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ANTANAS JUŠKA IR JO „LIETUVIŠKOS DAINOS“

į lietuvių tautosakos rinkimo istoriją Antanas Juška (Juškevičius) įėjo 
kaip žymiausias XIX a. antrosios pusės lietuvių liaudies dainų rinkėjas: lie
tuvių liaudies dainų rinkiniai „Lietuviškos dainos“, „Svotbinės dainos“ ir 
veliuoniečių vestuvių aprašas „Svotbinė rėdą“ yra vieni pačių vertingiausių 
iš iki šiol išleistų lietuvių liaudies dainų rinkinių. A. Juškos dainų rinkiniai 
yna svarbi medžiaga kiekvienam lietuvių liaudies dainų, liaudies buities bei 
etnografijos tyrinėtojui ir filologui.

Susidomėjimas lietuvių tautosaka pastebimas jau XVII a. pabaigoje ir 
XVIII a. pradžioje, tačiau jis labiau išaugo tik XIX a. pirmojoje pusėje, ka
da Lietuvoje ypač sustiprėjo liaudies socialinio išsivadavimo judėjimas. 
Kultūriniame Lietuvos visuomenės gyvenime vyko kova dėl tautinės kul
tūros kėlimo, dėl jos ugdymo. Buvo skiriama nemaža dėmesio lietuvių 
kalbai, literatūrai, liaudies kūrybai ir liaudies papročiams. Tautosaką savo 
kūryboje naudojo lietuvių poetai A. Strazdas, S. Stanevičius, savo raštuo
se— S. Daukantas ir kt. Tautosaka buvo renkama, publikuojama ir tyrinė
jama. Liaudies kūrybos rinkimas ir skelbimas buvo pažangus reiškinys.

Pirmasis žymus lietuvių liaudies dainų rinkėjas, rinkimo organizato
rius, populiarintojas ir tyrinėtojas buvo L. Rėza, kuris dainas rinko kovo
damas su vokiečių valdžios vykdoma lietuvių germanizavimo politika, no 
rėdamas parodyti lietuvių poezijos nacionalinį savitumą, lietuvių kalbos gro
žį ir vertę. Jo dainų rinkinys „Dainos“ buvo išspausdintas Karaliaučiuje 
1825 m. Jame įdėti 89 dainų tekstai ir 7 melodijos. L. Rėza yra ir pirmasis 
lietuvių liaudies dainų tyrinėjimo pradininkas: savo rinkinyje jis išspausdi
no platų dainas nagrinėjantį straipsnį, kuriame iškėlė daug teisingų lietuvių 
liaudies dainas liečiančių minčių. Rėzos dainų rinkinys ir jo mintys apie 
dainas buvo plačiai žinomos ne tik Lietuvoje, kur XIX a. vidury Rėzos „Dai
nos“ buvo siuntinėjamos vieno asmens kitam pasiskaityti, bet ir buvo ver
čiamos į kitų tautų — rusų, čekų, lenkų, vokiečių kalbas. Jis turėjo įtakos 
ir A. Juškai.
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Antrasis lietuvių liaudies dainų rinkinys buvo S. Stanevičiaus „Dainos 
žemaičių“, pasirodęs Vilniuje 1829 m. Šių dainų melodijos — „Pažymės 
žemaitiškos gaidos“ — išleistos Rygoje 1833 m. S. Stanevičiaus rinkinyje 
yra 30 įvairaus turinio dainų. Labai svarbus S. Stanevičiaus nuopelnas yra 
lietuvių liaudies dainų melodijų iškėlimas greta tekstų kaip esminės dainų 
dalies. S. Stanevičius, išspausdindamas visas savo paskelbtų dainų melodi
jas, pabrėžė ypatingą melodijos reikšmę, norint visapusiškai suprasti dainą 
kaip liaudies meno kūrinį. Jis, pažymėdamas lietuvių liaudies dainų lietu
višką kilmę ir tautinį jų būdingumą, rėmėsi savitu, iš kitų tautų išsiski
riančiu lietuvių liaudies melodijų charakteriu. „Dainos žemaičių, — rašė 
S. Stanevičius melodijų rinkinio pratarmėje, — turi sau tikrą ir savo žemėj 
gimusią natą, arba gaidą. Tą teisybę kožnas išpažins, kuris žemaitį, lenką, 
rusą ar vokietį skyriumi dainuojant yra girdėjęs.“

Po S. Stanevičiaus dainų tekstų ir melodijų rinkinių pasirodymo Lietu
voje dešimtį metų neišėjo nė vienas tautosakos leidinys. To priežastis buvo 
kultūriniam darbui nepalankios politinės sąlygos, nes po 1830—31 m. suki
limo buvo žiaurūs carinės valdžios reakcijos metai. Tik 1840—50 m. laiko
tarpiu išauga susidomėjimas tautosaka, išeina visa eilė lietuvių liaudies 
dainų rinkinių, k. a., L. Jucevičiaus, S. Daukanto, K. M. Bžozovskio, Za- 
torskio knyga „Witold nad Workslą“, kurioje yra 70 Rėzos dainų, Kraševskio 
straipsnis „Dainos“, kuriame yra panaudotos 52 Rėzos dainos, ir kt. Savo 
veikla lietuvių liaudies dainų ir aplamai tautosakos rinkimo srityje išsiski
ria L. Jucevičius ir S. Daukantas.

L. Jucevičius (Liudvikas iš Pakievio) domėjosi liaudies buitimi ir 
kultūriniu jos gyvenimu, rinko dainas, pasakas, patarles ir priežodžius, 
papročių medžiagą ir kt. 1844 m. jis išleido dainų rinkinį „Piešni litewskie“, 
kuriame išspausdintos lenkų kalba 35 dainos, be to, apie 40 dainų jis pa
naudojo savo knygoje „Litwa“ (1846). Jucevičiaus veikla liaudies kūrybos, 
papročių iškėlimo srityje, jo raginimas domėtis liaudies gyvenimu ano meto 
sąlygomis buvo reikšmingas dalykas.

Didelį darbą renkant ir populiarinant tautosaką nuveikė S. Daukantas. 
Jis jau 1835 m. parengė pasakų rinkinį, rinko patarles, priežodžius ir 1846 m. 
Peterburge išleido dainų rinkinį „Dainos žemaičių“, kuriame yra 118 įvairių 
dainų. Daukantas plačiai naudojo tautosakos medžiagą savo raštuose, jos 
įdėdamas kone į kiekvieną savo knygelę. Kaip ir L. Rėza, S. Daukantas 
ne tik pats rinko tautosaką, bet ir kitus buvo į tą darbą įtraukęs. Daug 
jo surinktos tautosakos liko rankraščiuose.

6



1853 m. J. H. Neselmanas išleido lietuvių liaudies dainų rinkinį „Li- 
tauische Volkslieder“, kurtame yra 410 dainų lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Sis rinkinys yra stambiausias iki A. Juškos rinkinių pasirodymo. Pats Ne
selmanas dainų nerinko, o perspausdino beveik visas dainas, iki tol paskelb
tas atskirais leidiniais arba periodinėje spaudoje ir iš kitų asmenų rank
raščių.

Aukščiau paminėti kai kurie lietuvių tautosakos (daugiausia liaudies 
dainų) rinkimo ir skelbimo faktai rodo, kad sunkiais baudžiavinės santvar
kos metais, kada dvarininkija ir dvasininkija niekinamai žiūrėjo į liaudį ir ją 
laikė nesugebančia savarankiškai be ponų ir kunigų vadovavimo gyventi, 
nekūrybinga, tamsia, neverta jokios pagarbos, liaudies kūryba pažangios 
visuomenės dalies buvo aukštai vertinama kaip meno ir kalbos paminklas, 
ji buvo naudojama poetų kūryboje, istoriniuose veikaluose, ji buvo skai
toma ir platinama, į ją buvo žiūrima kaip į visuomenės auklėjimui tinkamą 
medžiagą, kaip į socialinio gyvenimo reiškinį, atspindintį liaudies gyvenimą, 
perteikiantį istorinį liaudies gyvenimo patyrimą.

Visuomeninis gyvenimas bei Rėzos, Stanevičiaus, Jucevičiaus, Daukanto 
ir kt. veikla ir atlikti darbai tautosakos rinkimo srityje skatino A. Jušką do
mėtis lietuvių liaudies kūryba, įsitraukti į jos rinkimą. Jų darbai buvo ir šio 
darbo metodo mokykla.

A. Juška (g. 1819 m.) kilęs iš neturtingų, nuomojusių svetimus dvarus, 
bežemių žemaičių bajorų. Baigęs Kražių gimnazijos penkias klases (1839) 
ir Vilniaus kunigų seminariją (1844), pradėjo dirbti Zarasuose, kur jis mokė
si muzikos — skambinti fortepijonu ir groti smuiku — bei daug skaitė. Vėliau 
gyveno įvairiose Lietuvos vietose. Tautosaką pirmiausia pradėjo rinkti kal
bos reikalui. Yra žinoma, kad dirbdamas Ukmergės gimnazijoje (apie 
1850 m.) jau rinko lietuvių kalbos medžiagą ir organizavo mokinius užra
šinėti lietuvių kalbos žodžius su frazeologija, rinkti patarles ir priežodžius. 
Vėliau A. Juška pradėjo domėtis liaudies dainomis ir papročiais.

Kalbant apie Antaną Jušką, reikia minėti ir jo brolį Joną, su kuriuo jis 
labai glaudžiai bendradarbiavo visą gyvenimą, kuris daug padėjo Antanui 
darbe.

Jona^ Juška (g. 1815), baigęs Kražių gimnaziją ir Charkovo universi
teto filologijos fakultetą (1844), dirbo mokytoju įvairiose Rusijos vietose. Jis 
beveik kasmet atostogauti atvažiuodavo pas brolį Antaną, padėdavo jam 
tvarkyti surinktą žodyno ir dainų medžiagą, ją perrašinėdavo. Abu broliai 
dalindavosi savo patyrimu.
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Antanas Juška nėra palikęs jokių spausdintų raštų, kuriuose jis būtų 
pasisakęs tautosakos klausimais. Spaudoje bendradarbiavo tik Jonas Juška. 
Spausdinant Antano surinktą medžiagą, oficialiai visur atstovavo brolis 
Jonas. Jis ir dainų rinkinių pratarmes pasirašinėjo. Atsižvelgiant į glaudų 
abiejų brolių bendradarbiavimą, Jono pasisakymus tautosakos klausimais 
galima laikyti kartu ir Antano minčių apie tautosaką išraišką.

1856 m. Jonas Juška recenzavo ką tik pasirodžiusią Šleicherio lietuvių 
kalbos gramatiką. Recenzijoje atsispindi jo požiūris į lietuvių kalbą ir į 
tautosaką. „Indoeuropiečių kilmės kalbų tarpe, — rašė J. Juška recenzi
joje, — lietuvių kalba, kaip neturtinga proto kūriniais, iki mūsų laikų ne
atkreipė į save mokytų tyrinėtojų dėmesio. Visas jos išminties turtingumas 
yra liaudies poezijoje... Bet lietuvių kalba užima garbingą vietą greta savo 
draugių ne proto kūriniais, ne moksliniais tyrinėjimais, o kalbos, kaip liau
dies išsireiškimų, turtingumu, įvairumu ir senumu bei grynumu savo for
mų, iki šiol išlikusių gyvojoje kalboje. Jai buvo lemta tūnoti užmirštai ir 
susilaukti to meto, kada pasireikš mintis tirti žmogaus kalbos prigimtį, iš
dėstyti jos esmines dalis ir nustatyti jos pasireiškimo bendruosius dėsnius. 
Šitoks laikas jau atėjo. Bet dar nedaug bandyta ją filologiškai tyrinėti.“ 
Siame J. Juškos pasisakyme atsispindi tai, kiek aukštai Juškos vertino lie
tuvių kalbą ir liaudies kūrybą. Šitas gilus kalbos ir liaudies poezijos įverti
nimas ir padeda mums suprasti A. Juškos pasiryžimą ir pastangas surinkti 
kiek galima daugiau kalbinės ir tautosakinės medžiagos.

A. Juška iš Ukmergės persikėlė gyventi į Pušalotą, kur jis jau rinko ne 
tik kalbinę medžiagą žodynui sudaryti, bet ir dainas, kurių ten užrašė ne
mažą kiekį.

Iš Pušaloto A. Juška 1862 m. buvo perkeltas į Lyduvėnus. Norėdamas 
daugiau laiko skirti tautosakai rinkti, atsisiakė klebonijos administravimo 
darbo ir prašėsi paskiriamas kur nors vikaru. Buvo perkeltas į Vilkiją. 
Čia jis atsidėjo dainų rinkimo darbui: eidavo į kaimus pas dainininkus, pas 
darbininkus, kur tik tikėdavosi galėsiąs nugirsti ir užrašyti dainų ar kal
bos medžiagos. Juškos ryšių su liaudimi palaikymas nepatiko caro valdžiai: 
1863 m. sukilimo metu jis buvo suimtas ir įkalintas Kaune, kur išsėdėjo de
vynis mėnesius. Išleistas iš kalėjimo ir perkeltas į Veliuoną, bežiūrėda
mas carinės valdžios represijų, dar labiau sustiprino dainų rinkimo dar
bą. Antanas Juška Veliuonoje išbuvo iki 1871 m. Jos apylinkėse surinko 
5.624 dainų tekstus, apie 1.500 jų melodijų, aprašė veliuoniečių vestuvių 
papročius, sudarė didžiulį — 70.000 žodžių su frazeologija žodyną.
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Iš Veliuonos persikėlė gyventi į Alsėdžius, kur taip pat rinko dainas, 
tačiau tokios plačios dainų rinkimo veiklos kaip Veliuonoje nebeišvystė.

A. Juška iš viso užrašė apie 7.000 dainų tekstų ir 1.852 melodijas.
A. Juška ne tik rinko dainas, bet ir rūpinosi jas išspausdinti. Siame dar

be jam padėjo brolis Jonas. Dar studijuodamas Charkovo universitete, 
Jonas buvo susipažinęs su to universiteto profesoriumi Izmailu Ivanovi- 
čiumi Sreznevskiu, vėliau tapusiu žymiu slavistu, akademiku. Ta pažintis, 
nenutrūkusi visą gyvenimą, buvo labai reikšminga Jonui susidomėti lietu
vių kalba ir spausdinant Antano surinktas dainas bei žodyną. Mat, susido
mėjimas lietuvių kalba rusų mokslininkų tarpe XIX a. nuolat augo: rusų 
mokslininkai studijavo lietuvių kalbą, domėjosi ją liečiančiais moksliniais 
darbais; Rusijos Mokslų Akademija siekė sudaryti ir išleisti lietuvių kalbos 
žodyną. Greta kitų rusų mokslininkų, kurie skyrė dėmesio lietuvių kalbos 
klausimams, žymi vieta XIX a. trečiajame ketvirtyje priklauso I. I. Srez- 
nevskiui, kuris rūpinosi, kad ir patys lietuviai tyrinėtų lietuvių kalbą. 1852 m. 
jis paragino savo buvusį studentą Joną Jušką įsitraukti į tą darbą.

Dainų spausdinimu Juškos pradėjo rūpintis 1866 m. Tai buvo žiaurūs 
carizmo reakcijos metai Lietuvoje po 1863 m. sukilimo numalšinimo. Ca
rizmas slopino Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo kovą, trukdė naciona
linės kultūros augimą. „Pikčiausias rusų, ukrainiečių ir kitų Rusijos tautų 
priešas, — sakoma TSKP CK „Tezėse apie Ukrainos susijungimo su Rusija 
300-ąsias metines (1654—1954)“, — buvo carinė patvaldystė. Remdamasis 
reakcine vietinių dvarininkų ir buržuazijos viršūne, carizmas vykdė žiau
raus nacionalinio-kolonijinio ne rusų tautų engimo politiką.“ Viena carizmo 
nacionalinės priespaudos priemonių Lietuvoje buvo lietuviškų knygų spaus
dinimo lietuvišku (lotynišku) šriftu uždraudimas 1864 m.

Juškos, rūpindamiesi savo surinktų dainų spausdinimu, tuojau susidūrė 
su lietuvių spaudos draudimu. Jie kreipėsi per L L Sreznevskį į Mokslų 
Akademiją Peterburge, prašydami, kad Akademija išspausdintų dainas, ka
dangi anksčiau ji buvo išspausdinusi savo „Izvestijose“ J. Juškos lietuvių 
kalbos tarmių aprašą „Kalbos lietuviško liežuvio“ (1861) ir jį išleidusi atski
ru leidiniu. Be to, 1865 m. ji išleido Donelaičio „Metus“. Reikia pažymėti, kad 
už Donelaičio „Metų“ išleidimą ne rusų raidėmis Mokslų Akademija gavo 
griežtą caro valdžios įspėjimą ir nurodymą ateityje lietuviškas knygas 
spausdinti tik rusų alfabetu. Dėl to Juškų (kalbos reikalui — tarmėms iliust
ruoti — ir Jonas Juška buvo užrašęs dainų) 33 dainų rinkinys „Lietuvių 
liaudies dainos“ 1867 m. buvo išspausdintas rusų raidėmis su vertimu į 
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rusų kalbą*.  Tiačiau daugiau dainų tuo metu Juškoms nepavyko išspausdinti. 
Dainų spausdinimo klausimą Juškos vėl pradėjo kelti tik po to, kai Jonas 
1875 m. persikėlė iš Jekaterinenburgo (dabar Sverdlovskas) j Kazanę, kur 
pradėjo dirbti mokytojo darbą III-joje Kazanės gimnazijoje.

* JIhtobckhc HapOAHue necHH. C nepeso^oM Ha pyccKHfi h3hk. H. A. lOuiKeBHHa. 
CaHKTneTep6ypr, 1867, 43.

Tais pat metais Kazanės universitete pradėjo dirbti prof. Boduenas de 
Kurtene (Baudouin de Courtemay, 1845—1929), domėjęsis lietuvių kalba, 
ją mokėjęs ir rūpinęsis lietuvių kalbos tyrinėjimo reikalais. Jonas Juška 
greit susipažino ir susibičiuliavo su Boduenu de Kurtene, kuris, sužinojęs 
apie Antano surinktą tautosakinę medžiagą, ragino visa tai spausdinti ir 
pažadėjo šį darbą remti.

Juškos, jausdami pažangiosios rusų visuomenės palankumą lietuvių tau
tai kovoje su carizmu, kreipėsi j rusų mokslo įstaigas dainų ir žodyno 
spausdinimo reikalu. Jie 1876 m. pasiuntė į Mokslų Akademiją per I. I. Srez- 
nevskį A. Juškos sudarytą žodyną, o 1878 m. vestuvių dainų rinkinį.

Dainų leidimo klausimas buvo keliamas ir Kazanės universitete, kurio 
„Mokslo darbuose“ 1878 m. gegužės—birželio mėn. Bodueno de Kurte le 
pastangomis buvo išspausdintos 4 Antano Juškos užrašytos lietuvių liau
dies dainos: „Lietuviškos dainos, surašytos per Antaną Juškevičią.“ Dainas 
išspausdino lietuvių kalba lietuvišku šriftu. Jokio neigiamo caro ochrankos 
reagavimo dėl dainų išspausdinimo lietuvišku šriftu nesulaukus, nutarta 
dainų spausdinimo klausimą universitete iškelti oficialiai.

J. Juška 1878 m. pabaigoje per Bodueną de Kurtene įteikė 170 spaudai 
parengtų dainų istorijos-filologijos fakultetui, kuris jas perdavė universi
teto tarybai. Pastaroji dainų leidimo klausimą svarstė 1879 m. vasario mėn. 
ir nutarė dainas spausdinti universiteto „Mokslo darbuose“. Kazanės uni
versitetas turėjo savo spaustuvę, kurioje mokslo leidinius galėjo spausdinti 
be cenzūros leidimo. Dainos buvo pradėtos spausdinti 1879 m. pavasarį.

Dainas spaudai iš pradžių rengė iabu broliai Juškos. Antanas tam tikslui 
1879 m. buvo atvažiavęs į Kazanę. Tačiau jam dėl įtempto darbo ir sunkios 
ligos 1880 m. lapkričio mėn. 1 d. mirus, dainas rengė Jonas Juška. Dainos 
buvo leidžiamos Juškų lėšomis.

Į dainų spausdinimo reikalą įsikišo Kazanės valstybinis cenzorius ir mė
gino dainų spausdinimą lietuvišku alfabetu sužlugdyti. Kazanės universiteto 
taryba davė cenzūrai griežtą atkirtį: 1879 m. gruodžio mėn. ji antrukart 
svarstė A. Juškos dainų leidimo klausimą, patvirtindama savo ankstyvesnį 
sprendimą, ir įsiakė spaustuvei nedelsiant tęsti dainų spausdinimą.
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Dainos buvo išspausdintos Kazanės universiteto „Mokslo darbuose“ ir 
atskiru leidiniu. 1880 m. pabaigoje pasirodė I-sis tomas antrašte: „Lietuviš
kos dainos, užrašytos per Antaną Juškevičią apygardoje Pušaločių ir Ve
liuonos iš žodžių lietuvių dainininkų ir dainininkių“. 1881 m. buvo išspaus
dinta antra knyga (trečia ir ketvirta laida, t. y. trečia ir ketvirta dalis — 
A. M.), o 1882 m. — trečia knyga. Knygų pavadinimai duoti dviem kalbo
mis — lietuvių ir rusų.

Tuo pačiu metu, kai Kazanėje buvo spausdinamos „Lietuviškos dainos“, 
Mokslų akademija, nepaisydama lietuvių spaudos draudimo, Peterburge 
1883 m. išspausdino A. Juškos Veliuonos apylinkėse surinktų vestuvių dainų 
rinkinį: „Lietuviškos svotbinės dainos, užrašytos per Antaną Juškevičią ir 
išspausdintas per Joną Juškevičią“ (1.100 dainų).

A. Juškos „Lietuviškų dainų“ tritomio ir didžiulio „Svotbinių dainų“ to
mo išleidimas lietuvišku alfabetu carinio lietuvių spaudos draudimo metu 
buvo žymus politinės ir kultūrinės reikšmės laimėjimas. Tai buvo akivaiz
dus įrodymas, kad pažangioji rusų visuomenė, mokslo įstaigos ir rusų moks
lininkai palaiko lietuvių tautos kovą dėl spaudos draudimo panaikinimo, 
dėl lietuvių kalbos teisių ir tą kovą remia. Rusų mokslininkų ir mokslo 
įstaigų parama Juškoms yra išraiška tų glaudžių kultūrinių lietuvių tautos 
su didžiąja rusų tauta santykių, kurie vystėsi nuo senų laikų ir kurie ypač 
yra ryškūs tarybiniais lietuvių tautos gyvenimo metais.

A. Juškos dainų rinkinių išleidimas buvo didelis kultūrinės reikšmės 
dalykas, nes tokios apimties lietuvių tautosakos rinkinių iki tol nebuvo 
išspausdinta. Rusų mokslininkai ir mokslo įstaigos, remdamos A. Juškos 
dainų rinkinių spausdinimą, padėjo išgelbėti nuo pražūties didžiulį lietuvių 
liaudies dvasinės kūrybos lobį. Kadangi mokslo įstaigos neleido caro cen
zūrai kištis į dainų spausdinimo reikalą, A. Juškos rinkiniuose liko aštrius 
klasinius santykius atspindinčios dainos.

Su A. Juškos veikla lietuvių liaudies dainų rinkimo srityje ir su jo rinki
nių pasirodymu prasideda naujas etapas lietuvių liaudies dainų rinkimo ir 
tyrinėjimo istorijoje, tiek medžiagos kiekio, tiek jos įvairumo, vertingumo 
bei pateikimo metodo atžvilgiu.

A. Juška ne tik paskyrė daug jėgų ir energijos tautosakai rinkti, paro
dydamas daug meilės liaudies kūrybai, bet ir siekė savo darbą atlikti pa
gal to meto tautosakos mokslo reikalavimus, kadangi tiek dainas renkant, 
tiek jas spausdinant turėta tikslas dainas pateikti mokslo reikalams. „Lie
tuviškų dainų“ II-jo tomo pratarmėje yra nurodyta, kad „surinkimas ve- 
liuoniečių dainų spausdintas yra su ta misle, kad tyrėjai būdo lietuvių sė
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novės gadynės rastų sau čia šiokią tokią medžiagą dėl savo mokytų išty
rinėjimų“. Šitoks dainų pateikimo tikslas reikalauja, kad pateikiamoji 
medžiaga būtų patikima ir tinkamai pateikta.

A. Juška savo rinkiniuose pateikė daug naujos iki tol nežinomos lietu
vių liaudies dainų literatūroje medžiagos. Iki jo rinkinių pasirodymo įvai
riuose lietuvių liaudies dainų rinkiniuose ir periodinėje spaudoje buvo pa
skelbta apie 800 dainų. A. Juška savo rinkiniuose išspausdino beveik tris 
su puse karto daugiau, apie 2.700 dainų. Iš visų jo rinkinių gausiausias ir 
dainų idėjinio-tematinio turinio įvairumu pasižymįs yra „Lietuviškų diainų“ 
rinkinys. „Lietuviškų dainų“ trijuose tomuose buvo išspausdintos 1.575 
dainos.

Ruošdami dainas spaudai, Juškos pirmiausia numatė spausdinti veliuo- 
niečių dainas, kurių jie daugiausia buvo surinkę. 1878 m. jie sudarė veliuo- 
niečių dainų klasifikaciją. Iki tol nė viename lietuvių liaudies dainų rinki
nyje dainos nebuvo klasifikuotos. Jos būdavo spausdinamos eilės tvarka, 
neskirstant į atskirus skyrius. Pasitaikydavo, kad kai kuriuose rinkiniuose 
būdavo vienoje vietoje sudedamos vienos tematikos dainos. Tai ypač žymu 
Neselmano rinkinyje. Tačiau aiškių skyrių su jų pavadinimais nei jis, nei 
kiti nedavė.

Juškos numatė savo rinkiniuose dainas grupuoti atskirais skyriais. 
Jie sudarė vestuvių, meilės, vaišių, karo, mitologijos, raudų ir mišrių dainų 
skyrius. Tačiau, spausdindami dainas, į savo dainų klasifikaciją įnešė kai 
ką naujo, kai ką pakeitė. Vestuvių dainas jie išspausdino, kaip aukščiau 
minėta, atskiru „Svotbinių dainų“ rinkiniu. Meilės dainų skyriaus visai 
neišspausdino. Kiti jų numatyti dainų skyriai sudaro „Lietuviškų dainų“ 
tritomį. Be to, spausdindami „Lietuviškas dainas“, I-jo tomo pradžioje įdė
jo 14 Pušaloto apylinkėje surinktų dainų, o trečiąjį tomą papildė dviem, 
anksčiau nenumatytais, „Dainelių“ ir „Alsėdiškių dainų“ skyriais.

Juškų dainų klasifikacija, kaip buvo įprasta to meto tautosakos moksle, 
yra pagrįsta teritoriniu, funkciniu ir tematiniu dainų skirstymo pagrindu. 
Pirmiausia dainas paskirstė pagal užrašymo vietas, net prisilaikydami dai
nų užrašymo chronologijos: „Lietuviškų dainų“ pradžioje įdėjo 14 Puša
loto dainų, po jų — Veliuonos, o trečiojo tomo gale — Alsėdžių dainas. 
Funkcinis dainų paskirstymas ypač ryškus „Svotbinių dainų“ rinkinyje, ku
rio antrosios dalies dainos visos suskirstytos pagal vestuvių papročių eigą. 
Tematinis dainų paskirstymas yra ryškus „Lietuviškų dainų“ trečiajame 
tome.
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Nors „Lietuviškos dainos“ yna suskirstytos į mišrių (jų tarpe 14 
Pušaloto dainų), vaišių (uliaunos), karo (kariaunos), mitologinių daine
lių, raudų ir alsėdiškių dainų skyrius, tačiau tuo dar nepraskleidžia
mas visas tematinis dainų įvairumas ir turtingumas, koks iš tikrųjų tuose 
rinkiniuose yra. Taip yra todėl, kad Juškos išspausdino labai gausų „miš
rių dainų“ skyrių (nors jis be pavadinimo), apimantį pirmuosius du „Lie
tuviškų dainų“ tomus, kuriuose buvo 1.029 įvairios tematikos dainos. Be 
to, alsėdiškių 100 dainų taip pat visai nesugrupuotos. Vadinasi, Juškų lietu
viškų dainų klasifikacija neišryškina „Lietuviškose dainose“ esančių visų 
dainų tematinių grupių, kurių yra žymiai daugiau, negu jie išskyrė.

„Lietuviškų dainų“ mišrių dainų skyrius (I ir II tomai) ne tik gausus, 
bet ir įvairus dainų tematikos atžvilgiu. Siame skyriuje, pavyzdžiui, yra 
įvairiose I ir II tomų vietose išspausdintų apie 40 dainų, kuriose apdainuo
jamas darbas, apie 350 meilės ir jaunimo dainų, apie 100 dainų, atspindin
čių šeimos gyvenimo santykius, apie 40 našlaičių dainų ir kt. Be to, miš'ių 
dainų skyriuje yra nemaža dainų, kurios turėjo būti išspausdintos Juškų 
sudarytuose skyriuose, pavyzdžiui, apie 70 vestuvių, apie 30 vaišių, apie 
60 karo ir kt. dainų. Visa tai rodo, kad Juškos „Lietuviškose dainose“ per 
mažai išskyrė dainų tematinių grupių ir, nežinia dėl kurių priežasčių, mišrių 
dainų skyriuje išspausdino daug tokių dainų, kurias buvo galima perkelti 
į kitus atitinkamus skyrius. Žymiai lengviau yra skaitytojui naudotis III-jų 
„Lietuviškų dainų“ tomu, kurio dainos yra sugrupuotos į skyrius. Ypač la
bai vertingi yra karo dainų, raudų ir alsėdiškių dainų skyriai. Tačiau reikia 
pasakyti, kad pasitaiko netikslumų dainų paskirstyme ir šiame tome, pa
vyzdžiui, vaišių dainų skyriuje pasitaiko karo dainų, raudose — karo, našlai
čių ir kt. dainų, ir pan.

Juškoms grupuojant dainas į atskirus skyrius, kai kur jaučiama Rėzos 
dainų „Nagrinėjimo“ įtaka. Rėza savo straipsnyje paminėjo visą eilę dainų, 
kurios priklauso vienai ar kitai dainų grupei. A. Juška užrašė kai kurių 
Rėzos straipsnyje paminėtų dainų atmainas ir jas paskirstė pagal Rėzos 
straipsnio medžiagą. Juškos kai kur vadovavosi Rėzos nuomone visai aklai. 
Pavyzdžiui, mitologinių dainų ir raudų skyriuose yra dainų, kurias Rėza 
savo straipsnyje paminėjo kaip turinčias mitologinių savybių arba priklau
sančias raudoms. Jos ir Juškų priskirtos į mitologinių dainų ir raudų sky
rius, nors iš esmės A. Juškos užrašytos atmainos nebeturi tų savybių, pa
gal kurias Rėza jas laikė mitologinėmis.
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Sudarant mitologinių dainų skyrių, Juškoms yra turėjęs įtakos ir Ju
cevičius, kuris savo knygoje ,,Litwa“ mitologinėmis laikė tokias dainas, ku
riose žmogus pavirsta paukščiu ar medžiu.

Visuose aukščiau paminėtuose „Lietuviškų dainų“ skyriuose yra gausi 
ir vertinga medžiaga lietuvių liaudies dainoms, kaip liaudies poezijai, pa
žinti ir turi didelės ne tik meninės, bet ir pažintinės reikšmės, tiriant feoda
lizmo epochos meto lietuvių liaudies gyvenimą, jos pasaulėžiūrą. A. Juškos 
rinkiniuose yra dainų, kuriose atsispindi aštrūs klasiniai santykiai. Iš to
kių dainų ypač minėtina „Mes negalim apsipiešti“, kurioje atsispindi sunki 
ponų priespauda, kenčiančių valstiečių padėtis ir noras iš jos išsiveržti. Dai
nos pabaiga kupina maištingos antibaudžiavinės nuotaikos ir neapykantos 
engėjams, o jos paskutiniuose posmuose skamba grasinimas visai feodali
nei santvarkai:

„Ai tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina, 
Mumis, biednus vargdienėlius, 
Kaip nor, taip kankina.
Kai mes eisim iš to dvaro,
Daug cūdų darysim, 
Visus ponus ir tijūnus 
Į peklą varysim.“

Reikia pastebėti, kad A. Juška stengėsi pabrėžti tokių socialiniu atžvil
giu aštrių dainų baudžiauninkišką kilmę: jis prie šios ir prie kai kurių kitų 
antibaudžiavinių dainų prideda pastabą: „Daina baudžiauninkų“.

A. Juškos „Lietuviškos dainos“ teikia daug medžiagos ne tik liaudies 
poezijai pažinti, bet ir tautosakos ir literatūros santykiams tyrinėti, nes „Lie
tuviškose dainose“ yra išspausdintų liaudyje dainuojamų visos eilės žino
mų ir nežinomų poetų eilėraščių, jų perkūrimų ar jų įtakoje sukurtų dainų. 
Daugiausia randame A. Strazdo eilėraščių perkūrimų.

Greta „Lietuviškose dainose“ išspausdintų daugelio A. Strazdo eilėraš
čių, D. Poškai priskiriamos „Mužikėlio giesmės“, L. Ivinskio „Aš įpuoliau 
į kamarą“ ir kitų poetų kūrybos perkūrimų, yra išspausdinta XVIII a. pa
baigos iar XIX a. pradžios nežinomo poeto „Daina apie linksmą pava
sarį“ („Aušta pavasaris“). Si „Daina“ yra užrašyta iš veliuonietės Jušky- 
tės ir yra viena iš pilniausių iki šiol žinomų to kūrinio atmainų: ją sudaro 
37 posmai (puspenkto šimto eilučių).

Tačiau A. Juškos reikšmė lietuvių liaudies dainų ir aplamai tautosakos 
rinkimo istorijoje neapsiriboja vien gausios ir kai kurios naujos medžiagos 
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pateikimu. Jis yra daug ką naujo įnešęs tautosakos užrašymo ir pateikimo 
klausimais.

XIX a. viduryje lietuvių liaudies dainų rinkimo ir skelbimo srityje ko
vojo dvi pagrindinės kryptys. Viena, kurios pradininkas buvo L. Rėza, — 
pažangi. Jos atstovai siekė pateikti dainų medžiagą tokią, kokia ji išėjo iš 
liaudies lūpų. Antros — reakcinės — ryškiausias atstovas buvo G. Neselma- 
nas, kuris, leisdamas lietuvių liaudies dainas, jas „taisė“, t. y. redagavo, 
sudurstydamas iš kelių atmainų vieną atmainą, visai neatsižvelgdamas į 
dainos atmainų atsiradimo ir gyvavimo socialines aplinkybes, užrašymo vie
tą, laiką ir kt. Kaip tik beveik tuo pat metu, kada išėjo Neselmano lietuvių 
liaudies dainų rinkinys (1853), rusų revoliucinis demokratas Cernyševskis 
griežtai pasmerkė tokį dainų durstymo, jų redagavimo — „taisymo“ meto
dą. Jis 1854 m., recenzuodamas N. Bergo rinkinį „Įvairių tautų dainos“, 
kuriame Bergas, versdamas į rusų kalbą įvairių tautų (jų tarpe ir lietuvių) 
dainas, kai kurias jų perdirbdavo, griežtai atmetė tokį jo dainų „taisymą“, 
nurodydamas, kad „liaudies dainų perdirbti negalima. Mūsų laikais, — sa
ko Cernyševskis, — apie tai nereikia ir svarstyti.“

A. Juška pasirinko teisingą tautosakos užrašymo ir pateikimo kelią: jis 
užrašinėjo dainas tiesiai iš liaudies lūpų ir užrašinėjo taip, kaip liaudis jas 
dainavo. O kaip užrašė, taip stengėsi ir išspausdinti.

Išspausdinę pirmąjį „Lietuviškų dainų“ tomą, kaip matyti iš „Lietuviškų 
dainų“ II-jo tomo pratarmės, Juškos susilaukė priekaištų, kad jų išspausdin
tos kai kurios dainos nėra vieningi kūriniai. Jonas Juška, atsakydamas į 
priekaištus, nurodo, kad nei Antanas, nei jis pats nedarė dainose jokių 
pakeitimų: „Tardamas daug vertesnį darbą padarysiąs išspausdindamas 
kiek galima daugiau veliuoniškių dainų tame paveiksle, kokiame anos buvo 
išdainuotos ir užrašytos per mano brolį nab. kun. Antaną, nesirūpinau apie 
jų pirmykštę cielybę; galės ją sau atstatyti, kur galima yra, tyrėjai lietu
viškos kalbos.“

Siekdamas užrašyti dainų medžiagą tokią, kokia ji išeina iš liaudies dai
nininkų lūpų, A. Juška dainas užrašinėjo tarmiškai ir, kiek tai buvo jam 
įmanoma, stengėsi tai tiksliai atlikti. Todėl A. Juškos užrašytos dainos yra 
vertingos ir kaip patikima tautosakinė medžiaga, ir kaip kalbos paminklas.

Norėdami kiek galima tiksliau perduoti tarmines dainų kalbos savybes 
ir siekdami, kad kiekvienas lietuvis galėtų jas skaityti savo tarme, Juškos 
savaip reformavo lietuvių kalbos rašybą, kurią naudojo skelbdami surinktą
sias dainas. Kai kurie Juškų vartoti ženklai, pvz., š ir č, vėliau įėjo į lietu
vių literatūrinės kalbos rašybą.
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Stengdamiesi tiksliai perteikti dainų kalbos savybes, Juškos dainų tekstus 
sukirčiavo. Vadovaudamiesi K. Jauniaus nuomone, tekstus kirčiavo ne pa
gal dainos melodiją, o pagal šnekamąją žmonių kalbą. Tačiau reikia pasa
kyti, kad Juškų dainų tekstų kirčiavimas daugeliu atvejų prasilenkia su 
veliuoniečių patarmės kirčiavimo savybėmis.

Tautosakos mokslui yra labai svarbu, kad renkant tautosaką būtų pa
žymėta kiek galima platesnė tautosakos kūrinio metrika, kreipiant dėmesio 
į socialines kūrinio gyvavimo sąlygas.

Lietuvių liaudies dainų skelbimo istorijoje iki XIX a. antrosios pusės, 
vadovaujantis L. Rėzos pavyzdžiu, paprastai būdavo pažymima apylinkė, 
kurioje dainos užrašytos. Tačiau, išskyrus vieną kitą atsitiktinį atvejį, nei 
asmenų, iš kurių dainos užrašytos, nei užrašymo laiko XIX a. pirmosios 
pusės lietuvių liaudies dainų rinkiniuose nėra.

Pirmasis lietuvių liaudies dainų rinkimo istorijoje platesnę dainų metri
ką pradėjo žymėti A. Juška. Bet, kaip rodo archyvinė ir paskelbtoji jo surink
tų dainų medžiaga, ir jis tai pradėjo daryti ne savo dainų rinkimo veiklos 
pradžioje, o kiek vėliau, užrašinėdamas dainas Vilkijos ir Veliuonos apy
linkėse, 1862-1863 m. Tuo metu, kada A. Juška pradėjo žymėti dainų 
metriką — dainininko pavardę, amžių, socialinę padėtį, gyvenamąją ir ki
limo vietą, — dainų metrikos klausimai visu pilnumu buvo iškilę rusų tau
tosakos rinkėjų ir mokslo darbuotojų tarpe.

Rusų revoliuciniai demokratai Belinskis, Dobroliubovas ir Cernyševskis 
savo raštuose kovojo su buržuazinės „mitologinės mokyklos“ atstovų Rusi
joje — slavianofilų reakcingomis pažiūromis į tautosaką, iškeldami teisin
gus tautosakos rinkimo, jos skelbimo ir tyrinėjimo principus. Revoliuciniai 
demokratai nubrėžė tautosakos mokslo specifikos problemas ir uždavinius, 
siedami tautosakos mokslą su liaudies išsivadavimo kova. Jie pasmerkė 
buržuazinių mokslininkų tautosakos kūrinių falsifikavimą, nemokslinį skel
bimą ir suformulavo liaudies kūrybos rinkimo ir skelbimo principus. Dobro
liubovas, recenzuodamas Afanasjevo „Rusų liaudies pasakų“ (1858) rin
kinį, nurodė, kad liaudies kūrybos skelbimas turi būti mokslinio pobūdžio, 
„prisilaikant vietinės tarmės, su atmainomis, pastabomis ir kt.“ Medžia
ga turi būti taip pateikta, kad ji perduotų tautosakos kūrinio ryšį su gy
venimu, su to kūrinio atlikėju. „Todėl mums atrodo, — rašė Dobroliubo
vas, — kad kiekvienas iš žmonių, užrašančių ir renkančių liaudies poezijos 
kūrinius, padarytų labai naudingą dalyką, jeigu neapsiribotų paprastu pa
sakos ar dainos teksto užrašymu, o perduotų visą situaciją, kaip grynai 
išorinę, taip dar labiau vidinę, moralinę, kurios metu pasisekė nugirsti tą 
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dainą ar pasaką.“ Rusų revoliucinių demokratų reikalavimai moksliškai 
pateikti tautosakos kūrinius, ypač juos susiejant su gyvenimu, vėliau buvo 
įgyvendinti pažangių rusų tautosakos rinkėjų, revoliucinių demokratų 
pasekėjų.

1861 m. išėjo iš spaudos rusų revoliucinių demokratų pasekėjo P. N. Ryb- 
nikovo rusų bylinų rinkinio „IlecHH, co6paHHbte n. H. PbičHHKOBbiM“ I tomas. 
Rybnikovas pirmasis tiek rusų, tiek pasaulinėje tautosakos mokslo istorijoje 
pateikė visų savo užrašytų tautosakos kūrinių metrikas, nurodydamas asme
nis, iš kurių užrašė kūrinius, jų charakteristikas.

Ryšium su tuo, kad lietuvių tautosakos moksle tautosakos pateikėjams 
niekas nestatė tokių reikalavimų, kokius iškėlė rusų revoliuciniai demokratai 
1860 metų laikotarpiu, galima daryti išvadą, kad A. Juška arba tiesiogiai 
mokėsi iš Rybnikovo rinkinių tautosakos užrašymo metodo, arba jam kuriuo 
nors būdu buvo žinoma, kokie reikalavimai buvo iškelti rusų tautosakos rin
kėjams. (Apie Rybnikovo rinkinius jis galėjo sužinoti iš brolio Jono, kuris 
bendravo su I. I. Sreznevskiu.) Viena tik yra aišku, kad laikotarpis, kada 
iškilo Rybnikovo pateiktų bylinų šaltinių klausimai, sutampa su tuo momen
tu, kada A. Juška buvo Vilkijoje ir ten rinkdamas dainas jau žymėjosi dainų 
metriką, nes tai rodo „Svotbinių dainų“ rinkinio pratarmėje pateiktame są
raše nurodytos Vilkijos ir Veliuonos apylinkių dainininkių pavardės.

Stebėdamas dainos gyvavimą liaudyje ir tobulindamas savo užrašymo 
metodą, A. Juška pateikė daug moksliniu atžvilgiu vertingų duomenų, reika
lingų tyrinėjant tautosaką.

Juškos į dainas žiūrėjo ne atitrauktai nuo gyvenimo, o laikė jas glaudžiai 
susijusias su liaudies buitiniu ir dvasiniu gyvenimu. Juškos „Svotbinių dai
nų“ rinkinio pratarmėje nurodė, kad „moteriškės lietuvės dainuoja sau prie 
visokio darbo: rudenį ir žiemos čėse sėdėdamos už ratelių arba staklių, 
kuliant javus, minant ir braukiant linus; vasaros laike darže ravėdamos, 
pievoj šieną grėbiant, rugius plaunant ir vasarojų nuo laukų suvalant; dai
nuoja ir šventoms dienoms, o labiausiai ant veselijos, kurios mažne visas 
svotbines rėdąs veda dainuodamos. Dainuoja lietuvės ir lietuviai visokio 
amžiaus: dainuoja piemeniukės ir piemeniukai bandą ganydami, dainuoja 
jaunos mergaitės ir vaikinai, dainuoja tetutės, motušės ir bobutės. Dai
nuoja sau po vieną, dainuoja ir pulku, jei tik susieina prie kokio norint 
darbo.“ Juškos ne tik šia bendra pastaba pažymi dainų ryšį su darbu, bet 
ir atskirais atvejais pastabose prie dainų nurodo, konkrečiai kurį darbą 
dirbant daina dainuojama, pvz., „Daina piemenų“, „Daina piemens“, „Sieną 
pjaunant“, „Dainuoja pabaigę rugius piauti ir atvežę vainiką prie namų, 
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turint vienai vainiką ant galvos“ ir pan. Tokios pastabos yra labai vertin
gos, nes jos susieja kūrinį su gyvenimu, su konkrečiu gyvenimo reiškiniu, 
kas yra labai svarbu tyrinėjant tautosakinę medžiagą.

A. Juškos lietuvių liaudies dainų susiejimas su darbu, su darbo žmo
nėmis yna labai vertingas įnašas į lietuvių liaudies dainų tyrinėjimą, 
parodąs glaudų dainos ryšį su darbo žmogaus gyvenimu. Tarybinės tauto
sakos mokslas kaip tik pabrėžia liaudies kūrybos ryšį su darbu. „Kiekvie
name senovės fantazijos polėkyje lengva atskleisti jos žadintoją, — sako 
tarybinio tautosakos mokslo pradininkas M. Gorkis, — o tas žadintojas 
visada buvo žmonių siekimas palengvinti savo darbą. Visiškai aišku, kad 
tą siekimą sukėlė gyvenime fizinio darbo žmonės.“

A. Juška savo dainų rinkimo veiklos pradžioje dainų metriką žymėda
mas pagal to laiko lietuvių ir kitų tautų liaudies dainų rinkimo įprotį, pažy
mėdavo tik apylinkę, kurioje daina užrašyta. Pradėjęs žymėti smulkesnę 
metriką, A. Juška pateikė dainininkų pavardes, jų gyvenamąją ir kilimo 
vietą, amžių, socialinę padėtį, išsilavinimą, santykį su dainomis. Visi šie 
duomenys A. Juškos yra pateikti jo „Svotbinių dainų“ rinkinio pratar
mėje, kuri liečia ne tik šį rinkinį, bet aplamai visas Veliuonos apylinkėse 
surinktas dainas ir dainininkus. Išspausdintų A. Juškos surinktų dainų duo
menys rodo, kad jis Veliuonos apylinkėse užrašė dainas iš 139 asmenų, 
daugiausia iš moterų. „Svotbinių dainų“ pratarmėje pateiktame dainininkių 
sąraše nurodoma, kiek kuri žymesnė dainininkė padainavo dainų. Iš pateik
tos medžiagos matyti, kad A. Juška ne tik palaikė ryšį su plačiomis liau
dies dainininkų masėmis, bet mokėjo surasti pačias žymiausias dainininkes, 
jo vadinamas „dainų karalienes“, ir iš jų užrašyti didelius liaudies kūry
bos turtus. Iš tokių garsių A. Juškos meto veliuoniečių dainininkių pažy
mėtinos: Bakšaitienė — padainavusi 410 dainų, Juškytė — 274, Blažie
nė — 237, Norvilienė — 234, Gotautienė — 211 ir kt.

„Svotbinių dainų“ pratarmėje pateiktoji dainininkų socialinė charakte
ristika yra bendra visoms veliuoniečių dainininkėms ir dainininkams charak
terizuoti: pratarmėje nurodoma, kad pagrindinę dainininkų masę sudaro 
valstietės.

A. Juškos dainų rinkinių pratarmėse nors ir neatsispindi išsamesnės 
Juškų pažiūros į lietuvių liaudies dainas, tačiau kai kurios užuominos apie 
dainas leidžia mums suprasti Juškų pažiūras atskirais dainų vertinimo klau
simais.

Buržuaziniame tautosakos moksle XIX ir XX a. a. įvairių „mokyklų“ 
atstovų buvo ginčijamasi tautosakos kūrinių autoriaus klausimu. Juškų 
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pažiūros tautosakos autoriaus klausimu yra laisvos nuo tų visų mokyklų 
įtakos ir toli jas prašoka: Juškos liaudies dainininkus laiko ir liaudies 
dainų autoriais. Be abejo, jiems tokią išvadą padiktavo ilgametis Antano 
ryšys su liaudimi dainas renkant, dainos gyvavimo liaudyje stebėjimas. 
Tai, kad Juškos dainininkus laiko kartu ir liaudies dainų kūrėjais, 
matyti iš Jono Juškos pasisakymo „Lietuviškų dainų“ II-jo tomo pratar
mėje. J. Juška rašo: „Ant šio užmetimo turiu čia tarti, jog didžiausia 
dalis dainų išmislyta yra per žmones dainuojančius, o mažiausia arba, 
tiesiau sakant, primygtinai menka dalis sumąstuota yra per nekuriuos mąs
tytojus. Kokia buvo pirmykštė cielybė dainų, išmislytų per žmones, vargu 
ar galima daeiti, o labiausiai tų dainų, kurios paeina iš gilios senovės...“ 
J. Juška pažymi, kad dainininkai ne tik kuria, bet ir perkuria dainas. Viena 
dainų kitimo priežasčių jis kaip tik laiko dainininkų kūrybingumą. „Žino
ma, dainuojantieji žmonės, — rašo J. Juška, — išmokdami dainas ir jų 
balsus iš žodžių kits nuo kito, o ne iš rašto, ir dainuodami iš atminties, 
vieni užmiršta, ką išmoko nuo kitų, o kiti savo prideda ne tik žodžius, bet 
ir cielus posmus...“

Juškų pažiūros į liaudį, kaip tautosakos kūrėją, yra teisingos bei pri
imtinos ir šiandien.

Kaip matyti iš aukščiau minėto A. Juškos dainų rinkimo ir jų užrašymo 
metodo, jis giliai suprato tinkamo dainų tekstų pateikimo reikšmę, stengėsi 
dainų tekstus perduoti tokius, kokie jie išeina iš liaudies lūpų. Tačiau daina 
yra susijusi ne tik su tekstu, bet ir su melodija, ir todėl dainos visumai su
prasti reikia turėti ne tik dainos tekstą, bet ir jos melodiją. Iki A. Juškos iš 
visų lietuvių liaudies dainų rinkinių tebuvo vienintelis S. Stanevičiaus rin
kinys, kurio visos dainos buvo paskelbtos su melodijomis. Kituose rinki
niuose tik dalis dainų būdavo išspausdintos su melodijomis. A. Juška giliai 
suprato dainos visumos — jos teksto ir melodijos — reikšmę dainai supras
ti, todėl jis stengėsi užrašyti ne tik tekstus, bet ir melodijas. Iš viso jis užra
šė 1.852 melodijas, kurių daugiausia užrašyta Veliuonos apylinkėse. Juškos, 
leisdami dainas Kazanėje ir Peterburge, matyti, negalėjo išspausdinti 
tekstų kartu su melodijomis. Antano Juškos surinktų melodijų rinkinį jau po 
Juškų mirties, 1900 m., išleido Krokuvos Mokslų Akademija antrašte: „Me- 
lodje ludowe litewskie, zebrane przez š. p. księdza Antoniego Juszkiewicza. 
Częšč I.“ Melodijų rinkinio leidimu rūpinosi Boduenas de Kurtene. Be jo, 
melodijų rinkinį redagavo žymūs to meto lenkų tautosakininkai, etnografai 
ir muzikologai O. Kolbergas, I. Kopemickis, o po jų mirties redaguoti baigė, 



kartu su Boduenu de Kurtene, Z. Noskovskis. Rinkinyje išspausdintos 1.785 
melodijos. A. Juškos melodijų rinkinys savo apimtimi yra gausiausias iš 
visų iki šiol išleistų lietuvių liaudies dainų melodijų rinkinių.

A. Juškos lietuvių liaudies dainų rinkinių medžiaga rodo jo gyvą ir 
pastovų suinteresuotumą lietuvių liaudies kūryba, jo didelę meilę liaudies 
dainoms, jo pastangas sukaupti kiek galima daugiau liaudies šimtmečiais 
sukurtų dvasinės kūrybos turtų ir juos palikti ateinančioms kartoms. Iš 
aukščiau pateiktų duomenų matyti, kad A. Juška nuolat gilinosi į savo 
darbą, tobulino savo dainų rinkimo metodą ir stengėsi įsisavinti naujau
sius tautosakos mokslo atsiekimus ir juos pritaikyti savo darbe. Todėl jis 
ne tik užrašė daug dainų, bet ir įnešė daug naujų momentų lietuvių tauto
sakos rinkimo istorijoje, k. a., dainų klasifikavimą rinkiniuose pagal tema
tiką ir pagal funkcijas, pirmasis mūsų tautosakos rinkimo istorijoje patei
kė visų užrašytų dainų šaltinių nurodymus.

A. Juškos lietuvių liaudies dainų rinkiniai atliko svarbų vaidmenį lie
tuvių tautosakos rinkimo istorijoje, skatinamai veikė daugelį mūsų vėles
niųjų tautosakos rinkėjų užrašinėti tautosaką ir buvo to darbo metodo pa
vyzdžiu. Savo apimtimi A. Juškos rinkiniai pasilieka ir šiandien vienoje iš 
pirmau:ančių vietų lietuvių liaudies dainų rinkinių tarpe. A. Juškos dainų 
rinkiniai sudarė sąlygas giliau pažinti lietuvių liaudies dainas, ir jų medžia
ga plačiai atsispindi vėlesniuose lietuvių liaudies dainų tyrinėtojų darbuose.

Caro valdžia bijojo, kad A. Juškos rinkiniai nebūtų platinami Lietuvoje, 
kad jie nepasiektų liaudies masių, ir dėl to ji siekė sumažinti leidinio 
egzempliorių skaičių.

Tačiau Juškos norėjo, kad liaudžiai būtų grąžinta, kas iš jos išėjo, kad 
liaudis pamatytų, jog jos kūryba yra domimasi ir ji yra vertinama. Yra 
žinoma, kad Jonas Juška (Antanas mirė po kelių dienų, kai pasirodė „Lie
tuviškų dainų“ pirmasis tomas) buvo atvykęs į Veliuoną ir dalino iš
spausdintas dainas veliuoniečiams dainininkams, iš kurių Antanas Juška 
buvo užrašęs dainų.

A. Juškos dainų rinkiniai dėl nedidelio jų egzempliorių skaičiaus buvo 
retas dalykas ir plačiosioms Lietuvos darbo žmonių masėms buvo sunkiai 
prieinami. Buržuazija nepasirūpino A. Juškos rinkinių perspausdinti todėl, 
kad ji nebrangino liaudies kultūros. Aplamai reikia pasakyti, kad Juškos, 
buržuazijai valdant Lietuvą, nebuvo populiarūs. Be abejo, buržuazijos ir 
dvarininkų valdžiai nepatiko A. Juškos dainų rinkinių aštraus socialinio 
turinio dainos, nukreiptos prieš dvarininkus ir jų tarnus. Taip pat jai nepa
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tiko Juškos todėl, kad kalbant apie Juškų veiklą sunku buvo nutylėti rusų 
mokslo žmonių ir mokslo įstaigų paramą Juškoms. Lietuvos buržuazija 
nieko nepadarė, kad A. Juškos surinktos dainos pasklistų liaudies masėse.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, nusikratę amžiais trukusio išnaudo’imo, 
šiandien teigiamai vertina Juškų veiklą liaudies kūrybos lobių iškėlimo 
srityje, jų draugystę su rusų mokslo žmonėmis, kurių pagalba Juškoms 
sunkiais carizmo priespaudos laikais yra išraiška tos ilgaamžės lietuvių 
tautos su didžiąja rusų tauta draugystės, kuri ypatingai suklestėjo tarybi
nės santvarkos metais. Juškų veikla tarybiniais metais tyrinėjama, jų dar
bai minimi spaudoje ir įvairiuose leidiniuose. Tik tarybinės santvarkos dėka 
A. Juškos surinktos lietuvių liaudies dainos pasieks plačiąją liaudį, iš 
kurios jos išėjo.

Ant. Mockus
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Apynėlis mažas, 
Alė labaj gražiis, 

Albtis putoja, | . 
Melsies kėlėja. j *

2. Vienutė sugena u, 
Jr jau pasigėnau, 

Vėskit manę gilti, 
Ne dffkit parpūlti.

3 Kur mergytė balti, 
Ta nutėla šalta, 

O katri raudona, 
N atolą maiona.

4. Kur berniokas zrėncnas, 
Unt šokimą lengvus, 

Jo katris ne moka, 
Atsilošęs šoka.

5. Kur pani bagota, 
Kaj agli šakota, 

Taj mana panela, 
Taj mana jaunoji.

Dšjnos nū pirtnds lygi penkidliktos užrašytos yra Pišatačiu 

o visos kitos Veltinės a pigardoje.
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1 *

l. Apynėlis mažas;
Ale labai gražus, — 
Alutis putoja, 1 2 k 
Mielelės kiloja. Į

2. Vienutę sugėriau 
Ir jau pasigėriau;
Veskit mane gulti, 
Neduokit parpulti.

3. Kur mergytė balta, 
Ta nuo tolo šalta, 
O katra raudona, 
Nuo tolo maloni.

4. Kur berniukas zrenčnas, 
Ant šokimo lengvas, 
O katras nemoka, 
Atsilošęs šoka.

5. Kur pana bagota, 
Kaip eglė šakota, — 
Tai mano panelė, 
Tai mano jaunoji.

* Dainos nuo pirmos ligi penkioliktos užrašytos yra Pušaloto, o visos Kitos -- Veliuo
nos apygardoje.
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1. Atjčs bernūžis par lonke'lę, 
Atnėš panytėlej dovaneiu, 

Atnėš panytėlej dovaneiu, 

Žalu rutėlu vajnikėl).

2. Pas motynelę valo augu 
Jr po jaunumelus ulavoje, 

Jr po jaunumelus ulavoje, 
Rūtų vajnikelį parneštoje.

3. Papūsk, vėjeli, nu tos pusės, 
Atnėšk žodelį nūg matūšės; 
Už baitą stalą sėdėję, 

Kajp raudon rėžia žydėje.

4. Kaip raudon rėžia žydėje, 
Jr su motynelą kalbėję, 
Jr su motynelą kalbėję, 
Runko keliškelį turėję.

5. Gražūs kelškelis risavėtas 
Gardi arelkeia cukravota;
Gerkit, brolūkaj, ir aš ge'rsiu 
Kaj rejks užmokėti aš išėjsiu

6. Ašen turėjau dvi sesūti, 
Abi sesuteli labaj mejll, 

Viena sesutė žirgą šėrė, 
Untrū par laukelį palydėję.

7. Beržą šakeles nūlenka, 
Visas giminėles susirenka; 
Prašom, svetelej, unt vidų, 
Gersim alutį ir midų.'
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1. Atjos bernužis per lankelę, 
Atneš panytėlei dovanėlių, 
Atneš panytėlei dovanėlių 
Žalių rūtelių vainikėlį.

2. Pas motinėlę valioj augo 
Ir po jaunimėlius uliavojo, 
Ir po jaunimėlius uliavojo, 
Rūtų vainikėlį parnešiojo.

3. Papūsk, vėjeli, nuo tos pusės, 
Atnešk žodelį nuo motušės! 
Už balto stalo sėdėjo, 
Kaip raudon rožė žydėjo.

4. Kaip raudon rožė žydėjo 
Ir su motinėle kalbėjo, 
Ir su motinėle kalbėjo, 
Rankoj kieliškėlį turėjo.

5. Gražus kieliškėlis risavotas, 
Gardi arielkėlė cukravotal 
Gerkit, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.

6. Ašen turėjau dvi sesuti, 
Abi sesutėli labai meili, — 
Viena sesutė žirgą šėrė, 
Antra per laukelį palydėjo.

7. Beržo šakelės nulinko. 
Visos giminėlės susirinko. 
Prašom, sveteliai, į vidų, 
Gersim alutį ir midų!
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1. Brolūks unt z'irgele sesdams, 
Aukštyn kepurėlę pake'ldams: 
Sudieu, tetilšiuj ir motynelej, 
Sudieu brolbkam ir sesutėlam

2. Matbtė suniitį išlėjsdama, 
Nūg vėjda ji Ašaras šlūstydama: 

Atsidek, sunirti, unt Dievą valės, 
Ne žiūrėk paneles didžiu krejte'lu, 
Ne žiūrėk paneles didžiu krejte'lu, 
Tik žiūrėk panėles ninku, koje'Iu.

3. Pagręnž žirgelis žiėtnu šalalę, 
Girdž’, mina panele vargely ėuga, 

Ne pusės kele'le dar ne nujčja, 

Išgirdą panelę drobelę Audant. 
Padek, Dieve, ko čen vėjki?
Ar tamstaj piršlela ar dar ne re'jke.

4. Oj! tu, berneli, tu, jaunuleli, 
Kaj pasidabojej man siratelej, 
Aš viena siratA be motyneles, 
Ne tunii krajtėlu, ni pasogėles.

5. Tu viena sirata be motyneles, 

Audi drobeles ir servetėles, • 
Rankas, kojeles, vis taj dėl manęs, 
Dirba darbeles, vis ne dėl savęs.

a.
1. Žalas rūteles, geltčni žiėdaj, 

Josim, broliikaj, vendravof svietą.
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1. Broliuks, ant žirgelio sėsdams, 
Aukštyn kepurėlę pakeldams: 
— Sudiev tėtušiui ir motinėlei, 1 _ .

> 2 k Sudiev broliukam ir sesutėlėm! J

2. Motutė, sūnutį išleisdama,
Nuo veido ji ašaras šluostydama: 
— Atsidėk, sūnuti, ant dievo valios. 
Nežiūrėk panelės didžių kraitelių; 
Nežiūrėk panelės didžių kraitelių, 
Tik žiūrėk panelės rankų, kojelių.

3. Pagręž žirgelis žiemų šalelę, 
Girdž’, — mano panelė vargely auga; 
Nė pusės kelelio dar nenujojo, 
Išgirdo panelę drobelę audžiant.
— Padėk dieve, ką čia veiki?
Ar tamstai piršlelio ar dar nereikia?

4. — Oi tu, berneli, tu jaunuolėli, 
Kai pasidabojai man siratėlei, — 
Aš viena sirata be motinėlės, 
Neturiu kraitelio nei pasogėlės.

5 — Tu viena sirata be motinėlės, 
Audi drobeles ir servetėles;
Rankos, kojelės — vis tai dėl manęs, 
Dirba darbelius — vis ne dėl savęs.

4

1. Žalios rūtelės, geltoni žiedai,— 
Josim, broliukai, vandravot svietą!
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2. Mes išjodžiojorn tris mylas 
Lyg raudonąja pūtina.

3. Oj! tu, putine žalasis, 
Kode! ne toksaj, koks buvaj?

4. Ko ašen toksaj vis būsiu, 
Kad man unt šilfce vis būti.

5. Oj,'če po glrę vajkščioti, 
Sava matutės vis jėškot'.

6. Jėškėja dieną ir ūntrą, 
Niekur matūtės ne rūda.

7. Mana matbtė pakavo ta, 
J ūdom žemelem užkasiota.

5

1. Kad atėjs ta adyna, 

Kad man rejks numirti, 
Jr nūg tė'vu, nug motynas 

Rejks man atsiskirti.

2. Kad man’ ve'žė par gojelį, 

Goje'Iis žalava, 
Kajp įdčsja unt kariė'tas, 

Karieta lingava.

3. Kajp man’ ve'žė par laukelį. 
Varpęs suzvanyja, 

Katrie' verkė ir giėdoje, 
Visi apsistėje.

bis
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2. Mes išjodžiojom tris mylias 
Lig raudonojo putino.

3. — Oi tu, putine žaliasis, 
Kodėl ne toksai, koks buvai?

4. — Ko ašen toksai vis būsiu, 
Kad man ant šalčio vis būti.

5. Oi, čia po girią vaikščioti, 
Savo motutės vis ieškot.

6. Ieškojo dieną ir antrą, 
Niekur motutės nerado.

7. Mano motutė pakavota, 
Juodom žemelėm užkasiota.

5

1. Kad ateis ta adyna, 
Kad man reiks numirti, 
Ir nuo tėvo, nuo motinos 
Reiks man atsiskirti.

2. Kad man’ vežė per gojelį, 
Gojelis žaliavo, 
Kai įdėjo ant karietos, 
Karieta lingavo.

3. Kai man’ vežė per laukelį, 
Varpais suzvanijo, 
Katrie verkė ir giedojo, 
Visi apsistojo.
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4. Kajp piešė į baz'nyčę, 
Unt m6ru padeje, 

Ten kunįgaj, vargamlstras 

Giedoti pradėję.

5. Jr ūždegė šešes žvakes 

Pnė mana šalales, 
Jr untždėja auksa kryžių 

Unt mana širdeTa.

6. Kkskit dūbę lyg stumenia, 
Ten manę padė'kit, 

Visi brolej ir seserės 
Mžinę palydė'kit.

7. Oj! j’us brolej", jus seserės, 
Jus visi sugrjfnšit, 

Manę viė'ną siratėTę
V
Čion viė'ną paliksit.

8. . Diė've mana, Diė've brūngas! 

O Diė've aukščiausis!
Prylmk mana brūngę dūšę 

Unt rankas svenčiausės.

G.

1. Kajp tiktaj sulaukia žmčnis geri! metu, 
Visi bermukė'lej ženytis akvatus, 

Praded paneles daboti, 
Mlslyj unt kokie nujoti.

2. Kajp tiktaj ju sūnus im kokię daboti, 
Taj tė'vam ne tinka, praded jį lojoti: 

Kad tokię mum blogą parvėsi, 

AnI tu kitas ne rasi.
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4. Kai įnešė į bažnyčią, 
Ant morų padėjo, 
Ten kunigai, vargamistras 
Giedoti pradėjo.

5. Ir uždegė šešias žvakes 
Prie mano šalelės, 
Ir ančdėjo aukso kryžių 
Ant mano širdelės.

6. Kaskit duobę lig stuomenio, 
Ten mane padėkit, 
Visi broliai ir seserys 
Mane palydėkit.

7. Oi jūs, broliai, jūs, seserys, 
Jūs visi sugrįšit, — 
Mane vieną siratėlę 
Čion vieną paliksit!

8. Dieve mano, dieve brangus! 
O dieve aukščiausias!
Priimk mano brangią dūšią 
Ant rankų švenčiausių!

6

1. Kai tiktai sulaukia žmonės gerų metų, 
Visi berniukėliai ženytis akvatūs, 
Praded paneles daboti, 
Mislij, pas kokią nujoti.

2. Kai tiktai jų sūnus im kokią daboti, 
Tai tėvams netinka, praded jį lojoti: 
— Kad tokią mum blogą parveši, 
Anei tu kitos nerasi!
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3. O jam viėni saka, kad ta būtu graži, 
O jam kiti saka, kad pasėgaj maži, 

Pažiūrėk kiek bagotesnės, 
Maži! ne būt kiek slaune'snės.

4. Kajp tiktaj sutinka, tūj dūda rankelę, 

Džiaugdamasi gavęs miėlėusę panelę, 
Joj, pr&ša pčną kūnįgų, 
Kad įrašytu ing knygų.

5. Kajp tiktaj vese'les, tad žmėnes sujėja, 
Kad abU jaunąsias kėloti nustėja, 

Unt paskatinės adynas, 
Pasib&jgs jau visas novynas.

6. Kajp tikt&j pamergės im už stalą vėsti, 
Tūjaūs unt mergajčiu ir atranda zlastį, 

Katr^ kur, kėkią kur padės, 
Katra unt gala sėdės.

7. Aprink panėlę, kur kiek bėdnėsnę, 
Siratą, našlajtę, arbk kiek mažesnę, 

Taj jas unt gala sodina, 
Šlovę pane'lej gadina.

8. Jau katrėj bagdtaj unt gala atsėjna, 
Tūj anaj ne tinka, ji narni! parėjna, 

Ne nor bile kiir sėdėt, 
N6ri papiltus gūrklį turėt.

9. Da juž tėvą procę da tūri slaunūmą, 
Pri jaunu berniuku jazdabą, gražumą, 

Tyka gardžiūju čerkėlu 
Jr gortiju kunsne'lu.
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3. O jam vieni sako, kad ta būtų graži, 
O jam kiti sako, kad pasogai maži: 
— Pažiūrėk kiek bagotesnės, 
Mažu nebūt kiek slaunesnės!

4. Kai tiktai sutinka, tuoj duoda rankelę, 
Džiaugdamasis gavęs mieliausią panelę, 
Joj, prašo poną kunigą, 
Kad įrašytų ing knygą.

5. Kai tiktai veselės, tad žmonės sujoja, 
Kad abu jaunuosius kolioti nustoja,— 
Ant paskutinės adynos 
Pasibaigs jau visos novynos.

6. Kai tiktai pamergės im už stalo vesti, 
Tuojau ant mergaičių ir atranda zlastį, — 
Katrą kur, kokią kur padės, 
Katra ant galo sėdės.

7. Aprink panelę, kur kiek biednesnę, 
Siratą, našlaitę arba kiek mažesnę, 
Tai jas ant galo sodina, — 
Šlovę panelei gadina.

8. Jau katrai bagotai ant galo atseina, 
Tuoj anai netinka, ji namo pareina: 
Nenor bile kur sėdėt, 
Nori papūtus gurklį turėt.

9. Dar už tėvo procią dar turi slaunumą, 
Prie jaunų berniukų azdabą, gražumą, 
Tyko gardžiųjų čerkelių
Ir gerųjų kąsnelių.
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10. Katras tiiri razumą, ne žiūri, kad galinė; 

Klausinėja žmonis, ar bus gaspadlnė, 
Ar bus man gera pri pečiaus? 

Ar mokės kalbėt pri svečtaus.

11, Jfig katrie raziimni, visi jęn uvozūkit, 
Jūg katra galine,  visi jęn dabokit;*

Ne žiufekit bagėtu, 
Ne būsit par viekų sėtus.

9.

1. Kinkykite, svečėj, arklus, 
r 

Cėsas numff kkkti,
Bo jau nesivėlinkite, 
Bo bus tumsl naktis.

2. Bagaslovik, pdne Diėve, 
Jr užlajkyk svėjkus 

Gaspadorių, gaspadinę
Jr ju visus vajkus.

3. Pamylėję vakar 
Pamytėja šendien, 

Jr dar vėles jės mylėtu, 
Kad bačk& tylėtu.

4.. Paklausykit, švetėlėlej, 
Kas kamaroj šneka, 

Kad bačkėla uzbonelį 
Pasiritus plaka.

5. Jej ne viėryjat, pažiūrėkit, 
Kas ten pasidarė, 

Kad bačkėla uzbonelį, 
Plakdama išvarė.

6. Čerkytela, priėjdama, 
Butelėlį prašė;

Ne beturi butelėlis 
Arėtkas ni laša.

7. Butelėlis čerkytėlę 
Rykštytėle plakė: 

Tu iš manęs išvilčjej 
Poskutinį lašą.

8. Jr girinis kubilėlis, 
Tas už pečiaus dreba, 

Taj užnaktavūs svetėlej, 
Bus ir jam nelaba.

9. Kinkykime arklalus, 
Kogi daryti,, 

Važiokime mes namole, 
Vienok ne varyti.

10. Aš pažinstu gaspadorių, 
Kurs sve'čią ne myli, 

Susiprašęs giminėles, 
Pats už pečiaus tyli.
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10. Katras turi razumą, nežiūri, kad galinė, 
Klausinėja žmones, ar bus gaspadinė, 
Ar bus man gera prie pečiaus?
Ar mokės kalbėt prie svečio?

11. Jog katrie razumni, visi ją uvožokit, 
Jog katra galinė, visi ją dabokit!
Nežiūrėkit bagotų, — 
Nebūsit per vieką sotūs!

1. Kinkykite, svečiai, arklius, 
Cėsas namo kakti, 
Bo jau nesivėlinkite, 
Bo bus tamsi naktis!

2. Bagaslovyk, pone dieve, 
Ir užlaikyk sveikus 
Gaspadorių, gaspadinę 
Ir jų visus vaikus!

3. Pamylėjo vakar, 
Pamylėjo šiandien — 
Ir dar vėlei jis mylėtų, 
Kad bačka tylėtų.

4. Paklausykit, sveteliai, 
Kas kamaroj šneka, 
Kad bačkelė uzbonėlį 
Pasiritus plaka.

5. Jei nevierijat, pažiūrėkit, 
Kas ten pasidarė, 
Kad bačkelė uzbonėlį 
Plakdama išvarė.

6. Cerkytėlė prieidama 
Butelėlį prašė, 
Nebeturi butelėlis 
Arielkos nė lašo.

7. Butelėlis čerkytėlę 
Rykštytėle plakė: 
— Tu iš manęs išviliojai 
Paskutinį lašą’

8. Ir girinis kubilėlis — 
Tas už pečiaus dreba; 
Tai užnaktavos sveteliai, 
Bus ir jam nelaba.

9. Kinkykime arklelius, 
Ką gi daryti?
Važiuokime mes namolei 
Vienok nevaryti!

10. Aš pažįstų gaspadorių, 
Kurs svečio nemyli, 
Susiprašęs giminėles, 
Pats už pečiaus tyli.

39



11. Ai pažlnstu'gaspadėnų, 
Kurs svečiam pavydžia, 

Unkšti rytą išiijsdamas 
Karčemon palydžia.

12. Bagaslėvyk, p6ne Dieve, 
Jr užlajkyk svėjkus, 

Senūs, jaunus, vidutinius 
Jr mažils vajke'lus.

13. Kajp mes Diėvuj atsakysim 
Už tčkię pričymą, 

Kad palikom bačką, uzbčną 
Pliką be čiuprynas.

S.

1. Migėniu mergutės tąn viltį turėję, 
Kad jaunus berne'lus sau labaj mylėję, 

Par naktelę uldja, 
Kad jaunus berne'lus vildja.

2. Tėvaj, ir molynas jėmis ne užgynė, 
Visokius raskažius dėl ju pazvalyje;

Tej jums gerti arelkė'lę 
Su berne'iejs visą nakte'lę.

3. Ne viėryk berne'luj, jAg yra svietais 

Unt vieas adynas jis pamėst gataus, 
V 
Sendiėn su tavim kalbėję, 
Rytė aplink kitą mlslyje.

4. Rytą, vakarėlį pažidr pro langc'lį, 
Atjėja man mielas unt bėra zirgele;

Kajp jas širde'lą sugraudė, 
Kad bėltas runkėles suspaudė.

5. Gngūtė su Olku tarp savęs kalbėję, 
Anhtė unt kiemą žirge'lį turėję;

Sudiėu, sesutė, tu, mana, 
Padabnej mylėtis bus gani.
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11. Aš pažįstu gaspadorių, 
Kurs svečiam pavydi, 
Anksti rytą išleisdamas, 
Karčiamon palydi.

12. Bagaslovyk, pone dieve, 
Ir užlaikyk sveikus 
Senus, jaunus, vidutinius 
Ir mažus vaikelius!

13. Kaip mes dievui atsakysim 
Ūž tokią pričynią, 
Kad palikom bačką, uzboną 
Pliką be čiuprynos!

8

1. Migonių mergaitės tą viltį turėjo, 
Kad jaunus bernelius sau labai mylėjo, — 
Per naktelę uliojo, 
Kad jaunus bernelius viliojo.

2. Tėvai ir motinos jomis neužgynė, 
Visokius raskažius. dėl jų pazvalijo. 
Tai jums gerti arielkėlę
Su berneliais visą naktelę!

3. Nevieryk berneliui, jog yra svietavs, — 
Ant vienos adynos jis pamest gatavs: 
Šiandien su tavim kalbėjo, 
Rytoj aplink kitą mislija.

4. Rytą vakarėlį pažiūr pro langelį, — 
Atjoja man mielas ant bėro žirgelio; 
Kaip jos širdelę sugraudė, 
Kad baltas rankeles suspaudė.

5. Grigutė su Olku tarp savęs kalbėjo, 
Anutė ant kiemo žirgelį turėjo:
■— Sudiev, sesute tu mano, 
Padabniai mylėtis bus gana!
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6. Ak! grynžte ne grĮnšiu, gromatas rašysiu, 
Ak! grjnžte ne grjnšiu, grūmatas rašysiu, 

Nfig Jūdrupėies sugrĮnždams, 
Antytėj širdelę ramindama.

7. Migūmu mergajtės, sustūja randėti, 
Migūmu mergutės, sustūja raudūti;

Kad jos tas bėdas pažintu. 
Sava nejiščeščiu ne vėrktu.

8. Bedas man ženūtam, kajp vištaj plunksnųtaj, 
Bėdas man ženūtam, kajp vlštaj plunksnfftaj, 

Kaip tas plunksneles papūra, 
Atsim&jnė mergė notūra.

9.

1. Ne paimsi DiČva sūdą 
Anl kūžną žmūgaus būdą; 
Niekur nėra tos asabas, 
Kurį visiem pasidabūs.

2. Ciė'lam svie'te jėškūt rėjkia 
Knr)’ žmūgus ne papėjkia; 
Niekas svietuj ne jtėjkia 

Jr genausį žmčgu pėjkia.

3. Kožnam dūda kitą vardą, 
Tej vis žmoniū šlovę arda; 
Nej pujkybė, nej pakara 

Zmoniū būrną ne uždara.

4. Blogas būsiu, kad kalbėsiu, 
Jr netikęs, kad tylėsiu;
Kurs razūmnas,tąn už dūmą 
Apsūdyja žmonių burnk,

5. Unt ubagu pikts liežuvis 
Sakė, jogej, paiajstūvis;
Unt pabažna plrštajs rūda, 

Sčyraj melstis jam ne dūda.

6. Jr kunįgaj, Diė'va tarnaj, 
Nūg apkalbos nėra vėlhi, 
Ne meščtūnis, ni bajūraj, 

Ne mužiku nė'ra dūros.

7. Taj kas ge'na, tas girtūklis, 
Kurs nė geria tas šikštūklis; 
Taj kas rė'das, tas yr plūškis, 
Kurs ne rėdąs, tas yr suskis.
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6. Ak, grįžti negrįšiu, gromatas rašysiu, 
Ak, grįžti negrįšiu, gromatas rašysiu, 
Nuo Juodrupelės sugrįždams, 
Antytei širdelę ramindams.

7. Migonių mergaitės sustojo raudoti, 
Migonių mergaitės sustojo raudoti,— 
Kad jos tas bėdas pažintų, 
Savo neščėsčių neverktų!

8. Bėdos man ženotam, kaip vištai plunksnuotai, 
Bėdos man ženotam, kaip vištai plunksnuotai! 
Kaip tos plunksnelės papuro, 
Atsimainė mergų natūra.

9

1. Nepaimsi dievo sūdą 
Anei kožną žmogaus būdą: 
Niekur nėra tos asabos, 
Kuri visiems pasidabos.

2. Cielam sviete ieškot reikia, 
Kurį žmogus nepapeikia: 
Niekas svietui neįteikia 
Ir geriausią žmogų peikia.

3. Kožnam duoda kitą vardą, 
Tai vis žmonių šlovę ardo, — 
Nei puikybė, nei pakara 
Žmonių burną neuždaro.

4. Blogas būsiu, kad kalbėsiu, 
Ir netikęs, kad tylėsiu;
Kurs razumnas, tą už durną 
Apsūdija žmonių burna.

5. Ant ubago pikts liežuvis 
Sakė, jogei paleistuvis; 
Ant pabažno pirštais rodo, 
Sčyrai melstis jam neduoda.

6. Ir kunigai, dievo tarnai, 
Nuo apkalbos nėra valni; 
Nei miesčionys, nei bajorai, 
Nei mužikui nėra doros.

7. Tai, kas geria, tas girtuoklis, 
Kurs negeria, tas šykštuolis; 
Tai, kas rėdos, tas yr pliuškis, 
Kurs nerėdos, tas yr suskis.
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1O.

1. Nutrdtyjau vajnikėlį 
Lunko po javdru;

Aj, aš jauna mergužela, 
Kajp aš apsivėrsiu?

2. Ar tu girdi, balamūtaj, 
Kad matiitė verkia?

Ar už mana gražią cnatą, 
Mokėk už vajnlką.

3. Ar tu žinaj, balamfitaj, 
Ką tu man žadejej, 

Kaj seki yčio už stalale 
Krėsta] y sėdejej?

4. Aš papllče penkis šimtus 
Unt žala stalale, 

Atsiskajtyk, panytėla, 
Ar pakaks dėl tavęs?

5. A r man pakiks.armanneteks; 
Ne besugrjfnš mana cnata.

Aj, aš jauna panytėia, 
Kur aš pasidė'siu?

6. Nupirk tūje, balamūtaj, 
Raudiną stunčke'ię, 

Nieks ne žinės ir ne mlslys, 
Kad tava pane'la.

lt.

1. Aj, bedas mana, klapataj. 
Kur pasidėsiu be turtu?

Kur ėjsiu, nuėjsiu, 
Vis bėdas atrasiu 

Dėl savęs.

2. Karčias jam laba j ašaras, 
Didžiausi piė'tus ašaras, 

Po galvk kumšte'lis, 
Vis bonketė'lis. 

Ak, beda!

3. Nėra jam čėsa vajtoti: 
Liga suspaustam gulėti, 

Atėję adyna, 
Gaspadors budina: 

Ejk dirbtu.
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1O

1. Nutrotijau vainikėlį 
Lankoj po jovaru! 
Ai, aš jauna mergužėlė, 
Kaip aš apsiversiu?

2. — Ar tu girdi, balamūtai, 
Kad motulė verkia?
Ar už mano gražią cnatą, 
Mokėk už vainiką!

3. Ar tu žinai, balamūtai, 
Ką tu man žadėjai, 
Kai seklyčioj už stalelio 
Krėslely sėdėjai?

4. — Aš papilčiau penkis šimtus 
Ant žalio stalelio, — 
Atsiskaityk, panytėle, 
Ar pakaks dėl tavęs?

5. — Ar man pakaks, ar man neteks, 
Nebesugrįš mano cnatal 
Ai, aš jauna panytėlė, 
Kur aš pasidėsiu?

6. Nupirk tujen, balamūtai, 
Raudoną stančkelę, 
Nieks nežinos ir nemislys, 
Kad tavo panelė!

11

l. Ai, bėdos mano, klapatai, 
Kur pasidėsiu be turtų? 
Kur eisiu, nueisiu, 
Vis bėdas atrasiu 
Dėl savęs.

2. Karčios jam labai ašaros, 
Didžiausi pietūs — ašaros; 
Po galva kumštelis — 
Vis banketėlis, 
Ak, bėda!

3. Nėra jam čėso vaitoti, 
Liga suspaustam gulėti:

- Atėjo adyna, 
Gaspadors budina — 
Eik dirbtų.
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4. Norlns širde'la jam plyšta, 
N d g sunkias ligas jau miršta, 

Vienokis bonkėtas, 
Ejk, šėlma, IŠ viėtas, 

Ne dribsėk.

5. Girdžiu jaš kitbs, kajp saka: 
Sūnelis mana atkaka, 

Ejk, berne, tu viėnėk, 

Žirgelį nubalnok, 

Vesk stajnion.

6. Kodėl tu maž terapinis? 
Klok patalėlį pūkinį, 

Sūnelį guldysi, 
Duris uždarysi, 

Te silsie.

7. Aš vienas bednas nabagas, 
Siinkej pražuvęs nevalo; 

Niėkas ne užjauče, 
Kad ir sme'rčį gauče, 

Ak! bedas!

8. Ėjče aš jau unt kapelų, 

Budinti sava tėvėlu, 
V 
Saukče motynelę 
Balsė gegutėles.

Ar ne išgirs?

9. Anų unt mana tėveln, 
Užžėlę žolėms takelej, 

Kapaj motyneles 
Užversti šekšte'lejs, 

Ne daėjsiu.
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4. Norint širdelė jam plyšta, 
Nuo sunkios ligos jau miršta, — 
Vienokis banketas, 
Eik, šeima, iš vietos, 
Nedrybsok!

5. Girdžiu aš kitus, kai sako: 
— Sūnelis mano atkako!
Eik, berne, tu vienok, 
Žirgelį nubalnok, 
Vesk stainion!

6. Kodėl tu maž terūpinies?
Klok patalėlį pūkinį: 
Sūnelį guldysi, 
Duris uždarysi — 
Tesilsie.

7. Aš vienas biednas nabagas, 
Sunkioj pražuvęs nevalioj: 
Niekas neužjaučia, 
Kad ir smertį gaučiau — 
Ak, bėdos!

8. Eičiau aš jau ant kapelių 
Budinti savo tėvelių, 
Saukčiau motinėlę 
Balsu gegutėlės — 
Ar neišgirs?

9. Ana ant mano tėvelio 
Užžėlę žolėms takeliai;
Kapai motinėlės 
Užversti šiekšteliais — 
Nedaeisiu.
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10. Ak! Dieve mana miėlausis, 
Teve dangiškas aukščiausis, 

Unt Tavę šaukiūse 
Sunkiuse varguse, 

Priglausk man.

19.

1. Susėda dirvas apartas, 
O taj vienas, tintras kartas, 
Mana žagrės ne tajsytas, 

. O taj yra ar kas kitas.

2. Susė'da rugėj sužvila, 
Kajpo ladas išsipila, 
Mana dar ir nė išdyga, 
O taj yra pikta liga.

3. Susė'da rugėj nupjauti, 
Gražėj, klojlman sukrauti, 
O mana šaln& pakfinda, 
Visas laukas nusigūnda.

4. Susė'das alų padarė, 
Kajmynė'lus susiprašė, 
Suprašė, alų sukošė, 
Giminė'les susiprašė.

5. Trinki, gena, ulavoja, 
Linksmi, sėtus runkas ploja; 
Aš vienas bė'dnas nusmiirgęs, 
Kajpo nabaščikas Jūrgis.

6. Te tau vėjelį vajkyti. 
Jr karčemė'ies lunkyti, 
Rejks dabkr pakutavčti, 
Smėlu gerklę šeravoti.

13.

1. Sesutę nutrotysiu,
Ryt6 marčių pamatysiu;

Jšbals tava skajstvejde'lis,
Nukris nu galvas kviėtkėlis.

2. Ne uvožok, panytė'la, 
Genausis berne'lis, 

Tejp kajpo unt lauka žydi 
Gražiausis kviėtkėlis.
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10. Ak, dieve mano mieliausias, 
Tėve dangiškas aukščiausias! 
Ant tave šaukiuosi 
Sunkiuose varguose — 
Priglausk man!

12

l. Susiedo dirvos apartos, 
O tai vienas, antras kartas, — 
Mano žagrės netaisytos, 
O tai yra ar kas kitas.

2. Susiedo rugiai sužvilo, 
Kaipo ledas išsipylė, — 
Mano dar ir neišdygo, 
O tai yra pikta liga.

3. Susiedo rugiai nuplauti, 
Gražiai klojiman sukrauti, — 
O mano šalna pakando, 
Visas laukas nusigando.

4. Susiedas alų padarė, 
Kaimynėlius susiprašė. 
Suprašė, alų sukošė, 
Giminėles susiprašė.

5. Trenkia, geria, uliavoja, 
Linksmi, sotūs rankas ploja, — 
Aš vienas biednas nusmurgęs, 
Kaipo nabaščikas Jurgis.

6. Te tau vėjelį vaikyti 
Ir karčiamėles lankyti, 
Reiks dabar pakūtavoti. 
Smėliu gerklę šėravoti!

13

l. Sesutę nutrotysiu, 
Rytoj marčią pamatysiu; 
Išbals tavo skaistveidėlis, 
Nukris nuo galvos kvietkelis.

2. — Neuvožok, panytėle. 
Geriausias bernelis, 
Taip kaipo ant lauko žydi 
Gražiausias kvietkelis.
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3. Dėlto tūjen linksmi būsi, 
Dėlt6 ulavdsi, 

Tiktaj unt galveles sava 
Numetą nešiosi.

4 ‘Ne benešiūsiu kąsni ką, 
Ne beplnsiu sau vajnlką, 

Ne besklnsiu rute'lu,
Ne rejks diemedžiu šake'lu

5. Veverselis unt kkmene, 
O gulbė prie ūpej, 

V 
Civilėlis tankiam krūme.

GiČda atsitūpęs.

6. Tejp mergajtė nutekėjus 
Bus linksmi už vyrą, 

Bil& būtu padabūnė
Jr jas širdis ščyra. -

7. Paliks še tūva mūtyna, 
Katrk tivę užuglna;

Ne begulėsi tam svirnely, 
Užmirši savo dukrelę.

8. Vis taj būjgias unt rūdęne 

Jr kviėtkelej vysta, 
Kur ne klausa žmoniū rėdąs, 

Tas visadės klysta.

9. Jog tau rėjki atsiskirti, 
Tūjen pati žinaj, 

Sakyk: sudieu tūva tčvuj 
Jr mielaj mūtynaj.
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3. Dėl to tujen linksma būsi, 
Dėl to uliavosi, 
Tiktai ant galvelės savo 
Nuometą nešiosi.

4. — Nebenešiosiu kasnyką, 
Nebepinsiu sau vainiką, 
Nebeskinsiu rūtelių, 
Nereiks diemedžio šakelių.

5. Vieversėlis ant akmenio, 
O gulbė prie upei, 
Civilėlis tankiam krūme 
Gieda atsitūpęs.

6. Taip mergaitė nutekėjus 
Bus linksma už vyro, 
Bile būtų padabonė 
Ir jos širdis ščyra.

7. Paliks čia tavo motina, 
Katra tave užaugino;
Nebegulėsi tam svirnely, 
Užmirši savo dukrelę.

8. Vis tai baigias ant rudenio, 
Ir kvietkeliai vysta, 
Kur neklauso žmonių rodos, 
Tas visados klysta.

9. Jog tau reikia atsiskirti, 
Tujen pati žinai, 
Sakyk sudiev tavo tėvui 
Ir mielai motinai.
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14.

1. Važiūsim, važiūsim, 
V 

Cionaj ne būsim, 
Sava mieiaj motynėlej 

v 
Sirde'iy sugrandlnsim.

2. Susapnava panytela 
lovely gule'dama, 

Kad paskėnda mana mielas, 
Par mares važiodamas.

4. Jr mes matėm, ir regėjom 

Tamstas mielą berneli, 
Viduf manu, viršum vandene 

Plaūkė, kajp zelzinelis.

5. Ejče klausti tetušele, 
Kur kavūti bernelį?

Ar bažnyčio po altorių? 

Ar vidury šventoriaus?

6. Aš išgirdai!, šit, atlydžia 
Mana mišią bernelį, 

Su varpe'lejs, vargonelejs 

Jr didžiūm paradelom.

3. Ejče klausti susėdėlu: 

Ar ne matėt bernelį?
Ar ne matėt, ne regėjot, 

Mana mielą bernelį?

7. Juga medis iš ašarų, 
Kur aš pati stovėjau, 

Tegul mata visi žmūnis, 
Kad aš ščyraj mylėjau.

1. Aj, bėda, beda, 
Beda pnė bėdos, 

Kad mergūžė už vandens.

2. Pats pūšį kirtau, 
lajviižį dariau, 

Pats mergužę parkėlau.

3. Kūlėj parkėlau, 
Tūlėj tyleju, 

V 
Silkū siūbą d ė veju

15.

4. O kajp parkėlau, 
ds Priadėju vėrkti, 

Kajp gegūtė kukėti.

5. Ej, cit, ne vėrki, 

Manu mergužė, 
Baltoji lelijėlė.

6. Galė tėvelu, 
Margu d varei u 

Baltk jėva žydėju.
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I. Važiuosim, važiuosim, 
Čionai nebūsim, — 
Savo mielai motinėlei 
Širdelę sugraudinsim.

2. Susapnavo panytėlė, 
Lovelėj gulėdama, 
Kad paskendo mano mielas, 
Per mares važiuodamas.

3. Eičiau klausti susiedėlių: 
— Ar nematėt bernelį?
Ar nematėt, neregėjot 
Mano mielą bernelį?

4. —. Ir mes matėm, ir regėjom 
Tamstos mielą bernelį: 
Vidur marių, viršum vandenio 
Plaukė kaip zelzinėlis.

5. Eičiau klausti tėtušėlio. 
Kur kavoti bernelį?
Ar bažnyčioj po altorium, 
Ar vidury šventoriaus?

6. Aš išgirdau — šit atlydi 
Mano mielą bernelį 
Su varpeliais, vargonėliais 
Ir didžiom paradėlėm

‘ 7. Auga medis iš ašarų, 
Kur aš pati stovėjau, — 
Tegul mato visi žmonės, 
Kad aš ščyrai mylėjau.

I. Ai, bėda, bėda, 
Bėda prie bėdos, 
Kad mergužė už vandens!

2. Pats pušį kirtau, 
Laivužį dariau, 
Pats mergužę perkėliau.

3. Kolei perkėliau, 
Tolei tylėjo, 
Šilkų šiūbą dėvėjo.

•15*

* Žvaigždutė prieš dainos numerį žymi, kad šios knygos priede duodama dainos
melodija.

4. O kai perkėliau,
2 k. Pradėjo verkti, 

Kaip gegutė kukuoti.

5. — Ei, cit, neverki. 
Mano merguže, 
Baltoji lelijėle!

6. Gale tėvelio 
Margo dvarelio 
Balta ieva žydėjo.
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7. O tie žiėdėlej, 
O tiė baltiejiė

Vėdė judas ūgėles.

8. O tos ūgelės 
O tos jūdosios

Vynu, midum kvepėjo

9. J ūdos ūgelės — 
Taj ašarėlės, 

Balti žiedaj — žodėlej.

16.

1. Ej, ėjsiu, ėjsiu, |
Aš če ne būsiu, |ds

Ce ne manu namelej. '

3. Jū ilgiau būsiu, 
Didžiau sūdžiusiu, 

Kajp lendrėlė subūsiu.

2. Ce dūna jffda, 
Ni tos ne dūda, 
Nof badu numarinti.

4. Dirvos kulūtos, 
Pievos kęnsūtos, 

Ne tink manu širdelėj.

5. Pas matušelę 
Pievelės lygios, 

Dirvelės ne kulutos.

19.

1. Ej ėjčiau laūką Y
Pasižiūrėti, J ds

Kas te laukė girdėti. J

2. Išpildė ūdas 
Iš ąnžulelu, 

Nusiseku sprąnde'lį.

3. Atbėgu meška, 
Didi lekorka,

•»
Udu sprandą tajsyti.

4. Šluosčiau patvšdą 
| Tilžės miestą, 

Kad parvežtu lėkarstu.

5. Parvežė drignių, 
Visokiu šaknū, 

Nėra arėlkos alvės.

6. O ta  musc'lė, 
Btėsu puselė, 

Išgėrė arelkelę.

*
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7. O tie žiedeliai, 
O tie baltieji, 
Vedė juodas uogeles.

8. O tos uogelės, 
O tos juodosios, 
Vynu, midum kvepėjo

9. Juodos uogelės — 
Tai ašarėlės, 
Balti žiedai — žodeliai!

16

Pocalė

l. Ei, eisiu, eisiu, »
Aš čia nebūsiu, |2 k.
Čia ne mano nameliai J

2. Čia duona juoda, 
Nė tos neduoda, 
Nor badu numarinti.

3. Juo ilgiau būsiu, 
Didžiau sudžiūsiu, 
Kaip lendrelė siūbuosiu

4. Dirvos kūliuotos, 
Pievos kemsuotos, 
Netink mano širdelei.

5. Pas motušėlę 
Pievelės lygios, 
Dirvelės nekūliuotos!

*17

Masaitienė

l. Ei, eičiau lauką j
Pasižiūrėti, } 2 k.
Kas ten lauke girdėti. J

2. Išpuolė uodas 
Iš ąžuolėlio, 
Nusisuko sprandelį.

3. Atbėgo meška, 
Didi liekorka, 
Uodo sprandą taisyti.

4. Siųsčiau padvadą 
Į Tilžės miestą 
Kad parvežtų liekarstvų

5. Parvežė drignių, 
Visokių šaknų,. 
Nėra arielkos alvės.

6. O ta muselė, 
Bieso puselė, 
Išgėrė arielkėlę.
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7. O kad pagaučiau, 
Gyvą pakarčiau, 

| žaląjį berželį.

8. Ėjų muselė 

Didžiūs miėstėlus, 
Trys bernyčej norėjų,

9. Kūpėtus derėjo, 
Cigons žiurėju, 

Bajors musės norėjų.

10. O ne muselė, 
Būvu panelė, 

Bajorajčiu mergelė.

11. Gėriau diėnūžę, 

O ir naktūžę
Vis rlnckąjį vynelį.

18.

1. Ej, kanū, kanū i
Žalas kiėmėlis? |ds

Žalas rūtų darželis? J

2. Manu tėvelu 
Žalas kiemelis, 

Žalas rūtų darželis.

3. Ej, ėjsim, sklnsim, 
Vajnlką pinsim, 

Seselę. parodysim.

4. O kur ji dingu, 
Kur ji nuveju 

Taip gražėj parėdyta?

5. O ji nuvėju 
į pamarėlę, 

Plonu drobelu skūlbti.

6 O ir atjoja 
Jaunas bernelis, 

Pajūrėms pamarėlėms:

7. Ej, padė Dievas, 
Jauni mergelė, 

Drobelu skalbėjėlė.

8. Ej, kąn tu skalbi? 
Kam tu blikiffji, 

Savu ptūnas drobeles9

9. Ej, aš sau skalbiū, 
Aš sau bliktūju, 

Sūvu plonas drobeles.
56



7. O kad pagaučiau, 
Gyvą pakarčiau 
l žaliąjį berželį.

8. Ėjo muselė 
Didžius miestelius, — 
Trys bernyčiai norėjo,

9. Kupčius derėjo. • 
Cigons žiūrėjo, 
Bajors musės norėjo.

10. O ne muselė, - 
Buvo panelė, 
Bajoraičio mergelė.

11. Gėriau dienužę, 
O ir naktužę 
Vis rinckąjį vynelį.

Teresienė

1. — Ei, kieno, kieno i 
Žalias kiemelis, J 2 k. 
Žalias rūtų darželis?)

5. — O ji nuėjo
Į pamarėlę
Plonų drobelių skalbti.

2. — Mano tėvelio 
Žalias kiemelis, 
Žalias rūtų darželis.

6. 0 ir atjojo 
Jaunas bernelis 
Pajūrėms pamarėlėms:

3. Ei, eisim, skinsim, 
Vainiką pinsim, 
Seselę parėdysim.

7. — Ei, padėk dievas. 
Jauna mergele, 
Drobelių skalbėjėle!

4. — O kur ji dingo, 
Kur ji nuėio 
Taip gražiai parėdyta?

■. 8. Ei, ką tu skalbi, 
Kam tu blykiuoji 
Savo plonas drobeles?

9. — Ei, aš sau skalbiu, 
Aš sau blykiuoiu 
Savo plonas drobeles.
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19.

1. Ej, kūma, kumyčiūkė, |
Kas girdėt' pas tūvę? J 8

M anų vyras ūsą pūčia, |
Ir ąnt šalies lajku mučę:' J 

Taj girdėt pas mūnę.

2. Ej, kūma, kumyčiūkė, 
Kas’daugiau te girdėt?

Manu šešurs rugiūs veža, 
į karčemą rublūs neša: 

Taj girdėt pas ratinę.

3. Ej, kūma, kumyčiūkė, 

Kas daugiaū te girdėt? 
Manu anyta išsižiojus, 
Aplink kalbūs apnešiojus: 

Taj girdėt pas mūnę.

4. Ej, kūma, kumyčiūkė, 

Kas daugiaū te girdėt?
Manu dievers kamps nū kampu, 
Kąn pasakaū, k^nčius r^nko: 

Taj girdėt pas minę.

5. Ej, kūma, kumyčiiikė, 

Kas daugiaū te girdė't?
Manu mūšos daną mlnku, 
Iš kepalū miltus rinku: 

Taj girdėt pas manę.

6. Ej, kūma, kumyčiūkė, 
Kas daugiaū te girdit?
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19

Teresienė

1. — Ei kūma, kūmyčiuke, l 2 k 
Kas girdėt pas tave? J
— Mano vyras ūsą pučia Į 2 k
Ir ant šalies laiko mučę — |

Tai girdėt pas mane.

2. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt? 
— Mano šešurs rugius veža, 
Į karčiamą rublius neša — 
Tai girdėt pas mane.

3. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt? 
— Mano anyta išsižiojus, 
Aplink kalbas apnešiojus — 
Tai girdėt pas mane.

4. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt? 
— Mano dievers kamps nuo kampo. 
Ką pasakau — kančius rankoj — 
Tai girdėt pas mane.

5. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt? 
— Mano mošos duoną minko, 
Iš kepalų miltus rinko — 
Tai girdėt pas mane.

6. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt?
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Manu piemens geraj darė, 
Kad po biiJbes kiaules ganė:

Taj girdė't pas minę.

7. Ej, kurna, kumyčiūkė, 
Kas daugiau te girdė't?

Manu skerdžius daug išmanu.
Kad po ptė'vas karves ganu: 

Taj girdė't' pas minę.

8. Ej, kūma, kumyčiūkė, 

Kas daugiaū te girdė't?
Visi pikti*,  kaip katinaj, 
Išsipūtę kaip kurkinaj:

Taj girdė't pas minę.

20.

Ej, kumūžė, 
Kumūžė, širdužė,

Kūdė'l manę 1
J, . , ■ -n Z dS

svečius ne prasaj? J

2. Kąn aš tivę, 
Kumūžė, prašysiu

Aš ne tunu, 
Kur tavę parvesti.

3. Pasistačiau 
Trobūžę ąnt vąndėns, 

Parsivedžiau
Kumūžę giminūžę.

4. Pasigavau, 
Zuve'lę, ašerj, 

Gardi manu

Zuvūžė, ašerys.

5. Gardi manu 

Zuvužė, ašerys, 
Slauni manu

Giminūžė, kumūtė.

6. Pasigavaū
Gajgalą ąnt vandėns, 

Aš nū vežiau
Gajgalą j turgų.
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— Mano piemens gerai darė, 
Kad po bulbes kiaules ganė — 
Tai girdėt pas mane.

7. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt?
— Mano skerdžius daug išmano, 
Kad po pievas karves gano — 
Tai girdėt pas mane.

8. — Ei . kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau ten girdėt? 
— Visi pikti kaip katinai, 
Išsipūtę kaip kurkinai — 
Tai girdėt pas mane.

•20

Patašiuvienė

i. — Ei kūmuže, 
Kūmuže širduže, 
Kodėl mane
I svečius neprašai?

2 k.

2 k.

4. Pasigavau 
Žuvelę — ešerį; 
Gardi mano 
Zuvužė — ešerys.

2. — Ką aš tave, 
Kūmuže, prašysiu, 
Aš neturiu, 
Kur tave parvesti.

5. Gardi mano
Zuvužė — ešerys. —•
Slauni mano 
Giminužė — kūmutė.

3. Pasistačiau
Trobužę ant vandens, — 
Parsivedžiau
Kūmužę — giminužę.

6. Pasigavau
Gaigalą ant vandens. 
Aš nuvežiau 
Gaigalą į turgų.
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7. Už gajgalą
Dorelį aš gavaū.

Už dorelį
Dudėnų nusamdžiau.

8. Padudūki,
Dudonau, padudūk, 

Pašoks manu svetelej 
Po dūda.

10. Susiprašiau
Mergeles dėl šokimu 

O tus jaunus berne!us
Dėl mergū.

11. Susibarė
Dtėde'lej dėl lazdū, 

O tos se'nos bobe'lės 
Dėl ragelu.

9. Susiprašiau 
Bobeles dėl kalbos, 

O tūs senus diėdelus 
Dėl rodos.

1. Ej, lustas, lustas 
M a pas motynė'lę, 

Linksmaj rūteles sėjau, 
Linksmaj rūtelės dygu.

2. O kad aš ėjaū 
Par didį dvare'lį, 

Dvarūžis sudųnzgė'ju, 
Vajnikė'lej mirgėjo.

3. ,0 kad aš ėjaū 
| rūtų derželį, 

Durūžės sublldinau, 
Rute'les nugąndinau.

4. O kū nusigąndut, 
Rūtelės manu, 

Retaj manu ląnkumos, 
Ašarėlėms lajstumos.

12. Susibarė 
Mergelės dėl šokiniu, 
O tie jauni berne'kj 

Dėl mergū.

91.

5. O kad aš ėjaū 
Į aukštą svirnelį, 

. Durūžes sublldinau, 
ds . . . - ..

Močiutę pabudinau.

6. O kad aš ėjaū 
Į margą skrynelę, 

Raktūžius suskambinau, 
Močiutę pravirkdinau

7. Ej, cit, ne verki, 
Manu motynė'lė, 

Tu, manu motynė'lė' 
Močiutė, širdužėlė.

8. O tu prisiverksi, 
Manu motynė'lė, 

ĄnkstI rytą keldama, 
Dukreles ne rasdama.

62



7. Už gaigalą 
Dorelį aš gavau.
Už dorelį 
Dūdorių nusamdžiau.

8. — Padūduoki, 
Dūdoriau, padūduok, 
Pašoks mano sveteliai 
Po dūda.

9. Susiprašiau 
Bobeles dėl kalbos, 
O tuos senus diedelius — 
Dėl rodos.

10. Susiprašiau 
Mergeles dėl šokimo, 
O tuos jaunus bernelius 
Dėl mergų.

11. Susibarė
Diedeliai dėl lazdų.
O tos senos bobelės — 
Dėl ragelių.

12. Susibarė
Mergelės dėl šokimo, 
O tie jauni berneliai - 
Dėl mergų.

•21

Sopytė

l. Ei, Bustas, liustas
Man pas motinėlę:
Linksmai rūteles sėjau, 12 k 
Linksmai rūtelės dygo, j

2. O kad aš ėjau 
Per didį dvarelį, 
Dvaružis sudunzgėjo, 
Vainikėliai mirgėjo.

3. O kad aš ėjau 
Į rūtų darželį, 
Duružes subildinau, 
Rūteles nugandinau.

4. O ko nusigandot, 
Rūtelės mano, 
Retai mano lankomos, 
Ašarėlėms laistomos?

5. O kad aš ėjau 
Į aukštą svirnelį, 
Duružes subildinau. 
Močiutę pabudinau.

6. O kad aš ėjau 
Į margą skrynelę, 
Raktužius suskambinau, 
Močiutę pravirkdinau.

7. Ei, cit, neverki, 
Mano motinėle! 
Tu mano motinėle, 
Močiute širdužėle!,

8. O tu prisiverksi, 
Mano motinėle, 
Anksi rytą keldama, 
Dukrelės nerasdama.
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1- Ęj, miėla ma, mtėla, 
Visas pulkelis, 

Da labiau mylėčiau, K 
Kad savu matyčiau. |

2. Ej, aš bevelyčiau 
Aukštus kalnus kasti, 

Negu savu mielą 

Mylėjus pamėsti.

3. O aš kasus, k&sus, 
Kasus pasijilsečiau,

O aš savu mielą 
Par ąmžtus mylėčiau.

4. Ąnt, ąnt žalės ląnkos 

Te šienelį grebia 
Visi jaunikajčej, 

Manu mielu nėra.

5. Kas dabar do česas, 
Kas taj do gadynė, 

Kad žmonių liėžtivej 

Mėjlę pagadinu.

6. Žaloje girelė 

Paukšte'lej čiulbėju, 
Manę vargdienėlę 
Žmonis apkalbėjo.

7. Lauku paūkščej, miškū žvėrys 
Visi pėras turi,

Mknę vargdienėlės 
Nieks jau nebe žiūri.

93.

1. Ej, marti poni, ej, martytėlė, 
Ej, martytėlė, kur mus brolelis? }ds

2. O Dievas žlnu ir aš ne žinaū, 
Rksi nnėju į žalą ląnką.

3. O aš nuėjaū į žalą l<nką, 
V 
Siėnpjuvėj pjauja, brole'lu nėra.

4. Ej, marti pėni, ej, martytėlė, 
Ej, martytėlė, kur mus brolelis?
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22

Dabkuvienė

1. Ei, miela man, miela 
Visas pulkelis, — 
Dar labiau mylėčiau, 1 ,

* ' 2 k
Kad savo matyčiau. j

2. Ei, aš bevelyčiau 
Aukštus kalnus kasti, 
Negu savo mielą 
Mylėjus pamesti.

3. O aš kasus, kasus, 
Kasus pasiilsėčiau, 
O aš savo mielą • 
Per amžius mylėčiau.

4. Ant’ ant žalios lankos 
Ten šienelį grėbia 
Visi jaunikaičiai, — 
Mano mielo nėra.

5. Kas dabar do čėsas, 
Kas tai do gadynė, 
Kad žmonių liežuviai 
Meilę pagadino!

6. Žalioje girelėj 
Paukšteliai čiulbėjo, — 
Mane vargdienėlę 
Žmonės apkalbėjo.

7. Laukų paukščiai, miškų žvėrys —
Visi poras turi, — 
Manęs vargdienėlės 
Nieks jau nebežiūri.

23

Mockienė

1. — Ei marti ponia, ei martytėle, 
Ei martytėle, kur mūs brolelis? (2 k.)

2. — O dievas žino, ir aš nežinau, 
Rasi nuėjo į žalią lanką.

3. O aš nuėjau į žalią lanką, — 
Sienpiūviai piauna, brolelio nėra.

4. — Ei marti ponia, ei martytėle, 
Ei’ martytėle, kur mūs brolelis?
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5. O Dievas žinu, ir aš ne žinaū, 

Rasi nueju į jūbą laūką.

6. O aš nuėjau į jūbą lauką, 

Artojej aria, brolelu nėra.

7. Ej, marti poni, ej, martytelė, 
Ej, martytelė, kur mus brolelis?

8. O Dievas finu, ir aš ne žinau, 
Rasi nueju į jaučiu staldą?

9. O aš nuėjaū j jaučiu staldą, 
Jautėlej būbau, brolelu nėra.

10. Ej, marti poni, ej, martytelė, 

Ej, martytelė, kur mūs brolelis?

11. O Dievas žinu, ir aš ne žinaū, 
Rasi nueju j žirgu stajnią.

12. O aš nuėjaū į žirgu stajnią, 
Žirge'lej žvingau, brolelu nėra.

13. Ej, marti poni, ej, martyiėle. 
Ej, martytelė, kur mus brolelis?

14. O Dievas žinu, ir aš ne žinaū, 
Rasi nuėju į svirną gūlti?

15. Ejnū j svirną, vis kraūju lašaj, 
O pnė galvelės vis astrus pėjlej.

16. O brolej, brolej, brolėlej manu, 

Imkit martelę už baltu r^nku.

17. Imkit martėlę už būltu rįnkii, 

Vėskif martelę $ pušynėlį.
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5. — O dievas žino, ir aš nežinau, 
Rasi nuėjo į ūbą lauką.

6. O aš nuėjau j ūbą lauką, — 
Artojai aria, brolelio nėra.

7. — Ei marti ponia, ei martytėle, 
Ei martytėle, kur mūs brolelis?

8. — O dievas žino, ir aš nežinau, 
Rasi nuėjo į jaučių staldą?

9. O aš nuėjau į jaučių staldą, — 
Jauteliai būbau, brolelio nėra.

10. — Ei marti ponia, ei martytėle. 
Ei martytėle, kur mūs brolelis?

11. — O dievas žino, ir aš nežinau, 
Rasi nuėjo į žirgų stainią.

12. O aš nuėjau į žirgų stainią, — 
Žirgeliai žvingau, brolelio nėra.

13. — Ei marti ponia, ei martytėle, 
Ei martytėle, kur mūs brolelis?

14. — O dievas žino, ir aš nežinau, 
Rasi nuėjo į svirną gulti?

15. Einu į svirną — vis kraujo lašai, 
O prie galvelės — vis aštrūs peiliai.

•

16. — O broliai, broliai, broleliai mano, 
Imkit martelę už baltų rankų!

17. Imkit martelę už baltų rankų, 
Veskit martelę į pušynėlį!
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18. Vėskif martelę j pušynė'lj, 

Riskit marte'lę pnė tos pušelės.

19. Riskit marte'lę pnė tos puše'lės, 

Dėgkit puše'lę iš viršūnėlės

20. Puše'lę de'ga, spigle'lej byra, 
Spigle'Iej byra, martelė verkia.

21. Ej, cit, ne verki marte'lė manu, 
Tau ne rejkė'ju brūlu trotyti.

94.
1. Ej, tu, hėpe'lė, užūnė'lė, 

Uzavaj rytą vakarė'lj.

2. Uzavaj rytą, vakarė'lj 

Lik išužavaj devynias šakas.

3. Lik išuz’avaj devynias šakas 
O šen dešimtą viršunė'lę.

4. Visas devynias vėtrūžė laužė, 

Ben Diė'vaj lajkyk. viršunė'lę.

5. O nor gege'lej įsitūpti, 
Ryts vakarėlis pakukūti.

6. Ej, tu, močiutė, dusūnė'Iė, 
Dūsavaj rytą, vakarė'lj.

7. Dūsavaj rytą, vakarė'lj, 
Lik užauginaj devynius sūnus.

8. Lik uz’auginšj devynius sūnus, 
O še'n dešimtą dukrytė'Ię.

9. Visi devyni krigūžę joju, 
Bent Diė'vaj lajkyk dukrytė'Ię.
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18. Veskit martelę į pušynėlį, 
Riskit martelę prie tos pušelės!

19. Riškit martelę prie tos pušelės, 
Dėkit pušelę iš viršūnėlės!

*

20. Pušelė dega, spygleliai byra, 
Spygleliai byra, martelė verkia.

21. — Ei, cit, neverki, martele mano, 
Tau nereikėjo brolio trotyti!

*24

Sopytė

1. — Ei tu, liepele ūžuonėle, 
Ūžavai rytą vakarėlį;

2. Ūžavai rytą vakarėlį, 
Lig išūžavai devynias šakas;

3. Lig išūžavai devynias šakas, 
O šią dešimtą — viršūnėlę.

4. Visas devynias — vėtružė laužė, 
Bent, dievai, laikyk viršūnėlę, —

5. O nors gegelei įsitūpti, 
Ryts vakarėlis pakukuoti.

6. — Ei tu, močiute dūsuonėle, 
Dūsavai rytą vakarėlį;

7. Dūsavai rytą vakarėlį, 
Lig užauginai devynis sūnus;

8. Lig užauginai devynis sūnus, 
O šią dešimtą — dukrytėlę.

9. Visi devyni — krygužę jojo, 
Bent, dievai, laikyk dukrytėlę, —
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10, O nor galvelę pajiėškoti, 

Rūstą širdelę suraminti.

11. Ej, tu, ^nžūlaj, užūnėli, 

Užavaj rytą, vakarėlį.

12. Užavaj rytą vakarėlį, 
Lik išužužavaj devynias šakas.

13. Lik išužavaj devynias šakas, 
0 šęn dešimtą viršūnėlę.

14. Viską devynias vėtrūžė laužė, 
Bent Dievaj lajkyk viršūnėlę.

15. 0 nor karvei u j įsitūpti, 

Ryts vakarėlis paulduti.

16. Ej, tu, tėveli, dusūnėli, 
Dūsavaj r/tą, vakarėlį.

17. Dūsavaj rytą, vakarė'lį, 
Lik užauginaj devynias dukras.

18. Lik užauginaj dev/mas dukras 

O šįn dešimtą sunytė'lį.

19. Visos devynios žmonių martelės, 
Bent Diė'vaj lajkyk sunytė'lį

20. O nor žagre'lej patajsyti, 
V
Sė'mus jautrius paganyti.

«5.
i Ej, tu, rūta, rūta,

Rute'lė žaloji,
Kūdė'l ne žalavaj |

Žiemą vasarėlę? J

2. O kąn aš žalusių 
Ziė'mą vasarėlę, 

Nušąlu šalnelė 
Geltonus žiedėtus.
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10. O nors galvelę paieškoti, 
Rūsčią širdelę suraminti.

11. — Ei tu, ąžuolai ūžuonėli, 
Ūžavai rytą vakarėlį;

12. Ūžavai rytą vakarėlį, 
Lig išūžavai devynias šakas;

13. Lig išūžavai devynias šakas, 
O šią dešimtą — viršūnėlę.

14. Visas devynias — vėtružė laužė, 
Bent, dievai, laikyk viršūnėlę, —

15. O nors karveliui įsitūpti, 
Ryts vakarėlis paulduoti.

16. — Ei tu, tėveli dūsuonėli, 
Dūsavai rytą vakarėlį;

17. Dūsavai rytą vakarėlį, 
Lig užauginai devynias dukras;

18. Lig užauginai devynias dukras, 
O šį dešimtą — sūnytėlį;

19. Visos devynios — žmonių martelės, 
Bent, dievai, laikyk sūnytėlį, —

20. O nors žagrelei pataisyti, 
Šėmus jautelius paganyti.

25

Povilaičiukė

L — Ei tu, rūta, rūta, 
Rūtele žalioji, 
Kodėl nežaliavai 
Žiemą vasarėlę?

2 k.

2. — O ką aš žaliuosiu 
Žiemą vasarėlę, 
Nušalo šalhelė 
Geltonus žiedelius.

71



3. Nušąlu šalnelė 
Geltonus žiėde'lus, 

Niiputė vėjelis 

Zalusius lapelus.

4. Niiputė vėjelis, 
Zalusius lapclus 

Nulaužė vėtre'lė 
Žalą viršūnėlę.

5. Ej, tu, dukra, dukra, 
Dukrelė jaunoji, 

Kūdel ne dajnavaj 

Rudeniu diėne'lę?

6. O kąn aš dajnusiu 
Rudeniu dienelę, 

Ne lejdu matūšė, 
Katrų aš norėjau.

7. Nulcjdu mat&šė 
Už se'nu naslėlu, 

Už se'nu našlelu, 
Didžiu pijukelu.

8. O jis ne mokėjų 
An'i rytu kelti, 

Ni bėru žirge'lu 
G rąžėj pabalnoti.

9. Tik jis temokeju 
Karčemužė ge'rti, 

Karčemiižė ge'rti, 
V 
Sinkarkėlę barti.

10. Už baltu stalčių, 
Už rtncku — vyne'lu, 

Už rtncku vyne'lu, 
Už margu kruzelu.

11. Pagajlėk, Diėvclau, 
Manu jaunu metu, 

Manu jaunū me'tu, 
Gražaus augumėlu.

36.

1. Ej, tu straždaj, straždhži, 
Tu rajbasis paukštiiži, 

Ku rykavaj lazdynu krume'ly?

2. Ar tazdy'ną auginaj?
Ar riešutą brąndinij?

Ar kalnišly ūge'les sarpinaj?
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3. Nušalo šalnelė 7. Nuleido motušė 
Už seno našlelio, 
Už seno našlelio, 
Didžio pijokėlio.

Geltonus žiedelius, 
Nupūtė vėjelis 
Žaliuosius lapelius.

4. Nupūtė vėjelis 
Žaliuosius lapelius, 
Nulaužė vėtrelė 
Žalią viršūnėlę.

8. 0 jis nemokėjo 
Anei ryto kelti, 
Nei bėro žirgelio 
Gražiai pabalnoti.

5. — Ei tu, dukra, dukra, 
Dukrele jaunoji, 
Kodėl nedainavai 
Rudenio dienelę?

9. Tik jis temokėjo 
Karčiamužėj gerti, 
Karčiamužėj gerti, 
Sinkarkėlę barti.

6. - O ką aš dainuosiu 
Rudenio dienelę, 
Neleido motušė, 
Katro aš norėjau.

10. Už balto stalelio, 
Už rincko vynelio. 
Už rincko vynelio, 
Už margo kruzelio.

11. Pagailėk, dieveliau, 
Mano jaunų metų, 
Mano jaunų metų, 
Gražaus augumėlio!

26

Totilienė

1. — Ei tu, strazdai, strazduži, 
Tu raibasis paukštuži, 
Ko rykavai lazdynų krūmely?

2. Ar lazdyną auginai, 
Ar riešutą brandinai, 
Ar kalnely uogeles sarpinai?
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3. Ni lazdyną auginau, 
Ni riešutą brąndinaū, 

Ni kalnely ūge'les sarpinaū.

4. Aš lizdelį sukroviau, 
Pautuz'ėlus sudėjau, 

Aš strazdelus gražius išperėjau.

5. Ir ktlėkė vanagas, 
Tas pilkasis paukštelis, 

Ir išdraskė mūrinį lizdelį.

6. Ir išdraskė lizdelį, 
Ir Išneše vajkelus, 

Likau senas aš bė'dnas strazdelis.

7. Ej, tu matuš, matilšė, 
Ej, tu manu senoji, 

Kū dūsauji aukštamė svirnely?

8. Ar skryneles včžinaj?
Ar drobeles vėdinaj?

Ar dukrelę kitam pažadejej?

9. Ni skryneles vėžinau, 
Ni drobeles vėdinau, 

Ni dukrelės kitam pažadėjau.

10. Manderelę aš siuvaū, 
Marškinelus surinkau, 

Rejks ma lėjsti sune'lį į vajską.

11. Ej, tu, broli, brole'li, 

Ej, tu, minu jaunasis, 
Kū r/mojej žirgelu stajne'lė?
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3. — Nei lazdyną auginau, 
Nei riešutą brandinau, 
Nei kalnely uogeles sarpinau.

4. Aš lizdelį sukroviau, 
Pautužėlius sudėjau, 
Aš strazdelius gražius išperėjau.

5. Ir atlėkė vanagas, 
Tas pilkasis paukštelis, 
Ir išdraskė mūrinį lizdelį.

6. Ir išdraskė lizdelį, 
Ir išnešė vaikelius, 
Likau senas aš biednas strazdelis.

7. — Ei tu, motuš, motuše, 
Ei tu, mano senoji, 
Ko dūsauji aukštame svirnely?

8. Ar skryneles vožinai, 
Ar drobeles vėdinai, 
Ar dukrelę kitam pažadėjai?

9. — Nei skryneles vožinau, 
Nei drobeles vėdinau, 
Nei dukrelės kitam pažadėjau.

10. Mandierėlę aš siuvau, 
Marškinėlius surinkau, — 
Reiks man leisti sūnelį į vaiską.

11. — Ei tu, broli, broleli, 
Ei tu, mano jaunasis, 
Ko rymojai žirgelių stainelėj?
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12. Ar žirgelį mudrinaj?
Ar sukneles vėdinaj?

Ar mergelę kiėme'ly auginaj?

13; Taj žirgėlį mudrinafl, 
Taj sukneles vėdinaū 

Ir kardelį švtė'sej nuslšvejčtau.
V

14. Svtėsej kArdą nhšvejčiau, 
Karduželį nūšvejčiau, 

Rejks ma joti į didį vajske'lį.

99.

1. Ej, toli, toli,
•tabaj toli 

Penki brole'lej i 
* >ds
Stėną pjovė. I

2 O aš seselė,
Vienturtėje, 

Nešiau brole'lams 
Pusrytelus.

3. Vieno rąnke'lė
Pusrytelej, 

Ąntro rąnke'lė 
Abrusė'lis.

4 O ir sutikau
Lenku ponus 

Ne tabaj pujkiiis 
Bajorėlus.

5. Jtėmė manu 
Pusr/tėlus, 

Iš baltu rą'nku— 

Abrusėlį.

6. Susėdu ponaj 
Pietų valgyt, 

Pkdavė manėj 
Žirgus lajk/t.

7. Ne tajp pailsau 
Belajkydama, 

Kajp aš pailsau 
Beverkdama.

8. Aš tūs žirge'lus 
Palėjdusi, 

Pas broluzelus 
Nubėgusi:
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12. Ar žirgelį mudrinai, 
Ar sukneles vėdinai, 
Ar mergelę kiemely auginai?

13. — Tai žirgelį mudrinau, 
Tai sukneles vėdinau 
Ir kardelį šviesiai nusišveičiau.

14. Šviesiai kardą nušveičiau, 
Kardužėlį nušveičiau, 
Reiks man joti į didį vaiskelį.

•27

Teresienė

1. Ei, toli toli,
Labai toli, 
Penki broleliai 1 .

> 2 kSieną piovė. J

5. Atėmė mano 
Pusrytėlius, 
Iš baltų rankų — 
Abrūsėlį.

2. 0 aš, seselė 
Vienturtėlė, 
Nešiau broleliams 
Pusrytėlius.

6. Susėdo ponai 
Pietų valgyt, 
Padavė manei 
Žirgus laikyt.

3. Vienoj rankelėj — 
Pusrytėliai, 
Antroj rankelėj — 
Abrūsėlis.

7. Ne taip pailsau 
Belaikydama, 
Kaip aš pailsau 
Beverkdama.

4. O ir sutikau 
Lenkų ponus, 
Nelabai puikius 
Bajorėlius.

8. Aš tuos žirgelius 
Paleidusi, 
Pas brolužėlius 
Nubėgusi:

77



9. Ej, brčlej, brolej, 13. Geraj, seselė,
Brolyčej manu, Išbėgusi,

M ėsk i d a įgūžiu s Jšunas dieneles
į šalelę. Išndšusi.

10. Meski dalgiiz’ius 14. Būt jiė nujėmę
J šalelę, Vajnikelį,

Imkit' kardužius Būt jiė pašėrę
| rąnkėlę, Žirguz'ėlus.

11. Vykitės ponajčius, 15. Būt jie nuršjtę
Lenku ponus, Kaspinelus,

Nė labaj pujkihs Būt pasisiudę
Bajorelus, Kamanėles.

12. Atėmė manu 16. Būt jiėnumaustę
Pusrytėlus, Žiėduželus,

Nū baltū rą'nku—• Būt nusikaldę
Abrusėlj. Pentinelus.

98.

1. Ej, tu, strazdeli, 4. Ne aš ten lakiojau,
Pujkūs paukšteli, Ne ten skrajojau,
Kūdėl ne Ne aš pabajdžiaū
ĄnkstI rytelį? J S V

Šernus jautėtas.

2. Kū aš giedosiu 5. Žvirblis ten būvu,

ĄnkstI rytelį, Žvirblis lakioja,

Ąrtdjej draūdė Žvirblis pabajdė

Minu balselį.
V
Šėmus jautėtas.

3. Sakė pubajdžius 6. Skardėly galaū,
V

Sė'mus jautėtas, Skardėly kelaa,
Sakė nulesus Skardžiu kraštely
Kviėčiū dirvelę. Lizdą turėjau.
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9. — Ei broliai, broliai, 
Brolyčiai mano, 
Meskit dalgužius 
Į šalelę!

10. Meskit dalgužius 
l šalelę, 
Imkit kardužius 
Į rankelę!

11. Vykitės ponaičius, 
Lenkų ponus, 
Nelabai puikius 
Bajorėlius!

12. Atėmė mano 
Pusrytėlius, 
Nuo baltų rankų — 
Abrūsėlj.

13. — Gerai, sesele, 
Išbėgusi, 
Jaunas dieneles 
Išnešusi.

14. Būt jie nuėmę 
Vainikėlį, 
Būt jie pašėrę 
Žirgužėlius.

15. Būt jie nuraitę 
Kaspinėlius, 
Būt pasisiūdę 
Kamanėles.

16. Būt jie numaustę 
Žiedužėlius, 
Būt nusikaldę 
Pentinėlius.

28

Norvilienė

1. — Ei tu, strazdeli, 4. Ne aš ten lakiojau
Puikus paukšteli, 
Kodėl negiedi ,
Anksti rytelį? f

Ne ten skrajojau, 
Ne aš pabaidžiau 
Šėmus jautelius.

2. — Ko aš giedosiu 5. Žvirblis ten buvo,
Anksti rytelį, — Žvirblis lakiojo,
Artojai draudė Žvirblis pabaidė
Mano balselį. Šėmus jautelius.

3. Sakė pabaidžius 6. Skardely guliau,
Šėmus jautelius, Skardely kėliau,
Sakė nulesus Skardžio kraštely
Kviečių dirvelę. Lizdą turėjau.
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7. Mėlsiūs pnė Dievu 

Par ciė'lą dieną, 

Kad ne pakiltum
V
Šiaurūs vėjelis.

8. Kad ne pakiltum 
V
Siaurus vėjelis,

Kad ne paporintum

Manu lizdelį.

99.

1. Ej, tu, strazdeli, 
Girios paukšteli, 
Kūd ne rykauji 1 
Obals sodely? J

6. 0 kas išlaužė 
Vyšnių šakeles, 
0 kas surinku 

Vyšnių ugeles?

2. Ka aš rykausiu 
Obžils sodely, 
Girdžiii rugoja 
Se'nas tėve'lis.

7. Ej, tu, strazdeli, 
Girios paukšte'li, 
Kūd ne rykauji 
Žirgu stajne'lė?

3. 0 kas išlaužė
O ’
Usiu tvore'les, 
0 kas surinku 
Ir obūlė'lus?

8. Ka aš rykausiu 

Žirgu stajne'lė, 
Girdžiu rugėja 
Jauni brole'lej

4. Ej, tu, strazdeli. 
Girios paukšte'li, 
Kūd ne rykauji 
Vyšnių sode'ly?

9. 0 kas pabajdė 

Bėrą žirige'lį, 
0 kas sulaužė 
Tymu balnelį?

5. Ka aš rykausiu 
Vyšnių sode'lu, 
Girdžū rugoja 
Senk močiutė.

10. Ej, tu, strazdeli, 
Girios paukšte'li, 
Kūd ne rykauji 
Rūta darze'ly?
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7. Melsiuos prie dievo 
Per cielą dieną, 
Kad nepakiltų 
Siaurus vėjelis;

8. Kad nepakiltų 
Siaurus vėjelis, 

Kad nepapurintų 
Mano lizdelį.

29

Totilienė

1. — Ei tu, strazdeli, 
Girios paukšteli, 
Kod nerykauji į 
Obels sodely? j

2. — Ką aš rykausiu 
Obels sodely, 
Girdžiu — rūgoja 
Senas tėvelis:

3. — O kas išlaužė 

Uosio tvoreles, 
O kas surinko 
Ir obuolėlius?

4. — Ei tu, strazdeli, 
Girios paukšteli, 
Kod nerykauji 
Vyšnių sodely?

5. — Ką aš rykausiu 
Vyšnių sodely, 
Girdžiu — rūgoja 

Sena močiutė:

6. — O kas išlaužė 

Vyšnių šakeles, 
O kas surinko 
Vyšnių uogeles?

7. — Ei tu, strazdeli, 

Girios paukšteli, 
Kod nerykauji 
Žirgų stainelėj?

8. — Ką aš rykausiu 
Žirgų stainelėj, 

Girdžiu — rūgoja 

Jauni broleliai:

9. — O kas pabaidė 
Bėrą žirgelį, 
O kas sulaužė 
Tymo balnelį?

10. — Ei tu, strazdeli, 
Girios paukšteli, 
Kod nerykauji 
Rūtų daržely?
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11. Ka aš rykausiu, 
Rūta darže'ly, 
Girdžiii rūgo ja 
Jaunos sese'lės.

12. O kas išlaužė 
Naujas, tvoreles, 

O kas išmynę 
Žalas rūteles?

30.

1. Ej, čiūčia, gildamas, 
Ej, lūla, keldamas, 

Diėvūlau, darbelį dirbdamas.} ds-

2. Ej, atmink, atmink, 
Jaunė mergužėlė, 

Kas margas ne rašytas?

3. Ne mergūžė būčiau, 

Kad aš ne žinočiau, 
Kas margas ne rašytas.

4. Tas genelajtis, 
Tas paukšteiajtis, 

Tas margas ne rašytas.

5. Ej, čiūčia,.... k. v..
Kas jūdas ne darytas?

6. Ne mergūžė būčiau,
Kad aš ne žinočiau, 

Kas judas ne darytas.

7. Tas varnelajtis. 
Tas paukšteiajtis, 

Tas judas ne darytas.

8. Ej, čiūčia,... k. v.
Kas lėkė' be sparnėlu?
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11. — Ką aš rykausiu 12. — O kas išlaužė
Rūtų daržely, Naujas tvoreles,
Girdžiu — rūgoja O kas išmynę
Jaunos seselės: Žalias rūteles?

30

Juškytė

1. Ei, čiūčia, guldamas, 
Ei, liūlia, keldamas, 
Dievuliau, darbelį dirbdamas. (2 k.)

2. — Ei, atmink, atmink, 
Jauna mergužėle, 
Kas margas nerašytas?

3. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas margas nerašytas.

4. Tas genelaitis, 
Tas paukštelaitis, — 
Tas margas nerašytas.

5. Ei, čiūčia... (k. a.) 
Kas juodas nedarytas?

6. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas juodas nedarytas.

7. Tas varnelaitis, 
Tas paukštelaitis, — 
Tas juodas nedarytas.

8. Ei, čiūčia... (k. a.) 
Kas lėkė be sparnelių?
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9. Ne mergužė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau, 

Kas lėkė be sparnėlu.

10. J ūdas debesėlis, 
Lėkė padangčių, 

Taj lėkė be sparnėlu.

11. Ej, čiūčia,... k. v. 
Kas bėga be kojėlu?

12. Ne mergiižė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau, 

Kas bėgu be kojėlu.

v , ...13. Cistas vandenebs 
Srauniu upelėlu, 

Taj begu be kojėlu.

14. Ej, čiūčia,... k. v.
Kas augu be tėvėlu?

15. Ne mergužė būčiau,
Kad aš ne žinūčiau, 

Kas augu be tėvėlu.

16. Žalo giružėlė, 
Žalas ąnžulėlis, 

Taj augu be tėvėlu.

17. Ej, čiūčia,... k. v. 
Kas augu be močiutės?

18. Ne mergužė būčiau, 

Kad aš ne žinočiau, 
Kas augu be močiutės.
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9. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas lėkė be sparnelių.

10. Juodas debesėlis 
Lėkė padangėliu — 
Tai lėkė be sparnelių.

11. Ei, čiūčia... (k. a.) 
Kas bėgo be kojelių?

12. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas bėgo be kojelių.

13. Cystas vandenėlis 
Srauniu upelėliu — 
Tai bėgo be kojelių.

14. Ei, čiūčia... (k. a.) 
Kas augo be tėvelio?

15. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas augo be tėvelio.

16. Žalioj giružėlėj 
Žalias ąžuolėlis — 
Tai augo be tėvelio.

17. Ei, čiūčia... (k. a.) 
Kas augo be močiutės?

18. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas augo be močiutės.
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19. Žalė giruželė 

Žala hėpuželė, 
Taj augu be močiutės.

31.

1. Aj, vargios, vargios 
Minu diėne'lės, 

Kadi ai jes išvargsiu.

8. Ej, namif, namff, 
ds Namu, bernėli, 

Sunkiū darbelu dirbti.

2 Aš vargdienelė, 
Purvabridelė, 

Aš vargužiu mergelė

3. O kad aš ėjaū,

Kad aš vandravaū, 
Su lęndruže švytavau.

4. O aš priėjai!
Tr privandravaū

Kadagilžiu girelę.

5. Tėję girelė, 
Toje žaloje, 

Stov margi karčemelė

6. To karčemė'lė, 
Toje margoje, 

V
Šok jiunas jaunimėlis.

7. Tam jaunimė'ly, 
Tamė pulkėly, 

V 
Šok ir manu bernelis.

9 . Tu nesirūpink, 
Minu mergelė,

Mina sunkėja darbe'lęjs.

10 . O aš parėjsiu, 
Zaūką užarsiu, 

Ir šiėne'lį nupjausiu

11 A j, vargios, vargios
Manu dienelės, 

Kadi aš jas išvirgsiu.

12 Aš vargdienėlis, 
Purvabridėlis, 

Aš vargužiu bernelis.

13 . O kad aš ėjaū,
Kad aš vandravaū

Su lęndrilže švytavaū

14 O ir priėjai!
Ir pri vandravaū

Kadugūžiu girelę.
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19. Žalioj giružėlėj 
2alia liepužėlė — 
Tai augo be močiutės.

*31

Juškytė

l. Ai, vargios, vargios i
Mano dienelės, — J 2 k.

Kada aš jas išvargsiu?)

8. — Ei, namo, namo, 
Namo, berneli, 
Sunkių darbelių dirbtil

Tame pulkely, Ir privandravau
Šok ir mano bernelis. Kadagužių girelę.

2. Aš vargdienėlė, 9. — Tu nesirūpink,
Purvabridėlė, Mano mergele,
Aš vargužio mergelė. Mano sunkiais darbeliaisl

3. 0 kad aš ėjau, 10. 0 aš pareisiu,
Kad aš vandravau, Lauką užarsiu
Su lendruže švytavau, Ir šienelį nuplausiu.

4. 0 aš priėjau II. Ai, vargios, vargios
Ir privandravau Mano dienelės, —
Kadagužių girelę. Kada aš jas išvargsiu?

5. Toje girelėj, 12. Aš vargdienėlis,
Toje žalioje, Purvabridėlis,
Stov marga karčiamėlė. Aš vargužio bernelis.

6. Toj karčiamėlėj, 13. 0 kad aš ėjau,
Toje margoje, Kad aš vandravau,
Šok jaunas jaunimėlis. Su lendruže švytavau,

7. Tam jaunimėly, 14. 0 ir priėjau
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15. Tėję girelė, 
Tėję margoje, 

Stov marga karčemelė.

16. To karčemelė, 
Tėję margėje, 

V 
Šok jaunas jaunimėlis.

17. Tam jaunimė'ly, 
Tame pulkely, 

y 
Šok ir manu mergelė.

18. Ej, namu, namu, 
Namff, mergelė, 

Plonū drobei u liūsti.

19/ Tu nesirūpink, 
Manu berneli, 

Manu sunkėja darbe'lejs.

20. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbe'lus 

Viditr šviėsiūs dienelės.

21. Aš išmiegosiu 
Saldų miegelį 

Vidūr tamsiūs nakte'lės.

22. O aš išausiu 
Plonas drobeles 

Pavasariu diėne'lė.

23. Išsikalbusiu 

Mejlūs žodelus 

Šventės dienūs rytely.

39.

1. Ok, tu, Dievaj visagalis, 
GArbin tAvę visos šalys, 
Ir pijūkaj dąngaūs prašu, 
Arėlkoj pe'klą užrašu

Lyg maru.} ds

2. Bajūrs kepurės ne tūri, 
Ant arėlkos smajlej žiūri, 
Kad pinįgū jis turėtu, 
Arėlkos b&čko gulėtu 

Lyg maru.

3. O kajp anam tenAj klojas, 
Kad po rinką girts volojas, 
Ktaūlė jam paslugavoja, 
Apiė jįnjį tanciavūja,

O šū barzdą skūta.

4. Pats iš karčemos ėjdamas, 
Ni namū ne atrAsdamas, 
Ir j stūbą įvėjdamas, 
Pačiaj pirštu rodydamas:

Aš tau, sėlina, dusiu.
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15. Toje girelėj, 
Toje margoje, 
Stov marga karčiamėlė.

16. Toj karčiamėlėj, 
Toje margoje, 
Šok jaunas jaunimėlis.

17. Tam jaunimėly, 
Tame pulkely, 
Šok ir mano mergelė.

18. — Ei, namo, namo, 
Namo, mergele, 
Plonų drobelių austi!

19. — Tu nesirūpink, 
Mano berneli, 
Mano sunkiais darbeliais.

20. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbelius 
Vidur šviesios dienelės.

21. Aš išmiegosiu 
Saldų miegelį 
Vidur tamsios naktelės.

22. O aš išausiu 
Plonas drobeles 
Pavasario dienelėj.

23. Išsikalbėsiu 
Meilius žodelius 
Šventos dienos rytely.

32

Lak.

1. Ok tu dievai visagalis, 
Garbin tave visos šalysl 
Ir pijokai dangaus prašo, 
Arielkoj peklą užrašo 
Lig maro. (2 k.)

2. Bajors kepurės neturi, 
Ant arielkos smailiai žiūri, -- 
Kad pinigų jis turėtų, 
Arielkos bačkoj gulėtų 
Lig maro.

3. O kaip anam tenai klojas, 
Kad po rinką girts voliojas, 
Kiaulė jam paslūgavoja, 
Apie jįjį tanciavoja, 
O šuo barzdą skuta.

4. Pats, iš karčiamos eidamas, 
Nė namų neatrasdamas 
Ir į stubą įeidamas, 
Pačiai pirštu rodydamas: 
— Aš tau, šeima, duosiu!
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5. Ana bedna su vajkiūkajs, 
Kajpo višta su viščiiikajs, 
Savu tikį pilnavoja, 
Kajpti brtictvą sau nešioja, 

Vajkiis majtlndaraa.

7. Ir jus mėrgos stotkavtikif, 
Savu stoną čėnavokit, 
Ja girtifti ne paltiusif, 

Ni senu vyru ne gausit
Lyg maru.

6. Kavaliė'rej stotkavtikit, 
Ni mergti ne če'stavokit, 
Ja girtuti ne palausit, 
Ni senos bobos ne gausit 

Lyg maru.

8. Kčkia širdis anos yra, 
Kad pasėnu be vyru, 
Kokia širdis antis būvu, 
Kad kajp lepšė supūvu, 

Nu ktitu nusmūku.

33.

1. Ankalnlškiu vajkaj 4. 
Skatinus kavaherej

O na, o ria, na, 

Siatinus kavakė'rej (*).

Kur žlrgaj stoveju, 
Mergos rūtas sėju.

5. Kajp tos rūtos dygu, 
) kviėtke'les skynė.

2. Į Seredžių joju, 
Armenti sustoju.

6. J kvtėtke'les skynė, 
Vajnikelį pynė.

3. Armenti susttiju, 
Mėrgas če'stavoju.

7. Vajnikė'lį pynė, 
Ant galvelės dejų.

8. Už geltti kasėlu.
Ant galve'lės dejų,

(“) Ąnt tu pavydalu lalandifk: «o na.. > su antra ajli visur 

žermaū.
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5. Ana biedna su vaikiukais, 
Kaipo višta su viščiukais, 
Savo ūkį pilniavoja, 
Kaipo brostvą sau nešioja, 
Vaikus maitindama.

6. — Kavalieriai, stotkavokit, 
Nė mergų nečestavokit! 
Jei girtuoti nepaliausit, 
Nė senos bobos negausit 
Lig maro!

7. — Ir jūs, mergos, stotkavokit, 
Savo stoną šėnavokit!
Jei girtuoti nepaliausit, 
Nė seno vyro negausit 
Lig maro!

8. Kokia širdis anos yra, 
Kad paseno be vyro, 
Kokia širdis anos buvo, 
Kad kaip lepšė supuvo, 
Nuo koto nusmuko!

33

Kimtienė

1. Ankalniškių vaikai — 
Slaunūs kavalieriai, 
O ria, o ria ria, 1 
Slaunūs kavalieriai.]*

2. Į Seredžių jojo, 
Armenoj sustojo.

3. Armenoj sustojo, 
Mergas čestavojo.

4. Kur žirgai stovėjo, 
Mergos rūtas sėjo.

5. Kai tos rūtos dygo, 
Į kvietkeles skynė.

6. Į kvietkeles skynė, 
Vainikėlį pynė.

7. Vainikėlį pynė, 
Ant galvelės dėjo,

8. Už geltų kaselių 
Ant galvelės dėjo.

Žemiau visur panašiai talanduok: „O ria.. su antra eilute.
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34

1. Kąn kalba miežis 
Arude būdams’
Aš esmū grūdas, 
Taj labaj drūtas.

2. Kąn kalb apvynys 
Ant smajgu būdams? 
Aš esmū rūdas, 
Taj labaj mą'ndras.

3. Kąn kalba miėle 
Bačko būdama?

Be manu vieku, 
Te ne bus nieku.

4. Mes susidė'kim 
Visi į dajktą, 
Darysim žmonis 
Girtus, ne tvirtus.

5. Šen! volosis, 
Jauni dyvosis, 
Seni dėjffsim, 
Jauni dajnusim.

35.

1 Ęj, ėjsiu, ėjsiu,
Aš če ne būsiu,

V
Ce ne manu namelej.

ds
5. Aš te kukučiau 

Anksti ryte'lj, 

Budinčiau matušėlę.

2. Svetimi žmonis, 
V
Saūnus z’odele).

Lūdna manu širdelė

6 Išėjn matūšė

Iš aukštu svirnu 
Rąnke'les grizindama

3. Kad bent pavirsčiau 
į gegužėlę, 

Į rajbąjj paukšte'!j.

7 Ejn matušelė
Par žalą kiė'mą 

Sunelus budindama

4. Aš nusilakčiau 
Pas matušė'lę, 

1 serbėntu sode'lį.

8 Kelkit, sunelej, 
Jus rajtojė'lej, 

Klausykit gegužėlės
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34

Norvilienė

1. Ką kalba miežis, 
Aruode būdams?
— Aš esmu grūdas Į _ .
Tai labai drūtasl |

2. Ką kalb apynys, 
Ant smaigo būdams?
— Aš esmu rudas, 
Tai labai mandras!

3. Ką kalba mielė, 
Bačkoj būdama? 
— Be mano vieko 
Ten nebus nieko!

4. Mes susidėkim 
Visi į daiktą, — 
Darysim žmones 
Girtus, netvirtus!

5. Seni voliosis, 
Jauni dyvosis, 
Seni dejuosim, 
Jauni dainuosim!

35

Juškytė

1. Ei, eisiu, eisiu, į
Aš čia nebūsiu, 
Čia ne mano nameliai. J

2 k.
5. Aš ten kukuočiau 

Anksti rytelį, 
Budinčiau motušėlę.

2. Svetimi žmonės, 
Šaunūs žodeliai, 
Liūdna mano širdelė.

6. Išein motušė 
Iš aukšto svirno, 
Rankeles grąžydama.

3. Kad bent pavirsčiau 
Į gegužėlę, 
Į raibąjį paukštelį.

7. Ein motušėlė 
Per žalią kiemą, 
Sūnelius budindama:

4. Aš nusilėkčiau 
Pas motušėlę 
Į serbentų sodelį.

8. — Kelkit, sūneliai, 
Jūs raitojėliai, 
Klausykit gegužėlės!
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Išėjn sunelej
Iš žirgu stajnios, 

Galveles glūstydami.

14. Ej, matuš, matuš, 
Matūšė manu, 

Ąnt ku mknę auginaj?

10. Taj ne gegelė,
Taj nė rajboji, 

Taj mūsų seserėlė.

15. Ar ąnt vargelu, 
Ąnt rupestėlu, 

Ąnt graudžiū ašarėlu.

11. 0 ąnt plunksnelu, 
0 ąnt rajbūju, 

Būt ginu gegužėlė.

16. Buvaj nunešti, 
Buvaj įmėsti 

į jūres, į mareles.

12. 0 ąnt kaselu,
0 ąnt gelsvųjų, 

Būt mūsų seserėlė.

17. Būčiau biivusi 
Zvejū žuvelė, 

Pajūriškiu martelė.

13. Baltos kojelės,
Gelsvos kaselės, 

Rutelu vajnikėlis.

18 Būtu išėję
Zvejū žvejelej, 

Pajūriškiu vajkelej

19 Būtu sugavę 
Par lydekėlę, 

Par margąją žuvelę

36.

1. Ankalnelejs vajkščiodama, 
Žemūgėles rankiodama, 

Aviū pūlką gan/dama, Į 
Savu jaunikiu laukdama. J

2. Dievas zlnu, kur pradingu, 
Kur manu mielas pallku, 
Ar jįn vandū nuskąndlnu, 
Ar kas mejlę pagadinu?
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9. Išein sūneliai 
Iš žirgų stainios, 
Galveles glostydami:

14. — Ei, motus, motuš, 
Motuše mano, 
Ant ko mane auginai?

