lė—lėm tris paukšte — lei čul-bė-jo, 
cik jau-ni berne-lei ter_ pu sa   vi kai— bė - jo.

*) Nuo čia 3 — 5 posmuose melodija kartojama 3k. su nauju tekstu.

Anon pūsėn ažaro 
tris liepelės stovėjo, 
po tom liepelėm, po jū atžalėlėm 
tris paukštelei čulbėjo.

Tinai ne paukštelei, 
tinai ne paukštelei, 
cik jauni bernėlei 
terpū savi kalbėjo.
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Vienas sakė „bus mano“, 
kitas sakė „dziėvas žino“, 
o jau šis tracas, tai jis atsakė: 
„mergužėlė bus mano“.

Po svekličū vaikščojau, 
Su stalal’ū kalbėjau: 
— Oi tu stalali, gražai molevotas, 
kas už tavi atsisės:

jeigu bernelis su jaunu mergeli, 
tegū dziėvas padeda, 
o jei senelis su sanu bobeli, 
tegū landa už pėčaus.

Po svekličū vaikščojau, 
su krėslal’ū kalbėjau: 
— Oi tu krėslali, gražai risavotas, 
kas an tavi atsisės:

jeigu bernelis su jaunu mergeli, 
tegu dziėvas padeda, 
o jei senelis su sanu bobeli, 
tegu landa už pėčaus.

Po svekličū vaikščojau, 
su laškeli kalbėjau:
— Oi tu laškėla. gražai užtaisfta, 
kas an tavi atsiguls:

jeigu bernelis su jaunu mergeli, 
tegū dziėvas padeda, 
o jei senelis su sanu bobeli, 
tegū landa po pėčun.

Bro- la - lis sė — dėan žir— ge — lo

An kalno klevelis stovėjo, 
klevėl’o lapelei mirgėjo. 
Brolalis an žirgėl’o sėdėjo, 
k’aūn’ū kepuri dėvėjo,

k’aūn’ū kepuri dėvėjo, 
kardeli rankon turėjo, 
kardeli rankon turėjo, 
su seserėli kalbėjo:
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— Ar aš tau, broli, nesak’aū, 
ar aš žodėl’o nėtarau, 
oi broli broli, brolali, 
ko neužtvėrai daržal’o?

Prijojo dvaras svecimū, 
nepažįstamu bernėl’ū.
Išmindė rūtas iš šakn’u, 
o lelijėlas iš laišku.

Bėgs’u per dvarai! tekina, 
skus’uos motūlai verkdama. 
— Oi motūla, kas daric, 
кар tos žolalės prigidzic?

— Palaiscik rūtas vinel’ū, 
o lelijėlas vandin’u, 
prigis rūtelės iš šakn’ū, 
o lelijėlės iš laišku.

70

Kapaš bu_vau ma_žu-tu-kas, žin-dau pa- pu кар ka-tu - kas,

4> ii:r r । p
ak ja da- Ii _ ja,

Кар aš buvaū mažutūkas, 
žindau papu кар katūkas, 
ak ja dalija, dalijūtė dalija!}2 k.

Кар paaugau pas’ūgejau, 
po žamėli lipinėjau, 
ak ja...
О кар buvau dvejų metu, 
Išsimokau ir kalbėlės, 
ak ja...

Dzaūgės tėvas ir motina, 
kad sūnelis kalbėc’ ima, 
ak ja...
О кар buvaū dzvidešimtū, 
tai šaukė mani an l’osū, 
ak ja...

Verkė tėvas ir motina, 
kad sūneli vaiskan ima, 
ak ja...

и? pi pi 
da-li _ ju - tė da - Ii - ja!

* * *
Кар aš buvau mažutūkė, 
žindau papu кар katūkė, 
ak ja...
Кар paaugau pas’ūgejau, 
po žamėli lipinėjau, 
ak ja...
О кар buvaū dvejų metu, 
išsimokau ir kalbėlės, 
ak ja...
Dzaūgės tėvas ir motina, 
kad dukralė kalbėc’ ima, 
ak ja...
О кар buvau dzvidešimtū, 
žadėj laiscie už bernėl’o, 
ak ja...
Verkė tėvas ir motina, 
kad dukrai! jau paima, 
ak ja...
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Tė-vu-li ma-ne. sa- na-sai ma-nc, sėk man gels-vus

2 k.

j’ > J I M
Ii__ re _ lūs f*s_ ku_

— Tėvūli mano, sanasai mano, 
sek man gelsvus linel’ūs 
paskucin’ūs metel’ūs.

— Dukrala mano, jaunoji mano, 
kur tau secie linėlei 
paskucinei metėlei ?

— Tėvūli mano, sanasai mano, 
sėk man gelsvus linel’ūs 
an marai’ū krantėl’o.

Linel’ūs rov’au, rankas mazgojau, 
nuskandzinaū žiedeli 
iii maral’ū dugneli.

— Berneli mano, jaunasai mano, 
išimk aukso žiedeli, 
iž maral’ū dugnėl’o.

— Mergėla mano, jaunoji mano, 
imkie mano balneli 
sau už aukso žiedeli.

W J =
ei__ rius me — te — lūs.

— Berneli mano, jaunasai mano, 
neatstovi balnelis 
man už aukso žiedeli.

— Mergėla mano, jaunoji mano, 
imkie mano žirgeli 
sau už aukso žiedeli.

— Berneli mano, jaunasai mano, 
neatstovi žirgelis 
man už aukso žiedeli.

— Mergėla mano, jaunoji mano, 
imkie tėvo dvarali 
sau už aukso žiedeli.

— Berneli mano, jaunasai mano, 
neatstovi dvaralis 
man už aukso žiedeli.

— Mergėla mano, jaunoji mano, 
imkie mani, berneli, 
sau už aukso žiedeli.

— Dėkui dzievūl’u, sanam tėvūl’u, 
užauginai sūneli, 
man milimū berneli.
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ji sus .ci _ ko Jo  nū, fiU-mu-šė uz  bo—nū. -bo----- nū.

S’untė mani motinėlė 
in upeli vandenėl’o, 
ji susciko Jonu, L 
sumušė uzbonū. j

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
imkie mano balnu 
už mol’o uzbonū.

Verkė verkė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė 
molin’o uzbono, 
mol’o uzbonėl’o.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
dūos’u aukso žiedu 
už mol’o uzbonū.

Verkė verkė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė 
molin’o uzbono, 
mol’o uzbonėl’o.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
imkie mano žirgu 
už mol’o uzbonū.

Verkė verkė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė 
molin’o uzbūno, 
mol’o uzbonėl’o.

Verkė verkė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė 
molin’o uzbono, 
mol’o uzbonėl’o.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
imkie tėvo dvaru 
už mol’o uzbonū.

Verkė verkė mergužėlė, 
balta graži lelijėlė 
molin’o uzbono, 
mol’o uzbonėl’o.

— Cilėk, neverk, mergužėla, 
balta graži lelijėla, 
imk mani, berneli, 
už mol’o uzbonū.

Dzaūgės dzaūgės mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
išsimain’us Jonu 
už mol’o uzbonū.
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Sėjau rutū, sėjau mėtū, 
sėjau lelijėli, 
sėjau savo valn’as dzienas! 
кар žal ’ū rūtėli. J

Dzigo rūta, dzigo mėta, 
dzigo lelijėlė, 
dzigo mano valn’os dziėnos 
кар žal’a rūtelė.

Augo rūta, augo mėta, 
augo lelijėlė, 
augo mano valn’os dziėnos 
кар žal'a rūtelė.

Židzi rūta, žfdzi mėta, 
židzi lelijėlė, 
židzi mano valn’os dziėnos 
кар žal’a rūtelė.

Laist’au rutū, laist’au mėtū, 
laist’au, lelijėli, 
laist’au savo valn’as dzienas 
кар žal’ū rūtėli.

Aš pas savo motinėli 
кар rožė židėjau, 
o pas tavi, bernužėli, 
кар mėta suvftau.

Aš pas savo motinėli 
кар langi kvietkėlis, 
o pas tavi, bernužėli, 
кар kampi šluotelė.

Aš pas savo motinėli 
кар rožė raudona, 
o pas tavi, bernužėli, 
кар morkva geltona.

Aš pas savo motinėli 
praus’aū žal’ū vinū, 
o pas tavi, bernužėli, 
gail’om ašarėlėm.

— Ristau ristau tolierėli 
per baltu skomėli, 
tai tau, tai tau, mergužėla, 
tai tau an muilal’o.

— Praustaus praustaus aš, mergelė, 
ritas vakarėlis, 
bet nebūs’u tėp raudona 
кар pas motinėli.

- links - ma, smūt-iia ne —ve------ se — la? _se _ (1а)?
*) Paskutiniame posme pirmieji du taktai kartojami 4 k. su nauju tekstu.
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Šoj nedel’a per nedel’a } 2 k.
ko gi man nelinksma, 
smutna nevesėla ?

Jaūca mano širdužėlė, 
neilgai ca bus’u, 
neilgai ul’os’u.

Raiks man jaunai dovanėl’ū, 
tank’ujū drobėl’ū, 
margu abrūsėl’u.

Užžals užžals ciėj takėlei 
baltaiseis beržaleis, 
margais dobilėleis.

Išveš išveš mani jaunu 
svecimon šalalėn, 
neram’on draugėlėn.

In motūli aš aidama, 
aš beržai! pakirsdama, 
aš beržai! pakirsdama,

dobilėli pamindama 
ais’ū pas motūli, 
ramfs’u širdėli.

pi-riauru-tū vai.ni -kė-Ji oi oi oi oi oi oi oi, oi.

Kas subatos vakarėli oi oi oi, 
pfn’au rutū vainikėli oi oi oi. } 2 k.

Anon pūsėn duonojėl’o oi... 
stovi pulkas bernužėl’ū oi...

Nusipfnus nusdabinus oi 
užsidėjau ai! galvelės oi..

Užsidėjau an galvelės oi... 
ir nuvėjaū vandinėl’o oi...

Ir papūtė šaurūs vėjas oi...
ir nupūtė vainikėli oi...

Ir nūpūtė vainikėli oi...
iii gilūji duonojėli oi...

Iš jus vienas atsiraskit oi... 
sujieškokit vainikėli oi...

Iž ju vienas atsirado oi... 
už vainiku gaivu deda oi...

Vainikėlis in krašteli oi... 
o bernelis in vandeni oi...

Vainikėlis kraštan plaūk’a oi 
o bernelis dziėvo šaūk’a oi...
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Vainikėlis an rankėl’ū oi... 
o bernelis an dugnėl’o oi...

Vainikėlis an galvelės oi... 
o bernelis an lantėlės oi...

Vainikėli sunešos’u oi... 
o berneli pakavos’u oi...

Vainikėlis ciktai šitas oi... 
o bernelis bus ir kitas oi...
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Per va_sa _ rė— h menge.łi mi_lė_jau, o ru-de-

Per vasarėli 
mergeli milej au, 
o rudenėli | 2 k
vėscie j u žadėjau. Į

Kecinaū nuskincie 
žal’ūjū rūtėli, 
kecinaū nupincie 
rutū vainikėli.

— Aik, Onute, gričon, 
sėskie už stalal’o, 
pasiskųsk motulai, 
kad sopa galvėli.

Onutė inėjus 
motulai nesakė, 
su savo Jonel’ū 
išaj pasivaikščocie.

Išvaikščojo kiemus 
ir visas uličas.
— Nupirk man, Jonuli, 
Viln’aus kamaničas.

Jonulis nupirko, 
brangei sumokėjo, 
O jauna Onūtė 
jam nesižadėjo.

— Aisme, Onute, 
an maru krantėl’o, 
tai ti pažūrėsim 
plaūkancū žuvėl’ū.

Onutė paslankus 
žuvėl’ū žūrėjo, 
nedoras Jonelis 
gil’aū pastūmėjo.

Onutė skisdama 
už laivo nustvėrė, 
rmlimas Jonūlis 
rankelas atėmė.

Onutė skisdama 
balsal’ū raudojo, 
milimas Jonūlis 
jos neratavojo.
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Ribokas žuvavo, 
Onūti pagavo, 
klausė: „Ribokėlei, 
keno ca mergelė,

šilkinė skaralė, 
badasto suknelė?“ 
„Žūrėkit, virai, 
Jonūl’o mergelė.“ 

Paguldė Onūti 
an maru krantėl’o, 
uždėjo Jonūl’u 
pancus an rankėl’ū, 

Paguldė Onūti 
sciklinin grabėlin, 
išvežė Jonuli 
in svėcimū šąli.

Paguldė Onūti 
in siėrū žamėli, 
išvežė Jonuli 
neram’on vietelėm

77

O ir su__ ū _  žė — jo gi_ ra _ lės me — de _ lei,

o ir už-gir- do mer_ge_ lė sek — 11 -----čon.

O ir suūžėjo giralės medelei, 
o ir užgirdo mergelė svekličon. } 2 k.

Ir susopėjo mergėlai galvėli, 
o ir užgirdo bernelis stonėlėn.

— O cilėk, neverk, jauna mergela, 
ba dar aš turu tris bėrus žirgel’ūs:

pirmu žirgel’ū šimtu mil’ū jósu, 
antru žirgel’ū plauks’ū per maralas,

antru žirgel’ū plauks’ū par maralas, 
tracū žirgel’ū žolinėli skins’u.

Dar neimplauk’au nei pusės maral’ū, 
dar nenuskin’au maru žolinėl’o, 

o ir atlėkė raiboji degute, 
o ir atnešė dzideli žinėli, 

o ir atnešė dzideli žinėli, 
kad mano mergelė šl’ūbi išvažavo. 

— Bėkie, žirgeli, bėkie, juodbėrėli, 
о кар dabėgsi, tai liėpkie sustócie, 

о кар dabėgsi, tai liėpkie sustócie 
ir muzikėlėm tu liėpkie užgrajicie.
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Grajik, muzikėla, šokie, jaunimėli, Vienon rankėlėn mergeli šokino, 
o ir aš ais’ū su savo mergeli. kiton rankėlėn kardeli smagino.

Dar neinšoko nei pusės tancal’o, 
o ir nukirto mergėlai galvėli.

ž a _ ni -ki -------mės mu- du ši-tū ru---- de-nė-li, _ de_nė-ll.

— Oi berneli mano, baltas dobilėli, 
žanikimės mudu šitū rudenėli. } 2 k.

— Oi mergėla mano, balta lelijėla, 
an maru krantėl’o gilūs dunojėlis, 

an maru krantėl’o gilūs dunojėlis, 
ti mano mergelė baltai būrnū praūsė, 

ėmė raudonumu nuo rožū raudonu, 
ciėsū liemenėli nuo maru jendrūžū.

— Oi berneli mano, baltas dobilėli, 
raudoni veidėlei ir nuo vandenėl’o, 

raudoni veidėlei ir nuo vandenėl’o, 
ciesūs liemenėlis nuo рас mažumėlės.

SauJė te _ ka, jau pa_za_ras, jau ne_to_ Ii vuoš.vb dva_ras,

nu-si.žvengė žir-ge-lis, kad už-girstū vuošveJis, vuoš.ve.lis.
Saulė teka, jau pažaras, 
jau netoli vūošv’o dvaras, 
nusižvengė žirgelis, 
kad užgirstu vuošvėlis. 2 k.

Sanas vūošvis išaidamas, 
placai vartus atkeldamas 
vedė žirgu stonėlėn, 
mani jaunu klėtėlėn.
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Vuošvužėlė sunkei tarė: 
Pas mūs bėda pasidarė, 
kad apsirgo dukralė, 
tavo miela mergelė.

Ne tėp sunkei ji apsirgo, 
kad miegėl’o užsimanė, 
raiks iž miego budzicie 
ir svetelis priimcie.

*) Si bemol—kartojant.

— Oi tū rūta rūta, rūtėla žal’oji, 
kddėl’ nežal’ūoji žiėmū vasarėli? } 2 k.

— О кар man žal’ūocie žiėmū vasarėli, 
sasūlė nešėjo, kur žal’a norėjau, 

cik mani pasėjo aukštūosa kalnuosa, 
aukštūosa kalnuosa, tūosa dzirvonūosa.

Кар vėjelis pūtė, man! neūžpūtė, 
кар lietūlis lijo, man! neužlijo.

— Oi tū mergėla, balta lelijėla, 
kodėl’ neišajai šitū rudenėli?

— О кар man išeicie šitū rudenėli, 
motulė nelaido, už katro norėjau, 

ciktai mani laido ūž to bernužėl’o, 
ūž to bernužėl’o, karčmos pijokėl’o,

katris nemoka lauko darbo dzirbcie, 
lauko darbo dzirbcie, nei dzirvėlės arcie,

ciktai katris moka palangėm vaikščocie, 
palangėm vaikščocie, mergėl’ū vil’ocie.
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Jojau lauku, jojau kitu, 
niekur nieko nedajójau, 
dajójau upeli, drumstu vandenai. } 2 k.

Tai negėrė žirgužėlis, 
ba ti drumstas vandenėlis, 
negėrė žirgelis, mano juodbėrėlis.

Jojau lauku, jojau kitu, 
niekur nieko nedajójau, 
dajójau upeli, čistū vandenėli.

Tai ti gėrė žirgužėlis, 
ba ti cistas vandenėlis, 
tai gėrė žirgelis, mano juodbėrėlis.

Jojau lauku, jojau kitu, 
niekur nieko nedajójau, 
dajójau dvarali, kuf mano mergelė.

Išaic’ išaic’ vuošvužėlai, 
кар tai cikrai motinėlai.
— Prašau žanto sėscie nuo šivo žirgėl’o.

— Aš nesės’u nuo žirgėl’o, 
nepufvis’u čebatėl’ū, 
kol’ išeis mergelė, balta lelijėlė.

Išaic’ išaic’ vuošvužėl’u, 
кар tam cikram tėvužėl’u.
— Prašau žento sėscie nuo šfvo žirgėl’o.

— Aš nesės’u nuo žirgėl’o, 
nepufvis’u čebatėl’ū, 
kol’ išeis mergelė, balta lelijėlė.

Išaic’ išaic’ švogružėl’u, 
кар tam cikram brolužėl’u.
— Prašau švograus sėscie nuo šivo žirgėl’o.

— Aš nesės’u nuo žirgėl’o, 
nepufvis’u čebatėl’ū, 
kol’ išeis mergelė, balta lelijėlė.

Išaic’ išaic’ švagerkėlai 
кар tai cikrai sasarėlai.
— Prašaū švograus sėscie nuo šivo žirgėl’o.
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- Aš nesės’u nuo žirgel’o, O mergelė išeidama,
nepurvis’u čebatėl’ū, rankon rutū išnešdama:
kol išeis mergelė, balta lelijėlė. —Prašau berno sėscie nuo šfvo žirgel’o.

— Tai dar sės’u nuo žirgel’o, 
tai pufvis’u čebatėl’ūs, 
kad išaj mergelė, balta lelijėlė.

Oi kėl’as kėl’as, 
pakelėn beržalis, 
tame beržalin 
degulė kukavo.

Oi kukau kukau, 
dar ir paslėkėjo, 
tėvulis sūneli 
vaiski palidėjo.

— Oi sune sūne, 
sūneli raiteli, 
кар tu ti būsi 
be sano tėvėl’o?

— Dangun mėnulis 
bus mano tėvulis, 
anksci tekėjo, 
toli lidėjo.

Oi kėl’as kėl’as, 
pakelėn beržalis, 
tame beržalin 
degulė kukavo.

Oi kukau kukau, 
dar ir paslėkėjo, 
motulė sūneli 
vaiski palidėjo.

— Oi sūne sūne, 
sūneli raiteli, 
кар tu t! būsi 
be sanos motulės?

— Dangun saulalė 
bus mano motulė, 
anksci tekėjo, 
toli lidėjo.

76



Oi kel’as kel’as, 
pakelėn beržalis, 
tame beržali 
degulė kukavo.

Oi kukau kukau, 
dar ir paslėkejo, 
sasutė brolali 
vaiski palidejo.

- Oi broli broli, 
brolali raiteli, 
кар tu ti būsi 
be jaunos seselės?

— Dangun žvaigždelė 
bus mano sasutė, 
anksti tekėjo, 
toli lidėjo.

Oi kel’as kel’as, 
pakelėn beržalis, 
tame beržali 
degulė kukavo.

Oi kukau kukau, 
dar ir paslėkejo, 
brolalis brolali 
vaiski palidejo.

- Oi broli, broli, 
brolali mano, 
кар tu t! būsi 
be jauno brolal’o?

— Dangun sietelis 
bus mano brolalis, 
anksti tekėjo, 
toli lidėjo.

83

№ J. M > > j Ii j ? .b .M .b I Др!

9ąJ-ta žie-meJė, jok, bernu-žė-Ii, rink.cis merge-lės. saltsni- de-ne-hs,

Šalta žiemelė, 
Šalts rudenėlis, 
jók, bernužėli, 
rinktis mergelės.

Jojau kelal’ū 
ir vieškelėl’u, 
suscikaū mergeli 
tefp lelijėl’ū.

— Mergėla mano, 
jaunoji mano, 
skinkie kvietkėli 
prie kepurėlės.

— Berneli mano, 
jaunasai mano, 
aš tau neskins’u 
žal’ds rūtelės,
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aš tau neskins’u 
žal’os rūtelės, 
ciktai nuskins’u 
baltu maironū.

Aš tau nuskins’u 
baltu maironū 
ir tau prisaks’ū 
prie kairo šono.

Baltas maironas 
tai ne kvietkėlis, 
nuo mergužėlės 
bus dovanėlė.

sa — vo mer _ ge -lės, _ge_ lės 
— Nebuvo čėso kadū bijócie, 
labai išsiilgau, skubinau jocie.

la-baiiš-si — ii — gau 
Oi lauk’u lauk’u šventos dzienėlės, 
labai išsiilgau savo mergelės. } 2 k.

Stovi žirgelis kiemi pabalnotas, 
bijaus tėvėl’o, kad nesužinotu.

Stovi žirgelis prie kiemo vartū, 
bijaus tėvėl’o, kad jis nesbartu.

— Berneli jaunas, кар tu atjojai, 
tams’os naktelės ar nesbijójai?

— Berneli jaunas, ko tu atjojai: 
kitu pamilejau, ar nežinojai?

— Mėrgela jauna, aš namo nejos’u, 
o už pirmu meili tau nedovanos’u.

Oi oi oi dzievul’au, ku tój meilė daro, 
kad ca būt mergelė, mainitau an dvaro.

K 85л ^=152
Į Л Į P P f P t JRsH

At-jo _cie ber.ne - fu sa - ra _ dos ri — tū, tai ra _si

mis-la-M jau su-mis _ii _tū, tai ra.si mis.la-ti jau su_mis - li ftu).
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Atjócie bernel’u 
šarados ritu, 
tai rasi mislali 1 _ , 

? 2 k.jau sumislitu. J

Atjojo bernelis 
šarados ritu, 
nerado mislalės 
dar sumislita.

— Kur vėscie, kur vėscie 
šivas žirgelis, 
kur decie, kur maucie 
aukso žiedelis?

— Vesk šivū žirgeli 
iii lig’as lankas, 
mauk aukso žiedeli 
an baltos rankos.

Tai žvėng’a žirgelis 
po žal’as lankas, 
ir žvaga žiedelis 
an baltos rankos.

Atjócie bernel’u 
subatos ritu, 
tai rasi mergeli 
jau sumislitū.

Atjojo bernelis 
subatos ritu 
ir rado mergeli 
jau sumislitū.

— Kur vėscie, kur vėscie 
šivas žirgelis, 
kur decie, kur maucie 
aukso žiedelis?

— Vesk šivū žirgeli 
in pūdzimėli, 
mauk aukso žiedeli 
in rūdzimėli.

Tai kusta žirgelis 
in pūdzimėli, 
ir rusta žiedelis 
in rūdzimėli.

86

aš pa_ sė - jau le _ Ii _ jė - ti po scik.la _lb lan.ge-lu.
Gal’ū gere’ ulevoc’, 
gal’ū šoke’ ir dainūoc’, 
aš pasėjau lelijėli I 
po sciklal’o langel’ū. J 

Aš pasėjau lelijėli 
po sciklal’o langel’ū, 
aš užmigd’aū mergužėli 
po lelijų krūmel’ū.
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Aš prašfs’u giminėl’ū, 
arcim’aus’ū susiedėl’ū, 
kad nejūdzit lelijėlės, 
nepribudzit mergelės.

Ir atlėkė degužėlė 
ir intūpė viršūnėlėm 
pajudzino lelijėli, 
pribūdzino mergeli.

Gal’u gėr’c’ ulevoc’, 
gal’ū šoke’ ir dainūoc’, 
aš pasėjau bijūnėli 
po sciklal’o langel’ū.

Aš pasėjau bijūnėli 
po sciklal’o langel’ū, 
aš užmigd’aū bernužėli 
po bijūno krūmel’ū.

Aš prašfs’u giminėl’ū 
arcim’aus’ū susiedėl’ū, 
kad nejūdzit bijūnėl’o, 
nepribudzit bernėl’o.

Ir atlėkė sakalėlis 
ir intūpė viršūnėlėn, 
pajudzino bijūnėli, 
pribūdzino berneli.
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* i< r r
su _ nu _ kas, o pas

Augo giron uos’ūkas, 
o pas tėvu sūnūkas. } 2 k.

S’untė tėvas sūnūkū, 
kad nukirstu uos’ūkū, 

kad nukirstu uos’ūkū, 
apginėtū šakelas, 

apginėtū šakelas, 
išskaldzftū lantelas, 

išskaldzftū lantelas, 
padarftū laiveli, 

padarftū laiveli, 
insodzftū mergeli,

r r H P 1
te — vū sū _ nu —kas.
insodzftū mergeli 
ir palaistū an maru.

ir palaistū an maru, 
an maral’ū mėlinū.

Mes irsimės per maras 
in raudonas vuogelas, 

ir prisrinksim vuogėl’ū, 
ir sugrįšim atgal’o.

Кар papūtė vėjelis, 
ir pasvirau laivelis, 

ir pasvirau laivelis, 
ir išpuolė mergelė.
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Dainininkė Juzė Jurkonienė



1909 metais Seinuose. Sėdi J. Šlapelis ir J. Jablonskis; stovi K. Būga ir J. Balčikonis



Tai mergelė skisdama, 
aukščin rankas keldama:

— Paslik sveikas, berneli, 
jók in kitu kaimeli, 

jók in kitu kaimeli 
ir dabokis mergeli 

an aiklėsn’ū kojėl’ū, 
an baltėsn’ū rankėl’ū,

an baltėsn’ū rankėl’ū, 
an spartėsn’ū darbėl’ū,

an spartėsn’ū darbėl’ū, 
an gražasn’o būdėl’o,

an gražasn’o būdėl’o, 
an dzidėsn’o stogėl’o.

Kur tas šalcinėlis, katrų aš milėjau,
kur aš jaunas maud’aus, širdėlėn turėjau,
kur tój mano mergužėlė, I šu naktėli per sapneli
katrų aš milėjau, J * žodeli kalbėjau?

Tas šalcinėlis 
žolali užžėlę, 
o tój tavo mergužėlė 
už kito nuv’ėjo.
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Šu naktėli miego nemiegojau, 
lig’on lankon žirgel’ūs dabojau. } 2 k.

Lfg’on lankon žirgel’ūs dabojau, 
nuog motulės dukrai! virėjau:

— Oi mergėla, motulės dukrala, 
oi ar aisi už mani bernėl’o?

— Rodą aicie už tavi bernėl’o, 
gaila palike’ tėvūl’o dvaral’o, 

nė tėp gaila tėvūl’o dvaral’o, 
кар man gaila rūtėl’ū daržal’o, 

nė tėp gaila rūtėl’ū daržal’o, 
кар man gaila sands’os motūlės.

— Oi mergėla, motūlės dukrala, 
mano tėvo dar dzidėsnis dvaras, 

aplink dvaru višnėl’ū sodelei, 
sodėl’uosa degulė kukuoja, 

sodėl’uosa degulė kukuoja, 
o vidurin jaunimėlis šoka.

— Šokie šokie, jaunas jaunimėli, 
ir aš ais’ū su savo bernel’ū.

Кар su savo bernužėl’ū šokau, 
tai jis mani an rankėl’ū nešė, 

tai jis mani an rankėl’ū nešė 
ir rūtėl’ū vainikėli taisė.

Кар su kaimo bernužėl’ū šokau, 
tai jis mani in šalalas metė, 

tai jis mani in šalalas mėtė 
ir rūtėl’ū vainikėli barstė.

Už juru maral’ū, už vandenėl’o, 
s’ūbavo liepelė žal’a be vėjo. } 2 k.

Ti vargo mergelė linus ravėjo, 
bagoč’aus sūnelis priegšal’ stovėjo.

Bagoč’aus sūnelis priegšal’ stovėjo, 
su vargo mergeli žodzi kalbėjo 

ir vargo mergeli pasidabojo, 
auksal’o žiedeli jai dovanojo.

Ateina motūlė kel’ū verkdama, 
sū mikl’ū rikšteli graūdzei bardama:

— Sūneli raiteli, ku sugodojai, 
kam vargo mergeli pasidabojai, 

82



kam vargo mergeli pasidabojai, 
auksal’o žiedeli jai dovanojai?

— Motula širdėla, nėra gražasnės, 
nei šitan jauniman nėra puikesnės: 

geltonu plaukėl’ū кар valaknėl’ū^ 
raudonu veidėl’ū кар obuolėl’ū,

raudonu veidėl’ū кар obuolėl’ū, 
mėlinū akėl’ū кар žibuoklėl’ū.
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кар vie-na dzie.na, кар dar_ ža__ lin bu — vau. _vau.

Devini mėtai кар viena dziena, 
devini mėtai кар viena dziena, 
кар daržalin buvau. 2 k.

Augo užaugo žal’a rūtelė, 
augo užaugo žal’a rūtelė 
penk’om šašom šakelėm, 

kožnon šakėlėn raiba degute, 
kožnon šakėlėn raiba degute 
kas ritėlis kukavo,

tolei kukavo, kol’ iškukavo, 
tolei kukavo, kol’ iškukavo 
iš motulės dukrali.
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Su-ba -tos va-ka-rė-li bakno _ jau juod-bė - re - Ii,

oi-Ii oi ---- ]{ oi_ le -le balno — jau juod-bė-rė-(Ii).