10. — Tai ne gegelė, 
Tai ne raiboji,— 
Tai mūsų seserėlė.

15. Ar ant vargelių, 
Ant rūpestėlių, 
Ant graudžių ašarėlių?

11. 0 ant plunksnelių, 
0 ant raibųjų, 
Būt girių gegužėlė.

16. Buvai nunešti, 
Buvai įmesti 
Į jūres, į mareles.

12. 0 ant kaselių, 
0 ant gelsvųjų, 
Būt mūsų seserėlė.

17. Būčiau buvusi 
Žvejų žuvelė, 
Pajūriškių martelė.

13. Baltos kojelės, 
Gelsvos kaselės, 
Rūtelių vainikėlis.

18. Būtų išėję 
Žvejų žvejeliai, 
Pajūriškių vaikeliai,

19. Būtų sugavę 
Per lydekėlę, 
Per margąją žuvelę.

*36

Vidikytė

1. Antkalnėliais vaikščiodama, 
Žemuogėles rankiodama, 
Avių pulką ganydama, K 
Savo jaunikio laukdama. j

2. Dievas žino, kur pradingo, 
Kur mano mielas paliko! 
Ar jį vanduo nuskandino, 
Ar kas meilę pagadino?
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3. Jaj kas matėt', pasakykit', 

Manęs jaunos ne v'irkdinkit', 
Įsipylę ilgas j blūdą 

Valgysva mudu abudu.

4. Teka sraunus upelė'lis, 

Skrajdžio j ūdas vanagė'lis, 
Te tu manę atlankyki, 

Abu aveles gan/s va.

5. Ta adyna ne čėsiyva, 
v
Cė'stis manu ne žyčiyvas, 
Kad atrasčiau sau pagūbą, 

Kunigėlis dutu šlubą.

6. O mergytė, širdis manu, 

Padabonė vejdas tavu, 
Ne tajp vejdas, kajp akelės, 
Pamylė'čtau tris dieneles.

37.

1. Ąnkstl rytą keldama, 
Baltą burną prausdama,
Stov mergytė patogi, 
Manu šlrdžej maloni.

3. Kur ni kartu ne mačiau, 
Ni vardelu ne žinau, 
Jisaj gė'rė dienužę, 
Ulavoju naktužę.

2. Kąn tu, tė'vaj, padarėj, 
Manę jauną 'išdavej 
Už tū šėlimu bernužė'lu, 
Kur ni kartu ne mačiai!?

4. Jis pragė'rė namučius, 
Ir nū lauku rugučius, 
Jis pragers ir manę, 
Ir nū r^nku žiėdūžius.
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3. Jei kas matėt, pasakykit, 
Manęs jaunos nevirkdinkit! 
Įsipylę uogas į bliūdą, 
Valgysva mudu abudu.

4. Teka sraunus upelėlis, 
Skraidžioj juodas vanagėlis, — 
Ten tu mane aplankyki, 
Abu aveles ganysva.

5. Ta adyna nečėslyva, 
Cėstis mano nežyčlyvas; 
Kad atrasčiau sau pagūbą, 
Kunigėlis duotų šliūbą.

6. O mergyte, širdis mano, 
Padabonė — veidas tavo, 
Ne taip veidas kaip akelės, — 
Pamylėčiau tris dieneles!

37

Norvilienė

1. Anksti rytą keldama, 
Baltą burną prausdama, 
Stov mergytė patogi, 
Mano širdžiai maloni.

3. Kur nė karto nemačiau, 
Nė vardelio nežinau; 
Jisai gėrė dienužę, 
Uliavojo naktužę.

2. Ką tu, tėvai, padarei, 
Mane jauną išdavei 
Už to šelmio bernužėlio, 
Kur nė karto nemačiau?

4. Jis pragėrė namučius 
Ir nuo lauko rugučius, - 
Jis pragers ir mane, 
Ir nuo rankų žiedužius!
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1. Ąnkstt rytą keldama, 
Par kiėmelj ėjdama, 

Girdžū, girdėjau | 
Gegūtą kukujant. J

2. Ne gegutė kakavų, 

Taj  močiutė diisavu, 
Diisavu, dėjavu

*

Apie jauną dukrelę:

3. Dukrytė'lė tu manu, 
Lelijėlė tu minu, 

Tajp iigaj pamigaj

Su tum jaunu bernėlu.

4. Motynė'lė tu manu, 
Sengalvė'lė tu manu, 

Ne iigaj pamigau 
Su tum jaunu berne'lu.

5. Aš ne miė'gą miegojau, 
Taj dumiižę dūmojau, 

Dūmojau, kalbėjau 
A pi# jaunas dieneles.

39.

1. ĄnkstI rytą kė'lau, 
Baltaj burną praustai), 

Baltaj burną nusiprausus, 
Už stale'Iu sėdau.

2. Sėdau už stale'Iu, 
Žiūriu pro ląnge'lį, 

V
Šoka kieme jaunimėlis, 

ir ma pagajleju.

3. Šėkit, šokėjėlėj, 

Ge'rkit, gerėjelej, 
O aš jauna mergužėlė 

l vargą įpiliau.

4. Sakė manę šlėkta, 
Sakė minę tiėkia, 

Sakė manę kajmynelej 
ĄnkstI ne kelinti.

5. Kajp aš ąnkstt kelsiu, 
Kajp aš vėlaj gulsiu, 

Aš ne žinaū katram kieme 
Manu bernužėlis?

6. Kad tu ne sulauktum, 
Kad tu manę gautum, 

Kad tu manu vajnikė'lį 
Nū galve'lės imtum.
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38

Venclauskienė

1. Anksti rytą keldama, 
Per kiemelį eidama, 
Girdžiu, girdėjau 1 , 
Gegutę kukuojant, j ‘

2. Ne gegutė kukavo, — 
Tai močiutė dūsavo, 
Dūsavo, dejavo 
Apie jauną dukrelę:

3. — Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Taip ilgai pamigai 
Su tuo jaunu berneliu.

4. — Motinėle tu mano, 
Sengalvėle tu mano, 
Neilgai pamigau 
Su tuo jaunu berneliu.

5. Aš ne miegą miegojau, — 
Tai dūmužę dūmojau, 
Dūmojau, kalbėjau 
Apie jaunas dieneles.

39

Jarošaitė

1. Anksti rytą kėliau, 
Baltai burną prausiau, 
Baltai burną nusiprausus,! 2 
Už stalelio sėdau. |

4. Sakė mane šiokią, 
Sakė mane tokią, 
Sakė mane kaimynėliai 
Anksti nekelianti.

2. Sėdau už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, — 
Šoka kieme jaunimėlis, 
Ir man pagailėjo.

3. Šokit, šokėjėliai, 
Gerkit, gėrėjėliai, 
O aš jauna mergužėlė 
Į vargą įpuoliau!

5. Kaip aš anksti kelsiu, 
Kaip aš vėlai gulsiu, — 
Aš nežinau, katram kieme 
Mano bernužėlis.

6. Kad tu nesulauktum, 
Kad tu mane gautum, 
Kad tu mano vainikėlį 
Nuo galvelės imtum!
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40.

I. Anksti rytą kelau, 

Dureles pravėriau, 
Ėjau, ėjau vąndenelu, 

Alė bet ne viena.

7. Anksti rytą kėlau, 
Dureles pravėriau, 

Ėjau, ėjaū vąndenelu, 

Alė bet ne viė'na.

2. Priėjai! ažerėlj, 
Gitų dunojelj, 

Rąndil, rąndii bernužėlį 
Žirgelis begyrdant.

3. Pastatyk viėdre'lus, 
Paguldyk našte'lus, 

Padė'k, padek, mergužėlė, 
Žirge'lus gyrdyti.

8. Priėjau ažerėlį, 
Gilų dunojelj, 

Rąndū, rąndū brolužėlį, 
Žirge'lus begyrdant.

9. Pastatyk viėdre'lus. 
Paguldyk naštėlus, 

Padėk, padek, seserėlė, 
Žirge'lus gyrdyti.

4. Ne statau viėdre'lu, 
Ne guldau naštdlu, 

Ne padėjau bernužėluj, 
Žirgėlus gyrdyti.

10. Taj statau viėdre'lus, 
Taj guldau naštėlus, 

Taj padėjau broluželuj 
Žirge'lus gyrdyti.

5. Ne ilgaj stovėjau, 
Su jūmi kalbėjau, 

Ir pavytu vajnikelis 
Ant manu galvelės

11. Taj ilgaj stovėjau, 
Su jūrai kalbėjau, 

Ir pražydu vajnikelis 
Ant manu galvelės.

6. Sesdlė pamatė, 
Močiutėj pasakė;

Barė, barė motynėlė 
Su bernužiu kalbant.

12. Seselė pamatė, 
Močiutėj pasakė;

Džiaūgės, džiaugės motynėlė 
Su brolėlu kalbant.
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40

Gotautienė

1. Anksti rytą kėliau, 
Dureles pravėriau, 
Ėjau, ėjau vandenėlio, 9 
Ale bet ne viena.

2. Priėjau ežerėlį, 
Gilų dunojėlį, — 
Randu, randu bernužėlį 
Žirgelius begirdant.

3. — Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk našlelius, 
Padėk, padėk, mergužėle, 
Žirgelius girdyti.

4. — Nestatau viedrelių, 
Neguldau naštelių, 
Nepadėjau bernužėliui 
Žirgelius girdyti.

5. Neilgai stovėjau, 
Su juomi kalbėjau, — 
Ir pavyto vainikėlis 
Ant mano galvelės.

6. Seselė pamatė, 
Močiutei pasakė, — 
Barė, barė motinėlė — 
Su bernužiu kalbant.

7. Anksti rytą kėliau, 
Dureles pravėriau, 
Ėjau, ėjau vandenėlio, 
Ale bet ne viena.

8. Priėjau ežerėlį, 
Gilų dunojėlį, — 
Randu, randu brolužėlį 
Žirgelius begirdant.

9. — Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius, 
Padėk, padėk, seserėle, 

Žirgelius girdyti.

10. — Tai statau viedrelius, 
Tai guldau naštelius, 
Tai padėjau brolužėliui 
Žirgelius girdyti.

II. Tai ilgai stovėjau, 
Su juomi kalbėjau, — 
Ir pražydo vainikėlis 
Ant mano galvelės.

12. Seselė pamatė, 
Močiutei pasakė, — 
Džiaugės, džiaugės motinėlė — 
Su broleliu kalbant.
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41.
1. Anksti rytą kėlau, 

Dureles pravėriau,
Ėjaū, ėjaū vąndenėlu, 

Alė bet ne viena.
ds

2. Dar ne nuėjaū 
į pusę keletu, 

Ir sutikau bernužėlį 
Žirgelus ganyti.

3. Pastatyk viėdre'lus, 
Paguldyk našte'lus, 

Ejkš, padėki, mergužėlė, 
Ganyti žirgelus.

7. Dar ne parėjaū
[ pusę kiėmėlu, 

Ir sutikau matušėlę 

Kiemu vidurė'ly.

8. Kur buvaj, dukrelė?
Kur buvaj, jaunoji? 

Kamė buvaj dukterėlė? 
Kamė vajkštinėjej?

9. Jtlėkė sakalas,
Iš jūros paukštelis, 

Ir sumišė vąndenelj, 
taukiau nusistojant.

4. Aš ne gaili ėjti, 

Ne galu padėti, 
Kąn pasakys matušėlė, 
Namu kajp parėjsiu?

5. Pametuk, mergdlė, 

PameJffk, jaunoji, 
PameHfki parėjusi 
Baltaj matušėlej.

6. įtiekė sakalas,

Iš jūros paukštelis, 
Ir sumišė vąndenelj, 
taukiau nusistūjant.

10. , Ne meiuk, dukrelė,
Ne meluk, jaunoji, 

. Ne melūki parėjusi 
Sūvu matušėlej.

U. Pajlmkit, brolelej, 

Po pęnkias rykšteles, 

Pamokykit seserėlę, 
Kad daugtaū ne b-ėjtu.

12. Kad daugiaū ne b-ėjtu, 
Kad ne trukiniutu, 

Kad ne ge'rtum arelkejės, 
Kad ne ulavdtum.

1. Ąnkst'i rytą rytmetėlj’
Saulelė te'keju,

O titelis, titelelis, 1 , 
< dsPro lą'ngą vejzeju. J

’2. Kamė buvšj, sunytajti, 
Kamė vajkštinėjej?

Kamė tavu pentinelej

Sviės'i surudė'ju?
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41

Pocalė

I. Anksti rytą kėliau, 
Dureles pravėriau, 
Ėjau, ėjau vandenėlio,! 2 k 
Ale bet ne viena. J

2. Dar nenuėjau
Į pusę kelelio 
Ir sutikau bernužėlį 
Žirgelius ganyti.

3. — Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius, 
Eikš, padėki, mergužėle, 
Ganyti žirgelius.

4. — Aš negaliu eiti, 
Negaliu padėti, — 
Ką pasakys motušėlė, 
Namo kai pareisiu?

5. — Pameluok, mergele, 
Pameluok, jaunoji, 
Pameluoki parėjusi 
Baltai motušėlei:

7. Dar neparėjau 
Į pusę kiemelio 
Ir sutikau motušėlę 
Kiemo vidurėly.

8. — Kur buvai, dukrele, 
Kur buvai, jaunoji, 
Kame buvai, dukterėle, 
Kame vaikštinėjai?

9. — Atlėkė sakalas, 
Iš jūros paukštelis, 
Ir sumaišė vandenėlį, — 
Laukiau nusistojant.

10. — Nemeluok, dukrele, 
Nemeluok, jaunoji, 
Nemeluoki parėjusi 
Savo motušėlei.

II. Paimkit, broleliai, 
Po penkias rykšteles, 
Pamokykit seserėlę, 
Kad daugiau nebeitų;

6. „Atlėkė sakalas, 
Iš jūros paukštelis, 
Ir sumaišė vandenėlį, — 
Laukiau nusistojant.“

12. Kad daugiau nebeitų, 
Kad netrūkiniuotų, 
Kad negertų arielkėlės, 
Kad neuliavotų!

42

Pocalė

l. Anksti rytą rytmetėlį 
Saulelė tekėjo, 
O titelis titelėlis | , 
Pro langą veizėjo, j '

2. — Kame buvai, sūnylaiti, 
Kame vaikštinėjai?
Kame tavo pentinėliai 
Sviesi surūdijo?
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3. Ąnkst'i rytą rytmetelį 
Žirgelį pasenau, 

Dėl tff manu pentinėlej
*

Sviesi surudeju.

4. Ak, ne tiė'sa, če ne tiesa, 
Nė tiesą man kalbi, 

Ąnksti rytą atsikelej, 
Mergelę lydėjej.

5. Ąnksti rytą rytmetė'lį 
Saulelė tekė'ju, 

O matūšė, matušėlė 

Pro ląngą vejzė'ju.

6. Kamė buvaj, dukterajtė, 
Kamė vajkštinejej?

Kamė tavu vajnikėlis 

Rase'le užkritęs?

7. Ąnksti rytą rytmetelį 
Rute'les ravėjau, 

Dėl tu minu vajnikėlį 

Raselė užkritu.

8. Ak, ne tiė'sa, če ne tiesa, 

Ne tiesą man kalb'i, 
Ąnkst'i rytą atsikelej, 

Rasė'lė užkritu.

43.

1. Ąnksti rytą rytelį 
Sė'nau bėrą žirgelį, 

Aš išgirdau, aš girdėjau 
Karvelė'lu balselį.

4. Ąnt žirgelu sėsdamas, 
| kilpelę stodamas: 

Jau sudiėvu tėvužė'luj,
J

Ir senaj motynė'lej.

2. O taj ne karvelė'lu, 
O taj ne mėlynųjų, 

Tik taj senas tėvužė'lis 
Biidin sivu sune'lus:

3. Ke'lki, manu sūneli, 
Ke'lki, visu vinausias, 

Balnok bėrą žirgužėlį
Su tymlniu balneju.

5. Pro varte'lus jčdamas, 
Pro ilgffsius jodamas: 

Jau sudievu seserėlėms 
Ir baltiėmsiėms brole'lams.

6. Par laukelį jodamas, 
Par žalą pudimė'lį, 

Ne nulajkaū žirgužė'lu 
Iš didžiu rupestė'lu.
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3. — Anksti rytą rytmetėlį 
Žirgelį pašėriau, 
Dėl to mano pentinėliai 
Sviesi surūdijo.

4. — Ak, netiesa, čia netiesa, 
Netiesą man kalbi, — 
Anksti rytą atsikėlei, 
Mergelę lydėjai.

5. Anksti rytą rytmetėlį 
Saulelė tekėjo, 
O motušė motušėlė 
Pro langą veizėjo.

6. — Kame buvai, dukteraite, 
Kame vaikštinėjai?
Kame tavo vainikėlis 
Rasele užkritęs?

7. — Anksti rytą rytmetėlį 
Rūteles ravėjau, 
Dėl to mano vainikėlį 
Raselė užkrito.

8. — Ak, netiesa, čia netiesa,. 
Netiesą man kalbi, — 
Anksti rytą atsikėlei, 
Raselė užkrito.

Daškauskienė

1. Anksti rytą rytelį 
Šėriau bėrą žirgelį, 
Aš išgirdau, aš girdėjau 
Karvelėlio balselį.

4. Ant žirgelio sėsdamas, 
Į kilpelę stodamas: 
— Jau sudievu tėvužėliui 
Ir senai motinėlei!

2. O tai ne karvelėlio, 
O tai ne mėlynojo, — 
Tiktai senas tėvužėlis 
Budin savo sūnelius:

5. Pro vartelius jodamas, 
Pro ilguosius jodamas: 
— Jau sudievu seserėlėms 
Ir baltiesiems broleliams!

3. — Kelki, mano sūneli, 
Kelki, visų vyriausias, 
Balnok bėrą žirgužėlį 
Su tyminiu balneliu!

6. Per laukelį jodamas, 
Per žalią pūdymėlį, 
Nenulaikau žirgužėlio 
Iš didžio rūpestėlio.

105



7. Par girelę jodamas, 
Par žalą pušynėlį, 

Radau srovės upužė'lį, 
Pasigyrdžiau žirgelį.

8. Aš žirgelį pagyrdžiau, 
Aš burne'lę nūprausiau, 

Baltos liė'pos lapužė'lu
Burne'lę nusišlusciau.

9. Karūmenę jodamas, 
| glite'lę stodamas: 

Sudiė'v tevuj, motynė'lej 

Ir visaj giminėlėj.

44.

1 ĄnkstI rytą rytelį 
v
Sė'nau bėrą žirgelį, 

Aš išgirdau baląndė'lus
Stajne'lė brukūjančius.

4. Kad aš jdjau par laukus 

O kajp jojau lygiustus, 
Ir užjojau žalas lą'nkas, 

Baitusius dobilė'lus.

2. Ne baląndžiu balselis, 
Ani girios paukštelis, 

Tik taj se'nas tėvužė'lis 
Sunužė'lus budinu:

5. Aš nuščkau nū žirgu 
Išsitraukiau karde'lį, 

Pasikirtaū dobilė'lu, 
Pasišėriau žirgelį.

3. Kelkis, ke'lkis, sūneli, 
v
Sc'rkis bė'rus žirgelus, 

Kajp paše'rsi žirgužė'lus, 

Šaltiniu pagyrdysi.

6. Kad aš jojau par ląnkis, 

O kad jojau par žalas, 
Ir užjojau šaltinė'lus, 

Zalusius liėpynelus.

7. Pasigyrdžiau žirgelį.
Nusiprausiau burne'lę, 

Nus'šiusčiau burnuželę
Žalos liepos lapėlu.
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7. Per girelę jodamas, 
Per žalią pušynėlį, 
Radau srovės upužėlį, 
Pasigirdžiau žirgelį.

8. Aš žirgelį pagirdžiau, 
Aš burnelę nuprausiau, 
Baltos liepos lapužėliu 
Burnelę nusišluosčiau.

9. Kariuomenę jodamas, 
Į glitelę stodamas: 

— Sudiev tėvui, motinėlei
Ir visai giminėlei!

44

Tomašauskytė

1. Anksti rytą rytelį 
Šėriau bėrą žirgelį;
Aš išgirdau balandėlius, 1$ 
Stainelėj brukuojančius, j

4. Kad aš jojau per laukus, 
O kai jojau lygiuosius, 
Ir užjojau žalias lankas, 
Baltuosius dobilėlius.

2. Ne balandžio balselis, 
Anei girios paukštelis, — 
Tiktai senas tėvužėlis 
Sūnužėlius budino:

5. Aš nušokau nuo žirgo, 
Išsitraukiau kardelį, 
Pasikirtau dobilėlių, 
Pasišėriau žirgelį.

3. — Kelkis, kelkis, sūneli, 
Serkis bėrus žirgelius, 
Kai pašersi žirgužėlius, 
Šaltiniu pagirdysi!

6. Kad aš jojau per lankas, 
O kad jojau per žalias, 
Ir užjojau šaltinėlius, 
Žaliuosius liepynėlius.

7. Pasigirdžiau žirgelį, 
Nusiprausiau burnelę, 
Nusišluosčiau burnužėlę 
Žalios liepos lapeliu.
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45

1. Aplink Vilnių aukšti kalnaj, 
Stovi naujas darželelis,

O te vajkščtėju 
Padabna mergelė, 

Skynė žalas rūteles.
ds

2. Ir ątjėju lenku ponaj, 
Mus karalaus edelmonaj, 

Ej, prašė, raėldė 
Padabną mergelę: 

Pasklnk žalks rūteles.

3. Ni aš skinsiu rute'les, 
Ni darysiu kviėtke'lis, 

O ir aš esmii 
Knukavos vajtajtė, 

Ne tau lygi karalajtė.

4. Ir aš tunii šešiūs žirgus. 
Viėnu phė'nu padkavėtus;

Kinkyk, tameli, 
Bėrusius žirge'IuB, 

Aš važiusiu j miestelį.

5. Privažiavai! trejus vartus, 
Vieni vartaj žalu variu, 
Ąntfi vartaj misingelu, 

O šiė tretiejiė 
Baltųjų cidabru, 

Kur vajtajtė įvažiavu.

6. Ir siimušė bugnuse 
Suskambinu varpuse,
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45

Tomašauskytė

1. Aplink Vilnių aukšti kalnai, 
Stovi naujas darželėlis, 
O ten vaikščiojo ।
Padabna mergelė, } 2 k.
Skynė žalias rūteles. J

2. Ir atjojo lenkų ponai, 
Mūs karaliaus edelmonai, 
Ei, prašė meldė 
Padabną mergelę: 
— Paskink žalias rūteles!

3. — Nei aš skinsiu rūteles, 
Nei darysiu kvietkelį, 
O ir aš esmu 
Kriukavos vaitaitė, 
Ne tau lygi karalaitė.

4. Ir aš turiu šešis žirgus, 
Vienu plienu padkavotus, — 
Kinkyk, tarneli, 
Bėruosius žirgelius, 
Aš važiuosiu į miestelį.

5. Privažiavau trejus vartus: 
Vieni vartai — žalio vario, 
Antri vartai — misingėlio, 
O šie tretieji — 
Baltojo sidabro, 
Kur vaitaitė įvažiavo.

6. Ir sumušė būgnuose, 
Suskambino varpuose,
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Gersime itų 
Iš auksu sklenyčtos, 

Iš karalaus pyvinyčios.

46.

1. Ąnt aukštu kalnc'Iu i 
Aug žali liepelė, |ds

Te bernužis laukiižį arė. J

5. Jaučej j karklyną, 
Mtidu į lęndryną, 

Ėjsiv mtidu žertavoti.

2. Atėjna merge'lė, 
Balti, kajp gulbelė, , 

Neš bemyčiuj pusrytė'lus.

3. Ne aš nėnu gerti, 
Ni aš nčnu valgyt, 

Tik su tavim jauna kalbė'ti.

6 . Pažiūriv į siūlę, 

Ar da toli vakars, 
O kąn mtidu valgysiva?

7 Yra šilė grybaj, 
Traki baravykaj, 

Ėjsiv mtidu pagrybauti.

4. Lejsk jiučius į piė'vą, 
Mtidu bent po vieną, 

Ėjsiv mtidu ulavčti.

8. T a m ė ažerajty
Margi lydekijtė, 

Ėjsiv mtidu pažvejoti.

9. Kūrsiva ugnelę, 
Kėpslva žuve'lę, 

Abi mildu valgysiva.

41.
1. Atlėkė kove'lis

Iš jūrių—marelu

t • • ? "‘it 1 *Į jievos medeli. I

2. Pasakyk, mergelė, 
Pasakyk, jaunoji, 

Kas ntitupė 
| jiėvds meddlj?

3. Ne merge'lė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau, 

Kas n ii t upė 
| jlėvos mede'lj.

4. Mare'lu kove'lis, 
Girelės paukšte'lis, 

Taj ntitupė 
į jiėvos medelj.
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Gersime alų 
Iš aukso sklėnyčios, 
Iš karaliaus pyvinyčios!

46

Totilienė

1. Ant aukšto kalnelio 
Aug žalia liepelė, 
Ten bernužis laukužį

2. Ateina mergelė 
Balta kaip gulbelė, 
Neš bernyčiui pusrytėlius.

3. — Nei aš noriu gerti, 
Nei aš noriu valgyt, 
Tik su tavim jauna kalbėti.

4. Leisk jaučius į pievą, 
Mudu bent po vieną 
Eisiv mudu uliavoti.

2 k. 
arė J

5. Jaučiai į karklyną, 
Mudu į lendryną, 
Eisiv mudu žertavoti.

6. Pažiūriv į saulę, 
Ar dar toli vakars; 
O ką mudu valgysiva?

7. Yra šile grybai, 
Trake baravykai, — 
Eisiv mudu pagrybauti.

8. Tame ežeraity 
Marga lydekaitė, — 
Eisiv mudu pažvejoti.

9. Kursiva ugnelę, 
Kepsiva žuvelę, 
Abu mudu valgysiva.

47

Sopytė

I. Atlėkė kovelis
Iš jūrių marelių
Ir nutūpė į 2 k 
Į ievos medelį, j

2. — Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Kas nutūpė 
Į ievos medelį?

3. — Ne mergelė būčiau. 
Kad aš nežinočiau, 
Kas nutūpė 
Į ievos medelį.

4. Marelių kovelis, 
Girelės paukštelis, — 
Tai nutūpė 
Į ievos medelį.
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5. O aš nusiėjčiau 
Pas jaunus brolelus, 

Papustytu

Ma plienu dalgelį.

6. O aš nusiėjčiau
| žalą tąnke'lę, 

Pas brole'lus 
v
Siėnėlu nupjauti.

7. O da ne jpjčvtau 
Piisę pradalgėlės, 

Taj aš radau 
Didį radinei).

3. Pasakyk, mergelė, 

Pasakyk, jaunoji.
Kąn aš radau 

t
Sienų pradalgėlė?

9. Ne mergužė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau, 

Kąn tu radaj
V
Slėnu pradalgėlė.

10. Rūtų vajnikėlį, 
Aukščiu žiedelį, 

Taj tu radaj 
V
Slėnu pradalgėlė.

11. Pasakyk, mergelė, 
Pasakyk, jaunoji, 

Kas sunkesnis
Yr už akmenėlį?

12. Ne mergužė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau, 

Kas sunkesnis

Y r už akmenėlį.

13. Rūtų vajnikelis, 
Jaunos diėnuželės, 

Taj sunkesnis
Yr už akmenėlį.

4$.

1. Ant, ąnt kalnu putinas,

Ąnt, ąnt kalnu, i 
v J ds
Širdužė, putinas. J

2. Pakalnėlė avietė, 
Pakalnėlė, 

V
Sirdtižė, aviėtė.

3. Aš aviėtę nulaužiau, 
Aš avietę, 

v
Sirdbzė, nulaužau.

4. Ąnt kele'lu pamečiau, 
Ąnt kele'lu, 

r
Širdužė, pamečiau.
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5. O aš nusieičiau 
Pas jaunus brolelius, 
Papustytų 
Man plieno dalgelį.

6. O aš nusieičiau 
Į žalią lankelę 
Pas brolelius 
Šienelio nupiauti.

7. O dar neįpioviau 
Pusę pradalgėlės, 
Tai aš radau 
Didį radinėlį.

8. — Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Ką aš radau 
šieno pradalgėlėj?

9. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Ką tu radai 
Šieno pradalgėlėj.

10. Rūtų vainikėlį, 
Aukselio žiedelį — 
Tai tu radai 
Šieno pradalgėlėj.

11. — Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Kas sunkesnis 
Yr už akmenėlį?

12. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas sunkesnis 
Yr už akmenėlį.

13. Rūtų vainikėlis, 
Jaunos dienužėlės — 
Tai sunkesnis 
Yr už akmenėlį.

*48

Pauriukė

1. Ant’ ant kalno putinas, 
Ant’ ant kalno, 1 _ ,

? 2 K
Širduže, putinas! J

2. Pakalnėlėj avietė, 
Pakalnėlėj, 
Širduže, avietė!

3. Aš avietę nulaužiau, 
Aš avietę, 
širduže, nulaužiau!

4. Ant kelelio pamečiau, 
Ant kelelio, 
Širduže, pamečiau!
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49.

1. Ąnt ažeru kraštu 
Pelėdė'lė gėrė, 

Begėrdama apdūsu, 1 , 
> ds

Pati vyrą mūšė. J

2. Uj, kad musė, taj mūšė 
Ąnt slęnksčiu paguldžius, 

Ąnsaj v/ras grazej prašė: 
Da geresnis būsiu.

3. Pati ė'ju į karčemą, 
Pačiam liėpė būt namė: 

Ganyk vištas ir viščiūkus, 
Kad vanagas ne gūutu.

4. Ąnsaj vanagėlis 
Aukštaj skraidydamas, 

Ir ąnt žemės nutūpdamas, 
Viščiukus išgaudė,

5. Parėjo pati iš karčemos, 
Pačiam ė'mė už barzdos, 

Ir po kiemą valkiodama: 
Kajp tu vištas ganėj?

6. Begu patsaj pas kajmyną 
Savu bėdas sakydamas:

Ej, kūmaj, kumūti, 
Minu pati ledaki.

7. Tylėk, kūmaj, ne kalbėk, 
Manu ledake'snė, 

Pęnkms jaučius pralakė, 

Minę pūtį sūplakė.

50.

1. Ąnt atbėga lajvūžis,
Atluluja lajvūžis,

Pro tėve'lu variu vartus, 
Pro stiklu ląngėlį.

3 Ni aš buvau stajnūžė, 
Ni aš šėriau žirgūžj, 

Ni taj manu pentinelis
Stajnio ąnt vage'lu.

2. Ar ne buvaj stajnūžė? 
Ar ne šėrėj žirgūžj?

Ar ne tavu pentinelis 
Stajnio ąnt vage'lu?

4. Brolis būvu stajnūžė, 
Brolis šėrė žirgūžj, 

Taj brole'lu pentinelis 
Stajnio ąnt vage'lu.
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♦49

Norvilienė

I. Ant ežero krašto 
Pelėdėlė gėrė, 
Begerdama apdušo; % 
Pati vyrą mušė.

2. Ui, kad mušė, tai mušė, 
Ant slenksčio paguldžius. 
Ansai vyras gražiai prašė: 
— Dar geresnis būsiu.

3. Pati ėjo į karčiamą, 
Pačiam liepė būt namie: 
— Ganyk vištas ir viščiukus, 
Kad vanagas negautų!

4. Ansai vanagėlis, 
Aukštai skraidydamas 
Ir ant žemės nutūpdamas. 
Viščiukus išgaudė.

5. Parein pati iš karčiamos, 
Pačiam ėmė už barzdos 
Ir, po kiemą valkiodama: 
— Kaip tu vištas ganei?

6. Bėgo patsai pas kaimyną, 
Savo bėdas sakydamas: 
— Ei kūmai, kūmuti, 
Mano pati ledaka!

7. — Tylėk, kūmai, nekalbėk, 
Mano ledakesnė: 
Penkis jaučius pralakė, 
Mane patį suplakė!

*50

Juškytė

1. Ant’ atbėga laivužis, 
Atliūliuoja laivužis 
Pro tėvelio vario vartus, į _ .

> z k
Pro stiklo langelį. J “

2. — Ar nebuvai stainužėj, 
Ar nešėrei žirgužį, 
Ar ne tavo pentinėlis 
Stainioj ant vagelio?

3. — Nei aš buvau stainužėj, 
Nei aš šėriau žirgužį, 
Nei tai mano pentinėlis 
Stainioj ant vagelio.

4. Brolis buvo stainužėj, 
Brolis šėrė žirgužį, 
Tai brolelio pentinėlis 
Stainioj ant vagelio.
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i. Ąnt atbėga lajvėžis, 
AtluICja lajviižis

Pro tėvdo variu vartus, 
.Pro stiklu ląngelį.

6. Ar ne buvij daržbžy?
Ar ne skynej rutitžes?

Ar ne tėvu vajnikelis 
Darzė ąnt rutelu?

7. Ni aš buvau daržūžy, 
Ni aš skyniau ruthžes, 

Ni taj manu vajnikelis 
Darzfe ąnt rutelu.

8. Sesė būvu daržhžy. 
Sesė skynė rutitžes, 

Taj seselės vajnikelis 
Daržė ąnt rutelu.

SI.

1. Ąnt kalnu malūnėlis,
Pakalne ažerelis,

Te krykštė, nardė šiėra ąntėlė)
>ds

Malūnu ažerėly I

2. O ne ąntc'lė plaukė, 
Ni narunelis nardė, t 

Ej, verkė, vėrkė, musu seselė 
Ne tropyjus bernelu.

3. Jus manu brolužėlej, 
Baltiėje dobilėlej,.

Pabudavokit judą lajvelj 
Ąnt jurūžiu—marelu.

4. Kad ne būt žalu variu, 
Baltės liepos lęntėlu, 

Kad būt aukščiu bej cidabrėlu, 
Dejmentiižiu irklelej.

5. Ąntele beplaukysiu, 
Dugnūžiu benardysiu,
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5. Ant’ atbėga laivužis, 
Atliūliuoja laivužis 
Pro tėvelio vario vartus, 
Pro stiklo langelį.

7. — Nei aš buvau daržužy, 
Nei aš skyniau rūtužes, 
Nei tai mano vainikėlis 
Darže ant rūtelių.

6. — Ar nebuvai daržužy, 
Ar neskynei rūtužes, 
Ar ne tavo vainikėlis 
Darže ant rūtelių?

8. Sesė buvo daržužy, 
Sesė skynė rūtužes, 
Tai seselės vainikėlis 
Darže ant rūtelių.

*51

Norvilienė

l. Ant kalno malūnėlis, 
Pakalnėj ežerėlis — 
Ten krykštė nardė siera antelė! 
Malūno ežerėly. j

2. O ne antelė plaukė, 
Ne narūnėlis nardė, — 
Ei, verkė, verkė mūsų seselė, 
Netropijus bernelio.

3. — Jūs mano brolužėliai, 
Baltieji dobilėliai, 
Pabudavokit juodą laivelį 
Ant jūružių marelių,

4. Kad nebūt žalio vario, 
Baltos liepos lentelių, 
Kad būt aukselio bei sidabrėlio, 
Deimantužio irkleliai.

5. Antele beplaukysiu, 
Dugnužiu benardysiu, —
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O ir pamačiaū du striėlčiukelu 

Pamarbžejs vajkščiojant.

6. Jus manu stnėlčiukelej, 
Baltiejiė dobilelej,

Ar jus ne matėt manu bernėlu 
Iš krygužės parjėjant?

7. Ma su stnelčejs bekalbant, 
Labaj graūdžej beverkiant, 

O ir pamačiaū savu bernelį 
Iš kryghžės parjojant.

8. , Tu, manu bernužėli, 
Bernuži dobilėli, 

Bent atmajnyki auksu žiedelį, 
Tik aš tavu ne būsiu.

9. Tu, minu mergužėlė, 
Mergiižė lelijėlė, 

Šimtą trotyciau, žiedą majnyciau 
Tkvę jaunės n’ aplėjsčtau.

10, Tu, manu mergužėlė, 
Mėrgūžė lelijėlė, 

Išjodinėjau Rygos miestelį, 
Apvajavojau Žuvedu vajską, 

Tik aš tivę n’ užmiršau.

11. Tu, m&nu bernužėli, 
Bėrnūži dobilėli, 

Bent isprėvyki manėj burve'lę 
Žalti linu žiėde'lu.
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O ir pamačiau du strielčiukėliu 
Pamaružiais vaikščiojant.

6. — Jūs mano strielčiukėliai, 
Baltieji dobilėliai, 
Ar jūs nematėt mano bernelio 
Iš krygužės parjojant?

7. Man su strielčiais bekalbant, 
Labai graudžiai beverkiant, 
O ir pamačiau savo bernelį 
Iš krygužės parjojant.

8. — Tu mano bernužėli, 
Bernuži dobilėli, 
Bent atmainyki aukso žiedelį, 
Tik aš tavo nebūsiu.

9. — Tu mano mergužėle, 
Merguže lelijėle, 
Šimtą trotyčiau, žiedą mainyčiau — 
Tave jaunos n’apleisčiau.

10. Tu mano mergužėle, 
Merguže lelijėle, 
Išjodinėjau Rygos miestelį, 
Apvajavojau žuvėdų vaiską, 
Tik aš tave n’užmiršau.

11. — Tu mano bernužėli, 
Bernuži dobilėli, 
Bent išprovyki manei burvelę 
Žalių linų žiedelių.
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12. Ta, mina mergužėlė, 
Mergužė lelijėlė. 

Tu išsirinki krūme burvėlę, 
Aš jaunas užmokėsiu.'

13. Pinjgu ne gajlė'siu, 
Aš jaunas užmokėsiu

Ne trečiokajčejs, ne auksinajčejs, 
Muštlnejs dorelajčejs.

14. Tu, manu bernužėli, 
Bernuži dobilėli, 

Kad tu daug turi tu pinįgėlu, 
Muštiniu dorelelu.

•

15. Kaldyki ma tiltelį 
Par sraunų Nemunėlį, ()  

Aš te vajkščiosm, te ulavosiu, 
Vajnikėlį nešiosiu

*

(*) Kiti saka Nemunėlį

59.

1. Ąnt kalnu kalnuželu, 3. 
Pakalnė ląnkuželė,

Te blikiavu mergužėlė | 
Tris plonąsias drobeles. /

Matušės kū balčiausia, 
Seselės kū ploniausia, 

Žala manu drobuzėlė, 

Ne graži pažiūrėti.

2. Atjūja bernužėlis
Par žalą ląnkuželę, 

Klausinėju mergužėlės, 
Katra tavu drobelė?

4. Tingejej, mergužėlė, 
Baltoji lelijėlė, 

Žiemiižė plonaj vėrpti, 

Vasaružė blikiūti.
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12. — Tu mano mergužėle, 
Merguže lelijėle, 
Tu išsirinki krome burvelę, 
Aš jaunas užmokėsiu.

13. Pinigų negailėsiu, 
Aš jaunas užmokėsiu 
Ne trečiokaičiais, ne auksinaičiais, — 
Muštiniais dorelaičiais.

14. — Tu mano bernužėli, 
Bernuži dobilėli, 
Kad tu daug turi tų pinigėlių, 
Muštinių dorelėlių,

15. Kaldyki man tiltelį 
Per sraunų Nemunėlį, — 
Aš ten vaikščiosiu, ten uliavosiu, 
Vainikėlį nešiosiu.

*52

Norvilienė

1. Ant kalno kalnužėlio, 
Pakalnėj lankužėlėj, — 
Ten blykiavo mergužėlė | 
Tris plonąsias drobeles.)

3. — Motušės kuo balčiausia, 
Seselės kuo ploniausia, — 
Žalia mano drobužėlė, 
Negraži pažiūrėti.

2. Atjoja bernužėlis 
Per žalią lankužėlę, 
Klausinėjo mergužėlės: 
— Katra tavo drobelė?

4. — Tingėjai, mergužėle, 
Baltoji lelijėle, 
Žiemužėj plonai verpti, 
Vasaružėj blykiuoti.
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5. Ąnt kainu kalnužėJu, 

Pakalnė ląnkužė'lė, 
Tenaj ganė bernužė'lis

Tris bėrūsius žirgelus.

7. Tėve'lu kū bėnausias, 
Brolėlu kū gražiausias 

Kūdas manu žirgužėlis, 
Ne gražūs pažmrė'ti.

6. Atėjna mergužėje 8.- Tingė'jej, bernužėJi,
Par žalą bąnkužė'lę, Baltasis dobilėli.

Klausinė'ju bernužėJu, Žiemužė tą'nkej šerti,

Katras tavu žirgelis? Vasaružė ganyti.

53.

1. Ąnt jūrių—marėlu 
Statyčiau dvare'lį,

5. Ąnt tavu galvelės 
Vajnlkas žalavu

0 ąnt manu jaunu 
Arškėčej dygėju.

Vijočiau mergelę 1
Dvylikos rneteJu, į

2. Ne vilok, bernyti, 
Ne vilok, jaunasis, 

Dūk ma jaunaj augti 

Pas savu matiitę.

6. Ąnt tavu rąnkeJu 
Žiėdėlej žėrė'ju, 

0 ąnt manu jaunu 
V
Šviesusis karde'lis,

3. Bepig tau, mergytė, 
Pas savu matutę, 

Bė'da ma jaunamuj 

Svetimo šalelė.

7. Ąnt tavu galvelės 
Bitutės lakioju, 

0 ąnt manu jaunu 

Svynu kulkos lė'kė.

4. Po tavu kojėlu 

Vejelė žalavu, 
0 po manu jaunu 
Ugnelė žėrė'ju.

8. Pnė tavu šale'Iės 
Matutė stovė'ju, 

0 pnė mūnu jaunu, 
Smarktėji stnėlbėlė.

'54.

I. .Ąnt kalnėlu likt kėlu, Ne čėsh'vas tas bernytis, V 
Pakalnėje sausa, Kurs mergytės klausu. J
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5. Ant kalno kalnužėlio, 
Pakalnėj lankužėlėj, — 
Tenai ganė- bernužėlis 
Tris bėruosius žirgelius.

6. Ateina mergužėlė 
Per žalią lankužėlę, 
Klausinėjo bernužėlio: 
— Katras tavo žirgelis?

7. — Tėvelio kuo bėriausias, 
Brolelio kuo gražiausias, 
Kūdas mano žirgužėlis, 
Negražus pažiūrėti.

8. — Tingėjai, bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Žiemužėj tankiai šerti, 
Vasaružėj ganyti.

53

Masaitienė

1. Ant jūrių marelių 5. Ant tavo galvelės 
Vainikas žaliavo, 
0 ant mano jauno 
Erškėčiai dygėjo.

Statyčiau dvarelį, 
Viliočiau mergelę l
Dvylikos metelių, j

2. — Neviliok, bernyti, 
Neviliok, jaunasis, 
Duok man jaunai augti 
Pas savo motutę.

6. Ant tavo rankelių 
Žiedeliai žėrėjo, 
0 ant mano jauno — 
Šviesusis kardelis.

3. — Bepig tau, mergyte, 
Pas savo motutę, 
Bėda man jaunamui 
Svetimoj šalelėj.

• 7. Ant tavo galvelės 
Bitutės lakiojo, 
0 ant mano jauno 
Švino kulkos lėkė.

4. Po tavo kojelių 
Vejelė žaliavo, 
0 po mano jauno 
Ugnelė žėrėjo.

8. Prie tavo šalelės 
Motutė stovėjo, 
O prie mano jauno — 
Smarkioji strielbelė.

*54

Juškytė

1. Ant kalnelio ligi kelių, 
Pakalnėlėj sausa, —

Nečėslyvas tas bernytis, 1 $ 
Kurs mergytės klauso. I
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2. ' Ne čėstyvas tas bernytis, 

Kurs mergytes klaūsu, 
Karčemd, stadaio, 
Pas Lejbilką kamaro.

3. Kad če tėvas dažinotu 

Imtu judu pliekti, 
Kad če tėvas ir dajustu 
Juju kaulus ir sukriūštu.

' 55.
1. Ąnt kalne'lu, ąnt aukštuju} ds 

Stov margas dvarelis. । ds

2. Tam dvare'ly, tam margamjam 
Sėd se'nas tėvelis.

3. Sėdėdamas, rymodamas 
Sūnelį supavu.

V

4. Čiūčia, lūla, sunytė'li, 
Mažą ne didelį.

5. Užčiučiavęs, užlulavęs 
V
Šerk bė'rą zirge'lį.

6. Kajp nušersi žirgužėlį, 
Kajp nuše'rsi jūdbėrė'Iį, 

Dėk tymu balnelį

7. Kajp uždė'si balnužė'lj, 
Kajp uždė'si tyminė'lį, 

Segk liuksu kilpe'les.

8. Kajp prisėgsi kiipužė'les, 
' Kajp prisėgsi auksinė'les, 

Sėsk jaunas sune'li.

9. Kajp užsė'si, sunytė'li, 
Kajp užsė'si, malutė'li, 

J6ki pas mergelę.
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2. Nečėslyvas tas bernytis, 
Kurs mergytės klauso, — 
Karčiamoj, stadaloj, 
Pas Leibuką kamaroj.

3. Kad čia tėvas dažinotų, 
Imtų juodu pliekti, 
Kad čia tėvas ir dajustų, 
Jųjų kaulus ir sukriuštų.

*55

Zaliukienė

1. Ant kalnelio, ant aukštojo, (2 k.) 
Stov margas dvarelis. (2 k.)

2. Tam dvarely, tam margajam, 
Sėd senas tėvelis.

3. Sėdėdamas, rymodamas 
Sūnelį sūpavo:

4. — Čiūčia liūlia, sūnytėli. 
Mažą, nedidelį.

5. Užčiūčiavęs, užliūliavęs 
Šerk bėrą žirgelį.

6. Kai nušersi žirgužėlį, 
Kai nušersi juodbėrėlį, 
Dėk tymo balnelį.

7. Kai uždėsi balnužėlį, 
Kai uždėsi tyminėlį, 
Sek aukso kilpeles.

8. Kai prisegsi kilpužėles, 
Kai prisegsi auksinėles, 
Sėsk, jaunas sūneli!

9. Kai užsėsi, sūnytėli, 
Kai užsėsi, maliutėli, 
Joki pas mergelę!
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10. Ąnt lialnelu, ąnt ankštųjų 

Stov žala, liepelė.

11. Ąnt liepelės viršūnėlės 
Sakais lizdą krovė.

12. .Kad tajp manu mergužėje, 
Kad tajp manu lelijėlė

Patale!) klotu.

13. Ąnt kalnelu, ąnt ankštųjų 
Stov žala liepelė.

14. Tos liepelės viršūnėje 
Eitučiu gaudžiančiu.

15. Ne tajp josios gaūdžej gaude 

Kajp mergelė verkė, 
Kajp jaunoji verkė.

16. Tu bite'lu, tu gaudžiančiu 
Kore'lej rašyti.

17. Kad tajp manu mergužė'lė, 

Kad tajp manu lelijėlė, 
Siuvi nė'lį siūtu.

5G.

1. Ąnt išėjna sese'lė iš daržu, 
Išsineša vajnikė'lį r^nko: 
Vajnikė'li manu, žalukė'li, l 
-T, x , V v Jas
N ilgą cesą as tavę dėvėsiu. J

2. Kad seselė už stalu sėdėjų, 
Su rutelu vajniku kalbėju:
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10. Ant kalnelio, ant aukštojo, 
Stov žalia liepelė,

11. Ant liepelės viršūnėlės 
Sakais lizdą krovė, —

12. Kad taip mano mergužėlė, 
Kad taip-mano lelijėlė 
Patalėlį klotui

13. Ant kalnelio, ant aukštojo, 
Stov žalia liepelė,

14. Tos liepelės viršūnėlėj 
Bitučių gaudžiančių.

15. Ne taip josios gaudžiai gaudė, 
Kaip mergelė verkė, 
Kaip jaunoji verkė.

16. Tų bitelių, tų gaudžiančių, 
Koreliai rašyti, —

17. Kad taip mano mergužėlė, 
Kad taip mano lelijėlė 
Siuvinėlį siūtų!

56

Vidikytė

1. Ant’ išeina seselė iš daržo, 
Išsineša vainikėlį rankoj: 
— Vainikėli mano žaliukėli, į _ ,X 2 k
N’ilgą čėsą aš tave dėvėsiu. J

2. Kad seselė už stalo sėdėjo, 
Su rūtelių vainiku kalbėjo:
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Ar tu ejsi su manimi drauge,

Ar padėsi kelelį kelauti?

3. Vajnikėlis taj gražėj atsakė, 

Seserėlėj kajp raštiižiu ašė:  

Taj aš ėjsiu su tavimi drauge, 

Aš padėsiu kelelį kelauti.

*

4. Aš ne pratęs vargėlu vargti, 

Aš ne pratęs purvėlu bristi, 

Aš ne pratęs šauniūju žodėlu, 

Aš ne pratęs graudžiu ašarelu.

5. Kajp aš sėsiu už baltu stąjėlu, 

Kur aš dėsiu tavę vajnikeli? 

Kajp tu sesi už baltu stalėtu, 

Aš žalusių ąnt tavu galvelės.

6. Vajnikeli žalųjų rutėlu, 

Kaspinėlej žalųjų šilkėlu, 

Ar ma ėjti ir į jaunimėlį? 

Ar ma šokti sesėlu pulkely?

7. Vajnikėlis taj gražėj atsakė 

Seserėlėj, kajp raštiižiu rašė: 

Gali ėjti ir į jaunimėlį, 

Gali ščkti sesėlu pulkely.

8. Kad ir ejsi į jaunimėlį, 

Kad ir šoksi sesėlu pulkely, 

Ne vadins jaunaja sesele, 

Ne kajšys žalomsioms rūtelėms,

9. Ne vadins jaunaja sesele, 

Ne kajšys žaidomoms rūtelėms.
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— Ar tu eisi su manimi drauge, 
Ar padėsi kelelį keliauti?

3. Vainikėlis tai gražiai atsakė 
Seserėlei, kaip raštužiii rašė: 
— Tai aš eisiu su tavimi drauge, 
Aš padėsiu kelelį keliauti.

4. Aš nepratęs vargelio vargti, 
Aš nepratęs purvelio bristi, 
Aš nepratęs šauniųjų žodelių, 
Aš nepratęs graudžių ašarėlių.

5. — Kai aš sėsiu už balto stalelio, 
Kur aš dėsiu tave,, vainikėli?
— Kai tu sėsi už balto stalelio, 
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės.

6. — Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Kaspinėliai žaliųjų šilkelių, 
Ar man eiti ir į jaunimėlį, 
Ar man šokti seselių pulkely?

7. Vainikėlis tai gražiai atsakė 
Seserėlei, kaip raštužiu rašė: 
— Gali eiti ir į jaunimėlį, ' 
Gali šokti seselių pulkely.

8. Kad ir eisi į jaunimėlį, 
Kad ir šoksi seselių pulkely, 
Nevadins jaunąja sesele, 
Nekaišys žaliosioms rūtelėms.

9. Nevadins jaunąja sesele, 
Nekaišys žaliosioms rūtelėms,

129



Ne rajtys šilkfi kaspinėlus, 
Ne sagstys rūtų vajnikė'lu.

10. Vajnikeli žalųjų rutelu, 
Kaspinė'lej žalųjų silke'lu, 

Ar ma ėjti ir į jaunimėlį? 
Ar ma stoti brole'lu pulkelį?

11. Kad ir ėjsi į jaunimėlį, 
Kad ir stosi brole'lu pulkelį, 
Ne vadins jaunaja merge'le, 
Ne kalbins mejlėjsejs žode'lejs.

12. Ne vadins jaunaja mergele, 

Ne kalbins mejlėjsejs žode'lejs, 

Ne maustys aukse'lu žiėde'lu, 
Ne sodins į vieną sūle'lį.

13. Vajnikeli žalūju rute'lu, 

Kaspinelej žalūju šilke'lu, 
Ar ma ėjti ir į gėrimėlį? 

Ar ma sesti marte'lu sūle'lį?

14. Kad ir ėjsi į gėrimėlį, 
Kad ir sesi marte'lu sūle'lį, 

Taj vadins jaunaja martele, 

Gėrėsis jaunasis bernelis.

15. Tu priiygaj jaunąjį berne'lį, 
Atsisė'daj marte'lu sūle'ly, 

Tau uždės štūpu muturėlį, 
Tau užgėrs rinckūju vyne'lu.

130



Neraitys šilkų kaspinėlius, 
Nesagstys rūtų vainikėlio.

10. — Vainikėli žaliųjų rūtelių. 
Kaspinėliai žaliųjų šilkelių, 
Ar man eiti ir j jaunimėlį, 
Ar man stoti brolelių pulkelį?

11. — Kad ir eisi į jaunimėlį, 
Kad ir stosi brolelių pulkelį. 
Nevadins jaunąja mergele, 
Nekalbins meiliaisiais žodeliais.

12. Nevadins jaunąja mergele, 
Nekalbins meiliaisiais žodeliais, 
Nemaustys aukselio žiedelio, 
Nesodins į vieną suolelį.

13. — Vainikėli žaliųjų rūtelių, 

Kaspinėliai žaliųjų šilkelių, 
Ar man eiti ir į gėrimėlį, 
Ar man sėsti martelių suolelį?

14. — Kad ir eisi į gėrimėlį, 
Kad ir sėsi martelių suolelį, 

Tai vadins jaunąja martele, 
Gėrėsis jaunasis bernelis.

15. Tu prilygai jaunąjį bernelį, 
Atsisėdai martelių suolelį — 

Tau uždės štopų muturėlį, 
Tav užgers rinckuoju vyneliu.
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51

1. Ąnt Saitu šaltinė'! u, 
Ąnt čystu vąndenelu, 
Skalbė sesė plėnas drobes 
Ąnt č/stu vąndenelu.

3. Visos manu drobelės, 
Visos manu plonosios, 
Visos manu drobuželės 
Žalėjs šilkajs sulietos.

2. Atėjna bernužėlis, 
Baltasis dobilėlis, 
Klausė, klausė, klausinėju. 
Katri tava drobelė?

4. Nesigirk, panytelė, 
Baltoji lelijėlė,.
Ar nupulsi, ar nuskęnsi 
| gylu ažerelj.

5. Kad ir pulte nupulsiu, 
Kad ir skęnste nuskęnsiu, 
Plaukys manu vajnikėlis 
Ąnt čystu vąndenelu.

58.

1. Ąnt tu kalne'lu, 
Ąnt tu aukštūju 
Stov jauni su senti, | 
Kajp ir su ūge'le. /

2. Galė ūlyčios.
Te merge'lu tanaus, 
Lejsk manę, senuti, 
Pasiulavėti.

3. Ni a£ pats ėjsiu, 
Ni tavę lejsiu, 
Jau tu keti, tu keti, 
Tu manę pamesti.

4. Pirksiu saklycią, 
Ir pnėmenajtę, 
Pirksiu tau jaunaj 
Žalu vyksmu sodą.

5. Ne nonų saklyčios, 
Ni pnėmenajtės, 
Lejsk tik manę, senuti, 
Pasiulavoti.

6. Galė ūlyčios, 
Te martelu tą'ncms, 
Le'jski manę, senuti, 
Pasiulavoti.
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57

Norvilienė

1. Ant šalto šaltinėlio.
Ant čysto vandenėlio,
Skalbė sesė plonas drobes l 2 k
Ant čysto vandenėlio. j

3. — Visos mano drobelės, 
Visos mano plonosios. 
Visos mano drobužėlės 
Žaliais šilkais siūlėtos.

2. Ateina bernužėlis, 
Baltasis dobilėlis, 
Klausė, klausė, klausinėjo:

4. — Nesigirk, panytėle. 
Baltoji lelijėle, 
Ar nupulsi, ar nuskęsi

-- Katra tavo drobelė? Į gilų ežerėlį!

5. — Kad ir pulti nupulsiu, 
Kad ir skęsti nuskęsiu, 
Plaukys mano vainikėlis 
Ant čysto vandenėlio!

58

Kazakauskienė

1. Ant to kalnelio, 
Ant to aukštojo, 
Stov jauna su senu, | 
Kaip ir su uogele. Į

4. Pirksiu seklyčių 
Ir priemenaitę, 
Pirksiu tau jaunai • 
Žalių vyšnių sodų.

2. — Gale ūlyčios — 
Ten mergelių tancius, — 
Leisk mane, senuti, 
Pasiuliavoti!

5. — Nenoriu seklyčios 
Nei priemenaitės, 
Leisk tik mane, senuti, 
Pasiuliavoti.

3. — Nei aš pats eisiu, 
Nei tave leisiu, — 
Jau tu keti, tu keti — 
Tu mane pamesti.

6. Gale ūlyčios —
Ten martelių tancius, - 
Leiski mane, senuti, 
Pasiuliavoti!
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6. Kajp aš pats ėjsiu, 
Taj ir tavę lejsiu, 
Kajp tu jauni bešoksi, 
Aš se'ns bežiopsosiu.

1. Ar aš tau ne sakiau:
Ne gčrk šalabanu, I
V
Salabans tvirtas dajkts, į
Apsuks tavu galvą. j

4. Ar aš tau ne pati? 
Ar ne gaspadlnė?

Ar aš tau n’Išviriau 
Pastarnoku barščiu’

2. Ar aš tau ne pati,, 
Ar pe gaspadlnė? 
Ar aš tau n’išviriau 
Par nedė'lą paršą?

5. Ar aš tau ne pati?
Ar ne gaspadlnė?
Ar aš tau ne suverpiau 
Par nedė'lą tolkos?

3. Ar aš tau n’ Išviriau 
Par nedė'lą paršą? 
Kad aš pati ne suvalgiau, 
Kūmutės padė'ju.

6. Ar aš tau ne suverpiau 
Par nedė'lą tolkos?
Kad aš pati ne suverpiau, 
Kūmutės padeju.

7. Par nedė'lą verpiau, 
Subato Išlenkiau, 
Nedėlo karčemė 
Tolke'lę pragė'nau.

60.

1. Ar aš tau, sesė, ne sakiati? 
Ar ne žodelį kalbėjau? | ds

3. Atjos svete'Iej subato, 
Išveš sese'Ię nedėlo.

2. Nušluk dvarelį pelnyčio, 
Atjos svete'Iej subato.

4. Išvėš sese'Ię nedėlė, 
Ims vajnįkė'lį seredo.
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7. — Kai aš pats eisiu, 
Tai ir tave leisiu, — 
Kai tu jauna bešoksi, 
Aš sens bežiopsosiu.

59

Samuolienė

1. Ar aš tau nesakiau: 12 k
— Negerk šalabano — J 
Šalabans tvirtas daikts, į _ ,

2 2 kApsuks tavo galvą! J

4. Ar aš tau ne pati, 
Ar ne gaspadinė, 
Ar aš tau n’išviriau 
Pastarnoko barščių?

2. Ar aš tau ne pati, 
Ar ne gaspadinė, 
Ar aš tau n’išviriau * 
Per nedėlią paršą?

5. Ar aš tau ne pati. 
Ar ne gaspadinė, 
Ar aš tau nesuverpiau 
Per nedėlią tolkos?

3. Ar aš tau n’išviriau 
Per nedėlią paršą? 
Kad aš pati nesuvalgiau, 
Kūmutės padėjo.

6. Ar aš tau nesuverpiau 
Per nedėlią tolkos?
Kad aš pati nesuverpiau, 
Kūmutės padėjo.

7. Per nedėlią verpiau, 
Subatoj išlenkiau, 
Nedėlioj karčiamoj 
Tolkelę pragėriau!

60

Senkauskienė

1. — Ar aš tau, sese, nesakiau, 
Ar ne žodelį kalbėjau? (2 k.)

3. Atjos sveteliai subatoj, 
Išveš seselę nedėlioj.

2. Nušluok dvarelį pėtnyčioj, 
Atjos sveteliai subatoj.

4. Išveš seselę nedėlioj. 
Ims vainikėlį seredoj
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5. Aš par naktelę n’ užmigau, 
Vis vajnikėlį vaktavaū.

7. Aš par dienelę parverkiau, 
Ni burnužėlės ne pra.usiaū.

6. Tik priės aušrelę t’ užmigau 
Ir vajnikelu ne radau.

8 Aš nusiprailsiu burniižę 
Žalu rutelu rasūže.

9 Nusišlustysiu burnūžę
Raudonu rožių lapūžejs.

61.

1. Ar ejsi, ar nori,} ds

Ar ėjsi, dukrelė, už kūningu, 
Dukterėlė, už kiiningu?

ds

2 Ne ėjsiu, ne nonų, 
Ne ėjsiu, močiutė, už kiiningu. 

Motynėlė, už kūningu.

3. Palipu, taj lipu,

Palipu, dukrelė, aukštą svirną, 
Dukterėlė, aukštą svirną.

4. Nupulė, taj pūlė, 
Nupulė, dukrelė, nū trepe'lu, 

Dukterėlė, nu trepe'lu.

5. Paguldė, taj guldė, 
Paguldė dukrelę ąnt lęntelės, 

Dukterėlę ąnt lęntelės.

6. Padarė, taj darė, 
Padarė dukrelėj naūją grabą, 

Dukterėlėj naūją grabą.
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Aš per naktelę n’užmigau. 
Vis vainikėlį vaktavau.

6. Tik prieš aušrelę t’užmigau — 
Ir vainikėlio neradau.

7. Aš per dienelę perverkiau. 
Nė burnužėlės neprausiau.

8. Aš nusiprausiu burnužę 
Žalių rūtelių rasuže.

9. Nusišluostysiu burnužę 
Raudonų rožių lapužiais.

*61

Gotautienė

I. — Ar eisi, ar nori, (2 k.) 
Ar eisi, dukrele, už kunigo, l 
Dukterėle, už kunigo? j

2. — Neeisiu, nenoriu, 
Neeisiu, močiute, už kunigo, 
Motinėle, už kunigo!

3. Palipo, tai lipo, 
Palipo dukrelė aukštų svirnų, 
Dukterėlė aukštų svirnų.

4. Nupuolė, tai puolė, 
Nupuolė dukrelė nuo trepelių, 
Dukterėlė nuo trepelių.

5. Paguldė, tai guldė, 
Paguldė dukrelę ant lentelės, 
Dukterėlę ant lentelės.

6. Padarė, tai darė, 
Padarė dukrelei naujų grabų, 
Dukterėlei naujų grabų.

i 37



7. |deju, taj dejų, 
Idėjų dukrelę į grabelį, 

Dukterėlę į grabelį.

8. Ištajsė, taj tajsė, 
Ištajsė dukre'lej plonoms drobėms, 

Dukterėlėj plonoms drūbėms.

9 Pakinkė, taj k'inkė, 
Pakinkė dukre'lej bė'rus žirgus, 

Dukterė'lej bė'rus žirgus

10. N ii vežė, taj vėžė,
Nuvežė dukrelę į kape'lus, 

Dukterėlę į kape'lus.

11 Iškasė, taj kasė, 
Iškasė dukre'lej gilę dubę, 

Dukterė'lej gilę dubę.

12 Įle'jdu, taj le'jdu, 
Įlejdu dukrelę į dube'lę, 

Dukterėlę į dube'lę

13. Užkasė, taj kasė,

Užkasė dukre'lę judoms žemėms, 
Dukterė'lę jūdūms že'mėms.

6‘2.

1. Aš ąnksti kė'lau,

Ir vėlaj gulai), 
Ėjau rūtų darželį, | 

Skyniau rūtų kviėtke'lę.

2. Viė'ną užkišaū,

Ąntrą prisegiau, 
Vis vėjiižis niiputė, 
Vis vėjužis nūputė.
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7. Įdėjo, tai dėjo, 
Įdėjo dukrelę į grabelį, 
Dukterėlę į grabelį.

8. Ištaisė, tai taisė, 
Ištaisė dukrelei plonoms drobėms, 
Dukterėlei plonoms drobėms.

9. Pakinkė, tai kinkė, 
Pakinkė dukrelei bėrus žirgus, 
Dukterėlei bėrus žirgus.

10. Nuvežė, tai vežė, 
Nuvežė dukrelę į kapelius, 
Dukterėlę į kapelius.

H. Iškasė, tai kasė, 
Iškasė dukrelei gilią duobę, 
Dukterėlei gilią duobę.

12. Įleido, tai leido, 
Įleido dukrelę į duobelę. 
Dukterėlę į duobelę.

13. Užkasė, tai kasė, 
Užkasė dukrelę juodoms žemėms, 
Dukterėlę juodoms žemėms.

62

Dievienė

1. Aš anksti kėliau 
Ir vėlai guliau, 
Ėjau rūtų darželį, 
Skyniau rūtų kvietkelę.

2. Vieną užkišau, 
Antrą prisegiau, — 
Vis vėjužis nupūtė, 
Vis vėjužis nupūtė.

139



3. Par lauką jojau, 
Atgal žiurėjau, 

Ar lyd manę merge'lė? 
Ar žiūri pro ląnge'lį?

4. Par giną jojau, 
Kiške'lj šoviau, 

Puke'lej sudulkėjo, 
Giružė suskąmbė'ju.

5. Ar tau gajlė'ju 
Kiškiu pukužė'lu?

Ar jū mažu vajke'Iu, 
Giružės klajunė'lu’

6. Ni ma gajlė'ju 
Kiškiu pukužė'lu, 

Ni jū mažu vajke'Iu,- 
Giružės klajunė'lu.

7. Tik ma gajlė'ju
Jaunos mergužėlės, 

Ir jos jaunu diėnužė'lu, 
Rute'lu vajnikė'lu.

63.

1. Aš druts, kajp pliėns, 
Aš balts, kajp piėns, 

O manu mergužė, | 
Kajp lelijūžė. J

2. Močiutė manu, 
Senoji manu, 

Pasė'k ma, močiutė, 
Žalas rute'les.

3. O ėjčiau, klausčiau 

Jaunos seselės. 
Ar dygsta rute'les?

Ar garbiniūja?

4. Tąnkej ląnkyčiau, 
Tąnkej žiurė'čiau, 

O kokėjs žiėde'lejs 
Rūtelės žydės?

5. O ja raudonajs 
Žiėde'lejs žydes, 

Raudosi, seselė, 
Tu kas dienužę.

6. O ja geltonajs 
Žiėde'lejs žydė's, 

Dajnūsi, sese'lė, 
Tu kas dienužę.

7. Ėjaū kelūžtu, 

Mymau takūžius, 
Aš par ašarė'Ies 

Ke'lu ne mačiau.

8. Aš par ašaras 
Ke'lu ne mačiau, 

Aš savu močiutę 
Kasdien atląnkiaū.
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3. Per lauką jojau, 
Atgal žiūrėjau, 
Ar lyd mane mergelė, 
Ar žiūri pro langelį?

4. Per girią jojau, 
Kiškelį šoviau, — 
Pūkeliai sudulkėjo, 
Giružė suskambėjo.

5. — Ar tau gailėjo 
Kiškio pūkužėlių, 
Ar jo mažų vaikelių, 
Giružės klajūnėlių?

6. — Nei man gailėjo 
Kiškio pūkužėlių, 
Nei jo mažų vaikelių, 
Giružės klajūnėlių.

7. Tik man gailėjo 
Jaunos mergužėlės 
Ir jos jaunų dienužėlių. 
Rūtelių vainikėlio!

63

1. Aš drūts kaip pliens, 
Aš balts kaip piens, 
O mano mergužė \ 2 k 
Kaip lelijužė. j

2. Močiute mano, 
Senoji mano, 
Pasek man, močiute, 
Žalias rūteles.

3. O, eičiau, klausčiau 
Jaunos seselės, 
Ar dygsta rūtelės, 
Ar garbiniuoja?

4. Tankiai lankyčiau, 
Tankiai žiūrėčiau, 
O kokiais žiedeliais 
Rūtelės žydės.

5. O jei raudonais 
Žiedeliais žydės, 
Raudosi, sesele, 
Tu kas dienužę.

6. O jei geltonais 
Žiedeliais žydės, 
Dainuosi, sesele, 
Tu kas dienužę.

7. Ėjau kelužiu, 
Myniau takužius, 
Aš per ašarėles 
Kelio nemačiau.

8. Aš per ašaras 
Kelio nemačiau, 
Aš savo močiutę 
Kasdien atlankiau.
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9. Tėveli manu, 
Senasis manu 

Pasė'k ma, tėve'li, 
Žalus miėže'lus.

10. O ėjčtau klausti 
Jaunu brolelu, 

Ar dygsta miėžėlej?
Ar būjnus bus?

11. Ėjciau, ląnkyčiau, 

T^nkęj žiurė'čiau, 
O kokėjs žiėde'lejs 

Miėže'lej žydės?

12. O ja raudūnajs 
Žiėde'lejs žydes, 

Randėsi, brole'li, 
Tu kas diėnilžę.

13. O ja geltonąją 
Žiė'de'lejs žydė's, 

Dajnusi, brole'li, 
Tu kas diėniižę.

14. Ėjau kelilžiu, 

MVmau takilžius, 
Aš par ašarėles 

Kėlu ne mačiau.

15. Aš par ašaras 
Ke'lu ne mačiau, 

Aš savu tėvelį 
Kasdiė'n atląnkiaū.

64.

1. Aš galu gert, ulavot, l 
Aš užmigdžiaū berne'lį. J

2. Aš užmigdžiaū bernužė'lį 
Po diė'medžiu krume'lu.

3. Aš apsakiau kajmynė'lams 
Ir visaj giminėlėj:

4. Ne pajudink diėmedėlu, 
Ne pabildink berne'lu.

5. Ir Atlėkė sakalėlis
Iš žalėsios gire'lės.
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6. Ir Jtupė sakalėlis
1 diėmedžiu krūmelį.

7. Pajudinu diemedėlį, 
Pabildinu berne'lį.

8. Aš galit gert, ulavūti, 
Aš užmigdžaū merge'lę.

9. Aš užmigdžiaū mergužėlę 
Žalam rūtų darže'ly.

10. Žalam rūtų darže'ly 

Po bijūnu krume'lu.



9. Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Pasek man, tėveli, 
Žalius mieželius.

10. O, eičiau klausti 
Jauno brolelio, 
Ar dygsta mieželiai, 
Ar buinūs bus?

11. Eičiau, lankyčiau, 
Tankiai žiūrėčiau, 
O kokiais žiedeliais 
Mieželiai žydės.

12. O jei raudonais 
Žiedeliais žydės, 
Raudosi, broleli, 
Tu kas dienužę.

13. O jei geltonais 
Žiedeliais žydės, 
Dainuosi, broleli, 
Tu kas dienužę.

14. Ėjau kelužiu, 
Myniau takužius, 
Aš per ašarėles 
Kelio nemačiau.

15. Aš per ašaras 
Kelio nemačiau, 
Aš savo tėvelį 
Kasdien atlankiau.

•64

Bakšaitienė

1. Aš galiu gert, uliavot, —Į j 
Aš užmigdžiau bernelį, j

2. Aš užmigdžiau bernužėlį 
Po diemedžio krūmeliu.

3. Aš apsakiau kaimynėliams
Ir visai giminėlei:

4. — Nepajudink diemedėlio, 
Nepabudink bernelio.

5. Ir atlėkė sakalėlis
Iš žaliosios girelės,
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6. Ir įtūpė sakalėlis 
Į diemedžio krūmelį,

7. Pajudino diemedėlį, 
Pabudino bernelį.

8. Aš galiu gert, uliavoti, - 
Aš užmigdžiau mergelę,

9. Aš užmigdžiau mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely,

10. Žaliam rūtų daržely 
Po bijūno krūmeliu.



ii. Aš apsakiau kajmynė'lėms 
Ir visaj giminėlėj:

13. Ir Atlėkė gegužėlė 

iš žalosios gire'lės.

12. Ne pajudink bijunelu, 14. Ir ‘/tūpė gegužėlė
Ne pabudink mergelės. Į bijūnu krume'lj.

15. Pajudinu bijūnėlį, 
Pabildinu merge'lę.

65.

1. Aš gana prašiau,
Aš ganži meldžiau 

Savu senu tėvuželu: I 
Sėk ma gelsvės linėlus. J

2. Aš ėjau ąnkstl,
Aš ėjau vėlaj, 

Ląnkiaū gelsvus linužė'lus, 
Braukiau rytu raselę.

3. O aš pamačiau

Gale laukuželu, 
Ąnžūlėlj lingūjantį, 
Viršūnėlę siubujant.

4. Aš vis dingojau,
Kad ąnžūluželis, 

Buvęs manu bernužėlis, 
Pagirūžejs vajkščiūjęs.

5. Aš ganė. rinkaus, 
Aš gana -lasiaūs 

Artojėlį bernužėlį, 
Artojėlį bernelį

6. Aš išsirinkau, 
Aš išsitasiaū

Dajnūžiu špilvonuželį, 
Karčemos girtūklėlį.

7. O jis pragėrė 
V
Šimtą šeštokelu

J geltoną smujkužėlj, 
į raudoną šilke'lj

8. Jis būt pragėręs 
Da ąntrą šimtelį, 

Tik merge'lė nė davė, 
Tik jaunoji nė davė.

66.

1. Aš išdajnavaū
Visžts dajne'les, 

Tik vienos ne dajnavaū. į ds

2. Kad aš dajnavaū 
Rūtų darže'ly, 

Klajpėdūžė girdėju.
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11. Aš apsakiau kaimynėlėms 
Ir visai giminėlei:

13. Ir atlėkė gegužėlė 
Iš žaliosios girelės,

12. — Nepajudink bijūnėlio, 
Nepabudink mergelės.

14. Ir įtūpė gegužėlė 
Į bijūno krūmelį,

15. Pajudino bijūnėlį, 
Pabudino mergelę.

*65

Masaitienė

Savo seno tėvužėlio: K Artojėlį bernužėlį,
— Sėk man gelsvus linelius!J ’ Artojėlį bernelį.

1. Aš gana prašiau, 
Aš gana meldžiau

5. Aš gana rinkaus. 
Aš gana lasiaus

2. Aš ėjau anksti, 
Aš ėjau vėlai, 
Lankiau gelsvus linužėlius, 
Braukiau ryto raselę.

6. Aš išsirinkau, 
Aš išsilasiau 
Dainužių špilvonužėlį, 
Karčiamos girtuoklėlį.

3. 0 aš pamačiau 
Gale laukužėlio 
Ąžuolėlį linguojantį, 
Viršūnėlę siūbuojant.

4. Aš vis- dingojau, 
Kad ąžuolužėlis 
Buvęs mano bernužėlis, 
Pagiružiais vaikščiojęs.

7. 0 jis pragėrė 
Šimtą šeštokėlių 
Ir geltoną smuikužėlį, 
Ir raudoną šilkelį.

8. Jis būt pragėręs 
Dar antrą šimtelį, 
Tik mergelė nedavė, 
Tik jaunoji nedavė.

*66

Gotautienė

1. Aš išdainavau
Visas daineles,
Tik vienos nedainavau. (2 k.)

2. Kad aš dainavau 
Rūtų daržely, 
Klaipėdužėj girdėjo.
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3. O kas girdėju, 

Kas ne girdėju, 
Gird jaunasis bernelis.

4. Karūžy būdams, 
Vargužį vargdams, 

Po gasėlį vajkščiodams.

5. Parbeg bajvėlis 
J ūrėms — marelėms 

Su brąngiu tavorė'lu.

6. Ne su ruge'lejs, 
N i su kviėte'lejs, 

Su dymniomsioms sėklelėms.

7. Ejva, seselė, 
J pajure'Ię, 

Pirksi v brąngiu seklei u

8. Ej, sė'siv, sė'siv 

Tė'vu daržely

Po stikliniu ląngėlu.

9. Jū retaj sėjau, 

Jū tąnkej dygu.
Tajp gražėj bumburavu.

10. Taj gražėj dygu, 
Taj bumburavu, 

Taj gražėj išlapoju.

11. Cidabru iapaj, 
Auksu žiėde'lej, 

Dėjmentu viršūnėlė.

12. Nū viršūnėlės 
Vajn'iką pyniau, 

Aš pati pardėvėjau.

13. Iš pašake'lu 
Kviėtkėlę skynsiu, 

Bernėluj n usnį n tinsi u.

14. Ni pati nėšiu, 
Ni kitam dusi u, 

Zylelę nulėkdinsiu.

15. Parlėk zylelė 

Pavasarėly, 

Parneš mejlūs žodėlus 
Nū jaunėju bernėlu.

16. Ne tiek zylelės 
Rajbū phinksnėlu, 

Kiek ma mejlū žode'lu.

G3.

1. Aš įšokau į kamarą 
Smiėtūnos lajžyti,

Ir atpūlė gaspadlnė 
Su vyčia švajstyti.

146



3. O kas girdėjo, 
Kas negirdėjo, — 
Gird jaunasis bernelis,

4. Karužy būdams, 
Vargužį vargdams, 
Po gaselį vaikščiodams.

5. Parbėg laivelis 
Jūrėms marelėms 
Su brangiu tavorėliu, —

6. Ne su rugeliais, 
Nei su kvieteliais, — 
Su dimniosioms sėklelėms.

7. — Eiva, sesele, 
Į pa jūrelę, 
Pirksiv brangių sėklelių.

8. Ei, sėsiv, sėsiv 
Tėvo daržely 
Po stikliniu langeliu.

9. Juo retai sėjau, 
Juo tankiai dygo, 
Taip gražiai bumburavo.

10. Tai gražiai dygo, 
Tai bumburavo, 
Tai gražiai išlapojo.

11. Sidabro lapai, 
Aukso žiedeliai, 
Deimanto viršūnėlė.

12. Nuo viršūnėlės 
Vainiką pyniau, 
Aš pati pardėvėjau.

13. Iš pašakėlių 
Kvietkelę skinsiu, 
Berneliui nusiuntinsiu.

14. Nei pati nešiu, 
Nei kitam duosiu, — 
Zylele nulėkdinsiu.

15. Parlėk zylelė 
Pavasarėlį, 
Parneš meilius žodelius 
Nuo jaunojo bernelio.

16. Ne tiek zylelės 
Raibų plunksnelių, 
Kiek man meilių žodelių.

*67

Vidikytė

I. Aš įšokau į kamarą 
Smetonos laižyti, 
Ir atpuolė gaspadinė % 
Su vyčia švaistyti!
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2. Kur ma dingti, kur ma pulti, 

Kur pasikavdti?
Jau ma, regiū, šęn naktelę 

Namė ne nakvėti.

3. Aš įpulau į kanapes, 
Tariau, kad bus vieta, 

Ir atpulė gaspadlnė, 
Išsilaužė mietą.

4. Ir atradus ir pripulė, 
Ma ščnus sudaužė;

Kanapėlės tankios būvu 
Kojeles pajmoju.

5. Aš vajkas vigrūs būdamas, 
Norėjau išsprūsti, 

Ir iš anos bjaunū r^nku, 
Kajp nors išsisūkti.

6. Uždėjusi balanėlę,

Ma ąnt pečiu Hjkė, 
Kajpū vanags alkans būdams 

Grėjtaj vištą pešti.

7. Putros savej prisisrėbęs, 
Geriau būt atgulti, 

Ne kajp šokti į kamarą 

Smiėtdnos iajžyti.

8. Kad užmigtu gaspadlnė, 
Akeles užmėrktu, 

O ji savu visą 4mzi 
Daugiau ne atmerktu.
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2. Kur man dingti, kur man pulti, 
Kur pasikavoti?
Jau man, regiu, šią naktelę 
Namie nenakvoti.

3. Aš įpuoliau į kanapes, 
Tariau, kad bus vieta, 
Ir atpuolė gaspadinė,

• Išsilaužė mietą!

4. Ir atradus ir pripuolė, 
Man šonus sudaužė, — 
Kanapėlės tankios buvo, 
Kojeles painiojo.

5. Aš vaikas, vigrus būdamas, 
Norėjau išsprūsti
Ir iš anos biaurių rankų 
Kaip nors išsisukti.

6. Uždėjusi balanėlę 
Man ant pečių laikė, 
Kaipo vanags, alkaus būdams, 
Greitai vištą pešti.

7. Putros savei prisisrėbęs, 
Geriau būt atgulti, 
Nekaip šokti į kamarą 
Smetonos laižyti.

8. Kad užmigtų gaspadinė, 
Akeles užmerktų, 
O ji savo visą amžių 
Daugiau neatmerktų!
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1. Aš miėgu,miegu, miėgelu, Jds 
Aš ne miėge'lu mergelė.j ds

2. O tegu miega viėntiirtė, 
Viėntiirtė tėvu dukrelė.

3. Kurt ąnt miegu užaugus, 
Sunkiu darbe'Iu ne dirbus.

4. Sunkiu darbėlu ne dirbus, 
Ląnkd šiene! u ne grėbus.

5. Ląnko štėne'lu ne grėbus, 
Kalne rugėlu ne pjovus.

6. Kalne rugėlu ne pjovus, 
Laukė Imėlu ne rūvus.

69.

1. Aš nulytūji,
Aš nusnigtoji, 

Matūšės nutartėji. j ds

2. Aš ejnti šenaj, 
Aš ejnii tenaj, 

Kur ėjsiu ne lėjdžiama?

3. O kur aš ėjsiu, 
Aš ne lėjdžiama, 

Brolėlu ne lydima?

4. Matiišė lėjdu,
Brolėlej lydi, 

Bahiūk, tarnaj, žirgėlus.

S. Kajp aš išėjsiu
Iš tu kiėmėlu, 

Paliksiu jums rujme'lį.

6. Paliksiu lūdnus, 
Paliksiu rūstus, 

Paliksiu graūdžej vėrkiant.

T. Kajp aš nuėjsiu 
Pas anytėlę, 

Te ristu gražėj šokant.

8. Mošėlės ščka,
Diė'vers užmoka, 

Bernūžis mėjlej kalba.

70.

1. Aš ne galb daugel gėrti, | ds 
Rejks ma rytė ąnkstl kdlti.} ds

2. Rejks ma rito ąnkstl kelti, 
V
Sejmynėlę pribūdinti.
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68

Veličkienė

1. Aš miego, miego, miegelio, (2 k.) 4. Sunkių darbelių nedirbus, 
Aš ne miegelio mergelė. (2 k.) Lankoj šienelio negrėbus;

2. O tegu miega vienturtė, 
Vienturtė tėvo dukrelė,

3. Kuri ant miego užaugus, 
Sunkių darbelių nedirbus;

5. Lankoj šienelio negrėbus, 
Kalne rugelių nepiovus;

6. Kalne rugelių nepiovus, 
Lauke linelių nerovus.

69

Gotautienė

*70

1. Aš nulytoji, 
Aš nusnigtoji, 
Motušės nutartoji. (2 k.)

5. Kai aš išeisiu 
Iš to kiemelio, 
Paliksiu jums ruimelį.

2. Aš einu šenai, 
Aš einu tenai, — 
Kur eisiu neleidžiama?

6. Paliksiu liūdnus,
Paliksiu rūstus, 
Paliksiu graudžiai verkiant.

3. O kur aš eisiu, 
Aš neleidžiama, 
Brolelių nelydima?

7. Kai aš nueisiu
Pas anytėlę,
Ten rasiu gražiai šokant.

4. Motušė leido, 
Broleliai lydi, 
Balnok, tarnai, žirgeliusl

8. Mošelės šoka, 
Dievers užmoka, 
Bernužis meiliai kalba.

Norvilienė

1. Aš negaliu daugel gerti, (2 k.) 
Reiks man rytoj anksti kelti; (2 k.)

2. Reiks man rytoj anksti kelti, 
Šeimynėlę pribudinti;
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v
3. Sejmynėlę pribCidinti,- 

Ir darbelį paradyti.

4. Ir darbelį parodyti, 
Artojėlams art išėjti.

5. {mokinčiau mergužėlę: 
Ne vėlinki pusrytelus.

;6. Žmonių moters pietus neša, 

Manu mergiižė pusrytė'lus.

7. Pasilėjsčiau šernus jaučius, 
Nusiėjčiau į beržyną.

8. Nusiėjčiau į beržyną, 
Pasilaūžčiau be'ržu rykštę.

9. Pasiiaužčiau be'ržu rykštę, 
‘Pamokinčiau mergužėlę.

10. Ąnkstl kelti, vėlaj gulti, 
V 
Sejmynėlę pribiidinti.

11. Aš mergėlej par pete'lus, 
Ašarėlės par vejde'lus.

12. Aš ne kaltk, bernužėli, 
Kam shrentej tąmsą svirną?

13. Aš ne mačiau aušros aūštant. 
Ni saulelės užtekančios.

14. Ni saulelės užtekančios, 
Artojėlu art išėjnant.

15. Artojėlu art išėjnant, 
Piėmenė'Iu išgenančiu.
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3. Šeimynėlę pribudinti 
Ir darbelį parodyti;

4. Ir darbelį parodyti, 
Artojėliams art išeiti.

5. [mokinčiau mergužėlę: 
— Nevėlinki pusrytėlius!

6. Žmonių moters pietus neša, 
Mano mergužė pusrytėlius.

7. Pasileisčiau šėmus jaučius, 
Nusieičiau į beržyną;

8. Nusieičiau į beržyną, 
Pasilaužčiau beržo rykštę;

9. Pasilaužčiau beržo rykštę, 
Pamokinčiau mergužėlę —

10. Anksti kelti, vėlai gulti, 
Šeimynėlę pribudinti.

11. Aš mergelei per petelius, 
Ašarėlės per veidelius.

12. — Aš nekalta, bernužėli, 
Kam surentei tamsų svirną?

13. Aš nemačiau aušros auštant 
Nei saulelės užtekančios;

14. Nei saulelės užtekančios, 
Artojėlių art išeinant;

15. Artojėlių art išeinant, 
Piemenėlių išgenančių!
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71.

1. Aš ne lutas esmu.
Aš ne tykau lašu, 

Aš paršokau aukštas (*)  kūrkas 
Ąnt 4nzulu grindų.

(*) Rankrašty stov: augštas. Tajpojaū: paūgštis, augsas

2. Bernužėli manu,
Dobilėli manu, 

Kam tu šė'rej žirgužėlį? 
Ne jodytas atliks.

3. Mergužėlė manu,
Lelijėlė manu, 

Da aš tunu du brole'lu, 
Parjodys žirgūžį.

4 Aš ne lutas esmė.
Aš ne tykau lašu, 

Aš paršokau aukštas k ii r kas 
Ąnt Ąnžūlu grindų.

5. Mergužėlė manu,
Lelijėlė manu, 

Kam tu sejej žalas rūtas?
Ne ravėtos atliks.

6, Bernužėli manu,
Dobilėli manu, 

Da aš turiū dvi šešėli, 
Nuravės rute'les.

1. Aš n6nu miegu, 
Saldaus miėgėlu,

Kad aš užmigčiau 
Nors valąndėlę.

ds
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Masaitienė

1. Aš ne liūtas esmu, 
Aš netykau lašo, 
Aš paršokau aukštas kurkas 
Ant ąžuolo grindų.

2. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kam tu šėrei žirgužėlį — 
Nejodytas atliks?

3. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Dar aš turiu du broleliu — 
Per jodys žirgužį.

4. Aš ne liūtas esmu, 
Aš netykau lašo, 
Aš paršokau aukštas kurkas 
Ant ąžuolo grindų.

5. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kam tu sėjai žalias rūtas — 
Neravėtos atliks?

6. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Dar aš turiu dvi seseli — 
Nuravės rūteles.

72

Norvilienė

L Aš noriu miego, 
Saldaus miegelio, 
Kad aš užmigčiau 
Nors valandėlę.
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2. Kad aš užmigčiau 
Nors valąndėlę, 
Aš pasivėrsčiau 
| gegužėlę.

3. Aš pasivėrsčiau 
l gegužėlę, 
Aš nusilė'kčiau

{ tėviškėlę

4. Aš nusilė'kčiau 
I tėviškėlę, 
Aš nusilėjsčiau 
Vykšntu sodely.

5. Aš nusilėjsčiau 
Vykšniu sodely, 
Kukifčian rytą 
Ir vakarėlį.

6. Kukavau rytą 
Ir vakarėlį, 
Nieks ne supritu, 
Ni motynė'lė.

7. Išėjn močititė 
Iš aukštu svirnu, 
Klausta brolelu, 
Kas do paukštelė?

8. Ąnt jos balselu 
Būtu dukrelė, 
Rajbos plunksnelės, 
Kajp gegužėlės.

73.

1. Aš įsėjau linelus 
į tėtiišiu laukelį, 
Aš įsejau žalą liną, | 

Jam trt gūdi, žalą liną, I 
Jau (*).

(*) Ąnt tu pavydalu lyrfifk: 
pčsmu žemiau.

2 Aš nuroviau linelus 
Tėtušė'lu laukely.

Aš nurūviau žal. ...

3. Aš parvežiau linelus
Iš tėvelu laukėlu, 

Aš parvežiau žal. . . .

„žalą liną . . .“ po žė'dnu
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2. Kad aš užmigčiau 5. Aš nusileisčiau
Nors valandėlę, 
Aš pasiversčiau 
į gegužėlę.

Vyšnių sodely, 
Kukuočiau rytą 
Ir vakarėlį.

3. Aš pasiversčiau 
Į gegužėlę, 
Aš nusilėkčiau 
Į tėviškėlę.

6. Kukavau rytą 
Ir vakarėlį, 
Nieks nesuprato, 
Nei motinėlė.

4. Aš nusilėkčiau 
Į tėviškėlę, 
Aš nusileisčiau 
Vyšnių sodely.

7. Išein močiutė 
Iš aukšto svirno, 
Klausia brolelio: 
— Kas do paukštelė?

8. Ant jos balselio 
Būtų dukrelė, 
Raibos plunksnelės 
Kaip gegužėlės.

73

Jurgaitienė 

1. Aš išėjau linelius
Į tėtušio laukelį, 
Aš įsėjau žalią liną, 
Jam tit gūdi, žalią liną, 

Jau.*

2. Aš nuroviau linelius 
Tėtušėlio laukely, 
Aš nuroviau žal...

3. Aš parvežiau linelius 
Iš tėvelio laukelio, 
Aš parvežiau žal..,

žemiau po kiekvieno posmo panašiai lyruok: „Žalią liną..
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4. Aš jdžiėviau linėlus 
j tėtušiu jaujėlę, 

Aš įdžičviau žaj.

5 Aš nukulau linėlus 
Tėtušė'Iu jaujėlė. 

Aš nukulau žal.

6. Aš pasklejdžtau linėlus 
Ąnt tėtušiu laukėlu, 
Aš pasklejdžtau žal. .

1. Aš surinkau linėlus 
Iš tėtušiu laukėlu. 
Aš surinkau žal...

9. Aš išmyniau linėlus 
Tėtušėliu jaujėlė, 
Aš išmyniau žėl...

9. Aš nubrukaū linėlus 
Tėtušė'Iu jaujėlė, 
Aš nubrukau žal...

10. Aš pardaviau linėlus 
Nuvežęs ąnt turgėlaus, 

Aš pardaviau žal. .

74.

1. Vaj, tčli, toli, 
Tdli manu mergele.

2. Vaj, tdli, toli, 
T61i manu jaunoji.

3? Du Šimtu mylu 
v
Siu lygiųjų laukėlu.

4. Ąntru du šimtu 
V
Šios žalosios girelės.

5, Par tąn girelę 
Teka srovės upelis.

6. Ąnt tu upelu, 
Žydi balti jiėvėlė.

7. O ir ištlku

Sis šiaurusis vėjelis,

8. O ir niiputė
Nu jiė vėlės žiėdėlus

9.  Vaj, š(nla, bąnla*
Baltos jtė'vos žiėdėlej.

10. Vaj, krjfnta, bjnra 

Baltos jiėvos žiėdėlej.

11. O kas sur'inku
Baltės jtė'vos žiėdėlus?

12. Sesūžė rinku
Baltos jiėvos žiėdėlus.
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4. Aš įdžioviau linelius 
Į tėtušio jaujelę, 
Aš įdžioviau žal...

5. Aš nukūliau linelius 
Tėtušėlio jaujelėj, 
Aš nukūliau žal...

6. Aš paskleidžiau linelius 
Ant tėtušio laukelio, 
Aš paskleidžiau žal...

7. Aš surinkau linelius 
Iš tėtušio laukelio, 
Aš surinkau žal...

8. Aš išmyniau linelius 
Tėtušėlio jaujelėj, 
Aš išmyniau žal...

9. Aš nubrukau linelius 
Tėtušėlio jaujelėj, 
Aš nubrukau žal...

10. Aš pardaviau linelius, 
Nuvežęs ant turgelio, 
Aš pardaviau žal...

Dabkuvienė

1. Vai, toli toli, ] 
Toli mano mergelė, I

2. Vai, toli toli, 
Toli mano jaunoji;

3. Du šimtu mylių 
Šio lygiojo laukelio,

4. Antru du šimtu 
Šios žaliosios girelės.

5. Per tą girelę 
Teka srovės upelis,

6. Ant to upelio,
- Žydi balta ievelė.

7. O ir ištiko
Šis šiaurusis vėjelis,

8. O ir nupūtė 
Nuo ievelės žiedelius.

9. Vai, šąla bąla 
Baltos ievos žiedeliai,

10. Vai, krinta byra 
Baltos ievos žiedeliai.

11. O kas surinko 
Baltos ievos žiedelius?

12. Sesužė rinko 
Baltos ievos žiedelius
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13. Ji surinkdama, 
Į kviėtkelę dedama.

26. 0 bene mūsų
Seselės savalninkės?

14. Ji sudedama, 
Vajnikėlį pindama.

27. 0 benė musu
Name'lu puste'lnikės?

15. Ji nuplndama, 
Į dunojų mesdama:

28. Kurt ne klaūsė 
Ni tė'vu, ni močiiitės,

16. Vaj, plauki, plauki, 
Vajnikėli, pastoviu

29. Kurt ne klausė 
Ni brdlu, ni sese'lu,

17. 0 kajp priplauksi 

Manu tėvu dvarelį,

30. Kurt ne verpė 
V
Siu baltųjų line'lu,

18. 0 kajp priplauksi 

Žalu variu vartelus,
31. Kurt ne audė 

V
Siu plonųjų drobe'lu,

19. 0 tu če risi 
Manu se'ną močiiltę,

32. Kurį teklausė 
Karėjviu vandraunjnku,

20. Ąnt vannėlu 
Vartelu berymančę,

33. Kuris vandrūvu 
Į sve'čiąję šalelę,

21. 0 ir sustoki, 
Po močiutės vartėlejs.

34. Kuris vandravu
J Proncūzu žemelę.

22. Vaj, dūki, dūki 
Močiutėj labas dienas.

35. Ji ne girdėju 
-Tėvelu dūsaujančiu.

23. 0 ir išėjna 
Brolužis kū jauniausias,

36. Ji ne girdėju 
Močiutės graūdžej vėrkiant.

24. 0 ir pamatė 
Vajnikėlį dundjuj

37. Tik ji girdėju 
Bugnelus uz'Sjančius.

25. 0 kand, kand, 
Vajnlkas po dunojų?

38. Tik ji tematė 
Lęndreles siubūjančias-
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13. Ji surinkdama, 
Į kvietkelę dėdama,

14. Ji sudėdama, 
Vainikėlį pindama,

15. Ji nupindama, 
Į dunojų mesdama:

16. — Vai. plauki, plauki, 
Vainikėli, pasroviui!

17. O kai priplauksi 
Mano tėvo dvarelį,

18. O kai priplauksi 
Žalio vario vartelius,

19. O tu čia rasi 
Mano seną močiutę,

20. Ant varinėlių 
Vartelių berymančių,

21. O ir sustoki
Po močiutės varteliais,

22. Vai, duoki, duoki 
Močiutei labas dienas.

23. O ir išeina 
Brolužis kuo jauniausias,

24. O ir pamatė 
Vainikėlį dunojuj.

25. — O kieno, kieno 
Vainikas po dunojų?

26. O bene mūsų 
Seselės savalninkės?

27. O bene mūsų 
Namelių pūstelninkės,

28. Kuri neklausė
Nei tėvo, nei močiutės,

29. Kuri neklausė 
Nei brolių, nei seselių,

30. Kuri neverpė 
Šių baltųjų linelių,

31. Kuri neaudė 
Šių plonųjų drobelių,

32. Kuri teklausė 
Kareivio vandrauninko,

33. Kuris vandravo 
Į svečią ją šalelę,

34. Kuris Vandravo 
l prancūzų žemelę.

35. Ji negirdėjo 
Tėvelio dūsaujančio,

36. Ji negirdėjo 
Močiutės graudžiai verkiant,

37. Tik ji girdėjo 
Būgnelius ūžuojančius,

38. Tik ji tematė 
Lendreles siūbuojančias.
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75

1. Aš pas Nastės atsiklastęs 

Jočiau naktį gulti, 
Ma Nastėlė ir atsakė: 1 .

}ds
Rejks ma ryto kiilti. J

2. Kad aš jojau par beržyną, 
Balandis ulbavu, 

O taj manęs Nastužė'lė 
Taj sųnkąj dūsavu.

4. Aš išjosiu karūmenę 
Už šimtą mylėtu, 

Nematysiu Nastužė'lės 
Be trijų mete'lu.

5. Parašysiu gromatė'Ię 
Auksu raštuželu, 

Primiišdinsiu pečėtė'lę 
Rūtų vajnikė'lu.

3. Sėdžiu, rymau tąmsid nakty, 
Praded vllkaj kaukti, 

Taj ma ilgu tąmsio nakty 

Nastužė'lės laukti.

6. Padėvėsi vajnikėlį
Ąnt gelsvu kasėlu, 

O šįn auksu žiedužėlį

Ąnt baltu rąnkėlu.

76.

1. Aš pasisėčiau 
Zalžis rute'les 

į du nauju darže'lu.

2. Aš atsikelčiau 
Anksti rytelį, 

Ejčiau rutu darželį

3. Aš susiskinčiau
•Rūtų kviėtkėlę 

Rutėlu viršunė'lu.

4. Aš nusiplnčiau 
Sau vajnikė'lį

Iš pačiu garbinė'Iu.

ds
5. Aš užsidėčiau 

Sau ąnt galvelės 
Už geltonu kasėlu.

6. Aš nusiėjčiau 
į jaunimėlį, 

Kur daug jaunu brolėlu.

7. N’ ilga j stovėjau,
Su jum kalbėjau, 

Prapuldžiau vajnikė'lį.

8. Ejnū par dvarą 

Graūdžej verkdama, 
Sutinku motynėlę.
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75

Gotautienė

1. Aš pas Nastę atsiklastęs 
Jočiau naktį gulti, 
Man Nastelė ir atsakė: 
— Reiks man rytoj kulti!

2. Kad aš jojau per beržyną, 
Balandis ulbavo, 
O tai manęs Nastužėlė 
Tai sunkiai dūsavo.

3. Sėdžiu, rymau tamsioj nakty, 
Praded vilkai kaukti, 
Tai man ilgu tamsioj nakty 
Nastužėlės laukti.

4. Aš išjosiu kariuomenę 
Už šimto mylelių, 
Nematysiu Nastužėlės 
Be trijų metelių.

5. Parašysiu gromatėlę 
Aukso raštužėliu, 
Primušdinsiu pečėtėlę 
Rūtų vainikėliu.

6. Padėvėsi vainikėlį 
Ant gelsvų kaselių, 
O šį aukso žiedužėlį 
Ant baltų rankelių.

•76

Dievienė

1. Aš pasisėčiau i
Žalias rūteles }2 k.
Į du nauju darželiu.)

2. Aš atsikelčiau 
Anksti rytelį, 
Eičiau rūtų darželin.

3. Aš susiskinčiau 
Rūtų kvietkelę 
Rūtelių viršūnėlių.

4. Aš nusipinčiau 
Sau vainikėlį 
Iš pačių garbinėlių.

5. Aš užsidėčiau 
Sau ant galvelės 
Už geltonų kaselių.

6. Aš nusieičiau 
Į jaunimėlį, 
Kur daug jaunų brolelių.

7. N’ilgai stovėjau, 
Su juo kalbėjau,— 
Prapuldžiau vainikėlį.

8. Einu per dvarą, 
Graudžiai verkdama, 
Sutinku motinėlę.
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9, Dukrytė mano, 
Jaunėji manu, 

Kur dejej vajnikėlj?

10. Močiūtė manu, 
Senėji manu 

Nutraukė dvarunė'lig.

11. Dukrytė manu, 
Jaunoji manu, 

Atimki vajnikėlj.

12. Ej, tu, berneli, 
V 
Sėlini nareli, 

Atiduk vajnikėlj.

13. O aš Jfmečiau 
Tąn vajnikėlj 

{ jure'1 u dugnėlj.

14. O da aš tunū 
Du narunėlu, 

Išgriebs ma vajnikėlj.

15. O iš kraštelu
Vis plaukte plaukė 

Vidurėly panėrė.

16. O ir Išgriebė 
Ma vajnikėlj 

Iš jurelu dugnelu.

17. Ne manu skintas, 
Ne manu pintas, 

Ni manu parneŠiotas.

18. Seselu skintas,

Seselu pintas, 
Seselu parneŠiotas.

19. Surąnkinė'tas 
Iš patvorėlu, 

Prasčiausiu žolynėlu.

20. Uj, uj, uj, Diė'vaj, 
Diėveli manu, 

Kąn aš jauna padariau?

21. O aš prapūldžiau 
Jaunas dieneles, 

Rutelu vajnikėlj.

73.

1. Uj, uj, uj, pavkrgujds 
Tėvelu sūnelis, pavargu. }ds

:2. SąmdyČiau ąnt metu 
Du tris artojėlus, ąnt me'tu.

3. Du arė, dujavu, 
Trečiasis taukšlį matavu.

4. Uj, uj, uj, pavargu 
Tėvelu sūnelis, pavargu,
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9. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano,

15. 0 iš kraštelio 
Vis plaukte plaukė, 
Vidurėly panėrė. ;Kur dėjai vainikėlį?

10. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Nutraukė dvarūnėlis. -

16. 0 ir išgriebė 
Man vainikėlį 
Iš jūrelių dugnelio. .

11. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Atimki vainikėlį.

17. Ne mano skintas,1 

Ne mano pintas, 
Nei mano parnešiotas,—

12. — Ei tu, berneli, 
Šelmi nareli, 
Atiduok vainikėlį!

18. Seselių skintas, 
Seselių pintas, 
Seselių, parnešiotas, .

13. — 0 aš įmečiau ‘
Tą vainikėlį
Į jūrelių dugnelį.

' 19. Šurankinėtas

IŠ patvorėlio
Prasčiausių žolynėlių.

14. — 0 dar aš turiu 
Du narūnėliu, 
Išgriebs man vainikėlį.

20: Ui, ui, ui dievai,. 
Dieveli' mano, 
Ką aš jauna padariau?

21. O aš prapuldžiau 
Jaunas dieneles, 
Rūtelių vainikėlį!

Bakšaitienė

1. Ui, ui, ui. pavargo (2 k.)
Tėvelio sūnelis, pavargo. (2 k.)

2. Samdyčiau ant metų
Du tris artojėlius, ant metų.

3. Du arė d u javo, 
Trečiasis laukelį matavo.

4. Ui, ui, ui, pavargo 
Tėvelio sūnelis, pavargo.
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5. Sąmd/čiau ąnt metu 9. Dvi verpė, bruzge'nu, 
Du tris šiėnpjuvėlus, ąnt metu. Trečioji linėlus šukavo.

6. Du pjovė, švytavo, 
Trečiasis iąnke'lę miėravu.

?. Uj, uj, uj, pavargu 

Močiutės dukre'lė, pavargu.

8. Sąmdyčiau ąnt meto 
Dvi tris verpejėles, ąnt metu.

10. Uj, uj, uj, pavargu 
Močiutės dukre'lė, pavargu.

11. Sąmd/čian ąnt me'tu 
Dvi tris audėjė'les,ąnt me'tu.

12. Dvi Sūdė dųnzge'nu 
Trečtėji špulėles špulavu.

?8.

I. Ąnt aukštu kalne'ia
Aug žala, liepelė, 

Te gul musu močiutė.

2. Ėjsva, seserėlė, 
Ėjsva, mėgelkė'lė, 

Močiutės apląnkyti.

3. Kąn judvi valgysta, 
O kąn judvi ge'rsta 

Pas minę atėjusios?

4. Miglą pavalgysva, 
Rksą atsige'rsva, 

Bilė pas savu močiutę.

5. Ej, parlejdž, parlėjdžia 
Mūsų brolužėlis 

Tris margas gromatė'les.

6. Tris gromatuželes 

Iš Tilžės miėste'lu 
Pnė jaunūju sesėlu.

ds
7. Vieno gromatelė, 

Vieno margoje 
Auksiniižiu žiedelis.

8. Ąntro gromatelė, 
Ąntro margoje 

Žalu rūta vajnlkas.

9. Trečid gromatelė, 
Trečio margoje 

Silke'lų skepetėlė.

10. Dėvėk, seserėlė, 
Aoksu žiedužėlį 

Ąnt baltųjų rąnke'lu.

11. Dėvėk, seserėlė. 
Rūtų vajnikėlį 

Ąnt gelsvūju kasė'lu.

12. Dėvėk, seserėlė, 
V 
Siikū skepetėlę

Margėje bažnytėlė
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5. Samdyčiau ant metų
Du tris šienpiūvėlius, ant metų.

6. Du piovė švytavo, 
Trečiasis lankelę mieravo.

7. Ui, ui, ui, pavargo
Močiutės dukrelė, pavargo.

8. Samdyčiau ant metų
Dvi tris verpėjėles, ant metų.

9. Dvi verpė bruzgeno, 
Trečioji linelius šukavo.

10. Ui, ui, ui, pavargo 
Močiutės dukrelė, pavargo.

11. Samdyčiau ant metų 
Dvi tris audėjėles, ant metų.

12. Dvi audė dunzgeno, 
Trečioji špūleles špūliavo.

78

Viksva

1. Ant aukšto kalnelio i
Aug žalia liepelė, } 2 k.
Ten gul mūsų močiutėj

2. — Eisva, seserėle, 
Eisva, mėgelkėle, 
Močiutės aplankyti.

3. — Ką judvi valgysta, 
O ką judvi gersta, 
Pas mane atėjusios?

4. — Miglą pavalgysva, 
Rasą atsigersva, 
Bile pas savo močiutę.

5. Ei, parleidž, parleidžia 
Mūsų brolužėlis 
Tris margas gromatėles,

6. Tris gromatužėles 
Iš Tilžės miestelio 
Prie jaunųjų seselių.

7. Vienoj gromatėlėj, 
Vienoj margoje, 
Auksinužio žiedelis.

8. Antroj gromatėlėj, 
Antroj margoje, 
Žalių rūtų vainikas.

9. Trečioj gromatėlėj, 
Trečio  margoje, 
Silkelių skepetėlė.
*

10. — Dėvėk, seserėle, 
Aukso žiedužėlį 
Ant baltųjų rankelių!

11. Dėvėk, seserėle, 
Rūtų vainikėlį 
Ant gelsvųjų kaseliųl

12. Dėvėk, seserėle, 
Šilkų skepetėlę 
Margoje bažnytėlėj!

167



99.

1. Aš šendien čionaj, 
Ryto Rusnajtė, 

Margoje karčemajtė.
ds

2. Už baltu stalu, 
Už margu kragu, 

Skauda manu galvelė.

3. Kelk, merge'lė, ne gulėki, 
Ir atsikėlus ne stovėki, 

Rūpi manu širdelė.

4. Sto staklelės naujo saklyčio, 
Plonos drobelės aukštam svirnely, 

Uj, Diėvulėlau manu.

5. Apžels staklelės vortinklėlejs, 
Pelės drobelės aukštam svirnely, 

Kalba mūdu žmonelėj.

6. O tegu kalba, tegu vajnčja, 
Abii jaunu zodžejs kilnoja, 

Aš tu mėku ne būju.

7. Kajp aš palaušiu karčemo gerus, 
Karčemo gerus, lustelį kėlus, 

Aš išausiu drobeles.

80.

1. Aš pasėjau žolelę, 
Aš pasėjau žolelę,

2. Ir išdegu žolelė j ks

Aš pasėjau žolelę, 
Aš pasėjau žolelę.

3. Ir užaugu žolelė.
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*79

Bakšaitienė

1. Aš šiandien čionai, i
Rytoj Rusnaitėj, J 2 k.
Margoje karčiamaitėj. J

2. Už balto stalo, 
Už margo krago, — 
Skauda mano galvelė.

3. — Kelk, mergele, negulėki 
Ir atsikėlus nestovėki,— 
Rūpi mano širdelei.

4. Stov staklelės naujoj seklyčioj, 
Plonos drobelės aukštam svirnely, 
Ui dievulėliau mano!

5. Apžels staklelės vortinklėliais, 
Pelės drobelės aukštam svirnely, 
Kalba mudu žmoneliai.

6. — O tegu kalba, tegu vainoja, 
Abu jaunu žodžiais kilnoja, 
Aš to nieko neboju!

7. Kai aš paliausiu karčiamoj gerus, 
Karčiamoj gerus, liustelį kėlus, 
Aš išausiu drobeles!

80

Jokaičiukė

1. Aš pasėjau žolelę, 
Aš pasėjau žolelę,

2. Ir išdygo žolelė. (4 k.)

Aš pasėjau žolelę, 
Aš pasėjau žolelę.

3. Ir užaugo žolelė.
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4. Ir nupjoviau žolelę.

5. Išdžiovinau žole'lę.

6. Aš parvežiau žolelę.

7. Nusišėnau žirgelį.

8. Kad aš jojau laukėtu,

9. Ir prijojau dvarėlj.

10 Ir iššdviau plintelę.

11. Išėjk jauna mergėlė.

81.

Aš tunu vyre'lį Į
Ne iabaj gerą, J 8

Už stalium sėdėjų, 
Vis į mknę žiurėju.

ds

2. 'Po manim stiklelis 
Jau ne stovėjo, 

O kad aš prisitraukčiau, 
Aš jįn visą išmaukčiau.

3. Kumūtė, širdelė, 

Pribaūski vyrą;
Barė manę vyrelis 

Už tąn viėną stiklelį.

4. Kumūtė, širdelė, 
Kajp ėjsi gūlti, 

Kajp ėjsi gult į lovą, 
Nusinėšk majšą storą.

5. Kumūtė, širde'lė, 
JlJnsk į majšą, 

lipidus užsirišk), 
Ni kojų ne paliki.
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4. Ir nuploviau žolelę. 8. Kad aš jojau laukeliu.

5. Išdžiovinau žolelę. 9. Ir prijojau dvarelį.

6. Aš parvežiau žolelę. 10. Ir iššoviau plintelę.

7. Nusišėriau žirgelį. 11. Išeik, jauna mergele!

*81

Baksaitienė

l. — Aš turiu vyrelį i 2 k 
Nelabai gerą, — j 
Už stalužio sėdėjo, į 
Vis į mane žiūrėjo. j

2. Po manim stiklelis
Jau nestovėjo, —
O kad aš prisitraukčiau, 
Aš jį visą išmaukčiau.

3. Kūmute širdele, 
Pribauski vyrą, — 
Barė mane vyrelis 
Už tą vieną stiklelį.

4. — Kūmute širdele,
Kai eisi gulti,
Kai eisi gult į lovą, 
Nusinešk maišą storą.

5. Kūmute širdele,
Įlįsk į maišą,
Įlindus užsiriški, 
Nė kojų nepaliki.
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O da ne pragydo 

Rajbl gajdelej, 
Pikts vyras mejlil stojos, 
Pikts vyras mejlii stėjos.

7. Pačiutė, širdelė, 
Išlpisk iš majšu, 

Aš tavę pamylusiu 
Ir mėjlej pabučitfsiu.

83.

1 Aš užaugau pas tėvelį, }ds 
Nusišenau sau žirgelį.} ds

2. Nusišė'riau sau žirgelį, 
Kad ir mažą bilė gražų.
V

3. Silė žirgus ganydamas, 
Auksu pąnčejs pančiodamas.

4. Auksu pąnčejs pančiodamas, 
V

' Šilku dėkejs dekiudamas.

5. Lygiėms ląnkoms rajtas jdsiu, 
Nemunėli! plaukte plauksiu.

6. Nemunelu plaukte plauksiu 
Par Nare'lę ()  nėrte nersiu.*

7. Par Narėlę nėrte nėrsiu. 
Pnėš kalnelį tik šulėlu.

(*) Naris, up'is Vilija.
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6. O dar nepražydo 
Raibi gaideliai, 
Pikts vyras meiliu stojos, 
Pikts vyras meiliu stojos.

7. — Pačiute širdele, 
Išlįsk iš maišo, — 
Aš tave pamyluosiu 
Ir meiliai pabučiuosiu!

83

Didžpinigaičiukė

1. Aš užaugau pas tėvelį, (2 k.) 
Nusišėriau sau žirgelį. (2 k.)

2. Nusišėriau sau žirgelį, 
Kad ir mažą — bile gražų.

3. Šile žirgus ganydamas, 
Aukso pančiais pančiodamas,

4. Aukso pančiais pančiodamas, 
Šilkų dekiais dekiuodamas,

5. Lygioms lankoms raitas josiu, 
Nemunėliu plaukte plauksiu.

6. Nemunėliu plaukte plauksiu, 
Per Nerele nerte nersiu.

7. Per Nerelę nerte nersiu, 
Prieš kalnelį tik šuoleliu.
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8. Ąnt tu kalnu, ąnt augštėju 
Stčvi žali liepužėlė.

9. Po ta liepa, po žala ja 

Teka šaltas šaltinėlis.

10. Tamė šaltam šaltinėly 
Dvi šešėli žthgtą skalbė.

11. Ir atjoja bernužėlis 
Bėru žirgu pagyrdyti.

12. Bėru žirgu pagyrdyti, 
Savu pentinėlus švėjsti.

13. Padė Diėvas, mergužėlė, 

Drobėjelu skąlbėjėlė.

14. Ji ma mėku ne atsakė, 
Bėltas rankas ir nulėjdu.

15. Ne bok mėku, mergužėlė, 

Aš tau mėku ne darysiu,

16. Tik žiėdėlus numaustysiu, 
Kaspinelus nurajtysiu.

17. Kaspinėlus nurajtysiu, 
Vajnikėlj nusagstysiu.

18. Iš auksėlu žiėdažėlu 
Nusikaldinsia pentinėlus,

19. Iš šilkėlu kaspinėlu 
Pasisiūdinsiu kamanėles.

20. Iš rutėlu vajnikelu 
Pasiše'rdinsiu žirgužėlį.
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8. Ant to kalno, ant aukštojo, 
Stovi žalia liepužėlė.

9. Po ta liepa, po žaliąja, 
Teka šaltas šaltinėlis.

10. Tame šaltam šaltinėly 
Dvi seseli žlugtą skalbė.

11. Ir atjoja bernužėlis 
Bėro žirgo pagirdyti,

12. Bėro žirgo pagirdyti, 
Savo pentinėlius šveisti.

13. — Padėk dievas, mergužėle, 
Drobėjėlių skalbėjėle!

14. Ji man nieko neatsakė, 
Baltas rankas ir nuleido.

15. — Nebok nieko, mergužėle, 
Aš tau nieko nedarysiu,

16. Tik žiedelius numaustysiu, 
Kaspinėlius nuraitysiu;

17. Kaspinėlius nuraitysiu, 
Vainikėlį nusagstysiu.

18. Iš aukselio žiedužėlių 
Nusikaldinsiu pentinėlius.

19. Iš šilkelių kaspinėlių 
Pasisiūdinsiu kamanėles.

20. Iš rūtelių vainikėlio 
Pasišerdinsiu žirgužėlį.
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21.. Žiba, žėri pentinėlej 

Iš auksėlu žiėdužėlu.

22. Blizga tviska kamanėlės 

Iš šilke'lu kaspinėlu.

23. Gražus beras žirgužėlis 
Nū rute'lu vajnikė'lu.

$4.

1. Aš ūžgimiau prasčiokė'lu, 
Ir užaugau ubagelu, 

Ejnil par svietą melsdamas, | 
Geradėjus garbindamas. J

2. Kad manę žmonis ne matu, 

Aš turih ge'rą svejkatą, 
Visi sąnnarej yr tvirti, 

Galėčiau ir darbą dirbti.

3. O kajp žmūgų sutinki!, 
Kajp rėgint rajšti užninki!, 

Sermėgėlė manu męnkk, 
O kajp gali! susllęnku.

4. Su dvim lasdlm tffkart remiūs, 

Ir botagą dar aš jemffs, 
Su kunti šunis įplaku, 

Kad apnlnk ėjnant takiu

5. Su naginėms kojas aunu, 
O kartajs ir batiis gaunu. 

Kepurėlę turit! dajlą, 
Siūta iš senfi kutkajlu.
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21. Žiba žėri pentinėliai 
Iš aukselio žiedužėlių.

22. Blizga tviska kamanėlės 
Iš šilkelių kaspinėlių.

23. Gražus bėras žirgužėlis 
Nuo rūtelių vainikėlio.

84

Norvilienė

1. Aš užgimiau prasčiokėliu 
Ir užaugau ubagėliu, 
Einu per svietą melsdamas, 1 2 k 
Geradėjus garbindamas. J

2. Kad mane žmonės nemato, 
Aš turiu gerą sveikatą,— 
Visi sąnariai yr tvirti, 
Galėčiau ir darbą dirbti.

3. O kai žmogų sutinku, 
Kaip regint raišti užninku, 
Sermėgėlė mano menka, 
O kaip galiu susilenkiu.

4. Su dvim lazdim tuokart remiuos
Ir botagą dar aš imuos, 
Su kuriuo šunis įplaku. 
Kad apnink einant taku.

5. Su naginėms kojas aunu, 
O kartais ir batus gaunu, 
Kepurėlę turiu dailią, 
Siūtą iš senų kūtkailių.
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6. T ar bū tunh dldę giują, 
Pęnkiis senis, še'stą natiją, 

Senosios iš nušuklmu, 
O naujoji yr šikšninė.

7. Šikšnos /ra pasamdnaj, 
v
Cinavd anas ir pčnaj, 

Viriu sigtej spind iš totu, 
Kajp žvajgždės pri jenerėlu.

8. Tunil dabir vežimėlį, 
Gtfrą arklį ir paršelį, 

Kadi ne b  ndnu vijkščioti, 

Gali dajlej pavažiuti.
*

9. Kajp vijkis tikraj štarkiis, 
V
Šėku stlprej po jomarkus; 

ĮdČk dūnos kropelį, 
{ minu šikšnės majše'lį.

10. Tajp aliįžnas apstej giunu. 
Jog visis tarbas prikraunu, 

Su duna arklį majtinit, 

Ir parše'lį atkutinu.

11. į namils kur užvažiavęs, 
O lašinti bryzą gavęs, 

Verdu akanę kąnkollnę, 
Arbi rūgštą burokinę,

12. Tad pavilgęs galit gilti, 
Ne ręjk ma kelti kulti, 

Miegu kiek tik širdis vadln
O niekas minę ne žadin.
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6. Tarbų turiu didžią gaują: 
Penkias senas, šeštą naują, — 
Senosios iš nuošukinių, 
O naujoji yr šikšninė.

7. Šikšnos yra pasamonai, 
Cinavoj anas ir ponai, 
Vario sagčiai spind iš tolo 
Kaip žvaigždės prie jenerolo.

8. Turiu dabar vežimėlį, 
Gerą arklį ir paršelį, — 
Kada nebnoriu vaikščioti, 
Galiu dailiai pavažiuoti.

9. Kaip vaikis tikrai štarkus 
Šoku stipriai po jomarkus: 
— Įdėk duonos kropelį 
Į mano šikšnos maišelį.

10. Taip alūžnos apsčiai gaunu, 
Jog visas tarbas prikraunu, 
Su duona arklį maitinu 
Ir paršelį atkutinu.

11. Į namus kur užvažiavęs, 
O lašinių bryzą gavęs, 
Verdu skanią kankolienę 
Arba rūgščią burokienę.

12. Tad pavalgęs galiu gulti, 
Nereik man kelti kulti;
Miegu kiek tik širdis vadin, 
O niekas mane nežadin.
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13. Tajpč-gi viskas minėj klijas, 

Margos manimi dabojas, 

KetU vėsti už pačię 

Raudiną grąžę Agatę.

14. O kajp pinaj dldej pffias, 

Turintis žmūnis ir būtus, 

Aš nūrint esU mažiausias, 

Bet už visUs lajmingiausias.

15. Ne bijaū ne maž botagu 

Gitas tos dajnds Ubagu.

Ne bijau ne maž botigu, 

Gitas tos dajnčs Ubagu.

S&.

1. Aš viens sūnelis, 

Aš pas tėvelį, 

Pastūjau karejvėlu, 
DragunUžiu brole'lu. J

2. Ąnt žirgu sėdau, 

Į kilpą stūjau, 

Pasidlrgiau plinte'lę, 

Nušoviau volungelę.

3. Ej, brūli, brūli, 

Broleli minu, 

Kam šUvej volungelę, 

Namininkę paukštelę?

4. Ar tu ne gavi j, 

Manu broleli, 

Zujke'lu, bėgunelu, 

Lauksiu takunelu?

5. Ej, broli, brūli, 

Broleli minu, 
Kur šęn naktį nakvisi, 

NakvinUžę turėsi?

6. Ar ąnt žirge'lu, 

Tymu balne'lu? 

Ar šim judam tajve'ly 

Ąnt čystu vąndenėlu?

7. Ne ąnt žirge'lu,

Tymu balne'lu, 

Ne tam jifdam tajve'ly 

Ąnt čystu vąndenėlu.

8. Ne jifdam lajve 

Ąnt čystu vąndėns, 

Tik tam aukštam svirnely, 

To naujoje lovelė.
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13. Taipogi viskas manei klojas, 
Mergos manimi dabojas, — 
Ketu vesti už pačią 
Raudoną gražią Agatę.

14. O kai ponai didžiai puolas, 
Turintys žmonės ir butus, 
Aš norint esu mažiausias, 
Bet už visus laimingiausias.

15. Nebijau nėmaž botago, 
Galas tos dainos ubago! 
Nebijau nėmaž botago, 
Galas tos dainos ubagol

Ootautienė

1. Aš viens sūnelis,
Aš pas tėvelį,
Pastojau kareivėliu, 
Dragūnužių broleliu.

2. Ant žirgo sėdau, 
l kilpą stojau, 
Pasidirgiau plintelę, 
Nušoviau volungėlę.

3. — Ei broli, broli, 
Broleli mano, 
Kam šovei volungėlę, 
Namininkę paukštelę? ,

4. Ar tu negavai, 
Mano broleli, 
Zuikelio bėgūnėlio, 
Laukelių lakūnėlio?

5. Ei broli, broli, 
: Broleli mano, 
Kur šią naktį nakvosi, 
Nakvynužę turėsi?

6. Ar ant žirgelio, 
Tymo balnelio?
Ar šiam juodam laively 
Ant čysto vandenėlio?

7, —. Ne ant žirgelio, 
Tymo balnelio, 
Ne tam juodam laively 
Ant čysto vandenėlio,-

8. Ne juodam laive 
Ant čysto vandens, 
Tik tam aukštam svirnely. 
Toj naujoje lovelėj.



9. Aukštame svirnė, 

Naujo lovelė, 

Pnė mergužės šalelės 

Nakvynilžę turė'siu.

86

1. Atbeg zūjkis, ats trik uja, 

R^nda stnėlčių bemiėrujant: 

Miėrūk, miėruk, pon misljnčiau, ।
Bėgsiu pačiaj pasakyti, |ds 

Kad jau šaus. J

2. Tau iškados ne padariau, 

tąnko žolės ne numyniau, 

Daržė kopustėlus ląnkiaū, 

Po vieną lapelį valgiau, 

Viežlybaj.

3. Daržely kopūstus ląnkiaū, 

Po vieną lapelį valgiau, 

Vtėno viė'to, kur gulėjau, 

Po berželu rasą geriau, 

SiratA.

89.

1. Atėjo debesis atėjna, 

Tėję debesy kamara.

2. T6je  seselė 

Baltus linėlus šukavo.

kamd.ro

3. Baltus linelus šukavii, 

Geltūnas kaseles vėdinu.

4. Atėjn tėvelis, atėjna, 

Atėjn senasis, atėjna:

5. Atdaryk, dukra, ląngelj, 

Padūk ma baltą rąnkelę.

6. Ni aš ląngelu darysiu, 

Ni baltu r$nku ne dūstu.
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9. Aukštame svirne, 
Naujoj lovelėj, 
Prie mergužės šalelės 
Nakvynužę turėsiu.

86

Pavalkienė

1. Atbėg zuikis, atstrikuoja,
Randa strielčių bemieruojant:
— Mieruok, mieruok, pons mislinčiau, j
Bėgsiu pačiai pasakyti, J2 k.
Kad jau šaus! J

2. Tau iškados nepadariau, 
Lankoj žolės nenumyniau, 
Darže kopūstėlius lankiau, 
Po vieną lapelį valgiau, 
Viežlybai.

3. Daržely kopūstus lankiau, 
Po vieną lapelį valgiau, 
Vienoj vietoj, kur gulėjau, 
Po berželiu rasą gėriau, 
Sirata.

87

Makarienė

1. Atein debesis, ateina, 
Toje debesy kamara,

2. Toje kamaroj seselė 
Baltus linelius šukavo.

3. Baltus linelius šukavo, 
Geltonas kaseles vėdino.

4. Atein tėvelis, ateina, 
Atein senasis, ateina:

5. — Atdaryk, dukra, langelį, 
Paduok man baltą rankelę.

6. — Nei aš langelio darysiu, 
Nei baltų rankų neduosiu:
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7. Įpūs vėjelis vejdelus, 

Įdėgs saulelė rąnkėles.

8. Atėjn močiutė, atėjna, 

Atėjo senėji, atėjna, 

K. v. 5, 6, 7.

10.' Taj aš langelį darysiu 

Ir b&ltas rankas padėsiu.

9. Atėjn bernelis, atėjoa, 

Atėjo jaunasis,....(k. v. ir tajp 

bajgk).

11. N’įpūs vėjelis rąnkėles 

N*  įdėgs saulelė vejdelus.

SS.

1. Atėjo rudėns diėna, 

Taj ma smūtnajbūti, 

Pavasariu čė'są, 1 , 
5 ds

Taj ma linksmoj būti. Į

2. Tėtervinas būrbia 

Naktį kū vėlausej, 

Gegbtė kukėja 

Rytą kū ąnkščiūusej.

3. Pioavljas daržė 

Lapės išklėjsdamas, 

Radastėlė žydi 

Kv&pą išdėdama.

S».

1. Atėjna bernytis

Par levęndru daržą: 

Ne padyvyk, mergužėlė, K 
Su vynkšnu vyželėms. J

2. Vynkšnu vyžėlės, 

PilkU sermėgėlė, 

Kad ir pilkk sermėgėlė, 

Dar ne senėj pirktu.

3. Dar tunii žipėną 

Smūrajs šniuravėtą, 

Kad ir šniūrajs šnmravotą, 

Cid&brajs vadžiėtą.
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7. {pūs vėjelis veidelius, 
Įdegs saulelė rankeles.

8. Atein močiutė, ateina, 
Atein senoji, ateina...

(k. a. 5, 6, 7)

9. Atein bernelis, ateina, 
Atein jaunasis... (k. a., ir 

taip baik:)

10. — Tai aš langelį darysiu 
Ir baltas rankas paduosiu:

11. N’jpūs vėjelis rankeles, 
N’įdegs saulelė veidelius.

•88

Masaitienė

1. Atein rudens diena —
Tai man smūtnai būti, —
Pavasario čėsą — 1 ,

Tai man linksmai būti: |

2. Tetervinas burbia 
. Naktį kuo vėliausiai, 

Gegutė kukuoja 
Rytą kuo anksčiausiai.

3. Pinavijos darže — 
Lapus išskieisdamos, 
Radastėlė žydi, 
Kvapą išduodama.

89

Jarošaitė

1. Ateina bernytis
Per levendrų daržą:
— Nepadyvyk, mergužėle, 1 2 k
Su vinkšnų vyželėms! j

2. Vinkšnų vyželės, 
Pilka sermėgėlė, — 
Kad ir pilka sermėgėlė, 
Dar neseniai pirkta.

3. Dar turiu žiponą, 
Šniūrais šniūravotą, — 
Kad ir šniūrais šniūravotą, 
Sidabrais vadžiotą.
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90

1. Aš siratele, 
Aš vargdiėnė'lė, 

0 aš ne tunū 
Senės močiūtės.

2. O kad turėčiau 

Nots motinėlę, 
O benė būtu 

Užtarėjelė.

3. Manu močiiitė, 
Užtarėjelė, 

Jau senėj kajp gul 
AukšUm kalnely.

4. Ąnt jos kape'lu 
Žala žole'lė, 

fĄnt viršūnėlės 
Rytu rase'lė.

5. Aš nusiginčiau 
Šernus jautrius, 

Aš nuganyčiau 
Žalą žole'lę.-

6. Aš nuganyčiau 
Žalą žolelę, 

Aš nubraukyčiau 
Rytu raselę.

7. Ėskit, jaute'lej, 

Būbaudami, 
Aš siratČlė

Grafidžej vėrkdama.

91.

1. šitiek gegūtė par laūką,
Įtup į žalą liepelę,
Ąnt nulęnktūju šake'lu, 
Ąnt susklejstūju lape'lu.

ds

2. Atėjn stiėlčiūkas par iaūką, 

Atėjn jaunasis par laūką, 
Su šejs margajsejs kurtėlejs, 

Gražik geltėna plinte'le.

3. Tūpi rajmėji gegelė, 
Tūpi gražiėji paukštelė;
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*90

Juškytė

1. Aš siratėlė, 
Aš vargdienėlė, 
O aš neturiu 
Senos močiutės.

2. O kad turėčiau 
Nors motinėlę, 
O bene būtų 
Užtarėjėlė.

3. Mano močiutė 
Užtarėjėlė 
Jau seniai kai gul 
Aukštam kalnely.

4. Ant jos kapelio 
Žalia žolelė, 
Ant viršūnėlės 
Ryto raselė.

5. Aš nusiginčiau 
Šėmus jautelius, 
Aš nuganyčiau 
Žalią žolelę.

6. Aš nuganyčiau 
Žalią žolelę, 
Aš nubraukyčiau 
Ryto raselę.

7. Eskit, jauteliai, 
Būbaudami, 
Aš siratėlė — 
Graudžiai verkdama!

91

Višinskienė

l. Atlėk gegutė per lauką, 
[tup į žalią liepelę 
Ant nulenktųjų šakelių, Į % 
Ant suskleistųjų lapelių, j

2. Atein strielčiukas per lauką, 
Atein jaunasis per lauką, 
Su šiais margaisiais kurteliais, 
Gražia geltona plintele.

3. Tupi raimoji gegelė, 
Tupi gražioji paukštelė, —
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Keta gegutę nušauti, 
Ke'ta rajmąję nušauti.

4. Palauk, stiėlčiūkaj, ne šauki, 

Palauk, jaunasis, ne šauki, 
Da papūrinsiu plunksneles, 

Da pamiklinsiu sparnėlus.

5. Kąn tau, stnėlčiukąj, padariau, 
Kąn tau, jaunasis, padariau?

O taj aš esii našlelė, 
Kajp didžiausia siratė'lė.

6. O taj esu našle'lė,

Kajp didžiausia si ra te lė, 
Aš ne vadžiojau vajke'lu, 

Ant didelu pulkelu.

7. Arė brole'lej laukėlus, 

Aš ne pabajdžiau jaute'lu, 

Aš ne pabajdžiau jautėlu, 
Aš ne numaniau dirve'lės.

8. Aš ne numyniau dirve'lės 
Aš ne išbrajdžiau piėve'lės, 

Tik po girelę lakiojau, 

Ir vabalė'lus rąnkiojau.

9 Kajp karvelėmis atė'ju, 
Taj aš kukuti pradėjau, 

Anksti po sodus kukavau, 
Aš siratė'ies linksminau.

10. Kajp menu liepos atė'ju, 
Taj aš kukuti nustojau, 
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Keta gegutę nušauti, 
Keta raimąją nušauti.

4. — Palauk, strielčiukai, nešauki, 
Palauk, jaunasis, nešauki, 
Dar papurinsiu plunksneles. 
Dar pamiklinsiu sparnelius.

5. Ką tau, strielčiukai, padariau, 
Ką tau, jaunasis, padariau?
O tai aš esu našlelė, 
Kaip didžiausia siratėlė.

6. O tai esu našlelė, 
Kaip didžiausia siratėlė, 
Aš nevadžiojau vaikelių 
Anei didelio pulkelio.

7. Arė broleliai laukelius, 
Aš nepabaidžiau jautelių, 
Aš nepabaidžiau jautelių, 
Aš nenumyniau dirvelės.

8. Aš nenumyniau dirvelės, 
Aš neišbraidžiau pievelės, 
Tik po girelę lakiojau 
Ir vabalėlius rankiojau.

9. Kai karvelėlis atėjo, 
Tai aš kukuoti pradėjau; 
Anksti po sodus kukavau, 
Aš siratėles linksminau.

10. Kai mėnuo liepos atėjo, 
Tai aš kukuoti nustojau,
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Taj dabkr, striėlčiiikaj, šapki, 

Taj dabkr, jaunasis, šanki.

11. Ne šausiu, ge'ga, ne šausiu, 

Ne šūusiu, rajmk, ne šausiu, 

Ni aš pats tkvę ne šausiu, 

Anl draugams ne velysiu.

12. Kukuk, geghtė, kukffki, 

Kukffk, rajmoji, kukėki, 

Linksminki girtos paukšteles, 

Ir kiemu siratužėles.

99.

1. Atminki, mergelė, 

Atminki, jaunoji, 

Kas sunkesnis Į

Yr už akmenėlį? J

2. Ne mergytė būčiau, 

Kad aš ne žinūčiau, 

Kas sunkesnis
Yr uz akmenėlį.

3. Prisėdu bernelis 

Prie manu šalelės, 

Taj sunkesnis

Yr uz Akmenėlį.

4. Atminki, mergelė, 

Atminki, jaunėj i, 

Kas žalavu
Žiemą, vasarėlę?

5. Ne mergytė būčiau, 

Kad aš ne žinočiau, 

Kas žalavu 
Žiemą, vasarėlę.

•
6. Aglelė, pušelė, 

Rūtelė daržely, 

Taj žalavu 

Ziėmą vasarėlę.

7. Atminki, mergelė, 

Atminki, jaunūji, 

O kas bėgu 
Žiėmą be kojėlu.

8. Ne mergūžė būčiau, 

Kad aš ne žinėčiau, 

O kas bėgu 

Ziė'mą be kojėlu.
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Tai dabar, strielčiukai, šauki, 
Tai dabar, jaunasis, šauki.

11. — Nešausiu, gega, nešausiu, 
Nešausiu, raima, nešausiu, 
Nei aš pats tave nešausiu, 
Anei draugams nevelysiu.

12. Kukuok, gegute, kukuoki, 
Kukuok, raimoji, kukuoki, 
Linksminki girios paukštelius 
Ir kiemo siratužėles!

92

Bakšaitienė

1. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji, 
Kas sunkesnis 1 % j
Yr už akmenėlį? j

2. — Ne mergytė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas sunkesnis 
Yr už akmenėlį.

3. Prisėdo bernelis 
Prie mano šalelės, — 
Tai sunkesnis 
Yr už akmenėlį.

4. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji, 
Kas žaliavo 
Žiemą vasarėlę?

5. — Ne mergytė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas žaliavo 
Žiemą vasarėlę.

6. Eglelė, pušelė, 
Rūtelė daržely — 
Tai žaliavo 
Žiemą vasarėlę.

7. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji, 
O kas bėgo 
Žiemą be kojelių?

8. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
O kas bėgo 
Žiemą be kojelių.
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9. Šiaurūsis vėjelis, 

Dargusis orelis, 

O taj bėgu 
Žiemą be koje'lu.

10. Atminki, merge'lė, 

Atminki, jaunoji, 

Kas lęngve'snis 

Už pūva plunksnelę.

1. Atpūsk, vėjeli, 
Nū tos pilsės,

Atnėšk ma žodelį 

Nū matiišės.

2. Ok, Diėvulėlau, 

Kajp ma rista, 

Ne tunil matiišės, 

Kajp ma lūdna.

3. Ėjsiu į svirną, 

Kū didžiausį, 

Benė pamatysiu 

Sau miėlausios.

4. Svirnė grįndelės 

Subildeju, 

Su manim matūšė 

Ne kalbė'ju.

5. Atpūsk, vėjeli, 
Nū tos pusės, 

Atnėšk ma žodelį 

Nū tėtiišiu.

11. Ne mergytė būčiau, 

Kad aš ne žinūčiau, 

Kas lęngve'snis 

Už pūvu plunksnelę.

12, Silkū kaspinSlej, 

Rūtų vajnikelis, 

Taj lęngve'snis 

Už povu plunksnelę.

93.

6. Ok, Diėvulėlau, 

Kajp ma rista, 

Ne tunu tėtušiu, 

Kajp ma lūdna.

7. Ėjsiu į sodą 

Kū didžiausį, 

Benė pamatysiu 

Sau miėlausią.

8. Sode ūbelės/ 

Linkf pradeju, 

Su manim tėtušis 

Ne kalbeju.

9. Atpūsk, vėjeli, 

Nū tos pusės, 

Atnėšk ma žodelį 

Nu sesūžės.

10. Ok, Diėvulė'lau, 

Kajp ma rista, 

Ne tunii sesiižės, 

Kajp ma lūdna.
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9. Šiaurusis vėjelis, 
Dargusis orelis — 
0 tai bėgo 
Žiemą be kojelių.

10. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji, 
Kas lengvesnis 
Už povo plunksnelę?

1. Atpūsk, vėjeli, 
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodeli 
Nuo motušės.

2. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu motušės, 
Kaip man liūdna!

3. Eisiu j svirną 
Kuo didžiausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

4. Svirne grindelės 
Subildėjo, — 
Su manim motušė 
Nekalbėjo.

5. Atpūsk, vėjeli, 
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodelį 
Nuo tėtušio.

11. — Ne mergytė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas lengvesnis 
Už povo plunksnelę.

12. Šilko kaspinėliai, 
Rūtų vainikėlis — 
Tai lengvesnis 
Už povo plunksnelę.

93

Tomašauskytė

6. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta,

1 2 k Neturiu tėtušio,
J ' Kaip man liūdnai

7. Eisiu į sodą 
Kuo didžiausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

8. Sode obelės 
Linkt pradėjo, 
Su manim tėtušis 
Nekalbėjo.

9. Atpūsk, vėjeli, 
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodelį 
Nuo sesužės.

10. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu sesužės, 
Kaip man liūdnai
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11. lįsiu į daržą 

Kū gražiausią, 
Benė pamatysiu 
Sau miėlausios.

12. Daržė rūtelės 
Žalūf pradeju, 

Su manim sesūžė 
'Ne kalbėju.

13. A t pūsk, vėjeli,
Nū tos piisės, 

Atnešk ma žode'lį 
Nū broiūžiu.

94.

1. Atvažiūja meski 
Su alaūs dvim bačkim, 

Vilkelis, nabagėlis,) 
Svotbe'lę ringėj

2. Ežys įpirštas, 
Zūjkis į kviestas, 

Eapūtė, nabagūtė, 
{ svočias ėjų.

3. Žvirblis alų darė, 

Kiele šokinėju, 
Lėk zilūtė, nabagūtė, 

Parnėšk apvynelu.

4. Kujiys malkas klrtu, 
v
Su pūdą mazgoju, 

Bėgk, kačiukė mažučiūkė, 
Pamedžiok mėselės.

14. Ok, Diėvulelau, 
Kajp ma rūsta, 

Ne tunu brolužiu, 
Kajp ma lūdna.

15. - Ėjsiu į stajnę 

Kū naujausę, 
Benė pamatysiu 

Sau miėlausm.

16. Stajmo žirge'lej 
Žvęngt pradeju, 

Su manim brolužis 
Ne kalbėju.

V
5. Šarka kiemą šlavė, 

Varnelė vaktavu, 
Kūsėlė, nabagėlė, 

Kepenėlę kepė.

6. Ž^nsins kąnklavu, 

Meška trimitavu, 
Vilkelis, nabagėlis, 

Ve'dė ožką šokti.

7. Ožka ne nor ėjti, 
Su vilke'lu šokti, 

Vilkeluj, nabagėluj, 
Tajp drąnsej atsakė:

8. Ja iš geros valos 

Aš su tavim šoksiu, 
O kajp supyksiu, 

Visą subad/siu.
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11, Eisiu į daržą 
Kuo gražiausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

12. Darže rūtelės 
Žaliuot pradėjo, 
Su manim sesužė 
Nekalbėjo.

13. Atpūsk, vėjeli, 
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodelį 
Nuo brolužio.

94

Tumsienė

1. Atvažiuoja meška 
Su alaus dvim bačkim, 
Vilkelis nabagėlis 1 % 
Svotbelę rengė. J

2. Ežys į piršlius, 
Zuikis į kvieslius, 
Laputė nabagutė 
| svočias ėjo.

3. Žvirblis alų darė, 
Kielė šokinėjo.
— Lėk, zylute nabagutė, 
Parnešk apynėlių!

4. Kuilys malkas kirto, 
Šuo puodą mazgojo. 
— Bėk, kačiuke mažučiuke, 
Pamedžiok mėselės!

14. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu brolužio, 
Kaip man liūdna!

15. Eisiu į stainią 
Kuo naujausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

16. Stainioj žirgeliai 
Žvengt pradėjo, 
Su manim brolužis 
Nekalbėjo.

5. Šarka kiemą šlavė, 
Varnelė vaktavo, 
Kuoselė nabagėlė 
Kepenėlę kepė.

6. Žąsins kankliavo. 
Meška trimitavo, 
Vilkelis nabagėlis 
Vedė ožką šokti.

7. Ožka nenor eiti 
Su vilkeliu šokti, 
Vilkeliui nabagėliui 
Taip drąsiai atsakė:

8. — Jei iš geros valios, 
Aš su tavim šoksiu, 
0 kai supyksiu, 
Visą subadysiu!

195



9. Aš iš tAvu skurds 
V

^Sitibą pasiūdinsiu,
Siūbą pasiūdinsiu, 

Skardžių apvllkdinsiu.

10. Kuris mūnę ganė 
Po žalą ląnkelę, 
Po žalą ląnkelę, 

Po karklynėlį.

11. Ožka pūjkej šėku, 
Vilks gražėj dąmbrivu, 

O svete'lej pasigėrę 
Visi linksmi būvu. '

95.

1. 4ugu manu baravyks, 

Visū grybu pulkaunjnks, 
Jis po beržu sėdėdamas!
Visū grybu žiūrėdamas: I

2. Jus manu baltikėj, 
Jus manu netlkej, 

Ne pavyni ėsate 
Kirana stoti.

3. Augu... (kajp viršiaūs).

4. Jus manu rūdmėsės, 
Jus mūnu rūdkiškės, 

Ne pavynos esate 
Karana stoti.

5. Augu... (kajp viršiaūs).

6. (Tajp somūk: ūmėdė, gotė, 
Kėlmartė, raudonvlršė, 

Rudlkė, keimhtis, mūsmiris, 
Pumpčtaukšlis, le'pšė).

96.

1. Augu gino pelėda, 
Augu gino pelėda, 

Augu, augu, । 
Augu, augu, | ds 

Augu gino pelėda ().  I*

(*) Ąnt tu pavydalu ringūk žedną posmą žemiau.

2. Lakto gino pelėda. 3. DIdė galva pelėdos.
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9. Aš iš tavo skūros 
Siūbą pasiūdinsiu, 
Siūbą pasiūdinsiu, 
Skerdžių apvilkdinsiu,

10. Kuris mane ganė 
Po žalią lankelę, 
Po žalią lankelę, 
Po karklynėlį.

11. Ožka puikiai šoko, 
Vilks gražiai dambravo, 
O sveteliai pasigėrę 
Visi linksmi buvol

95

Cvirkienė

1. Augo mano baravyks, 
Visų grybų pulkauninks; 
Jis, po beržu sėdėdamas, 1 „ ..

r > 2 kVisų grybų žiūrėdamas: j

2. — Jūs mano baltikiai, 
Jūs mano netikiai, 
Nepavyni esate 
Karana stoti!

3. Augo... (k. a.)

4. — Jūs mano rudmėsės, 
Jūs mano rudkiškės, 
Nepavynos esate 
Karana stotil

5. Augo... (k. a.)

6. (Taip somuok: ūmėdė, gotė, 
kelmartė, raudonviršė, 
rudikė, kelmutis, musmiris, 
pumpotaukšlis, lepšė.)

96

Dabkuvienė

1. Augo girioj pelėda, 
Augo girioj pelėda, 

Augo, augo, i
Augo, augo, | 2 k.

Augo girioj pelėda.*)

2. Lakioj girioj pelėda. 3. Didė galva pelėdos.

Žemiau kiekvieną posmą ringuok panašiai
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4. Stačios akys pelėdos.

5. Plačios ausys pelėdos.

6. Kumpas snapas pelėdos.

7. Rajbos plunksnos pelėdos.

8. Rudos akys pelėdos.

9. Papiirgalvė pelėda.

10. Papiiržąndė pelėda.

11. Skaudus sparnaj pelėdos.

12. Gelsvos kojos pelėdos.

13. Apželtkojė pelėda.

14. Ilgi nagaj pelėdos.

15. Plati šikna pelėdos.

16. Kajp kalada pelėda.

17. Mąndrūs paukštis pelėda.

18. Nakty lėkė pelėda.

19. Aukštaj lėkė pelėda.

20. Bjaūrej rėkė pelėda

21. Baugus paukštis pelėda

22. Maj jęn nogna pelėdą.

23. Krovė lizdą pelėda.

24. Šilku lizdą pelėda.

25. Dejų pautus pelėda.

26. Pere vajkiis pelėda.

27. Išperėju pelėda.

28. Pe'ni vajkiis pelėda.

29. Augin vajkiis pelėda.

30 Bėgio vajkaj pelėdos.

31. Gražus vajkaj pelėdos.

32. Išlėk vajkaj į giną.

33. Išgrauž tavej matiišė.

34. Kad tu mumis auginaj.

35. Ir suslrgu pelėda.

36. Ir pastlpu pelėda.

37. Pašarvoju pelėdą.

38. Ąnsaj žvirblis atlėkė.

39. Kvietė visiis paukštūžius

40. Į šermenis pelėdos.

41. Darė grabą peledaj.

42. Lydi paūkščiej pelėdą

43. Kavo t<nją pelėdą.

44 Vieni nešė šiuke'lus,

45. ĄntrI nešė grumste'lus.
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4. Stačios akys pelėdos.

5. Plačios ausys pelėdos.

6. Kumpas snapas pelėdos.

7. Raibos plunksnos pelėdos.

8. Rudos akys pelėdos.

9. Papurgalvė pelėda.

10. Papuržandė pelėda.

11. Skaudūs sparnai pelėdos.

12. Gelsvos kojos pelėdos.

13. Apželtkojė pelėda.

14. Ilgi nagai pelėdos.

15. Plati šikna pelėdos.

16. Kaip kaladė pelėda.

17. Mandrus paukštis pelėda.

18. Naktį lėkė pelėda.

19. Aukštai lėkė pelėda.

20. Biauriai rėkė pelėda.

21. Baugus paukštis pelėda.

22. Ma ją nogna, pelėdą.

23. Krovė lizdą pelėda.

24. Suko lizdą pelėda.

25. Dėjo pautus pelėda.

26. Perėj vaikus pelėda.

27. Išperėjo pelėda.

28. Peni vaikus pelėda.

29. Augin vaikus pelėda.

30. Bėgioj vaikai pelėdos.

31. Gražūs vaikai pelėdos.

32. Išlėk vaikai į girią.

33. Išgrauš tavei, motuše,

34. Kad tu mumis auginai!

35. Ir susirgo pelėda.

36. Ir pastipo pelėda.

37. Pašarvojo pelėdą.

38. Ansai žvirblis atlėkė,

39. Kvietė visus paukštužius

40. [ šermenis pelėdos.

41. Darė grabą pelėdai.

42. Lydi paukščiai pelėdą.

43. Kavoj tąją pelėdą.

44. Vieni nešė šiukelius,

45. Antri nešė grumstelius,
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46. Užkąsdami pelė'dą, 

47. Pakišdami peledą, 

48. Pakavoju peledą.

49. Ulavoju paukštiižej,

50. Su kojoms trepsėdami,

51. Su sparhajs plėsčiodami.

52. Džiaugės, džiaugės paukštyčej,

53. Kad pastlpu pelėda.

ox

1. Augu gino klevukas, 

Ir aš jaunas berniukas.} ds

2. Nusiėjčiau j giną, 

Pasiklrsčiau ^nzulą.

3. Pasiklrsčiau guzulą, 

Nugenėčiau šake'les.

4. Nugenėčiau šakeles, 

Išskaldyčiau lęnteles.

5. Išskaldyčiau lęnteles, 

Budavočiau lajvelį.

6. Budavočiau lajvelį, 

Lejsč ąnt junu-marelu.

7. Sėsk, mergytė, į lajvą, 

Sėsk, jaunoji, į lajvą.

8. Ir ištlku vėjelis, 
Ir Išpūtė mergelę.

9. Ir Išpūtė mergelę.

Iš jtfduju lajvėlu.

19.

10. Mergužėlė skęnsdama, 

Aukštyn rankas ke'ldama,

11. Aukštyn rankas keldama, 

Mėjlų žodį tardama:

12. Llki svėjkas, bernėli, 

Se'rkis bėrą žirgelį.

13. Se'rkis bėrą žirgelį, 

Jok į kitą kiemelį.

14. Jok į kitą kiemelį, 

Gausi savik mergelę.

15. Kad ir gausiu mergelę, 

Bet ne tokiu budelu.

16. Bet ne tokiu budelu, 

Ne sparčiųjų darbelu.

17. Ne sparčiųjų darbelu, 

Ne ejklūju žingsnėlu.

18. Ne ejklūju žingsnėlu, 

Ne skajsčiūju vejdelu.

Ne skajčiuju vejdelu 

Ne mejlūju žodc'lu.
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46. Užkąsdami pelėdą, 49. Uliavojo paukštužiai,

47. Pakasdami pelėdą. 50. Su kojoms trepsėdami,

48. Pakavojo pelėdą. 51. Su sparnais plėsčiodami.

52. Džiaugės, džiaugės paukštyčiai,

53. Kad pastipo pelėdai

97

Lideikienė

1. Augo girioj klevukas, — 
Ir aš jaunas berniukas. (2 k.)

2. Nusieičiau j girią, 
Pasikirsčiau ąžuolą.

3. Pasikirsčiau ąžuolą, 
Nugenėčiau šakeles.

4. Nugenėčiau šakeles, 
Išskaldyčiau lenteles.

5. Išskaldyčiau lenteles, 
Budavočiau laivelį.

6. Budavočiau laivelį, 
Leisč ant jūrių marelių.

7. — Sėsk, mergyte, į laivą, 
Sėsk, jaunoji, į laivąl

8. Ir ištiko vėjelis, 
Ir išpūtė mergelę.

9. Ir išpūtė mergelę 
Iš juodojo laivelio.

19. Ne skaisčiųj 
Ne meiliųjų

10. Mergužėlė skęsdama, 
Aukštyn rankas keldama,

11. Aukštyn rankas keldama, 
Meilų žodį tardama:

12. — Liki sveikas, berneli, 
Serkis bėrą žirgelį;

13. Serkis bėrą žirgelį, 
Jok į kitą kiemelį;

14. Jok į kitą kiemelį, 
Gausi savik mergelę.

15. — Kad ir gausiu mergelę, 
Bet ne tokio būdelio;

16. Bet ne tokio būdelio, 
Ne sparčiųjų darbelių;

17. Ne sparčiųjų darbelių, 
Ne eikliųjų žingsnelių;

18. Ne eikliųjų žingsnelių, 
Ne skaisčiųjų veidelių;

ų veidelių, 
žodelių.
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98.

1. Augu gino serbęnta, 5. 
Augu gino serbęnta, 

Džiaugės maži paukštelėj. |ds

Augu ktė'me merge'lė, 
Augu kieme jaunoji, 

Džiaugės jauni berne'lej.

2. Nesidžtaūgkif, pauštėlej, 

Nesidžiaūgkit, mažiėjtė, 
Ne dėl jūsų aš augau.

3. Dėl didžiųjų paukštiiziu, 
Dėl mąndnūju paukštūžiu, 

Kur po g'irią lakičju.

4. Kur po giną iaktoju, 
Kur po giną skrajoju, 

Žemūgėles rąnkioju.

6. Nesidžiaūgkit, berne'lej, 
Nesidžiaūkgkif, jaumėjiė, 

Ne dėl jūsų aš augau.

7. Dėl didžiūju bernėlu, 
Dėl pujkiūju bernėlu, 

Kur po dvėrą vajkščioju.

8. Kur po dvarą vajkščioju, 

Auksu žtė'dajs nešioju, 
Auksu žiė'dajs nešioju.

99.

1. Auginu tėvelis |ds 
Du jaunu sunėlu. }ds

2. Jisaj augindamas 
Žadi jus išlėjsti.

3. Žadi jūs išlėjsti

Savej ąnt vandraukos.

4. O kur mudu ėjsiv?

Į Proncūzu žemę.

5. O kąn mudu rasiv 
To Proncūzu žemė?

6. Rasiv grąžę piną, 
Taj bus mums ąnt būvu.

7. Kąn miidu dėvė'siv 
To Proncūzu žemė?

8. Trumpoms manderajtėms, 
Aukštėms kepurajtėms.

9. Kąn mudu valgysiv 
To Proncūzu žemė?

10. Keptus karveiajčius, 
Baitus pyragajčius.

11. O kąn miidu gersi v 
To Proncūzu žemė?

12. Gėrsiv jffdą pyvą 

Ir šjn rlncką vyną.
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98

Jonaitienė

1. Augo girioj serbentą, 
Augo girioj serbentą, 
Džiaugės maži paukšteliai. (2 k.)

2. — Nesidžiaukit, paukšteliai, 
Nesidžiaukit, mažieji, 
Ne dėl jūsų aš augau, —

3. Dėl didžiųjų paukštužių, 
Dėl mandriųjų paukštužių, 
Kur po girią lakiojo;

4. Kur po girią lakiojo, 
Kur po girią skrajojo, 
Žemuogėles rankiojo.

5. Augo kieme mergelė, 
Augo kieme jaunoji, 
Džiaugės jauni berneliai.

6. — Nesidžiaukit, berneliai, 
Nesidžiaukit, jaunieji, 
Ne dėl jūsų aš augau, —

7. Dėl didžiųjų bernelių, 
Dėl puikiųjų bernelių, 
Kur po dvarą vaikščiojo;

8. Kur po dvarą vaikščiojo, 
Aukso žiedais nešiojo, 
Aukso žiedais nešiojo.

99

Vidikytė

1. Augino tėvelis (2 k.) 
Du jaunu sūneliu. (2 k.)

2. Jisai augindamas 
Žada juos išleisti.

3. Žada juos išleisti 
Savei ant vandraukos.

4. — O kur mudu eisiv? 
— Į prancūzų žemę!

5>. — O ką mudu rasiv 
Toj prancūzų žemėj?

6. — Rasiv gražią paną, 
Tai bus mums ant bovo.

7. — Ką mudu dėvėsim 
Toj prancūzų žemėj?

8. — Trumpoms mandieraitėms 
Aukštoms kepuraitėms.

9. — Ką mudu valgysiv 
Toj prancūzų žemėj?

10. — Keptus karvelaičius, 
Baltus pyragaičius.

11. — O ką mudu gersiv 
Toj prancūzų žemėj?

12. — Gersiv jdodą pyvą 
Ir šį rincką vyną.

203



13. Par kur-gi parėjsiv 

Iš Proncūzu žemės?

14. Par Proncūzu žemę 
Te'ka srovės iipis.

15. Ąnt tu srovės lipiu 
Auga žalk kepa.

16. Mildu paklrsdinsiv 
Tąn žilą liepelę.

17. Kąn iš jos dlrbsiva? 

Dlrbsiv judų lajvą.

18. Tamė srėves ūpy 
Nardu lydekajtė.

19. O kas j^nję pagaus, 
Bus Svabu karalus.

20. Zaksas jęn pagavu, 
Bus Svabu karalus.

flOO.

1. Auginu manę motynėlė, 
Kajp daržėly lelijėlę, 

Lėli, loli, Idli (*)1  J 
} ds

(*) Ąnt tū pavydalu lyrifk „loli...“ su ąntra ajlA žednam 
pėsme žemiau.

1 Kajp daržely lelijėlę. J

2. Kajp darže'ly lelijėlę, 
Ąnkstl ryte'lu kelėjelę.

3. Ąnkstl ryte'lu kelėjelę, 
Nauji! rate'lu tajsėjelę.

4. Nauju rate'lu tajsėjelę, 
Balti! line'lu verpėjėlę.

5. Baltu line'lu verpėjėlę, 
Nauju stakle'lu tajsėjelę.

6. Nauji! staklėlu tajsėjelę, 
Plonu drobe'lu audėjėlę.

7. Ploni! drobe'lu audėjėlę, 
Margu skrynelu vožėjėlę.

8. Margu skryne'lu vožejelę, 
Ploni! drobe'lu rėžėjelę.

9. Auginu minę tėvuželis, 

Kajp darže'ly diemedėlį.

10. Kajp darže'ly diemedėlį, 
Ąnkstl ryte'lu kelėjelį.

11. Ąnksti ryte'lu kelėjėlį, 

Naujės žagrelės tajsėjėlį.

12. Naujės žagrelės tajsėjėlį, 
Šėmu jautelu jųngėjėlį.

V
13. Šėmu jaute'lu jųngėjėlį, 

Lygiu laukėlu artojėlį.
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13. — Per kurgi pereisiv 
Iš prancūzų žemės?

14. — Per prancūzų žemę 
Teka srovės upė.

15. Ant tos. srovės upės 
Auga žalia liepa.

16. Mudu pakirsdinsiv 
Tą žalią liepelę.

17. — Ką iš jos dirbsiva?
— Dirbsiv juodą laivą.

12. Toje srovės upėj 
Nardo lydekaitė,

19. O kas jąją pagaus, — 
Bus švabų karalius.

20. Zaksas ją pagavo, — 
Bus švabų karalius!

•1OO

Mikštienė

i. Augino mane motinėlė 
Kaip daržely lelijėlę, 
Lioli, lioli, lioli.  
Kaip daržely lelijėlę;

*

• Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Lioli..su antra eilute.

2 k.

2. Kaip daržely lelijėlę, 
Anksti rytelio kėlėjėlę;

3. Anksti rytelio kėlėjėlę, 
Naujų ratelių taisėjėlę;

4. Naujų ratelių taisėjėlę, 
Baltų linelių verpėjėlę;

5. Baltų linelių verpėjėlę, 
Naujų staklelių taisėjėlę;

6. Naujų staklelių taisėjėlę, 
Plonų drobelių audėjėlę;

7. Plonų drobelių audėjėlę, 
Margų skrynelių vožėjėlę;

8. Margų skrynelių vožėjėlę, 
Plonų drobelių rėžėjėlę.

9. Augino mane tėvužėlis 
Kaip daržely diemedėlį;

10. Kaip daržely diemedėlį, 
Anksti rytelio kėlėjėlį;

ll. Anksti rytelio kėlėjėlį, 
Naujos žagrelės taisėjėlį;

12. Naujos žagrelės taisėjėlį, 
šėmų jautelių jungėjėlį.

13. Šėmų jautelių jungėjėlį, 
Lygių laukelių artojėlį.
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1. Aš pas sivu motynelę 

Valelė užaugau.j ds

2. Tvorą tveriau, rūtas sėjau, 

Po stiklu ląngėlu.

3. Rūtų sėjau, kiek norėjau, 

Kas dieną ravėjau.

4. Ma be-sejant, be-ravejant, 

Atjo trys bernyčej.

5. Ir atjoju trys bernyčej, 

Visi trys ne vedę.

6. Kajp prijoju’ ir sustoju 

Pnė rūtų darže! u.

7. Ir pririšo žirguželus 

Prie rūtų darže'lu.

8. Ej, jus jūkit, nerymokit, 

Aš jūsų ne būsiu.

9. Viens išjūju medžioti, 

Ąntras meškenūti.

10. O šis trečias bernužėlis' 

Eąnk6 žirgą ganė.

11. Tas bernelis yr atjūjęs 

Par lygų laukelį.

12. Dovanūju jis mergėje j 

Auksėlu žiėdėlį.
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•1O1

Vidikytė

1. Aš pas savo motinėlę 
Valelėj užaugau. (2 k.)

2. Tvorą tvėriau, rūtas sėjau 
Po stiklo langeliu.

3. Rūtų sėjau kiek norėjau, 
Kas dieną ravėjau.

4. Man besėjant, beravėjant, 
Atjoj trys bernyčiai.

5. Ir atjojo trys bernyčiai, 
Visi trys nevedę.

6. Kai prijojo, ir sustojo 
Prie rūtų darželio.

7. Ir pririšo žirgužėlius 
Prie rūtų darželio.

8. — Ei, jūs jokit, nerymokit, 
Aš jūsų nebūsiu!

9. Viens išjojo medžioti, 
Antras meškerioti,

10. O šis trečias bernužėlis 
Lankoj žirgą ganė.

11. Tas bernelis yr atjojęs 
Per lygų laukelį,

12. Dovanojo jis mergelei 
Aukselio žiedelį.
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13. O už kąn, o dėl ku. 

Tu jaj dovanėjej.

14. Taj už taj, taj dėl tu, 
Kad ji graži būvu.

15. Ma patlku augumė'lis, 
Vejdelej raudoni,

16. Ma patlku jos budelis, 
Mąndriis protužė'lis.

17. ’ Mergužėlės gers budelis, 
Viė'žlyvs paprotėlis.-

18. Žalti šilku šniuravonė, 

Marškinėlej balti.

19. Žalti šilku kaspinėlej, 

Vajnlks ąnt galvelės.

20. Miidu abh jis apgivu 
Sau mergytę gavu.

1O».

1. Ar sėt, ar ne sėt 1 ,
* • ••n K-i Jds 
Avizelu bačką? Į

Sėt, sėt, kajp ne sėt, 1
Aviželu bačką.J

3. Ar augs, ar ne augs 

Aviželu bačka?
Augs, augs, kajp ne augs 

Aviželu bačkk.

2. Ar dygs, ar ne dygs, 
Aviželu bačka?

Dygs, dygs, kajp ne dygs 

Aviželu bačka.

4. Ar pjaut, ar ne pjaut
Aviželu b^čką?

Pjaut, pjaut, kajp ne pjaut, 

Aviželu bačką.
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13. — O už ką, o dėl ko 
Tu jai dovanojai?

14. — Tai už tai, tai dėl to, 
Kad ji graži buvo.

15. Man patiko augumėlis, 
Veideliai raudoni,

16. Man patiko jos budelis, 
Mandrus protužėlis.

17. Mergužėlės gers budelis, 
Viežlyvs paprotėlis.

18. Žalių šilkų šniūravonė, 
Marškinėliai balti.

19. Žalių šilkų kaspinėliai, 
Vainiks ant galvelės.

20. — Mudu abu jis apgavo, 
Sau mergytę gavot

102

Džiaugytė

l. — Ar sėt, ar nesėt 
Avižėlių bačką?
— Sėt, sėt, kaip nesėt 
Avižėlių bačkąl

2. — Ar dygs, ar nedygs 
Avižėlių bačka?
— Dygs, dygs, kaip nedygs 
Avižėlių bačka!

3. — Ar augs, ar neaugs 
Avižėlių bačka?
— Augs, augs, kaip neaugs 
Avižėlių bačka!

4. — Ar piaut, ar nepiaut 
Avižėlių bačką?
— Piaut, piaut, kaip nepiaut 
Avižėlių bačkąl
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5. Ar rišt,... (ir t. t. somffk: 

Ar vežt? ar džiaut? ar kult?)

6. Ar šert, ar ne šert 

v Judbėrą žirgelį? 

Šert, šert, kajp neše'rt 

Judbėrą žirgelį.

7. Ar jot, ar ne jot 

Pas jauną mergelę? 

Jot, jot, kajp ne jot 

Pas jauną mergelę.

103.

1. Augin tėvas vieną sūnų, 

E, e, e,

Augindamas labaj džaūgės. | , 
E, e, e (*). j 3

(*) Ąnt tu. pavydaiu lyrtfk: „E, e, e...“ žė'dnam posmė žemiau.

2. Tarė: užaugs užvadėlis, 

Ir užaugu karejvė'lis.

3. Aš turėjau seną matę. 

Liepė manėj žanytisi.

4. Aš parvėsiu jauną pačę, 

Kad pasiūtu tarbą plačę.

5. Rėjkia ma į vajską jdti, 

Visą vajską mustravūti.

6. Ej, tu, matė, tu,’ senūji, 

Kur tu dėsi manu pačę?

7. Tavu pati saklyčioje, 

Pačio vinausio kėrčioje.

8. Aš išjojau į vajskėlį 

Ir palikau savu pačę.
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5. — Ar rišt... (ir 11, somuok: 
ar vežt, ar džiaut, ar kult?)

I. _ Ar šert, ar nešert 7. — Ar jot, ar nėjot
Juodbėrį žirgelį? Pas jauną mergelę?
— Šert, šert, kaip nešert — Jot, jot, kaip nėjot
Juodbėrį žirgelį! Pas jauną mergelę!

•103

l. Augin tėvas vieną sūnų, 
E, e, e,

Augindamas labai džiaugės,!
E, e, e*.  j

2. Tarė: užaugs užvadėlis, 
Ir užaugo kareivėlis.

3. Aš turėjau seną motę, 
Liepė manei ženytisi.

4. Aš parvesiu jauną pačią, 
Kad pasiūtų tarbą plačią.

5. Reikia man į vaiską joti, 
Visą vaiską muštravoti.

6. — Ei tu, mote, tu senoji, 
Kur tu dėsi mano pačią?

7. — Tavo pati seklyčioje, 
Pačioj vyriausioj kerčioje.

8. Aš išjojau į vaiskelį 
Ir palikau savo pačią.

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e, e."
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9. Ir palikati sėvu pėčę 
Pas sėnąję motynė'lę.

10. Aš parjėjęs iš vajskėlu, 

Jau ne rąndft savu pačiės

11. Klausinėjau senės mėtės, 
O kur manu jaunė pati?

12. Ma atsėkė sena matė: 

.Tėvu pati bažnyčioje,

13. Naujam grabė paguldyta, 
Plouėms drėbėms aprėdyta;

14. Plonėms drdbėms aprėdyta, 
V 1

Salė dūru pastatyta".

15. Išsitrėukė sūnūs kardą, 
Nor nukirsti mėtės galvą.

16. Ir sudraudė senas tėvas:
„Tu ne kirski matės galvą;

17. Tavu mėtė toje viėna, 
Tėvu pačiu pilnas svietas"

104.

1. Augin tėvas du sunėlu, du sunėlu, 
Du sunėlu vtėnvejdėlu, viėnvejdėlu. }ds

2. Šerk tėveli, du žirgėlu, du žirgėlu. 
Du žirgėlu judbėrėlu, judbėrėlu.

3. Pirk, tėveli, du balnėlu, du balnėlu, 
Du balnėlu tyminelu, tyminėlu.
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9. Ir palikau savo pačią 
Pas senąją motinėlę.

10. Aš, parjojęs iš vaiskelio, 
Jau nerandu savo pačios.

11. Klausinėjau senos motės: 
— O kur mano jauna pati?

12. Man atsakė sena motė: 
— Tavo pati bažnyčioje

13. Naujam grabe paguldyta, 
Plonoms drobėms aprėdyta;

14. Plonoms drobėms aprėdyta, 
Salia durų pastatyta.

15. Išsitraukė sūnus kardą, 
Nor nukirsti motės galvą.

16. Ir sudraudė senas tėvas: 
— Tu nekirski motės galvą!

17. Tavo motė toji viena, 
Tavo pačių pilnas svietas!

104

Klim.

I. Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu, 
Du sūneliu vienveidėliu, vienveidėliu. (2 k.)

2. Šerk, tėveli, du žirgeliu, du žirgeliu, 
Du žirgeliu juodbėrėliu, juodbėrėliu.

3. Pirk, tėveli, du balneliu, du balneliu, 
Du balneliu tyminėliu, tyminėliu.
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4. Pirk, tėveli, dvi plinteli,, dvi plinte'li, 
Dvi plinteli žalvareli, žalvareli.

5. Mes ne būsim artojė'lej, artojėlej, 
Mes ne būsim štėnpjuvėlej, šiėnpjuvelej.

6. Tik mes būsim karejvė'lej, karejvė'lej, 
Karejvė'lej rajtojė'lej, rajtojė'lej.

7. N’ ejk, seselė, vtėškelelu, viėškelė'lu, 

Tu sutiksi karejvė'lį, karėj vėl j

8. Nuims tavu vajnikėlj, vajnikėlj
Nū geltonu kasuželu, kasuželu,

9. Numaūs tavu auksu žiėdą, ūuksu žiedą, 

Nū baltūju rąnkužėlu, rąnkužėlu,

10. Nunės tūvu kaspinė'lus, kaspinėlus 
Nū geltonu kasuželu, kasuželu.

II. Ejk, tėveli, į stajnėlę, j stajnėlę, 
Išvesk, tėvaj, po žirgelį, po žirgelį.

12. Ejk, tėvelį, į svirnelį, į svirnelį, 
Išnešk, tėvaj, kančtukelus, kančiukėlus.

13. Balnūk, tėvaj, du žirgėlu, du žirge'lu, 
Du žirge'lu jūdbėrė'lu, jūdbėrelu.

14. Jūkiv, brėlau, į girelę, į girelę, 
O aš josiu į vajske'lį, į vajskėlį.

15 Katras joju į gire'lę, į girelę, 
Tas nnščvė volungėlę, vohingė'lę.

16. Katrks joju karūmenę, karūmenę, 
Tas nušovė šeržentėlį, šeržentėlį.
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4. Pirk, tėveli, dvi plinteli, dvi plinteli, 
Dvi plinteli žalvarėli, žalvarėli.

5. Mes nebūsim artojėliai, artojėliai, 
Mes nebūsim šienpiūvėliai, šienpiūvėliai,

6. Tik mes būsim kareivėliai, kareivėliai, 
Kareivėliai raitojėliai, raitojėliai.

7. Neik, sesele, vieškelėliu, vieškelėliu, 
Tu sutiksi kareivėlį, kareivėlį.

8. Nuims tavo vainikėlį, vainikėlį 
Nuo geltonų kasužėlių, kasužėlių.

9. Numaus tavo aukso žiedą, aukso žiedą 
Nuo baltųjų rankužėlių, rankužėlių.

10. Nuries tavo kaspinėlius, kaspinėlius 
Nuo geltonų kasužėlių, kasužėlių.

11. Eik, tėveli, į stainelę, į stainelę, 
Išvesk, tėvai, po žirgelį, po žirgelį.

12. Eik, tėveli, į svirnelį, į svirnelį, 
Išnešk, tėvai, kančiukėlius, kančiukėlius.

13. Balnok, tėvai, du žirgeliu, du žirgeliu, 
Du žirgeliu juodbėrėliu, juodbėrėliu.

14. Jokiv, brolau, į girelę, į girelę, 
O aš josiu į vaiskelį, į vaiskelį.

15. Katras jojo į girelę, į girelę, 
Tas nušovė volungėlę, volungėlę.

16. Katras jojo kariuomenę, kariuomenę, 
Tas nušovė seržantėlį, seržantėlį,
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17. Tas nušovė šeržentėlį, šeržentėlį, 
Gavo žirgą jūdbėrėlį, jūdbėrėlį

18, Atgal grj'nžta į dvarelį, į dvarelį, 
Pas jaunąję mergužėlę, mergužėlę.

19. Bepig tavoj, brolužėli, brolužėli, 
Su mergele po dvare'lj, po dvare'lj.

20. Bėda manėj brolužėluj, broluželuj. 
Su našle'Ie po grynče'lę, po grynčėlę.

105.

1. Augin, augln motynėlė, 
Tąn .viena dukrele, 

Augindama, mokindama,) 
Minlškoms žadėju. I

5. Kavalierius ejn į pe'kla, 
Ejdamas gvditu šaukia, 

Ir mergyte, lelijėle, 
Paskūj save traukia.

2. O da ne užaugu

Ni pusės uge'lu, 

Paviloju kavalierius 
Močiutės dukrele.

3. Dukre'lė jaunoji,
Dukrelė mieloji, 

Ne dūk viėrūs kavalieriuj, 

Kad amo!u stotus.

4. Kavalierius piktaj mlslyj, 8. 
Ąnt Dievu ne boja, 

Kavalierius piktaj mlslyj, 
. Ąnt dūšios ne boja.

6. Kavalierius pe'kloj dega, 

Liepsnoje putoja, 

O mergytė, lelijėlė, 
Ąnt jū želavoja.

7. Cit. ne verki, dukružėlė, 
Savu nepnetelaus, 

Jis prapuldė tave jauna 
Ir tavu gražuma.

Jis niijėmė vajnikėli, 
Nū tavu galvelės, 

Ir sumynė kasninkelus 
I jūda purveli.
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17. Tas nušovė seržantėlį, seržantėlį, 
Gavo žirgą juodbėrėlį, juodbėrėlį.

18. Atgal grįžta į dvarelį, į dvarelį 
Pas jaunąją mergužėlę, mergužėlę.

19. — Bepig tavei, brolužėli, brolužėli, 
Su mergele po dvarelį, po dvarelį.

20. Bėda manei, brolužėliui, brolužėliui, 
Su našlele po gryčelę, po gryčelę.

•105

Bučienė

l. Augin, augin motinėlė 
Tą vieną dukrelę, 
Augindama, mokindama 
Minyškoms žadėjo.

2. O dar neužaugo 
Nė pusės ūgelio, 
Paviliojo kavalierius 
Močiutės dukrelę.

3. — Dukrele jaunoji, 
Dukrele mieloji, 
Neduok vieros kavalieriui, 
Kad aniolu stotus.

4. Kavalierius piktai mislij, 
Ant dievo neboja, 
Kavalierius piktai mislij, 
Ant dūšios neboja.

5. Kavalierius ein į peklą, 
Eidamas gvoltu šaukia 
Ir mergytę lelijėlę 
Paskui save traukia.

6. Kavalierius pekloj dega, 
Liepsnoje putoja, 
O mergytė lelijėlė 
Ant jo žėlavoja.

7. — Cit, neverki, dukružėle, 
Savo neprieteliaus, 
Jis prapuldė tave jauną 
Ir tavo gražumąl

8. Jis nuėmė vainikėlį 
Nuo tavo galvelės 
Ir sumynė kasninkėlius 
Į juodą purvelį!
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1OG

1. 0, žilvyty, žilvyty, 2. Stov šaudyklis ąnt kilnu,

Gul zujkiitis balsynė, T u p' zujkūtis pakalne,
Ne prijdjau ni pnė krimu, | , Saudyklis šdvė, tnubivu,

• ? QS
ZIrgaj ūgni surusinu, J Le'jdu kurtus i pėdsakas,

O luška. O liska.

3. Bėg zujkiitis par laika, 
Zūjkiu pėdos, kajp le'vu; 

Kad pribėgčiau pušynėli, 
Kajp i tėvu dvaružČli, 

Gyvenčiau.

4. Galė lauku trake'lis, 

Tam trake'ly berželis, 

Tam beržely gegelė; 

O tu gega, ilgffdegė, 
Triku berže tupėdama, 

O luska.

5. Galė laiku stubrelis, 
Tam stubre'ly genelis, 

Te genelu vajkelej; 

Kad įlipčiau ir išlmčiau, 
Ir išlmčiau, ir užmuščiau, 

Ir užmilščiau. ir nupėščiau, 
Ir nupėščiau, ir iškepčiau, 

Valgyčiau.

1O1.

1. Avinėlis, nabagėlis, 

Po dirvele vajkščiodamas,
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Mikštienė

l O žilviti, žilviti, —
Gul zuikutis balsynėj;
Neprijojau nė prie krūmo, \ 2 k
Žirgai ugnį surusino, j 

O liuškal

2. Stov šaudyklis ant kalno, 
Tup zuikutis pakalnėj, 
Šaudyklis šovė, triūbavo, 
Leido kurtus į pėdsakas, 

O liuškal

3. Bėg zuikutis per lauką, 
Zuikio pėdos kaip levo: 
— Kad pribėgčiau pušynėlį 
Kaip į tėvo dvaružėlį — 

Gyvenčiau!

4. Gale lauko trakelis, 
Tam trakely berželis, 
Tam beržely gegelė. 
— O tu, gega ilguodege, 
Trako berže tupėdama, 

O liuška!

5. Gale lauko stuobrelis, 
Tam stuobrely genelis, 
Ten genelio vaikeliai, — 
Kad įlipčiau, ir išimčiau, 
Ir išimčiau, ir užmuščiau, 
Ir užmuščiau, ir nupeščiau, 
Ir nupeščiau, ir iškepčiau — 

Valgyčiau!

*107

Juškytė

l. Avinėlis nabagėlis, 
Po dirvelę vaikščiodamas
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Dobilelus ėdė J , 
xr j -r - • i ds
Vąndeneli gere. I

2. Anės mėrgos, jaunos marčios |ds 

I bažnyčę eju, 

Jamuj pavidėju.

3. Aukštyn žiūrstus pasirajtė, 

Andarokus pasikajšė, 
Avinėli gaudė, 

Nabagėli gaudė.

4. Kajp pagava, ir paritu, 
Kajp paritu, ir surlšu, 

Ju Vilnele klrpu, 
Šlubele nu vilku

5. Kad aš būčiau ir imanes, 
Ragajs mergas ir sudraskęs 

Už šilta vilnėle, 
Už šilku šlubele.

tos.

1 Bajorėli, kąn dumėji, 
Kad pas mane ne atjoji?

Ne tunu ukatos) , 
, > ds

Pas tavęs siratos. I

2. Ej, būjor, bajorėli, 
Aš už tave ne tekėsiu, 

Tu ne žinaj nieku, 
Tu ne turi nieku.

3. Žirgelis vašku 

Kajp užsėdu, brašku, 
Ej, bajor,... (k. v ())*

(*)  Ąnt tu pavydaiu posmuk: „ej, bajor...*  po žednu 
pėsmu žennaū.
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Dobilėlius ėdė, I . 
> 2 k

Vandenėlį gėrė. Į

2. Anos mergos, jaunos marčios, (2 k.) 
Į bažnyčią ėjo, 
Jamui pavydėjo.

3. Aukštyn žiurstus pasiraitę, 
Andarokus pasikaišė, 
Avinėlį gaudė, 
Nabagėlį gaudė.

4. Kai pagavo, ir parito, 
Kai parito, ir surišo, 

Jo vilnelę kirpo, 
Siūbelę nuvilko.

5. Kad aš būčiau ir įmanęs, 
Ragais mergas ir sudraskęs 

Už šiltą Vilnelę, 
Už šilkų šiūbelę!

108

Pilipauskienė

l. — Bajorėli, ką dūmoji, 
Kad pas mane neatjoji? 
— Neturiu akvatos | 
Pas tave siratą. j

2. — Ei bajor, bajorėli, 
Aš už tavęs netekėsiu: 
Tu nežinai nieko, 
Tu neturi nieko!

3. Žirgelis vaško, 
Kai užsėdo — braška. 
— Ei bajor... (k. a.)*

* Žemiau po kiekvieno posmo panašiai posmuok: „Ei bajor..."
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4. Balnelis ridiku 
Bajorėluj pritlku.

5. Kardelis pnė šalies, 
Kad pažiūriu, šakalys.

6 Žiuponėlis karmazinu, 

Kad pažiūriu, rūdų milu

7. Sermėgėlė gelumbinė, 

Kad pažiūriu, pilku milu.

8. Kuskužėlė žalu šilku, 
Kad pažiūriu, pakulinė.

9. Kepurėlė vienu kiaunių, 

Kad pažiūriu, ūžiu kajlu.

10- Marškinėlej perkelinėj, 

Kad pažiūriu, pakulinėj.

11. Kelinės žomčlnės, 

Ne aptenka šiklnės.

12. Pirštinėlės žomčlnės, 

Kad pažiūriu, megstlnės

13. Pirštinėlės išrašytos, 
Nū mergelu išprašytos.

14 Kam tu, šėlmi, vilojej, 
Savu ne turėdamas?

15. Apkaklėlė kartūninė, 
Kad pažiūriu, nubrauklnė

Y

16. Salberkelė aksominė, 
Kad pažiūriu, kanapinė.

17. Cebatėlej nauji, 
Užkulnėlej kiauri.
V

18. Cebatėlej vaksavoti, 
Kad pažiūriu, vakar vogti

19. Mučelė širmlnė, 
Kad pažiūriu, skurlnė.

20. Kupajkėlė aroslnė, 
Kad pažūriu, kiltlnė.

109.

1. Baltė aušružėlė 

Be-aūštanti, 
V 
Sviė'si saulužėlė I . 

} uS 
Be-te'kanti. J

2. Kelki, mergužėlė, 

liga j miegi, 

Manu lelijėlė, 

Ilgaj miėgi.

3. Padūk, bernužėli, 

Vajnikėli, 

Ir pnė vajnikėlu 

Kaspinėlus

4. Ej, tu, mergužėlė, 

Klastorkėlė, 

Kiė'mu bernužėlu 

Vilokėlė.



4. Balnelis ridiko 
Bajorėliui pritiko.

5. Kardelis prie šalies, 
Kad pažiūriu — šakalys.

6. Ziponėlis karmazino, 
Kad pažiūriu — rudo milo.

7. Sermėgėlė gelumbinė, 
Kad pažiūriu — pilko milo.

12. Pirštinėlės zomšinės, 
Kad pažiūriu — megztinės.

13. Pirštinėlės išrašytos, 
Nuo mergelių išprašytos.

14. Kam tu, šelmi, viliojai, 
Savo neturėdamas?

15. Apkaklėlė kartūninė, 
Kad pažiūriu — nuobraukinė.

8. Kuskužėlė žalių šilkų, 
Kad pažiūriu — pakulinė.

9. Kepurėlė vienų kiaunių, 
Kad pažiūriu — ožio kailio.

10. Marškinėliai perkeliniai, 
Kad pažiūriu — pakuliniai.

11. Kelinės zomšinės, 
Neaptenka šikinės.

20. Kupaikėlė 
Kad pažii

16. Salbierkėlė aksominė, 
Kad pažiūriu — kanapinė.

17. Cebatėliai nauji, 
Užkulnėliai kiauri.

18. Cebatėliai vaksavoti, 
Kad pažiūriu — vakar vogti.

19. Mučelė širminė, 
Kad pažiūriu — skūrinė.

arosinė,
— kiltinė.

•109

Klim.

I. Balta aušružėlė
Beauštant!,
Sviesi saulužėlė 
Betekanti.

2. — Kelki, mergužėle, 
Ilgai miegi, 
Mano lelijėle, 
Ilgai miegi!

3. — Paduok, bernužėli, 
Vainikėlį
Ir prie vainikėlio 
Kaspinėlius.

4. — Ei tu, mergužėle 
Klastorkėle, 
Kiemo bernužėlių 
Viliokėle!
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5. Senėj vajnikėlis

Ąnt galvelės, 
Šilkti kaspinėlej

Ąnt kaselu.

8. Padėk, mergužėlei 
Cebatėlus, 

Ir pnė čebatėlo 
Pentinėlus.

6, Balta aušružėlė

Be-aūštanti, V
Sviesi saulužėlė

Be-tėkanti.

9. Ej, tu, bernužėli, 

Klastorėli, 
Kiėmų mergų žėlu 

Vilokėli.

7. Kelki, bernužėli, 

Ilgėj miėgi, 
Manu dobilėli, 

llgaj miėgi.

10. Senėj čebatėlej 
Ąnt kojėlu, 

Auksu pentinėlej 

Ąnt kurkelu.

IflO.

1- Begki, iajvūži,
Jūrėms- maružėlėms, 

Bernelu prilodfitas, 1 
Bernelu pnlodfftas. J

2. Parbėgk, Iajvūži, 
Vandrauninkužė'li, 

1 manu tęva dvara, 

Po zėrkolu ląngelu.

3. O kajp pribėgsi 
Tėvu dvaružėli, 

Sustėk, jffdas tajVužėli, 
Sustok, Judas lajveli.

7.

4. Išėjk, tėvuži.
Nors ąnt dvaruželu, 

Išsklrk manėj bernužėli, 
Išsklrk manėj berneli:

5. Ne pijtikilži,
Ni ultojužėli, 

Ni nakties bludonužėli, 
Ni nakties bludonėli.

6. Ėjte išėjsiu,

Skirte aš išskirstu, 
Ne žinaū.koks bud oželis, 
Ne žinaū, koks budelis:

Ar pijuktižis,
Ar ultojužėlis,

Ar nakties bludonužėlis, 
Ar nakties biudonėlis.
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5. Seniai vainikėlis 
Ant galvelės, 
Šilkų kaspinėliai 
Ant kaselių.

6. Balta aušružėlė 
Beauštant!, 
šviesi saulužėlė 
Betekanti.

7. — Kelki, bernužėli, 
Ilgai miegi, 
Mano dobilėli, 
Ilgai miegi!

8. — Paduok, mergužėle, 
Cebatėlius
Ir prie čebatėlių 
Pentinėlius.

9. — Ei tu, bernužėli 
Klastorėli, 
Kiemo mergužėlių 
Viliokėlil

10. Seniai čebatėliai 
Ant kojelių, 
Aukso pentinėliai 
Ant kurkelių.

Dabkuvienė

1. Bėki, laivuži, 
Jūrėms maružėlėms, 
Bernelių prilioduotasj g 
Bernelių prilioduotas. j

2. Parbėk, laivuži 
Vandrauninkužėli, 
Į mano tėvo dvarą, 
Po zerkolo langeliu.

3. O kai pribėgsi 
Tėvo dvaružėlį, 
Sustok, juodas laivužėli, 
Sustok, juodas laiveli.

4. — Išeik, tėvuži, 
Nors ant dvaružėlio, 
Išskirk manei bernužėlį, 
Išskirk manei bernelį:

5. Ne pijokužį, 
Nei ultojužėlį, 
Nei nakties blūdonužėlį, 
Nei nakties blūdonėlį.

6. — Eiti išeisiu, 
Skirti aš išskirsiu, — 
Nežinau, koks būdužėlis, 
Nežinau, koks budelis:

7. Ar pijokužis. 
Ar ultojužėlis, 
Ar nakties blūdonužėlis, 
Ar nakties blūdonėlis.
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III

1. Bepig tau, bepig tau 

Su jauna mergele, 

Beda ma, bėda ma Į 

Su sena bobe'Ie. j

2. Diena koš, 

Nakti perd, 

Vis ma galvaj 

Klapata.

3. Bepig tau, bepig tau 

Su jauni! berne'lu, 

Beda ma, beda ma 

Su senb diėde'Iu.

4. Diena koš, 

Nakti perd, 

Vis ma galvaj 

Klapata.

11*.

1. Bičiuhenė, bičtuliėnė, 

Tavu gėros bltys; 

Tur alaus, tur midaus, | 
Saldžios arelkėlės f

2. Ar aš tau ne buvaū 

Gera gaspadlnė?

Ar aš tau n’ Išviriau 
Barščiu su šiupiniu?

3 Ar aš tau ne sakiaū: 
Ne gerk šalabana, 
Salabans, macnūs dajkts, 
Apsuks tavu galva.

113.

1. Brolužėli, dobilėli,

Kur tu jodinejej?

Po didžiffsius jomarkelus 

Mergc'lu žiurėjau.

3. Karvelėlis mėlynasis 

Po žala girele, 

Karosėlis geltonasis 

.Po srovės upe'li.

2. Karvelė'li mėlynasis, 

O kur tu lakiėjej? 

Karosėli geltonasis, 

O kur tu plujdjej?

4. Karvelėli mėlynasis, 

‘Kas tave nušovė?.

Karosėli geltonasis’ 

Kas tave sugavu?
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111

Veličkienė

l. Bepig tau, bepig tau 
Su jauna mergele, 
Bėda man, bėda man 
Su sena bobele!

2. Dieną kos, 
Naktį perd, 
Vis man galvai 
Klapata!

3. Bepig tau, bepig tau 
Su jaunu berneliu, 
Bėda man, bėda man 
Su senu diedeliu.

4. Dieną kos, 
Naktį perd, 
Vis man galvai 
Klapata!

112

Norvilienė

l. Bičiuliene, bičiuliene, 
Tavo geros bitės!
Tur alaus, tur midaus,! $ 
Saldžios arielkėlės! į

2. Ar aš tau nebuvau 
Gera gaspadinė?
Ar aš tau n’išviriau 
Barščių su šiupiniu?

3. Ar aš tau nesakiau: 
Negerk, šalabano! 
Salabans, macnus daikts, 
Apsuks tavo galvąl

113

Patiriukė

l. — Brolužėli dobilėli, 
Kur tu jodinėjai?
— Po didžiuosius jomarkėlius 
Mergelių žiūrėjau.

2. — Karvelėli mėlynasis, 
O kur tu lakiojai?
Karosėli geltonasis, 
O kur tu plujojai?

3. Karvelėlis mėlynasis 
Po žalią girelę,

2 k Karosėlis geltonasis 
Po srovės upelį.

4. — Karvelėli mėlynasis, 
Kas tave nušovė?
Karosėli geltonasis, 
Kas tave sugavo?

227



5. Nauja plinta brolužėlis 

Taj mine nušovė, 

Silkū tinklo seserėlė 

Taj mine sugavo.

114.

1 Brolelis ąnt dvaro 
Žirgeli balndju, 

Jauniausia seselė 
Eabaj graūdžej vėrkė.

6. Ka ne busiu ristas, 

Ka ne būsto lūdnas, 
Septinti mete'lej. 
Svetimo šalelė.

2. Klausė seserėlė 
Savu brolužė'lu," 

Kur josi, broleli? 
Kam ręngl žirge'li?

3. Sesuželė manu, 

Lelijėlė manu, 
Josiu i kryge'le, 

Svėtima šale'le.

4. 1 kryge'le jojau, 
1 glitele stojau, 
Garsėj nuslžvęngė 

Bėrasis žirgelis.

5. Klausė karalūnas, 
Ko žirgelis lūdnas, 
Kū žirge'iis lūdnas 
Ir jū. valdonė'lis?

7. 0 aš išjūdamas 

I dlde kryge'le, 
Palikau merge'le 
Septintu metėlu.

8. Palikaū mergele 
Septintū metėlu, 

O savu sesele 

Margoje vygėlė.

9. O aš parjodamas 
Iš didės kryge'lės, 
Jau rąndū mergele 
Rutėlu daržely.

10. Mergužėlė manu, 
Lelijėlė manu, 
O kas tau užtvėrė 
Naūjaji darže'li?
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5. — Nauja plinta brolužėlis 
Tai mane nušovė, 
Šilkų tinklu seserėlė 
Tai mane sugavo.

•114

Rinkytė

l. Brolelis ant dvaro 
Žirgelį balnojo, 
Jauniausia seselė 
Labai graudžiai verkė.

6. — Ką nebūsiu rustas. 
Ką nebūsiu liūdnas? 
Septinti meteliai 
Svetimoj šalelėj.

2. Klausė seserėlė 
Savo brolužėlio: 

— Kur josi, broleli? 
Kam rengi žirgelį?

3. — Sesužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Josiu į krygelę, 
Svetimą šalelę.

4. Į krygelę jojau, 
Į glitelę stojau, 
Garsiai nusižvengė 
Bėrasis žirgelis.

5. Klausė karaliūnas, 
Ko žirgelis liūdnas, 
Ko žirgelis liūdnas 

Ir jo valdonėlis?

7. O aš, išjodamas 
Į didžią krygelę, 
Palikau mergelę 
Septintų metelių.

8. Palikau mergelę 

Septintų metelių, 
O savo seselę — 

Margoje vygelėj.

9. O aš, parjodamas 
Iš didžios krygelės, 

Jau randu mergelę 
Rūtelių daržely.

.10. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
O kas tau užtvėrė 
Naująjį darželį?
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11. O kas tau užtverė 

Naūjaji darželi, 
O kas tau pasėjų 
Žaląsias rūteles?

12. Brolelis užtvėrė 
Naūjaji darželi, 
Seselė pasėjų 
Žalasias rūteles.

13. O aš parjodamas 

Iš didės krygelės, 
Jau rąndii mergele 
Už baltu stalčių.

14. Mergužėlė mano, 

Lelijėlė manu, 
Kas tave Užvedė 
Už baltu stalčių?

15. Kas tkve Užvedė 
Už baltu stalčių? 
Kas tave užgėrė 

RlnckUju vynclu?

16. Dieveris Užvedė 

Už baltu stalčių, 

Mošėlė užgėrė 
Rlnckūju vynclu.

17. Kad būčiau negimęs, 

Ąnt sviėtu ne bUves, 
Ne savu mergele 
Kitam užauginęs

lis.

1. Briedis siena, be-pjaujans,
O briedžiukas be-pjaujans,
Briedžiukas, suderina, ] , 
..... ...................... }ds 
Apie save ciuzoju. J

2. Vilkas šieną be-grebians,
O vilkiukas be-grebians,
Vilkiūkas, sudarina, 
Apie save čiūžoju.

3. Lėkis šieną be-kemšans,
O lokūtis bekemšans, 
tokiitis, sudarina, 
Apie save čiūžoju.

4. Kiškis rn&lkas be-kertans, 
O kiškiukas be-kertans, 
Kiškiukas, suderina, 
Apie skve čiūžoju.

5. Kiaulė pečiu be-kunant, 
O kiaulUkė be-kunant, 

KiaulUkė, sudarina, 
Apie save čiūžoju.

6. Višta asla be-šlffjant, 
O viščiuke be-šlifjant, 
Viščiuke, sudarina, 
Apie save čiūžoju.
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11. O kas tau užtvėrė 
Naująjį darželį, 
O kas tau pasėjo 
Žaliąsias rūteles?

12. — Brolelis užtvėrė 
Naująjį darželį, 
Seselė pasėjo 
Žaliąsias rūteles.

13. O aš, parjodamas 
Iš didžios krygelės, 
Jau randu mergelę 
Už balto stalelio.

14. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kas tave užvedė 
Už balto stalelio?

15. Kas tave užvedė 
Už balto stalelio? 
Kas tave užgėrė 
Rinckuoju vyneliu?

16. — Dieveris užvedė 
Už balto stalelio, 
Mošelė ilžgėrė 
Rinckuoju vyneliu.

17. Kad būčiau negimęs, 
Ant svieto nebuvęs, 
Ne savo mergelę 
Kitam užauginęs!

•115

Masaitienė

1. Briedis šieną bepiaująs, 
O briedžiukas bepiaująs, 
Briedžiukas, sudarina, 1 _ , 

y k
Apie save čiūžojo. j

2. Vilkas šieną begrėbiąs, 
O vilkiukas begrėbiąs, 
Vilkiukas, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

3. Lokys šieną bekemšąs, 
O lokutis bekemšąs, 
Lokutis, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

4. Kiškis malkas bekertąs, 
O kiškiukas bekertąs, 
Kiškiukas, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

5. Kiaulė pečių bekuriant, 
O kiauliukė bekuriant, 
Kiauliukė, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

6. Višta aslą bešluojant, 
O viščiuke bešluojant, 
Viščiuke, sudarina, 
Apie save čiūžojo.
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7. Lapė šaukštus mazgėju, 

O laputė mazgoju, 
Lapiūkė, sutikrina, 

Apie save čiūžoju

8. Mirga valgyt be-kajčiant, 
O mergiukė be-kajčiant, 
Mergiukė, sutikrina, 
Apie' save čuižoju.

116.

1. Dajna dajnavaū

Nieku ne gavau,
Da geriau padajnūčiau, 

Kad paburnėli gaučiau.

2. Jaute'Ius jungiau, 

Vagūže variau, 
Virsnu gale stovėjau, 
Su mergyte kalbėjau.

S. Mergytė manu, 
Jaunėj i manu, 

Ar užaugu kaselės, 
Vyniėti ąnt ranke'lu?

ds

4. Kad tu ne sulauktum, 
Manu bernužėli, 

Kad tu manu kase'les 

Vyniotum ąnt rąnkėlu.

5. Manu kaselės

Gražios geltonos, 
V

Šilku stūčkoms pinamos, 
Žaloms rūtoms kajšumos.

6. Bernyti minu,

Jauniais manu, 
Augu kalne aršketė'lis, 

Taj vyniok ąnt rąnkėlu.

117.

(Sutartinė dajna).

1. Daulėlijo, 
Kū dunzgl, bitutė, 

Daulėlijo, kaladė,

2. Daulėlijo,
. Sodely, obaly, 

Daulėlijo, kaladė (*),

(*) Ąnt tu pavydalu somuk: „daulėlijo -daulėlijo kaladė" 
žė'dnam posme žemiau.
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7. Lapė šaukštus mazgojo, 
O laputė mazgojo, 
Laputė, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

8. Merga valgyt bekaičiant, 
O mergiukė bekaičiant, 
Mergiukė, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

116

L Dainą dainavau, 
Nieko negavau,

4. — Kad tu nesulauktum, 
Mano bernužėli, 
Kad tu mano kaseles 
Vyniotum ant rankelių!

Dar geriau padainuočiau,) 
Kad paburnėlį gaučiau, j

2. Jautelius jungiau, 
Vagužę variau, 
Varsnos gale stovėjau, 
Su mergyte kalbėjau:

5. Mano kaselės 
Gražios geltonos, 
Šilkų stučkoms pinamos, 
Žalioms rūtoms kaišomos.

3. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Ar užaugo kaselės, 
Vynioti ant rankelių?

6. Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Augo kalne erškėtėlis, 
Tai vyniok ant rankelių!

117

Didžpinigaičiukė 

(Sutartinė daina)

L Daulėltjo,
Ko dunzgi, bitute,
Daulėlijo, kaliado,

2. Daulėlijo,
Sodely, obely, 
Daulėlijo, kaltado*,

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Daulėlijo — daulėlijo, kaliado."
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3. Tarp šimto šake'lu,

4. Tarp žalu tapetu?

5. Išgirdau ne garsa,

6. Bitinėli sugauta,

7. Didelė nevalo.

8. Pardffčtau kore'lus,

9. Ir saldu meduti,

10. Vadifčiau bitiną.

11. Ne pardUk kore'lu

12. Ni saldaus medučiu,

13. O ne, n  išvadffsi.*

14. Kū verki, mergelė,

15. Aukštamė svirnely,

16. Pas margas skryneles,

17. Pas plėnas drobeles?

18. Išgirdau ne-girsa,

19. Berneli sugauta,

20. Didelė nevalo.

21. Pardučiau skryneles,

22. Ir plonas drobe'les,

23. VadifČiau bėrneli.

24. Ne parduk skryne'lu,

25. Ni plonu drobe'lu,

26. O ne, n’ isvadusi.

I1S

(Dajnufja atnešant vajnlka ąnt pabajgtiiviu rugiu, ties anga 

namu turint viė'naj vajnlka ąnt galvos).

1. Difku Dievuj, P6nuj Dievuj, I , 
? ds

Jug saulelė nusile'jdu; J 
Jau saulelė nusilrfjdu, 
Mes nopjėvėm ponuj rugiiis.

2. Mes nopjovėm ponuj rugibs, 
Ir suskynėm i kviėtke'le,
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3. Tarp šimtų šakelių,

4. Tarp žalių lapelių?

15. Aukštame svirnely

16. Pas margas skryneles,

5. — Išgirdau ne garsą, — 17. Pas plonas drobeles?

6. Bitinėlį sugautą 18. — Išgirdau ne garsą, —

7. Didelėj nevalioj. 19. Bernelį sugautą

8. Parduočiau korelius 20. Didelėj nevalioj.

9. Ir saldų medutį, 21. Parduočiau skryneles

10. Vaduočiau bitiną. 22. Ir plonas drobeles,

II. — Neparduok korelių 23. Vaduočiau bernelį.

12. Nei saldaus medučio, 24. — Neparduok skrynelių

13. 0 ne, n’išvaduosi! 25. Nei plonų drobelių.

14. — Ko verki, mergele, 26. 0 ne, n’išvaduosi!

118

Piraitis

(Dainuoja pabaigę rugius piauti ir atnešę vainiką prie namų, 
turint vienai vainiką ant galvos)

l. Dėkui dievui, ponui dievui, 
Jog saulelė nusileido;
Jau saulelė nusileido, 
Mes nupiovėm ponui rugius.

2 k.

2. Mes nupiovėm ponui rugius 
Ir suskynėm į kvietkelę,
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Ir suskynėm i kviėtke'iė, 

Ir nupynėm vajnikėli.

3. Mes nupynėm vajnikėli 
Ir uždėjum ąnt galvelės; 

Ir uždėjum ąnt galvelės, 
Mes pkrnešėm siva ponuj.

4. Ir pkrnešėm sava ponuj; 

Mes padėsim vajnikėli, 
Mes padėsim vajnikėli, 
Ir prašysim dovanėlu.

5. Benė būtum pons malūnus, 

Kad išėjtum iš pakajaus; 

Kad išėjtum iš pakajaus, 
Kad prijlmtum vajnikėli.

6- Kad prijlmtum vajnikėli, 
Vo mums dėtum dovanėlu, 
Vo mums dėtum dovanėlu, 
Nors po pūrą d orelė! u.

7. Vo jaj gajla dorelėlu, 

Nors po pora pusruble'lu; 
Vo jaj gėjia pusrublelu, 
Nors po šilku kuskužele.

8. Vo jaj gajla kuskuželės, 

Nors po šilku kaspinėli;
Vo jaj gajla kaspinėlu, 
Nors po auksu žiėduželi.

9. Vo jaj gajla žtėdužėlu, 

Nors alaus sklenytėle;
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Ir suskynėm į kvietkelę, 
Ir nupynėm vainikėlį.

3. Mes nupynėm vainikėlį 
Ir uždėjom ant galvelės, 
Ir uždėjom ant galvelės, 
Mes parnešėm savo ponui.

4. Ir parnešėm savo ponui; 
Mes paduosim vainikėlį, 
Mes paduosim vainikėlį 
Ir prašysim dovanėlių.

5. — Bene būtum pons malonus, 
Kad išeitum iš pakajaus, 
Kad išeitum iš pakajaus, 
Kad priimtum vainikėlį,

6. Kad priimtum vainikėlį, 
O mums duotum dovanėlių, 
O mums duotum dovanėlių 
Nors po porą dorelėlių.

7. O jei gaila dorelėlių, 
Nors po porą pusrublėlių, 
O jei gaila pusrublėlių, 
Nors po šilkų kuskužėlę.

8. O jei gaila kuskužėlės, 
Nors po šilkų kaspinėlį, 
O jei gaila kaspinėlių, 
Nors po aukso žiedužėlį.

9. O jei gaila žiedužėlių, 
Nors alaus sklėnytėlę,

237



Vo Jftj gūji*  sklenytėlės, 

Norlnts do vąndėna laŠėli.

10. Vo jaj gajU vąndenėlu, 

Nors po mėjU žoduželi.

119.

Į. Diena nakti jėjau, 

Miegu ne miėgčjau, 

Tad k išmiegūsiu, 

Kajp mergele gausiu.

6. Širdis suskaudėjo, 

Žemė sudrėbėju, 

Aš piliau ąnt žemės, 
Liejau ašarėlės. *

2. O kad išej jojau 

Par žila gire'le, 

Par žala gire'le 

Didžiu viėškelėlu.

3. O ašej pamačiau 
v 
S/vaji kiškeli, 

Syvaji kiškeli, 

Girelės paukštelių

4. O tūje, kiškėli, 

Tu, gudrūs paukšteli, 

Ar ne paregėjej 

Manu mergužėlės?

5. Matyt ne mačiaū, 

Regėt ne regėjau, 

Girdžiū tavu mėrga 

Gul baltam grabely..

7. Ej, cit, ne verki, 

Ej, cit ne randėki, 

Yra po svietu 

Daugumas mergyčių.

8. O kad ir būtu 

Tiikstąntis šimtelu, 

Ni viena ne tiėšys 

Ma rustos širdelės.

9. O kad ir būtu 

Tūkstąntis šimte'lu, 

Ni viena ne šlustys 

Graudžiu ašarėlu.

10. Kiek ąnt že'mės dūmu, 

T lėk a yra ūmu, 

Ir nėra, ir ne bus 

Toktū tąj urnėliK
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O jei gaila sklėnytėlės, 
Norint po vandens lašelį.

10. O jei gaila vandenėlio, 
Nors po meilų žodužėlį.

119

Rugienytė

l. Dieną naktį jojau, 
Miego nemiegojau,

6. Širdis suskaudėjo, 
Žemė sudrebėjo, 
Aš puoliau ant žemės, 
Liejau ašarėles.

Tada išmiegosiu, l 2 k. 
Kai mergelę gausiu, j

2. O kad ašei jojau 
Per žalią girelę, 
Per žalią girelę 
Didžiu vieškelėliu,

7. — Ei, cit, neverki, 
Ei, cit, neraudoki, 
Yra po svietą 
Daugumas mergyčių.

3. 0 ašei pamačiau 
Šyvąjį kiškelį, 
Šyvąjį kiškelį, 
Girelės paukštelį.

8. — 0 kad ir būtų 
Tūkstantis šimtelių, 
Nė viena netiešys 
Man rūsčios širdelės.

4. — 0 tujen, kiškeli, 
Tu gudrus paukšteli, 
Ar neparegėjai 
Mano mergužėlės?

9. O kad ir būtų 
Tūkstantis šimtelių, ' 
Nė viena nešluostys 
Graudžių ašarėlių.

5. — Matyt nemačiau, 
Regėt neregėjau, 
Girdžiu — tavo merga 
Gul baltam grabely.

10. Kiek ant žemės dūmų, 
Tieka yra ūmų, — 
Ir nėra, ir nebus 
Tokio tai ūmelio.
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11. Kiek daržė rutilu, 

Tiek jaunu mergelu, 

Ir nėra, ir ne bus, 

Tokiu taj augumčflu.

12. Kiek iąnk<$ z’oldu, 

Tiek jaunti mergelu, 

Ir nėra, ir nebus 

Tokiū gražumėlu.

1*0.

1. Dekuj t ė vėl u j 

Ir motynėlej, 

Kad mine miža 

Vilo auginu.

2. Valo auginu, 

Iigaj migdlnu, 

Lik pusrytėlu 

Ne pribudinu.

3. O kajp rejks ma buč 
Žmonių žentelu, 

Ne lajkys mine 

Patajkunūžiu.

4. Kita dalgeli, 

Deda kotėli, 

SiųnS mine jauna 

Siėnelu pj&uti.

5. Kiek kartu traukiau, 

Taj gratidžęj verkiaū, 

O taj ne lygios
O 
Ušvelės lankos.

6. U s vėlė tarė 

Iššandydatna: 

„Taj tinginelis 

Žentelis minu“.

7. Mergdė tire 

Užtarydama: 

„Taj darbininkas 

Bernelis manu".
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11. Kiek darže rūtelių, 
Tiek jaunų mergelių, — 

Ir nėra, ir nebus 
Tokio tai augumėlio.

12. Kiek lankoj žolelių, 
Tiek jaunų mergelių, — 
Ir nėra, ir nebus 
Tokio gražumėlio.

•120

Masaitienė

l. Dėkui tėveliui 
Ir motinėlei, 
Kad mane mažų 
Valioj augino.

2. Valioj augino, 
Ilgai migdino, 
Lig pusrytėlių 
Nepribudino.

3. O kai reiks man būt 
Žmonių ženteliu, 
Nelaikys mane 
Pataikūnužiu.

4. Kala dalgelį, 
Deda kotelį, 
Siųs mane jauną 
Šienelio piauti.

5. Kiek kartų traukiau, 
Tai graudžiai verkiau, 

O tai nelygios 
Uošvelės lankos!

6. Uošvelė tarė 
Iššandydama: 

— Tai tinginėlis 
Žentelis mano!

7. Mergelė tarė 
Užtarydama: 
— Tai darbininkas 
Bernelis mano!
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1«9.

L Du brolelu kunįgūs,
Du brolelu urėdus,

O aš pęnkta seserėlė 

Ząnko šieneli grėbiau.

5. Pasisėjau avižų
I tėvelu laukeli, 

šė'nau, šė'riau žirgužėli, 
Savu jūdbėrėli.

2. Ma šieneli be-grėbiant 
Ir palūžu grėblelis.

Bėgčiau, bėgčiau i dvareli 
Pas savu brolužėli.

6. Nusijdčtau i miė'sta,

1 turgaūna miėste'li, 
Pirkčiau, p'irkčiau kamanėles, 

Tyme'lu balneli.

3. Pamesk, brdiau, rašyti. 

Imk grėbleli tajsyti, 
Užtems judas debesėlis, 

Suiys manėj šieneli.

7. Nusijojes i miestą,
I turgadna miesteli, 

P'irkčiau, pirkčiau žiedužėli 
Dėjmentu akele.

4. Aš ne galh tajsyti, 
Rejks ma grejtaj rašyti, 

Jos brolelis karūmene,
Rejks jamuj gromatė'lės.

8.. Bus du kartu gražesnis, 

Bus du kartu brąngesnis 
šiū auksėlu žiedužėlis 

Dėjmentu ake'le.

193.

1. Ej, dukra, dukrytė, 1 
Kas kamaro baidos? f

Katas pele gaudo, matė.} ds
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Mikštienė

l. Du broleliu kuniguos, 
Du broleliu urėduos, 
O aš penkta seserėlė 1 
Lankoj šienelį grėbiau. J

2. Man šienelį begrėbiant, 
Ir palūžo grėblelis.
Bėgčiau, bėgčiau į dvarelį 
Pas savo brolužėlį.

3. — Pamesk, brolau, rašyti, 
Imk grėblelį taisyti, 
Užtems juodas debesėlis, 
Sulis manei šienelį.

4. — Aš negaliu taisyti, 

Reiks man greitai rašyti, 
Jos .brolelis kariuomenę, 
Reiks jamui gromatėlės.

5. Pasisėjau avižų 
Į tėvelio laukelį, 
Šėriau, šėriau žirgužėlį, 
Savo juodbėrėlį.

6. Nusijočiau į miestą, 
į turgauną miestelį, 
Pirkčiau, pirkčiau kamanėles 
Tymelio balnelį.

7. Nusijojęs į miestą, 
Į turgauną miestelį, 
Pirkčiau, pirkčiau žiedužėlį 
Deimanto akele.

8. Bus du kartu gražesnis, 
Bus du kartu brangesnis 
Šio aukselio žiedužėlis 
Deimanto akele.

123

Rinkytė

l. — Ei dukra, dukryte, Į _ .
Z •

Kas kamaroj baldos? J
— Katas pelę gaudo, mote. (2 k.)
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2. Kad ir pele gūndu, 
Ne rėjktu baidytis.

Ne sugauna, motynė'lė.

3. Ej, dukra, dukrytė, 
Kū lovelė girgžda? 

Žalu medžiu, motynė'lė.

4. Kad ir žalu me'džm, 
Ne rėjktu girgždė'ti.

Ne Sukalta, motynelė.

5. Ej, dukra, dukrytė, 
Kud patalaj kruta? 

Gyvu paukščiu, motynelė.

6. Ej, dukra, dukre'lė, 
Kūdė'l tu tajp balta?

Sūnų valgiau, motynelė.

7. Kad ir sunu valgej,
Ne rejk tajp būt baltaj. 

šviežias biivu, ne džiovintas.

8. Ej, dūkra, dukrytė, 
Kūdė'l tajp geltona? 

Sviė'stu valgiau, motynelė.

9. Kad ir sviė'stu valgej, 
Ne rejk būt geltonaj.

Kad pernykštis, • motynė'lė.

10. Ej, dukra, dukrytė, 
Kūdė'l tu tajp stora? 

Žirniu valgiau, motynė'lė.
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2. — Kad ir pelę gaudo, 
Nereiktų baidytis. 
— Nesugauna, motinėle.

3. — Ei dukra, dukryte, 
Ko lovelė girgžda? 
— Žalio medžio, motinėle.

4. — Kad ir žalio medžio, 
Nereiktų girgždėti.
— Nesukalta, motinėle.

5. — Ei dukra, dukryte, 
Kod patalai kruta? 
— Gyvo paukščio, motinėle.

6. — Ei dukra, dukrele, 
Kodėl tu taip balta? 
— Sūrio valgiau, motinėle.

7. — Kad ir sūrio valgei, 
Nereik taip būt baltai.
— Šviežias buvo, nedžiovintas

8. — Ei dukra, dukryte, 
Kodėl taip geltona? 
— Sviesto valgiau, motinėle.

9. — Kad ir sviesto valgei, 
Nereik būt geltonai.
— Kad pernykštis, motinėle.

10. — Ei dukra, dukryte, 
Kodėl tu taip stora? 
— Žirnių valgiau, motinėle.
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11. Kad ir žirniu valgej, 

Ne rejk tajp būt storaj.

Ne mirkyti, motynelė.

12. Ej, dūkta, dukrytė, 
Benė rejk daktaru? 

Būtu geraj, motynelė.

13 Daktaras par vartūs 
Sumflis ąnt r^nku.

Že'ntu darbas, motynėlė.

14. Taj vis melaj būvu, 
Manu dukružė'lė.

Žėrtaj būvu, motynėlė.

194.

1. Ej, ėjčiau, ėjčiau
I grynyčėle,

I grynyčė'le, 
Pas malėjė'lės.

2. Jiunos martelės 

Te be-malančios, 
Te be-malančios, 

Be-si-barančios.

3. Te be-malančios, 
Be-si-barančios, 

Dlde dūne'le 
Be-maž inančios.

4. Tėveli manu, 
Senasis manu, 
Nupirk sunėlams 
Po kąnčiukeli.
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5. O kad jos miltu, 
Kad nesibartu, 

Dlde dūne'le 
Kad ne mažintu.

6. Ej, ėjčiau, ėjčiau

I saklyčė'le,
I saklyčė'le, 
Pas audėjėlės.

7. Jaunos seselės 
Te be-audžiančios, 

Te be-audžiančios, 
Be-dajnūjančios:

8. Te be-audžiančios, 
Be-dajnifjanČios, 

Plonas drobe'lės 
Be-dųnzginančioa.



11. — Kad ir žirnių valgei, 
Nereik taip būt storai. 
— Nemirkyti, motinėle.

12. — Ei dukra, dukryte, 
Bene reik daktaro? 
— Būtų gerai, motinėle.

13. Daktaras per vartus, 
Sūnelis ant rankų. 
— Žento darbas, motinėle.

14. — Tai vis melai buvo, 
Mano dukružėle!
— Žertai buvo, motinėle!

124

Gotautienė

1. Ei, eičiau, eičiau
Į grynyčėlę,
l grynyčėlę | 2 R 
Pas malėjėles. J

2. Jaunos martelės 
Ten bemalančios, 
Ten bemalančios, 
Besibarančios.

3. Ten bemalančios, 
Besibarančios, 
Didžią duonelę 
Bemažinančio's.

4. — Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Nupirk sūneliams 
Po kančiukėlį.

5. O kad jos maltų, 
Kad nesibartų, 
Didžią duonelę 
Kad nemažintų!

6. Ei, eičiau, eičiau
Į seklyčėlę, 
Į seklyčėlę 
Pas audėjėles.

7. Jaunos seselės 
Ten beaudžiančios, 
Ten beaudžiančios, 
Bedainuojančios.

8. Ten beaudžiančios, 
Bedainuojančios, 
Plonas drobeles 
Bedunzginančios.
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9. Tėveli manu, 
Senasis manu, 

Nupirk dukrelėms 
Po vajnikėli.

10. O kad jos austu, 
Kad jos dajntftu, 

Pilnas drobeles 
Kad jos dtįnzgintu.

1. Ej, gank, gana,
Gana ulavoti, 

V 
Cėsas, jau česas, 
Cė'sas statkavūti.

ds

2. Kūgi tu rymaj?
Kagi smūtnas esi? 

Prašau i sėda 
Bent pa-ulav6tl.

3. O ka aš ėjsiu, 
Ka aš linksmas būsiu, 

Pasiklausyki, 
Kajp mkne vajnoja.

4. Kajp gino vėtra 
Me'džius labaj laužu, 

Tajp mkne jauna 
Sviėts kalbelėms daūžu.

5. Žiūnu pro lįnga, 

Vajkaj mergks ve'da, 
Pajė'me rąnkelėms 

Kajpo savu, ve'da.»

6. Žiūriu pro ląnga, 

Vanags višta pe'ša, 
Nagajs pajemes 

Vis plunksnelės diilkė.

7. Žiūriu ąnt manu, 
Žvėjelej žvėjūja, 

Mėškere me'ta 
Ir žuvele traukia.

8. Žiūriu ąnt girios, 

Vė'bras me'džius ke'rta, 
Tiė'sius ir krejvūs 
I krūvele krauja.

195.

9. Jis sukraudamas 
Peleneius de'ga, 

Nū šturmu, vėju, 

Pelenu ne tinka.

1. Ej, gaudė, gaudė 
Brolis bėra žirgeli,

12C.

Jis ne sugaudomas,
Labaj graūdžej verkdamas:
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9. Jis sukraudamas 
Pelenėlius dega, 
Nuo šturmo, vėjo 
Pelenų netenka.

9. — Tėveli mano, 10. 0 kad jos austų, 
Kad jos dainuotų, 
Plonas drobeles 
Kad jos dunzgintų!

Senasis mano, 
Nupirk dukrelėms 
Po vainikėlį.

125

Bakšaitienė

l. Ei, gana, gana, 
Gana uliavoti, 
Cėsas, jau čėsas, I 2 k 
Cėsas statkavoti. J

5. Žiūriu pro langą: 
Vaikai mergas veda, 
Paėmę rankelėms, 
Kaipo savo veda.

2. — Ko gi tu rymai? 
Ką gi smūtnas esi? 
Prašau į sodą 
Bent pauliavoti.

6. Žiūriu pro langą: 
Vanags vištą peša, 
Nagais paėmęs, 
Vis plunksnelės dulka.

3. — O ką aš eisiu, 
Ką aš linksmas būsiu, 
Pasiklausyki, 
Kaip mane vainoja.

7. Žiūriu ant marių: 
Žvejeiiai žvejoja, 
Meškerę meta 
Ir žuvelę traukia.

4. Kaip girioj vėtra 
Medžius labai laužo, 
Taip mane jauną 
Sviets kalbelėms daužo.

8. Žiūriu ant girios: 
Vėbras medžius kerta, 
Tiesius ir kreivus 
Į krūvelę krauja.

*126

Adomaitienė

l. Ei, gaudė, gaudė 
Brolis bėrą žirgelį, 
Jis nesugaudamas, 12 k

Labai graudžiai verkdamas: J
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2. Ej, žlrgaj, žirgeli, 

Ta manu jūdbėrėli, 
Ar && tau sunktis? 

Ar manu parėdėlej?

3. Ne tu ma sunktis, 

Ni tėvu parėdėlej,

' Tik ma parskaudii 
Šikšninis kąnčiukelis.

o
4. Ušvūžej ėjnant 

Kąnčiukėlu sudrožej, 

Mergiižej ėjnant 
Pentinelejs sūrėmej.

5- O gani, skardžiai 

Kiemu žila vejele, 

O tik n’įtikai 

Aš savu rajtojelnj.

1. Aš ipfflau i kamara 

Smiėtonos lajžyti;

įbėganti gaspadlnė 

Su vyte švajstyti.
ds

2. Grėjtaj piliau, smžrkej bėgau, 

Ma šinus išdaužė, 

Be-pūldama gaspadlnė 

Kanipes išlaužė.

3. Gaspadlnė grėjta būvu, 

Kad mine gajmiju, 

Kanapėles tankios būvu, 

Ma kijas pajmoju.

4. Tūpi žvirblis ąnt bažnyčios, 

Tupėdams vajtiju, 

Ir atlėkė baląndėlis 
Žvirble'li iąnkyti.

5. Tu žvirbleli, nabagėli, 

Kūdel tijp vajtiji?
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2. — Ei žirgai, žirgeli, 
Tu mano juodbėrėli, 
Ar aš tau sunkus, 
Ar mano parėdėliai?

3. — Ne tu man sunkus, 
Nei tavo parėdėliai, 
Tik man per skaudu 
Šikšninis kančiukėlis.

4. Uošvužei einant — 
Kančiukėliu sudrožei, 
Mergužei einant — 
Pentinėliais surėmei.

5. O gana skardžiau 
Kiemo žalią vejelę, 
O tik n’jtikau 
Aš savo raitojėliui.

127

Plaušiniukė

l. Aš įpuoliau į kamarą 
Smetonos laižyti, — 
Įbėganti gaspadinė j
Su vyte švaistyti! I

2. Greitai puoliau, smarkiai bėgau, 
Man šonus išdaužė, — 
Bepuldama gaspadinė 
Kanapes išlaužė.

3. Gaspadinė 
Kad mane 
Kanapėlės 
Man kojas

greita buvo, 
gainiojo, — 
tankios buvo, 
painiojo.

4. Tupi žvirblis ant bažnyčios, 
Tupėdams vaitojo, 
Ir atlėkė balandėlis 
Žvirblelį lankyti.

5. Tu, žvirbleli nabagėli, 
Kodėl taip vaitoji?
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Žldi tėvas dukrytelej 

Alkti daryti:

6 Iš pusantrų miežiu grūdu 

Pęnkias bačkžts pYvu; 

Taj alūtis, taj midūtis, 

Taj baltas, raudonas.

7. Atbėg lokė par laukeli, 
Žad svočiūkė būti;

Atbėg vilkas su tnubele, 
Žadi plršlu būti.

8. O ta lapė, iigudėgė 
Žad pamerge būti, 

O ta stirna, grejtkojelė, 
Žad sese'le būti.

9. Tas zujkiūkas, nabagiūkas, 
Žad brole'lu būti, 

Tiė paukštelėj sučiulbeju, 
Žad i daūsas lėkti

19$.

1 Ej, strazdūz'i, strazdūži,
Tu rajmasis paukš t ūži, 

K u čiulbėjej gino lazdynėly?) ds

2. Lazdynėly tupėjau, 

Aglynėly sėdėjau, 

Aglynely lizdeli sukroviau.

3. Kajp pautėlus sudėjau,

Labaj justus se'rgėjau, 

Kad nieks n’uzejtu, kad jiė neprapultu.
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Žada tėvas dukrytėlei 
Alutį daryti:

6. Iš pusantro miežio grūdo 
Penkias bačkas pyvo, — 
Tai alutis, tai midutis, 
Tai baltas, raudonas!

7. Atbėg lokė per laukelį, 
Žad svočiukė būti, 
Atbėg vilkas su triūbele, 
Žada piršliu būti.

8. O ta lapė ilguodegė 
Žad pamerge būti, 
O ta stirna greitkojėlė 
Žad sesele būti.

9. Tas zuikiukas nabagiukas 
Žad broleliu būti, 
Tie paukšteliai sučiulbėjo, — 
Žad į dausas lėkti.

*128

Norvilienė

1. — Ei strazduži, strazduži, 
Tu raimasis paukštuži, 
Ko čiulbėjai girioj lazdynėly? (2 k.)

2. — Lazdynėly tupėjau, 
Eglynėly sėdėjau, 
Eglynėly lizdelį sukroviau.

3. Kai pautelius sudėjau, 
Labai juosius sergėjau, 
Kad nieks n’užeitų, kad jie neprapultų.
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4.  Kajp vajkdlus perėjau,*

Rupesteli turėjau, 

Kajp aš auginsiu, kum aš jūs majtlnsiu?

5. Pažemė'lejs lakičjau,

Vabale! u s rankiojau, 
Sūvu miėlus vajkelus žyvyjau.

6. Jau dienelė ilgesnė, 
Ir saulelė kajtre'snė, 

Iš berželu sule'lė tekėju.

7. Jau žemelė prakūru, 
Džiaugias visas pogimis, ()  

Ir ląnkelė žalffti pradėju.
*

8. - Viršuj me'džiu lėkdamas, 
Žemyn brą'ndi be'rdamas, 

Lėjdau baisa i žala girele.

9. Kaj sparnėlus suplojau,
Suprask, miė'las artojau, 

Kla usk, tajsyk naujas žagrelajtes.

10. Kud ne tajsaj žagrelės? 
Kūd ne jungi jautclu?

Kūd ne ari lygūju laukclu?

11. Ąntkalnelejs vajkščiojau, 

Avytėles gajniėjau: 
.Oškiide, škūde, baltos avelajtės“.

(♦) Kiti dajnffja; „notaras“.
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4. Kai vaikelius perėjau, 
Rūpestėlį turėjau, 
Kaip aš auginsiu, kuo aš juos maitinsiu?

5. Pažemėliais lakiojau, 
Vabalėlius rankiojau, 
Savo mielus vaikelius žyvijau.

6. Jau dienelė ilgesnė 

Ir saulelė kaitresnė, 
Iš berželių sulelė tekėjo.

7. Jau žemelė prakiuro, 

Džiaugias visas pogymis, 
Ir lankelė žaliuoti pradėjo.

8. Viršuj medžių lėkdamas, 
Žemyn brandį berdamas, 
Leidau balsą į žalią girelę.

9. Kai sparnelius suplojau, 
Suprask, mielas artojau: 
Klausyk, taisyk naujas žagrelaitesl

10. Kod netaisai žagrelės, 

Kod nejungi jautelių, 

Kod neari lygiojo laukelio?

11. Antkalnėliais vaikščiojau, 
Avytėles gainiojau:
— O škude, škude, baltos avelaitėsl
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12. Piemenėlėj tnūbyja,

Ąnt vąmzddlu v^mzdyja: 
„Ej, škūde, škūde, baltosios avelės“.

13. Siika piemens dūdeles,
Vilodami merge'les: 

nEjkŠ, merg/tė, dūk balta rąnkyte“.

14. Ejkš, mergytė, pas mkne, 
Dūk rą'nkyte nū savęs, 

Kalbė'siva mejlusius žode'lus.

199.

1. Ej, šala, šala ’

Ir pašalnoja ds 
Daržė žalos rute'lės. .

2. Daržė rūtelės,
Sode vyšnelės, 

Laukagale liepelės.

3. Ej, atėjn, atėjn 

Brole'lu pulkas, 
Zad liepelė pakirsti.

4. Aš pakirsdinčiau, 

Aš išpjaudinčiau 
šešias baltas lęnte'les.

5. Aš padirbinčiau

Naujks stakle'les,
Misingiu šautuvėli.

6. Ej, aš sulaužiau 

Naujas stakle'les, 
Misingiu šautuvėli.

7. Aš ne palaužiau 

Savu širdelės 
Už bagotu bernėlu.

8. Manu širdelė
Kajp linkte Tinku 

Už vargdieniu berne']u.

9. Aš papratusi
Varge'li vargti, 

Sunkius darbe'lus dirbti.

10. Mačiaū išjojant, 
Mačiaū parjojant, 

Mačiaū žirgą balnėjant.
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12. Piemenėliai triūbija, 
Ant vamzdelių vamzdija: 
— Ei škude, škude, baltosios avelės!

13. Suka piemens dūdeles, 
Viliodami mergeles: 
— Eikš, mergyte, duok baltą rankytę.

14. Eikš, mergyte, pas mane, 
Duok rankytę nuo savęs, 
Kalbėsiva meiliuosius žodelius.

129

Jurgaitienė

1. Ei, šąla, šąla j
Ir pašalnoja |2 k.
Darže žalios rūtelės, J

2. Darže rūtelės, 
Sode vyšnelės, 
Laukagalėj liepelės.

3. Ei, atein, atein 
Brolelių pulkas, 
2ad liepelę pakirsti.

4. Aš pakirsdinčiau, 
Aš išpiaudinčiau 
Šešias baltas lenteles.

5. Aš padirbinčiau 
Naujas stakleles, 
Misingio šautuvėlį.

6. Ei, aš sulaužiau 
Naujas stakleles, 
Misingio šautuvėlį.

7. Aš nepalaužiau 
Savo širdelės 
Už bagoto bernelio.

8. Mano širdelė 
Kaip linkte linko 
Už vargdienio bernelio.

9. Aš papratusi 
Vargelį vargti, 
Sunkius darbelius dirbti.

10. Mačiau išjojant, 
Mačiau parjojant, 
Mačiau žirgą balnojant.

257



11. Kad tu batnojej 
Bėra žirgeli, 

Aš par l^nga vejzdejau.

12. Stajnio pamdvej, 
Kieme balnoję), 

Par ląnke'li nujojej.

13. Atjo berne'lis
Par rugiu lauka, 

Prakajteli šlustidanis.

14. Ejk še, mergelė, 
Dūk ma kuskėle, 

šiūstysiu prakajteli.

15. A tsišl ifsty ki
Klevu lape'lu, 

O ne manu kuske'le.

16. Mahu kuskėlė
Tilželė pirkta, 

Tajp b ringėj užmokėta.

17. Tilželė skirta,
Miestely pirkta, 

Klajpėdūžė rašyta.

18. Tėtušiu skirta, 
Brole'lu pirkta, 

Muštinė'lejs mokėta.

130.

1- Ej, šyryt, šyryt 
Tajp ąnkstl kėlau, 

Tąnkej girneles traukiau,!^ 
Žalus rugėlus malaū. j

2- Ej, šyryt, šyryt,

šyryt ryte'li 
Sųnkej girneles traukiau, 
Ni burnūžės ne prausiaū. >

3. Aš nusipraūsčiau
Baltšj burnele 

Sųnkiūju prakajtelu, 
Graudžiėmsioms ašarėlėms.

4. Nusišlūstyčiau
Sivu burnele 

Su rankos rankovėje, 
Su rankos rąnkoviiže.

5. Ej, ėjčiau laūka, 
Pasiklausyčiau, 

Ar kukūja gegelė, 
Ar kukūja rajbdji?

6. Ej, tu, gegelė,
Tu, rajbunė'Iė, 

Ar d a tūli mete'lej 
Manu jaunės mergėlės?
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11. Kad tu balnojai 
Bėrą žirgelį, 
Aš per langą veizdėjau.

12. Stainioj pamovei, 
Kieme balnojai, 
Per laukelį nujojai.

13. Atjoj bernelis 
Per rugių lauką, 
Prakaitėlį šluostydams.

14. — Eik šen, mergele, 
Duok man kuskelę, 
Šluostysiu prakaitėlį.

15. — Atsišluostyki 
Klevo lapeliu, 
O ne mano kuskele.

16. Mano kuskelė 
- Tilželėj pirkta, 
Taip brangiai užmokėta.

17. Tilželėj skirta, 
Miestely pirkta, 
Klaipėdužėj rašyta.

18. Tėtušio skirta, 
Brolelio pirkta, 
Muštinėliais mokėta.

130

Bakšaitienė

l. Ei, šįryt, šįryt 
Taip anksti kėliau, 
Tankiai girneles • traukiau, Į % 
Žalius rugelius maliau, j

2. Ei, šįryt, šįryt, 
Šįryt rytelį 
Sunkiai girneles traukiau, 
Nė burnužės neprausiau.

3. Aš nusiprausfjjHUi»-s  
Baltai burnelę 
Sunkiuoju prakaitėliu, 
Graudžiosioms ašarėlėms.

*

4. Nusišluostyčiau 
Savo burnelę 
Su rankos rankovėle, 
Su rankos rankovuže.

5. Ei, eičiau lauką, 
Pasiklausyčiau, 
Ar kukuoja gegelė, 
Ar kukuoja raiboji.

6. — Ei tu, gegele, 
Tu raibūnėle, 
Ar dar toli meteliai 
Mano jaunos mergelės?
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7. Ej, tu, mergelė, 

Tu, siratelė, 
Kūdėl mete'lu lauki, 

Manės gege'lės klausi?

8. Ej, pikta, rusta 
. Gaspadinėlė, 

Dėl tu metėlu taukiu, 
Tavęs gege'lės klausiu.

9.9. Ej, tu, mergelė, 
Tu, siratelė, 

Dvylika nedėlė'lu 

Iki tavu metėlu.

10. Ąnt nedėlelės 
Po šilingeli, 

Taj tau metu algelė, 
Baltu rą'nku darbėlų.

131.
1. Ej, švejčiaū, švejčtati

šviesu karduzėli
Par visa nedėlužė'le, 

Par visa nedėliiže.
ds

2. Ej, jččiau, jočiau, 
Aš jdčiau medzidti 

1 žalaja giružėle, 
I žalaja giruže.

3. O aš pamačiau
Rajba sakalėli 

Zalamė ąnz'ulužėly, 

Zalamė ąnžūlely.

4. Ej, palauk, ne šauk 

Mkne, šaudyklėli, 
Papiirtinsiu plųnksnužėles, 

Papūrtinsiu plųnksnūžes.

B. O taj dabkr šauk 

Mane, šaudyklėli, 
Papiirtinau plųnksnužėles, 
Papūrtinau plųnksnilžes.
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7. — Ei tu, mergele, 
Tu siratėlė, 
Kodėl metelių lauki, 
Manęs, gegelės, klausi?

9. — Ei tu, mergele. 
Tu siratėlė,
Dvylika nedėlėlių 
Iki tavo metelių.

8. — Ei, pikta, rūsti 
Gaspadinėlė, 
Dėl to metelių laukiu, 
Tavęs, gegelės, klausiu.

10. Ant nedėlėlės 
Po šilingėlj, — 
Tai tau metų algelė 
Baltų rankų darbelio

*131

Bakšaitienė

l. Ei, šveičiau, šveičiau 
Šviesų kardužėlį 
Per visų nedėlužėlę, l 2 k 
Per visą nedėlužę. J

2. Ei, jočiau, jočiau, 
Aš jočiau medžioti 
Į žaliąją giružėlę, 
į žaliąją giružę.

3. O aš pamačiau 
Raibą sakalėlį 
Žaliame ąžuolužėly, 
Žaliame ąžuolėly.

4. — Ei, palauk, nešauk 
Mane, šaudiklėli, 
Papurtinsiu plunksnužėles, 
Papurtinsiu plunksnužes.

5. O tai dabar šauk
Mane, šaudiklėli, 
Papurtinau plunksnužėles, 
Papurtinau plunksnužes.
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6. Ej, tropyk, trėpyk 

Mane, šaudyklei!, 

1 rajbastas plųnksnužėles, 

I rajbastas plųnksnilžes.

7. O ir tropyjau, 

Ir nutrotyjau, 

I mirštama širdužėlė, 

1 mirštama širduže.

8. Ej, piflė, kritu 

Rajbas sakalėlis 

Iš žalo ąnžūlužė'lu, 

Iš žalu ąnžūliižiu.

9. Ej, barė, barė 

Mane tėvuželis. 

Dėl rajbu sakalužčlu, 

Dėl rajbu sakalūžu.

10. Ej, nėški, kaski 

Rajba šakalėli 

1 du, tris stūmenužė'lus, 

I du, tris stūmentižius.

11. Kad ne girdėčiau, 

Ni ne regėčiau 

Sakalūži uldujanti, 

Sakalą uldifjanti.

12. Ej, ėjau, ėjaū 

Par žila ląnke'le

I jauna jaunimuželi, 

I jauna jaunimkzi.
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6. Ei, tropyk, tropyk 
Mane, šaudiklėli, 
Į raibąsias plunksnužėles, 
Į raibąsias plunksnužes.

7. O ir tropijau, 
Ir nutropijau 
Į mirštamą širdužėlę, 
Į mirštamą širdužę.

8. Ei, puolė, krito 
Raibas sakalėlis 
Iš žalio ąžuolužėlio, 
Iš žalio ąžuolužio.

9. Ei, barė, barė 
Mane tėvužėlis 
Dėl raibo sakalužėlio, 
Dėl raibo sakalužio.

10. Ei, neški, kaski 
Raibą sakalėlį 
į du tris stuomenužėlius, 
Į du tris stuomenužius,

11. Kad negirdėčiau
Nei neregėčiau 
Sakalužį ulduojantį. 
Sakalą ulduojantį.

12. Ei, ėjau, ėjau 
Per žalią lankelę 
Į jauną jaunimužėlį, 
Į jauną jaunimužį.
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13. Tėvelis dratidė, 

MočiUtė Saukė, 

Kalba mane žmonužčlej, 

KAI b a mine žmonilžej.

14. Patyria rAla

Po jaunimuzeli 

Su jaunėms jum pro vazelėms, 

Su jaunėms jumproviižėms.

139.

1. Ej, ūžia, gaudžia 

Glnos medėlej, 

Maži manu broldej. Jds

7. Nu putinelu, 

Nū šermuksnėlu 

Pagiriižej raudėni.

2. Ej, užAugs, užaugs 

Manu brolėlej,' 

Iškirs girios mede'lus.

8. Nū piktu vyru,

Nū pijukėlu, 

Antakūžej mėlyni.

3. Ginoje klrtu, 

Pagiry tašė, 

Ąnt viėškelė'lu statė.

9. Gnauk, gnaustineli, 

Žajbffk žajbe'li, 

Užmušk pikta vyre'l.

4. 0 ir pastatė 
Aukšta svirneli 

Ąnt ketanti kąnte'la.

10. Ar našlyštelė.
Ar mergystėje, 

Vis viena valnystė'lė.

5. 0 kas kąntėlis —
Alniu ragelis, 

Viršunūžė kviėtkelė.

11. 0 aš išėjau

I Le'nku žeme, 

Pastėjau šinkarkelė.

6. Ginoje klrtu, 

Pagiry tašė, 

Pagirūžej skąmbeju.

12.
V
Sinkavaū vyną 

Ir jfftla *pyva,  

Ir brangu brąngvynėli.
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13. Tėvelis draudė, 
Močiutė šaukė, 
Kalba mane žmonužėliai, 
Kalba mane žmonužiai.

14. Palyria ralia
Po jaunimužėlį 
Su jaunoms jumprovužėlėms, 
Su jaunoms jumprovužėms!

132

Norvilienė

I. Ei, ūžia, gaudžia 7. Nuo putinėlio, 
Nuo šermukšnėlio 
Pagiružiai raudoni.

Girios medeliai, —
Maži mano broleliai. (2 k.)

2. Ei, užaugs, užaugs 
Mano broleliai, 
Iškirs girios medelius.

8. Nuo pikto vyro. 
Nuo pijokėlio, 
Antakužiai mėlyni.

3. Girioje kirto, 
Pagiry tašė, 
Ant vieškelėlio statė.

9. Griauk, griaustinėli, 
Žaibuok, žaibeli, 
Užmušk piktą vyrelį'

4. 0 ir pastatė 
Aukštą svirnelj 
Ant keturių kantelių.

10. Ar našlystėlė, 
Ar mergystėlė, — 
Vis viena valnystėlė.

5. 0 kas kantelis — 
Elnio ragelis, 
Viršūnužėj kvietkelė.

II. 0 aš išėjau 
Į lenkų žemę, 
Pastojau šinkarkėle

6. Girioje kirto, 
Pagiry tašė, 
Pagiružiai skambėjo.

12. Sinkavau vyną 
Ir juodą pyvą, 
Ir brangų brangvynėlį.
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13. Gers ponaj vyną, 

Le'nkaj brąngvyna, 
Važnyčios jifda pyva.

133.
Gandras, gandras] .

s ds
Tur Ilgas kojeles;!

Mieiaj šikčiau kad galėčiau, 

Kad tiktas kijas turėčiau, 

Kajp gąndras, kajp gandras.

ds

2. Gandras, gandras

Tur liga kakleli;
Mieiaj gerčiau, kad galėčiau, 

Kad tiki kakla turėčiau, 

Kajp gandras, kajp gandras.

3. Gandras, gandras

Tur ilgiis sparnclus;

Mieiaj lėkčiau, kad galėčiau, 

Kad tiktus sparnus turėčiau, 

Kajp gandras, kajp gandras.

4. Gandras, gandras

Grižu lizdą krivi;

Mieiaj kraučiau, kad galėčiau, 

Kad tiki lizdą turėčiau, 

Kajp gandras, kajp gandras.

5. Gandras, gąndras

Gražiis pautiis dejų;

Mieiaj dėčiau, kad galėčiau, 

Kad tiktus pautiis turėčiau, 

Kajp gandras, kajp gandras.
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13. Gers ponai vyną, 
Lenkai — brangvyną, 
Važnyčios — juodą pyvą.

133

Kazakauskienė

l. Gandras, gandras
Tur ilgas kojeles;
Mielai šokčiau, kad galėčiau, 
Kad tokias kojas turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

2 k.

2 k.

2. Gandras, gandras 
Tur ilgą kaklelį; 
Mielai gerčiau, kad galėčiau, 
Kad tokį kaklą turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

3. Gandras, gandras 
Tur ilgus sparnelius; 
Mielai lėkčiau, kad galėčiau, 
Kad tokius sparnus turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

4. Gandras, gandras 
Gražų lizdą krovė; 
Mielai kraučiau, kad galėčiau, 
Kad tokį lizdą turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

5. Gandras, gandras 
Gražius pautus dėjo; 
Mielai dėčiau, kad galėčiau, 
Kad tokius pautus turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!
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6. Gandras, gandras
Gražtis vajkūs veda; 

Miėlaj vėsčiau, kad galėčiau, 

Kad sivu vyra turėčiau, 

Kajp gandras, kajp gandras.

7. G^ndraj, g^ndraj,

O kū tu tajp selbl? 

Kūd tu buvaj be virlškiu, 

Kūd tu buvaj be jaunūju, 

Be vyru, be vyru?

1. Ej, tėli, tėli 

Gajsrūs miestelis, 

Tėli manu mergėiė, | 
Tėli manu jaunėji. J

2. Aš atlankyčiau 

Sivu mergele 

Kas nedėlės ryte'li, 

Subatčs vakarėli.

3. Labs ryts, labs vakars 

usvej-močiiitej, 

Ar ir namė dukrelė, 

Manu jaun& mergelė?

4. Manu dukrelė, 

Tavu meigėlė, 

Gul aukštamė svirnely, 

Sėrga labaj, ne gili.

134.

5. Rąnkėles spaudžiau; 
Žiedėlus mausčiau:

Ar išgysi, mergėiė, 

Mergelė lelijėlė?

6. Manu mergelės 

šaltos rąnkėles 

Užrudyje žlėdėlej, 

Užrudyje žiedėtoj.

7. Aš paka vėsiu 

Savu mergele 

Vidury bažnytėlės, 

Vidury bažnytėlės.

8. Aš nusipirksiu 

Sau želavele, 
Žalti šilku burvėle 

Žalu šilku burvėle.
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6. Gandras, gandras 
Gražius vaikus veda; 
Mielai vesčiau, kad galėčiau, 
Kad savo vyrą turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

7. Gandrai, gandrai, 
O ko tu taip selbi? 
Kod tu buvai be vyriškio, 
Kod tu buvai be jaunojo, 
Be vyro, be vyro?

134

Norvilienė

1. Ei, toli, toli
Gaisrus miestelis,
Toli mano mergelė, 
Toli mano jaunoji.

2. Aš atlankyčiau 
Savo mergelę 
Kas nedėlios rytelį, 
Subatos vakarėlį.

3. — Labs ryts, labs vakars 
Uošvei močiutei!
Ar yr namie dukrelė, 
Mano jauna mergelė?

4. — Mano dukrelė, 
Tavo mergelė, 
Gul aukštame svirnely, 
Serga labai, negali.

5. Rankeles spaudžiau, 
Žiedelius mausčiau: 
— Ar išgysi, mergele, 
Mergele lelijėle?

6. Mano mergelės 
Šaltos rankelės, 
Užrūdiję žiedeliai, 
Užrūdiję žiedeliai.

7. Aš pakavosiu 
Savo mergelę 
Vidury bažnytėlės, 
Vidury bažnytėlės.

8. Aš nusipirksiu 
Sau žėlavėlę — 
Žalių šilkų burvelę, 
Žalių šilkų burvelę.
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9. Aš žetavosiu

Savu mergelės 
DvejUs, trejUs mete'lus, 
DvejUs, treUs mete'lus.

10. Kunįgaj gieda,

Varpe'lej gaudžia, 
Bernelis graūdžej vėrkia, 
Bernelis graūdžej vėrkia,.

185.

1. Garnys, garn/s) 
Tuf ilga kakta;/ S

5. Gajdys, gajdys 
Tuf didžia ge'rkle; 
M lėta j rėkčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tūkia 
Ge'rkle turėčiau, 
Kajp gajdys.

Miėlaj gerčiau,
Kad galėčiau. 
Kad tūki
K&kla turėčiau, 
Kajp garnys.

3. Zūjkis, zujkis 
Tu f grėjtas kūjas; 
Miėiaj bėgčiau, 
Kad galėčiau, 

Kad tūkias 
Kūjas turėčiau, 
Kajp zūjkis.

2. Žvirblis, žvirblis 

Tuf trumpas kūjas; 
M lėta j šūkčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tčkias 
Kūjas turėčiau, 
Kajp žvirblis.

4. Vėžys, vėžys 
Tuf šiknū akis,  
Miėlaj žiūrėčiau, 

Kad galėčiau, 
Kad tūkias 
Akis turėčiau, 
Kajp vėžys.

*
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9. Aš žėlavosiu
Savo mergelės
Dvejus trejus metelius, 
•Dvejus trejus metelius.

10. Kunigai gieda, 
Varpeliai gaudžia, 
Bernelis graudžiai verkia. 
Bernelis graudžiai verkia.

135

Zaliukienė

I. Garnys, garnys Į 9 . 
Tur ilgą kaklą; j 
Mielai gerčiau, .
Kad galėčiau, 
Kad tokį I 2 k.
Kaklą turėčiau I 
Kaip garnys! ‘

2. Žvirblis, žvirblis 
Tur trumpas kojas; 
Mielai šokčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tokias 
Kojas turėčiau 
Kaip žvirblis!

3. Zuikis, zuikis 
Tur greitas kojas; 
Mielai b'ėgčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tokias 
Kojas turėčiau 
Kaip zuikis!

4. Vėžys, vėžys 
Tur šiknoj akis; 
Mielai žiūrėčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tokias 
Akis turėčiau 
Kaip vėžys!

5. Gaidys, gaidys 
Tur didžią gerklę; 
Mielai rėkčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tokią 
Gerklę turėčiau 
Kaip gaidys!
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19«.

1. Gaspadlnė shkis grėjtaj, 
Suprask, jūg taj yr ne žėrtaj,

Svečias pas mus ivažiavu, 

Juk ne jautis igilavu.
ds

2. Ejk i svirną, lejsk arėlkos, 
Pajlmk su savim torėlkas, 
Pridek sviestu, ne gajlėkis, 
Mylėk sve'čia, ne drove'kis.

3. Tas yr svečias gerčs mados, 
Dūdas mylėti visadčs, 
Eilė tik būt Vis ąnt stklu.

Pajlms jis ir likl gklu.

4. Kad a t nė ši tu arėlkos, 
Ir sviestu plTna torėtka, 
Užgėrki pirmk i svečia, 
Ne gank bus, karta tre'čia.

5. Kad pabijgsim tas plečkeles, 

Tau žlnumas yra ke'Ias, 
Ne gajlėkis skvu žygiu, 

Vesk su savim vyra lygu,

6. Kad palęnktu tau bačke'le, 

O tu tėkink i plečke'le;
K am-gi tąnkej bačka lęnkti, 

kabiau arėtka pabajgti.

7. Kad areikos jau ne tėksi, 
Dešrks penkias jam iškėpsi,
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136

Piraitis

l. — Gaspadinė, sukis greitai, 
Suprask, jog tai yr ne žertai, 
Svečias pas mus įvažiavo, l 2 fc 
Juk ne jautis įgyliavo! j

2. Eik į svirną, leisk arielkos, 
Paimk su savim torielkas, 
Pridėk sviesto, negailėkis, 
Mylėk svečią, nedrovėkis.

3. Tas yr svečias geros mados, 
Duodas mylėti visados, 
Bile tik būt vis ant stalo, 
Paims jis ir ligi galo.

4. Kad atneši tu arielkos 
Ir sviesto pilną torielką, 
Užgerki pirma į svečią, 
Negana bus — kartą trečią.

5. Kad pabaigsim tas plėčkeles, 
Tau žinomas yra kelias, 
Negailėkis savo žygio, 
Vesk su savim vyrą lygų,

6. Kad palenktų tau bačkelę, 
O tu tekink į plėčkelę;
Kam gi tankiai bačką lenkti, 
Labiau arielką pabaigti.

7. Kad arielkos jau neteksi, 
Dešras penkias jam iškepsi,
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Dar ir skabu rejk pridėti, 
Svečia geraj pamylėti.

8. Tadą sve'čtas pasisflys, 
Tyloms pro duris ištvylins, 
Ąnt vežimu užsisėdės, 
Važius sau namu priėdęs.

137.

1. Pasėjau kanape 
Ąnt jurbžiu kraštu, 
Ek, vi kanapl, 
Ąnt jurūžm kraštu (*).

(*) Ąnt tu pavydalu taląndifk: „Ąnt jurbžiu kraštu, ek 

vi kanapl, ąnt juriižiu kraštu“, po žednu posmu žemiau.

2. Išdygo

3. Niilesiau kanape.

4. Nuroviau kanape.

5. Surišau kanape.

6 Sustačiau kanape.

7. Sukroviau kanape.

8. Parvežiau kanape.

9.Sudžioviau kanape.

kanapė.

10. Išmyniau kanape.

11. Pardaviau kanape.

12. Nupirkau žirgeli.

13. Jojau pas marge'le

14. Balnojau žirgeli.

15. Pastačiau žirgeli.

16. Pagyrdžiau žirgeli

17. Pasenau žirgeli.
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Dar ir skabo reik pridėti, 
Svečią gerai pamylėti.

8. Tada svečias pasisylys, 
Tyloms pro duris ištvylins, 
Ant vežimo užsisėdęs, 
Važiuos sau namo priėdęs.

137

Piraitis

l. Pasėjau kanapę 
Ant jūružių krašto, 
Ek, vi kanapi, 
Ant jūružių krašto.*

* žemiau po kiekvieno posmo panašiai talanduok: „Ant jūružių.krašto, ek, vi kanapi,
ant jūružių krašto.**

2. Išdygo kanapė.

3. Nulesiau kanapę.

4. Nuroviau kanapę.

5. Surišau kanapę.

6. Sustačiau kanapę.

7. Sukroviau kanapę,

8. Parvežiau kanapę.

10. Išmyniau kanapę.

II. Pardaviau kanapę.

12. Nupirkau žirgelį.

13. Jojau pas mergelę.

14. Balnojau žirgelį.

15. Pastačiau žirgelį.

9. Sudžioviau kanapę. 16. Pagirdžiau žirgelį.

17. Pašėriau žirgelį.

275



138

1. Gegužėlė, ku kukffji? 

Ar bedas sviėtu rokCfji?

2. Sėdėdama aukštam medy, 

Kff-gi tajpė smūtnij giedi?

3. Dirvos tava jau  užartos, 

Pievos vlsumet nupjautos.

*

4. Dffnos, ni drbskos ne perki, 

Kff-gi taj p6 gajlej verki?

(♦) Velunyčej saka ir „asurti“.

5. Ejnii že'me, skrindb -vėju, 

Linksmi esmii, nors ne sėju.

6. Pėni esmii visa sviėto, 

Kur nulėksiu, čemiviėta.

7. A kčkia taj gegužėlė, 

Bo esmil()  valni paukštėlė.*

8. Alė ąnt joms žiūrėdama, 

Giėdu visados vėrkdama.

9. J tisu piktū apsejlmu 

Gajlastis mali dldej Ima.

189.

Geraj, Diėve, padarėj, 

Kad mergyste sutvėrej, 

Mergų stėnas mejlėsnis, 

Už žemčiūgą gražesnis;

Kajp ąnt dąngaūs žib žvajgždėlės, j 
Tajp cnatl/vos žib mergėlės} ds

Cnatomis savu. J

2. Ok, Diėve, kas taj yra, 

Kad nebėr sviete čyru, 

Ne pUdu Dievu vilos, 

Didės stėjos savalos;

Jaunikajtej ir merge'lės, 

Kajpė ąnt dąngaūs žvajgždėlės, 

Rąmdykit sive.
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138

Tomašauskytė

1. — Gegužėle, ko kukuoji? 
Ar bėdas svieto rokuoji?

2. Sėdėdama aukštam medy, 
Ko gi taipo smūtnai giedi?

3. Dirvos tavo jau užartos, 
Pievos visuomet nuplautos,

4. Duonos nei druskos neperki, 
Ko gi taipo gailiai verki?

5. — Einu žeme, skrendu vėju, 
Linksma esmu, nors nešėju.

6. Ponia esmu viso svieto, 
Kur nulėksiu, čia man vieta.

7. A kokia tai gegužėlė, 
Bo esmu valna paukštelė.

8. Ale ant jums žiūrėdama, 
Giedu visados verkdama.

9. Jūsų piktų aps’ėjimų 
Gailestis man’ didžiai ima.

139

Rugienytė

l. Gerai, dieve, padarei, 
Kad mergystę sutvėrei: 
Mergų stonas meilesnis, 
Už žemčiūgą gražesnis! 
Kaip ant dangaus žib žvaigždelės, j 
Taip cnatlyvos žib mergelės } 2 k.

Cnatomis savo! J

2. Ak, dieve, kas tai yra, 
Kad nebėr sviete čyrų, 
Nepildo dievo valios, 
Didžios stojos savalios! 
Jaunikaičiai ir mergelės, 
Kaipp ant dangaus žvaigždelės, 
Ramdykit save!
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3. Žyd žolelės i ai ūmu,

Ir mergelės gražūmu, 

O tu esi mergelė, 

Kajp daržely roželė, 
Turi gražu žiedeli, 

Ąnt galvos vajnikėli; 
Ja tu būsi gerės mados, 

Nieks ne atims tavu cn&tos, 

Mergystės stėnų.

4. Rejk tąn stėna mylė'ti, 

Ir prieš svietą tylėti, 
Kąn girdėsi ąnt s&ves, 

Kąntrybej nukęntėti; 

Būsi dąngūj išaukštinta, 

Su anioiajs pasodinta 

Tarp šviesiu žvėjgždžiu.

5. Kiek yr piė'vo žole'lu, 
Ir pujkiausiu žiėdelu, 

Kas yr anū žydejims, 

Vasarvidžiu kvepėjims! 

Jaunikajčej atėjdami, 
Kajp su dalgiū nuklrsdami 

/ttjėm gražuma.

6. Kiek yr gino paukštėlu 

Ir rožmausiu baisėtu, 
Kas yr anū lakiojims, 
Su anioiajs giėdėjims,  

Giedok lygėj su paukštelejs, 

Būsi lygios tavorčkėlės, 
Dievu j garbe d lik.

*
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3. Žyd žolelės žalumu 
Ir mergelės — gražumu!
O tu esi mergelė 
Kaip daržely roželė, 
Turi gražų žiedelį, 
Ant galvos vainikėlį. 
Jei tu būsi geros mados, 
Nieks neatims tavo cnatos, 
Mergystės stono.

4. Reik taip stoną mylėti 
Ir prieš svietą tylėti, 
Ką girdėsi ant savęs, 
Kantrybėj nukentėti, — 
Būsi danguj išaukštinta, 
Su aniolais pasodinta 
Tarp šviesių žvaigždžių.

5. Kiek yr pievoj žolelių 
Ir puikiausių žiedelių, 
Kas yr anų žydėjims, 
Vasarvidžiu kvepėjims! 
Jaunikaičiai ateidami, 
Kaip su dalgiu nukirsdami, 
Atim gražumą.

6. Kiek yr girioj paukštelių 
Ir rožniausių balselių, 
Kas yr anų lakiojims, 
Su aniolais giedojims! 
Giedok lygiai su paukšteliais, 
Būsi lygios tavorškėlės, 
Dievui garbę duok!
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140.

1. Gėras minu tėvelis 

Taj visadčs yra, 

0 kad mane už savais 

Pibara jr myli.

2. Prižadėjau tėvėlu 

Visadūs klausyti, 

0 tėvėlu žodeli 

širdelėj lajkyti.

3. O kajp užrūstinsiu, 

Gražėj perprašyti, 

Tėvuželu kojeles 

Mėjlej apkabinti.

4. Mylu tėvužė'li, 

Mylu ir mylėsiu, 
Po stikllnejs jū ląngėlejs 
Žolynelus sėsiu.

7. I kiemeli ėjnanciam 

Kurtėlus maldysiu, 

0 ai mielam tėvužėluj 

Dureles darysiu.

8. Už stalelu sėdančiam 

Krascle padėsiu. 

Aš pnė jū šalelės 

Pati atsisėsiu.

9. Tėveli mylėsiu, 

Niėku ne atbosiu, 

Betėjsias kalbėles 

Po kūju mimūsiu.

10. Tėvėlu ne-tėkus, 

Graūdžej apsivėrksiu, 

Kas dienelė padūmojus 

Ašarėles braūksiu.

5. Tėvėluj ėjnanciam 

Kėlėjus atsklnsiu, 

Aš po jū kojėlu 

Mejrūnus barstysiu.

11. Rūsta sau būsiu, 

Niekad ne dajnūsiu, 

O aš savu tėvėlu 

Tąnkej minavūsiu.

6. Nū viėškelėlu 

Akmenėtus rinksiu, 

Už baltūju rąnkelu 

Tėvėli prijlmsiu.

12. Pirksiu želavele 
Žalųjų šilkėlu, 

Gedėsiu tėvuželu 

Aš pūlka metele.

141.
1. Gūli dtėdas pasigėręs, I 

salė barzda pasidėjęs, f
2. Te mergytės šokinėju, 

Diedu barzda hėtineju.
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140

Gotautienė

l. Geras mano tėvelis
Tai visados yra,
0 kad mane už savalią Į 2 k 
Pabara ir myli. į

2. Prižadėjau tėvelio 
Visados klausyti, 
0 tėvelio žodelį 
Širdelėj laikyti,

3. 0 kai užrūstinsiu,
Gražiai perprašyti, 
Tėvužėlio kojeles 
Meiliai apkabinti.

4. Myliu tėvužėlį, 
Myliu ir mylėsiu, 
Po stikliniais jo langeliais 
Žolynėlius sėsiu.

5. Tėveliui einančiam 
Kelelius atskinsiu, 
Aš po jo kojelėm 
Meirūnus barstysiu.

6. Nuo vieškelėlio 
Akmenėlius rinksiu, 
Už baltųjų rankelių 
Tėvelį priimsiu.

141

Staniulytė

l. Guli diedas pasigėręs, } 2 k 
Salia barzdą pasidėjęs, j

7. Į kiemelį einančiam 
Kurtelius maldysiu, 
0 aš mielam tėvužėliui 
Dureles darysiu.

8. Už stalelio sėdančiam 
Kraselę padėsiu, 
Aš prie jo šalelės 
Pati atsisėsiu.

9. Tėvelį mylėsiu, 
Nieko neatbosiu, 
Beteises kalbeles 
Po kojom myniosiu.

10. Tėvelio netekus, 
Graudžiai apsiverksiu, 
Kas dienelė padūmojus 
Ašarėles brauksiu.

II. Rūsti sau būsiu, 
Niekad nedainuosiu, 
0 aš savo tėvelį 
Tankiai minavosiu.

12. Pirksiu žėlavėlę 
Žaliųių šilkelių, 
Gedėsiu tėvužėlio 
Aš pulką metelių!

2. Ten mergytės šokinėjo, 
Diedo barzdą lietinėjo.
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3. Kas tąn diedą ir apgavu, 

Ji barzdele ir pagavu.

4. Diėdu barzda karmazinu; 

Kas pamatė, taj paz'Inu.

5. Ja kas matėt, pasakykit, 

Ja kas radut, atidėkit.

6. Ai jums dėsiu bičių kelmą; 

Tos bitelės geraj ėjna.

7. Manu bitės, kajp telyčios, 

O bičiūkaj, kajp telukaj.

8. Siūvu konus darz'inese, 

Nešė medų rezginėse.

9. Jus mergikės nesijėkit, 

Diedu barzda atidėkit.

10. O kad z'lnut, pasakykit, 

O kad turit, atidėkit.

11. Tos mergytės ėmė bėgti, 

Diedu barzda ėmė plėšti.

12. Diedas vyju, klupinėju, 

Kaktk žeme mušinėju.

13. Atsikėlęs sverdineju, 

Savu barzda čiupinėju

14. Mėrgas vyju, ne pavyju, 

Plikas llku, kajp tilvikas.

14«.

1. Ąnt tu manu, 

Mėlynųjų, 

Kukalej žydėju,

2. Kad berne'lis 

Pas mergele 

Gromatėle rašė.

3. O aš viėna,

Mergužėlė, 

Pas tėveli augau.

4. Pas tėve'li

Po ląnge'iu 

Gromatėle skajčiaū.

5. Ka tik buvai 

Be-sprogstanti, 

Kajp daržė rūtelė,

6. Ka tik buvai 

Be-slrpstanti, 

Kajp kalne uge'Iė,

7. Ir aprinku 

Mane jauna 

Kajp kalne ėge'le,

8. Ir paskyrė 

Ma viėtdle, 

Kajp gino lauželi.
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3. Kas tą diedą ir apgavo, 
Jo barzdelę ir pagavo.

9. Jūs, mergikės, nesijuokit, 
Diedo barzdą atiduokit!

4. Diedo barzda karmazino, 
Kas pamatė, tai pažino.

10. 0 kad žinot, pasakykit, 
0 kad turit, atiduokit!

5. Jei kas matėt, pasakykit, 
Jei kas radot, atiduokit!

II. Tos mergytės ėmė bėgti, 
Diedo barzdą ėmė plėšti.

6. Aš jums duosiu bičių kelmą; 
Tos bitelės gerai eina.

12. Diedas vijo, klupinėjo, 
Kakta žemę mušinėjo.

7. Mano bitės kaip telyčios, 
0 bičiukai kaip teliukai.

13. Atsikėlęs sverdinėjo, 
Savo barzdą čiupinėjo.

8. Siuvo korius daržinėse, 
Nešė medų rezginėse.

14. Mergas vijo, nepavijo, 
Plikas liko kaip tilvikas!

142

Norvilienė

1. Ant tų marių 
Mėlynųjų . 2 k.
Kūkaliai žydėjo,

5. Ką tik buvau 
Besprogstanti 
Kaip darže rūtelė,

2. Kad bernelis 
Pas mergelę 
Gromatėlę rašė.

6. Ką tik buvau 
Besirpstanti 
Kaip kalne uogelė.

3. 0 aš viena 
Mergužėlė 
Pas tėvelį augau.

7. Ir aprinko
. Mane jauną 

Kaip kalne uogelę,

4. Pas tėvelį 
Po langeliu 
Gromatėlę skaičiau.

8. Ir paskyrė 
Man vietelę 
Kaip girioj lauželį.
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9. Ir apskyrė 
Ma berneli, 

Kajp lauže kelmeli.

11. Miė'žej, rugčj 

Ne dereju, 
Visas svietas verkė.

10. Diė'vaj, dūk 

slektiis metus, 
Ne šlėkta berneli.

12. Kad berne'lis 
Mušė, barė, 

Tik aš viė'na verkiii.

143.

1. Aš pamačiau tututi, 
Lu, lu, tututi. ds

2. Aukštam kalne tupinti, 
Lu, lu tupinti. ()*

(*) Ąnt tu pavidalu taląnduk: „lu, lu,“ su paskutiniu 
žėdžiu žė'dnam posme žemiaū.

V
3. Šilku lizdą vejanti, 12. Ma vilke'lis šiube'le.

4. Auksu paūta de'danti. 13. Aš šiube'le kiiniguj,

5. Aš tutiičiuj: „pade' Diėvs“, 14, Ma kiinigas karve'le.

6. Ma tututis paute'li. 15. Aš karve'le pone'luj,

7. Aš paute'li močiiitej, 16. Ma pone'lis žirgeli.

8. Ma močiutė bąndc'le. 17. Ąnt žirge'lu jodžiau,

9. Aš bąndc'le kiaule'lej, 18. Savu rūra rodžiau.

10, Ma kiaule'lė parše'li. 19. Pyragė'lus rajkiaū,

11. Aš parše'li vilke'luj, 20. Abii gali! krajpiaū.
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9. Ir apskyrė 
Man bernelį 
Kaip lauže kelmelį.

10. Dievai, duok 
Siektus metus, 
Ne šlėktą bernelį!

11. Miežiai, rugiai 
Nederėjo, — 
Visas svietas verkė,

12. Kad bernelis 
Mušė, barė, — 
Tik aš viena verkiu.

*143

Gotautienė

1. Aš pamačiau tututį, 
Liu, liu, tututį, (2 k.)

2. Aukštam kalne tupintį, 
Liu, liu, tupinti,*

Žemiau kiekviename posme panašiai talanduok: „Liu, liu" su paskutiniuoju žodžiu.

3. Šilkų lizdą vejantį, 12. Man vilkelis šiūbelę.

4. Aukso pautą dedantį. 13. Aš šiūbelę kunigui,

5. Aš tutučiui: „Padėk dievs“, 14. Man kunigas karvelę.

6. Man tututis pautelį. 15. Aš karvelę poneliui,

7. Aš pautelį močiutei, 16. Man ponelis žirgelį.

8. Man močiutė bandelę. 17. Ant žirgelio jodžiau,

9. Aš bandelę kiaulelei, 18. Savo rūrą rodžiau.

10. Man kiaulelė paršelį. 19. Pyragėlius raikiau,

11. Aš paršelį vilkeliui, 20. Abu galu kraipiau.
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141

Jau ateju kalėdos, 
Bus gaspadonams bėdos

Atvažiavu kilnigas,
Ar padėrej vis atrks?

Gaspadinė, apsiėjki, 
O kąn turi, če padeki, 

Mes gersim ir valgysim.
ds

2. Išimk ke'pta žįnsiilka, 
Pridaryta paršiūka, 
Statyk alve midiičiu 

Ir saldatis, gardaus vynu, 

Baltūs grynus pyragius;
Sodink siūs mielus s ve te lūs, 

Už stalu linksmi būsma.

3. Gaspadonau, apsisek,
O kad ejnl, ne užtruk, 

Imk nū svirnu rakte'lus, 
Ėjsim sąmstyt grūde'lūs, 

Rugui, miežiu, aviželu, 
Kviečiu, žirniu ir pupe'lu 

Dūk visiė'ms po pūspuri.

4. Mėrgos ir jus, mergelės, 
Ar sūverpėt tolkėles?

Nėškit žė'dna po pora 
Plonu linu, ne kilta, 

O mes gražej prijlmsime, 

Ir tejsingaj pagirsime, 
Kad geros verpėjos ėsat.

286



144

Piraitis

1. Jau atėjo kalėdos, 
Bus gaspadoriams bėdos. 
Atvažiavo kunigas,
Ar padoriai vis atras? 
Gaspadine, apsieiki, 
O ką turi, čia padėki, 
Mes gersim ir valgysim!

2 k.

2. Išimk keptą žąsiuką, 
Pridarytą paršiuką, 
Statyk alvę midučio 
Ir saldaus, gardaus vyno, 
Baltus grynus pyragėlius; 
Sodink šiuos meilius svetelius, 
Už stalo linksmi būsme.

3. Gaspadoriau, apsisuk, 
O kad eini, neužtruk, 
Imk nuo svirno raktelius, 
Eisim samstyt grūdelius, — 
Rugių, miežių, avižėlių, 
Kviečių, žirnių ir pupelių 
Duok visiems po puspūrį.

4. Mergos ir jūs, mergelės, 
Ar suverpėt tolkeles? 
Neškit žėdna po porą 
Plonų linų, ne kiltų, 
O mes gražiai priimsime 
Ir teisingai pagirsime, 
Kad geros verpėjos esat.
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5. Bčbos ir jus, našlelės, 
Sušukūtas Vilneles 

Nėškit žė'dna, rodykit, 

Proče savu tvajpinkit, 

O mes gražėj prijlmsime, 
Jaunikajti pas kirsime: 

Kad ge'ros audėjos ėsat.

6. Jus vyraj, jaunūmenė,
Esat' patim drūtume, 

Užpelnyta skatiką, 
Kur kiše'muj paliko, 

Po berllnka ne gajlė'kit, 
Ąnt stalčių če padekit, 

Mes sųnkej važiusme giedodami.

145.

1. Kąn, bernyti, pamlslyjej?) 
Padabojej sau mergele>ds

Austi ne mokanče.)

5. Ne čėslyvos če staklelės, 
Ne žmoniškos n i drobe'lės, 

Aš ne moku austi.

2. Kajp rejks sėsti i stakleles, 
Rejks sąmdyti susėdėjęs 

Stakle'lu tajsyti.

6. Kąn, mergytė, pamlslyjej?
Padabojej sau berneli 

Arti ne mokanti.

3. Ejn mergytė pnė stakle'lu, 
Stov bernytis pnė šalelės, 

Kaba j graūdžej verkė.

7. Kajp rejks ėjti i laukeli, 
Rejks sąmdyti susėdėlu 

Zagrelu tajsyti.

4. Atsitrauki, bernužėli, 

Ne graudinki ma širdelės, 
Aš išmokau austi.

8. Ejn bernytis pnė žagrelės, 

Stov mergytė pnė šalelės, 

tabaj graūdžej vėrkė
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5. Bobos ir jūs, našlelės, 
Sušukuotas Vilneles 
Neškit žėdna, rodykit, 
Procią savo tvaipinkit, 
O mes gražiai priimsime, 
Jaunikaitį paskirsime, 
Kad geros audėjos esat.

6. Jūs, vyrai, jaunuomenė, 
Esat pačiam drūtume! 
Užpelnytą skatiką, 
Kur kišeniuj paliko, 
Po berlinką negailėkit, 
Ant stalelio čia padėkit, 
Mes sunkiai važiuosme giedodami.

145

Klitn.

I. — Ką, bernyti, pamislijai?!
Padabojai sau mergelę, J 2 k.
Austi nemokančią. I

2. Kai reiks sėsti j stakleles, 
Reiks samdyti susiedėles 
Staklelių taisyti.

3. Ein mergytė prie staklelių, 
Stov bernytis prie šalelės, 
Labai graudžiai verkė.

4. — Atsitrauki, bernužėli, 
Negraudinki man širdelės, 
Aš išmoksiu austi.

5. Nečėslyvos čia staklelės, 
Nežmoniškos nei drobelės, 
Aš nemoku austi.

6. — Ką, mergyte, pamislijai? 
Padabojai sau bernelį, 
Arti nemokantį.

7. Kai reiks eiti į laukelį, 
Reiks samdyti susiedėlių 
Žagrelių taisyti.

8. Ein bernytis prie žagrelės, 
Stov mergytė prie šalelės, 
Labai graudžiai verkė.
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9. Atsitrauki, mergužėlė, 
Ne graudinki ma širdelės, 

Aš išmoksiu arti.

10. Ne' čėsly vos če žagre'lės, 
Ne žmoniški ni laukėlej, 

Aš ne moku arti.

146.

1. O kad mes buvum
Devyni brolej, 

Dešimta sese'lė.

2. O kad ejum 

Ruge'lu pjauti, 
Seselė nešioti.

3. Devyni pjovėm, 

Devyni rlšum, 
Sese'lė nešiėju.

4. O ir pramanė 

Mane dievers 
Tinginė mergelė:

5. nNe ji verpėja, 
Ni ji audėja, 

Ni rugiu rišėja“.

ds

6. O išsiradu 
Viė'nas bernelis, 

užtarė merge'le:

7. „Taj ji verpėja, 

Taj ji audėja, 

Taj rugiu rišėja.

8. Šilkus verpė, 
šilkus audė, 

šilke'lejs dėveju.

9. Tokid kąmpe'lu, 

Tokiu kraštelu, 

Tokui susedėlu“.

10. Ąnt kalne'lu 
Vąndėns likl ke'lu, 

Pakalnėlė sausa.

11. Ne-čėsly'vos 

Tos jaunos mergelės, 
Kur bernyčiu klausu.

141.

1. Kąn kalbeju apvynėlis 
Sodely augdamas?
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9. — Atsitrauki, mergužėle, 
Negraudinki man širdelės, 
Aš išmoksiu arti.

10. Nečėslyvos čia žagrelės, ' 
Nežmoniški nei laukeliai, 
Aš nemoku arti.

•146

Norvilienė

l. O kad mes buvom 
Devyni broliai, 
Dešimta — seselė.

6. 0 išsirado 
. 2 k. Vienas bernelis,

Užtarė mergelę:

2. O kad ėjom 
Rugelių piauti, 
Seselė — nešioti.

7. — Tai ji verpėja, 
Tai ji audėja, 
Tai rugių rišėjai

3. Devyni piovėm, 
Devyni rišom, 
Seselė nešiojo.

8. Šilkus verpė, 
Šilkus audė, 
Silkeliais dėvėjo!

4. 0 ir pramanė 
Mane dievers, — 
Tinginė mergelė:

9. Tokių kampelių, 
Tokių kraštelių, 
Tokių susiedėliųl

5. — Nei ji verpėja, 
Nei ji audėja, 
Nei rugių rišėjai

10. Ant kalnelio 
Vandens ligi kelių, 
Pakalnėlė sausa!

ll. Nečėslyvos 
Tos jaunos mergelės, 
Kur bernyčių klauso!

•147

Cvirkienė

l. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Sodely augdamas?
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Taj daj da, taj daj da, 

Sodely augdamas. (*)

(*) Ąnt tu pavydatu lyrfik: „taj daj da, taj daj da... 

suąntra ajla kdžnam posme žemiau.

2. Ja jus mine ne aptvdrsif, 

Aš kittir iiėjstu.

S. Kąn kalbeju a p vynelis 

Iš žemės Ijnsdamas?

4. Ja jus mane ne prismėjgsif, 

Zemiižė nuneštu.

5. Kąn kalbeju apvynė'lis 

Ąnt smajgu nSsdamas?

6. Ja jus spurgas ne nusklnsif, 

Stėriižes išbe'rsiu.

7. Kąn kalbeju apvynėlis 

Druskinė supiltas?

8. Ja jus mine n’ išdžiovlnsit, 

Druskinė supusiu.

9. Kąn kalbeju apvynė'lis 

Katilė virdamas?

10. Ja jus mine n’ išvirinsiu 

Eabaj kartis būsiu.

11. Kąn kalbė'ju apvyri?! is 

Verpelė supiltas?
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Tai dai da, tai dai da, 
Sodely augdamas?*

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Tai dai da, tai dai da..šu antra 

eilute.

2. — Jei jūs mane neaptversit, 
Aš kitur išeisiu.

3. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Iš žemės lįsdamas?

4. — Jei jūs mane neprismeigsit, 
Žemuže nuriesiu.

5. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Ant smaigo Tiesdamas?

6. — Jei jūs spurgas nenuskinsit, 
Sieružes išbersiu.

7. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Druskinėj supiltas?

8. — Jei jūs mane n’išdžiovinsit, 
Druskinėj supūsiu.

9. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Katile virdamas?

10. — Jei jūs mane n’išvirinsit, 
Labai kartus būsiu.

11. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Verpelėj supiltas?
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12. Ja jus mane n’ išrauglnsit, 

Dugnūžtus iždaušiu.

13. Kąn kalbėju apvy nelis 

Stiklinė būdamas?

14. Ja jus mane visi gersit, 

Aš vistis tūjkinsiu.

15. Pasigyrė jiunos m&rčios, 
Taj gražėj dajnavu.

16. Pasigė'rė jauni vyraj, 

Taj gražėj špiėlavu.

17. Pasigyrė jaunos mėrgos. 

Taj gražėj šėku.

18. Pasigė'rė se'nos bobos, 

Pąnkeles išmetė.

19. Pasigėrė seni diė'daj, 

Jiė vyžoti šėku.

20. Pasigė'rė maži vajkaj, 

Kajp ožiūkaj blovė.

21. O kajp visi pasigė'rė 

Po šėlu galėju.

148.

Karejvelej 

Zirge'lus gyrdė,

Mergužėlė i

Vąndenėli pylė. J 2g4

2. Sėsk, merge'lė, 

Ąnt bėru žirge'lu, 

Jėsiv mtidu 

Par lygu lankeli.



12. — Jei jus mane n’išrauginsit, 
Dugnužius išdaušiu.

13. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Stiklinėj būdamas?

14. — Jei jūs mane visi gersit, 
Aš visus tuikinsiu.

15. Pasigėrė jaunos marčios, 
Tai gražiai dainavo.

16. Pasigėrė jauni vyrai, 
Tai gražiai špieliavo.

17. Pasigėrė jaunos mergos, 
Tai gražiai šoko.

18. Pasigėrė senos bobos, 
Pankeles išmėtė.

19. Pasigėrė seni diedai, 
Jie vyžoti šoko.

20. Pasigėrė maži vaikai, 
Kaip ožiukai bliovė.

21. 0 kai visi pasigėrė, 
Po suolu gulėjo.

•148

Vidikytė

l. Kareivėliai 
Žirgelius girdė, 
Mergužėlė 
Vandenėlį pylė.

2. — Sėsk, mergele, 
Ant bėro žirgelio, 
Josiv mudu 
Per lygų laukelį.
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J* Kajp prijisiv • 
Žalaja ląnke'Ie, 

Sėsk, mergelė, 
Nū bėru žirge'Iu.

4 . Sėsk, mergelė, 
Ni bėru žirgėlu, 

Klok, mergėlė, 
čionaj patalėli

5 Ni aš sėsiu
Nū bėru žirge'Iu, 

Ni aš k lūšiu 
Jionaj patalėli.

6 I mokinu
Mine motynelė 

Ne klausyki 
Jauni karėj vėlu

7 Ėjva midų

Ąnt aukštu kalne'lu, 
Pažiurėsiv 

Sese'lu pulkėlu.

8 . Ėjsiv, brūli,

1 pakalnėle, 

Pažiūrėki 
I Panemunėje.

9 . Te seselės 
Visos ulavoja, 
Visos gražios, 

Visos vajnikūtos.

10- O aš viėna
Ašarėles braukai, 

Ašarėle 

Gromatele plėšiau,

11. Ašarelu
Gromatele plėšiau, 

Pas jauniausia , 
Brolužėli lėjdau,

12. Jok, broleli, 

Ir i jomarkėli, 
Nupirk manėj 

Ritu vajnikėli,

13. Ej, sese'lė, 
Seserėlė manu, 

Manu pirktu 
Jau tu ne dėvėsi.

14 Manu pirktu 
Jau tu ne dėvėsi, 

Su sese'lėms 
Jau ne ulavėsi

15. Tu par savu 
Dideli lusteli, 

Nutrčtyjej 
Savu dldže dala.

16‘ Tu praptildej 
Savu dldže dala, 

Vis par savu 
Didele savala. 
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3. Kai prijosiv 
Žaliąją lankelę, 
Sėsk, mergele, 
Nuo bėro žirgelio.

4. Sėsk, mergele, 
Nuo bėro žirgelio, 
Klok, mergele, 
Čionai patalėlį.

5. — Nei aš sėsiu 
Nuo bėro žirgelio, 
Nei aš klosiu 
Čionai patalėlį.

6. Įmokino 
Mane motinėlė: 
„Neklausyki 
Jaunų kareivėliui“

7. Eiva mudu 
Ant aukšto kalnelio, 
Pažiūrėsiv 
Seselių pulkelio.

8. Eisi v, broli, 
Į pakalnėlę, 
Pažiūrėki 
Į Panemunėlę.

9. Ten seselės 
Visos uliavoja, 
Visos gražios, 
Visos vainikuotos.

10. 0 aš viena 
Ašarėles braukau, 
Ašarėlių 
Gromatėlę piešiau.

11. Ašarėlių 
Gromatėlę piešiau, 
Pas jauniausią 
Brolužėlį leidau.

12. — Jok, broleli, 
Ir į jomarkėlį, 
Nupirk manei 
Rūtų vainikėlį.

13. — Ei sesele, 
Seserėle mano, 
Mano pirkto 
Jau tu nedėvėsi.

14. Mano pirkto 
Jau tu nedėvėsi, 
Su seselėms 
Jau neuliavosi.

15. Tu per savo 
Didelį liustelį 
Nutrotijai 
Savo didžią dalią.

16. Tu prapuldei 
Savo didžią dalią 
Vis per savo 
Didelę savalią.
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17. Tu par savu 

Didele savala 

Nutrotyjej 

Savu visa vila.

18. Tu prapūldej 

Rūtų vajnikeli 

Vis par savu 

Pajka protuzėli.

19. Brolužėli,

Dobilėli manu, 

Nupirk manėj 

šilkū mutureli.

20. Seserėlė, 

Lelijėlė manu,

Manu pirktu 

Jau tu ne dėvėsi.

21. Manu pirktu 

Jau tu ne dėvėsi, 

Su našlelėms 

Jau ne ulavėsi.

119.

1. Kur tu buvaj, zūjki manu?|ds 

Maitine, poni manu.} ds

2. Kąn tu vejkėj, zūjki manu? 

Rugiūs malaū, p6ni manu.

3. Kajp tu malėj, zūjki manu?

U, u, poni manu.

4. Kur gulėjej zūjki manu? 

Dūlkėse, poni manu.

5. Kur tupėjej, zūjki minu? 

Smilgose, pini manu.

6. Kas tive v/ju, zūjki manu? 

Baltį kūrtaj, poni manu.
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17. Tu per savo 
Didelę savalią 
Nutrotijai 
Savo visą valią.

18. Tu prapuldei 
Rūtų vainikėlį 
Vis per savo 
Paiką protužėlį.

19. — Brolužėli 
Dobilėli mano, 
Nupirk manei 
Šilkų muturėlį.

20. — Seserėle 
Lelijėle mano, 
Mano pirkto 
Jau tu nedėvėsi.

21. Mano pirkto 
Jau tu nedėvėsi, 
Su našlelėms 
Jau neuliavosi.

149

Sadauskienė

l. — Kur tu buvai, zuiki mano? (2 k.) 
— Malūne, ponia mano! (2 k.)

2. — Ką tu veikei, zuiki mano?
— Rugius maliau, ponia mano!

3. — Kaip tu malei, zuiki mano?
— O, ū, ponia mano!

4. — Kur gulėjai, zuiki mano?
— Dulkėse, ponia mano!

5. — Kur tupėjai, zuiki mano?
— Smilgose, ponia mano!

6. — Kas tave vijo, zuiki mano?
— Balti kurtai, ponia mano!
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7. Kajp tu begaj, zūjki manu? 

Turst, tursl, poni manu.

8. Kajp tave sdvė, zūjki minu? 

Pliksf, pliksf, pdni pianu.

150.

1. -As tunil gūjdi,

A nčnu vis žindi, 

Kąn manu gajd/s vejk?

. Manu gajdVs giėd 1 .
/ uSĄnkstl nū vakaru. J

2. Aš turiū gajdi,

Rejks ma vištos;

Aš ndnu vis žindi, 

Kąn manu višta vejk? 

Manu višta paūtus ded, 

Manu gajdys giėd 

Ąnkstl nū vakaru.

3. Aš tunu višta,

Rejks ma ąnties;

Aš noriu vis žindi, 

Kąn manu ąntls vejk? 

Manu ąntls vąndeniml bred, 

Manu višta ir t. t.

4. Aš tunti 4ntj,

Rejks ma kūru;

Aš ndriu vis žin$f 

Kąn manu kūras vejk?
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7. — Kaip tu bėgai, zuiki mano? 
— Turst, turst, ponia mano!

8. — Kaip tave šovė, zuiki mano? 
— Plikst, plikst, ponia mano!

150

Norvilienė

l. Aš turiu gaidį, 
Aš noriu vis žinot, 
Ką mano gaidys veik. 
Mano gaidys gied ) 
Anksti nuo vakaro, f

2. Aš turiu gaidį, 
Reiks man vištos; 
Aš noriu vis žinot, 
Ką mano višta veik. 
Mano višta pautus ded, 
Mano gaidys gied 
Anksti nuo vakaro.

3. Aš turiu vištą, 
Reiks man anties; 
Aš noriu vis žinot, 
Ką mano antis veik. 
Mano antis vandenimi bred, 
Mano višta ir t. t.

4. Aš turiu antį, 
Reiks man kuro; 
Aš noriu vis žinot, 
Ką mano kuras veik.
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Manu kiiras: „sūru milru“, 

Manu ąntls, ir t. t. (*).

5. Aš tunu kiira, rejks ma 6žiu; 

Manu ožys Ilga barzda, 

Manu kiiras, k. v.

6, Aš tunii 6ži, rejks ma ožkos; 

Minu 6žka didžiu pienu, 

Manu ožys, k. v.

7. Aš turiii džka, rejks ma avtČs. 

Minu avis ilgu vilnų, 

Manu čžka, k. v.

8. Aš tunil avi, — rejks ma jaučiu; 

Manu jautis sklejstaragis, 

Manu avis, k. v.

9. Aš tunii jiuti, rejks ma kkrvės; 

Minu karvė: „bu, bu, bu“, 

Minu jšutie, k. v.

10. Aš tunh kšrve, rejks ma žirgu; 
Minu žirgas ejdinlilkas, 

Minu kšrvė, k. v.

11. Aš tunti žirgą, ma rejks kilmės;

Minu ktuuė kilmei u s ved, 

Manu žirgas k. v.

(') Ąnt tu pavydalu dajnftk: ,aš noriu vis žinėt, kąn 

minu (ožys) vejk...“? žednam pėsme žemiaū.
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Mano kuras šuru muru, 
Mano antis ir t. t*

* Žemiau kiekviename posme panašiai dainuok: „Aš noriu vis žinot, ką mano 
(ožys) veik..."

5. Aš turiu kurą, reiks man ožio; 
Mano ožys ilga barzda, 
Mano kuras... (k. a.)

6. Aš turiu ožį, reiks man ožkos; 
Mano ožka didžio pieno, 
Mano ožys... (k. a.)

7. Aš turiu ožką, reiks man avies; 
Mano avis ilgų vilnų, 
Mano ožka... (k. a.)

8. Aš turiu avį, reiks man jaučio; 
Mano jautis skleistaragis, 
Mano avis... (k. a.)

9. Aš turiu jautį, reiks man karvės; 
Mano karvė bū, bū, bū, 
Mano jautis... (k. a.)

10. Aš turiu karvę, reiks man žirgo; 
Mano žirgas eidininkas, 
Mano karvė... (k. a.)

11. Aš turiu žirgą, man reiks kurnės; 
Mano kumė kumelius ved, 
Mano žirgas... (k. a.)
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12. Aš turiii kilme, rejks ma šiins; 

Manu šūvi „au, au, au“, 

Manu kbmė k. v.

13. Aš turui šiini, rejks ma kates; 

Manu kate pe'les gaudu, 

Manu šūvi k. v.

14. Aš turiii kate, rejks maraty; 

Manu ratąj grėjtąj ritas, 

Manu kate k. v.

15. Aš tunil ratiis, rejks ma žą'mbiu; 

Manu žambis dirva iria, 

Manu rataj k. v.

16. Aš tunil z'ąmbi, rejks ma akečių; 

Manu akėčios dirva brajžu, 

Manu žambis k. v.

17. Aš turiii akėčias, rejks ma vajkiu; 

Manu vajkis darbus dirba, 

Manu akėčios k. v

18. Aš turiii vajki, rejks ma stūgos; 

Manu slūga grėjtaj slūžyja, 

Manu vajkis k. v.

19. Aš turiii siuga, rejks ma piėmėns; 

Manu piėmu bąnda ganu, 

Manu siiiga k. v.

20. Aš tunu piemeni, rejks ma guiovos(’); 

Manu gulova gaspadlnė, 

Manu piėmif k. v.
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12. Aš turiu kumę, reiks man šuns; 
Mano šuva au, au, au, 
Mano kumė... (k. a.)

13. Aš turiu šunį, reiks man katės; 
Mano katė peles gaudo, 
Mano šuva... (k. a.)

14. Aš turiu katę, reiks man ratų; 
Mano ratai greitai ritas, 
Mano katė... (k. a.)

15. Aš turiu ratus, reiks man žambio; 
Mano žambis dirvą aria, 
Mano ratai... (k. a.)

16. Aš turiu žambį, reiks man akėčių; 
Mano akėčios dirvą braižo, 
Mano žambis... (k. a.)

17. Aš turiu akėčias, reiks man vaikio; 
Mano vaikis darbus dirba, 
Mano akėčios... (k. a.)

18. Aš turiu vaikį, reiks man slūgos; 
Mano slūga greitai slūžija, 
Mano vaikis... (k. a.)

19. Aš turiu slūgą, reiks man piemens; 
Mano piemuo bandą gano, 
Mano slūga... (k. a.)

20. Aš turiu piemenį, reiks man gulovos; 
Mano gulova gaspadinė, 
Mano piemuo... (k. a.)
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151.

1. Ej, piliižej, pilelėj, 

Jus aukštiėjiė kalnelėj, 
O ir atjėju didi ()  bajoraj, | 

> ds
*

Nor sesūze Imti drauge. J

2. Ej, jus, didi bajoraj, 
Jus n’ Imsite mine drauge;

0 da aš tunii se'na tėvėli, 

Gal mane išvaduti.

3. Atėjna tėvužėlis
šimtelus skajtydamas;

O da ne suteku vienu šimte'lu, 

Da mkne n’ išvadavę.

4. Ej, piiilžej,... „lyrifk k v. lik!“ 
O da aš tund se'na močiute, 

Gal minė išvadifti.

5. >Atėjna močiiitė

šimteli skajtydama;
Da ne sute'ku piise šimtėlu, 

Da mine n’ išvadavu.

6. Ej, pilužej,... k. v.
O da aš tunb jauna sesele, 

Gal mine išvaduti.

7. Atėjna seserėlė
Drobeles rėžydama;

. Da ne sute'ku dvejū mastė!u, 

Da mane n’ išvadavu.

(*) Lėnkaj. 306



*151

Gotautienė

1. Ei pilužiai, pileliai, 
Jūs aukštieji kalneliai!
O ir atjojo didi bajorai,! % 
Nor sesužę imti drauge, j

2. — Ei jūs, didi bajorai, 
Jūs n’imsite mane drauge! 
O dar aš turiu seną tėvelį, 
Gal mane išvaduoti.

3. Ateina tėvužėlis, 
Šimtelius skaitydamas;
O dar nesuteko vieno šimtelio, 
Dar mane n’išvadavo.

4. Ei pilužiai... (lyruok k. a. ligi) 
O dar aš turiu seną močiutę, 
Gal mane išvaduoti.

5. Ateina močiutė, 
Šimtelį skaitydama; 
Dar nesuteko pusę šimtelio, 
Dar mane n’išvadavo.

6. Ei pilužiai... (k. a.) 
O dar aš turki jauną sescję, 
Gal mane išvaduoti.

7. Ateina seserėlė, 
Drobeles rėžydama; 
Dar nesuteko dviejų mastelių, 
Dar mane n’išvadavo.
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8. Ej, pilūžej,... k. v.

O da aš tunii jauna berneli, 

Gal mane išvaduti.

9. Atėjna bernužėlis

Par margaji dvareli, 

Taj išvadavu mūne bernelis 

Be jokiu šilingėlu.

15«.

1. Lakštu meška po lęndryna, 

Lęndres laužydama, 

Vaj, aj, aj, aj, aj, 
Lęndres laužydama. J

2. Žalas lęndres laužydama, 

Purvūs drabstydama.

3. Tu, meškutė, rudakūtė, 

Suspausk ma galvele.

4. Kajp suspaus! ma galvele, 

Būsiu dąngiij rinkamas.

5. Kur ta dingu šinkarkėlė, 

Kur če vakar būvu?

6. Iš važi a v u i malūna 
Žalė rugiū malti.

7. Pakol rugiūs sumalinu, 

Pati pamarmu. (*)

(*) Ąnt tu pavydalu samatuk: „vaj, aj, aj, aj, aj,...“ su ąnt- 

rū ajlk žėdnam posme žemiau.
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8. Ei pilužiai... (k. a.) 
O dar aš turiu jauną bernelį, 
Gal mane išvaduoti.

9. Ateina bernužėlis 
Per margąjį dvarelį, 
Tai išvadavo mane bernelis 
Be jokio šilingėlio.

152

Vidikytė

l. Laksto meška po lendryną, 
Lendres laužydama, 
Vai, ai, ai, ai, ai,  į _ , 

> 2 k
*

• Žemiau kiekviename posme panašiai samatuok: „Vai, ai, ai, ai, ai.. su antra 
eilute.

Lendres laužydama,]

2. Žalias lendres laužydama, 
Purvus drabstydama.

3. — Tu, meškute rudakute, 
Suspausk man galvelę.

4. Kai suspausi man galvelę, 
Būsiu danguj linksmas.

5. Kur ta dingo šinkarkėlė, 
Kur čia vakar buvo?

।
6. — Išvažiavo į malūną 

Žalių rugių malti.

7. Pakol rugius sumalino, 
Patį pamarino.
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8. Pakol miltus iŠsijūju, 

Kita priviloju.

9. Vištos kūlė, vištos kūlė, 
Gajdys ir išvė'tė.

10. O vfščiiikaj, mažučiūkaj, 
Aplink lesinėjo.

lt. Ožka malė, ožka malė, 

Ožys girnas k&lė.

12. Ožyčitikaj, mažučiūkaj, 

Aplink šokinėju.

13. Gal matyti ir žinėti,. 
Kur vyraj žanūti;

14. Jtė sulinkę, jiė sukumpė, 
Kajp ožėj kuproti.

15. Gal matyti, gal žinoti, 
Kur jauni berne'lej;

16. Tajp jiė tiė'sus, tajp jie gražus, 

Kajp žals diemedėlis.

17. Gal matyti ir žinoti, 
Kur moters su vyrajs;

18. Jos sullnku, jos sukųmpu, 

Kajp ožkos kuprotos.

19. Gal matyti ir žinūti, 
Kur jaunos mergelės;

20. Tajp jos tiesios, tajp jos gražios, 

Ka.jp žalos rūtelės.
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8. Pakol miltus išsijojo, 
Kitą priviliojo.

9. Vištos kūlė, vištos kūlė, 
Gaidys ir išvėtė.

10. O viščiukai mažučiukai 
Aplink lesinėjo.

11. Ožka malė, ožka malė, 
Ožys girnas kalė.

12. Ožyčiukai mažučiukai 
Aplink šokinėjo.

13. Gal matyti ir žinoti, 
Kur vyrai ženoti:

14. Jie sulinkę, jie sukumpę, 
Kaip ožiai kuproti.

15. Gal matyti, gal žinoti, 
Kur jauni berneliai:

16. Tai jie tiesūs, tai jie gražūs, 
Kaip žals diemedėlis.

17. Gal matyti ir žinoti, 
Kur moters su vyrais:

18. Jos sulinko, jos sukumpo, 
Kaip ožkos kuprotos.

19. Gal matyti ir žinoti, 
Kur jaunos mergelės:

20. Tai jos tiesios, tai jos gražios, 
Kaip žalios rūtelės.
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153

1. Ož/s ąnt tiltu stovėju, }d9 

I vąndenčli žiurėju.} ds

2. Ar graži manu barzdelė? 
Ar bus mergelėms kviėtke'lė?

3. Ar tiesus manu ragūčej? 
Ar. bus vajke'lams vąmzdūčej?

v
4. Saltlšiaus sūnus valūkas 

Parvedė merga ujtūve.