Subatos vakarėli 
balnojau juodbėrėli, 
oili oili oilėle 
balnojau juodbėrėli, 

balnojau juodbėrėli, 
jos’u pas mergeli, 
oili oili oilėle 
jos’u pas mergeli.
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Injójau šašas mil’as, 
dajójau žal’ū girū, 
oili oili oilele 
dajójau žal’ū girū.

Tdn žal’ojon giralėn 
degužėlė kukavo, 
oili oili oilele 
degužėlė kukavo.

— Degute tu raiboji, 
ko tėp l’ūdnai kukuoji, 
oili oili oilele 
ko tėp l’ūdnai kukuoji, 

ar vargeli rokūoji, 
ar mergeli virkdzini, 
oili oili oilele 
ar mergeli virkdzini?

— Nei vargeli rokūoju, 
cik mergeli virkdzinu, 
oili oili oilele, 
cik mergeli virkdzinu.

Atplaūk’a juodas laivas, 
atnešė naujienėli, 
oili oili oilele 
atnešė naujienėli, 

atnešė naujienėli, 
nuskindo mergužėlė, 
oili oili oilele 
nuskindo mergužėlė, 

nuskindo mergužėlė, 
žal’ū rūtų šakelė, 
oili oili oilele 
žal’ū rūtų šakelė.
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Oi pa_ke — lė — je zar-ko-li----- nė karė— me ------ lė,

p p । J" r 
to _ je karč _ me — lėn

Oi pakelėje zarkolinė karčmėlė, 
toje karčmėlėn mano sanas tėvulis.

Oi ir atjócie iš tolimo bernėl’u, 
pradėj vil’ocie mano sanū tėvūli, 

pradėj vil’ocie iš tėvūl’o dukrai!, 
pradėj vil’ocie iš tėvūl’o dukrai!.

— Tėvūli mano, tėvūli milim’aus’as, 
prašau negėrcie šito žal’o vinėl’o,

J' c Į r I 

ma.no sa---- nas tė vu. (lis).

prašau nelaiscie už tolimo bernėl’o, 
kibą nenori, kad dažnai atlanki'tau, 

kibą nenori, kad dažnai atlanki'tau, 
kibą nenori, kad viešn’a pasgrožėtau. 

— Dukrala mano, dukralamilim’aus’a. 
tai atvažūokie kas vienū subatėli 

ir pasgrožėkie kas vienū nedėlėli, 
ir pasgrožėkie kas vienū nedėlėli.
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— Tėvuli mano, tėvuli nuosan’aus’as, 
tėvūli mano, tėvūli milim’aus’as,

kibą paimtau degūtės naravėli, 
kibą paimtau žuvelės razumėli,

Oi pakelėje žal’as rutū daržalis, 
tame daržalin mergelė vargdzienėlė

rūtėli skina, raudonu radastėli, 
mėtei! lauža, buinūji dziemedėli.

Oi ir atjócie bagoč’aus sūnužėl’u: 
— Oi padėk dziėvas mergėlai vargdzienėlai

rūtelės skińcie, raudonos radastėlės, 
metėlės laužcie, buinojo dziemedėl’o.

— Oi atsistókie, bagoč’aus sūnužėli, 
ba aš nebūs’u bagoč’aus martužėlė,

per žal’as giras deguli paslėkėtau, 
per dunojėl’ūs žuveli panerėtau, 

an tėvo dvaro saulali užtekėtau, 
už baltu skdmū rožali pražidėtau.

94*

* Melodija kaip 93-os dainos.

ba aš neturū auksal’o sidabrėl’o, 
ba aš neturū raudonu karolėl’ū.

— Oi bėda bėda su mano sanū tėvu, 
nevėlin iriicie mergelės vargdzienėlės, 

cik liėp’a inicie bagoč’aus dukružė!!, 
tai aš palauks’u dvejis trejis metel’ūs, 

vai mažu m numirs mano sanas tėvulis, 
vai mažu m išais bagoč’aus dukružėlė, 

tai aš paims’u mergė!! vargdzienė!!, 
tai tu turėsi auksal’o sidabrėl’o,

tai tu nuspifksi šilkin ’ūs parėdėl’ūs, 
tai tū nuspifksi raudonus karolėl’ūs.

— Berneli šokis, 
berneli tókis, 
berneli puikuorėli, } 2 k.

oi kam pastojai 
mergėlai kėl’ū 
iž atpuskėl’o ainanc?
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— Užtai pastojau, 
kad pasdabójau, 
kad ji man graži būvo: 

plauku geltonu, 
veidu raudonu, 
mergelė кар vuogėlė.

— Motūla mano, 
širdela mano, 
nelaisk dar mani jaunos, 

oi nelaisk neduok 
mani, motūla, 
nemllimam bernėl’u:

kojelės kraivos, 
akelės žvairos, 
veidėl’uosa duobelės,

laukai negeri, 
rugei nederi, 
parugėmi kvajinai, 

pro tuds kvajfnus, 
prd rakštumfnus 
deguto ūpė teka.

Oi cik laisk, cik duok 
mani, motūla, 
už mllimo bernėl’o:

kojelės ciės’os, 
akelės švies’os, 
veidėlei obuolėlei,

laukelei geri, 
rugėlei deri, 
parugėmi beržfnai,

pro tuds beržinus, 
pro epuši'nus 
vinėl’o ūpė teka,

tai aš nuveis’ū 
vino upėlėn 
ir nuspraus’ū bumeli.

— Motūla mano, širdela mano, 
prikėl’k, motūla, anksci Titeli. } 2 k.

— Dūkrala mano, jaunoji mano, 
ku gi darlsi ankstu ritėli?

— Motūla mano, širdela mano, 
ais’ū daržalin, skins’u rūtėli, 

ais’ū daržalin, skins’u rūtėli, 
skins’ū rūtėli, rišu šluotėli,
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skins’u rūtėl!, rišū šluote!!, 
rišu šluote!!, šlūos’u dvarai!.

Dar neiššlav’au pūsės dvaral’o, 
žūrau atjoja mano bernelis.

Met’aū šluote!! kairon pusalėn, 
o pači jauna aukšton klėtelėm

Dar neinėjaū aukšton klėtėlėn, 
jaū ir pastatė nauju krėslai!, 

dar neinsėdau naujan krėslalin, 
jau ir inpflė vino sciklali.

Dar neišgėrau pūsės sciklal’o, 
jaū ir pasakė, ku pijokėlė, 

jau ir pasakė, ku pijokėlė, 
lankon šienėl’o nė grėbėjėlė, 

lankon šienėl’o nė grėbėjėlė, 
kalni rugėl’ū nė pjovėjėlė.

J = 84

97

Sė-jau rū _tū, sė - jau melu. sė-jau ža - № Ii - mi -jo - nū,

oi_le oi-le oi_ lei-le.le sė-jau ža-fa Ii - mi - jo _(nū).

Sėjau rutū, sėjau mėtū, 
sėjau žal’ū limijonū, 
dile dile oileilėle ]
sėjau žal’ū limijonū. I

Dzfgo rūta, dzfgo mėta, 
dzfgo žal’as limijonas, 
dile dile oileilėle 
dzfgo žal’as limijonas.

Dar rūtelė neišdzfgo, 
limijonas jau pražfdo, 
dile dile oileilėle 
limijonas jaū pražfdo.

S’untė mani motinėlė 
limijdno apravėcie, 
dile dile oileilėle 
limijdno apravėcie.

Limijonū ravėdama 
ir užsnūdau an lapėl’o, 
dile dile oileilėle 
ir užsnūdau an lapėl’o.

Ir atjoja bernužėlis, 
baltas gražūs dobilėlis, 
dile dile oileilėle 
baltas gražūs dobilėlis.
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— Oi mergėla lelijėla, 
tavo pūku patalėlis, 
dile oile oileilėle 
tavo pūku patalėlis.

— Oi berneli dobilėli, 
duok man pūku patalėli, 
oile oile oileilele
duok man pūku patalėli,

aš padės’u po galveli 
penk’as šašas priegalvėlas, 
oile oile oileilele
penk’as šašas priegalvėlas.

Aik, sasūte, daržalin, 
sasarėla, daržalin, 
skinkie žal’as rūtelas, |

> 2 k dablk jaunas dzienelas. J

— Oi aš neis’ū daržalin 
ir neskins’u rūtėl’ū, 
bijaus jauno bernėl’o, 
kad nepasidabotū.

Nedabókie, berneli, 
nedabókie, jaunasai, 
aš iš prastu namėl’ū, 
nebagotū tėvėl’ū, 

aš neturit šimtėl’ū, 
nei sukrautu kraitėl’ū, 
visas mano turtelis 
žal’as rutū daržalis.

— Man neraik’a šimtėl’ū, 
nei sukrautu kraitėl’ū, 
rami mano širdelė, 
bilėA graži mergelė.

88



99

klau-sau, ku---- kuo — ja de- gu _lė, de _ gu_ lė.

*) Variantas VIII posmo antrai pusei.

Augin motulė vienu dukrałi, 1 
sau viern’aus’ū slūgėli. j 2 k.

Užsiaugino užsil’ūl’avo, 
labai toli nulaido.

Vefk’a motulė toli laisdama, 
o dukralė aidama.

— Neverk, motūla, toli laisdama, 
o, dukrala, aidama.

Aš atlankfs’u sanū motūli 
kas vienu subatėli, 

žiėmū važal’u, šivu žirgel’ū, 
pavasari laivel’u.

Dar nepabuvaū pusės metėl’ū, 
paciko nedalalė.

Aš užsikel’au ankstu ritei!, 
klausau kukuoja degūlė.

Anta plūksnėl’ū būtū degūlė, 
an balsal’o dukralė.

100
ą . bo_______________ ____________ ________

J । j J
Au — gi — no tuo — tu — lė tū vie_ nū dūk — ra _ Ii,

89



au _ gi _ da .ma то - ki - da-та ne _ ža _ dė - jo lais - cie.
Augino motulė Atjojo bernelis
tu vienu dukrai!, pas jaunu mergeli,
augfdama moki'dama Į privil’ojo nuo motulės
nežadėjo laiscie. / 2k- vienturti dukrai!.

— Oi tu bernužėli, 
baltas dobilėli, 
kam vil’ojai mani jaunu 
nuo sands motulės?

101
J=82

i / jy Į / ф Į / ■ Д
Kappra.dė- jo ber_ nu _žė _ lis an svie.to gi  ven  cie,

pra-dėj rink-cis sau mer_ge_ti šlr_ de _lai ra____mi _ (cie).

Кар pradėjo bernužėlis 
an svieto givėncie, 
pradėj rinkcis sau mergeli 
širdėlai ramfcie.

Išsirinko sau mergeli 
iš pulko dzidzaus’o, 
кар iž rūtėl’ū daržal’o 
sakeli žal’aus’ū.

— Tu mergėla, skaisti rožė, 
tū gražūs kvietkėli, 
tai tu kritai man in širdzi 
кар gaili rašale.

Bėk, žirgeli, bėk, berašai, 
kolei cik tau raik’a, 
kad nei aūses negirdėtu, 
кар mergelė vefk’a.

Neinbėgo bėras žirgas 
anė pusėn kėl’o, 
ir nuslaužė žirgas kojū, 
bernelis galvėli.

O tai tau, bernužėli, 
nog dziėvo korėtas, 
kad u jauna mergužėlė 
buvo privil’ota.
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102

Bu.vo žie.ma, bus 
vi _ šiem jau.niem bus

va _ sa _ ra, 
ve _ se _ la. cik man vie_ nai ne -

_ve _ se - la, kad ber_ne_ lis ki ----------  tū i— ma.

Būvo žiema, bus vasara, 
visiem jauniem bus vesela, 
cik man vienai nevesela, 
kad bernelis kitu ima.

Tegū jis sau kitu ima, 
graitai jisai našl’ū liks, 
tadū jis pas mani atjos 
ir mani pasidabos.

Vai ku kalba apinčlis 
sodelin augdamas? }2k.

— Jei tu mani pasmaigfsi, 
viršūnšlėn augs’u, 

viršūnžlėn augs’u, 
aukštai spurgas kraus’u.

Jei tu man! nesmaigfsi, 
žamėli taisfs’u.

Vai kū kalba dukružėlė 
pas mdtkū būdama?

— Vai motūla, vai širdela, 
laisk mani žmonesa.

— Vai dukrala, dukružčla, 
lauk trajis metel’ūs: 

aš išrinks’ū tau berneli 
tėvo vienturžli,
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aš išrinks’ū tau berneli 
pošn’os artojėli, 

aš išrinks’ū tau berneli 
lankos šienpjovėli.

Ir suvejo visi metai 
кар viena dzienėlė, 

ir važūoja mocinėlė 
dukros pažūrėcie.

Ir susciko dukružė!! 
pusėje kelal’o,

ir nusvilko dukružėlė 
baltus marškinei’ūs, 

ir parodė mocinėlai 
mėlinus petel’ūs.

— Tai tau, tai tau, mocinėla, 
tėvo vienturėlis,

tai tau, tai tau, mocinėla, 
pošn’os artojėlis,

tai tau, tai tau, mocinėla, 
lankos šienpjovėlis.

104
J -78

i p c p p i
Ža.lan viš.nu so.de _ lin čul.ba drab.ni paukšte— lei,

W Л M Ъ I p p p p I
oi —lei Ii —le oi_lei_ 1e čul.ba drab.ni paukš_te__lei.

Žal’afi višn’ū sodėlin 
čūlba drabni paukštelei, 
oilei lile oileilė 
čūlba drabni paukštelei.

Kur paukštelei čulbejo, 
volungėlė ulbėjo, 
oilei lile oileilė 
volungėlė ulbėjo.

Volungėlė ulbėjo, 
t! jaunimas suvejo, 
oilei lile oileilė 
t! jaunimas suvejo.

Ti jaunimas suvejo, 
cik milimas netėjo, 
oilei lile oileilė 
cik milimas netėjo.

Кар milimas atėjo, 
kitu milėc pradėjo, 
oilei lile oileilė 
kitu milėc pradėjo.

Pirmai glostė veidel’ūs, 
antrai maustė žiedel’ūs, 
oilei lile oileilė 
antrai maustė žiedel’ūs, 
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so.de


o man jaunai mergėlai 
pilė vino sciklali, 
oilei lile oileile 
pilė vino sciklali.

— Tu nepilkie vinėTo. 
nelaiscikie stalal’o, 
oilei lile oileile 
nelaiscikie stalal’o:

aš vinėl’o negėrs’u, 
tavo miela nebūs’u, 
oilei lile oileile 
tavo miela nebūs’u.

105

IS _ ka _ s’&u šul___ ne — Ii dva re,an tė _vu — Го

at_jos ber_ nu _ žė — lis

Iškas’au šulnėli 
an tėvul’o dvaro, 
atjos bernužėlis I 2 k 
žirgėl’o girdzicie. J

Atjos bernužėlis 
žirgėl’o girdzicie, 
ateis mergužėlė 
vandinėl’o sameie.

Bernelis užgiedoj, 
mergelė ūžverkė.
— Cik neverk, mergužėla, 
balta lelijėla,

ba dar prisverksi, 
jauna mergužėla, 
кар tu nešosi 
an ranku vaikeli.

i. 112. T !

žir_ge_l’o gir_ dzi_ cie, _dzL(cie?

— Nešoc nenešos’u, 
cik vigėn vig’os’u, 
an tavi bernėl’o, 
vis narakavos’u.

— Nekalcik, mergėla, 
mani bernužėl’o, 
cik kalcik, mergėla, 
pači savi jaunu:

reikėj nevaikščocie 
vėlais vakarėleis, 
raikėj neul’ocie 
nakciės tamsumėlėn,

cik raikėj vaikščocie, 
kur sasulės gano, 
kur sasūlės gano 
ir jautėlei baūb’a.
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106

Ciktai sus mis — li___  паи jo.cie pas mer__ ge____ Й,

dau dzie.vu.lis gied.rū dzie.nū, švie su va. ka__ rė___Ii.

Ciktai susmislinau
jocie pas mergeli,
dau dzievūlis giedru dzienū, 
šviesu vakarėli.z-

2 k.

Dar aš neišjojau 
iš žal’os giralės, 
ir sulojo margi kurtai 
vuošvėl’o dvaralin,

Dar aš nedaėjaū 
nei žirgu stonėlės, 
nusižvengė žirgužėlis 
aukštojon stonėlėn, 

dar aš neužsėdau 
an bero žirgėl’o, 
jau pražido lelijėlė 
cies’ojon rankėlėn, 

dar aš neišjojau 
iš tėvūl’o dvaro, 
ir pragfdo gaidužėlis 
tėvūl’o dvaralin, 

dar aš nedajójau, 
žal’os’os giralės, 
ir sučūlbo paukštužėlei 
žal’djon giralėn.

dar aš nedajójau 
nei vūošv’o dvaral’o, 
ir išajo vuošvužėlis, 
atkėlė vartel’ūs,

dar aš neužjojau 
nei an vūošv’o dvaro, 
ir išajo vuošvužėlė, 
vedė in svekličū,

dar aš neinėjaū 
aukšton svekličėlėn, 
ir pastatė vuošvužėlė 
nauju krėslali,

dar aš neinsėdau 
naujan krėslalin, 
ir pripilė vuošvužėlė 
vinėl’o sciklali,

dar aš nepaėm’au 
in rankas sciklal’o, 
ir ūžverkė mergužėlė 
valn’ūjū dzienėl’ū.
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jau--------nū mer.ge -------- Ii pas_da.. ta---- jau.
Oi kur aš gėrau ulevojau, iš kraštu taisos žali šilkai,
jaunu mergeli pasdabójau. } 2 k. iž dugno vefcas bale! perlai.

— Oi tu mergele lelijėla, 
ar aisi už mani bernužžl’o?

Pas mūs kalnelei alavinei, 
o akmenėlei sidabrinei, 

pas mus upelei žal’o vino, 
iš kraštu taisos žali šilkai,

Кар nuvažavom, pažūrėjom, 
akimi savo paregėjom:

pas jus kalnalei balto smČl’o. 
o akmenėlei cicnagėl’o,

pas jūs upelei vandinėl’o, 
iš kraštu taisos žali maurai,

iš kraštu taisos žali maurai,
iž dugno vefcas juodzi purvai.

108
J=72

Ci _ kus va _ ka _ ras p a _ va. sa _ rė _ 1b, švie — tė an dan. gaus

deu _ gel žvaigž- de_  lu.
Cikūs vakaras pavasarėl’o, 
švietė an dangaus daugel žvaigždėl’ū. } 2 k.

Švietė an dangaus daugel žvaigždėl’ū, 
kvėp’a kvietkelei iž daržalėl’ū.

dau_ gel žvaigž_de_ lū.
Kvepia kvietkelei iž daržalėl’ū, 
kloja žamėli drabnais lapėleis.

Šviesi dzienėlė, giedri naktelė, 
ko neatjója mano bernelis?
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109

Ža_lb—jon gi__  га ___  lėn paukšte-lei čul__ bė____ jo.

h .a

o ma no mie---- lau.s’as

Žal’ojon giralėn 
paukštelei čulbėjo, 
o mano miel’aus’as 1 ~ ,

~ _ ... >2 kan varneles jojo. J

An varnelės jojo, 
su rankeli mojo: 
— Atsiimk, mergėla, 
кар mūdu givėnom.

Mes mūdu givėnom 
кар pora karvėl’ū, 
o kas mus pėrskirė, 
dziėve, ji korókie.

Dziėve, j! korókie 
an kojū rankėl’ū, 
an kojū rankėl’ū, 
an švies’u akėl’ū.

An kojū rankėl’ū, 
an švies’u akėl’ū,
korókie, dzievūle, 
an viso amžal’o.

oi kad j u ca

 Ii. IJ 2. ।

an vai_ne_lės jo — jo, jo.(jo)

Užais’ū an kalno, 
daugi pamacfs’u, 
pamat’aū dzvilika 
pulkėl’ū atjójanc.

Atjojo ulonu 
Šimtas milijonu, 
o mano bernėl’o 
cik žirgeli veda.

Cik žirgeli veda, 
gražai parėdzitū, 
aukso litarėleis 
vardelis rašita.

— Mergėla jauna, 
mergužėla graži, 
išsirink, mergėla, 
sau vienu berneli.

— Oi kad j u ca būtu 
кар an maru putu, 
nebuvo ir nebus 
кар mano bernelis,

būtu,
кар maros l’ūl’ūotū, 
nebūvo ir nebūs 
кар mano bernelis.
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Ža — lón gi_ гоп а — la —vo, kur de — gu — lė

Žal’onfgiron al’avo, 
kur degūlė kukavo, 
tl mergelė dainavo, 

žšl’ū rūtū ravėjo, 
su bernel’ū kalbėjo, 
su bernel’ū kalbėjo.

— Tu berneli, atsitrauk, 
žal’os rūtos neišrauk, 
žal’6s rūtos neišrauk.
Tu berneli, atsistok, 
mani jaunos nepristók, 
mani jaunos nepristók.

Raiks man rft, užporit 
anksci riti užsikėlė, 
anksci riti užsikėlė, 

anksci riti užsikėlė, 
žšl’ū rfitū nusiskinc, 
žal’ū rfltū nusiskinc, 

žal’a rūta nusiskinc, 
vainikėlis nusipinc, 
vainikėlis nusipinc, 

vainikėlis nusipinc, 
an galvelės užsidėc, 
an galvelės užsidėc.
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An kalnėl’o pucinėlis, 
б рб kalnu ažarėlis, 
t! vaikščoj mergelė, l 
balta lelijėlė. J

Ti vaikščojo mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
baltai burnū prausė, 
rankelės mazgojo.

Ir atjojo bernužėlis, 
baltas gražūs dobilėlis, 
žirgėl’o girdzicie, 
pencinū čyscicie.

Dar žirgėl’o nepagirdė, 
pencinėl’ū nepačystė, 
nuskindo bernelis 
gihin dunojėlin.

112

Kas nū i___ra zo dzie- ne _ lė. kad ba _ jo rai u _ le - v o. (j o)
Kas nu ira zo dzienėlė, 
kad bajorai ulevojo, 
kad bajčrai ulevojo, 
mūs šešėli išvil’ojo.

Ir nulaido tėvas dūkri 
už maral’ū mėlinū: 
negirdėsi, seserėla, 
tū tėvėl’ū dūsaujanc, 

negirdėsi, seserėla, 
tu brolal’ū švilpaujanc, 
negirdėsi, seserėla, 
tū jaunimėl’o šokanc,

cik girdėsi, seserėla, 
jūras maras užaujanc, 
jūras maras ūžaujancas 
ir jendralas s’ūbūojancas.

113

eo_________________ ________________r> ________  ______________

r p f f Г И r f :llž P P? piji
Oi dunda dun-da ke _ la _ lis, . . , ..„ . , , .. at-io-ia ber.ne Jisoi žvenga zven.ga žir _ ge _ lis,

vie_ šuo _ ju ke__  la — fu pas 4 ma -------ni.

Oi dunda1 dunda kelelis, oižvėng’ažvėng’a žirgelis, 
atjója bernelis viešuoju kelal’ū pas mani. } 2 k.
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- Oi tu berneli jaunasai, tu šidorėli kltrasai, 
nebaldzfk dural’ū, nevirūok vartėl’ū, aš neis’ū.

Oi tu berneli jaunasai, tu šidoržli kltrasai, 
palaidai kalbelas po visas šalalas an mani.

- Oi tu mergela jaunoji, tu lelijėla baltoji, 
žmon u kalbos kraivos, кар šaudiklės šeivos, neciesa.

Ir at _lė_kė sa _  ka_las pro rū-te- lū dar_ žū,

Ir atlėkė sakalas ir atlėkė sakalas
pro rūtėl’ū daržu,
prisiverksi, mergela, 
an bernėl’o ranku. 2 k.

Nei tau rodos, prisiverks, 
su bernel’ū pakalbės, 
gifdzi mani motulė 
svekličon būdama.

Duosim sanai motūlai 
baltu linu vefpcie, 
tegu verps, neklausis, 
ku mes mudu kalbam. 

pro rūtėl’ū daržu, 
prisiverksi, mergela, 
an bernėl’o ranku.

Nei tau rodos, prisiverks, 
su bernel’ū pakalbės, 
gifdzi mani tėvulis 
svekličon būdamas.

Duosim sanam tėvūl’u 
žagrali darfcie, 
tegu daris, neklausis, 
ku mes mudu kalbam.
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Ir atlėkė sakalas 
prd rūtėl’ū daržu, 
prisiverksi, mergėla, 
an bernėl’o ranku.

Nei tau rodos, prisiverks, 
su bernel’ū pakalbės, 
girdzi mani brolalis 
svekllčon būdamas.

Duosim jaunam brolal’u 
žirgeli balnócie, 
tegu balnds, neklausis, 
ku mes mudu kalbam.

Ir atlėkė sakalas 
prd rūtėl’ū daržu, 
prisiverksi, mergėla, 
an bernėl’o ranku.

Nei tau rodos, prisiverks, 
su bernel’ū pakalbės, 
girdzi mani sasūtė 
svekllčon būdama.

Duosim jaunai sasūtei 
vainikėli pincie, 
tegu pins, neklausis, 
ku mes mudu kalbam.

su _ ba _vo, an kal.no kark _ lai su _ ba _ vo, pa _kal_nėn van-

vo. lū  la _vo lū____Га _vo lū  Га  vo
An kalno karklai s’ūbavo, 
an kalno karklai s’ūbavo, 
an kalno karklai s’ūbavo, 
pakalnėn vanduoj l’ūl’avo, 
l’ūl’avo l’ūlavo l’ūlavo, 
l’ūl’avo l’ūl’avo l’ūl’avo.

Tinai vaikščojo mergelė, 
tinai vaikščojo mergelė, 
tinai vaikščojo mergužėlė, 
balta graži lelijėlė, 
lelija lelija lelija, 
lelija lelija lelija.
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O ir atjojo bernelis, 
o ir atjojo bernelis, 
ir atjojo bernužėlis, 
baltas gražūs dobilėlis, 
dobilas dobilas dobilas, 
dobilas dobilas dobilas.

— Oi tu, mergėla jaunóji, 
oi tu, mergela jaunóji, 
oi tu, mergela jaunóji, 
ko tėp nul’udus vaikščoji, 
vaikščoji vaikščoji vaikščoji, 
vaikščoji vaikščoji vaikščoji: 

ar klausai krankl’u krank’ančū, 
ar klausai krankl’u krank’ančū, 
ar klausai krankl’u krank’ančū, 
muzikėl’ū grainančū, 
grainančū grainančū grainančū, 
grainančū grainančū grainančū?

— Nei klausau krankl’u krank’ančū, 
nei klausau krankl’u krank’ančū, 
nei klausau krankl’u krank’ančū, 
muzikėl’ū grainančū, 
grainančū grainančū grainančū, 
grainančū grainančū grainančū, 

cik lauk’u bernėl’o parjójanc, 
cik lauk’u bernėl’o parjójanc, 
lauk’u bernėl’o parjójanc, 
vainikėl’o pafnešanc, 
pafnešanc pafnešanc pafnešanc, 
pafnešanc pafnešanc pafnešanc.

Parjds mano bernelis subatdn, 
parjds mano bernelis subatdn, 
parjds bernelis subatdn, 
parneš vainiku nedėl’dn, 
nedėl’dn nedėl’dn nedėl’dn, 
nedėl’dn nedėl’on nedėl’on.

Uždės an galvelės saradon, 
uždės an galvelės saraddn, 
uždės an galvds saradon, 
išveš martėli četvergi, 
četvergi četvergi četvergi, 
četvergi četvergi četvergi, 

parveš mani martėli četvergi, 
parveš mani martėli četvergi, 
parveš martėli četvergi, 
sugrįš palfdai pėdničdn, 
pėdničdn pėdničdn pėdničdn, 
pėdničdn pėdničdn pėdničdn.

116
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Augino motulė 
tris jaunas dukralas, 
o ji augfdama, l r 
gražai mokldama: J 2 

— Nedabók, dukrala, 
bagóto bernėl’o, 
ba jis tavi nubars 
graudzingais žodėleis, 

cik dabok, dukrala, 
vargdziėni berneli, 
tai jis kasdziėn paklos 
minkštai patalėli.

Dar aš nesulauk’au 
dzvidešims metėl’ū, 
sodzin mani jaunu 
už baltu skomėl’ū.

Dar aš neužsėdau 
už baltu skomėl’ū, 
prisėdo bernelis 
prie mano šalalės.

Prisėdo bernelis 
prie mano šalalės, 
uždėjo rankėli 
an mano petėl’ū,

uždėjo rankėli 
an mano petėl’ū, 
tai ira langvėsnė 
už povo plūksnėli.

4|:p g [> f Į /‘įsfafe
jo - jau jo _ jau pas mer.ge.li

Šėrau šėrau sau žirgeli 
ritas vakarėlis, 
jójau jojau pas mergeli Į 
k6žnas rudenėlis. J

Pasdabójau sau mergeli 
penk’olikos metu, 
neišlaidza motinėlė 
be traju metėl’ū.

T , 1 I 2. ,

p p p p I 

kož-nas ru-de—nė — lis, .nė,(lis). 
Lauk’au metūs, lauk’au antrus, 
palauks’u dar tracūs, 
o jau mano mergužėlė 
mani nedaboja.

Visos linksmos, visos grąžos, 
visos vainikuotos, 
o jau mano mergužėlė 
stovi кар parduota.
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— Mergužėla mano, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, Į 
iš kur svotu lauki? | 

— Mergužėla mino, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
kuoj tu juos priimsi?

— Pono svoto iž Varšavo, 
o maršalkos iš Krokavo, 
o t6 jauno bernėl’o Į 
iš slaūno kaimėl’o. I

— Ponu svotu viščienū, 
o maršalkų kacienū, 
o tu jaunu berneli 
baltu žūsienaiti.

— Mergužėla mano, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
per kur juos inlaisi?

— Mergužėle mano, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
kudj tu juos girdzisi?

— Ponu svotu per vartūs, 
o maršalkų per antrūs, 
o tu jaunu berneli 
per nauju svekličū.

— Pdnū svdtū alul’ū, 
o maršalkū kvasul’ū, 
o tu jaunū berneli 
žal’ūoju vinel’ū.
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— Mergužčla mano, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
kur tu jučs guldzfsi ?

— Pčnū svčtū an sučlo, 
o maršalkų pč suolu, 
o tu jaunu berneli 
margčn laškėlėn.

— Mergužžla mano, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
kū pč gaivu dėsi?

— Ponu svčtu niekčcū, 
o maršalkai skarvadū, 
o tam jaunam bernel’u 
pūku paduškšli.

— Mergužėla mano, 
l’ūdna širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
kučj tu jučs užklosi?

— Pčnū svčtū akėcčm, 
o maršalkų tai liesčm, 
o tu jaunu berneli 
pūku patalėl’ū.

— Mergužčla mino, 
l’ūdn’a širdis tavo, 
pasakfk dasakfk, 
kučj tu jučs būdzisi?

— Pčnū svčtū rankeli, 
o maršalkų gugėti, 
o tu jūunū berneli 
meilais žodėleis.

— Oi berneli, kodėl’ tai, 
kč mergelės nelankai?
Gal’ čebatū neturi, 1

J 2 k
kad pas jaunu nejóji? J ’ 

— Aš čebatūs turū du, 
cik be pūdu abudu.

— Oi berneli, kodėl’ tai, 
kč mergelės nelankai? 
Gal’ župono neturi, 
kad pas jaunu nejóji?

— Aš župčnus turu du 
cik suplfši abudu.
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— Oi berneli, kėdei’ tai, 
kė mergelės nelankai?
Gal’ marškin’u neturi, 
kad pas jaunu nejóji?

— Aš marškinius turū du, 
be kauniėrū abūdu.

— Oi berneli, kėdei’ tai, 
ko mergelės nelankai?
Gal’ kepurės neturi, 
kad pas jaunu nejóji?

— Aš kepuras turu dzvi, 
be kaušal’ū abidzvi.

— Oi berneli, kėdei’ tai, 
kė mergelės nelankai? 
Gal’ žirgėl’o neturi, 
kad pas jaunu nejóji?

— Aš žirgel’ūs turū du 
nepašarci abūdu.

— Oi berneli, kėdei’ tai, 
kė mergelės nelankai? 
Gal’ balnėl’o neturi, 
kad pas jaunu nejóji?

— Aš balnel’ūs turū du, 
be kilpėl’ū abudu.

Ir nejós’u aš pas jas, 
ba jos neis už mani.

120

Кар aš buvau pas motūli 
tai viena dukralė, 
davė val’ū man motulė 
gražai paul’ocie.

Davė val’ū man motulė 
gražai paul’ocie: 
gražūs ploni marškinėlei, 
rutū vainikėlis.

Кар aš ėjau per dvareli, 
dvarelis dzidzavos.
Girdzū vefk’a mergužėlė 
rūtėl’ū daržalin.

2 k.

Ais’ū klaus’u pas mergėli, 
ko tėp gailei vefk’a, 
ar nemokė jos motūlė 
stovėl’ū stacicie, 

ar nemokė j ės motūlė 
stovėl’ū stacfcie, 
ar nemokė iės sasūlė 
drobėl’ū rėdzicie.

Aš nuveis’ū žal’ėn giron, 
girSlėn žal’aus’on, 
išsilaušu sau rikštėll 
abile medėl’o,

pamokis’u mergužė!! 
stovėl’ū stacicie, 
pamokfs’u lelijėli 
drobėl’ū rėdzicie.
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Augo giron stadulėlė 
tai slaūnas medelis. } 2 k. 
Augo sodzun mergužėlė, 
tai slauna mergelė. } 2 k.

Ir atjojo bernužėlis, 
bśltas dobilėlis: } 2 k. 
— Vuošvužėla mocinėla. 
ar laisi dukrai!? } 2 k.

— Vai aš laistau ir norėtau, 
darbėl’ū nemoka: 

nei verpėja, nei audėja, 
cik rug’ū pjovėja 
ir man sanai mocinėlai 
patalėl’u klocie.

— Vuošvužėla mocinėla, 
tai man tok’os raik’a: 
nei verpėjos, nei audėjos, 
cik rug’ū pjovėjos 
ir man jaunam bernužėl’u 
patalėl’u klocie.

122

Ói dūdūdūdu šaudai be grūdu, 
padarau alūci vienu avižų.

Mano alucis gražūs geltonas, 
nugird’au berneli, šieno pjovėju.

Išajo bernelis šienėl’o pjaucie, 
ne ciek jis pjovė, kiek gailei verkė.

Ne ciek jis pjovė, kiek gailei verkė 
an dalg’akotėl’o pasiremdamas, 

an dalg’akotėl’o pasiremdamas, 
an sierds žarnelės pažūrėdamas.

— Ói žame žame, žamėla sieroj i, 
priėmei tėvu ir motinėli, 

priėmei tėvu ir motinėli, 
priimk ir mani, vargo berneli.

Ais’ū an kapo pas tėvužėli, 
pas tėvužėli rodós paklauscie.

— Tėvuli mano, sanasai mano, 
mažū man duotai kok’u rodali.

— Sūneli mano, raiteli mano, 
ar tau nubodo valn’os dzienėlės,
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ar tau nubodo valn’os dzienelės, 
ar valn’os dzienelės, ar žirgas šarcie?

— Tėvūli mano, sanasai mano, 
nei man nubodo valn’os dzienelės, 

nei man nusbódo valn’os dzienelės 
ir nenusbódo žirgelis šarcie, 

cik man nusbódo sunkūs darbelei, 
sunkūs darbelei, graudūs žodėlei, 

ba nėr kam užaic’ sunku darbėl’ū, 
ba nėr kam užtafc’ graudu žodėl’ū.

* * *

Oi dūdūdūdu šaudai bė grūdū, 
padarau alūci vienu avižų.

Mano alūcis gražūs geltonas, 
nugird’au mergeli, šieno grėbėjų.

Išajo mergelė šienėl’o grėbcie, 
ne ciek ji grėbė, kiek gailei verkė, 

ne ciek ji grėbė, kiek gailei verkė 
an klevo grėblal’o pasiremdama, 

an klevo grėblal’o pasiremdama, 
an sierds žarnelės pažūrėdama.

— Oi žame, žame, žamėla sieroj, 
priėmei tėvu ir motinėli,

priėmei tėvu ir motinėli, 
priimk ir mani, vargo mergėli.

Ais’ū an kapo pas motinėli, 
pas motinėli rodos paklauscie.

— Motūla mano, širdėla mano, 
mažū man duotai kok’ū rodėli.

— Dūkrala mano, jaunoji mano, 
ar tau nusbódo valn’os dzienelės, 

ar tau nusbódo valn’os dzienelės, 
ar valn’os dzienelės, ar vainikėlis?

— Motūla mano, širdėla mano, 
nei man nusbódo valn’os dzienelės, 

nei man nusbódo valn’os dzienelės, 
nei valn’os dzienelės, nei vainikėlis, 

cik man nusbódo sunkūs darbelei, 
sunkūs darbelei, graudūs žodėlei,

ba nėr kam užaic’ sunku darbėl’ū, 
ba nėr kam užtarc’ graudu žodėl’ū.
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Kur upelis teka, 
šapalėl’ūs neša, 
t! mergelė lelijėlė 
baltu žūsi peša.

Baltu žūsi peša, 
šalin plūksnas mėta, 
motinėlė ateidama 
an lazdelės kratė.

Кар ji ateidama 
an lazdelės kratė, 
vieni plėšo, kici kemša 
pūku patalėli.

— Aik, dukrala, namo, 
pamėskie darbeli, 
ba кар matau, pamilėjai 
sau vienu berneli.
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Aik, dukrala, spafcai, 
mink kojelėm tankei, 
žūrėk, stóvi tr!s bernėlei, 
visi tris daboja.

124

— Mergėla jaunoji, 
ko gailei vaitoji, 
ar sopa gaivėti, 1 
kad tėp žėlavoji. f

Oi ar tavi barė 
sanasai tėvelis, 
ar nustój milėjis 
jaunasai bernelis?

Tėvulis motulė 
mani užaugino, 
šitū rudenėli 
išlaiscie kecino.

125

Sopa mano gaivėti, 
nežinau, пб кб, 
vakar gėrau su bernel’u, 
mažuih jau n6g to.

Gal’u gere, gal’u gere, 
negal’ū paskėleie, 
rūpi man, rūpi man 
anksci užsikėleie.

Nesirūpink, motūla, 
unksci užsikėlus,

Nei tu puikavokie, 
nei tu juokavokie, 
šokis tókis bernužėlis, 
abi artojėlis.

— Anei mani būrė 
sanasai tėvelis, 
nei nustój milėjis 
jaunasai bernelis.

Tėvulis bernėTu 
mani pažadėjo, 
motūlė kraiteli 
sukrovė sudėjo.

tu turi dukrai!
pink’olikos metu: 

užsikels užsikels 
ankstuj! ritei! 
ir suverps sudabis 
tau baltus linel’ūs.

Ji suverps sudabis 
tau baltus linel’ūs, 
ji suaūs sudundzis Į 
tau tank’as drobelas. J
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Ir išajo motinėlė 
šili rug’ū pjaucie, 
ir atjoja žantulis 
atsirapetója, 

an visu keturu 
žirgelis kauscitas. 
— Padėk dziėvas, motinėla, 
šili rug’ū pjaucie.

— Tai ač’ū, žantuli, 
šun’o liežuvėli: 
išvil’ojai dukrSli Į 
pink’olikos metu,J 

išvil’ojai dukrūli 
pink’olikos metu, 
išvil’ojai dukržli, 
rug’ū pjovėjėli. 2 k.
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Ginčinosi tris sasalės 
pas daržai! stovėdamos, 
katri iš mūs visu trijų 
patogesnė an veidėl’o.

Aj bernelis pro daržai! 
šalin j uju švilpaudamas 
ir an savo baltu ranku 
aukso žiedu raicodamas.

Viena sakė mergužėlė: 
„Šitas žiedas bus mano, 
ba aš graži an veidėl’o, 
bernužėlis bus mano“.

Kita sakė: „Šitas žiedas 
tai jau mano turi būc, 
kad aš graži an veidėl’o, 
tai negal’ū aš prapulc’“.

O ši traca mergužėlė 
žamin akis nulaido, 
macic’, kad j! nenorėjo 
paródzic savo veido, 

bet bernelis dzirsterėjis 
tuojau žiedu numovė: 
— Te tau šitas aukso žiedas, 
tai bus meilės žanklal’u,

ir jau nog šos dzienós bus’u 
tavo cikru bernel’ū.
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Aš padainūos’u dainų dainei!, 
katrų girdėjau vakar dzienėli, 
oi l’u vai lėle, oi l’u vai lėle 
katrų girdėjau vakar dzienėli.

Lėkė gulbelės per ažarėli, 
nešė vainiku per dunojėli, 
oi l’u vai lėle, oi l’u vai lėle 
nešė vainiku per dunojėli.

— Oi jūs gulbelės baltųjų maru, 
ar jus nematėt vainiko mano, 
oi l’u vai lėle, oi l’u vai lėle 
ar jus nematėt vainiko mano?

Mano vainikas drabnu lapėl’ū, 
nóg bernužėl’o meilu žodėl’ū, 
oi l’u vai lėle, oi l’u vai lėle 
nóg bernužėl’o meilu žodėl’ū.
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Aš išgin’au jautel’ūs, } 2 k. 
in lankeli, 
pėrstovėjau kojelas 
per nakteli.

Ar atjoja bernelis 
dobilėlis, 
oi ar žvėng’a žirgelis 
juodbėrėlis ?

Oi berneli tu mano 
dobilėli, 
oi ar žfdzi bijūnai 
an veidėl’ū?

— Oi mergėla tu mano 
lelijėla, 
oi tai židzi bijūnai 
an veidėl’ū,

oi tai žfdzi bijūnai 
an veidėl’ū, 
oi tai žvaga žiedėlei 
an rankel’ū.
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Gėrau dzienėli, tams’ū nakteli, 
pragėrau galvėli ir razumėli, 

būtau pragėris šimtu rublal’ū, 
po manim žirgelis nenustovėjo.

Nenustovėjo, cik šokinėjo, 
o mano mergelė miego norėjo.

Miego norėjo, cik linginėj o, 
кар žal’a rūtelė vėjo pucama,

vėjo pucama, lietaus Ujama, 
nuo žmon’ū ultojū apkalbama.

— Užmik, mergėla, saldu miegeli 
iž vargo, iž bėdds, iž rūpestėl’ū.

Mergėla mano, jaunoji mano, 
mergėla jaunoji, ar busi mano?

— Berneli mano, jaunasai mano, 
berneli jaunasai, daug skolų turi.

— Mergėla m&no, jaunoji mano, 
mergėla jaunoji, aš išmokės’u, 

nei skatikaiceis, nei šeštokaiceis, 
mergėla jaunoji, cik doleraiceis.
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— Mergėla jaunoji, 
кар tau atsiródo, 
gal’ žal’a rūtelė 
nešoc nusibodo?

Ko sėdzi už stalo, 
kddel’ nedainuoji, 
rankelas aplaidus 
tėp sunkei dūsuoji?
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— Tadu aš dainūos’u, 
tadū linksma bus’u, 
кар savo bernėl’u 
rankėli paduos’u.

— Rankėli padavus 
mergeli nebusi, 
žiedel’ūs sumain’us 
jau neatmainfsi.
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An kalnėl’o, an aukštojo, 
tT Kas’ūtė jaucus ganė, 
tra dra dritata, tra dra dritata, 
tra dra dritata, dritata.

Ganfdama patrocino, 
jieškodama pabludzino, 
tra dra...

Ir atjojo pdnas Jas’us:
— Oi ko jieškai, pana Kas’a? 
tra dra...

— Oi aš jieškau sano tėvo, 
sano tėvo, palšu jaucū, 
tra dra...

— Tavo tėvo palši jaucai 
abaruosa uždarici, 
tra dra...

abaruosa uždarici, 
lencūgėleis prikabfci, 
tra dra...

lencūgėleis prikabfci, 
aukso raktais prirakfci, 
tra dra...

— Te tau, Jas’au, du toliėrai, 
išlaisk jaucus iž abarū, 
tra dra...

— Aš nenoru dzviėj toliėrū, 
priimk mani, bernužėli, 
tra dra...

— Aš priimtau ir milėtau, 
kad tėvulis nežinotu, 
tra dra...
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Кар aš buvau pas motūli, 
pas motūli širdėli, 
tai židėjau, tai sprogėjau 1 
кар daržalin rožalė. J

Кар patekau bernėTu, 
tam šėlm’u šidorėl’u, 
tai sudzuvau, tai suvftau 
кар an maru jendralė.

Du krėslalei stovėjo, 
du pisorei stovėjo, 
jiėj vis rašė prarantavo 
mano gražu vardeli.

Oi tai dėkui motūlai, 
mAno mielai širdėlai, 
kū išrinkai išdabinai 
toki gražū vardeli,
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cik ne dėkui motūlai, 
mano mielai širdėlai, 
ku nulaidai už bernėl’o, 
už bernel’o pijdko.

Jis pragėrė namel’ūs 
ir no lauko rugel’ūs, 
pragers mano valn’as dzienas 
ir nd ranku žiedel’ūs.

— Grįžk, dukrala, atgal’o, 
lelijėla, atgal’d, 
grūžfk savo jaunas dzienas 
ir žal’as’as rūtelas.

— Jau ne čėsas, motūla, 
mano miela širdėla, 
margos skrln’os išvožitos, 
tank’os dróbes išrėžitos, 
valn’os dziėnos parduotos. } 2 k.

Кар pūkelis dugni skis, 
akmenėlis viršum plauks, 
tadū tadū, motinėla, 
aš pas tavi sugrišū.

Кар brolalis kudlū kals, 
an ritójaus jis atžals, 
tadū, miela motinėla, 
aš pas tavi sugrišū.

Кар sasūtė rutū sės, 
an ritójaus pražidės, 
tadū mano jaunos dziėnos 
pas motūli vėl’ sugrįš.

Кар tvoralė prakalbės, 
sausi mėdzai pražidės, 
tadū mano žal’a rūta 
an galvelės pagarbės*.

* Bus garbanota.
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Oi brolūkai sakalūkai, 
pabalnokit man žirgeli, } 2 k. 
pabalnokit man žirgeli, 
tai aš jos’u pas mergeli.

Jojau lauku, jojau kitu, 
niekur nieko neprijójau, 
cik prijojau žal’ū girū, 
žal’ū girū, Ifgū laūkū.

Aš nusėdau nuo žirgėl’o, 
pasirėm’au an balnėl’o, 
susmislinau sau mislali, 
kas nunėščie pas mergeli.

Išsitrauk’au kančukėli, 
nusikirtau dobilėli, 
nusikirtau dobilėli, 
žal’ds giros žolinėli, 

žal’os giros žolinėli, 
Hg’os lankos dobilėli. 
Ir nupfn’au vainikėli 
ir nūneš’au pas mergeli, 

ir užsėdau už skomėl’ū 
pacčj kertėj pas mergeli. 
Ir ateina mergužėlė, 
balta graži lelijėlė.
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Ir padav’au vainikėli, 
lig’os lankos dobilėli, 
Ifgo’s lankos dobilėli, 
žal’čs giros žolinei!.

— Vibdčikie, mergužėla, 
m^žos mano dovanėlės. 
Mažos mano dovanelės, 
mažos mano sasarėlės,

mažos mano sasarėlės, 
žal’Ss rūtos sėjėjėlės, 
žal’ds rūtos sėjėjėlės, 
vainikėl’o pinėjėlės.
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Aš neis’ū šiemet, nei kitus metus, 
nei trūci rudenėli, 
oi aš palauksiu savo brolal’o 
jaun’aus’o užauganc.

Užaugs brolalis, atkels vartel’ūs, 
palidės per dvarai!.
Jis lidėdamas, man kalbėdamas, 
sasūti šnekėdamas:

— Pasilik sveika, jauna sasala, 
ramfk savo širdėli.
Кар tu nuveisi, ku tijrasi 
svecimdjon šalalėn?

Rasi anftū, tai ne motuli, 
šašurū ne tėvuli, 
rasi dzieveri, tai ne brolali, 
mošai! ne sasali.

Anfta barė, šašuras varė, 
už mani jaunu nieks neužtarė, 
ciktai užtarė raiba degūlė, 
žal’an vlšn’ū sodėlin.

— Oi cilėk, neverk, jauna martėla, 
ramfk savo širdėli: 
numirs anfta ir šašurėlis, 
tai bus tavo valalė,

dzieveris išeis anta varnelės, 
moša svecimdn šalin.
— Vai ais’ū ais’ū, aš ca nebūs’u, 
ca mano ne daiktelis.

Pa juoda duona, padal’ui duoda, 
ir tū vis parokuoja;
кб ilg’aū būs’u, geraū sudzūs’u, 
s’ūbuos’u кар jendralė.
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Ar ži_ba ži— bu__ rė ------lei, ar de.ga lik___ to_
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žuo-(janc)?la— tu vapar.iš ke — Го

Af žiba žiburėlei, 
ar dega liktorėlei, 
oi ar lauk’a mani motūla 
iš kėl’o parvažūojanc?

Rodi būtu ji laukcie, 
dar rodėsnė priimcie, 
parvažūoja dukružėlė 
be rutū vainikėl’o.

— Dukrala dukružėla, 
dukrala jaunutėla, 
kur nudejai pakavojai 
rūtel’ū vainikėli?

— Oi motūla motūla, 
motūla sanutėla, 
šilko skūston suvm’čjau, 
skrinėlėn pakavojau.

Ais’ū in klėtėli, 
atrakfs’u skrinėli: 
ne pakvipo vainikėlis, 
pakrito ašarėlės.

Ais’ū pamarėmi, 
maru pakrantėmi, 
mažum ras’ū, mažum atras’ū 
rūtel’ū vainikėli.

Ajaū pamarėmi, 
maru pakrantėmi, 
žūrau, pluko 
tr!s pilkieji karvelėlei.

Karvelėlei mėlini, 
karosėlei geltoni, 
pagaukite, sugaukite 
rūtel’ū vainikėli.

— Rodi būtum pagaucie, 
dar rodesni padūocie, 
anon pusėn Dunojėl’o 
stovi tris strielčukėlei, 

tai mūs drabnūs pašaus, 
cik plūksnėlės padulkės, 
mes prapūlsim, surūdzfsim, 
plūksnelas išdūlkisim.
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Vieškelėl’ū jójau, 
dūmeli dumójau, 
kū nunešu aš mergėlai 
dzidzū dovanėli: 

ar šilko skustėti, 
ar ūukso žiedeli, 
ar rūgščiėni obuolėli 
raudónais kraštėleis.
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Nei šilko skustėli, 
nei aukso žiedeli, 
cik rūgščiėni obuolėli 
raudonais kraštėleis. 
Gražus obuolėlis, 
gražūs pavartocie, 
gražūs dailūs obuolėlis, 
alė labai rūgštūs.

Graži mergužėlė, 
graži pažūrėcie, 
graži daili mergužėlė, 
alė siratėlė.
Gražūs bernužėlis, 
baltas dobilėlis, 
gražūs dailūs bernužėlis, 
alė pijokėlis.
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Šū nak-te-li ne.mi-gau, vis du.ra.las dundzi-nau,

m m m a a a vis du_ra_las dun.dzi.nau, dun_dzi_nau.
Šū naktėli nemigau, 
vis duralas dūndzinau, 
m m m a a a vis duralas dūndzinau. } 2 k.

Aš atėjau atlankfc 
ir širdelės suramfc, 
mmm aaa ir širdelės suramfc.

— Atdarfki duralas, 
ba nušalau kojelas, 
m m m a a a ba nušalau kojelas

nog šaūrojo vėjėl’o, 
nog baltojo sniegėl’o, 
m m m a a a nog baltojo sniegėl’o.

— Aš nog žmon’ū girdėjau, 
kad tū kitu milėjai, 
mmm aaa kad tu kitu milėjai.

— Nór aš kitu milėjau, 
tavi širdzin turėjau, 
mmm aaa tavi širdzin turėjau.

138

S’untė mani motinėlė, 
už kraučūko bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė: 

aš kraučūko nenorėjau, 
s’ūlo vefpcie nemokėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!
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S’untė mani motinėlė 
už šaučuko bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė:

aš šaučūko nenorėjau, 
drdtvos sūkcie nemokėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!

S’untė mani motinėlė 
už muzikos bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė:

aš muzikos nenorėjau, 
pol’kos šokcie nemokėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!

S’untė mani motinėlė 
už židuko bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė:

aš židūko nenorėjau, 
šėbo švfscie nemokėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!

S’untė mani motinėlė 
už artójaus bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė:

Traji gaidzai užgiedojo, 
кар motūlė kėlės, 
užsikėlus vaikščinėjo, 
sūnel’iis kilojo:

aš artójaus nenorėjau, 
pietų nėščie tai cingėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!

S’untė mani motinėlė 
už ubago bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė:

aš ūbago nenorėjau, 
lazdų nėščie tai cingėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!

S’untė mani motinėlė 
už čigono bernužėl’o, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė:

aš cigdno nenorėjau, 
vištū vdgcie nemokėjau, 
ói nė, ne ne nė, 
motinėla, ne ne nė!

S’untė mani motinėlė 
už ponaic’o bernužėl’o, 
ói tai, tai tai tai, 
motinėla, tai gerai:

aš ponaici tai milėjau, 
spaciravoc’ necingėjau, 
ói tai, tai tai tai, 
motinėla, tai gerai!
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— Kelkitės, jauni sūnėlei, 
balnókit žirgel’ūs, 
svirno dūris atdaritos, 
sasūlės jau nėra.
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Pabalnokit šašis žirgus, 
visus šašis širmus, 
jokit, mieli sūnužėlei, 
sasūlės jieškocie.

Jokit, mieli sūnužėlei, 
sasūlės jieškocie, 
jokit, mieli sūnužėlei, 
šašais vieškelaleis.

Kur sasūlės nuvažūota, 
rūtelė barscfta, 
dzieverėl’o šalin jota, 
rašale braukfta.

Šalin kėl’o po aglali 
ugnelė kūrfta 
ir rūtėl’ū vainikėlis 
ugnėlėn dėgita, 

o aplinkun ugnužėli 
jaunimėlio šokta, 
ir mūs jauna sasarėlė 
aplinkun šokdzfta.

Ir dajójom žal’ū lanku, 
žirgėlei ganlta, 
ir dajójom sraūn’ū ūpi, 
žirgėlei gfrdzita.

Ir dajójom žal’ū liepū, 
žolalė numinta, 
an liepos žal’ū šakėl’ū 
kasnlkai vėdzfta.

Ir dajójom vūošv’o dvaru, 
tai mus sasarėlė, 
už stalal’o sėdėdama 
labai gailei vefk’a.

— Neverk neverk, sasarėla, 
mes tavi vadūosim, 
šašis žirgus acidūosim, 
tavi išvaduosim.

— Jau ne čėsas, brolužėlei, 
mani išvadūocie, 
reikėj atjóc’, brolužėlei, 
vakar vakarėli,

кар aš buvau su vainikū, 
su šilko kasnikū, 
o jau aš dar ne mergelė, 
bo su nuometėl’ū.

Jokit namd, brolužėlei, 
sakikit motūlai, 
kad jau negrįš jos dukrelė, 
nedaris darbėl’ū.
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Nesutinka leisti dukters

Per šilaicus jojau ir šakėli skfn’au, 
šalin kėl’o vieškelėl’o pašėrau žirgeli.
Duok, dziėve, dajócie nór in vūošv’o dvaru, 
vūošv’o vartai užrakfci auksineis raktėleis.

Pririšau žirgeli pas rūtū darželi, 
aš pats jaunas bernužėlis inėjau svekllčon.
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Inėjau svekličon, visa draugė miėkci, 
ciktai mano mergužėlė kasati šukuoja.

Vūošvis užsikėlė, an mani užgėrė, 
o jau mano mergužėlė žvairai pažūrėjo.

Nór ji žvairai žūro, bet ji meilei kalba, 
iš tu meil’ū meitistėl’ū būs mano mergelė.

Sėdzu už stalal’o, žūrau per langeli, 
sniėkci, l!ja, rasa krinta an mano žirgėl’o.

— Oi vuošvi vuošvėli, sanasai tėveli, 
kad priėmei mani jaunu, priimk ir žirgeli.

— Oi žantau žantėli, žantuli sūneli, 
nestacitos naujos ston’os dėl’ tavo žirgėl’o.

— Oi vuošvi vuošvėli, vuošvėli tėveli, 
davei tu man baltos duonos, dūok žirgu abrako.

— Oi žantau žantėli, žantuli sūneli, 
dar nekultos avižėlės dėl’ tūvo žirgėl’o.

— Oi vuošvi vuošvėli, vuošvėli tėveli, 
davei tu man žal’o vlno, duok žirgu šalcin’o.

— Oi žantau žantėli, žantuli sūneli, 
dar nebėgo srauna upė dėl’ tavo žirgėl’o.

Žirgeli rankon, kepurėti antron:
— Palik sveikas, vuošvužėli, su savo dukrali.

— Oi sudziėv sudziėv, ne mano žantuli, 
tu per vartus, du in vartus, bus mano žantūlei.
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Sutinka leisti dukterį

Oi ritas ritas, tuoj bus vakarėlis, 
atjčs bernelis iš pat ritėl’ū.
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Atjócie bem’ėl’u vėlu vakarėli, 
atsineš jaunasai vino butelėli, 
jeigu ne vinel’o, tai karcds arielkos, 
būs tau užkandzinis suris an toriėlkos.

Negerk, sasūte, žal’o vinel’o, 
ba tavi atskirs пиб motinėlės, 
skirs tavi jaunu nuo motinėlės 
кар žal’ū rfltū пиб lelijėlės.

Negerk, sasūte, žal’o vinel’o, 
ba tavi atskirs nuo tėvužėl’o, 
skirs tavi jaunu nuo tėvužėl’o 
кар žal’ū rutū пиб dziemedėl’o.

Negėrk, sasūte, žal’o vinel’o, 
bū tavi atskirs пиб brolužėl’ū, 
skirs tavi jūunū nuo brolužėl’ū 
kūp žal’ū rutū nuo bijūnėl’ū.

Negėrk, sasūte, žal’o vinel’o, 
bū tavi atskirs nuo sasarėl’ū, 
skirs tavi jaunu nuo sasarėl’ū 
кар žal’ū rutū nuo rūtitžl’ū.

Negerk, sasūte, žal’o vinel’o, 
ba tavi atskirs iš jaunimėl’o, 
skirs tavi jaunu iš jaunimėl’o, 
кар žal’ū rutū iž daržalėl’o.

J-92
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Vai aš ai_su in so_de_li, kurčul_ba ui — ba paukšte-lei,

gie.da vo-lun — gė lė ir lakš.čin.ge — lė---- lė, _lė_(lė).

Vai aš ais’ū in sodeli, 
kur čūlba ulba paukštelei, 
gieda volungėlė ir lakščingelėlė. } 2k.

O motūlė ateidama, 
už rankėl’ū paimdami: 
— Verksi, dukrala, verks tavo širdelė.

— Kad ir verks’ū, bet nė viena, 
kad ir verks’ū, bet nė viena, 
verks ir motūlė kraiteli kraudama.

119

O tėvūlis ateidamas, 
už rankėl’ū paimdamas: 
— Verksi, dukrala, verks tavo širdelė.

— Kad ir verks’ū, bet nė viena, 
kad ir verks’ū, bet nė viena, 
verks ir tėvūlis daiali skirdamas.

O broialis ateidamas, 
už rankėl’ū paimdamas:
—Verksi, sesele, verks tavo širdelė.



— K&d if verks’u, bet nė vieni, 
kad ir verks’u bet nė vieni, 
verks ir brolelis žirgus kinkfdamas. 

O sasutė ateidami, 
už rankel’ū paimdama: 
— Verksi, sesele, verks tivo širdelė.

— Kid if verks’u, bet nė viena, 
kad ir verks’ū, bet nė viena, 
verks ir sasutė vainiku pindama.

Mergužėla lelijėla, 
kO tu sudūmojai, 
kad už vieno bernužėl’o 
visus paterójai ?

Кар tu aisi in daržūli, 
nepažis kvietkėlei, 
visi kvietkėlei nuo tavi 
žiedel’ūs užgrfšta.

Tu žinai, кар buvai, 
nežinai, кар būsi, 
kip dzirgėlė patvorėliu 
tu jauna sudzūsi.

Jaū neverta, mergužėla, 
in daržūli aicie, 
anei daržai’o vartėl’ū 
rankeli atkėlcie.