5. Jis ne nor tė'vu klausyti, 

Ni ūbu lauku valdyti.

6. Išvarė vaga i gala, 
Palėjdu jaučius i bala.

7. Kiaulė ąnt tiltu s to vėju,
1 vąndenė'Ii žiurėju.

8. Ar gražūs manu plaukelėj?
Ar bus panelėms šlubelė?

9. Ne labam ponuj slūžyjau, 
Ąnt dienos tris darbus dirbau.

10. Rąnkūžėms kuskūže šiuvad; 
Kojūžėms vygūže supau.

11. Kojūžėms vygūže supau, 
Akūžėms jautelus ganiau.
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153

l. Ožys ant tilto stovėjo, (2 k.) 
Į vandenėlį žiūrėjo. (2 k.)

2. Ar graži mano barzdelė?
Ar bus mergelėms kvietkelė?

3. Ar tiesūs mano ragučiai?
Ar bus vaikeliams vamzdučiai?

4. Saltyšiaus sūnūs valiukas 
Parvedė mergą uituvę.

5. Jis nenor tėvo klausyti 
Nei ūbo lauko valdyti.

6. Išvarė vagą į galą, 
Paleido jaučius į balą.

7. Kiaulė ant tilto stovėjo, 
Į vandenėlį žiūrėjo.

8. Ar gražūs'mano plaukeliai? 
Ar bus panelėms šiūbelė?

9. Nelabam ponui slūžijau, 
Ant dienos tris darbus dirbau:

10. Rankužėms kuskužę siuvau, 
Kojužėms vygužę supau,

H. Kojužėms vygužę supau, 
Akužėms jautelius ganiau.
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151

1. Margi vista, maz'iučiūkėj ds
Alė kiaūšej, kiaūšej, 
Tos vištelės kiaūšej.

ds

3. Nusisukčiau linu Hna, 
Užsispėjsčiau kąmpė vyra, 

Danūz, danūz vyruj 
Su linine liną.

2. Parsidffčiau marga višta, 
Nusipirkčiau cimboliška, 

Alė šokčiau, šokčiau, 
Vyru ne bijočiau.

4. Linu liną išplusoju, 
Mane vyras pabijojo; 

O mergūžė manu, 
Visi vali tavu.

155.

1- Brolyti manu,
Jaunasis manu, 

Jok ąnt jūrių krašteli:. }ds

2. O kajp nujosi 
Ąnt jūrių kraštu, 

šauki mine vardelu.

3. Kajp ne prišaūksi 
Mane vardelu, 

šauk mine pravardėje.

4. Manu tėvelis 
Ne parvazninkas, 

Ne dirba parvazėli.

6. Manu močiutė 

Ne žtuponė'lė, 
Line'lu verpėjėlė.

7. O ji suverpė
Baltis linelus, 

Kajp geltonus šilkelus.

8. Manu brole'lej 
Ne smujkorėlej, 

Lankčiu artojėlej.

9. O jie Užarė
Lygius laukėjus, 

Kajp jūres, kajp mareles.

5. Manu tėvelis 
Ūkininkėlis, 

Ukelu vatdovėlis.

10. Manu seselės 
Ne jumprovė'lės, 

Drobelu audėjėlės.
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154

Vidikytė

1. Marga višta mažiučiukė, (2 k.) 
Ale kiaušiai, kiaušiai, 1 „ ,

> 2 k.
Tos vištelės kiaušiai! |

3. Nusisukčiau linų lyną, 
Užsispeisčiau kampe vyrą, 
Danuž danuž vyrui 
Su lininiu lynu!

2. Parsiduočiau margą vištą, 
Nusipirkčiau cimbolišką, 
Ale šokčiau, šokčiau, 
Vyro nebijočiau!

4. Linų lynas išplūšojo, 
Manęs vyras pabijojo:
— O merguže mano, 
Visa valia tavo!

*155

Bakšaitienė

1. Brolyti mano, 
Jaunasis mano, 
Jok ant jūrių kraštelio. (2 k.)

2. O kai nujosi 
Ant jūrių krašto, 
Sauki mane vardeliu.

3. Kai neprišauksi 
Mane vardeliu, 
Sauk mane pravardėje.

4. Mano tėvelis — 
Ne pervazninkas, 
Nedirba pervazėlį.

5. Mano tėvelis — 
Ūkininkė! is, 
Ūkelio valdovėlis.

6. Mano močiutė 
Ne žiuponėlė, — 
Linelių verpėjėlė.

7. O ji suverpė 
Baltus linelius 
Kaip geltonus šilkelius.

8. Mano broleliai 
Ne smuikorėliai, — 
Laukelių artojėliai.

9. O jie užarė 
Lygius laukelius 
Kaip jūres, kaip mareles;

10. Mano seselės 
Ne jumprovėlės, — 
Drobelių audėjėlės.

315



11. O jos išėodė 12. Jos baltAj skAlbė,
Ptčnas drobeles, Jos aukšta, džiėustė

Kajp mdfete poperėles. Ąnt vieliniu (*  (•*)) kartėlu.

(*) Viela—d rėtis

(•*) Ąnt tu pavydalu dajnOk žėdna pėsma ženuad. 
* 316

13. Jos sukoėioju, 

Jos pakavėju 

I margąsias skryneles.

156.

L Stiižyjau, dnzyjau pas pėna, 

Ma ponelis davė gajdeli.

Aš turėjau gajdi,

Visi mkne maršlnu, 

Kum minu gajdys vardu? 

Manu gajd/s ąnkstl ryta gieda, 1 
„Kakaryku“ vardu. J 8

2. Siūžyjau, dūžyjau pas pėna, 

Ma ponelis davė vištele.

Aš turėjau vista,

Visi mane maršlnu, 

Kum manu vista vardu? 

Mknu višta po sodeli 

Vlšouis vadžioja, 

Baitffsiua, geltonosios, mėlynus. (♦*)

3. SI 6žy jau k. v.—putele“.

Manu antis po prūdeli, 

Manu višta k. v.



11. O jos išaudė 
Plonas drobeles 
Kaip mieste popierėlius.

12. Jos baltai skalbė, 
Jos aukštai džiaustė 
Ant vielinių kartelių.

13. Jos sukočiojo, 
Jos pakavojo 
Į margąsias skryneles.

156

Bakšaitienė

l. Slūžijau dūžijau pas poną, 
Man ponelis davė gaidelį. 
Aš turėjau gaidį, 
Visi mane maršine, 
Kuo mano gaidys vardu? 
Mano gaidys anksti rytą gieda, l9 
Kakaryku—vardu. J

2. Slūžijau dūžijau pas poną, 
Man ponelis davė vištelę. 
Aš turėjau vištą, 
Visi mane maršine, 
Kuo mano višta vardu? 
Mano višta po sodelį 
Viščius vadžioja —
Baltuosius, geltonuosius, mėlynus.*

* Žemiau kiekvieną posmą dainuok panašiai.

3. Slūžijau... (k. a.) — antelę. 
Mano antis po prūdelį, 
Mano višta... (k. a.)
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4. Slūžyjau k. v.—„žąnsėle“. 
Manu žąnsls „klrgu gagu,“ 

Manu ąntis k. v.

5. ‘Siūžyjau k. v.—„kiaulele“. 

Manu kiaulė „kriūgu nūgu,  

Manu žąnsls k. v.

*

6. Slūžyjau k. v.—„avele“. 
Manu avis „kūldu buldu," 

Manu kiaulė k. v.

(*) Kiti sūka „statpapelė“.

7.. Slūžyjau k. v.—„karvele“. 
Manu karvė didžiu pienu, 

Manu avis k. v

8. Slūžyjau k. v.—„jauteli“. 
Manu jautis riėstragėlis, 

Manu karvė k. v.

9. Slūžyjiuk.v.—„žirgeli“. 
Manu žirgas kelauninkas, 

Manu jautis k. v.

10. Slūžyjau k. v.—„ožkele“. 
Manu ožka statragėle, 

Manu žirgas k. v.

11. Slūžyjau k. v.—„mergele“, 
Manu merga skajstvejdė'lė, 

Manu Ožka k v.

12. Slūžyjau, dūžyjau pas pūna, 

Manėj Diė'vas davė sūneli.

Aš turėjau sūnų, 
Visi mane maršlnu, 

Kum manu sūnus vardu?
Manu sūnus jūdbruvėlis, 
Manu mėrga skajstvejdė'lė, (*)  

Manu ožka statragėlė, 
Manu žirgas kelauninkas, 
Minu jintis riestaragis, 

Mano kirvė didžio pienu, 
Manu avis „kūldu būldu“, 

Manu ktaūlė „knįigu rtiigu,“ 
Minu žąnsls „klrgu gagu“ 
Manu ąntls po prūdeli, 
Minu višta po sodeli, 

Visoms vadžioja
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4. Slūžijau... (k. a.) — žąselę. 
Mano žąsis kirgu gagu, 

Mano antis... (k. a.)

5. Slūžijau... (k. a.) — kiaulelę. 
Mano kiaulė kriugu riugu, 
Mano žąsis... (k. a.)

6. Slūžijau... (k. a.) — avelę. 
Mano avis kuldu buldu, 

Mano kiaulė... (k. a.)

7. Slūžijau— (k. a.) — karvelę. 
Mano karvė didžio pieno, 
Mano avis.,. (k. a.)

8. Slūžijau... (k. a.) — jautelį 
Mano jautis riestragėlis, 

Mano karvė... (k. a.)

9. Slūžijau... (k. a.) — žirgelį. 
Mano žirgas keliauninkas, 
Mano jautis... (k. a.)

10. Slūžijau... (k. a.) — ožkelę. 
Mano ožka statragėlė, 

Mano žirgas... (k. a.)

11. Slūžijau... (k. a.)—mergelę. 
Mano merga skaistveidėlė, 
Mano ožka... (k. a.)

12. Slūžijau dūžijau pas poną, 
Manei dievas davė sūnelį. 
Aš turėjau sūnų, 
Visi mane maršino, 
Kuo mano sūnus vardu? 

Mano sūnus juodbruvėlis, 

Mano merga skaistveidėlė, 
Mano ožka statragėlė, 
Mano žirgas keliauninkas, 
Mano jautis riestaragis, 

Mano karvė didžio pieno, 
Mano avis kuldu buldu, 
Mano kiaulė kriugu riugu, 
Mano žąsis kirgu gagu, 
Mano antis po prūdelį, 
Mano višta po sodelį 
Viščius vadžioja —
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Baltūsius, geltonus, mėlynos, 
Manu gajdys

Ąnkst'i ryta kėlė, 
„Kakaryku“ vardu.

159.

1. O kas te plaukta 

Po ažerėli?
Ąntėlė, ąntc'lė 
Su zelzinėlu

ds

2. O kas te siaūdžia 

Po sodužėli? 
Bitutė, bitelė 

Su bitinėlu.,

3. O kas te kalba 
Tam svirnužėly?

Broliikaj, brole'lej 
Su seserėlėms.

4. O kas te baras 
Po kamarėle?

Bernytis, bernelis 
Su mergužėle.

5. A.tst6k, bernyti, 

Ne žertavoki, 
Sudraskėj sajona 
Ąnt trijų šmėtu.

6. Ėjsiv, bernyti, 

Miidu pas pėna, 

Po katrų apsūdys 
Tąn mūdum prova.

7. O ir parašė 

isdpu nū kvitu, 
Kad ne draskytu 

Sajona kita.

158.

1 . Piemenėlis mažas, 
Sodžiuj užaugintas; 
Ansaj yra bėdnas, 
I svečius nieks ji neprašą.

2 I svečius nieks ji ne praša 
Pūjkioj viė'toj ne sodina; 
Kožnas yra pujkūs, 
Ne nor su jurai kalbėti.
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Baltuosius, geltonus, mėlynus,
Mano gaidys 
Anksti rytą kėlė, 
Kakaryku — vardu.

*157

Sinkuvienė

l. — O kas ten plaukia 
Po ežerėlį?
— Antelė, antelė l %
Su zelzinėliu. |

2. — O kas ten siaudžia 
Po sodužėlį?
— Bitutė, bitelė 
Su bitinėliu.

3. — O kas ten kalba 
Tam svirnužėly?
— Broliukai, broleliai 
Su seserėlėms.

4. — O kas ten baras 
Po kamarėlę?
— Bernytis, bernelis 
Su mergužėle.

5. — Atstok, bernyti, 
Nežertavoki, 
Sudraskei sijoną 
Ant trijų šmotų!

6. Eisiv, bernyti, 
Mudu pas poną, 
Po katruo apsūdys 
Tą mudum provą.

7. O ir parašė 
Lopu nuo kvito, 
Kad nedraskytų 
Sijoną kitą!

158

Norvilienė

1. Piemenėlis mažas, 
Sodžiuj užaugintas;
Ansai yra biednas, 
Į svečius nieks jį neprašo.

2. J svečius nieks jį neprašo, 
Puikioj vietoj nesodina, — 
Kožnas yra puikus, 
Nenor su juomi kalbėti.
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3 . Kajp tiktaj saulelė, 
šviėsej žyburoja, 
Galvijėlus gena, 
Ir šunelej loja.

4 . A vinelėj bėginėja, 
Ir ožiiikaj šokinėja; 
Kajp rejk išmanyti, 
Kajp gražii ganyti.

5 . Viėni purvą bręnda, 

ĄntrI žoles skina; 
Kajp rejk išmanyti, 
Kajp gražū ganyti.

6 Piėmemūkaj vis) 

Trobelėms tnūbyja; 
Kajp rejk išmanyti, 
Kajp gražu ganyti.

7. Trube'lėms tnūbyja, 
Vąmzdėlems vamzdy ja, 
Kas gal apsakyti, 
Kajp smagū ganyti.

159.

(Palajddms dajnuja). 
v

1. Ciujutelo, čiuto,
Augti, augu žilvytėlis,

V
2. Ciujutelo čiuto, ()  

Po tėtušiu vartelejs.
*

3. Ir ateju bernužėlis,

4. Paklrtinu žilvyteli,

5. Susk&ldinu lęntelajtes,

6. Padirbdinu baitūs viėdrus.

7. Kur mes dėsim balttis viėdrus?

(♦) Pirm kožnės ajlos dajnffk: „čiujutė'lo, čiuto“ žemiau.
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3. Kai tiktai saulelė 
Šviesiai žiburiuoja, 
Galvijėlius gena, 
Ir šuneliai loja.

4. Avinėliai bėginėja, 
Ir ožiukai šokinėja, — 
Kaip reik išmanyti, 
Kaip gražu ganytil

5. Vieni purvą brenda, 
Antri žoles skina, — 
Kaip reik išmanyti, 
Kaip gražu ganytil

6. Piemeniukai visi 
Triūbelėms triūbija, - 
Kaip reik išmanyti, 
Kaip grąžu ganyti!

7. Triūbelėms triūbija, 
Vamzdeliais vamzdija, — 
Kas gal apsakyti, 
Kaip smagu ganyti!

159

(Palaidoms dainuoja)

I. Ciujutėlio, čiūto, 
Augo, augo žilvitėlis,

2. Ciujutėlio, čiūto,  
Po tėtušio varteliais.

*

3. Ir atėjo bernužėlis,

4. Pakirto žilvitėlį,

5. Suskaldino lentelaitės,

6. Padirbdino baltus viedrus.

7. — Kur mes dėsim baltus viedrus?

žemiau prieš kiekvieną eilutę dainuok: „Ciujutėlio, čiūto".
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8. Ąnt basle'lu balti viėdraj.

9. Kur maustysim auksu žiedus?

10. Ąnt piršte'lu auksu žiedus.

160.

1. Čiulba, r/kau paukščiūkaj, 
Žalos glnos mažibkaj, 

Po tėvėlu vyšne'lu sodeli.) ds

2. Ejčiau, klausčiau paukščiuku, 
Žalos girios, mažiuku, 

Katrum kėlu brolelis parjės?

3. Ar par žala girūže?

Ar par lygius laukūžius? 

Ar par Pnėgos naūjaji tilteli?

4. Ni par žala giruže,

Ni par lygius laukūžius, 

Tik par Pnėgos naūjaji tilte'li.

5. Aš pajlmčiau kirvūži,

Patajsyčiau sijūže, 

Kad n’ ipūltu brolelis i Priega.

6. Imki, brolau, kirvūži, 

Tajsyk, tajsyk tiltūži 

Nu aukse'lu, vienu cidabrė'lu.

7. Ir užjdju ąnt tiltu, 

Pasiubavu sijūžės, 
Ir ipfflė brole’lis i Pnė'ga.
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8. — Ant baslelio balti viedrai!

9. — Kur maustysim aukso žiedus?

10. — Ant pirštelių aukso žiedus!

160

Kazakauskienė

l. Čiulba rykau paukščiukai, 
Žalios girios mažiukai, 
Po tėvelio vyšnelių sodelį. (2 k.)

2. Eičiau, klausčiau paukščiukų, 
Žalios girios mažiukų, 
Katruo keliu brolelis parjos?

3. Ar per žalią giružę,
Ar per lygius laukužius, 
Ar per Priegos naująjį tiltelį?

4. Nei per žalią giružę, 
Nei per lygius laukužius, 
Tik per Priegos naująjį tiltelį.

5. Aš paimčiau kirvužį, 
Pataisyčiau sijužę, 
Kad n’įpultų brolelis į Priegą.

6. Imki, brolau, kirvužį, 
Taisyk, taisyk tiltužį 
Nuo aukselio, vieno sidabrėlio.

7. Ir užjojo ant tilto, 
Pasiūbavo sijužės, 
Ir įpuolė brolelis į Priegą.
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8. Skąndlnk, Dičvaj, žirgįžr 

Ir tyme'lu balniui, 
Išnėšk, Diifvaj, jaunaji broleli.

9. Bus žirgelis ir kitas,
Jūdbėrė'lis ir k'ltas, 

Tiktaj ne bus jaunflju brole'lu.

161 (•).
1. Siūžyjau, tūžyjau pas poną, 

Man pons davė vištele;
Ta vištelė vajkūs vedė mažučius, gražučius, geltonus.

2. Stoižyjau, tūžyjau pas poną,
Man pons davė gajde'li;
Tas, gajde'lis „kakaryku“, ta vištelė vajkūs vedė mažučius, 
gražučius, geitūnus.

3. Slūžyjau, tūžyjau pas poną, 
Man pons davė ąnte'le;
Ta ąnte'lė nč/pu rypu“, tas gajde'lis „kakaryku*,.  . ir t. t.

4. Slūžyjau, tūžyjau pas poną,
Man pons davė žąnse'lė;
Ta žąnse'lė, „g/gu gagu“, ta ante'lė „cypu rypu“, tas gaj
de'lis... ir. t. t.

5. Slūžyjau, tūžyjau pas pūna, 
Man pons davė kalakūta;

Tas kalakiits „šūtolu būldu“, ta žąnse'lė „g/gu gagu“,... ir 1.1.

6. Stoižyjau, tūžyjau pas pūna, 
Man pons davė kiaule'le;
Ta ktaule'lė „kriiigu n ilgu“,tas kalakūtsnšūldu būldu“,...irt.t.

(’) Prilygink dajnas 150 ir 156.
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8. Skandink, dievai, žirgužį 
Ir tymelio balnužį, 
Išnešk, dievai, jaunąjį brolelį.

9. Bus žirgelis ir kitas, 
Juodbėrėlis ir kitas, 
Tiktai nebus jaunojo brolelio.

161

. Vidikytė

1. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė vištelę;
Ta vištelė vaikus vedė — mažučius, gražučius, geltonus.

2. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė gaidelį;
Tas gaidelis kakaryku, ta vištelė vaikus vedė — mažučius, 
gražučius, geltonus.

3. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė antelę;
Ta antelė cypu rypu, tas gaidelis kakaryku ir t. t.

4. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė žąselę;
Ta žąselė gigu gagu, ta antelė čypu rypu, tas gaidelis ir t. t.

5. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė kalakutą;
Tas kalakuts šuldu buldu, ta žąselė gigu gagu ir t. i.

6. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė kiaulelę;
Ta kiaulelė kriugu riugu, tas kalakuts šuldu buldu ir t. t.
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1. Sldžyjau, tūžyjau pas poną

Man pons davė avele;
Ta ave'lė šilta vilna, ta kiaulelė „knūgu nūgu ,... ir 1.1.

8. Slūžyjau, tūžyjau pas poną, 

Man pons davė karve'le;

Ta karve'lė balta pieną, ta avelė... ir t. t.

9. Slūžyjau, tūžyjau pas pūna,z

Man pons davė jauteli;

Tas jautelis didžiarigis, ta karve'lė balta piėna,... ir t. t.

10. Slūžyjau, tūžyjau pas pūna, 

Man pūna dūvė oželi;

Tas oželis skiėstarūgis, tas jautelis... ir t. t.

169.
v

1. Sūkit, mėrgos, kad ir basos, 

Ce ne purvaj, če ne rasos, 

O la, o la, | , 
? ds 

Mūsų vajkaj kavaliė'rej. ()  J*

v
2. Sūkit mėrgos avietėle, 

Ne pamėskit kvartukeli.

V
3. Šok pravarninks aplė mūra, 

Čiupinėdama savu skūra.

4. Kad aš būčiau tąn žinūjes, 

Būčiau kūju ne kilnojęs.

5. Bulv/nė, čibulynė, 

Ir sukrltu roputynė.

(♦) Po kožnu pūsmu atkartok: „o la, o la,‘ su ąntra ajlži 
žemiau. 328



7. Slūžijau tūžijau pas poną, 
Man pons davė avelę;
Ta avelė šiltą vilną, ta kiaulelė kriugu ringu ir t. t.

8. Slūžijau tūžijau pas poną, 
Man pons davė karvelę; 
Ta karvelė baltą pieną, ta avelė ir t. t.

9. Slūžijau tūžijau pas poną, 
Man pons davė jautelį;
Tas jautelis didžiaragis, ta karvelė baltą pieną ir t. t

10. Slūžijau tūžijau pas poną, 
Man pons davė oželį;
Tas oželis skėstaragis, tas jautelis ir t. t.

162

Norvilienė

l. — Šokit, mergos, kad ir basos, 
Čia ne purvai, čia ne rasos, 

O lia, o lia l _ ,
_ > 2 kMusų vaikai kavalieriai!*  j

2. Šokit, mergos, avietėlę, 
Nepameskit kvartūkėlį!

3. Šok pravarninks aplei mūrą, 
Ciupinėdams savo skūrą!

4. Kad aš būčiau tą žinojęs, 
Būčiau kojų nekilnojęs!

5. Bulvienė, cibulienė, 
Ir sukrito roputienė!

Žemiau po kiekvieno posmo kartok? „O lia, o lia**  su antra eilute.
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1G3

1. O aš grušelė, 

Aš bedna, aš viena, 

O aš stovėjau |
Ąnt laukelu viena. J

2. O kas norėjų, 

Tas mane ntikretė, 

.0 kas norėjų, 

šakeles nudaužė.

3. Šalnos, šalne'lės, 

Taj mane nUkretė,

Vėtros vėtrelės 

šakeles nudaužė.

4. O aš našlelė, 

Aš bedna, aš viė'na, 

O aš gyvenau

Be vyrėlu viena.

5. O kas norėjų, 

Tas mane niibarė;

O kas norėjų, 

Nieks mkne n’ Užtarė.

v
6. Salinus žodelej 

Taj mane nbbarė, 

Graudžios ašaros 

Taj mane Užtarė.

164.

1. TuriU, rugelu,

TuriU miėže'lu,

Ir geltonu kviėtelu. jds

2. Pęnki ketvirčej 

Pūde pripilti, 

Taj manu zopostėlis.

3. O kajp parvirtu, 

Tik pusketvirtų, 

Taj manu nečėstėlis.

4. O kajp nusėmiau, 

Tik bertajnėlis, 

Taj manu iškadėlė.

5. Kad susimiltu, 

Benė pripiltu 

Ma ąntra bertajnėli.

165

1. Uj, visi barė, mėks ne Užtarė, 

Bernelis mUšė, nesigajlėju.
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163

Norvilienė

l. O aš grūšelė, 
Aš biedna, aš viena, 
O aš stovėjau 
Ant laukelio viena.

2. O kas norėjo, 
Tas mane nukrėtė, 
O kas norėjo, 
Sakeles nudaužė.

3. Šalnos šalnelės 
Tai mane nukrėtė, 
Vėtros vėtrelės 
Sakeles nudaužė.

4. O aš našlelė, 
Aš biedna, aš viena, 
O aš gyvenau 
Be vyrelio viena.

5. O kas norėjo, 
Tas mane nubarė, 
O kas norėjo, 
Nieks mane n’užtarė.

6. Šaunūs žodeliai 
Tai mane nubarė, 
Graudžios ašaros 
Tai mane užtarė.

♦164

Daškauskienė

l. Turiu rugelių, 
Turiu mieželių 
Ir geltonų kvietelių. (2 k.)

2. Penki ketvirčiai 
Puode pripilti — 
Tai mano zopostėlis.

3. O kai parvirto — 
Tik pusketvirto! 
Tai mano nečėstėlis.

4. O kai nusėmiau — 
Tik bertainėlisl 
Tai mano iškadėlėl

5. Kad susimiltų, 
Bene pripiltų 
Man antrą bertainėljl

165

Senkauskienė

i. Ui, visi barė, nieks neužtarė, 
Bernelis mušė, nesigailėjo.
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Ne bark, ne mušk mime, berneli,1 , 
2 ds 

Aš pasiskųnsiu motynelej. J

2. Manu mocititė atėjdama,

Rąnkū skare'le atsinėšdama: 

Ne bark, ne mušk, ž^nte, dukrele, 

Ji manu išmokinta.

3. Uj, visi barė, k. v.—pasiskųnsiu tėveluj.

4. Manu tėvelis atėjdamas,

Rąnk6 lęndrele atsinėšdamas: 

Bausk, mokinki, žgnte, dukrele, 

Dabkr tavu valelė.

5. O kad tu būtum, tė'vaj, n’ atėjės, 

Tokiu žodėlu ne iškalbėjęs, 

Skaūda, rūsta mūnu širdelė, 

Ir be tokiū žodelu.

6. Uj, visi būrė, k. v.—pasiskųnsiu brole'luj.

7. Mšnu brolelis atėjdamas/

Rąnkū, kardeli, atsinėšdamas:

Trūukis, trūukis, švūgiėr, i šūli, 

Nulėks tavu galvelė.

166.

1. UžAugau be tėvėlu

Be senės motynėlės;

Skajstus manu vejdelej, 1 ,
? dsLinksmi minu širdelė, j

»

2. Augu gino hėpėlė, 

Pagiry sedulėlė;

Jau dabar visu valo, 

Gali kirsti ir žila.

332



— Nebark, nemušk mane, berneli, 1 A , 
v 2 KAš pasiskųsiu motinėlei! f

2. Mano močiutė ateidama,
Rankoj skarelę atsinešdama:
— Nebark, nemušk, žente, dukrelę,
Ji mano išmokinta!

3. Ui, visi barė ... (k. a.) — pasiskųsiu tėveliui.

4. Mano tėvelis ateidamas,
Rankoj lendrelę atsinešdamas:
— Bausk, mokinki, žente, dukrelę, 
Dabar tavo valelė!

5. — O kad tu būtum, tėvai, n’atėjęs,
Tokių žodelių neiškalbėjęs!
Skauda, rūsta mano širdelė
Ir be tokių žodelių.

6. Ui, visi barė ... (k. a.) — pasiskųsiu broleliui.

7. Mano brolelis ateidamas,
Rankoj kardelį atsinešdamas:
— Traukis, traukis, švoger, į šalį,
Nulėks tavo galvelė!

166

Senkauskienė

1. Užaugau be tėvelio, 
Be senos motinėlės, — 
Skaistūs mano veideliai, 1 „ , 

v 2 kLinksma mano širdelė, j

2. Augo girioj liepelė, 
Pagiry sedulėlė; 
Jau dabar visų valioj, 
Gali kirsti ir žalią.
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3, Aš išėjau i lauka, 
Bernelis mane šaukia; 
Aš ne galu stovėti 
Su berne'lu kalbėti.

4. Aš sė'dau už rate'lu, 
Bernelis už dure'lu; 

Bė'da- ma siratė'lej, 
Merge'lej vargdiėnė'Iej.

5. Aš sė'dau už stale'lu, 
Bernelis už ląnge'lu: 
Dūk ma balta rąnke'le, 
Kalbėsiva žode'li.

6. Ėjau gulti i lova, 

Bernelis jau po lova, 
Jisaj grejt susigė'du, 
Ir pro duris išbė'gu.

7. Užsilipau ąnt aukštu, 
Berne'lis ir te šladžė; 
Bėda ma siratė'lej, 
Merge'lej vargdiėnė'Iej.

8. Užsilipau ąnt staldu, 
Berne'lis atsibaldu, 
Aš jjfnji nubajdysiu, 
Su žalga nukrapštysiu.

9. Augu gino liėpe'lė, 

Aš sirata merge'lė, 
Tkve žala iškirsti, 
Mane nori prigauti.

1G7.

1, Vaj, bėda, taj beda, 
Vaj bė'da, taj bėda, 

Kajp aš savu svete'lus]
Suprašyti galėčiau? j

3. Vaj, bė'da, taj beda, 

A j, bėda, taj bė'da, 
Kum aš savu svetėlus 

Pamylėt galėčiau.

2. Bėra žirgą balnočiau, 
Pasuįntini pasiųnsčiau, 
Taj aš savu svete'lus 
Suprašyt galėčiau.

4. Sviestu, sūriu atneščiau, 
Midutė'lu statyčiau, 

Taj aš savu svete'lus 
Pamylėt galėčiau.
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3. Aš išėjau j lauką, 
Bernelis mane šaukia, — 
Aš negaliu stovėti, 
Su berneliu kalbėti.

4. Aš sėdau už ratelio, 
Bernelis už durelių, — 
Bėda man siratėlei, 
Mergelei vargdienėlei.

5. Aš sėdau už stalelio, 
Bernelis už langelio: 
— Duok man baltą rankelę 
Kalbėsiva žodelį.

6. Ėjau gulti į lovą, 
Bernelis jau po lova, 
Jisai greit susigėdo 
Ir pro duris išbėgo.

7. Užsilipau ant aukšto, 
Bernelis ir ten šliaužė, — 
Bėda man siratėlei, 
Mergelei vargdienėlei.

8. Užsilipau ant staldo, 
Bernelis atsibaldo, 
Aš jįjį nubaidysiu, 
Su žalga nukrapštysiu.

9. Augo girioj liepelė, 
Aš sirata mergelė, — 
Tave žalią — iškirsti, 
Mane nori prigauti.

167

Andrušaitienė

l. Vai, bėda, tai bėda, 
Vai, bėda, tai bėda, 
Kaip aš savo svetelius 
Suprašyti galėčiau?

3. Vai, bėda, tai bėda, 
Ai, bėda, tai bėda, 
Kuo aš savo svetelius 
Pamylėt galėčiau?

2. Bėrą žirgą balnočiau, 
Pasiuntinį pasiųsčiau, 
Tai aš savo svetelius 
Suprašyt galėčiau.

4. Sviesto, sūrio atneščiau, 
Midutėlio statyčiau, 
Tai aš savo svetelius 
Pamylėt galėčiau.
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5. Vaj, bėda, taj beda, 

Aj, beda, taj bėda, 
Kur aš savu svete'lus 
Suguldyt galėčiau?

6. Šiaudu patiėsčiau, 
Pnėgalvėli padėčiau, 
Taj aš savu svete'lus 
Suguldyt galėčiau.

7. Vaj, bėda, taj bėda, 
Aj, bėda, taj bėda, 
Kajp aš savu svetėlas 

Išvaryt galėčiau,
V

8. Siaudė kūli uždėgčiau, 

Didi dūmą daryčiau, 
Taj aš savu svete'lus 
Išvaryt galėčiau.

16S.
I. Vajkščio pčvas po dvara, 

O povėlis po dvara, 
Graži pčvu plunksnelė 

Žeme čiužineju.

2. Ar tau gajla pove'lu? 

Ar pove'lu plųnksne'lu?
Ar tau gajla matušajtės 

Vargely palikti?

3. Ni ma gajla pove'lu, 
Ni pove'lu plųnksne'lu, 

Tik ma gajla matušajtės 
Vargely palikti.

4. Vajkšio povas po dvara, 
O pove'lis po dvara, 

Graži p6vu plunksnelė 
Žeme čiužineju.

5. Ar tau gajla povėlu? 
Ar pove'lu" plųnksne'lu?

Ar tau gajla tėvuželu.
Vargely palikti?

6. Ni ma gajla pove'lu; 

Ni pove'lu plųnksnėlu, 
Tik ma gajla tėvuželu

Vargely palikti.

nTejpo jau dajnu'ja apie brėli, 
Sėsere, susėdėlus, mergužėle 

Ir bajgia: 
Tik ma gajla susėdėta

Vargėly palikti, 
Arbū

Tik ma gajla mergužėlės
Varge'ly palikti“

te» c).
1 Ėjna, ūbags su tarbėlėms, 

Apsikrovęs sau kąmpėlejs, (*)

(*) Prilygink 84 dajna apie ūbaga.
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5. Vai, bėda, tai bėda, 
Ai, bėda, tai bėda, 
Kur aš savo svetelius 
Suguldyt galėčiau?

6. Šiaudų patiesčiau, 
Priegalvėlį padėčiau, 
Tai aš savo svetelius 
Suguldyt galėčiau.

7. Vai, bėda, tai bėda, 
Ai, bėda, tai bėda, 
Kaip aš savo svetelius 
Išvaryt galėčiau?

8. Šiaudų kūlį uždegčiau, 
Didį dūmą daryčiau, 
Tai aš savo svetelius 
Išvaryt galėčiau.

168

Dabkuvtenė

l. Vaikščioj povas po dvarą, 
O povėlis po dvarą, 
Graži povo plunksnelė 
Žeme čiužinėjo.

2. — Ar tau gaila povėlio, 
Ar povėlio plunksnelių, 
Ar tau gaila motušaitės 
Vargely palikti?

3. — Nei man gaila povėlio, 
Nei povėlio plunksnelių, 
Tik man gaila motušaitės 
Vargely palikti.

4. Vaikščioj povas po dvarą, 
O povėlis po dvarą, 
Graži povo plunksnelė 
Žeme čiužinėjo.

5. — Ar tau gaila povėlio, 
Ar povėlio plunksnelių, 
Ar tau gaila tėvužėlio 
Vargely palikti?

6. — Nei man gaila povėlio, 
Nei povėlio plunksnelių, 
Tik man gaila tėvužėlio 
Vargely palikti.

7. (Taip dainuoja apie brolį, 
seserį, susiedėlius, mergužėlę 

ir baigia:)
Tik man gaila susiedėlių 

Vargely palikti.

Arba:
Tik man gaila mergužėlės 

Vargely palikti.

169

Viksva

l. Eina ubags su tarbelėms, 
Apsikrovęs sau kampeliais,
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O ąnt tiltu sėdėdamas 1 

Ir alūznos isšaūkdamas: J

2. Ne dūk dūnos, sutrūpinsiu, 
Ne dūk krūpu, išbarstysiu, 
Dūk lašiniu gera brizą, 
Gausi dąngujė atpildą.

3. Dūk lašiniu dlkta smūta, 
Kiaūlu turi, taj bagota; 
Kiaulė po ropes knugavu, 
Gaspadinė jffka gavu.

4. Dūk tasinifi ir. kiaušiniu, 
Išsikėpsiu sau pautiene; 

ūbagas senas ne matu, 
Kad kiaūlė karmona kratų.

5. Ėjna ūbags pa vargti lis, 

R^nda kirvi ąnt skiedrynu; 
Kirvis tavu tarbo rainu, 
O klrkotis notrjnčje.

6. Tėvaj, tėvaj, matė minu, 

Ne b-regėsi kirvi savu, 

Kirvis tavu tarbo minu 

Sutrūpinu dOna manu.

7. Pūsta tivu kirviu būtu, 
Dūna manu sutrūpinu; 
Dfina minu skani būvu, 
Su tašinėjs kepti būvu.

9. Parsivėsčiau jauna pači“, 
Kad pasiūta tarba ptiče; 
Lėjski mane i kamara, 

Kur mergajtės jiunos mala.

8. Su iašinėjs kepti būvu, 
Ir su sviėstu tepti būvu 
Dūk ma mėsės aviklnės. 
Pastirgali be šiklnės.

10. O aš ėjčiau i kamara, 
Kur mergajtės grūdos mala, 
O be nė dus arelkelės 

Iš naujės los barilkėlės. •
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O ant tilto sėdėdamas 
Ir alūžnos iššaukdamas:

2. — Neduok duonos — sutrupinsiu, 
Neduok kruopų — išbarstysiu, 
Duok lašinių gerą bryzą, 
Gausi danguje atpildą.

3. Duok lašinių diktą šmotą, 
Kiaulių turi, tai bagota, 
Kiaulė po ropes kriugavo, 
Gaspadinė juoką gavo.

4. Duok lašinių ir kiaušinių, 
Išsikepsiu sau pautienę. 
Ubagas senas nemato, 
Kad kiaulė karmoną krato.

5. Eina ubags pavargulis, 
Randa kirvį ant skiedryno: 
— Kirvis tavo tarboj mano, 
.0 kirkotis notrynoje.

6. Tėvai, tėvai, mote mano, 
Nebregėsi kirvį savo, 
Kirvis tavo tarboj mano 
Sutrupino duoną mano.

7. Pūsta tavo kirvio būtų, — 
Duoną mano sutrupino, — 
Duona mano skani buvo, 
Su lašiniais kepta buvo.

• 8. Su lašiniais kepta buvo 
Ir su sviestu tepta buvo. 
Duok man mėsos avikinės, 
Pasturgalį be šikinės.

9. Parsivesčiau jauną pačią, 
Kad pasiūtų tarbą plačią. 
— Leiski mane į kamarą, 
Kur mergaitės jaunos mala.

10. O aš eičiau į kamarą, 
Kur mergaitės grūdus mala, 
O bene duos arielkėlės 
Iš naujosios barilkėlės.
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11. Ubags ąnt mano sėdėjų, 
I balta žilvi žiurėju: 

Gardi žuvis būt valgyti 
Kad galėčiau jęn pavyti.

12. Atsigėriau saldaus vynu, 
Atsigultu ąnt burlynės, 

Nieks ne matu, ni šejmyna. 
Kad aš gulu ąnt budynės

130.

1. Ej, tu, Motejeli, 
Tu nieku n’ ismanaj, 
Atsisėda j už stalčių 1 

Ne-tlkusio viėto: J

2. Viėnė pilsė žydaj, 

Ąntrė pilsė dvėras, 
Juk tu žinaj, Motejeli, 

Bus diindlej badas.

3. Gina namffse, 
Vištos karkiynūse, 

Ne turėsi, Motejeli, 
Pautėlu namffse.

4. Vištas suvaryki, 
Gajdi perprašyki, 

Ir i gūžta suvaryki, 
Gražėj sutupdyki

5. Zūjkis rugibs ėda, 
Ąnt grynčios pelėda, 

šaukia, rėkia gaspadlnė, 

Motejeluj beda.

6. Kajp gajdžėj giėdoju, 

Taj zūjkis bėgiūja, 
Motejeluj, nabagėluj, 

Rejk ėjti medžiėti.

7. Klausė, kas blauja?
Vilkas 6žka pjauja, 

Piemenėlėj, mažiukėlej, 
Taj nieku ne s&kė.

131.

1. Už ginu, ginu 

Ugnelė dėgė, 
Ej, kalėda, kalėda.

2. Pas ta ugne'le
Brėlej žirgus ginė, ęj, kai...

3. Brėlej pamlgu, 
ŽIrgaj pabėgu, ej, kai...
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11. Ubags ant marių sėdėjo, 
Į baltą žuvį žiūrėjo: 
— Gardi žuvis būt valgyti, 
Kad galėčiau ją pavyti.

12. Atsigėriau saldaus vyno, 
Atsiguliau ant burlynės, 
Nieks nemato, nei šeimyna, 
Kad aš guliu ant burlynės.

170

Cičirkienė

l. Ei tu, Motiejėli, 
Tu nieko n’išmanai, 
Atsisėdai už stalelio 
Netikusioj vietoj:

2. Vienoj pusėj žydai, 
Antroj pusėj dvaras, 
Juk tu žinai, Motiejėli, — 
Bus duonelei badas.

3. Giria namuose, 
Vištos karklynuose, 
Neturėsi, Motiejėli, 
Pautelių namuose.

4. Vištas suvaryki, 
Gaidį parprašyki 
Ir į gūžtą suvaryki, 
Gražiai sutupdyki.

5. Zuikis rugius ėda, 
Ant gryčios pelėda, 
Saukia, rėkia gaspadinė, 
Motiejėliui bėda!

6. Kai gaidžiai giedojo, 
Tai zuikis bėgiojo, 
Motiejėliui nabagėliui 
Reik eiti medžioti.

7. Klausė, kas bliauna? 
Vilkas ožką piauna! 
Piemenėliai mažiukėliai 
Tai nieko nesakė.

*171

Mikštienė

l. Už girių, girių 
Ugnelė degė, 
Ei, kalėda, kalėda.

2. Pas tą ugnelę 3. Broliai pamigo,
Broliai žirgus ganė, ei, kai... Žirgai pabėgo, ei, kai...
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4. O ir nubėgu
I tėvu d vara, ej, kai...

5. Atvažiif važej, 
Tėvėlu važej, ej kai...

6. Ej, ka parvėšif

Manėj brolėlej? ej kaL.

7. O mes parvėsim.
Baltė belynu, ej, kai...

8. Baitu belynu, 

Mergoms prausynu, ej, kai...

199.

1. Ganė piemens pas mišką,
Išbėga vilkas iš mišku,

Piėmens suleloju, 

šunclej sulbju 

Ąnt vilku.
ds

4. Atvedė vilką pas pčna, 
Pagiddė jpiji. ąnt šonu, 
Avys pnbė'gdamos, 

1 šėnus mušdamos 
Tam vllkuj

2. Išbėgu vilkas iš mišku, 
Pagavu avi už kiškos, 

Pagavu avele, 

Kitos i kupole 
Subėga.

5. O tu sakėjsi ne draskęs, 

O tu sakosi ne ėdęs, 
Sakėjsi ne ėdęs, 

Du šimtu suedej 
A vėlu.

3. Nubėgu avis pas pėna, 

Apskundė sšvu pagona:
Mus vis ils išvajkė, 

Ni viėnės ne lajkė 
Ąnt lauku.

(’) „Kiti tajp lyrttja“: 

Atbėga avys pas pėna, 

Apskundė tąn nevidėna, 
Avys supykdamos, 

Pnė ju pribegdamos 
Mėsė jam i šoną.
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4. O ir nubėgo 6. — Ei, ką parvešit
[ tėvo dvarą, ei, kai... Manei, broleliai? ei, kai...

5. Atvažiavo važiai, 7. — O mes parvešim
Tėvelio važiai, ei, kai... Baltų bielynų, ei, kai...

8. Baltų bielynų, 
Mergoms prausynų, ei, kai...

172

Gotautienė

l. Ganė piemens pas mišką,
Išbėgo vilkas iš miško, 

Piemens suleliojo, 
Sūneliai sulojo 

Ant vilko.
2 k.

4. Atvedė vilką pas poną, 
Paguldė jįjį ant šono,

Avys pribėgdamos, 
Į šonus mušdamos 
Tam vilkui:*

2. Išbėgo vilkas iš miško, 

Pagavo avį už kiškos, 
Pagavo avelę, 
Kitos į kuopelę 
Subėgo.

5. — O tu sakeisi nedraskęs, 

O tu sakeisi neėdęs, 
Sakeisi neėdęs, 
Du šimtu suėdei 
Avelių!

3. Nubėgo avis pas poną, 
Apskundė savo pagoną:

— Mus visas išvaikė, 

Nė vienos nelaikė 
Ant lauko!

* Kiti taip lyruoja: 

Atbėga avys pas poną, 
Apskundė tą nevidoną.

Avys supykdamos, 

Prie jo pribėgdamos, 

Mušė jam į šoną.
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193

E Be-aūštanti aušruželė, 
Be-tekanti saulužėlė, 
Be-skaūdanti galvelė.

2. Rūpinosi motynelė, 
Rūpinosi širdužėlė: 

Kur išlėjsiu dukrele?

3.. Ar i kiė'ma, ktėmuželi? 
Ar i marga dvaružė'li?

Ar i aukšta kalne'li?

ds
7. Kelki, musu sesužė'lė, 

Kelki, musu lelijėlė, 
Tajsyk naujas stakleles.

S.Tajs/k naujas staklužė'les, 
Rėdyk plonas drobužė'les, 

Rėdyk plonas drobe'les.

9. Jau ne kelsiu, brolužė'lej, 
Ne tajsysm staklužė'lu, 

Ne rėdysiu drobe'lu.

4. Ne i ktė'ma, kiemužė'li, 
Ne i marga dvaružė'li, 

Tik i aukšta kalne'li.

5. Išauš šilta vasarė'lė, 
Išgins brolej žirgužė'lus, 

Ląnkys sesės kape'li.

6. Ląnkys sesės kapužė'li, 
Braukys rytu rasužėle 
Su jūdbėrajs žirge'lejs.

10. Gana tajsiaū stakluželes, 
Gana rėdžiau drobužėje, 

Tik ne ilgaj dėvėjau.

11. Sešiū lęntū grabužė'lis, 
Pęnki mastaj drobužė'lės, 

Taj manu uždarbė'lis.

12. Užžėls kojų takužė'iej, 
Iškris rą'nku darbužė'lej. 

Iškris rįnku darbe'Iej.

194.

1. Augu kalne'lej 2. Beplga Augti
Be pakalnelu, 

Ąnžūlaj be šake'lu.
ds Tam ąnžūleluj 

Ąnt Aukštųjų kalne'lu.
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173

Sopytė

l. Beauštant! aušružėlė, 
Betekanti saulužėlė, 
Beskaudanti galvelė.

2 k.

2. Rūpinosi motinėlė, • 
Rūpinosi širdužėlė: 
— Kur išleisiu dukrelę?

3. Ar į kiemą kiemužėlį, 
Ar į margą dvaružėlį, 
Ar į aukštą kalnelį?

4. Ne į kiemą kiemužėlį, 
Ne į margą dvaružėlį, 
Tik į aukštą kalnelį.

5. Išauš šilta vasarėlė, 
Išgins broliai žirgužėlius, 
Lankys sesės kapelį.

6. Lankys sesės kapužėlį, 
Braukys ryto rasužėlę 
Su juodbėriais žirgeliais.

7. — Kelki, mūsų sesužėle, 
Kelki, mūsų lelijėle, 
Taisyk naujas stakleles.

8. Taisyk naujas staklužėles, 
Rėd.yk plonas drobužėles, 
Rėdyk plonas drobeles.

9. — Jau nekelsiu, brolužėliai, 
Netaisysiu staklužėlių, 
Nerėdysiu drobelių.

10. Gana taisiau staklužėles, 
Gana rėdžiau drobužėlę, 
Tik neilgai dėvėjau.

ll. Šešių lentų grabužėlis, 
Penki mastai drobužėles — 
Tai mano uždarbėlis.

12. Užžels kojų takužėliai, 
Iškris rankų darbužėliai, 
Iškris rankų darbeliai.

•174

Blažienė

l. Augo kalneliai 
Be pakalnėlių, 
Ąžuolai be šakelių.

2 k.
2. Bepiga augti 

Tam ąžuolėliui 
Ant aukštojo kalnelio.
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3. Vėjūžis putė, 

šakeles lęnkė, 
Pajūdin viršūnėlė.

4. Ne m&nu vienu 
šakeles lęnkė, 

Lęnk ir kitu mede'lu:

5. Lęnk putinėlu, 
Lęnk šermukšnėlu, 

Lęnk žalu serbentė'lu

6. Be piga augti
Vienam sune'luj 

Pas sėnaji tėve'li.

7.. Jam ne rupėju 
Laukelis arti, 

Ni šienelis nupjauti.

8. Tik jam rupČju 
Ryte'lis kelti, 

Pentinužej nušvėjsti

9- Vis sopagutas, 
Vis pentinfftas, 

Po jaunimė'li šėku.

10. Ej, ėjki, ėjki, 
Manu dukre'lė, 

Parvadinki sune'li.

11. O aš nuvėjaū, 
Aš nululavaū

I didi jaunim&i.

12. Ej, ėjki, ėjki. 

Manu broleli, 
Namff darbe'lu dirbti. '

13. Laūkas ne Artas, 
šičnas ne pjautas,. 

Žagrūžė ne tajsyta.

14. Ej, nesirūpink,

Manu sesėlė, 
Manu sųnkėjs darbe'lejs.

15. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbe'lus 

Dienuže ne naktele.

16- Aš uzsiArsiu
J ūba laukeli 

Su palšajsejs jaute'lejs.

17- Aš nusipjaustu 

Ląnkė šieneli 
Su phėne'lu dalgėlu.

18. Žagre tajsysiu. 

Lauka varysiu, 
Da tėvėlu klausysiu.

19- Augu kalne'lej 

Be pakalnėlu, 
Sedula be šakelu.

20. Ej, bepig augti 
Jūunaj dukrelėj 

Pas sėnaje močiute.
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3. Vėjužis pūtė, 
Sakeles lenkė, 
Pajudin viršūnėlę.

12. — Ei, eiki, eiki, 
Mano broleli, 
Namo darbelių dirbti:

4. Ne mano vieno 
Sakeles lenkė, 
Lenk ir kitų medelių:

13. Laukas neartas, 
Sienas neplautas, 
Zagružė netaisyta.

5. Lenk putinėlio, 
Lenk šermukšnėlio, 
Lenk žalių serbentėlių.

14. — Ei, nesirūpink, 
Mano sesele, 
Mano sunkiais darbeliais.

6. Bepiga augti 
Vienam sūneliui 
Pas senąjį tėvelį.

15. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbelius 
Dienužę, ne naktelę.

7. Jam nerūpėjo 
Laukelis arti, 
Nei šienelis nuplauti.

16. Aš užsiarsiu
Ūbą laukelį
Su palšaisiais jauteliais.

8. Tik jam rūpėjo 
Rytelis kelti, 
Pentinužiai nušveisti.

17. Aš nusipiausiu 
Lankoj šienelį 
Su plienelio dalgeliu.

9. Vis sopaguotas, 
Vis pentinuotas 
Po jaunimėlį šoko.

18. Žagrę taisysiu, 
Lauką varysiu, 
Dar tėvelio klausysiu.

10. — Ei, eiki, eiki, 
Mano dukrele, 
Parvadinki sūnelį.

19. Augo kalneliai 
Be pakalnėlių, 
Sedula be šakelių.

11. 0 aš nuėjau, 
Aš nuliūliavau 
Į didį jaunimėlį.

20. Ei, bepig augti 
Jaunai dukrelei 
Pas senąją močiutę.
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21. Jaj ne rupeju 

Rytelis kelti, 
Ni ugniiže sukurti.

22. Tik jaj rupeju 
Ry tėtis kelti 

Ir vajnikūži pinti.

23. Vis kaspinuta, 
Vis vajnikifta 

Po jaunus jaunimelus.

84. Tik jaj rupeju 
Vis šokimelis, 

Vis lustužėli kelti.

135.

1. Aj, smutna, ludna 
Minu Širdelė

šįn visa rudenėli.
ds

7. Vaj, ne majnyki 
Mėne, mergelė

Aš pats pasitajsysju.

2. Jau prijautusi 
Manu širde'lė 

Palajdūna berneli.

8. Kelsiu ryteli, 
Jungsiu jautelus, 

Varinesiu rugėlus.

3. Ruge'lus sėju, 
N’ išvarineju, 

Vąndiėniižiu aplėjdu.

9. Ne kelk ryteli, 
Ni jųngk jaute'lu, 

Ni varinė'k ruge'lu.

4. Kad primanyčiau, 
Savu berneli 

I jomarkėli vėsčiau.

5. Ąnt švęntės Rasės, 
Ąnt jomarkėlu, 

Majnyčtau ąnt čigonu.

6. O da aš tunu
Du muštinėlu, 

Clgėnams priedu dučiau.
348

10. Mėski žagrele, 
Imki smujkeli, 

Ramink manu širdele.

11. Mėski smujkeli, 
Kinkyk žirgelus, 

Vežk mane pas močiute.

12. O kad ne vėsi, 
šėlmi berneli 

Aš pati pėsčia ėjsiu.



21. Jai nerūpėjo 
Rytelis kelti, 
Nei ugnužę sukurti.

23. Vis kaspinuota, 
Vis vainikuota 
Po jaunus jaunimėlius.

22. Tik jai rūpėjo 
Rytelis kelti 
Ir vainikužį pinti.

24. Tik jai rūpėjo 
Vis šokimėlis, 
Vis liustužėlį kelti.

175

Dabkuvienė

I. Ai, smūtna liūdna 
Mano širdelė 2 k.
Šj visą rudenėlį.

7. — Vai, nemainyki 
Mane, mergele, 
Aš pats pasitaisysiu:

2. Jau prijautusi 
Mano širdelė 
Palaidūną bernelį.

8. Kelsiu rytelį, 
Jungsiu jautelius, 
Varinėsiu rugelius.

3. Rugelius sėjo, 
N’išvarinėjo, 
Vandenužiu apleido.

9. — Nekelk rytelį, 
Nejunk jautelių, 
Nevarinėk rugelių:

4. Kad primanyčiau, 
Savo bernelį 
į jomarkėlį vesčiau.

10. Meski žagrelę, 
Imki smuikelį, 
Ramink mano širdelę;

5. Ant šventės Rasos, 
Ant jomarkėlio, 
Mainyčiau ant čigono.

H. Meski smuikelį, 
Kinkyk žirgelius, 
Vežk mane pas močiutę.

6. 0 dar aš turiu 
Du muštinėliu, 
Čigonams priedo duočiau.

12. 0 kad neveši, 
šelmi berneli, 
Aš pati pėsčia eisiu,
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13. Pro žala lĄnka 

Su jupužėle 

Rasele nubraukdama.

14. Pro žala glre 
Su muturėlu 

Rasele nukrėsdama.

176.
1. Ej, sakalėli, 5. Girdžiti: rugoju

Rajbas paukšte'li,
Kud ne čiulbejej 1 

> ds
Vykšmu sode'ly? J

Ir artojėlej, 
Kad aš pabajdes 

šė'mus jautelus.

2, Ka aš čiulbesiu 

Vykšmu sode'ly, 
Piemens išdraskė 
šilkū lizdeli.

6 Girdžiū: rugoju 
Se'nas tėvelis, 
Kad aš išlaužęs 
Žaibs čiėpelus.

3. Piė'mens išdraskė 

šilkU lizdeli, 
Mane pabajdė, 
Rajba paukšte'li.

7. Btivu ne ge'rti 
Po karčemėles, 

Bilvu suarti 
Lygius laukelus.

4. Girdžiū: rugoju 

Kiė'mu vyrelej, 
Kad aš išbrajdes 
Lygias ląnke'les.

8. Augu močiutėj 
Dvi dukružėli 

Ąnt didžiu dy'vu, 
Ąnt paminklėlu.

9. Ablm dukre'lim 
Po dvi skryne'li, 
Po dvi skryne'li 

Plėnu drobė'lu.

177 f)-

L. Ej, tu, strazdeli, 
Gražūs paukšteli, 
Kūd ne rykavaj 
Vyšnių sode'ly? (*)

(*) Prilygink dajna 176.
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2. Ka aš rykausiu 
Vyšnių sode'ly, 
Girdžiū: rugoja 

Sena močiūtė.
ds



13. Pro žalią lanką 14. Pro žalią girią
Su jupužėle Su muturėliu
Raselę nubraukdama, Raselę nukrėsdama.

176

Gotautienė

1. — Ei sakalėli, 
Raibas paukšteli, 
Kod nečiulbėjai 1 
Vyšnių sodely? f

5.

2 k.

Girdžiu: rūgojo 
Ir artojėliai, 
Kad aš pabaidęs 
Šėmus jautelius.

2. — Ką aš čiulbėsiu 
Vyšnių sodely, 
Piemens išdraskė 
Šilkų lizdelį.

6. Girdžiu: rūgojo 
Senas tėvelis, 
Kad aš išlaužęs 
Žalius čiepelius.

3. Piemens išdraskė 
Šilkų lizdelį, 
Mane pabaidė, 
Raibą paukštelį.

7. Buvo negerti 
Po karčiamėles, 
Buvo suarti 
Lygius laukelius.

4. Girdžiu: rūgojo 
Kiemo vyreliai,

8. Augo močiutei 
Dvi dukružėli

Kad aš išbraidęs 
Lygias lankeles.

9. Abim dukrelim 
Po dvi skryneli, 
Po dvi skryneli 
Plonų drobelių.

*177

Bakšaitienė

l. — Ei tu, strazdeli, 2
Gražus paukšteli, 
Kod nerykavai | ,
Vyšnių sodely? j

Ant didžių dyvų, 
Ant paminklėlio.

. — Ką aš rykausiu 
Vyšnių sodely, 
Girdžiu: rūgoja 
Sena močiutė.
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3. Girdžiti: rugoja 

Senži močiutė, 
Kad aš išleses 
Vyšnių ūgeles.

4. Ej, tu,... (kajp 1. v.) 
čiė'pu sodely?

5. Ka aš rykausiu 
čiė'pu sodely, 
Girdžiii: rugoja 
Senas tėvelis.

6. Girdžiū: rugūja 
Senas tėvelis, 
Kad aš išlaužęs 
Žalus čiėpelus.

7. Ej, tu,... (k. 1. v.). 
Rūtų daržely?

8. Ka aš rykausiu 

Rūtų daržely, 
Girdžiu: rugoja 
Jauna seselė.

9. Gird žiū: rugdja 

Jauna seselė, 
Kad aš išbrajdes 
Žalas rūteles.

10. Ej, tu, (k. 1. v.). 
Lygiam laukely?

11. Ka aš rykausiu 
Lygiam laukely,. 
Girdžiū: rugoja 

Jauni brolelej.

12. Girdžiu: rugoja 
Jauni brolelej, 
Kad aš pabajdes 
šė'mus jautelus.

198.

1. Ej, žlrgaj, žirgeli, 
Žlrgaj jūdbėreli, 

Ar mūdu išplaūksiv | 
Jūreles-mareles? I

2. Žirgelis Išplaukė 

Jureles-mare'les, 
Brolelis nuskęndu 
įjūriu dugneli.

3. O jis nuskęnsdamas, 
O jis nugrjimsdamas, 

O jis nusitvėrė 
Už jtėvos šakele.

4. Ej, jieva, jiėvėlė, 
Jiėvūžė žaloji, 
Kūdėl ne žalavaj 
Žiema, vasarėle?
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3. Girdžiu rūgoja 
Sena močiutė, 
Kad aš išlesęs 
Vyšnių uogeles.

4. — Ei tu... (kaip 1 p.) 
Ciepų sodely?

5. — Ką aš rykausiu 
Ciepų sodely, 
Girdžiu: rūgoja 
Senas tėvelis.

6. Girdžiu rūgoja 
Senas tėvelis, 
Kad aš išlaužęs 
Žalius čiepelius.

7. — Ei tu... (k. 1 p.) 
Rūtų daržely?

•t

l. — Ei žirgai, žirgeli, 
Žirgai juodbėrėli, 
Ar mudu išplauksiv l 2 k 
Jūreles mareles? j

2. Žirgelis išplaukė 
Jūreles mareles, 
Brolelis nuskendo 
Į jūrių dugnelį.

8. — Ką aš rykausiu 
Rūtų daržely, 
Girdžiu: rūgoja 
Jauna seselė.

9. Girdžiu rūgoja 
Jauna seselė, 
Kad aš išbraidęs 
Žalias rūteles.

10. — Ei tu... (k. I p.) 
Lygiam laukely?

II. — Ką aš rykausiu 
Lygiam laukely, 
Girdžiu: rūgoja 
Jauni broleliai.

12. Girdžiu rūgoja 
Jauni broleliai, 
Kad aš pabaidęs 
Šėmus jautelius.

78

3. 0 jis nuskęsdamas, 
0 jis nugrimzdamas, 
0 jis nusitvėrė 
Už ievos šakelės.

4. — Ei ieva, ievele, 
Ievuže žalioji, 
Kodėl nežaliavai 
Žiemą vasarėlę?
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5. O ka aš žalusių 
Žiema, vasarėlė, 

Ke'ta mane kirsti, 
šakeles genėti.

6. O kąn jus darysit 
Iš manu šake'lu? 
O kąn išmlslysit 
Lygaus liėmenėlu?

7. Iš tavu šake'lu 
Darysim vyge'le, 
O iš liėmenė'lu 
Naūjaje lovele.

8. O kąn jus guldysit 

I marga vyge'le?
O kąn jus guldysit 
I naūje lovele?

9. Mergele guldysiu 

I marga vyge'le, 
Aš pats atsigulsiu 
I naūje lovele.

10. Ne prašaū, bernyti, 
Ne prašau, jaunasis, 
Gana pnvygiavu 
Mane motynėle.

11. Ji mkne vygiavu 
Margoje vyge'le, 
Ji mane nešioju 
Ąnt baltu rąnke'lu.

12. Ji mkne nešioju 
Ąnt baltu rąnke'lu, 
Ji mane nuprausė 
čystu vąndenė'lu

13. Ji mane nuprausė 

čystu vąndenelu, 
Ji mane suvystė 
I baltus vystyklus.

14. Ji mane suvystė 
I baltus vystyklus, 
Ji mane surišo 
I šilku juste'le.

15 Ji mane surišo 

Su šilkti juste'le, 
Ji mane paguldė 
Po stiklu ląnge'lu.

16. Ji mane pagiildė 
Po stiklu ląnge'lu, 
Ji mkne žadinu 
Su auksu žiėdėlu

139.

1. Ar aš ne sakiau 

Tavej, mergelė
N’ ejk par Imti laukeli?} ds
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5. — 0 ką aš žaliuosiu 
Žiemą vasarėlę, 
Keta mane kirsti, 
Sakeles genėti.

n. Ji mane vygiavo 
Margoje vygelėj, 
Ji mane nešiojo 
Ant baltų rankelių.

6. 0 ką jūs darysit 
Iš mano šakelių?
0 ką išmislysit 
Lygaus liemenėlio?

12. Ji mane nešiojo 
Ant baltų rankelių, 
Ji mane nuprausė 
Cystu vandenėliu.

7. — Iš tavo šakelių 
Darysim vygelę, 
O iš liemenėlio 
Naująją lovelę.

13. Ji mane nuprausė 
Cystu vandenėliu, 
Ji mane suvystė 
Į baltus vystyklus.

8. — 0 ką jūs guldysit 
Į margą vygelę?
0 ką jūs guldysit
Į naują lovelę?

14. Ji mane suvystė 
Į baltus vystyklus, 
Ji mane surišo 
Į šilkų juostelę.

9. — Mergelę guldysiu 
I margą vygelę, 
Aš pats atsigulsiu 
l naują lovelę.

15. Ji mane surišo 
Su šilkų juostele, 
Ji mane paguldė 
Po stiklo langeliu.

10. — Neprašau, bernyti, 
Neprašau, jaunasis, 
Gana privygiavo 
Mane motinėlė.

16. Ji mane paguldė 
Po stiklo langeliu, 
Ji mane žadino 
Su aukso žiedeliu.

•179

Juškytė

l. Ar aš nesakiau
Tavei, mergele:
Neik per linų laukelį! (2 k.)

355



2. Vaj, užkris, užkris 
Linu lajškc'lis 

Už geltčnu kase'lu:

3. Ne vienaj diė'naj, 
Ni valąndė'lej, 

Visam tavu ąmže'Iuj.

7 Žajbūk, žajbeli, 

Griauk, gnaustineli, 
Užmušk pikta vyreli.

8. O kajp užmilši 
Pikta vyreli, 

Našlužė be-našlausiu.

4. Ni parnešiosi, 
Ni pardėvė'si, 

Ni kitam dovanosi.

6. Nu'putinelu, 
Nū šermukšnelu 

Pagiriižej raudčni.

6. Nū piktu vyru, 
Nū girtūklė'lu 

Ąntakūžej mėlyni.

9. Ar našlystelė, 
Ar mergystelė, 

Ta pati valnystelė.

10. Kad aš našlelė: 
Po muturelu, 

Po dymlniu ryše'lu.

11. Kad aš merge'lė: 
Po vajnike'lu, 

Po šilku kaspinelejs.

180.

1. O kur že'bris? Rugiūse, 
Žebrulajtis rugiūse,

O kur že'bris, žebrulajtis?
Rugiūse, rugiūse.

ds

2. Kąn vejk žebris rugiūse? 
Žebrul&jtis rugiūse? 

Kąn vejk že'bris žebrulajtis 

Rugiūse, rugiūse?

3. Krauna že'bris lizde'li, 
Žebrulajtis lizde'li, 

Krauna že'bris, žebrulajtis 
Lizde'li, lizde'li.
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2. Vai, užkris, užkris 
Linų laiškelis 
Už geltonų kaselių:

3. Ne vienai dienai 
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui.

4. Nei parnešiosi, 
Nei pardėvėsi, 
Nei kitam dovanosi.

5. Nuo putinėlio, 
Nuo šermukšnėlio 
Pagiružiai raudoni.

6. Nuo pikto vyro, 
Nuo girtuoklėlio, 
Antakužiai mėlyni.

7. Žaibuok, žaibeli, 
Griauk, griaustinėli, 
Užmušk piktą vyrelįl

8. O kai užmuši 
Piktą vyrelį, 
Našlužė benašlausiu.

9. Ar našlystėlė, 
Ar mergystėlė, — 
Ta pati valnystėlė.

10. Kad aš našlelė: 
Po muturėliu, 
Po dyminiu ryšeliu,

11. Kad aš mergelė: 
Po vainikėliu, 
Po šilkų kaspinėliais.

180

Staniulytė

l. O kur žebris? Rugiuose, 
Žebrulaitis rugiuose, 
O kur žebris žebrulaitis? Į 
Rugiuose, rugiuose. j

2. Ką veik žebris rugiuose, 
Žebrulaitis rugiuose?
Ką veik žebris žebrulaitis 
Rugiuose, rugiuose?

3. Krauna žebris lizdelį, 
Žebrulaitis lizdelį, 
Krauna žebris žebrulaitis 
Lizdelį, lizdelį.
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4. Kąn vejks že'bris iš F»^d'? 
Žebruiajtis iš Ilzau? 

Kąn vejks žebris, žebruiajtis 
Iš lizdu, iš lizdu?

5. Dės žebrelis paute'lus, 
Žebruiajtis paute'lus, 

Dės žebrelis, žebruiajtis, 

Paute'lus, paute'lus.

6. Kąn vejks žebris iš pautu, 
Žebruiajtis iš pautu? 

Kąn vejks že'bris, žebruiajtis, 
Iš paūtu, iš pautu.

7. Perins že'bris vajke'lus, 
Žebruiajtis vajkėlus, 

Pe'rins žebris, žebruiajtis, 
Vajke'lus, vajke'lus.

8. Kąn vejks žebris iš vajkū? 
Žebruiajtis iš vajkū? 

Kąn vejks žebris, žebruiajtis, 
Iš vajkū, iš vajkū?

9. Les žebre'lej grude'lus, 
Zebruiajtej grudėlus, 

Les žebre'lej, žebrutajtej 

Grude'lus, grude'lus.

10 Tvėrė brdlis darželi, 
Brolužėlis darželi, 

Tvėrė brolis, brolužėlis, 

Darželi, darželi.
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4. Ką veiks žebris iš lizdo, 
Žebrulaitis iš lizdo?
Ką veiks žebris žebrulaitis 
Iš lizdo, iš lizdo?

5. Dės žebrelis pautelius, 
Žebrulaitis pautelius, 
Dės žebrelis žebrulaitis 
Pautelius, pautelius.

6. Ką veiks žebris iš pautų, 
Žebrulaitis iš pautų?
Ką veiks žebris žebrulaitis 
Iš pautų, iš pautų?

7. Perins žebris vaikelius, 
Žebrulaitis vaikelius, 
Perins žebris žebrulaitis 
Vaikelius, vaikelius.

8. Ką veiks žebris iš vaikų, 
Žebrulaitis iš vaikų?
Ką veiks žebris žebrulaitis 
Iš vaikų, iš vaikų?

9. Les žebreliai grūdelius, 
Žebrulaičiai grūdelius, 
Les žebreliai žebrulaičiai 
Grūdelius, grūdelius.

10. Tvėrė brolis darželį, 
Brolužėlis darželį, 
Tvėrė brolis brolužėlis 
Darželį, darželį.
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11. Kąn vejks brčlis daržėlu? 

Brolužėlis daržėlu? 
Kąn vejks brėlis, brolytėlis, 

Darže'lu, darželu?

12. Sės sėsėlej rūteles, 
Seserėlėj rute'les, 

Sės sese'lej, seserė'lej, 
Rutėles, rute'les.

13. Kąn vejks se'sė rūtelėms? 
Seserė'lė rute'lėms?

Kąn vejks se'sė, seserė'lė, 
Rūtelėms, rūtelėms?

14. Pins sese'lė vajnlka, 

Seserė'lė vajnlka, 
Pins sese'lė, seserė'lė, 

Vajnlka, vajn'lka.

15. Nujlms sesės vajnlka, 

Seserėlės vajnlka, 
Nujlms sesės, seserė'les, 

Vajn'lka, vajn'lka.

16. Dės sese'lej mutura, 
Seserė'lej mūtura, 

Dės sese'lej, seserėlėj 
Mutura, mūtura.

181.

1. Kelkit, vajkaj, paskubėkit, 
Atsikėlė ne sėdėkit,
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11. Ką veiks brolis darželiu, 
Brolužėlis darželiu?
Ką veiks brolis brolytėlis 
Darželiu, darželiu?

12. Sės seselei rūteles, 
Seserėlei rūteles, 
Sės seselei seserėlei 
Rūteles, rūteles.

13. Ką veiks sesė rūtelėms, 
Seserėlė rūtelėms?
Ką veiks sesė seserėlė 
Rūtelėms, rūtelėms?

14. Pins seselė vainiką, 
Seserėlė vainiką, 
Pins seselė seserėlė 
Vainiką, vainiką.

15. Nuims sesės vainiką, 
Seserėlės vainiką, 
Nuims sesės seserėlės 
Vainiką, vainiką.

16. Dės seselei muturą, 
Seserėlei muturą, 
Dės seselei seserėlei 
Muturą, muturą.

181

Piraitis

l. Kelkit, vaikai, paskubėkit, 
Atsikėlę nesėdėkit,
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Aš jums kdžnam darba giusm, |
Ne vienu jūsų ne klausiu. f

2. Jau pradeju ma rūpėti, 

Iškada mums be-sėdeti, 
Ėjsima dabkr jaū sėti, 

Ja nbrim dunos turėti.

3. Ir tąn sėkla kad pasėsma, 
Sau tdke lajma turesma: 

Pe'tras tur jęn apvejzdėti, 
Aparti ir apaketi.

4. Mikas tvčras tur aptve'rti-, 
Visas šalis, kčžna kėrte, 

Kamė tik taj spraga rados, 
Uztajsyti be iškados.

5. Ploruj stogaj aptajsyti, 
Kur tik kiauraj, užkąmšyti, 
Visus geri j apvejzdėti, 
Kad kur ne gautu lašėti.

6. Gabr/s bą'nda tur ganyti, 
Patsaj gal nusimanyti, 
Kuręn pavynas dabūti, 
Kad ne Imtu kas jįn lojot.

7. Jūras arklus tur ganyti, 
Potam amėms duti gerti, 

Kursij pavynas atminti, 
Kajpū rejks anus ganyti.

8. Mirtas grėjtaj tur pajiisti, 

Ir žadinams atsibusti,
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Aš jums kožnam darbą gausiu, 
Nė vieno jūsų neklausiu.

2. Jau pradėjo man rūpėti, 
Iškada mums besėdėti, 
Eisime dabar jau sėti, 
Jei norim duonos turėti.

3. Ir tą sėklą kad pasėsma, 
Sau tokią laimę turėsma, 
Petras tur ją apveizdėti, 
Aparti ir apakėti.

4. Mikas tvoras tur aptverti, 
Visas šalis, kožną kertę, 
Kame tiktai spraga rados, 
Užtaisyti be iškados.

5. Pliorui stogai aptaisyti, 
Kur tik kiaurai — užkamšyti, 
Visus gerai apveizdėti, 
Kad kur negautų lašėti.

6. Gabrys bandą tur ganyti, 
Patsai gal nusimanyti, 
Kurią pavynas daboti, 
Kad neimtų kas jį lojot.

7. Juras arklius tur ganyti, 
Po tam aniems duoti gerti, 
Kursai pavynas atminti, 
Kaipo reiks anus ganyti.

8. Martas greitai tur pajusti 
Ir žadinams atsibusti,
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Ąns po kėrtes te ne l^ndu, 

Bo su kumšte gaus i sprandą.

9. Kazas girnas tūri kalti, 

Potūm grūdus smūlkej malti, 
Ka turėtum badu dvėsti, 
Galėsit pilvus prikrėsti.

10. Grlguj me'džej sukapūti, 

Kūknej piė'tums gatavdti, 

Kursaj ne pav/ns slinkautų 
Ja ne nor i kūpra gauti.

11. Jasius niė'ku pasidėrges, 
Te ne gul ąns išsižėrges, 
Jagū papras tajp daryti; 

Turės badu pamatyti.

12. Vincas kamė atsistojęs, 
Te ne vlpsu išsižiojęs, 
Gal pripūlis atsirasti, 
Kits gal su vė'zdu ištikti.

13. Matas siųnstas tur ne trūkti, 
Bet kū grejčiaū apsisukti, 
O ja kamė ąns patruktum, 
Būtum čėsiyvs, kad išspruktume

14. Ignuj stajne rejk išgrjfnsti, 

Te ne ket pūkajčiu kristi, 
Arklus stajnios nušukūti, 

Ir abraku jiems paduti.

15. Simas šendiė'n kamė gajšu, 
Tegu žiogrius ąns užkajšu, 
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Ans po kertes tenelando, 
Bo su kumščiu gaus į sprandą.

9. Kazas girnas turi kalti, 
Po tam grūdus smulkiai malti, 
Ką turėtum badu dvėsti, 
Galėsit pilvus prikrėsti.

10. Grigui medžiai sukapoti 
Kukniai pietums gatavoti, 
Kursai nepavyns slinkauti, 
Jei nenor į kuprą gauti.

11. Jasius, nieku pasidergęs, 
Tenegul ans išsižergęs, 
Jeigu papras taip daryti, 
Turės bado pamatyti.

12. Vincas, kame atsistojęs, 
Tenevypso išsižiojęs, 
Gal priepuolis atsirasti, 
Kits gal su vėzdu ištikti.

13. Matas siųstas tur netrukti, 
Bet kuo greičiau apsisukti, 
O jei kame ans patruktų, 
Būtų čėslyvs, kad išspruktų.

14. Ignui stainią reik išgrįsti, 
Teneket pokaičio kristi, 
Arklius stainios nušukuoti 
Ir abrako jiems paduoti.

15. Simas šiandien kame gaišo, 
Tegu žiogrius ans užkaišo,
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Ja nor kiipra išvadūti", 

Par stibynas rejk suduti.

16. Vltautas rasta te skajtu, 

Te ne ręnk slyvus i skrajta, 
Bo tu česu jau ne žėrtaj, 
Kad i skūra tą'nkej kerta.

17. O Pranas te ne suk ūstu, 

Eaj kaminus ąns išsiųstų, 
Potam rejks šiilini šokti, 
Ir ana čystaj išvokti.

18. Jūnas te ne vejzd pro kerte, 

Anam rėje rejk išberti, 
Potam grūdus tur suvėzti, 
Ir i svirną tur sunešti.

19. Stepas ryta ktilti ėjdams,

Te ne dirb pypke rukydams, 
Bo kits gal tajp jam ištikti. 

Gal prlpūlis atsitikti.

20. Baltruj krūsnį rejk pakiirti, 
Ir lą'nga aukšta) pradurti, 
Ėjsma rytū visi pertis, 

Ja galesma tenaj tvertis.

21. Lauras, kursą j esi slinkas, 

Bėgsi tu kūmet dvilinkas, 
Kad kas tkve pradas tvūti, 
Ne paspesi dekavoti.

22. Magdėj dirbti rejk paprasti, 

Koki darba sau atrasti,
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Jei nor kuprą išvaduoti, 
Per stibynas reik suduoti.

16. Vytautas raštą teskaito, 
Tenerenk slyvas į skraitą, 
Bo tuo čėsu jau ne žertai, 
Kad į skūrą tankiai kerta.

17. O Pranas tenesuk ūsų, 
Lai kaminus ans iššluosto, 
Po tam reiks šulinį šokti 
Ir aną čystai išvokti.

18. Jonas teneveizd pro kertę, 
Anam rėją reik išberti, 
Po tam grūdus tur suvežti 
Ir į svirną tur sunešti.

19. Stepas, rytą kulti eidams, 
Tenedirb pypkę rūkydams, 
Bo kits gal taip jam ištikti, 
Gal priepuolis atsitikti.

20. Baltrui krosnį reik pakurti 
Ir langą aukštai pradurti; 
Eismą rytoj visi pertis, 
Jei galėsma tenai tvertis.

21. Lauras, kursai esi slinkas, 
Bėgsi tu kuomet dvilinkas, 
Kad kas tave pradės tvoti, 
Nepaspėsi dėkavoti.

22. Magdei dirbti reik paprasti, 
Kokį darbą sau atrasti,
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Kurt tu ne nor daryti, 

Taj rejk 6ži išvaryti.

23. Marė, ka tur miegu snausti, 
Tegil sėd i stakles austi, 
Ja sakyta tu ne klausu, 
Valgys anži dtfna sausa.

24. Barbė piitra te skub virti, 

Kad būt vyra j visi tvirti, 
O pasrė'be ėjti gūlti, 
Ryta kelti ąnkstl kdlti.

25. Uršėj šaukštus rejk nuplauti,
I blūda visiis sukrauti, 
Kad ūktverė ne subartu, 
Par stibynas ne sušertu.

26. Rūžej sajons sulopyti, 

Kad ne būt sterblės matyti; 
Sulopiusi pasidžiaugsi, 

Ąnt stribūnos kad ąntrauksi.

27. V6na, ka tur velti! būti, 
Ar ne gal blksvcs pasiūti, 
O kad pasiūtum be rėdos, 
Pačiaj rejks mautis be gė'dos.

182.

1. Beplga augti 2. Jam ne rupeju

Jaunam sunuželuj Rytelis kelti,
Pas scnaji tėvužėli, Į ds Bėri žlrgaj pašerti,
Pas se'naji tėveli, jds Bėri žlrgaj pašerti.
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Kuri to nenor daryti, 
Tai reik ožį išvaryti.

23. Marė, ką tur miego snausti, 
Tegu sėd į stakles austi, — 
Jei sakyta to neklauso, 
Valgys ana duoną sausą.

24. Barbė putrą teskub virti, 
Kad būt vyrai visi tvirti, 
O pasrėbę eiti gulti, 
Rytą kelti anksti kulti.

, 25. Uršei šaukštus reik nuplauti, 
Į bliūdą visus sukrauti, 
Kad ūktverė nesubartų, 
Per stibynas nesušertų.

26. Rožei sijons sulopyti, 
Kad nebūt sterblės matyti; 
Sulopiusi pasidžiaugsi, 
Ant stribūnos kad anttrauksi.

27. Ona, ką tur veltu būti, 
Ar negal biksves pasiūti, 
O kad pasiūtų be rėdos, 
Pačiai reiks mautis be gėdos.

*182

Samuolienė

l. Bepiga augti 
Jaunam sūnužėliui
Pas senąjį tėvužėlį, l 2 k
Pas senąjį tėvelį. j

2. Jam nerūpėjo 
Rytelis kelti, 
Bėri žirgai pašerti, 
Bėri žirgai pašerti.
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3. Tik jam te-rupeju 

Pas mergyte joti, 
Kas subatūs vakarėlis 

Mergyte atląnky'ti.

4. Pro žirgu stajne'le, 
Tek srovės upelis, 

Bėnėms žirgams gyrdyti, 
Pentinėlams nušvėjsti.

6. Ja j ne rupėjit

Ryte'lis kelti, 
Ni rute'les lajstyti, 
Ni rute'les lajstyti.

7. Tik jaj te-rupeju
Vajnikėlis pinti, 

Po jaunus jaunimuželus 
Su bernycėjs mylutis.

5. Beplga augti
Jaunaj dukrytėlej 

Pas se'naje motynėle, 
Pas šėnaje močiute.

8. Pro rūtų darželi
Tek srovės upelis, 

Žaloms rūtoms lajstyti, 

Vajnikėlams vllgyti.

183

1. Ej, rūsta, lūdna 
širde'lė manu ds

I visa rudenėli.

6. Tik te-išdygu 
Žals ąnžūlėlis 

Ąnt devynių šakėlu.

2. Ej, kąn prljautej, 
širde'lė manu? 

Tingineli berne'li.

7. Kiek yr šake'lu, 
Tiek gegužė'lu 

Kas ryte'li kukavu.

3. Ej, tingus, tingus 
Manu berne'lis 

Sunkiu darbe'lu dirbti.

8. Kol iškukavo, 
Kol išlingavu 

Manu jaunas dieneles.

4. Sėju ruge'luš, 
Bet ne .vagūju;

Vąndenėlu apte'ku.

&. Sėju pure'lus 
Trejūs mete'lus, 

Ni vienas ne išdygu.

9. Vaj, ėjsiu, ėjsiu, 
Ąš če ne būsiu, 

če ne manu name'lej.

10. Vilk, trauk linėle 
Par Nemunėli, 

Aš čionaj ne gyvensiu.
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3. Tik jam terūpėjo 
Pas mergytę joti, 
Kas subatos vakarėlis 
Mergytę atlankyti.

4. Pro žirgų stainelę 
Tek srovės upelis 
Bėriems žirgams girdyti, 
Pentinėliams nušveisti.

5. Bepiga augti 
Jaunai dukrytėlei 
Pas senąją motinėlę, 
Pas senąją močiutę.

6. Jai nerūpėjo 
Rytelis kelti 
Nei rūteles laistyti, 
Nei rūteles laistyti.

7. Tik jai terūpėjo 
Vainikėlis pinti, 
Po jaunus jaunimužėlius 
Su bernyčiais myluotis.

8. Pro rūtų darželį 
Tek srovės upelis 
Žalioms rūtoms laistyti, 
Vainikėliams vilgyti.

183

Piraitis

1. Ei, rūsti, liūdna 
Širdelė mano 
Į visą rudenėlį.

2 k.

2. — Ei, ką prijautei, 
Širdele mano?
— Tinginėlį bernelį.

3. Ei, tingus tingus 
Mano bernelis 
Sunkių darbelių dirbti.

4. Sėjo rugelius, 
Bet neva gojo, — 
Vandenėliu apteko.

5. Sėjo pūrelius 
Trejus metelius, — 
Nė vienas neišdygo.

6. Tik teišdygo 
Žals ąžuolėlis 
Ant devynių šakelių.

7. Kiek yr šakelių, 
Tiek gegužėlių 
Kas rytelį kukavo,

8. Kol iškukavo, 
Kol išlingavo 
Mano jaunas dieneles.

9. Vai, eisiu, eisiu, 
Aš čia nebūsiu, 
Čia ne mano nameliai.

10. Vilk trauk lynelį 
Per Nemunėlį, 
Aš čionai negyvensiu.
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11. Ja ta ne kelsi, 
Pėksčia parėjsiu 

Pnė savu motynelės.

12. Deku tėvdluj, 
Dėkų močiiitej, 

Kad maža užauginą).

13. O tam ne dėkų 
Plršluj, melagiu), 

Kam mkne išviloju.

14. Už jūnu-manu, 
Už vąndenėlu, 

I svetima šSle'le.

15. Svečiū šalelė 
Rūsti žmonele), 

Atšiauri ju matūnė.

184.

!. O kam žalos rutc'lės, 
Lud manu diėne'lės, 

Aj, lūdu, nulūdu.K 
Lud manu širdėlė.J

2. Ejn močibtė par dvara, 
Ejn senoji par dvara, 

Atneša, ne'ša ma 
Rūtų vajnikėli.

3. Ejk, dukrytė, pas mkne, 
Ejk, jaunoji, pas mkne, 

štaj tėvu, štaj tavu 
Rūtų vąjnikė'lis.

4. Aj, močiūtė, ne sakyk, 
Ma širdelės ne graudink, 

Skaud manu, skaud minu, 
Skaud manu širdelė.

185.

1. O kad aš ganiaū 
šilė baltas aveles, 

O nu ganysiu | 
Sivu palšus jaute'lus. f

3. Kad tu atėmej 
Manu pėra ave'lu, 

Aš pastatysiu 
Kazokė'lu pulkeli.

2. O ir atjčju
U Varšuvūs ponelis, 

O ir ktėmė 
Manu pėra avėlu.

4. O ir atjoju
Kazokėlu pulkėlej, 

O ir ktėmė 
Nū tu pūnu žirgeli.

372



11. Jei tu nekelsi, 
Pėsčia pareisiu 
Prie savo motinėlės.

12. Dėkui tėveliui, 
Dėkui močiutei, 
Kad mažą užauginai.

13. O tam ne dėkui 
Piršliui melagiui, 
Kam mane išviliojo

14. Už jūrių marių, 
Už vandenėlių, 
į svetimą šalelę.

15. Svečių šalelėj 
Rūstūs žmoneliai, 
Atšiauri jų malonė.

184

Juškytė

1. O kam žalios rūtelės, — 
Liūd mano dienelės,
Ai, liūdo nuliūdo, 1 o , 

> ZLiūd mano širdelė. |

2. Ein močiutė per dvarą, 
Ein senoji per dvarą, 
Atneša neša man 
Rūtų vainikėlį.

3. — Eik, dukryte, pas mane, 
Eik, jaunoji, pas mane, 
Štai tavo, štai tavo 
Rūtų vainikėlis!

4. — Ai močiute, nesakyk, 
Man širdelės negraudink, 
Skaud mano, skaud manę, 
Skaud mano širdelė.

185

Viksva

l. O kad aš ganiau 
Šile baltas aveles, 
O nū ganysiu 
Savo palšus jautelius.

2. O ir atjojo 
Iš Varšuvos ponelis, 
O ir atėmė 
Mano porą avelių.

3. Kad tu atėmei 
Mano porą avelių, 
Aš pastatysiu 
Kazokėlių pulkelįl

4. O ir atjojo 
Kazokėlių pulkeliai, 
O ir atėmė
Nuo to pono žirgelį.
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O Ėjna ponelis

Par laukeli verkdamas, 
Bėru zirgela 

Jau jis savu ne tėkes.

186.

1. Kunigėli, mtikitojau, 
Visūmenės tąnkytojau, 
Mes tūrim visi mylėti, | 
atvira širdi turėti. I

2. Bo yr ju stonas vinausias, 
Už visti p6nu vožmausias; 
Sviėtu gerybes už nieku, 
Kunigėlis mus patiėka.

3. Ptinuj Dievuj siugavoja, 
Kasdtėn ąnt r^nku nešioja, 

Dėl mus visti gera daru, 
Kad altorių atidaru.

4. Atėjn kiinigs par baz'nyce, 

O ju tarnas par bobnyče; 
Grėjtaj žvakes uždagitija, 
Kunigeluj siugavoja.

5. Kunigėlis maldas lajku, 
Meldžiasi visi tu lajku; 

Kad dzlngilu suskambinu, 
Visti širdis sugraudinu.

6, Netikėlėj ne išmanu, Kunigėlis Diėvu Urnas 
Kad ne tejsybes pramanu; Nū Apkalbos nėra vilnas
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5. Eina ponelis
Per laukelį verkdamas, 
Bėro žirgelio 
Jau jis savo netekęs.

186

Sadauskienė

l. Kunigėli, mokytojau, 
Visuomenės lankytojau, 
Mes turim visi mylėti,^ 
Atvirą širdį turėti. j

2. Bo yr jų stonas vyriausias, 
Už visų ponų vožniausias, 
Svieto gėrybės už nieką, 
Kunigėlis mūs patieka.

3. Ponui dievui slūgavoja, 
Kasdien ant rankų nešioja, 
Dėl mūs visų gera daro, 
Kad altorių atidaro.

4. Atein kunigs per bažnyčią, 
O jo tarnas per bobnyčią, 
Greitai žvakes uždegioja, 
Kunigėliui slūgavoja.

5. Kunigėlis maldas laiko,— 
Meldžiasi visi tuo laiku,— 
Kad dzingiliu suskambino, 
Visų širdis sugraudino.

6. Netikėliai neišmano, 
Kad neteisybes pramano,— 
Kunigėlis, dievo tarnas, 
Nuo apkalbos nėra valnas.
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7. Aš kunigėli mylėsiu,
Ąnt ju piktaj ne kalbesiu, 

Aš mylėjau ir mylėsiu, 
Kol mirdama jįn ne regėsiu.

187.
1. Pas motynele

Geraj būdama, 
Ėjau geriat! jiėškoti. ds

2. Geriau ne radau, 
siekčiau padariau, 
Įpiliau i varge'li.

3. Ąj, ėjsiu, ėjsiu, 

Ąš če ne būsiu, 
če ne manu ąamelej.

V

4. Ce jilda difna, 
Ni tos ne dildą, 

Skaudu manu širdelėj.

5. Ilgiai! pabūsiu,
Didžiau sudziūsiu, 

Kaip lęndrūžė svyrusiu.

6. Svetimi z'mūnis, 
šaunus žodėlej, 

Skaūdu manu širdelėj.

7. Ejnii par kiemą, 
Girdzib par siėna, 

Vajno milne žmonelėj.

8. Atsivajndkit 

Kojas, rąnkcles, 
Ne mėne siratėle.

9. GAlif matyti 
Ir išmanyti, 

Ne valitze paaugau.

10. Ąnkstl ryteli 

Po purvynelus, 
Vargios manu dienelės.

188.
1- Uj, uj, uj, Dievaj, 

Diėvblau manu, 
Taj bepig būti 1 , 
_ j ds
Pas motynėle. J

2. Pas motynėle 
Vis smagumė'lej, 
Su vajnikelu 
Vis smagumėlej.

3. Su brėlejs geriau, 

Su brūlejs šokau, 
Su brolužėlejs 
Namff parėjau.

4. Jo kad aš ėjati 
Ir par kiėmėli, 
Taj visi sškė: 
Graži mergelė.
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7. Aš kunigėlį mylėsiu, 
Ant jo piktai nekalbėsiu, 
Aš mylėjau ir mylėsiu, 
Kol mirdama jį neregėsiu.

187

Vidikytė

l. Pas motinėlę 
Gerai būdama, l % 
Ėjau geriau ieškoti, j

2. Geriau neradau, 
Siekčiau padariau, 
įpuoliau j vargelį.

3. Ai, eisiu, eisiu, 
Aš čia nebūsiu, 
Čia ne mano nameliai.

4. Čia juoda duona, 
Nė tos neduoda, 
Skaudu mano širdelei.

5. Ilgiau pabūsiu, 
Didžiau sudžiūsiu, 
Kaip lendružė svyruosiu.

6. Svetimi žmonės, 
Šaunūs žodeliai, 
Skaudu mano širdelei.

7. Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną: 
Vainoj mane žmoneliai.

8. Atsivainokit 
-Kojas, rankeles, 
Ne mane siratėlę!

9. Galit matyti 
Ir išmanyti, — 
Ne valužėj paaugau.

10. Anksti rytelį 
Po purvynėlius, 
Vargios mano dienelės!

•188

Senkauskienė

l. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Tai bepig būti Į 
Pas motinėlę. J

2. Pas motinėlę 
Vis smagumėliai, 
Su vainikėliu
Vis smagumėliai.

3. Su broliais gėriau, 
Su broliais šokau, 
Su brolužėliais 
Namo parėjau.

4. O kad aš ėjau 
Ir per kiemelį, 
Tai visi sakė: 
Graži mergelė.

377



5. Jo po kojėlu 
Žemė dųnzgeju, 

Ir ąnt rąnkelu 
Žiėdaj žereju.

6. Jo kad aš grėbiau 
Ląnkū šieneli, 
Taj visi sakė: 
Kad grėbėjėlė.

7. Jo kad aš pjoviau 
Kalne rugėlus, 
Taj visi sakė: 
Kad pjovėjelė.

8. Jo kad aš verpiat! 
Baltus linelus, 
Taj visi sakė: 
Kad vęrpėjėlė.

9. Jo kad aš audžiau 
Plonas drobe'les, 
Taj visi sakė: 
Kad audėjėlė.

10. Jo kad aš dirbau 

Namu darbėlus, 
Visi gėrėjos 
Darbinjnkele.

11..I lauka ėjus, 
LęngvI darbe'lej, 
Namff parėjus, 
Mėjlus žode'lej.

12. Matbtė tarė 
Pratarydama: 
Ėjki, dukrelė, 

I aukšta svirną.

1*3.  Ėjki, dukrėlė, 

I aukšta svirną, 
I aukšta svirną 
Bent pailsėti.

14. Svirnė gulėjau, 
Kaldra klojėjau, 
Pro stiklu l^ngą 
Aušros žiurėjau.

15. Aušta aušrelė 
I rūtų darža, 
Te'ka saulelė 
I lelijėlė.

16. Uj, uj, uj, Dievaj, 
Diėvūlau manu, 
Taj beda būti 
Pas anytėle.

17. Pas anytėle 
Vis rupestėlej, 

Su kepurėle 
Vis ašarėlės.

18. Jo kad aš ėjaū 
Ir par kiemeli, 
Taj visi sakė: 
Niėkaj martelė.
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5. O po kojelėm 12.
Žemė dunzgėjo
Ir ant rankelių 
Žiedai žėrėjo.

6. O kad aš grėbiau 13.
Lankoj šienelį, 
Tai visi sakė, 
Kad grėbėjėlė.

7. O kad aš pioviau 14.
Kalne rugelius, 
Tai visi sakė, 
Kad piovėjėlė.

8. O kad aš verpiau 15.
Baltus linelius, 
Tai visi sakė, 
Kad verpėjėlė.

9. O kad aš audžiau 16.
Plonas drobeles, 
Tai visi sakė, 
Kad audėjėlė.

10. O kad aš dirbau 17.
Namų darbelius, 
Visi gėrėjos 
Darbininkėle.

11. Į lauką ėjus — 18.
Lengvi darbeliai, 
Namo parėjus — 
Meilūs žodeliai.

Motutė tarė 
Pratarydama: 
— Eiki, dukrele, 
Į aukštą svirną.

Eiki, dukrele, 
Į aukštą svirną, 
Į aukštą svirną 
Bent pailsėti.

Svirne gulėjau, 
Kaldra klojėjau, 
Pro stiklo langą 
Aušros žiūrėjau.

Aušta aušrelė 
Į rūtų daržą, 
Teka saulelė 
Į lelijėlę.

Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau manot 
Tai bėda būti 
Pas anytėlę.

Pas anytėlę — 
Vis rūpestėliai, 
Su kepurėle — 
Vis ašarėlės.

O kad aš ėjau 
Ir per kiemelį, 
Tai visi sakė: 
Niekai martelė.
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19. Jo po koje'lu 
Žemė dulkėju, 

Ir ąnt rąnke'lu 
Žiė'daj rudyju.

26. Anyta tarė 

Pratarydama: 
Ėjki, martelė, 

Jaute'lu ginti.

20. Jo kad aš grėbiau 

Eąnko šieneli, 
Taj visi sakė: 
Kad tinginėje.

27. Jaute'lus ganiau, 
Klune stovėjau, 
Pro beržu lapus 

Aušros žiurėjau.

21. Jo kad iš pjoviau 

Kalne ruge'lus, 
Taj visi sakė; 
Ne pjovėjelė.

28. Eąnkoje ganiau 
Po dobilelus, 
Manu jautelej 
Paėdrinėju.

22. Jo kad aš verpiat! 

Baltus line'lus, 
Taj visi sakė: 
Ne verpėjelė.

29* tanko gulėjau, 
Majšu klojėjau, 
Pro beržu lapus 
Aušros žiurėjau-

23. Jo kad aš audžiau 
Plonas drobeles, 
Taj visi sakė: 
Ne audėjėlė.

30. A Cista aušrelė 
Pro rūpestėli, 
Teka saule'lė 
Pro ašarėles.

24. Jo kad aš dirbau 
Namū darbėlus, 
Taj visi pėjkė 

Darbinjnkele.

31. Teka saule'lė 
Pro ašarėles, 

Krinta rase'lė 
Ąnt kepurėlės.

25. 1 lauka ėjus, 
Sunkus darbe'lej; 
Namu parėjus 
Skaudus žodėlej.

32. Aušta aušrelė 
I žala ląnka, 
Te'ka saulelė 
I dobilė'lus.
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19. O po kojelėm 26.
Žemė dulkėjo,

' Ir ant rankelių 
Žiedai rūdijo.

20. O kad aš grėbiau 27.
Lankoj šienelį, 
Tai visi sakė, 
Kad tinginėlė.

21. O kad aš pioviau 28.
Kalne rugelius, 
Tai visi sakė: 
Ne piovėjėlė.

22. O kad aš verpiau 29.
Baltus linelius, 
Tai visi sakė: 
Ne verpėjėlė.

23. O kad aš audžiau 30.
Plonas drobeles, 
Tai visi sakė: 
Ne audėjėlė.

24. O kad aš dirbau 31.
Namų darbelius, 
Tai visi peikė 
Darbininkėlę.

25. Į lauką ėjus— 32.
Sunkūs darbeliai, 
Namo parėjus — 
Skaudūs žodeliai.

Anyta tarė 
Pratarydama: 
— Eiki, martele, 
Jautelių ginti.

Jautelius ganiau, 
Kluone stovėjau, 
Pro beržo lapus 
Aušros žiūrėjau.

Lankoje ganiau 
Po dobilėlius, 
Mano jauteliai 
Paėdrinėjo.

Lankoj gulėjau, 
Maišu klojėjau, 
Pro beržo lapus 
Aušros žiūrėjau.

Aušta aušrelė 
Pro rūpestėlį, 
Teka saulelė 
Pro ašarėles.

Teka saulelė 
Pro ašarėles, 
Krinta raselė 
Ant kepurėlės.

Aušta aušrelė 
Į žalią lanką, 
Teka saulelė 
Į dobilėlius.
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83. Uj, uj, uj, Dievaj, 
Diėvūlau manu, 
Tik ne tropyjau 
Jauna nuėjti.

84. Tik ne trčpyjau 
Jaunk nuėjti, 
Jo aš prapbldžiaū 
Auksu žiedeli.

189

1. Aš išgirdai! naujyna: 
Serga poni, ne gali, 

E> e, o, U
Sėrga poni, ne gali. (*)  J

2. Užs'igejdė vandeniu, 
šiū čystūju šaltiniu.

3. Ponas išjoju vąndėns, 

Poni gromata piešė.

4. P6ni grūmata piešė, 
Pas Vilniaus daktarėli:

5. Skubė'k, daktar, skubėki. 

Nėra ponu tam dvarė.

6. Ne nor daktars klausyti, 
Pati poną užrūstint.

7. Užstatam vaktėlus 
Ąnt aštūniū kąnte'lu.

8. Visos vaktos sumlgu, 
Pons parjdju, ne j ii tu.

(♦) Ąnt tfi pavidalu somuk: „e, e. o,“ su ąntra ajlažėd- 
nam posme žemiau.
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33. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Tik netropijau 
Jauna nueiti.

34. Tik netropijau 
Jauna nueiti, 
O aš prapuldžiau 
Aukso žiedelį!

•189

Bakšaitienė

l. Aš išgirdau naujieną: 
Serga ponia, negali,

E, e, o, l 2 k
Serga ponia, negali.*J

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „E, e, o" su antra eilute.

2. Užsigeidė vandenio 
Šio čystojo šaltinio.

3. Ponas išjojo vandens, 
Ponia gromatą piešė.

4. Ponia gromatą piešė 
Pas Vilniaus daktarėlį:

5. — Skubėk, daktar, skubėki, 
Nėra pono tam dvare.

6. Nenor daktars klausyti, 
Patį poną užrūstint.

7, — Užstatysiu vaktelius 
Ant aštuonių kantelių.

8. Visos vaktos sumigo, 
Pons parjojo, — nejuto.
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9. Klausinėju poną ponios: 

Su ktfmi tu kalbejej?

10. „Aš su žvake kalbėjau, 
ŽvAkė degt ne norėjų“.

11. Klausinėju pons ponios: 

Kand jūpos ąnt stabu?

12. „Būvu mokinys Jūras, 

Jis norėjų gert v/nu“.

13. „Ne turėju kum mokėt, 

Jis tąn jūpa paliku“.

14. Klausinėju pons pomūs: 

Kas už dūru vajtoju?

15. „Būvu ūbags lozorius, 

Jis už dūru vajtoju“.

16. Jis už dūru vajtoju, 

Pons rubli dovanūju.

17. Pons rūbli dovanūju:

Ejk pas Vilniaus daktara.

18. .Par dvareli rajšdamas, 

Viėškelelu bėgdamas.

190.

1. G ui šerne'lis beržyne, 

šernu kūjos smilgyne;

Nej pnė krūmu ne prijoju, | 
Žirgas ūgni surusinu, J 

Lelūška.
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9. Klausinėjo pons ponios: 
— Su kuomi tu kalbėjai?

10. — Aš su žvake kalbėjau, 
Žvakė degt nenorėjo.

11. Klausinėjo pons ponios: 
— Kieno jupos ant stalo?

12. — Buvo mokinys Juras, 
Jis norėjo gert vyno.

13. Neturėjo kuo mokėt, 
Jis tą jupą paliko.

14. Klausinėjo pons ponios: 
— Kas už durų vaitojo?

15. — Buvo ubags lozorius, 
Jis už durų vaitojo.

16. Jis už durų vaitojo, 
Pons rublį dovanojo.

17. Pons rublį dovanojo: 
— Eik pas Vilniaus daktarą.

18. Per dvarelį raišdamas, 
Vieškelėliu bėgdamas.

190

Aleksienė

1. Gul šernelis beržyne, 
Šerno kojos smilgyne, 
Nė prie krūmo neprijojo, 
Žirgas ugnį surusino, 

Leliūška!

385



2. O jus, pdnaj mislfnčej, 

Jus si a ulėj, medin Jnkaj, 

Kokia p'lksa jums padarė, 

Kad zujkelus iš girelės 

Varute?

3. Dėl rugelu l'ajškelu, 

Dėl kvietėju želmenų, 

O po čė'su darža ėjų, 

Po kopūstu lūpa ėmė, 
Norėjų.

4. Te žalasis berželis, 

Tam beržely gegelė, 

Kukil gėga, ilgudėgė, 
Žalam berže tupėdama, 

Leliiska.

5. Gale laūku stūbrelis, 

Margu ge'mu vajke'lej, 

įsilipčiau, išsijlmčiau, 

Parsinėščiau, išsikepčiau, 

Valgyčiau.

191.
1.- Atėjn iokelis

Su alaus vėrpele:

Ejk, katelė, nabagėlė, | 

Pamedžiok mėselės. J

3. Vilkelis pūjkus 

Ve'dė ožka šokti; 

Ožkelė, nabagėlė, 

Su ragajs mosavu.

2. Lėkis kąnklavu, 

še'rnas trimitavu,. 
Vilkelis pūjkus 

Ve'dė 6žka šėkti.

4. Ožka šėkdama, 

Ragus barškindama: 

Jagu gera dėka, 

Dusiu saldaūs pienu
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2. — O jūs, ponai mislinčiai, 
Jūs šauliai medininkai, 
Kokią piksą jums padarė, 
Kad zuikelius iš girelės 

Varote?

3. — Dėl rugelių laiškelių, 
Dėl kvietelių želmenų, 
O po čėso daržą ėjo, 
Po kopūsto lapą ėmė, — 

Norėjo.

4. Ten žaliasis berželis, 
Tam beržely gegelė, 
Kukuoj gega ilguodegė, 
Žaliam berže tupėdama, 

Leliuška!

5. Gale lauko stuobrelis, 
Margo genio vaikeliai, 
Įsilipčiau, išsiimčiau, 
Parsineščiau, išsikepčiau, 

Valgyčiau!

191

Gotautienė

l. Atein lokelis 
Su alaus verpele: 
— Eik, katele nabagėle, 
Pamedžiok mėselės!

2. Lokys kankliavo, 
Šernas trimitavo, 
Vilkelis puikus 
Vedė ožką šokti.

3. Vilkelis puikus 
Vedė ožką šokti, 
Ožkelė nabagėlė 
Su ragais mosavo.

4. Ožka šokdama, 
Ragus barškindama: 
— Jeigu gera dėka, 
Duosiu saldaus pieno.
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5. Jagū gera dėka, 
Dūstu saldaus pienu, 

Ja po nevalaj, 
Ragajs subadysiu.

G.Ragajs subadysiu, 
Skūra nujlmdinsiu, 
Pasiūdinsiu šiūba 

Savu mielam skėrdžuj.

7. Skerdžius dėveju, 
Ožkaj dekavoju, 

Dekavoju ožkaj 
Už šilčiause siūba.

Alūtim lyju, | 
Apvynėjs snlgu, J 

O manu mėrge'lė 

Rute'lu daržely ds
Vyne'lu dergė.

2. Mergytė kūčna, 
Ne būki pelną, 
Ne gūlki darže'ly 

Pas rūtų love'le, 
Ni patvorūžy.

3. Gūlki, mergūžė, 
Aukštam svirnūžy, 
Aukštamė svirnely, 
Margėje iove'lė, 
Po perynūžejs.

4. Ej, atėjs, atėjs, 
Bernužis budint; 
Jau manu miegelis 
šalyn atstoju, 
Kad jaunas bernelis 
salė pristoja.

5. Po šilą vajkščtojau, 
ūge'les r^nkojau, 

Jtlėkė bitutė, 
įgėlė kojūte, 
Aš pašokau.

6. Bernyti klienas, 
Ne lįnsk po pečka, 
Ištinsi, bernyti, 
Išljnsi, jaunasis, 
Judas, kajp vė'dars,

7. Gersi va alaūs, 
Diėvs dus ir daugiaū, 
O vakar dienele, 
Taj alumi lyju 

Alūčiu lyju.
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5. Jeigu gera dėka, 
Duosiu saldaus pieno, 
Jei po nevaliai, 
Ragais subadysiu!

6. Ragais subadysiu, 
Skūrą nuimdinsiu, 
Pasiūdinsiu šiūbą 
Savo mielam skerdžiui.

7. Skerdžius dėvėjo, 
Ožkai dėkavojo, 
Dėkavojo ožkai 
Už šilčiausią šiūbą!

*192

Baksaitienė

7. Gersiva alaus, 
Dievs duos ir daugiau, 
O vakar dienelę 
Tai alumi lijo, 
Alučiu lijo!

1. Alutim lijo, 
Apyniais snigo, 
0 mano mergelė 
Rūtelių daržely 
Vyneliu dergė.

. 2 k.

. 2 k.

4. Ei, ateis, ateis 
Bernužis budint. 
Jau mano miegelis 
Salin atstojo, 
Kad jaunas bernelis 
Salia pristojo.

2. Mergyte kučna, 
Nebūki pelną, 
Negulki daržely 
Pas rūtų lovelę, 
Nei patvoružy.

5. Po šilą vaikščiojau, 
Uogeles rankiojau, 
Atlėkė bitutė, 
įgėlė kojutę, 
Aš pašokau.

3. Gulki, merguže, 
Aukštam svirnužy,

6. Bernyti kučnas, 
Nelįsk po pečka,

Aukštame svirnely, 
Margoje lovelėj, 
Po perynužiais.

Išlįsi, bernyti, 
Išlįsi, jaunasis, 
Juodas kaip vėdars.
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193

1. Padajnusim grąže dajna, 
Grąže dajna paukščiu vijna, 

Ąnt žv^nu isduta
E’ e’ Jds 

Ąnt žvenu išdilta. J

2« Lakstė vanags skrajdydamas, 
Savej peną jiėškodamas;

Užtropyju kiški.

3. Vanags kiški užtropyju, 
Su nage'lejs pasvėjkinu, 

Labaj mėjlej glėstė.

4., Kiškis bė'gdams balas taškė, 
Vanagas jam akis draskė, 

Norė'dams sugauti.

5. Kiškis bėgu, kajp kullbka, 
Vos paspė ipiilt i pulką 

Žvėrių keturkoju.

6. Tarė žvėrys keturkojėj: 
Vanagai, kū če atjoję j

Ąnt kiškiu sprandu?

7. Lapė'karda pagnė'busi, 
Pnė vanagu pripilusi, 

Kiškelį gėlbėju.

(♦) Ąnt tu pavidalu lyFuk: „e, e“, su trečia ajli žė'd- 
nam posme žemiau.
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193

Tumsienė

L Padainuosiu gražią dainą, 
Gražią dainą — paukščių vainą, 
Ant žvėrių išduotą,

E e*  1

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e“ su trečia eilute.

E" e ’ l 2 k
Ant žvėrių išduotą, J

2. Lakstė vanags skraidydamas, 
Savei peną ieškodamas, 
Užtropijo kiškį.

3. Vanags kiškį užtropijo, 
Su nageliais pasveikino, 
Labai meiliai glostė.

4. Kiškis bėgdams balas taškė, 
Vanagas jam akis draskė, 
Norėdams sugauti.

5. Kiškis bėgo kaip kulipka, 
Vos paspėj įpult į pulką 
Žvėrių keturkojų.

6. Tarė žvėrys keturkojai: 
— Vanagai, ko čia atjojai 
Ant kiškio sprando?

7. Lapė, kardą pagriebusi, 
Prie vanago pripuolusi, 
Kiškelį gelbėjo.
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8. Vanags kvietė visus paūkščius, 

Sakė: išmūškim tus jaučius, 
Zvė'nus keturkojus.

9. Paūkščej dajlej apsitajse, 

Ir mandėras pasikajše 
Užpfflė ąnt žvėrių.

10. Ka tik žvėrys susiėju, 

K a tik jiems ėsti padėju 

lapė gaspadlnė,

11. Staj paūkščej surikus: ura, 

Taj dab&r dusim i skūra 
Žvėrims keturkbjams.

12. Zūpė karda pagriebusi, 

Barščius palte j ne srėbusi, 

Taj dabkr prapūlėm.

13. Zokis pagavės karštuvus, 

Senėj vajna tokia būvus, 

Ne žin kąn daryti.

14. Tas ioktitis su rąnkūtim 

Gniaužė, kajp su dvim repliitim, 

Paukščius gandindamas.

15. Tas vilkiiikaš su dąntūkajs 

Kalėn, kajp su dum pbaktbkūm, 

Paūkščius gandindamas.

16. Kiškis vėzdus pasignėbes 

KuJlbkas būvu išbė'res, 

Mėsė, kajp galėdama.
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8. Vanags kvietė visus paukščius, 
Sakė: — Išmuškim tuos jaučius, 
Žvėris keturkojus!

9. Paukščiai, dailiai apsitaisę 
Ir mandieras pasikaišę, 
Užpuolė ant žvėrių.

10. Ką tik žvėrys susiėjo, 
Ką tik jiems ėsti padėjo 
Lapė gaspadinė,

11. Štai paukščiai, surikus: — Ura! 
Tai dabar duosim į skūrą 
Žvėrims keturkojams!

12. Lapė, kardą pagriebusi, 
Barščius paliej nesrėbusi, — 
Tai dabar prapuolėm!

13. Lokys, pagavęs karštuvus, — 
Seniai vaina tokia buvus, — 
Nežin, ką daryti.

14. Tas lokutis su rankutim 
Gniaužė kaip su dvim replutim, 
Paukščius gandindamas.

15. Tas vilkiukas su dantukais 
Kalen kaip su dum plaktukum, 
Paukščius gandindamas.

16. Kiškis, vėzdus pasigriebęs, — 
Kulipkas buvo išbėręs, — 
Mušė kaip galėdams.
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17. Ažys ėmės Šepetuką, 
Tolyn nustūmė gajdiika, 

Iš tu jffka gavu.

18. Pelėda už grėbli griebė, 
Pakabinus purvajs drė'bė, 

Akis užlipinu.

19. Vanags pajėmes peštuką. 

Katinuj padarė štūka: 

Akis iškabinu.

20. Aras pajė'mes vėdega, 
Klrtu lapėj par udega. 

Iš-tol u stovėdams.

21. A pūkas pe'le sugavės, 
Tam aruj saku padavęs. 

Žvėris pargalėjum.

22. Šeškas šikšnosparni gaude, 
Pasigavęs labaj baudė, 

Klausė, kas tu esi?

23. Šikšnosparnis parsig^ndes, 
Tokiū rą'nku dar ne bandės, 

Pradeju melffti:

24. Aš esmė bedna pelūkė, 
Tavu geri pnėtelūkė 

Visėktam nečėsty.

25. O kad matė: viršų je'ma, 
Paūkščej jau žvėris apjema, 

Pakito pnė paukščio.
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17. Ežys, ėmęs šepetuką, 
Tolyn nustūmė gaiduką, 
Iš to juoką gavo.

18. Pelėda už grėblio griebė, 
Pakabinus purvais drėbė, 
Akis užlipino.

19. Vanags, paėmęs peštuką, 
Katinui padarė štuką — 
Akis iškabino.

20. Aras, paėmęs vedegą, 
Kirto lapei per uodegą, 
Iš tolo stovėdams.

21. Apuokas, pelę sugavęs, 
Tam arui sako padavęs: 
— Žvėris pergaĮėjom!

22. Šeškas šikšnosparnį gaudė, 
Pasigavęs labai baudė, 
Klausė: — Kas tu esi?

23. Šikšnosparnis persigandęs, 
Tokių rankų dar nebandęs, 
Pradėjo meluoti:

24. — Aš esmu biedna peliukė, 
Tavo gera prieteliukė 
Visokiam nečėsty.

25. O kad matė viršų ima, 
Paukščiai jau žvėris apima, 
Pakilo prie paukščių.
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26. Kad pažinu paūkščej vyli, 
šikšnosparniu] šlėkta rūda; 

Iš pulku išvyju.

27. Paūkščej, žvė'rys rodą darė, 
šikšnūsparni šaiyn varė, 

Vūjna ne pabęngta.

194.

1. Ir pasiuntė pons Kamūšas 
Slūga kū verniausia: 

Pavadinkit Bendorūte) , 
S QS

Pas Kamūša šūkti. |

6. Ir pavarė pons Kantūšas, 
Visa savu valsčių: 

Padlrbdinkit šilku tjfnkla, 
Bendorūte gaudyt.

2. Ir atsakė Bendorūte 
Slūgaj kū viėrmausej: 
Aš ne tunu tokiu jūpu 

Pas Kamūša šokti.

7. Ir sugavu Bendorūte
Vidury dunūjaus, 

Ir pagūldė Bendorūte
Vidury dvare'lu.

3. Ir itajsė pons Kantūšas 
Jūpas po galūnajs, 
Ir ateju bendorūte 
Dldej ne-vesėlna.

4. Atsisė'du Bendorūte
Po galiniu' Mngu;

Ne patlku Bendoriitej 
Mūzikos, cimbolaj.

5. Ir iššoku Bendorūte 
Par galini l^nga, 

Ir išoku Bendorūte
I vidūr dunūjaus.

8. Atėju pas jos močiutė 
Graūdžej sau vėrkdama: 

O taj tau, Bendorūte, 
Su Kaniūšu gerti.

9. Ir atėju jos tevelia 
Rankas gražindamas: 
O taj tau, Bendorūte, 

Su Kaniūšu šūkti.

10. Ir atė'ju jos seselės 
Rąnkas skiėtrudamos: 
O taj tau, Bendorūte, 

Su jum ulavūti.
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26. Kad pažino paukščiai vylį, 
Šikšnosparniui šlėkta rodą, — 
Iš pulko išvijo.

27. Paukščiai, žvėrys rodą darė, 
Šikšnosparnį šalin varė, 
Vaina nepabengta.

194

Tumsienė

1. Ir pasiuntė pons Kaniušas 
Slūgą kuo vierniausią:
— Pavadinkit Bendorutę \ 2 k
Pas Kaniušą šokti. (

2. Ir atsakė Bendorutė 
Slūgai kuo vierniausiai: 
— Aš neturiu tokių jupų 
Pas Kaniušą šokti.

3. Ir įtaisė pons Kaniušas 
Jupas po galionais, 
Ir atėjo Bendorutė 
Didžiai neveselna.

6. Ir pavarė pons Kaniušas 
Visą savo valsčių:
— Padirbdinki! šilkų tinklą 
Bendorutę gaudyt.

7. Ir sugavo Bendorutę 
Vidury dunojaus, 
Ir paguldė Bendorutę 
Vidury dvarelio.

8. Atėjo pas ją močiutė, 
Graudžiai sau verkdama: 
— O tai tau, Bendorute, 
Su Kaniušu gerti!

4. Atsisėdo Bendorutė 
Po galiniu langu, 
Nepatiko Bendorutei 
Muzikos, cimbolai.

5. Ir iššoko Bendorutė 
Per galinį langą, 
Ir įšoko Bendorutė 
Į vidur dunojaus.

9. Ir atėjo jos tėvelis, 
Rankas grąžydamas: 
— O tai tau, Bendorute, 
Su Kaniušu šokti 1

10. Ir atėjo jos seselės, 
Rankas skėtrodamos: 
— O tai tau, Bendorute, 
Su juo uliavoti!
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11. Ir atėjna jos brolėlej 
Lęndres švytffdami: 

O taj tau, Bendoriitė, 
Nakti ne miėgūti.

14. Pakinkyki! šešiūs žirgus 
Bendorūte vėžti- 

Žv^nga, skamba Bendoriitė 

Geležlnejs ratajs.

12. Ąnt atėjna pats Kaniūšas 
Graūdžej raudodamas: 

Bendoriitė, tu, manu, 
Tu manu mylė'ta, 

15. Pbsės ke'lu n’ ivažiavu, 
Kamiišas raudūju, 

Apkabinu Bendoriitės 
Kojeles, rąnkeles.

13. Pakūl U ve turėjau, 
Tu ma miela buvaj, 
Kajp tik tkve ne tekaū, 

Sau kitūs jiėškosiu.

16. Bendorutė, tu, manu, 
Tu ma miėla buvaj, 

Kajp tik tave ne tekaū, 
Sau kitės jiėskojau.

195.
1. O kad aš ėjaū, 

Kelti vandravaū 
Su lęndrūže švytavau,

2. O ir priėjau,
Ir privandravaū 

Šęn marga karcemele.

3. To karcemėlė,
Toje margoje, 

šok jaunas jaunimėlis.

4. Tam jaunimėly, 
Tamė jaunūmjam 

šok ir manu mergelė.

5. Ej, namff, namif, 

Mšnu mergelė,. 
Rožmū darbeli! dirbti.

6. Tu nesirūpink, 
ds Minu berneli,

Manu rožnėjs darbe'lejs.

7. Aš nusidirbsiu 
Rūžmus darbe'lus 

Diėntižė ne naktelėj

8. Aš susivėrpsiu 

Baltus line'lus 
Rudeniižiu naktele.

9. Aš išsibusiu 
Plūnas drobe'les 

Pavasariu diėnėlė.

10. Aš nusirausiu 
Geisviis linėlus 

Ūkanotam ryte'li.
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11. Ir ateina jos broleliai, 
Lendres švytuodami: 
— O tai tau, Bendorute, 
Naktį nemiegoti!

12. Ant’ ateina pats Kaniušas, 
Graudžiai raudodamas: 
— Bendorute tu mano, 
Tu mano mylėta!

13. Pakol tave turėjau, 
Tu man miela buvai, 
Kai tik tave netekau, 
Sau kitos ieškosiu.

14. — Pakinkykit šešis žirgus 
Bendorutę vežti!
Žvanga skamba Bendorute 
Geležiniais ratais.

15. Pusės kelio n’įvažiavo, 
Kaniušas raudojo, 
Apkabino Bendorutės 
Kojeles, rankeles:

16. — Bendorute tu mano, 
Tu man miela buvai, 
Kai tik tave netekau, 
Sau kitos ieškojau.

*195

Vidikytė

1. O kad aš ėjau, 
Keliu vandravau, 
Su lendruže švytavau.

2. O ir priėjau, 
Ir privandravau 
Šią margą karčiamėlę.

3. Toj karčiamėlėj, 
Toje margoje, 
Šok jaunas jaunimėlis.

4. Tam jaunimėly, 
Tame jaunajam, 
Šok ir mano mergelė.

5. — Ei, namo, namo, 
Mano mergele, 
Rožnių darbelių dirbti!

6. — Tu nesirūpink,
2 k. Mano berneli,

Mano rožniais darbeliais!

7. Aš nusidirbsiu 
Rožnius darbelius 
Dienužėj, ne naktelėj.

8. Aš susiverpsiu 
Baltus linelius 
Rudenužio naktelę.

9. Aš išsiausiu 
Plonas drobeles 
Pavasario dienelėj.

10. Aš nusirausiu 
Gelsvus linelius 
Ūkanotam rytely.
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11. Tik tu rūpinkis, 
Manu berneli, 

Savu sųnkėjs darbe'lejs.

12. O kajp ižą ūš
šilts pavasaris, 

Rejks tau laukelej arti.

13. Rejks lauka.j arti, 
Rejks tvoras tve'rti, 

Rejks jautelus gan/ti.

196.
1. Ir pavarė Paniparta 5.

Karūmene jdti;
Kąn sudumojejl g 

Name'lus pamėsti. J

Ir sugrjnžu brolužėlis 
Tūs pačius mete'lūs, 

Be bė'ru žirge'lu, 
Ir be manderėlės.

u. 0 šios jaunos seserėlės 
Siūvu manderė'les, 

0 viresnėji 
Žirgeli balnėju.

6. Kur padėjej, brolužėli, 
Bė'raji žirgeli, 
Bė'raji žirgeli, 

Siera manderėle?

3.
v

Si ąntroji seserėlė 
šalelė stovėjo, 

0 ši trečioji 
Par laūka lydeju.

7. Aš pravalgiau manderėle 
Ąnt baltos dūnelės, 

Bė'ra žirgeli 
Ąnt didžiu karužių.

4. Ar sugrjfnši, brolužėli, 
Tūs pačius mete'lūs, 

Nors i mete'lūs, 
Arba i ąntrusius?

8. Sugrj'nžu iš karūmenės 
Pas se'na tėveli, 
Be bė'ru žirge'lu 

Ir be manderėlės.

197.
1. Aj, smūtna, lūdna 

Manu širduz'ė'lė 
Par visa rudenužė'li, ]

Par visa rudenė'li. J

2. Vajkščioju brolelis
Po z’Irgu stajne'le, 

K Baltas rankas grajžydamas 
I ‘ Su žirge'lu kalbė'ju:
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11. Tik tu rūpinkis, 
Mano berneli, 
Savo sunkiais darbeliais.

12. O kai išauš 
Silts pavasaris, 
Reiks tau laukeliai arti

13. Reiks laukai arti, 
Reiks tvoras tverti, 
Reiks jautelius ganyti.

196
Senkauskienė

l. Ir pavarė Paniparta 
Kariuomenę joti.
Ką sudūmojai 
Namelius pamesti?

2. O šios jaunos seserėlės 
Siuvo mandierėles, 
O vyresnioji 
Žirgelį balnojo.

3. ši antroji seserėlė 
šalelėj stovėjo, 
O ši trečioji — 
Per lauką lydėjo.

4. — Ar sugrįši, brolužėli, 
Tuos pačiuos meteliuos, 
Nors į metelius 
Arba į antruosius?

5. Ir sugrįžo brolužėlis 
Tuos pačiuos meteliuos 
Be bėro žirgelio 
Ir be mandierėles.

6. — Kur padėjai, brolužėli, 
Bėrąjį žirgelį, 
Bėrąjį žirgelį, 
Sierą mandierėlę?

7. — Aš pravalgiau mandierėlę 
Ant baltos duonelės, 
Bėrą žirgelį — 
Ant didžių karužių.

8. Sugrįžo iš kariuomenės 
Pas seną tėvelį 
Be bėro žirgelio 
Ir be mandierėles.

197
Juškytė

l. Ai, smutna liūdna 
Mano širdužėlė 
Per visą rudenužėlį, 1 9 
Per visą rudenėlį. I '

2. Vaikščiojo brolelis 
Po žirgų stainelę, 
Baltas rankas graižydamas, 
Su žirgeliu kalbėjo:
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3. Ej, žirge, žirge, 
Žirge judbėreli, 

Visa čėsa mylėjau, 
Abrakėli! pašėriau.

4. O kajp rejks ma jdti 
Pas jauna mergele, 

Bausiu tave, žirgužėli, 
Mokinsiu ąnt koje'lu.

5. Kajp aš pasakysiu, 
Turi padaryti: 

Žalis rūtas išminti, 

Mergele pravirkdyti.

6. Tek srūvės upelis 
Pro žirgu stajne'le, 

Bėriams žirgams gyrdyti, 
Pentinėlams nušvėjsti.

19$.

O tu žiema, žiėmužėlė, 
Kūdėl tu tajp šalti, 

Viėni pėjkia, kiti kėjkia,|
Visiems esi kaiti./

2. Kajp tik prideda šaldyti, 
Rejk pečius kūrinti, 

Kad vajke'lej ne susaltu, 
Rėjkia jūs šildyti.

3. Kajp tik jau pamatu sniegą, 
Žėdnas vėlka skranda, 

Bijosi, kad ne sušaltu, 
Žė'dnas savu sprandą.

4. O zyliitė, jūdsparnūtė, 
Žiema vjnčiavūta, 

Kur atradusi lašinius 
Niūku ji ne būja.

6. O žvlrbldlis, nabagėlis, 

Ąnt tvorčs tupūju,

402



3. Ei žirge, žirge, 
Žirge juodbėrėli, 
Visą čėsą mylėjau, 
Abrakėliu pašėriau.

4. O kai reiks man joti 
Pas jauną mergelę, 
Bausiu tave, žirgužėli, 
Mokinsiu ant kojelių.

5. Kaip aš pasakysiu, 
Turi padaryti: 
Žalias rūtas išminti, 
Mergelę pravirkdyti.

6. Tek srovės upelis 
Pro žirgų stainelę 
Bėriems žirgams girdyti, 
Pentinėliams nušveisti.

198

Vidikytė

i. O tu, žiema žiemužėle, 
Kodėl tu taip šalta?
Vieni peikia, kiti keikia, l 2 k
Visiems esi kalta. |

2. Kai tik pradeda šaldyti, 
Reik pečius kūrinti, 
Kad vaikeliai nesušaltų, 
Reikia juos šildyti.

3. Kai tik jau pamato sniegą, 
Zėdnas velka skrandą, 
Bijosi, kad nesušaltų 
Zėdnas savo sprandą.

4. O zylutė juodsparnutė, 
Žiemą vinčiavota, 
Kur atradusi lašinius, 
Nieko ji neboja.

5. O žvirblelis nabagėlis 
Ant tvoros tupėjo,
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Jisaj taj mė'ku ne boju, 

I sniegą žiurėju.
I

6. Genys nulėkęs i glre, 
Gilks skyles klrtu, 

Jisaj pyku ąnt tos žiemės, 
Kad tajp itgaj šą'nta.

7. O varnelis, jūdvarnėlis, 
Eabaj aukštaj skrajdė, 

Ską'mbinu savu dąnte'lus, 

Ilga žiema bajdė.

8. Krųnkia varnos lakiėdamos, 
Ne gauna žąnsiūku, 

Staugia vilkėj bėgiodami, 
Ne gauna ožiiiku.

9. Voverelė, rudplaukelė, 
Riėšutelus nešė, 

įsilipus i lazdyną 
Nū šakelu pešė.

10. Tu lokutė, tu pyktoji,
Tu lazdyne sėdi, 

Kajp prisnlgu tavu kūdlas, 
Ar tu nesigėdi?

11. Šernas už loki pikte'snis 

Gilas skyles kalė, 
Jisaj pykdams ąnt tos žiemės, 

Kad tajp ilgėj š^nla.

12. O laputė, rudūde'gė, 

šune'lu bijojos,
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Jisai tai nieko nebojo, 
Į sniegą žiūrėjo.

6. Genys, nulėkęs į girią, 
Gilias skyles kirto, 
Jisai pyko ant tos žiemos, 
Kad taip ilgai šąla.

7. O varnelis juodvarnėlis 
Labai aukštai skraidė, 
Skambino savo dantelius, 
Ilgą žiemą baidė.

8. Krankia varnos lakiodamos. 
Negauna žąsiukų, 
Staugia vilkai bėgiodami, 
Negauna ožiukų.

9. Voverėlė rudplaukėlė 
Riešutėlius nešė, 
Įsilipus į lazdyną, 
Nuo šakelių pešė.

10. Tu lokute, tu piktoji, 
Tu lazdyne sėdi, 
Kai prisnigo tavo kudlas, 
Ar tu nesigėdi?

11. Šernas, už lokį piktesnis, 
Gilias skyles kalė, 
Jisai pykdams ant tos žiemos, 
Kad taip ilgai šąla.

12. O laputė ruduodegė 
Sūnelių bijojos,
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Grėjtaj lĮndu i olele, 
ffdega kavūju.

13. O zujkhtis, nabagėlis, 
siauliiku ( )  bijojos, 

Grėjtaj IJndu i kramčius, 
Galvele kavoju.

**

14. O kajp šia utys pėdas r$nda, 

Tujai! galva krajpu, 
Diėvas žlnu, lik šiam česuj 

Kajp Diėvs mkne lajku.

15. O jus pūna j, jus bajūraj, 
Mumis ne gūbykit, 

Kajp ivėjnate i kiemą, 
Ąnt mus ue tnūbykit.

16. Ant Kalėdų to girelė 
Alkani žverelej, 

O ąnt kūčių, ąnt tu pačiū 

Užšūiu upe'lej.

~ v
(*) Staniys=striėlčius.

199.
v

I. Salė kėlu, viėškelelu, J ds 

Naūjas žalas rūtų daržas.} ds

2. Te vajkščioju, ulavoju 
Ulijona, graži pank.

3. Ir atjoju Le'nku pfinas, 
Likt že'mej jū žiuponas.
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Greitai lindo į olelę, 
Uodegą kavojo.

13. O zuikutis nabagutis 
Sauliuko bijojos, 
Greitai lindo į krūmelius, 
Galvelę kavojo.

14. O kai šaulys pėdas randa, 
Tuojau galvą kraipo:
— Dievas žino, lig šiam čėsui 
Kaip dievs mane laiko.

15. O jūs, ponai, jūs, bajorai,
' Mumis negūbykit, 

Kai įeinate į kiemą, 
Ant mūs netriūbykit!

16. Ant kalėdų toj girelėj 
Alkani žvėreliai, 
O ant kūčių, ant tų pačių, 
Užšalo upeliai.

*199
Duobienė

l. šalia kelio vieškelėlio (2 k.) 
Naujas žalias rūtų daržas. (2 k.)

2. Ten vaikščiojo uliavojo 
Ulijona, graži pana.

3. Ir atjojo lenkų ponas, 
Ligi žemei jo žiuponas,
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4. LikI že'mej jū žiupūnas, 
Padabūju Ulijona.

5. Ulijėna, graži pank, 
Suskįink manėj rūtų kviStka.

6. Rodą būčiau aš suskinti, 
Ne ve'lyja ponas brūlis.

7. Ulijona, graži pank, 

Nutrotyki savu brūli,

8. Rodą būčiau nutrūtyti, 
Aš ne žinaū tokiu žolū.

9. Nusiėjk i vyksmu sūdą, 
Te tu rasi drlgni, žūle.

10. Drlgnis, žole, išdygusi, 
Baitajs žiedajs pražydusi.

11. Baitajs žiedajs pražydusi, 
Plačėjs lapajs išlapojus.

12. Tu suskinki i kviėtkele, 
Tu sutrinki i sklejnyče.

13. Tu sutrinki i sklejnyče, 
Suvirinki jflfda pyva.

14. Ir supilki i sklejnyče, 
Ir nunėški i pyvnyče.

15. Parjūs brolis iš krygdlės, 
Ne dūk brūluj baltės rankos.
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4. Ligi žemei jo žiuponas, 
Padabojo Ulijoną.

5. — Ulijona, graži pana, 
Suskink manei rūtų kvietką.

6. — Rodą būčiau aš suskinti, 
Nevelija ponas brolis.

7. — Ulijona, graži pana, 
Nutrotyki savo brolį.

8. — Rodą būčiau nutrotyti, 
Aš nežinau tokių žolių.

9. — Nusieik į vyšnių sodą, 
Ten tu rasi drignę, žolę.

10. Drignė, žolė, išdygusi, 
Baltais žiedais pražydusi,

11. Baltais žiedais pražydusi, 
Plačiais lapais išlapojus.

12. Tu nuskinki į kvietkelę, 
Tu sutrinki į sklėnyčią.

13. Tu sutrinki į sklėnyčią, 
Suvirinki juodą pyvą.

14. Ir supilki į sklėnyčią, 
Ir nuneški į pyvnyčią.

15. Parjos brolis iš krygelės, 
Neduok broliui baltos rankos.
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16. Ne dūk brOluj baltos rankos, 
Difki broluj pyvu ge'rti.

17. Svėjkas, brdlau, rajtojfe'li, 
Gėrsiv mbdu aiutė'lu.

18. Ulijona, sesu manu, 
Užgerk mine,f tu vire'snė.

19. Aš ne praustai! da burnelės, 
Ne kalbėjau poterėlu.

20. Da n’ išgėrė ni i pbse, 
Ir išvirtu iš žirgėlu.

21. Ulijona, sesu manu, 
Kas-man yra? kas ma daros?

22. Širdis alpsta, akys temsta, 

Ne pasėdžiu ąnt žirgėlu.

23. Ulijona, sesu manu, 
PaklOk manėj patalėli.

24. Paklok manėj minkštaj lėva, 
Padek baitu pnėgalvėlu.

25. Padėk balti! pnėgalvėlu, 
Suprašyki giminėle.

26. Suprašyki giminėle, 
Artimiausius kajmynelus.

27. Ni tau rėjkia minkštos tovos, 
Ni tau baltu pnėgalvėlu,

28. Tik tau rėjkia bąltu grabu, 
šeštū lęntd ąnžullniu.
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16. Neduok broliui baltos rankos, 
Duoki broliui pyvo gerti.

17. — Sveikas, brolau raitojėli, 
Gersiv mudu alutėlio.

18. — Ulijona, sesuo mano, 
Užgerk mane, tu — vyresnė.

19. — Aš neprausiau dar burnelės, 
Nekalbėjau poterėlių.

20. Dar n’išgėrė nė į pusę, 
Ir išvirto iš žirgelio.

21. — Ulijona, sesuo mano, 
Kas man yra, kas man daros?

22. Širdis alpsta, akys temsta, 
Nepasėdžiu ant žirgelio.

23. Ulijona, sesuo mano, 
Paklok manei patalėlį.

24. Paklok manei minkštai lovą, 
Padėk baltų priegalvėlių.

25. Padėk baltų priegalvėlių, 
Suprašyki giminėlę.

26. Suprašyki giminėlę, 
Artimiausius kaimynėlius.

27. — Nei tau reikia minkštos lovos, 
Nei tau baltų priegalvėlių,

28. Tik tau reikia balto grabo, 
Sesių lentų ąžuolinių,
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29. Sesių lęntū anžullniu, 
Sieros žemės i stumeni.

30. Baltam grabė be-gulėši, 
Že'mės žiė'du be-žydesi.

31. Vež broleli par laukeli, 
Jū žirge'lis paskii seka.

32. Lėjdžta broli pro varte'lus. 
O ar busi minu mielas?

33. Jdnaj, ponaj manu mielas, 
Dabar mildu žanykivos.

34. Ulijdna, graži pank, 
Nutrdtyjej savu brdli.

35. Brdli sėvu nutrdtyjej, 
O jau mine tau ni nėr ku.

36. Nutrdtyjej savu broli, 

Nutrdtysi mane jauna.

37. Buk tu svėjka pas tėvdli, 
O aš josiu kardmene.

38. Ni brolelu, ni bernelu, 

Nėr ma staunios giminėlės.

900.

1. Ąnt kalnu žali rugiičejjds 
Po kalnu žala ląnkūžė.} ds

2. Aš to ląnke'lė vajkščiojau, 
Už baltu rą'nku vadžiėjau, 
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29. Šešių lentų ąžuolinių, 
Sieros žemės į stuomenį.

30. Baltam grabe begulėsi, 
Žemės žiedu bežydėsi.

31. Vež brolelį per laukelį, 
Jo žirgelis paskui seka.

32. Leidžia brolį pro vartelius.
— O ar būsi mano mielas?

33. Jonai, ponai mano mielas, 
Dabar mudu ženykivos.

34. — Ulijona, graži pana, 
Nutrotijai savo brolį.

35. Brolį savo nutrotijai, 
O jau mane tau nė nėr ko:

36. Nutrotijai savo brolį, 
Nutrotysi mane jauną.

37. Būk tu sveika pas tėvelį, 
O aš josiu kariuomenę.

38. — Nei brolelio, nei bernelio, 
Nėr man slaunios giminėlės.

*200

Bakšaitienė

1. Ant kalno žali rugučiai, (2 k.) 
Po kalnu žalia lankužė. (2 k.)

2. Aš toj lankelėj vaikščiojdu, 
Už baltų rankų vadžiojau.
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3. Gyrejsi, šelmi, daug turjns; 

šeštus šimtclus delmėne;

4. Vešlūs šimtclus delmčne, 

Aštuntus lajvus lankoje.

V
5. Šeši šimtelej žyčyti, 

Aštuni tajvaj sąmdyti.

6. Už biltu stalu sėdėjau, 

Raudėna rėžė žydėjau

7. Dieveris tarė užge'rdams: 
Svėjka martelė jaunėji.

8. Da ne pramlnkit vardūžtu, 

Da aš- ne jūsų martūžė.

9. Pęnkiū brolėlu sesūžė, 
Senės močiutės dukrūžė.

10. Ąnt baltu rąnku nešiėta, 

Margė vyge'lė vygiffta

11. Margė vyge'lė vygiffta, 
šilku jūstėle vystyta.

v
12. Silkė jūste'le vystyta, 

Auksu žtėdelu bovyta

13. Prižėlė daržas žolšjčm, 
Ne k^ntė mine ūšvilžė.

14. Aš tas žoleles išraučiau, 
Ir par tvorele išmesčiau.
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3. Gyreisi, šelmi, daug turįs: 
Šešis šimtelius delmone,

4. Šešis šimtelius delmone, 
Aštuonis laivus lankoje.

5. Šeši šimteliai žyčyti, 
Aštuoni laivai samdyti.

6. Už balto stalo sėdėjau, 
Raudona rože žydėjau.

7. Dieveris tarė užgerdams: 
— Sveika, martele jaunojil

8. — Dar nepraminkit vardužio, 
Dar aš ne jūsų martužė:

9. Penkių brolelių sesužė, 
Senos močiutės dukružė,

10. Ant baltų rankų nešiota, 
Margoj vygelėj vygiuota.

11. Margoj vygelėj vygiuota, 
Šilkų juostele vystyta,

12. Šilkų juostele vystyta, 
Aukso žiedeliu bovyta.

13. Prižėlė daržas žolaičių, — 
Nekentė mane uošvužė.

14. Aš tas žoleles išraučiau
Ir per tvorelę išmesčiau!
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901

1. Ej, žala, žalži, 
Žala giružė, 

Toje giružė j
Tąmsūs turmūžis. J

8. Ej, mėsčiau, mėsčiau 
Sniegu gniužtiiže, 

Kad jis žinėtu, 
šalta žiemužė.

2. Toje giružė 
Tąmsūs turmūžis, 
Tamė turmiižy 
Jaunas bernužis.

9. Ej, mėsčiau, mesčiau 

Mejrfinu šluta, 
Kad jis žinotu, 
Kad vasaružė.

3. Jis ne žinoju 
šaltos žiėmiižės, 
šaltos žiemužės, 
Ni vasaružės.

10. 0 kad aš ėjau 
Par žala glre, 
Par žala glre, 
Pro beržynūži.

4. Jis ne žinoju 
Aušriižės auštant, 
Aušriižės auštant, 

Saulužės tekant.

11. 0 aš sutikai! 
Karalaus sūnų, 
0 jis ma davė 
Kabas dienužes.

5. Ej,-mesčiau, mėsčiau 
Auksu žiėdūži, 
0 kad išmesčiau 
Turmė ląngūži.

12. 0 jis ma davė 
Kabas diėniižes, 
Jis ma pakelė 
Ir kepurūže.

6. 0 kad* išmiiščiau 
Turmė ląngiiži, 
Kai jis žinėtu 

Aušrūže auštant.

13. Jis ma pakelė 
Ir kepurūže, 
Aš jam ne kėlau, 
Ni vajnikūžiu.

7. Kad jis žinėtu 
A’ušrūže auštant, 

Aušriiže auštant, 
Saulele tekant.

14. Ej, kūdel, dėl ku, 
Jauna dukružė, 
Tu ne pakelėj 
Ni vajnikiižiu?
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•201
Dievienė

L Ei, žalia, žalia, 
Žalia giružė, 
Toje giružėj l 2 k
Tamsus turmužis. J

2. Toje giružėj 
Tamsus turmužis, 
Tame turmužy 
Jaunas bernužis.

3. Jis nežinojo 
Šaltos žiemužės, 
Šaltos žiemužės 
Nei vasaružės.

4. Jis nežinojo
Aušružės auštant, 
Aušružės auštant, 
Saulužės tekant.

5. Ei, mesčiau, mesčiau 
Aukso žiedužį, 
0 kad išmuščiau 
Turme langužį!

6. 0 kad išmuščiau 
Turme langužį, 
Kad jis žinotų 
Aušružę auštant!

7. Kad jis žinotų 
Aušružę auštant, 
Aušružę auštant, 
Saulelę tekant!

8. Ei, mesčiau, mesčiau 
Sniego gniūžtužę, 
Kad jis žinotų: 
Salta žiemužė!

9. Ei, mesčiau, mesčiau 
Meirūnų šluotą, 
Kad jis žinotų, 
Kad vasaružė!

10. 0 kad aš ėjau 
Per žalią girią, 
Per žalią girią 
Pro beržynužį,

ll. O aš sutikau 
Karaliaus sūnų, 
O jis man davė 
Labas dienužes.

12. 0 jis man davė 
Labas dienužes, 
Jis man pakėlė 
Ir kepuružę.

13. Jis man pakėlė 
Ir kepuružę, 
Aš jam nekėliau 
Nė vainikužio.

14. — Ei, kodėl, dėl ko, 
Jauna dukruže, 
Tu nepakėlei 
Nė vainikužio?
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15. M£nu vajnlkas 
Iš kromu pirktas, 
O jū kepūrė 
Ąnt rinkos rasto.

16. Manu vajnlkas 
Bu šimtuz'ė'lu, 

O jū kepūrė 
Du šeštokūžiu.

1. A bū mūdu broluz’ė'lu,) 
} ds 

Abūdu karejvelu. J

2. Rejks karūmene išjoti, 
Nėr kam laukėto arti.

3. Diena karūži karausiv, 
Nakti laukėtos arsiv.

4. Pasilėjde šėmus jaučius, 
Ėjsiv šiėnėlu pjauti.

5. M a slėneli be-pjaujant, 
Dalgeli be-švytūjant,

6.. Aš pamačiaū mergužėle, 
Iš kiėmu draugalėle:

7. Ejk še, manu mergužėlė, 

Padėk ma varga vargti.

8. Padė'k ma vargeli vargti, 
Sųnkiū darbėlu dirbti.

9. Aj, bernūži, bernužėli, 

Berneli, karejvėlij

10. Baltos manu rąnkuželės, 
Po juda purvynei:.

11. O mejliėjiė žodužė'lej 
Po graūdžias ašarėles.

903.

1. Ne-vyna mane mergele 
Pasodinu j nevala.} ds.

2. Lęnčiūgūse surakinu, 
Ir da vartoms apsodinu.

3. Kad nieks mane ne matytu 
Lęnciugė'Iu ne klausytu.
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15. — Mano vainikas 
Iš kromo pirktas, 
O jo kepurė 
Ant rinkos rasta!

16. Mano vainikas — 
Du šimtužėliu, 
O jo kepurė — 
Du šeštokužiu!

•202
Samuolienė

l. Abu mudu brolužėliu,] _ . k 9 k 
Abudu kareivėliu. j

2. Reiks kariuomenę išjoti, 
Nėr kam laukelių arti.

3. Dieną karužį kariausiv, 
Naktį laukelius arsiv. '

4. Pasileidę šėmus jaučius, 
Eisiv šienelio piauti.

5. Man šienelį beplaunant, 
Dalgelį bešvytuojant,

6. Aš pamačiau mergužėlę, 
Iš kiemo draugalėlę:

7. — Eik šen, mano mergužėle, 
Padėk man vargą vargti,

8. Padėk man vargelį vargti, 
Sunkių ’ darbelių dirbti.

9. — Ai, bernuži bernužėli, 
Berneli kareivėli,

10. Baltos mano rankužėlės 
Po juodą purvynėlį,

11. O meilieji žodužėliai 
Po graudžias ašarėles!

203
Senkauskienė

1. Nevyną mane mergelę 
Pasodino į nevalią. (2 k.)

2. Lenciūguose surakino >.
Ir dar vortoms apsodino,

3. Kad nieks mane nematytų, 
Lenciūgėlių neklausytų.
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4. Ta j ne didis manu valgis, 

Diida d anos švara dlkta.

5. Dūda stupa vąndendlu, 
Tąn dūnele pavilgyti.

6. Nieks ne žlnu: tėvs, ni matė, 
Ni brolėlej, ni seselės,

7. Visi sūdžej, pišonūkaj 

Rašų, didi ir mažiukaj.

8. Vienas plšorius gajleju, 
Vėrkdams i mane žiurėju:

9. Kam jus rašut, kam jus trosui, 
Juk ta mėrga yr ne-vyna.

10. Ir nurašė i Veluna, 
Ir nurašė pas poneli.

11. Ir atrašė jiems ponelis: 
Lėjskit merga iš nevalos.

904.