Кар tu aisi per miesteli, 
nepažis bernėlei, 
visi bernėlei nuo tavi 
galvelas užgrfšta.

Кар tu aisi per dvarali, 
nepašauks vardel’ū, 
ciktai pašauks, mergužėla, 
viro prievardėli.

Ne pavadzis, mergužėla, 
gražūoju vardel’ū, 
cik pavadzis, mergužėla, 
viro prievardėli.
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le _ Ii - jė _la,Мег-gu _ žė_la

r -pH
kam rū _ t э _ l’ū v ai _ ni _ kė - Ii

MergužŽla lelijėla, 
kO tū sudūmojai, 
kim rūtėl’ū vainikžli 1 „ 

„ • / 2 kg raitai sunešojai? J

Gal’ tu šitū bernužėli 
labai pamilėjai, 
kad prisakei atvažuocie 
šitū rudenėli?

Atvažavo bernužėlis 
su meilais žodėleis, 
raiks važuocie in bažnfčū, 
sumainfc žiedėlei.

Ir sumainė aukso žiedais 
an baltu rankėl’ū, 
persimainė valn’os dziėnos 
an dzidzu vargėl’ū.

Ьн? p i r-'ni
kū tu sti-dū _ mo _ jai.

graitai su_ne _ ёэ _ jai, _šc_(jai)?

Nusilaido karvelėlis 
an mūru krantėl’o, 
stovi vefk’a mergužėlė 
pas rutū daržai!.

-Jus rūtelės rūtaitėlės, 
grįžkit in daržai!, 
o aš jauna mergužėlė 
pas savo tėveli.

—Jei mislinai, mergužėla, 
atgal’d sugrižčie, 
tai raikėjo su bernel’ū 
ranku nesuriščie.

— Aš mislinau, mergužėlė, 
kad bus raškažėlis, 
kad pražidės an galvelės 
rutū vainikėlis.

Mergužėla musū, 
ku tu sumislinai, 
kad iš mūs pulkėl’o 
jau atsidalini?

Sugrįžk, mergela, 
prie mūsū pulkėl’6, 
tai mes tau sudėsim 
po rūtos šakei!,
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tai mes tau sudėsim 
po rūtos šakei!, 
tai mes tau prisagsim 
prie tavo širdelės,

tai mes tau nupinsim 
rūtū vainikėli, 
tai mes tau uždėsim 
an tavo galvelės.
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Oi tai tu suprašai 
visos giminėlės, 
ciktai nepaprašai 
sands motinėlės.

Кар tu nuvažuosi 
šventon bažničėlėn, 
oi tai tu nuveikie 
an aukšto kalnėl’o,

tai tu paprašfkie 
sands motinėlės, 
oi kad ji ateitū, 
tavi n uramintū.
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(kaip rengia šliūbari)

Oža giralė, ūža, 
ji ne ddvanai uža, 
vejas šakelas laužo, 
drabnūs lapei’ūs barsto.

Vejas šakelas laužo, 
drabnūs lapel’ūs barsto 
an žarnelės, an sieros’os, 
an vejelės, an žal’ds’os.

Vefk’a mūsū sasūlė, 
ji ne dovanai vefk’a, 
brólei kasūli taršo, 
žal’as rūtelas barsto.

Brólei kasai! taršo, 
žal’as rūtelas barsto 
an žarnelės, an siėros’os, 
an vejėlės, an žal’ds’os.

Pu__ ca šau_rus vė_  jas iš vi —sū ša—l’ū.

Puca šaurūs vėjas 
iž visu šal’fi, 
kraca gail’ū rasū 1 
ndg rūtaitėl’ū, J 

krūca gail’ū rasū 
nóg rūtaitėl’ū, 
vefk’a mergužėlė 
jaunu dzienėl’ū.
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— Cit neverk, mergela, 
nebėdavokie, 
beig’asi dzienelės, 
raiks šl’uban stócie.

Beig’asi dzienelės, 
raiks šl’Gban stócie, 
tėvu ir motūlai 
raiks dėkavocie, 

brol’u ir sasūtei 
galvelė palankc, 
o susiedėl’am 
rankelė padūoc,

o susiedėl’am 
rankelė padūoc, 
su giminėlėm 
raiks pasibucūoc.

Privažau svetėl’ū 
pilnas dvaralis, 
nuims mūs sasalai 
rutū vainiku.

Nuims mus sasalai 
rutū vainiku, 
uždės mūs sasalai 
šilku skarali.

Tu po tuoj skarali 
neprisidzaugsi, 
rutū vainikėl’o 
balsal’ū šauksi.

148

Oi šventė šventė, šventė va_ ka_ rė-lis, ši va-ka-rė_li

Oi šventė šventė, šventė vakarėlis, 
ši vakarėli raiks in. šl’ubū stócie.

Š! vakarėli raiks in šl’ubū stócie, 
tėvu ir močūtei raiks padėkavocie5 

brol’u ir [seselei galvelė palankcie, 
o susiedėl’am rankelė padūocie,

o susiedėl’am rankelė padūocie, 
su giminėlėm raiks pasibucūocie. 
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Anksci ritei! kėl’aus 
ir vandenėl’o ėjau, 
aš parsinešau sau vandenėl’ol 
baltai burnėlai praūscie. J

Baltai bumeli praus’aū, 
už stalal’o sėdėjau 
ir pasirėmus anta rankėl’ū 
su rūteli kalbėjau:

— Oi jūs rūtelės mano, 
oi jūs žal’os’os mano, 
oi gal jūs daug’aū jau nežal’ūosit, 
aš jauna ištekės’u.

In šl’ūbėli važavaū, 
karietėlėn sėdėjau, 
oi iš šalal’ū po du brolal’ū 
sasūli ramldami:

— Cit nevefkie, sesėla, 
baltóji lelijėla, 
dar prisiverksi prisbėdavosi 
pas anftū būdama.

— Oi jūs brolūkai mano, 
jūs jauni sakalūkai, 
kad ne pažitau tos anitėlės 
ir jos graudū žodel’ū.

[150

Ir atjojo bernužėlis subatvakarėli, 
privil’ojo mūs sasali paminė’ vainikėli. } 2 k. 
Kadū vino butelėli an stalal’o statė, 
tadū mūsų sasarėlė vargeli pamatė.

Ir ateina sės’ū būrfs vainikėl’o pincie, 
kčdėl’ musū sasarėlė nulankus galvėli? 
Čėsas čėsas mūs sesėlai bažnfčon važūocie, 
aik, sesele, pulk po kojū motinėlai savo.

Nór aš ais’u, nór ir pūls’u motkai po kojėl’ū, 
oi motūla, oi širdėla, jau aš nebe tavo.

Nuvažavus in bažnfčū klaūpkie anta kel’ū, 
šaūkie savo tėvužėli iž aukštu kalnėl’ū.

Kelkis kelkis, tėvužėli, nór an šos dzienėlės 
laimine savo dukružėlės ainanc in vargeli. 

Nevažūokie, sasarėla, per aukštus kalnel’ūs, 
ba tl rasi, lelijėla, dzidel’us vargel’ūs; 

nevažūokie, sasarėla, per sciklini ciltū, 
ba tl rasi, lelijėla, ašarū pripilta.
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Pavasaro giedri dziena, 
kad išsprogo žali medzai. 2 k. 

Žali medzai išsprogėjo, 
žolinėlei pražidėjo.

Paldziėnikas utarnikas 
tai mergel’ū ne vainikas.

Utarniki po pietel’ū 
stacis mani už grotel’ū, 

stacis mani už grotel’ū, 
švėncis rutū vainikėli, 

švėncis rutū vainikėli 
ir šilkini kasnikėli, 

ir šilkini kasnikėli, 
mainis auksal’o žiedeli.

Kūnigs stūlū pakilėjo, 
net mergelė sudrabejo, 

net mergelė sudrabejo, 
bernužėlis klausinėjo:

— Oi кб drabi, tu mergėla, 
oi ko drabi, tu jaunoji?

— Akmenista širdzis būtu, 
kad an šl’fibo neapsiverktau.

Varganistū — vargonūocie, 
o kūnigas šl’ubo dūocie.

Varganista an vargdnū, 
o kūnigas pas altdrū, 

varganista tai užgraino, 
o kūnigas užgiedojo.

Mes brolūkai jauni jauni, 
ne tėp jauni кар vendrauni, 
daugi svieto ragėjom, 1 
daug mergel’ū girdėjom. J

Daugi svieto mes ragėjom, 
daug mergel’ū mes girdėjom: 
sanu, jaunu ir mažu, 
l’ėtu, sparcu ir gražu.

Kadū mūdu kunigėlis 
su mergeli vinčavos 
saradon po pietel’ū 
stacis mūdu už grotel’ū.

Varganista an vargdnū, 
o kūnigas pas altdrū, 
varganista užgraino, 
kunigėlis užgiedoj.
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Varganista užgraino, 
kunigėlis užgiedojo, 
kunigėlis užgiedoj, 
rankon stūlū sumatój.

Kunigėlis užgiedojo, 
rankon stulū sumatójo, 
rankon stūlū sumatój, 
mergos širdzis sudrabėj.

Bernužėlis klausinėjo: 
— Oi ko drabi tu, mergėla? 
-Akmenista širdzis būt, 
kad an šl’ūbo neverktam

Jau vesėil’a baig’as baig’as, 
svotai namo rang’as rang’as, 
už stalal’o sėdėjo, 
rūpestėli turėjo.

Nei rūtėlū’ vainikėl’o, 
nei šilkin’o kasnikėl’o, 
nei dvaral’o, nei dalies, 
cik bernelis prie šalies.

(atvežta į marčias)
153

Ko ver-ki, mer _ gu - žė _ la, ko ver-ki, le__  Ii _jė_ la.

ar ne links.mas dva ra, lis, ar ne mei-lus ber_ne-lis?

*) V takto variantas.

— Ko verki, mergužėla, 
ko verki, lelijėla, 
ar ne linksmas dvaralis, 
ar ne meilūs bernelis?

— Būtu linksmas dvaralis, 
būtū meilūs bernelis, 
cik nerami širdelė, 
kad svetima šalalė.

Ais’ū aš pas motūli, 
ais’ū aš pas širdeli, 
motūlai pasisku s ’u, 
širdeli nuramfs’u.

— Kur aisi, mergužėla, 
kur aisi, lelijėla, 
kelei beržais užaugo, 
takėlei dobilėleis.
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— Ais’ū aš pas motūli, 
aš ais’ū pas širdėli, 
beržal’us palaukdama, 
dobilėl’us mindami.

— O tai tau, dukružėla, 
o tai tau, jaunutėla, 
o tai tau milimasai, 
širdelės lauk’ amisai.

Dziėnū mislėn mislinai, 
nakcu sapnin sapnavai, 
nakcu sapnin sapnavai, 
su bernel’ū kalbėjai.

154

Laukiant parvežant marčios (į vyro pusę), susirinkusieji dainuoja. Dainuotojai 
turi aptaisę netikrą nuotaką, kokią merginą ar moterį. Ta „nuotaka“ pradeda 
dainuoti, o kiti atsakinėja.

1. — Motūla šifdela, 7. —Motūla šifdela,
kas tau linel’us pasės? kis tau linel’ūs išmins?
— Aš pači, dukrala, —Aš pači...
aš pači, viėšnela, 8. —Motūla šifdela,
jei ne pači, tai marei, kis tau linel’ūs nubrauks?
lelijėla mino. — Aš pači...

2. — Motula šifdela, 9. —Motūla šifdela,
kis tau linel’us ravės? kis tau linel’ūs šukuds?
— Aš pači, dukrala, — Aš pači...
aš pači, viėšnela, 10. —Motūla šifdela,
jei ne pači, tai marei, kis tau linel’us suvefps?
lelijėla mino. — Aš pači....

3. — Motūla šifdela, 11. —Motūla šifdela,
kis tau linel’us nuraus? kis tau drobelas išaus?
— Aš pači, dūkrala... — Aš pači...

4. — Motūla šifdela, 12. —Motūla šifdela,
kis tau linel’us numuš? kis tau marškin’us pas’fis?
—Aš pači... —Aš pači...

5. — Motūla šifdela, 13. —Motūla šifdela,
kis tau linel’us paklčs? o kis guzikus ins’fls?
— Aš pači... — Aš pači, dukrala,

6. — Motūla šifdela, aš pači, viėšnela,
kis tau linel’us paims jei ne pači, tai marei,
— Aš pači... lelijėla mino.
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Užžiėbkie, motūla, tris žvakelės, 
žūrėsim martelai iii akelės, 
af skaistu veidėl’ū, ar raudonu, 
ar slaunu tėvel’ū, ar bagotū.

Užžiebė motūlė tris žvakelės, 
žūrejo martelai in akelės, 
tai skaistu veidėl’ū, tai raudonu, 
tai slaunu tėvel’ū ir bagotū.
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157

Kvčlinosi svčtas, 
kū labai bagetas,

vienu kumelaiti
ir tu6j кар varlaiti.

sėkė atvažūos’u 
šėšatu žirgel’ū,

Viena koja ilga, 
o kita кар smilga,

6 ca atvažavo 
vienu kumelaiti,

vuodegė sugn’aužta 
ir pel’u apgraužta.

Svoto apdainavimas

Oi tu, bi ___ te, bi_ Ле, bi _ te, sal _ dzi ta_vo

vuo_de _gi _tė, kad pa_ vi __  tau, pa_ lai _ ži _ tau,
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Oi tu bite, bite, bite, I 
saldzi tavo vuodegftė, J 
kad pavitau, palaižftau, 
kad pagautau, paragautau.

Ajo svotas per miesteli I 
ir parpuolė vidur kėl’o, J 
o tój k’aūlė, tój dagioji, 
ėmė ji ir pavol’ojo, 
pašnabždom in ausi tarė: 
— Ko guli, brolau, ant kėl’o?

— Jūkš tu k’aūla, tu dagioji, 
aš parais’ū išmiegojis, 
aš parais’ū išmiegojis, 
visūs grov’ūs išvol’ojis. 
K’aūlė jam paslūgavojo 
ir su juoj spacieravojo.

jei ne už sta-lo, po sta.lu:

Prašom, svotūlei, už stalo, } 2 k.
Jei ne už stalo, po stalū: } 2 k. 
mūsū pastalė iššluota, 
žal’čm rūtelėm išklota.

159

Svo.tu - lis iš kerš - to si - dab.rė - Ii bars - to,

gra.žu mu_mi pa-žū-rėc’, кар a_ lu-ci ge — ra.

9. Druskininkų dainos 129



Mūs svo.tu -lis gė.rė gė-rė, no ----- rė. jo no- re-jo,
o kad no-rėj, tai iš - gė - rė, in scik-la. Ii žu-rė-jo.

Svotūlis iš keršto 
sidabrėli barsto, 
gražū mūmi pažūrėc’, 
кар alūci gera.

Mūs svotūlis gėrė, gere, 
o kad norėj, tai išgėrė, 
norėjo norėjo, 
in sciklali žūrėjo.

160
Svokų apdainavimas

л J=96

įp J4 r ; j * jq
Vė-------H—vos svo_ku-tės, kas svo-ku-tes vė _ Ii _ no

H pi
vė- Ii _ no, vė_ Ii _ no vė.li _

1. Vėlivos svokūtės, 
vėlivos svokutės, 
kas svokutės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino 
kas svokutės vėlino?

2. ŽTčici kamašūkai, 
žičici kamašūkai, 
tai svokutės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
tai svokutės vėlino.

3. Vėlivos svokūtės, 
vėlivos svokūtės, 
kas svokutės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
kas svokutės vėlino?

j l p p p г 1 p^j
no, kas svo-ku -tęs vė. Ii _ no?

4. Žičitos pančakaitės, 
žičitos pančakaitės, 
tai svokutės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
tai svokutės vėlino.

5. Vėlivos svokūtės, 
vėlivos svokūtės, 
kas svokutės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
kas svokutės vėlino?

6. Žičitos sukienkaitės, 
žičitos sukienkaitės, 
tai svokutės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
tai svokutės vėlino.
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7. Vėlivos svokūtės, 
vėlivos svokūtės, 
kas svokūtės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
kas svokūtės vėlino?

8. Žičitos kukardaitės, 
žičitos kukardaitės, 
tai svokūtės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
tai svokūtės vėlino.

9. Vėlivos svokūtės, 
vėlivos svokūtės, 
kas svokūtės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
kas svokūtės vėlino?

10. Žičitos potierkaitės,  
žičitos potierkaitės, 
tai svokūtės vėlino vėlino, 
vėlino vėlino, 
tai svokūtės vėlino.

*

* Karoliai.

Brolio ir sesers apdainavimas
161

Tai gerk.tai gerk, bro.lu _ žė_Ii, ba dar ga_ Ii ger____ cie,

dzi_ dzis ta _vo ra - zu-mė-lis, darga.li pa_ kel-cie, -kel_cie.

Tai gerk, tai gerk, brolužėli, 1 
ba dar gali gėrcie, Į
dzidzis tavo razumėlis, 1 
dar gali pakėlcie. f

Negerk negerk, sasarėla, 
jau negali gėrcie, 
mažas tavo razumėlis, 
negali pakėlcie.

Trapsek trapsėk, brolužėli, 
dar gali trapsėcie, 
gero jukto kamašukai, 
dar gali turecie.
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Vyriausiam broliui

tu už vi_ sus gra-žau-s’as.

Tu brolali viraus’as, viraus’as, 
tu už visus gražaus’as, gražaus’as, 

pusi bl’udo užmaišau, užmaišau, 
pusi bl’udo užmink’au, užmink’au,

kad tu cik mani imtai, imtai, 
tai aš už tavi aitau, aitau.

Mano gera dalalė, dalalė, 
mano skalsi rankelė, rankelė: 

du kepimū pakep’au, pakep’au 
ir svetel’us priėmiau, priėmiau,

devini svotai ėdė, ėdė, 
deviniem šunim liko, liko.

163*
Vyriausiam broliui

Tu brolali viraus’as, viraus’as, 
tavo kaklas juodzaus’as, juodzaus’as. 
Tavo kaklu nuskustu, nuskustu, 
du valakū numėžtū, numėžtū, 
kafčū**  kviecu pasėtu, pasėtu, 
tai derėtu kvietėlei, kvietėlei 
an Onutės vesėil’os, vesėil’os.

Brolių apdainavimas
164

* Melodija kaip 162-os dainos.
** 100 kg.
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*) II posme šie du taktai kartojami su nauju tekstu.

An cilto ožis stovėjo, 
in vandeni žūrėjo.

Ciės’os ozo kojelės, } 2 k.
bus brolūkam lazdelės. } 2 k.

Graži ozo vuodega, 
bus brolūkam kauniėrai.

Grąžos ozo ausalės, 
bus brolukam tarbėlės.

Grąžos ozo akelės 
bus brolūkam žvakelės.

165

J Viso pulko apdainavimas
=102

J я Шл J
Lip_ lu _ nū ge _ ri lau- kai, už _ de _ rė - jo gra------ cai.

nėr nei vie.no liic ko ber.no, vi.si krei.va —pe — cai» _pe-(cai).

Lipl’ūnū geri laukai, 
užderėjo gracai, 
nėr nei vieno Гйско berno, 1 л , 

. , v ? 2 k.visi kraivapecai. J

Lipl’ūnū geri laukai, 
užderėjo ropės, 
nėr nei viends l’uckos mergós, 
visos tėp кар žoplės.

Lipl’ūnū geri laukai, 
užderėjo lišai,

nėr nei vieno Гйско berno, 
visi pelelišai.

Lipl’ūnū geri laukai, 
užderėjo pupos, 
nėr nei vienos l’ūckos mergos, 
visos кар zalupkos.

Lipl’ūnū geri laukai, 
užderėj kaštdnai, 
nėr nei vieno Гйско berno, 
visi кар šėtdnai.
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Viso pulko apdainavimas

# Melodija nuo 2 posmo

# g p 1 r p- 4 P г и
Kam te_____  ko o — žo ra ___gai?

Ke___no minkš__  či

Ko gi ožalis daržalin bl’ovė? } 2 k.
Ba ji svotūlei pjovė. } 2 k.

Kam teko ozo ragai?
Keno minkšči piragai.

Svočūtei teko ragai, 
ba jos minkšči piragai.

Kam teko ozo skūra?
Keno šl’ėkta notūra.

Maršalkai teko skūra, 
ba jo šl’ėkta notūra.

Kam teko ožo akės?
Kas labai toli matis.

Svotul’u teko akės, 
ba labai toli matis.

p p Г"~
pi ___ ra ____ gai.

Kam teko ožo vilna?
Kas labai juoku pilna.

Drūškutei teko vilna, 
ba labai juoku pilna.

Kam teko ožo ausis? 
Kas palangėmi kiaušis.

Tai piršl’u teko ausis, 
ba palangėmi klaūsis.

Kam teko ožo inkstai?
Kas norėj gulėc’ minkštai

Jaunajai teko inkstai, 
ba norėj gulėc’ minkštai.

Kam teko ožo lūpos?
Kas pas laškėli klūpos.
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Jaunik’u teko lupos, Kam teko ozo kojos?
ba pas laškėli klūpos. Kas klūpoj ir vėl’ stojos.

Brolūku teko kojos, 
ba klūpoj ir vėl stojos.

Jaunosios apdainavimas išvažiuojant
167

bal_ta _ sai,tu sta_la_ IiOi tu sta.le sta.la_li.

o kas ta _vi bal-tū šveis, kapsa_su_tė mus iš _ ais?

Oi tu stale stalali, 
tu stalali baltasai, 
o kas tavi baltu šveis, 
кар sasutė mūs išais?

Oi tu dvare dvarali, 
tu dvarali dzidzisai, 
o kas tavi dzidzi šluos, 
кар sasutė išvažuos?

Oi jus rūtos rūtelės, 
jus rūtelės žal’os’os, 
o kas jūs žal’as sės, 
кар sasutė ištekės?

Oi jus drobės drobelės, 
jus drobelės tank’os’os, 
o kas jūs tank’as aus, 
кар sasūtė iškel’aūs?

O jus laškos laškėlės, 
jus laškėlės margos’os, 
o kas jūs margas klos, 
кар sasūtė marcū stos?
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-Ruoš— kis, se - se_ la, ruoš-kis iš_ va - žuoc*
ruoš—kis, jau-no-ji, ruoškis iš —va-žuoc’,

jau žir_ge —lei

pa_ kin-ki—ei ir prie gon-kū pa_sta—ei - ei,

*) 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 posmuose nuo čia du taktai praleidžiami.

- Ruoškis, sesela, rudškis išvažūoc’, 
ruoškis, jaunoji, rudškis išvažūoc’, 
jau žirgelei pakinklci 
ir prie gonkū pastaefei, 
ruoškis išvažūoc’.

2 k.

— Dar aš nesiruošū, dar aš nevažūos’u,}2 k. 
pirma savo motinėlei padėkavos’u. } 2 k.

Dėkui motinėlai, dėkui sanajai, } 2 k. 
kad sukrovei man kraiteli, | 
jau daug’aū neraiks. J •

— Ruoškis, sesela, rudškis išvažūoc’, 
rudškis, jaunoji, rudškis išvažūoc’, 
jau žirgelei pakinklci 
ir prie gonkū pastaefei, 
rudškis išvažūoc’.
— Dar aš nesiruošū, dar nevažūos’u, 
pirma savo tėvužėl’u padėkavos’u.

Dėkui tėvužėl’u, dėkui sanajam, 
kad atskirai man dalūli, 
jau daug’aū neraiks.

— Rudškis, sesela, rudškis išvažūoc’, 
rudškis, jaunoji, rudškis išvažūoc’, 
jau žirgelei pakinklci 
ir prie gonkū pastaefei, 
rudškis išvažūoc’.

— Dar aš nesiruošū, dar nevažūos’u 
pirma savo brolužėl’u padėkavos’u.

Dėkui brolužėl’u, dėkui jaunajam, 
kad pakinkei man žirgel’ūs, 
jau daug’aū neraiks.

— Rudškis, sesela, rudškis išvažūoc’, 
rudškis, jaunoji, rudškis išvažūoc’, 
jau žirgelei pakinklci 
ir prie gonkū pastaefei, 
rudškis išvažūoc’.

— Dar aš nesiruošū, dar nevažūos’u 
pirma savo seserėlai padėkavos’u.

Dėkui seserėlai, dėkui jaunajai, 
kad nupfnei vainikėli, 
jau daug’aū neraiks.

136



169

ne - lai — dza ma — ni
Mano tėvulis ne kokis ira, 
nelaidza man! už bilė viro. } 2 k.

už

Už katro ais’ū, tai duos man val’ū, 
už katro neis’ū, neprinevalis.

Mano tėvelis linu nešėjo, 
o kad ir sėjo, tai nederėjo.

Oi кар aš sėdau in vežimėli, 
lank’aū galvėli in jaunimėli, 

о кар papūtė šaurūs vėjelis, 
oi ir nūpūtė man vainikėli.

Oi išaic’ išaic’ sanai motūlai, 
oi paduok paduok man vainikėli.

bi—le vi— ro, vi_(ro).

Oi paduok paduok man vainikėli, 
dar pavaikščos’u po jaunimėli, 

dar pavaikščos’u po jaunimėli, 
pasidabos’u sau bernužėli.

— Gana, dukrala, gana vaikščocie, 
žal’a rūtelė gana nešocie, 

ba jau bernelis prisižadėjo 
ir prieš altorū rankas sudėjo.

Oi tu, kasala, šilko saujėla, 
neilgai augsi per liemenėli:

nūnai dzienėli ir vakarėli, 
ritój ritėli lig pusritėl’ū;

išpins kasali, barscis rūtėli,
paciks mergeli dzidzis vargelis.
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Namo namo, svotūlei, namo, } 2 k. Namo namo, svotūlei, namo,
suvedėt surijot k’aūli su paršais. } 2 k. suvedėt surijot oži su ragais.

Namo namo, svotūlei, namo, 
suvedėt surijot gaidzi su pluksnom.

Duok, svocula, sūro sūro, 
jei ne sūro, ridziko ridziko.
Svoca dūrū neciko neciko, 
po pečal’ū pasmūko pasmuko, 

gaidzis gaivu nukirto nukirto, 
pelė nosį nukando nukando, 
pelė vurvan nunešė nunešė.
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Žirgėlei pakinkici, 
prie gonkū pastacfci, 
ói, čėsas čėsas 
mūsū sasalai in vežimėli sėscie.

In vežimėli sėdau, 
an pakopėlės stojau, 
oi ir papūtė šaurūs vėjelis, 
nūpūtė vainikėli.

Išaic sanai motūlai 
padūocie vainikėli. 
Sana motulė ir išeidama, 
rankelas laužidama:

— Sugrįžk, jauna dukrala, 
ramfk mano širdėli, 
oi sugrįžk, sugrįžk jauna dukrala, 
nór an vienos dzienėlės.

— Nór aš jauna sugriš’ū, 
širdėli suramis’u, 
oi bet aš savo sanai motūlai 
darbėl’ū nedaris’u,

po kieti nevaikščos’u, 
skrinėl’ū nevožis’u, 
margu skrinėl’ū aš nevožis’u, 
drobėl’ū nerėžis’u.

— Pažūrėk, кар nul’udo 
visos tavo rūtelės, 
o gal’ jos žino, gal’ jos supranta, 
kad liko siratėlės.

O žal’oji rūtelė, 
ji s’ūbūoja be vėjo, 
kad jau nemacis baltos rankelės, 
katri pirma ravėjo, 

kad verk’a motinėlė, 
jos blra ašarėlės, 
jau neatlėksi kas vakarėlis 
su sparnais degužėlės.

— Lik sveikas, jaunimėli, 
daug’aū ca nevaikščos’u 
ir daug’aū mani šitan pulkeliu 
jus jau nelinksminsit.
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Oi tu čūžas čužuorėli, 
pavedam tau sasarėli,

nenubarkie graudzais žodzais, 
nenumūškie kančukėl’ū,

cik pamókik grąžais žodzais 
ir pasgrasik dziemedėl’ū.
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Tai verk’a mergelė nutekėdama, 
bernėl’u rūtėli pažadėdama, 
žal’ū rūtėli ir vainikėli, 1 
valn’as dzienelas ir gražumėli. J

Inejo mergelė rutū daržalin, 
ūžverkė mergelė dzidzu balsal’ū 
žal’os rūtelės ir vainikėl’o, 
valn’ū dzienėl’ū ir gražumėlės.

— Nenuskink, sasūte, visos rūtelės, 
palikie jaunesnei dar sasarėlai: 
užteks tau vienos žal’os šakelės 
šam vakarėl’u prie val’onėl’o.

Inejo mergelė aukštčn klėtėlėn, 
ūžverkė mergelė dzidzu balsal’ū: 
— Vėlei aš būtau pas mocinėli, 
gražai ul’otau po jaunimėli.
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J—88

J' J1 p- p I p p P p.U J
Manva_žuo  cie iš—va-žuo-cie, bet dar man ca

> jo į J «I «h л "f j > J =Į
ge_ rai bū-cie, bet dar man c a ge—rai bū-(cie).

Man važūocie išvažūocie, 
bet dar man ca gerai bucie. } 2 k.

Palauk palauk, bernužėli, 
dar aš ais’ū ifi daržali.

In daržali ineidama, 
ań rūtėl’ū apalpdama:

— Jūs rūtelės, jūs žal’os’os, 
daug’aū jūsų neravės’u, 

daug’aū jūsū neravės’u, 
vainikėl’o nedėvės’u.

Palauk palauk, bernužėli, 
dar aš ais’ū in svirneli.

Iii svirneli ineidama, 
an skrinėl’ū apalpdama:

— Jūs skrinėlės, jūs margos’os, 
daug’aū jūsū nedangscis’u, 

daug’aū jusū nedangscis’u, 
parėdėl’ū nevėdzls’u.

Palauk palauk, bernužėli, 
dar aš ais’ū jaunimėlin.

Jaunimėlin ineidama, 
žarnai galvėli lenkdama:

— Likie sveikas, jaunimėli, 
daug’aū canai nevaikščos’u,

140



daug’au canai nevaikščos’u 
ir su jumi neul’os’u.

In klėteli ineidama, 
ašarėlas laiscidama:

Palauk palauk, bernužėli, 
dar aš ais’ū iii klėteli.

Sudiev jus, sani tėvėlei, 
daug’au canai nevaikščos’u,

daug’au canai nevaikščos’u
ir darbėl’ū nedarfs’u.
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J=76_____________________________________________________ __

Г H Mj M p r r r
Ruoš-kis ruoš-kis, se_se_rė_la, lau— ka ta - vi

ia< r r p J' 1 /
a— ni —tė — ]ė, lau — k’a ta __ vi a —ni —tė—(lė).

— Rudškis ruoškis, seserėla, 
lauk’a tavi anitėlė. } 2 k.

— Rudškis rudškis, seserėla, 
lauk’a tavi dzieverėlis.

— Palauk palauk, bernužėli, 
atsisvėikic ’ motinėli.

— Palauk palauk, bernužėli, 
atsisvėikic’ brolužėli.

Likie sveika, motinėla, 
daug’au canai nevaikščos’u.

— Rudškis rudškis, seserėla, 
lauk’a tavi mošitėlė.

— Rudškis ruoškis, seserėla, 
lauk’a tavi šašurėlis.

— Palauk palauk, bernužėli, 
atsisvėikic’ seserėli.

— Palauk palauk, bernužėli, 
atsisvėikic’ tėvužėli.

— Rudškis rudškis, seserėla, 
lauk’a tavi anitėlė.

— Nelauk nelauk, bernužėli, 
likie sveika, motinėla.



177

Nuotakos atsisveikinimas su tėvais

Dė _ kui mo _ tu _ lai, mie_ lai šir _ de —lai.

įl 

kad ma _ ni ma ____ žu

Dėkui motulai, mielai širdžiai, 
kad mani mažu gražai auginai. } 2 k.

Gražai auginai, ilgai migdzinai, 
in pusritėl’ū nepribudzinai. 

Oi cik ne dėkui mielai motulai, 
ku mani jaunu toli nulaidai. 

Už jūrū maru, už aukštu kalnu, 
už žal’ū girū, už duonojėl’ū. 

Prabuvau metus, prabuvau kitus, 
o jau an tracū ais’ū pas motūli.

Л J 12 > J) > j ..-j|
gra _ žai au — gi _ nai.

—Mergėla mano, jaunoji mano, 
ói кар tu aisi per jūras maras, 

per jūras maras, per žal’as giras, 
per aukštus kalnus, per duonojėl’us?

— Per jūras maras anteli plauks’u, 
per žal’as giras degułi lėks’ū, 
per aukštus kalnus žiedu ritūos’u, 
per duonojėl’us laivel’ū plauks’u, 

an tėvo dvaro sauli tekės’u, 
už baltu skomu roži židės’u.

178*

Dėkui motulai, mielai širdžiai, 
kad mani jaunu val’on auginai, 
val’on auginai, ilgai migdzinai, 
in pusritėl’ū nepribudzinai.

Кар aš nuveis’ū žmon’u marteli, 
nelaikis mani tok’on valalėn: 
stacis stovužūs, rėdzis drobužas, 
raikės man jaunai drobelas auscie.

Aš mergužėlė gailei verkdama, 
an muštuvėl’ū pasiremdama, 
an muštuvėl’ū pasiremdama, 
an šaudziklėlės pas’ūbūodama.

Laužau skietėli, traukau nitelas 
aš mergužėlė gailei verkdama: 
tai dar ne dėkui sanai motulai, 
kad neišmokė darbėl’ū darfc’.

Melodija kaip 177-os dainos.
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Prašymas gražiai laikyti marčią

o mū-sū se—se_łi gra.žai šė_na _vo.kit, gra-žai šė-na _vo.(kit).

Gerkite, svetelei, gražai ulevokit, 
6 mūsū sasali gražai šėnavokit, } 2 k. 
ba mūsū sasalė gražai užaugfta, 
jos gelsva kasalė in pūsai nepinta.

Nuotakos pavedimas jaunikiui
180

Ói ói ói dzievul’au, kas gi tai ira, 
kad šitoj dzienėlė nelinksma ira, } 2 k. 
kad tėvas dukrali jau atsiveda 
ir rankon rūtėli jau atsineša.

Nemislik, sesūte, kad gerai rasi, 
jau žal’ū rūt’ali po kojū mesi. 
Dar pilnos rankelės žal’u rūtėl’ū, 
būs pilna širdelė graudu žodel’ū.
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Vai bepig bepig sausai jendralai, 
sausai jendralai panemunėje, 
o jds šaknelės vidurin Nėmno, 
o per vidurį muša Vilnelė, 
o per vidurį muša vilnėlė, 
per viršūnė!! pūca vėjelis.

Vai bepig bepig jaunai martelai, 
jaunai martelai pas anitėli, 
nedėl’os ritu tris darbai darfc: 
pirmas darbelis drapanos mazgóc, 

antras darbelis per maralas plauke, 
tracas darbelis sodeliu kukūoc.

Bet aš anftos tai neklausis’u, 
sana anfta tai ne motulė, } 2 k. 
sana anita tai nė motulė, 
aš anltžlės tai ne dukralė. } 2 k.

Aš ne gegulė sodeliu kukūoc, 
aš ne antelė per maralas plauke, } 2 k. 
aš ne antelė per maralas plauke, 
šventa dzienėlė drapanos mazgóc. } 2 k.

Jójau dajójau 
karal’aus dvarai!, 
išaj karal’unas, 
karal’aus sūnelis;

klaus’a pas žirgeli, 
ko smutnas bernelis, 
ko smutnas bernelis, 
kodėl’ nevesalas:

— Kecvirta dzienėlė 
iž namu išjojau, 
nežnau, ar dajos’u 
pas savo mergė!!.

Mislinaū girdėjau 
mergelės vesėil’ū, 
jos’u pažūrėcie, 
кар jū venčavoja.

ar sopa galvėli 
svecimdn šalalėn, 
ar spaudza širdėli 
turaekdn žamėlėn.

Jos’u pažūrėcie, 
кар jū venčavoja, 
кар ju venčavoja, 
žiedus šl’ūbavoja.
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Aš paprašis’u 
zvankū vargonėl’ū, 
oi kad jiej negraitū, 
nesiveselitū, 

aš paprašis’u 
baltųjų žvakėl’ū, 
kad jos nežibėtū, 
nesiveselitū, 

aš paprašis’u 
mielo kunigėl’o, 
o kad jis neduotu 
ščlrojo šl’ūbėl’o.

Vargonai neklausė, 
dar jiej geraū graino, 
žvakelės neklausė, 
dar jos geraū degė.

Žvakelės neklausė, 
dar jos geraū degė, 
kunigas neklausė, 
ščlrai šl’ubū davė.

Atveda mergeli 
gražai parėdzitū, 
an baltds suknelės 
mirtom iškaišitū.

Sopa man galveli, 
negal’ū stovecie, 
spaudza man širdėli, 
negal’ū žūrėcie.

— Apsirišk, mergėla, 
šilkini skarali, 
niekas neišpažis, 
kū tu mergelė.

— Kad tu nežinotai, 
kas nū zo dzienėlė, 
кар mani pažįsta, 
kū aš ne mergelė.

183

Aš pasėjau rūtėli, 
pasodzinaū rožali, 
iš šal’u dzigo žal’a rūtelė, I 
per vidurį rožalė. Į

Ne tėp ji gražai dzigo, 
кар ji gražai bujojo, 
ir nubujojo žal’a rūtelė 
prieš mano išeigėli.

Кар žal’a rūta graži, 
кар žal’a garbin’ūota, 
nesicikėjau ši rudenėli 
tavi žal’ūs palikcie.

Palieku žal’ū rut’ū, 
palieku garbin’ūotū, 
oi aš paliekū žal’ū rūtėli 
jaunesnei sasarėlai.

Po daržai! vaikščojau, 
rūtėlai dėkavojau: 
tai ačū dėkui žal’ai rūtėlai, 
kad gražai išnešėjau.

Po klėtėli vaikščojau, 
motulai dėkavojau: 
tai ačū dėkui sanai motulai. 
kad gražai užauginai.

10. Druskininkų dainos
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— Kelkis kelkis, anitėla, 1
dūrū atdaricie, J

parveža martełi 1
pečūl’u kūrlcie. J

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
durū atdaricie, 

tušča jos, būs be jūs 
peč’ūs iškūrftas.

— Kelkis kelkis, anitėla,
dūrū atdaricie, 

parveža martełi 
k’aulalėm pašarcie.

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
durū atdaricie,

tušča jos, bus be jos 
k’aulalės pašarta.

— Kelkis kelkis, anitėla, 
durū atdaricie, 

parveža martełi 
karvelėm pamėlščie.

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
dūrū atdaricie, 

tušča jos, būs be jos 
karvelės pamelžta.

— Kelkis kelkis, anitėla,
dūrū atdaricie, 

parveža martełi 
rugėl’am nupjaucie.

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
dūrū atdaricie,

tušča jos, būs be jos 
rugėlei nupjauci.

— Kelkis kelkis, anitėla,
dūrū atdaricie, 

parveža martełi 
šien’ėl’u sugrėbcie.

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
dūrū atdaricie,

tušča jos, būs be jos 
šienelis sugrėbtas.

— Kelkis kelkis, anitėla,
dūrū atdaricie, 

parveža martełi 
linėl’am nuraucie.

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
dūrū atdaricie,

tušča jos, būs be jos, 
linėlei nurauci.

— Kelkis kelkis, anitėla,
dūrū atdaricie, 

parveža martełi 
drobelėm išauscie.

— Nei aš kėls’uos, nei aš ais’ū 
dūrū atdaricie,

tušča jos, būs be jos 
drobelės išausta.
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Turej anita vienu martėli, 
s’untė mart’ėli linel’ū ravėc.

— Jei išravėsi, tai paraik namo, 
jei neišravėsi, tai neik nei namo.

Ravėj mart’ėlė visu dzien’ėli, 
bet neišravėjo žal’ū linel’ū.

Stojo mart’ėlė prie vieškelėl’o 
o ir pavirto žal’ū liepei!.

S’untė anfta savo sūneli, 
oi kad nukirstu žal’ū liep’eli, 

o kad nukirstu žal’ū liep’eli, 
kad apgenėtu žal’as šakelas.

Pirmu kart kirto, balta pasrodė, 
antru kart kirto, kraujas išbėgo.

Antru kart kirto, kraujas išbėgo, 
tracū kart kirto ir prakalbėjo:

— Mano mflimas, ku tu padarai, 
pats savi jaunas apsinašlinai.

Pats savi jaunas apsinašlinai, 
o mažūs vaikel’ūs apsiracinai.

— Motula mano, širdela mano, 
negeru tu man rodėli davei.

Motula mano, širdela mano, 
dūokie rodei!’, kur vaikėlei dėc.

— Sūneli mano, jaunasai mano, 
tai tū nuveikie prie ažarėl’o,

tai tū nupinkie jendru lopšali 
ir suguldzfkie mažūs vaikel’ūs.

Oi ir nunėškie žal’on giralėn, 
oi ir pakarkie žal’an beržalin,

to* 147

tegul’ juos supa šaurūs vėjelis, 
tegul’juds praūs’a skaudūs lietūlis, 

tegul’ juos šildo kaitri saulalė, 
tegū bovina drabni paukštelei, 

tegū bovina drabni paukštelei, 
tegū juos žindza raiba degulė.

— Motula mano, širdela mano, 
tai aš nuveis’ū Viln’aus miestelin,

tai aš nuveis’ū Viln’aus miestelin, 
tai aš nupirks’ū aukso vigeli, 

tai aš nupirks’ū aukso vigeli 
ir suguldzls’u mažūs vaikel’ūs, 

tegul’ juos supa baltos rankelės, 
baltos rankelės mano motūlės, 

tegū juos praūs’a su vandenėl’ū 
ir tegul’ girdo baltu pienel’ū, 

ir tegul’ girdo baltu pienel’ū, 
tegul’ kalbina meilais žodėleis.

*
Turėj vuošvėlė vienu žantūli, 
s’untė žantūli laukėl’o arcie.

— Jei tu užarsi, tai pareik namd. 
jei neužarsi, tai neik nei namd.

Arė žantūlis visu dzienėli, 
bet neūžarė Ilgaus laukėl’o.

Stojos žantūlis prie vieškelėl’o 
oi ir pavirto žal’ū beržal’ū.

S’untė vuošvėlė savo dukrai!, 
ói kad nukirstu baltu beržali, 

ói kad nukirstu baltu beržali, 
kad apgenėtu žal’as šakelas.



Pirmu kart kirto, balta pasrodė, 
antru kart kirto, kraujas išbėgo.

Antrū kart kirto, kraujas išbėgo, 
tracū kart kirto, ir prakalbėjo:

— Mano milima, ku tu padarai, 
kad savi jaunu apsinašlinai,

kad savi jaunu apsinSšlinai, 
mažūs vaikei’ūs apsiracinai.

— Motūla mano, širdėla mano, 
negeru tu man rodėli davei.

Motūla mano, širdėla mano, 
duokie rodėli, kur vaikel’ūs dėc.

— Dukrala mano, jaunoji mano, 
tai tu nuveikie prie ažarėl’o, 

tai tu nuveikie prie ažarėl’o, 
tai tu nupinkie jendru lopšali,
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Oi tu aglala, šilo dukrala, 
aglala s’ūbuonėla, } 2 k. 
aukcie skubinai, šakas tankinai, 
viršūnė!! dalinai.

Tavo viršūnėn, tavo tank’ojon, 
vis degulė kukavo, 
ankstu ritei! svietu linksmino, 
vis martełi būdzino:

tai tu nupinkie jendru lopšali 
ir suguldzfkie mažus vaikel’us.

— Motūla mano, širdėla mano, 
tai aš nuveis’ū žal’dn giralėn, 

tai aš nuveis’ū žal’dn giralėn, 
tai aš nukirs’ū žal’ū liepełi, 

tai aš nukirs’u žal’ū liepełi 
ir išskaldzis’u baltas lantelas.

Ir išskaldzis’u baltas lantelas, 
ir padaris’u gražu laiveli, 

ir padaris’u gražu laiveli, 
ir suguldzfs’u mažūs vaikel’ūs, 

ir suguldzfs’u mažūs vaikel’ūs, 
ir aš palais’u juos an maral’ū, 

pači nuveis’ū in jaunimėli 
ir pasdabos’u sau bernužėli.

— Vai kelkis kelkis, jauna martėla, 
kad apeitai darbel’ūs, 
rug’ūs nupjautai, šienu sugrėbtai, 
in šalinės sudėtai.

Anfta tarė ir šašurėlis, 
mošalė viena, kita: 
— O mus martelė tai labai graita, 
anta darbėl’ū sparci,

rug’ūs nupjovė, šienu sugrėbė, 
in šalinės sudėjo;
kas atpuskėlis rūbai šilkinei, 
gal’onėlei auksinei.
— Tai pasdabójo mani bernelis, 1 
slaūno tėvo sūnelis. J
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О кар aš buvau pas motinėli, 
О кар aš buvau pas širdužėli, 
ikvalei miego miegojau, 1 
kas dziena puikei vaikščojau. Į

Nuveinū lauki — langvūs darbelei, 
патб parainū — meilūs žodelei, 
oi oi oi dzievul’au manas, 
tai mano paul’onėlės.

О кар patekau tam bernužėl’u, 
о кар patekau tam šidorėl’u, 
išvarė miegu iš galvos, 
puikumėli iš kas6s.

Nuveinū lauki — sunkūs darbelei,, 
патб parainū — graudūs žodelei^ 
oi oi oi dzievul’au manas, 
tr6cinau valn’as dzienelas.
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r F 1 P I .b r Į
o kas tuos ber_ ža — Kis iš — kirs iš — kirs.

An tėvūl’o dvaro 
beržai beržai, 
o kas tu6s beržal’ūs 
iškirs iškirs, 

o kas tu6s beržal’ūs, 
iškirs iškirs, 
o kas tas šakelas 
surinks surinks?

Brolalei beržal’ūs 
iškirs iškirs, 
sasūlės šakelas 
surinks surinks, 

brolalei daržai! 
aptvers aptvers, 
motulė rūtelas 
pasės pasės.

— Motula širdela, 
tai tau, tai tau, 
auginai dukrai! 
ne sau, ne sau, 

auginai dukrai! 
ne sau, ne sau, 
pasėjai rūtėli 
ne jai, ne jai,
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išlaidai dukrai! 
martelėsa, 
indavei rūtėli 
rankelėsa,

išlaidai dukrai! 
užaugus’ū, 
indavei rūtėli 
pražfdus’ū.

Tai vefk’a dukralė 
martelėsa, 
ir vfto rūtelė 
rankelėsa.

— Nevefkie, dukrala, 
aplankfs’u, 
neviskie, rūtėla, 
palaiscis’u.

Tai verkė dukralė 
aplankoma, 
ir vfto rūtelė 
palaistoma.
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au — gi _ n ai dūk— re — las mus tris кар vie __ nū.

Motūla širdela, 
motūla miela, 
auginai dukrelas 
mus tris кар vienu,

Tris dzienas, tris nakcis 
kelal’ū ėjau, 
kecviftū naktėli 
giron gulėjau.

auginai dukralas 
mus tris кар vienu, 
išlaidai an vargo 
cik mani vienu.

Užgirdaū girdėjau 
degūlės balsu, 
mislinau dūmojau, 
motulė šaūk’a.

Nei šaūk’a, nei lauk’a 
mani motulė, 
cik gailei kukuoja 
raiba degūlė.
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Mano jauna mergužėlė 
val’on užauginta, 
ji nematė saulės tėkanc 
nei vieno kartėl’o.

Cik pabarau vienu rozū, 
tris dzienelas verkė.
Neverk neverk, mergužėla, 
jau daug’au nebars’u, 

neverk neverk mergužėla, 
jau daug’au nebars’u, 
karo svirni kančukėlis, 
aš jo nenustrauks’u.

Pamokfs’u mergužė!! 
anksci riti kėlcis, 
anksci riti užsikėlus 
už darbėl’o stvėrcis, 

plonai vefpcie, tankei auscie, 
baltai išbalcfcie, 
kad nebūtu sarmatėlės 
terpė giminėlės, 

kad nebūtu sarmatėlės 
terpė giminėl’ū, 
kad nebūtu sarmatėlės 
terpė susiedėl’ū.

191

Graik,mu_zi _ka, graik ka_zo _kū, ma.no pa-ci gra-žai šo — ka.

Graik, muzika, 
graik kazoku, 
mano pači 
gražai šoka.

Mano pači 
graita graita, 
apė pėč’ū 
jodė raita,

kūrė pėč’ū 
kailin’ūota, 
minkė dūonū 
pirščin’ūota.
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kad pa-mi_lė—jau va—los mer-ge-fi, va — los mer_ge_(li).

Oi sopa sopa mano galvėli, 
kad pamilejau val’os mergei’!. } 2 k.

Val’os mergelė val’on augfta, 
ik pusritėl’ū nepribūdzita.

Aš užsikėl’au ankstu ritei!, 
nuvejaū arcie Ilgaus laukėl’o.

Dar neišarau nei pusvarsnėl’ū, 
atneš mergelė man pusritėl’ūs.

Vargo mergelė jau pietūs neša, 
val’os mergelė dar nesikelus, 

vargo mergelė jau pietūs neša, 
o man dar nėra nei pusritėl’ū.

Oi laušu laušu beržo rikštėli, 
ais’ū būdzicie val’os mergeli.

Dar neišlaužau beržo rikštėlės, 
tai gailei verkė val’os mergelė.

— Oi cilėk neverk, val’os mergela, 
tai ne dėl’ tavi beržo rikštėlė, 

tai ne dėl’ tavi beržo rikštėlė, 
ciktai dėl’ mano palšu jautėl’ū.

— Berneli mano, jaunasai mano, 
kam budavojai tams’ū klėteli, 

kam budavojai tams’ū klėteli, 
kad pamilėjai val’os mergeli.
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— Oi sėdzu snaudzu, I _ , 
. .., ' 2 к-miege! o noru, J

laisk mani, berneli,
višnėl’ū sodelin J 2 k.
miegėl’o miegóc’. 

— Nei aš pats ais’ū,
nei tavi lais’u, 

gul’k mano mergela, 
prie mano šalalės, 
miegėl’o miegok.

— Oi sėdzu snaudzu,
miegėl’o noru, 

laisk mani, berneli, 
rūtėl’ū daržalin
miegėl’o miegóc’. 

— Nei aš pats ais’ū, 
nei tavi lais’u,

gul’k, mano mergėla, 
prie mano šalalės, 
miegėl’o miegok.

— Oi sėdzu snaudzu, 
miegėl’o noru, 

laisk mani, berneli, 
aukštojon klėtėlėn 
miegėl’o miegóc’.

Nei aš pats ais’ū, 
nei tavi lais’u, 

gul’k, mano mergėla, 
prie mano šalalės, 
miegėl’o miegok.

— Oi girdzū girdzu 
grajina muzika, 

laisk mani, berneli, 
laisk mani, berneli, 
nór pažūrecie.

— Nei aš pats ais’ū, 
nei tavi lais’u,

gul’k mano mergėla, 
prie mano šalelės, 
miegėl’o miegok.
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dzi_de-li var_ ge — Ii, kol* ma.ni už —au—gi ------nai.
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Motinėla tu mano, 
širdužėla tu mano, 
oi tai tu turėjai 
dzideli vargeli, 
kdl’ mani užauginai.

К6Г mani užauginai, 
darbėl’ū išmokinai, 
oi tai tu turėjai 
dzideli vargeli, 
kol’ mani išmokinai.

Dzienėli an akėl’ū, 
naktėli an rankėl’ū, 
tai tu prarimójai 
baltas’as rankelas, 
kol’ dzienėlė išaušo.

Motinėla tu mano, 
širdužėla tu mano, 
tadu pasilsėsi 
ir pasigrožėsi, 
кар mani pažadėsi, 

ba aš turu berneli 
šitan pacan kaimeliu, 
katris pažįsta 
iž mažu dzienėl’ū 
mano ranku darbeli.

Jis nežūro gražūmo, 
nei veidėl’ū skaistumo, 
oi ciktai jis žūro 
rankėl’ū darbėl’o, 
razumno razumėl’o.
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О кар aš, о кар aš pasmo -tu -Ii už.au-gau už.au-gau,

кар dar- ža _lin rū -ti — tė — lė. kap bal _ta le---- Ii —jė —lė.

О кар aš, о кар aš 
pas motūli užaugau, 
кар daržalin rūtitėlė, 
кар balta lelijėlė.

О кар aš, о кар aš 
už bernėl’o nuvėjaū, 
šu naktėli patvorėliu 
кар degulė kukavau,

Ir atjój ir atjój 
pulkelis kazoku 
ir paėmė ir surišo 
mano vfrū pijoku.

Man’ negaila, man’ negaila, 
kad ji surišo, 
cik man’ gaila, cik man’ gaila, 
kad nedrūtai surišo:
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pašilais pašilais, 
abžajūkas pašilais, 
dar ne rozū, dar ne kitu 
aplink trobų apsivis;

dar ne rozū, dar ne kitu 
aplink trobū apsivis, 
dar ne rozū, dar ne kitu 
man’ galvėli sudaužis.

Oi kas ti, oi kas ti 
duralas dundzina, 
mažum mano dziedūli 
vilkas tarandzina.

Tegū neša, tegū neša, 
tegū tarandzina, 
aš nuveis’ū in. Alvitu, 
gaus’u dziėdū kitu.

Alvitėl’o ažarėlin 
tris antelės plauko, 
o jau mani bernužėlei 
pinki šaši lauk’a.

ko- dėl’ žie — mu ne — ža —

Tu girala, tu žal’oji, } 2 k. 
kodėl’ žiėmū nežal’ūoji, } 2 k.

— Oi sūneli sūnaitėli, 
dar aš tavi nežanis’u.

cik žal’ūoji vasarėli, 
kadū pači gražumėlė.

Tu mergėla, tu jaunoji, 
kSdel’ visad nedainuoji, 

cik dainuoji jaunimėlin, 
kadū pači gražumėlė.

— Oi tėvuli tėvužėli, 
žanik mani sūnaitėli.

— Jei tu mani nežanisi, 
tai aš tavi neklausis’u.

— Jei tu mani neklausisi, 
aš vaiskėlin užrašis’u.

— Aš vaiskėli atslužis’u, 
pas tėvuli vėl’ sugrišū, 

pas tėvūli vėl’ sugriš’ū 
ir tėvūl’o neklausis’u.
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Oi dša verk’a žal’a liepelė 
užgauta šauraūs vėjo, 

ir gailei verk’a jauna mergelė 
stovėdama pas liepū.

Ne ciek nukrinta liepos lapėl’ū, 
kiek jčs’os ašarėl’ū,

ne ciek nulūžta liepos šakėl’ū, 
kiek dzienu jaunu,

ir ne tėp dzūsta lankos šienelis, 
кар jos’os jaunistėlė,

ir ne tėp vista darži kvietkelei, 
кар sveikata brang’oji.

Ko gi j! verk’a, кб aimanūoja, 
gal’ matūšės neteko,

gal’ jaunas brolis vainon išjojo, 
gal’ numirė tėvelis?

Dar jos tėvūlei namie givūoja, 
brolalis namie būna.

Ko gi ji verk’a, кб aimanūoja, 
kas spaudza jos širdeli?

Jos širdzi spaudza vargu križalis, 
arškėcais apipintas:

dar jaunai būnanc liepė tėvulis 
tek’ėcie už bernėl’o.

Кар ištekėjo, vargas atėjo, 
svajon’ū laimė dingo.

Jai už girtuokl’o tekėc’ raikėjo, 
to šelm’o bernužėl’o, 

jisai pražūdė jos vainikėli 
papuoštu jaunistėli, 

jisai suafd’ė jos sveikatėli, 
brang’aus’ū žamės turtu, 

jisai pragėrė tėvu kraiteli, 
kad jai nieko neliktu, 

nūnai jau nieko jai nebeliko, 
išskirus šaltu mirti.

Aukso svaj6nės dūmais praniko, 
paguodos nesulaukė.

Tai ji priajus žal’ū liepėli 
nelaimėn pasiskūndza,

prieš jū atvėrus savu širdeli 
vargel’ūs pasakoja.

198

Auš auš-ra —lė, tek sau-la - lė pro ža-fū gi__ ra —ti,
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Auš aušralė, tek saulalė 
pro žal’ū girali, 
ais motulė in svirneli I 
kėlc’ savo dukralės. J 

— Kelkis kelkis, dukružėla, 
aikie in daržali, 
dzūsta vista žal’a rūta, 
laikas palaiscicie.

— Oi motūla motinėla, 
motula širdėla, 
aš miegėl’o nemiegojau 
per visu naktėli, 

aš miegėl’o nemiegojau 
per visu naktėli, 
su bernel’ū prakalbėjau 
daug meil’u žodėl’ū.

— Oi dūkrala dukružėla, 
dūkrala jaunoji, 
nekalbėkie, dukružėla, 
nakciės tamsumėlėn, 
cik kalbėkie, dukružėla, 
dziėnos šviesumėlėn.

— Oi motūla motinėla, 
motula širdėla, 
kam nulaidai mani jaunu 
svecimon šalalėn,

kam nulaidai mani jaunu 
svecimūn šalalėn, 
aš neturū brolužėl’o, 
neužtafs žodėl’o.

Kas atėi, kas atėi,
o aš atvažavaū;
kas sėdėjo šalen stalo, 
o aš už stalal’o.

O kas gėrė vinū alū, 
o aš arielkėli, 
kas bucavo sanū bobū, 
o aš mergužėli.

2 k.

Aš arielkos negeru, 
su dūonu nevalgau, 
sanu bobū nemil’ū, 
jaunu nepasgaunu.

Ko nel’ūsci, sasarėla, 
aplaidus daržali, 
gal’ tau linksma ir vesėla, 
kad gavai berneli.
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Gavai virū pijokėli, 
iš karčmėlės neina, 
kožnū dziėnū ir adzinū 
tu veideli maino.

Oi ar maino, ar nemaino, 
bilė moteriškė, 
bilė turi sau paciėkū, 
kad turi viriški.

Mūšė sciklūs ir būtel’us, 
iškadū padarė, 
žfdas už savo iškadū 
čebatūs numovė.

Ajo pači iž namėl’ū 
viro išvadūocie, 
jis paėmis už kasal’ū 
norėjo pardūocie.

Pijokėli, aik namo, 
kad tu galu gautai, 
noru gerai ulevoc’, 
bijau savo viro.

Tai dzievūl’u dėkui, 
ku aš nutekėjau, 
tropinau virū 1 j 
geru gaspadorū. J

Mano viras arcie, 
aš karčemon gėrcie, 
mano viras akėcie, 
aš karčemon mokėcie.

Mano viras kulcie, 
aš pastali gulcie, 
mano viras su noragais, 
aš karčemon su pinigais.

Tai dzievūl’u dėkui, 
ku aš nutekėjau, 
tropinau virū 
geru gaspadorū.
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¥||; jJS J' J'
o ap-si -ža-ni -nis

Кар aš buvau jaunas, 
žanicis norėjau, 
o apsižaninis 1 
pacos nemilėjau. J

Po turgūs vadzojau, 
prieg ratu raišojau, 
kad židas papirktu, 
cigons išmainftū:

nei židas papirko, 
nei čigonas mainė, 
raikėj atgal’o 
namo parsivėseie.

. 201
> J=88 

n p и h. u 
Кар aš bu—vau jau — nas, ža — ni —eis no—rė — jau.

pa -cos ne -mi -lė -jau, pa-cos ne-mi-lė(jau).

Nuvežau in mišku, 
pririšau prieg mėdzo, 
kad vilkai suvestu, 
žvėris sudraskitū: 

nei vilkai suvedė, 
nei žvėris sudraskė, 
raikėj atgal’o 
namo parsivėseie.

išved’au an kiemo, 
pririšau prieg stulpo, 
kad šunes lotu 
ir gaidzai kapotu:

nei šūnes lojo, 
nei gaidzai kapojo, 
ak mano bėda, 
net man gaivu ėda.
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J-. Ji J'l P p | J p p N I
ge _ rai bū _tū ger___ cie, ge____ rai u______ 1c?’•

2 k.

Kad ne bėdos, ne vargai, 
ne pacūtė, ne vaikai, 

gerai būtu gercie, 
gerai ul’oc’.

Kur kampelis, ti vaikelis, 
kur žirgelis, t! raitelis, 

gerai būtu gercie, 
gerai ul’oc’.

Vienas vefk’a, valgic’ nori, 
kitas vefk’a, pasūpc’ raik’a, 

gerai būtu gercie, 
gerai ul’oc’.