1. Augu, dygu jovarėlis 

šalė-pat viėskelėlu, 
Lėjdu, ręngė bernužėli 1

I keldne važiuti. J

2, Važiusiu, važtusiu, 

Regiu, jau ne sugrjnšiu, 
Savu mielos mergužėlės 

širdele sugraudinsiu.
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4. Tai nedidis mano valgis: 
Duoda duonos svarą diktą,

5. Duoda stuopą vandenėlio 
Tą duonelę pavilgyti.

6. Nieks nežino — tėvs nei motė, 
Nei broleliai, nei seselės.

7. Visi sūdžiai, pisoriukai 
Rašo, didi ir mažiukai.

8. Vienas pisorius gailėjo, 
Verkdams į mane žiūrėjo.

9. — Kam jūs rašot, kam jūs tąsot, 
Juk ta merga yr nevynal

10. Ir nurašė į Veliuoną, 
Ir nurašė pas ponelį.

11. Ir atrašė jiems ponelis:
— Leiskit mergą iš nevalios!

•204
Juškytė

1. Augo dygo jovarėlis 
Salia pat vieškelėlio, 
Leido rengė bernužėlį 1 2 k 
Į kelionę važiuoti. j

2. Važiuosiu, važiuosiu, 
Regiu, jau nesugrįšiu, 
Savo mielos mergužėlės 
Širdelę sugraudinsiu.
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3. Susapnavau dimna sapna 

Lovelė gulėdama: 
Kad nuskęndu bernužėlis 

Par jūreles Irdamas.

4. Žyejokaj, z’ukle'Ięj, 

Ar ne matėt bernclu, 
Manu mielu bernuželu, 

Par jūreles Iranti?

5. Taj mes matėm, taj regėjum 

Tava miela berneli
(*) Vidtir manu, viršiim vandens 

Debesy vajavojant.

6. Važiusiu, važiusiu

I didi jomarkėli, 
Nusipirksiu tįnklužėli, 

Pažvejėsiu berneli.

„Kiti tajp dajnffja“.

(*) Vidhr manu su žuvelėms 
Padugnelu plaukianti.

6. Aš prašyčiau žvejokėlu, 
Kad pagautu berneli, 

Kad pagautu bernužėli 

r> Iš jurelu-marelu.

7. Ir pagavu bernužėli 
Iš jure'lu-mare'lu, 

Be-nardanti, be-plaūkianti 
Su margėms lydekėlėms.
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3. Susapnavau dimną sapną, 
Lovelėj gulėdama, 
Kad nuskendo bernužėlis, 
Per jūreles irdamas.

4. — Žvejokai, žūkleliai, 
Ar nematėt bernelio, 
Mano mielo bernužėlio, . 
Per jūreles iriančio?

5. — Tai mes matėm, tai regėjom 
Tavo mielą bernelį

• Vidur marių, viršum vandens 
Debesy vajavojant.

6. Važiuosiu, važiuosiu 
Į didį jomarkėlį, 
Nusipirksiu tinklužėlį, 
Pažvejosiu bernelį.

Kiti taip dainuoja:

• Vidur marių su žuvelėms 
Padugnėliu plaukiantį.

6. Aš prašyčiau žvejokėlių, 
Kad pagautų bernelį, 
Kad pagautų bernužėlį 
Iš jūrelių marelių.

7. Ir pagavo bernužėlį 
Iš jūrelių marelių, 
Benardantį, beplaukiantį 
Su margoms lydekėlėms.
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7. Ėjčiau klausčiau motynelės, 

Kur kavčsim berneli?
Ar bažnyčio po aitdnum, 

Ar vidury švęntčnaus?

8. Ni bažnyčio po altėnum, 
Tik vidury švęntonaus.

9. Kavčsim, kavosim 
Savu miela berne'li

Su varpelejs, vargonelejs, 
Su didžiii grazumelu.

«O5.

I. Gaspadonus 
Aši tašė, 
Aši tašė, 

Gaspadlnė | 
Žąnsi pe'šė, | ds 

Žąnsi pešė-J

2. Gaspadonus 
Virves vyju, 
Virves vyju, 

Gaspadlnė 
Žąnsi virė, 
Žą'nsi virė.

3 'Gaspadonus 
Gul ąnt šienu, 
Gul ąnt šienu, 
Gaspadlnė 

Muš i siė'na, 
Muš i stėna.

4. Gaspadonus 

Ejn i lauka, 
Ejn i lauka, 
Gaspadlnė 
Pilvą braukus, 
Pilvą braukus.

5. Gaspaddnau, 
Lipk ąnt vlšku, 
Lipk ąnt vlšku, 
Gaspadlnė, 
Trauk už kiškų, 
Trauk už kiškų.

6. Gaspadonau, 
Lipk ąnt aukštu, 
Lipk ąnt aukštu, 
Gaspadlnė, 
Trauk už autu, 
Trauk už autu,
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7. Eičiau, klausčiau motinėlės, 
Kur kavosim bernelį?
Ar bažnyčioj po altorium, 
Ar vidury šventoriaus?

8. Ne bažnyčioj po altorium, 1 g 
Tik vidury šventoriaus. j

9. Kavosim, kavosim
Savo mielą bernelį 
Su varpeliais, vargonėliais, 
Su didžiu gražumėliui

205
Norvilienė

1. Gaspadorius 
Ašį tašė, 
Ašį tašė, 
Gaspadinė 
Žąsį pešė, 
Žąsį pešė.

2 k.

2. Gaspadorius 
Virves vijo, 
Virves vijo, 
Gaspadinė 
Žąsį virė, 
Žąsį virė.

3. Gaspadorius 
Gul ant šieno, 
Gul ant šieno, 
Gaspadinė 
Muš į sieną, 
Muš į sieną.

4. Gaspadorius 
Ein į lauką, 
Ein į lauką, 
Gaspadinė 
Pilvą braukos, 
Pilvą braukos.

5. Gaspadoriau, 
Lipk ant viškų, 
Lipk ant viškų! 
Gaspadinė, 
Trauk už kiškų, 
Trauk už kiškų!

6. Gaspadoriau, 
Lipk ant aukšto. 
Lipk ant aukšto! 
Gaspadinė, 
Trauk už autų, 
Trauk už autų!
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1. Stnhkis kilta kalė, 
Bbkis tvėra tverė, 

O aš jiuna mergužėlė J 
Darz’ė rūtas sėjau, j

2. Vaj, cibiitė, cibiitė,
Kid ne pini vajnlku? 

Kąn aš pinsiu, kąn dabinsiu, 
Nėr.ma daržė žolynu.

8. Vaj, cibiitė, cibiitė, 
Vaj, ožkhtė, ožkiitė, 

Ar tu ūkta? ar tu žabais? 
Pilnas diržas žolynu.

4. Vaj, sesutė, sesiitė, 
Sesutėlė, tu, manu, 

Niaš akla, ni aš žkbals, 

Nėr ma daržė žolynu.

5. O tu, r^nka, karalienė, 
Kūd ne pini vajnlku? 

Kąn ai pinsiu, kąn dabinsiu, 
Kad ne tunii ručiūku.

907.

1. ĄnkstI ryta atsikėlau, 

Ropukajnės atsigėriau,
Galia šokti ulavėt, |
Alė liest ne vala. J
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206
Vidikytė

I. Striukis kuolą kalė, 
Bukis tvorą tvėrė, 
O aš, jauna mergužėlė, 1 2 k 
Darže rūtas sėjau. j

2. •— Vai cibute, cibute, 
Kod nepini vainiko?
— Ką aš pinsiu, ką dabinsiu. 
Nėr man darže žolynų!

3. — Vai cibute, cibute, 
Vai ožkute, ožkute, 
Ar tu akla, ar tu žabais? 
Pilnas daržas žolynų!

4. — Vai sesute, sesute, 
Sesutėle tu mano, 
Nei aš akla, nei aš žabais, 
Nėr man darže žolynų!

5. — O tu, ranka, karaliene, 
Kod nepini vainiko?
— Ką aš pinsiu, ką dabinsiu. 
Kad neturiu rūčiukių!

*207

Sinkuvienė

1. Anksti rytą atsikėliau, 
Ropukainės atsigėriau, 
Galiu šokti, uliavot, J
Ale liest nevalia! i
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2. Dziafigias vyraj ir artčjej, 
Užderėju vasarčjej;

Rugėj, mtėžej ne derės, 
Kad mergelu ne mylės.

3. Rugėj, miez'ej ne derės, 
Kad mergelu ne mylės;

Kas to do bėdos, 
Kad bernelis kalėdos.

4. Marga višta, kanapėta, 
Dėl ubagu pažadėta, 

Tur būt, tur būt labaj riebi, 
Kad ūbagas grėjtaj gnėbė.

6. O ąnt s t aid u, ąnt galviju, 

ūbags višta nusiveju,
O ąnt pe'čtaus, ąnt balinu 

ūbags višta nukevėnu.

(*).
1. Aš užgimiau mažutėlis, 

Ir paaugau vargdienėlis, 

Ejnū par svietą vargdamas, J 
Geradėjus garbindamas. /

2. Su dvim fazdlm pasirėmęs, 

Ir botaga drauge ėmės, 

Turiii tarbu didės gaujas, 
Pęnkiis senas, še'šta naūje,

3. Aš ivėjaū i buteli, 
Gavau lašiniū brize'li,

(♦) Pal/gink 84 ir 169 dajnas.
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2. Džiaugias vyrai ir artojai, 
Užderėjo vasarojai, — 
Rugiai, miežiai nederės, 
Kad mergelių nemylėsi

3. Rugiai, miežiai nederės, 
Kad mergelių nemylės, — 
Kas to do bėdos, 
Kad bernelis kalėdos!

4. Marga višta, kanapėta, 
Dėl ubago pažadėta, 
Tur būt, tur būt, labai riebi, 
Kad ubagas greitai griebė.

5. O ant staldų, ant galvijų, 
Ubags vištą nusivijo, 
O ant pečiaus, ant balanų, 
Ubags vištą nukeveno!

208

Bakšaitienė

I. Aš užgimiau mažutėlis 
Ir paaugau vargdienėlis, 
Einu per svietą vargdamas, Į g 
Geradėjus garbindamas. j

2. Su dvim lazdim pasirėmęs 
Ir botagą drauge ėmęs, 
Turiu tarbų didžias gaujas, 
Penkias senas, šeštą naują.

3. Aš įėjau į butelį, 
Gavau lašinių bryzelį,
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Išsivirsiu rugštos roput/nės 
Arba skamės kųnkolynės.

4. Pasivalges ėjsiu giilti, 
Nieks ne ž&dins mane kiilti; 
Gulu lik širdies davalos, 
Nieks ne tur ąnt manės valos.

5. Aš ne galu pests vajkščioti, 

Sunku tarbas ma nešičti; 
Turtu nauja vežimėli, 
Balta arki i ir paršeli.

6. Arkli su dfina majtlnstu, 

Ir paršeli atgajvlnsiu, 
Ir paršeli prakutlnsiu, 
Mėselės skanids turėsiu.

7. Sermėgėlė manu męnka, 
Kad aš ėjtu susllęnku; 

įdek d finos bi šmoteli, 
I šęn palajke tarbele.
V

8. Šikšnos tarbos, variu sagtej, 

Ta taj manu visas turtas; 
Variu sagtej spind ištčlu, 
Kajp žvajgždės pas jenarola.

209 (*).

(*) Dajna baudžiaūnįnku.

1. Mes ne galim apiplėšti, 

Ni išpasakoti.
Kad jau ėsame nu pėnuK 

Iš vistir apstoti. Į

430



Išsivirsiu rūgščios roputienės 
Arba skanios kunkolienės.

4. Pasivalgęs eisiu gulti, 
Nieks nežadins mane kulti, 
Guliu lig širdies davalios, 
Nieks netur ant manęs valios.

5. Aš negaliu pėsts vaikščioti, 
Sunku tarbas man nešioti, — 
Turiu naują vežimėlį, 
Baltą arklį ir paršelį.

6. Arklį su duona maitinsiu 
Ir paršelį atgaivinsiu, 
Ir paršelį prakutinsiu, 
Mėselės skanios turėsiu.

7. Sermėgėlė mano menka, 
Kad aš einu, susilenkiu;
Įdėk duonos by šmotelį 
Į šią palaikę tarbelę.

8. Šikšnos tarbos, vario sagčiai — 
Tatai mano visas turtas, — 
Vario sagčiai spind iš tolo 
Kaip žvaigždės pas jenarolą.

209
Cvirkienė

(Baudžiauninkų daina)

I. Mes negalim apipiešti
Nei išpasakoti,
Kad jau esame nuo ponų 1 %
Iš visur apstoti. I
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2. O Kaniūšas didis pčnas 

Mus valdčnu biivu, 
Pasikvies, kajp arelis, 

Ir visaj pražūvu.

3. Sėrga musu visas kiemas, 
Ne atėjn daktaras, 

Laukiam ryta ir ąnt pietų, 

Užtems ir vakaras.

4. Užtėms mumis tąmsl naktis, 
Užpus šalti vejej;

Kad papūstu vakiris, 
Rksi būt mums geraj.

5. Jau suveržtas visas valsčius, 

Kajp paukštais kletko, 
Arb^ mėrga, kuri tūri 

R^nko savu kviėtka.

6. Ubagėlėj, vargdiėnė'lej, 

Savu parakvljo, 
Taj jiė tolaū ne gal ėjti, 

Bo klebonu blju.

7. Gaudu antis po švęntdnu, 
Gaudu po kermėšiu;

Nuplės mumis vargdiėnelus, 

Kajp koki Juddšiu.

8. O kas mumis čionaj gelbės, 
Negu tu pats, pėnaj, 

Parodydams mėjle savu

Ir dlde maldne.
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2. O Kaniušas, didis ponas, 
Mūs valdonu buvo, 
Pasikėlęs kaip erelis 
Ir visai pražuvo.

3. Serga mūsų visas kiemas, 
Neatein daktaras, 
Laukiam rytą ir ant pietų, — 
Užtems ir vakaras.

4. Užtems mumis tamsi naktis, 
Užpūs šalti vėjai, — 
Kad papūstų vakaris, 
Rasi būt mums gerai.

5. Jau suveržtas visas valsčius, 
Kaip paukštelis klėtkoj 
Arba merga, kuri turi 
Rankoj savo kvietką.

6. Ubagėliai vargdienėliai 
Savo parakvijoj, 
Tai jie toliau negal eiti, 
Bo klebonų bijo.

7. Gaudo anus po šventorių, 
Gaudo po kermošių, — 
Nuplėš mumis vargdienėlius 
Kaip kokį Judošių.

8. O kas mumis čionai gelbės, — 
Negu tu pats, ponai, 
Parodydams meilę savo 
Ir didžią malonę?
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9. Aj, tu Dievaj visugalįns 

Iš aukštybių savu, 
Išvesk mumis iš kaliniu 

Iš tu didžiu dvaru.

10. A j, tas dvaras, tas pragaras 
Daug svietu vargina, 

Mumis bednus vargdiėnelus, 
Kajp nor, tajp kąnkina.

11. Kajp mes ėjsim iš tu dvaru, 
Daug cūdu darysim, 

Visus ponus ir tijūnus
I pekla varysim.

910.
V

1. Salta žiema šalyn ėjna, 
Jau pavasaris atėjna, 

Skubinas vąndū nū kalnu, | 
Jam būti čionaj ne valna. |

’2. Pavasaris kajp atė'ju, 
Tvoras tve'rti jau rejkeju, 
Rėjkia tvoras užtvarstyti, 
Kad iškados ne darytum.

3. Kajp jau vąndū nusekeju, 

.taukūs arti jau rejkeju;
Taj ūktveris žagre darė, 
Jūju šėjma lauka arė.

4. Rasos švęntė kajp ateju, 
siena pjauti jau rejkeju; 
Taj ūktvėris dalgi plakė, 

Jūju šėjma šieną valė.

5. O liė'pžiėdis kajp atė'ju, 
Rugiiis pjauti jau pradeju; 
Senus, mažus darban varė, 
Ni tingimus ne uždarė.

6. O Žolinė kajp atė'ju, 

Sė'kla daryti rejkeju; 
Taj ūktveris sėkla dūrė, 
Jūju šėjma lysvės arė.

V
7. O Šilinė kajp ateju, 

Rugius sė'ti jau rejkeju; 
Taj ūktveris rugius sėju, 
Jūju šėjma užakėju.

8. Ylgiu švęntė kajp ateju, 
Veselijos prasidė'ju;
Seni, jauni ir kuproti, 
Visi nori šokinė'ti.
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9. Ai tu dievai visagalis, 
Iš aukštybių savo, 
Išvesk mumis iš kalinio — 
Iš to didžio dvaro!

10. Ai, tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina, 
Mumis, biednus vargdienėlius, 
Kaip nor, taip kankina.

11. Kai mes eisim iš to dvaro, 
Daug cūdų darysim, 
Visus ponus ir tijūnus 
Į peklą varysim!

•210

l. Salta žiema šalin eina, 
Jau pavasaris ateina, 
Skubinas vanduo nuo kalno,K 
Jam būti čionai nevalna. j

2. Pavasaris kai atėjo, 
Tvoras tverti jau reikėjo, 
Reikia tvoras užtvarstyti, 
Kad iškados nedarytų.

3. Kai jau vanduo nusekėjo, 
Laukus arti jau reikėjo; 
Tai ūktveris žagrę darė, 
Jojo šeima lauką arė.

4. Rasos šventė kai atėjo, 
Sieną piauti jau reikėjo; 
Tai ūktveris dalgį plakė, 
Jojo šeima šieną valė.

5. O liepžiedis kai atėjo, 
Rugius piauti jau pradėjo; 
Senus, mažus darban varė, 
Nė tinginius neuždarė.

6. O žolinė kai atėjo, 
Sėklą daryti reikėjo; 
Tai ūktveris sėklą darė, 
Jojo šeima lysves arė.

7. O šilinė kai atėjo, 
Rugius sėti jau reikėjo; 
Tai ūktveris rugius sėjo, 
Jojo šeima užakėjo.

8. Ilgių šventė kai atėjo, 
Veselijos prasidėjo, 
Seni, jauni ir kuproti — 
Visi nori šokinėti.
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9. O Kalėdos kajp ateju. 
Taj ūktvenuj bėdos ėjų; 
Jisaj šėjmaj užmokėju, 

Ir pavlržiu da prideju.

911.

i. O taj rudėns diena, 
Taj ma rūstaj būti, 
Pavasariu čėse 
Taj ma llnksmaj būti.

3. Tėtervinas burbė 

Nakti kū vėlausej, 
Gegutė kukuja 
Ryta kū ąnksčiausej.

2. Aukštaj saulė švietė, 
Žemaj sniegus varė, 

Tūmetu linksmybė 
Manėj pasidarė.

4. Bijūnėlis daržė 

Lapus išlėjsdamas, 
Radastėlė žydi 
Kvapa išdildama.

919.
1, O kur buvaj, laputajtė, 

O kur buvaj, čiužunajtė, 
O kur buvaj šęn vasara, Į

O kur čiužinėjej? J

4. Nušaus tave šaulukėlej (*), 
Nušaus tkve šaulukėlej

, Iš dvejų vąmzdėlu. 
ds

2. Žaloląnkožąnsis gaudžiau, |ds 

Ten aš buvau šęn vasara, 
Ten aš čiužinėjau.

5. Kabins tave po kartėle, 
Kabins tave po kartėle, 

Nuvilks kajlinajčius.

3, Pasisaugok, laputajtė. 
Pasisaugok, čiužunajtė, 
Pasisaugok, laputajtė, 

Tyku tave šauti.

6. ŠIpsu, vlpsu laputšjtė, 

šlpsu, vlpsu laputajtė
Su ilgąją ūdegajtė.

V
(♦) Sauiyszzstriėlčius.
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9. O kalėdos kai atėjo, 
Tai ūktveriui bėdos ėjo, — 
Jisai šeimai užmokėjo 
Ir paviržio dar pridėjo.

211

Norvilienė

l. O tai rudens dieną — 
Tai man rūsčiai būti, 
Pavasario čėse — 
Tai man linksmai būti.

3. Tetervinas burbė 
Naktį kuo vėliausiai, 
Gegutė kukuoja 
Rytą kuo anksčiausiai

2. Aukštai saulė švietė, 
Žemai sniegus varė, 
Tuo metu linksmybė 
Manei pasidarė.

4. Bijūnėlis darže 
Lapus išleisdamas, 
Radastėlė žydi, 
Kvapą išduodama.

212

Makauskienė

l. — O kur buvai, laputaite, 
O kur buvai, čiužūnaite, 
O kur buvai šią vasarą, l 2 k 
O kur čiužinėjai? j

4. Nušaus tave šauliukėliai 
Nušaus tave šauliukėliai 
Iš dviejų vamzdelių.

2. — Žalioj lankoj žąsis gaudžiau, — 
Ten aš buvau šią vasarą, 
Ten aš čiužinėjau.

3. — Pasisaugok, laputaite, 
Pasisaugok, čiužūnaite, 
Pasisaugok, laputaite, 
Tyko tave šauti!

(2 k.) 5. Kabins tave po kartele, 
Kabins tave po kartele, 
Nuvilks kailinaičius.

6. Sipsu vipsu laputaite, 
Šipsu vipsu laputaite 
Su ilgąja uodegaite.
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7. Nujlms tavu kajlinajčius, 
N u j'ims tavu kajlinajčius, 

Nuveš i turgeli.

8. Nuvėš tave i turgeli, 
Nuveš tave i turgeli, 

Majnys ąnt dorelu.

9. Nuvėš tave i turge'li, 
Nuvėš tkve i turge'li, 

Padės ąnt rinke'lės.

10. Derės ponaj ir bajoraj, 
Derės ponaj ir bajoraj, 

Visi žydaj ir cigonaj,

11. Visi žydaj ir cigonaj, 
Visi žydaj ir cigonaj, 

Ir visi prasčiokaj.

*13 (*).

(♦) Palygink 188 dajna.

1. Uj, uj, uj, Dtėvaj, 
Diėvūlau manu, 
Taj bepig augti 1 
Pas motynele. J

5. Gulki, dukrelė, 
Bent pailsėki, 
Gulk, lėtunelė, 
Bent išmiegoki.

2. 0 kad aš ėjaū

I jaunimėli, 
I jaunimėli 
Su broluželejs,

6. Svirnė gulėjau 
Po patalelejs, 
Par stiklu ląnga 
Aušros žiurėjau.

3. Su brolejs geriau, 
Su brolejs šokau, 
Su brohižėlejs 
Namu parėjau.

7. Ąušružė aūšu 
Par stiklu ląnga, 
Saulė tekėju 

I pusrytelus.

4. Močihtė tarė 
Užtarydama: 
Gulki, dukrelė, 
Bent pailsėki.

8. Uj, uj, uj, Diėvaj, 
Diėvūlau manu, 
Taj vargas būti 
Pas anytėle.
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7. Nuims tavo kailinaičius, 
Nuims tavo kailinaičius, 
Nuveš į turgelį.

8. Nuveš tave į turgelį, 
Nuveš tave į turgelį, 
Mainys ant dorelių.

9. Nuveš tave į turgelį, 
Nuveš tave į turgelį, 
Padės ant rinkelės.

10. Derės ponai ir bajorai, 
Derės ponai ir bajorai, 
Visi žydai ir čigonai,

11. Visi žydai ir čigonai, 
Visi žydai ir čigonai 
Ir visi prasčiokai.

*213
Bakšaitienė

l. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Tai bepig augti K R 
Pas motinėlę! J

2. O kad aš ėjau 
Į jaunimėlį, 
Į jaunimėlį 
Su brolužėliais,

3. Su broliais gėriau, 
Su broliais šokau, 
Su brolužėliais 
Namo parėjau.

4. Močiutė tarė 
Užtarydama: 
— Gulki, dukrele, 
Bent pailsėki.

5. Gulki, dukrele, 
Bent pailsėki, 
Gulk, lėtūnėle, 
Bent išmiegoki.

6. Svirne gulėjau 
Po patalėliais, 
Per stiklo langą 
Aušros žiūrėjau.

7. Aušružė aušo 
Per stiklo langą, 
Saulė tekėjo 
Į pusrytėlius.

8. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Tai vargas būti 
Pas anytėlę!
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9. O kad aš ėjau 

Ir i laukeli, 
Ir i laukeli 
Ruge'lus pjšuti.

10. Ir i laukeli 
Ruge'lus pjauti, 
Ir i ląnkele 
šieneli grėbti.

11.1 lauka ėjau, 
Sunkus darbelej, 
Namu parėjau, 
šaunus žode'lej.

12. Anyta tarė 

Iššįndydama: 
Ginki, marte'lė, 

šėmus jaute'lus.

13. Jautėlus ganiau, 
Klane stovėjau, 
Par beržynėli 
Aušros žiurėjau.

14. Aušriižė aūšu 
Par beržynėli, 
Saulė tekėju 
I pusrytelus.

914.
1. Linksmas pavasaris 

Taj visiė'mus yra, 
Giė'da .rajbl vyturė'lej, 1 

?ds
Kad jau sniegu nėra. J

2. Saulė'lė kajtinu, 
Lede'li tirpinu, 

Zuvužė'lės vąndenė'ly, 
Lajsve sau turėju

3. Žuvys vąndenė'ly 

Lajsve sau turėju, 
Ir ąnt žemės vabalėlej 

Bėgiūti pradė'ju.

4. Ząnke'lė žalavu, 
Gege'lės kukavu, 

Žalu vyksmu sodtržėlej 
Žydėti pradėju.

5. Artojej žagreles, 
O piemens trube'les, 

Audėjėlės staklužėles 

Tajsytis pradėju.
V

6. Svęnts Jūras atėju, 

taukūs art pradėju; 
Rūpinosi gaspadorej, 

Sėklos ne turėju.

7. O piemens ulavu, 
Gyvūlej būbavu, 

Žalos girelės skąmbeju, 

Paukštelėj čiulbėjo.

8. Atsimajnė 6ras, 
Paukštelėj i poras, 

Lazdynėly lizdus krovė, 
Vajkėlus perėjų.
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9. 0 kad aš ėjau 12. Anyta tarė
Ir į laukelį, Iššandydama:
Ir į laukelį — Ginki, martele,
Rugelius piauti, Šėmus jautelius!

10. Ir į laukelį 13. Jautelius ganiau,
Rugelius piauti, Klane stovėjau,
Ir į lankelę Per beržynėlį
šienelį grėbti; Aušros žiūrėjau.

11. Į lauką ėjau — 14. Aušružė aušo
Sunkūs darbeliai, 
Namo parėjau — 
Šaunūs žodeliai.

214

Sadauskienė

I. Linksmas pavasaris 
Tai visiemus yra, 
Gieda raibi vyturėliai, $ 
Kad jau sniego nėra.

2. Saulelė kaitino, 
Ledelį tirpino, 
Zuvužėlės vandenėly 
Laisvę sau turėjo.

3. Žuvys vandenėly 
Laisvę sau turėjo, 
Ir ant žemės vabalėliai 
Bėgioti pradėjo.

4. Lankelė žaliavo, 
Gegelės kukavo, 
Žalių vyšnių sodužėliai 
Žydėti pradėjo.

Per beržynėlį, 
Saulė tekėjo 
Į pusrytėlius.

5. Artojai žagreles, 
0 piemens trūbeles, 
Audėjėlės staklužėles 
Taisytis pradėjo.

6. švents Juras atėjo, 
Laukus art pradėjo, 
Rūpinosi gaspadoriai, — 
Sėklos neturėjo.

7. 0 piemens uliavo, 
Gyvuliai būbavo, 
Žalios girelės skambėjo, 
Paukšteliai čiulbėjo.

8. Atsimainė oras, 
Paukšteliai į poras, 
Lazdynėly lizdus krovė, 
Vaikelius perėjo.
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9. Svęnts Mikas atėju, 
Žiema prasidėju, 

Žalos girelės paukštelėj 

Ludeti p radėju.

U. Paukštelėj i pulkus 

Lėkdami i laukus, 
Žednam poros ne rejkeju, 

Kad lesti norėjų.

10. Tajp šąlu be galu, 
Upe'lej užšąlu,

N d žalti medžiu lapelėj 

Birėti pradeju.

12. Kad vanags užskrido, 
Paukšte'lej išsklido, 

Kadug/ne vietas gavu, 

Vanags ne pagavu.

13. Gana gudrūs būvu, 
Tajp marnaj pražūvu, 

Vanagėlis pats pastipo, 
Vištos pasiliko.

1. O kad aš ganiau 
šllė baltas aveles, 

O ir atjoju | , 
? u S

Is Raudonės ponelis. |

2. O ir atjoju
Iš pilūžiu ponelis, 

Ir pavijojo
Ave'lu piemenėje.

3. O ne jok, ne jok 
Tu, pujkūsis poneli, 

O ne gėrinki
Manu baltd ave'lu.

4. Kajp pagėrinsi 
Manu baltas aveles, 

Atims brolelis
Tėvu bėra žirgeli.

5. O kajp jis atims 

Manu bė'ra žirgeli, 
O aš atimsiu 

A vėlu piemenėle.

6. O kadaj bu vaj 

Ave'lu piemenėlė, 
O jau nu busi 

Manu jauna mergelė.

7. 0 jau nu būsi
Manu jauna mergelė, 

Manu mergelė 

Margu dvaru ponelė.

8. Kadaj nešiėjau 
Beržu r/kšte rąnkelė, 

O nu nešiosiu 
Vis plieninius raktelus.
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9. Svents Mikas atėjo, 
Žiema prasidėjo, 
Žalios girelės paukšteliai 
Liūdėti pradėjo.

10. Taip šalo be galo, 
Upeliai užšalo, 
Nuo žalių medžių lapeliai 
Byrėti pradėjo.

11. Paukšteliai j pulkus, 
Lėkdami j laukus, 
Žėdnam poros nereikėjo, 
Kad lesti norėjo.

12. Kad vanags užskrido, 
Paukšteliai išsklido, 
Kadagyne vietas gavo, 
Vanags nepagavo.

13. Gana gudrus buvo, 
Taip mamai pražuvo, 
Vanagėlis pats pastipo, 
Vištos pasiliko.

215
Džiaugytė

l. O kad aš ganiau 5. — 0 kai jis atims 
Mano bėrą žirgelį, 
O aš atimsiu 
Avelių piemenėlę.

Šile baltas aveles,
O ir atjojo l 2 k
Iš Raudonės ponelis, j

2. 0 ir atjojo 
Iš pilužio ponelis, 
Ir paviliojo 
Avelių piemenėlę.

6. — 0 kadai buvai 
Avelių piemenėlė, 
0 jau nū būsi 
Mano jauna mergelė.

3. — 0 nejok, nejok 
Tu, puikusis poneli, 
0 negorinki 
Mano baltų avelių!

7. 0 jau nū būsi 
Mano jauna mergelė, 
Mano mergelė, 
Margo dvaro ponelė.

4. Kai pagorinsi 
Mano baltas aveles, 
Atims brolelis 
Tavo bėrą žirgelį.

8. — Kadai nešiojau 
Beržo rykštę rankelėj, 
0 nū nešiosiu
Vis plieninius raktelius.
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9. Kadaj vajkš&ojau 1

šilely po pušelėms,
0 nu vajkščiosiu 

Po inargaji dvareli.

10. Kadaj sėdėjau 1
Ąnt sausosios šėkšte'lės, 

0 nu sėdėsiu
Ąnt margosios kraae'lės.

11. Kadaj gulėjau 1
šilely ąnt kupste'lu,

0 nu gulėsiu 
Pnė pone'lu šalelės.

1. Ej, pūtė, pūtė 

šiaurūs vėjelis, 
Ej, barė, barei 
Jaunas brolelis. Į

2. Nustoju putes 
šiaurūs vėjelis, 
Nustoju barės, 
Jaunas bernelis.

3. Ej, varge, varge, 
Varge'li manu, 
Kada aš tave 
Dabūr išvargsm.

12. Kadaj klojėjau
Trinyta dvikartėje, 

0 nu klojėsiu 
Puke'lu patalelejs.

13. Kadaj dėvėjau 
Su drūku skepetėle, 

0 nu dėvėsiu 
šilke'lu muturė'li.

14. Kadaj ne klausiau
Ni tėvu, ni matūšės, 

0 nu klausysiu 
Margu dvaru pone'lu.

4. 0 kad ėjau 
Viešiu keičiu, 
Manu vargelis 
Vidury kėlu.

5, 0 ant atjoja 
šimtas brole'lu, 
Keturi šimtą j 
Žirgu kojelu.

6. Aš paprašyčiau 
Jaunu brole'lu, 
Kad sumindžiotu 
Manu varge'li.
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9. Kadai vaikščiojau 
Šilely po pušelėms, 
O nū vaikščiosiu 
Po margąjį dvarelį.

10. Kadai sėdėjau 
Ant sausosios šiekštelės, 
O nū sėdėsiu
Ant margosios kraselės.

11. Kadai gulėjau 
Šilely ant kupstelio, 
O nū gulėsiu 
Prie ponelio šalelės.

12. Kadai klojėjau 
Trinyte dvikartėle, 
O nū klojėsiu 
Pūkelių patalėliais.

13. Kadai dėvėjau 
Su druko skepetėle, 
O nū dėvėsiu 
Silkelių muturėlį.

14. Kadai neklausiau 
Nei tėvo, nei motušės, 
O nū klausysiu 
Margo dvaro ponelio.

216

Balkuvienė

l. Ei, pūtė, pūtė 
Siaurus vėjelis, 
Ei, barė, barė 
Jaunas brolelis.

4. O kad ėjau 
Viešu keleliu, 
Mano vargelis 
Vidury kelio.

2. Nustojo pūtęs 
Siaurus vėjelis, 
Nustojo baręs 
Jaunas bernelis. ,

3. Ei varge, varge, 
Vargeli mano, 
Kada aš tave 
Dabar išvargsiu?

5. O ant* atjoja 
Šimtas brolelių, 
Keturi šimtai 
Žirgų kojelių.

6. Aš paprašyčiau 
Jaunų brolelių, 
Kad sumindžiotų 
Mano vargelį,
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7. Kad sumindžiotu 

Minu vargeli, 

Kad sukapotu 
šviesejs karde'lejs.

10. Lapajs lapoja, 

šakoms šakčju, 

Manu varge'lis 

Nieku ne boju.

13. Tada išvargsiu 

Sivu vargeli, 

Kajp aš nuvėjsiu 
Pas motynele.

8. Mlndžiot mindžioja, 

Kardajs kapoju, 

Manu vargelis 

Nieku ne boju

11 Kajp aš nuvėjsiu 
Pas motynele, 
Tada išvargsiu 

Savu vargeli.

9. Manu varge'lis 12. Manu močiutė
Nieku ne boju, Aukštam kalnely,
Labiau bujoju, Aukštam kalnely,
Lapajs lapoja Naujam grabely

213.
Ej, lėkė, lėkė 

Rajmas sakalėlis 

Iš-toli, labaj toli.
ds

2. Ej, ne'šė, nešė 
Močiutėj 'garseli, 

Tik taj ne iabaj gera.

3. O jau, jau tavu, 
Tavu dukružėle 

Kazokaj pavildju.

4. Ej, skąmba, ajda 
Jos alasuželis, 

Kajp aukse'lu varpelis.

5. Ej, slūksu, dr'fksu 

Josios kasuželės, 
Kajp geltčni silkelėj.

6. Ej, žiba, žėri 
Auksu žiėdužėlej, 

Ąnt baltųjų rąnkėlu.

7. Ej, vėžė, vėžė 
Jaunaja dukrele 

1^ svetima šalele.

8. Ej, verkė, verkė 
Jaunoji dukrelė 
Svetimoje šalelė
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7. Kad sumindžiotų 
Mano vargelį, 
Kad sukapotų

10. Lapais lapojo, 
Sakoms šakojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.Šviesiais kardeliais.

8. Mindžiot mindžiojo, 
Kardais kapojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

II. Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę, 
Tada išvargsiu 
Savo vargelį.

9. Mano vargelis 
Nieko nebojo, — 
Labiau bujojo, 
Lapais lapojo.

12. Mano močiutė 
Aukštam kalnely, 
Aukštam kalnely 
Naujam grabely.

13. Tada išvargsta 
Savo vargelį, 
Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę!

*217
Dabkuvienė

I. Ei, lėkė, lėkė
2 k.

5. Ei, sliukso drikso
Josios kasužėlęs
Kaip geltoni šilkeliai.

Raimas sakalėlis 
Iš toli, labai toli.

2. Ei, nešė, nešė 
Močiutei garselį, 
Tiktai nelabai gerą.

6. Ei, žiba žėri 
Aukso žiedužėliai 
Ant baltųjų rankelių.

3. 0 jau, jau tavo, 
Tavo dukružėlę 
Kazokai paviliojo.

7. Ei, vežė, vežė 
Jaunąją dukrelę 
Į svetimą šalelę.

4. Ei, skamba aida 
Jos alasužėlis 
Kaip aukselio varpelis.

8. Ei, verkė, verkė 
Jaunoji dukrelė 
Svetimoje šalelėj.
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9.' 0 ji verkdama 13. Žaliejiė lūpaj, 

Baltiėjė žiėde'lej, 
Raudoni obalelej.

Ir dūsaudama 
Tėvelus minavoju.

10. Ej, varge, varge, 
Vargiiži manu, 

Kada tave išvargsiu.

14. Ej, varge, varge,
Vargūži manu, 

Kada tave išvargsiu?

11. 0 kajp išvargsiu 
Tūve vargužė'li, 

Aš ėjsiu pas tėveli.

15. 0 kajp išvargsiu 
Tave, vargužė'li, 

Aš ėjsiu pas matūše.

12. 0 nė'ra mėkur 16. 0 nė'ra niė'kur
Tokiu sodužė'lu, Tokiu sodužė'lu,

Kajp tik manu tėvelu. Kajp tik manu matūšės.

17. Cid&bru lapaj,

Auksė!u žiėdėlej, 
Dėjmentu obalelej.

918.

1. Ej, ne dūk, Dievaj, 

Eajmužej lemti, 
Tam pačiam kieme 
Mergelėj augti.

2. Aš ne paspėsiu 
Žirgeli šerti, 
Žė'dna dtėne'le 

Linksmaj jėdyti.

3. O taj dūk, Diė'vaj, 
Eajmūžej lemti 
Bent par myle'le, 
Mergytėj augti.

4. Taj aš paspė'siu 
Žirgeli še'rti, 

Kas nedelė'le 
Mustraj jodyti.

5. Ej, ne dūk, Diė'vaj, 
Eajmūžej lemti, 
Tam patim kiė'me 
Bernyčiuj augti.

6. Aš ne paspė'siu 
Žlugte'li skalbti 
Žė'dna dienele 

Baitaj vajkščioti.
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9. O ji verkdama 
Ir dūsaudama 
Tėvelius minavojo.

10. Ei varge, varge, 
Varguži mano, 
Kada tave išvargsiu?

11. O kai išvargsiu 
Tave, vargužėli, 
Aš eisiu pas tėvelį.

12. O nėra niekur 
Tokių sodužėlių 
Kaip tik mano tėvelio:

13. Žalieji lapai, 
Baltieji žiedeliai, 
Raudoni obuolėliai!

14. Ei varge, varge, 
Varguži mano, 
Kada tave išvargsiu?

15. O kai išvargsiu 
Tave, vargužėli, 
Aš eisiu pas motušę.

16. O nėra niekur 
Tokių sodužėlių 
Kaip tik mano motušės:

17. Sidabro lapai, 
Aukselio žiedeliai, 
Deimanto obuolėliail

218
Piraitis

l. Ei, neduok dievai
Laimužei lemti, 
Tam pačiam kieme 
Mergelei augti.

2. Aš nepaspėsiu 
Žirgelį šerti, 
Žėdnų dienelę 
Linksmai jodyti.

3. O tai duok dievai 
Laimužei lemti, 
Bent per mylelę 
Mergytei augti.

4. Tai aš paspėsiu 
Žirgelį šerti, 
Kas nedėlėlę 
Muštrai jodyti.

5. Ei, neduok dievai 
Laimužei lemti, 
Tam pačiam kieme 
Bernyčiui augti.

6. Aš nepaspėsiu 
Žlugtelį skalbti, 
Žėdną dienelę 
Baltai vaikščioti.
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(■ 0 taj dūk, Dievaj. 
Lajmtizej lėmti, 
Bent par mylėle 
Bernyčiu j žugti

««»(*)•

1. Aušta pavasaris, 
Linksmoji diena, 
Tėk sula iš beržu 
Vis lašti vienu, 
Kad mėdžej žalu, 
Lape'lej lingu, 
6bals ir si/vos 
Ž/d ukatl/vaj; 

Kad sula teketi 

Parstoju, 
Tad žiedaj klestėti 

I stoju.

2. Visokie paukšte'lej 
čtulb balsu mielu: 
Vyturys ąnt 6ru 
Lakio ne-tylu, 
Gegužė kuku, 
Karvelis burku, 
Giėd lakštingala 

Lik Biržių galu, 
Devynių bilsu 

Giedodama, 
Grąže giesme 

Išguldydama.

(*) Palygink 210 ir 214 dajnas.
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8. Taj aš paspėsiu 
Zlugteli skalbti, 
Kas nedelė'le 
Baltaj vajkščioti.

3. Turėdams sau lajku 

Baisa igyta, 
Tėtervinas uldfi 

ĄnkstI kas ryta; 
Pampės lankose 
Linksmos radosi; 
Gąndraj ąnt lizdu 
Porose vis du, 
Sparnus išsklėjsdami

Vasnoja 
Kaklus ištiė'sdami

Klyknoja.

4. Parlekia iš piė'tu 
Linksmos blezdingos, 
Po visas pastoges 
tąndu kregždlngos; 
Zyle'lė cipčio, 
Startelė čikščio, 
Regedams anas 
tajžos katinas, 
Norėdama po savim

Prigauti, 
Ir joms visas plunksnas

Nurauti.



7. 0 tai duok dievai 
Laimužei lemti, 
Bent per mylelę 
Bernyčiui augti.

8. Tai aš paspėsiu 
Zlugtelį skalbti, 
Kas nedėlėlę 
Baltai vaikščioti.

219

Juškytė

1. Aušta pavasaris, 
Linksmoji diena, 
Tek sula iš beržo 
Vis lašu vienu, 
Kad medžiai žaliuoj, 
Lapeliai linguoj, 
Obels ir slyvos 
Žyd akvatlyvai; 
Kad sula tekėti 
Perstojo, 2 k
Tad žiedai klestėti 
Įstojo.

3. Turėdams sau laiko, 
Balsą įgytą, 
Tetervinas'ulduoj 
Anksti kas rytą; 
Pempės lankose 
Linksmos radosi; 
Gandrai ant lizdų 
Porose vis du, 
Sparnus išskleisdami 
Vasnoja, 
Kaklus ištiesdami 
Klyknoja.

2. Visokie paukšteliai 
Ciulb balsu mielu:

4. Parlekia iš pietų 
Linksmos blezdingos,

Vyturys ant oro 
Lakioj netylu, 
Gegužė kukuoj, 
Karvelis burkuoj, 
Gied lakštingala 
Lig biržio galo, 
Devynių balsu 
Giedodama, 
Gražią giesmę 
Išguldydama.

Po visas pastoges 
Lando kregždingos; 
Zylelė cipčioj, 
Startelė čikščioj, 
Regėdams anas, 
Laižos katinas, 
Norėdams po savim 
Prigauti
Ir joms visas plunksnas 
Nurauti.
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5. Upėj ir upe'lej 
Klūkdami teka, 
Gervės, gūlbės, žįnsys 

Iš piėtu le'kia, 
Kielė kidikščiė, 
Ąnt stėgu všjkščio, 
Žvlrblej čiuldinė, 

šen ten puldinė 
Kanapius po daria 

Lėsdami
Ir sena paproti 

Vėsdami.

G, Būdamos prie vąndėns 
Žuvė'dros klykta, 

Aptiktos nežinioms 
Pklek, ne styrin, 
Vkžtakas, slankos 
Pypčio po I^kas, 
Jab-kur nutūpęs 
čiulba kuitūpis, 
Nėrint iš viė'tos

Ne-zęngdamas, 
Stėjes kinkčio

Pasilenkdamas.
* •

9. 0 va naga s-peslys 
San drąnsej sklandu, 
Karvclams ir gajdži&ms 

, N ii t ve r už sprąnda, 
Tas paukštis sragūs 

Išplėtęs nagus

7. 0 antys lauklmos 

ūpy būdamos, 
Plaūkosi kas diėna 
Te ne žūdamos, 
Ir naras grėjtas 
Visad, kajp ršjtas, 

Vąndeny iąndu, 
ŽImnasti rąnda, 

Po kūnkuli 
Nardydamas, 

udega laūkan 

Kaišydamas.

8. Grižėlė po žėlęs 

t^ndu grieždama, 
Viėnėdus nū dajgtu 
Žodžius tardama, 

Kurabkos būry 
£aūku vidury 
Pažemėms skląndu, 

Pe'na sau r^nda, 
Viėna nū kitės 

Ne kąsdamos, 
Prilės sau gūži 

Kū ne-plyšdamos.
•

Gniaūžu, kajp vaška, 
Plunksnas nudrasku, 
Ir dldžej rakančius 

Nutlldu, 
Savu gūrkli mėsa

Priplldu.
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Upės ir upeliai 7. 0 antys laukinės,

Kliokdami teka, Upėj būdamos,

Gervės, gulbės, žąsys .PIaukosi kas dieną

Iš pietų lekia; Ten nežūdamos;

Kielė kidikščioj, Ir naras greitas,
Ant stogo vaikščioj, Visad kaip raitas
Žvirbliai čiuldinėj, Vandenyj lando,
Šen ten puldinėj, Zimnastį randa,
Kanapes po daržą Po kunkulį
Lesdami Nardydamas,

Ir seną paprotį Uodegą laukan

Vesdami. Kaišydamas.

Būdamos prie vandens, 8. Griežėlė po žoles
Žuvėdros klykta, Lando grieždama,

Aptiktos nežinioms, Vienodus nuo daikto

Palėk, ne styrin; Žodžius tardama;

Važtakas, slankos Kurapkos būryj
Pypčioj po lankas; Lauko viduryj
Jeib kur nutūpęs, Pažemėms sklando,
Čiulba kūltupys, Peną sau randa,
Norint iš vietos Viena nuo kitos
Nežengdamas, Neklysdamos,
Stojęs kinkčioj Priles sau gūžį
Pasilenkdamas. Kuo neplyšdamos.

*
* *

0 vanagas peslys Gniaužo kaip vašką,
Sau drąsiai sklando, Plunksnas nudrasko
Karveliams ir gaidžiams Ir didžiai rėkiančius
Nutver už sprando, — Nutildo,
Tas paukštis sragus, Savo gurklį mėsa

Išplėtęs nagus Pripildo.
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.10. Tutlėj ąnzūluse, 

Klėvūse tutlū, 
Išplėsta kūdėl i 
Ąnt galvos krutnū; 
Ir amė' genėj, 
Margi paukštele], 
Po dilbas l^ndu, 
Majsta sau rįnda 
Savu snapū medi 

Kirsdami, 
Aukštyn maž kū 
Ne-vlrsdami.

12. Perkūnu oželis 
Ąnt oru lakštu, 
Nčrint anam* lietus 

Už akiū šlūkstu; 
Ir ta pūtpela 
Randasi tvaski, 
Volungė' klykta, 
Ne stdvi d/ka, 

Aukštu me'džiu šakoms 

šokdama, 
Sau giėd balsu 

Išsižiodama.

U. Lęndrynūse bėglė 
Baublej baubdami, 
Po pęnkiūs ir šešiūs 
Kartus šaūkdami; 
Ręnšis ir krakė 

Melėtaj sakė: 
Norint nėr lapu, 
Atverk tu snapa, 
Prigimtu balsu 

Giesme vėsti, 
Pabajgusi gali 

Prilėsti.

. ♦ * *
H. Slepias nū paukštdlu 

Baltė, mėdšarka, 
Lazdos, karklynūse 
Krykštauja šarka, 
O ir karalūks, 
Tas vikrūs paukščiūks,

13. Klykis padangėmis 

Aukštaj lakiėja 

Ir su s&vu balsu 
Ten&j klyknoja; 
Tas lietaus lašu 
Iš tikru prššu, 
Kad žemyn liūtu, 
Lėjstu dėl kitu 

Ąnt žemės dregnhma
. Pridffti, 

Visi kraštaj llnksmaj 
Žalffti.

Po aglynajtės, 
PO dilgynajčius 
čiūlba balsu lajbu, 

Kajp kanklės;
Linksmas lūjkas 

An&m patlku.

454



10. Tūtliai ąžuoluose, 
Klevuose tūtliuoj-, 
Išplėstą kuodelį 
Ant galvos krutnoj; 
Ir anie geniai, 
Margi paukšteliai, 
Po duobas lando, 
Maistą sau randa, 
Savo snapu medį 
Kirsdami, 
Aukštyn maž kuo 

Nevirsdami.

11. Lendrynuose bėgioj 
Baubliai baubdami, 
Po penkis ir šešis 
Kartus šaukdami; 
Ręšis ir krakė 
Meletai sakė: 
— Norint nėr lapų, 
Atverk tu snapą 

Prigimtu balsu 
Giesmę vesti, 
Pabaigusi gali 
Prilesti.

3 

*
14. Slepias nuo paukštelių 

Balta medšarkė, 
Lazdos’, karklynuose 
Krykštauja šarka; 
0 ir karaliuks, 
Tas vikrus paukščiuks,

12. Perkūno oželis 
Ant oro laksto, 
Norint anam lietus 
Už akių šlaksto; 
Ir ta putpelė 
Randasi tvaski, 
Volungė klykia, 
Nestovi dyka, 
Aukštų medžių šakoms 
Šokdama, 

Sau gied balsu 
Išsižiodama.

13. Klykis padangėmis 
Aukštai lakioja

' Ir su savo balsu 
Tenai klyknoja; 
Tas lietaus lašo 
Iš tikro prašo, 
Kad žemyn lietų, 
Leistų dėl kitų 
Ant žemės drėgnumą 

Priduoti, 
Visi kraštai linksmai 
Žaliuotų.

* *
Po eglynaites, 
Po dilgynaičius 
Čiulba balsu laibu 
Kaip kanklės: 
Linksmas laikas 
Anam patiko.
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15. Dagllej, smėganos, 
Kad ir ne dajgte, 
Ne nor savu giesmės 
Grėjtaj pabajgti; 
Jau ir kikilis, 
Paukštis ne tylias, 
Ne laukdams kitū 
čiulba prieš lietu 
Mielu balsu, 

Lakstydamas, 
Ap'lgardu paukščius 

Dovydams.

16. Pupėtis, tututis, 

ūvas ir sfivas, 

Luputis, paukštiitis, 
Stulgis ir tilv'iks, 
Piepalos, kekštaj 
Medžiūse č'lksta, 

0 degesiiikas 
Jauns ir seniokas, 
Diena, nakti medy 

Bovyjas, 
Musėms, vabalelėjs 

Strdvyjas.
4 •

19. Ir kajp giėsminjnkas 
Rykauja strazdas, 
Kad mėdžej žalėja, 
Atsir^nd brazdas; 
čiulba ir garnėj 
Ir tie ne darmėj,

17. Plačėjs nasrajs garsej 

Parpia parplėlis 
Tąmsiuse česdse, 
Nakties paukštelis; 
Vajto a pūkas, 
Ne-daūgel mėkans, 
Baisa išduda, 
Giė'sme parodu 
Žė'dname lajkė 

Pavasary, 
0 labiausej tąmsiam 

Vakarė.

18. Jerubė' čirkšdama 
I lapės lęnda, 
Ir tu pačiu būdu 
Daru pečllnda; 
čeklėlė čekšno, 
Glušokas pakšnė, 
Ąnt tuju bovu 

Gatava ir kėvas 
Prigimtąjį baisa, 

Išdėti, 
Draugėje paukšte'lu 

Giėdėti.
*

Žaliimus matu 

Ir tur ukata 
Garsuji balseli 

Išdėti, 
Su kitajs draugėje 

čiulbėti.
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15. Dagiliai, sniegenos, 17. Plačiais nasrais garsiai
Kad ir ne daikte, Parpia parplelis
Nenor savo giesmės Tamsiuose čėsuose,

Greitai pabaigti; Nakties paukštelis;

Jau ir kikilis, Vaitoj apuokas,

Paukštis netylįs, Nedaugei mokąs,
Nelaukdamš kitų, Balsą išduoda,
Čiulba prieš lietų Giesmę parodo
Mielu balsu, Žėdname laike

Lakstydamas, Pavasarį,
Apygardos paukščius 0 labiausiai tamsiam
Bovydams. Vakare.

16. Puputis, tututis, 18. Jerubė čirkšdama
Ūvas ir sūvas, Į lapus lenda,
Luputis, paukštutis, Ir tuo pačiu būdu

Stulgis ir tilviks, Daro pečlinda;
Piepalos, kėkštai Ceklelė čekšnoj,
Medžiuose čikšta, Glušokas pakšnoj;
O degesiukas Ant tojo bovo.

Jauns ir seniukas Gatavs ir kovas
Dieną naktį medyj Prigimtąjį balsą

Bovijas, Išduoti,
Musėms, vabalėliais Draugėje paukštelių
Strovijas. Giedoti.

*
* *

19. Ir kaip giesmininkas Žalumus mato

Rykauja strazdas, Ir tur akvatą
Kad medžiai žaliuoja, Garsųjį balselį
Atsirand brazdas; Išduoti,
Čiulba ir garniai, Su kitais draugėje
Ir tie nedarmiai: Čiulbėti.
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20 . Naktimis jau dr^nsej 

Klykta pelėda, 
Kad diena laukėse 

fcakiėti geda;
Ir šikšnėsparnis, 
Kajp koks jtfdvarnis, 
Vakaru čėsu, 

Kad ne bėr šviesu, 
Savu sparniis praded 

Jūdinti, 
I lakstima kitūs 

Budinti.

2l .ŽvIrblej susilėkė 

Aukšto obale 
Sau pasilinksminti 

čažėt pavėlyj; 
Katinas girdi, 
Tur ąnt ju š'trdi. 

Nori sugauti, 
Ju paragauti, 
Pasilipk ąnt žemės 

Nturnėdams, 
Ąnt savu ne-lajmės 

Murmėdama.
* * *

24. Žuvelės uptūse 

PI a ujo, vandravė, 
Tyiėmis užėjtos 
Bėg, pasikavo 
Po didžias gėlmes, 
Gilūs atiėmus;

22. Vištos ąnt aukštinio 

Ne-savotlškaj 
šūkauja tarp savęs, 
Kū ne vokiškaj, 
Viė'na tar: vas zagt, 
Ąntrk: zyben akt; 
Gajdys sudraudė 

Būdamas drauge, 
Visa pulką drąnsej 

Sūbarė, 
Ir i gūžta dėti 

Suvarė.

23. Ž^nsys po šiaudynus 

Lėtaj vajkštinė, 

Ir plunksnas ąnt savęs 
Tąnkej kraustine, 
Juk ir šiaudelu, 
Smuikui spalėlu 

Apllnkuj dėda, 
Perėf jau žada;
Iš tolu ąnt ju šauk 

Žąnsinas,

I iįnstus jau visas 
Vadina.

Vėžys pakere 
Ne bo meškerės 
Nėrint kū didžtausej 

Ragintu, 
Gvoltu jįn i kryti 

N’ igIntu.
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20. Naktimis jau drąsiai 
Klykia pelėda, 
Kad dieną laukuose 

Lakioti gėda; 
Ir šikšnosparnis, 
Kaip koks juodvarnis, 
Vakaro čėsu, 
Kad nebėr šviesu, 
Savo sparnus praded 

Judinti, 
į lakstymą kitus 

Budinti.

21. Žvirbliai, susilėkę 
Aukštoj obelyj 

Sau pasilinksminti, 
Cežėt pa veli j; 
Katinas girdi, 
Tur ant jų širdį, 
Nori sugauti, 

Jų paragauti, — 
Pasiliek ant žemės 
Niurnėdams, 
Ant savo nelaimės 
Murmėdams.

*
24. Žuvelės upėse 

Plaukioj, vandravoj, 
Tylomis užeitos 
Bėg, pasikavoj 
Po didžias gelmes, 

Gilius atieniųs;

22. Vištos ant aukštinių 
Nesavotiškai 

Šūkauja tarp savęs, 
Kuone vokiškai, — 

Viena tar: „Vas zagt?“ 
Antra: „Zyben akt!“ 
Gaidys sudraudė, 
Būdamas drauge, 
Visą pulką drąsiai 
Subarė 
Ir į gūžtą dėti 

Suvarė.

23. Žąsys po šiaudynus 
Lėtai vaikštinėj 

Ir plunksnas ant savęs 
Tankiai kraustinėj, 
Juk ir šiaudelių, 
Smulkių spalelių 
Aplinkui deda, 

Perėt jau žada;
Iš tolo ant jų šauk 
žąsinas, 
Į ląstas jau visas 
Vadina.

* *
Vėžys pakerė 
Neboj meškerės, 
Norint kuo didžiausiai 

Ragintų, 
Gvoltu jį į krytį 

N’įgintų.
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25. Varlės vąndenyje 

Tuttfja balsu, 
Draugėje tArdamos 
Lęngvū Alasu, 
O kartajs kvakta 
Savu jėmarke; 
Grėjtaj jos nustd, 
Kad gąndras vlzdi 
Ąns ąnt ju tenaj 

Vajkšėtodamas, 
Savu snapu jes 

Rankiodamas.

V
26. Smejžuj viršuj vąndėns 

Vabals meškele, 
O apačiė dumble 
ž^ndžio pypelis, 
Kad užėjn narštas, 
Dėl ąnū karštas, 
Karšis, lydekos 
ūdegoms plakas, 
čėsa mėjlės savu 

Gindamos, 
Kitas žuvis gyvas 

Rydamos.

* 
*

29. Kamanės, sirsunaj, 
M ilsės ir tranaj 
Jau praded lakioti, 
Už' and sparnaj; 

Ir anos spragės 
šokine sragios,

27. Bitės i l^nka 
Lekia zjnzdamos, 
Pagrjnžta ratutos 
Jau pallsdamos, 
Juk ir avily 

Anės ne tyli, 
Daru užima, 
Savej linksmumą, 
Išlėjdžia potam 

Giėd ėdamos, 
Naūjaji spiėčiu 

Išjudamos.

28.Sparvos, Aklės, vapsos 
Zjnzdamos lakiė, 
Zilujanče b^nda 
Ku grejčiaus sakiė; 
Ir ąns avižius 
Lėkdamas bjmbia, 

Kiėni prilėkęs, 
ffdega linkčio, 
I vąndeni anąn 

Pamlrku, 
Pamirkyta ištrauk, 

Kajp yrka.

Po žolu kekes 
šokinė pujkios, 
Iš viėnės i kita 

šėkdamos, 
Pašok spArnus

Ne jtidindamos.
460



25. Varlės vandenyje 
Tūtuoja balsu, 
Draugėje tardamos 
Lengvu alasu, 
0 kartais kvakia 

Savo jomarke; 
Greitai jos nustoj, 
Kad gandras vyzdi 

Ans ant jų tenai 
Vaikščiodamas, 
Savo snapu jas 
Rankiodamas.

26. Smeižuoj viršuj vandens 

Vabals meškelė, 

0 apačioj dumble 
Landžioj pypelis; 
Kad užein nerštas 
Dėl anų karštas, 
Karšis, lydekos 
Uodegoms plakas, 
Cėsą meilės savo 

Gindamos, 
Kitas žuvis gyvas 
Rydamos.

* 
*

29. Kamanės, širšūnai, 
Musės ir tranai 
Jau praded lakioti, 
Ūž anų sparnai; 
Ir anos spragės 
Sokinėj sragios,

27. Bitės į lanką 
Lekia zinzdamos, 

Pagrįžta ratuotos 
Jau pailsdamos, 
Juk ir avilyj 
Anos netyli, 
Daro ūžimą, 
Savei linksmumą, 

Išleidžia po tam 
Giedodamos, 
Naująjį spiečių 
Išduodamos.

28. Sparvos, aklės, vapsvos 
Zinzdamos lakioj, 

Zyliojančią bandą 

Kuo greičiau sekioj; 
Ir ans avižius 
Lėkdamas bimbia, 
Klonį prilėkęs, 
Uodega linkčioj, 

į vandenį aną 
Pamirko, 
Pajnirkytą ištrauk 
Kaip irką.

*
Po žolių kekes 
šokinėj puikios, 
Iš vienos į kitą 
Šokdamos, 

Pašok sparnus 

Nejudindamos.
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30. Po pievas ir žoles 
Žtogaj šokinė', 

O apačto žemėj 

Kūrmej raustine,' 
Nešič skruzdelės 
Aglu skuje'lės, 

Kūjsej ir varmaj 
Ne stovi darmaj, 

Ir sulėkė i pulką 

Jtida, 
Aukštyn, žemyn mašalaj 

Grūdu.

31. Po stėnas ir stogus 
Vėraj tur tinklūs, 
O mūsėms užspęndžia 
Dldelus sp^nstus, 
Kad muse sutink, 
Vajoti apniūk, 

Ne vejzd, kad šiukia, 

I tinklą traukia, 
O kad. ne nor anos 

Gajniūti
Tinki aje praded kėjas 

Pajnioti.
* ♦ ♦

34. Kiaunė ir voverė 
Po medžius skrajdu, 
Riėšutū kevalus 
Ąnt žemės lajdu; 
Žeblnkštė graži 

Ir šermunė'lis,
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32. Ir tupedams tenūj 
Žemėje parplys, 

Ne žadinama ryta 

Iš miegu šoka, 
KIrtelej, pelės 
Iš ūrvu kėlas, 
Kirmės ir sltė'kaj 
SIąnkioja tykej, 

I kūpėta save 

Riesdami, 
Slinkio anie' 

Išsitiė'sdami.

33. Paslkei iš kiniu 
Sau ažys žednas, 
Bėgio pakilnodamas 
Žvėris rokmonas, 

Kad kąn pamatu 

Kūpra pastatu, 

Kakta suraukia, 

Po savim traukia, 
I kamūli save 

Sulęnkdams,
Vis nū dajgtu dlglejs 

Apdęngdams

Ąns pe'les gaudu, 
Kajp kūlka šaudu, 
Už nieku turedams 

Ju strūka, 
Saviškaj anūsius 

Pamūku.



Po pievas ir žoles 32. Ir tupėdams tenai

Žiogai šokinėj, Žemėje parplys

0 apačioj žemėj Nežadinams rytą

Kurmiai raustinėj, Iš miego šoka,

Nešioj skruzdėlės Kirteliai, pelės
Eglių skujeles, Iš urvų kelias,
Kuisiai ir varmai Kirmės ir sliekai
Nestovi darmai Slankioja tykiai,
Ir, sulėkę į pulką, Į kupetą save
Juda, Riesdami,
Aukštyn, žemyn mašalai Slankioj anie
Grūda. Išsitiesdami.

Po sienas ir stogus 33. Pasikel iš kinio
Vorai tur tinklus, Sau ežys žėdnas,
0 musėms užspendžia Bėgioj pakšnodamas
Didelius spąstus; Žvėris rokmonas, —

Kad musę sutink, Kad ką pamato,
Vejoti apnink, Kuprą pastato,
Neveizd, kad šaukia, Kaktą suraukia,
Į tinklą traukia, Po savim traukia,
0 kad nenor anos Į kamuolį save
Gainioti, Sulenkdams,
Tinklais praded kojas Vis nuo daikto dygliais
Painioti. Apdengdams.

*
* *

Kiaunė ir voverė Ans peles gaudo,
Po medžius skraido, Kaip kulka šaudo,
Riešutų kevalus Už nieko turėdams
Ant žemės laido; Jų stroką,
Žebenkštis graži Saviškai anuosius
Ir šermuonėlis, Pamoko.
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35. Sėrnaj, lokėj, vilkėj 36. Ąnkalnėmis lapė
Turi linksmybe, Bėgio lodama,
Ir anas kiškelis udega i žeme
Savu grejtybe, Savu tvodama,
Būdamas gino Kokia jos drąnsa,
Ne ilgaj styrin, Kad apnj'nk žąnsis,
Tur džiaūgsma viėnog, Po ląukūs ardvūs

šunys ne panok, Sau daru žertus,
Kajp galedams savu I visas šalis

Sylomis Blaškydama,
Išbėgti stejg nū ju Nū anti plunksnas

Tylomis. Draskydama.
• ♦ ♦

37. 0 šuns apvynote Retaj te-loja,
Sau vieta gauna, Miėg apvynote,
Kad musės kandžioti Džiaugiasi sau gavę

Anūs ne launa, Pavėsi,
Juk ne jauč svečiu Iljfnde miega,

Jau atėjnančiu, Kajp padvėsė.

««o.

1. Ejn bernelis i atlajdužė'le, 
Pasiv/ju pulką davatkelu. | ds.

2. Ju galvelės biiva užgaubstytos 

Ir akelės skardins uždąngstytos.

3. O ir aš ėjsiu su jumis drauge; 
Gal prijlmsit ir mane už draūga.

4. Mums ne valna su tavim kalbėti, 
Mums ne valna ąnt tavęs žiūrėti.
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35. Šernai, lokiai, vilkai 
Turi linksmybę 
Ir anas kiškelis 
Savo greitybę, — 
Būdamas girioj, 
Neilgai styrin, 
Tur džiaugsmą vienok, 
Sūnys nepanok, 
Kaip galėdams savo 
Sylomis 
Išbėgti steig nuo jų 
Tylomis.

36. Antkalnėmis lapė 
Bėgioj lodama, 
Uodega į žemę 
Savo tvodama; 
Kokia jos drąsa, 
Kad apnink žąsis, 
Po laukus erdvius 
Sau daro žertus, 
Į visas šalis 
Blaškydama, 
Nuo anų plunksnas 
Draskydama.

** *

37. O šuns apynote 
Sau vietą gauna, 
Kad musės kandžioti 
Anus neliauna, — 
Juk nejauč svečių 
Jau ateinančių,

Retai teloja, 
Mieg apynote, 
Džiaugiasi sau gavę 
Pavėsį, 
Įlindę miega 
Kaip padvėsę.

*220
Sadauskienė

1. Ein bernelis į atlaidužėlę, 
Pasivijo pulką davatkėlių. (2 k.)

2. Jų galvelės buvo užgaubstytos 
Ir akelės skaroms uždangstytos.

3. — O ir aš eisiu su jumis draugei 
Gal priimsit ir mane už draugą?

4. — Mums nevalna su tavim kalbėti, 
Mums nevalna ant tavęs žiūrėti.
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5. Mūsų stonas labaj brąngūs yra, 
Mums ne valna kalbėti su v/rajs.

6. Ejn bernelis i miėstužėli, 
Pasitiko viena davatkėle.

7. Jos galvelė būvu nugaubstyta. 
Ir ake'lės jau atidąngstytos.

S. Viė'naj valna su vyru kalbė'ti, 
Viė'naj valna i vyra žiurė'ti.

9. Mūsų stonas laba j pigūs yra, 
Vaina kalbė't susitikus vyra.

10. Ėjkiv mudu i karčemužėle, 

Nupirk manėj romu butelkėle.

11. Bernužėlis rąnkele ištraukė,
Nu davatkos šalyn atsitraukė

12 Ne aš ėjsiu i karčemėlę, 
Ni aš pirksiu romu butekėle.

13 Gali jiėškoti tu dėl savęs tokiu, 

Katras nori, kajp tu, valukauti.

1

99fl.
Ejnū par kiemą, į 
Vartelej girgžda, I

Bene manu se'na vyra 1 , 
} ds 

Vilkas taračklna2 * * 5)

2 Ej, tegū velka,

Tegū taračklna,
Nusiėjsiu i Alvyta,

Nusipirksiu kita

3 Alvyte po stakle'lu 
Dvi višteli kvaksi, 

Pęnkl-šeši bernužė'lej 
Apie' mane trepsi.

V
4. Sęn naktele par naktele 

Vartelus girgždinu, 
Girdžiu: mšnu bernužili 

Vilkas taračklnu.
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5. Mūsų stonas labai brangus yra, 
Mums nevalna kalbėti su vyrais.

6. Ein bernelis į miestužėlį, 
Pasitiko vieną davatkėlę.

7. Jos galvelė buvo nugaubstyta 
Ir akelės jau atidangstytos.

8. — Vienai valna su vyru kalbėti, 
Vienai valna j vyrą žiūrėti.

9. Mūsų stonas labai pigus yra, 
, Vaina kalbėt, susitikus vyrą.

10. Eikiv mudu į karčiamužėlę, 
Nupirk manei romo butelkėlę.

11. Bernužėlis rankelę ištraukė, 
Nuo davatkos šalin atsitraukė.

12. — Nei aš eisiu į karčiamėlę, 
Nei aš pirksiu romo butelkėlę.

13. Gali ieškoti tu dėl savęs tokio, 
Katras nori, kaip tu, valiūkauti.

*221

Blažienė

l. Einu per kiemą, Į 2 k
Varteliai girgžda, — j
Bene mano seną vyrą L
Vilkas taračkina? į

2. Ei, tegu velka, 
Tegu taračkina, 
Nusieisiu j Alvitą, 
Nusipirksiu kitą.

3. Alvite po staklelėm 
Dvi višteli kvaksi, 
Penki šeši bernužėliai 
Apie mane trepsi.

4. Šią naktelę per naktelę 
Vartelius girgždino, 
Girdžiu: mano bernužėlį 
Vilkas taračkino.

467



5. Tegii velka, tegil neša, 
Tegb taračklna, 

Nusiėjsiu i Alvitą, 
Išsirinksiu kita.

6. O Alvyte po sūle'lu 
Marga višta kvaksi, 

Apie mane bernužėlej 

Pęnki, šeši trėpsi.

7. Tu kiškeli mėlynasis, 

Kiškeleli mėlynasis, 
Da ne tau, da ne tau 

Darželi įšokti.

8. Geležinėj raktytelej, 
Cidabrlnej vartytelej, 

Da ne tau, da ne tau 
> 

Darželi išdkti.

1. Ej, tu, našle'lė, 
Tu, siratėlė, 

Ar daugel tu turi | 
Mažu vajkelu? f

2. Kiek pe'čiaus čėrpiu, 
Tiek manu vajkū, 

O da užpečkėly, 
Da šešetelis.

3. Ja turi pače, 
Važiuk namūčtu, 

O ja tu ne turi, 
Žanykis mane.

6. Ej, tu, našleli, 
Tu, sirateli, 

Ar daūgel tu turi 
Mažu vajke'lu?

7. Kiek šieno kerčių, 
Tiek manu vajku, 

O da užpečkėly
Da šešetelis.

8. O užpečkėly 
Da šešetelis, 

O ir ąnt sūle'lu 
Da trejetelis.

4. Tunii turete 
Se'na bobele, 

Velyčiaus aš tkve, 

Jauna mergele.

b. Sena bobelė 
Pasikalbėti, 

Jaunoji mergelė 
Minkštaj gulėti.

9. Ir ąnt siliciu 

Da trejetėlis, 
O ir po sūlėlu 

Da dvejetelis.

10. Ir po sule'lu 
Da dvejetelis, 

O ir lopšiukėly 
Mažas vajke'lis.
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5. Tegu velka, tegu neša, 
Tegu taračkina, 
Nusieisiu į Alvitą, 
Išsirinksiu kitą.

6. 0 Alvite po suoleliu 
Marga višta kvaksi, 
Apie mane bernužėliai 
Penki šeši trepsi.

1. — Ei tu, našlele, 
Tu siratėle, 
Ar daugel tu turi 1 

Mažų vaikelių? j

2. — Kiek pečiaus čerpių 
Tiek mano vaikų, 
0 dar užpečkėly 
Dar šešetėlis.

3. Jei turi pačią, 
Važiuok namučio, 
0 jei tu neturi, 
Ženykis mane.

4. — Turiu turėti 
Seną bobelę, 
Velyčiau aš tave, 
Jauną mergelę.

5. Sena bobelė — 
Pasikalbėti, 
Jaunoji mergelė — 
Minkštai gulėti.

7. Tu kiškeli mėlynasis, 
Kiškelėli mėlynasis, 
Dar ne tau, dar ne tau 
Darželį įšokti.

8. Geležiniai raktytėliai, 
Sidabriniai vartytėliai, 
Dar ne tau, dar ne tau 
Darželį įšokti.

*222

Bakšaitienė

6. — Ei tu, našleli, 
Tu siratėli, 

k Ar daugel tu turi
Mažų vaikelių?

, 7. — Kiek sienoj kerčių,
Tiek mano vaikų, 
0 dar užpečkėly 
Dar šešetėlis.

8. 0 užpečkėly 
Dar šešetėlis, 
0 ’ir ant suolelio 
Dar trejetėlis.

9. Ir ant suolelio 
Dar trejetėlis, 
0 ir po suoleliu 
Dar dvejetėlis.

10. Ir po suoleliu 
Dar dvejetėlis, 

• 0 ir lopšiukėly
Mažas vaikelis.
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223

i. Mūsų pčnaj su šaltlšejs 

Slapčia susitarė.
ds

2. Viena nakčia ė'mė, rišu, 
I kantųnga varė.

3. Ir nuvarė mus berne'lus 
I Tilžės miesteli.

4. Tilžės miestas brukavotas, 
Ašaroms nuklėtas.

ė. Ašaromis yr auklėtas 

Yr krauju šlakstytas.

6. Ir sustktė mus berneluš
I viėna glite'lė.

7. Plaūkus klrpu, kitajs vilku, 
širdele graudinu.

8. Ir nuvarė mus, berneluš 
Gumbyna, miesteli.

9. Ir pristatė mus, brole'lus, 
Vokečiū pulkeli.

10. Serženčitikaj, kajp žalčiilkaj, 
Aplink šokinėju.

11. Kapitonaj, kajp šetėnaj, 

I mumis žiurėju.

12. Ne-čėslyvi mes, bernelej, 
Kur mes pasidėsim?
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223
Gotautienė

1. Mūsų ponai su šaltyšiais 1 ( 
Slapčia susitarė, J 2

2. Viena nakčia ėmė, rišo, 
į kantungą varė.

3. Ir nuvarė mus, bernelius, 
Į Tilžės miestelį.

4. Tilžės miestas brukavotas, 
Ašaroms nuklotas.

5. Ašaromis yr nuklotas, 
Yr krauju šlakstytas.

6. Ir sustatė mus, bernelius, 
Į vieną glitelę.

7. Plaukus kirpo, kitais vilko, 
Širdelę graudino.

8. Ir nuvarė mus, bernelius, 
Gumbinę, miestelį.

9. Ir pristatė mus, brolelius, 
Vokiečių pulkelį.

10. Seržančiukai kaip žalčiukai 
Aplink šokinėjo,

11. Kapitonai kaip šėtonai 
Į mumis žiūrėjo.

12. Nečėslyvi mes berneliai, 
Kur mes pasidėsim?
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13. Nu Vokečiū ne išbegsiin, 
Daugel nukęntė'sim.

14. Salta žiema, striiiks drabužis, 

Rejks šalti kęntė'ti.

15. Dunos svaras, krupu stū'pa, 
Rejks bada kęnteti.

16. Koks te būvu sunkus mūstras 
Ir kaulu laužimas.

17. Koks te biivu skaudus smogis, 
Kraūju praliejimas.

18. Aj, tu Dtevaj visugalis, 

Tu, Diėvs visu gyviu.

19. O kam-gi tu mumis lejdaj 
Tajp ąnt didžiu dyvu.1

20. O kajp sunku akmeneluj. 

Par jūreles plaukti,

21. Tajp mums yra, jauniems brūlams, 
I ne-vala ejti.

22. Rudenėly ni gegutė 

Gino ne kukavu;

23. Mus berne'lus iš ne-valos 

Niekas ne vadavu.

24. Kad sulaukčiau pavasariu, 
Gegutės kukujant,

25. Benė atėjs tėvužė'lis 
Mumis išvadffti.
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13. Nuo vokiečių neišbėgsim, 
Daugel nukentėsim.

14. Salta žiema, striuks drabužis, 
Reiks šaltį kentėti,

15. Duonos svaras, kruopų stuopa, 
Reiks badą kentėti.

16. Koks ten buvo sunkus muštras 
Ir kaulų laužymas,

17. Koks ten buvo skaudus smogis, 
Kraujo praliejimas.

18. Ai tu dievai visagalis, 
Tu dievs visų gyvių!

19. O kam gi tu mumis leidai 
Taip ant didžių dyvų?

20. O kaip sunku akmenėliui 
Per jūreles plaukti,

21. Taip mums yra, jauniems broliams, 
Į nevalią eiti.

22. Rudenėlį nė gegutė 
Girioj nekukavo,

23. Mus, bernelius, iš nevalios 
Niekas nevadavo.

24. Kad sulaukčiau pavasario, 
Gegutės kukuojant,

25. Bene ateis tėvužėlis 
Mumis išvaduoti?
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26. Jau sulaukiau pavasariu, 
Geghtės kukujant,

27. Tik n’ateju. tėvuzelis 

Mumis išvaduti.

28. Tu, 'saulutė, motynėlė, 
Atsiiįnsk juda varna..

29. Tu varneli, judvarnėli, 
Buk mums už broleli.

30. Nunėšk mūsų grabu katilus 

Pas mūsų tėveli.

31. O taj senaj niotynėlej 
Nor kratiju lase'li.

32. Kajp surinku, kajp htmesė, 

Sesu ne supratu.

33. Kajp paliėju krauju lašus, 

Močiiitė apaipu.

34. Mtitė, kuri mus auginaj 
Ąnt savu rąnke'lu,

35. Kurį mumis tajp ajpinaj 
Ąnt savu kele'lu,

36. Kad mus kūnus varnas lesa, 
Tu niė'ku ne žinaj.

37. Nesirūpink, tėvuželi, 

Manu sengalvė'li.

38. Tavu jauni sunytė'Iej 

Ne vargsta vargeli.
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26. Jau sulaukiau pavasario, 
Gegutės kukuojant,

27. Tik n’atėjo tėvužėlis 
Mumis išvaduoti.

28. Tu, saulute motinėle, 
Atsiųsk juodą varną.

29. Tu, varneli juodvarnėli, 
Būk mums už brolelį,

30. Nunešk mūsų grabų kaulus 
Pas mūsų tėvelį,

31. O tai senai motinėlei 
Nors kraujo lašelį!

32. Kai surinko, kai nunešė, 
Sesuo nesuprato.

33. Kai paliejo kraujo lašus, 
Močiutė apalpo.

34. Mote, kuri mus auginai 
Ant savo rankelių,

35. Kuri mumis taip aipinai 
Ant savo kelelių,

36. Kad mūs kūnus varnas lesa, 
Tu nieko nežinai!

37. Nesirūpink, tėvužėli, 
Mano sengalvėli,

38. Tavo jauni sūnytėliai 
Nevargsta vargelį:
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39. Tavu jiunu sunytė'Iu 
Nukirtu galvele.

40. Tavu jiuni sunytėlej 

G ui aukštam kalnely.

994.

l.Žyd gino putinėlis, | 
Žalisis medelis. J

2. Gul manu tėvužėlis 

Aukštame kalnely.

3. Kelk, minu tėvužėli, 

Taisyk ma žagrele.

4. Atsitriuk, sunytė'li, 
Turi ūšvužėli.

5. Kad Ašve'lis žagre tijsė, 
šaūnej mane barė:

6. Žęntiiži, dobituži, 

Ar giružė augaj?

o
7. Ušvužėli, tėvužėli, 

Pas tėveli augau.

8. Kad tėvelis žagre tijsė, 
Da aš mažas buvau.

9. Kad brolėlej lauka Arė, 
Taj aš ne žiurėjau.
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10. Žyd gino šermukšnėlė, 
Žalasis medelis.

11. Gul manu motynelė 
Aukštamė kalnely.

12, Kelk, manu motynelė, 

Tajsyk ma stakleles.

13. Atsitri.uk, dukružėlė, 
Turi anytėle.

14. Kad anyta stikles tijsė, 
šadnej mine barė:

15. Martūžė, lelijiižė, 
Ar gi r ližė augaj?

16. Anytėlė, motynelė, 
Pas močiiite augau.

17. Kad močiutė stikles tijsė 
Da aš maži buvai;

18, Kad seselės drobes audė 
Taj aš ne žiurėjau.

13.Atsitri.uk


39. Tavo jaunų sūnytėlių 
Nukirto galvelę,

40. Tavo jauni sunytėliai 
Gul aukštam kalnely!

*224
Bakšaitienė

1. Žyd girioj putinėlis, 1 % 
Žaliasis medelis. j

2. Gul mano tėvužėlis 
Aukštame kalnely.

3. — Kelk, mano tėvužėli, 
Taisyk man žagrelę!

4. — Atsitrauk, sūnytėli, 
Turi uošvužėlį!

5. Kad uošvelis žagrę taisė, 
Šauniai mane barė:

10. Žyd girioj šermukšnėlis* 
Žaliasis medelis.

11. Gul mano motinėlė 
Aukštame kalnely.

12. — Kelk, mano motinėle, 
Taisyk man stakleles!

13. — Atsitrauk, dukružėle, 
Turi anytėlę!

14. Kad anyta stakles taisė, 
Šauniai mane barė:

6. — Žentuži dobiluži, 
Ar giružėj augai?

7. — Uošvužėli tėvužėli, 
Pas tėvelį augau.

8. Kad tėvelis žagrę taisė, 
Dar aš mažas buvau,

9. Kad broleliai lauką arė, 
Tai aš nežiūrėjau.
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15. — Martuže lelijuže, 
Ar giružėj augai?

16. — Anytėle motinėle, 
Pas močiutę augau.

17. Kad močiutė stakles taisė, 
Dar aš maža buvau,

18. Kad seselės drobes audė, 
Tai aš nežiūrėjau.



1. Žyd glrio sadulė'lė 1 Mokins tave anytėlė 

Geltčnajs z'iėdelejs. J Sunkiųjų darbe'lu,

2. Gul manu motynėlė 8. Anytėlė, motynelė, 
Aukštame kalnely. Mokinki darbe'lu.

3. Aukštamė kalnužė'ly, 
Po žala liepele.

9. Martelė, dukružėlė, 
Ar giružėj augaj?

4. Kelk, manu motynė'le, 
Mokinki darbe'lu,

10. Anyta, motynėlė, 
Pas močiute augau.

5. Aš nekelsiu, dukružėlė, 11. Kajp močibtė stakles tajsė 
Turi anytėle. Da aš mažė. buvau;

6. Dūk anytaj gera žodi, 12. Kajp seseles drobes audė, 
Palęnki galvele. Dar ma ne rupėju.

226 (*)•

(*) Palygink 144 dajna.

Kad su varpėlejs jau suskambinu,
Jau kunigėlis atkalėdoja,
Visi kajp žvlrblej išsikavoju, 
Ni vorgamlstra ne sujiėškoju.

ds

2. Jus, gaspadorej ir gaspadlnės, 
Dukit kalėdas iš paskutinės, 
Dėl kunigėlu nesigajlėkit, 
Kąn Diėvs jums davė, taj jam žadėkit.

3. Jus, jaunos marčios, katros tekėjut, 
Po stumenėli jam prižadejut,
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225
Kazakauskienė

1. Žyd girioj sedulėlė Į % 
Geltonais žiedeliais, j

2. Gul mano motinėlė
Aukštame kalnely,

3. Aukštame kalnužėly
Po žalia liepele.

4. — Kelk, mano motinėle, 
Mokinki darbelių!

5. — Aš nekelsiu, dukružėle, 
Turi anytėlę!

6. Duok anytai gerą žodį, 
Palenki galvelę,

7. Mokins tave anytėlė 
Sunkiųjų darbelių.

8. — Anytėle motinėle, 
Mokinki darbelių!

9. — Martele dukružėle, 
Ar giružėj augai?

10. — Anyta motinėle, 
Pas močiutę augau.

11. Kai močiutė stakles taisė 
Dar aš maža buvau,

12. Kai seselės drobes audė, 
Dar man nerūpėjo.

226
Sadauskienė

1. Kad su varpeliais jau suskambino, 
Jau kunigėlis atkalėdoja, 
Visi kaip žvirbliai išsikavojo, Į 2 k 
Nė vargamistra nesuieškojo, j

2. Jūs, gaspadoriai ir gaspadinės, 
Duokit kalėdas iš paskutinės, 
Dėl kunigėlio nesigailėkit, 
Ką dievs jums davė, tai jam žadėkit.

3. Jūs, jaunos marčios, katros tekėjot, 
Po stuomenėlį jam prižadėjot,
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Dabar ne čė'sas jumis meluti, 
Dėl kunigėlu rejk ataduti.

4. Gaspadorajčej, kurie' z’anoti, 

Kajp pačias ėmėt, sakėt: bagoti, 
Imkit dorelus iš kišenė'lu, 

Dėl kunigėlu ąnt čebatė'Iu.

5. Jaunos mergelės, gražios mergelės, 

Katros Išverpėt plonaj sruge'les, ' 

Rė'žkit' stumenis nors lik! ke'lu, 
Katros kavosis ne gaus kvitėlu.

6. Maz’l vajke'lej, kajp avinė'lej, 
Kur n’ išmokyti, kajp gyvūlėlej, 
Rejks dešimtine jums ataduti, 
Ir iš poteriu išsivaduti.

1. Kajp tiė žmėnis garsej kalba, 
Kajp tie pūna j gardžėj valgu, 
O aš bė'dnu savu stonu, 1 , 
xt - f d
Ne majnyciau m su ponu. J

2. Ir išejnii lauka arti, 
Ėmii savu pypke kartu, 
Žagre vaga varydamas, 

Sau pypkele kūrindamas.

3. Ir atneša ma valgyti,

Nustoju pypke kūrinti, 
Ir išvalges blūda košės 
Irnii rąnka savu b lože.
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Dabar ne čėsas jumis meluoti, 
Dėl kunigėlio reik atiduoti.

4. Gaspadoraičiai, kurie ženoti, 
Kai pačias ėmėt, sakėt — bagotl, 
Imkit dorelius iš kišenėlių 
Dėl kunigėlio ant čebatėlių.

5. Jaunos mergelės, gražios mergelės, 
Katros išverpėt plonai sruogeles, 
Rėžkit stuomenis nors ligi kelių, 
Katros kavomis, negaus kvitelių.

6. Maži vaikeliai kaip avinėliai, 
Kur n'išmokyti kaip gyvulėliai, 
Reiks dešimtinę jums atiduoti 
Ir iš poterių išsivaduoti.

227

Norvilienė

1. Kaip tie žmonės garsiai kalba, 
Kaip tie ponai gardžiai valgo, 
O aš biedno savo stono I „ .

t y įz
Nemainyčjau nė su ponu. I

2. Ir išeinu lauką arti, 
Imu savo pypkę kartu, 
Žagre vagą varydamas, 
Sau pypkelę kūrindamas.

3. Ir atneša man valgyti, 
Nustoju pypkę kūrinti 
Ir, išvalgęs bliūdą košės, 
Imu ranka savo bliozę.
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4. Jau ir čė'sas namff ėjti, 
Jau ir saulelė lejdžiasi; 
Ąnt name'lu sau ėjdamas 
P6na Dievą garbindamas.

5. Nors tiė ponaj yr bagoti, 
Nėr pas jffsius anl soties 
Ne palaujant skarbus pila, 
Dėl tu j u viekas nudlla.

^28.

I. Krinta rasa nu berže'lu
Ąnt žalu rute'lu;

Nor mane se'nis) , 
> ds

Iš visos širde'lės. Į

2. Siųnčiaū seni i girele, 
Benė vilks papjautu, 

Tąn manu se'ni, 
Tąn manu diėdeli.

3. Se'nu diė'du stora skūra, 
Ne vilkas n’ iką'nda, 

Tu manu seniu, 
Tu manu diėde'lu.

4. Siųnčiati se'ni i turge'li, 
Benė kas nupirktu, 

Tąn manu se'ni, 
Tąn manu diėde'li.

9. Mudu būsiv

5. Žila barzda, stati ūsaj, 

Jū niė'kam ne rėjkia, 

Tu mana seniu, 
Tu manu diėde'lu.

6. Siunčiau seni i vajske'ii 
Benė kas uz’miištu, 

Tąn manu se'ni, 
Tąn manu diėde'li.

7. Gana miišė ne užmušė, 
Vis diedukas kruta, 

Tas manu se'nis 
Tas mana diėde'lis.

8. Atsikėlęs pabučiavu, 
Ir da pamylavu.

Tas manu se'nis, 
Tas manu diėde'lis.

ir gyvensi v
Su diėdiiku dratige,

Su savu seniu, 
Su s&vu diėde'lu.
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4. Jau ir čėsas namo eiti, 
Jau ir saulelė leidžiasi; 
Ant namelių sau eidamas, 
Poną dievą garbindamas.

5. Nors tie ponai yr bagoti, 
Nėr pas juosius anė soties, 
Nepaliaujant skarbus pila, 
Dėl to jų viekas nudyla.

*228

Bocienė

1. Krinta rasa nuo berželio 
Ant žalių rūtelių, —
Nor mane senis 1 2 k 
Iš visos širdelės. J

5. Žila barzda, stati ūsai, 
Jo niekam nereikia, — 
To mano senio, 
To mano diedelio.

2. Siunčiau senį į girelę, 
Bene vilks papiautų, — 
Tą mano senį, 
Tą mano diedelį.

6. Siunčiau senį į vaiskelį, 
Bene kas užmuštų, — 
Tą mano senį, 
Tą mano diedelį.

3. Seno diedo stora skūra, 
Nė vilkas n’įkanda, — 
To mano senio, 
To mano diedelio.

7. Gana mušė, neužmušė. 
Vis diedukas kruta, — 
Tas mano senis, 
Tas mano diedelis.

4. Siunčiau senį į turgelį, 
Bene kas nupirktų, — 
Tą mano senį, 
Tą mano diedelį.

8. Atsikėlęs pabučiavo 
Ir dar pamylavo, — 
Tas mano senis, 
Tas mano diedelis.

9. Mudu būsiv ir gyvensiv 
Su dieduku drauge, — 
Su savo seniu, 
Su savo diedeliu!
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1. Aš miegu, miegu, miegėlu, }ds 

Aš tu miėgelu ne noriu. | ds

2. O tegu miega vienturtė, 
Vienturtė tėvu dukrelė.

3. Kurt užaugu miėge'ly, 
Sunkiu darbėlu ne dirbu.

4. Kalne rugelu ne pjovė, 
Lankė šieneli ne grėbė.

5. Vienturtė rūteles sėju, 

Zylelė grąžėj akėju.

6. Vienturtė vajnlka pynė, 
Zylelė garbinius skynė.

7. Ji be*plndama apSnūdu, 
Zylelė lauka išsprudu.

8. Zylelė aukštaj iakioju,. 
Vienturtė graūdžej raudoju.

9. Kur pęnkios, še'šios seselės, 
Taj toms po viena skrynele.

10. O kad aš viena dukrelė, 
Taj pęnkios, šešios skrynelės.

11. Kur pęnkios, še'šios seselės, 
Taj toms po viena drobelė.

12. O kad aš viena dukrelė, 
Taj pęnkios, šešios drobelės.
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229
Bakšaitienė

1. Aš miego, miego, miegelio, (2 k.) 
Aš to miegelio nenoriu. (2 k.)

2. O tegu miega vienturtė, 
Vienturtė tėvo dukrelė,

3. Kuri užaugo miegely, 
Sunkių darbelių nedirbo,

4. Kalne rugelių nepiovė, 
Lankoj šienelio negrėbė.

5. Vienturtė rūteles sėjo, 
Zylelė gražiai akėjo.

6. Vienturtė vainiką pynė, 
Zylelė garbinius skynė.

7. Ji beplodama apsnūdo, 
Zylelė laukan išsprūdo.

8. Zylelė aukštai lakiojo, 
Vienturtė graudžiai raudojo.

9. Kur penkios šešios seselės,
Tai toms po vieną skrynelę,

10. O kad aš viena dukrelė, 
Tai penkios šešios skrynelės.

11. Kur penkios šešios seselės,
Tai toms po vieną drobelę,

12. O kad aš viena dukrelė, 
Tai penkios šešios drobelės.
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«3O.
1. Uj, sėrgu, sėrgu, 

Sergu, ne galit, 
Skaust ir ma galvelė, 1

Ne žinau dėl kū. f

7. Siųnsčiau pasiųntini 

Pas brolužėli, 
Kad padu tu šaltiniu 

Vąndeneli ge'rti.

2. Skaust ma galvelė, 
Ne žinau dėl kū, 

Vakar buvai! karčeme'lė, 
Rasi ir dėl tu.

8. Brolelis ne spėju
Stajnio žirgus šė'rė, 

M a nė davė šaltiniu
Vąndenė'li ge'rti.

3. Siųnsčiau pasiųntini 
Pas matušė'le, 

Kad padūtu šaltiniu
Vąndenė'li ge'rti.

4. Matūšė ne spėju, 
Daržė ropes sėju, 

Ma nė davė šaltiniu
Vąndenė'li ge'rti.

5. Siųnsčiau pasiųntini' 

Pas tėtušėli, 
Kad padūtu šaltiniu

Vąndenė'li gerti.

6. Tėttišis ne spėju 
Laukė rugius sėju, 

M a nė davė šaltiniu
Vąndenė'li ge'rti.

9. Siųnsčiau pasiųntini 
Pas seserėle, 

Kad padūtu šaltiniu 
Vąndeniė'li gerti.

10. Seselė ne spėju, 
Daržė rūtas sėju, 

Ma nė davė šaltiniu 
Vąndeneli gerti.

11. Siųnsčiau pasiųntini 
Pas mergužėle, 

Kad padūtu šaltiniu 
Vąndenėli ge'rti.

12. Merge'lė paspėju 
Vąndenė'lu dūti, 

Tada ma nustoju, 
Galvelė skaudėti.

931.
1. Ej, strazdūži, 

Strazdūži, strazdužėli,
Ar augini | 

Lazdyne vajke'Ius? J
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230
Tomašauskytė

l. Ui, sergu, sergu, 
Sergu negaliu, 
Skaust ir man galvelė, l 
Nežinau dėl ko. J

7. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas brolužėlį, 
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

2. Skaust man galvelė, 
Nežinau dėl ko, 
Vakar buvau karčiamėlėj, 
Rasi ir dėl to.

8. Brolelis nespėjo, 
Stainioj žirgus šėrė, 
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

3. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas motušėlę, 
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

9. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas seserėlę, 
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

4. Motušė nespėjo, 
Darže ropes sėjo, 
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

10. Seselė nespėjo, 
Darže rūtas sėjo, 
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

5. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas tėtušėlį, 
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

II. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas mergužėlę, 
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

6. Tėtušis nespėjo, 
Lauke rugius sėjo, 
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

12. Mergelė paspėjo 
Vandenėlio duoti, 
Tada man nustojo 
Galvelė skaudėti.

231
Zaliukienė

l. Ei strazduži, 
Strazduži strazdužėli, 
Ar augini l 2 k

Lazdyne vaikelius? j
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2. Ar augini.
Lazdyne vajke'lus?

Ar sarpini
Kalnely ūgėlės?

Aš išjosiu 
1 kryga, krygužėle, 

Pavilosiu 
Liėtiivos mergužėle.

4. Labaj gražios 
Lietuvos mergužėlės

salė kėlu 
Dajnavu, rylavu.

939

1. Ej, tu sesė, seselė, 
Seselė manu jaunoji, 

O iš kur būvu jauni svete'lej, 1 
Kajp aš namė ne buvau? I

2. Adomė'lis par laūka, 
Manu brolelis par ^ntra, 

Valąntinėlis, jaunas berne'lis, 
Par du šimtu mylėlu.

3. Ej, tu sesė, seselė, 
Seselė manu jaunoji, 

O kum mylėjej jaunus svete'Ius, 
Kajp aš namė ne buvau?

4. Adomėli vytimu, 
Savu berneli kuclmu, 

Valąntinė'li, savu berneli, 
Vis rlnckūju vyne'lu,

5. Ej, tu se'sė, seselė, 
Seselė manu jaunoji, 

O kur paguldėj jaunus svete'Ius, 
Kajp aš namė ne buvau?
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2. Ar augini 
Lazdyne vaikelius, 
Ar sarpini 
Kalnely uogeles?

3. Aš išjosiu
| krygą krygužėlę, 
Paviliosiu
Lietuvos mergužėlę.

4. Labai gražios 
Lietuvos mergužėlės 
Salia kelio 
Dainavo ryliavo!

•232
Viksva

L — Ei tu, sese sesele, 
Sesele mano jaunoji, 
O iš kur buvo jauni sveteliai, 1 2 k 
Kai aš namie nebuvau? f

2. — Adomėlis per lauką, 
Mano brolelis per antrą, 
Valentinėlis, jaunas bernelis, 
Per du šimtu mylelių.

3. — Ei tu, sese sesele, 
Sesele mano jaunoji, 
O kuo mylėjai jaunus svetelius, 
Kai aš namie nebuvau?

4. — Adomėlį vytiniu, 
Savo brolelį kuciniu, 
Valentinėlį, savo bernelį, 
Vis rinckuoju vyneliu.

5. — Ei tu, sese sesele, 
Sesele mano jaunoji, 
O kur paguldei jaunus svetelius, 
Kai aš namie nebuvau?
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6. Adomėli po sifili, 

Sava brėli ant siflu, 
Valentinei], jauna berneli, 

I baltaja lovele.

7. Ej, tu, sesė, seselė, 
Seselė manu jaunoji, 

O kum užklojej jaunus svete'lus, 
Kajp aš namė ne buvau?

8. Adomėli akėčioms, 
Savu broleli kėpečioms, 

Valąntinėli, jauna berneli, 

Margajsejs patalelejs.

9. Ej, tu, sesė, seselė, 
Seselė manu jaunėji, 

Kum pribūdinaj jaunus svete'lus, 
Kajp aš namė ne buvau?

10. Adomėli kėlojau, 
Savu broleli sūbaudz'iau, 

VaJąntinėli, jauna berneli, 
Su mejlėjsejs z odei ejs.

933.

l.Aj, Diėve, Dtėviilau, 
Kajp aš būsiu?

Savu anytėlėj 1 
Kajp įtiksiu? J S

2. Dukrytė jaunėji, 
Ąnkstl kelki, 

Dukrytė jaunoji, 
Vėla j gtilki.

3. Ne lauki gajde'lu 
Pragystančiu, 

Ni glnos paukšte'lu 
Sučiulbančiu.

4. Pragydu gajde'lej 
Pnė girne'lu, 

Išafišu aušrelė 
Staklelėse.
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6. — Adomėlį po suolu, 
Savo brolį ant suolo, 
Valentinėlį, jauną bernelį, 
Į baltąją lovelę.

7. — Ei tu, sese sesele, 
Sesele mano jaunoji, 
O kuo užklojai jaunus svetelius, 
Kai aš namie nebuvau?

8. — Adomėlį akėčioms, 
Savo brolelį kopėčioms, 
Valentinėlį, jauną bernelį, 
Margaisiais patalėliais.

9. — Ei tu, sese sesele, 
Sesele mano jaunoji, 
Kuo pribudinai jaunus svetelius, 
Kai aš namie nebuvau?

10. — Adomėlį koliojau, 
Savo brolelį subaudžiau, 
Valentinėlį, jauną bernelį, 
Su meiliaisiais žodeliais.

233
Gotautienė

1. — Ai dieve, dievuliau,- 
Kaip aš būsiu?
Savo anytėlei 1 9 .
Kaip įtiksiu? J

2. — Dukryte jaunoji, 
Anksti kelki, 
Dukryte jaunoji, 
Vėlai gulki.

3. Nelauki gaidelių 
Pragystančių 
Nei girios paukštelių 
Sučiulbančių.

4. Pragydo gaideliai 
Prie girnelių, 
Išaušo aušrelė 
Staklelėse.
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5. Išaūšu aušrelė 

Staklelėse, 
Nukrito raselė 

Plėvelėje.

6. O taj, taj įtiksi 
Anytėlėj, 

Anytąj, berne'lu 
Motynėlej.

9. Mok manu martelė 
Balta j skalbti,

7. Anyta po dvara 
VajkŠčiodama, 

Martelės darbėlejs 

Gerbdamos:

8. Mok manu marte'lė 
Plonaj vėrpti, 

Lęndrlmu skiėte'lu 
Tąnkej austi.

♦ ♦
Ąnt rūtų šakelu 

Išdžiovinti.

934.

1. A j, t^msi, tįmsi
ši tąmsi naktelė, 
Tąmsioii naktelė] , 
_, , > ds
Tąmsej sutemu.J

5. O tu pragerej 
šimtą šeštokelu, 
Ąnt bėru žirge'lu 

Be-sėdedamas.

2. O kad aš ėjaū 
Par žala gire'le, 
Sutikau mergele

Ąnt viėškelūžiu.

3. Ejk še, mergužėlė, 

Balta lelijėlė, 
Dūk balta rąnke'le.

Kėjsiv žiėdiižius.

6. Ąnt bėru žirgu 
Be-sėdėdamas, 

Ant tymu balnėlu 
Be-rymodamas.

7. Būtum pragėręs 
Ir ąntra šimteli, 
Lustaūnas žirgelis 

Ne nustovėju.

4. Ni ėjsiu artyn, 
Ni dūstu rąnke'lės, 
Tu šėlmis bernelis, 

Tu girtūkliižis.

8. Lustaūnas žirgelis 
Ne nustovėju, 

Sieroji žemelė

Po jūm drebeju.
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5. Išaušo aušrelė 
Staklelėse, 
Nukrito raselė 
Pievelėje.

6. O tai, tai įtiksi 
Anytėlei, 
Anytai, bernelio 
Motinėlei.

7. Anyta, po dvarą 
Vaikščiodama, 
Martelės darbeliais 
Gėrėdamos:

8. — Mok mano martelė 
Plonai verpti. 
Lendriniu skieteliu 
Tankiai austi.

9. Mok mano martelė 
Baltai skalbti, 
Ant rūtų šakelių 
Išdžiovinti.

*234

Teresienė

1. Ai, tamsi, tamsi 
Si tamsi naktelė, 
Tamsioji naktelė 
Tamsiai sutemo.

2. O kad aš ėjau 
Per žalią girelę, 
Sutikau mergelę 
Ant vieškelužio.

3. — Eik šen, mergužėle, 
Balta lelijėle, 
Duok baltą rankelę, 
Keisiv žiedužius.

4. — Nei eisiu artyn, 
Nei duosiu rankelės, — 
Tu šelmis bernelis, 
Tu girtuoklužis.

5. O tu pragėrei 
Šimtą šeštokėlių, 

• Ant bėro žirgelio 
Besėdėdamas;

6. Ant bėro žirgo 
Besėdėdamas, 
Ant tymo balnelio 
Berymodamas.

7. Būtum pragėręs 
Ir antrą šimtelį, — 
Liustaunas žirgelis 
Nenustovėjo.

8. Liustaunas žirgelis 
Nenustovėjo, 
Sieroji žemelė 
Po juo drebėjo.
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9. Siera žemelė 
Po jūra drebėjo, 

Jaundji mergelė
Miegu norėjų.

10. Tajp ji norėjų 
Kajp Ijfnkte IJnkiu, 
Kajp daržė rūtelė

Veju pučiama.

11. Vėju piičiama 
Balta, raudona, 

Zmonėlu kalbama 

Da raudonesnė.

12. Jus jšsikalbėkit 
Kojas rąnkužėlės, 
Ne manu mergelės 
Jaunas dienužes.

935.

1. Ej, brčiau, brolau, 
Broleli, rajtorėli, 

Kur paslręngej 
Tajp vėlaj vakarėli?

2. Kam apsivilkaj 
Pilkąją sermėgėle?

Kam užsidėjej 
Aukštaje kepurėle?

3. O ar tu josi 
Par šilą pas mergele? 

O ar nakvosi 
šilužy po pušele?

5. O tik aš josiu 
Par laūka pas mergele, 

Taj aš nakvdsiu 
Kiėmužy pas ūšvėle.

6. Ej, brolau, brolau, 
Broleli, dobilėli, 

Kas tau nušėrė 
J ud bėrei i žirgeli?

7. T^msi naktelė
M a žirgeli nušėrė, 

šviesus mėnesėlis
Laukėlu palydėju.

4. O ni aš josiu 
Par šilą pas mergele, 

Ni aš nakvosiu 

šilely po pušele.

8. O kajp prijojau 
Pnė ūšvėlės dvarėlu, 

Garsėj sužvingu 

Judbėris žirgužėlis.
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9. Siera žemelė 
Po juo drebėjo, 
Jaunoji mergelė 
Miego norėjo.

10. Taip ji norėjo, 
Kaip linkte linkioj, 
Kaip darže rūtelė, 
Vėjo pučiama.

11. Vėjo pučiama — 
Balta, raudona, 
Žmonelių kalbama — 
Dar raudonesnė.

12. Jūs išsikalbėkit 
Kojas rankužėles, 
Ne mano mergelės 
Jaunas dienužes!

235

Blažienė

1. — Ei brolau, brolau, 
Broleli raitorėli, 
Kur pasirengei 1 
Taip vėlai vakarėlį? J

2. Kam apsivilkai 
Pilkąja sermėgėle? 
Kam užsidėjai 
Aukštąją kepurėlę?

3. O ar tu josi 
Per šilą pas mergelę? 
O ar nakvosi 
Silužy po pušele?

4. — O nei aš josiu 
Per šilą pas mergelę, 
Nei aš nakvosiu 
Šilely po pušele.

5. O tik aš josiu 
Per lauką pas mergelę, 
Tai aš nakvosiu 
Kiemužy pas uošvelę.

6. — Ei brolau, brolau, 
Broleli dobilėli, 
Kas tau nušėrė 
Juodbėrėlį žirgelį?

7. — Tamsi naktelė 
Man žirgelį nušėrė, 
Šviesus mėnesėlis 
Laukeliu palydėjo.

8. O kai prijojau 
Prie uošvelės dvarelio, 
Garsiai sužvingo 
Juodbėris žirgužėlis.
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9. Garsėj sužvingu 
Jūdbėris žirgužėlis, 

Aš sudūmojau 
Jau savu širdužėlė.

10. O kad išėjtu 
Senūji ūšvytėlė, 

O kad atkeltu 
M a varinius vartėius.

11. O kad atkeltu 
Ma varinius vartėius, 

O kad atlėjstu 

Cidabru lęnciugelus.

12 . O ir išėjna 
Senoji ūšvytėlė, 

O ir atkėlė
Ma varinius vartėius.

13. O ir atkėlė
Ma varinius vartėius, 

O ir atlėjdu
Cidabru lęnciugėlus.

14. O ir išėjna 
Ta janoji mergelė, 

O išsineša
Vajnikeli rąnkėlė.

936.

1. Ej, ėugu, augu 

Kieme mergelė,
Kajp Nemune lęndrėlė. |ds

3. Kajp aš ne gausiu 
Tos norimosios,

Lauksiu užaugančiosios.

2. Plaukėj geltėni,
Vėjdaj raudoni, 

Ltėmenūžis patogus.

4. Ej, augu, augu 
Kieme mergelė, 

Kajp Nemune maldėlis.

b. Plaukėj, kajp karkia j.
Lūpos, kajp dįmbros, 

Ltėmenilžis, kajp lankas.

93?

1. Kamė tu buvaj, 
Oželi manu?
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9. Garsiai sužvingo 
Juodbėris žirgužėlis, 
Aš sudūmojau 
Jau savo širdužėlėj:

10. „O kad išeitų 
Senoji uošvytėlė, 
O kad atkeltų 
Man varinius vartelius.

11. O kad atkeltų 
Man varinius vartelius, 
O kad atleistų
Sidabro lenciūgėlius.“

12. O ir išeina 
Senoji uošvytėlė, 
O ir atkėlė 
Man varinius vartelius.

13. O ir atkėlė 
Man varinius vartelius, 
O ir atleido 
Sidabro lenciūgėlius.

14. O ir išeina 
Ta jaunoji mergelė, 
O išsineša 
Vainikėlį rankelėj.

•236

Zilaitienė

1. Ei, augo, augo 
Kieme mergelė, 
Kaip Nemune lendrelė: (2 k.)

3. Kai aš negausiu 
Tos norimosios, 
Lauksiu užaugančiosios

2. Plaukai geltoni, 
Veidai raudoni, 
Liemenužis patogus!

4. Ei, augo, augo 
Kieme mergelė, 
Kaip Nemune meldelis

5. Plaukai kaip karklai, 
Lūpos kaip dambros, 
Liemenužis kaip lankas!

237
Pocalė

1. — Kame tu buvai, 
Oželi mano?
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MaMne, malūne

Pomūlė manu. (*)

(*) Ąnt tu pavidalu lakštūk: „oželi manu“ ir „pomūlė 

manu“, kožnam posme žemiau.

2. Kąn tu ten tftrbaj? 
Malaū, malaū, malaū, malaū.

3. Kąn tu ten malėj?
Pūrus, kviečius, pūrus, kviečius.

4. Kąn tu ten valgej?
Sėlėnėles, atrubeles.

5. Kąn tu ten gė'rej?
Parugėles, paplaveles.

6. Kamė gulejej?
Su š'mkore, su kūkore.

7. Ar tave ne tvūju?
Tvūju, tvoju, tvūju, tvoju.

8. Su kum tive tvūju?
Su kurėklejs, su žerstėklejs

9. Par kąn tėve tvūju?
Par strėne'les, par kulbeles.

10. O ar tu ne rėkej?
Rėkiau, rėkiau, rėkiau, rėktaū.

11. O kajp tu ten rėkėj?

Me, e, e, e, me, e, e.
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— Malūne, malūne, 1 2 k
Poniule mano!*  Į

* Žemiau kiekviename posme panašiai lakštuok: „Oželi mano" ir „poniule mano"

2. — Ką tu ten dirbai?
— Maliau, maliau, maliau, maliau!

3. — Ką tu ten malei?
— Pūrus, kviečius, pūrus, kviečius!

4. — Ką tu ten valgei?
— Sėlenėles, atrubėles!

5. — Ką tu ten gėrei?
— Parūgėles, paplavėlesl

6. — Kame gulėjai?
— Su šinkore, su kukore!

7. — Ar tave netvojo?
— Tvojo, tvojo, tvojo, tvojo!

8. — Su kuo tave tvojo?
— Su kūrekliais, su žarstekliais!

9. — Per ką tave tvojo?
— Per strėneles, per kulšelesl

10. — O ar tu nerėkei?
— Rėkiau, rėkiau, rėkiau, rėkiau!

11. — O kaip tu ten rėkei?
— Me, e, e, e, me, e, e!
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12. O ar tu ne bėgaj?
Bėga u, bėgau, bėga u, bėgan.

13. O kajp tu ten bėgaj?
Rasės braukdamas, kūli traukdama.

938.

1. Aj, Dijvalau (*), 3. Aj, Dijvalau,
Kilme t būstu, Kūmet būsiu,

Kajp matuSelė? Kajp tėtuSėlis?

2. Kūmet vajkams. 4. Kūmet sonklnsiu
Virsiu koSe'le? Kūdikėli?
Kūmet valgysiu Kūmet pailsėsiu

Skaninsiu? Vaiąndele?

939.

6. O ar tau gajia

1. Ej, daūgel

Musu sese'lu,
4. Ne tajp ji grėbė,

ds Kajp graūdžej verkė,
Ne visos vajnikūtos. Ąnt grėblėlu rymoju.

2. Viėna sese'lė 5 KHusė močiūtė,
yra rytūse, Klūusė senėji,

Ąntrčji vakarūse. 0 kū verki, dukrelė?

3. O Si treėiėji,
Si jauniausioji, 

Ląnk6 Slėneli grėbė.
Nauju grėble'lu? 

Ar baitū dobilėlu?
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12. — O ar tu nebėgai?
— Bėgau, bėgau, bėgau, bėgau!

13. — O kaip tu ten bėgai?
— Rasas braukdamas, kulį traukdams!

238

Norvilienė

1. Ai dievaliau, 
Kuomet būsiu 
Kaip motušėlė?

2. Kuomet vaikams 
Virsiu košelę? 
Kuomet valgysiu 
Skaninėlių?

3. Ai dievaliau, 
Kuomet būsiu 
Kaip tėtušėlis?

4. Kuomet šokinsiu 
Kūdikėlį?
Kuomet pailsėsiu 
Valandėlę?

239

Norvilienė

1. Ei, daugel 
Mūsų seselių, 
Ne visos vainikuotos.

2 k.
4. Ne taip ji grėbė, 

Kaip graudžiai verkė, 
Ant grėblelio rymojo.

2. Viena seselė 
Yra rytuose, 
Antroji — vakaruose.

3. O ši trečioji, 
Si jauniausioji, 
Lankoj šienelį grėbė.

5. Klausė močiutė, 
Klausė senoji: 
— O ko verki, dukrele?

6. O ar tau gaila 
Naujo grėblelio, 
Ar baltų dobilėlių?
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T. O ni ma gajla 
Naūju grėblelu, 

Ni baltu dobilelu.

8. O tik ma gajla 
Jaunu diėnelu, 

Rutelu vajnikė'lu.

9., , Gulbinas lėkė,
Vajn'ika nešė, 

Tajp gražėj uldudamas.

10. O ir apstoju 
Pulkas sese'lu. 

Tąn balta gulbineli.

11. O ir išskyrė 
Mane jaumause, 

Močiutės mylimiause.

12. Mane jaumause, 
Mane slaumause, 

Brolelu mylimiause.

13. Ziurė'k, mergelė, 
Ziurek, jaunoji, 

Kajp tos rūteles dre'ba.

14. Tajp tu drebė'si, 
Manu mergelė, 

Kajp manu r^nko būsi.

15. Kad buc žinūjus 
Toki berne'li, 

Tūkta rusta širdele.

16. Buc atsilenkus 
Aušrelėj auštant ()  

Saulelės pazarė'le.
*

17. Ej, daugel, daūgel 
Mūsų brolelu.

(*) Kifiir randam: aušrelės linksmu.

Beg visi pentintfti.

18. Vienas brolelis 
Augu rytūse, 

Ąntritsis vakarėse.

19. O šis trečiasis 
Musu brolelis 

Ląnkū šieneli pjčvė.

20. Ne tajp jis pjūvė, 
Kajp gajlej vėrkė, 

Ąnt dalgiu iu rymoju.

21. O kū tu stovi, 
Kū tu nepjauji, 

Kū ryma; ant dalge'lu?

22. O ar tau gajla 
Senu tėve'lu, 

Ar senosios močiiitės?

23. O ar tau gaila 
Brolū, sese'lu, 

Ar jaunu giminė'lu?

24. O ni ma gajla 
Senu tėve'lu, 

Ni senos motynė'lės.
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7. — O nei man gaila 
Naujo grėblelio, 
Nei baltų dobilėlių.

8. O tik man gaila 
Jaunų dienelių, 
Rūtelių vainikėlio.

9. Gulbinas lėkė, 
Vainiką nešė, 
Taip gražiai ulduodamas.

10. O ir apstojo 
Pulkas seselių 
Tą baltą gulbinėlj.

11. O ir išskyrė
Mane jauniausią, 
Močiutės mylimiausią,

12. Mane jauniausią, 
Mane slauniausią, 
Brolelių mylimiausią.

13. — Žiūrėk, mergele, 
Žiūrėk, jaunoji, 
Kaip tos rūtelės dreba.

14. Taip tu drebėsi, 
Mano mergele, 
Kai mano rankoj būsi.

15. — Kad būč žinojus 
Tokį bernelį, 
Tokia rūsčia širdele,

16. Būč atsilenkus 
Aušrelei auštant,. 
Saulelės pazarėle.

17. Ei, daugel, daugel 
Mūsų brolelių, 
Beg visi pentinuoti.

18. Vienas brolelis 
Augo rytuose, 
Antrasis — vakaruose.

19. O šis trečiasis 
Mūsų brolelis 
Lankoj šienelį piovė.

20. Ne taip jis piovė, 
Kaip gailiai verkė, 
Ant dalgužio rymojo.

21. — O ko tu stovi, 
Ko tu nepiauni, 
Ko rymai ant dalgelio?

22. O ar tau gaila 
Seno tėvelio, 
Ar senosios močiutės?

23. O ar tau gaila 
Brolių, seselių, 
Ar jaunų giminėlių?

24. — O nei man gaila 
Seno tėvelio, 
Nei senos motinėlės,
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25. O tik ma gajla 26. 
Jaunės mergelės 

Ir jos jaunė diėne'lu.

Ir josios jaunė, 
Jaunė diėnelu, 

Rutelu vajnikėlu.

1 A 5 pas tėveli 
Tas viens sūnelis, 

Kajp gino ąnžūlėlis, 1 
Ląnke'lė dobilėlis. I

2. Sė'nau žirgeli 
Naujd štajne'lė 

Grynėmsioms avižėlėms, 
Ląnkelės dobilėlejs.

3. Kajp nusišėnau 
Bėra žirgeli, 

Pastojau karejvėlu, 

Dragėnu draugalelu.

4. I kilpa stčjau, 
Ąnt žirgu sėdau, 

Pasidlrgė plinte'lė, 
Nuščviau balandėle.

5. Ej, brėlau, brėlau, 

Broleli manu, 
Kam Š6vej baląndė'le, 
Naminbže paukštele?

6. Ar-gl ne gavaj, 
Manu broleli, 

Girėžės lakunėli, 
Marėlu narunėli?

7. Girios lakėnaj, 
O, jiė išlakstė, 

Po žalusias gireles, 
Po lygiąsias piėve'les.

8. Manu narėnaj, 
O, jiė išnardė 

Po jūres, po mareles, 

Po čystus vąndenėlus.

9. Uj, vėrkė, vėrkė 
Tėvs, motynelė 

Sune'li išlcjsdami 

I svėtima šalele.

10. Ej, cit, ne vėrki, 
Tėvs, motynelė, 

Da rasi ir sugrjnšiu, 
Nors po trejų mete'lu,

11. O ja ne nukirs 
šviėsus kardelis, 

Ne sum/nios žirgėlis 
I j ėda purvynėli.

12. O jau nukirtu 
šviesus kardėlis, 

Sumynioju žirgelis, 
Ne parjėja sunėlis.
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25. O tik man gaila 
Jaunos mergelės 
Ir jos jaunų dienelių,

26. Ir josios jaunų, 
Jaunų dienelių, 
Rūtelių vainikėlio!

240

Bakšaitienė

1. Aš pas tėvelį 
Tas viens sūnelis, 
Kaip girioj ąžuolėl 
Lankelėj dobilėlis.

2. Šėriau žirgelį 
Naujoj stainelėj 
Grynosioms avižėlėms, 
Lankelės dobilėliais.

3. Kai nusišėriau 
Bėrę žirgelį, 
Pastojau kareivėliu, 
Dragūnų draugalėliu.

4. Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Pasidirgė plintelė, 
Nušoviau balandėlę.

5. — Ei brolau, brolau, 
Broleli mano, 
Kam šovei balandėlę, 
Naminužę paukštelę?

6. Argi negavai, 
Mano broleli, 
Giružės lakūnėlį, 
Marelių narūnėlį?

7. — Girios lakūnai, 
O, jie išlakstė 
Po žaliąsias gireles, 
Po lygiąsias pieveles.

8. Marių narūnai, 
O, jie išnardė 
Po jūres, po mareles, 
Po čystus vandenėlius

9. Ui, verkė, verkė 
Tėvs, motinėle, 
Sūnelį išleisdami 
Į svetimą šalelę.

10. Ei, cit, neverki, 
Tėvs, motinėle, 
Dar rasi ir sugrįšiu 
Nors po trejų metelių,

11. O jei nenukirs 
Šviesus kardelis, 
Nesumynios žirgelis 
Į juodą purvynėlį.

12. O jau nukirto 
Šviesus kardelis, 
Sumyniojo žirgelis, — 
Neparjoja sūnelis.
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941.

1. Ej, tu, rūtelė 
Manu žaloji. 
0 kū pavytaj 1 , 

f US
Žala būdama? J

i. Ka ne pavysiu, 
Žala būdama; 
Žad mane skinti 

Tos skinėjelės.

2. 0 kū pavytaj 
Žalū būdama?

0 kam nulejdaj 
Žalks šakeles?

6. Ej, tu, seselė 

Manu jaunoji, 
0 kū nulūdaj 
Jauna būdama?

3. 0 kam nulejdaj 
Žalas sakeles, 

Ir nū šakelu 
Žalus lape'lus?

7. 0 kū nulūdaj 
Jauna būdama? 
0 kam nulejdaj 
Baltas rąnke'les?

4. Ir nū šakelu 
Žalus lapei us, 

Ir nū lape'lu 
Auksu rasele?

*

8. 0 kam nulejdaj, 
Baltas rąnkėles? 
Ir nū rąnke'lu 
Auksu žiėde'lus?

9. Ka ne nulėjsiu, 

Jauna būdama,

♦ *
Aj, žadi, lejdžia 

Mane močiūtė.

949.

1. Augin matė viė'ntini 
Sūneli Damūia.

2. Par tris dienas viėntinfs 
Ni gėrė, ni valgė.

3. O jau šendiė'n sune'lis 
Karana išjoju.
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4. O ju sena mūtyna 
Par nūkti ne mlgu.

5. Par nakti ne miėgoju, 
G ro matei e piešė.

6. Papiėsusi grūmata 

Karana išlėjdu.



•241
Norvilienė

l. — Ei tu, rūtele 
Mano žalioji, 
0 ko pavytai, 
Žalia būdama?

5.

2 k.

— Ką nepavysiu, 
Žalia būdama, — 
Žad mane skinti 
Tos skynėjėlės.

2. 0 ko pavytai, 
Žalia būdama? 
0 kam nuleidai 
Žalias šakeles?

6. — Ei tu, sesele 
Mano jaunoji, 
0 ko nuliūdai, 
Jauna būdama?

3. O kam nuleidai 
Žalias šakeles 
Ir nuo šakelių 
Žalius lapelius?

7.

•

0 ko nuliūdai, 
Jauna būdama?
0 kam nuleidai 
Baltas rankeles?

4. Ir nuo šakelių 
Žalius lapelius, 
Ir nuo lapelių 
Aukso raselę?

8.

•

0 kam nuleidai 
Baltas rankeles 
Ir nuo rankelių 
Aukso žiedelius?

9. — Ką nenuleisiu, 
Jauna būdama, 
Ai, žada, leidžia 
Mane močiutė.

242
Cvirkienė

l. Augin motė vientinį l % 
Sūnelį Daniulą. j

2. Per tris dienas vientinys 
Nei gėrė, nei valgė.

3. O jau šiandien sūnelis 
Karana išjojo.

4. O jo sena motina 
Per naktį nemigo,

5. Per naktį nemiegojo, — 
Gromatėlę piešė.

6. Papiešusi gromatą, 
Karana išleido:
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7. Sunaū manu, Daniūla, 
Bent sugr/nžk atgald.

8. Tavu pati Kasiiilė. 
Dldė vala ėmė.

9. Tavu v/na, saldu midų 
Alvėms išnešioju.

10. Tavu jūpas aroslnes 
Kasdtė'n pardėvėju.

11. Tavu žirgus jūdbėrėlus 
Kasdtė'n parvažineju.

12. Tavu jaučius palšonė'lus 
Tą'nciuje prašoku.

13. Ir sugrj'nžu Daniūla
I septintus metiis.

14. Išėjn pati Kasiiilė 
Ąnt šiū didžiu dvaru.

15. Da nė davė ni rankos, 
Jos galva nukirtu.

16. Ejs Daniūla gilu skle'pa 
Vyną pažiurė'ti;

17. Rįnda vyną, saldu midų 
Vėrpelė supilta.

18. Ejs Daniūla aukšta svirną 
Jūpu pažiurė'ti;

19. R^nda jiipas aroslnes 
Vagy sukabintas.

20. Ejs Daniūla i stajne 
Žirgu pažiurė'ti;

21. R^nda žirgus judbėrėlus. 
Stajne'lė žvingauja.

22. Ejs Daniūla i stalda 
Jaučiu pažiurė'ti;

23. Rįnda jaučius palsonėlus, 
Stalde'ly būbauja.

24. Ej, močilitė, motynėlė, 
Tu turi tris gnekus.

25. Viė'nas gnėkas, motynėlė: 
Gromatė'le piė'šej.

26. Ąntras grė'kas, motynėlė: 
Jos galva nukirtau.

27. Trečias gnė'kas, motynė'lė: 
Siratelej llku:

28. Manu miė'li vajke'lej, 
Vajke'lej, siratos.

943.
1. O žvirblelis, nabagė'lis, 

Visas ne galėju,
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Galvyte skaudėju, I 
Krajpyt ne galė'ju I



7. „Sūnau mano, Daniula, 
Bent sugrįžk atgalio,

8. Tavo pati Kasiulė
Didžią valią ėmė:

9. Tavo vyną, saldų midų 
Alvėms išnešiojo,

10. Tavo jupas arosines 
Kasdien pardėvėjo,

11. Tavo žirgus juodbėrėlius 
Kasdien parvažinėjo,

12. Tavo jaučius palšonėlius 
Tanciuje prašoko.“

13. Ir sugrįžo Daniula 
Į septintus metus.

14. Išein pati Kasiulė 
Ant šio didžio dvaro.

15. Dar nedavė nė rankos,— 
Jos galvą nukirto.

16. Eis Daniula gilų skiepą 
Vyno pažiūrėti, —

17. Randa vyną, saldų midų 
Verpelėj supiltą.

18. Eis Daniula aukštą svirną 
Jupų pažiūrėti, —

19. Randa jupas arosines 
Vagy sukabintas.

20. Eis Daniula į stainią 
Žirgų pažiūrėti, —

21. Randa žirgus juodbėrėlius— 
Stainelėj žvingauja.

22. Eis Daniula į staldą 
Jaučių pažiūrėti, —

23. Randa jaučius palšonėlius — 
Staldely būbauja.

24. — Ei močiute motinėle, 
Tu turi tris griekus:

25. Vienas griekas, motinėle, — 
Gromatėlę piešei.

26. Antras griekas, motinėle, — 
Jos galvą nukirtau.

27. Trečias griekas, motinėle, — 
Siratėliai liko,

28. Mano mieli vaikeliai, 
Vaikeliai siratosl

243

Vidikytė

1. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo:

Galvytę skaudėjo, 
Kraipyt negalėjo.
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2. O žvirblelis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Snapytis skaudėju, 
Lesi nė f ne galėju.

3. O žvirble'lis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Liėžuvytis skaudėju, 
čažėt ne galėju.

4. O žvirble'lis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Sparnytis skaudėju, 
Plėsnot ne galėju.

5. O žvirble'lis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Plųnksnytės skaudėju, 
Eakiot ne galėju.

*
10. O žvirble'lts, nabagėlis, 

Visas ne galėju,

6. O žvirble'lis, nabagėlis. 

Visas ne galėju, 
ūdegytė skaudėju, 
Skisčiot ne galėju.

7. O žvirble'lis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Papilvytė skaudėju, 
Pritūpt ne galėju.

8. O žvirble'lis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Kojūtė skaudėju, 
Strakčiot ne galėju

9. O žvirble'lis, nabagėlis, 
Visas ne galėju, 
Rukiitė skaudėju, 
Rukčiot ne galėju.

♦
*

Strajiikas skaudėju, 
Strajot ne galėju.

944.
1. Ąnt aukštūju kalnužė'lu 

Stov margas dvarelis, 
Tam dvarely, tam margamjam)

Vajkščioju mergelė. J

2. Vajkščio mėrga po sakiyče, 
Rąnkas grajžydama, 

O jau manu širdis plyšu, 
Ąnt jos žiūrėdamas.
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2. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Snapytis skaudėjo, 
Lesinėt negalėjo.

3. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Liežuvytis skaudėjo, 
Cežėt negalėjo.

4. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Sparnytis skaudėjo, 
Plėsnot negalėjo.

5. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Plunksnytės skaudėjo, 
Lakiot negalėjo.

6. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Uodegytė skaudėjo, 
Skisčiot negalėjo.

7. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Papilvytė skaudėjo, 
Pritūpt negalėjo.

8. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Kojutė skaudėjo, 
Strakčiot negalėjo.

9. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo: 
Rukutė skaudėjo, 
Rukčiot negalėjo.

10. O žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo: 
Strajukas skaudėjo, 
Strajot negalėjo.

244
Kemzuriukė

1. Ant aukštojo kalnužėlio
Stov margas dvarelis, 
Tam dvarely, tam margajam, 1 2 k 
Vaikščiojo mergelė. i

2. Vaikščioj merga po seklyčią, 
Rankas graižydama, 
O jau mano širdis plyšo, 
Ant jos žiūrėdama.
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3. Sesios žvakys jau niidegė, 
Pakol parkalbėju, 

Septintosios jau i puse, 
Pakol gult išeju.

4. Atsigręnžki, mergužėlė, 
Juk tu būsi manu;

Kajp aš gręnšiūs, bernužėli, 
Kad ma galva skauda.

5. Kajp aš gijusius, bernužėli. 

Kad man galva skauda;
Nutrotyjau vajnikeli 

Viena valąndele.

6. Kajp aš augau pas močiūte 

Kajp rožė žydėjau, 
Kajp nuvėjaū už berne'lu 

Radaus jūdbruvė'lė.

7. Kad aš praūsčiaus ’nū ryte'lu 

LikI vakarė'lu, 
Aš ne būsiu tokia balta, 

Kajp pas motynė'le.

8. Dučiau, dučiau dorelė'li 
Ąnt žalu mujle'lu: 

Nusiprauski, mergužėlė, 

Būsi da baltesnė.

9. Dučiau, dučiau tris šimte'lus 
Ąnt baltu čepče'lu: 

Užsidęngki, mergužėlė, 
Būsi da gražesnė.
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3. Šešios žvakės jau nudegė, 
Pakol perkalbėjo, 
Septintosios jau į pusę, 
Pakol gult išėjo.

4. — Atsigręžki, mergužėle, 
Juk tu būsi mano.
— Kaip aš gręšiuos, bernužėli, 
Kad man galvą skauda.

5. Kaip aš gręšiuos, bernužėli, 
Kad man galvą skauda, — 
Nutrotijau vainikėlį 
Viena valandėle.

6. Kai aš augau pas močiutę, 
Kaip rožė žydėjau, 
Kai nuėjau už bernelio, 
Radaus juodbruvėlė.

7. Kad aš prausčiaus nuo rytelio 
Ligi vakarėlio, 
Aš nebūsiu tokia balta 
Kaip pas motinėlę.

8. — Duočiau, duočiau dorelėlį 
Ant žalio muilelio: 
Nusiprauski, mergužėle, 
Būsi dar baltesnė.

9. Duočiau, duočiau tris šimtelius 
Ant balto čepčelio: 
Užsidenki, mergužėle, 
Būsi dar gražesnė.
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10. Ni ma rėjkia trijų šimtti, 
Ni baltu čepčelu, 

Da gražesnis vajnikė'lis 
Ąnt manu galvelės.

1. Galė iaūku
Lazdynaj, lazdynaj;

Tam lazdyne 
Putinaj žalavu, 

E, o, (*)  
Tam lazdyne 

Putinaj žalavu.

(*) Ąnt tu pavydalu lakštuk: „e^ o,“ su dvim pastarim 
ajllm žėdnam posme žemiau.

(**) Kūjsis=mažas ūdas, arba varmas.

ds

2. Tam lazdyne 
Putinaj žalavu, 

Ąnt šake'lės 
Lakštingala dajnavu.

3. Ąnt šake'lės 
Lakštingala dajnavu, 

Įsikandus
Aviėtė'le nešioju.

4. Įsikandus 

Aviėtyle nešidju, 
Trečio dieno 

Karūmene išjoju.

5. Trečio dieno 
Kartimene išjoju, 

Ąnt devyntčs 
Namdniuj parjoju

(Uzrašaj kūjsiu).

1. Kas ten būvu bildėjimas, 
Po girele traškėjimas.

ds
2. Kūjsiu()  kčja pasprūdu, 

Iš ^nžulu iškrltu.
**
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10. — Nei man reikia trijų šimtų, 
Nei balto čepčelio, — 
Dar gražesnis vainikėlis 
Ant mano galvelės.

245
Juškytė

1. Gale lauko 
Lazdynai, lazdynai! 
Tam lazdyne 
Putinai žaliavo,
E, o*,  
Tam lazdyne 
Putinai žaliavo!

* Žemiau kiekviename posme panašiai lakštuok: „E, 0“ su dviem paskutinėm eilu* 
tėm.

2 k.

2. Tam lazdyne 
Putinai žaliavo, 
Ant šakelės 
Lakštingala dainavo.

3. Ant šakelės 
Lakštingala dainavo, 
Įsikandus 
Avietėlę nešiojo.

4. Įsikandus 
Avietėlę nešiojo, 
Trečioj dienoj 
Kariuomenę išjojo.

5. Trečioj dienoj 
Kariuomenę išjojo 
Ant devintos 
Namoniui parjojo

246
Pocalė

(Kuisio užrašai)

1. Kas ten buvo bildėjimas, 1 2 k kuisio koja pasprūdo, 
Po girelę traškėjimas! J ’ Iš ąžuolo iškrito!
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3 Akys nardu, rubulūja, 

Maru kūjsiu pr'ipulis.

4. Dukit žlne brolėluj
Ir miėlajaj seselėj.

5 Ir pribūvu brolelis 
Ir mieloji seselė.

6 Klausė brolis, sesele, 
Kąn paliksi, kujsėli?

7. Aš tau paliksiu nagus, 

Kumpa, snapa ir ragus,

8. Ir du svaru lašiniu, 
Ir užtrinu riestiniu.

9. Sųmpius,kumpius valgyki, 

O mėse'le būdyki.

10. Iš ake'Iu-spąnke'les, 

Iš ause'lutaure'les.

11. Iš stibūklu-pabuklės, 
Skūra te buv ąnt būgnu.

1. Pasakyk ma, Marušajtė, 

O kum prijimsi tus svete'Ius, | 
Kad ir be manės? I

2. Taj gendrolu alučiu,
O jū broli midūčiu,

O trubočiu, nabagėli, 
Prasta arėlka.

3. Pasakyk ma, Marušajtė, 
O kum valgydinsi tūs svete'Ius, 

Kad ir be manės?

4. Taj gendrolu žąnsiė'na,
O ju broli ąntiėna,
O trubočiu, nabagėli, 

Prasta kiauliena.
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3. Akys nardo, rubuliuoja, 
Maro kuisio priepuolis.

4. — Duokit žinią broleliui 
Ir mielajai seselei.

5. Ir pribuvo brolelis 
Ir mieloji seselė.

6. Klausė brolis, seselė:
— Ką paliksi, kuiseli?

7. — Aš tau paliksiu nagus, 
Kumpą snapą ir ragus,

8. Ir du svaru lašinių, 
Ir užtrino riestinių!

9. Sumpius, kumpius valgyki. 
O mėselę būdyki!

10. Iš akelių — spankelės, 
Iš auselių — taurelės!

11. Iš stibuklų — pabūklas, 
Skūra tebūv ant būgno!

247

Vidikytė

1. — Pasakyk man, Marušaite, 
O kuo priimsi tuos svetelius, 1 2 k 
Kad ir be manęs? j

2. — Tai gendrolių alučiu, 
O jo brolį midučiu, 
O trūbočių nabagėlį 
Prasta arielka.

3. — Pasakyk man, Marušaite, 
O kuo valgydinsi tuos svetelius, 
Kad ir be manęs?

4. — Tai gendrolių žąsiena, 
O jo brolį antiena, 
O trūbočių nabagėlį 
Prasta kiauliena.
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5. Pasakyk ma, Marušajtė, 
Kur guldysi tūs svete'lus, 

Kad ir be manės?

6. Taj gendrolu ąnt šutu, 
O jū broli po šutu, 

O trubėčiu, nabagėli, 
Po pečiumi.

7. Pasakyk ma, Marušajtė, 

Kūm užklėsi tūs svete'lus, 
Kad ir be manės?

8. Taj gendrolu dvikarte, 
O jū broli paklode, 
O trubdčiu, nabagėli, 
Ptastajs kajlinėjs.

948.

1. O, tu, taboka

Manu rudoji,
Aš tave ne trjhsiu, |
I raga ne pilsiu, |ds

O ni ne smauksiu. J

2. O, tu, rūtelė 
Manu žalėj i, 

Aš tave ne skinsiu, 
Vajnlku ne pinsiu, 

* Ni ne dėvėsiu.

5. To obalėlė 

Lakštingalelis 
Taj gražėj čiulbeju,

3. O, tu, mergytė 
Manu jaundji, 

Aš tave ne vėsiu, 
Tu manu ne būsi, 

Jauna mergelė.

4. Manu tėve'lu 
Margas dvarelis, 

O tame dvarely 
Yr vyšnių sodelis, 

Yr obalėlė.

Nakvyne turėju 
Vyšnių sodely.
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5. — Pasakyk man, Marušaite, 
Kur guldysi tuos svetelius, 
Kad ir be manęs?

6. — Tai gendrolių ant suolo, 
O jo brolį po suolu, 
O trūbočių nabagėlį 
Po pečiumi.

7. — Pasakyk man, Marušaite, 
Kuo užklosi tuos svetelius, 
Kad ir be manęs?

8. — Tai gendrolių dvikarte, 
O jo brolį paklode, 
O trūbočių nabagėlį 
Prastais kailiniais.

248
Dailydalė

1. O tu, taboka 
Mano rudoji, 
Aš tave netrinsiu, i 
Į ragą nepilsiu, } 2 k.
O nei nešniauksiu! J

2. O tu, rūtele 
Mano žalioji, 
Aš tave neskinsiu, 
Vainiko nepinsiu 
Nei nedėvėsiul

3. O tu, mergyte 
Mano jaunoji, 
Aš tave nevesiu, 
Tu mano nebūsi, 
Jauna mergelei

4. Mano tėvelio 
Margas dvarelis, 
O tame dvarely
Yr vyšnių sodelis, 
Yr obelėlė.

5. Toj obelėlėj 
Lakštingalėlis 
Tai gražiai čiulbėjo, 
Nakvynę turėjo 
Vyšnių sodely!
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949.

1. Aš pas savu Nastužėlė 
Ėjčiau nakti gulti, 

O Nastelė ma atsakė:) .I Qg 
Kelsiu rytd kiilti. /

2. Snjnga, drimba, tą'msi naktis, 

Praded vilkaj kaukti, 
Vilkas pilkas su kundoku 

Lauk ąnt ke'Iu mane.

3. Aš pro vilką prašilę n kės, 
Ėjsiu namu giilti, 

O Nastelė manu miė'la, 
Kelsi ryto kulti.

4. Atsikėlęs ąnkstl ryta, 
Ėjsiu ulavėti, 

Pasijėmes šviė'se striė'lba, 
Ėjsiu pamedžioti.

5. Aš išgirdau gegužėle 
Girelė kaku'jąnt, 

Bene manu Nastužėlė 
Tajp graūdžej raudojo.

6. Ne verk, ne verk, Nastužėlė, 
Tave ne užmirštu, 

Kajp išjėsiu kariimene, 
Gromata rašysiu.

7. Parsiųntinsiu gromatėlė 
Lik trijų metelu,
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249
Tornašauskytė

1. Aš pas savo Nastužėlę 
Eičiau naktį gulti, 
O Nastelė man atsakė: 
— Kelsiu rytoj kulti!

2. Sninga, drimba, tamsi naktis, 
Praded vilkai kaukti, 
Vilkas pilkas su kundoku 
Lauk ant kelio mane.

3. Aš, pro vilką prasilenkęs, 
Eisiu namo gulti, — 
O Nastelė mano miela 
Kelsi rytoj kulti!

4. Atsikėlęs anksti rytą, 
Eisiu uliavoti, 
Pasiėmęs šviesią strielbą, 
Eisiu pamedžioti.

5. Aš išgirdau gegužėlę 
Girelėj kukuojant, — 
Bene mano Nastužėlė 
Taip graudžiai raudojo?

6. — Neverk, neverk, Nastužėlė, 
Tave neužmiršiu, — 
Kai išjosiu kariuomenę, 
Gromatą rašysiu.

7. Parsiuntinsiu gromatėlę 
Lig trijų metelių
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Ir primušiu pečetele 
Rūtų vajnikelu.

8. Sėdžiu, r/mau nęndrynė'ly, 
Girdžiu vilktis kaūkiąnt;

O Naste'lė manu miela, 
Ilgii tkve laukti.

350.
1. Aš tau pirksiu skepetėle. 2. Aš tau pirkau skepetė'le,

Aš ne Imsiu. Kur tu dejej?
Aš tau pirksiu. Aš ne Imsiu. Pardėvėjau.

0 tu vilėkė. Meluji šiokia.
Ir tu pati tokia. Ir tu pati tdkia.

Viloju vllva, viloju, Vilėju vlfva, viloju,
Vanagėlis tarė ds Vanagėlis tarė

Tupėdamas: Tupėdamas:

3. Aš tau pirksiu: (,baronus, žiu poną, šajėna, žiurstą, šniu- 

raūka, vysta, jaksa, štolta, brūsiota, kaspinus, jūdaunyče 
mutura, gobtūra, verykus, pąnkas“). (♦)

251 (##)•

1. Aš pasėjau žala llnajds

Jkmti, drldi, žala llna,l
Žala liną pasėjau. (***)  j 8

(*) Pnė kožnu drabužiu tvaskėk pirmas ir paskutiniai 
aštuntas ejlks.

(**) Palygink 73 dajna.

(♦♦* (**)) Ąnt tu pavydalu lyrifk; Jkmti, drlbi“, kartpdams 
vožmausi žodi, arba darba su vėjkžodžtu ąnt gala.

2. Ir isdygu žalas linas, 
Jkmti, drldi, žalas linas, 

Žalas linas išdygo.
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Ir primušiu pečėtėlę 
Rūtų vainikėliu.

8. Sėdžiu, rymau nendrynėly, 
Girdžiu vilkus kaukiant, — 
O Nastele mano miela, 
Ilgu tave lauktil

250
Kemzuriukė

1. — Aš tau pirksiu skepetėlę!
— Aš neimsiu!
— Aš tau pirksiu!
— Aš neimsiu!
— O tu viliokė!
— Ir tu pati tokia!
Viliojo vilva, viliojo, 
Vanagėlis tarė 
Tupėdamas:

2 k.

2. — Aš tau pirkau skepetėlę - 
Kur tu dėjai?
— Pardėvėjau!
— Meluoji šiokia!
— Ir tu pati tokia!
Viliojo vilva, viliojo, 
Vanagėlis tarė 
Tupėdamas:

3. Aš tau pirksiu: baronus, žiuponą, sijoną, žiurstą, šniūrauką, vystą, jak- 
są, štoltą, bruslotą, kaspinus, juodaunyčią, muturą, gobtūrą, verykus, 
pankas.*

* Dainuodamas apie kiekvieną drabuži, Įvaškuok panašiai kaip pirmajame ir antra
jame posme.

** Panašiai lyruok: „Jamti dridi", kartodamas svarbiausią žodį arba darbą su veiks
mažodžiu gale.

251

Norvilienė

l. Aš pasėjau žalią liną, (2 k.)
Jamti dridi, žalią liną, 1
Žalią liną pasėjau.**  J

2. Ir išdygo žalias linas, 
Jamti dridi, žalias linas, 
Žalias linas išdygo.

523



3. Aš atlankiau žala Fina.

4. Nuravėjau žala liną;

5. Ir užaugu' žalas linas.

6. Ir pražydu žalas linas.

7. Ir nundku žalas linas

8. Ir nurdviau žala liną.

9. Ir sustačiaii žala liną.

10. Ir parvežiau žala liną.

11. Ir niikaršiau žala liną.

12. Ir Įmerkiau, žala Fina.

13. Ir paklojau žala liną.

25. Taj dėvej

14. Ir apverčiau žala liną.

15. Ir prikelau žala liną.

16. Ir surišau žala liną.

17. Ir sudžičviau žala liną.

18. Ir. išmyniau žila liną.

19. Ir nubrukaū žAla linu.

20. Nušukavau žila linu.

21. Jr suverpiau plonas gijas.

22.Ir išaudžiau pldnas drobes.

23- Išbalinau plonas drobes.

24. Ir pasiuvaū marškinelus.

u marškinelus.

26. Ir nuplyšu marškinelej, 
Jamti drldi, marškinelej, 
Marškinėj nuplyšu.

959.

1. Ąnsaj senis senutėlis, 

Ąns mkne norėjų, 
Aj, diija, diija, diija, K 
Ąns mane norėjų; (♦) J
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3. Aš atlankiau žalią liną.

4. Nuravėjau žalią liną.

5. Ir užaugo žalias linas.

6. Ir pražydo žalias linas.

7. Ir nunoko žalias linas.

8. Ir nuroviau žalią liną.

9. Ir sustačiau žalią liną.

10. Ir parvežiau žalią liną.

11. Ir nukaršiau žalią liną.

12. Ir įmerkiau žalią liną.

13. Ir paklojau žalią liną.

25. Tai dėvėjau

14. Ir apverčiau žalią liną.

15. Ir prikėliau žalią liną.

16. Ir surišau žalią liną.

17. Ir sudžioviau žalią liną.

18. Ir išmyniau žalią liną.

19. Ir nubrukau žalią liną.

20. Nušukavau žalią liną.

21. Ir suverpiau plonas gijas.

22. Ir išaudžiau plonas drobes.

23. Išbalinau plonas drobes.

24. Ir pasiuvau marškinėlius.

marškinėlius.

26. Ir nuplyšo marškinėliai, 
Jamti dridi, marškinėliai, 
Marškinėliai nuplyšo.

252

Pocalė

1. Ansai senis senutėlis, 
Ans mane norėjo, 
Ai, duja, duja, duja, 1 
Ans mane norėjo,  j*

* Žemiau kiekviename posme panašiai lakštuok: „Ai duja, duja, duja" su antra eilute.
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2. Po kajliniū skrabntėlu 

Pnė manės atjėju.

3. Kajp atjėju pnė vartėlu, 
Kumelė suklupo.

4 Kajp nusėdu nu kumėlės, 
Kumšte pasirėmė.

5. Kad ąns ėjų par kiemeli, 
Vyženos skrabėju.

6. Kad ivėju i svirnėli, 

Agle'le smirdėju.

7. Kad užsėdu už stalelu, 
Kajp dagys žydėju.

8. J ūdos rankos ąnt stalelu, 
Akys ąnt lęntynos.

13. ĄnsAj jaunas jaunikėjtis, 
Ąns mkne norėjų,

14. Po atiėsu, karmazinu 

Pnė manės atjėju.

15. Kad atjoju pnė vartelu 
Žirgelis sužvingu.

16. Kajp nusėdu nū žirgėlu 

Lęndre pasirėmė.

17. Kad ąns ėjų par kiemeli 
Batėlej girgždėju. ■

18. Kad ivėju i svirneli, 

Rūtelės kvepėju.

19 Kajp užsėdu už stalelu, 
Kajp rėžė žydėju.

9. Ir žodėlus, kur kalbeju, 
I pūdeli dėjau.

20. Baltos rąnkos ąnt stalelu, 
Akys i mergele.

10. Pokiėmėli, kur vAjkščioju, 21. Ir žodelus, kur kalbeju, 
Notrlnėms užsėjau. I širdele dėjau.

11. I svirnėli par kiemeli 
Strypėlejs iėMjdau.

12. Ulytelėms, par lankčius 
Pėdsakajs issiųndžiau.

22. Po kiemeli, kur vajkščioju, 
Rūteles užsėjau.

23. I svirneli par kiėmėli 
Až pati iėlėjdau.

24. Ulytėlėms, par laukėjus 

Broleli pasąmdžiaū.
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2. Po kailinių skrebutėliu 
Prie manęs atjojo.

3. Kai atjojo prie vartelių, 
Kumelė suklupo.

4. Kai nusėdo nuo kumelės, 
Kumščiu pasirėmė.

5. Kad ans ėjo per kiemelį, 
Vyženos skrabėjo.

6. Kad įėjo į svirnelį, 
Eglele smirdėjo.

7. Kad užsėdo už stalelio, 
Kaip dagys žydėjo.

8. Juodos rankos ant stalelio, 
Akys ant lentynos.

9. Ir žodelius, kur kalbėjo, 
Į puodelį dėjau.

10. Po kiemelį, kur vaikščiojo, 
Notrynėms užsėjau.

11. Į svirnelį per kiemelį 
Strypeliais išleidau.