Kitas vefk’a, pasūpc’ raik’a, 
tracas vefk’a, pacds raik’a, 

gerai būtu gercie, 
gerai ul’oc’.

Kad ne bėdos, ne vargai, 
ne pacūtė, ne vaikai, 

gerai būtu gercie, 
gerai ul’oc'.

203

Ir išlėkė žirgas iž ubazū, 
an to žirgo kazokas sėdėjo, 

an to žirgo kazokas sėdėjo, 
sėdėdamas anta skripkos grajino.

Oi jus Strūnos, duokit skripkai balsu, 
motka sūnū cikei tai mokino:

— Oi tu sune, sūneli raiteli, 
ar nemoki mielčs nukorócie?

Motka sunū primokino, 
sūnūs pacū baisei nukankino.

Iš vakaro kamara dundėjo, 
pūsėn naktų miela negalėjo, 

gaidzei giedój, sūneli turėjo, 
aušra aušo, an lantds gulėjo.

— Oi motūla, motūla širdėla, 
davei rddū, kudj miela korócie, 

davei rddū, kuoj miela korócie, 
duok rodėli, kur man daf kavocie, 

— Oi sūneli, sūneli raiteli, 
tu nuveikie an kapin’ū kalno, 

tu nuveikie an kapin’ū kalno, 
tu iškaskie gilūji klonėli, 

tu iškaskie gilūji klonėli, 
pakavokie savo ko miel’aus'ū.

— Oi motūla, motūla širdėla, 
davei r6dū, kuf miela kavocie, 

davei rodū, kuf miela kavocie, 
duok rodėli, kur sūnelis dėcie.

— Oi sūneli, sūneli raiteli, 
tu nuveikie žal’ojon giralėn, 

tu palankie baltūji beržali 
ir pakarkie jendrini lopšali,
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inguldzfkie mažūjl sūneli, 
tegul’ sūpa ji šaurūs vėjelis,

tegul’ supa ji šaurūs vėjelis, 
tegul praus’a ji skaudūs lietūlis, 

tegul’ praūs’a ji skaudūs lietūlis, 
tegul žindza j! raiba degūlė.

— Aš pakars’u ji aukšton klėtėlėn, 
tegul’ sūpa sana motinėlė,

tegul’ praūs’a čistū vandenėl’ū, 
tegul’ girdza gail’om ašarėlėm.
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Oi tu dziėme dziemedėli, 
dziėmedzo šakėla, 
po dziėmedzo tank’om šakom 
sėdėjo mergelė.

— Ko tėp sėdzi, mergužėla, 
ko nieko neveiki, 
pasirėmus an rankel’ū 
ko tėp gailei verki?

— Кар aš jauna nel’ūdėsiu, 
кар gailei neverks’ū, 
visos aina jaunimėlin, 
cik aš viena nė.

O tas šelmis bernužėlis 
mani privil’ojo, 
o pats mani privil’ojis 
vainėlėn išjojo.

Кар jis mani privil’ojo, 
žiedėlei žvagėjo, 
о кар vainėlėn išjojo, 
žiedo nepaliko.

О кар vainėlėn išjojo, 
žiedo nepaliko, 
cik paliko man vargeli, 
mažūjl sūneli.

Barė barė motinėlė 
mani, dukterėli: 
mesk sūneli iri vigeli, 
aik darbėl’o dirbc.

— Nebark nebark, motinėla. 
darbėl ’ū nedirbs ’u, 
vėlei savo sūnaitėli 
val’on užaugi's’u.

Turu šimtu tolierėl’ū, 
ir tuds išmainfs’u, 
o aš savo sūnaitėli 
gražai parėdzfs’u.
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Ran.g’as ter-ne-lis, tė-vu-ib su-ne-lis, tė_vu_lb su-ne ------- lis.
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an vai-ne_ lės dzi- dz’cs ;o-----------cie, dzi—dzos jo-(cie).

Rang’as bernelis, 
tėvūl’o sūnelis,

2 k.

an varnelės dzidz’os jócie. } 2 k.

Vefk’a tėvelis, 
sana motinėlė 
savo milimo sūnėl’o.

— Jei neparjós’u 
žaunierėl’ū stos’u, 
prusū vaisku vajavos’u.

Aš prūsu vaisku 
jaunas vajavos’u, 
palošėl’ū iškapos’u.

Tu balta lelija, 
tu visūs linksmini, 
linksmink mani jaunu 
jójanc an varnelės.

Tu visom mergelėm 
gražai pražidėjai, 
cik man bernužėl’u 
laimės pavidėjai.

Cik tu pražidėjai 
vasarėlės dziėnū, 
kadū raiks palikcie 
mergužėli vienu.

Dunda vakarūosa, 
net draba žarnelė, 
o dar mes givėnam 
pas savo tėvel’ūs.
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Išdėgici miestai, 
išgrautos ūličos, 
ciktai viena likus 
šventoji bažniča.

Terpū dzvieju bokštu 
panelė stovėjo, 
an grūvancū mūru 
gailingai žūrėjo.

Ji iš savo ranku 
daug stebuklu laido, 
kad kul’kos nekl’ūdė 
jos švenč’aus’o veido.

J P 1 Г P 1 
sa— ka.lai kri — pa — vo, dū_de_ lės dū----- da-(vo).

An tėvūl’o dvaro 
sakalai kripavo, 
sakalai kripavo 
dūdelės dūdavo.

Ar aš ne laimingas 
tėvūl’o sūnelis, 
ar aš nepašėrau 
sau bėro žirgėl’o, 

ar aš nepašėrau 
sau bėro žirgėl’o, 
ar aš nepagird’au 
cistų vandenėl’ū?
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Žinau, raiks man jocie 
in svėcimū šąli, 
in svėcimū šąli, 
in karal’aus žami.

Verks mani tėvūlis, 
sana motinėlė, 
verks mani brolalis, 
jauna sasarėlė.

Verks mani brolalis, 
jauna sasarėlė, 
verks mani mergelė, 
balta lelijėlė.
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Cit neverk, mergela, 
balta lelijėla, 
aš tau atrašfs’u 
margu gromatėli.

Aš tau atrašl's’u 
margu gromatėli, 
aš tau inrašfs’u 
vardu prievardėli.

— Kas man iš to vardo, 
iš tos prievardėlės, 
nėr mano bernel’o, 
balto dobilėl’o.
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Au_gin naš_ lė tris vai—kus, tris vai—kus,

4 m p

ne — no— rė —jo 

Augin našlė tris vaikus, tris vaikus, 
nenorėjo augfcie.

Nenorėjo augfcie, augfcie, 
cik norėjo trocicie.
Nuvej našlė in girū, in girū 
ir nuskirto liepei!.

Ir nuskirto liepei!, liepei!, 
apgenėjo šakelas.

Apgenėjo šakelas, šakelas 
Ir išskaidė lantelas.

Ir išskaidė lantelas, lantelas
Ir padarė laiveli.

ir padarė laiveli, laiveli 
ir suguldė vaikel’ūs.

Ir suguldė vaikel’ūs, vaikel’ūs
Ir palaido ań maru.

Ir palaido an maru, ań maru, 
an maral’ū mėlinu.

Nuvej našlė vanden’o, vanden’o 
sapcintūosa mėtuosa.
Žūro, plaūk’a laivelis, laivelis, 
tan laivėlin bernelis.

— Oi našlala, našlala, našlala, 
ko nesami vanden’o?

—Aš nesams’u vanden’o, vanden’o, 
pažūrės’u bernėl’o.

-Pirmas griėkas, našlala, našlala, 
raiks tau galva nukifscie.

Antras griėkas, našlala, našlala, 
jau paplūko kraujūosa.
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ОI j =11 j. II 
vai—ne_lėn jo __  cie, jo.fcie).
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ka — ru - žo kvies - cie,

*) Si tik pirmame posme.

Oi ir atlėkė jūods juodvarnėlis 
karūžo kviėscie, vainėlėn jocie } 2 k.

Oi oi oi dzievul’au mano, 
nėra kam jócie, žirgo balnócie: 

tėvulis sanas, brolalis mažas, 
o aš pats jaunas, puikūs raudonas.

Tėvulis sanas žirgu balnojo, 
brolalis jaunas vainėlėn jojo.

Pirma sasalė brolali rangė, 
antra sasalė žirgu balnojo, 

o ši tracóji, kū jaun’aus’oji, 
vartus atkėlė ir palidėjo, 

vartus atkėlė ir palidėjo 
ir palidėjus brolal’o klausė:

— Oi broli broli, brolali mano, 
kū tu parneši, kai tu parjosi?

— Pirmai sasalei šilko kasnikus, 
antrai sasalei rdžū vainiku,

o šai tracójai, ku jaun’aus’ojai, 
aš jai parnešū aukso žiedeli.

Aš prastovėjau savo kojelas 
ir pėrkilojau varo vartel’us,

aš pėrrimojau baltas rankelas, 
aš pėržūrėjau sciklo langel’us, 

jau ir pragfdo raibi gaidelei, 
dar nepargrįžo mano brolalis.

Aisim, sasalės, an aukšto kalno, 
an aukšto kalno linėl’ū raucie, 

an aukšto kalno linėl’ū raucie, 
linėl’ū raucie, brolal’o laukcie.

Mes prastovėjom kalni duobėti 
ir pėrrimojom ūos’o tvorali.

Parbėgo žirgas garsei žvengdamas, 
šalin kardeli paršvitūodamas.

— Oi žirge žirge, žirgeli mano, 
kur tu palikai mūsū brolali?

— Jūsū brolalis, mano raitelis, 
vainėlėn kirstas, kardais kapotas, 

vainėlėn kirstas, kardais kapotas, 
kardais kapotas, kojom mindzotas.

Kur brolis gulėjo, miestas stovėjo, 
kur kraujai bėgo, ūpė tekėjo.

Kur kraujai bėgo, upė tekėjo, 
kraujas tekėjo, rožė židėjo.
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- Oi oi oi dzievūl’au mano, Saulalė tarė nusilaisdama:
kas gi man padės brol’o raudócie? - Tai aš padės’u brol’o raudócie:

devfnis ritus tai netekės’u, 
o ši dešimtu migldn žibės’u.
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Oi кар mes au—gom jau —ni bre-hi-kai, skaistus ir pa-

- to_ gūs кар o ------ bo-lu-kai, to — lei u-lo-jom,

ko —lei no. rėjom, o kas musvar-gai, tai mesne — ži_no-jom.

Oi кар mes augom jauni brolūkai, 
skaistūs ir patogūs кар obolūkai, 
tSlei ul’ojom, kólei norėjom, Į 
o kas mūs vargai, tai mes nežinojom. J

О кар mes sulauksim Š6 rudenėl’o, 
žinom, raiks išaicie iš šo pulkėl’o. 
Tadu pažisim vargingas dzienas, 
kadū mūs atskirs iš pulkėl’o vienus.

О кар mus nuvarė Grodno miestelin, 
žinom, nesugrišim šiton pusalėn: 
dar tol’aū varis, an Prūsu gronfčos, 
per Ilgus laukus, kur nėra uličos.

An Prūsu groničos ilgai stovėjom, 
salei ir badu, vargūs kentėjom. 
Uždangtėlei mūsū — an pecū šinėlei, 
o paslikai mūsū sausi sukorėlei.

Iš armotū šaudo - кар žusis laksto, 
o mūsū brolūkai кар lapai krito;
po ju kojelėm žolinėlei vfto, 
o mūsū brolūkai кар lapelei krito.

Kąskite duobelės konodzidzaus’as, 
guldzfkit brolūkū konodaug’aus’a. 
Nėr sano tėvėl’o — nėra kam kavocie, 
nėra radnos motulės — nėra kam raudócie.
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An kal.ne. Го, an aukš —to _ jo

An kalnėl’o, an aukštojo 
našlė dvaru budavoj, 
našlė dvaru budavojo, 
baltus mūrus mūravoj.

Ir atjojo kazokėl’ū, 
kazokėl’ū dzidzis pulkas,

.: j * Д ! Jr Jl J" p P p P i
naš-lė dva-rū bu - da _voj 

— Kazokėli dvarokėli, 
ne našlalė aš es’ū, 

ne našlalė aš dar es’ū 
mano vaikai ne siratos, 

ira mano vfras, ira, 
cik dabar namie nėr,

visi ргб šalai! nujój, 
ciktai vienas sustój.

— Padek dziėvas tau, našlala, 
dzidzo dvaro budavoc’, 

dzidzo dvaro budavocie, 
baltu murū mūravoc’.

— Kazokėli dvarokėli, 
ne našlalė aš esu, 
ne našlalė aš dar es’ū, 
mano vaikai ne siratos, 

ira mano vfras, ira, 
cik dabar namie nėr, 

sakmi mėtai kaip vainėlėn. 
vainėlėn vajavoj, 

vainėlėn vajavoja 
ir iž vainčs neparjój.

— Oi našlala padvarnike, 
iriikie mano balneli, 

iriikie tū mano balneli, 
nėškie aukštčn klėtelėm
— Kazokėli dvarokėli, 
ne našlalė aš es’ū.

— Oi našlala padvarnike, 
iriikie mani berneli,

sakmi mėtai кар vainėlėn, 
vainėlėn vajavoj,

vainėlėn vajavoja 
ir iž vainos neparjój.

— Oi našlala padvarnike, 
iriikie mano žirgeli,

iriikie tū mano žirgeli, 
vėskie aukšton stonėlėn. 

iriikie tū mani berneli, 
vėskie aukštdn klėtėlėn, 

atdarfk margas skrinelas, 
iširiikie aukso žiedus, 

kur mes mūdu vinčevojom, 
kur mes mūdu šl’ūbavojom. 

— Kazokėli dvarokėli, 
kam mani jaunu kvaršinai,

kam mani jaunu kvaršinai, 
mano vaikel’ūs virkdei?
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Našlaitės daina

Is — va — za — vo te — vu — lis — Ii — koin dzi — dzu ke — Го — nė — H

Išvažavo tėvūlis 
in dzidzū kel’onėli 
ir paliko dukružėli 
mažu neužaugus’ū.

Parvažavo 
iš dzidzos 
ir susciko 
vieškelėl’ū 

tėvūlis 
kel’onėlės 
dukružė!! 
ainancū.

— Kur aisi, dukružėla, 
dukrala siratėla?
— Ais’ū an aukšto kalnėl’o 
būdzlc’ sanos motulės.

Aš ais’ū an kalnėl’o 
būdzlc sanos motulės. 
Kelkis, sana motinėla, 
šukuok mano galvė!!, 

nuprausk mano bumeli, 
sušukūokie galvėli, 
apvilk mani marškinėleis, 
sujūoskie šilku juostu.

— Atsitraukie, dūkrala, 
dukrala siratėla, 
jau tu turi motinėli, 
motuli močekėli, 

nupraus tavo bumeli, 
sušukuos tau galvėli, 
apvilks tavi marškinėleis 
ir sujuos šilku juostu.

— Močaka močakėlė 
ne cikrė motinėlė.
Кар ji prausė man bumeli, 
mūšė skaistu veideli, 

кар šukavo galvėli, 
rovė gelsvus plaukel’ūs, 
о кар vilko marškinė!’ūs, 
laužė mano rankelės, 
кар vilko marškinėleis, 
laužė mano rankelės, 
о кар juosė šilku juostu, 
spaudė mano širdėli.

Кар motulė šukavo, 
glostė mano galvėli, 
о кар prausė man bumeli, 
tai bucavo veideli.

Кар juosė šilku juostu, 
kalbėj meilu žodeli, 
о кар vilko marškinėleis, 
an kėl’ū sodzinosi.
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lėk, sa _ ka -------lė ------ K, per a —ža ----- rė-(Ii).

Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli, 
lėk, sakalėli, per ažarėli.

Tan ažarėlin, tan ažarėlin, 
tan ažarėlin plaūk’a laivelis.

Tame laivėlin, tame laivėlin, 
tame laivėlin mergelė sėdzi.

Mergelė sėdzi, mergelė sėdzi, 
mergelė sėdzi, kasu šukuoja.

Kasu šukuoja, kasu šukuoja, 
kasu šukuoja ir gailei verk’a.

— Nėr man tėvūl’o, nėr man tėvūl’o, 
nėr man tėvūl’o dalalai skircie, 

nėr man motulės, nėr man motulės, 
nėr man motūlės kraitėl’u kraucie, 

nėr man brolal’o, nėr man brolal’o 
nėr man brolal’o laukū lidėcie, 

nėr man sasūtės, nėr man sasūtės, 
nėr man sasūtės vainiku pincie.

Mėnulis tėvas, mėnulis tėvas, 
mėnulis tėvas dalai! skfrė, 

saulė motulė, saulė motulė, 
saulė motulė kraiteli krovė, 

sėtfns brolalis, sėtfns brolalis, 
sėtfns brolalis laukū lidėjo,

žvaigždė seselė, žvaigždė seselė, 
žvaigždė seselė vainiku pine.

Oi varge varge, 
vargeli mano, 
ir kadū aš tavi 
jauna išvargs’ū?

Kur cik aš ainū, 
sunkei dūsaunu, 
apverkei mano 
visi takėlei.
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Tadu išvargs’й 
savo vargeli, 
о кар aš nuveis’ū 
pas tėvužėli.

Mano tėvūlis 
aukštai! kalneliu, 
aukštan kalneliu 
naujau grabeliu.

An jo kapėl’o 
auga liepelė, 
o an tds liepelės 
drabni lapelei.

Nukris lapelei, 
atžels ir kici, 
numirė tėvūlis, 
jau nebus kito.
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An kapu kapinėl’ū 
raibi gaidelei gieda, 

ti raibi gaidelei gieda, 
jaunos dukralės verk’a.

Ti jaunos dukralės verk’a 
motūli būdzidamos:

— Oi kelkis, sana motūla, 
nuprausk mūsū bumeli, 

nupraūskie mūsū bumeli 
ir sušukuok galvėli, 

ir apvilkie marškinėleis, 
sujuosk šilku juosteli.

— Oi dukralės, ói jaunos’os, 
tūrit sanū motūli, 

jūs turit sanū motūli, 
motūli močakėli,

tai nupraus jūmi bumeli, 
tai sušukuds galvėli,

tai apvilks jus marškinėleis, 
sujuos šilku juosteli.

— Oi motūla, oi širdela, 
motūlė močakžlė

tai nupraus mūmi bumeli 
gail’ojom ašarėlėm,

tai sušukuds mum galvėli 
arškėtėl’ū šapetėleis,

tai apvilks mus marškinėleis 
gail’ujū dzirgėlšl’ū,

tai sujuos mus šilku juostu, 
šn’ūrin’u botagėl’ū.
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k a t-r i ne—tur tė ---------vo, saunos mo_ ti —nė— lės, -nė-(lės).

Padainūos’u dainū 
biednos siratėlės, 
katri netur tėvo, 
sanos motinėlės.

— Kas šventa dzienėlė 
in bažnfc’ū ais’ū 
ir savo berneli 
mažum susieis’ū.

Nuvfto rūtelės, 
baltos lelijėlės, 
neimli bernelis 
mani siratėlės.
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ko — dėl’ ne — ža _ luo _ji?

— Palaužta rūtelė, 
kodėl’ nežal’ūoji?
Tu jauna mergela, Į 
kodėl’ nedainuoji?, k 

— О кар man dainūocie, 
кар man linksmai būcie, 
neturū tėvūl’o 
anei motinėlės,
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cik turū sasūl’i 
už savi jaunesni 
rūtitėlai skińcie, 
vainikėl’u pincie.

Išaisim, sasula, 
an dzidzo dvaral’o, 
klausisim, sasula, 
iš kur vejas pūca: 

ar iž ritu šalies, 
ar iž vakarėl’ū, 
ar iš tos šalalės, 
kuf tėvūlei guli.

Nei iž ritu šalies, 
nei iž vakarėl’ū, 
cik iš tos šalalės, 
kuf tėvūlei guli.
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Jau saulūkė laidzas, 
arc!n vakarėlis, 
uždengė šviesūmū 
tamsus debesėlis.

Sugulė žvėralei 
an aukštu kalnėl’ū, 
sūtūpė paukštelei 
an mėdzū šakėl’ū, 

ciktai nemiėgci 
viena siratėlė, 
labai gailei vefk’a, 
ašarėlės bėga.

Ais’ū an kalnėl’o, 
motulės kapėl’o, 
meilei apkabfs’u 
motulės kapeli.

— Ói motūla mano, 
ói širdėla mano, 
pratarik žodeli, 
dūokie man rodėli.

Vėjas pūsterėjo, 
žamė sudrebėjo, 
o motulės balsas 
iš kapo išajo.

— Nevefkie, dukrala, 
nelėk ašarėl’ū, 
ba ira dalalė 
ir dėl’ siratėl’ū.

— Dau dzievūlis dal’ū, 
o tėvelis val’ū, 
nedavė dzievūlis 
razumno bernėl’o, 

ciktai man davė 
dzidzi cinginėli, 
dzidzi cinginėli, 
ne darbinikėli, 

dzidzi cinginėli 
ne darbinikėli, 
ne darbinikėli, 
karčmos pijokėli.
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*) La —kartojant.

Kukavo degūlė 
per girū lėkdama, 
verkė siratėlė L 
slūžbėlėn aidama: j 

— Oi služba slūžbėlė, 
tu sunki dalala, 
kadū aš išvargs’ū 
jauna siratėlė?

Tėvulis jau sanas, 
motūlė po žami, 
viraus’as brolalis 
žuvo po Varviški,

už Ančos Lietuvos 
ti naršei kovojo, 
paguldė galvėli 
už dzūku šalai!.

Atriekė riekei! 
кар klevo lapeli 
ir dargi paklausė: 
„Ar visu suvalgei?“ 

Suvalgic suvalg’au 
priemėnėn už dural’ū; 
kiek kūsnėl’ū kandau, 
ašarėlas Įėjau.

Ankstu ritū kėl’au, 
bėru žirgu šėrau, 
užgirdau girdėjau 
karvelėli ulbanc.

T! ne karvelėlis, 
ne giros paukštelis, 
sėdzi karčmon karaivėlis, 
gražai pasirėdis.
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Gražai pasirėdis, 
gailei apsivefkis, 
žal’o šilko skepetėli 
ašarėlas šluostė:

— Neturū tėvėl’o, 
sanos motinėlės, 
aš neturū kam palidėc 
i n svėcimū šąli.

Gelažinės dūdos, 
mėsinginės trubos, 
tai jos mani palidės 
in svėcimū šąli.
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O kas ti ži_ dzi vi_ dun gi- ra_ lės, o kas ti au-ga

be mo-ti _ nė. lės, oi Ii — ja Ii—ja bal-ta Ie_ Ii — ja,

O kas ti židzi vidun giralės, 
o kas ti auga be motinėlės, 
oi lija lija balta lelija, 
o kas ti auga be motinėlės?

Paparcis židzi vidur giralės, 
sirata auga be motinėlės, 
oi lija lija balta lelija, 
sirata auga be motinėlės.

O kas ji nuskins, paparc’o žiedu, 
o kas nuramis siratū vienu, 
oi lija lija balta lelija, 
o kas ramis siratū vienu?

Šalnėlė nukus paparc’o žiedu, 
dziėvas suramis siratū vienu, 
oi lija lija balta lelija, 
dziėvas suramis siratū vienu.

Ims’ū žirgeli nemuštravotū, 
jos’u kelal’ū nejodzinėtu, 
oi lija lija balta lelija, 
jos’u kelal’ū nejodzinėtu.

Jos’u kelal’ū nejodzinėtu, 
ims’ū mergeli sau siratėli, 
oi lija lija balta lelija, 
ims’ū mergeli sau siratėli.

— Berneli mano, jaunasis mano, 
an ko pažinai, kad siratėlė, 
oi lija lija balta lelija, 
an ko pažinai, kad siratėlė?

— Pilki rūbėlei кар degužėlės, 
an to pažinau, kad siratėlė, 
oi lija lija balta lelija, 
an to pažinau, kad siratėlė.
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Oi vargas vargas man siratėlai, 
man siratėlai be motinėlės, 
oili oilele, oili oilele, 
man siratėlai be motinėlės.

Mano motulė aukštam kalneli, 
ais’ū būdzis’u sanū motūli, 
oili oilele, oili oilele, 
ais’ū būdzis’u sanū motūli.

— Motūla mano, širdėla mano, 
pratark žodeli, dūokie rodėli, 
oili oilele, oili oilele, 
pratark žodeli, dūokie rodėli.

— Dukrala mano, jaunóji mano, 
jau dar ne čėsas rodėlės klauscie, 
oili oilele, oili oilele, 
jau dar ne čėsas rodėlės klauscie, 

ba jau užmerktos šviės’os akelės 
ir uždarftos grabo duralės, 
oili oilele, oili oilele, 
ir uždarftos grabo duralės.

Turi kaimeliu jaunu berneli, 
tegul’ ramina tavo širdėli, 
oili oilele, oili oilele, 
tegul’ ramina tavo širdėli.
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Per žal’ū girū lel’umai, lel’umai, 
bėga srauna ūpe lel’umai,

Tū kiškūci lel’umai, lel’umai, 
trumpos kojos lel’umai,

gili žiema lel’umai, lel’umai, 
tu neišbėgsi lel’umai,

tu neišbėgsi lel’umai, lel’umai, 
neiškakesi lel’umai.

toje upėlėn lel’umai, lel’umai, 
žibus akmenėlis lel’umai,
an to akmenėl’o lel’umai, lel’umai, 
dzvi sasūtės sedzi lel’umai,

labai gailei verk’a lel’umai, lel’umai,
motulės neteki lel’umai.
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-Kaduš-pra-šė pons ku _mū. - Oi an ko? - An ben-kie.to.

An kat-ros dzienos? - An pa-ne-dė- 1b. - Oi dzie-vas ži _ no,

f H M l 1̂
oi dzie-vas та _ to, ka_ du toj dzie.na bus:
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; J .M p J1' .M I .M’ I J
ne—dė_ l’a, pa _ ne _ dė _ lis, u_ tar_m_ ki bus.

*) Antro ir sekančių posmų užbaigos variantas, priešpaskutinį taktą pakartojant tiek kartų, 
kiek prisideda savaitės dienų.

— Kad ušprašė pons kūmu.
— Ói an ko?
— An benkieto.
— An katros dzienos?
— An panedėl’o.
— Oi dzievas žino, 

oi dzievas mato, 
kadū tój dziena bus: 
nedėl’a, panedėlin bus.

(vyrai dainuoja)
(moterys)
(v.)
(m.)
(v.)

(vyrai ir moterys)

r. ir m.)

— Kad ušprašė pons kūmu. (v.)
— Oi an kd? (m.)
— O an benkieto. (v.)
— An katros dzienos? (m.)
— An utarniko. (v.)
— Oi dzievas žino, 

oi dzievas mato, 
kadū tój dziena bus: 
nedėl’a, panedėlis, utarniki bus.

'(

— Kad ušprašė pons kurnu. (v.)
— Oi an kd? (m.)
— An benkieto. (v.)
— An katros dziends? (m.)
— An saradds.
— Oi dzievas žino, 

oi dzievas mato, 
kadū tój dziena bus: 
nedėl’a, panedėlis, utarnikas, 
saradon bus.

(v. )

• (v. ir m.)
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— Kad ušprašė pons kūmu.
— Ói an ko?

(v.)
(m.)

— An bėnkieto. (v.)
— An katros dzienos? (m.)
— An četvefgo.
— Oi dzievas žino, 

oi dzievas mato,

(v.)

kadū tój dziena bus: 
nedel’a, panedėlis, utarnikas, 
šarada, četvergi bus.

> (v. ir m.)

— Kad ušprašė pons kūmu. (v.)
— Oi an ko? (m.)
— An bėnkieto. (v.)
— An katros dzienos? (m.)
— An pėdničos.
— Oi dzievas žino, 

oi dzievas mato,

(v.)

kadū tój dziena bus: 
nedel’a, panedėlis, utarnikas,

> (v. ir m.)

šarada, četvergas, pėdničon bus. -
— Kad ušprašė pons kūmu. (v.)
— Oi an ko? (m.)
— An bėnkieto. (v.)
— An katros dzienos? (m.)
— An subatos.
— Oi dzievas žino, 

oi dzievas mato,

(v.)

kadū tój dziena bus: 
nedel’a, panedėlis, utarnikas, 
šarada, četvergas, pėdniča,

(v. ir m.)

subaton bus.

— Kad ušprašė pons kūmu. (v.)
— Oi an ko? (m.)
— An bėnkieto. (v-)
— An katrds dzienos? (m.)
— An nedėl’os. (v.)
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— Oi dzievas žino, 
oi dzievas mato, 
kadū tój dziena bus: 
nedela, panedėlis, utarnikas, 
šarada, četvefgas, pedniča, 
subata, nedėl’on bus.

225

Mes pa_ žis _ tam šei-mi _ ni - ki, kat_ ri sve.cus

ар-link sta-lu vaikš.či _nė _ja, val.gic’ pra-ši

Mes pažįstam šeiminiki, 
katri svecus mili, 
aplink stalu vaikščineja, 
valgic’ prašinėja.

Mes pažįstam šeiminiki, 
ku svecu neimli, 
ji susrietus po lancfnu 
кар kurapka cili.
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*) Šeštas taktas dainuojamas tik IV posme.
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Kuf mus brolūkai gėrė, } 2 к. 
ti bijūnėlei žėlė. } 2 k.

Kur mus sasalės gėrė, } 2 k. 
tl kiecu krūmai žėlė. } 2 k.

Oi žėlė žėlė ir susivėlė, 
nei pjauc’, nei rauc’, nei dalgi šienauc’ 

Oi gerk, brolali, visu, } 2 k. 
nepalik bitėlai nei bicinėl’u: } 2 k.

ras bitelė rutū daržalin, } 2 k.
o bitinėlis vlšn’ū sodėlin. } 2 k.

.}2k.

pjc-vė gai-dzi

Aš prašfs’u рбпо vaito, 
kad papjautu gaidzi graita. 
Pdnas vaitas vaitodamas 
pjovė gaidzi raudodamas.

Aš prašfs’u pdno vaito, 
kad nupeštu gaidzi graita. 
Pdnas vaitas vaitodamas 
pešė gaidzi raudodamas.

Aš prašfs’u pono vaito, 
kad išvirtu gaidzi graita. 
Ponas vaitas vaitodamas 
virė gaidzi raudodamas.