12. Ūlytėlėms, per laukelius 
Pėdsakais išsiundžiau.

13. Ansai jaunas jaunikaitis, 
Ans mane norėjo,

14. Po atlošu, karmazinu 
Prie manęs atjojo.

15. Kad atjojo prie vartelių. 
Žirgelis sužvingo.

16. Kai nusėdo nuo žirgelio, 
Lendre pasirėmė.

17. Kad ans ėjo per kiemelį, 
Bateliai girgždėjo.

18. Kad įėjo į svirnelį, 
Rūtelės kvepėjo.

19. Kai užsėdo už stalelio, 
Kaip rožė žydėjo.

20. Baltos rankos ant stalelio, 
Akys į mergelę.

21. Ir žodelius, kur kalbėjo, 
Į širdelę dėjau.

22. Po kiemelį, kur vaikščiojo, 
Rūteles užsėjau.

23. Į svirnelį per kiemelį 
Aš pati išleidau.

24. Ūlytėlėms, per laukelius — 
Brolelį pasamdžiau.
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253

1. Pavadinkit
Poną vajta, 
Tegh gaudajl^ 
Gijdi grėjtaj. J

8. Pėnas vajtas 
Vajtėdamas, 
Plikė g&jčli 

Randėdamas.

2. Pėnas vajtas 
Vajtodamas, 
Gaudė gajdi 
Randėdamas.

’9. Pavadinkit 
Poną vajta, 
Tegii ve'rda, 
Gajdi grėjtaj.

3. Pavadinkit 
Poną vajta, 
Tegu pjauna 
Gajdi grėjtaj.

10., Ponas vajtas 
Vajtodamas, 
Virė gajdi 
Raudodamas.

4. Ponas vajtas 
Vajtodamas, 
Pjovė gajdi 
Raudėdamąs.

11. Pavadinkit 
Poną vajta, 
Tegii ė'da 
Gajdi grėjtaj.

5. Pavadinkit 

Poną vajta, 
Tegii peša 
GAjdi grėjtaj.

12. Ponas vajtas 
Vajtodamas, 
ėdė gajdi 
Raudodamas.

6. Ponas vajtas 
Vajtėdamas, 
Pe'ša gajdi 

■ Randėdamas.

13. Pavadinkit 
Poną vajta, 
Tegii Išmet 
Gajdi grėjtaj.

7. Pavadinkit 
Pėna vėjta, 
Tegd pllkaj 
Gajdi grėjtaj.

14. Ponas vajtas 

Vajtodamas, 
Išmet gajdi 
Stenėdamas.
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*253
Blažienė

1. Pavadinkit
Poną vaitą, 
Tegu gaudai 1 2 k 
Gaidį greitai. J

8. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Plikė gaidį 
Raudodamas.

2. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Gaudė gaidį 
Raudodamas.

9. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu verda 
Gaidį greitai.

3. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu piauna 
Gaidį greitai.

10. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Virė gaidį 
Raudodamas.

4. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Piovė gaidį 
Raudodamas.

11. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu ėda 
Gaidį greitai.

5. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu peša 
Gaidį greitai.

12. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Ėdė gaidį 
Raudodamas.

6. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Peša gaidį 
Raudodamas.

13. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu išmet 
Gaidį greitai.

7. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu plikai 
Gaidį greitai.

14. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Išmet gaidį 
Stenėdamas.
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Ąnkalnlšktūs, pakalniškius 

Didis karas būvu;
Te tekeju upužė'lis 

čystu vąndenelu.
ds

2. Te tekeju upuželis 
čystu vąndenčlu, 

O te grjfnstas grįnstinėlis 
Jffdu kepurelu.

3. Kad aš jojau jomarkiejs 

Eajvužius prekiodams, 
Kajp užstojau akmenėli, 

Ugnilžė žerSju.

4. AtbČg, atbeg juds lajve'lis 
Jūrėmis-marėmis,

Tam lajve'ly, tam jūd&mjam 
Brangus tavoriis.

5. Žalį šilkaj mastin^nkaj 

Marškiniams siūti, 
Žalti šilku kuskuželės

Prakajtiuj slūstyt.

955.

,1. Ank bagočkelė, 
O aš siratiė, 

Ani rėdos su silkelejs, Į
O aš su lapelejs. J

2. Veda mkne šdkti, 
Aš ne tunli rūtų, 

Apslkajšiau lapukiejs, 
Kad tik graži būčiau,
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*254

Blaivienė

1. Antkalniškiuos, pakalniškiuos 
Didis karas buvo, — 
Ten tekėjo upužėlis Į 2 k 
Cysto vandenėlio, j

2. Ten tekėjo upužėlis 
Cysto vandenėlio, 
O ten grįstas grįstinėlis 
Juodų kepurėlių.

3. Kad aš jojau jomarkėliais, 
Laivužius prekiodams, 
Kai užstojau akmenėlį, 
Ugnužė žėrėjo.

4. Atbėg, atbėg juods laivelis 
Jūrėmis marėmis, 
Tam laively, tam juodajam, 
Brangus tavorėlis.

5. Žali šilkai mastininkai 
Marškinėliams siūti, 
Žalių šilkų kuskužėlės 
Prakaitėliui šluostyt.

255

Dabkuvienė

1. Ana bagočkėlė,
O aš siratėlė, 
Ana rėdos su šilkeliais, 1 _ .
„ v 1 ... 2 k,
O as su lapeliais. I

2. Veda mane šokti, 
Aš neturiu rūtų, 
Apsikaišiau lapukėliais, 
Kad tik graži būčiau.
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3. Su kojėle trept, trept, 

tapukėlej krest, krest, 
Ar ne tokie manu rūbaj, 

Kajp anūs bagočkos.

4. An6s bagočkelės 
Iš k rome] u pirkti, 

O manu siratelės 
Pagirūžejs rinkti.

5. Anos bagočkelės 
šilkinėj nuplyšu, 

O minu siratelės  
Pagirėjs žaluja

*

(*) Po žėdnu pūsmu lyruk: .dobilo, dobilo, dobilėli, do
bilo“, žemiau;

6. Ve'dė mine šokti, 

ėmė mine džiaugsmas, 
Rejk bernyčiuj marškinė'lu, 

ėmė mine vėrksmas.

7. Siuvau marškinė'lus, 
Nubraukimu majšu, 

Ir. pridūriau rąnkovė'les 
Išavėtu autu.,

8. Dėvėk, dėvėk, bernaj, 
Bent trejūs mete'lūs, 

Baltį gražus marškinė'lej, 
Ni kartu ne skilbti.

956.

(Sutartinė).

1. Auginu, auginu 

Tėvas dukrele, 
Dobilo, dobilū, 
Dobilėli, dobild. (*)

2. Kajp ir užauginu 
Tajp ir nudavė.

5. Sugrį'nžk, dukrelė, 
Manu jaunoji.

3. Lapnėj užauginu, 
Vargėj nudavė.

6. Aj, Diėvaj minu, 
Kajp aš be-grj'nšiu?

4. Siųntinu rajta 
Paskū dukrelės.

7. Nūjėmė minu 
Rūtų vajnikėli.
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3. Su kojele trept, trept, 
Lapukėliai krest, krest! 
Ar ne tokie mano rūbai, 
Kaip anos bagočkos?

4. Anos bagočkėlės 
Iš kromelio pirkti, 
O mano, siratėlės, 
Pagiružiais rinkti.

5. Anos bagočkėlės 
Silkiniai nuplyšo, 
O mano, siratėlės, 
Pagiriais žaliuoja.

6. Vedė mane šokti — 
Ėmė mane džiaugsmas, 
Reik bernyčiui marškinėlių - 
Ėmė mane verksmas.

7. Siuvau marškinėlius 
Nuobraukinio maišo 
Ir pridūriau rankovėles 
Išavėto auto.

8. — Dėvėk, dėvėk, bernai, 
Bent trejus metelius, 
Balti gražūs marškinėliai, 
Nė karto neskalbtil

256
Tomašauskytė 

(Sutartinė)

1. Augino, augino
Tėvas dukrelę,
Dobilio, dobilio, 
Dobilėli, dobilio.*

* žemiau po kiekvieno posmo lyruok: „Dobilio, dobilio, dobilėli, dobilio."

2. Kai ir užaugino, 
Tai ir nudavė.

3. Lapniai užaugino, 
Vargiai nudavė.

4. Siuntino raitą 
Paskui dukrelę:

5. — Sugrįžk, dukrele 
Mano jaunojil

6. — Ai dievai mano, 
Kaip aš begrįšiu?

7. Nuėmė mano 
Rūtų vainikėlį,
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8. Uždė'ju, dejų 

Balta numetėli.

9. Plonas žiūrėti, 
Sunkus nešioti.

10. Vajnlkaj manu, 
Žalasaj minu.

11. Žalas žiūrėti.

Lęngvas nešioti.

1. Uj, skauda, skauda 
Manu širdelė,

Pakavojau mergele, | 
Dvidešimtu mete'lu. I

2. Aš pakavėjau
Savu merge'le 

Pnė pačiu zomate'lu, 
Po žalu levęndrėlu.

3. Vėje'lis pūtė,
Levendras ūžė, 

Jū šakelės lįngavu, 
Viršūnėlė siubavu.

4. Da ne žalavu
Žalos ląnke'lės, 

Ne suklestė lapelėj, 
Ne pražydu žiedėtoj.

5. Da ne.kukavu
Rajbos gegelės, 

N’ uldavu karvelėlej, 
Ne čiulb lakštingalėlėj.

*
11. O jau pavytu 

Manu mergelė,

6. Aš apląnkysiu 
Savu mergele 

Kas nedėtos ryteli, 
Lajstysiu jos kapeli.

7. Aš aplajstysiu 
Josios kapeli, 

Ne šaltu vąndenėlu, 
Bent graudžioms ašarėlėms.

8. Praded žaluti
Žalos ląnke'lės, 

Klėsti žali lapelėj, 
Žydi gražus žiedėtoj.

9. Praded kukuti
Rajbos gegelės, 

Uldūti karvelėlej, 
čiulbėti lakštlngalaj.

10. Uj, džiūsta, vysta 
Žals levęndrelis, 

Nū pačios viršūnėlės, 
Lik pačiaj pašaknėlėj.

♦
Kajp daržė lelijėlė, 
Kalnely sedulėlė.
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8. Uždėjo dėjo 
Baltą nuometėlį:

9. Plonas žiūrėti, 
Sunkus nešioti!

10. — Vainikai mano, 
Zaliasai mano!

11. Žalias žiūrėti, 
Lengvas nešioti 1

257
Sadauskienė

1. Ui, skauda, skauda 
Mano širdelė, — 
Pakavojau mergelę l % 
Dvidešimtų metelių, j

2. Aš pakavojau 
Savo mergelę 
Prie pačių zomatėlių 
Po žaliu levendrėliu.

3. Vėjelis pūtė, 
Lenvendras ūžė, 
Jo šakelės lingavo, 
Viršūnėlė siūbavo.

4. Dar nežaliavo 
Žalios lankelės, 
Nesuklėstėj lapeliai, 
Nepražydo žiedeliai.

5. Dar nekukavo
Raibos gegelės, 
N’uldavo karvelėliai, 
Nečiulb lakštingalėliai.

6. Aš aplankysiu 
Savo mergelę 
Kas nedėlios rytelį, 
Laistysiu jos kapelį.

7. Aš aplaistysiu 
Josios kapelį 
Ne šaltu vandenėliu, 
Bet graudžioms ašarėlėms.

8. Praded žaliuoti 
Žalios lankelės, 
Klėsti žali lapeliai, 
Žydi gražūs žiedeliai.

9. Praded kukuoti 
Raibos gegelės, 
Ulduoti karvelėliai, 
Čiulbėti lakštingalai.

10. Ui, džiūsta vysta 
Žals levendrėlis 
Nuo pačios viršūnėlės 
Lig pačiai pašaknėlei.

11. O jau pavyto 
Mano mergelė, 
Kaip darže lelijėlė, 
Kalnely sedulėlė!
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958.
1. Ej, mitrus, mitrus, 

Janus matrusėli, 
Lipk mastu viršūnėlė.

2. O kajp užlipsi 
Mastu viršūnėlė, 

Užmėsk šilku tjnkle'li.

3. O kajp užmėsi 

šilku tjnkle'li, 
Prisėgk auksu karūna.

4. Tu pamatysi

Pūku kalneli, 
Ir žalasias pušeles.

5. O aš ne mačiau
Puku kalnelu, • 

Ni žalūju pušelu.

6. Tik aš pamačiau
Savu mergele 

Pajurūžėms vajkščiojant.

7. Žals kedelokas, 
Raudons vysčiūkas, 

Rožėms rašyts žiursčiokas.

959.

1. Ej, kano vyraj, K 
Naktigonpikaj, J 

Naktužė pablūdyju? į

2. O Kalviu ()  vyraj, 
Naktigonjnkaj, 

Naktbžė pablūdyju.

*

3 O jiė nuveju

(*) Kalvėj, Kl$ngej yra sėdos-

Pas Klįngiu (*)  mergas: 
Prijimkit nakvyniiže.

4. O Kl^ngiu mėrgos 
Ne mėjlos būvu, 

Ne prljėmė nakvynūže.

5. Vartus užkėlė, 
Kutus Užkalė, 

Lęnciūgus užkabinu.

6. Ej, kano vyraj, 
Naktigon/nkaj 

Naktužė pablūdyju?

7. O Klįngiu vyraj, 
Naktigonjfnkaj, 

Naktužė pablūdyju,

8. O jiė nuveju 
Pas Kalviu mėrgas: 

Prijimkit' nakvynūže.

536



•258
Bakšaitienė

1. — Ei matros, matros,
Jauns matrosėli, l n .

> 2 k
Lipk masto viršūnėlę. I

2. O kai užlipsi 
Masto viršūnėlę, 
Užmesk šilkų tinklelį.

3. O kai užmesi 
Šilkų tinklelį, 
Prisek aukso karūną.

4. Tu pamatysi
Pūkų kalnelį
Ir žaliąsias pušeles.

5. — O aš nemačiau
Pūkų kalnelio
Nei žaliųjų pušelių.

6. Tik aš pamačiau
Savo mergelę
Pajūružėms vaikščiojant:

7. Žals kedeliokas, 
Raudons vysčiokas, 
Rožėms rašyts žiursčiokas!

259
Didžpinigaičiukė

I. — Ei, kieno vyrai 1 2 fe 
Naktigoninkai j 
Naktužėj pablūdijo?

2. — O Kalvių vyrai 
Naktigoninkai 
Naktužėj pablūdijo.

3. O jie nuėjo
Pas Klangių mergas:

— Priimkit nakvynužę!

4. O Klangių mergos 
Nemeilios buvo, 
Nepriėmė nakvynužę:

5. Vartus užkėlė, 
Kuolus užkalė, 
Lenciūgus užkabino.

6. — Ei, kieno vyrai 
Naktigoninkai 
Naktužėj pablūdijo?

7. — O Klangių vyrai 
Naktigoninkai 
Naktužėj pablūdijo.

8. O jie nuėjo 
Pas Kalvių mergas: 
— Priimkit nakvynužę!
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9. O Kalviu mergos 
Taj mėjlos būvu, 

Taj prljėmė nakvynūže.

10. Vartus atkėlė, 

Kulus atkalė, 
lenciūgus atkabinu.

960.

1. .Ej, Jonaj, Joneli, 
Kam šėrėj žirgeli?

Kur ketejej šalyn joti,

>2. Ja prij'imsi mane, 
*Aš ėjsiu su tavim 

Bernužėli, tu, manu.

3. O kąn tu te vėjksi, 

Manu mergužėlė, 
Svetimoje šalelė?

4. Skalbsiu žlūgteli, 
Imsiu po šimteli, 

Bernužėli, tu, manu.

5. O kur tu te skalbsi, 
Manu mergužėlė, 

Svetimoje šale'lė?

6. Ąnt, manu kraštėlu, 
Ąnt baltos lęntėles, 

Bernužėli, tu, manu.

7. O kur tu džiaustysi, 

Manu mergužėlė, 
Svetimoje šalbžė?

8. Ąnt aukštu kalne'lu. 
Ąnt šilku šniure'lu, 

Bernužėli, tu, manu.

9. O kur tu kočiosi, 
Manu mergužėlė, 

Svetimoje šalelė?

10. Ąnt baltu stale'lu, 
Margamjam dvarcly> 

Bernužėli, tu, manu.

11. O kur tu sudėsi, 
Manu mergužėlė, 

Svetimoje šalelė?

12. Aukštamė svirnely,, 
I margą skrynele, 

Bernužėli, tu, manu.

:6i.

1. Ej, tu, liepa, 

Liepa žaloji,

Kū pavytą} 
Žala būdama? ds
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9. O Kalvių mergos 
Tai meilios buvo," 
Tai priėmė nakvynužę:

10. Vartus atkėlė, 
Kuolus atkalė, 
Lenciūgus atkabino.

260
Rumš.

I. — Ei Jonai, Joneli, 
Kam šėrei žirgelį? 
Kur ketėjai šalin joti?

2.. Jei priimsi mane,. 
Aš eisiu su tavim, 
Bernužėli tu mano.

3. — O ką tu ten veiksi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

4. — Skalbsiu žlugtelį, 
Imsiu po šimtelį, 
Bernužėli tu* mano.

5. — O kur tu ten skalbsi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

6. — Ant marių kraštelio,  
Ant baltos lentelės, 
Bernužėli tu mano.

1

7. — O kur tu džiaustysi 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalužėj?

8. — Ant aukšto kalnelio, 
Ant šilkų šniūrelių, 
Bernužėli tu mano.

9. — O kur tu kočiosi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

10. — Ant balto stalelio 
Margajam dvarely, 
Bernužėli tu mano.

11. — O kur tu sudėsi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

12. — Aukštame svirnely 
Į margą skrynelę, 
Bernužėli tu mano.

261
Barisienė 

1. — Ei tu, liepa, 
Liepa žalioji, 
Ko pavytai, 1 
Žalia būdama?
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2. Ku pavytaj 
Žala būdama?

Kam nulejdaj 
Lygias šake'les?

6. Žadi mane 

Žalą pakirsti, 
Žadi genė'ti

Lygtas šake'les.’

3. Kam nulejdaj
Lygias šake'les?

Nū šake'lu
Žalus lape'lus?

7. žadi genė'ti 
Lygtas šake'les, 

Žadi skaldyti 

Baltas lęnte'lea.

4. Kąn aš vėjksiu?
Kąn ne pavysiu?

Ąnt atėjna 
Trys kirfrėjfe'lej?

8. Žadi skaldyti,

Baltas lęnte'les, 
Žadi kloti

I purvynė'li.

5: Ąnt atėjna
Trys kirtėjė'lej, 

Žadi mane

Žalą pakirsti.
♦

9. Žadi kloti 

. I purvynčii, 
Žadi vajkščioti 

.Baltos mergelės.

10. Žadi vajkščioti 

Baltos mergelės,

* ★
Židi mindžioti

Liė'ptu vietelė.

262.

1. Kas bobe'lu dajnavimas, 3. 
O rope'lu žalavimas, 

Dajnukit, bobelės, |
Žalu jūsų ropelės. J

2. Kas vyre'lu dajnavimas, 4.
O ruge'lu žalavimas, 

Dajnukit', vyre'lej, 
Žalu jūsų rugc'lej.

Kas berne'ludajnivimas, 
O žirge'lu žvįngavimas, 

Dajnukit, berne'lej, 
Žvjngaun jūsų žirge'lej.

Kas mergėlu dajnavimas, 
O rute'lu žalavimas, 

Dajnukit, mergelės, 
Žalu jūsų rute'lės,
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2. Ko pavytai, 
Žalia būdama? 
Kam nuleidai 
Lygias šakeles?

3. Kam nuleidai 
Lygias šakeles, 
Nuo šakelių 
Žalius lapelius?

4. — Ką aš veiksiu, 
Ką nepavysiu? 
Ant’ ateina 
Trys kirtėjėliai.

5. Ant’ ateina 
Trys kirtėjėliai, 
Žada mane 
Žalią pakirsti.

6. Žada mane 
Žalią pakirsti, 
Žada genėti 
Lygias šakeles.

7. Žada genėti 
Lygias šakeles, 
Žada skaldyti 
Baltas lenteles.

8. Žada skaldyti 
Baltas lenteles, 
Žada kloti 
Į purvynėlį.

9. Žada kloti 
Į purvynėlį, 
Žada vaikščioti 
Baltos mergelės.

10. Žada vaikščioti 
Baltos mergelės, 
Žada mindžioti 
Liepto vietelėj.

262
Tomašauskytė

1. Kas bobelių dainavimas, 
O ropelių žaliavimas!
Dainuokit, bobelės, 1 , 
Žaliuoj jūsų ropelės! I ‘

2. Kas vyrelių dainavimas, 
O rugelių žaliavimas! 
Dainuokit, vyreliai, 
Žaliuoj jūsų rugeliai!

3. Kas bernelių dainavimas, 
O žirgelių žvingavimasl 
Dainuokit, berneliai, 
Žvingaun jūsų žirgeliai!

4. Kas mergelių dainavimas, 
O rūtelių žaliavimas!
Dainuokit, mergelės, 
Žaliuoj jūsų rūtelės!
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2G3
t. Kad mhdvi auguv 

Dvi seserėli, 
Kajp darželėly J 

Dvi lelijeli; J

2. Kad mhdvi ėjuv 
Pro ėiėnpjuvėlus, 

Girdžih: rugoju

Ir žtėnpjuvelej.

3. Girdžih: rugoju.
Ir siėnpjuvelej, 

O kad išbrajdiv 

Eąnko žolele.

4. Kad mhdvi ejuv 
Pro artojelus, 

Girdžih: gėrėjus 
Mums()  artojelej.*

5. Girdžih; gėrėjus 

Mums artojelej, 
Kad mhdvi auguv 

Baltį, raudoni.

6. Dėl tu mudvi balti, 
Balti, raudoni, 

Kad musu tėvėlu 
Balti dūne'lė.

(*) „Mums“ viė'to „mudvim“.

7. Kad miidvi ejuv 
Pro bernužė'lus,. 

Girdžih: gerėjus 
Mums bernuželej.

8. Girdžih: gėrėjus 
Mums bernuželej, 

Kad mhdvi dajli 
Ąnt liėmenėlu.

9. Dėl tu mhdvi dajli 
Ąnt liėmenėlu, 

Kad mus moėihtė 

šilkajs suvystė.

10. Kad mudvi ė'juv 
Pro moterėles, 

Girdžih; gerėjus 

Ir moterėlės.

11. Girdžih: gerėjus 

Ir moterėlės, 
Kad mudvi mėjli 

Ąnt kalbuželu.

12. Dėl tu mhdvi mėjli 

Ąnt kalbuželu, 

Kad mus močihtė 
Gražėj auginu.

13. Kad mudvi ejuv 
Pro draugaleles, 

Girdžih: gerėjus 

Ir draugaleles.

14. Girdžih: gerėjus 
Ir draugaleles, 

Kad mhdvi ne didi 
Su draugalelėms.
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263
Ročkienė

1. Kad mudvi augov 
Dvi seserėli, 
Kaip darželėly 1 
Dvi lelijėli. J ‘

2. Kad mudvi ėjov 
Pro šienpiūvėlius, 
Girdžiu: rūgojo 
Ir šienpiūvėliai.

3. Girdžiu rūgojo 
Ir šienpiūvėliai, 
O kad išbraidėv 
Lankoj žolelę.

4. Kad mudvi ėjov 
Pro artojėlius, 
Girdžiu: gėrėjos 
Mum’s artojėliai.

5. Girdžiu gėrėjos 
Mum’s artojėliai, 
Kad mudvi augov 
Balti, raudoni.

6. Dėl to mudvi balti, 
Balti, raudoni, 
Kad mūsų tėvelio 
Balta duonelė.

7. Kad mudvi ėjov 
Pro bernužėlius, 
Girdžiu: gėrėjos 
Mum’s bernužėliai.

8. Girdžiu gėrėjos 
Mum’s bernužėliai, 
Kad mudvi daili 
Ant liemenėlių.

9. Dėl to mudvi daili 
Ant liemenėlių, 
Kad mus močiutė 
Šilkais suvystė.

10. Kad mudvi ėjov 
Pro moterėles, 
Girdžiu: gėrėjos 
Ir moterėlės.

11. Girdžiu gėrėjos 
Ir moterėlės, 
Kad mudvi meili 
Ant kalbužėlių.

12. Dėl to mudvi meili 
Ant kalbužėlių, 
Kad mus močiutė 
Gražiai augino.

13. Kad mudvi ėjov 
Pro draugalėles, 
Girdžiu: gėrėjos 
Ir draugalėles.

14. Girdžiu gėrėjos 
Ir draugalėles, 
Kad mudvi nedidi 
Su draugalėlėms.
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15. Dėl tu miidvi ne didi 
Su draugalėlėms, 

.Kad mus močiiitė 
Gražėj mitrinu.

16. Kad mudvi ėjuv 
Pro piėmenė'lus, 

Girdžiu: gerėjus 

Ir piemenėlėj.

17. Girdžiii: gerėjus 
Ir piemenėlėj, 

Kad mhdvi linksmi 
Ąnt buduželu.

18. Dėl tu miidvi linksmi 
Ąnt budužėlu, 

Kad mus močiutė 
Gražėj mokinu.

964.

1. įtūpė žvirblelis 
I kanapes, 

čažėju žvirblelis 

Ku ąnksčiausej.

2. Išeju tėvelis, 
Iškrypšlinu, 

užmušę, žvirbleli, 
Užpųmpinu.

3. Atėju močiutė, 
Atdllbinu, 

Pbjėmė žvirbleli 
I rąnkeles.

4. Parvežė žvirbleli 

šešėjs žlrgajs, 
Nilpešė žvirbleli, 

Nurimtinu.

5. Siipešė plunksneles, 
Sudulkinu, 

Pripylė patalus 

Priphrtinu.

6. Išvirė žvirbleli, 
Išpleškinu, 

Iškepė žvirbleli, 
Iščyrškinu.

7. Atė'ju svotelej, 
Atgužeju, 

Suėdė žvirbleli 
Sutrėškinu.

8. Išeju svotelej, 
Išklejniojn, 

Priede žvirblclu 
Prisprj'ngsėju.

265.
1. Gajdys ąnt slenksčiu stovėju, 

I sėvu kėjas žiurėju:
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15. Dėl to mudvi nedidi 17. Girdžiu gėrėjos
Su draugalėlėms, Ir piemenėliai,
Kad mus močiutė Kad mudvi linksmi
Gražiai mitrino. Ant budužėlio.

16. Kad mudvi ėjov 
Pro piemenėlius, 
Girdžiu: gėrėjos 
Ir piemenėliai.

18. Dėl to mudvi linksmi 
Ant budužėlio, 
Kad mus močiutė 
Gražiai mokino.

264

Norvilienė

1. Įtūpė žvirblelis 
Į kanapes, 
Čežėjo žvirblelis į 
Kuo anksčiausiai, j

5. Supešė plunksneles, 
Sudulkino,

2 k Pripylė patalus,
Pripurtino.

2. Išėjo tėvelis, 
Iškrypšlino, 
Užmušė žvirblelj, 
Užpumpino.

3. Atėjo močiutė, 
Atdilbino, 
Paėmė žvirblelį 
Į rankeles.

6. Išvirė žvirblelį, 
Išpleškino, 
Iškepė žvirblelį, 
Iščirškino.

7. Atėjo svoteliai, 
Atgužėjo, 
Suėdė žvirblelį, 
Sutreškino.

4. Parvežė žvirblelį 
Šešiais žirgais, 
Nupešė žvirblelį, 
Nuruntino.

8. Išėjo svoteliai, 
Iškleiniojo. 
Priėdę žvirblelio, 
Prispringsėjo.

265
Džiaugytė

1. Gaidys ant slenksčio stovėjo, 
Į savo kojas žiūrėjo:
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Ar baltos'manu kojeles?
Ar ne sutapsiu girnėlu?

ds

2. Gajdys ąnt girnų užlėkęs, 
Pakrėjpes galva žiurėju; 
Kad gaspadlnė užmigtu, 
Grudū ge'ldo ne be-l'iktu.

3. Gaspadlnė jį n pamatė, 

Pagriebus su są'mčiu mėtė; 
Kad ir galva če paliksiu 
Grudū ge'ldo ne be-Piksiu.

1. Kur kukff gegelė?
Kur lakštif lakštėlė?

Ąnt patinu šakelės.} ds

6. Jūres, maruželės 
Žalos giruželės, 

N’ išbąnd/tos naktelės.

2. Kur, stovi brolelis, 

Manu dobilėlis?
Ąnt cidabru tilte'lu.

3. Ej, ku tu stovi?
O ku tu ne joji? 

Laukia tave tėvelis.

4. Zirgtiži šeria, 
^ntra prekiėja: 

Parjės manu sūnelis.

5. O tegu še'na, 
Tegii prekioja, 

Juk žlnu, kad ne grjfnštu.

7. Kur kuku gegelė? 
Kur lakšku lakštėlė? 

Ąnt putinu šakelės.

8. Kur stovi brolelis, 
Jauns dobiiužė'lis?

Ąnt bėrųjų žirgėlu.

9. O ku tu stovi?
Kūdėl ne joji? 

Laukia tave močiiitė.

10. Marškinius siuva, 
Antrus dabina: 

Parjos manu sūnelis.
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— Ar baltos mano kojelės, | 
Ar nesutepsiu girnelių? J

2. Gaidys, ant girnų užlėkęs, 
Pakreipęs galvą žiūrėjo; 
Kad gaspadinė užmigtų, 
Grūdų geldoj nebeliktų.

3. Gaspadinė jį pamatė, 
Pagriebus su samčiu metė. 
— Kad ir galvą čia paliksiu, 
Grūdų geldoj nebeliksiu!

*266

Bakšaitienė

1. — Kur kukuoj gegelė? 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės. (2 k.)

2. — Kur stovi bernelis, 
Mano dobilėlis?
— Ant sidabro tiltelio.

3. — Ei, ko tu stovi?
O ko tu nejoji? 
Laukia tave tėvelis.

4. Zirgužį šeria, 
Antrą prekioja: 
„Parjos mano sūnelis.“

5. — O tegu šeria, 
Tegu prekioja, 
Juk žino, kad negrįšiu.
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6. Jūrės maružėlės, 
Žalios giružėlės, 
N'išbandytos naktelėsl

7. — Kur kukuoj gegelė? 
Kur lakštuoj lakštelė? 
— Ant putino šakelės.

8. — Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— Ant bėrojo žirgelio.

9. — O ko tu stovi? 
Kodėl nejoji?
Laukia tave močiutė.

10. Marškinius siuva, 
Antrus dabina: 
„Parjos mano sūnelis.“



11. O tegu siuva, 18. Jūrės, mamelės,
Tegii dabina Žalos giružė'lės,

Juk žlnu, kad ne gr^nšiu. N’ išbąndytos naktelės.

12. Jūrės, maružėlės, 
Žalos girnelės, 

N’ išbąndytos naktelės.

13. Kur kuku gegelė? 
Kur lakštu lakšte'lė? 

Ąnt putinu šakelės.

14. Kur stovi brolelis, 
Jauns dobitužė'lis?

I cidabru kilpeles.

15. Ej, ku tu stovi? 
Kūdel ne joji?

Laukia tave seselė.

16. Kuskele siuva 

ąntra dabina: 
Parjos manu brolelis.

17. O tegii siuva, 
Tegii dabina, 

Juk žlnu, kad ne grjnšiu.

J9. Kur kuku gegelė. 
Kur lakšttf Rakštelė? 

Ąnt putinu šakelės.

20 Kur stovi brolelis, 
Jauns dobihižėlis? 

Ąnt parvazėlu tiltu.

21. O kū tu stovi? 
Kūdė'l ne joji? 

Laukia tave mergelė.

22. Kviėtkele skina, 
Ąntra dabina: 

Parjos manu bernelis.

23. O tegu skina, 

Tegu dabina, 
Juk žlnu, kad sugrjfnšiu.

24. Jūrės, mamelės, 
Žalos giružė'lės, 

Išbąndytos naktelės.

1. O kur tu buvtij, 
Oželi manu?

Malūne, malūne, (*)  1

(*) Ąnt tu pavydalu laskuk: 
manu“, žė'dnam posme žemiau.

Pomūlė manu. J

„ozeli manu“ ir „pomtilė,
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11. — O tegu siuva, 
Tegu dabina, 
Juk žino, kad negrįšiu.

12. Jūrės maružėlės, 
Žalios giružėlės, 

' N’išbandytos naktelės!

13. — Kur kukuoj gegelė? 
Kur lakštuoj lakštelė? 
— Ant putino šakelės.

14. — Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis? 
— Į sidabro kilpeles.

15. — Ei, ko tu stovi? 
Kodėl nejoji?
Laukia tave seselė.

16. Kuskelę siuva, 
Antrą dabina: 
„Parjos mano brolelis.“

17. — O tegu siuva, 
Tegu dabina, 
Juk žino, kad negrįšiu.

18. Jūrės maružėlės, 
Žalios giružėlės, 
N’išbandytos naktelės!

19. — Kur kukuoj gegelė? 
Kur lakštuoj lakštelė?
•— Ant putino šakelės.

20. — Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— Ant pervazėlio tilto.

21. — O ko tu stovi?
Kodėl nejoji? 
Laukia tave mergelė.

22. Kvietkelę skina, 
Antrą dabina: 
„Parjos mano bernelis.“

23. — O tegu skina, 
Tegu dabina, 
Juk žino, kad sugrįšiu.

24. Jūrės maružėlės, 
Žalios giružėlės, 
Išbandytos naktelės!

267

Staniulytė

1. — O kur tu buvai, 
Oželi mano?
— Malūne, malūne,| , 
Poniule mano!*  I

* Žemiau kiekviename posme panašiai laskuok: „Oželi mano" ir „poniule mano".
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2. O kąn tu vejkėj? 

Maldinau, maldinau.

3. Kąn tu maldinaj? 
Rugėlus, kvietėjus.

4. O kąn tu valgej? 
Paglrmus, pamfletus.

5. O kąn tu gė'rėj? 

Pavadkius, pad ugnius.

6. O kur gulejej? 
Karčemo po pečiumi.

7. Su kum gulejej? 

Su šinkarkos Urše.

8. O kas prikėlė? 
š'inkarka, jiimperka.

9. O kum prikėlė? 
Kačėrga, pagajkščiu.

TO. O kajp tu bė'gaj? 

Strak, strak, strak, strak.

11. O kajp tu rėkėj? 
Mik, mik, mik, mik.

268.

1.0 kur mudu josi v,) , 
/ ds

Mudu du brolėlu? f

Medžičti, medžioti! , 
....... }ds
I zalaje giruže. J

2. Kąn mudu te gausiv, 
Miidu du brolėlu? 
Ąnt atbėg alnužė'lė 

Par žalaje giruže.

3. Kajp mudu sugausiv 
Miidu du brolėlu?
Lejsk kurtūs i valele, 
Sugausiva alniiže.

7. Kajp miidu dalysvos, 
Mudu du brolėlu?

4. O kur miidu josiv 
Miidu du brolėlu? 
Medžičti, medžioti 
1 žalaje Tąnkiiže.

5. O kąn miidu gausiv, 
Mudu du brolėlu? 
Ąnt atėjna mergužėlė 
Par žalaje iąnkiiže.

6. Kajp miidu sugausiv, 
Miidu du brolėlu?
Lejsk žirgus i valele 
Sugausiva merguže.

♦* *
Tau alnė, alnužė'lė, 
M a jaunoji mergilžė.
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2. — O ką tu veikei?
— Maldinau, maldinau!

3. — Ką tu maldinai?
— Rugelius, kvietelius!

4. — O ką tu valgei?
— Pagirnius, pamilčius!

5. — O ką tu gėrei?
— Pavadkius, padugnius!

6. — O kur gulėjai?
— Karčiamoj po pečiumi!

7. — Su kuo gulėjai?
—■ Su šinkarkos Urše!

8. — O kas prikėlė?
— Sirikarka, jumperka!

9. — O kuo prikėlė?
— Kačerga, pagaikščiu!

10. — O kaip tu bėgai?
— Strak, strak, strak, strakt

11. — O kaip tu rėkei?
— Mik, mik, mik, mik!

•268

Bakšaitienė

1. — O kur mudu josiv, 1 „ , \ 2 K
Mudu du broleliu? f
— Medžioti, medžioti į o . 

\ 2 K
Į žaliąją giružę. I

2. — Ką mudu ten gausiv, 
Mudu du broleliu?
— Ant’ atbėg elnužėlė 
Per žaliąją giružę.

3. — Kaip mudu sugausiv, 
Mudu du broleliu?
— Leisk kurtus į valelę, 
Sugausiva elnužę.

4. — O kur mudu josiv, 
Mudu du broleliu?
— AAedžioti, medžioti 
Į žaliąją lankužę.

5. — O ką mudu gausiv, 
Mudu du broleliu?
— Ant’ ateina mergužėlė 
Per žaliąją lankužę.

6. — Kaip mudu sugausiv, 
Mudu du broleliu?
— Leisk žirgus į valelę, 
Sugausiva mergužę.

7. — Kaip mudu dalysvos, 
Mudu du broleliu?
— Tau elnė elnužėlė, 
Man jaunoji mergužė!
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969.

1.0 kur miidu ėjsiv 
Inajo? 

Ėjsiv miidu i karčema 

Prej, mūter, prej. (*)
ds

2. O kąn mudu vėjksiv? 
Imsiv šnapsu puskvatėrka.

3. O kum užmokėsi? 
Tunu pilka sermėgajte.

4. O kajp tau bus šalta? 
Ėjsiv miidu i sodeli.

5. O kąn mudu vėjksiv5 
Skinsi v mudu obūlėlus.

6. O kajp tu įlipsi5 

Imsiu kopęs, (’•'•') pastatysiu.

7. O kajp tu išpūlsi5 

Ir išpifles užsimušiu

8. O kajp tu numirsi5 

Kinkyk šyvi, vilk i dąngu

970.

1. O kad mes biivum 

Pęnki pjovėjė'lej, 
Aš pati šešta, 1 , 

... . .... j-ds
sesta grėbėjėlė, J

2. O aš sugrėbiau 
Pęnkius kupetė'lus, 

Ir pasidaboju 
Mane bernužėlis.

3. Žali mede'lej, 

Jauni kirtėjė'lej.
O kur tu paliksi 

Mane bernužėli?

4 Aš tave paliksiu 
Močiutės dvarely, 

O aš pats kelaustu 
Tdlima šalele.

(*; Ąnt tu pavydalu kartok: 
prej®, žėdnam posme žemiau.

(**j Kopęs = k6pečtos.

„inajo“ ir „prej, mūter.

552



*269

Blažienė

1. — O kur mudu eisiv,
Inajo?
— Eisiv mudu į karčiamą, 1 2 k
Prei, mūter, prei!*  j

• Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „Inajo" ir „prei, muter, prei".

2. — O ką mudu veiksiv?
— Imsiv šnapso puskvaterką!

3. — O kuo užmokėsi?
— Turiu pilką sermėgaitę.

4. — O kai tau bus šalta?
— Eisiv mudu į sodelį.

5. — O ką mudu veiksiv?
— Skinsiv mudu obuolėlius.

6. — O kaip tu įlipsi?
— Imsiu kopęs pastatysiu.

7. — O kai tu išpulsi?
— Ir išpuolęs užsimušiu!

8. — O kai tu numirsi?
— Kinkyk šyvį, vilk į dangų!

270

Salkuvienė

1. O kad mes buvom 
Penki piovėjėliai, 
Aš pati šešta, 1 
Šešta grėbėjėlė, j

2. O aš sugrėbiau 
Penkis kupetėlius, 
Ir pasidabojo 
Mane bernužėlis.

3. Žali medeliai, 
Jauni kirtėjėliai,— 
— O kur tu paliksi 
Mane, bernužėli?

4. — Aš tave paliksiu 
Močiutės dvarely, 
O aš pats keliausiu 
Tolimą šalelę.
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5. Kelelu keikusiu, 
Tave ne užmirštu, 

Pats i graba gūlsiu 
Tau kita išpirštu.

6. Gegiitė kukavu 
Žaloje girelė, 

Bernužė'Iis vėrkė 
Svetimo šalc'lė.

7. Primirš gromatė'le 
Pnė viršaus skrynelės, 

Užmaus žiedužėli 
Ąnt baltu rąnke'lu.

8. Kajp skrynele vošiu, 
Graūdžej apsiverksiu, 

I rąnka žiūrėsiu, 

Tave paminėsiu.

1.0 kad aš taj žinočiau, 
O kad aš taj mlslyčiau, 
Jaunam bernėluj tėksint 1 

o । ds
Ir ju jaunu klausysint, J

2. Aš savu kasytuželes, 
Aš sėvu geltonąsias 
Tris karts par diena plnčiau, 
šešias šakeles skirčiau.

4. O kad aš taj žinočiau, 
O kad aš taj mlslyčiau, 
Senam našle'luj tėksint 
Ir jū senu klausysint,

5. Aš savu kasytužyles, 
Aš savu geltonąsias 
Karta par diena pinčtau, 
I tris šakeles skirčiau.

3. Aš savu vajnikužė'li, 
Aš savu žalukužėli, 
Ąnt rutiižiu lajkyčiau, 
Rincvynūžy mirkyčiau.

6. Aš savu vajnikuželi, 
Aš savu žalukužėli, 
Purvynilžy lajkyčiau, 
Rudynūžy mirkyčiau.

1. O kad aš jojau 

I būru kiemą, 
Pas Ankmonu mergužėle,) 
Pas Ankmonu mergelė.

2. Raudoni ląngaj,
Po langajs klevaj,
Po vartajs be'ržaj, 

Dobiliižtu kiemužėlis, 
Dobiiiižiu kiėme'lis.
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5. Keleliu keliausiu, 
Tave neužmiršiu, 
Pats į grabą gulsiu, 
Tau kitą išpiršiu.

6. Gegutė kukavo 
Žalioje girelėj, 
Bernužėlis verkė 
Svetimoj šalelėj.

7. Primuš gromatėlę 
Prie viršaus skrynelės, 
Užmaus žiedužėlį 
Ant baltų rankelių.

8. Kai skrynelę vošiu, 
Graudžiai apsiverksiu, 
Į ranką žiūrėsiu, 
Tave paminėsiu!

271

Mockienė

l. O kad aš tai žinočiau, 
O kad aš tai mislyčiau, 
Jaunam berneliui teksiantl 
Ir jo jauno klausysiant, j

2. Aš savo kasytužėles, 
Aš savo geltonąsias, 
Triskart per dieną pinčiau, 
Šešias šakeles skirčiau.

3. Aš savo vainikužėlį, 
Aš savo žaliukužėlį, 
Ant rūtužių laikyčiau, 
Rincvynužy mirkyčiau.

4. O kad aš tai žinočiau, 
O kad aš tai mislyčiau, 
Šeriam našleliui teksiant 
Ir jo seno klausysiant,

5. Aš savo kasytužėles, 
Aš savo geltonąsias, 
Kartą per dieną pinčiau, 
Į tris šakeles skirčiau.

6. Aš savo vainikužėlį, 
Aš savo žaliukužėlį, 
Purvynužy laikyčiau, 
Rūdynužy mirkyčiau.

272

Zaliukienė

l. O kad aš jojau
Į būro kiemą
Pas Ankmono mergužėlę,!
Pas Ankmono mergelę. J

2. Raudoni langai, 
Po langais klevai, 
Po vartais beržai, 
Dobilužių kiemužėlis, 
Dobilužių kiemelis.
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3. Išeju mergelė, >

Balti lelijėlė,
Su purinta gal'vužėle, 

Supurinta galvele.

4. Mergužėlė manu, 
Lelijėlė manu, 

Kas purinu galvužėle
Kas purinu galvele? 

* 
♦ *

7. Aukštos kurkužėlės, 
tajbas liemenėlis,

273.

1. 0 kad aš buvau 
Už senu vyru, 
Aš ne vadinau 
Ni-joktu vardu: 

šnarpšiy, parpi/, 1 
, > ds

Taboktau manu. |

2. 0 kad aš buvau 
Už jaunu vyru, 
Aš ne vadinai! 
Ni-jokiu vardu: 

širdelė, mejlelė, 
Patieka manu.

274.
1. 0 jus brolūkaj,

Balt i dobi lėlėj, 
Kūdėl jus ne ląnkutl^^ 
Manės, siratėlės? J

5. 0 aš da turiii 

Dvi jauni šešėli, 

Purin minu gaivūžėle, 
Pūrin manu galvele.

6. Mergužėlė manu, 
Lelijėlė manu, 

Kū Ijngavaj ėjdama? 
Kū svyravaj šokdama?

Tu Ijngavau ėjdama, 
Tu svyravau šokdama.

3. Senas diedas 

Barzda kratė, 
Kad mergyčių 
Daug pamatė, 

0, tu, seni, sentiti, 
Tu, seneli, kratuti.

4- . Seni, seni, 
Te tabokos, 
Senis, se'nis 

Ne girdėju, 
Seni, seni, štaj mergytė, 

Senis suburzdėju.

2. Tada jus ląnkysit, 
Kajp mine ne risi f; 
Rasite jus mine 
Aukštajam kalnely.

556



Kas purino galvužėlę, Ko lingavai eidama,

3. Išėjo mergelė, 
Balta lelijėlė, 
Sūpurihta galvužėlę, 
Supurinta galvele.

5. — 0 aš dar turiu 
Dvi jauni seseli, 
Purin mano galvužėlę, 
Purin mano galvelę.

4. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano,

6. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano,

Kas purino galvelę? Ko svyravai šokdama?

7. — Aukštos kurkužėiės, 
Laibas liemenėlis, —
To
To

lingavau eidama, 
svyravau šokdama.

273
Masaitienė

1. 0 kad aš buvau 
Už seno vyro, 
Aš nevadinau 
Nė jokiu vardu:

3. Senas diedas 
Barzdą kratė, 
Kad mergyčių 
Daug pamatė.

— Snarpšly, parply, 
Tabokiau mano!

] „ , — 0 tu, seni senuti,
S 2 k
j ‘ Tu seneli kratuti!

2. 0 kad aš buvau 
Už jauno vyro, 
Aš nevadinau 
Nė jokiu vardu:

4. — Seni, seni, 
Te tabokos! — 
Senis, senis 
Negirdėjo.

— Širdele, meilele, 
Patieka mano!

— Seni, seni, štai mergytė! — 
Senis suburzdėjo.

274

Tamošaitė

1. 0 jūs, broliukai, 
Balti dobilėliai, 
Kodėl jūs nelankot 1 
Manęs siratėlės? j

2. Tada jūs lankysit, 
Kai mane nerasit, —

2 k Rasite jūs mane
Aukštajam kalnely.
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3. Jus pro sali josif, 
Kepures kilusi t, 
Aš jums ne sakysiu 
Ni puse žode'lu.

4. Galė manu kapu, 
Gale kapelėlu 
Išdygu diegas, 
Nąvatni (*) žolelė.

7. Grabu lęntėlė— 
Manu sesulėlė,

5. Ir išiapoju 
Su pęnkejs lapėlejs, 
O ir pražydu 
Raudonajs žiėde'lejs.

6. Ąnžūlu kryželis- 
Taj manu tėvelis, 
Juda žeroėlė- 
Manu motynėle.

* *
Grabu skiėdrąntė'Iė- 

Manu pasekėjė'lė.

995.

1. O ar jau gtė'da 
Rajm'i gajdėlej?

Ar kė'lė kajmynėlej? | ds

2. Jau atsikėlė 
Manu brolelis, 

Jau pašėrė žergei us.

3. Jau pasišėrę 
Bėrus žirge lūs, 

Jos ąnt manu kraštėlu.

4. O kajp prijosi
Marės krašteli, 

šauki manu vardeli.

6. Manu tivėlis- 
Ne parvaznįnkas, 

Ne parvazūžms dirba.

7. Manu matiišė- 
Ne šinkarkėlė, 

Ne karčemūzė sė'di.

8. Manu brolėlej- 
Ne patajkunaj, 

Ne marūzems kilnoja.

9. Manu seseles- 
Ne jumperkeles, 

Ne gasūžejs vajkščioja.

6. Kaj ne prišauksi 
Manu vardėlu, 

šauk tėvu pavardėlės.

10. Manu tėvėlis- 
Gaspadorėlis, 

Namėlu valdonėmis.

Navatnas, arba navadnas = ne-regėtas. 
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3. Jūs pro šalį josit, 
Kepures kilosit, 
Aš jums nesakysiu 
Nė pusę žodelio.

4. Gale mano kapo, 
Gale kapelėlio, 
Išdygo diegas, 
Navatni žolelė.

5. Ir išlapojo 
Su penkiais lapeliais, 
O ir pražydo 
Raudonais žiedeliais.

6. Ąžuolo kryželis — 
Tai mano tėvelis, 
Juoda žemelė.— 
Mano motinėlė!

7. Grabo lentelė — 
Mano sesulėlė, 
Grabo skiedrantėlė — 
Mano pasekėjėlė!

275
Gotautienė

1. O ar jau gieda 
Raimi gaideliai, 
Ar kėlė kaimynėliai? (2 k.)

2. Jau atsikėlė 
Mano brolelis, 
Jau pašėrė žirgelius.

3. Jau pasišėrę 
Bėrus žirgelius, 
Jos ant marių kraštelio.

4. O kai prijosi 
Marės kraštelį, 
Sauki- mano vardelį.

5. Kai neprišauksi 
Mano vardelio, 
Sauk tėvo pavardėlės.

6. Mano tėvelis — 
Ne pervazninkas, 
Ne pervazužius dirba.

7. Mano motušė — 
Ne šinkarkėlė, 
Ne karčiamužėj sėdi.

8. Mano broleliai — 
Ne pataikūnai, 
Ne maružėms kilnoja.

9. Alano seselės — 
Ne jumperkėlės, 
Ne gasužiais vaikščioja.

10. Mano tėvelis — 
Gaspadorėlis, 
Namelių valdonėlis.
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11. Manu matūše- 
Gaspadinėlė, 

Narnėta valdonėlė.

13. Manu seselės 
Darbinį nkė'lės,

** *

12. Minu brolėlej- 

Darbinjfnkelej, 
Laukele artoje'lej, 
šiėnela pjovėjelej.

Linelu verpėjėlės, 
Drobelu audėjėlės.

276.

1. Močiiitė po tūrgu 
Vajkščiodama, 

Lęngviausias girneles) 
Derėdama: j

2. Tos lęngvos girnelės, 
Tos da lengvesnės; 

Mals minu dukrelė, 
Ne martelė.

3. Tos lęngvos girnelės 
Skrydaudamos, 

Mals manu dukrelė 
Dajnffdama.

4. Anyta po tūrgu 
Vajkščiodama, 

Sunkiausias girneles 
Derėdama:

5. Tos Sunktos girnelės, 
Tos da sųnkėsntos;

Mals manu martelė, 
Ne dukrelė.

6. Tos sunktos girnelės 
ūzaudamos, 

Mals manu martelė 
Dūsaudama.

7. Anyta martelė 
šaudydama:

Ne mok, martelė, 
Darbelu dirbti.

8. Bernužis mergiiže 
Užtardamas:

Mok manu mergelė 
Darbelu dirbti.

9. Da tavu dukrelė 
Svirnely miega, 

Jau manu mergelė 
Girneles traukia.

10. Da tavu dukrelė 
Burnele prausta, 

Jau manu mergelė 
Rasele braukia.
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11. Mano motušė — 
Gaspadinėlė, 
Namelių valdonėlė.

12. Mano broleliai — 
Darbininkėliai, 
Laukelio artojėliai, 
Šienelio piovėjėliai.

13. Mano seselės — 
Darbininkėlės, 
Linelių verpėjėlės, 
Drobelių audėjėlės.

•276

Gotautienė

1. Močiutė, po turgų 
Vaikščiodama, 
Lengviausias girneles) $ 
Derėdama: |

2. — Tos lengvos girnelės, 
Tos dar lengvesnės, — 
Mals mano dukrelė, 
Ne martelė.

3. Tos lengvos girnelės 
Skrydaudamos, 
Mals mano dukrelė 
Dainuodama.

4. Anyta, po turgų 
Vaikščiodama, 
Sunkiausias girneles 
Derėdama:

6. Tos sunkios girnelės 
Ūžaudamos, 
Mals mano martelė 
Dūsaudama,

7. Anyta, martelę 
Šandydama: 
— Nemok martelė, 
Darbelio dirbtil

8. Bernužis, mergužę 
Užtardamas:
— Mok mano mergelė 
Darbelio dirbti!

9. Dar tavo dukrelė 
Svirnely miega, 
Jau mano mergelė 
Girneles traukia.

5. — Tos sunkios girnelės, 
Tos dar sunkesnės, — 
Mals mano martelė, 
Ne dukrelė.

10. Dar tavo dukrelė • 
Burnelę prausia, 
Jau mano mergelė 
Raselę braukia!
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S77

1. Močiiltė pjėvė 

Pilka ąntėle, 
Ąnte'le, antyte l
Močiiltė pjovė. J

2. Ne viena pjėvė, 
Su zelzinėlu, 

Ąnte'le, ąntyte 

Su zelzinėlu.

3. Sese'lė pešė 
Pilka ąntėle, 

Ąntele, ąntyte 

Sese'lė pe'šė.

4. Ne viena pešė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąnte'le ąntyte 

Su zelzinė'lu.

B. Kepė ąnte'le 
Po mėlu pečiumi, 

Ąnte'le, ąntyte, 
Po molu pečiumi.

6. Ne viėna ke'pė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąntėle, ąntyte 

Su zelzinėlu..

7. Nešė ąntėle 
Ąnt baltu stalu, 

Ąnte'le, ąntyte, 
Ąnt baltu stalu

8. Ne viėna nešė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąntėle, ąntyte 
Su zelzinėlu.

9. Valgė ąntėle 
Jauni brolėlej, 

Ąntėle, ąntyte 
Jauni brolėlej.

10. Ne viėna valgė, 
Su zelzinėlu, 

Ąntėle, ąntyte 
Su zelzinėlu.

1. Močiiltė manu, 
Senėji manu, 

Ąnt ku mine auginaj?

3. Ar ąnt darbėlu? 
Ar ąnt vargėlu?

Ar ąnt žmonių kalbėlu?

3. Ne ąnt darbėlu, 
Ne ąnt vargėlu, 

Taj ąnt žmonių kalbėlu.

4. Kad tajp ne kęnti 
Mėne, močiutė, 

Būvu maža n’ auginti.
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277
Daškauskienė

1. Močiutė piovė 
Pilką antelę, 
Antelę, antytę 1 9 
Močiutė piovė. j

6. Ne vieną kepė, — 
Su zelzinėliu, 
Antelę, antytę 
Su zelzinėliu.

2. Ne vieną piovė, — 
Su zelzinėliu, 
Antelę, antytę 
Su zelzinėliu.

7. Nešė antelę 
Ant balto stalo, 
Antelę, antytę 
Ant balto stalo.

3. Seselė pešė 
Pilką antelę, 
Antelę, antytę 
Seselė pešė.

8. Ne vieną nešė, — 
Su zelzinėliu, 
Antelę, antytę 
Su zelzinėliu.

4. Ne vieną pešė,— 
Su zelzinėliu, 
Antelę, antytę 
Su zelzinėliu.

9. Valgė antelę 
Jauni broleliai, 
Antelę, antytę 
Jauni broleliai.

5. Kepė antelę 
Po molio pečiumi, 
Antelę, antytę 
Po molio pečiumi.

10. Ne vieną valgė,— 
Su zelzinėliu, 
Antelę, antytę 
Su zelzinėliu.

278
Piraitis

>. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Ant ko mane auginai?

8. Ar ant darbelio, 
Ar ant vargelio, 
Ar ant žmonių kalbelių?

3. — Nei ant darbelio, 
Nei ant vargelio, 
Tai ant žmonių kalbelių.

4. — Kad taip nekenti 
Mane, močiute, 
Buvo mažą n’aūginti.
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6. Būvu nunėŠti, 
Būva imėsti, 

I gilu azereli.

?. Te būt žuvėvė 
Žvejė žmonelėj 

Su šilkiniu tįnklelu.

B. Te būt būvosi 

Paskąndulėlė, 
Žuve'lu draugalėlė.

8. Te būt sugrigje, 
Būt sužvejoję

Už marga lydekėle.

9. Taj būt bbvusi 
Žveju marte'lė, 

Pajūriškių mergelė.

979.

1. Pas mus, seshžė, 2. Paldtėnįnks atėjs,
Pas mus, pas mus ds Ir vienas išėjs
Baūdžiuvos ne bus. Pas mus... (nI. p.“). (*)  

*
3. UtArninks atėjs,

* ♦
6. Pėtnyčia atėjs,

Pats ąntras išėjs. Pats pęnktas išėjs.

♦. Sereda atėjs, 7. Subaik atėjs,

Pats trečias išėjs. Pats šeštas išėjs.

5. Ketvėrgas atėjs, 8. Nedė'la atėjs,
Pats ketvlrts išėjs. Ir visi parėjs.

(*) Po žė'dnu pčsmu lakštuk: „Pas mus Sės ūžė, pas mus, 
pas mus baudžiavos ne busu.

980.

Į. Pęnkios-šešios seselės 2.0 ši Sekma sese'lė
Už staltižiu sėdėjų. | ds Pajurtižėms vajkščioju.
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5. Buvo nunešti, 
Buvo įmesti 
Į gilų ežerėlį.

6. Ten būt buvusi 
Paskenduolėlė, 
Žuvelių draugalėlė.

7. Ten būt žuvavę 
Žvejų žmoneliai 
Su šilkiniu tinkleliu.

8. Ten būt sugrieję, 
Būt sužvejoję 
Už margą lydekėlę.

9. Tai būt buvusi 
Žvejų martelė, 
Pajūriškių mergelė!

1. Pas mus, sesuže, 
Pas mus, pas mus 
Baudžiavos nebus!

3. Utarninks ateis, 
Pats antras išeis.

4. Sereda ateis, 
Pats trečias išeis.

5. Ketvergas ateis, 
Pats ketvirts išeis.

279 

Samuolienė

2 k.

♦

2. Paldieninks ateis, 
Ir vienas išeis 
Pas mus.. .*

* Po kiekvieno posmo lakštuok: „Pas mus, sesuže, pas mus, pas mus baudžiavos 
nebusi“

6. Pėtnyčia ateis, 
Pats penktas išeis.

7. Subata ateis, 
Pats šeštas išeis.

8. Nedėlia ateis, 
Ir visi pareis.

•280

Dtevienė

1. Penkios šešios seselės 2. O ši sekma seselė
Už stalužio sėdėjo, (2 k.) Pajuružėms vaikščiojo.

565



3. Pajūrinėms vajkščtoju, 
Su žvejiižejs kalbėjo:

4. Ej, jus, minu žvejelej, 

Varykit parvazėli.

5. Varykit parvazėli, 
Ai pati pars i kelsiu.

6. Aš pati parsikėlsiu, 
Kurtūžius parplukdysiu.

7. Ej, jus, minu kurtclej. 
Dar jus šendiėn nešike.

8. Dar jus šendiė'n ne4ake, 
Daug mylimu sulakstė.

9. Daug myliižiu sulakstė, 
Daug paukštiižiu sugavę.

10. Daug paukštiižiu sugavę 
Su dlmntomis plunksnelėms

281.

1, Berneli minu, 
Ar aš ne bagčta?

Jaunasis manu, 
Ar aš ne bagota? 

Tu r iii rūtų darželi 

Ir žala vajnikėli,
Ar tataj ne geraj?

2. Berneli manu, 
Ar aš ne begota?

Jaunasis manu, 
Ar aš ne bagota? 

Tunii auksu žiedeli 

Ir žala skepetėle, 
Ar tataj ne geraj?

5. Mergytė manu, 
Ar aš ne bagotas?

Jaunoji manu, 
Ar aš ne bagotas?

ds

3. Berneli manu, 
Ar aš ne bagota?

Jaunasis manu, 
Ar aš ne bagota? 

Tunii dryža sijoną, 

fr balta žiurstužėli, 
Ar tataj ne geraj?

4. Mergytė manu, 
Ar aš ne bagotas?

Jaunoji manu, 
Ar aš ne bagotas? 

Tunii bėra žirgeli, 
Risavota balneli, 

Ar tataj ne geraj?

Turiil marga dvareli 
fr turgauna miesteli, 

Ar tataj ne geraj
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3. Pajuružėms vaikščiojo, 
Su žvejužiais kalbėjo:

4. — Ei jūs, mano žvejeliai, 
Varykit pervazėlį!

5. Varykit pervazėlį, 
Aš pati persikelsiu.

6. Aš pati persikelsiu, 
Kurtužius perplukdysiu.

7. Ei jus, mano kurteliai, 
Dar jūs šiandien nelakę!

8. Dar jūs šiandien nelakę, 
Daug mylužių sulakstę;

9. Daug mylužių sulakstę, 
Daug paukštužių sugavę;

10. Daug paukštužių sugavę 
Su dimniomis plunksnelėms.

281
Tomašauskytė

l. — Berneli mano, 
Ar aš ne bagota? 
Jaunasis mano, 
Ar aš ne bagota? 
Turiu rūtų darželį 
Ir žalią vainikėlį. 
Ar tatai ne gerai?

2. — Berneli mano, 
Ar aš ne bagota? 
Jaunasis mano, 
Ar aš ne bagota? 
Turiu aukso žiedelį 
Ir žalią skepetėlę, 
Ar tatai ne gerai?

2 k.

3. — Berneli mano, 
Ar aš ne bagota? 
Jaunasis mano, 
Ar aš ne bagota? 
Turiu dryžą sijoną 
Ir baltą žiurstužėlį, 
Ar tatai ne gerai?

4. — Mergyte mano, 
Ar aš ne bagetas? 
Jaunoji mano, 
Ar aš ne bagotas? 
Turiu bėrą žirgelį, 
Risavotą balnelį, 
Ar tatai ne gerai?

5. — Mergyte mano, 
Ar aš ne bagotas? 
Jaunoji mano, 
Ar aš ne bagotas? 
Turiu margą dvarelį 
Ir turgauną miestelį, 
Ar tatai ne gerai?
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6. Mergelė manu, 
Ar aš ne bagčtas? 

Jaunčji manu, 
Ar aš ne bagčtas?

Tunii auksu pentinus 
Ir čidabru kardeli, 

Ar tataj ne gerdj?

989.

1. Aš pasėjau linėli, J ds 
Aš pasėjau žala liną, 
Tam ta, drldi, žala liną, 

Trum ()*

(*) Ąnt tu pavydalu laskilk: „tam ta, dridi“, su dum 
paskutlmum žodžium ąntros ajlčs žednam pčsme žemiau prl- 

dedant ntrum“ ąnt galu. x

ds

2. Ir išdfgu linelis, 
Iš ižd/gu žalas linas.

3. Ir užaugu linelis, 
Ir užaugu žalas linas.

4. Ir nurčviau lineli, 
Ir nurčviau žala liną.

5. Ir nbkarŠiau lineli, 
Ir niikaršiau žala liną.

6. Ir pamerkiau lineli, 
Ir pamerkiau žala liną.

7. Ir paklčjau lineli 
Ir pakldjau žala liną.

8. Ir pakelau lineli, 
Ir pakėlau balta liną.

9. Ir sudžičviau lineli, 
Ir sudžičviau balta liną.

10. Ir išmyniau lineli, 
Ir išmyniau balta liną.

11. Ir nubrukaū lineli, 
Ir nubrukad balta liną.

12. Ir šukavau lineli, 
Ir šukavau balta liną.

13. Ir suverpiau lineli, 
Ir suverpiau balta liną.
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6. — Mergele mano, 
Ar aš ne bagotas? 
Jaunoji mano, 
Ar aš ne bagotas? 
Turiu aukso pentinus 
Ir sidabro kardelį, 
Ar tatai ne gerai?

282
Duobienė 

1. Aš pasėjau linelį, (2 k.) 
Aš pasėjau žalią liną, 
Tam ta dridi, žalią liną, 2 k. 
Trum.*

* Žemiau kiekviename posme panašiai laskuok: „Tam ta dridi" su dviem antrosios 
eilutės paskutiniaisiais žodžiais, gale pridėdamas „trum".

2. Ir išdygo linelis, 
Ir išdygo žalias linas.

8. Ir pakėliau linelį, 
Ir pakėliau baltą liną.-

3. Ir užaugo linelis, 
Ir užaugo žalias linas.

9. Ir sudžioviau linelį, 
Ir sudžioviau baltą liną.

4. Ir nuroviau linelį, 
Ir nuroviau žalią liną.

10. Ir išmyniau linelį, 
Ir išmyniau baltą liną.

5. Ir nukaršiau linelį, 
Ir nukaršiau žalią liną.

11. Ir nubrukau linelį, 
Ir nubrukau baltą liną.

6. Ir pamerkiau linelį, ■ 
Ir pamerkiau žalią liną.

12. Ir šukavau linelį, 
Ir šukavau baltą liną.

7. Ir paklojau linelį, 
Ir paklojau žalią liną.

13. Ir suverpiau linelį, 
Ir suverpiau baltą liną.
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14. Ir išaudžiau lineli, 15. ir pasiuvau marškinius,
Ir išaudžiau balta Pina. Ir pasiuvau marškinius.

16. Ir vilkėjau marškinius

Ir vilkėjau marškinė'lus.

983.
1. Sė'džiu už stalu. 

Žiūriu pro ląnga, 

O girdžiu ūžiant 
Jure'lės-mariės.

2. Jūnu-mare'lu 
Pačio gilumė'lė 
Užaugu liepelė 

Devynioms šakelėms.

3. Po tos liėpe'lės, 
Po tos šimtšakelės, 
Dvi balti sese'li 
Par diena vėrkia.

4. Ka mudvi ne vėrksva, 

Ka ne raudosiva. 
Užkilu vėjelis, 
Nūputė vaj niki i.

5. Ejk še, mergelė 

Palajkyk žirgeli, 
Plaūksiu vajnikė'lu 

I jūres-marėles.

6. Vajnlks i krašteli, 
Bernas i dugneli; 
Vaj, gajlu, gajlu 
Jaunūjū berne'lu.

7. Vajnlks ąnt rąnkėlu, 
Bernas ąnt lęnte'lės; 
Vaj, gajlu, gajlu 

Jaunūjū berne'lu.

8. Vajnlks ąnt galvelės, 
Bernas i grabeli;
Vaj, gajlu, gajlu 

Jaunūjū berne'lu.

9. Vajnika dėvėsiu, 

Berną palydėsiu;
Vaj, gajlu, gajlu 
Jaunūju diėne'lu.

10. Vajnika kavošiu, 

Berną želavosiu;
Vaj, gajlu, gajlu 
Jaunūjū berne'lu.

984.
1. Sė'džiu už stalčių, 

Žiūriu pro ląnge'li,
O aš pamačiaū 

Manu vąndenėli.
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14. Ir išaudžiau linelį, 
Ir išaudžiau baltą lin

15. Ir pasiuvau marškinius, 
ą. Ir pasiuvau marškinėlius.

16. Ir vilkėjau marškinius,
Ir vilkėjau marškinėlius.

283
Jurgaitienė •

1. Sėdžiu už stalo, 
Žiūriu pro langą, 
0 girdžiu ūžiant 
Jūreles mareles.

6. Vainiks į kraštelį, 
Bernas į dugnelį, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

2. Jūrių marelių 
Pačioj gilumėlėj 
Užaugo liepelė 
Devynioms šakelėms.

7. Vainiks ant rankelių, 
Bernas ant lentelės, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

3. Po ta liepele, 
Po ta šimtšakėle, 
Dvi balti seseli 
Per dieną verkia.

4. Ką mudvi neverksva, 
Ką neraudosiva, 
Užkilo vėjelis, 
Nupūtė vainikėlį.

8. Vainiks ant galvelės, 
Bernas j grabelį, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

9. Vainiką dėvėsiu, 
Berną palydėsiu, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunųjų dienelių.

5. Eik šen, mergele, 
Palaikyk žirgelį, 
Plauksiu vainikėlio 
Į jūres mareles.

10. Vainiką kavosiu, 
Berną žėlavosiu, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

284

Juškytė

1. Sėd 
Žiūi 
0 a 
Mat

žiu už stalelio,
■iu pro langelį, 
š pamačiau l 2 k 
ių vandenėlį. Į
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2. Manu vąndenely 
Pačio giluminė

O ir išdegu 
Žalas jovarėlis.

3. Po tū jovarelu, 
Po tu šimtšakelu, 
O te storėju

Du jaunu brolėlu. 
♦

6. Manu pute'le 
Burne'le praūsiu,

4. Jiė'du stovedamu, 
Graūdžej vėrkdamu, 

Su savu sesele 

Mėjlej kalbedamu:

5. Seselė manu, 
Balti lelijėlė, 

O kum nupraūsi 
Baltifsius brole'lus?

Manu ašerė'lu 
Galva sukusiu.

TOft.
1. Sėdžiu už stalelu, 

Žiūriu pro ląnge'li, 

O kas te atjūja | 
Viešiu kelūžiu? J   3*S

3. Ąnt kū tu atjojej,

Manu bernužėli?
Ąnt kūdu žirge'lu 
Su alksniu kilpelėms.

2. Berną pamačiau, 
Raža pagavaū, 

Po bernu kojėlu 
Raže'lu šlaviau.

4. Sė'džiu už stale'lu, 
Žiūriu pro ląnge'li, 

O kas te atjoja 
Viešiu kelūžiu?

5. Broli pamačiaū, 
Rūta pagavaū, 
Po brolu koje'lu 

Rūtele šlaviau.

6. Ąnt kū tu atjojej, 
Manu brolužėli? 
Ąnt bėru žirgėlu, 
Ąnt tymu balnėlu.

«86.
1. Žalos lankos, dobilė'lej, 

Jauni musu broluželej; 
Te mane jauna paviloju, 
Jauniškėle manu padaboju. 
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2. Marių vandenėly, 
Pačioj gilumėlėj, 
O ir išdygo 
Žalias jovarėlis.

3. Po tuo jovarėliu, 
Po tuo šimtšakėliu, 
O ten stovėjo 
Du jaunu broleliu.

4. Jiedu stovėdamu, 
Graudžiai verkdamu, 
Su savo sesele 
Meiliai kalbėdamu:

5. — Sesele mano, 
Balta lelijėle, 
O kuo nuprausi 
Baltuosius brolelius?

6. — Marių putele 
Burnelę prausiu, 
Marių ešerėliu 
Galvą šukuosiu.

*285
Pauriukė

1. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, 
O kas ten atjoja 1 
Viešu kelužiu? I

2. Berną pamačiau, 
Ražą pagavau, 
Po berno kojelėm 
Raželiu šlaviau.

3. — Ant ko tu atjojai, 
Mano bernužėli?
— Ant kūdo žirgelio 
Su alksnio kilpelėms!

4. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, 
O kas ten atjoja 
Viešu kelužiu?

5. Brolį pamačiau, 
Rūtą pagavau, 
Po brolio kojelėm 
Rūtele šlaviau.

6. — Ant ko atiojai, 
Mano brolužėli?
— Ant bėro žirgelio, 
Ant tymo balnelio!

286
Viksva

1. Žalios lankos, dobilėliai, 
Jauni mūsų brolužėliai! 
Ten mane jauną paviliojo, 
Jauniškėlę mano padabojo.

2 k.
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2. Benė musu pramanyta, 
Senu tėvelu išmlslyta: 

Laukelis arti, užakyti, 

Eąnkd šiė'nas pjauti ir sugrėbti.

3. Žalos Įmokos,... („k. v. 1 str.“)

4. Benė mūsų pramanyta, 

Senos matės išmlslyta: 

Linelis rauti ir nubrūkti, 
Plonos drobės verpti ir išausti.

5. Benė musu pramanyta, 
Senos matės išmlslyta: 

Drobė'lės austi, išbalinti, 
Marškinėlej siūti, pavilkė'ti.

6. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.*).

7. Benė musu pramanyta, 
Jaunu brolelu išmis! y ta: 

Žirgelis šerti, pabalnoti, 

Pas merge'le joti, parnakvūti.

7. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.“).

8. Benė mūsų pramanyta, 
Jaunū sesėlu išmlslyta: 

Rūtelės sė'ti, nuravė'ti, 
Vajnikė'lis pinti, pardėvėti.

9. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.“K

10. Benė musu pramanyta, 
Paties Dievu išakyta: 
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2. Bene mūsų pramanyta, 
Senų tėvelių išmislyta: 
Laukelis arti, užakėti, 
Lankoj šienas piauti ir sugrėbti.

3. Žalios lankos... (k. a. 1 p.)

4. Bene mūsų pramanyta, 
Senos motės išmislyta: 
Linelis rauti ir nubrukti, 
Plonos drobės verpti ir išausti.

5. Bene mūsų pramanyta, 
Senos motės išmislyta: 
Drobelės austi, išbalinti, 
Marškinėliai siūti, pavilkėti.

6. Žalios lankos... (k. a. 1 p.)

7. Bene mūsų pramanyta, 
Jaunų brolelių išmislyta: 
Žirgelis šerti, pabalnoti, 
Pas mergelę joti, pernakvoti.

8. Žalios lankos... (k. a. 1 p.)

9. Bene mūsų pramanyta, 
Jaunų seselių išmislyta: 
Rūtelės sėti, nuravėti, 
Vainikėlis pinti, pardėvėti.

10. Žalios lankos... (k. a. 1 p.)

11. Bene mūsų pramanyta, 
Paties dievo įsakyta:
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Rytelis kelti, paržegndti, 
I darbe'li stoti, pročiavoti.

11. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.).

12. Benė musu pramanyta, 
Kunigelu išmlslyta: 

Žirgelej šerti, pabalnoti, 

Mergužėle vėsti, sudoroti.

13. Kand, kand balti stalaj, 
Žalaj margi kryžulajčej, 

Te mane jauna paviloju, 

Jauniškėle manu padabdju.

1. Pirmas m ė nū stoju, 

šiltas pavasaris, 
Džiaūgias gaspadorej, 
Kad sniegą nuvarė; 
Išlejsk, išle'sk, 
Pilkąsias aveles, 
Pradėju žalūti 
Ąnt lauku žolelė

2. Ąntras mė'nū stoji, 
Saule'lė kajtre'snė, 
Saule'lė kajtre'snė, 
Žole'lė žalesnė; 

Jau paukšte'lej visi 

Parlėkdami, 
L!ksmas giesmeles 
Gražėj giedodami.

3. Gieda veversė'lis 

Aukštame kalne'ly, 
čttilba volųngė'lė 
Žalamė gojely, 

Gegutėlė taj gražėj 
Kuka vu, 

Linksma pavasari 
Žmonlms pranašavu.,

4. Žmonis darbinjtnkaj, 

Visi prociaunįnkaj 
Ana ir akėja, 
Žirnius, miė'žius sėja; 

Mergužėlės drobes 

Išausdamos,
O ąnt piė'vos tiesia 
Baltaj balindamos.
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Rytelis kelti, peržegnoti, 
Į darbelį stoti, prociavoti.

12. Žalios lankos... (k. a. 1 p.)

13. Bene mūsų pramanyta, 
Kunigėlio išmislyta: 
Žirgeliai šerti, pabalnoti, 
Mergužėlę vesti, sudoroti.

14. Kieno, kieno balti stalai, 
Žaliai margi kryžulaičiai, 
Ten mane jauną paviliojo, 
Jauniškėlę mano padabojo.

287
Lideikienė

1. Pirmas mėnuo stojo 
Šiltas pavasaris, 
Džiaugias gaspadoriai, 
Kad sniegą nuvarė.
Išleisk, išleisk 
Pilkąsias aveles, 
Pradėjo žaliuoti 
Ant lauko žolelė.

2 k.

3. Gieda vieversėlis 
Aukštame kalnely, 
Čiulba volungėlė 
Žaliame gojely; 
Gegutėlė tai gražiai 
Kukavo, 
Linksmą pavasarį 
Žmonėms pranašavo.

2. Antras mėnuo stojo, 
Saulelė kaitresnė, 
Saulelė kaitresnė, 
Žolelė žalesnė;
Jau paukšteliai visi 
Parlėkdami, 
Linksmas, giesmeles 
Gražiai giedodami.

4. Žmonės darbininkai, 
Visi prociauninkai 
Aria ir akėja, 
Žirnius, miežius sėja; 
Mergužėlės, drobes 
Išausdamos, 
O ant pievos tiesia, 
Baltai balindamos.
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5. Ketvlrts menu stoju, 
Oras šiltas stoju, 
Pražydu žiėdėlej 
Mergajčiu daržely; 
Lelijėlės taj gražėj

Žydėju, 

Ir žėdnam žmoguj 
Gražu pažiūrėti.

6. Pęnktas mėnū stoju, 
Atė'ju linksmumas;
Tiems jauniems bernėlams 
Užėju ludnūmas: 
Jau sūšaukė visus

1 Ąnt kortėlu, 

Shjėmė, nuvežė 

I Siaūlu miesteli.

1. Pūtė, pūtė 

šiaurusis vėjelis, 
Barė, barė |

Mane motynelė. f

2. Ne bark, ne bark 
Mkne, motynelė,

Aš ne venau 
Svirnu duruželu.

3. Aš ne venau 
Svirne'lu durėlu, 

Aš ne vožiau
Margūju skrynėlu.

7. Verkė tėtušėlis

e.

Ir sena matiišė, 
Brolėlej, seselės 
Ir jauna mergužė. 
Ne verk, ne verk, 
Manu mergužėlė, 
Aš tau parsnįn tinsiu 
Brangias dovanėles.

Ne verk, mergužėlė,
Baltoji gulbelė, 
Aš tau parsiųntinsiu 
Brąngias dovanėles: 

Ir rūtų vajnlka 
Ir šilkū kasnjnka, 
Aukse'lu žiedeli, 

Mėjluji žodeli.

4. Aš ne vožiau 

Margųjų skryne'lu, 
Aš ne rėžiau 

Plonųjų drobėlu.

5. Aš ne rėžiau 
Plonųjų drobėlu, 

Ne dalinau 
Niekamuj dalelės.

6. Pūtė, pūtė 
šiaurusis vėjelis, 

Barė, barė 
Mane tėvutėlis.
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5. Ketvirts mėnuo stojo, 
Oras šiltas stojo, 
Pražydo žiedeliai 
Mergaičių daržely; 
Lelijėlės tai gražiai 
Žydėjo, 
Ir žėdnam žmogui 
Gražu pažiūrėti.

6. Penktas mėnuo stojo, 
Atėjo linksmumas, — 
Tiems jauniems berneliams 
Užėjo liūdnumas: 
Jau sušaukė visus 
Ant kortelių, 
Suėmė, nuvežė 
Į Šiaulių miestelį.

7. Verkė tėtušėlis 
Ir sena motušė, 
Broliai, seselės 
Ir jauna mergužė. 
Neverk, neverk. 
Mano mergužėle, 
Aš tau parsiuntinsiu 
Brangias dovanėles.

8. Neverk, mergužėle, 
Baltoji gulbele, 
Aš tau parsiuntinsiu 
Brangias dovanėles: 
Ir rūtų vainiką, 
Ir šilkų kąsniuką, 
Aukselio žiedelį, 
Meilųjį žodelį.

288

Senkauskienė

1. Pūtė, pūtė 
Šiaurusis vėjelis, 
Barė, barė I 
Mane motinėlė. |

2. Nebark, nebark 
Mane, motinėle, 
Aš nevėriau 
Svirno duružėlių.

3. Aš nevėriau 
Svirnelio durelių, 
Aš nevožiau 
Margųjų skrynelių.

4. Aš nevožiau 
Margųjų skrynelių, 
Aš nerėžiau 
Plonųjų drobelių.

5. Aš nerėžiau 
Plonų:ų drobelių, 
Nedalinau 
Niekamui dalelės.

6. Pūtė, pūtė 
Šiaurusis vėjelis, 
Barė, barė 
Mane tėvutėlis.
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Y. Ne bark, ne bark

Mane, tėvulėli, 
Aš ne vė'nau

Stajne'les dure'lu.

9. Aš ne šė'riau
Bė'rūjū žirge'lu, 

Ne balnojau
Tymlmu balne'lu.

8. Aš ne vė'nau
Stajmos duružėlu, 

Aš ne šė'riau 
Bėrųjų žirge'lu.

!0. Ne balnojau
Tymlmu balne'lu, 

Aš ne jojau
Pas jauna mergele.

t, Raudonė'nu vajkaj,
Vajkaj, vajkužė'Iej, 

Ar tiirit po žirgužėli, 
Ar tiirit po žirgeli?

989.

| ds

5, Raudonė'nu mergos,
Mergos, mergužėlės, 

Ar tiirit po d aržu želi, 
Ar tiirit po darželi?

2. 0 kajp rejks joti,
Mergų jiėškoti;

Žirguželej šokinėjut 

Žirge'lej šokinėju.

6. 0 kajp rejks skinti,
Vajnlka pinti;

Rutužėlės garbiniutos, 

Rūtelės garbiniutos.

8. Balą'ndžiu vajkaj,
Vajkaj, vajkužėlej, 

Ar tiirit po žirgužėli, 
Ar tiirit po žirgeli?

T. Velunos mergos,

Mėrgos, mergužėlės, 
Ar tiirit po daržužėli, 

Ar tiirit po darželi?

4. 0 kajp rejks joti,
Mergų jiėškoti;

Žirguželej klupineju, 
Žirge'lej klupineju.

8* 0 kajp rejks skinti,
Vajnlka pinti;

Rutužėlės nugeltosios, 
Rūteles nugeltosios.

990.
1. Parėjn jante'lej 

tauke'lu bdbudami,
0 mes, seselės, 

Taj g rąžėj dajnū'damos.
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7. Nebark, nebark 
Mane, tėvulėli, 
Aš nevėriau 
Stainelės durelių.

8. Aš nevėriau 
Stainios duružėlių, 
Aš nešėriau 
Bėrojo žirgelio.

9. Aš nešėriau 
Bėrojo žirgelio, 
Nebalnojau 
Tyminio balnelio.

10. Nebalnojau 
Tyminio balnelio, 
Aš nejojau 
Pas jauną mergelę.

289

Povilaičiukė

1. Raudonėnų vaikai, 
Vaikai vaikužėliai, 
Ar turit po žirgužėlį, 1 2 Ję 
Ar turit po žirgelį? j

2. O kai reiks joti
Mergų ieškoti, — 
Žirgužėliai šokinėjo, 
Žirgeliai šokinėjo.

3. Balandžių vaikai, 
Vaikai vaikužėliai, 
Ar turit po žirgužėlį, 
Ar turit po žirgelį?

4. O kai reiks joti 
Mergų ieškoti,— 
Žirgužėliai klupinėjo, 
Žirgeliai klupinėjo.

5. Raudonėnų mergos, 
Mergos mergužėlės. 
Ar turit po daržužėlį, 
Ar turit po darželį?

6. O kai reiks skinti, 
Vainiką pinti, — 
Rūtužėlės garbiniuotos, 
Rūtelės garbiniuotos.

7. Veliuonos mergos, 
Mergos mergužėlės, 
Ar turit po daržužėlį, 
Ar turit po darželį?

8. O kai reiks skinti, 
Vainiką pinti, — 
Rūtužėlės nugeltusios, 
Rūtelės nugeltusios.

•290

1. Parein jauteliai 
Laukeliu būbuodami, 
O mes, seselės. 
Tai gražiai dainuodamos!
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2. Ej, išėjk, išėjk, 
Broleli, artojėli, 

Ej, atke'Ik, atkelk 
Žalu variu vartėlus.

4. Ej, bent isilejsk 
Savu šernus jautelus

S. Ej, atkelk, atkelk 
Žalu variu vartėlus, 

Ej, bent isilejsk 
Savu šė'mus jaute'lus.

Ej, pamigdyki 
. Jautelu piemenėle.

£91.

1. Pavasariu dienele 
Ganiau šėmus jautelus, 

Mane nullju, i
Nudarganoju; Į ds

Aš ne tunii močiutės. J

2. Po močiutės varte'lu 
Augu žala liepelė 

Aš nusiėjčiau, 
Aš pasistočiau

Po žaląja liepele. 
*

5. Po stiklei u ląngclu 
Audžiau plėnas drobeles;

3. Lęnkiaii liepos šakele, 
Prausiaū baitaj burnele, 

Aš ne sušilai! 
Kojų, rąnkelu, 

Kajp pas savu močiute.
V

4. Sakelės-ne rąnkelės, 
Eapelej-ne žodelej, 

O liemenėlis, 
Žalas medelis— 

Taj ne manu močiutė.

Aš isitajsiaii 
Naujas stakleles

Iš savu išmonelu.

«9£.

1. Pavasariu dienele 
Atėjs sunkus darbelej, 

Parėjės iš darbelu, i
Rejks ma žirgėlus ginti, | ds 

Nėr kadžt pailsėti. J

2. Pasimlslyk, tėveli, 
Tu sau vienas dumoki, 
Ar aš už dyka dirbau 
Par visa vasarėle? 
Atdifk bėra žirgeli.
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2. Ei, išeik, išeik, 
Broleli artojėli, 
Ei, atkelk, atkelk 
Žalio vario vartelius!

3. Ei, atkelk, atkelk 
Žalio vario vartelius, 
Ei, bent įsileisk 
Savo šėmus jautelius!

4. Ei, bent įsileisk 
Savo šėmus jautelius, 
Ei, pamigdyki 
Jautelių piemenėlę!

291

Bakšaitienė

l. Pavasario dienelę 
Ganiau šėmus jautelius, — 
Mane nulijo, į
Nudarganojo! j 2 k.
Aš neturiu močiutės. I

2. Po močiutės varteliais 
Augo žalia liepelė, — 
Aš nusieičiau, 
Aš pasistočiau 
Po žaliąja liepele.

3. Lenkiau liepos šakelę, 
Prausiau baltai burnelę, — 
Aš nesušilau 
Kojų, rankelių, 
Kaip pas savo močiutę.

4. Sakelės — ne rankelės, 
Lapeliai — ne žodeliai, 
O liemenėlis, 
Žalias medelis,— 
Tai ne mano močiutė.

5. Po stiklelio langeliu 
Audžiau plonas drobeles, — 
Aš įsitaisiau
Naujas stakleles 
Iš savo išmonėlio.

•292
Bakšaitienė

L Pavasario dienelę 
Ateis sunkūs darbeliai: 
Parėjus iš darbelių, 
Reiks man žirgelius ginti, 
Nėr kada pailsėti.

2. Pasimislyk, tėveli, 
Tu sau vienas dūmoki, 
Ar aš už dyką dirbau

2 k. Per visą vasarėlę? 
Atduok bėrą žirgelį.
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3. Aš jįn gražėj lajkystu, 

I stajnuže statysiu, , 
I stajnuže statysiu, 
šaltinelu gyrdysiu, 
Lik jomarkė'lu še'rsiu.

4. Kad jojau par laukeli 
Akmenūžtu brukelu, ■ 
Sumiidrinau žirge'li;
Ąnt plienu padkavelu 
Ugniižė kibirkštavu.

5. Kad jojau i miesteli, 

Miestu tamsus gase'lej, 
Ir sužvangu žirgelis 
I miėstiiži įjojant, 
Tas manu jūdbėrelis.

6. O kū žvęngi, žirge'li, 
Tu, manu jūdbėreli, 
Deres ponaj, bajoraj, 
Aplinkaj- vajkščiodami, 
Brąngins bėra žirge'li.

993.

1. Ej, žole'le, | ds

Ej, žolelė;
Tu žaloji manu.

2. Rejks sąmdyti, 
Rejks sąmdyti 

Jauniausius brole'lus.

3. Rejks nupirkti, 

Rejks nupirkti 
Plieninius dalge'Ius.

4. Rejks nupjauti, 
Rejks nupjauti 

Žalaja žole'le.

6. Rejks sąmdyti, 
Rejks sąmdyti 

Jauniasias seseles.

6. Rejks dirbdinti, 
Rejks dlrbdinti 

Klevinius grėble'lus.

7. Rejks sugrėbti, 
Rejks sugrėbti 

Zalaje žole'le.

8. Rejks kinkyti, 
Rejks kinkyti

Judberus žirgėlus.

9. Rejks parvežti, 
Rejks parvčžti 

Žalaje žole'le.

10. Rejks sukrauti, 

Rejks sukrauti
Ąnt nauju stalde'lu.
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3. Aš jį gražiai laikysiu: 
Į stainužę statysiu, 
Į stainužę statysiu, 
Šaltinėliu girdysiu,
Lig jomarkėlio šersiu.

4. Kad jojau per laukelį 
Akmenužių brukeliu, 
Sumudrinau žirgelį, — 
Ant plieno padkavėlių 
Ugnužė kibirkščiavo.

5. Kad jojau j miestelį, 
Miesto tamsūs gaseliai, 
Ir sužvingo žirgelis 
Į mfestužį įjojant, 
Tas mano juodbėrėlis.

6. O ko žvengi, žirgeli, 
Tu mano juodbėrėli, 
Derės ponai, bajorai, 
Aplinkai vaikščiodami, 
Brangins bėrą žirgelį.

•293

Daškauskienė

1. Ei žolele, (2 k.) 
Ei žolele, 
Tu žalioji mano!

2. Reiks samdyti, 
Reiks samdyti 
Jauniausius brolelius.

3. Reiks nupirkti, 
Reiks nupirkti 
Plieninius dalgelius.

4. Reiks nuplauti, 
Reiks nupiauti 
Žaliąją žolelę.

5. Reiks samdyti, 
Reiks samdyti 
Jaunąsias seseles.

6. Reiks dirbdinti, 
Reiks dirbdinti 
Klevinius grėblelius.

7. Reiks sugrėbti, 
Reiks sugrėbti 
Žaliąją žolelę.

8. Reiks kinkyti, 
Reiks kinkyti 
Juodbėrius žirgelius.

9. Reiks parvežti, 
Reiks parvežti 
Žaliąją žolelę.

10. Reiks sukrauti, 
Reiks sukrauti 
Ant naujo staldelio.
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11. Rejks pašerti, 
Rejks pašerti 

Judbera žirgėli.

12. Rejks nujoti, 

Rejks nujėti

Pas jauna mergele.

994.

1. Gaspadonus. gaspadlnė 

Par proce ir darba 
Abb jaunu visu pilnu 

Turė'ju ir.ska.rba, 
Kajp tik praded šlnkarka Tąnkyti, 
Paskutine marka tur palikti

Karčemo, karčema

2. Kajp pinigu ne-be-turi, 
Žydą barga prašu, 

Zyds trejopaj, ketvenopaj, 
Kajp ndri, užrAšu;

Kąn tik pavasari sėju, 
Zyds vežiman susidėjo, 

Vežiman, vežiman.

3. Gaspadlnė i karčema, 

Neša kiaušiu puda, 
šinkarkėlė ne vartėja, 

Ni markos ne dūda. 
Gaspaddnuj jau kas de'das, 

Paskutine 6žka vedas
Karčeman, karčejnan.

4 O kas ge'na tąn arėlka, 
Koks te yra stonas?

Vejds papurtės, vis pašuirpes,

ds
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11. Reiks pašerti, 
Reiks pašerti 
Juodbėrį žirgelį.

12. Reiks nujoti, 
Reiks nujoti 
Pas jauną mergelę.

294
Tomašauskytė

1. Gaspadorius, gaspadinė 
Per procią ir darbą 
Abu jaunu, viso pilnu, 
Turėjo ir skarbą; 
Kai tik praded šinkarką lankyti, 1 
Paskutinę markę tur palikti ;2 k.
Karčiamoj, karčiamoj. J

2. Kai pinigų nebeturi, 
Žydą bargo prašo, 
Žyds trejopai, ketveriopai, 
Kaip nori, užrašo: 
Ką tik pavasarį sėjo, 
Zyds vežiman susidėjo, 
Vežiman, vežiman.

3. Gaspadinė į karčiamą 
Neša kiaušių puodą, 
Sinkarkėlė nevartoja, 
Nė markės neduoda. 
Gaspadoriui jau kas dedas, 
Paskutinę ožką vedas 
Karčiamon, karčiamon.

4. O kas geria tą arielką, 
Koks ten yra stonas? 
Veids papurtęs, vis pašiurpęs,
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Net akys raudūnos; 
Plaukus mėlynaj nudariK 

O kitus plikaj nuvaru 
Nū kaktos, nū kaktos.

5. .0 tie žydaj, tos židėlkos 

šilktfti būdami, 
Iš svetimos prūcios turtą 

Lęngvej pelnydami, 
Kajp tik pinigus pamatu, 
Girts parkrlnt, žydas iškrata 

Kišenių, kišenių.

6. Jus mergelės, jaunikajčej, 
Cnatos ne turejut, 

Ąnt arėlkos su akimis 

Jau įsižiurejut’.
Jau jūsų slava išnyku, 
N ūme t nū galvos vajnlka 

Arėlka, arėlka.

tos.

1. Ej, močiutė, motynė'lė, 
Rinkaj ma berneli, 

Tu išrinkai ma berneli, 1 , 
o i eis 

Kajp girios stubreli. J

2. Ej, močiiitė, motynė'lė, 
Skyrej ma vietele, 

Tu išskyroj ma vietele, 
Už baltu stalčių.

* *
5. Ąnt geltųjų kasužė'lu 

šilku kaspinėlis.

3. Už baltųjų staiužėlu, 
salė bernužė'lu, 

salė jaunu bernužė'lu, 
salė pikdagė'lu.

4. O aš jaunū mergužėlė, 
Žala, vajnikffta, 

Aš nešiūjau vajnikėli 

Ąnt geltu kase'lu.

Ąnt baltųjų rąnkužėlu 
Auksei u žėde'lis.
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Net akys raudonos;
Plaukus mėlynai nudaro, 
O kitus plikai nuvaro 
Nuo kaktos, nuo kaktos.

5. O tie žydai, tos žydelkos, 
Silkuoti būdami, 
Iš svetimos procios turtą 
Lengvai pelnydami, 
Kai tik pinigus pamato, 
Girts parkrint, žydas iškrato 
Kišenių, kišenių.

6. Jūs mergelės, jaunikaičiai, 
Cnatos neturėjot, 
Ant arielkos su akimis 
Jau įsižiūrėjot;
Jau jūsų slava išnyko, 
Numet nuo galvos vainiką 
Arielka, arielka.

*295
Januškytė

1. Ei močiute motinėle, 
Rinkai man bernelį, 
Tu išrinkai man bernelį 1 2 k 
Kaip girios stuobrelį. J

2. Ei močiute motinėle, 
Skyrei man vietelę, 
Tu išskyrei man vietelę 
Už balto stalelio,

3. Už baltojo stalužėlio 
Salia bernužėlio, 
Salia jauno bernužėlio, 
Salia piktdagėlio.

4. O aš jauna mergužėlė, 
Žalia, vainikuota, 
Aš nešiojau vainikėlį 
Ant geltų kaselių.

5. Ant geltųjų kasužėlių 
Šilkų kaspinėlis, 
Ant baltųių rankužėlių 
Aukselio žiedelis.
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297

1.0 kur tu buvaj, briėdeli, 

Kur vajkžtinejej, šėmasis9

us/ne, kelmyne, | 
Žalėje girelė |ds 
ūseli griužiau. J

2. 0 kam tu griužej usėli? 
0 kam gadinij medeli?

Būvu graužt drėbule, 
usiuj duti pakaju, 
Tu turėjej vila.

3.0 kur tu buvaj, broleli? 
Kur vajkštinejej, jauniais?/ 

Žirgėlu stajnelė 

šė'riau bėra žirgeli, 
Vadinau ir tave.

4. O kam tu mine vadinėj? 

O kam tu mine žadinaj?
Būvu gauti sau lyge, 
Dėti manėj pakaju, 
Tu turėjej vila.
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297

Rugienytė

1. — O kur tu buvai, briedeli, 
Kur vaikštinėjai, šėmasis?

— Uosyne, kelmyne,.
Žalioje girelėj | 2 k.

Uoselį graužiau. f

2. — O kam tu graužei uoselį? 
O kam gadinai medelį?

Buvo graužt drebulę, 
Uosiui duoti pakajų, — 

Tu turėjai valią.

3. — O kur tu buvai, broleli, 
Kur vaikštinėjai, jaunasis?

— Žirgelių stainelėj 
Šėriau bėrą žirgelį, 

Vadinau ir tave.

4. — O kam tu mane vadinai? 

O kam tu mane žadinai?

Buvo gauti sau lygią, 
Duoti manei pakajų, — 
Tu turėjai valią.
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5. O kur tu buvaj, seselė, 
Kur vajkštinėjej, jaunėji?

Rute'lu daržėlu 
Skyniau, pyniau vajnikeli, 

Vadinau ir tave.'

6. O kam tu mane vadinaj 

O kam tu mkne žadinaj?

Bu v u gauti sau lygu, 
Dilti manėj pakaju, 
Tu turejej vala

1. Ej, mattišė, matušė'lė, | 
O kur lejsti dukterėle, |ds

Už kū lejsti dukrelė? J

2. Ar i Rjfnga, Rįngužė'le? 

Ar už jaunu bernužėlu? 
Ar i marga dvare'li?

3. Ne i Rjnga (),  Rjngužele, 
Ne už jaunu bernužėlu, 

Ne i marga dvare'li.

*

4. Te išlejsiu dukterė'le, 
Kur lįnkst manu širdužėlė, 

Kur lįnkst manu širdelė.

(*) Rįfnga - Ryga.
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5. — O kur tu buvai, sesele, 
Kur vaikštinėjai, jaunoji?

— Rūtelių daržely 
Skyniau, pyniau vainikėlį, 
Vadinau ir tave.

6. — O kam tu mane vadinai, 
O kam tu mane žadinai?

Buvo gauti sau lygų, 
Duoti manei pakajų, — 
Tu turėjai valią.

298
Tomašauskytė

1. — Ei motuše motušėle,
O kur leisti dukterėlę, 2 k.

Už ko leisti dukrelę?

2. Ar į Rygą Rygužėlę, 
Ar už jauno bernužėlio, 
Ar į margą dvarelį?

3. — Ne į Rygą Rygužėlę, 
Ne už jauno bernužėlio, 
Ne į margą dvarelį.

4. Ten išleisiu dukterėlę, 
Kur linkst mano širdužėlė, 
Kur linkst mano širdelė.
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5. Po Aukštėju kalnuzė'lu, 

Po filuju liėpynėlu, 
Po geltčna smiltele.

6. Išauš šviesus pavasaris 
Išjos brolelej žirgelus, 

Ląnkys manu dukrele.

7. Kelkis, kelkis, seserelė, 
Tajsfk naująsias stakleles, 

Rėdyk plūnas drobeles,

8. Tūri t jus sau mattelajte, 
Išius dėl jūsų drobeles, 

Suvėrps pionaj linėlus,

9. Kad ir suverps, ne bus plonos, 
Kad ir išaus, ne bus tankios, 

Taj ne mūsų sesajtės.

299.

I. Auga klė'me putelis, Jds 
Auga kiė'me, i , 

}ds 
širdele, putelis. J

t. Pavadinsiu kirtdsji, 
Pavadinsiu, 

širdelė, kirteji.

3. Pakirtinsiu puteli, 

Pakirtinsiu, 
širdelė, putėli.

4. Pavadinsiu mejstreli, 
Pavadinsiu, 

širdelė, mejstreli

5. Išpjaudinsiu lęnteles, 

Išpjaudinsiu, 
širdelė, lęnteles.

6. Padirbdinsiu lovele, 
Padirbdinsiu, 

širdelė, lovele.
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5. Po aukštuoju kalnužėliu, 
Po žaliuoju liepynėliu, 
Po geltona smiltele.

6. Išauš šviesus pavasaris, 
Išjos broliai žirgelius, , 
Lankys mano dukrelę.

7. — Kelkis, kelkis, seserėle, 
Taisyk naująsias stakleles, 
Rėdyk plonas drobeles.

8. — Turit jūs sau martelaitę, 
Išaus dėl jūsų drobeles, 
Suverps plonai linelius.

9. — Kad ir suverps, nebus plonos, 
Kad ir išaus, nebus tankios, — 
Tai ne mūsų sesaitės.

299

Povilaičiukė

1. — Auga kieme putelis, (2 k.) 
Auga kieme, 1 _ ,

> 2 k
Širdele, putelis. I

2. Pavadinsiu kirtėją, 
Pavadinsiu, 
Širdele, kirtėją.

4. Pavadinsiu meistrelį. 
Pavadinsiu, 
Širdele, meistrelį.

5. Išpiaudinsiu lenteles, 
Išpiaudinsiu, 
Širdele, lenteles.

3. Pakirtinsiu putelį, 
Pakirtinsiu, 
Širdele, putelį.

6. Padirbdinsiu lovelę, 
Padirbdinsiu, 
Širdele, lovelę.
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J* G bis va vadu abbdu',
G bis v a vadu, 

širdelė, abudu.

8. Gulk tu, durniau, su šunim, 
Gulk tu, durniau, 

širdėlau, su šunim,

9. Ne kū su manim jauna, 
Ne kū su manim, 

širde'lau, jaunėja.

300.

(*) Vydra, aūdra, vė'tra.

1. Augu gino ūselis, 

0 aš jaunas bernelis jds

9. Ir Išpūtė merge'le 
I jurėlu dugne'li.

2. Pasąmdfčtau mejstrhži, 
Paklrtinčiau ūseli.

10. Jau mergytė skęnsdama,

Aukštyn rankas kėldalna,

3. Paklrtinčiau ūseli, 
Padirbdinčiau lajve'li

11. Aukštyn rankas ke'ldama, 
Ma žodeli tardama:

4. Padirbdinčiau lajve'li 
Ąnt jure'lu—mare'lu.

12. Jau sudiė'vu, bernuži, 
Jok i kita kiėmiiži.

5. įsodinčiau merge'le 
1 Jtfdaji lajve'li.

13. Jok i kita kiėmūži, 
Gauk sau kita mergūže.

6. Plaūksiv mūdn a bildu 
Par jūreles—marėles.

14. Kad ir gausiu, parginsiu 
Tik ne gausiu, kajp tives:

7. Ir istlku vydre'lė, (*) 
Sululavu lajve'li.

15. Ni darbe'lu bruzgiūju, 
Ni rąnke'lu baltųjų.

8. Sululavu lajve'li 
Ir Išpūtė merge'le.

16. Ni rąnkėlu baltųjų, 
Ni vejde'lu skajsčiūju
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7. Gulsva vedu abudu, 
Gulsva vedu, 
Širdele, abudu.

8. — Gulk tu, durniau, su šunim, 
Gulk tu, durniau, 
Sirdeliau, su šunim,

9. Ne ko su manim jauna, 
Ne ko su manim, 
Sirdeliau, jaunąja!

•300

1. Augo girioj uoselis, 
O aš jaunas bernelis. (2 k.)

2. Pasamdyčiau meistružj, 
Pakirtinčiau uoselį.

3. Pakirtinčiau uoselį, 
Padirbdinčiau laivelį.

4. Padirbdinčiau laivelį 
Ant jūrelių marelių.

5. Įsodinčiau mergelę 
Į juodąjį laivelį.

6. Plauksiv mudu abudu 

Per jūreles mareles.

7. Ir ištiko vydrelė, 
Suliūliavo laivelį.

8. Suliūliavo laivelį
Ir išpūtė mergelę.

9. Ir išpūtė mergelę 
Į jūrelių dugnelį.

10. Jau mergytė skęsdama, 
Aukštyn rankas keldama,

11. Aukštyn rankas keldama, 
Man žodelį tardama:

12. — Jau sudievu, bernuži, 
Jok į kitą kiemužį.

13. Jok į kitą kiemužį, 
Gauk sau kitą mergužę.

14. — Kad ir gausiu pargausiu 

Tik negausiu kaip tavęs:

15. Nei darbelių bruzgiųjų, 
Nei rankelių baltųjų,

16. Nei rankelių baltųjų, 

Nei veidelių skaisčiųjų,
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17. Ni vejde'lu skajsčiūju, 
Ni žodelu mejlūju.

18. Ni žodėlu mejluju, 
Ni žĮngsnelu ejklūju.

301.

1. Ro, ro, (*)  
Jau saulelė le'jdzias, 

Ro, ro, 
Vakaras ne-tdli.

(*) Ąnt tu pavydalu 
zėdnam pdsme žemiau.

2. Parglnsim nambėiu, 
Dus mėčeka valgyt'.

3. Dus diinos plutele

I kraujus padažius.

4. O aš tu ne valgiau, 
Padėjau ąnt kalu.

5. Atlėkė varnelė, 
Niinešė plute'Ie.

t 6. Niinešė plutele, 
Vajkėlams dalinu.

7. Tik vienam ne te'ku 
Ir tas pats apaku.

309.

1. Sakė mane šiokia, 

Sakė mane tokia, 
Sakė mane žmonužė'lej, I 
Dajne'lu ne-mėkanti. J

3. O nieks ne girdėju,
Nieks tajp ne supratu, 

Kajp tik manu bernužėlis 
G ašele j s vajkščiodamas.

2. O kajp aš dajnavaū 
Tą'nje dajnužėle, 

Kiajpėdiiz’ė girdėju, 
Klajpė'doje girdėju.

4. Parbėg lajvuželis
J ūrėms-maružėlėms, 

Su rėžnejs žolynuželejs, 
Sudimniomsioms sėklelėms.

laskuk: „ro, ro.“ prieš žėdna ajla
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17. Nei veidelių skaisčiųjų, 
Nei žodelių meiliųjų,

18. Nei žodelių meiliųjų, 
Nei žingsnelių eikliųjų.

301

Viksva

1. Ro, ro.*

*302

Blažienė

Jau saulelė leidžias, 
Ro, ro, 
Vakaras netoli.

2. Parginsiu namučio, 
Duos močeka valgyt.

3. Duos duonos plutelę, 
Į kraujus padažius.

4. O aš to nevalgiau, 
Padėjau ant kuolo.

5. Atlėkė varnelė, 
Nunešė plutelę.

6. Nunešė plutelę, 
Vaikeliams dalino.

7. Tik vienam neteko, 
Ir tas pats apako.

1. Sakė mane šiokią, 
Sakė mane tokią,
Sakė mane žmonužėliai, 
Dainelių nemokanti.

2. O kai aš dainavau 
Tąją dainužėlę, 
Klaipėdužėj girdėjo, 
Klaipėdoje girdėjo.

3. O nieks negirdėjo, 
Nieks taip nesuprato, 
Kaip tik mano bernužėlis, 
Gaseliais vaikščiodamas.

4. Parbėg laivužėlis
Jūrėms maružėlėms 
Su rožniais žolynužėliais, 
Su dimniosioms sėklelėms.

Žemiau kiekviename posme prieš kiekvieną eilutę panašiai laskuok: „Ro, ro".
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5. Ėjsiv, seserėlė,

Mudvi, lelijėlė, 
Pirkti dimnū sėklužė'lu, 
Rožmūju žolynėlu.

7. K eisi va, sese'lė, 
Kū ąnksčiaū ryteli

6/ Mūdvi pasisesiv 
D'imnas sėklužėles

Po stikliniu ląngužgfa, 
Po stikliniu ląngc'lu.

*
Atląnkyti žolynėlu, 

Kabaj dimnū sėklėlu.

303.

1. Sakė mane šiokia, 

Sakė mane tokia, 
Sakė mine mergužėje

Ąnksti ne-ke'lanti.

2. Kū aš ąnksti kelsiu, 
• Kū aš vėlaj gilsiu, 

Aš ne žinau bernužėlu, 
Katram kiemužėly?

/

3. Vėlaj ryta kėlau, 
Baltaj būrna praustai, 

Už stalėlu atsisėdau,
•«. Pro lĄng& žiurėjau.

4. Už stalu sėdėjau, 
Pro I^nga žiurėjau, 

šėku kiėme jaunimėlis, 
Taj ma pagajleju.

*
9. Vėlaj paguldysiu, 

Ąnksti pabildinsią,

5. Vedė mane šėkti, 

ėmė mane džiaūgsmas, 
Rejk berneluj marškinei u, 

ėmė mine vėrksmas.

6. Siuvaū marškinelus, 
Pragijimu majšu, 

Dūnau, dūriau rąnkovė'les, 
Išnešioti] aūtu.

V

7. Šešurėlis tarė: 
Tjngine martelė, 

Ne padarė bernužėluj 
Ani marškinėlu.

8. O bernužis tarė, 

Mergūže Užtarė: 
Nesirūpink, tėvužėli, 

Aš jęn išmokinsiu.

Kąnčiukėlu, be'ržu rykšte 
Darbe'lu mokinsiu.
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5. Eisiv, seserėle, 
Mudvi, lelijėle, 
Pirkti dimnų sėklužėlių, 
Rožniųjų žolynėlių.

6. Mudvi pasisėsiv 
Dimnas sėklužėles 
Po stikliniu langužėliu, 
Po stikliniu langeliu.

7. Kelsiva, sesele, 
Kuo anksčiau rytelį 
Atlankyti žolynėlių 
Labai dimnų sėklelių.

*303
Viksva

1. Sakė mane šiokią, 
Sakė mane tokią,

5. Vedė mane šokti, —

Į 2 k.
Ėmė mane džiaugsmas, 
Reik berneliui marškinėlių, 
Erne mane verksmas.

Sakė mane — mergužėlė, 
Anksti nekelianti.

2. Ko aš anksti kelsiu, 
Ko aš vėlai gulsiu, 
Aš nežinau bernužėlio, 
Katram kiemužėly?

6. Siuvau marškinėlius 
Pragijinio maišo, 
Dūriau, dūriau rankovėles 
Išnešioto auto.

3. Vėlai rytą kėliau, 
Baltai burną prausiau, 
Už stalelio atsisėdau, 
Pro langą žiūrėjau.

7. Šešurėlis tarė: 
— Tinginė martelė, 
Nepadarė bernužėliui 
Anė marškinėlių!

4. Už stalo sėdėjau, 
Pro langą žiūrėjau, 
Šoko kieme jaunimėlis, 
Tai man pagailėjo.

8. 0 bernužis tarė, 
Mergužę užtarė: 
— Nesirūpink, tėvužėli, 
Aš ją išmokinsiu!

9. Vėlai paguldysiu, 
Anksti pabudinsiu, 
Kančiukėliu, beržo rykšte 
Darbelių mokinsiu!
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304,

1. Sakė mane stoki,
Sakė mane toki,

Sakė mūne mergužėlės, 
Ponu Dievu zūjkis.

2. O, tu, zūjki, zfijki, 

Tu, šarokė'li,
Kam išokaj i darželi, 

Nuėdej rūteles?

ds

3. Nuė'dej rūteles, 
Išliužej lelijas;

Rejk ma sėti žalas rūtas 
Sese'lės daržely.

4. Kad jau ir pasėstu,
Ne bus jau tajp žalos, 

Kad nupinsiu vajnikeli, 
Jau ne bus tajp gražūs.

305.

(Dajnūja ratu Šokant).

I. Snaudalė sėdi 
Vidury dvaru,

Kūde'li peša, 
Linūs gadina.

(Jįjė sėdentėji užsigaūbusi atsaku verkiant).

2. Sakė mane šiokia, 
Sakė mane tokia, 
Sakė mane ne verpėja, 
Sakė mane ne audėja, 
Sakė manu tėtušėlis: 
Laukėlejs važiuja, 

Viens žirgas riestas, 

ą'ntras d a nėstėsnis, 
Vienas Ilgas botagėlis, 
Antras da ilgesnis;

Viena kiaunės kepurėlė, 
Ąntra sabalėlė;
Viena ruda rudinelė, 
Ąntra da rude'snė;
Vienos žalos pirštinėlės, 

ąntros da žalesnės.
Snaudžiau, tėtušėli, 

Kelėlu važiffjant;
Kad būčiau žinojus 
Vartėius atkėlčiau.

(Taj išdajnavus Ima nū žėdnu jabkoki pą'nta (dajgta) ir 
žednas ėjnant atvadūti klomodamasi dajnūja).
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304

Totnašauskytė

1. Sakė mane šiokį, 
Sakė mane tokį,

3. Nuėdei rūteles, 
Išlaužei lelijas, —

Sakė mane mergužėlės— | . Reik man sėti žalias-rūtas
Pono dievo zuikis. j * Seselės daržely.

2. 0 tu, zuiki, zuiki, 
Tu šarokėli, 
Kam įšokai į darželį, 
Nuėdei rūteles?

4. Kad jau ir pasėsiu, 
Nebus jau taip žalios, 
Kad nupinsiu vainikėlį, 
Jau nebus taip gražus.

305
Tomašauskytė

(Dainuoja šokdami ratu)

1. Snaudalė sėdi 
Vidury dvaro,

Kuodelį peša, 
Linus gadina.

(Ji, sėdėdama užsigaubusi, atsako verkdama:)

2. Sakė mane šiokią, 
Sakė mane tokią, 
Sakė mane ne verpėją, 
Sakė mane ne audėją, 
Sakė, mano tėtušėlis 
Laukeliais važiuoja:

Viena kiaunės kepurėlė, 
Antra sabalėlės, 
Viena ruda rudinėlė, 
Antra dar rudesnė, 
Vienos žalios pirštinėlės, 
Antros dar žalesnės.

Viens žirgas riestas, 
Antras dar riestesnis, 
Vienas ilgas botagėlis, 
Antras dar ilgesnis,

Snaudžiau, tėtušėli, 
Keleliu važiuojant, — 
Kad būčiau žinojus, 
Vartelius atkelčiau.

(Tai išdainavus, ima iš kiekvieno fantą (bet kokį daiktą), ir kiekvienas, 

eidamas jo išpirkti, maldaudamas dainuoja:)
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3. Javulytė (vardas), geradėja, ūpu, 

Atiduk skarelyte, ūpu, 
Manu br^ngej pirkta, ūpu, 
Sųnkej užpelnyta, ūpu, 

Du muštiniu data, ūpu, 
Ir višta laidu ta, ūpu, 
Barė mine motynelė, ūpu, 

Ne pagyrė tėtušėlis, ūpu.

306.

1. Sakė mane šiokia, 
Sakė mine tokia, 

• Sakė mine ilga j miegant, 1 
Darbe'lu ne dirbant, j

2. Kajp aš galit dirbti, 
Kajp galii įtikti, 

Kad ne jaučiu tam kiemely
Mylimu bernelu

3. ĄnkstI ryta kėlau, 
Vąndenėlu ėjau, 

Ėjau, ėjau vąndenėlu, 

Par. tėvu kiemeli.

4. Pakilu vėjelis, 
Nūput vajnikėli, 

Nūput manu vajnikėli, 
Kiemu vidurėly.

5. Ja brolelis radu 

Manu vajnikėli, 
Dar nešiosiu, dar dėvėsiu, 

Ben trejūs metelus;

6. Ja bernelis radu 
Manu vajnikėli, 

Ne nešiosiu, ne dėvėsiu 
Ni viėnės diėne'lės.

303.
(Palajddms).

1. Ciuto, lingė, čiute'la, 
Kas. te te'ka? čiute'la, 
čiutė, čiute'la, 
Žali rūta, čiute'la.

Sode, sode, lapė. 

Kas te te'ka? lingė, 
Lėlu, tapė, lelu.
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3. Jevulytė, geradėja, ūpo, 
Atiduok skarelytę, ūpo, 
Mano brangiai pirktą, ūpo, 
Sunkiai užpelnytą, ūpo, 
Du muštiniu duotą, ūpo, 
Ir vištą kuoduotą, ūpo! 
Barė mane motinėlė, ūpo, 
Nepagyrė tėtušėlis, ūpo!

•306
Stirbinskaitė

1. Sakė mane šiokią, 
Sakė mane tokią, 
Sakė mane ilgai miegant, 
Darbelių nedirbant.

2. Kaip aš galiu dirbti, 
Kaip galiu įtikti, 
Kad nejaučiu tam kiemely 
Mylimo bernelio.

3. Anksti rytą kėliau, 
Vandenėlio ėjau, 
Ėjau, ėjau vandenėlio 
Per tėvo kiemelį.

4. Pakilo vėjelis, 
Nupūt’ vainikėlį, 
Nupūt’ mano vainikėlį 
Kiemo vidurėly.

5. Jei brolelis rado 
Mano vainikėlį, 
Dar nešiosiu, dar dėvėsiu 
Bent trejus metelius;

6. Jei bernelis rado 
Mano vainikėlį, 
Nenešiosiu, nedėvėsiu 
Nė vienos dienelės.

307

Tamošaitė 

(Palaidoms)

1. Ciuto, lingo, čiutela, 
Kas ten teka? čiutela, 
Ciuto, čiutela, 
Žalia rūta, čiutela,

Sode, sode lapė! 
Kas ten teka? lingo, 
Lėlio, lapė, Išlio!
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Sėdė lapė, lingė, 
Marti teka, lingė, 

Lė'lu, lapė, lė'lu.
v

2. Ciuto, lingė, čiute'la, 
Kas te teka? čiute'la, 
čiutd, čiute'la, 
Marti teka, čiute'la 
Žalk rūta, čiute'la.

3. Ciuto lingė, čiute'la, 
Par dvarc'li, čiute'la 
Kąn neš marti? čiutėla 
Stūmenė'li, čiute'la.

4. Ciuto, lingė, čiutėla, 
O kam dus? čiute'la, 
Diėverėluj, čiute'la. 
Ne prljėmė, čiute'la.

t
5. Ciutė, lingė, čiutėlą, 

Išrugoju, čiute'la, 
Storaj verpta, čiutėla, 
Retaj austa, čiutėla.

808.
1. Ej, augu, augu 

Žals beržynėlis 

Kląnglškiu palauktižy.} ds

2. Par tąn beržyną,
Par tąn žalaji

Srovės ūpis tėkė'ju.

3. Tasaj upelis,
čysts vąndeilėlis, 

Saldilm raidėm kvepėjo.

4. Ej, lūlu, lūlu, 

Eajvas ąnt jūrių, 
šiam lajvilžy mergužė.

6. Pats pūsi kirtau, 
Pats lajva dariau

Pats , merguže parkė'lau.

6. O kajp aš kė'lau, 
Tajp ji tylėju, 

Tanaus ne mok kalbėti.

7. Par jūres kė'lau, 

Eajve sėdėjo, 
šilku būrva dėvėjo/

8. O kajp parkėlau, 
Pradėju verkti, 

Kajp gegutė kukffti.

9. Žmonis pramanė 

šaunėjs žodėlejs: 
Rėžiu takū vajkščiujus.

10. ĄntrI pramanė, 
O da šaunėsnejs:

Piėnų burnele .praustis.
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Sode lapė, lingo, 
Marti teka, lingo, 
Lėlio, lapė, lėlio!

2. Ciuto, lingo, čiutela, 
Kas ten teka? čiutela, 
Ciuto, čiutela!
Marti teka, čiutela, 
Žalia rūta, čiutela!

4. Ciuto, lingo, čiutela, 
O kas duos? čiutelal 
Dieverėliui, čiutela! 
Nepriėmė, čiutela!

8. Ciuto, lingo, čiutela, 
Per dvarelį, čiutela, 
Ką neš marti? čiutelal 
Stuomenėlį, čiutela!

5. Ciuto, lingo, čiutela, 
Išrūgojo, čiutela, — 
Storai verpta, čiutela, 
Retai austa, čiutela!

308

Gotautienė

1. Ei, augo, augo 
Žals beržynėlis 
Klangiškių palaukužy. (2 k.)

2. Per tą beržyną, 
Per tą žaliąjį, 
Srovės upė tekėjo.

3. Tasai upelis, 
Cysts vandenėlis, 
Saldžiu midum kvepėjo.

4. Ei, liūliu, liūliu, 
Laivas ant jūrių, 
Šiam laivužy mergužė.

5. Pats pušį kirtau, 
Pats laivą dariau, 
Pats mergužę perkėliau.

6. O kai aš kėliau, 
Tai ji tylėjo, 
Tariaus, nemok kalbėti.

7. Per jūres kėliau, 
Laive sėdėjo, 
Šilkų burvą dėvėjo.

8. O kai perkėliau, 
Pradėjo verkti, 
Kaip gegutė kukuoti.

9. Žmonės pramanė 
Šauniais žodeliais: 
Rožių taku vaikščiojus.

10. Antri pramanė 
O dar šaunesniais: 
Pienu burnelę prausus.
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11. Treti pramanė 

Mane žmonelėj, 
Kad zėrkola žiurėjau.

12. Aš ne rožėlu 

Esmii raudona, 
Ne nū pienei u balti.

13. Iš gražumelu 
Esmū raudona, 

Iš skajstumėlu balti.

14. Nū rytu rasės 

Aš esmū balta, 
Nū vėjužiu raudona.

v
15. Staj praustuvėlė, 

čysts vandenėlis, 
Kur burnužė'le prausiaū.

V
16.. Staj ta ske'peta 

Plonosios drobės, 
Kur burnužė'le siųsčiau

17. Staj tas ze'rkolas, 

Kur aš žiurėjau, 
Kur plaukėjus kriuzavaū.

V
18. Staj tas krėslelis, 

Kur aš sėdėjau, 
šilku kūska siulėjau.

V
19. Staj ta krasėlė, 

Kur aš krošė'jau, 

Kur vajnikė'li pyniau.

20. Staj tie takėlej,
Kur aš vajkšČiojau,

Kur jauni ulavojau.

21. Staj ta kedėlė,
Kur aš tupėjau, 

Kur kojūžes apaviau.

V
22. Staj purvynė'lis, 

Jūds rudynėlis, 
Kur kasdiena brajdžiojau.

309.

1. Salė viėškelėlu 

Margi karčemelė.

2. Marga karčemelė, 
Jauni šinkarkėlė.

* ♦

Ej, lūla, lūla, (*),  |ds

(*) Ąnt tu pav/dalu somūki „ej, lūla, lūla,“ su ąntra aj-

Margi karčemelė. J
*

3. Jauni šinkarkėlė,
Aluti šinkavu.

la žė'dnam posme žemiau.
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11. Treti pramanė 
Mane žmoneliai, 
Kad zerkolą žiūrėjau.

12. Aš ne roželių 
Esmu raudona, 
Ne nuo pienelio balta, —

13. Iš gražumėlio 
Esmu raudona, 
Iš skaistumėlio balta;

14. Nuo ryto rasos 
Aš esmu balta, 
Nuo vėjužio raudona.

15. Štai praustuvėlėj 
Cysts vandenėlis, 
Kur burnužėlę prausiau.

16. Štai ta skepeta 
Plonosios drobės, 
Kur burnužėlę šluosčiau.

17. Štai tas zerkolas, 
Kur aš žiūrėjau, 
Kur plaukelius kriuzavau.

18. Štai tas krėslelis, 
Kur aš sėdėjau, 
Šilkų kuską siūlėjau.

19. Štai ta kraselė, 
Kur aš krošėjau, 
Kur vainikėlį pyniau.

20. Štai tie takeliai, 
Kur aš vaikščiojau, 
Kur jauna uliavojau.

21. Štai ta kėdelė, 
Kur aš tupėjau, 
Kur kojužes apaviau.

22. Štai purvynėlis, 
Juods rūdynėlis, 
Kur kas dieną braidžiojau.

309
Blažienė

1. Salia vieškelėlio
Marga karčiamėlė,
Ei, liūlia, liūlia*,  
Marga karčiamėlė.

• Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ei, liūlia, liūlia" su antra eilute.

2 k.

2. Marga karčiamėlė, 3. Jauna šinkarkėlė
Jauna šinkarkėlė. Alutį šinkavo,
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4. ATūti šinkavu, 
Trys brolėlej gėrė,

5. Trys brolėlej gėrė, 
Ąnt kenkiu skambinu.

6. Ąnt kąnklu skąmbinu, 
Sesele būvinu:

7. Augk, seselė, grėjtaj, 
Pasiskubink vėjkej.

8. Mes tive išdūsim, 
Ir pasoga dusim:

14- I vlnčiu važiffti,

9. Pora margū vistu, 
O ir vejzdėjele;

10. Pora žilu kiaūlu, 
O ir piemenėle;

11. Pūrą margu karnų, 
O ir milžėjė'le;

12. Pora šernu jaučiu, 
O ir artojėli;

13. Marga kanėtė'le, 
Cūga žirguželu,

Vajnlka pardffti.

310.

i. Po ląnkėle vajkščiojau, 4.
Aš rąn kėlės mazgūjau,

Atėjna bernelis
Par žala -ląnkėle 

Pas mine.
ds

Parkalbė'ki tėvėli

Ir sėnaje močiute,
Taj ėjsiu už tave, 
Taj būstu aš tavu, 

širdelė.

2 Mergužėlė, tu kand? 
Lelijėlė, tu kanū?

Ar ėjsi už mine?

Ar būsi tu manu, 
širdelė?

5. Par gire'le važiavau, 
Par žalaje važtavaū.

Sustūki, bernyti, 
Dūk mi paklausyti 

Gegutės kukūjant,

3. Bernužėli, tu, manu, 
Dobilėli, tu, manu, 

Parkalbė'k tėveli 

Ir se'na momilte, 
Tu manu.

6. Ar girelės gegelė?
Ar namiškiu paukšte'lė? 

Ar manu tėvelis 
Ir seni močiūtė

Dūsauja?
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4. Alutį šinkavo, 
Trys broleliai gėrė,

5. Trys broleliai gėrė, 
Ant kanklių skambino,

6. Ant kanklių skambino, 
Seselę bovino:

7. — Auk, sesele, greitai, 
Pasiskubink veikiai.

8. Mes tave išduosim 
Ir pasogą duosim:

9. Porą margų vištų, 
O ir veizdėjėlę,

10. Porą žilų kiaulių, 
O ir piemenėlę,

11. Porą margų karvių, 
O ir milžėjėlę,

12. Porą šėmų jaučių, 
O ir artojėlį,

13. Margą karietėlę, 
Cūgą žirgužėlių —

14. Į vinčių važiuoti, 
Vainiką parduoti!

310

1. Po lankelę vaikščiojau, 4. Perkalbėki tėvelį
Aš rankeles mazgojau, — Ir senąją močiutę,
Ateina bernelis Tai eisiu už tave,
Per žalią lankelę 2 k. Tai būsiu aš tavo,
Pas mane. Širdele.

2. — Mergužėle, tu kieno? 5. Per girelę važiavau,
Lelijėle, tu kieno? Per žaliąją važiavau:
Ar eisi už mane, — Sustoki, bernyti,
Ar būsi tu mano, Duok man paklausyti
Širdele? Gegutės kukuojant.

3. — Bernužėli tu mano, 
Dobilėli tu mano, 
Perkalbėk tėvelį 
Ir seną močiutę 
Tu mano.

6. Ar girelės gegelė, 
Ar namiškių paukštelė, 
Ar mano tėvelis 
Ir sena močiutė 
Dūsauja?
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7. Ni girelės gege'lė, 
Ni namiškiu paukštelė.

Tik manu tėvelis 

Ir sena močiiitė
Dūsauja.

311.

(Sargaj, kurie pasirė'de se'rgėju Velykų graba bažnyčioje, su 

dūda, su smujkū ir su kąnklėmis lalifja par Velykas pakiėmėjs 

ėjdami.)

I. Labas vakars, 
Pon gaspador,

"2 O ar lauki 
Tokiu svečiu?

3 Tokiu svečiu, 
Lalaunjnku?

4. O ja rodąs, 
Prisakyki,

5. Ja ne rūdas. 

Atsakyki.

6. Salta kojoms 

Mums stovė'ti.

7. Tūlas ke'las 
Mums kelauti.

Vaj, lalu, lalu, lalu, | , 
} ds

Pon gaspador. (*)  J

(*) Ąnt tū.pavydalu lalifk „vaj, lalu, lalu, lalu“, su ąntra 
ajla žėdnam posme žemiau.

8. Šimė namė 

Gražį mėjgla

9. Stėjgia, stėjgia 
Ealaunpikams

10. Ge'ltu sviė'stu 
Ąnt torelaus.

11. Mėsos ke'pene 
Ąnt bludelu,

12. Baltu kvtėčiū 

Pyragėli,

13. Gardaus alaus 
Verpelele,
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7. Nei girelės gegelė, 
Nei namiškių paukštelė, 
Tik mano tėvelis 
Ir sena močiutė 
Dūsauja.

311
Samuollenė

(Sargai, kurie pasipuošę saugojo velykų karstą bažnyčioje, su dūda, smuiku ir kanklė 
mis laluoja per Velykas, pakiemiais eidami)

1. Labas vakars,
Pons gaspador,
Vai, lalu, lalu, lalu, ) n , 

) 2 k.
Pons gaspadorl* J

2. 0 ar lauki 
Tokių svečių?

8. Siame name 
Graži meigla

3. Tokių svečių, 
Lalauninkų?

9. Steigia, steigia 
Lalauninkams

4. 0 jei rodąs, 
Prisakyki,

10. Gelto sviesto 
Ant torieliaus,

5. Jei nerodas. 
Atsakyki.

11. Mėsos kepenę 
Ant bliūdelio,

6. Salta kojoms 
Mums stovėti.

12. Baltų kviečių 
Pyragėlį,

7. Tolas kelias 
Mums keliauti.

13. Gardaus alaus 
Verpelėlę

* Žemiau kiekviename posme panašiai laluok: „Vai, lalu, lalu, lalu" su antra eilute

613



14. Ir kiaušėlu 

Velyklškiu.
27.\ Ąntra stirta 

Ąnt pardosu,

15. Kelki, tė'vaj, 
Btidink šėjma,

28.
V
Si trečioji 
Ealaun|nkams.

16. Tegū še'na
Bėrus žirgus.

29. Jūsų laukė 
Liėli, kėli.

17. 0 pašėrė 
Tegu gyrdaj.

30. Pon gaspūdor, 
Būki dėslus,

18. 0 pagyrde 
Te balnoja,

31. Ne trūkdinki 
Lalaunjfnku;

19. Pabalnoję ? 
Tegū jūją,

32. Tūlas ke'Ias.
Tąmsi naktis.

20. Tegu joja 

I laukeli.
33. Gaspadinė, 

Buk malūni:

21. Jūsų laukė, 
Dėkų Diėvuj,

34. Pūrą kiaušiu 

I kiocėli,

.22.
V
Šimtas ana, 
Kits akėja

'35. Geltu sviestu 

I dežele, .

23. L^mta Marė 
Rugiiis pjovė.

36. Raudūns auksins 
Ant čebatu.

24. L^mta Ona 

Stirtas krūvė.
37. 0 jus moters, 

Ne bijūkif,

25. Ir sukrūvė
Tris stirte'les:

38. Kas priguli, 
Atidėkit.

26. Viėna stirta 
Gaspadūnuj,

39. Dūk kiaušini 
Par aukštini.

40.
e ♦

0 paute'li, Par ląngėli.
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14. Ir kiaušelių 
Velykiškių.

27. Antra stirta 
Ant pardosų,

15. Kelki, tėvai, 
Budink šeimą,

28. Si trečioji — 
Lalauninkams.

16. Tegu šeria 
Bėrus žirgus,

29. Jūsų lauke 
Lieli, lielil

17. 0 pašėrę 
Tegu girdai,

30. Pons gaspador, 
Būki doslus,

18. 0 pagirdę 
Tebalnoja,

31. Netrukdyki
Lalauninkų:

19. Pabalnoję 
Tegu joja,

32. Tolas kelias, 
Tamsi naktis.

20. Tegu joja 
į laukelį.

33. Gaspadine, 
Būk maloni:

21. Jūsų lauke, 
Dėkui dievui,

34. Porą kiaušių 
Į kiocelį,

22. Šimtas aria, 
Kits akėja.

35. Gelto sviesto 
Į dėželę,

23. Lemta Marė 
Rugius piovė.

36. Raudons auksin 
Ant čebatų.

24. Lemta Ona 
Stirtas krovė.

37. 0 jūs, moters, 
Nebijokit,

25. Ir sukrovė
Tris stirteles:

38. Kas priguli. 
Atiduokit.

26. Viena stirta 
Gaspadoriui,

39. Duok kiaušinį 
Per aukštinį,

40. O pautelį — 
Per langelį!
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319.

t. Skubru (*)  tauras jauti pjūvė, 

Ir po klė'čia skūra džiūvė,

(*) Skubraj, kajmas.
(*♦) Po žėdnu pūsmu somuk: „o džiavo, o džiavo, o dėl kū?

O džiavo, o džiavū 
O dėl kū? (**)

ds

2. Trimis vinims prikabinu, 
Ni tijūnas tu ne žlnu.

3. Pavadinkit poną vajta, 

Tegii dėraj jiems tąn prūva,

4. Ponas vajtas, labas i mėgus, 
Ir padarė jiems tąn pro va.

5. Ir vlršinjnks pnė tos provūs, 

Kajpo vilkas žiur par tvūra.

6. Ir vlršininks slįmpinėju, 
Patvorė'lejs vajkštinėju.

7. Vinkloniikas važinėju, 

Pasauksimus rinkinėje.

8. Pusaukslmus rinkinėju, 

Ir kišamus kraustinėju.

9. Stukšiu akys pažalavu, 
Kad katilus išgabenu.

10. O vajtelis akis statė, 
Kad jū ne visi priklausė.
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•312 

Blažienė

1. Skubrų Lauras jautį piovė 
Ir po klėčia skūrą džiovė, 
O džiavo, o džiavo, 1 „ , 
„ ... , ? 2 k.
O dėl ko?*  J

* Po kiekvieno posmo somuok: „O džiavo, o džiavo, o dėl ko?”

2. Trimis vinims prikabino, 
Nė tijūnas to nežino.

3. Pavadinkit poną vaitą, 
Tegu darai jiems tą provą.

4. Ponas vaitas, labas žmogus, 
Ir padarė jiems tą provą.

5. Ir viršininks prie tos provos 
Kaipo vilkas žiūr per tvorą.

6. Ir viršininks slimpinėjo, 
Patvorėliais vaikštinėjo.

7. Vinklioriukas važinėjo, 
Pusauksinius rinkinėje.

8. Pusauksinius rinkinėjo
Ir kišenius kraustinėjo.

9. Stukšio akys pažaliavo, 
Kad katilus išgabeno.

10. O vaitelis akis statė, 
Kad jo ne visi priklausė.
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11. Ir Matiikuj ne patlku, 

Rejks duti tjfmpa be skatiku.

12. Vlršinjnku storas pilvas, 
Visu svietu pročios pilnas.

313.

1. Vitureli, paukštyteli, 
Vitureli, paukštyteli,

Kūd ne čiulbi pievelė? 1 
Ne rykauji dirve'lė? |

2. Ra aš čiulbesiu piėvuželė, 

Ka aš rykausiu dirvuželė, 
Visi mane užejna, 
Visi mkne pabajdu.

3. Artojėlej art išejdami, 
šiėnpjuvelej šienaut ėjdami, 

Taj tie mkne užėjria, 
Taj tie mkne pabajdu.

4. Piemens išdrasku šilku lizdeli, 
Skerdžius Išjema manu vajke'lus, 

Taj jie mine gandina, 
Taj jie mane gajšlna.

5. Nusilekčiau i girele, 
įsitūpčiau i kėpe'le, 

Te aš savej čiulbėčiau, 
Te aš s&vej rykaučiau.

6. 0 taj te aš gražėj čiulbėčiau, 
Tūsios hėpe'lės viršūnėlė,
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U. Ir Matukui nepatiko, 
Reiks duoti timpą be skatiko.

12. Viršininko storas pilvas, 
Viso svieto procios pilnas.

•313
Dabkuvienė

I. — Vyturėli paukštytėli, 
Vyturėli paukštytėli, 
Kod nečiulbi pievelėj, 
Nerykauji dirvelėj?

2 k.

2. — Ką aš čiulbėsiu pievužėlėj 
Ką aš rykausiu dirvužėlėj, — 
Visi mane užeina, 
Visi mane pabaido.

3. Artojėliai, art 
Sienpiūvėliai, 
Tai tie mane 
Tai tie mane

išeidami, 
šienaut eidami, — 
užeina, 
pabaido.

4. Piemens išdrasko šilkų lizdelį, 
Skerdžius išima mano vaikelius, 
Tai jie mane gandina, 
Tai jie mane gaišina.

5. Nusitekčiau į girelę, 
Įsitūpčiau j liepelę, 
Ten aš savei čiulbėčiau, 
Ten aš savei rykaučiau.

6. O tai ten aš gražiai čiulbėčiau. 
Tosios liepelės viršūnėlėj,
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Taj aš te ponavočiau, 
Vajkėlus išvadžiočiau.

7. Brolužėli, dobilėli, 
Brolužėli, dobilėli, 

O kam šėrėj žirge'li? 

O kam švejtėj kardeli?

8. Ka aš ne še'rsiu žirgužėli, 
Ka aš ne š v ėja u kardužėli, 

Visi mane nubarė, 
Nėr kam mkne užtarti.

9. Aš nusijočiau karu mene, 
Aš atsistūčiau i pulkeli, 

Užtara mkne žirgelis 
Ir šviesusis kardelis.

1. Sakė mkne šlėkta, 
Sakė mkne tokia, 

Sakė mane ilgaj miegant, I
ĄnkstI ne-kėlanti, J

2. Ka aš ąnkstl kelsiu, 
Ka aš budri būsiu, 

Aš ne žinaū bernuželu, 
Katramė kiemely?

* 
* *

(*) Palygink 302, 303, 304 i 306 dajnas.

3. Už stalu sėdėjus, 
Pro l^nga žiurėjus;

3. Kad būčiau žinūjus, 
Katramė ktėme'ly, 

Taj aš būčiau ąnkstl kėlus, 
Vąndenėlu ėjus.

4. Vąndenėlu ėjus, 
Baltaj burna praūsus, 

Baltaj būrna nusiprausus, 
Už stalu sėdėjus.

šoku kiėme jaunimėlis, 
Taj ma pagajlėju.
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Tai aš ten ponavočiau, 
Vaikelius išvadžiočiau.

7. — Brolužėli dobilėli, 
Brolužėli dobilėli, 
O kam šėrei žirgelį, 
O kam šveitei kardelį?

8. — Ką aš nešersiu žirgužėlį, 
Ką aš nešveisiu kardužėlį, — 
Visi mane nubarė, 
Nėr kam mane užtarti.

9. Aš nusijočiau kariuomenę, 
Aš atsistočiau į pulkelį, 
Užtars mane žirgelis 
Ir šviesusis kardelis.

•314

Venclauskienė

I. Sakė mane šiokią, 
Sakė mane tokią, 
Sakė mane ilgai miegant,^ 
Anksti nekelianti. j

2. Ką aš anksti kelsiu,
Ką aš budri būsiu, 
Až nežinau bernužėlio, 
Katrame kiemely?

3. Kad būčiau žinojus, 
Katrame kiemely, 
Tai aš būčiau anksti kėlus. 
Vandenėlio ėjus;

4. Vandenėlio ėjus, 
Baltai burną prausus, 
Baltai burną nusiprausus, 
Už stalo sėdėjus;

5. Už stalo sėdėjus, 
Pro langą žiūrėjus, — 
Šoko kieme jaunimėlis, 
Tai man pagailėjo.
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v
6. Šokit, šokėjėlėj, 

Gerkit, gerėjšlej,

O aš jauna mergužėlė 

I v&rga ipfflau.

SIS.

1. Serbę n ta, figa žalėji, ) 
O kur mes tkve sodinsi m? f

2. Rukšiėmu laukė baloje 
Žala serbentą sodlnsim.

3. Rukšičniu mergos, kajp tėkės, 
Numynios tavu šakneles.

4. Numynios tavu šakneles, 
Nulaužys tėvu šakeles.

5. Serbęnta, ilga žalėji, 
O kur mes tkve sodlnsim?

6. Velėnos lankė lankoje 
ŽAla serbęnta sodlnsim.

7. Vėl finos mėrgos, kajp lęndrės, 
Apl&jstys tavu šakneles.

8. ApHjstys tėvu šakne'les, 
Ne laužys tavu šakei u.

316.

1. S6ka kiškis, šėką lapė, 
šėką visi žvė'ris,

Ir tas bnė'dis ilganė'tis, 
Ir tas ne tylė'ju.

v
2. S6ka v&rna, šėką šarka, 

šok ir visi paūkščej, 

Ir ta gėrvė ilgasnapė.
Ir ta ne tylėju.
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6. Šokit, šokėjėliai, 
Gerkit, gėrėjėliai, 
O aš jauna mergužėlė 
Į vargą įpuoliau!

•315
Sopytė

l. — Serbentą, uoga žalioji, l į 
O kur mes tave sodinsim? j

2. — Rukšionių lauke baloje
Žalią serbentą sodinsim.

3. — Rukšionių mergos kaip lokės
Numynios tavo šakneles;

4. Numynios tavo šakneles, 
Nulaužys tavo šakeles.

5. — Serbentą, uoga žalioji, 
O kur mes tave sodinsim?

6. — Veliuonos lauke lankoje
Žalią serbentą sodinsim.

7. — Veliuonos mergos kaip lendrės
Aplaistys tavo šakneles;

8. Aplaistys tavo šakneles, 
Nelaužys tavo šakelių.

316
Norvilienė

l. Šoka kiškis, šoka lapė,
Šoka visi žvėrys,
Ir tas briedis ilgarietis, l 2 k
Ir tas netylėjo. J

2. Šoka varna, šoka šarka, 
Šok ir visi paukščiai, 
Ir ta gervė ilgasnapė, 
Ir ta netylėjo.
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4. Šok batifti, pentiniiti, 

ščka ir vyžoti,

Vyžkit vyžas, plyšk i t ply&oš, 
Ir ai drauge šoksiu.

313.

1. Salė keletu, kelilžiujds 
Raudona rožė žydėju} ds

2. Atjoju pdnaj kažokaj, 
Nuk'irtu rože raudona.

3. Nuk'irtu rože raudona, 
Ir lelijėle geltčna.

4. Aš tąn rožele palaužčiau, 
Ir i jūreles imėsčiau.

5. Plauki, rožele, giiyniu, 
Ręngės svete'lej namontu

5, Kraštu rožele kraštūžiu, 
Namil svete'lej namiiėtu.

319.

1. Ir užgėrė kazokėlej 
Jaunaje mergele, 

Ir užgėrė kazokėlej | 
Balta lelijėle. J

2. Ne gerk, negerk, mergužėlė, 

Iš kazoku r^nku,
Ne gerk, ne gerk, lelijėlė, 

Iš kazčku rįnku.

3. Nuvės tave kazokėlej 
I svėtima sali, 

Nnvės tave kazokėlej
I svečiu šalele.

7. O tu tenaj ne mokėsi, 
Kajp galva sukilti,

4. O tu tenaj ne mokėsi 
Su jėjsejs kalbėti, 

O tu tenaj ne žinosi, 
Kajp žodeli tarti.

5. O tu tenaj ne mokėsi 
Su jėjsejs vajkščioti.

O tu tenaj ne žinčsi, 
Kajp kojelu kelti.

6. O tu tenaj ne mokėsi 
Ąnksti ryta kelti, 

O tu tenaj ne žinosi, 
Kajp dureles verti.

O tu tenaj ne žinosi 
Kajp burnele prausti
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3. Šok batuoti, pentinuoti, 
Šoka ir vyžoti!
Vyžkit vyžos, plyškit, plyšos, 
Ir aš drauge šoksiu!

*317
Masaitienė

l. Salia kelelio kelužio (2 k.) 
Raudona rožė žydėjo. (2 k.)

2. Atjojo ponai kazokai, 
Nukirto rožę raudoną.

3. Nukirto rožę raudoną
Ir lelijėlę geltoną.

4. Aš tą roželę palaužčiau 
Ir j jūreles įmesčiau.

5. Plauki, rožele, gilynio, 
Rengės sveteliai namonio.

6. Kraštu, rožele, kraštužiu, 
Namo, sveteliai, namučio!

318

Senkauskienė

l. Ir užgėrė kazokėliai 
Jaunąją mergelę, 
Ir užgėrė kazokėliai Į „ , 
Baltą lelijėlę. J 2

2. Negerk, negerk, mergužėle, 
Iš kazokų rankų, 
Negerk, negerk, lelijėle, 
Iš kazokų rankų!

3. Nuves .tave kazokėliai
Į svetimą šalį, 
Nuves tave kazokėliai
Į svečių šalelę.

4. O tu tenai nemokėsi 
Su jaisiais kalbėti, 
O tu tenai nežinosi, 
Kaip žodelį tarti.

5. O tu tenai nemokėsi 
Su jaisiais vaikščioti, 
O tu tenai nežinosi, 
Kaip* kojelių kelti.

6. O tu tenai nemokėsi 
Anksti rytą kelti, 
O tu tenai nežinosi, 
Kaip dureles verti.

7. O tu tenai nemokėsi, 
Kaip galvą šukuoti, 
O tu tenai nežinosi, 
Kaip burnelę prausti.
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6. Kazokelu balti stalaj, 
Krė'slaj mulavoti;

Auksu knūzu pristatyta, 

Vynu pripllstyta.

9. Davineju kazokelej

I baltaš rąnkėles, 
Davineju žalu v^nu

I baltas rąnkėles.
* *

12. Aš ne grjnšiy, kazokelej, 
I jūsų šalele,

10. Ne prljėmė žalu vynu 
I baltas rąnke'les, 

Ir išbėgu mergužėlė 
I savu šalele.

11. Tr pavyju kazokelej 
Žaloje ląnke'lė, 

Ir gr^nžinu mergužėje 

I savu šalele.

* .
Pavilojuf mane jauna 

Nū senūs matiilės.

810.

1. Sudųnzgėju siera že'mė 1, 
SuSPo minu kojėlu, J

7. Ar ne mdki, bernužėli, 
Jairtėlu valdyti?

2. Suskąmbeju auksu rakta] 

Po manu jūstėlu.

8. Pasilaužčiau beržu rykšte* 

Pora šimtu šakų,

3. Kad aš ėjaū nlytėlėms, 
Žaloms pnėvartėlėms,

4. Aš pamačiaū bernužėli, 

Jiabaj graūdžej vėrkiant.

9. Pamokinčiau aš berne'li 
Žagriižės lajsyti,

10. Pamokinčiau aš berneli 
Jaute'lus valdyti.

5. Ej, kū vėrki, bernuz’ėli, 

Baltas dobilėli?

6. Ar ne moki, bernužėli, 
Žagriižės tajsyti?

11. Aš berne'luj par petėlus, 

čAjžau par pete'lus;

12. Krlirta, bjnra ašarėlės 
Par skajsčius vejde'lus.

626



8. Kazokėlių balti stalai, 
Krėslai moliavoti. 
Aukso kriūzų pristatyta, 
Vyno pripilstyta.

9. Davinėjo kazokėliai 
Į baltas rankeles, 
Davinėjo žalio vyno 
Į baltas rankeles.

10. Nepriėmė žalio vyno 
Į baltas rankeles, 
Ir išbėgo mergužėlė 
Į savo šalelę.

11. Ir pavijo kazokėliai 
Žalioje lankelė], 
Ir grąžino mergužėlę 
į savo šalelę.

12. Aš negrįšiu, kazokėliai, 
Į jūsų šalelę!
Paviliojot mane jauną 
Nuo senos motulės!

319

Didžpintgaičiukė 
Plaušiniukė

l. Sudunzgėjo siera žemė! c
Po mano kojelėm, j 1

2. Suskambėjo aukso raktai 
Po mano juostelėm.

3. Kad aš ėjau ūlytėlėms, 
Žalioms prievartėlėms,

4. Aš pamačiau bernužėlį 
Labai graudžiai verkiant.

5. Ei, ko verki, bernužėli, 
Baltas dobilėli?

6. Ar nemoki, bernužėli, 
Zagružės taisyti?

7. Ar nemoki, bernužėli, 
Jautelių valdyti?

8. Pasilaužčiau beržo rykštę, 
Porą šimtų šakų,

9. Pamokinčiau aš bernelį 
Zagružės taisyti,

10. Pamokinčiau aš bernelį 
Jautelius valdyti.

11. Aš berneliui per petelius, 
Čaižau per petelius!

12. Krinta byra ašarėlės 
Per skaisčius veidelius!
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<390

L Salė kėlu
Avietėlė žydėju,

Lakštutė 1 , 
J ds

Ąnt aviė'tės tupėju. I 
* * *

(*) Dajnuja dar: nKas iš brėlu sermėgėlės, arba kepurė
lės (dyvyjūs“).