Aš prašfs’u pono vaito, 
kad suvestu gaidzi graita. 
P6nas vaitas vaitodamas 
ėdė gaidzi raudodamas.
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Ць. Ji M 
kat-rie ras_ka  žuo  sa, 

o m _ta dri _le le____ le,

0 j-86
f S / J' Ji Ji Į S

l.Ko- def ne_ dai  nuo ja,
2.om-ta dri-le le___  le,

1.2.tai mes pa_dai _ nuo —kim bu-da-mi var_ guo —sa, -guo-(są).

Kodėl’ nedainuoja, katrie raskažūosa, 
tai mes padainuokim būdami vargūosa, 
omta drile lėle, omta drile lėle, 
tai mes padainuokim būdami vargūosa.

Ponai gera alū, dar ir butel’avū, 
o mes prasčokėlei bent kok’u girali, 
omta drile lele, omta drile lele, 
o mes prasčokėlei bent kok’u girali.

Ponai valgo dūonū, dar ir piklevotū, 
o mes prasčokėlei dzirsū nesijotū, 
omta drile lele, omta drile lele, 
o mes prasčokėlei dzirsū nesijotū.

Ponai in bažničū važūoci važūoja, 
o mes prasčokėlei pėsci nukuln’ūojam. 
omta drile lele, omta drile lele, 
o mes prasčokėlei pėsci nukuln’ūojam.

Ponai sedzi lofkos dar ir susirauki, 
o mes prasčokėlei ań kėl’ū suklaupi, 
omta drile lėle, omta drile lėle, 
o mes prasčokėlei an kėl’ū suklaupi.

Ponai sedzi pėklon, dar ir kacilėlin, 
o mes prasčokėlei dangaus vidurėlin, 
omta drile lėle, omta drile lėle, 
o mes prasčokėlei dangaus vidurėlin.

Nušovė tėvūlis nupūmpino, 
tėvulis žvirblali nupūmpino.

Parnešė brolalis parrūmcino, 
brolalis žvirblali parrūmcino.
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Nupešė sasūlė nudulkino, iškepė motūlė iščirškino,
sasūlė žvirblali nudulkino. motūlė žvirblali iščirškino.

Suvalgė svetelei susulpscino, 
svetelei žvirblali susulpscino.

230

Sve - cai sve _ cai, sa _ kau jum sta _ cai,

sus - pra _ tot at _ eic’

*) 5 —8 posmuose V ir VI taktai kartojami.

Svecai svecai, 1 ~ „
. ~ . , * . } 2 k.sakau jum stacai, J 

suspratot ateic’, Į 
suspraskit išaic’. j 2 k.

Namo namo, 
svetelei, namo, 
suvedėt surijo t 
k’aūli su paršais.

Namo namo, 
svetelei, namo, 
suvedėt surijot 
ožį su ragais.

Namč namo, 
svetelei, namo, 
suvedėt surijot 
gaidzi su plūksnom.

Namo namo, 
svetelei, namo,

sus _pras-kit iš —aic’.

išėdėt iš bl’udū, 
pilvai kai verbl’udū, 
jau prašom išaic.

Namo namo, 
svetelei, namo, 
išgėrėt ariėlkū, 
viskū iš tariėlkū, 
jau prašom išaic’.

Namo namo, 
svetelei, namo, 
duonos nei riekutės, 
šnapso nei čierkutės, 
jau prašom išaic’.

Namo namo, 
svetelei, namo, 
suvalgėt piragū, 
prispjaudėt padlagū, 
jau prašom išaic’.
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*) 2-me posme VII ir VIII taktai kartojami dar 2 k.

Svetelei mieli, 
Čėsas namo kakcie, 
jau ateina naktis tamsi, 1 2^ 
čėsas susiprasc’. J

Pamilejau vakar, 
pamilejau šandien, 
būtau gėris, pamilėjis, 
kad bačkelė būt eilėjus 
in ritinei dziėnai.
Svetelei tarė, 
skleničėli barė: 
— Skleničėla aštunkariipe, 
ar tu man tesėsi?

Skleničėlė tarė, 
uzbonėli barė: 
— Uzbonėli ilgakakli, 
ar tu man tesėsi?

Uzbonėlis tarė, 
bačkėli barė: 
— Tu bačkėla penk’alanke, 
ar tu man tesėsi?

Bačkelė tarė, 
gaspadorū barė: 
— Gaspadorau šeiminike, 
ar tu man tesėsi?

Gaspadorus tarė, 
kluonėli barė:
— Tu kluonėli keturkampi, 
ar tu man tesėsi?
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si_sė-dis an kal.ne-lb, rinkaus ра-ви iš kai.me-Io, iš kai.me.(l’o).

Aš bernūkas nežanotas, l 
man žirgelis pabalnotas, J 
atsisėdis an kalnėl’o i 
rinkaus pąnū iš kaimėl’o. J 

Kadu mūdu kunigėlis 
su mergeli venčavos, 
saradon po pietėl’ū 
stacis mūdu už grotėl’ū.

— Meskie, pana, šilko rūbus, 
aik pas mani, rūkfk dūmus, 
meskie, pana, pirščinaites, 
mazgok šaukštus, torielkaites.

Aš pafdav’au kal’ošūs 
ir nupirkaū du paršūs, 
aš pafdav’au aukso žiedus 
ir nupirkau k’aūlėm viedrūs.

S’untė vfras vilnas vefpc,’ 
aš pradėjau gailei vefkc’. 
Cik pasibeigė verpimas, 
prasidėj prakeikts audimas.

S’untė viras mani mėscie, 
aš atsak’aū, kad nemoku: 
aplink stūbū aš nemėtus, 
an mestuvu nepapratus.

S’untė mani vfras nfcū, 
aš mislinau, kad šunfcū. 
S’untė mani vfras skietu, 
aš mislinau, kad karietų.

Visas nfcis išbraukinaū, 
o jau skiėtan vėre’ nežinau. 
— Kad nemoki skiėtan vėre’, 
aik, mergėla, k’aūl’ū šarc’. 

K’aulas, paršūs pašėrau 
ir laiškėli surašau, 
ir laiškėli surašau, 
in motūli nūs’unt’au.

Motinėlė žin’ū gavo, 
šašais žirgais atvažavo. 
— Oi dūkrala lelijėla, 
kur ciėj tavo parėdėlei, 
kur ciėj tavo parėdėlei, 
kū pas mani vaikščinėjai? 

— Oi motula sanutėla, 
mano vfras pijokėlis, 
aš pafdav’au andardkū, 
pirkau pfpki ir tabūkū, 
vienū žūrkštū dar turėjau, 
už cibukū užmokėjau.
— Sėsk, dūkrala, in karietų, 
tegū liėkci tušča vieta.
In karietų insėdau, 
šašiem žirgam užkirtaū. 

Šašiem žirgam užkirtaū, 
iš karietos išvirtau. 
Iš karietos išvirtau, 
pas berneli vėl’ grįžau, 
pas berneli vėl’ grįžau 
ir veideli bucavaū.
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*) Paskutiniame posme 5-8 taktai kartojami su nauju tekstu.

Imtau sanū — graitai mirs, 
vėl’ bėda man, 
jauna valgic’ neišvifs, 
vėl’ vargas man.

Imtau sanū — razumnėsnė, 
vėl’ bėda man, 
alė jauna daug meilesnė, 
vėl’ vargas man.

Jauna pači nór šilkinės, 
vėl’ bėda man, 
o aš pats su lapinė, 
vėl’ vargas man.

Jauna pači nór kal’ošū, 
vėl’ bėda man, 
o aš pats su vižaleis, 
vėl’ vargas man.

Jauna pači daug vaikėl’ū, 
vėl’ bėda man, 
su vaikėleis daug vargėl’ū, 
vėl’ vargas man:
vienas vefk’a — valgic’ nori, 
vėl’ bėda man, 
kitas vefk’a — pasupę’ raik’a, 
vėl’ vargas man, 
tracas vefk’a — pacós raik’a, 
vėl’ bėda man.
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Oi ar aš ne graži, ar aš ne bagóta, 
kad pas mani jaunu jaunikei nejoja:

du kubilaicei, dveji marškinaicei, 
du kubilai rizū, tracas čeverfkū.

Ais’ū in ponu, pirks’u malevdni, 
išsimalevos’u pdrū čevenkū.

Ais’ū in Prūsus, in prūsišku žami, 
t! bernai bagóci, visi nežanoci.

Būt bernai dailūs, bet ju rūbai bjaurūs, 
marškinei nebalci, visi mėtai skels’a, 

dūras uždarfta, k’aūl’ū privarita, 
šaukštai nemazgóci, po suolu suklóci,
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kamaron an gimū ir sėtuve žirn’ū, 
duras atdarfta, k’aūl’ū privarfta; 

an kampo stalo bernukas sušalo, 
už pėčaus kamino kojom užkabino,

už pėčaus kamino kojom užkabino, 
an pripečko krašto mūs’os akis krapšto.

kam.pi sta-cu,
*) Nuo 8-os teksto eilutės dainuojama šių dviejų taktų melodija.

Petruk netruk, 
gisim jaucus 
in Šilaicus, 
rasim pacū 
krūmi stacū,

2 k.

parsivešim an dzviej ratu, 
pastacfsim kampi stacū 
su vienu dancū, 
su tuoj klibancu,

2 k.

su vienu ak’ū, 
su tuoj nėragincu, 
su vienu kojų, 
su tuoj nepaainancu, 
su vienu ranku, 
su tuoj nevalancu, 
su vienu plauku 
ir su tuoj nurautu.
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-Pir_te_lėn va-no. eis. bo-bu-la ma—no, ma-(no)
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— Oi kuf tū buvai, 
dzieduli mano?

— Pirtelėn vanocis, I ~ , 
u им ' > 2 k.bobula mano. J

— Кар tu sušalsi, 
dzieduli mano?

— Kap ladas, кар ladas, 
bobula mano.

— Кар tu apsirgsi, 
dzieduli mano?

— Kosės’u scaudės’u, 
bobula mano.

— Кар tu numirsi, 
dzieduli mano?

— Tai tavi paliks’ū, 
bobūla mano.

— Kur tavi kavoc, 
dzieduli mano?

— Vižalin, mėšlfnan, 
bobūla mano.

— Kuoj tau padzvanic’, 
dzieduli mano?

— Kašali tarbeli, 
bobūla mano.

— Кар tavi vefkcie, 
dzieduli mano?

— ichichi achacha, 
bobūla mano.

237
, , J.92________________ ____________________ ,________

j.-.p f p I J' p p f I f I J J
Tu _ ru ža _ mės tris va - la _ kus, ke — lis pa _ Ii ____var _ kus.

2 k.

Д II- j\ > I > M J'
— Ge-rau būt pa_sa-kic’,

— Turu žamės tris vala 
kelis palivarkus.
— Geraū būt pasakfc’, 
daug pas bernu parku.

— Aplink mano dvaružėli 
mėdzeis apsodzfta, 
nebijok, mergužėla, 
nebūsi vargfta.

Aplink mano dvaružėli 
gelažinei krukai, 
nesbijók, mergužėla, 
už mani bagóto.

J
daug pas ber_nu par------ kū

— Gerai gircis, bernužėli, , 
кар niekas nežino, 
tavo visa bagocistė 
an židū mėšlino.

Nesuvėjo dzvi nedėl’os, 
anei pusė mėtū, 
girdzū vfras karčemėlėn 
gera be čebatū.

Ir nuvėjo mergužėlė 
viro išvaduocie, 
ėmė vfras už kasal’ū, 
žada jas pardūocie.
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Sędzi židas už stalal’o, 
in tū žmogų žūri, 
daužo sciklūs ir butelkas, 
užmokec’ neturi.

— Oi žide, o tu Maūšau, 
ko tu esi vertas, 
prisvil’ojai mano vfrū, 
kaipo kokis čeftas.

238

Arielkela tu pilkoji, 
kok’a tu štukorka, 
laki per laukus šokdama 
кар kok’a šaf’orka:

vienam turtus išnaikini, 
kitam tarbas užkabini, 
vis tai už arielkos.

Arielkėla tu pilkoji, 
kok’a gi tu slauna, 
kdžnas vienas kitoniškas, 
kas tavi ragauna:

vienu melinėm nudažo, 
kitam ir plaukus nuvaro 
nuo kaktos pakaušiu. 

Abromienė šinkorkienė 
moka privil’ocie, 
ji cigaru, poperosū 
anoj žada dūocie.

— Gerkit vlnū ir aluci, 
ca pas mani ramū bucie, 
galit pėrnakvocie.
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nuo to vi _ ro pi _ jo - kė -

Nuo pūcino, nuo avietės 
sodai raudonavo, 
nuo to viro pijokėl’o 
širdelė dejavo.

ъ ; Jl I 111 
šir_de_ lė de----- ja _ (v o)

— Oi motūla, oi širdela, 
piktas mano vfras, 
už tai piktas, kad nėplaktas 
iž mažu dzienėl’ū.
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Ais’ū ais’ū pas motūli 
muštaiseis takėleis 
susiėmus už rankel’ū 
su mažais vaikėleis.

Oi motūla, kam žadėjai 
mani girtuoklėl’u, 
o nelaidai už ЬегпёГо, 
už katro norėjau, 

cik nulaidai, motinėla. 
už dzidzo girtuokl’o, 
ir instūmei in vargeli 
an viso amžal’o.

Žmonės gera vandinėli 
iž Duonojaus upės, 
o aš jauna ašarėlės 
dėl’ mielos motulės.
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J=96___________ ___________________

p p f l f p p p-pH p p
Gas-pa-di-nė va_ kar dzie.nū ji pas-pjo-vė a — vi cie-lū,

-^WP P p I F p I p P I p J i
ak o _ le o _ le - le, ak o - le a _ le - le.

Gaspadinė vakar dziėnū 
ji paspjovė avi ciėlų, 
ak dle olelė, ak dle alelė, 
ak ole olelė, ak ole alelė.

Virė jūkū su lašineis 
ir indėjo dar taukinės, 
ak ole...

Atsisėdo merga viena 
ir suvedė avi ciėlū, 
ak ole...

O kol’ valgė, tai gardavo, 
o pavalg’us ligū gavo, 
ak ole...

Ji apsirgo šlitinėti, 
atsigulė šalinėlėn, 
ak dle...

— Aikit bernai, ratavokit, 
imkit ju ir pavol’okit, 
ak dle...

— Vol’ok vol’ok, bernužėli, 
ne tėp sopa pilvužėl’i, 
ak dle olelė, ak dle olelė, 
ak dle olelė, ak dle olelė.
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Л J=82_____ .____
6 4 j. J 1 J— J į /' _p_ . p 2' Į J J

Pal- dzie.ni _ ko dzie — nū pjo _ vė Dū_ da šie — nū,

| 

pjo.vė Dū-da, pjo-vau aš,

Paldziėnlko dzienū 
pjovė Dūda šienu, 
pjovė Dūda, pjov’au aš, 
pjovėm mudu abudu. 

Utarniko dzienū 
vartė Dūda šienu, 
vartė Dūda, vart’aū aš, 
vartėm mudu abudu.

ъ I J,
pjo_ vėm mu. du a — bu- du.

Šarados dzienū 
grabój Dūda šiėnū, 
grėbė Dūda, grėb’au aš, 
grėbėm mudu abudu.

Četvefgo dzienū 
vėžė Dūda šiėnū, 
vėžė Dūda, vežaū aš, 
vėžėm mudu abudu.

Pėdničos dzienū 
pragėr Dūda šiėnū, 
gėrė Dūda, gėrau aš, 
gėrėm mudu abudu.

*) Smulkios natos-kartojant.
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Užvažūok, židėli, 
tė kumėlai šieno, 
o tau kumelaitė | ~, , ,, , , >2 k,
tegu duoda pieno. Į

Židėlis iš kiemo 
jau ir išvažavo, 
bernelis dasvijis, 
barzdon pabucavo.

— Tė dar tau, žideli, 
tė rankovė kruopu, 
nesakik mergómi, 
nedarfk an juoko.

— Ne židėlis būtau, 
kad aš pasakftau 
ir tavi, berneli, 
an juoko stacftau.

Susirinko ubagai 
ir padarė bal’ū, 
ir pristatė pilnu kampu 
krūk’ū ir lazdėl’ū, 
trele trele trelele 
trele trele lele, 
ir pristatė pilnu kampu 
krūk’ū ir lazdėl’ū.

Susirinko gaspadorai 
ir padarė bal’ū, 
ir suprašė ubagu, 
kad apšlūoscit stalu, 
trele trele trelele 
trele trele lele, 
ir suprašė ubagu, 
kad apšlūoscit stalu.
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л J-62 I

ф-48 r «М I r f I j I j
Už — mu_sau vuo — dū, pri _ vi _ rau puo dū.
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° J f p p f i p f r i ą ш i
pra.šom sveJte .l’ū рэ-si-si — lic’. ma.no pat то лё_1ез ne- pa-dzi -vic.

Ūžmušau vūodū, 
privirau puodu, 
prašom svetel’ū pasisilic’, 
mano*  patrovSlės nepadzivic’.

Ūžmušau varnu, 
išvirau sparnu, 
prašom svetel’ū pasisilic’, 
mano patrovčlės nepadzivic’. 

Ūžmušau šarkū, 
išvirau karkū, 
prašom svetel’ū pasisilic’, 
mano patrovSlės nepadzivic’.

Ūžmušau mūši, 
išvirau pūsi, 
prašom svetel’ū pasisilic’, 
mano patrovžlės nepadzivic’.

Ūžmušau svirplį, 
išvirau skilvi, 
prašom svetel’ū pasisilic’, 
mano patrovšlės nepadzivic’.

Gaspaddrai amžaus sano 
nepakajuje giveno, 
oile oile oileile. } 2 k.

Gaspaddrai amžaus šito, 
raik’a dirbcie ir už kitū, 
oile...

Bernus ima, algas moka, 
o jiej dirbc’ nieko nemoka, 
oile...

Кар nuveina dzirvos arcie, 
jiej nežino, кар pradecie, 
oile...
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Кар noragas jo nusmuko, 
berno galva apsisuko, 
oile...

Raik’a žagrė intaisicie, 
gaspadorū pasakfcie, 
oile...

Tok’as t! bernu arimas, 
кар kel’u k’aul’ū knisimas, 
oile...

Кар nuvelna rug’ū kirscie, 
možna iž juoko pavirscie: 
oile...

ima dalgi, matužgoja, 
abiem pusėm rug’ūs kloja, 
oile...

Кар iii girū nuvažavo, 
kertanc mėdzi vis dainavo, 
oile...

Kad jau niksta iž aruodo, 
kalba bernai, arkl’am duoda, 
oile...

Visom mergom po kalėdų 
ira labai daugis bėdų, 
oile...

In kuodeli kad nežuro, 
akis šipul’u išdūrė, 
oile...

Po kuodel’ū kad jau snaudza, 
mazgoču per akis gauna, 
oile...

Gaspadinė gera ira, 
ankscaū kėl’as už šaimfnū, 
oile...

Ankscaū kėl’as už šaiminū, 
apie dzvfliktū adzlnū, 
oile...

Duoda vefpcie pakulait’ū, 
pirmucin’ū nuobrukait’ū, 
oile...

Verp'a s’ulū кар vadeli, 
možna panc’ocie kumelį, 
oile...

Gaspadinė kėikcie ima 
už labai storu verpimu, 
oile...

Skepetėlė kad jau daili, 
dešims rubl’ū nesigaili, 
oile...

Už žiedeli tambakini 
davė rubli sidabrini, 
oile...

Dadėjo miėžū gorčūkū 
ir an šėlo dar gaidūkū, 
oile...
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Mi — za —ru tsr -ne _ lei mand-ri ka—v a - lie —rai,

o ------dza o — dza-dza, mand-ri ka—va. _lie — (rai\

Mizarū bernelei mandri kavalierai, 
ddza odzadza, mandri kavalierai, 

mandri kavalierai, mandri ju žirgelei, 
odza odzadza, mandri ju žirgelei, 

mandri ju žirgelei, skurinei balnelei, 
odza odzadza, skurinei balnelei, 

skurinei balnelei, plieno packavėlės, 
odza odzadza, plieno packavėlės, 

plieno packavėlės, šilko pavadėlės, 
odza odzadza, šilko pavadėlės.

Per dvareli jojo, mergeli dabojo, 
odza odzadza, mergeli dabojo, 

mergeli dabojo, vinel’ū vitojo, 
odza odzadza, vinel’ū vitojo.

Kad per sodzū jojo, tai sodzūs dundėjo, 
odza odzadza, tai sodzūs dundėjo, 

kl’udė akmenėli, ugnelė žibėjo, 
odza odzadzū, ugnelė žibėjo.

O Dzifžū bernelei menki kavalierai, 
ddza odzadza, menki kavalierai, 

menki kavalierai, menki j u žirgelei, 
ddza odzadza, menki jū žirgelei, 

menki jū žirgelei, molinei balnėlei, 
ddza odzadza, molinei balnėlei, 

molinei balnėlei, kručko packavėlės, 
ddza odzadza, kručko packavėlės, 

krūčko packavėlės, vdlo pavadėlės, 
odza odzadza, vdlo pavadėlės.

Kai per sddzū jojo, packavos lak’ojo, 
ddza odzadza, packavos lak’ojo, 

packavos lak’ojo, k’aulalės rank’ojo, 
ddza odzadza, k’aulalės rank’ojo.

K’aulalės rank’ojo, in krūvų nešojo, 
ddza odzadza, in krūvų nešojo.

Per miesteli jojo, cigonkū dabojo, 
ddza odzadza, cigonkū dabojo,

cigonkū dabojo, šarmel’u vitojo, 
ddza odzadza, šarmel’ū vitojo.
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Toj viš_tu-kė k’&u-šus de — da, iš kau-ši -riu vai-kus vs-da.

♦) Pradžios variantas nuo II posmo.
♦♦) Nuo II posmo 7 ir 8-as taktai kartojami tiek kartų, kiek prisideda naujų eilučių.

Slūžinau tūžinau pas pdnū, 
davė man ponas vištūki.

Tój vištukė k’aušūs deda, 
iš k’aušin’ū vaikus veda, 
mažučus, gražučūs, geltonus. 

Služinau tužinau pas ponu, 
davė man ponas gaidūkū.

Tas gaidukas kakarieku, 
o vištūkė k’aušūs deda, 
iš k’aušinū vaikus veda, 
mažučus, gražučus, geltonus. 

Služinau tužinau pas ponu, 
davė man ponas ancfti.

Tój ancftė krfpū krfpū, 
o gaidukas kakarieku, 
o vištūkė k’aušūs deda...

Slūžinau tužinau pas ponu, 
davė man ponas žūsfti.

Tój žūsite gigur gagur.
o ancftė krlpū krfpū... 

Slūžinau tužinau pas ponu, 
davė man pdnas indikū.

Tas indikas šuldu buldu, 
o žūsite gigur gagur...

Slūžinau tužinau pas pdnū, 
davė mūn pdnas paršūkū.

Tas paršukas krūku kruku, 
o indikas šuldu buldu...

Slūžinau tužinau pas pdnū, 
davė man pdnas avūki.

Tój avukė šiltavilnė, 
o paršūkas kruku krūku...
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Služinau tužinau pas pdnū, 
davė man pónas karvūki.

Tój karvukė baltapienė, 
o avūkė šiltavilnė...

Služinau tužinau pas ponu, 
davė man ponas arklūkū.

Tas arklukas iga gaga, 
6 karvukė baltapienė, 
o avūkė šiltavilnė, 

o paršūkas krūku krūku, 
o indikas šuldu buldu, 
o žūsite gigur gagur, 
o ancitė kr!pu krlpu, 
o gaidūkas kakarieku, 
o vištukė k’aušus deda, 
iš k’aušin’ū vaikus veda, 
mažučus, gražučus, geltonus.

Šo~ ka gar.ka an ke-la-lb, net ke-la-lis dun_da,

trum.ta a _ ra a-ra du-da, net ke-la-lis dun_da, dun.fda).

*) Pradžios variantas nuo VI posmo.

Šoka šarka an kelal’o, 
net kelalis dunda, 
trumta ara ara duda, I 
net kelalis dunda. J

Ir suvėjo visi virai 
Sakalausko mūščie, 
trumta ara ara dūda, 
Sakalausko mūščie.
Vieni muša, kici peša, 
traci laukan veda, 
trumta ara ara duda, 
traci laukan veda.

Oi lapfte nebagfte, 
padek mani nėščie, 
trumta ara ara duda, 
padėk mani nėščie.

Jei aš liks’u šito gfvas, 
bus’u tavo vfras, 
trumta ara ara duda, 
būs’u tavo vfras.

O jei aš numirs’ū, 
tau kelnes paliks’ū, 
trumta ara ara duda, 
tau kelnes paliks’ū.
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Tu kelnes vėlėsi 
ir mani minėsi, 
trumta ara ara dūda, 
ir mani minėsi.

Mano kelnes dzausi 
ir tu mani keiksi, 
trumta ara ara duda, 
ir tu mani keiksi.
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Graži paukštė pelėda, 
graži paukštė pelėda, 
graži graži graži graži, 
graži paukštė pelėda.

Puodzagalvė pelėda, 
puodzagalvė pelėda, 
puodzagalvė puodzagalvė, 
puodzagalvė pelėda.

Vijo lizdu pelėda, 
vijo lizdu pelėda, 
vijo vijo vijo vijo, 
vijo lizdu pelėda.

Dėj k’aušin’ūs pelėda, 
dėj k’aušin’ūs pelėda, 
dėjo dėjo dėjo dėjo, 
dėj k’aušin’ūs pelėda.

Vedė vaikus pelėda, 
vedė vaikus pelėda, 
vedė vedė vedė vedė, 
vedė vaikūs pelėda.

Važau Kaunan pelėda, 
važau Kaunan pelėda, 
važau važau važau važau, 
važau Kaunan pelėda.

Pirko muilu pelėda, 
pirko muilu pelėda, 
pirko pirko pirko pirko, 
pirko muilu pelėda.

Prausė vaikūs pelėda, 
prausė vaikūs pelėda, 
prausė prausė prausė prausė, 
prausė vaikūs pelėda.
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Gražūs vaikai pelėdos, 
gražūs vaikai pelėdos, 
gražūs gražūs gražūs gražūs, 
gražūs vaikai pelėdos.

Kumpu snapū pelėda, 
kumpu snapū peleda, 
kumpu kumpu kumpu kumpu, 
kumpu snapū peleda.

Kumpsnap’ūkai pelėdzūkai, 
kumpsnap’ūkai pelėdzūkai, 
kumpu kumpu kumpu kumpu, 
kumpsnap’ūkai pelėdzūkai.

Padainūos’u jum dainei!, 
paukštuku vesėil’ū, 
kok’a tinai ju grožfbė, 1 
paukštuku linksmibė. j

O tój kūosa bevainikė 
norėj nutekėcie, 
o apuokas kavaliėrus 
jos norėjo iriicie.

O tój varna pajuodėlė 
norėj svocū bucie: 
— Nór aš šoke nemokės’u, 
kampi pasėdės’u.

O tas garms ilgakaklis 
norėj svotu bucie, 
užsigūlis an toriėlkos 
vis cik mėsū rijo.

O paukštukai malul’ūkai 
visi muzikantai, 
insirėdi, insipūsti 
visi кар ponaicai.

O genelis už maršalkų 
rangėsi važūocie, 
o kregždūkės malul’ūkės 
norėj drūškom bucie.

Nuvažavo in šl’ūbėli 
visi šūkaudami, 
davė visiem labu dzienū 
galvas palaukdami.

Nuvažavo pas degūli, 
visi linksminosi, 
o bernaicai su mergaitėm 
vis jie kibinosi.
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ig4 __________________

*̂П^Г  Fl r M j m'J J'J /Н1
Pra-šomju _su pa-klausi -cie, ku mes tu-rim pa — sa.ki -cie 
ar_ba dai-nas ps-dai-nuc-cie, ar su-sė-dus

u — le - \o — cie; gra - žus miš -kas, miš _ko bu — das,

kož-nas pu-ca ga — vo dū-das, sa — vo du-das tram.

Prašom jūsū paklausfcie, 
ku mes turim pasakfcie, 
arba dainas padainūocie, 
ar susėdus ulevocie;

gražūs miškas, miško būdas, 
kožnas pūca savo dūdas, 
gražūs miškas, miško būdas, 
kožnas pūca savo dūdas, tram.

Cicilvikas ūža mala, 
genis stūobrin vufvū kala, 
piemenūkai apsirSdi, 
gieda giesmes atsisėdi:

gražūs miškas, miško būdas...

Žmon’ū vaikai karves gano, 
sau zobovas prasimano, 
miško kvietkais apsikaiši, 
gieda giesmes išsitaisi;

gražūs miškas, miško būdas... 
O degūtė parkel’avus, 
ji vfriškū raiba gavus, 
atsitūpus tefp lapuku 
vis cik dzaūg’as kukū kukū:

gražūs miškas, miško būdas, 
kožnas pūca savo dūdas, 
gražūs miškas, miško būdas, 
kožnas pūca savo dūdas, tram.
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-Oi tu straz.de straz-de-lį tu rai_ba_sai paukštte - Ii,

199

straz.de


r i r
ko ri --------  kau_ ni

— Oi tu strazde strazdeli, 
tu raibasai paukšteli, 
ko rikauni lazdzlnū krūmeliu, } 2 k.

ar lazdzlnū auginai, 
ar riešutus brandzinai, 
ar kalneliu vuogelas nokinai?

— Nei lazdzlnū auginau, 
nei riešutus brandzinaū, 
nei kalneliu vuogelas nokinau,

laz _ dzi.nu krū ___me ___ lin.

sau lizdeli sukrov’au, 
k’aušinėl’ūs sudėjau 
ir vaikel’us mažus išperėjau.

Ir atlėkė vanagas, 
tas raibasai paukštelis, 
jis išdraskė murini lizdeli,

jis lizdeli išdraskė 
ir vaikel’ūs išnešė, 
likau vienas aš biėdnas strazdelis.
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Aukšči kalnai, balci mūrai, zarkolo 
langėlei, 

ti lak’ojo lakscinėjo mėlini karvelei.
Karvelėlis mėlinas po žal’as giralas, 
karosėlis geltonas po juodas maralas.

Karvelėli mėlinas, kas tavi pašovė, 
karosėli geltonas, kas tavi pagovė?