3. Kas iš brolu
Žirgužėlu d/vyjus.

V
4. Salę... („k. v. mastuk

*

5. Kas iš brolu 
Balnuželu dyvyjūs (),*

2. Tupėdama
Savu giesme giėdėju, 

Brole'lej
Kele'lu nujoju

Tylomis, 
Pašnabždomis kalbeju.

1 ir 2 pėsma“).

Tyloms, 
Pašnabždoms kalbeju

391.
p

1. Salta žemelė, 
šalts rudenėlis, 

š.alt ma vienam gulėti. ]ds

Akmif be krauju, 
Vąndu be sparnu, 

Fopėra be žiėde'lu.

3. Tajp ir aš jaunas, 

Jaunas bernelis 
Ne turiū gulovėlės.

399.
V

1. Sęn nakti par nakti 
^Iiėgu ne miegojau,

4. Pardučiau stajmas, 
Bėrus žirgėlus, 

’Sąmdyčiau gulovėle.

5. O ir išglrdu 

Jauna mergelė 
Po svirną vajkščiodama:

6. Ne parduk stąjniu, 

Bėru žirge'lu, 
Aš būsiu gulovė'le.

Tadk aš miegosiu, 1 

Kajp mergyte gausiu. J



*320
Dabkuvienė

1. Šalia kelio 
Avietėlė žydėjo, 
Lakštutė
Ant avietės tupėjo.

3. Kas iš brolių 
Žirgužėlių dyvijos,

2. Tupėdama
Savo giesmę giedojo, 
Broleliai
Keleliu nujojo.

Tylomis,
Pašnabždomis kalbėjo.

4. Šalia... (mastuok 1 ir 2 posmą)

5. Kas iš brolių 
Balnužėlių dyvijos*,

** *
Tyloms, 
Pašnabždoms kalbėjo.

*321
Gotautienė

l. šalta žiemelė, 
Šalts rudenėlis, 
Šalt man vienam gulėti. (2 k.)

2. Akmuo be kraujo, 
Vanduo be sparnų, 
Popierius be žiedelių.

3. Taip ir aš jaunas, 
Jaunas bernelis 
Neturiu gulovėlės.

4. Parduočiau stainias, 
Bėrus žirgelius, 
Samdyčiau gulovėlę.

5. O ir išgirdo 
Jauna mergelė, 
Po svirną vaikščiodama:

6. — Neparduok stainių, 
Bėrų žirgelių, 
Aš būsiu gulovėlė!

322
Senkauskienė 

l. Šią naktį per naktį 
Miego nemiegojau, 
Tada aš miegosiu, 
Kai mergytę gausiu.

Dainuoja dar: „Kas iš brolių sermėgėlės arba kepurėlės dyvijos.”
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2. Aš ėjaū kele'lu 
Par žala girele, 
Sutinku zujke'Ii, 

Rajbaji paukštėli.

3. O tu, zujke'Ii, 
Rajbas paukšteli, 
Ar tu ne matėj, 
Kur ma mergelė?

4. Matyt ne mačiau, 

Regėt paregėjau, 
Benė tavu mėrga 
Eąnkb šiė'na grėbė.

8. Dali tau davus 

Tu čionij be-būsi,

5. Ląnko siena grėbė, 
I plakėlus dejų, 
Ąnt že'mės pūldama 

Ašarėles lieju:

6. O, tu, žemelė, 
O, tu, siėrūji, 
atėmej močiiite, 
Atimk mane draūge.

7. Ve'lyg aš tavej, 
Vėlyg dali dūsių,’ 

Negu tave jauna 
I žeme atimsiu.

1 žeme atėmus 
Tu tenaj supūsi.

393.
1. Ir sukllgu ąntėlė ąnt manu, 

Ir suvlrku dukrelė ne-valoi^ds

2 Vadifk mane, tėveli, vadu'ki, 

Nors palšusius jautelus pardū'ki.

3. Vėlyg tėve, dukrele, ne matyt, 

Ne kajp patsus jautc'lus pražudyt

4. Ir sukllgu ąnte'lė ąnt mariu, 

Ir suvlrku dukrele ne-valo

5. Vadtfk mine, močiutė, vadūki, 
Nors plonąsias drobeles pardū'ki.

6. Vėlyg tive, dukrele, ne matyt, 
Ne kajp plčnas drobeles pražudyt.
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2. Aš ėjau keleliu 
Per žalią girelę, 
Sutikau zuikelį, 
Raibąjį paukštelį.

3. — O tu, zuikeli, 
Raibas paukšteli, 
Ar tu nematei, 
Kur man’ mergelė?

4. — Matyt nemačiau, 
Regėt paregėjau, — 
Bene tavo merga 
Lankoj šieną grėbė.

5. Lankoj šieną grėbė, 
l plakelius dėjo, 
Ant žemės puldama, 
Ašarėles liejo:

6. — O tu, žemele, 
O tu, sieroji, 
Atėmei močiutę, 
Atimk mane drauge!

7. — Velyk aš tavei, 
Velyk dalį duosiu, 
Negu tave jauną 
Į žemę atimsiu:

8. Dalį tau davus, 
Tu čionai bebūsi, 
Į žemę atėmus, 
Tu tenai supūsi.

323
Senkauskienė

L Ir sukligo antelė ant marių, 
Ir suvirko dukrelė nevalioj: (2 k.)

2. — Vaduok mane, tėveli, vaduoki, 
Nors palšuosius jautelius parduoki.

3. — Velyk tave, dukrele, nematyt, 
Nekaip palšus jautelius pražudyt!

4. Ir sukligo antelė ant marių, 
Ir suvirko dukrelė nevalioj:

5. — Vaduok mane, močiute, vaduoki, 
Nors plonąsias drobeles parduoki.

6. — Velyk tave, dukrele, nematyt, 
Nekaip plonas drobeles pražudyt!
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7. Ir sukllgu ąnte'lė ąnt manu, 
Ir suvlrku seselė ne-valo:

8. Vadifk mane, seselė, vadifki, 
Norint auksu žiėdiiži pardffki.

9. Vėlyg tkve, sese'lė, ne matyt, 
Ne kajp auksu žiėdiiži pražudyt.

10. Ir sukllgu ąntėlė ąnt mariu, 
Ir suvlrku seselė ne-valo:

11. Vadffk mime, broleli, vadifki, 
Nėrint tymu balneli pardifki.

12. Vėlyg tave, seselė, ne matyt, 
Ne kajp tymu balneli pražudyt.

13. Ir sukllgu ąntėlė ąnt manu, 
Ir suvlrku mergelė ne-valo:

14. Vadifk mane, berneli, vadifki, 
Nors beraji žirgeli pardifki.

15 Vėlyg bė'ra žirgeli ne matyt, 
Ne,kajp tkve, mergelė, pražudyt.

1. Aš iižgimiau siratelis, 
Ir užaugau vargdienėlis, 
Ejnti par sviė'ta vargdamas, | 
G era dėjus slavindamas. J (*)

(*) Palygink dajnas 84 ir 208.
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7. Ir sukligo antelė ant marių, 
Ir suvirko seselė nevalioj:

8. — Vaduok mane, sesele, vaduoki, 
Norint aukso žiedužj parduoki.

9. — Velyk tave, sesele, nematyt, 
Nekaip aukso žiedužį pražudyt!

10. Ir sukligo antelė ant marių, 
Ir suvirko seselė nevalioj:

11. — Vaduok mane, broleli, vaduoki. 
Norint tymo balnelį parduoki.

12. — Velyk tave, sesele, nematyt, 
Nekaip tymo balnelį pražudyt!

13. Ir sukligo antelė ant marių, 
Ir suvirko mergelė nevalioj:

14. — Vaduok mane, berneli, vaduoki, 
Nors bėrąjį žirgelį parduoki.

15. — Velyk bėrą žirgelį nematyt, 
Nekaip tave, mergele, pražudyt!

Š24

Veličkienė

1. Aš užgimiau siratėlis 
Ir užaugau vargdienėlis, 
Einu per svietą vargdamas, 1 % 
Geradėjus šlovindamas. į
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2. Kajp mane svietas pamatu. 
Aš tunii maža svejkata; 

Kajp mane svietas ne mitu, 

Aš turiu dldz'e svejkata.

3. Su dum vezdum pasirėmęs 

Ir botaga drauge emes, 

Išsiviriau kųnkul/nės, 
Pasivalgiau kųnkulynės.

4. Pasivalges ejnii gilti, 

Ma ne rūpi ąnkstl kelti, 
Atsikėlęs pūtenoju;
Niekas mane ne prigauna.

5. Aš esmii vyras tvirčiausias, 
Gatisej šaukiu po jomarkus: 

įdėkit dunos Šmoteli 
I tąn šikšnų ta majše'li.

325 C).
(Gaspadonaus dajna).

V
1. Sviesi siūle teka,

šalta rasi krinta, 
Kelkitės, vajke'lej, 

šendien ne-bė švęnta,

Kelkitės visi iš dūmos.
Pročiavosim čyraj 

Par visa diena.

3. Jfiruj šiė'na pjauti, 

Pe'truj lauka arti, (*)

(*) Palygink 181 dajna.

ds

2. O tu, gaspadinė, 
Grejčiaū apsisuki, 
Tegii tavu ikys 
Ne būtu užrūkus,

Kopūstu ir su lašinėjs 

Privirk pilna pūdą; 
Taj vis mums parėjs.

Mlkuj rugiūs sėti, 
Baltrūkuj akėti,
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2. Kai mane svietas pamato, 
Aš turiu mažą sveikatą, — 
Kai mane svietas nemato, 
Aš turiu didžią sveikatą.

3. Su dum vėzdum pasirėmęs 
Ir botagą drauge ėmęs, 
Išsiviriau kunkulienės, 
Pasivalgiau kunkulienės.

4. Pasivalgęs einu gulti, 
Man nerūpi anksti kelti, 
Atsikėlęs poterioju;
Niekas mane neprigauna.

5. Aš esmu vyras tvirčiausias, 
Gausiai šaukiu po jomarkus: 
— Įdėkit duonos šmotelį 
Į tą šikšnotą maišelį!

325

Senkauskienė

(Gaspadoriaus daina)

1. Sviesi saulė teka, 
Salta rasa krinta, 
Kelkitės, vaikeliai, 
Šiandien nebe šventa, 
Kelkitės visi iš dūmos, 
Prociavosim ščyrai 
Per visą dieną!

2 k.

2. O tu, gaspadine, 
Greičiau apsisuki, 
Tegu tavo akys 
Nebūtų užrukę, 
Kopūstų ir su lašiniais 
Privirk pilną puodą; 
Tai vis mums pareis.

3. Jurui šieną piauti, 
Petrui lauką arti, 
Mikui rugius sėti, 
Baltrukui akėti,
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Gabritikuj jaute'lus ganyt;
O tam gaspadonuj 

Rejk vis išmanyt.

4. Toje slinka 6na 6. 

Tegti vištas ganu, 
Barbėj laužus krauti, 
Br'igej žoles rauti, 

Uršulėj kiaulėles ganyti;
Kajp tam gaspadčnuj 

Rejk daug išmanyti.

5. O aš, gaspadorius, 
Ąnksti ryta kdlsiu, 

Atsibudęs nškti 
Dumčsiu, kąn vėjksiu?

Kad Dievas svejkiis užlaikys, 

Iš apvejzdu Jffju
Vlskąn padarys. 

• *
9. Už vasaros darbus 

Ir už čė'sus brąngius, 
Už gajlus prakajtus 

Ir už sunkius darbus

3««.
1. O šiauriui, šiauruželi, 

ši tąmsioji naktužė'lė, 

Kur aš jaunas jčsiu?] 
Kur aš parnakvosiu? f

2. Jaučiu kieme mergužėle, 
Ąntram kieme švogtėrkėle, 

•Te aš jaunas josiu, 

Te aš parnakvosiu.

O aš užsisėdęs 

Ąnt širmu žirge'lu, 
Apibėgsiu laukus 
Palej tus upe'lus, 

Prikrovęs brandžiu mtėželu 
Parvešiu i namiis 

Sausu kelelu.

7. Parveskit arki ilk a, 
Tą n minu širmu k a, 
Balnčkit tymėlu, 
Mylimu balnėlu, 

Apjosiu lygius lauke'lus;
O aš prisikrausiu 

Rugiu, kviėtelu.

Miėžlmu alaūs ge'rsime, 
Atsigėrė Dievuj 

Padė'kavosme.

3. Vienos margi patalelej, 
Ąntrds šilku pnėgalvėlej

Pasitrauk, mergytė, 
Lejsk ma išmiegoti.

4. O aš jaunas išmiegosiu, 
Išmiegojęs ir išjčsiu, 

O aš išjodamas 

Tau padė'kavosiu:



4. Toji slinka Ona 
Tegu vištas gano, 
Barbei laužus krauti, 
Brigei žoles rauti, 
Uršulei kiauleles ganyti. 
Kaip tam gaspadoriui 
Reik daug išmanyti!

5. O aš, gaspadorius, 
Anksti rytą kelsiu, 
Atsibudęs naktį 
Dūmosiu, ką veiksiu? 
Kad dievas sveikus užlaikys, 
Iš apvaizdos jojo 
Viską padarys.

Gabriukui jautelius ganyt, 
O tam gaspadoriui 
Reik vis išmanyt!

6. O aš, užsisėdęs 
Ant širmo žirgelio, 
Apibėgsiu laukus 
Palei tuos upelius, 
Prikrovęs brandžių mieželių, 
Parvešiu į namus 
Sausu keleliu.

7. Parveskit arkliuką, 
Tą mano širmuką, 
Balnokit tymeliu, 
Mylimu balneliu, 
Apjosiu lygius laukelius; 
O aš prisikrausiu 
Rugių, kvietelių.

8. Už vasaros darbus 
Ir už čėsus brangius, 
Už gailius prakaitus 
Ir už sunkius darbus 
Miežinio alaus gersime, 
Atsigėrę dievui 
Padėkavosme.

326
Kemzuriukė

1. O šiauruži, šiauružėli, 
Si tamsioji naktužėle!
Kur aš jaunas josiu? 1 
Kur aš pernakvosiu? J

2. Jaučiu kieme mergužėlę, 
Antram kieme švogerkėlę, — 
Ten aš jaunas josiu, 
Ten aš pernakvosiu.

3. Vienos margi patalėliai, 
Antros šilkų priegalvėliai. 
Pasitrauk, mergyte, 
Leisk man išmiegoti!

4. O aš jaunas išmiegosiu, 
Išmiegojęs ir išjosiu, 
O aš išjodamas 
Tau padėkavosiu.
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5 Dėkų tęvoj ir močidtej 
Ir šiaj jauna j mergužėlėj, 

Už tos patalė'lus, 
šilkū pnėgalvė'lus.

* 
* n

1:0 kas rastas-Vilniaus kraštas, 
Kas rašte'lis-taj kraštelis,

6 . Dovanoju mergužėlėj 
Baltu linu kuskužė'le, 

Rašte'lejs rašyta, 
šilke'lejs išsiūta.

Vidury žiėde'lej, 
Vidury žiėde'lej.

1. Tam dvare'ly, tammargūmjam

Sėd se'nis tėve'lis,
Sėdė'damas, rymodamas, 

Sunrfli supavu:
ds

2. Čiūčia, lūla, sunužėli, 

Maža, ne dideli;
Kad ir mažas, ne-dldelis, 

Didis pujkorelis.

3. Aš nupirksiu sunužčlnj 

juda jūdbėrė'li, 
Ąnt žirge'lu jūdbėrelu

Tyme'lu balneli.

4. Ąnt žirge'lu jūdbėrėlu 

Tyme'lu balneli, 
Pnė tu tymu balnužė'lu 

Aukse'lu kilpeles

3«T

398.
V

1. Sendiė'n diė'na, gerk diena, 
Gersim aluti ir vyną.) ds

2. Geru gė'nu paživoju, 
Lauku purvūs išvoloju.

3. O tu, Diė'vaj, kas taj yra, 

Kad tiė vyraj pigūs yra?

4. Už tabūkos ptise lapu 
Gausi vyru čiė'la kapa.

5. O tu, Diė'vaj, kas taj yra, 

Kad tos mergos brangios yra?
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5. Dėkui tėvui ir močiutei 
Ir šiai jaunai mergužėlei 
Už tuos patalėlius, 
Šilkų priegalvėlius.

6. Dovanoju mergužėlei 
Baltų linų kuskužėlę, 
Rašteliais rašytą, 
Silkeliais išsiūtą.

7. O kas raštas — Vilniaus kraštas, 
Kas raštelis — tai kraštelis, 
Vidury žiedeliai, 
Vidury žiedeliai!

327
Cvirkienė

1. Tam dvarely, tam margajam, 
Sėd senis tėvelis,
Sėdėdamas, rymodamas 
Sūnelį sūpavo.

2 k.

2. Čiūčia liūlia, sūnužėli, 
Mažą, nedidelį, — 
Kad ir mažas, nedidelis, 
Didis puikorėlis!

3. Aš nupirksiu sūnužėliui 
Juodą juodbėrėlį, 
Ant žirgelio juodbėrėlio 
Tymelio balnelį;

4. Ant žirgelio juodbėrėlio 
Tymelio balnelį, 
Prie to tymo balnužėlio 
Aukselio kilpeles.

328
Zindžiuvienė

1. Šiandien diena — gera diena, 
Gersim alutį ir vyną. (2 k.)

2. Gero gėrio pažyvojo, 
Lauko purvus išvoliojo.

3. O tu dievai, kas tai yra, 
Kad tie vyrai pigūs yra?

4. Už tabokos pusę lapo 
Gausi vyrų cielą kapą!

5. O tu dievai, kas tai yra, 
Kad tos mergos brangios yra?
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6. Už du šimtu muštinelu 

Jiė ne gauna sau mergelės.

7. Tiė urė'daj, prėvinįnkaj, 
Viršinįnkaj, raštinįnkaj

8. Kajp jaunas mėrgas pamatu, 
Kajp ožėj barzdas pastatu.

9. Tu, gegbtė, tu, kukffji, 
Ar tu sau virgus rokffji?

10. Ar tu dffna, drhska pėrki? 
Ar tu savej graūdžej vėrki?,

11. Ni aš dffna, drhska pėrku, 
Tik aš savej graūdžej vėrkiu.

12. Kur nulėksiu, te nutūpsiu, 
Tenaj savej be-kuktfsiu,

13. Aukštam be'rže tupėdama, 
Visa svietą regėdama.

999.

1. Salta žiemelė, 3. Ir lėjste lėjsčiau,
šalts rudenėlis, 

šalta vienam gulėti, 1 
šalta vienam gulėti, f

Ir pažadėčiau, 
Nėr kamuj palydėti, 
Vajnikeli parnėšti.

2. Ej, ėjčiau, klausčiau 

Senės matūšės:
Ar lėjsi ma dukrbže 
šįn miela rudeniui?

4. O kajp parnėšit
Ma vajnikeli, 

Pakablnkit svirnely, 
Margu skrynių vietelė.
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6. Už du šimtu muštinėlių 
Jie negauna sau mergelės.

7. Tie urėdai, provininkai, 
Viršininkai, raštininkai —

8. Kai jaunas mergas pamato, 
Kaip ožiai barzdas pastato.

9. — Tu gegute, tu kukuoji, 
Ar tu sau vargus rokuoji?

10. Ar tu duoną, druską perki, 
Ar tu savei graudžiai verki?

11. — Nei aš duoną, druską perku, 
Tik aš savei graudžiai verkiu.

12. Kur nulėksiu, ten nutūpsiu, 
Tenai savei bekukuosiu,

13. Aukštam berže tupėdama, 
Visą svietą regėdama.

♦329
Dabkuvienė

1. Salta žiemelė,
Salts rudenėlis,
Salta vienam gulėti, 1 2 k
Salta vienam gulėti. I

2. Ei, eičiau, klausčiau 
Senos motušės:
— Ar leisi man dukružę 
Sį mielą rudenužį?

3. — Ir leisti leisčiau,
Ir pažadėčiau, 
Nėr kamui palydėti, 
Vainikėlį parnešti.

4. — O kai parnešit 
Man vainikėlį, 
Pakabinki! svirnely. 
Margų skrynių vietelėj.
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5. Ryteli kelau, 

Durelės venati
Taj graūdžej apsiverkiau, 

Kajp dukružės ne radau.

6. Nėra dukružės,
Manu jaunosios, 

Rugėlu pjovėjužės, 
šiėne'Iu grėbėjiižės.

7. Nėra dukružės,

Manu jaunosios,
Line!u verpėjūžės, 
Drobelu audejūžės.

♦ ♦ ♦

330.

1. Šokinėčiau, ulavočiau, 4. 
Bijau piktu vyru,

Uz stale'lu sėdėdamas, 

Kajp šunelis nyru

Svėjka kūma, tu, kajmynė', 
O kajp tu vejkiesi?

Tkve vyras nuanavu,
O dar tu jūkiesi.

2. Nusisukčiau plausti Hna. 
Dantį, danu vyra;

Kajp ta liną paplušės. 

Mane vyras pabijos.

5. Svėjka majta, tu, mieloji, 
O kąn tu vejkiesi?.

Girdžiū: tave patsaj barė, 

O da tu jūkiesi.

V
3. Šokinėju, tribulėvu,

Pakol vyra gtivu, 
O kajp vyra ga^u, 

Taj ji atsigivu.

6. Šioks pats, toks pats 
Bilė pati graži, 

Pati sėdi vežimėly, 

Pats salė guruja.

331.

1. Šėriau, šenau žirgužėli, 2. Žalėms lankoms rajtl jėsim, 

Kad ir manu būt u gražus. )ds Nemūnelu plaukte plauksim,
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5. Rytelį kėliau, 
Dureles vėriau, — 
Tai graudžiai apsiverkiau, 
Kai dukružės neradau.

6. Nėra dukružės 
Mano jaunosios, 
Rugelių piovėjužės, 
Šienelio grėbėjužės.

7. Nėra dukružės 
Mano jaunosios, 
Linelių verpėjužės, 
Drobelių audėjužės.

330

Senkauskienė

1. Šokinėčiau, uliavočiau, 
Bijau pikto vyro, — 
Už stalelio sėdėdamas, 1 _ , 

j 2 k
Kaip šunelis nyro. I

2. Nusisukčiau plaušų lyną, 
Danu danu vyrą, — 
Kai tas lynas paplūšos, 
Mane vyras pabijos.

3. Šokinėjo, tribuliavo, 
Pakol vyrą gavo, 
O kai vyrą gavo, 
Tai ji atsigavo.

4. — Sveika, kūma, tu kaimyne 
O kaip tu veikiesi?
Tave vyras nuanavo, 
O dar tu juokiesi.

5. — Sveika, maita tu mieloji 
O ką tu veikiesi?
Girdžiu: tave patsai barė. 
O dar tu juokiesi.

6. šioks pats, toks pats, 
Bile pati graži, 
Pati sėdi vežimėly, 
Piats šalia gūruoja.

*331

Kimtienė

l. Šėriau, šėriau žirgužėlį, 
Kad ir mano būtų gražus. (2 k.)

2. Žalioms lankoms raiti josim, 
Nemunėliu plaukte plauksim.
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3. Kad prijojum aukšta kalni, 
Aukštam kalnbžy žalk liepa.

4. Po ta liepa, po žalaja, 
Tenaj šaltasis šaltinėlis.

5. Te Šaltasis šaltinėlis, 
Te seselės burnas praūsė.

12. Iš aukse'lu žtėduželu. 
Nukals karėj vis pasagus.

13. Iš rute'lu vajnikė'lu 

Paše'rs savu žirguže'li.

14. Iš šilkėlu kaspinelu 
Padarys žirgu j kamanėles.

6. Te seselės biirnas prausė, 15. O kajp gražtis žirgužėlist 

Baltaj rąnkhžes numazgėju. Kad aukse'lu pasagidtas

7. Aš jums sakiau, seserėlės: 16. O kajp vigriis žirgužėlis, 
N’ ėjkit viėšiu viėškelelu. Kad rate'lu abrakėlis.

8. N’ ėjkit viešiu viėškelėlu, 
Pagaus jumis karėj vėlėj.

9. Pagaus jumis karejvėlej, 
Numaus auksu žiėdužėlus.

17. Kajp patdgus žirgužėlis, 

Kad šilke'lu kamanėlės.

18. Taj prigavu karejvėlis 
Cielu sviėtu tris mergeles,

10. Numins auksu žiėdužėlus, 19. Motynė'lu užaugintas,
Nusėgs nitu vajnikeli. Nu brole'lu išmokintas;

ll.Nusėgs rfitu vajnikeli, 
Nuneš šitkū kaspinėlus.

20. Su kajmynajs jos užaugu, 
Tarp sese'lu gšrbe gavu.

339.

(tajkmečiu darbaj.) (*)

(*) Palygint 181 ir 325 dijnas.

1. Šalta žiema šalyn ėjna, 

Jau payasaris atėjna.
2. SkajstI saulė mėjle rodu, 

Žemėj šiluma priduda.
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3. Kad prijojom aukštą kalną, 
Aukštam kalnužy žalia liepa.

4. Po ta liepa, po žaliąja, 
Tenai šaltasis šaltinėlis.

5. Ten šaltasis šaltinėlis, 
Ten seselės burnas prausė.

6. Ten seselės burnas prausė, 
Baltai rankužes numazgojo.

7. Aš jums sakiau, seserėlės: 
Neikit viešu vieškelėliu.

8. Neikit viešu vieškelėliu, 
Pagaus jumis kareivėliai.

9. Pagaus jumis kareivėliai, 
Numaus aukso žiedužėlius.

10. Numaus aukso žiedužėlius, 
Nusegs rūtų vainikėlį.

11. Nusegs rūtų vainikėlį, 
Nuries šilkų kaspinėlius.

12. Iš aukselio žiedužėlių 
Nukals kareivis pasagas.

13. Iš rūtelių vainikėlio 
Pašers savo žirgužėlį.

14. Iš šilkelių kaspinėlių 
Padarys žirgui kamanėles.

15. O kaip gražus žirgužėlis, 
Kad aukseliu pasagiotas.

16. O kaip vigrus žirgužėlis, 
Kad rūtelių abrakėlis.

17. Kaip patogus žirgužėlis, 
Kad šilkelių kamanėlės.

18. Tai prigavo kareivėlis 
Cielo svieto tris mergeles,

19. Motinėlių užaugintas, 
Nuo brolelių išmokintas,

20. Su kaimynais jos užaugo, 
Tarp seselių garbę gavo.

332
Cvirkienė

Z
(Laikmečių darbai)

1. Salta žiema šalin eina, 
Jau pavasaris ateina.

2. Skaisti saulė meilę rodo, 
Žemei šilumą priduoda.
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3. Upys tvanus didžihs lieju, 14. Gražūs kujtelis žalffja, 
Jog pavasaris ateju. Llnksmaj paukštelėj čiul

bėjo.

4. Skūbasi vąndu nu kalnu, 
Ilgaj būti jam ne vilnų;

5, Rejk palikti žedna vieta, 
Dėl artojaus ąnt šiū sviėtu.

6. Tikins cūdus Dievas diru, 
šilčius, tvanus Šaiyn varu.

7. Gaspadorej, gaspadlnės 

Jau suliuke tos gadynės,

8. Ziur ąnt žalifjančiu bėrzu;

Yr jau lajkas irti diržą.

15. Gerim anam vakarė'ly 
Giėd lakštingala krume'ly.

16. Paukšte'lej visi atgyju, 
šilčiu žiemos jau ne blju,

17. Kurti! jau ne-be-regeju, 
Jog pavisaris pareju;

18. Dr^nsej kujty susilėkė, 
Savu b&lsu žėdnas rėkia.

19. Jaunu pulkėlej suėju, 
Giėdėt paukštėlams padėju'

9. Dabir pnė tu geru 6ru 
Aptajs/ti rėjkia tvira.

10. Ne viena jauni mergelė 
Llnksmaj ėjna i darželi.

ll.Žiur, ar žėme yra šilti, 

Be lova gerij pripilta?

20. Mergajtės linksmąją balselejs, 
Vajkėlej garsėjs vąmzdėlejs.

21. Viė'nas kitim vinčiavėju, 
Jog pavisaris jau stūju.

22. Gaspaddnus proctaunįnkas 

Ni maž tffmet ne što dykas;

12. Tokios prūcios ridu mėjle, 23. Apiė laika jau rūpinas, 
Žoleles sodln i ijla. ' Gaspadėriškaj skubinas.

13. Ne-tili tūjaū ąnt laiku 24. Susiliukes geru vėju, 
Upelis, kur žuvis plaūku. Vasarojų drąnsej sėja.

646



3. Upės tvanus didžius liejo, 
Jog pavasaris atėjo.

4. Skubasi vanduo nuo kalno, 
Ilgai būti jam nevalna;

5. Reik palikti žėdną vietą 
Dėl artojaus ant šio svieto.

6. Tokius cūdus dievas daro, 
Šalčius, tvanus šalin varo.

7. Gaspadoriai, gaspadinės, 
Jau sulaukę tos gadynės,

8. Žiūr ant žaliuojančių beržų: 

Yr jau laikas arti daržą.

9. Dabar prie to gero oro 
Aptaisyti reikia tvorą.

10. Ne viena jauna mergelė 
Linksmai eina j darželį.

11. Žiūr, ar žemė yra šilta, 

Be lova gerai pripilta.

12., Tokios procios rodo meilę, 
Žoleles sodin į eilę.

13. Netoli, tuojau ant lauko, 

Upelis, kur žuvis plauko.

14. Gražus kuitelis žaliuoja, 
Linksmai paukšteliai čiulbėjo.

15. Geram anam vakarėly 
Gied lakštingala krūmely.

16. Paukšteliai visi atgijo, 
Šalčių žiemos jau nebijo,

17. Kurių jau neberegėjo, 

Jog pavasaris parėjo, —

18. Drąsiai kuity susilėkę, 
Savo balsu žėdnas rėkia.

19. Jaunų pulkeliai suėjo, 
Giedot paukšteliams padėjo:

20. Mergaitės linksmais balseliais, 
Vaikeliai garsiais vamzdeliais.

21. Vienas kitam vinčiavojo, 
Jog pavasaris jau stojo.

22. Gaspadorius prociauninkas 
Nėmaž tuomet nestov dykas:

23. Apie lauką jau rūpinas, 
Gaspadoriškai skubinas.

24. Susilaukęs gero vėjo, 

Vasarojų drąsiai sėja.
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25. Visa žemė stojas graži, 36. Gaspadėnuskalb/kajp tėvas: 
Ejn ąnt taiku vajkaj maži. Lajkas pradėt pjauti pievas.

2G. Džaūgtasi linksma valąnda, 37. Karštis kas karts jau di
desnis, 

Ganydami savu bifnda. Su senajsejs vargst jaune
snis.

28. Nauja būrva laukas gavu 38. Ledva tūmet gali tverti.
Nū aprėdytojaus savu. Trėkšta z'ednas labaj gerti.

28. Žė'dnas žmogus tu išvedu, 39. Ja atrisi sau pavė'si,

Kad visūr ždlės išdygu. Su patiėka pasėdėsi.

29. Skūba grėjtaj, taukūs arė, 40. Po pūbajgtos procios šienu 

> Viėnas ąntram linksmai tarė: štaj atėjn rugpjūtės diena.

30. Gražūs šftnet pavasaris; 

Namff ejn laukus suiręs.

31. Prisiartin mė'šlu talka, 
Pirktis rejk arėlkos malka.

32. Dėl tū žmogus mėšlavežis, 

Prociaunjnks dirb įsiręnžes.

33. Atsigėrės šneka gražėj, 

šake mesta kabln smagėj

34. Kad ateju jau vasara; 

šejmyna i pieva varu.

41. Ce yra didžiausia duria, 
Kur^n dūda dąngaūs ponas.

42. Anų mčjlė gausi yra, 

Jog 4n žemės daug išbyra.

43. Užderėju gaūsej kviečiu, 

Bus pyragu dėdėj svečiu.

44. Kurie po tam atsitinku, 

Svėjkinas dūdami rįnka.

45. Alų ir midūti maukia, 

Pasigėrė „gyvoj“ šaukia.

35. Gaspadonus tajp įsakė: 46. O kad lajkas jau atė'ju, 
Dalgi, grė'bli imt' ir šake. Kada žmėnis rugius sėja, 
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25. Visa žemė stojas graži, 
Ein ant lauko vaikai maži.

26. Džiaugiasi linksma valanda, 
Ganydami savo bandą.

27. Naują burvą laukas gavo 
Nuo aprėdytojaus savo.

28. Zėdnas žmogus tuoj išvydo, 
Kad visur žolės išdygo.

29. Skuba greitai, laukus arė, 
Vienas antram linksmai tarė:

30. — Gražus šįmet pavasaris, — 

Namo ein laukus suaręs.

31. Prisiartin mėšlo talka, 
Pirktis reik arielkos malką.

32. Dėl to žmogus mėšlavežis, 
Prociauninks dirb įsiręžęs.

33. Atsigėręs šneka gražiai, 
Sake mėšlą kabin smagiai.

34. Kad atėjo jau vasara, 
Šeimyną į pievą varo.

35. Gaspadorius taip įsakė: 

— Dalgį, grėblį imt ir šakę!

36. Gaspadorius kalb kaip tėvas: 
— Laikas pradėt piauti pievas!

37. Karštis kaskart jau didesnis, 
Su senaisiais vargst jaunesnis.

38. Ledva tuomet gali tverti, 
Trokšta žėdnas labai gerti.

39. Jei atrasi sau pavėsį, 
Su patieka pasėdėsi.

40. Po pabaigtos procios šieno 
Štai atein rugpiūtės diena.

41. Čia yra didžiausia duona, 
Kurią duoda dangaus ponas.

42. Ano meilė gausi yra, 
Jog ant žemės daug išbyra.

43. Užderėjo gausiai kviečių, 
Bus pyragų dėlei svečių,

44. Kurie • po tam atsilanko, 

Sveikinas, duodami ranką,

45. Alų ir midutį maukia, 
Pasigėrę „gyvoj“ šaukia.

46. O kad laikas jau atėjo, 

Kada žmonės rugius sėja,
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47. Ce darbymets da didesnis, 59. T raibsta skiibrej važiūja, 

Prociavo drauge sene'snis. Nuvažitive sau girtąja.

48. Skiibrej blašku, kilia, vetu, 60. Koks yr, toks yr iš tu pelnas, 

šęn tęn pėdus skiinto metu. Bet nū darbu yra valnas.

, 49. Turedams sėkla gatava, 

Zė'dnas vež i lauka savu.

50. Praded sėti pagal ažios, 

Iš namu kąn nusive'žes.

51. Tūmet lajku nėr stovėti, 
Grėjtaj rejk ir užakė'ti.

52. Džiaugtas sau žė'dnas artojus 
Kad užaugu vasarojus.

53. Tur iš tu gera tikyba; 
Gražiis rudu prasideju.

61. Atėjn Visti Svęntti diė'na, 

ubagams lajmlnga viena;

62. Altižnas gausingas dūda, 

Su mėsa sau verda pūdą.

63. Tum paslikų patvirtinti, 
Tur Dtė'va tįnkej garbinti,

,61. Atširadu žiema balta, 
Ze'mė šalčiu jau apkalta.

65. Gaspadonams par Kalėdas 
Su šejmyna visos bėdos.

54. Pirmiati ūz vis žirnius ima,66. Sąmdinjnkaj gena, valgu, 
Kraun i dideli vežimą. Metu visti atjem alga.

55. Kad iš lauku jau suvalė,67. Kurs nor gauti šėjma nauja, 
Nėr tuščiu name pašalu. Tas už čėsu sau terauja.

56. Skūmos pilnos javti yra, 68. Zednas apie taj dūmoja,

Grūdaj tąnkej visiir byra. Ge'ra dėl savęs daboja.

57. Kartajs vėlaj atsiėjn gulti,69
Ąnt-rytojaus ąnkstl kelti.

Kuriu matu ge'ra stotka, 
Tam atvožnejdūd pradotka.

58. Po pabajgtu tokiu darbu 70. Žiemos česas-ta storone: 
Mlslyj pelnyti sau skarba. I ge'ra važtūf keltine.
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47. Čia darbymets dar didesnis, 
Prociavoj drauge senesnis.

48. Skubriai blaško, kulia, vėto, 
Šen ten pėdus skūnioj mėto.

49. Turėdams sėklą gatavą, 
Žėdnas vež į lauką savo.

50. Praded sėti pagal ežios, 
Iš namų ką nusivežęs.

51. Tuomet laiko nėr stovėti, 
Greitai reik ir užakėti.

52. Džiaugias sau žėdnas artojus, 

Kad užaugo vasarojus.

53. Tur iš to gerą tikybą, — 
Gražus ruduo prasidėjo.

54. Pirmiau užvis žirnius ima, 

Kraun į didelį vežimą.

55. Kad iš lauko jau suvalė, 
Nėr tuščio namie pašalio.

56. Skūnios pilnos javų yra, 

Grūdai tankiai visur byra.

57. Kartais vėlai atsiein gulti, 
Ant rytojaus anksti kelti.

58. Po pabaigtų tokių darbų 

Mislij pelnyti sau skarbą.

59. Į miestą skubriai važiuoja, 
Nuvažiavę sau girtuoja.

60. Koks yr, toks yr iš to pelnas, 
Bet nuo darbų yra valnas.

61. Atein visų šventų diena, 

Ubagams laiminga viena:

62. Alūžnas gausingas duoda, 
Su mėsa sau verda puodą.

63. Tuo pasilku patvirtinti, 
Tur dievą tankiai garbinti.

64. Atsirado žiema balta, 
Žemė šalčiu jau apkalta.

65. Gaspadoriams per kalėdas 
Su šeimyna visos bėdos.

66. Samdininkai geria, valgo, 

Metų visą atim algą.

67. Kurs nor gauti šeimą naują, 
Tas už čėso sau teirauja.

68. Žėdnas apie tai dūmoja, 
Gerą dėl savęs daboja.

69. Kurio mato gerą stotką, 
Tam atvožniai duod pradotką.

70. Žiemos čėsas — ta storonė: 

Į gerą važiuot kelionę.
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71. Nuvažiavęs skūbrej kerta, 83. Rejkta g era j apsivilkti, 

Bijodamos piktu varta. Kajlinėjs apsitajsyti.

72. Pakūl numū veža malkas, 84. Kojoms rejk apsiavlma 

Prociaunjnkastūmetalkans. Tokiu, kajp gal būt šilumi-

73. Moters savej pečiu kūną, 85. Žednas tajpo apsirėdęs, 

Bet tik savu malku tūri. Gal apląnkyt savu dėdės.

74. Daru dėl savęs šilūma, 86. Ja tumet kurjn užprašu, 

Zėdnas savu dirba Ima. Par slūga žodi parašu.

75. Viena plška, trinka, audžia,87. Kad ir tūli, rejk pribūti, 

O kiti vėrpdama snaudžia. Tajp nū šalčiu ne gal žūti.
v

76. Saūmosios mergos, kajp 88. Kasdien mažyn žymėj varu 
stirnos.

Kamaroje sūka girnas. Gaspadorius tąn pašara.

77. Linksmos dienūs šviesios 89. Po parlėjstos pusiau žiemos, 
taukia,

švęnta giesmedrąnsej šaukia. Gaspadūnūs žiur i žeme.

78. Pagiėdūjus jau aušrine, 90. Dirvos po sniegu ne dykos, 

Dūd paslika gaspadinė, Ne vėjkej da bus Velykos.

79. Virlškej po skūnias baldos,91, Gaspadūnus kas vakara 
Te ne gieda tokios maldės. Apie' taj rokūnda daru.

v
80. Siaudus, šienus -ame pe'ša, 92. Kajp toli švęnts Jūras yra, 

Dūd, namū galvijams nesą. Tumet bus tejsybe čyra.

81. Arklus, jaučius sena, bąnda,93. Šalčej žiemos tumet launa, 

Po staldus še te ląndu. Viršų pavasaris gauna.

82. Cėsajs apie nauja me'ta 94. Praded lapelėj žalūti, 
Žmonis smarku šalti matu. Ir gegužėlė kukuti.
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71. Nuvažiavęs skubriai kerta, 
Bijodamos pikto varto.

72. Pakol namo veža malkas, 
Prociauninkas tuomet alkans.

73. Moters savei pečių kuria, 
Bet tik savo malkų turi.

74. Daro dėl savęs šilumą, 
Zėdnas savo darbą ima.

75. Viena pyška, trinka, audžia, 
O kita verpdama snaudžia.

76. Šauniosios mergos kaip stirnos 

Kamaroje suka girnasi

77. Linksmos dienos šviesios laukia. 
Šventą giesmę drąsiai šaukia.

78. Pagiedojus jau aušrinę, 

Duod pasilką gaspadinė.

79. Vyriškiai po skūnias baldos, 
Ten negieda tokios maldos.

80. Siaudus, šienus anie peša, 

Duod, namo galvijams neša.

81. Arklius, jaučius šeria, bandą, 
Po staldus šen ten lando.

82. Cėsais apie naują metą 

Žmonės smarkų šaltį mato.

83. Reikia gerai apsivilkti, 
Kailiniais apsitaisyti.

84. Kojoms reik apsiavimo 
Tokio, kaip gal būt šiluma.

85. Zėdnas, taipo apsirėdęs, 
Gal aplankyt savo dėdes.

86. Jei tuomet kurį užprašo, 
Per slūgą žodį parašo.

87. Kad ir toli, reik pribūy, 
Taip nuo šalčių negal žūti.

88. Kasdien mažyn žymiai varo 
Gaspadorius tą pašarą.

89. Po perleistos pusiau žiemos 
Gaspadorius žiūr į žemę:

90. Dirvos po sniegu nedykos, 

Neveikiai dar bus Velykos.

91. Gaspadorius kas vakarą 
Apie tai rokundą daro.

92. Kaip toli švents Juras yra, 
Tuomet bus teisybė čyra.

93. šalčiai žiemos tuomet liauna, 
Viršų pavasaris gauna.

94. Praded lapeliai žaliuoti 
Ir gegužėlė kukuoti.
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333.
1. Ej, liepa, liėpytužėlė;

Kū auga j viėnstypužė'lė, 
Kū augaj viėnstypūžė?

2. Kū augaj viėnstypuželė 
šalė-pat viėškelužė'lu, 

salė-pat viėškelūžiu?

3. Keta tive paklrsdinti, 

šake'les pagenė'ti, 
t šakūžes pagenė'ti.

4. Sakūžes pageneti, 
Namučiu parvėždinti, 

Namūčiu parvėždinti.

5. Namučiu parvėždinti, 
Lęntūžes išskaldinti, 
Lęntūžes išskaldinti.

6. Lęntūžes išskaldinti, 
Stajne'le išgrjnsdinti, 
Stajnūže išgrjnsdinti.

1. Stajnūže išgrĮnsdinti, 
Zirgėlus ivėsdinti, 
Žirgūžius ivėsdinti.

8. Žirgūžius ivėsdinti, 

Abrakūžiu pašerti, 

šaltiniu pagirdyti.
V

9. Šaltiniu pagirdyti, 

Auksei u pažaboti, 

Aukse'lu pažaboti.

ds

10. Aukščiu pažabčti, 

Tymelu pabalnėti, 

Tymelu pabalnoti.

11. Tymelu pabalnėti;
Aš jaunas užsisė'siu,. 
Aš jaunas užsisesiu.

12. Aš jaunas užsisė'siu, 

I karūži išjčsiu, 
I kare'Ii išjėsiu.

13. Išjodams i karuželi, 
Ne palikau sesužėlės, 
Ne palikau sesūžės.

14. Parjodams iš karuz'ėlu, 
Rąndū daržė viėšnužėle, 
Rąndū daržė viėšnūže.

15. Ej, matė, matytužėlė, 
Kas daržė par viėšnužėlė, 
Kas daržė par vtėšnūžė?

16. Ej, sūnyf, sunytužė'li, 

Kas tivu do kalbužėlė, 
Kas tavu do kalbūžė?

17. Manu jaunė. dukružėlė, 
Tavu miela sesužė'lė, 

Tavu miela sesužūžė.

18. Ej, sc'syt, sesytužė'lė, 

Kas daržė do žolužė'lės 
Kas daržė do žolūžės?
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•333
Juškytė

1. Ei liepa liepytužėle, 
Ko augai vienstypužėlė, 1 2 k 
Ko augai vienstypužė? j

2. Ko augai vienstypužėlė 
Salia pat vieškelužėlio, 
Salia pat vieškelužio?

3. Keta tave pakirsdinti, 
Sakeles pagenėti, 
Sakužes pagenėti.

4. Sakužes pagenėti, 
Namučio parveždinti, 
Namučio parveždinti.

5. Namučio parveždinti, 
Lentužes išskaldinti, 
Lentužes išskaldinti.

6. Lentužes išskaldinti, 
Stainelę išgrįsdinti, 
Stainužę išgrįsdinti.

7. Stainužę išgrįsdinti, 
Žirgelius įvesdinti, 
Zirgužius įvesdinti.

8. Žirgužius įvesdinti, 
Abrakužiu pašerti, 
Šaltiniu pagirdyti.

9. Šaltiniu pagirdyti, 
Aukseliu pažaboti, 
Aukseliu pažaboti.

10. Aukseliu pažaboti, 
Tymeliu pabalnoti, 
Tymeliu pabalnoti.

11. Tymeliu pabalnoti;
Aš jaunas užsisėsiu, 
Aš jaunas užsisėsiu.

12. Aš jaunas užsisėsiu, 
Į karužį išjosiu, 
Į karelį išjosiu.

13. Išjodams į karužėlį, 
Nepalikau sesužėlės, 
Nepalikau sesužės.

14. Parjodams iš karužėlio, 
Randu darže viešnužėlę, 
Randu darže viešnužę.

15. — Ei mote motytužėle, 
Kas darže per viešnužėlė, 
Kas darže per viešnužė?

16. — Si sūnyt sūnytužėli, 
Kas tavo do kalbužėlė, 
Kas tavo do kalbužė?

17. Mano jauna dukružėlė, 
Tavo miela sesužėlė, 
Tavo miela sesužužė.

18. — Ei sesyt sesytužėle, 
Kas darže do žolužėlės, 
Kas darže do žolužės?
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19. Cidabru žiedu žydi, 
Dėjmentu stagaružėlės, 
Dejmentu stagarilžes.

20. Ej, brdlau, brolytužėli, 
Kas t&vu do kai bazelė, 

Kas tavu do kalbiižė?

21. Manu žalos rutužėlės, 
Ir geltos mėgelkužėlės, 

Ir geltos mėgelkilžės.

22. Ir geltos mėgelkužėlės, 
Iš kraštu lelijuželės, 
Iš kraštu lelijiižės.

23. Iš kraštu lelijuželės, 
Žyd po visa daržuželi, 

Žyd po visa daržuži.

24. Ej, sesė, sesytužė'lė, 
Suski n k ir ma kviėtkužėle, 
Susklnk ir ma kviėtkiiže.

25. Susklnk ir ma kviėtkužėle, 
Vienu žalu rutuželu, 
Vienu žalu rutiižiu.

26. Viėnū žalu rutuželu 

Ir geltū mėgelkužėlu, 

Ir geltu mėgelkiižiu.

27. Ir geltu mėgelkužėlu 
Iš kraštu lelijužėlės, 
Iš kraštu lelijbžės.

28. Kviėtkbže susklndama, 
Broluži pažindama, 
Broleli pažindama.

334.

1. Taj reto viėto

Dobilaj augu, 
Taj reto viėto 
Gražiėjė augu,

Pęnkėjs šesėjs lapužėlejs, 

Su devynejs žiėdėlejs.

3. Atėjk, bernužė'li, 

Manu dobilėli, 
Atėjk, bernužėli, 

Manu žalukeli, 
Subatos vakaružėly, 

Saulelėj nusilėjdus.

2. Taj retd vieto 

Mergytė d.ugu, 
Taj retd vieto 
Jaunoji dugu

Žmoniižiu n’ apkalbama, 

Bernužiu ne l^nkuma, 
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4. O kad ne suprastu 
Tėvas, motynėlė, 

Ni brolej, ni seserėlės, 
Ni kiemu draugalėlej,



19. Sidabro žiedu žydi, 
Deimanto stagaružėlės, 
Deimanto stagaružės.

20. — Ei brolau brolytužėli, 
Kas tavo do kalbužėlė, 
Kas tavo do kalbužė?

21. Mano žalios rūtužėlės 
Ir geltos mėgelkužėlės, 
Ir geltos mėgelkužės.

22. Ir geltos mėgelkužėlės 
Iš kraštų lelijužėlės, 
Iš kraštų lelijužės.

23. Iš kraštų lelijužėlės 
Žyd po visą daržužėlį, 
Žyd po visą daržužį.

24. — Ei sese sesytužėle,
Suskink ir man kvietkužėlę,
Suskink ir man kvietkužę.

25. Suskink ir man kvietkužėlę
Vienų žalių rūtužėlių, 
Vienų žalių rūtužių.

26. Vienų žalių rūtužėlių 
Ir geltų mėgelkužėlių, 
Ir geltų mėgelkužių.

27. Ir geltų mėgelkužėlių 
Iš kraštų lelijužėlės, 
Iš kraštų lelijužės.

28. Kvietkužę suskindama, 
Brolužį pažindama, 
Brolelį pažindama.

•334

Vidikytė

1. Tai retoj vietoj 
Dobilai augo, 
Tai retoj vietoj 
Gražieji augo 
Penkiais šešiais lapužėliais,  ̂
Su devyniais žiedeliais. j

2. Tai retoj vietoj 
Mergytė augo, 
Tai retoj vietoj 
Jaunoji augo, 
Zmonužių n’apkalbama, 
Bernužio nelankoma.

3. — Ateik, bernužėli, 
Mano dobilėli, 
Ateik, bernužėli, 
Mano žaliukėli, 
Subatos vakaružėly, 
Saulelei nusileidus.

4. O kad nesuprastų 
Tėvas, motinėlė, 
Nei broliai, nei seserėlės, 
Nei kiemo draugalėliai,
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5. Tu mane rasi, 
Manu bernužėli, 
Tu mane rasi, 
Manu dobilėli, 

Žalam rūtų daržužėly, 
Pas žalasias rūteles.

6. Rūteles skyniau, 
Vajnlka pyniau, 

Ąnt galvelės uždėjau, 

Uždėdama kalbėjau:

7. Bernyti manu, 
Jaunasis manu, 

Kokėjs žūdžejs kalbėjej 
Tu ąnt manės, bernyti?

8. Dėl tu kalbėjau, 
Kalbūžėms kelau, 

Kad aš patsaj norėjau, 
O kitam pavydėjau.

13. Rūtų vajnikėlis 
Tam rudyniižy,

9. Bernyti minu, 
Jaunasis manu, 

Kalba m ūdų žmonuželej 
Daug ne viėrnajs žode'lejs.

10. Mergytė manu, 
Jaunoji manu, 

Ne bok tu tu kalbužėlu, 
Vis pamink po kojėlu.

11. Taj retū viėto 

Mergėlė augu, 
Žmonbžiu n' apkalbama 

Kajmynu ne vajnūta.

12. Mėsčiau žiedeli,
I purvynėli, 
Rūtų vajnikėli 

I rudynėli: 
Rūdyk, rūtų vajnikėlis, 

Raudamė rudynėly.

e
O aukse'lu žiedužėlis 

Jūdamė purvynėly.

335.
l.Trys brolbkaj kelti jūju, 

Be-jūdami sudumūju. } ds

2. Ar mums jūti? ar ne joti?
Ar balne'lus pakilnūti?

3. Jokim, jūkim, brolužėlej, 

Kajp nujdsim pakilnūsim.

4. Trys brolbkaj siena pjovė, 
Be-pjaudami sudnmoju.

5. Ar mums pjauti?ar ne pjauti? 
Ar ąnt dalgiu parymoti?

6. Pjaukim,pjaukim,brolužėlej, 

Kajp nupjausim, parymosim.
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5. Tu mane rasi, 
Mano bernužėli, 
Tu mane rasi, 
Mano dobilėli, 
Žaliam rūtų daržužėly 
Pas žaliąsias rūteles.

6. Rūteles skyniau, 
Vainiką pyniau, 
Ant galvelės uždėjau, 
Uždedama kalbėjau:

7. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kokiais žodžiais kalbėjai 
Tu ant manęs, bernyti?

8. — Dėl to kalbėjau, 
Kalbužėms kėliau, 
Kad aš patsai norėjau, 
O kitam pavydėjau.

9. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kalba mudu žmonužėliai 
Daug neviernais žodeliais.

10. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Nebok tu tų kalbužėlių, 
Vis pamink po kojelių.

11. Tai retoj vietoj 
Mergelė augo, 
Žmonužių n’apkalbama, 
Kaimynų nevainota.

12. Mesčiau žiedelį 
Į purvynėlį, 
Rūtų, vainikėlį 
Į rūdynėlį: 
Rūdyk, rūtų vainikėlį, 
Raudame rūdynėlyl

13. Rūtų vainikėlis 
Tam rūdynužy, 
O aukselio žiedužėlis 
Juodame purvynėly.

335

Eim.

1. Trys broliukai keliu jojo, 
Bejodami sudūmojo: (2 k.)

2. — Ar mums joti, ar nejoti, 
Ar balnelius pakilnoti?

3. — Jokim, jokim, brolužėliai, 
Kai nujosim, pakilnosim.

4. Trys broliukai šieną piovė, 
Bepjaudami sudūmojo:

5. — Ar mums piauti, ar nepjauti, 
Ar ant dalgio parymoti?

6. — Piaukim, pjaukim, brolužėliai, 
Kai nuplausim, parymosim.
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7. Trys sesiitės siena grėbė, 11. Ar mums lėkti? ar ne lėkti? 
Be-grėbdamos sudumėju. Ar sparne'lus paplesnoti?

8. Ar mums grėbti?ar negrėbti? 12. Lėkim, lėkim, karvelėlej, 

Ar ąnt grebiu parymoti? Kajp nulėksim, paplesnosim.

9. Grėbkim, grebkim,seserėlės, 13. Trys bitutės me'du nešė, 
Kajp sugrebsim, parymosim. Be-nėšdamos sudumoju.

10. Trys karve'lej aukštaj lėkė, 14. Ar mums nešti? ar ne nėšti?

Be-lė'kdami sudumoju.
*

*
15. Nėškim, nėškim, bituželės,

Ar ąnt ląnkds pagulėti?
♦

Kajp nunėšim, pagulėsim

336.

l.Tas prakėjktas gaspadonus

Ir ta gaspadinė,
Kad dėl musu valcidunįnku 

Namūs pagadyju.
ds

2. Silkit, šilki t, valciaunjnkės 

šėtonuj virvele,
Anam yra sugadiyva 

Pnė t|nklu gjnkle'lis.

3. Sukit, sukit valciaunjnkės, 
šėtonu verpėjos,

Ne klausykit, kąn jums sak 

Ktinigs geradėjus.

. Katram yra jau par šilta, 
Tegii atsisagu, 

Mėski t broctvas ir i sali 
Ne rejk tu apgjnkiu.

5. Kiek nūžęngiau su ukata 

1 t^nciu žįngsnėlu, 
Kad Diėvsdutu tiek pnė^mziu 

Vargingu diėnelu.

6. Kiek nubraukiau sukdamasi 
Pr&kajtu lašėlu, 

Kad tropytu tiek kentėti
Ąnt kūnu šašelu.
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7. Trys sesutės šieną grėbė, 
Begrėbdamos sudūmojo:

8. — Ar mums grėbti, ar negrėbti, 
Ar ant grėblio parymoti?

9. — Grėbkim, grėbkim, seserėlės, 
Kai sugrėbsim, parymosim.

10. Trys karveliai aukštai lėkė, 
Belėkdami sudūmojo:

11. — Ar mums lėkti, ar nelėkti. 
Ar sparnelius paplasnoti?

12. — Lėkim, lėkim, karvelėliai, 
Kai nulėksim, paplasnosim.

13. Trys bitutės medų nešė, 
Benešdamos sudūmojo:

14. — Ar mums nešti, ar nenešti, 
Ar ant lankos pagulėti?

15. — Neškim, neškim, bitužėlės, 
Kai nunešim, pagulėsim.

•336
Mockienė

1. Tas prakeiktas gaspadorius
Ir ta gaspadinė,
Kad dėl mūsų valciauninkų \ 2 k
Namus pagadino! į

2. Sukit, sukit, valciauninkės, 
Šėtonui virvelę, 
Anam yra sugadlyva 
Prie tinklo ginklelis!

3. Sukit, sukit, valciauninkės, 
Šėtono verpėjos, 
Neklausykit, ką jums sako 
Kunigs geradėjas!

4. Katram yra jau per šilta, 
Tegu atsisagsto, 
Meskit brostvas ir į šalį, 
Nereik to apginklo!

5. Kiek nužengiau su akvata 
J tancių žingsnelių, 
Kad dievs duotų tiek prie amžiaus 
Vargingų dienelių!

6. Kiek nubraukiau sukdamasi 
Prakaito lašelių, 
Kad tropytų tiek kentėti 
Ant kūno šašelių!
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337

v1. Sere brolis žirgeli 
Par v'tsa rudenėli.} ds

10. Ne aš noriu avižų, 

Ni baltųjų dobilu.

2. Ir išjoju brolelis 
Par lygiusius lauke'lus.

11. Ni baltdju dobilu, 

Taj žalųjų šėkelu.

3. Ir prir'fšu žirgeli 

Pnė rutelu darže'lu.

12. Ni aš noriu alučiu,
Ni saldžiųjų midiičiu.

4. Ejn mergytė par kiė'ma 
Žalu rūtų ląnkyti.

13. Ni saldžūjū midūčm,
Taj čystu vąndenė'lu.

5. O ku žvęngi, žirgeli, 
Par laukeli bė'gdamas.

14. K-lausinė'ju mergelė, 
Koks bernyčiu budelis?

6. Ar tu nori avižų? 15. Kajp aš bė'gsiu par lauka.

Ar baltųjų dobilu? Pasižiūrėk, mergelė

7. Ar baltūju dobilu? 16. Pasižiurė'k, mergelė,
Ar žalųjų šėkelu? Koks bernyčiu budelis.

8. Ar tu nori alūčiu?
Ar sūldžiūjū midūčiu?

9. Ar saldžiųjų midiičiu? 
Ar čystu vąndenė'lu?

17. Kajp ąnt lauku miglelė, 

Tajp ąnt manės raselė.

18. Tajp ąnt manės raselė. 
Toks bernyčiu budelis.
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337

Piraitis

1. Šėrė brolis žirgelį 
Per visą rudenėlį. (2 k.)

2. Ir išjojo brolelis 
Per lygiuosius laukelius.

3. Ir pririšo žirgelį 
Prie rūtelių darželio.

4. Ein mergytė per kiemą 
Žalių rūtų lankyti.

5. — O ko žvengi, žirgeli, 
Per laukelį bėgdamas?

6. Ar tu nori avižų, 
Ar baltųjų dobilų?

7. Ar baltųjų dobilų, 
Ar žaliojo šekelio?

8. Ar tu nori alučio, 
Ar saldžiojo midučio?

9. Ar saldžiojo midučio, 
Ar čysto vandenėlio?

10. — Nei aš noriu avižų, 
Nei baltųjų dobilų,

11. Nei baltųjų dobilų, — 
Tai žaliojo šekelio.

12. Nei aš noriu alučio, 
Nei saldžiojo midučio,

13. Nei saldžiojo midučio, — 
Tai čysto vandenėlio.

14. Klausinėjo mergelė: 
— Koks bernyčio budelis?

15. — Kai aš bėgsiu per lauką. 

Pasižiūrėk, mergele,

16. Pasižiūrėk, mergele, 
Koks bernyčio budelis.

17. Kaip ant lauko miglelė, 
Taip ant manęs raselė,

18. Taip ant manęs raselė, — 
Toks bernyčio būdelis.
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339.

1. Tįnkleli ploviau, 
Rąnkas mazgojau, " 

Nuskąndinaū žiėduzeli

1 jure'lu dugniiži.

2. Aš pasąmdfciau 
šiauru vėjuz'eli, 

Bent p6ra nedėluželu, 
Bent p6ra nedėiiižiu.

3. O kad išpūstu 
Auksu žiėddzi

I broleli! ląnkužėle, 
I brolelu ląnkėle.

4. O ir Išpūtė
Auksu ziėdilži 

I brolelu ląnkužėle, 
I brolelu ląnkūže.

5. Aš pasąmdyčiau
Du tris šiėnpjuvė'lus 

Bent pora nedėluželu, 
Bent pora nedėlbžiu.

6. O kad išpjautu 
Auksu žiedužėli 

I brolelu ląnkužė'le, 

I brolė'lu ląnkūže.
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*339

Blažienė

1. Tinklelį ploviau, 
Rankas mazgojau,

Nuskandinau žiedužėlį 
Į jūrelių dugnužį.

2 k.

2. Aš pasamdyčiau 
Šiaurų vėjužėlį 
Bent porą nedėlužėlių, 
Bent porą nedėlužių,

3. O kad išpūstų 
Aukso žiedužį 
Į brolelio lankužėlę, 
Į brolelio lankelę.

4. O ir išpūtė
Aukso žiedužį 
Į brolelio lankužėlę, 
Į brolelio lankužę.

5. Aš pasamdyčiau 
Du tris šienpiūvėlius 
Bent porą nedėlužėlių, 
Bent porą nedėlužių,

6. O kad išplautų 
Aukso žiedužėlį 
į brolelio lankužėlę, 
Į brolelio lankužę.

665



7. Ej, pjėvė, pjėvė 
Pjovė sustoju, 

Radu auksu žiedužėli 
Ketvirtė pradalgiiz'ė.

8. Ej, brolau, brolau, 

Broleli manu, 
O kas par radinužėlis, 

O kas par radiniižis.

9. Cidabras baltas, 
Auksas geltčnas,

Dejmentūžis raudonas, 
Dejmentė'lis raudonas.

340.

1. Taj nėr ne kanfi i 
Tokiu soduzėlu, |ds 

Kajp tik manutėve'lu.J

2. Cidarbu lape'lej, 
Dėjmentu žiėdėlej,’ 

Aukse'lu obalė'lej.

3. O ir atlėkė 
Rajbas sakalėlis 

Iž’tdli, labaj toli.

4. 'O ir atnešė 

Matiišej garse'li, 
Nors ir ne labaj ge'ra.

5. Mathsė manu, 
Senėji minu, 

Kur ,yr tavu dukrelė?

6. Tavu dukrelė, 

Balta lelijėlė, 
Kazokelu žeme'lė.

7. O drlksu, tvlksu 
Geltėnos kaselės, 

Kajp geltoni šilke'lej.

8. Ej, parėjs, parėjs 

Tavu dukružėlė, 
I devintus mete'lus.

9. Ąnt ir parėjna 

Manu dukružėlė 
Mušt uju viėškelėTu

10. Su didžiil piilku, 
Su mėjlejs žode'lejs, 

Su gajloms ašarėlėms:
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7. Ei, piovė, piovė, 
Piovę sustojo, 
Rado aukso žiedužėlį 
Ketvirtoj pradalgužėj.

8. Ei brolau, brolau, 
Broleli mano, 
O kas per radinužėlis, 
O kas per radinužis?

9. Sidabras baltas, 
Auksas geltonas, 
Deimantužis raudonas, 
Deimantėlis raudonas!

340

Senkauskienė

l. Tai nėr nė kieno 
Tokių sodužėlių 
Kaip tik mano tėvelio:

2. Sidabro lapeliai, 
Deimanto žiedeliai, 
Aukselio obuolėliai.

3. O ir atlėkė 
Raibas sakalėlis 
Iš toli, labai toli, 

t
4. O ir atnešė 

Motušei garselį, 
Nors ir nelabai gerą.

5. — Motuše mano, 
Senoji mano, 
Kur yr tavo dukrelė?

6. Tavo dukrelė,
2 k. Balta lelijėlė, 

Kazokėlių žemelėj.

7. O drykso tvikso 
Geltonos kaselės 
Kaip geltoni šilkeliai.

8. Ei. pareis, pareis 
Tavo dukružėlė 
Į devintus metelius.

9. — Ant’ ir pareina 
Mano dukružėlė 
Muštuoju vieškelėliu —

10. Su didžiu pulku, 
Su meiliais žodeliais, 
Su gailioms ašarėlėms:
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U. Matiise manu, 
Senūji manu, 

Prijlmk manu vargeli.

12. Kad ir priimsiu 

Tavu baltas rankas, 
Varge'lu ne prijlmsiu.

13. Tavu vargelis, 
Gajlos ašarėlės, 

Graudln manu širdele.

341.

Tu, giritžė, ) , 
} ds 

Tu, žaloji manu, |
Aš vajkščiojau, ]

Paklydusi buvau. J
ds

4. Tu, giritžė,... („k. v. laskuk: 
šaukiu motynė'lės, broluželu, 

Seserėlės,... 3 p., ir tajpbajgk:“)

2. Sauktu, šauktu 
Tėvuzė'lu savu,< 

šauktu, šaūktu, 
Ne prišaukiu aš ju.

y/

5. Sauktu, sauktu 
Bernuz’elu savu, 

šauktu, šaūktu, 
Taj* prišaukiau aš ju.

3. Taj ma rodos 

Ir medėlej didi, 
Ne nuvėjna 

Ni balselis toli.

6. Taj ma rėdos 
Ir medėlej maži, 

Taj nuvėjna
Ir balselis toli.

349.

1. Tūpi žvirblis kaminajty, 2. Aš ne galit tavej dilti,
Verda žlmej katilajty, Aš ne galū tavej svoti, 
Ej, kitkorė, kukorele, | Nubars mine z'iuponajtė

Dūk ma paragauti. J Su prasėtokajs kalbant.
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11. — Motuše mano, 12. — Kad ir priimsiu
Senoji mano, Tavo baltas rankas,
Priimk mano vargelį. Vargelio nepriimsiu:

13. Tavo vargelis, 
Gailios ašarėlės 
Graudin mano širdelę.

*341
Masiulienė

1. Tu giruže, l 2 k
Tu žalioji manol J
Aš vaikščio:au, | _ .

2 2 k
Paklydusi buvau. Į

4. Tu giruže... (k. a. laskuok: 
šaukiu motinėlės, brolužėlio, 
seserėlės... 3 p. ir taip
baik:)

2. šaukiu, šaukiu 
Tėvužėlio savo, 
šaukiu, šaukiu, 
Neprišaukiu aš jo.

5. šaukiu, šaukiu 
Bernužėlio savo, 
Šaukiu, šaukiu, 
Tai prišaukiau aš jo.

3. Tai man rodos 
Ir medeliai didi, 
Nenueina 
Nė balselis toli.

6. Tai man rodos 
Ir medeliai maži, 
Tai nueina 
Ir balselis toli.

342
Cvirkienė

1. Tupi žvirblis kaminaity, 
Verda žirniai katilaity: 
— Ei kukore, kukorėle, 1 n ,

2 2 k
Duok man paragauti! J

2. — Aš negaliu tavei duoti, 
Aš negaliu tavei svoti, 
Nubars mane žiuponaitė 
Su prasčiokais kalbant.
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3. Aš paukštelis, ne prasčiokas,. Pagiedosiu po liėtilčiu
Ni kaklelis ne šlektokas, Vyšnėlu sodely.

343.

1. Tūpi katas ąnt šiaudu,
Jiėškūdamas sau naudu,

Jis pamatė pelyčiūke, 
Stė’no bėgant mažteliike, 

Pagavu.
ds

* * *
3. O jau katas užmlgu, 

Visos pelės subėgu.

2. Katinėlis tupeju,
Pusiaumirka žiurėju, 

O peliikės bėginėju, 
Pasistiebdamos žiurėju, 

Ar miega?

Kitos kate'li dabūju 
Ąnt mūru.

Vienos piešė, skajtė, boju,

844.

LTūpi šarka susipVnus, 1
J GS

Nor ji ištekėti. J
4. O šis briedis ilganetis,

Nor jis salė jūti.

2. O ši varna, juda galva, 
Nor ji svččia būti.

3.0 zujkbtis žiuponutas, 

Nor jis važnyčioti.

5. Stov lokūtis ąnt vargūnu, 
Nor pavargonūti.

6. Tūpi žvirblisąntbažnyčios, 

Nori pazvanuti.

7. Stov zilėle bažnyčioje, 
Nor ji pamatyti.

8. Tūpi katas ąnt tvorūs, 

Jū akelės mirga, 
Gražį būtu ta dajniūkė, 

Tik ne labaj ilga.

9. Tūpi katas ąnt tvorūs, 
Žiūri, kajp pelėda, 

O tu šarka margaplaukė, 
Taj bus tavej beda.
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3. — Aš paukštelis ne prasčiokas, 
Nė kaklelis nešlektokas, 
Pagiedosiu po lietučio 
Vyšnelių sodely.

343
Cvirkienė

1. Tupi katas ant šiaudų, 
Ieškodamas sau naudų. 
Jis pamatė pelyčiukę i 
Sienoj bėgant mažteliukę — 52 k. 
Pagavo. J

2. Katinėlis tupėjo, 
Pusiaumirka žiūrėjo, 
O peliukės bėginėjo, 
Pasistiebdamos žiūrėjo, 
Ar miega.

3. O jau katas užmigo, 
Visos pelės subėgo.
Vienos piešė, skaitė, bojo, 
Kitos katelį dabojo 
Ant mūro.

344
Staniulytė

1. Tupi šarka susipynus, 1 _ . 
Nor ji ištekėti. j

2. O ši varna juoda galva, 
Nor ji svočia būti.

3. O zuikutis žiuponuotas, 
Nor jis važnyčioti.

4. O šis briedis ilgarietis, 
Nor jis šalia joti.

5. Stov lokutis ant vargonų, 
Nor pavargonuoti.

6. Tupi žvirblis ant bažnyčios. 
Nori pazvanuoti.

7. Stov zylelė bažnyčioje, 
Nor ji pamatyti.

8. Tupi katas ant tvoros, 
Jo akelės mirga, — 
Graži būtų ta dainiukė, 
Tik nelabai ilga.

9. Tupi katas ant tvoros, 
Žiūri kaip pelėda.
— O tu, šarka margaplauke, 
Tai bus tavei bėda!
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10. Tu šarkūtė, karalienė, 
Kūd ne pini vajnlku?

Ka aš pinsiu, ka dabinsiu, 
Kad nėr daržė žolynu.

11. Kad aš būčiau ne gulėjus, 
Ąnt grabutės krantu, 

Tik aš būčiau ne sugūvus 
vūbala ąnt rįnku.

345.

1. Tūpi žvirblis ąnt bažnyčios,5. AnU marti supykusi, 
Tupedams vajnėju, Kviėčiū sauja bėrė;

Vilks su lokiu tąnciavoju, J Ank bėrdama dumūju,
Ž^nsins mūršus traukė. J Kad visi nusprjngtu.

2. Lokė siūba turėdama 
Žad svočiiitė būti, 

Kiškis ūstus turėdamas 
Žad piršle'lu būti.

3. Blusi būrna ne praūsusi, 
Žad marče bučiūti, 

AnU marti supykusi, 
Begu i svirneli.

4. Ank bėgdama dumūju, 
Kad blusk nudvėstu;

Anie maži vištytūkaj 
Paskh anės begu.

6. Amė maži vištytūkaj 
Po viena rankioju, 

Amė rinkdami d u moju, 
Kad ir daugiaū bertu.

7. Ani marti supykusi 
Vąndėns b^nka pylė, 

Ank pildama dumūju, 
Kad visi nuskustu.

8. Anie maži vištytiikaj 
Po lašiuką gėrė, 

Amė ge'rdami dumoju, 
Kad ir daugiaū piltu.

346.

1. Tu, ąnžffleli, 
Žalas medeli, 

Kūdėl tu ne žaltfji?

2. Ka aš žalū'siu, 
ds Ka linksmas būsiu, 

Žadi mkne nukirsti.
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10. Tu šarkute karaliene, 
Kod nepini vainiko?
— Ką aš pinsiu, ką dabinsiu, 
Kad nėr darže žolynų!

11. Kad aš būčiau negulėjus 
Ant grabutės kranto, 
Tik aš būčiau nesugavus 
Vabalą ant rankų!

345

Baltrušaičiukė

1. Tupi žvirblis ant bažnyčios, 
Tupėdams vainojo, 
Vilks su lokiu tanciavojo, Į % 
Ząsins maršus traukė. i

2. Lokė, šiūbą turėdama, 
Zad svočiute būti, 
Kiškis, ūsus turėdamas, 
Zad piršleliu būti.

3. Blusa, burną nepraususi, 
Zad marčią bučiuoti, 
Ana marti supykusi 
Bėgo į svirnelį.

4. Ana bėgdama dūmojo, 
Kad blusa nudvėstų,— 
Anie maži vištytukai 
Paskui anos bėgo.

5. Ana marti supykusi 
Kviečių saują bėrė, 
Ana berdama dūmojo, 
Kad visi nuspringtų.

6. Anie maži vištytukai 
Po vieną rankiojo. 
Anie rinkdami dūmojo, 
Kad ir daugiau bertų.

7. Ana marti supykusi 
Vandens bonką pylė, 
Ana pildama dūmojo, 
Kad visi nuskęstų.

8. Anie maži vištytukai 
Po lašiuką gėrė, 
Anie gerdami dūmojo, 
Kad ir daugiau piltų.

346

Tomašauskytė

1. — Tu ąžuolėli, 
Žalias medeli. 
Kodėl tu nežaliuoji?

2 k.
2. — Ką aš žaliuosiu, 

Ką linksmas būsiu, 
Žada mane nukirsti.
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8. Tu bernužėli, 
Jaunas būdamas, 

Kudėl tu ne dajnuji?

4. Ka aš dajnusiu, 
Ka linksmas būsiu. 

Žadi mkne išvėžti.

b. Ej, brūlau, brolau, 
Brolūkaj manu, 

Ėjsiv šiėne'lu pjauti.

6. Mes pasipjausiv, 
Eąnko šiėnelu, 

Baltųjų dobilelu.

7. Kada mės ė'jum 
Pulkū namūluj, 

Kajp mes gražėj dajnavum.

8. Mes susitlkum 

Vyru pulkeli • 
Ąnt kėlu kryžkelių.

9. V lėnas nešė
Sukrias virveles, 

Antras r$nko pąntelus.

10. Viė'nas rišu 

Manu rąnkeles, 
^ntras dejų ąnt kūju pą'nčius.

11. O jus, vyrėlej, 
Nė-pnėtėlej, 

Dukit ma pasiilsėti.

12. Jus susiprūšėt
Daug kajmynėlu 

4nt savu ašarė'lu.

13. Viėnas neša 

Pirštinėles, 
Ą ntras neša stumenėlus.

14. Ej, brūlau, brūlau, 
Brolūkaj manu, 

Rėgisi rejks važiūti.

15. Jau ratus maustu, 
Jau žirgus kaustu, 

Rėgisi rejks važiūti.

16. Kajp privažiavum 

Vilniaus miesteli, 
Miė'stu vartaj atkelti.

17. Kajp privažiavum 

Prie prijemėlu, 
Te daugel ašarėlu.

19. Ne buvau gadnas, 
Ni sugadlyvas, 

Karejvėlu siūžyti.

19. O kajp užpylė 

Daug pinigėlu 
Ąnt baltųjų stalčių,

20. Tūs pinigėlus 

Išsidalinu
Ir mūne pražūdinn.
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3. — Tu bernužėli, 
Jaunas būdamas, 
Kodėl tu nedainuoji?

4. — Ką aš dainuosiu, 
Ką linksmas būsiu, 
Žada mane išvežti.

5. — Ei brolau, brolau, 
Broliukai mano, 
Eisiv šienelio piauti.

6. Mes pasipiausiv 
Lankoj šienelio, 
Baltųjų dobilėlių.

7. Kada mes ėjom 
Pulku namoliui, 
Kaip mes gražiai dainavom.

S. Mes susitikom 
Vyrų pulkelį 
Ant kelio kryžkelėlio:

9. Vienas nešė 
Sukrias virveles, 
Antras rankoj pantelius.

10. Vienas rišo 
Mano rankeles, 
Antras dėjo ant kojų pančius.

11. — O jūs, vyreliai 
Neprieteliai, 
Duokit man pasiilsėti!
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- 12. Jūs susiprašėt 
Daug kaimynėlių 
Ant savo ašarėlių.

13. Vienas neša 
Pirštinėles; 
Antras neša stuomenėlius.

14. — Ei brolau, brolau, 
Broliukai mano, 
Regisi, reiks važiuoti.

15. Jau ratus mausto, 
Jau žirgus kausto, 
Regisi, reiks važiuoti.

16. Kai privažiavom 
Vilniaus miestelį, 
Miesto vartai atkelti.

17. Kai privažiavom 
Prie priėmėlių, 
Ten daugel ašarėlių.

18. Nebuvau gadnas 
Nei sugadlyvas 
Kareivėliu slūžyti.

19. O kai užpylė 
Daug pinigėlių 
Ant baltojo stalelio,

20. Tuos pinigėlius 
Išsidalino ,
Ir mane pražudino!



843.

1. Tu, gegūtė, 
Rajbė, paukštelė, 

Kajp tu gražėj | 
Sode kukavaj. |

2. Su sparne'lejs 

Paplesdė'dama, 

Su galve'le 

Palįngifdama.

3. Su galvele 

Palįngudama, 
Su vajke'lejs 

Kalbėdama.

4. O vajke'lej, 
Jus, mažmkė'lej, 

Jau aš daugiau 

Jus, ne auginsiu.

6. Jau aš daugiau 
Jus ne auginsiu, 

Kviečiu grūdu

Ne lėsinsiu.

6. Kviečiu grūdu 

Ne lėsinsiu, 
Rlncku vynu

Ne girdysiu.

*
13. Tavęs jaunos 

Ne atląnkysiu,

7. Aš išlė'kstu, 
čionaj ne būsiu, 

Ne jus mažu 

Ne atlankysiu.

8. Aš išlėksiu 
Vakaruse, 

Jus paliksiu 

Jovaruse.

9. Tu, broleli, 

Manu jaunasis, 
O kam tu sė'rej 

Bėra z'irge'li?

40. Abrakė'lu 
Pašepdamas, 

Vąndenė'lu 
Gyrdydamas.

11. Tu, sese'lė, 
Manu jaunoji, 

Aš išjūsiu, 

čionaj ne būsiu.

12. Aš išjosiu, 

čionaj ne būsiu, 
Tavęs jaunės 

Ne atląnkysiu.

♦
Mėjlejs žodelejs 

Ne kalbinsiu.
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•347
Blažienė

1. Tu gegute, 7. Aš išlėksiu,
Raiba paukštele, 
Kaip tu gražiai 1 %
Sode kukavai, J

Čionai nebūsiu,
Nė jūs mažų
Neatlankysiu.

2. Su sparneliais 
Paplazdėdama, 
Su galvele 
Palinguodama;

8. Aš išlėksiu 
Vakaruose, 
Jus paliksiu 
Jovaruose.

3. Su galvele 
Palinguodama, 
Su vaikeliais 
Kalbėdama:

9. — Tu broleli 
Mano jaunasis, 
0 kam tu šėrei 
Bėrą žirgelį?

4. — 0 vaikeliai, 
Jūs mažiukėliai, 
Jau aš daugiau 
Jūs neauginsiu.

10. Abrakėliu 
Pašerdamas, 
Vandenėliu 
Girdydamas.

5. Jau aš daugiau 
Jūs neauginsiu, 
Kviečių grūdu 
Nelesinsiu.

11. — Tu sesele 
Mano jaunoji, 
Aš išjosiu. 
Čionai nebūsiu.

6. Kviečių grūdu 
Nelesinsiu, 
Rincku vynu 
Negirdysiu.

12. Aš išjosiu, 
Čionai nebūsiu, 
Tavęs jaunos 
Neatlankysiu.

13. Tavęs jaunos 
Neatlankysiu, 
Meiliais žodeliais 
Nekalbinsiu.
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14. Mėjlejs žodžejs
Ne kalbinsiu, 

Ni lovelė
Ne gulesiv.

848.
1. Ok, mans Diėve'lau, 

Kas taj pastoju, 

Kad toksaj bloznas | 
Mine viloju? |

2. Ne-be pritinku 
A.Š pnė sesei u, 

Krint ašarėlės 

Ma iš ake'lu. -

3. Kol plęmpus buvau, 
Buvaū sau drąnsi, 
tabaj drovė'jaūs, 

Kad gėris tįnsė.

4. Jukaj ir žėrtaj, 1

Visokios štūkos, 

šokau par nakti, 
Kolej ištrukai!.

5. Taj ma patiku 1

Vis lustuželis, 

Tėvu midiitis 

Ir alutelis.

6. Aš ąhkstl kelau 11

Sau dūsaudama, 
Durilžes vė'nau 
Graffdžej verkdama:

15. Ni, love'lė 
Ne gulesiv, 

Ni burnelės 
Ne glostysiu.

7. Atstūk, bernyti, 

Balamutė'li, 
Kam pavajtinaj 
Žala rūtele?

8. Ėjsiu, tėvėluj 

Pasikloniosiu 

Ir dovaneles 
Jam dovanosiu.

9. Kad tėve jauna 
Ma pave'lytu, 
0 ja ne nori, 
Prinevalytu.

0. Manu tėvelis

Ne toksaj yra, 
Kad mane ve'rkiant 
Dutu už vyru.

1. Ja padabonė, 

Taj ma pavelys, 

0 ja ne noriu, 

Mane ne privėrs.

2. Ne verk, mergytė, 

Tu ne pražūsi, 
Už manės jaunu 
Varge ne būsi.
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14. Meiliais žodžiais 
Nekalbinsiu, 
Nei lovelėj 
Negulėsiv.

348
Bakšaitienė

1. Ok, mans dieveliau, 
Kas tai pastojo, 
Kad toksai bloznas 1 2 
Mane viliojo? J

2. Nebepritinku 
Aš prie seselių, 
Krint ašarėlės 
Man iš akelių.

3. Kol plempus buvau, 
Buvau sau drąsi, 
Labai drovėjaus, 
Kad gėris tąsė.

4. Juokai ir žertai, 
Visokios štukos, 
Šokau per naktį, 
Kolei ištrūkau!

5. Tai man patiko 
Vis liustužėlis, 
Tėvo midutis 
Ir alutėlis.

6. Aš anksti kėliau 
Sau dūsaudama, 
Duružes vėriau, 
Graudžiai verkdama:

15. Nei lovelėj 
Negulėsiv, 
Nei burnelės 
Neglostysiu.

7. — Atstok, bernyti 
Balamūtėli, 
Kam pavaitinai 
Žalią rūtelę?

8. — Eisiu, tėveliui 
Pasikloniosiu 
Ir dovanėles 
Jam dovanosiu,

9. Kad tave jauną 
Man pavelytų, 
0 jei nenori, 
Prinevalytų.

10. — Mano tėvelis 
Ne toksai yra, 
Kad mane verkiant 
Duotų už vyro.

11. Jei padabonė, 
Tai man pavelys, 
0 jei nenoriu, 
Mane neprivers.

12. — Neverk, mergyte, 
Tu nepražūsi, 
Už manęs jauno 
Varge nebūsi.
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13. Ke'lsi ryte'li, 14. Meiliji, šelmi,
Linksma būdama, Ne tiesa kalbi,
Kursi ugnele Vis ne tejšlngi
Vis dajnudama.

*
Tavu žodėlej.

* ❖
15. Kelsiu ryte'li Kursiu ugnele

Vis dajnudama, Graūdžej verkdama.

349.
1. ' Žmonių kiaulės knūkiajds 

Staldė uždarytos, ) ,

O manu priganytos. J

2. Gink, Barbuka, kiaules 

Gink, seselė, kiaules

I žala pudimė'li.

3. Ir išginus kiaules 

Nesiskiibink grėjtaj

I marga karčemele.

4. Toje karčemėlė 
Jauna šinkarkėlė 

Nor tave pavijoti.

5. Žmonių mergos verpia, 
O Barbuka verkia 

Karčemo už stale'lu.

6. Zmomū mergos audžia, 

O Barbuka snaudžia 

Karčemo už stalėtu.

350.

1. Ej, matrus, mitrus, |
Sens matruselis, |ds

Lejski i inkareli. ’

2. O kajp jlejsi

I inkarėli, 

Žiūrėk aukštu kalne'lu.

3. Ne mačiau kalnu, 

Ni pakalnėlės, 
Ni pušū viršūnėlės.

4. O tik te-mačiaū 
Savu merge'lė 

Pajuriižėms atėjnant.

5. Žals kedeiajtis, 
Raudons vystajtis, 

Rožėms rašyts žiurstajtis.

6. Manu piauke'lej, 
Jau pakruziuti, 

Pentinelej nušvėjsti.
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13. Kelsi rytelį, 14. — Meluoji, šelmi,
Linksma būdama, Netiesa kalbi,
Kursi ugnelę Vis neteisingi
Vis dainuodama. Tavo žodeliai!

15. Kelsiu rytelį
Vis dainuodama, 
Kursiu ugnelę. 
Graudžiai verkdama!

*349
Viksva

1. Žmonių kiaulės kriūkia, (2 k.) 
Stalde uždarytos, I 2 k 
O mano priganytos. Į

2. — Gink, Barbuka. kiaules, 
Gink, sesele, kiaules 
Į žalią pūdymėlį!

3. Ir, išginus kiaules, 
Nesiskubink greitai 
Į margą karčiamėlę.

4. Toje karčiamėlėj 
Jauna šinkarkėlė 
Nor tave pavilioti.

5. Žmonių mergos verpia, 
O Barbuka verkia 
Karčiamoj už stalelio.

6. Žmonių mergos audžia, 
O Barbuka snaudžia 
Karčiamoj už stalelio.

350
Dabkuvienė

1 . Ei matros, matros, 
Sens matrosėli, 
Leiski į inkarėlį.

2 k.
4. O tik temačiau 

Savo mergelę 
Pajūružėms ateinant:

2. O kai įleisi 
Į inkarėlį, 
Žiūrėk aukšto kalnelio.

3. Nemačiau kalno 
Nei pakalnėlės, 
Nei pušų viršūnėlės,

5. Žals kedelaitis, 
Raudons vystaitis, 
Rožėms rašyts žiurstaitis!

6. Mano plaukeliai 
Jau pakriuzuoti, 
Pentineliai nušveisti.
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7 Kad mildu jojuv 

Par tąn tilteli, 
Par mislngės tilteli.

8. Sijiižės Ijfnku, 
Vąndu mirgeju, 

Žinau rejks ma įpulti.

9. Kad ir ipiilsiu, 
Tik ne prapulsiu, 

Gelbės mane brolėlej.

10. O iš kraštėlu 

Jauni brolėlej, 
Vidur/ gendrolelej.

351.

1. Ej nėra niekur 

Tokiu dvaruželu, 

Kajp tik manu tėvėlu.

2. Manu tėvuželu 
Margi dvaru želej, 

Naujos stubuželės, 
Stiklu duruželės, 

ZerkoIInej ląngėlej.

3. Ej, nėra niekur 

Tokiu soduželu,
Kajp tik manu tėvėlu

4. Manu tėvuželu 
Žalas sodužė'lis, 

Aug žalos obalelės.

5. Perlu lapuželej, 
Auksu žtėdužė'lej, 

Cidabru obulėlej.

ds
6. O ir Atlėkė 

Graži paukštužėlė 

I tėvėlu sodeli.

7. Kol ji tupeju, 
Visa žėrė'ju, 

Lėkdama suskąmbėju.

8. Ej, nėra niekur 
Tokios dukružėlės, 

Kajp tik manu tėvėlu.

Manu tėvuželu 
Jaunk dukružėlė, 
Lejnas liemenėlis, 
Jiiktos kurpužėlės, 

Ir boveinos pąnkelės.

10. E j, nėra niekur
Tokui stajnuželu, 

Kajp tik manu tėvėlu.
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7. Kad mudu jojov 
Per tą tiltelį, 
Per misingės tiltelį,

8. Sijužės linko, 
Vanduo mirgėjo, 
Žinau — reiks man įpulti.

*351

Duobienė

1. Ei, nėra niekur
Tokių dvaružėlių, , 2 k.
Kaip tik mano tėvelio:

2. Mano tėvužėlio 
Margi dvaružėliai, 
Naujos stubužėlės, 
Stiklo duružėlės, 
Zerkoliniai langeliai.

3. Ei, nėra niekur 
Tokių sodužėlių, 
Kaip tik mano tėvelio:

4. Mano tėvužėlio 
Žalias sodužėlis, 
Aug žalios obelėlės:

5. Perlų lapužėliai, 
Aukso žiedužėliai, 
Sidabro obuolėliai.

9. Kad ir įpulsiu, 
Tik neprapulsiu, 
Gelbės mane broleliai.

10. 0 iš kraštelių 
Jauni broleliai, 
Vidury gendrolėliai.

6. 0 ir atlėkė 
Graži paukštužėlė 
Į tėvelio sodelį.

7. Kol ji tupėjo, 
Visa žėrėjo, — 
Lėkdama suskambėjo.

8. Ei, nėra niekur 
Tokios dukružėlės, 
Kaip tik mano tėvelio:

9. Mano tėvužėlio 
Jauna dukružėlė, 
Leinas liemenėlis, 
Juktos kurpužėlės 
Ir bovelnos pankelės.

10. Ei, nėra niekur 
Tokių stainužėlių, 
Kaip tik mano tėvelio:
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11. Manu tėvužėlu 
Naujos stajnuželės, 

Zvęngia beri žirgelej.

35«.

1. Uj, uj, uj, uj, Diė'vaj, 

Diėvulėlau manu, 

Rūpestinga širdis manu, 1 , 
2 ds

Kas gal patiė'šyti? J

2. Ne tunii tėtušiu, 

Ani matušėlės, 
Ni brole'lu, ni sese'lu, 

Su kum pakalbėti.

3. Abu miidu jaunu, 
Abudu ne vėde, 

Abu miidu su bernėlu' 

širdelė dumojuv.

4. O jau anie' žmonis 
Miidum pavydėju, 

Kad regeju mane jauna 
Su bernužiu kalbant.

5. O tegii jie kilba, 

Kajp tik jie išmanu, 
Aš tave, mylimiausia, 

Par Įmži mylėsiu. ।
♦ *

11. Jau atskyrė pora, 

Zgida ir malone,

6. O aš nusiėjčiau 
Ąnt aukštu kalne'lu, 

Kur gtėdoju volungėje, 
Devynejs balsėlejs.

7. Ne volungės balsas 

Ne girios paukšte'lu, 
Tik taj manės bernužėlis 

Jaunės pagedauja.

8. Bernužėli manu, 
Dobilėli manu, 

Žadi mudu jaunu skirti, 

Poro ne -tajkyti.

9. Žadi mudu skirti, 

Poro ne lajkyti, 
Arba ugny sudeginti, 

iipy paskąndinti.

10. Nedėlos ryteli 
Išgirdau varpeli, 

Uj, uj, uj, uj, Diėvulėlau, 
Jau dabar atskyrė.

*
Jau atskyrė mudu jaunu 

Ir mėjlus žodėlus.
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11. Mano tėvužėlio 
Naujos stainužėlės, 
Žvengia bėri žirgeliai!

352

Gotautienė

1. Ui, ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano! 
Rūpestinga širdis mano, 1 2 k 
Kas gal patiešyti? J

6. 0 aš nusieičiau 
Ant aukšto kalnelio, 
Kur giedojo volungėlė 
Devyniais balseliais.

2. Neturiu tėtušio 
Anei motušėlės, 
Nei brolelių, nei seselių, — 
Su kuo pakalbėti.

7. Ne volungės balsas, 
Ne girios paukštelio, 
Tiktai manęs bernužėlis 
Jaunos pagedauja.

3. Abu mudu jaunu, 
Abudu nevedę, 
Abu mudu su berneliu 
Širdelėj dūmojov.

8. Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Žada mudu jaunu skirti, 
Poroj nelaikyti.

4. 0 jau anie žmonės 
Mudum pavydėjo, 
Kad regėjo mane jauną 
Su bernužiu kalbant.

9. Žada mudu skirti, 
Poroj nelaikyti, 
Arba ugny sudeginti, 
Upėj paskandinti.

5. 0 tegu jie kalba, 
Kaip tik jie išmano, 

. Aš tave, mylimiausią, 
Per amžių mylėsiu!

10. Nedėlios rytelį 
Išgirdau varpelį, — 
Ui, ui. ui. ui dievulėliau, 
Jau dabar atskyrė!

11. Jau atskyrė porą, 
Zgadą ir malonę, 
Jau atskyrė mudu jaunu 
Ir meilius žodelius.
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12. O aš be-velyčiau 
Aukštus kalnus kisti, 

Ne kajp savu mylimaje 

Mylėjęs pamišti.

13. O aš kasės, kasės, 

Kasės pailsėsiu, 
O aš savu mylimosios 

Daugiau ne regėsiu.

353.

1. Už jure'lu, už marčių 

Nulyju, nusnlgu, 

Te bernelis su merge'le 

Be-šne'ka, be-kalba:
**

3. Dūk albčiaus, dūk midūčiaus, 
Ne šnekėk, ne kalbėk,

2. Mergužėlė, lelijėlė, 
Nesidūk parkalbet, 

Ne dūk žiedu, ni vajnlku, 
Ni jaunū dienužių.

*
Par du lauku, par tris laūkus 

Palydėk, ne kalbėk.

354.

1. Vijkščio AŽOmas 

Po žala kūjti, 
Po žala kūjti, 1 
Po aglynėli. j

2. O ir pamitė 

Jieva Adoma: 
Ejkš, Adomėli, 

Artyn pas mine.

3. Ejkš, Adomėli, 

Artyn pas mine, 
O aš tau dilsiu, 
Grūšiu, obūlū.

4. O aš ne nūnu 
Grūšiu, obūlū, 
Ejk še, Jiėvūtė, 
Artyn pas mine.

5. O aš ne nūnu 

Artyn pas tave; 
Ejk še, Adomaj, 

I rūtų diržą.

6. Rūteles skinsiu, 
Vajnika pinsiu, 
Ąnt gaivūs dėsiu, 

Lelijoms dabinsiu.
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12. O aš bevelyčiau 
Aukštus kalnus kasti, 
Nekaip savo mylimąją 
Mylėjęs pamesti.

13. O aš kasęs, kasęs, 
Kasęs pailsėsiu, 
O aš savo mylimosios 
Daugiau neregėsiu!

•353

Sopytė

1. Už jūrelių, už marelių
Nulijo, nusnigo —
Ten bernelis su mergele 1 2 k
Bešneka, bekalba. Į

2. Mergužėle lelijėle, 
Nesiduok perkalbėt, 
Neduok žiedo nei vainiko, 
Nei jaunų dienužių!

3. Duok alučio, duok midučio, 
Nešnekėk, nekalbėk, 
Per du lauku, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk!

354

Senkauskienė

1. Vaikščioj Adomas 
Po žalią kuitį, 
Po žalią kuitį, Į 2 k 
Po eglynėlį. į

2. O ir pamatė
Ieva Adomą: 
— Eikš, Adomėli, 
Artyn pas manei

3. Eikš, Adomėli, 
Artyn pas mane, 
O aš tau duosiu, 
Grūšių, obuolių.

4. — O aš nenoriu 
Grūšių, obuolių, 
Eik šen, Ievute, 
Artyn pas mane! ,

5. — O aš nenoriu 
Artyn pas tave! 
Eik šen, Adomai, 
Į rūtų daržą!

6. Rūteles skinsiu, 
Vainiką pinsiu, 
Ant galvos dėsiu, 
Lelijoms dabinsiu!
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355.

1, Aš n6nu miegu, miėgelu, |ds 

Aš tu miegeIu ne labaj.|ds

2. 0 tegu miega vienturtės, 

Kurios ąnt miegu užąugu.

3. Kurios ąnt miegu užaugu, 

Sunkiu darbe'lu ne dirbu.

4. Sunktu darbe'lu ne dirbu,. 

Sunkiu girnelu netraukė.

5. Sunkiu girne'lu ne traukė 

Judu purvelu ne brtdu.

6. O kad aš kelti kelavaū, 
Sugavau žala zilele.

7. Ilėjdau žile i darža, 
Pats už stalėlu sėdėjau.

*
15. Ne tiek zile'lės plųnksnėlu,

8. Kajp už stale'lu sėdėjau, 
Ir pro ląnge'li žiurėjau.

9. Kąn vejk zile'lė daržely? 

Kąn vejk sesele svirnely?

10. Zile'lė rute'les skynė, 
Seselė vajnika pynė.

11. Zile'lė gražėj dajnavu, 
Seselė graūdžej raudoju.

12. Seselė saldžej užsnudu, 

Zile'lė šaūnej išsprūdu.

13. Atbųnd sesele iš miegu, 

Pkrlek zile'lė iš lauku.

14. Parlėk zile'lė iš lauku, 

Parneš mejlūju žode'lu,

*
Kiek jos mejluju žode'lu.

356.

1. Ėjų šiaūčius par miesteli 

Nesens kurpalu majše'li, 

Ūla, ūla, Ūla, drala, ()  | 
Ne'šens kurpalu majše'li. J

*

(*) Ąnt tu pavydalu kartdk: „Ūla, Ūla, Ūla, drūla,“ su 
ąntrū ajlū kožnam pėsme žeimaū.
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•355

Vidikytė

1. Aš noriu miego, miegelio, (2 k.) 
Aš to miegelio nelabai. (2 k.)

2. O tegu miega vienturtės, 
Kurios ant miego užaugo;

3. Kurios ant miego užaugo, 
Sunkių darbelių nedirbo;

4. Sunkių darbelių nedirbo, 
Sunkių girnelių netraukė;

5. Sunkių girnelių netraukė, 
Juodo purvelio nebrido.

6. O kad aš keliu keliavau, 
Sugavau žalią zylelę.

7. Įleidau zylę j daržą, 
Pats už stalelio sėdėjau.

8. Kai už stalelio sėdėjau, 
Ir pro langelį žiūrėjau,

9. Ką veik zylelė daržely, 
Ką veik seselė svirnely?

10. Zylelė rūteles skynė, 
Seselė vainiką pynė.

11. Zylelė gražiai dainavo, 
Seselė graudžiai raudojo.

12. Seselė saldžiai užsnūdo, 
Zylelė šauniai išsprūdo.

13. Atbund seselė iš miego, 
Parlėk zylelė iš lauko.

14. Parlėk zylelė iš lauko, 
Parneš meiliųjų žodelių.

15. Ne tiek zylelės plunksnelių, 
Kiek jos meiliųjų žodelių.

356

Pocalė

1. Ėjo šiaučius per miestelį 
Nešins kurpalių maišelį, 
CJlia, ūlia, ūlia, dralia*, Į _ , 

'2 k- Nešins kurpalių maišelį, f

* Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „Ulia, ūlia, ūlia, dralia" su antra 
eilute.
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2. Ir nuveju ans prie Maūšu,14. Siaūčius purvyne pasiydu, 
Patol gėrė, kol isaušu. Ni viens žmogus ne iš v/du.

3. Nakv/ne ge'ra turėju, 15. tju brūlis pro pat šąli, 

Po Maūsos stalu gulė'ju. Klausė, kas tau tajp padare?

4. Atsibodęs išsigą'ndu, 16. Kū tu guli ąnt purvynu? 
Kurpalu sūvu ne-b-r^nda. Ar ne trauksis ąnt žolynu?

5. Manu ylų daugel būvu, 17. B’iški slj'nkti ne galėju, 

Kiir-gi anos tajp pražūvu? Akis, dą'ntis krapštinėju.

6. Kurpalėlej susidaužė 18. Maušiėnė'lė gera žmona, 
Ir ylėlės susilaužė. Traukė šiaūči u, kajpo poną.

V
7. Aj, Diėvalau, ku be-dė'siu, 19. Siaūčius purvus nusikratęs, 

Batu siūti ne-b-galesiu. Arėikos kvorta pastatęs:

8. Batu siūti ne-b-galė'siu, 20. Gerkit, brūlej, ulavokit', 
Dunos plūtos ne-b-turesiu. Kurie mūne ratavoj'ut.

v
9. Dunos pliitos ne-b-turesiu,21. Siaūčius prašu arelkelės

Vargu vogti ne pradėsiu.

10, Aš nuvėjsiu i kiemeli, 

Gausiu Užkulu biške'li.

11. Aš išsivirstu bulbynės, 

Arba rūgštūs burokynės.

Maūša prašu berlinkėlės.

22. Siaūčius rymu pasirėmęs, 

Maūša j ūkias susijemės.

23. Maušiėnelė, paskubėki, 

Kad man patY ne atbėgtu.

12. Grj'nžu siaūčius i miėste'li,24. Ciė'la kvorta jau sutraukiau, 

Ten atradu šlape kėla. Savu mčters ne sulaukiau.

13. Atsigėręs saldaus vynu, 
Atsigulęs ąnt purvynu.

25. Maušiėnėlė skolas rašų, 
Nū gaivūs kepUrės prašu.
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2. Ir nuėjo ans prie Maušos, 
Patol gėrė, kol išaušo.

3. Nakvynę gerą turėjo, 
Po Maušos stalu gulėjo.

4. Atsibudęs išsigando, 
Kurpalių savo nebranda.

5. — Mano ylų daugel'buvo, 
Kurgi anos taip pražuvo?

6. Kurpalėliai susidaužė, 
Ir ylelės susilaužė.

7. Ai dievaliau, kuo bedėsiu, 
Batų siūti nebgalėsiu!

8. Batų siūti nebgalėsiu, 
'Duonos plutos nebturėsiu.

9. Duonos plutos nebturėsiu, 
Vargu vogti nepradėsiu.

10. Aš nueisiu į kiemelį, 
Gausiu užkulo biškelį.

11. Aš išsivirsiu bulbienės 
Arba rūgščios burokienės.

12. Grįžo šiaučius į miestelį, 
Ten atrado šlapią kelią.

13. Atsigėręs saldaus vyno, 
Atsigulęs ant purvyno.

14. Šiaučius purvyne paslydo, 
Nė viens žmogus neišvydo.

J

15. Ėjo brolis pro pat šalį, 
Klausė: — Kas tau taip padarė?

16. Ko tu guli ant purvyno, 
Ar netrauksies ant žolyno?

17. Biškį slinkti negalėjo, 
Akis, dantis krapštinėjo.

18. Maušienėlė, gera žmona, 
Traukė šiaučių kaipo poną.

19. Šiaučius, purvus nusikratęs, 
Arielkos kvortą pastatęs:

20. — Gerkit, broliai, uliavokit, 
Kurie mane ratavojotl

21. Šiaučius prašo arielkėlės, 
Mauša prašo berlinkėlės.

22. Šiaučius rymo pasirėmęs, 
Mauša juokias susiėmęs.

23. — Maušienėle, paskubėki, 
Kad man pati neatbėgtų.

24. Cielą kvortą jau sutraukiau, 
Savo moters nesulaukiau.

25. Maušienėlė skolas.rašo, 
Nuo galvos kepurės prašo.
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26. Sermėgėle jau nuvilko,. 
Kurį būvu milu pilku.

28. Ėjų par miestą ve'rkdamas, 

Bė'dnas darbu ne-gaudamas.

27. Matum, jog Maūša ne dėdė, 29. Zvanyj varpas i bažnyče, 
Kajp jis tąn štaūčiu nurė'dė. Pasiprūvyk, pijonyčia.

30. Ja tu gerti ne pajausi, 
Tu su Maūšu peklo blausi: 

B e e e e. *

353.

1. Vajkščio mėrga po dvareli 
Su vajnlku kalba:} ds

2. Vajnikė'li, žalukė'li, 
Kajp vadu prapūlsiv?

3. Ja už gėru gaspadūnaus, 
Ugny sudeginsiu.

4. Ja už kūkiu ultojė'lu, 
Skrynelė kavosiu.

5. Pnė skrynelės priėjdama, 
Mejlingaj kalbesiu.

6. Ąnt rąnke'lu pajlmdama, 
Graūdžej apsiverksiu.

7. Vajnikė'li, žalukė'li, 
Kajp vadu prapulėv?

8. Tu žaluji sau skryne'lė, 
O aš po vargeli.

9. Kas už jūsų kepurėle— 

Du muštinė'lu?

10.0 u? rūtų vajnikė'li — 

Dvi tukstąntė'li.

11. Kad atėjna mergužėlė, 
Kepure pakelsiu,

12. Kad atjotu karalajtis, 
Vajnlku ne Imsiu.

358.
1. Kūlau šiaudus be grudū, )g 3. Ma vajke'lus be-plūkant, 

Danaū alų avižū. J Startk žarda parstūmė.

2. Ma alūti be dirant, 
Vajkūj misa paliėju.

4. M a žarde'li be-r^mstant, 

Vilks mergyte pagavu.
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26. Sermėgėlę jau nuvilko, 
Kuri buvo milo pilko.

27. Matom, jog Mauša ne dėdė, 
Kaip jis tą šiaučių nurėdė.

28. Ėjo per miestą verkdamas, 
Biediaas darbo negaudamas.

29. Zvanij varpas į bažnyčią: 
— Pasiprovyk, pijonyčia!

30. Jei tu gerti nepaliausi, 
Tu su Mauša pekloj bliausi:

B e e e e I

357
Tomašauskytė

1. Vaikščioj merga po dvarelį, 
Su vainiku kalba: (2 k.)

2. — Vainikėli žaliukėli, 
Kaip vedu prapulsiv?

3. Jei už gero gaspadoriaus, 
Ugny sudeginsiu.

4. Jei už kokio ultojėlio, 
Skrynelėj kavosiu.

5. Prie skrynelės prieidama, 
Meilingai kalbėsiu.

6. Ant rankelių paimdama, 
Graudžiai apsiverksiu.

7. Vainikėli žaliukėli, 
Kaip vedu prapuolėv?

8. Tu žaliuoji sau skrynelėj 
O aš po — vargelį.

9. Kas už jūsų kepurėlę — 
Du muštinėliu!

10. O už rūtų vainikėlį — 
Du tūkstantėliu!

11. Kad ateina mergužėlė, 
Kepurę pakelsiul

12. Kad atjotų karalaitis, 
Vainiko neimsiu!

358
Norvilienė

1. Kūliau šiaudus be grudų, 1 
Dariau alų avižų. j

2. Man alutį bedarant, 
Vaikai misą paliejo.

3. Man vaikelius beplakant, 
Starta žardą parstūmė.

4. Man žardelį beramstant, 
Vilks mergytę pagavo.
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5. Ūli, uit, vilkeli, 

Palėjsk mergužėle.

359.

1. Vėjas pūtė 1 , 
t r v • IVisa rudenėli, I

Vėtra laužė! 
Žala viršūnėle, f

2. Pasąmdyčiau

Daug jaunu brole'hi, 

Pakirsdinčiau
Žala ąnžūleli.

3. Kąn darysit 
Iš manu šake'lu?

Kąn mlslysit 
Lygaus liėmenelu?

4. Iš šake'lu
Nafijaji važeli, 

Liemenei u
Judaji lajve'li.

V
9. Svęntūms dienoms 

I bažnyče jočiau,

5, Kąn lodūsit
I juda lajveli? 

Rugius, miežius, 
Geltonus kviėtclus,

6. O kur lėjsif 
Judaji lajve'li?

Jūrėms—marėms, 

čystu vąndenė'Iu.

7. Kur sustosi, 
Jūdasis lajve'li? 

Po Tilžėlės 

Didžiųjų nnėstėlu.

8. Parsidučtau 
Judaji lajve'li, 

Nusipirkčiau 
Beraji žirgeli.

šiokioms dienoms 
Stajnio pastatyčiau.

360. (*)
1. Zujkiiti, zujkiiti, 

Tu, mažiausiasis,
Pasakyki, zujkiiti, 

Kajp agunas sėju, 
Agūneles sėja?

ds

(♦) Dajnuja šen dūjna sūkdamis i rata ir rūdydami ran
komis, kajp agunas sėju? kajp anūs dygu? augu? žydi? noko? 
kajpanks krėtė? trynė? mūlė? kajp iš anū pieną darė ir valgė?
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5. — Ūli, ūli, vilkeli, 
Paleisk mergužėlę!

359
Gotautienė

1. Vėjas pūtė 1 g
Visą rudenėlį, j 
Vėtra laužė Į %
Žalią viršūnėlę. J

2. Pasamdyčiau
Daug jaunų brolelių, 
Pakirsdinčiau
Žalią ąžuolėlį.

3. — Ką darysit 
Iš mano šakelių? 
Ką mislysit 
Lygaus liemenėlio?

4. — Iš šakelių —
Naująjį važelį, 
Liemenėlio — 
Juodąjį laivelį.

5. — Ką lioduosit 
Į juodą laivelį? 
— Rugius, miežius, 
Geltonus kvietelius.

6. — O kur leisit 
Juodąjį laivelį? 
— Jūrėms marėms, 
Cystu vandenėliu.

7. — Kur sustosi, 
Juodasis laiveli? 
— Po Tilželės 
Didžiuoju miesteliu.

8. Parsiduočiau 
Juodąjį laivelį, 
Nusipirkčiau 
Bėrąjį žirgelį.

9. Šventoms dienoms 
Į bažnyčią jočiau, 
Šiokioms dienoms 
Stainioj pastatyčiau.

360* 
Juškytė

1. — Zuikuti, zuikuti 
Tu mažiausiasis, 
Pasakyki, zuikuti, \ 
Kaip aguonas sėjo, } 2 k. 
Aguonėles sėjo? J

* Dainuoja šią dainą sukdamiesi ratu ir rodydami rankomis: kaip aguonas sėjo, kaip 
jos dygo, augo, žydi, noko, kaip jas krėtė, trynė, malė, kaip iš jų pieną darė ir valgė.
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2. Aš mačiai!, regėjau, 

Kajp agunas sėju, 
Agunė'les sėju: 
Ir šejp, ir tejp 
Agunė'les sėju.

3. Zujkiiti, zujkiiti, 
Tu, magiausiasis, 
Pasakyki, zujkiiti, 

Kajp agunos dygu?
(„augu? z/di? noku?“) 

Agunė'les dygu?

4. Aš mačiau, regėjau, 

Kajp agunos dygu, 
Agunė'les dygu: 
Ir šejp, ir tejp 
Agūnelės dygu.

8. Aš mačiau, regėjau 

Kajp piė'na darė, 
Kajp piėne'li darė:

5. Zujkiiti, zujkiiti,

Tu, maz'ilustasis, 
Pasakyki, zujkiiti, 
Kajp agunas krėtė?
(„trynė? mile?“) 

Agunė'les krėtė?

6. Aš mačiai!, regėjau 

Kajp agunas krėtė, 
Agunė'les krėtė: 

Ir šejp, ir tejp 

Agunė'les krėtė

7. Zujkiiti, zujkiiti, 

Tu, magiausiasis, 
Pasakyki, zujkiiti, 
Kajp pieną darė?
(„valgė?“)

Kajp pieneli darė?

Ir šejp, ir tejp 

Pieneli darė.

361.

(Siena pjaujant).

1. Valšj, manu dalgeli, 

Valaj, valaj. ()*

(*) Po z'ė'dnu posmu lyruk: „valšj. manu dalgeli, valaj,

*
3. Dalgeli traukiau,

2. Ne papjausi šiėnelu, 
Ne papustęs dalge'lu.

Pusrytelu laukiau.

valaj“.
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2. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip aguonas sėjo, 
Aguonėles sėjo:

5. — Zuikuti, zuikuti 
Tu mažiausiasis, 
Pasakyki, zuikuti,

Ir šiaip, ir taip 
Aguonėles sėjo.

Kaip aguonas krėtė . 
(trynė, malė), 
Aguonėles krėtė?

3. — Zuikuti, zuikuti- 
Tu mažiausiasis, 
Pasakyki, zuikuti, 
Kaip aguonos dygo 
(augo, žydi, noko), 
Aguonėlės dygo?

4. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip aguonos dygo, 
Aguonėlės dygo:

6. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip aguonas krėtė, 
Aguonėles krėtė: 
Ir šiaip, ir taip 
Aguonėles krėtė.

7. — Zuikuti, zuikuti 
Tu mažiausiasis. 
Pasakyki, zuikuti,

Ir šiaip,- ir taip 
Aguonėlės dygo.

Kaip pieną darė 
(valgė), 
Kaip pienelį darė?

8. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip pieną darė, 
Kaip pienei} darė: 
Ir šiaip, ir taip 
Pienelį darė.

361
Norvilienė

(Sieną pjaunant)

I. Valiai, mano dalgeli, 
Valiai, valiai!*

2. Nepapiausi šienelio, 
Nepapustęs dalgelio.

3. Dalgelį traukiau, 
Pusrytėlių laukiau.

• Po kiekvieno posmo lyruok: „Valiai, mano dalgeli, valiai, valiai!"
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4. Dalgeli traukiau, kajp kirminėli, 

stena, žolele su samanėlėms.
♦

5. Ne iškalės dalgelu, Ne papjausi žolelės

6. Skamba, žvanga dalge'lis ląnko, ląnko, 

Verkta, riidul mergelė r^nko, rąnko.

7. Ne prataręs merge'lėms.darbu ne bajgsi, 

Be mejlūju žodėlu nieku ne vėjksi.

8. Nupjėvtau pievele su dobilėlu, 
Parvedžiau merge'le su vajnikėlu.

9. Nupjoviau ptėve'le baravykuta, 

Parvedžiau mergele čeverykuta.

10. Grėble'li traukiau, 

Pusrytelu laukiau.
13. Bepig tavej valuti, 

Kad tau žada 
Žalti barščiu duti.

11. Skamba minu dalgelis 

Plienu balsėlu.

12. Skamba minu grėblelis 

Kleve'lu balsėlu, 
Verkia minu brolelis 
Žirgelu stajnėlė.

14. Žali barščej taj ne strčva, 

Sena b6ba taj ne bovas.

15. Žvąnga manu dalgelis 

Rugėlus kirsdamas, 
Vėrkia jauni mergelė

I pėdus rišdama.

36$.

1. O' aš pasenai),
Ne ištekėjau,
Laisčiau karklyną, |
Benė padvėsčiau. J 
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2. Ljnsk,, mergytė, 

Ljnsk iš karklynu, 
Pink vajnikeli, 

Dėk ąnt galvelės.



4. Dalgelį traukiau kaip kirminėlį, 
šieną, žolelę su samanėlėms. ■

5. Neiškalęs dalgelio, 
Nepapiausi žolelės.

6. Skamba žvanga dalgelis lankoj, lankoj, 
Verkia rudul’ mergelė rankoj, rankoj!

7. Neprataręs mergelėms, darbo nebaigsi, 
Be meiliųjų žodelių nieko neveiksi.

8. Nupjoviau pievelę su dobilėliu, 
Parvedžiau mergelę su vainikėliu.

9. Nuploviau pievelę baravykuotą, 
Parvedžiau mergelę čeverykuotą.

10. Grėblelį, traukiau, 
Pusrytėlių laukiau.

11. Skamba mano dalgelis 
Plieno balseliu.

12. Skamba mano grėblelis 
Klevelio balseliu, 
Verkia mano brolelis 
Žirgelių stainelėj.

13. Bepig tavei valiuoti, 
Kad tau žada 
Žalių barščių duotil

14. Žali barščiai — tai ne strova, 
Sena boba — tai ne bovas!

15. Žvanga mano dalgelis, 
Rugelius kirsdamas, 
Verkia jauna mergelė, 
Į pėdus rišdama.

•362
Norvilienė

1. — O aš pasenau,
Neištekėjau, 
Lįsčiau karklyną, 1 
Bene padvėsčiau. j

2. — Lįsk, mergyte, 
Lįsk iš karklyno, 
Pink vainikėlį, 
Dėk ant galvelėsl
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3. Vajnlka p/mau, 

Pati dėvėjau, 
Visi berne'lej 
Manim gėrėjos.

5. Ej, tu, vilkeli, 
Kupčiaunįnkeli,

4. Atbėga vilkas, 
Atskudurluja; 
Padajnūk dajne'le, 
Palinksmink mkne.

Iškupčiavojej 
Manu vajkelus.

♦ .* ♦

363.

1 .Sto veju versis ąnt dūbes, 1 , 
r flSTaj jisūj labaj rūpinos. J

2. Taj jisaj labaj rūpinos, 
Kur mos ju kūną kavosim?

3. Ar mes i glre nuvėšim, 
Ar i žeme pakasim?

4. Ne i glre nuvėšim, 
Ne i žeme pakasim.

5. Atlėkė ūdas blmvapsa, 
Taj judu labij gajlėjos.

6. Taj judu labaj gajlėjos, 

Kur juju kūną kavoju.

7. Parėjna Prldas iš Prūsu 

Ir parsineša daug dešrų.

8. Mes tave,Pr!daj, garbinsim, 
Pakčl tas dešrks valgysim.

9. O kajp tu dešrų ne tėksim, 

Paskū tkves, Prldaj, pasėksim.

364.

V v
l.Slršuns bimbalą nukanoju, 2. Slršuns bimbalą nukanoju, 

Bimbaleli nūkanūju; Bimbaleli nukanoju;
Ve'rpkit, mergos,abrūsus,) , Auskit, mergos, numetus, 

z d sGinkit bimbalus i Prūsus, j Gedėkit bimbalą ben metiis
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3. Vainiką pyniau, 
Pati dėvėjau, 
Visi berneliai 
Manim gėrėjos.

4. Atbėga vilkas, 
Atskudurliuoja: 
— Padainuok dainelę, 
Palinksmink manei

5. — Ei tu, vilkeli 
Kupčiauninkėli, 
Iškupčiavojai 
Mano vaikelius!

•363
Blažienė

1. Stovėjo veršis ant duobės,!
Tai jisai labai rūpinos. j

2. Tai jisai labai rūpinos, 
Kur mes jo kūną kavosim?

3. Ar mes į girią nuvešim, 
Ar į žemę pakasim?

4. Nei į girią nuvešim, 
Nei į žemę pakasim.

5. Atlėkė uodas bimvapsa, 
Tai juodu labai gailėjos.

6. Tai juodu labai gailėjos, 
Kur jojo kūną kavojo.

7. Pareina Pridas iš Prūsų 
Ir parsineša daug dešrų.

8. Mes tave, Pridai, garbinsim, 
Pakol tas dešras valgysiml

9. O kai tų dešrų neteksim,
Paskui tave, Pridai, paseksim.

364

Stirbinskaitė

1. Siršūns bimbalą nukanojo, 
Bimbalėlį nukanojo.
Verpkit, mergos, abrūsus, t 2 k 
Ginkit bimbalus į Prūsus! f
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2. Siršūns bimbalą nukanojo, 
Bimbalėlį nukanojo.
Auskit, mergos, nuometus, 
Gedėkit bimbalo bent metus!



3. Sėjau rūtas, linksma buvau, 

Kad ravėjau dar linksmesnė, 
Ir surūdau skindama, 
Graūdžej verkiau pindama,

4. Ąnt galvelės uždedama, 
.Vajnikėli užsegdama, 

Nej rūtelės žydėju; 

Dejmentėlu kvepeju.

365.
1. Žvirbli, žvirbli, 

Kū? ku? kū? 

Kur tu tupi?
Kamynė.

O kąn vėjki? 
Ne galu.

O kas skauda? 

Galve'lė.
Žvirblelis, nabagėlis, 1 

Visas ne galėju, >ds 
Galvtūkė skaudėju. J

2. Žvirbli... („k. v. sotnūk ir klausk, o kas skauda? Sprąn- 

delis, akūtės, auselės, kaklelis, snapelis, pilvukas, kojukė, na- 
gūžis, krūtinė, jjn visa skaudėju“.)

366.

1. Vajkščio žąnselė 

Ir po dirvele, 
Klrgaga, klrgaga, 

Ir; po dirvele.

4. Ne viena marti, 
Yr ir berne'lis, 

'Ki, k i, ki, kva, kva, kva, 

Yr ir bernelis.

2. Ne viena žąnsls, 

Ir žąnsinėlis, 

Klrgaga, klrgaga, 
Ir žąnsinelis.

3. Vajkščio martelė 

Ir po svirneli, 
Ki, ki, ki, kva, kva, kva, 

Ir po svirneli.

5. Vajkščio martelė 
Jau po jaujele, 

Uj, uj, uj, uj, uj,uj, 
Jau po jaujele.

6. Ne viena martelė, 

Yr ir bobelė, 
Uj, uj, uj, uj, uj, uj, 

Yr ir bobelė.’
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3. Sėjau rūtas, linksma buvau, 
Kad ravėjau — dar linksmesnė, 
Ir surūdau skindama, 
Graudžiai verkiau pindama,

4. Ant galvelės uždedama, 
Vainikėlį užsegdama, 
Nei rūtelės žydėjo, — 
Deimantėliu kvepėjo.

365
Viksvą.

1. — Žvirbli, žvirbli!
— Ko? ko? ko?
— Kur tu tupi?
— Kamine!
— O ką veiki?
— Negaliu!

— O kas skauda?, 
— Galvelė!
Žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Galviukė skaudėjo.

2 k.

2. žvirbli... (k. a. somuok ir klausk: — O kas skauda? — Sprandelis, aku
tės, auselės, kaklelis, snapelis, pilviukas, kojukė, nagužis, krūtinė, jį 
visą skaudėjo.)

•366

Masiulienė

1. Vaikščioj žąselė 
Ir po dirvelę, 
Kirgaga, kirgaga.K R 
Ir po dirvelę. j

2. Ne viena žąsis,
Ir žąsinėlis, 
Kirgaga, kirgaga, 
Ir žąsinėlis.

3. Vaikščioj martelė 
Ir po svirnelį, 
Ki ki ki, kva kva kva, 
Ir po svirnelį.

4. Ne viena marti, 
Yr ir bernelis, 
Ki ki ki, kva kva kva, 
Yr ir bernelis.

5. Vaikščioj martelė 
Jau po jaujelę, 
Ui ui ui, ui ui ui, 
Jau po jaujelę.

6. Ne viena martelė, 
Yr ir bobelė, 
Ui ui ui, ui ui ui, 
Yr ir bobelė.
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7. Kajp Dievas davė, 
Džiaūgsma padarė, 

Uj, uj, uj, uj, uj, uj, 

Džiaūgsma padarė.

8. O ta bobelė 

Su alvytė'le, 
Klu, klu, klu, klu, klu, klu, 

Su alvytė'le.

367.

l. Uj, diėvulė'Iau, ne gaili, 

Skauda galve'lė, ne galu,
Paprašyšiau tėvėlu J 

šaltiniu vąndėns ge'rti. J

2. Minu tėvelis ne spė'ju, 

Darz'ė taboka ravėju, 
Ne padavė tėve'lis 
šaltiniu vąndėns gerti.

3. Uj, dtėvulėlau, ne galit, 
Skaūda galve'lė, ne galit,..

Paprašyčiau močiutės 
šaltiniu vąndėns ge'rti.

4. Manu močiutė ne spėju, 
Daržė kopūstus ravė'ju, 

Ne pddavė močiiitė 

šaltiniu vąndėns ge'rti.

5. Uj, diėvulė'lau, ne g'alii, 

Skaūda galvelė, ne galit, 
Paprašyčiau seselės 
šaltiniu vąndėns ge'rti.

6. Minu sese'lė ne spė'ju, 

Daržė rute'les ravė'jų, 
Ne padavė sese'lė 

šaltiniu vąndėns ge'rti

7. Uj, diėvulė'lau, ne galit, 
Skaūda galve'lė, ne galit.

Paprašyčiau brolelu 

šaltiniu vąndėns gerti;

8. Mūnu brolelis ne spėju, 
Stajmo žirgeli sau šė'rė, 

Ne padavė brolelis 
šaltiniu vąndėns ge'rti.

9. Uj, diėvulė'lau, ne galii, 
Skaūda galve'lė, ne galit, 

Paprašyčiau berne'lu 

šaltiniu vąndėns ge'rti.

10. Mūnu bernelis taj spėju, 

Kalne ruge'luS pasėjų, 
Taj padavė bernelis 
šaltiniu vąndėns ge'rti.



7. Kai dievas davė, 
Džiaugsmą padarė. 
Ui ui ui, ui ui ui, 
Džiaugsmą padarė.

8. O ta bobelė 
Su alvytėle, 
Kliu kliu kliu, kliu kliu kliu, 
Su alvytėle.

367

Daškauskienė

1. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau tėvelio 1 
Šaltinio vandens gerti. J

6. Mano seselė nespėjo, 
Darže rūteles ravėjo: 
Nepadavė seselė 
Šaltinio vandens gerti.

2. Mano tėvelis nespėjo, 
Darže taboką ravėjo: 
Nepadavė tėvelis 
Šaltinio vandens gerti.

7. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau brolelio 
Saltįnio vandens gerti.

3. Ui dievulėliau, negaliu, 
•Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau močiutės 
Šaltinio vandens gerti.

8. Mano brolelis nespėjo, 
Stainioj žirgelį sau šėrė: 
Nepadavė brolelis 
Šaltinio vandens gerti.

4. Mano močiutė nespėjo, 
Darže kopūstus ravėjo: 
Nepadavė močiutė 
Šaltinio vandens gerti.

9. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau bernelio 
Šaltinio vandens gerti.

5. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau seselės 
Šaltinio vandens gerti.

10. Mano bernelis tai spėjo. 
Kalne rugelius pasėjo: 
Tai padavė bernelis 
Šaltinio vandens gerti.
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368

1. Miidu abii brolužėlu, K 
Abu nežanotu J

2. Josiv mudu, brolužėli, 
Pas jauna mergele.

3- Tiesus kėlas, viėškelėlis, 
Par lygu laukeli;

4. O šis centras vieškelėlis 
Par žala girele;

5. O šis tve'čias vieškeliais 

Par (išves dvareli.

6. Be-jojančiam, be-jėjančiam 

Kepurė nukrltu.

7. Išejk, išėjk, mergužėle, 
Padii'k kepurė'le.

8. Išėjdama, padudama 

•tabaj graūdžej verkė.

9. Cit, na vėrki, mergužėlė, 
Rasi manu busi;

10. Suviėnavu sivu šlrdi 

Lik maruj gyve'nti.

369.

1. Uj, uj, uj, Diėvaj, 
Diėvulau manu, 

Kad iigaj miega 1 
Mergytė manu. |

2. Kad atsike'ltu 
Mergytė manu, 
ėjtuva miidu 

I karčemė'le.

4. Sėdi močiutė 
Už baltu stalu. 
Ji sėdė'dama 

Klausė sunėlu;

5. Sūnyti manu, 
Jaunasis manu, 
Uj, pujk'i, pujk'i 

Mergytė tavu.

3. To karčemėlė,
Toje margoje, 

Uj, uj, kajp gražėj, 
Taj gražej gryžė.
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6. Mejrūnu šluta 
Aslėle šlavė, 
šilku kuskėle 
Lą n gėlus siuste.



368
Dabkuvienė

1. Mudu abu brolužėliu, į n .
2 2 k

Abu neženotu, j

2, Josiv mudu, brolužėli, 
Pas jauną mergelę!

3. Tiesus kelias vieškelėlis 
Per lygų laukelį,

4. O šis antras vieškelėlis 
Per žalią girelę,

5. O šis trečias vieškelėlis 
Per uošvės dvarelį.

6. Bejojančiam, bejojančiam 
Kepurė nukrito.

7. Išeik, išeik, mergužėle, 
Paduok kepurėlę!

8. Išeidama, paduodama 
Labai graudžiai verkė.

9. Cit, neverki, mergužėle, 
Rasi mano būsi!

10. Suvienavo savo širdį 
Lig marui gyventi!

369

Jonaitienė

1. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Kad ilgai miegai 2 R 
Mergytė mano. į

2. Kad atsikeltų 
Mergytė mano, 
Eituva mudu 
[ karčiamėlę.

3. Toj karčiamėlėj, 
Toje margoje, 
Ui, ui, kaip gražiai, 
Tai gražiai griežė.

4. Sėdi močiutė 
Už balto stalo, 
Ji sėdėdama 
Klausė sūnelio:

5. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
Ui, puiki, puiki 
Mergytė tavo!

6. Meirūnų šluota 
Aslelę šlavė, 
Šilkų kuskele 
Langelius šluostė.
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7. Vežiman sėdu, 9.

Miduti gėrė, 

Balti brolčlej

Salė stovėju.

8. Mes iššaudysim .10
Girios paukštelus, 

Kad ne bajdytu 
Bė'ru žirge'lu.

Mes išgenėsim 

Pušū šakeles, 

Kad ne nubrauktu 
Sesės vajnlka.

Mes nuvažiusim 
I tė'vu dvara, 
Ir pasodinsiu! 
Už baltu stalu.

370.

1 • Uj, Dievai kąn vejkstu?
Dtėvcli, kąn darysiu?

Aš ne tunii močiutės, i 
Kas ma nupirks skryneles? | <j$

4. Uj, Dievaj, kąn aš vėjksiu? 
Kas ma nupirks žirgeli? 
Diėveli, kąn darysiu? 

Aš ne turiu tėvėlu.

2. Cit, ne verki, dukrelė, 

Ramink savu širdele, 

Tu rasi anytėle, 
Kajp ir tikra močiute.

3. Nupirks tavej skryne'Ie, 
Pnė skrynelės rakteli, 
Ašarūžėms rašyta, 
Zodiižejs užrakinta.

5. Cit, ne verki, sune'li, 
Baltasis dobilėli, 

Turi sau ušvužėli. 
Kajp ir tikra tėveli.

6. Nupirks tavej žirgeli, 
Ir tymėlu balneli, 
Ašariižėms žabota, 
Žodiižejs pabalnėta.

371.

1. O kur mudu ėjsva, 

Broliikaj minu?
Ar i ląnka, ląnkėle,
Ar i žala girele, ;ds

Brolūkaj manu?
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7. Vežiman sėdo, 
Midutį gėrė, 
Balti broleliai 
Salia stovėjo.

8. Mes iššaudysim 
Girios paukštelius, 
Kad nebaidytų 
Bėrų žirgelių!

9. Mes išgenėsim 
Pušų šakeles, 
Kad nenubrauktų 
Sesės vainiką!

10. Mes nuvažiuosim 
Į tėvo dvarą 
Ir pasodinsim 
Už balto stalo!

370

Klirn.

1. Ui dievai, ką veiksiu, 
Dieveli, ką darysiu? 
Aš neturiu močiutės, 
Kas man nupirks skryneles?

2. Cit, neverki, dukrele, 
Ramink savo širdelę, 
Tu rasi anytėlę, 
Kaip ir tikrą močiutę.

3. Nupirks tavei skrynelę, 
Prie skrynelės raktelį, — 
Ašaružėms rašytą, 
Zodužiais užrakintą.

4. Ui dievai, ką aš veiksiu? 
Kas man nupirks žirgelį? 
Dieveli, ką darysiu?
Aš neturiu tėvelio.

5. Cit, neverki, sūneli, 
Baltasis dobilėli, 
Turi sau uošvužėlį, 
Kaip ir tikrą tėvelį.

6. Nupirks tavei žirgelį 
Ir tymelio balnelį, — 
Ašaružėms žabotą, 
Zodužiais pabalnotą.

371
Cvirkienė

l. — O kur mudu eisva, 
Broliukai mano?
Ar į lanką lankelę, I
Ar į žalią girelę, | 2 k.
Broliukai mano? I
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2. Aš pamačiad zūjki, 
Brolūkaj manu, 

Lejsk kurtus pavatnaj, 

Tegu zujki sugauna, 
Brolūkaj manu.

3. O kur mudu... „k. v.“

4. Aš pomadai! styrna, 

Brolūkaj manu, 
Lejsk kurtus pava+naj, 

Tegu styrna sugauna, - 
Brolūkaj minu.

5. O kur mūdu... nk. v.u

6. Aš pamačiau asila, 

Brolūkaj manu, 
Lejsk kurtus paval'naj, 

Tegu asita sugauna, 
Brolūkaj manu.

7. O kur mūdu... „k. v.“

8. Aš pamačiau pana,

Brolūkaj manu, 
Vesk žirgus i tąnka, 
Imk pana i rą'nka, 

Brolūkaj manu.

9. O kur mūdu ėjsva, 

Brolūkaj manu?
Ėjsva mūdu i d vara, 

Su brolelu i prova, 

Brolūkaj manu.

10. Kajp mūdu dallnsvos, 
Brolūkaj manu?

Tavu zujkis ir styrna, 
Manu isiis ir pana.

Brolūkaj manu.

379.

1. Tūri močiūtė,

Du vyksmu sodu;
O ne lėk, sakalužėli, j

2 OS
Ne gorink -lakštjngalė'lės. f

* * ♦
3. Kelkis, močiūtė,

Kelkis, senoji,
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2. Lakštjngatužele,
Gražį paukštužėle, 

Tajp ji gražėj čiulbėjo 
Močiūtė budindama

Senėj gajde'lej giėda, 

šviesi aušrelė aušta



2. — Aš pamačiau zuikį, 
Broliukai mano.
— Leisk kurtus pavalnai, 
Tegu zuikį sugauna, 
Broliukai mano.

3. — O kur mudu... (k. a.)

4. — Aš pamačiau stirną, 
Broliukai mano.
— Leisk kurtus pavalnai, 
Tegu stirną sugauna, 
Broliukai mano.

5. — O kur mudu... (k. a.)

6. — Aš pamačiau asilą, 
Broliukai mano.
— Leisk kurtus pavalnai, 
Tegu asilą sugauna, 
Broliukai mano.

7. — O kur mudu... (k. a.)

8. — Aš pamačiau paną, 
Broliukai mano.
— Vesk žirgus į lanką, 
Imk paną į ranką, 
Broliukai mano.

9. — O kur mudu eisva, 
Broliukai mano?
— Eisva mudu į dvarą 
Su broleliu į provą, 
Broliukai mano.

10. — Kaip mudu dalinsvos, 
Broliukai mano?
— Tavo zuikis ir stirna, 
Mano asils ir pana, 
Broliukai mano.

372

Senkauskienė

1. Turi močiutė
Du vyšnių sodu.
— O nelėk, sakalužėli. 
Negorink lakštingalėlės.

2. Lakštingalužėlė, 
Graži paukštužėlė, 
Taip ji gražiai čiulbėjo, 
Močiutę budindama:

3. — Kelkis, močiute, 
Kelkis, senoji, 
Seniai gaideliai gieda, 
Sviesi aušrelė aušta.
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4. Turi sesutė
Du rūtų daržu;

O ne lėk, sakalužėli, 

Ne gorink lakštįngalė'lės.

5. takštįngaluželė,
Graži paukštužėlė, 

Tajp ji gražėj čiulbėju 

Sesūte budindama:

6. Kelkis, sesiitė,
Kelkis, jaunoji, 

Senėj vėjelis pučia 

Nū rutėlu rasele.

7. Rūta ne skinta,
Vajnlks ne pintas, 

Ąnt galvelės ne dėtas, 

Lelijoms ne dabintas.

8. Tūri brolelis
Du žirgu stajnio;

O ne lėk, sakalužėli, 

Ne gorink lakštjngalė'lės.

9. Lakštjngaluželė, 
Gražį paukštužėlė, 

Tajp ji gražėj čiulbėju 

Broleli budindama:

10. Ke'lkis, broluži, 
Kelkis, jaunasis, 

Senėj žirgėlej žvęngia 

šio naujoje štajnelė,

11. Ni jie pašerti, 

Ni pag/rdyti, 

Ni po lauka vadžioti. 
Po baltus dobilėlus.

333.

1. Ej, jiėvūžė, 

Jiėvūžė, jiėvūžė, 

Kūdel ne žydi l
Žiėmūžė? I S

♦ * ♦

3. Šalna šąlu 

Ziėdūžius, žiėdūžius
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2. Kąn žydėsiu 

Ziėmūžė, žiėmūžė, 

šalnhžė šąlu 
Žiėdūžius.

Vėtrūžė laužė 

šakūžes.



4. Turi sesutė
Du rūtų daržu.
— O nelėk, sakalužėli, 
Negorink lakštingalėlės.

5. Lakštingalužėlė, 
Graži paukštužėlė, 
Taip ji gražiai čiulbėjo, 
Sesutę budindama:

6. — Kelkis, sesute, 
Kelkis, jaunoji, 
Seniai vėjelis pučia 
Nuo rūtelių raselę.*

7. Rūta neskinta, 
Vainiks nepintas, 
Ant galvelės nedėtas, 
Lelijoms nedabintas.

8. Turi brolelis
Du žirgu stainioj.
— O nelėk, sakalužėli, 
Negorink lakštingalėlės.

9. Lakštingalužėlė, 
Graži paukštužėlė, 
Taip ji gražiai čiulbėjo, 
Brolelį budindama:

10. — Kelkis, broluži, 
Kelkis, jaunasis, 
Seniai žirgeliai žvengia 
Šioj naujoje stainelėj:

11. Nei jie pašerti, 
Nei pagirdyti, 
Nei po laukų vadžioti, 
Po baltus dobilėlius.

373

Juškytė

1. — Ei ievuže. 
Ievuže, ievuže, 
Kodėl nežydi j 
Žiemužėj? j

2. — Ką žydėsiu 
Žiemužėj, žiemužėj, 
Salnužė šalo 
Žiedužius!

3. Šalna šalo 
Žiedužius, žiedužius, 
Vėtružė laužė 
Sakužes!
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i. Vėtra laužė 
šakužes, šakužes,

šermunė'lis graužė 
šaknužes.

3H.

1. Zylelė, kielelė, (*). 3. Tetutė, kukiitė,
KeEt tavu vajkaj? Kiek tu turi vajkū?

Du užgimė, du numirė, K Du ąnt šutu, du po šutu,
Du klane pakoriau. J Du ąnt pečiaus, du popdčium

2. Penki ritu piesta 4. Da du maži, ne-užauge
Par kunigu miestą, 

Du du mažti, du ne didžiu, 
Du kiaule'les ginė.

*
5. Trys tryda s'irgu, 

šeši boba vajkė,

Klane kepersiija, 
Du ktinigu, du ubagu, 
Du žanotu, du bagėtu.

šeši bėba vajkė. 
Du duna rėjkė.

375.

1. Tu, oželi,

Ukum piikuro,
Žitbarzdė'li, 

ukum piikum (*)
ds

2. Kur tu buvij? 3. Kąn tu gerej?
Karčemė'Iė. Midutė'li.

(*) Kiti lyrų: šarkelė, varnelė.
(**) Ant tū pavydahi somifk: „ūkum pūkum“ žednam pos

me žemiau.
714



4. Vėtra laužė 
Sakužes, šakužes, 
Šermuonėlis graužė 
Saknužes!

374

1. — Zylele kielele*, 
Keli tavo vaikai?
— Du užgimė, du numirė, 1 2 k 
Du kluone pakoriau. j

2. Penki rito piestą 
Per kunigo-miestą, 
Dar du mažu, du nedidžiu, 
Du kiauleles ganė.

3. — Tetute kukute, 
Kiek tu turi vaikų?
— Du ant suolo, du po suolu, 
Du ant pečiaus, du po pečium.

4. Dar du maži, neužaugę 
Kluone kepersuoja, 
Du kunigu, du ubagu, 
Du ženotu, du bagotu.

5. Trys tryda sirgo, 
Šeši bobą vaikė, 
Šeši bobą vaikė, 
Du duoną raikė.

375

Viksva

1. — Tu oželi, 
Ukum pukum, 
Žilbarzdėl i, 
Ukum pukufn**,

2. Kur tu buvai? 3. — Ką tu gėrei? .
— Karčiamėlėj. — Midutėlį.

Kiti lyruoja: šarkele varnele...

Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ukum, pukum".
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4. Aš pribėgau
Prie tu ratu,

10.Ir nubėgau 
Rutu darža.

5. Pnė tu ratu 
Pnė pyrkgu.

11. Aš nuė'džiau 
Žalas nitas.

6. Ma svočiūtė. 
Su botagu,

12. Ir atbėgu
Trys mergeles.

7. Mane tvoju 
Su botagu.

13. Mane tvoju 
Iš tu daržu.

8. Aš atviriau 
Pnė tu pe'čiaus.

14. Aš šokdamas 
Ir persdamas

9. Aš nudegiau 

Tąn kulše'le.
15. Bėgau, bėgau, 

Bėgau, bėgau.

336.

1. Uz’tekėk, saulelė, 

Nedėlos ryteli, 

Mudu brėlu su brolelu 
Žirgeli balnčjuv.

2. Žirgeli balnojuv, 

Su žirgu dumojuv;

O tu, žlrgaj, ejdaunjnkaj, 
Tajsyki kojeles.

3. Tajsyki kojeles 

Ir savu syle'le, 
Josiv mudu svečiu sali 

ūšvėlės ląnkyti.

j ds

4. Par šileli jojau, 

šilelis dųnzgė'ju, 

Kar užmyniau akmenėli, 
Ugne'lė žėrėju.

5. Par šileli jojau, 

šilė šė'ka roviau, 
O ąnt judu tajvužėlu

Žirgeli pašėriau.

C. Sėke'lis pavytu, 
Žirgelis pakritu, 

Žvangia, žvęngia žirgužėlis
Žaloje girelė.
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4. Aš pribėgau 
Prie tų ratų,

5. Prie tų ratų, 
Prie pyragų.

6. Man svočiutė
Su botagu,

7. Mane tvojo 
Su botagu.

8. Aš atvirtau 
Prie to pečiaus,

9. Aš nudegiau 
Tą kulšelę

10. Ir nubėgau 
Rūtų daržą,

11. Aš nuėdžiau 
Žalias rūtas.

12. Ir atbėgo 
Trys mergelės, —

13. Mane tvojo 
Iš to daržo!

14. Aš šokdamas
Ir persdamas

15. Bėgau, bėgau, 
Bėgau, bėgau!

376

Barisienė

1. Užtekėk, saulele, 
Nedėlios rytelį! 
Mudu broliu du broleliu 
Žirgelį balnojov.

2. Žirgelį balnojov, 
Su žirgu dūmojov: 
O tu, žirgai eidauninkai, 
Taisyki kojeles!

3. Taisyki kojeles 
Ir savo sylelę, 
Josiv mudu svečių šalį 
L'ošvelės lankyti.

4. Per šilelį jojau, 
Šilelis dunzgėjo, 
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

5. Per šilelį jojau, 
Šile šėką roviau, 
O ant juodo laivužėlio 
Žirgelį pašėriau.

6. Šekelis pavyto, 
Žirgelis perkrito, — 
Žvengia, žvengia žirgužėlis 
Žalioje girelėj.
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7. Žvęngia žirgužėlis 

Žalėje girdė, 
Vėrkia manu mergužėlė 

Seklyčio už stalu.

9. Puški, vėjeli, 
Kajtinki, saulelė, 

Bent nu puški, nuvedinki 
Nū ž'irgu rasele.

8. Sė'džiu už stale'lu, 
Žiūru pro ląngėli, 

šalna šąlu, rask kritu 
Ąnt bėru žirge'lu.

10. Su merguže ščkau, 
Mušt'inejs mokėjau, 

Žėr, žalūja vajnikėlis

Ąntglodmds galvelės

377.

1. Tur manu tėve'lis 
Du v/šniu sode'lu: 

Vienam čttilba pauk- 1 
štužėlelej, Į^s 

Ąntramlakštjngalėlis. J

2. Eakštjngaluželis, 
Gražūs paukštužėlis, 

Ej, ne lėk, sakaluželi, 
• Ne bajdyk takšt Jngatu.

3. Lakštįngalužėlis, 
Gražūs paukštužėlis, 

Jis čiūlba par naktužėle 

Tėveli budindamas:

4. Kelki, tėvužėli, 
Manu sengalvėli, 

Senėj gieda gajdužėlej, 
Aušta baltk aušrelė.

5. O aš atsikėlęs, 
O ir pažiurėjau, 

Negiėd kiemu gajdužėlej,

Ne aušt baltk aušrelė.

6. Kelki, tėvužėli, 

Manu sengalvėli, 
Prikelk savu sunuželus, 

Siiįnski laukėlu arti.

7. Kelkit, sunužėlėj, 

Manu dobilėlej, 
Jųngkit šėmus jautužėlus, 

Ėjkit laukėlu arti.

8. Tėvužėli manu, 
Sengalvėli manu, 

Kas mums tajsys žagruželes, 
Mums jauniems artojūžiams?
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7. Žvengia žirgužėlis 
Žalioje girelėj, 
Verkia mano mergužėlė 
Seklyčioj už stalo.

8. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, — 
Šalna šalo, rasa krito 
Ant bėro žirgelio.

9. Puški, vėjeli, 
Kaitinki, saulele, 
Bent nupūski, nuvėdinki 
Nuo žirgo raselę!

10. Su mergele šokau, 
Muštiniais mokėjau, 
Zėr žaliuoja vainikėlis 
Ant glodnios galvelės!

•377

Bakšaitienė

1. Tur mano tėvelis
Du vyšnių sodeliu:
Vienam čiulba paukštužėliai. 
Antram lakštingalėlis.

5. O aš atsikėlęs, 
O ir pažiūrėjau, — 
Negied kiemo gaidužėliai, 
Neaušt balta aušrelė.

2. Lakštingalužėlis, 
Gražus paukštužėlis, 
Ei, nelėk, sakalužėli, 
Nebaidyk lakštingalo.

6. — Kelki, tėvužėli, 
Mano sengalvėli, 
Prikelk savo sūnužėlius. 
Siųski laukelių arti.

3. Lakštingalužėlis, 
Gražus paukštužėlis, — 
Jis čiulba per naktužėlę, 
Tėvelį budindamas:

7. — Kelkit, sūnužėliai, 
Mano dobilėliai, 
Junkit šėmus jautužėlius, 
Eikit laukelių arti!

4. — Kelki, tėvužėli, 
Mano sengalvėli, 
Seniai gieda gaidužėliai, 
Aušta balta aušrelė.

8. — Tėvužėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Kas mums taisys žagružėles, 
Mums, jauniems artojužiams?
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9. Sunytelej manu.

Dobilelej manu,
Maldykit kiemu draugalelus, 

Tajsy's nauja žagrele.

10. Tėvužėli manu, 

Sengalveli manu, 
Graudi manu širdužėlė, 

Kad ne manu tėvėlu.

378.

I .Zy'di manu rožė ląnkoje, 3. Ne spėju močiiitė, ne spėju,
Žydi manu rožė žaloje.Jds Ne spėju, senoji, ne spėju.

2 . Siuntė mane močia lankyti, 4. Žalu vynu galva glosčiausi. 

Siuntė mane sena lajstyti. Baltu pienu burna prausiausi.

373.

1. Žalu rutu daržužėly 

Aršketė'Iej žydi.