Du brolūkai vajaumkai tai mani pašovė, 
dzvi sasalės šilko tinklu tai mani pagovė.

Kacinėli rainas, 
kok’u turi budū? 
Anksci riti užsikėlis 
bėgo gere’ in prudū.

Pro rutū daržali 
numindzojo taku, 
ba jis gerai suspažino 
su prūdo lidekū.
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Katinėli rainas, 
sanei tavi lauk’au 
ir in šitū galu prūdo 
jau sanei atplauk’au. 

Katinėli rainas, 
nemindzok takėl’o, 
ba aš tavi atpracis’u 
nog šito prūdėl’o.

Katinėlis rainas 
nieko neatsakė, 
tik patempė ilgus ūsus 
ir ausis pastatė.
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Aisim, brólei, višn’ū sodi 
višn’ū apdairfcie 
ir nóg žal’os obelėlės Į 
obolėli skińcie. |

Skin’au sodi obolėli, 
pamat’aū bitūti, 
graitai sėdau už skomėl’ū, 
paėm’au plūksnėli.

Padek dziėve man rašfcie, 
aiškei apsaklcie, 
aplink slaunas bitutėlas 
graitai sumanfcie.

Kiek ira pievon žolal’ū, 
dek sodi bitei’ū, 
nieks nežino, kodėl’ dirba 
mėdū ir korali, 

ir bažnfčon an altóraus 
vaškinės žvakelės, 
tūri garbi viešpats dziėvas 
iž mažos bitelės, 

ir ligonis negal’ mircie 
be grammčos žvakės, 
vis tai ira tas langvūmas 
bitelės storonė,

ir kraučukas negal’ s’utie 
s’ulo nevaškavis, 
кар cik ima bit’ū mėdū, 
ima pabucavis.
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Tavi sodi sodzino, 
mani jaunu augino, 
apinėli pūruonėli, 
apinėli žal’asai.

Tavi žal’ū miškinė, 
mani jaunu nūdavė, 
apinėli pūruonėli, 
apinėli žal’asai.

Tavi žal’ū šūcino, 
mani jaunu būdzino, 
apinėli pūruonėli, 
apinėli žal’asai.

Tavi pilė in sklemčū, 
mani vedė in svekličū, 
apinėli pūruonėli, 
apinėli žal’asai.

Davė saldz’os ir karcos 
ir išvarė iš kerčds, 
apinėli pūruonėli, 
apinėli žal’asai.

Pasėjau linel’ūs, 
geltonus grūdel’ūs, 
aš pasėjau žal’ū linu, 
oriitadrina žal’ū linu, } 2 k. 
tram.

Išdzfgo linėlei, 
geltoni grūdėlei, 
ir išdzigo žal’as linas, 
oriitadrina žal’as linas, 
tram.
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Užaugo linelei, 
geltoni grūdelei, 
ir užaugo žal’as linas, 
omtadrina žal’as linas, 
tram.

Paklojau linel’ūs, 
geltonus grūdel’ūs, 
ir paklojau žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Pražfdo linelei, 
geltoni grūdelei, 
ir pražfdo žal’as linas, 
omtadrina žal’as linas, 
tram.

Paėm’au linel’ūs, 
baltus valaknėl’ūs, 
ir paėm’au žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Nunoko linelei, 
geltoni grūdelei, 
ir nunoko žal’as linas, 
omtadrina žal’as linas, 
tram.

Išmfn’au linel’ūs, 
baltus valaknėl’ūs, 
ir išmin’au žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Nuróv’au linel’us, 
geltonus grūdel’ūs, 
ir nurov’au žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Nūbrauk’au linel’ūs, 
baltus valaknėl’ūs, 
ir nūbrauk’au žal’ū linu 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Išdžūvo linelei, 
geltoni grūdelei, 
ir išdžūvo žal’as linas, 
omtadrina žal’as linas, 
tram.

Šukavaū linel’ūs, 
baltus valaknėl’ūs, 
apšukavaū žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Numušaū linel’ūs, 
geltonus grūdel’ūs, 
ir numušaū žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Sūverp’au linel’ūs, 
baltus valaknėl’ūs, 
ir sūverp’au žal’ū linu, 
omtadrina žal’ū linu, 
tram.

Suaud’au drobelas, 
plon’aus’as gijelas, 
ir suaud’au žal’ū linu, } 2 k. 
tram.
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an ma_ ru kran — te — l’o,Pa-sė-jau ka— na __ pi

te — l’o.ak vi-ja ka-na_pi-ja, an ma_rū kran -

Pasėjau kanapi ak vija kanapija,
an maru krantel’o, an Ilgaus krantel’o,
ak vija kanapija, l 2 k išmin’au kanapi
an maru krantel’o, J nog maru krantel’o,
išdzfgo kanapė ak vija kanapija,
an maru krantel’o, nog maru krantel’o,
ak vija kanapija, nubrauk’au kanapi
an maru krantel’o, nog maru krantel’o,
užaugo kanapė * ak vija kanapija,
an maru krantel’o, nog maru krantel’o,
ak vija kanapija, . šukavau kanapi
an maru krantel’o, nog maru krantel’o,
išrinkaū kanapi ak vija kanapija,
an maru krantel’o, nog maru krantel’o,
ak vija kanapija, suverp’au kanapi
an maru krantel’o, nog maru krantel’o,
nurov’au kanapi ak vija kanapija
nog maru krantel’o, nog maru krantel’o,
ak vija kanapija, suaud’au kanapi
nog maru krantel’o, nog maru krantel’o,
pamerk’au kanapi ak vija kanapiia,
gilun Dunojėlin, nog maru krantel’o,
ak vija kanapija, pas’uvaū kelnaites
gilun Dunojėlin, gražūs kanapėlės,
ištrauk’au kanapi ak vija kanapija,
an Ilgaus krantel’o, grąžos kanapėlės.
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Klausė žvirb-lis pu i-kuo. nė - lis pas tu pil-kū kar_ve - lė*_ Ii:

*) Nuo čia prasidedančia melodijos atkarpa dainuojamos taip pat 4 ir 5-ta posmo eilutės, 2k. kar
tojant pirmąjį jos taktą.

Į. | ph —.h —v -I
1 2. 1

-Kai kai

__ Z__ L______ ___  

a _ guo-nė -ti

---- r-----*-----------  

sė --ja, sė_ (ja)?

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli:
— Kai kai aguonėli sėja? } 2 k.

— Šitep sėja, šitep sėja, 1 
aguonėli sėja. f

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėlė dzfgsta?

— Šitep dzfgsta, šitep dzfgsta, 
aguonėlė dzfgsta.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėlė auga?

— Šitep auga, šitep auga, 
aguonėlė auga.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėlė žfdzi?

— Šitep žfdzi, šitep žfdzi, 
aguonėlė židzi.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėlė noksta?

— Šitep noksta, šitep noksta, 
aguonėlė noksta.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėli skina?

— Šitep skina, šitep skina, 
aguonėli skina.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tū pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėli kraca?

— Šitep kraca, šitep kraca, 
aguonėli kraca.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėli trina?

— Šitep trina, šitep trina, 
aguonėli trina.

Klausė žvirblis puikuonėlis 
pas tu pilku karvelėli: 
— Kai kai aguonėli valgo?

— Šitep valgo, šitep valgo, 
aguonėli valgo.
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Gałi sddo rimavo, 
karvelėlis burkavo, 
dzideli dūmeli dūmavo. } 2 k.

Ajo brolis pro šąli, 
pro rūtėl’ū daržali, 
prašė man! žolinu.

— Rūta mėta nedzfgo, 
lelijėlė nežfdo, 
šalavijus be lapu.

Aj bernelis pro šąli, 
pro rūtėl’ū daržali, 
prašė mani žolinū.

— Rūta mėta išdzigo, 
lelijėlė pražfdo, 
šalavijus žal’avo.

261

ti vaikš-čo-jo u — le -vo-jo mo-tu-lės dūk-ra— lė -ra.(lė).

An tėvūl’o dzidzo dvaro 
levendu krūmelis: 
ti vaikščojo ulevojo 1 
motūlės dukrelė. J

Ir atjojo tris bernėlei, 
visi tris кар vienas, 
vienas ėmė už rankelės, 
antras — už antrds’os.

Vienas ėmė už rankelės, 
antras už antrds’os, 
o tam tracam bernužėl’u 
širdėli suspaudė.

— Atsigrižkie, mergužėla, 
atgrlžkie veideli, 
ba negal’ū ca stovėcie, 
spaudza man širdėli.
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ras, 
ras,

Ma_ no ber----- ne lis tai
už vai - ni____  kė--------- Ii jis

Mano bernelis tai geras, 
už vainikėli jis baras, 
oi pamik pamik, jauna mergėla, 1 
bus gail’u ašarėl’ū. f
Mano mergelė netbójo, 
po jaunimėli ul’ojo 
kas subatėlė, kas nedėlėlė 
ir kas viena dzienėlė.

- Kelkis, berneli, negulėk 
ir užsikėlis nestovėk, 
tavo mergelė tai gailei verk’a 
gali rutū daržal’o.

— Tegu ji jauna nevefk’a, 
mani bernel’o palauk’a, 
tegū ji skina žal’ū rūtėli 
ir pina vainikėli.

— Kelkis, berneli, negulėk 
ir užsikėlis nestovėk, 
tavo mergelė tai gailei verk’a 
klėtėlėn pas lopšeli.

— Tegu ji jauna neverk’a, 
mani bernel’o nelauk’a, 
tegu ji supa mažu vaikeli 
ir mano prievardėli.

263

kur nu-jo-su, kur su-sto-su, nak-te-li nak—vo — su, -vo-(sii).
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Ói gėrau gėrau, gerdamas dūmojau, 
kur nujos’u, kur sustos’u, naktėli! 

nakvos’u. j 2 k.

Oi žinau žinau aš kaimi našlali, 
ti nujos’u, ti sustos’u, naktėli nakvos’u.

Oi klojo klojo našlė patalėli, 
klój našlalė patalėli gail’u dzirgėlėl’ū.
Oi dėjo dėjo našlė po galveli, 
dėj našlalė po galveli siėrū akmenėli, 

oi gulė gulė našlė prie šalalės, 
gul’ našlalė prie šalalės kap lado litėlė.

Oi gėrau gėrau, gerdamas dūmojau, 
kur nujos’u, kur sustos’u, naktėli nakvos’u.

Oi žinau žinau aš kaimi mergeli, 
ti nujos’u, ti sustos’u, naktėli nakvos’u.

Oi klojo klojo merga patalėli, 
klój mergelė patalėli baltu pierinėl’ū,

oi dėjo dėjo merga po galveli, 
dėj mergelė po galveli pūku paduškėli,

oi gūlė gulė merga prie šalalės, 
gul’ mergelė prie šalalės кар žal’a rūtelė.

Oi oi oi oi, dzievulėl’au mano, 
ko neaugo dėl’ mani mergelė, } 2 k.

ko neaugo dėl’ mani mergelė, 
cik pasano sanóji našlalė?

Raiks jaunam našlalė pairiicie, 
raiks vaikėl’ū našlės prižūrėcie, 

raiks vaikėl’ū našlės prižūrėcie, 
raiks vaikėlei našlės užaugicie.

Oi tu rūta, rūtėla žal’oji, 
ko nežfdzi žiėmū vasarėli, 

ko nežfdzi žiėmū vasarėli, 
ko nekrauni rudeni žiedėl’ū?

— Кар tau sunku našlalė pairiicie, 
tėp man sunku žiedėlei sukraucie, 

кар tau sunkū su našlali kalbėcie, 
tėp man sunku rudeni židėcie.

Užstos našlalė už mažus vaikei’ūs, 
nubars tavi, kad nešėnavoji.
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ttt J Į. I J į
dai— ne — Ii to -------  ku

Ko l’ūdzi giedzi, dūkrala mano, 
dainėli tok’ū graūdzū?}2 k.

Oi af neaušta tanki drobelė, 
ar nesėta rūtelė?

Cik nesrupik, drobei! baltu 
dar tu pirma išausi, 

oi ir nesrupik, tai tu berneli 
ko nogražausi gausi.

i. ~l12. I

- J M j. Д
grau------ dzu, grau-(dzū)?

Gausi berneli skaistaus veidėl’o, 
gero ramaus būdėl’o.

Tasai bernelis žamės kelmelis, 
žuviniko sūnelis.

Jisai pabeigis dzienos darbel’ūs 
per Nemunėli kėlės,

kėlės ir lankė mani mergeli 
kas mielas vakarėlis.

266

Mergela mano, jaunoji mano, 
kodėl’ tu tėp nul’ūdus?}2k.

Oi ar neaušta tanki drobelė, 
ar nesėta rūtelė?

Cik nesirupik, drobei! baltu 
dar tu pirma išausi.

Jaū ir išaud’au tank’as drobelas, 
panemūnėn taisfs’u.

Ne viena tais’aū tank’as drobelas 
padėj taisic bernelis, 

ne viena laist’au žal’as rūtelas, 
padėj laiscic dzievūlis.

Šoko kiškis an kalnūko 
be kepurės, župonuko.

Čir vif būni, čir vif bam, 
tai pirago bus vaikam, 
džingu lingu o kokiem, 
ir mažiem ir dzideliem.

267

Ožis malė baltus miltus, 
briedzis statė aukštus elitus.

Čir vif bufh, čir vif bam. 
tai pirago bus vaikam, 
džingu lingu o kokiem, 
ir mažiem ir dzideliem.
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Meška miltus maišė maišė, 
o lapukė pėčun kaišė.

Čir vif bum, čir vif bam, 
tai pirago bus vaikam, 
džiugu lingu o kokiem, 
ir mažiem ir dzideliem.

Kiškelienė kepė kepė, 
o kiškūcai sviestu tepė.

Čir vif bum, čir vif bam, 
tai pirago bus vaikam, 
džingu lingu o kokiem, 
ir mažiem ir dzideliem.



REDAKCINĖS PASTABOS

Rinkinyje skelbiama B. Uginčiaus užrašytų iš Mizarų kaimo dainininkės J. Jurkonienės 218 
dainų melodijų. Iš tos pačios dainininkės 115 dainų (su pilnais tekstais ir melodijomis) į magne
tofono juostą įrašė Konservatorijos studentai 1962 m. folklorinės ekspedicijos metu (dainos yra 
iššifruotos, KTR Nr. 97). 44-ių dainų melodijos užrašytos ir vieną, ir kitą kartą.

Dainininkė tą pačią dainą paprastai padainuoja vis kiek kitaip, tad šie užrašymai buvo paly
ginti. Kadangi skelbiamų dainų melodijos buvo užrašomos iš klausos, tai jas palyginti taip pat 
reikėjo, norint išsiaiškinti jų užrašymo ypatybes.

Paaiškėjo, kad beveik visų dainų melodijų užrašymai šiek tiek (o kelių—gana žymiai) skiriasi. 
Be to, dainininkė dažnoje dainoje kai kuriuos posmelius dainuoja kiek kitaip (pakeičia vieną kitą 
intonaciją, ritmą ir pan.). Šitoks varijavimas rodo pastangas turtinti melodiją ir dažnai yra susi
jęs su tam tikro posmelio teksto poetika. Visus tuos variantus užrašyti iš klausos, žinoma, buvo 
sunku Gie kai kur pažymėti smulkiomis natomis, kai kur—parašyti atskirai su atitinkamais nu
rodymais, tačiau užrašinėtojo ne visur pažymėta, kuris posmelis būtent taip dainuojamas). Skel
biamose melodijose nepažymėtas svarbus, ypač frazių užbaigose bei kadencijose, gana dažnas 
dainavimo manieros bruožas—glisandiniai nachšlagai.

Jonas Bruvėris



FUNKCINIO-TEMINIO DAINŲ SUKLASIFIK AVIMO 
RODYKLĖ

Dainos 
numeris Psl.

Dainos 
numeris Psl.

DARBO DAINOS

An kalnėl’o, an aukštojo 131 . . . 111

An tėvūl’o dvaro 188 . .
An tėvūl’o dzidzo dvaro 261 . .

. 149

. 206

Aš išgin’au jautel’ūs 128 . . . 110 Ar žiba žiburėlei 135 . . . 113

Bėkit, baralei 2 . . . 14 Aš bernukas nežanotas 232 . . . 183

Gali baral’ū 1 . .
tškas’au šulnell 105 . .

. 13

. 93

Aš neis’ū šiemet, nei kitus me
tus 134 . . . 113

Кар aš buvau pas motūli 120 . . . 105 Aš padainuos’u dainų dainėli 127 . . . 109

Č)i dūdūdūdu šaudai be grū
du 122 . . . 106

Aš pasėjau rūtėli 183 . .
Atjócie bemėl’u 85 . .

. 145

. 78

Oi mažas žarnas 3 . . . 15 Augino motulė 100 . . . 89

Oi sópa sópa mano galveli 192 . . . 152 Augin motulė vienu dukrali 99 . . . 89

Oi tu aglala, šilo dūkrala 186 . . . 148 Augino tėvulis 33 . . . 38

Paldziėniko dzienū 241 . . . 190 Augino tėvulis 39 . . . 42

Pasėjau kanapi 258 . . . 204 Augo giron stadulėlė 121 . . . 106

Pasėjau linel’ūs 257 . . . 202 Aukšči kalnai, balci murai 253 . . . 200

Petruk, netruk 235 . . . 186 Auš aušralė, tek saulalė 198 . . . 156

Plaukė žūsalė 20 . . . 29 Berneli šokis, berneli tókis 95 . . . 85

S’untė mani motulė 30 . . . 36 Ciktai sumislinau 106 . . . 94

Sustokit, ponai 4 . . . 16 Devini mėtai кар viena dziena 91 . . . 83

Šū naktėli miego nemiegójau 89 . . . 81 Dėkui motulai mielai širdėlai 177 . . . 142

Šū naktėli per naktėli 43 . . . 45 Duok, svocūla, suro suro 171 . . . 138

Tėvuli mano, sanasai mano 71 . . . 67 Gali sodo rimavo 260 . . . 206

Oža giralė, ūža 146 . . . 122 Gal’u gere’ ulevėc’ 86 . . . 79

Vai bepig bepig sausai jendra- 
lai 181 144

Gėrau aluti 10 . .
Gėrau dzienėli, tams’ū naktėli 129 . .

. 21
. 110

Važavaū dzienū 35 . .

KALENDORINĖS DAINOS

Oi aš jaunas žaunierūkas 52 . .

. 40

. 51

Gerkite, svetelei, gražai ulevo- 
kit 179 . .

Ir atjojo bernužėlis subatvaka- 
rėli 150 . .

. 143

. 124

Tū kiškūci lel’umai, lel’umai 223 . . . 175 Jaunas bernelis 58 . . . 56

VESTUVINĖS DAINOS

Aik, sesute, daržalin 98 . . . 88

Jójau dajójau 182 . .
Jojau laūkū, jojau kitū 81 . .
Кар aš buvaū pas motūli 132 . .

. 144

. 75

. 111
An kalno karklai s’ūbavo 115 . .
An kalno klevelis stovėjo 69 . .

. 100

. 65
Кар ūš jaunas gėrau, pasigė- 

rau 46 . . . 48
Anksci ritėli kėl’aus 149 . . . 124 Кар aš jojau per žal’ū girali 61 . . . 58
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Dainos 
numeris Psl.

Kas atėi, kas atei 199 . . . 157
Kas nu ira zd dzienėlė 112 . . . 98
Kelkis kelkis, anitėla 184 . . . 146
Ko gi ožalis daržalin bl’ovė 166 . . . 134
Ko verki, mergužėla 54 . . . 53
Ko verki, mergužėla 153 . . . 126
Kū, tėvuli, padarėt 38 . . . 41
Kvolinosi svotas 156 . . . 128
Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli 213 . . . 169
Linko palinko žal’as beržalis 44 . . . 46
Lipl’unū geri laukai 165 . . . 133
L’ūdnas šis Titelis 55 . . . 53
Mano bernelis tai geras 262 . . . 207
Mano tėvūlis ne kokis ira 169 . . . 137
Man važūocie išvažūocie 175 . . . 140
Mergela jaunóji 130 . . . 110
Mergužėla lelijėla 144 . . . 121
Mergužėla lelijėla 143 . . . 120
Mergužėla mano 118 . . . 103
Mergužėla musū 145 . . . 121
Mes brolūkai jauni jauni 152 . . . 125
Mizaru bernėlei mandri kava-

liėrei 246 . . . 194
Motinėla tu mano 194 . . . 153
Motula mano, šifdela mano 96 . . . 86
Motūla šifdela 154 . . . 127
Motūla širdėla 189 . . . 150
Motušaite miela 8 . . . 19
Namo, namo, svotūlei, namo 170 . . . 137
Oi aš pasėjau rūtėli 9 . . . 20
Oi berneli mėno, Mitas do

bilėli 78 . . . 73
Oi brolūkai sakalūkai 133 . . 112

Oi cikei cikei Nemunėlis te
ka 62 . . . 59

Ói gėrau gėrau, gerdamas dū
mójau 263 . . . 207

Oi ko nul’ūdai 56 . . . 54
Oi kuf aš gėrau ule vėjau 107 . . . 95
Oi musų bernelis 32 . . . 38
Ói nóru nóru miegėl’o 21 . . . 30
Oi oi oi dzievūl’au, kas gi tai

ira 65 . . . 62

Dainos
numeris

Oi oi oi dzievūl’au, kas gi tai

Psl.

ira 180 . . . 143
Oi oi oi oi, dzievulėl’au ma

no 264 . . . 208
Oi pakelėje zarkolinė karčmė- 

lė 93 . . . 84
Oi ritas, rftas, tuoj bus vaka

rėlis 141 . . . 118
Oi rūta rūta 6 . . . 18
Oi sėdzu snaudzu 193 . . . 152
Oi tu stale stalali 167 . . . 135
Oi šventė šventė, šventė vaka

rėlis 148 . . . 123
Oi tu čūžas čužuorėli 173 . . . 139
Oi tu rūta ruta 80 . . . 74
Oi ūžkit ūžkit, giros medelei 42 . . . 45
Oi žinau žinau 31 . . . 37
Palaužta rūtelė 217 . . . 171
Pas motūli augau 47 . . . 48
Pavasaro giedri dziena 151 . . . 125
Pef šilaicus jójau ir šakei! skf- 

n’au 140 . . . 117
Pef Širvintėl’o miesteli 19 . . . 28
Pragėrau žirgeli ir kamanėlės 29 . . . 36
Prašom, svotūlei, už stalo 158 . . . 129
Pūca šaurūs vėjas 147 . . . 122
Ruoškis, sesėla, ruoškis išva- 

žūoc’ 168 . . . 136
Rudškis ruoškis, seserėla 176 . . . 141
Saulė teka, jau pažaras 79 . . . 73
Sėjau rūtų, sėjau mėtū 73 . . . 69
Sėjau rūtų, sėjau mėtū 97 . . . 87
S’untė mani motulė 57 . . . 55
S’untė mani motinėlė 138 . . . 115
Svotūlis iš kefšto 159 . . . 129
Šalta žiemelė 83 . . . 77
Šoj nedėl’a per nedėl’a 74 . . . 69
Šviesi nakcis mėnasiena 49 . . . 50
Tai vefk’a mergelė nutekėda

ma 174 . . . 140
Tavi sodi sodzino 256 . . . 201
Traji gaidzai užgiedėjo 139 . . . 116
Tu brolali virėus’as virau- 

s’as 162 . . . 132
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Dainos Dainos
numeris Psl. numeris Psl.

Tu brolali viraus’as virau VAIKŲ DAINOS
s’as 163 . . . 132 Graži paukštė pelėda 249 . . . 197

Tu užuole, tū žal’asai 53 . . . 52 An cilto ožis stovėjo 164 . . . 132
Užkukavo antelė anmarū 64 . . . 61 Nušėvė tėvulis nupūmpino 229 . . . 181
Užžiėbkie, motūla, tris žvake- Slfižinau težinau pas ponu 247 . . . 195

las 155 . . . 128
Vai aš ais’ū in sodeli 142 . . . 119 JAUNIMO DAINOS

Vieškelėl’ū jójau 136 . . . 114 Liepėla žal’ąji 12 . . . 22

Vėl tvos svokūtės 160 . . . 130 Mergėla jaunėj i 124 . . . 108

Vėlu vakarėli 34 . . . 39 Susidainūosim 16 . . . 25

Žal’on giron al’avo 110 . . . 97
Žirgėlei pakinkfci 172 . . . 138 MEILĖS DAINOS

An kalnėl’o, an aukštojo 50 . . . 50

KRIKŠTYNŲ DAINOS An kalnėl’o pucinėlis 
Anon pusėn ažaro

111 . .
68 . .

. 97
. 64

Kad užprašė pons kūmu 224 . . 176 Aplaista mergelė 18 . . . 27
Sanas sanutūkas 40 . . . 44 Aš išais’ū pasdairis’u 11 . . . 21

Augom augom du brolūkai 63 . . . 60
ŠEIMOS DAINOS Bijūnėlis žal’as 17 . . . 26

Buvo žiema, bus vasara 102 . . . 91
An kapu kapinėl’ū 215 . . . 170 Ginčinosi tris sasalės 126 . . . 109
Augino motulė 116 . . . 101 Ir atlėkė sakalas 114 . . . 99
Dėkui motūlai, mielai širdėlai 178 . . . 142 Iž ritū ritėl’ū 23 . . . 31
Išvažavo tėvulis 212 . . . 168 Jau saulė nuslAido 15 . . . 25
Jau saulūkė lūidzas 218 . . . 172 Kap as turėjau kaimi mergeli 26 . . . 33
Ko bernelis l’ūdnas 25 . . . 33 Кар pradėjo bernužėlis 101 . . . 90
Kukavo degūlė 219 . . . 173 Kas subatos vakarėli oi oi oi 75 . . 70
Mano jauna mergužėlė 190 . . . 151 Ko l’ūdzi giedzi, dukrala ma
Nu6 pūcino, nuo avietės 239 . . . 188 no 265 . . . 209
Ói aš pažitau savo motūli 24 . . . 32 Kur tas Šalcinėlis 88 . . . 81
Oi кар aš buvau pas motinėli 48 . . . 49 Mergėla mano, jaunóji mano 266 . . . 209
О кар aš buvau pas motmėli 187 . . . 149 Oi dunda dunda kelalis 113 . . . 98
О кар aš, о кар aš 195 . . . 154 Oi lauk’u lauk’u šventos dzie-
O kas ti židzi vidun giralės 221 . . . 174 nėlės 84 . . . 78
Oi pakelėje žal’as rutū darža Oi tu dziėme dziemedėli 204 . . . 161
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Dainos 
numeris Psl.

Žal’an višn’ū sodėlin 104 .. . 92
Žvėng’a žirgas lankon 7 . . . 18

VAIŠIŲ DAINOS

Aš prašįs’u pono vaito 227 .. . 180
Kad ne bėdos, ne vargai 202 .. . 159
Kur mus brolūkai gėrė 226 .. . 179
Mes pažįstam šeiminiki 225 .. . 179
Svecai svecai 230 .. . 182
Svetelei mieli 231 .. . 183
Tai gerk, tai gerk, brolužėli 161 .. . 131
Ūžmušau vūodū 244 .. . 191

KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

Ań kalnėl’o, an aukštojo 211 .. . 167
Ankstu rftū kėl’au 220 .. . 173
An tėvūl’o dvaro 207 .. . 163
Ateis šaltas rudenėlis 37 . . . 41
Aušta aušralė, šviesūs pazarė

lis 41 . . . 44
Кар aš buvau mažutūkas 70 . . . 66
Oi ir atlėkė jūods juodvarnė-

lis 209 .. . 165
Oi кар mes augom jauni bro

lukai 210 .. . 166
Oikėl’as kėl’as 82 . . . 76
Rang’as bernelis 205 .. . 162
Tu balta lelija 206 .. . 162
Tu girala, tu žal’oji 196 .. . 155
Žal’ojon giralėn 109 .. . 96

SOCIALINIO PROTESTO DAINOS

Kodėl’ nedainuoja katrie ras- 
kažūosa 228 . . . 181

LITERATŪRINĖS KILMĖS DAINOS

Aisim, brólei, višn’ū sodi 255 . . 201
Aš užgimiau Lietuvon 59 . . 57
Buvo cikus vakarėlis 5 . . 17
Cikūs ramūs vakarėlis 66 . . 62
Cikus vakaras pavasarėl’o 108 . . 95
Gaspadorai amžaus sano 245 . . 192
Oi oša vefk’a žal’a liepelė 197 . . 156

HUMORISTINĖS DAINOS

Dainos 
numeris Psl.

Oi tu strazde strazdeli 252 . . . 199
Prašom jusū paklausfcie 251 . . . 199
Šėko kiškis an kalnūko 267 . . . 209

DAINOS APIE GAMTĄ
Kacinėli rainas 254 . . . 200
Padainuos’u jum dainėli 250 . . . 198
Š6ka šarka ań kelal’o 248 . . . 196

BALADĖS

Arielkėla tu pilkóji 238 . . . 188
Gaspadinė vakar dziėnū 240 . . . 189
Imtau sanū — graitai mirs 233 . . . 185
Кар aš buvau jdunas 201 . . . 159
MAn bernukas nemelau 28 . . . 35
Oi ar aš ne graži, ar aš ne ba-

góta 234 . . . 185
Oi berneli, kodėl’ tai 119 . . . 104
Oi kuf tu buvai 236 . . . 186
Oi sani sani 14 . . . 24
Oi tu bite, bite, bite 157 . . . 128
Pasispardė šfvas žirgas 13 . . . 23
S’untė mani motinėlė 72 . . . 68
Susirinko ubagai 243 . . . 191
Tai dzievūl’u dėkui 200 . . . 158
Tu mergėla, tu jaunoji 51 . . . 51
Turu žamės tris valakus 237 . . . 187
Užvažuok, žldėli 242 . . . 190

Augin našlė tris vaikūs, tris
vaikūs 208 . . . 164

Augo giron uos’ūkas 87 . . . 80
Ir išlėkė žirgas iž ubazū 203 . . . 160
O ir suūžėjo giralės medelei 77 . . . 72
Pef vasarėli 76 . . . 71
Turėj anįta vienu martėli 185 . . . 146

ŽAIDIMŲ DAINOS

Graik, muzika 191 .. . 151
Klausė žvirblis puikuonėlis 259 . . . 205
Kuf upelis tėka 123 . . . 107
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