2. Aš iškirsiu, iškaposiu, 

Išmėsiu par tvora.

3. Ir atjoju bernužėlis 
Žala ulyčele:

5. Sįn ryteli par ryteli 

Tris kart biirna prausiaū

6. Žalu vynu, vąndenėlu 

Nu nitu rase'lu.

7. Aršketelė, balžiėdėlė, 
Ne žydėk tarp rožių.

4. tabs ryts, vakars, mergužėlė,8. Aš iškirsiu, išgenėsiu, 

Kąn šjn ryta vejkėj? Išmėsiu par tvora.

* *
9. Kad tu mane ir išmesi, Aš ir vėl atže'lsiu.

380.

1. Išvažiavu gaspadėrius 

I dide kelone,
Gaspadinė pasilikus 

Darė sau storone.
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9. — Sūnytėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Maldykit kiemo draugalėlius, 
Taisys naują žagrelę.

10. — Tėvužėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Graudi mano širdužėlė, 
Kad ne mano tėvelio.

378
Mikštienė

1. Žydi mano rožė lankoje, 
Žydi- mano rožė žalioje. (2 k.)

2. Siuntė mane močia lankyti, 
Siuntė mane sena laistyti.

3. Nespėju, močiute, nespėju, 
Nespėju, senoji-, nespėju:

4. Žaliu vynu galvą glosčiausi, 
Baltu pienu burną prausiausi!

379
Gotautienė

1. Žalių rūtų daržužėly 1 ,
Erškėtėliai žydi. j

2. Aš iškirsiu, iškaposiu, 
Išmesiu per tvorą.

3. Ir atjojo bernužėlis
Žalia ūlyčėle:

4. — Labs ryts vakars, mergužėlei 
Ką šį rytą veikei?

5. — Sį rytelį per rytelį 
Triskart burną prausjau

6. Žaliu vynu, vandenėliu 
Nuo rūtų raselių.

7. — Erškėtėle baltžiedėle, 
Nežydėk tarp rožių, —

8. Aš iškirsiu, išgenėsiu, 
Išmesiu per tvorą!

9. — Kad tu mane ir išmesi, 
Aš ir vėl atželsiul

380
Minelga

1. Išvažiavo gaspadorius 
į didžią kelionę, 
Gaspadmė pasilikus 1 2 k 
Darė sau storonę. j
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2. Suslkviėtė kajmyneles. 

atnešė vorėlkos, 
Niijem sūri nū lęntynos, 

Sviestu ąnt torelaus.

6. Ėjna kiinigs i bažnyče 

Zekvlju lajkyti, 
Zakristijons drauge eju 

Žvake'lu dagioti.

3. Parvažiavu gaspadonus 

yIš didžiūs kelonės, 
Klausinėju gaspadlnės, 

Kur tas dingu sūris?

7. Ėjų kūnigs i bažnyče 

Zekvlju giedoti, 
Vorgamlstra girtas būvu, 

Tik žiūrėt žiurėju.

4. Pasidžoviau sermėgėle 
Ir nuptflė sūris, 

šū guleju vilku skurū 

Ir pagavu sūri.

6. Gaspadėnus atsisėdęs 

ėmė sau murmėti, 
Gaspadlnė susipratus 

Par duris išbėgu.

9. Ąnt-rytojaus kunigėlis 
Jamuj išrugūju: 

Ar tubuvaj vakar girtas? 

Ar tu buvaj aklas?

9. Ni aš vakar buvaū girtas, 
Ni aš buvaū aktas, 

Išgiedoti ne galėjau, 
Kad užkimęs kaklas.

381.

L Tarėju bobelė
Žila oželi,

*
2. įšoku ože'lis

I rūtų darža.

Vipstun daldhm Į 
Žila oželi (*).  J S

(*) Ant tu pavydalu somffk: 
ajlū žėdnam pūsme žemiau,

3. Nuedė ože'lis, 
Žalas rūteles.

„vipstun daldiim“ su ąntrk
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2. Susikvietė kaimynėles, 
Atnešė arielkos, 
Nuim sūrį nuo lentynos, 
Sviesto ant torieliaus.

3. Parvažiavo gaspadorius 
Iš didžios kelionės, 
Klausinėjo gaspadinės, 
Kur tas dingo sūris?

4. — Pasidžioviau sermėgėlę, 
Ir nupuolė sūris, 
Šuo gulėjo vilko skūroj 
Ir pagavo sūrį.

6. Eina kunigs į bažnyčią 
Zekvijų laikyti, 
Zakristijons drauge ėjo 
Žvakelių degioti.

7. Ėjo kunigs į bažnyčią 
Zekvijų giedoti, 
Vargamistra girtas buvo, 
Tik žiūrėt žiūrėjo.

8. Ant rytojaus kunigėlis 
Jamui išrūgoje:
— Ar tu buvai vakar girtas? 
Ar tu buvai aklas?

5. Gaspadorius atsisėdęs 
Ėmė sau murmėti, 
Gaspadinė susipratus 
Per duris išbėgo.

9. — Nei aš vakar buvau girtas, 
Nei aš buvau aklas, 
Išgiedoti negalėjau, 
Kad užkimęs kaklasl

381

Blažienė

l. Turėjo bobelė 
Žilą oželį, 
Vipsūm daldūm, 
Žilą oželį.*

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Vipsūm daldūm" su antra eilute.

2. Įšoko oželis
Į rūtų daržą.

3. Nuėdė oželis 
Žalias rūteles.
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4. lieju bobelė 

Ože'lu varyt.
16. Vlėnim ragbty 

Du rugiū grūdu;

5. Pimušė bobelė

Ože'luj k ėja.

17. Ąntram ragbty 

Du miežiu grūdu.

6. Nuveju ože'lis 

I žila glre.
18. Turėju bobelė 

Mirga vištele.

6. Papjčvė ozeli 

Du vilku pilku.

19. Pirnešė vištelė 

Du miė'žtu grūdu.

8. Idėja bobelė 

Ože'la jiėškėt.
20. Susimerkė bėba 

I viena raga.

9. Sutinka bobe'lė 

Du vilku pilku
21. I viena rageli 

Didi salyklą.

10, 0 jiidu vilke'lu, 

Jūdų pilke'lu,

22. 0 ji pasidirė 

Gardu alkti.

11. Ar jūdu ne mitėt 

Žila oželi?
23. Išlėjdu bobelė 

Karče arėlka.

12. 0 taj mūdu matėv 

Ąnt inkštu kilnu,
24. 0 ji te-sūkviėtė 

Visūs paukštėlus.

13. Ąnt inkštu kalne'lu, 

Po žala liepa-,

25. Tik jijS nė kvietė 

Viėnės pelėdos.

14. Po žila liepele 

Viė'nu rage'Iu.

26. Atėju pelė'da 

Ni ne-kviėčiama.

15. 0 ji te-ridu 

Viė'nu ragūžtu.
27. Sėdusi pelėda 

Kerėiė už stalu.

28.
* e

Pasidėjo pelėda Pyrigu glitą.
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4. Išėjo bobelė
Oželio varyt.

16. Vienam raguty 
Du rugių grūdu,

5. Pamuše bobelė 
Oželiui koją'.

17. Antram raguty 
Du miežių grūdu.

6. Nuėjo oželis 
Į žalią girią.

18. Turėjo bobelė 
Margą vištelę.

7. Papiovė oželį 
Du vilku pilku.

19. Parnešė vištelė 
Du miežių grūdu.

8. Išėjo bobelė
Oželio ieškot.

20. Susimerkė boba 
Į vieną ragą,

9. Sutinka bobelė 
Du vilku pilku.

21. Į vieną ragelį 
Didį salyklą.

10. — 0 judu vilkeliu, 
Judu pilkeliu,

22. 0 ji pasidarė 
Gardų alutį.

11. Ar judu nematėt 
Žilą oželį?

23. Išleido bobelė
Karčią arielką.

12. — 0 tai mudu matėv 
Ant aukšto kalno,

24. 0 ji ten sukvietė 
Visus paukštelius.

13. Ant aukšto kalnelio 
Po žalia liepa,

25. Tik jiji nekvietė 
Vienos pelėdos.

14. Po žalia liepele 
Vienu rageliu.

26. Atėjo pelėda 
Nė nekviečiama.

15. 0 ji terado
Vienu ragužiu:

27. Sėdosi pelėda
Kerčioj už stalo.

28. Pasidėjo pelėda 
Pyrago galą.
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29. Ėmėsi pelėda 
Save girti.

30. Ar manu ne galva?

Ar ne išmonis?.

31. Ar manu ne-akys? 

Ar ne kukūlej?

32. Ar manu ne snapas’ 
Ar ne kųmpyta9

33. Ar manu ne kojos? 
Ar ne muštiikaj?

34. Ar manu ne kojos? 
Ar ne piėstūkaj?

35. Ar manu ne nagaj? 

Ar ne rėztūkaj?

39. O jis te padarė 

Didže sarmata.

40. Pelėda i prova, 
Žvirblis i tvora.

41. Pelėda iš provds, 
Žvirblis iš tvoros.

42. Pelėda i dvara, 
Žvirblis i bala.

43. Zib, žibur, žib, žibur, 
Bet manu viršus.

44. Žyde'lka nuskgndu, 

Pąnčėkos Hku.

45. Pąnčėkos nuskęndu, 

Kuntaplės llku.

36. Išvedė žvirblelis
Pelėda šokti.

37. Žvirblelis

Pelėda
trep, trep, 
šlep, šlep.

46. Atėju žvirblelis. 
Pelėda varyt'.

47. Su smajgajs, su strajgajs

38. Numynė žvirble'lis 
Pelėdos koja.

48,

Pelėda varyt.

Pelėda ne- rymus
I krūmus gumavu.

49. Gumute gumavu Ir bė'gte bėgu.

383
1. O, tu, se'ni, senuti, 

Kūd ne-si-žanyji?
Radri, radritiim, 

Kūd ne-si-žanyji? (*)

(*) Ąnt tu pavydalu raluk: »ridri, radritūm,“ su ąntra 
ajla kožnam posme žemiau.
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29. Ėmėsi pelėda 
Save girti:

30. — Ar mano ne galva, 
Ar ne išmonis?

31. Ar mano ne akys, 
Ar ne kukuliai?

32. Ar mano ne snapas, 
Ar ne kumpyta?

33. Ar mano ne kojos, 
Ar ne muštukai?

34. Ar mano ne kojos, 
Ar ne pieštukai?

35. Ar mano ne nagai, 
Ar ne rėžtukai?

36. Išvedė žvirblelis 
Pelėdą šokti.

37. Žvirblelis trep, trep, 
Pelėda šlep, šlep.

38. Numynė žvirblelis 
Pelėdos koją.

39. O jis ten padarė 
Didžią sarmatą.

40. Pelėda į provą, 
Žvirblis į tvorą.

41. Pelėda iš provos, 
Žvirblis iš tvoros.

42. Pelėda j dvarą, 
Žvirblis į balą.

43. — Žib žibur, žib žibur, 
Bet mano viršus!

44. Zydelka nuskendo, 
Pančiąkos liko.

45. Pančiakos nuskendo, 
Kuntaplės liko.

46. Atėjo žvirblelis 
Pelėdą varyt,

47. Su smaigais, su straigais 
Pelėdą varyt!

48. Pelėda nerimus 
Į krūmus gumavo,

49. Gumuote gumavo 
Ir bėgte bėgo!

382
Sadauskienė

1. — O tu, seni, senuti, 
Kod nesiženiji?
Radri, radritūm, 1 
Kod nesiženiji?* j

Žemiau kiekviename posme panašiai raliuok: „Radri, radritūm" su antra eilute.
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2. O ka aš žanysiūsi, 

Kad mergė ne gauna.

3. Senės ne nūnu. 

Jaunos ne gaunu.

4. Buvau viena gavės,
Ir ta pati n’ėjna.

5. 0 kad ir aš ėjsiu,

Su tavim ne būsiu.

6.0 kad ir aš būsiu,
Su tavim ne gulsiu,

7.0 kad ir aš gūlsiu,

Bet ne atsikrėjpsiu.

8. Kad ir atsikrėjpsiu, 
Bet n’apsikabinsiu.

9. Kad apsikabinsiu, 

Bet ne pamylėsiu.

10. Kad ir pamylėsiu, 

Bet ne pabučitfsiu.

11. Kad ir pabubėsiu, 
Ąnt žemės nuspjausiu.

12. Aš tive ne nūnu, 
Tu ma ne patenki.

13. Tu pats, kajp stūbrėlis, 

Kūjos, kajp piestelėj.

14. Galva kopustlnė.

Dantys česnaklnej.

15. Plaukaj,kajpkarkle'lej, 

Lūpos, kajp dąmbre'lės.

16. Lūpos, kajpdąmbre'lės, 

Plrštaj, kajp grėble'lej.

17. Tu būki be minės, 

Aš būsiu be tavęs.

388.

1. Žalos lankos, dirvūnaj.H 

Ganė žirgus cigūnaj. J

2. S^mdė piemenis ganyt, 
Žad mkkarajs atplldyt.

3. Mes esam didi ponaj, 
Ir patogus cigūnaj.
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4. Dąngaūs, žemės lelūmaj, 

Taj čigonu sė'dimaj.

5. Aukštas dangus, debesis, 

Taj cigūnu užklojėsią.

6. Tą'nkus krūmaj, mauk/naj, 
Taj čigonu te namaj.



2. — O ką aš ženysiuosi, 
Kad mergų negaunu.

3. Senos nenoriu, 
Jaunos negaunu.

10. Kad ir pamyluosiu, 
Bet nepabučiuosiu.

11. Kad ir pabučiuosiu. 
Ant žemės nuspjausiu.

4. Buvau vieną gavęs, 
Ir ta pati neina.

5. — O kad ir aš eisiu, 
Su tavim nebūsiu.

6. O kad ir aš būsiu, 
Su tavim negulsiu.

7. O kad ir aš gulsiu, 
Bet neatsikreipsiu.

8. Kad ir atsikreipsiu, 
Bet n’apsikabinsiu.

9. Kad apsikabinsiu, 
Bet nepamyluosiu.

12. Aš tave nenoriu, 
Tu man nepatinki:

13. Tu pats kaip stuobrelis, 
Kojos kaip piesteliai,

14. Galva kopūstinė, 
Dantys česnakiniai,

15. Plaukai kaip karkleliai, 
Lūpos kaip dambrelės,

16. Lūpos kaip dambrelės, 
Pirštai kaip grėbleliai!

17. Tu būki be manęs, 
Aš būsiu be tavęsl

383
Blažienė

1. Žalios lankos, dirvonai, 1 % 
Ganė žirgus čigonai. j

2. Samdė piemenis ganyt, 
Žad makarais atpildyt.

3. — Mes esam didi ponai
Ir patogūs čigonai.

4. Dangaus žemės leliumai — 
Tai čigonų sėdimai.

5. Aukštas dangus, debesis — 
Tai čigonų užklojesys.

6. Tankūs krūmai, niaukynai — 
Tai čigonų ten namai.
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7. Alksniu krūmaj ir kAlnaj, 

Taj cigūnu te dvAraj..

8. Daubos, vąndėns bėglmaj, 
Taj čigonu gerimaj.

9. Augin tėvas didžiūs, jAunus, 
Nieks čigonu ne prigauna.

10. Mes cigūnaj, slafinus vyraj, 
Mes po pūnajs kajp gyvenam,

11. Kąn mes nčrim, taj darum, 
Staldė žirgus sudarum:

12. Ar pirktus, ar majn/tus. 
Ar vūgtus, ar pelnytus.

13. Ta taj musu yr vala, 
Ta taj musu yr gala.,

14. Po jomarka skrąjdydams, 
Su makaru lįngudams,

15. Kad aš gaučiau sau majna, 
širma žirgą ąnt bėru.
V

16. Širmas žirgas yr drūtas, 
Žirgas drūtas yr j Aunas.

17. Žirgas vigriis yr jaunas, 
Nieks mAne ne sugauna.

18. Kad šaltis ma kūną laužu, 
Susikūrčiau didi lauža.

19. Pas Agni sėdėdamas, 
šildau nėtus išskėsdamas.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29

30.

31.

32.

O kad gAučiau šilta plrti 
Kąn pavūges išsivirti:

O ar storū lašiniu, 
Ar riestiniu ii ž k ui u;

Ar riestiniu Užkulu, 
Ar siu batlūju paūtu.

Lašinius vAlgytumem, 
Ir arėlka ge'rtumem.

Trys cigonaj susitarė, 
Gino Agni susikūrė;

Savu rietus kAjtinu
Ir Avinus kepinu.

Mes avinus vūgdami, 
I ntaukynus nėšdami,

Mes avinus kėpdami, 
Sau rankas šildydami.

Ir sutinku savu broli, 
Toki pat jū'da cigūna.

Patvorėjs vAjkščiodamas, 
Viščiūkiu jiėškūdamas.

Viščiūkiu jiėškėdamas 
Ir visbr žiūrėdamas.

O jis rūdų viščiuke 
Patvory pastlpuse.

O jis sakė: „ne pastipus, 
O tik Mūrės papjAuta.



7. Alksnių krūmai ir kalnai — 20. O kad gaučiau šiltą pirtį
Tai čigonų ten dvarai. Ką pavogęs išsivirti:

čigonai, slaunus vyrai, 23. 
ponais kai gyvenam,

8. Daubos, vandens bėgimai — 
Tai čigonų gėrimai.

9. Augin tėvas didžius, jaunus, 
Nieks čigonų neprigauna.

10. — Mes, 
Mes po

11. Ką mes norim, tai darom, 
Stalde žirgus sudarom:

12. Ar pirktus, ar mainytus, 
Ar vogtus, ar pelnytus —

13. Tatai mūsų yr valia, 
Tatai mūsų yr galia.

14. Po jomarką skraidydama, 
Su makaru linguodams,

15. Kad aš gaučiau sau mainą — 
Širmą žirgą ant bėro.

16. Širmas žirgas yr drūtas, 
Žirgas drūtas yr jaunas.

17. Žirgas vigrus yr jaunas, 
Nieks mane nesugauna.

18. Kad šaltis man kūną laužo, 
Susikurčiau didį laužą.

19. Pas ugnį sėdėdamas, 
Šildau rietus išskėsdamas.
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21. O ar storų lašinių, 
Ar riestinių užkulo;

22. Ar riestinių užkulo, 
Ar šių baltųjų pautų.

Lašinius valgytumėm 
Ir arielką gertumėm.

24. Trys čigonai susitarė, 
Girioj ugnį susikūrė, —

25. Savo rietus kaitino 
Ir avinus kepino.

26. Mes avinus vogdami, 
Į niaukynus nešdami,

27. Mes avinus kepdami, 
Sau rankas šildydami.

28. Ir sutinku savo brolį, 
Tokį pat juodą čigoną, —

29. Patvoriais vaikščiodamas, 
Viščiukių ieškodamas,

30. Viščiukių ieškodamas 
Ir visur žiūrėdamas,

31. O jis rado viščiukę 
Patvory pastipusią.

32. O jis sakė: „Ne pastipus, 
O tik Morės papjauta.



33. Ejk še, J ils t ė, nudraskyk 

Ir jos plaukas nudillkink*.

34. Ir atėjna toksaj žmūgus, 
Toksaj žmogus mėkakalbis.

35. Saku: tu, cigūn, vagie';
Kąn pagriebi, Iškepi.

36. Mes tąn žmogų sujlmdami 
Ir ąnt pievos patiėsdami.

37. O ąnt pievos tiesdami, 
M&karajs sudildami.

38. Ąnt atėjna vajtu sūnus, 
Vajtu sūnus, tu bagūčiaus,

39. Su šilkinėmis p^nkoms, 
Su zomšinėmis graznoms.

40. Mes pon/stos ne temyjum, 
Tarpe savęs tik dumčjum;

41. Aplanku apsiūdami, 
Su mkkarajs sukdami,

42. Taj ponystos ne būjum, 

Jam zomčlne sukapojum.

43. Kajp klrtu par zomčlne, 
Ktauraj lindo i šikšnines.

44. Ir atėjna vajtas senis, 
Vajtas senis, besmage'nis.

**

45. Varu mumis i sėda, 
O kūkia te bus rūda.

46. Uz‘ padarytus zbitkūs, 
Sūded mumis i dlbkas,

47. Ir i jauja nuvšru, 
I pakura uždtiru.

48. Treč& diena, kajp išaūšu, 
Mūsų visti galva skatista.

49. Rėžė mums par zomčlne, 
Liudu likl stribūnaj.

60. Rėžė mums par zomčlne, 
Liudu kiauraj lik stribūnaj,

51. Su mkkaru pintiniu, 
Ir su kūtu lęndrlmu:

52. Taj gajdūku pjūvimas. 
Ir žąnsiiiku miišimas.

. * ■*

53. Ir ave'lu vūgimas, 
Ir žąnšiuku skerdimas.

54. Sūnau manu, baravyke, 
Kas tau šęnnaktinuvlku?

55. Kū tu sėdi, kajp vėrgas, 
ūž pele n y Išžargas?

56. Sūnau manu, baravyke, 
Klausyk, kas ąnt tavęs 

» rėkia?
57. Jis išvydęs makara, Davė tėvuj pakara.
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33. Eik šen, Juste, nudraskyk 
Ir jos plaukus nudulkink!“

34. Ir ateina toksai žmogus, 
Toksai žmogus niekakalbis.

35. Sako: „Tu, čigon, vagie!
Ką pagriebi, iškepi.“

36. Mes tą žmogų suimdami 
Ir ant pievos patiesdami,

37. O ant pievos tiesdami, 
Makarais suduodami.

38. Ant’ ateina vaito sūnus, 
Vaito sūnus, to bagočiaus,

39. Su šilkinėmis pankoms, 
Su zomšinėmis graznoms.

40. Mes ponystes netėmijom, 
Tarpe savęs tik dūmojom.

41. Aplinkui apstodami,
Su makarais sukdami,

42. Tai ponystes nebojom, 
Jam zomšinę sukapojom.

43. Kai kirto per zomšinę, 
Kiaurai lindo į šikšnines.

44. Ir ateina vaitas senis, 
Vaitas senis, besmegenis.

45. Varo mumis į sodą, 
O kokia ten bus rodą!

46. Už padarytus zbitkus 
Suded mumis į dipkas

47. Ir į jaują nuvaro, 
Į pakurą uždaro.

48. Trečia diena kai išaušo, 
Mūsų visų galvą skausta.

49. Rėžė mums per zomšinę, 
Lindo ligi stribūnai,

50. Rėžė mums per zomšinę, 
Lindo kiaurai lig stribūnai, —

51. Su makaru pintiniu 
Ir su kotu lendriniu:

52. Tai gaidukų piovimas 
Ir žąsiukų mušimas!

53. Ir avelių vogimas, 
Ir žąsiukų skerdimas!

54. — Sūnau mano, baravyke, 
Kas tau šią naktį nuvyko?

55. Ko tu sėdi kaip vergas, 
Užpeleny išžargas?

56. Sūnau mano, baravyke, 
Klausyk, kas ant tavęs rėkia?

57. Jis, išvydęs makarą, 
Davė tėvui pakarą.
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384.
1. Vidury dvaru kėpiižė,.

Po ta liepele sesiižė.) ds

2. Po ta liepele sesiižė 

Su dragūnelu kalbėjo.

3. Su dragunelu kalbėjo, 
Auksu žiedeli derėju.

4. O ir pamatė broliižis, 
O ir pasakė tėvūžiuj:

5. Ej, tėvužėli senasis, 
Jau musu sesė lustužy;

6. Su dragunelu kalbėju, 

Auksu žiedeli derėju.

7. Subatos ryta tajp ąnkstl, 
Tėvas dukrele mokinu.

8. Tėvas dukrele mokinu, 

I vąndenėli skąndlnu.

9. Nedėlos ryta tajp ąnkstl 

Brolej kalnėlejs vajkščioju.

10. Brolej kalnėlejs vajkščioju. 
Auksu triubėlėms triūbyju.

F
11. Auksu tnube'lėms triūbyju, 

Jaunos seselės jiėškoju.

12. O ir atradu sesiiže 

Vidur jurelu-marūžiu.

13. Vidur jurėlu—marūžiu 

Ąnt akmenelu be-gulint.

14. Ąnt akmenėlu be-gūlint, 
Pnė jos šalelės sekl'ūžė.

15.Baltoms smiltelėms apdumta, 

Zalajs maurėlejs aptiesta.

16. Jos vajnikelis purvyne, 
auksu žėdėlej rūdyne.

17. O tėtuš, tėtus, tėtuši, 

Ar dėl tu dvejū žodėlu?

18. Ar dėl aukselu žiedimu? 
Ar dėl rutėlu vajnlku?

19. Ja dėl aukselu žiedimu, 

Būčiau pardavės žirgūži.

20. Būčiau pardavės žirgūži, 

Būčiau nupirkęs vajnlka.

21. Ja dėl rutėlu vajnlku, 
Ar nėr daržely rutėlu?

22. Ar nėr daržely rutėlu? 

Būt nusipynus ir kita.

3S5.

1. Už kąn mane, bėrnaj, barėj?
Ar tu mane užauginaj?) ds
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2. Ar tu mane užauginaj?

Ar darbūžiu išmokinaj?



•384
Dievienė

1. Vidury dvaro liepužė, 
Po ta liepele sesužė. (2 k.)

2. Po ta liepele sesužė 
Su dragūnėliu kalbėjo.

3. Su dragūnėliu kalbėjo, 
Aukso žiedelį derėjo.

4. O ir pamatė brolužis, 
O ir pasakė tėvužiui:

5. — Ei tėvužėli senasis, 
Jau mūsų sesė liustužy, —

6. Su dragūnėliu kalbėjo, 
Aukso žiedelį derėjo.

7. Subatos rytą taip anksti 
Tėvas dukrelę mokino.

8. Tėvas dukrelę mokino, 
Į vandenėlį skandino.

9. Nedėlios rytą taip anksti 
Broliai kalneliais vaikščiojo.

10. Broliai kalneliais vaikščiojo, 
Aukso triūbelėms triūbijo.

11. Aukso triūbelėms triūbijo, 
Jaunos seselės ieškojo.

12. O ir atrado sesužę 
Vidur jūrelių maružių.

13. Vidur jūrelių maružių 
Ant akmenėlio begulint.

14. Ant akmenėlio begulint, 
Prie jos šalelės seklužė.

15. Baltoms smiltelėms apdumta, 
Žaliais maureliais aptiesta.

16. Jos vainikėlis purvyne, 
Aukso žiedeliai rūdyne.

17. O tetuš, tetuš, tėtuši, 
Ar dėl tų dviejų žodelių?

18. Ar dėl aukselio žiedužių, 
Ar dėl rūtelių vainiko?

19. Jei dėl aukselio žiedužių, — 
Būčiau pardavęs žirgužį,

20. Būčiau pardavęs žirgužį, 
Būčiau nupirkęs vainiką.

21. Jei dėl rūtelių vainiko, — 
Ar nėr daržely rūtelių?

22. Ar nėr daržely rūtelių? 
Būt nusipynus ir kitą.

•385
Mikštienė

1. — Už ką mane, bernai, barei? 2. Ar tu mane užauginai,
Ąr tu mane užauginai? (2 k.) Ar darbužių išmokinai?
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S. Mūtė m^ne užauginu 

Ir darbilžiu išmokinu.

4. Lejsk mžine, bėrnaj,pas mžte.
Ne risi, mėrga, ni kėlu;

5. tįsiu tvūra užtvarstyta, 

Žalėms rūtoms apsodinta.
**

9. Savu mate atląnkysiu,
*

6. Savu sylūs ne gajlė'sm, 
usm tvora išlaužysiu.

7. lįsiu tvūra išlaužysiu, 
Žalas rūtas išiąnkstysiu.

8. Žalas rūtas išląnkstysiu, 

Savu mate atlankysiu.

Jos rusta š'irdi nuraminsiu.

386.

1. Užkukffs gegelė 
Po lakštįngalėlu 

Ąnt pūtinu šakelės. į ds

2. Stūvi brolužėlis, 
Mūsų rajtorelis, 

Ąnt jūdbėnu žirgėlu.

3. O kildėl tu stūvi? 

O kūdėl ne jūji? 

Zūukia tėve brolelej.

4. Brolužėli minu, 
Dobilėli manu, 

Kur šęn nūkti nakvūsi?

5’ Silė po pusele, 
Saukė po liepele 

Taj šęn nakti nakvosiu.

6. Brolužėli manu, 
Dobilėli manu, 

O kas kloju patala?

7. Senk motynėlė
Klūju patalėli/ 

O seselė pūrinu.

8. O ni motynėlė 
Klūju patalėli, 

Ni seselė pūrinu.

9. Žiemys vėjužėlis 

Klūju patalėli, 
O rytvėjys ptirinu.

10. Žirgužėlis mėnu, 

Jūdbėrėlis manu, 
Ąnt žemelės stovė'ju.

11. Balnužėlis manu, 
Tyminėlis manu, 

Ąnt žirgėlu guleju.

12. Kilpužėlės m&nu, 
Cidabrėlės manu, 

Pnė šalelės svyreju.
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3. Motė mane užaugino
Ir darbužių išmokino.

4. Leisk mane, bernai, pas motę! 
— Nerasi, merga, nė kelio:

5. Uosio tvora užtvarstyta, 
Žalioms rūtoms apsodintai

6. — Savo sylos negailėsiu, 
Uosio tvorą išlaužysiu!

7. Uosio tvorą išlaužysiu, 
Žalias rūtas išlankstysiul

8. Žalias rūtas išlankstysiu, 
Savo motę atlankysiu!

9. Savo motę atlankysiu, 
Jos rūsčią širdį nuraminsiu!

386

Kuncienė

1. Užkukuos gegelė 
Po lakštingalėlio 
Ant putino šakelės. (2 k.)

2. Stovi brolužėlis, 
Mūsų raitorėlis, 
Ant juodbėrio žirgelio.

3. — O kodėl tu stovi, 
O kodėl nejoji?
Laukia tave broleliai.

4. Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kur šią naktį nakvosi?

5. — Šile po pušele, 
Lauke po liepele, 
Tai šią naktį nakvosiu.

6. — Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
O kas klojo patalą?

7. — Sena motinėlė 
Klojo patalėlį, 
O seselė purino.

8. O nei motinėlė 
Klojo patalėlį, 
Nei seselė purino.

9. Žiemys vėjužėlis 
Klojo patalėlį, 
O rytvėjys purino.

10. Žirgužėlis mano, 
Juodbėrėlis mano, 
Ant žemelės stovėjo.

11. Balnužėlis mano, 
Tyminėlis mano, 
Ant žirgelio gulėjo.

12. Kilpužėlės mano, 
Sidabrėlės mano, 
Prie šalelės svyrėjo.
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13. Kamanėlės manu, 
Auksinelės manu, 

Ąnt žirge'lu žėreju.

14. Kepurėlė manu, 
širminėlė manu, 

Ąnt galvelės dėvėju.

15. Skepetėlė m&nu, 
šilkinėje manu, 

Ąnt kaklelu veržė'jų.

16. Justu žėlė manu,
šeržinėlė manu, 

Ąnt širdelės jūsė'ju.

V
17. Cebatėlej manu, 

Vaksonė'lej m&nu 

Ąnt koje'lu gurgždeju.

18. Seserėlė manu, 
Ta jaunoji manu 

Pnė šalelės stovėju.

38?.

(Dijna piemenų).

1. Ola, karvelė. 
Bubūlelė, pastaubūlėlė, 

Padaužulėlė.

2. Tėve vis) šaukia, 
Tėve visi baubia, 
Visi pagedauja.

3. Atėjk, tu, čionaj 
Pėdeles ffstydama, 
Zįngsnelus skajtydama.

4. Atvandrifk, tu, čionaj 
Rasele braukydama, 
Purvėlus brajdydama

5. Karvelė, išdilk garseli 
Ąnt visos girelės, 
Sušauk savu pulkeli.

388.
1. Žydelka našlė, 

Jos duktė graži,
E, e, e,

Džtum, džium, džtum, 
Jos duktė graži. (♦)

ds

738

(*) Ąnt tu pavydalu lyrffk: „e, e, e, džtum, džium, džium“, 
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13. Kamanėlės mano, 
Auksinėlės mano, 
Ant žirgelio žėrėjo.

14. Kepurėlė mano, 
Sirminėlė mano, 
Ant galvelės dėvėjo.

15. Skepetėlė mano, 
Silkinėlė mano. 
Ant kaklelio veržėjo.

16. Juostužėlė mano, 
Seržinėlė mano, 
Ant širdelės juosėjo.

17. Cebatėliai mano, 
Vaksonėliai mano, 
Ant kojelių gurgždėjo.

18. Seserėlė mano, 
Ta jaunoji mano, 
Prie šalelės stovėjo.

387
Cvirkienė

(Piemenų daina)

1. Olia, karvele 
Būbuolėle, pasiaubuolėle, 
Padaužuolėle!

2. Tave visi šaukia, 
Tave visi baubia, 
Visi pagedauja.

3. Ateik tu čionai, 
Pėdeles uostydama, 
Žingsnelius skaitydama.

4. - Atvandruok tu čionai, 
Raselę braukydama, 
Purvelius braidydama.

5. Karvele, išduok garselį 
Ant visos girelės, 
Sušauk savo pulkelį!

•388
Bakšaitienė

1. Žydelka našlė, 
Jos duktė graži, 
E, e, e, 
Džium, džium, džium, 
Jos duktė graži.*  ■

* Zemau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e, e, džium, džium, džium" su 
antra eilute. '

2 k.
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2. Jos duktė graži, 
Vardas Periate.

3. Ej, tu, Periate, 
Manu mergelė. -

4. Atvažiffk, Jėnaj, 
Subatos diėna;

5. Manu motyna 

Iškalo švęnčia.

6. Atvažiuk, Jėnaj, 
Trimis vežlmajs,

7.1 viena dėsiu 
Auksą, cidabra,

8.1 ą'ntra dėsiu 
Margas skryneles;

16. Kad tu pataužej

9. 1 trečia dėsiu, 
Aš pati sėsiu.

10. Važiavau diena, 
Važiavai! nakti.

11. Ir privažiavai! 
Gilu dunoju.

12. Par tąn dunoju 

Liepos liėptc'lej.

13. Eju Periate 
Tajsejs liėptėlejs.

14. O ir ipulė 

I tąn dunoju.

15. Kad tu išlūžtum 

Kojas, rąnke'les, 
* * ♦ 

Manu viėre'le.

389.

1. Viena malsiu, 
Girnėles trauksiu, rilo, 

Viėna savej 1
Aš te rilffstu, rilo. J

3 O tik n’ atėju 

Manu tėvelis, rilo, 
Ne išvadavu 

Manu rąnke'lu, rilė.

4. Viena malsiu,... (n 1 p.“)

2 Benė atėjtu
Manu tėvelis, rilo 

Benė išvaddtu 
Manu rąnke'les, rilo.

5. Benė atėjtu 

Manu matuše, rilo, 
Benė išvadfitu 
Manu rąnke'les, rilė.
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Mano vierelę!

2. Jos duktė graži, 
Vardas Perlašė.

9. Į trečią dėsiu — 
Aš pati sėsiu.

3. — Ei tu, Perlaše, 
Mano mergele!

10. Važiavau dieną, 
Važiavau naktį

4. — Atvažiuok, Jonai, 
Subatos dieną, —

11. Ir privažiavau 
Gilų dunojų.

5. Mano motina 
Iškaloj švenčia.

12. Per tą dunojų 
Liepos liepteliai.

6. Atvažiuok, Jonai, 
Trimis vežimais:

13. Ėjo Perlašė 
Taisiais liepteliais,

7. Į vieną dėsiu 
Auksą, sidabrą,

14. 0 ir įpuolė 
Į tą dunojų.

8. Į antrą dėsiu 
Margas skryneles,

15. — Kad tu išlūžtum 
Kojas, rankeles,

16. Kad tu palaužei

389

Gotautienė

1. Viena malsiu,
Girneles trauksiu, rylio,
Viena savei į _ ,

' 2 kAš ten ryliuosiu, rylio. |

3. 0 tik n’atėjo 
Mano tėvelis, rylio, 
Neišvadavo 
Mano rankelių, rylio.

4. Viena malsiu... (1 p.)

2. Bene ateitų 
AAano tėvelis, rylio, 
Bene išvaduotų 
Mano rankeles, rylio.

5. Bene ateitų 
Mano motušė, rylio, 
Bene išvaduotų 
Mano rankeles, rylio.
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6.0 tik n’ateju... („kajp. 3 p.“)

7. Viena mėlsiu,... (ni p.“)

8. Benė atėjtu
Manu brolelis, ril6,...(k.2p.<‘)

9. O tik n’ ateju... („kajp. 3 p.“)

10. Viena malsiu,... („1 p.“)

11. Benė .atėjtu
Manu seselė, rilo, („k. 2 p.“)

12. O tik n’ ateju,... („k. 3 p.“)

13. Viena malsiu, 

Girneles tranksm, ri!6. 
Viena savej

Aš te rijusiu, rilo.

14. Benė atėjtu 
Manu bernelis, rilo, 

Benė išvadutu 
Manu rąnke'les, rild.

15. O ir ateju 
Manu berne'lis, rilo, 

Taj išvadavu 
Manu rąnkeles, rilo.

390.

1. Žirgužėli, tu, manu, 

Jūdbėrėli, tu, manu, 
Kutajp garsej žvjngavaj?

ds

5. Bėgk, žirgiiži, girčiže, 
Par laukeli dunbžiu 
Pas jaunaje mergele.

2. Ar tu nori avižų? 
Ar siu žalu šiėnelu? 
Ar čystu vąndenėlu?

6. Ir pririšo žirgiiži 
Prie rutėlu daržužiu, 

Pnė rutėlu darželu.

3. Ni aš nčnu avižū, 

Ni šiū žalu šiėnelu, 
Ni čystu vąndenėlu.

4. Tik aš noriu nubėgti 
šįn subatos vakara 
Pas jaunaje mergele.

7. Ir išėjna mergužė, 

Balta, kajp lelijiižė, 
Balta, kajp lelijėlė.

8. Klausinėju žirgtižiu, 
Koks bernyčiu budiižis? 
Kokia ju išmanėlė?



6. O tik n’atėjo... (3 p.)

7. Viena malsiu... (1 p.)

8. Bene ateitų
Mano brolelis, rylio... (2 p.)

9. O tik n’atėjo... (3 p.)

10. Viena malsiu... (1 p.)

11. Bene ateitų
Mano seselė, rylio... (2 p.)

12. O tik n’atėjo... (3 p.)

13. Viena malsiu, 
Girneles trauksiu, rylio, 
Viena savei
Aš ten ryliuosiu, rylio.

14. Bene ateitų
Mano bernelis, rylio, ' 
Bene išvaduotų 
Mano rankeles, rylio.

15. O ir atėjo
Mano bernelis, rylio, 
Tai išvadavo 
Mano rankeles, rylio.

•390
Juškytė

1. — Žirgužėli tu mano, i

Juodbėrėli tu mano, J2 k.
Ko taip garsiai žvingavai?)

5. — Bėk, žirguži, giruže, 
Per laukelį dunužiu 
Pas jaunąją mergelę.

2. Ar tu nori avižų, 
Ar šio žalio šienelio, 
Ar čysto vandenėlio?

3. — Nei aš noriu avižų, 
Nei šio žalio šienelio, 
Nei čysto vandenėlio.

4. Tik aš noriu nubėgti 
Sį subatos vakarą 
Pas jaunąją mergelę.

6. Ir pririšo žirgužį 
Prie rūtelių daržužio, 
Prie rūtelių darželio.

7. Ir išeina mergužė, 
Balta kaip lelijužė, 
Balta kaip lelijėlė.

8. Klausinėjo žirgužio, 
Koks bernyčio būdužis? 
Kokia jo išmonėlė?
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9. Kad aš mokėčiau kalbėti, 
Dadgel tave/sak/čiau, 

Nu jaunūjū berne'lu:

10. Ger bernytis karčemd, 
Ni nakte'le n’ ejn namu, 

Ni naktele n’ejn namu.

391.
1. Višta vajkus išpereju, |ds 

Pradeju ciploti,

2. Gaspad'inė ejn par kiemą', 

Paskū ana se'ka.

IdsE, o, (*)  
Pradeju ciploti.

(*) „E, o,“ ripti'k su ąntra ajla žemiai!.

' *
5. Bet viščiukaj gudrus biivu, 

Po viė'na sur/nku.

3. Gaspad'inė sup’ikusi, ,6. Kajp snr/nku sulesioju,

Bėrė kviečiu sauja. Po sparnu paljndu.

4. Pabėrdama ir pasikė: 

Kad visi užsprjfogtu.

*
8, Už lesima, už gėrimą

7. Kajp paljfndu ir sušiku, 

ė'mė dėkavoti♦ ♦
Už prižiūrėjimą.

392.
1. Ej, siuntė, siuntė 

Mane močiutė 
šaltiniu vąndenelu

2. Cidabru viėdrajs, 
auksu naštelejs, 

šilkinejs pasajtėlejs.

3. O ir atjoju 

Jaunas berne'lis
Ąnt judbėru žirgėlu:

4. Pastatyk viėdrus, 
Paguldyk naščius,

Pagyrdyk bėra žirgą.

5. Ne stačiau viedru, 
Ne guldžiau naščių, 

Ne g/rdžiau žirgužėlu.

6. O jau užšl'rdu 

Jaunas bernelis 
Ąnt šios jaunos mergelės.

7. O ir supyku 
Jaunas bernelis, 

Lejdu žirgą i vala.

8. Sudaūžė viėdrus, 
Sulaužė naščius, 

Sutraukė pasajtelus.
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9. — Kad aš mokėčiau kalbėti, 
Daugel tavei sakyčiau 
Nuo jaunojo bernelio:

10. Ger bernytis karčiamoj, 
Nei naktelę nein namo, 
Nei naktelę nein namof

*391
Bakšaitienė

l. Višta vaikus išperėjo, (2 k.) 

Pradėjo cyplioti, 
E o  l*

* Žemiau rypuok: „E, o" su antra eilute.

’ ’ 2 k
Pradėjo cyplioti. J

2. Gaspadinė ein per kiemą, 
Paskui aną seka.

3. Gaspadinė supykusi 
Bėrė kviečių saują.

4. Paberdama ir pasakė: 
— Kad visi užspringtų!

5. Bet viščiukai gudrūs buvo. 
Po vieną surinko.

6. Kai surinko, sulešiojo, 
Po sparnu palindo.

7. Kai palindo ir sušilo, 
Ėmė dėkavoti —

8. Už tesimą, už gėrimą, 
Už prižiūrėjimą.

*392
Juškytė

l. Ei, siuntė, siuntė 
Mane močiutė 
Šaltinio vandenėlio

2 k.

2. Sidabro viedrais, 
Aukso našleliais, 
Silkiniais pasaitėliais.

3. O ir atjojo 
Jaunas bernelis 
Ant juodbėrio žirgelio.

4. — Pastatyk viedrus, 
Paguldyk naščius, 
Pagirdyk bėrą žirgą.

5. Nestačiau viedrų, 
Neguldžiau naščių, 
Negirdžiau žirgužėlio.

6. O jau užširdo 
Jaunas bernelis 
Ant šios jaunos mergelės.

7. O ir supyko 
Jaunas bernelis, 
Leido žirgą į valią:

8. Sudaužė viedrus, 
Sulaužė naščius, 
Sutraukė pasaitėlius!
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9. Ej, vėrkė vėrkė 

Jaunė. mergelė, 
Cidabrlmu viėdrelu.

10. Ej, cit, ne verki, 
Jauna merge'lė, 

Aš tavej užmokėsiu

11. Ne šeštokajčejs, 
Ni trečiokajčejs,

Vis miištajs dorelelejs.

393

1. Vakar geriau Isrutajty, 
O jau šendien jomarkajty, 

Skauda manu galvelė.

4. Kelk, mergyte, ne gulėki, 
ds Atsikėlus ne stovėki, 

Kalba miidu žmonelėj.

2. Skauda galva iš pagiriu, 
Rusta širdis iš rūpesčiu, 

Vęngiu darbe'lu dirbti.

3. Vidiir dvaru rūtų daržas, 
Tamė daržė guli mėrga, 

Mergiižė tįnginėlė.

5. Tegii kalba, te vajnėja, 
Miidu jaunu žodžejs kilnoja, 

Kajp jiė patys išmanu.

6. Kelk, mergytė, (,,4-tas p.“)

7. Atžėls rūtos žaloms žūlėms, 
Ir lelijos dilgelėmis

Mergužės tįnginelės.

334 (*).

(*) Palygink 189 dajna
(**) Ąnt tu pavydalu lyrffk: „e, e“, su ąntra. ajla žėdnam 

posme žemiau.
r 746
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Iš šaltiniu vandeniu,

E, e, (**)  |
z nS

Iš šaltiniu vandeniu. I



9. Ei, verkė, verkė 
Jauna mergelė 
Sidabrinių viedrelių.

10. — Ei, cit, neverki, 
Jauna mergele, 
Aš tavei užmokėsiu —

11. Ne šeštokaičiais, * 
Ne trečiokaičiais, — 
Vis muštais dorelėliaisl

•393
Dievienė

1. Vakar gėriau Įsrutaity, 
O jau šiandien jomarkaity, 
Skauda mano galvelė.

2. Skauda galvą iš pagirių, 
Rūsti širdis iš rūpesčių, 
Vengiu darbelių dirbti.

3. Vidur dvaro rūtų daržas, 
Tame darže guli merga, 
Mergužė tinginėlė.

4. — Kelk, mergyte, negulėki,
2 k. Atsikėlus nestovėki, 

Kalba mudu žmoneliai.

5. — Tegu kalba, tevainoja, 
Mudu jaunu žodžiais kilnoja, 
Kaip jie patys išmano.

6. — Kelk, mergyte... (4 p.)

7. Apžels rūtos žalioms žolėms 
Ir lelijos dilgėlėmis 
Mergužės tinginėlės!

394

1. Užsigeidė mūs ponia 
Iš šaltinio vandenio, 
E. l2 k
Iš šaltinio vandenio, j

Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e" su antra eilute.
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2. Piešė pdni gromata 
Lik'l Vilniaus daktara.

3. Ir užstatė vartėius 

Ąnt aštuntu kąntėlu.

4 Ni kurtėlej ne jutu, 

Kajp mus pėnas parjoju.

5. Klausinėju pons pomčs: 

Su kum poni kalbėjej?

6. Stati liktis žibėju, 

Aš su liktė kalbėjau.

12. Par dvareli vis replėms,

7. Klausinėju pons poničs: 
O kano tos suknios?.

8. Būvu Lūdas v^nu gerti, 

Ne turėju, kum mokėti.

9. Klausinėju pons ponios: 
Kas tarp dūru stovėju?

10. Stėvi ubagas, nabags, 

Kdjos, rankos išlaužtos.

11. Te tau, ūbag, doreli, 
Ejk pas Vilniausdaktara.

*
Viėškelėlu tėkinoms.

395.

1. Vidiir jurui ir mare'hi 

Aukštasis kalne'lis. |ds

2. Ąnt tfif kalnu kalnužėlu 
Žalas ąnžulėlis.

3. Ar pavirsi, ąnžūleli, 

I manu tėveli?

4. Tavu žalos šakužėlės -

1 baltas rąnke'les?

9.0 aš jaunas atstodamas,
748

b. Tavu žali lapuželej—

1 mėjlus žode'lus?

6. Ne pavirtu ąnžulėlis 

I manu tėveli.

7. Ni jū žalos šakuželės- 
I baltas rąnke'les.

8 Ni jū žali lapuželej— 

I mėjlus žode'lus.

Apsikabindamas.



2. Piešė ponia gromatą 
Ligi Vilniaus daktaro.

3. Ir užstatė vartelius 
Ant astuonių Rantelių.

4. Nė kurteliai nejuto, 
Kai mūs ponas parjojo.

5. Klausinėjo pons ponios: 
— Su kuo, ponia, kalbėjai?

6. — Stati liktis žibėjo, 
Aš su likte kalbėjau.

7. Klausinėjo pons ponios: 
— O kieno tos suknios?

8. — Buvo Liudas vyno gerti, 
Neturėjo kuo mokėti.

9. Klausinėjo pons ponios: 
— Kas tarp durų stovėjo?

10. — Stovi ubagas nabags, 
Kojos, rankos išlaužtos.

11. — Te tau, ubag, dorelį, 
Eik pas Vilniaus daktarą!

12. Per dvarelį vis rėploms, 
Vieškelėliu tekinoms!

395

Vasiliauskytė

1. Vidur jūrių ir marelių 
Aukštasis kalnelis, (2 k.)

2. Ant to kalno kalnužėlio 
Žalias ąžuolėlis.

3. Ar pavirsi, ąžuolėli, 
l mano tėvelį?

4. Tavo žalios šakužėlės — 
l baltas rankeles?

5. Tavo žali lapužėliai — 
Į meilius žodelius?

6. Nepavirto ąžuolėlis 
Į mano tėvelį,

7. Nei jo žalios šakužėlės — 
Į baltas rankeles,

8. Nei jo žali lapužėliai — 
į meilius žodelius.

9. O aš jaunas atstodamas, 
Apsikabindamasl
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896.

(Dajna baudz‘i£unjnku).

1, Vos aūšra švj'nta,
Vištos prided karkti, 

O ma vargdienių) |
Rejk dirbti, rejk vargti. J

2, Laukia urėdas 

Mojudams kūrelu: 
Pakinkyk, vėrge,

Jauti, ar kumele.

,3. Norint par dična 

Su prakajtu ariu,
Viėnog pristdvas 

Miiša par nbgara.

4. O nakti grį'nžtant
Kelti, akys klysta;

Ttfkart užmigsiu, 
Kada gajdys gysta.

* ♦
9. Vienim yr geraj, 

Ryto dar geresnej,

5. O pavasary, 
Kajp ne 1'iku sniegu, 

Vėl tu, plauk, vėrge, 
Su raŠtajs i Ryga.

6. Pirkė'jaj javiis 

ktėmė iš ėldz'iu, 
O aš alkanas

Klusniu dunos mėldz’iu,

7. P6naj tur auksu 
Ąnt kojų, ąnt pirštu, 

Aš be skatiku
Gyventi ir mirštu.

8. Vie špate Dievaj, 
Geras gaspadonau, 

A r-gi par ąmžius
Ma bus taj p ne doru?

Ar tik ma viėn&m 

Kasdien bus pikte'snej?

397.

Visi tie šėlmej, lajddkaj, 1 , 
Jauni berne'lej, vilokaj. j

2. Jis mane j&una viloju, 
Ąnt baitu r^nku nešioju.
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3. Ąnt baltū r^nku nešioju, 
Auksu žiėde'lu bovyju.

4. Auksu žiėde'lu bovyju, 

Mėjlejs žodelejs kalbinu.



396
Vy tūry tė 

(Baudžiauninkų daina)

1. Vos aušra švinta, 
Vištos praded karkti, 
O man vargdieniui 
Reik dirbti, reik vargti.

2. Laukia urėdas, 
Mojuodams kureliu: 
— Pakinkyk, verge, 
Jautį ar kumelę!

3. Norint per dieną 
Su prakaitu ariu,.
Vienok pristovas 
Muša per nugarą.

4. O naktį grįžtant 
Keliu, akys klysta, — 
Tuokart užmigsiu, 
Kada gaidys gysta.

5. O pavasarį, 
Kai neliko sniego, 
Vėl tu plauk, verge, 
Su raštais į Rygą!

6. Pirkėjai javus 
Atėmė iš eldžių, 
O aš alkanas 
Kąsnio duonos meldžiu.

7. Ponai tur aukso 
Ant kojų, ant pirštų, — 
Aš be skatiko 
Gyvenu ir mirštu.

8. Viešpatie dievai, 
Geras gaspadoriau, 
Argi per amžius 
Man bus taip nedoru?

9. Vienam yr gerai, 
Rytoj dar geresniai, 
Ar tik man vienam 
Kasdien bus piktesniai?

397
Kazakauskienė

1. Visi tie šelmiai, laidokai! , 
> 2 k. Jauni berneliai, viliokai! I

2. Jis mane jauną viliojo, 
Ant baltų rankų nešiojo;

3. Ant baltų rankų nešiojo^ 
Aukso žiedeliu bovijo;

4. Aukso žiedeliu bovijo, 
Meiliais žodeliais kalbino.
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5. Aš tunu sena močiute, 

Taj manėj davė valužės;

6. O kas nedėla mokinu, 
Beržu rykštele kotavu.

7. Palenkčiau traku berželi, 

Pakarčiau šelmi berneli.

8. O taj tau, šelmi, kyboti, 

Ne mine jiuna viloti.

398.

L Alsėdžių kalne'lej, 
Tęn Ijfnksmi take'lej; 
Sudtė'vu susėdkoms, 

Aršketrdžiu kviėtkoms

4. Tunu pora muškietų 

Pagal šalies padėtu, 
Smarku! gonču pora 

Pagili savu noru.

2. Aš jumis paliksiu, 
Su savim ne vėsiu, 

ėjsiu i pasviė'ti 
čestiės pavejzdeti.

5. Ne noriu didžiu turtu, 
AnI dvejų šimtu, 
Stovint aukštaj dangus, 

Dievas yra brą'ngus.

3. Ja tenaj ne rasiu, 

Tukart susiprastu; 
Smarkiu tnūbu balsaj, 

Prasti manu rūbaj.

7. Tegii ana rė'dos, 

Ne bus sviė'tuj gėdos,

6. Kur manu mergelė, 
Tęn manu širdelė; 
Tegb <wia rė'dos, 

Ne bus sviė'tuj gė'dos,

Ka jauna pablūdys, 

To žmėgus ne sūdys.

399.

1. Vajkščto motynėlė | 
Po didi dvareli |ds 

Sune'lus kilnodama: J

2. Ke'lkit, sunužė'lej,

Baltį dobilė'lej, 
Balnčkite žirgėlus.
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5. Aš turiu seną močiutę, 
Tai manei davė valužės.

6. O kas nedėlią mokino, 
Beržo rykštele kotavo.

7. Palenkčiau trako berželį, 
Pakarčiau šelmį bernelį!

8. O tai tau, šelmi, kyboti, 
Ne mane jauną vilioti!

398

Tamošaitė

1. Alsėdžių kalneliai, 
Ten linksmi takeliai!
Sudievu susiedkoms, i „ , 

) 2 kErškėtrožių kvietkoms! j

2. Aš jumis paliksiu, 
Su savim nevesiu, 
Eisiu į pasvietį 
Cėsties paveizdėti.

3. Jei tenai nerasiu, 
Tuokart susiprasiu; 
Smarkių triūbų balsai, 
Prasti mano rūbai.

4. Turiu porą muškietų, 
Pagal šalies padėtų, 
Smarkių gončų porą 
Pagal savo norą.

5. Nenoriu didžių turtų, 
Anei dviejų šimtų, 
Stovint aukštai dangus, 
Dievas yra brangus.

6. Kur mano mergelė, 
Ten mano širdelė, — 
Tegu ana rėdos, 
Nebus svietui gėdos.

7. Tegu ana rėdos, 
Nebus svietui gėdos, 
Ką jauna pablūdys, 
To žmogus nesūdys.

•399

Sopytė

1. Vaikščioj motinėlė 
Po didį dvarelį, 
Sūnelius kilnodama:

2 k.
2. — Kelkit, sūnužėliai. 

Balti dobilėliai, 
Balnokite žirgelius!
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3. Jėkif, sunuzė'lej, 
Vienu keiuželu, 

Ne likit ni jauniausiu.

4. O kajp jus paliksit 
Jauniausia broleli, 

Ne trdpysit keleli.

5. Jėkim, broiužėlej, 
Višnu keiuželu, 

Ne likim ni jauniausiu.

6. O kad mes paliksim, 
Jauniausia broleli, 

Ne trėpysim keleli.

7. O kajp mes prijėsim 
Žalaje iąnke'le, 

Paganysim žirge'Ius:

8. Ėskit, žirguželej, 

Jifdi jūdbėrė'lej, 
Baltistus dobilelus.

9. Jūkim, broiužėlej, 
Višnu keiuželu, 

Ne likim ni jauniausia.

10. O kad mes paliksim 
Jauniausia broleli, 

Ne tropysim keleli.

11. O kajp mes prijdsim 
Sraūnuji upeli, 

Pagyrdysim žirge'Ius:

12. Gerkit, žirgužšlej, 
Judi judbėrelej, 

čystaji vąndenŠli.

13. O mums be-gyrdant 
Bėrifsius žirge'Ius, 

Panėrė lydekėle.

14. O, tu, lydekėlė, 
Margėji žuvelė, 

Atkelk mumis varte'lus.

15. O kad aš galėčiau 
Su jumis kalbėti, 

Atke'lčiau jums vartėlus.

16. O kad aš ne galt) 
Su jumis kalbėti, 

Aš ne kėlsiu varte'lu.

400.

1. Aš žadėjau, aš ketėjau 

Davatkėle būti.

2. Kajp atjoju kavalierius, 
Da ne-si-žadėjau.
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3. Parkalbeju mine jūuna 

Su vienu žodėlu.

4. Atsisėdau už stalėlu 
Stūne mergystšlės.



3. Jokit, sūnužėliai, 
Vienu kelužėliu, 
Netikit nė jauniausio!

4. O kai jūs paliksit 
Jauniausią brolelį, 
Netropysit kelelį.

5. — Jokim, brolužėliai, 
Vienu kelužėliu, 
Nelikim nė jauniausio!

6. O kad mes paliksim 
Jauniausią brolelį, 
Netropysim kelelį.

7. O kai mes prijosim 
Žaliąją lankelę, 
Paganysim žirgelius:

8. Eskit, žirgužėliai, 
Juodi juodbėrėliai, 
Baltuosius dobilėlius!

9. Jokim, brolužėliai, 
Vienu kelužėliu, 
Nelikim nė jauniausio!

10. O kad mes paliksim 
Jauniausią brolelį, 
Netropysim kelelį.

11. O kai mes prijosim 
Sraunųjį upelį, 
Pagirdysim žirgelius:

12. Gerkit, žirgužėliai, 
Juodi juodbėrėliai, 
Cystąjį vandenėlį!

13. O mums begirdant 
Bėruosius žirgelius, 
Panėrė lydekėlė.

14. — O tu, lydekėle, 
Margoji žuvele, 
Atkelk mumis vartelius!

15. — O kad aš galėčiau 
Su jumis kalbėti, 
Atkelčiau jums vartelius.

16. O kad aš negaliu 
Su jumis kalbėti, 
Aš nekelsiu vartelių.

400
Sopytė

1. Aš žadėjau, aš ketėjaul _ , 
Davatkėle būti. (

2. Kai atjojo kavalierius, 
Dar nesižadėjau.

3. Perkalbėjo mane jauną 
Su vienu žodeliu.

4. Atsisėdau už stalelio 
Stone mergystėlės.
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5. Kajp nuvėjaii i bažnyče, 6. Kajp parėjau iė bažnyčios, 
Kajp ąnt žėrtu stojau. Labaj graudžej verkiau.

♦* ♦
7. Atsisėdau už stalčių Stčne moterėlės.

401.

1. Vajkščto oz'kėlė, i
O po dirvele, |ds
Kalėdų, kalėdų. J

2. Ej, tu, ožkelė, 

Tu, žilbarzdelė, kai., kai.

3. Kur tu padė'jej
Savu vajke'lus7 kai., kai.

* ♦
6; Tu iėteriėjej

4. Atėjn vilkelis, 
Tas tenokė'lis> kai., kai.

5. Ej, tu, vilkeli, 
Tu, tenokėli, kai., kai.

Manu vajkclus, kai., kai.

409.
(Dajna žmogžūdos Raginiu (*).

(*) Raginis biivu vadčvas žmogžūdu Žėmajčiūse.

1.0 mes jaunieje vajkėlej, 
Ąnt Zem&jčiu kazokėlej, 
Nakti miegu nemiėgėjum, Įds 

Diėna ulavojum. J

2. Mes diėnėmis ulavėjam,

Naktimis vis vandravėjam 

Po bagėtus svirnus,

Je'marn naudas, pinigus.

3. Nafldas bėdntė'ms dovanajam, 
Pinigus pra-ulavdjam.

Mums pinigaj ni po kam, 
Bi mes llnksmaj gyvenam.

4. Bė'gkim, vajkaj, visėms ker  
čioms, 

Jau ir svietu yra ėrčioms, 
Prkded žmonis jau vajks- 

čioti, 
Numls kulkoms čdstavoti.

*
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5. Kai nuėjau į bažnyčią, 
Kaip ant žerto stojau.

6. Kai parėjau iš bažnyčios, 
Labai graudžiai verkiau.

7. Atsisėdau už stalelio 
Stone moterėlės.

401
Samuolienė

l. Vaikščioj ožkelė 
O po dirvelę, 
Kalždo, kaledo.

2 k.

2. Ei tu, ožkele,
Tu žilbarzdėle, kai., kai.,

3. Kur tu padėjai
Savo vaikelius? kai., kai.

4. Atein vilkelis, 
Tas teriokėlis, kai., kai.

5. Ei tu, vilkeli, 
Tu teriokėli, kai., kai.,

6. Tu išteriojai
Mano vaikelius, kai., kai.!

402
Baltrušaičiukė

(Daina žmogžudos Raginio)

i O mes jaunieji vaikeliai, 
Ant Žemaičių kazokėliai, 
Naktį miego nemiegojom, | 
Dieną uliavojom. i

2. Mes dienomis uliavojam, 
Naktimis vis vandravojam 
Po bagotus svirnus, 
Imam naudas, pinigus.

3. Naudas biedniems dovanojam. 
Pinigus prauliavojam.
Mums pinigai ne po kam, 
By mes linksmai gyvenam.

4. Bėkim, vaikai, visoms kerčioms, 
Jau ir svieto yra erčioms, 
Praded žmonės jau vaikščioti, 
Mumis kulkoms čestavoti.
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5. Mes tūs žmonis pavitūjum, 6 

Su kblkoms pače'stavojum;
Žmonis visi pabėgioja, 

Už kerčių visi sustoju.
* 

*7. Baltos lęntos-taj mums lūva, 
Utis mtišti-taj ir bovas;

Ąnt batėlu vaškavotu

Ded mums gelž'ines sagotas^ 

Iš žiuponu 'išvelka,
I bradėčkas įvelka.

*
Ūla, Ūla, Ūla, Ūla, 
Ūla, Ūla, Ūla, Ūla.

403.

1. Vajkščioju bernelis 

Po obalū soda, 

Zuvūžtu šukelėms I , 
J ds 

Galvūže šukavu. I

2. Zuvūžiu šuke'lėms 
Galvūže šukavu, 
Auksu pentinėli 

Rąnke'lė nešioju.

3. Sėdus išklrsčiau, 
Levęndras išlenkčiau, 

Kad aš savu merguže 

Kasdiė'n pamatyčiau.

4. O nė'ra gražesnius, 
Ant patoge'smos, 

Kajp tik manu mergūžė 

BalU be raudona.

5. Vajkščioju mergelė 

Po rūtų darželi, 

Zuvūžiu šukelėms 
Galvilže šukavu.

6. Zuvūžiu šukelėms 
Galvūže sukavu, 

Rūtų vajnikė'li 
Rąnke'lė nešioju.

7. Rūteles iškfrsčtau, 

Lelijas išlenkčiau,

. Kad aš savu bernūži 
Kasdiė'n pamatyčiau.

8. O nė'ra gražesniu, 
Anl patogesniu, 

Kajp tik manu bernužis 
Baltas be raudonas.

404.

1. Vakar gėriau 

Už viėna trečiūka, 
O jau šendiė'n už šeštūka.jds 

758

2. Kad aš jūjau 

Par lygu laukeli, 
Aukštaj menu tekėju.



5. Mes tuos žmones pavitojom* 
Su kulkoms pačestavojom, — 
Žmonės visi pabėgiojo, 
Už kerčių visi sustojo.

6. Ant batelių vaškavotų 
Ded mums gelžines sagotas. 
Iš žiuponų išvelka, 
Į bradečkas įvelka.

7. Baltos lentos — tai mums lova, 
Utis mušti — tai yr bovas, 
Olia, ūlia, ūlia, ūlia, 
Ūlia, ūlia, ūlia, ūlia)

403
Plaušiniukė

1. Vaikščiojo bernelis 
Po obelų sodą, 
Žuvužių šukelėms 1 2 fe 
Galvužę šukavo. J

2. Zuvužių šukelėms 
Galvužę šukavo, 
Aukso pentinėl į 
Rankelėj nešiojo.

3. Sodus iškirsčiau, 
Levendras išlenkčiau, 
Kad aš savo mergužę 
Kasdien pamatyčiau!

4. 0 nėra gražesnės 
Anei patogesnės 
Kaip tik mano mergužė — 
Balta be raudona.

5. Vaikščiojo mergelė 
Po rūtų darželį, 
Žuvužių šukelėms 
Galvužę šukavo.

6. Žuvužių šukelėms 
Galvužę šukavo, 
Rūtų vainikėlį 
Rankelėj nešiojo.

7. Rūteles iškirsčiau, 
Lelijas išlenkčiau, 
Kad aš savo bernužį 
Kasdien pamatyčiau!

8. 0 nėra gražesnio 
Anei patogesnio 
Kaip tik mano bernužis — 
Baltas be raudonas.

•404
Dievienė

O jau šiandien už šeštoką. (2 k.) Aukštai mėnuo tekėjo.

1. Vakar gėriau 
Už vieną trečioką,

2. Kad aš jojau 
Per lygų laukelį,
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3. Ne nujojau 
Ni všrsnu, ni 

šaūkia mane mergtižė:

4. Palauk, suštok, 
Jaunasis berne'lis, 

Aš ąnt tavęs rūstinaus.

5. Už kąn, dėl kū, 

Jaunėji mergelė, 
Tu ant minės rfistinajs?

6. * Aš stovėjau 
Aukštamė svirnely, 

Žiurėjau pro stiklu l^nga.

7. Tu kalbėjej 
Pas žirgu stajnėle 

Su pęnkiėmis mergužėlėms.

8. O kas dėl tu, 
Jaundji mergelė, 

Kad kalbėjau su šešiomis?

9. Ne ąnt viėnės 

širdies ne turėjau, 
Tik ąnt tavęs, mergūžė.

405.

1. Vajkšioju bernytis 

Po levendrų darža, 
Vajkščiodamas ulavoju, J 

Levęndnilkus laužė. J

2. Ęj, jus, levęndnūkaj, 
Žali žolyniiikaj,

Ar ne matėt tos mergytės, 
Kurios aš norėjau?

3. Kurios aš norėjau, 
širdžihkė turėjau, 

šen nakčibke par nakčibke 

Miegu ne miegojau.

4. Graži ta mergytė, 

Marga jupužitikė, 
šilkinė šniurelkiiikė, 

Cidibru vadžiėta.

5. Atėjna bernytis
Par levendrų darža: 

Prabočyki, mergužėlė, 
Kad vynkšnu vyželės.

6. Vynkšnu vyželės, 

Pilka sermėgėlė, 
Mergužėlė, lelijėlė, 

Da nė senėj siutą.
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3. Nenujojau
Nei varsno, nei antro, 
Šaukia mane mergužė:

4. — Palauk, sustok, 
Jaunasis berneli, 
Aš ant tavęs rūstinausl

5. — Už ką, dėl ko, 
Jaunoji mergele, 
Tu ant manęs rūstinais?

6. — Aš stovėjau 
Aukštame svirnely, 
Žiūrėjau pro stiklo langą:

7. Tu kalbėjai
Pas žirgų stainelę
Su penkioms mergužėlėms!

8. — O kas dėl to,
Jaunoji mergele, 
Kad kalbėjau su šešiomis?

9. Nė ant vienos 
širdies neturėjau, 
Tik ant tavęs, merguže!

405

’ Vaikščiojo bernytis 
Po levendrų daržą, 
Vaikščiodamas uliavojo,! 
Levendriukus laužė. I

4. Graži ta mergytė, 
Marga jupužiukė, 
šilkinė šniūrelkiukė, 
Sidabru vadžiota.

2. — Ei jūs, levendriukai, 
Žali žolyniukai, ' 
Ar nematėt tos mergytės, 
Kurios aš norėjau?

5. Ateina bernytis
Per levendrų daržą:
— Prabočyki, mergužė!
Kad vinkšnų vyželės!

3. Kurios aš norėjau, 
Sirdžiukėj turėjau, 
šią nakčiukę per nakčiukę 
Miego nemiegojau?

6. Vinkšnų vyželės, 
Pilka sermėgėlė, 
Mergužėle lelijėle, 
Dar neseniai siūta.
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7. Aš tunii žiupėna,
Ne senėj da pirktas, 

Alė šniūrajs šniuravėtas, 

šilkajs išvadžiotas.

8. Dary’k, močia, šarma, 

Trjnksiv žęntu galva, 
O žęntūkas be ke pėrės, 

Da nė tręnka galva.

406.

I. Žadėjau, ketėjau 

Davatkėle būti, 

Dingojau, dūmojau | 
Rąnke'les ne dūti. j

2. Ir atjoju bernužė'lis 

Subatos ryte'Ii, 

Suderėjau, sukalbėjau 

Už trijų žodėlu.

3. Nuvažiavau bažnytėle 
Lyg ąnt žertavonės, 

Ir išėjua kunigėlis, 

Išsineš knygeles.

4. Ir išėjna Kunigėlis, 
Išsineš knygeles, 

Parjem rą'nkas su stule'le, 
Parkejtė žtėde'lus.

*
9, Jau prapūlė, jau prapffjė 

Manu davatkysta,

5. Nuvažiavau, nuvažiavau, 
Lyg ąnt žertu kokiu, 

Parėjau, sugrjnžaū 
Su širde'le tokia.

6. Parvažiavau iš bažnyčios 

I savu name'lus
Ir sbgulau su bernėlu 

I balta -lovele.

7. Sejp grajbaū, tajp grajbaū 
Rūtų vajnikelu, 

Sugriebiau, suradau 

šilku mutureli.

8. Jau „sudiev“ pasakiau 
Visoms davatkėlėms, 

Aš čionaj gyvensiu 
Jau su moterėlėms.

*
Piljėmiau aš dabdti 

Stėna moterystes.

407.
(.Žiūrėkite, kumutėlės, 

Kajp aš pati mylu,

Kajp aš pati ne mulesiu, 1 , 
t • • ids

Jau zagruze tajsu. f
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1. Aš turiu žiuponą, 
Neseniai dar pirktas, 
Ale šniūrais šniūravotas, 
Šilkais išvadžiotas.

8. — Daryk, močia, šarmą, 
Trinksiv žento gaivą!
O žentukas be kepurės, 
Dar netrenka galvą.

406
Totilienė

1. Žadėjau, ketėjau 
Davatkėle būti, 
Dingojau, dūmojau j g 
Rankelės neduoti, j

2. Ir atjojo bernužėlis 
Subatos rytelį, 
Suderėjau, sukalbėjau 
Už trijų žodelių.

3. Nuvažiavau bažnytėlę 
Lyg ant žertavonės, 
Ir išeina kunigėlis, 
Išsineš knygeles.

4. Ir išeina kunigėlis, 
Išsineš knygeles, 
Perim rankas su stulele, 
Perkeitė žiedelius.

5. Nuvažiavau, nuvažiavau 
Lyg ant žerto kokio, 
Parėjau, sugrįžau 
Su širdele tokia.

6. Parvažiavau iš bažnyčios 
Į savo namelius 
Ir suguliau su berneliu 
Į baltą lovelę.

7. Šiaip graibau, taip graibau 

Rūtų vainikėlio, 
Sugriebiau, suradau 
Šilkų muturėlį.

8. Jau sudiev pasakiau 
Visoms davatkėlėms, 
Aš čionai gyvensiu 
Jau su moterėlėms.

9. Jau prapuolė, jau prapuolė 
Mano davatkystė, 
Paėmiau aš daboti 
Stoną moterystės!

*407
Blažienė

1. Žiūrėkite, kūmutėlės, 
Kaip aš patį myliu, — 
Kaip aš patį nemylėsiu, | 
Jau žagružę taiso! j
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2. Meinu paties žilos akys, 3. Kad aš gaučiau tėkiu seklu,

Taj labaj lagadnios, 
Kad tris dienas bus užnėmes 

Jau ketvirto kalba.

Taj aš t^nkej sočiau, 
O dūk, Dievaj, Dievuliau, 

Kad jos retaj dygiu.

40$.

1. Už jūnu-mariu. 
Už vąndenelu,

Te vargu mergelė 

Linėlus rčvė.
ds

3. Uj, uj, uj, Dievaj, 

Diėveli manu, 
Aj vargios, taj vargios 

Manu dienelės.

2. Ne taj p ji rovė, 
Kajp graūdžej vėrkė, 

Ąnt siėros žemelės 

Parsi puldama.

4. O kad vargios 
Manu diėne'lės, 

Bet linksma, taj linksmi 
Manu širdelė.

409.
1. Žadžiii būti davatkėle

Žadžiti datureti,

Kada ir jaunas atjdtu, 
Ne pasižadėti;

Svietu mkrnasti atmėsti,-
O tąn stoną ne pamėsti 

Par įmžį, par tfmži.
ds

3. Dffčiau drobės du stūmeniu, 
Kad tik kas išpirštu, 

Da pridėčiau rąnkovė'les, 
Kad tik ne užmirštu;

Kad išpirštu bernužėli, 
Jauna, gražu dobilėli 

Dėl manės, dėl manės.

2. Pas susėda pramogėlis, 
O da ir ne mažas, 

Ąnt atjdju jauns bernelis, 
Alė labaj gražūs;

Jau atmėsčiau davatkysta, 
O prijlmčiau moterysta, 

Sau stėna, sau stoną.

4. Nieks ne žlnu manu bėdos# 

Ni manu prigados, 
Kad jau mažas čirpulėlis 

Ąnt rąnkelu rados;
Par prlžasti savu žėrtu. 
Su pkmačiu lygėj čėrtu, 

Stėjosi, stojosi.
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2, Mano paties žilos akys, 
Tai labai lagadnios, 
Kad tris dienas bus užnėmęs, 
Jau ketvirtoj kalba.

3. Kad aš gaučiau tokių sėklų, 
Tai aš tankiai sėčiau, 
O duok dievai, dievulėliau, 
Kad jos retai dygtųl

408
Dabkuvienė

I. Už jūrių marių, 
Už vandenėlių — 
Ten vargo mergelė 1 2 k 
Linelius rovė. 1

2. Ne taip ji rovė, 
Kaip graudžiai verkė, 
Ant sieros žemelės 
Parsipuldama.

3. Ui, ui, ui dievai, 
Dieveli mano! 
Ai, vargios, tai vargios 
Mano dienelės!

4. O kad vargios 
Mano dienelės, 
Bet linksma, tai linksma 
Mano širdelė!

409
Gerulienė

1. Žadu būti davatkėle, 
Žadu daturėti, 
Kada ir jaunas atjotų, 
Nepasižadėti, — 
Svieto marnastį atmesti, 
O tą stoną nepamesti 
Per amžių, per amžių.

2 k.

2. Pas susiedą pramogėlis, 
O dar ir nemažas, 
Ant’ atjoja jauns bernelis, 
Ale labai gražus, — 
Jau atmesčiau davatkystę, 
O priimčiau moterystę, 
Sau stoną, sau stoną.

3. Duočiau drobės su stuomeniu. 
Kad tik kas išpirštų, 
Dar pridėčiau rankovėles, 
Kad tik neužmirštų, — 
Kad išpirštų bernužėlį, 
Jauną, gražų dobilėlį, 
Dėl manęs, dėl manęs.

4. Nieks nežino mano bėdos 
Nei mano prigados, 
Kad jau mažas čirpulėlis 
Ant rankelių rados, — 
Per priežastį savo žertų, 
Su pamačiu lygiai čerto 
Stojosi, stojosi.
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410.

Vajkščio, vajkščio lokys 
Pustynė, pustynė, 
Krėve sau patala,

Laužyne, laužyne; 
O nečestis jam pat'lku, 
Nakti pėdu ne užsnigu,

Pedsaks pasilaku.
ds

2 Ejn šaudyklis ąnkstl 
Nedėld, nedėto, 
Riįnda tokiu pėdas, 
Dyvojos, d/vojos;

Taj vis mūsų bičiutojtis, 
Kuris dreves kopineju, 

Pėtnyčio, pėtnyčio.

3. Gulti ąnt patalu, 
Rymojau, rymojau, 
Vis apiė šaudyklos 
Dumėjau, dumčiau;

Nustūmiau žalyn patalus, 

Apsiaviau šaravėrus
Ąnt kėlu, ąnt kolų.

4. Paldtėnįnku ryta 
Tylomis, tylomis, 
apsiautė jū dvara 
Žiniomis, žiniomis;

šimts šaudyklų visū labu 
Susirenku i pkgraba

Pno gyvu, pnė gyvu.

5. O aš ejnū kelti, 
Girdžiti ne pakaju, 
Paėjau tolymu, 

Sutinku jau šūvi;
Viėfni šovė, baisa darė, 

Ąntri šovė, pėpa's darė 
Par šlrdi, par slrdi.

6. Jus, pėnaj šaudyklėj, 
Be slavės, be slavės 
Iškėlėt iš dvaru 
Be p rovės, be provės;

Iš nagu darykit mierkas, 
Prisi pilkit sau arėtkos, 

Išgerkit, išgerkit.

7. Tajp kėjpdamas lokys 

šaudyklams pašėke, 
Paskutine vėla 

Savu tajp Apskelbė: 
šarkoms, varnoms mėsiukėje, 

O šaudyklams ūdegė'le, 
Taj visk patiėka.

8. Šaudyklėj tarp savęs 
Siitarė, sūtarė, 
Savu visa dūmą 
Žėdžejs tajp ilė'raė: 

Mes išimsim iėkiuj akis, 
Jau taj ne rejkės mums 

žvakės, 
Matysim, matysim.
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410

I. Vaikščioj, vaikščioj lokys 

Pūstynėj, pūstynėj, 
Krovė sau patalą
Laužyne, laužyne;
O nečėstis jam patiko—1 
Naktį pėdų neužsnigo, 
Pėdsaks pasiliko.

2 k.

5. O aš einu keliu, 
Girdžiu nepakajų, 

Paeinu tolynio, 
Sutinku jau šūvį, — 
Vieni šovė — balsą darė, 
Antri šovė — popas darė 

Per širdį, per širdį!

2. Ein šaudiklis anksti 
Nedėlioj, nedėlioj, 
Randa lokio pėdas, 
Dyvojos, dyvojos: 
Tai vis mūsų bičiulaitis, 
Kuris dreves kopinėjo 

Pėtnyčioj, pėtnyčioj.

3. Guliu ant patalų, 
Rymojau, rymojau, 
Vis apie šaudiklius 
Dūmojau, dūmojau; 
Nustūmiau šalin patalus, 
Apsiaviau šaravarus 
Ant kelio, ant kelio.

4. Paldieninko rytą 

Tylomis, tylomis 
Apsiautė jo dvarą 
Žiniomis, žiniomis; 
Šimts šaudiklių viso labo 
Susirinko į pagrabą 

Prie gyvo, prie gyvol

6. — Jūs, ponai šaudikliai, 

Be slavos, be slavos 
Iškėlėt iš dvaro 
Be provos, be provos;
Iš nago darykit mierkas, 
Prisipilki! sau arielkos, 

Išgerkit, išgerkit!

7. Taip keipdamas lokys 
Saudikliams pasakė, 
Paskutinę valią 
Savo taip apskelbė: 
— Šarkoms, varnoms mėsiukėlę, 

O saudikliams uodegėlę, 
Tai visa patiekal

8. Šaudikliai tarp savęs 

Sutarė, sutarė, 
Savo visą dūmą 
Žodžiais taip įlėmė: 
— Mes išimsim lokiui akis, 
Jau tai nereikės mums žvakės, 

Matysim, matysim!
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9. Šaudyklėj tarp savęs 
Tajp lėmė, tajp leme, 
Savu nėra žėdz’ejs 
Jžodė, yžodė:

Mes nujlmsim lėkiuj ausis, 
Padarysim savej batUs,

Avesim, avesim.
* *

11. Tūpi, tūpi vaušys (*),  
Ąnt tvoros, ąnt tvoros, 
Jis ne blju nieku 
Nu provos, nū pvovės;

(*) Vaušys, paūkštis.

10. Pagalaū šaudyklėj 
Da dūmė, da dūmė, 

O dūdų ne tUrint, 
Tajp sėlbė, tajp sėlbe: 

Mes nujlmsim lokiuj lūpas, 
Padarysim savej dūdas, 

Dudffsim, dudffsim.

*
Pavadinčiau pūnu kūle, 
Užsidėčtau tąn nabaga, 

Ne-vyna, ne-vyna.

4tl.

I: Uj, uj, uj, Diėvulelau, 
Dukrelė, sirat&lė;

Gul močiūtė ąnt lęnteles, 
Dukrdlė gul vygelė.

ds

2. Mėčeka, priėjdama, 
Dukrele vygiūdama: 

čiūčiū, lūlu, podukrėlė, 
Tu mknes ne klausysi.

3. O kūdėl ne klausysiu, 
Kad maža užauginsi, 

O kūdė'l aš ne klausysiu, 
Kad mūza užauginsi?

4. Ta manu močekėlė, 
Tur didi rūpestėli, 

Iš tu didžiu rupestėlu 

Išėju i laukeli.

5. Po laūka vajkščiodama, 
Rąnkeles grąžydama, 

Ir sutinka podukrėlė, 
Keičiu atėjnanče.

6. O kur ejnl, dukrelė, 
Dukrelė, siratelė?

O aš ėjnU ąnt kalnelu, 
Ąnt močiutės kapdlu.
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9. Saudikliai tarp savęs 
Taip lėmė, taip lėmė, 
Savo norą žodžiais 
Įžodė, įžodė:
— Mes nuimsim lokiui ausis, 
Padarysim savei batus, 
Avėsim, avėsimi

10. Pagaliau šaudikliai 
Dar dūmė, dar dūmė,
O dūdų neturint, 
Taip selbė, taip selbė:
— Alės nuimsim lokiui lūpas, 
Padarysim savei dūdas,

Duduosim, dūduosimi

11. Tupi, tupi vaušys
Ant tvoros, ant tvoros, 
Jis nebijo nieko
Nuo provos, nuo provos: 
Pavadinčiau pono kalę, 
Užsidėčiau tą nabagą 
Nevyną, nevyną!

411

Kačinskienė

l. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Dukrelė siratėlė!
Gul močiutė ant lentelės,) o .

? kDukrelė gul vygelėj. J

4. Ta mano močekėlė 
Tur didį rūpestėlį, 
Iš to didžio rūpestėlio 
Išėjo į laukelį.

2. Močeka prieidama, 
Dukrelę vygiuodama: 
— Ciūčiu liūliu, podukrėle, 
Tu manęs neklausysi.

5. Po lauką vaikščiodama, 
Rankeles grąžydama, 
Ir sutinka podukrėlę, 
Keleliu ateinančią:

3. — O kodėl neklausysiu, 
Kad mažą užauginsi, 
O kodėl aš neklausysiu, 
Kad mažą užauginsi?

6. — O kur eini, dukrele, 
Dukrele siratėlė?
— O aš einu ant kalnelio, 
Ant močiutės kapelio.
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7.' Prieš kalneli ėjdama, 

Ąnt kapėlu pildama: 
Kelki, manu motynėlė, 

Nupirk minėj skryne'le.

18 , Aš ne kelsiu, dukrelė, 
Ne pirksiu tau strynelės, 

Turi namė močekėle, 
Nupirks tavej skrynele.

♦ *
1. Uj, uj, uj, Diėvulėlau, 

Ne-tikri. motynėlė,

9. Uj, uj, uj, Dievuliau, 

Ne-tikrii motynėlė,
Kad ji plrku ma skrynele, 

Kū prasčiausiu lęntelu.

10. Uj, uj, uj, Diėvulėlau, 
Ne-tikri motynėlė,

Kad ji audė ma drobele, 
Kū prasčiausiu linelu.

Į
Kad ji skyrė ma dalele, 

Prasčiausiu gyvūlelu.

419.

1. Ej, užiugs užaugs 
Žalas skroblužėlis

Manu tėvu dvarely. |ds

2.. Ej, užaugs užaugs 

Baltį brolužėlej, 
Pakirs žala skroblėli.

3. Ej, pakirs, pakirs 
Žala skrolužėli, 

Genės žalas šakeles.

4. Ej, genės, genės 
Žilas šakužėles, 

Išskėls biltas lęntėles.

5. Ej, išskėls, išskels 
Baltas lęntužėles, 

Parvės bėrajs žirgėlejs.

6. Ej, parvėš, pervėš 

Bėrajs žirgužėlejs, 

Išgrjns žirgams stajneles.

7. Ęj, išgrpis, išgrjns 
Žirgams stajnu želes, 

Statys bėrus žirgclus.

8. Ej, statys, statys 

Bėrus žirgužėlus, 

šers grynu abrakėlu.

9. Taj tįnkej šėriau, 
Taj t^nkej gyrdžiau, 

Retaj ląnkiaū mergele.

10. O ne nusimink, 
Minu mergužėlė, 

Kad jėsiu i karilži.
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7. Prieš kalnelį eidama, 
Ant kapelio puldama: 
— Kelki, mano motinėle, 
Nupirk manei skrynelę!

8. — Aš nekelsiu, dukrele, 
Nepirksiu tau skrynelės, 
Turi namie močekėlę, 
Nupirks tavei skrynelę.

9. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Netikra motinėlė!
Kad ji pirko man skrynelę, — 
Kuo prasčiausių lentelių.

10. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Netikra motinėlė!
Kad ji audė man drobelę, — 
Kuo prasčiausių linelių.

11. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Netikra motinėlė!
Kad ji skyrė man dalelę, — 
Prasčiausių gyvulėlių.

•412
Adomaitienė

l. Ei, užaugs, užaugs 
Žalias skroblužėlis 
Mano tėvo dvarely. (2 k.)

2. Ei, užaugs, užaugs 
Balti brolužėliai, 
Pakirs žalią skroblelį.

3. Ei, pakirs, pakirs 
Žalią skroblužėlį, 
Genės žalias šakeles.

4. Ei, genės, genės 
Žalias šakužėles, 
Išskels baltas lenteles.

5. Ei; išskels, išskels 
Baltas lentužėles, 
Parveš bėrais žirgeliais.

6. Ei, parveš, parveš 
Bėrais žirgužėliais, 
Išgrįs žirgams staineles.

7. Ei, išgrįs, išgrįs 
Žirgams stainužėles, 
Statys bėrus žirgelius.

8. Ei, statys, statys 
Bėrus žirgužėlius, 
Šers grynu abrakėliu.

9. Tai tankiai šėriau, 
Tai tankiai girdžiau, 
Retai lankiau mergelę.

10. O nenusimink, 
Mano mergužėle, 
Kad josiu į karužį.
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11. Aš parsiųnsdinsiu 
Tavej, mergužėlė, 

Tris margas gromatėles.

12. Vieno gromatėlė, 
Viėnė margoje, 

Dvi šilkelu kuskeli.

13. Ąntrū gromatėlė, 

Ąntro margoje, 
Du auksu žiėdužėlu.

14. Trečio gromatėlė, 
Trečiū margoje, 

Du rūtų vajnikė'lu.

15. Nešiok, mergužėlė, 
šilki kuskužėles 

Po didės atlajdėles.

16. Nešidk, mergužėlė, 
Auksu žiėdužėlu, 

Po jaunus jaunimėlus.

17. Nešiok, mergužėlė, 

Rūtų vajnikeli 
Pas matūše būdama

18. Pas mate būdama, 
Mėrga mergaudama, 

Mergele mergaudama.

413.

1. Žali girelė, 

Tąmsi naktelė, 

Kilbinu mane 
Jauni bernelej.

2. Ne tajp kalbinu, 
Kajp če'stavoju, 

Baltas rąnke'lcs 
A pdovanūju.

3. Ne dėkų tevuj, 
Ni motyriėlej, 

Kad mine mūza 
Vilo auginu.

ds

4. Valo auginu, 

Ugaj mlgdinu, 

Lik pusrytėlu 

Ne pribudinu.

5. Kajp rejks ira išėjt' 

I svečiu šili, 
Ne lajkys man 
Patajkunėle.

6. Kajp rejks ma būti 
Žmonių martele, 

Kajp rejks ma kėlti 
Ąnksti ryteli,
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11. Aš parsiųsdinsiu 
Tavei, mergužėle, 
Tris margas gromatėles:

12. Vienoj gromatėlėj, 
Vienoj margoje, 
Dvi šilkelių kuskeli.

13. Antroj gromatėlėj, 
Antroj margoje, 
Du aukso žiedužėliu.

14. Trečioj gromatėlėj, 
Trečioj margoje, 
Du rūtų vainikėliu.

15. Nešiok, mergužėle, 
Šilkų kuskužėles 
Po didžias atlaidėles.

16. Nešiok, mergužėle, 
Aukso žiedužėliu 
Po jaunus jaunimėlius.

17. Nešiok, mergužėle, 
Rūtų vainikėlį, 
Pas motušę būdama.

18. Pas motę būdama, 
Merga mergaudama, 
Mergele mergaudama!

*413
Staniulytė

I. Žalia girelė, 
Tamsi naktelė, 
Kalbino mane ] 
Jauni berneliai, j

2. Ne taip kalbino, 
Kaip čestavojo, 
Baltas rankeles 
Apdovanojo.

3. Nedėkui tėvui 
Nei motinėlei, 
Kad mane mažą 
Valioj augino.

4. Valioj augino, 
Ilgai migdino, 
Lig pusrytėlių 
Nepribudino.

5. Kai reiks man išeit 
Į svečių šalį, 
Nelaikys mane 
Pataikūnėle.

6. Kai reiks man būti 
Žmonių martele, 
Kai reiks man kelti 
Anksti rytelį, —
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7. Ąnksths rytelis, 
Didis vargelis, 
Ne lajkys mkne, 
Patajkunė'le.

8. Dirba grėbleli, 
Sodln koteli, 
Ved mane jauna 
šiėnėlu grėbti.

9. Uj, uj, uj, Diėvaj, 
Diėvūlau manu, 
0 kajp aš būsiu 
Žmonių martele.

10. Ne tajp aš grėbiau, 
Kajp graūdžej verkiai! 
Naūju grėblelu 
Pasiręmdama.

15. Vuj, uj, uj, Diėvaj, 
Diėvūlau manu,

414

1. Zujkelis sėdėjų
Karklyne, karklyne, 
Misljfnčej kits kitam 
Dud žlne, dūd zlne;

Tūjaū šunimis aplėjdu,! 
Siundė, šaudė, ne išlejdu | ds

Ir zūjki, ir zūjki. J

11. Naūju grėblelu 

Pasiręmdama, 
Ąnt siė'ros že'mės 
Parsipilidama:

12. 0 siera, siera, 
Siera žeme'lė, 
ktėmej tęva 

Ir motynele.

13. ^tėrnej tėvą 
Ir motynė'le, 
Atimk ir mžine, 
Vargu merge'le.

14. Lustūžy gimiau, 
Lustūžy augau, 
Už vargdiėnėlu 
Ir nutekėjau.

♦
Ne grėbėjėlė— 

Mūsų martelė.

L

2. Aš jums niė'ku piktu 

Ne darau, ne darau, 
Ni aviū nū Jauku 

Ne gaudau, ne gaudau;
Ndrints kopūstūse iajkaūs, 
Po viė'na lapeli valgau,

Viė'žlybaj, viėzlybaj.
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7. Ankstus rytelis, 
Didis vargelis, 
Nelaikys mane 
Pataikūnėle.

8. Dirba grėblelį, 
Sodin kotelį, 
Ved mane jauną 
Šienelio grėbti.

9. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
O kaip aš būsiu 
Žmonių martele!

10. Ne taip aš grėbiau, 
Kaip graudžiai verkiau, 
Nauju grėbleliu 
Pasiremdama,

II. Nauju grėbleliu 
Pasiremdama, 
Ant sieros žemės 
Parsipuldama:

12. O siera, siera, 
Siera žemele, 
Atėmei tėvą 
Ir motinėlę!

13. Atėmei tėvą 
Ir motinėlę, 
Atimk ir mane, 
Vargo mergelę!

14. Liustužy gimiau, 
Liustužy augau, 
Už vargdienėlio 
Ir nutekėjau.

15. Vui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Ne grėbėjėlė 
Mūsų martelė!

414

Dabkuvienė

l. Zuikelis sėdėjo 
Karklyne, karklyne, 
Mislinčiai kits kitam
Duod žinią, duod žinią, —
Tuojau šunimis apleido, 
Siundė, šaudė, neišleido 
Ir zuikį, ir zuikį.

2 k.

2. Aš jums nieko pikto 
Nedarau, nedarau, 
Nei avių nuo lauko 
Negaudau, negaudau,— 
Norint kopūstuose laikaus, 
Po vieną lapelį valgau 
Viežlybai, viežlybai.
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3. O aš vynu, midaus 
Nė genu, nė genu, 
Ne su jumis sffla 

Ne sėdu, ne Sėdu;
Kajp Ubagas lūuže būdams, 
Vieto vynu rasa ge'rdams, 

Siratė, siratė.

4. Jau misljnčej tnūbyt 
Pradėju, pradeju, 
Zūjkis savu kūne 
Drebėju, drebėju;

, MisljnJej, Si ūki f iš dūmu, 
Zujkelis pribėgės krūmu: 

Jau aš pons, jau aš pons.

415.

1. Vidury girios 
Ąnžūlėlis 

Subūvu, lįngavu, | 
Kajp lęndruželė. f

6. Nukris lapelėj, 
Atžėls ir kiti 
Numirs sesutė, 
Ne bus ma kitūs.

e. Nukris lapelėj, 
Atžėls ir kiti, 
Numirs tėvelis, 
Ne bus ma kitu.

7. Vidury glnos 

ūselis
Subavu, lįngūvu, 
Kajp lęndruželė.

s. Vidury girios
Liėpytėlė 

Subavu, lįngūvu, 
Kajp lęndružėlė.

8. Nukris lapelėj 
Atžėls ir kiti, 
Numirs brolelis, 
Ne bus ma kitu.

4. Nukris lapelėj, 
Atžėls ir kiti, 
Numirs matėte, 
Ne bus ma kitūs.

9. Žalėm daržely 

yra rutėlu, 
Nukris lapelėj, 
Atžėls ir kiti.

6. Vidury girios 
Sedulėlė 

Subavu, lįngavu, 
Kajp lęndruželė.

10. Nukris lapelėj, 
Atžėls ir kiti, 
Numirs mergelė, 
Aš gausiu kita.



3. O aš vyno, midaus 
Negeriu, negeriu, 
Nei su jumis suolą 
Nesėdu, nesėdu, — 
Kaip ubagas lauže būdams, 
Vietoj vyno rasą gerdams, 
Sirata, sirata.

4. Jau mislinčiai triūbyt 
Pradėjo, pradėjo, 
Zuikis savo kūne 
Drebėjo, drebėjo.
— Mislinčiai, šaukit iš dūmo! 
Zuikelis, pribėgęs krūmą: 
— Jau aš pons, jau aš pone!

415

Senkauskienė

l. Vidury girios 
Ąžuolėlis 
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

2. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs tėvelis, 
Nebus man kito.

3. Vidury girios 
Liepytėlė 
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

4. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs motutė, 
Nebus man kitos.

5. Vidury girios 
Sedulėlė 
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

6. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs sesutė, 
Nebus man kitos.

7. Vidury girios 
Uoselis 
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

8. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs brolelis, 
Nebus man kito.

9. Žaliam daržely 
Yra rūtelių, 
Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti.

10. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs mergelė, 
Aš gausiu kitą.
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416

t. Uj, uj, tūli, 
Eabaj tūli, 

Tūli manu tėvelis,) .
TT. , } ds
Uz vąndenelu. J

♦ ♦
3. Nėra tšrnu, 

Nėra ni tarnelu,

4. Uj, uj, tūli,... („k. v. somffk

2. Šluosčiau tarna 

Ir tarneli, 
Benė būtu tėvelis 

šin vakarėli.

♦ 
Nėra mūnu tėvėlu 

šįn vakarėli.

1, 2 ir 3-čia pūsma statant
pirmamė posme: močiūtė, brolelis, sesėlė, bernelis, o trečiamė: 
nėra manu močiutės, brolelu, seselės, ir tajp bajgk:“)

♦
5. Parėjo ir tarnas, Parėjn manu berneli^

Parėjn ir tarnelis, šįn vakarėli.

417.
(Apie žgnta praginta).

I. Vis ūlyčios, vis ūlyčios, 
Vis naujos saklyčios; 

To saklyčio, to naujūje, | 
Barbūra gyve'nu. J

4.0 aš vakar vakarėly 

Kopūstus ravėjau, 
R^nku pirštus pasibadžiaū, 

širdelė skaudėju.

2. Tu, Barbūra, suderina, 
Tu ne tužk ąnt manės, 

Kad aš vakar vakarėli
Ne buvaū pas tėve.

5. Ej mergytė, mergytė, 
Tu, jaunoji m&nu, 

Kam tu sėjej rūteles
I devynias loveles?

3.0 aš vakar dtėnuzėle 
Tūrguj važinėjau, 

Visa tūrgu papirkau, 
Sau mergytės ne gavaū.

6. Kas tau darbu,bernyt manu, 
Kas tau darbu, jaunasis, 

Aš sau sėjau rūteles 
I devynias loveles.
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416
Dabkuvienė

l. Ui, ui, toli,
Labai toli,
Toli mano tėvelis, l n , 

2 2 k,
Už vandenėlių. J

2. Siųsčiau tarną 
It tarnelj, 
Bene būtų tėvelis 
Šį vakarėlį.

3.. Nėra tarno, 
Nėra nė tarnelio, 
Nėra mano tėvelio 
Sį vakarėlį.

4. Ui, ui, toli... (k. a. panašiai somuok l, 2 ir 3 posmą apie močiutę, 
brolelį, seselę, bernelį, ir taip baik:)

5. Parein ir tarnas, 
Parein ir tarnelis, 
Parein mano bernelis 
Sį vakarėlį.

*417
Viksva

(Apie pragintą žentą)

l. Vis ūlyčios, vis ūlyčios, 
Vis naujos seklyčios, — 
Toj seklyčioj, toj naujoje, l % 
Barbora gyveno. j

2. — Tu, Barbora, sudarina, 
Tu netūžk ant manęs, 
Kad aš vakar vakarėlį 
Nebuvau pas tave.

3. O aš vakar dienužėlę 
Turguj važinėjau. 
Visą turgų papirkau, 
Sau mergytės negavau.

4. — O aš vakar vakarėlį 
Kopūstus ravėjau, 
Rankų pirštus pasibadžiau, 
širdelė skaudėjo.

5. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano, 
Kam tu sėjai rūteles 
Į devynias loveles?

6. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis, 
Aš sau sėjau rūteles 
Į devynias loveles.
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7. Ej, mergytė, mergytė, 
Tu, jaunoji manu, 

Kam tu skynej rūteles
I devynias kviėtke'les?

13. Ej, mergytė, mergytė, 
Tu, jaunėji manu, 

Ar prijlmsi tu mane
I lovele pas save?

8. Kas tau dirbu,bernyt minu, 14-. Vala tavu, bernyt manu,
Kas tau darbu, jaunasis, 
Aš sau skyniau rūteles

I devynias kviėtke'les.

9. Ej, mergytė, mergytė, 
Tu, jaunoji minu, 

Kam tu pynėj vajnikeli 
Kas subatos vakarėli?

Vila, tavu, jaunasis, 
Kamarėlėje gulti, 

Patalė'lus taj tunto.

15. Atėjk, be'rnaj, vakarė, 
Rasi kamara privirs; 

Gulk, gulk, ne bijok, 
Patalelejs užsiklok.

10. Kas tau darbu,bemyt minu, 16> Atėjn tėvas i kamara,
Kas tau dirbu jaunisis, 

Aš sau pyniau vajnikeli 
Kas subatės vakarėli.

atneš vadžiis ir mikara, 
Kajp sučiups, taj sulflfbs, 

Kas ištrėks, taj atliks.

11. Ej, mergytė, mergytė, 
Tu, jaunoji minu, 

Kam tu klojej patalėli 
Kas subatės vakarėli?

17. Tėvas duris sublldinu, 
Žents par lįnga išdųnzginu; 

Taj gerij padariau, 
Kad žęntėli pabajdžiaū.

12. Kas tau darbu,bernytmanu, 18. Tėvas šunis saikia,
Kas tau dirbu, jaunisis, 

Aš sau klojau patalėli
Kas subatčs vakarėli.

*
19. Tėvas grandis sublldinu, 

Žents par ląnga išsljmpinu;

Žents par lauka traukia; 

Taj gerij pabajdžiau, 
Kad žęntėli pavijau.

Taj gerij padariau, 
Kad žęntėli išvijai.
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7. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano, 
Kam tu skynei rūteles 
Į devynias kvietkeles?

13. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano, 
Ar priimsi tu mane 
Į lovelę pas save?

8. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis, 
Aš sau skyniau rūteles 
Į devynias kvietkeles.

14. — Valia tavo, bernyt mano, 
Valia tavo, jaunasis, — 
Kamarėlėje guliu, 
Patalėlius tai turiu.

9. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano, 
Kam tu pynei vainikėlį 
Kas subatos vakarėlį?

15. Ateik, bernai, vakare, 
Rasi kamarą pravirą, — 
Gulk, gulk, nebijok, 
Patalėliais užsikloki

10. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis, 
Aš sau pyniau vainikėlį 
Kas subatos vakarėlį.

16. Atein tėvas į kamarą, 
Atneš vadžias ir makarą, — 
Kai sučiups, tai suliuobs, 
Kas ištruks, tai atliks.

11. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano, 
Kam tu klojai patalėlį 
Kas subatos vakarėlį?

17. Tėvas duris subildino, 
Žents per langą išdunzgino. 
Tai gerai padariau, 
Kad žentelį pabaidžiaul

12. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis, 
Aš sau klojau patalėlį 
Kas subatos vakarėlį.

18. Tėvas šunis šaukia, 
Žents per lauką traukia. 
Tai gerai pabaidžiau, 
Kad žentelį pavijau!

19. Tėvas grindis subildino, 
Žents per langą išslimpino. 
Tai gerai padariau, 
Kad žentelį išvijau!
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20. Tėvas kurtas sušvilpiau, 
Žęnts pur lauka nuslj'mpinu;

Taj geraj padanaū 
Kad žęnteli išvijai!.

21. Kūrtaj pėdas ūstineju, 
Žęnts par g I r e nutrateju; 

Taj geraj padariau, 
Kad žęnteli išvijau.

418.

l .Uj, uj, uj, džium, džium, 

štaudaj be grudū, 
Padariau aluti 1 
Grynu avižų. /

4. Ne tiek ji rjfnku, 
Kiek graūdžej vėrkė, 

Pnė judės žemelės 

Prisikrisdama.

2. Tas d.j alūtis,
Saldūs midutis, 

Užgeriau mergele 

Skajsčej raudona.

3. Minu užgerta, 
Mūnu pagirta, 
Išė'ju i glre 
ūge'lu rjnkti.

7. Vargely gimiau, 
Vargely augau,

5. Uj, že'mė, žemė, 
Že'mė jūdūji, 

atėmej matiiše, 
Atimk ir mine.

6. Žemtižė tarė 

Atsiliepdama: 
Ne įsisiūlysi 
Vargė būdama.

♦
ak *

(*) Ąnt tu pavydalu somuk: nuj, uj, uj,“ su ąntra ajlk 

žemiau žednam posme.

Vargely būdama 

Turėsiu mirti.

419.

1. Uj, uj, Diėvulėlau, 

Aš bedna siratėlė,

2. Aš ne tunii močiutės, 
Ni senųjų tėvelu.

Uj, uj, uj, (*)  K 

Aa bedna siratėlė. J

3. Aš ne turiii brolėlu, 

Ni jaunūju sese'lu.
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20. Tėvas kurtus sušvilpino, 
Žents per lauką nuslimpino. 
Tai gerai padariau, 
Kad žentelį išvijau!

21. Kurtai pėdas uostinėjo, 
Žents per girią nutratėjo. 
Tai gerai padariau, 
Kad žentelį išvijau!

418
Stirbinskaitė

l. Ui, ui, ui, džium, džium, 
. Šiaudai be grūdų, 

Padariau alutį l 2 k 
Grynų avižų, j

2. Tasai alutis, 
Saldus midutis, — 
Užgėriau mergelę 
Skaisčiai raudoną.

3. Mano užgerta, 
Mano pagirta, 
Išėjo į girią 
Uogelių rinkti.

4. Ne tiek ji rinko, 
Kiek graudžiai verkė, 
Prie juodos žemelės 
Prisikrisdama:

5. — Ui žeme, žeme, 
Žeme juodoji, 
Atėmei motušę, 
Atimk ir mane!

6. Žemužė tarė 
Atsiliepdama: 
— Neįsisiūlysi, 
Varge būdama!

7. — Vargely gimiau, 
Vargely augau, 
Vargely būdama, 
Turėsiu mirti!

419
Kimontienė

l. Ui, ui dievulėliau, 
Aš biedna siratėlė, 
Ui, ui, ui*, 
Aš biedna siratėlė!

2. Aš neturiu močiutės 
Nei senojo tėvelio.

3. Aš neturiu brolelių 
Nei jaunųjų seselių.

Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ui, ui, ui" su antra eilute.
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4. Kajp močihtė šukavu, 

Glostė manu plaukėtus;

5. O kajp prausė burnele, 
Glostė manu vejdėlus;

6. Kajp vilku marškinė'lejs, 
Rąnkėles išbučiavu;

7. O kajp jū'sė justele, 

Lęngva manu širdelė.

8. Aš ėjsiu i kalneli 
Ąnt močiutės kapelų:

9. Kelk, manu motynė'lė, 

Ramink manu širdele.

10. A j, ne kelsiu, dukre'lė, 

Ne kelsiu, lelijėlė.

11. Tu turi močekėle, 
Kajp tikra motynė'lė.

12. Kajp mččeka Šukavu, 
Draskė manu plaukėtus;

13. Kajp praūsė ma burne'le, 

Rėžė manu vejdėlus;

14. Kajp vilku marškinė'lejs, 
Suku manu rąnkėles;

15.0 kajp jūsė justele, 

Spaudė manu širdele.

490.

1. Kas nor mine gauti, 
Tas tur ilgaj laukti, 
Jau senėj ne dabir, 
Kajp pradėjau augti.

4. Kad tu n’ ėjtum pnė kitu, 

Aš tau dūčiau riešutu, 
Vaina bučiūt' ir mylūt', 
Alė liest ne-vala.

2. Kajp pradėjau iugti, 
Plonas drobes austi, 

Kas meteli po stukėli 

I skrynele krauti.

5. Ėjsiv mhdu nakti, 

Imsim gajdi plikti, 
Kū pajunku gajduželis 

Pnė svetimu vištų.

3. Kas nor mine vėsti, 
D'ide nauda rasti; 
Du kūbilu grybu, 
Trečia baravyku.

6. Ąnt aukštu kalnėlu, 

Baltoji liepelė, 
Te kukavu volųngė'lė 

Devynejs balsėlejs.
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4. Kai močiutė šukavo, 
Glostė mano plaukelius,

5. O kai prausė burnelę, 
Glostė mano veidelius,

6. Kai vilko marškinėliais, 
Rankeles išbučiavo,

7. O kai juosė juostelę, — 
Lengva mano širdelė.

8. Aš eisiu į kalnelį 
Ant močiutės kapelio:

9. — Kelk, mano motinėle, 
Ramink mano širdelę!

10. — Ai, nekelsiu, dukrele, 
Nekelsiu, lelijėle!

11. Tu turi močekėlę, 
Kaip tikrą motinėlę.

12. Kai močeka šukavo, 
Draskė mano plaukelius,

13. Kai prausė man burnelę, 
Rėžė mano veidelius,

14. Kai vilko marškinėliais, 
Suko mano rankeles,

15. O kai juosė juostele, 
Spaudė mano širdelę.

420

Gotautienė

Kas 
Tas 
Jau 
Kai

nor mane gauti, 
tur ilgai laukti, — 
seniai, ne dabar, Į 
pradėjau augti, j

2. Kai pradėjau augti, 
Plonas drobes austi, 
Kas metelį po stukelį 
Į skrynelę krauti.

3. Kas nor mane vesti, — 
Didžią naudą rasti: 
Du kubilu grybų, 
Trečią baravykų.

4. Kad tu neitum prie kitų, 
Aš tau duočiau riešutų, — 
Vaina bučiuot ir myluot, 
Ale liest nevalia!

5. Eisiv mudu naktį, 
Imsim gaidį plakti, 
Ko pajunko gaidužėlis 
Prie svetimų vištų!

6. Ant aukšto kalnelio 
Baltoii liepelė, 
Ten kukavo volungėlė 
Devyniais balseliais.
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7. O ne volungei ė, 

Ne girios gegelė, 

Tik taj manu mergužėlė, 
Mime pagedauja.

1. Tupi paukštelis, 
Lakštįngalelis, 

Ąnt putinu šake'lės. J ds

2. Stovi brole'lis, 
Mus raj tore lis 

Ąnt cidabru tiltėlu.

3. O kū tu stovi? 
Kūdėl ne joji?

Laukta tave mergelė.

491

8. Taj ma tįnk, taj ma tįnk, 

Kas tajp mėjlej pakalbės, 
Aš tam dūčiau ciėla sūri 

Kad mėjlej kalbėtu.

(*).

4. Rute'les sėja, 
Ąntras akėja: 

Parjos manu bernelis.

5. O tegū sėja, 
Tegu akėja, 

Juk žlnu, kad sugrjnšm.

6. Jūrės-mare'lės, 
Žalos girelės, 

Išbąndytos naktelės.

499.

l .Ūj, uj, uj, uj.Diėvulėlau, 

Beda manėj su bernėlu. J ds
5. Atsisė'du už stale'lu, 

Pasišaukė šinkorkėle.

2. Viena gulaū, viė'na kelau, 

Viena ėjau i darbeli.

6. Pasišaukė šinkorkėle:

Dūk arėlkos puskvortė'le,

3. Atsikėlęs bernužėlis 
Ir nujoja karčemėle.

4. Ir nujoju karčemėle, 
Atsisėdu už stale'lu.

7. Išsigėręs puskvortė'le, 
Išvolūju purvynei).

8. Ejn mergytė dūsaudama, 
Bernužėlu jiėškūdama.

(♦) Palygink 266 dajna.
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7. O ne volungėlė, 
Ne girios gegelė, 
Tiktai mano mergužėlė 
Mane pagedauja.

8. Tai man tink, tai man tink, 
Kas taip meiliai pakalbės,— 
Aš tam duočiau cielą sūrį, 
Kad meiliai kalbėtų!

•421

Bakšaitienė

l. Tupi paukštelis, 
Lakštingalėlis, 
Ant putino šakelės. (2 k.)

2. Stovi brolelis, 
Mūs raitorėlis, 
Ant sidabro tiltelio.

3. — O ko tu stovi, 
Kodėl nejoji?
Laukia tave mergelė.

4. Rūteles sėja, 
Antras akėja: 
„Parjos mano bernelis.,,

5. — O tegu sėja, 
Tegu akėja, 
Juk žino, kad sugrįšiu.

6. Jūrės marelės, 
Žalios girelės, 
Išbandytos naktelės!

422

Viksva

1. Ui, ui, ui, ui dievulėliau, 
Bėda manei su berneliu! (2

♦
2. Viena guliau, viena kėliau, 

Viena ėjau į darbelį.

3. Atsikėlęs bernužėlis
Ir nujojo karčiamėlę.

4. Ir nujojo karčiamėlę, 
Atsisėdo už stalelio.

5. Atsisėdo už stalelio,
k) Pasišaukė šinkarkėlę.

6. Pasišaukė šinkarkėlę:
— Duok arielkos puskvortėlę!

7. Išsigėręs puskvortėlę, 
Išvoliojo purvynėlį.

8. Ein mergytė dūsaudama, 
Bernužėlio ieškodama.
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9. Ir atrado bernužėli 
šim jūdamė purvynely.

10. Tu, berneli, lajdokėli, 
Prasta t&vu nakvynėlė.

U.Jūds purvelis po šone'lu. 
Kepurėlė po galvele.

12. Kepurėlė po galve'le, 
Bers žirgelis prie dalelės.

13. Bernužėli, lajdokėli, 
Zvęngia tavu bėrs žirge'lis.

14. Mergužėlė, lelijėlė, 
Manu valo stov žirge'lis.

15. Manu vilo stov žirge'lis, 
Manu valo ir tu jauni.

16. Pasižiūrėk, mergužėlė, 
Kajp taj dreba bėrs žirge'lis.

17. Tu drebėsi, mergužėlė, 
Kajp tu manu valo būsi.

18. Da aš ėsmti pas močiute, 

Da'as sesių sau rūteles.

19. Da aš sėsiu sau rute'les,' 
Da aš pjfnstu vajnikė'li.

20. Da aš p/nsiu vajnikė'li, 
Da aš debiu ąnt galvelės.

21. Da aš dėsiu ąnt galvelės, 
Da aš ėjsm jomarkė'Jj.

22. Da aš ėjsm jomarkė'li, 
Da žiūrėsiu sau berne'lu.

23. Nanrfi, šelmi bernužėli, 

Dirba laukė šejmynė'lė.

24. Ne-si-rūpink, mergužėlė 
Manu tėvas gaspadorius.

25. Manu tėvas gaspadorius, Aš karčemos kamisonus.

493.

1. Žydėju rožė raudina } ds 

Ir lelijėlė geltina.| ds

2. Atjoju pinaj bajiraj, 
Nukirtu rože raudina.

4. Manu svetėlej prašyti, 
Už baltu stalu sodinti.

5. Padėk, močilitė, vynėlu, 
Susodink manu svetėlus.

3. Kraštū roželė kraštiižiu, 
Namu svetelej, namučiu.

6. Ne dėsiu aš jiems vyne'lu, 
Ni ne sodinsiu svete'lu.
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9. Ir atrado bernužėlį 
Šiam juodame purvynėly.

10. — Tu berneli laidokėli, . 
Prasta tavo nakvynėlė:

11. Juods purvelis po šoneliu, 
Kepurėlė po galvele.

12. Kepurėlė po galvele, 
Bers žirgelis prie šalelės.

13. Bernužėli laidokėli, 
Žvengia tavo bers žirgelis.

14. — Mergužėle lelijėle, 
Mano valioj stov žirgelis.

15. Mano valioj stov žirgelis, 
Mano valioj ir tu jauna.

16. Pasižiūrėk, mergužėle, 
Kaip tai dreba bers žirgelis —

17. Tu drebėsi, mergužėle, 
Kai tu mano valioj būsi.

18. — Dar aš esmu pas močiutę, 
Dar aš sėsiu sau rūteles.

19. Dar aš sėsiu sau rūteles. 
Dar aš pinsiu vainikėlį.

20. Dar aš pinsiu vainikėlį, 
Dar aš dėsiu ant galvelės.

21. Dar aš dėsiu ant galvelės, 
Dar aš eisiu jomarkėlį.

22. Dar aš eisiu jomarkėlį, 
Dar žiūrėsiu sau bernelio.

23. Namo, šelmi bernužėli, 
Dirba lauke šeimynėlė!

24. — Nesirūpink, mergužėle, 
Mano tėvas gaspadonus.

25. Mano tėvas gaspadorius, 
Aš karčiamos kamisoriusl

423
Pauriukė

1. Žydėjo rožė raudona (2 k.) 
Ir lelijėlė geltona. (2 k.)

2. Atjojo ponai bajorai, 
Nukirto rožę raudoną.

3. — Kraštu, rožele, kraštužiu, 
Namo, sveteliai, namučiol

4. Mano sveteliai prašyti, 
Už balto stalo sodinti.

5. — Padėk, močiute, vynelio, 
Susodink mano svetelius.

6. — Nedėsiu aš jiems vynelio, 
Nei nesodinsiu svetelių!
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494

1. Vijkščio mergužėlė 

Pajūrėms — pamūrėms,

2. Ėjk še, mergužėlė, 

Dūk ma kuskužele.

0 da mielam, 
Darūm data to, 

0 da vidūm do. (*)

(*) Po žėdnu posmu žemiau somffk: .oda mielini, darėm 
. da ta to, o da vidiim do“

ds

4. Brolėlu nupirkta, 
Brįngej užmokėta.

3. Minu kuskuželė 
.Brolėlu nupirkta.

6. Patim vidur ei y

5. O iš kraštužėlu 
Vjngiu raštužėlej.

Auksu raštužėlej.

494.

l.Kas nor mine birti, 
Tas tur ąnkstl kėlti, 
Dar dabir, ne senėj, 1 
Kajp pradėjau gerti. J

2. Kas nor mine baūsti, 
Tas tur ąnkstl kėlti, 
Dar dabir, ne senėj, 
Kajp pradėjau vėrpti.

3. Par nedėta verpiau, 
Subato Išlenkiau, 

Nedėlė karčemė 
Taj p gražėj pragėriau 

4> O ne parslekffti, 
O ne pųmpurffti, 

L/gus manu verpalelej 
Karčemė pragerti.

5. Motynė'lė barė, 
Nieku ne padarė, 
Taj vis ma, taj vis ma 

Lustūžis padarė.

6. Visi mine: „mart, mart,“ 
Jau aš ir be vardu, 
Martižė, gulbūžė, 
Kamė tavu krijtis?
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424
Mikštienė

1. Vaikščioj mergužėlė
Pajurėms pamarėms,
O dar mielam, 
Darūm da ta to, 
O da vidum do.*

• Žemiau po kiekvieno posmo somuok: „O dar mielam, darūm 
dūm do."

2 k.

3. — AAano kuskužėlė 
Brolelio nupirkta.

4. Brolelio nupirkta, 
Brangiai užmokėta.

2. — Eik šen, mergužėle, 
Duok man kuskužėlę.

5. O iš kraštužėlių 
Vingių raštužėliai.

6. Pačiam vidurėly 
Aukso raštužėliai.

425
Kasiulienė

1. Kas nor mane barti, 
Tas tur anksti kelti, — 
Dar dabar, neseniai, 1 
Kai pradėjau gerti, j

2. Kas nor mane bausti, 
Tas tur anksti kelti, — 
Dar dabar, neseniai, 
Kai pradėjau verpti.

3. Per nedėlią verpiau, 
Subatoj išlenkiau, 
Nedėlioj karčiamoj 
Tai gražiai pragėriau.

4. O ne perslekuoti, 
O ne pumpuruoti, — 
Lygūs mano verpalėliai 
Karčiamoj pragerti.

5. Motinėlė barė, 
Nieko nepadarė, — 
Tai vis man, tai vis man 
Liustužis padarė.

6. Visi mane: „Mart, marti“ 
Jau aš ir be vardo.
— Martuže gulbuže, 
Kame tavo kraitis?

da ta to, o da vi
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7. Pagiryje staklės, 
Pamaryje skietą j, 
Martiižė, guibiižė, 
Tąj tavu krajtis.

8. Primiisyju, pribokyju 
Sena diedą vėsti, 
Taj vėrste privertė 
Už senu tekė'ti.

lO.Vakarbiivu Ijnksmaptena, 
Vilks pagavu vyra viena, 
Buk tajp geras, vilke'li, 
Pagauk manu vyreli.

11. Kas ne nėrit ge'rti, 
Ėjkit lauka arti, 

O aš jums padirbinčiau
Naująsias žagreles.

9. Parsivedžiau sena diė'da 

N’ imanaū, kur dė'ti? 
Pasistačiau galė jaujos, 
Ni vilkas n’ ikįnda.

12.

O

Kas ne nėrif ge'rti, 
Ejkit šiė'na pjauti, 

* aš jums padirbdinčiau 
Pliėnelii dalgelus.

4«6

Ej, mūdvi, mūdvi, 
Mtldvi dvi seseli, 

Gjnsiv palšus jautužėlus
I žėlaje ląnkele.

4. O ne ponajčiuj, 
Ne dragunajčiuj, 

Ni Šiamtrečiėmbernužė'luj,
Eauke'lu artojeluj,

2. Miidvi ganydami, 
Gražėj dajnffdami,

Sudumčjuv dumužele, 
Katram bernližiuj tėksiv?

5. O ir pažadėju 

Mbdvi motynėlė 
Mare'lu valdonužėluj,

Mare'lu valdonėluj,

3. O ar ponėjčiuj?
Ar dragunajčiuj?

Ar šiam trečiam bernužėluj, 

Eaukelu artojeluj?

6. Kuris ne turėju 

ūbuj iaukuželu, 
Ni palšųjų jautužėlu, 

Ni palšųjų jautelu.

Tik jis te-turė'ju 
Jūres —maružėlės,

*
Ir ąnt krėstu ugnuzėle, 

Ir ąnt kraštą ugnelė.
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7. Pagiryje staklės, 
Pamaryje skietai, — 
Martuže gulbuže, 
Tai tavo kraitis.

8. Primusijo, pribokijo 
Seną diedą vesti, 
Tai verste privertė 
Už seno tekėti.

9. Parsivedžiau seną diedą, 
N’įmanau, kur dėti, — 
Pasistačiau gale jaujos, 
Nė vilkas n’įkanda.

10. Vakar buvo linksma diena, 
Vilks pagavo vyrą vieną.
— Būk taip geras, vilkeli, 
Pagauk mano vyrelį!

11. Kas nenorit gerti, 
Eikit lauką arti, 
O aš jums padirbdinčiau 
Naująsias žagreles.

12. Kas nenorit gerti, 
Eikit šieną piauti, 
O aš jums padirbdinčiau 
Plienelio dalgelius.

*426

Bočienė

1. Ei, mudvi, mudvi, 
Mudvi dvi seseli 
Ginsiv palšus jautužėlius Į 2 k 

Į žaliąją lankelę. J

2. Mudvi ganydami, 
Gražiai dainuodami, 
Sudūmojov dūmužėlę, 
Katram bernužiui teksiv?

3. O ar ponaičiui, 
Ar dragūnaičiui, 
Ar šiam trečiam bernužėliui, 
Laukelio artojėliui?

4. O ne ponaičiui, 
Ne dragūnaičiui, 
Nei šiam trečiam bernužėliui, 
Laukelio artojėliui!

5. O ir pažadėjo 
Mudvi motinėlė 
Marelių valdonužėliui, 
Marelių valdonėliui,

6. Kuris neturėjo 
Ūbo laukužėlio 
Nei palšųjų jautužėlių, 
Nei palšųjų jautelių.

7. Tik jis teturėjo 
Jūres maružėles
Ir ant krašto ugnužėlę, 
Ir ant krašto ugnelę.
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8. Ugnis be vąndu, 

Ni aš ne piėmu, 
Marėlu valdonužėlis, 

Marelu valdonėlis.

10. Staklės dųnzgeju, 

Drobės skąmbėju,

9. Ej, mildvi, miidvi, 

Mudvi dvi šešėli, 
ausiv plonas drobužėles, 

ausi v plonas drobeles.

Dajnusiva, sesužėlė, 
Dajnusiva, seselė.

4‘27.

1. ĄnkstI ryta kė'lau, 
Par dvareli ėjaū, 

Išgirdai!, girdėjau »
Geghte kukujant. J

2. Ar gegtitės balsas? 
Ar girtos paukšte'lu?

Ar taj manu brolužė'lu, 

Katrės žalnerskė'lė?

3. Ne gegtitės balsas, 

Ne girtos paukšte'lu 

Tiktaj manu brolužė'lu, 
Kursij žalnerskė'lė

4. Už junu— mare'lu, 
Te minu brolelis, 

Te vadžioja, stramūžyja, 
Te minu brolelis.,

* ♦ ♦
9.. Žalvariu bugnėlis- 

Taj' manu brolėlis,

5. Prtė jūdos plintelės, 
Te rymu brolelis, 

Su šilkelu kuskužėle 

Ašarėles brauku.

6. Ne tunii tėvdlu, 
AnI motynė'lės, 

Aš ne tunti brolelu, 

AnI seserėlės.

7. Šviesus sajdokėlis- 

Taj minu tėvelis, 

O taj mine palydės 
Par žala girele.

V
8. Svtėsičji plintelė- 

Taj minu močibtė, 

O taj mine palydės 
Viėškelėlejs ėjnant.

Taj tas mine palydės 

Par žila girele.
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8. Ugnis ne vanduo, 
Nei aš ne piemuo, — 
Marelių valdonužėlis, 
Marelių valdonėlis!

9. Ei, mudvi, mudvi, 
Mudvi dvi seseli 
Ausiv plonas drobužėles, 
Ausiv plonas drobeles.

10. Staklės dunzgėjo, 
Drobės skambėjo. 
Dainuosiva, sesužėle, 
Dainuosiva, seselei

427

Vasiliauskytė

I. Anksti rytą kėliau, 
Per dvarelį ėjau, 
Išgirdau, girdėjau 1 2 k. 

Gegutę kukuojant, j

2. Ar gegutės balsas, 
Ar girios paukštelio, 
Ar tai mano brolužėlio. 
Katras žalnierskėlėj?

3. Ne gegutės balsas, 
Ne girios paukštelio, 
Tiktai mano brolužėlio, 
Kursai žalnierskėlėj.

4. Už jūrių marelių — 
Ten mano brolelis, 
Ten vadžioja, stramūžija, 
Ten mano brolelis.

5. Prie juodos plintelės 
Ten rymo brolelis, 
Su šilkelių kuskužėle 
Ašarėles brauko.

6. Neturiu tėvelio 
Anei motinėlės, 
Aš neturiu brolelio 
Anei seserėlės.

7. Šviesus saidokėlis — 
Tai mano tėvelis, 
O tai mane palydės 
Per žalią girelę.

8. Šviesioji plintelė — 
Tai mano močiutė, 
O tai mane palydės 
Vieškelėliais einant.

9. Žalvario būgnelis — 
Tai mano brolelis, 
Tai tas mane palydės 
Per žalią girelę.
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10 Šviesusis kardelis— 11. Mislngės trimlta-

Taj manu seselė, 
0 taj mine palydės 

Par laukeli ėjnant.

Ta mine nuramins 
0 taj mine nuramins, 

Vajske'li prįstojant.

(*).

(*) Pal/gink 403 dajna.

1. Vajkščioju mergytė 

Po levęndru darža, 
Zuve'lu šukelėms 1 
Galvele šukavu. J

5. Vajkščioju bernytis 
Po levęndru darža, 
Zuvelu suke'lėms 
Galve'le šukivu.

2. Zuve'lu šuke'lėms 
Galvele šukavu, 
Rūtų vajnikeli 
Rąnkelė nešioju.

6. Žuvčlu šuke'lėms 

Galve'le šukavu, 
Auksu pentinė'lus 

Rąnkelė nešioju.

3. Rūtas iškirsčiau, 
Lelijas išlenkčiau, 
Kad aš savu bernūži 
Kasdien pamatyčiau.

7. Kilnus iškirsčiau, 
Šūdus išgenė'čiau, 
Kad aš savu mėrgūže 

Kasdien pamatyčiau.

4. Nėra gražesniu, 
0 ni patogesniu, 
Kajp tik minu bernužis 
Baltas be raudonas.

8. Kviečius iškirsčiau, 
Ruge'lus išlenkčiau, 
Kad ašsivu mergūže 
Kasdien pamatyčiau.

9. Nėra gražesnės, 
O ni patogesnės, 
Kajp tik manu mergtižė 
Balti be raudona.
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10. Šviesusis kardelis — 
Tai mano seselė, 
O tai mane palydės 
Per laukelį einant.

11. Misingės trimitas — 
Tas mane nuramins, 
O tai mane nuramins 
Vaiskelį pristojant.

•428

Dievienė

1. Vaikščiojo mergytė 
Po levendrų daržą, 
Žuvelių šukelėms 1 
Galvelę šukavo. į

2. Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo, 
Rūtų vainikėlį 
Rankelėj nešiojo.

5. Vaikščiojo bernytis 
Po levendrų daržą, 
Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo.

6. Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo, 
Aukso pentinėlius 
Rankelėj nešiojo.

3. Rūtas iškirsčiau, 
Lelijas išlenkčiau, 
Kad aš savo bernužį 
Kasdien pamatyčiau!

4. Nėra gražesnio, 
O nei patogesnio, 
Kaip tik mano bernužis — 
Baltas be raudonas.

7. Kalnus iškirsčiau, 
Sodus išgenėčiau, 
Kad aš savo mergužę 
Kasdien pamatyčiau!

8. Kviečius iškirsčiau, 
Rugelius išlenkčiau, 
Kad aš savo mergužę 
Kasdien pamatyčiau!

9. Nėra gražesnės, 
O nei patogesnės, 
Kaip tik mano mergužė — 
Balta be raudona.
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499.
1. Ej, jdjau, jdjau, 

Jūdams domėjau, 
Kur ma naktis nakvūti, 1 , 

Jds
Nakvynūže tarpti? J

2. 'Prijdjau kiemą, 
Kiemas ne šliftas, 
Žiūriu pro l^nga, 
Drūbės ne Austos, 

če nėr-mano mergužėlės, 
Drobėlu audėjėlės.

3. Lėjsčiau žirgilži 
I pudimiiži, 
Mėsčtau žiėdūži 
I rudyniiži, 

Kad nėr minu mergužėlės, 
Drobėlu audėjbžės.

4. Žvangia žirgūžis 

Po pudimiiži, 
Rudy j žiėdūžis 
Po rudyniiži, 

Kad nėr manu mergužės, 
Drobėlu audėjūžės.

6. Ej, jdjau, jdjau, 

Jūdams dumdjau, 
Kurma naktis nakvdti, 

Nakvynilže turėti?

6. Prijdjau kiemą, 
Kiemas iššlfftas, 
Žiūriu pro l^nga, 

Drėbęs išaustos, 
če yr manu mergužėlė, 

Drobėlu audėjiižė.

7. Lėjsčiau žirgilži 
Po žila l^nka, 
Minčiau žiėdtiži 
Ąnt baltė rįnku, 

če yr manu mergužėlė, 
Drobėlu audėjilžė.

8. Žvangia žirgūžis 

Po žala l^nka, 
Žėr žiedužėlis 

Ąnt baltė r<nku, 
Kad yr manu mergužėlė, 

Drobėlu audėjilžė.

430.

1. Mūsų vyras aukštas, 
Jū kešamuj šaukštas,

Tlli, Uli, dūda, dūda, Į 
Tlli llli dūda. (*)  JdS

(*) Ąnt tū pav/dalu po žėdnu pūsmu žemiaū taląndūk: 
tlli, llli, dūda, dūda, tlli, llli, dūda".
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*429
Mikštienė

1. Ei, jojau, jojau, 
Jociams dūmojau, 
Kur man naktis nakvoti, 1 
Nakvynužę turėti? j

2. Prijojau kiemą — 
Kiemas nešluotas, 
Žiūriu pro langą — 
Drobės neauštos, — 
Čia nėr mano mergužėlės, 
Drobelių audėjėlės.

3. Leisčiau žirgužį 
Į pūdymužį, 
Mesčiau žiedužį 
Į rūdynužį, 
Kad nėr mano mergužėlės, 
Drobelių audėjužės.

4. Žvengia žirgužis 
Po pūdymužį, 
Rūdij žiedužis 
Po rūdynužį, 
Kad nėr mano mergužės, 
Drobelių audėjužės.

5. Ei, jojau, jojau, 
Jodams dūmojau, 
Kur man naktis nakvoti,. 
Nakvynužę turėti?

6. Prijojau kiemą — 
Kiemas iššluotas, 
Žiūriu pro langą — 
Drobės išaustos, — 
Čia yr mano mergužėlėj 
Drobelių audėjužė.

7. Leisčiau žirgužį 
Po žalią lanką, 
Maučiau žiedužį 
Ant baltų rankų, — 
Čia yr mano mergužėlėj 
Drobelių audėjužė.

8. Žvengia žirgužis 
Po žalią lanką, 
Zėr žiedužėlis 
Ant baltų rankų, 
Kad yr mano mergužėlė, 
Drobelių audėjužė.

430

Blažienė

1. Mūsų vyras aukštas, 
Jo kišenėj šaukštas, 
Tili lili, dūda dūda, 1
Tili lili dūda.*  2 k

• Žemiau po kiekvieno posmo panašiai talanduok: „Tili, lili, dūda dūda, tili lili 
dūda."
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14. Mačiulienė daržė, 
Kajp gegūtė berže.

15. Karkutiėne kieme, 
Kajp klecke'lis piene.

16. Žyliėnė-gerū žmūna, 

Bus brąngvynu kiek tik 
nėnnt.

17. Būkaniėnė-gerU. žmūna, 
Raugė sūri su smiėtūna.

18. Burkšienė-gerū žmūna, 
Divė sūri sn smiėtūna.

19. Cvirkiėne su vajkajs, 

Kajp kačiūkė su plauk&js.

20. Banys ąnt galu, 

Raugaia sinkavu.

21. Medūnas vidury, 

Saku dūdos ne turpis.

22. Dūdaj viė'tos ne turėjo, 
Pas Pūjka pasidėjo.

23. Petrajtis iš matėnės, 

Traukia dūda iš- po lūvos.

24. Lindikas išsiskyręs, 
Traukia dūda įsispyręs

25. Pesėj, didi vyraj, 
Pūčia dūda įsispyrė.

2. Musu būras štukūrius, 
Jffjū r^nko medalis koris.

3. Masiulis salė kėlu 
Nėr jam mėsūs, ui kaule'lu.

4. Bakšajtis ąnt galu, 
Rūda šUni pagavu.

5. Stelgys žiurėju, 
Kajp jin JUpti pradeju.

6. Ramūnu daug mergū, 
Te lekia daug vanagu.

7. Maurūšas už tvorūs, 
Grėjtaj mėrgas nukarės.

8. Žilūks, trąmpkojUks, 

Apie mėrgas, kajp ožiūks.

9. Tarūtis, benigis, 

Apie mėrgas ne grajbys.

10. Jūras, anas rūkis,
Ne bučiffs jau būbos snūki.

11. Mlnkus-nestas, 

Jū pati, kajp piestas.

12. Rugienius išsišiė'pes, 
Bučiffs pače pasistiepęs.

13. Klrmimėne dajll, 
Ąnt šūkimu smajll.
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2. Mūsų būras štukorius, 
Jojo rankoj medaus korys.

3. Masiulis šalia kelio, 
Nėr jam mėsos nei kaulelių.

4. Bakšaitis ant galo 
Rudą šunį pagavo.

5. Stelgys žiūrėjo, 
Kai jį lupti pradėjo.

6. Ramūno daug mergų, 
Ten lekia daug vanagų.

7. Maurušas už tvoros 
Greitai mergas nukaros.

8. Ziliuks, trumpkojuks, 
Apie mergas kaip ožiuks.

9. Tarutis, benagis, 
Apie mergas negraibys.

10. Juras, anas rukis, 
Nebučiuos jau bobos snukį.

11. Minkus riestas, 
Jo pati kaip piestas.

12. Rugienius išsišiepęs, 
Bučiuos pačią pasistiepęs.

13. Kirminienė daili, 
Ant šokimo smaili.

14. Mačiulienė darže 
Kaip gegutė berže.

,15. Karkutienė kieme 
Kaip kleckelis piene.

16. Žilienė — gera žmona, 
Bus brangvynio, kiek tik norint.

17. Bokanienė — gera žmona, 
Raugė sūrį su Smetona.

18. Burkšienė — gera žmona, 
Davė sūrį su Smetona.

19. Cvirkienė su vaikais 
Kaip kačiukė su plaukais.

20. Banys ant galo 
Raugalą šinkavo.

21. Medūnas vidury, 
Sako — dūdos neturįs.

22. Dūdai vietos neturėjo, 
Pas Puiką pasidėjo.

23. Petraitis iš malonės 
Traukia dūdą iš po lovos.

24. Lindikas išsiskyręs, 
Traukia dūdą įsispyręs.

25. Pesiai, didi vyrai, 
Pučia dūdą įsispyrę.

801



26. Taručiūks, maz’učiūks, 
Veža dildą ąnt račtūku.

27. Kalvitikas, priėtel&kas, 
Traukia d ūda, kajp bėri ūkas.

28. Lostys ąnt k^mpu, 
Visks dūdas tįmpu.

19. Būrkša ąnt galu, 
Visks dūdas iš vai u.
v

30. Skidragys kajp supyku, 
Visos dūdos išnyku.

31. Pavadinkit Bernadyna, 

Kursaj dūdas pagadinu.

32. Pavadinkit Jūna, 

Tosios dūdos pūna.

33. Pavadinkit Matūka, 

Kuris dūdas nusūku.

34. Siųnskit Mare i Žagare, 

Kad parvėžtu dūda variu.

35. Dffkit G ūdų j kopūstu, 

Kad jis dūda išpūstu.

36. Guds kopūstu ne valgu, 

Tvūkit Gūdą par gūlva.

37. Dabkus ąnt du bes, 

Visas dūdas apturės.

50. Liitvinas ąnt kalvūs,

38. Galūnas, stnukaūsis, 

Visūs dūdas išklausys.

39. Vajčiūnas, šunakys, 

Daugiaū pypkės ne rūkys.

40. Grigas ąnt galu, 
• Po pe'čiumi sušalo.

41. Norvilą ąnt vejos, 

Kajp karvelis ąnt tvoros.

42. Balnys, štyvas, 
ėjna led gyvas.

43. Kųnctuj teku Inkstaj, 
Kad jis gūli mjnkstaj.

44. Staniūlis, Ilga skrąnda, 
Smogė ž^nta ir i sprandą

45. Urbas, juda skranda 
Po ūžpečki ne suranda.

46. Paurys labaj storas, 
Niė'kad n’ ėjna iš pastūgės.

47. Velička ąnt ardu, 

Tur lopeta tarp dąntū.

48. Lūtkus, žvejinjnkas, 

Bo jis didis brąnginjfnkas.

49. Eabanas, žuvinjnkas, 

Labaj didis provinjnkas.
* ♦

Jis kasdiė'na ąnt provos
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26, Taručiuks, mažučiuks, 
Veža dūdą ant račiukų.

27. Kalviukas, prieteliukas, 
Traukia dūdą kaip bėriukas.

28. Lostys ant kampo 
Visas dūdas tampo.

29. Burkša ant galo 
Visas dūdas išvalo.

30. Skidragys kai supyko, 
Visos dūdos išnyko.

31. Pavadinkit Bernadiną, 
Kursai dūdas pagadino.

32. Pavadinkit Joną, 
Tosios dūdos poną.

33. Pavadinkit Matuką, 
Kuris dūdas nusuko.

34. Siųskit Marę į Žagarę, 
Kad parvežtų dūdą vario.

35. Duokit Gudui kopūstų, 
Kad jis dūdą išpūstų.

36. Guds kopūstų nevalgo, 
Tvokit Gudą per galvą.

37. Dabkus ant duobės 
Visas dūdas apturės.

38. Galūnas, striukausis, 
Visas dūdas išklausys.

39. Vaičiūnas, šunakys, 
Daugiau pypkės nerūkys

40. Grigas ant galo 
Po pečiumi sušalo.

41. Norvilą ant vejos, 
Kaip karvelis ant tvoros

42. Balnys, štyvas, 
Eina led gyvas.

43. Kunciui teko inkstai, 
Kad jis guli minkštai.

44. Staniulis, ilga skranda, 
Smogė žentą ir į sprandą

45. Urbas, juoda skranda, 
Po užpečkį nesuranda.

46. Paurys, labai storas, • 
Niekad neina iš pastogės.

47. Velička ant ardų 
Tur lopetą tarp dantų.

48. Liutkus, žvejininkas, 
Bo jis didis brangininkas

49. Labanas, žuvininkas, 
Labai didis provininkas.

50. Liutvinas ant kalvos, 
Jis kas dieną ant provos.
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431.

1. Aš ryteli atsikėlus, 
O aš ėjau vąndenė'lu 

Su žalųjų uzbonė'lu.|ds.

2. Ma be-nėšant vąndenėh, 
Ir sutjnku bajorė'li, 
Eabaj pūjku dvarunė'li.

3. Jis paprašė vąndenė'lu 
Jš žatūjū uzbonė'lu, 
Iš žalųjų uzbonė'lu,

4. Jis be-gerdams vąndeneli, 

Ir sukūlė' uzbonė'li, 
Sugraudinu širdele.

5: Cit, ne vėrki, mergužėlė. 

Ramink savu širdužėle, 

Aš tau dūsių pora vistu.

6. Aš ne noriu poros vištų, 
Ma ne rėjkia užmokėti, 
Tik ma gajla uzbonė'lu.

7. Uzbonė'li manu, 
Zalukė'li manu, 

Ir sukūlė jaunas pčnas.

8’. Cit,., „lyrūk: pęnkta stropa bajgiant: aš tau dūstu pora: 
žąnsū,—kiaūlu,—aviu,—karvių,—jaučiu,— žirgu, savu dvara; 
ir potam 6-tas ir 7-tas posmas, ir bajgk tajp:“)

9. Cit, ne verki, mergužėlė, 10. Dė'ku Dtėvuj, ponuj Diėvuj, 
Ramink savu širdužėle, Gaunu poną už uzbūna,

Aš tau tėkšiu patsaj ponas. Gaunu pūna už uzbona

439.

1 Parvedžiau piče 
Iš varganu stūnu,. 

Ąnt manu labu 

Sau ragus igavu;

2 . Ponus, ktmigus 
Norėjų prilygti, 

O vyra savu
Su tarboms varyti.
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•431

Dabkuvienė

l. Aš rytelį atsikėlus, 
O aš ėjau vandenėlio 
Su žaliuoju uzbonėliu. (2 k.)

2. Man benešant vandenėlį, 
Ir sutinku bajorėlį, 
Labai puikų dvarūnėlj.

3. Jis paprašė vandenėlio 
Iš žaliojo uzbonėlio, 
Iš žaliojo uzbonėlio.

4. Jis, begerdams vandenėlį. 
Ir sukūlė uzbonėlį, 
Sugraudino širdelę.

5. — Cit, neverki, mergužėle, 
Ramink savo širdužėlę, 
Aš tau duosiu porą vištų.

6. — Aš nenoriu poros vištų, 
Man nereikia užmokėti, 
Tik man gaila uzbonėlio.

7. Uzbonėlį mano, 
Žaliukėlį mano, 
Ir sukūlė jaunas ponas!

8. — Cit... (lyruok penktąjį posmą, baigdamas: „Aš tau duosiu porą žą

sų, — kiaulių, — avių, —. karvių, — jaučių, — žirgų, — savo dvarą, ir 

po to 6-tąjį ir 7-tąjį posmą, ir baik taip:)

9. — Cit, neverki, mergužėle, 
- Ramink savo širdužėlę,

Aš tau teksiu — patsai ponas.

10. — Dėkui dievui, ponui dievui 

Gaunu poną už uzboną, 
Gaunu poną už uzboną!

432

Pocalė

l. Parvedžiau pačią 
Iš vargano stono, 
Ant mano labo 
Sau ragus įgavo.

2. Ponus, kunigus 
Norėjo prilygti, 
O vyrą savo 
Su tarboms varyti.
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3. Ąntra parvedžiau 

Dldžej aukštu stonu, 
Atdūk giltinėj, 

Daug gęnčtū tarėju.

4. Su gęntlms savu 
Ir su brolu vajkajs, 

Sujėdė būta, 
Manu surėdyta.

5. Tre'če parvedžiau, 
Ne gaili sakyti, 

•Sėd, kajp pelėda, 
Kerčiė pasvadlnta.

6. Ketvirta parvedžiau,- 
Didelėj bagota, 

ktnešė pasogos
Arti milijonu;

7. Kurį kas-diena 
Pnė zėrkolu sėdėjų, 

Visa pašūga
Ąnt parėdu padėju.

8. Pęnkta pkrvedžiau 

Iš maldingu stėnų, 
Kurį kas-diėna 

Raząnčiu kai be j u;

9, Po visu maldų 
’lr poteriu savu, 

Vorėlka traukė, 
Pas vėrpele snaudė.

10. Šešta parvedžiau, 
Dldej išmoninga, 

Iš didžiu Išmonių 
Rugpjūty pablūdu.

11. Se'kma privylau, 
Kloštonaus mergele, 

Būvu pašvęnsta 
Minlška, Jadvyne.

12. Kajp ana pamanė 
Stėna moter/stos, 

Piktesne tapu
Už pati būdeli.

13. Septynias pačias, 
Ne niekus turėjau, 

Parėdė šlrdi, 
Kajp kirmis kokios.

14. Jau tunū mėtų 
Arti kėki šimtą, 
Ne-b’-Imciau šęndiena 

Už griėkus ni vienos.

488.

1. O m aš a lėle j, gydė, Ej, du, re'ti, 1
Ir visi paukštelėj, gydė, Re'ti, reti, dūra. (*)  J

(*) Tajp somffk pridffdams: „gydė“ ir „ej, du, re'ti, re'ti, 
reti dūra“. žėdnam pėsme žemiaū
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3. Antrą parvedžiau 9. Po visų maldų
Didžiai aukšto stono, — Ir poterių savo
Atduok giltinei, — Arielką traukė,
Daug genčių turėjo. Pas verpelę snaudė.

4. Su gentims savo 10. Šeštą parvedžiau
Ir su brolio vaikais Didžiai išmoningą,
Suėdė butą, Iš didžio išmonio
Mano surėdytą. Rugpiūty pablūdo.

5. Trečią parvedžiau, — 11. Sekmą privyliau
Negaliu sakyti, Klioštoriaus mergelę, —
Sėd kaip pelėda, Buvo pašvęsta
Kerčioj pasodinta. Minyška, Jadvynė.

6. Ketvirtą parvedžiau 12. Kaip ana permanė
Dideliai bagotą, Stoną moterystės,
Atnešė pasogos Piktesne tapo
Arti milijono, — Už patį budelį.

7. Kuri kas dieną 13. Septynias pačias
Prie zerkolo sėdėjo, Ne niekus turėjau,
Visą pasogą Perėdė širdį
Ant parėdų padėjo. Kaip kirmys kokios.

8. Penktą parvedžiau 14. Jau turiu metų
Iš maldingo stono, Arti kokį šimtą,
Kuri kas dieną Nebimčiau šiandieną
Rožančių kalbėjo, — Už griekus nė vienos!

433
Mockienė

1. O mašalėliai, gydo,
Ir visi paukšteliai, gydo, 
Ei, du, rėti, 1 _ .

2 2 K
Reti, reti, dura.*  Į

• žemiau kiekvieną posmą somuok, pridėdamas: „Gydo" ir „ei, du, reti, , reti, reti, 

dura/'
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2. Atbėga lapė, 
Taj gaspadinė.

3. Atbėga lapė, 
Jos tfdega šlapti.

4. Atbėga zūjkis, 
ūsaj užsirietę.

6. Atbėga meški. 
Jos stribūna pleška.

7. Atbėga styma, 
Jos auselės pirmi.

8. Atbėga vilkas, 

O jis labaj pilkas.

5. Atbėga briedis, 
Visas apsitnėdes.

9. Atbėga šėmas, 
Jisaj Diėvu tarnas.

434.

1. Ej, aš nėnu miėgu, 
Saldžiūjū miėgelu, 

Toli minu tėviškėlė, 1 , 
XT l'. HS

5. O aš nusiėjčiau 
I žala ląnkcle,

Ne galū parėjti.J

2. O aš nusiėjčiau
I žala girele, 

Atsigulčiau žalė gino, 
Tarp žalū puse'lu.

3. Kad vėjelis pūtė, 
Tos pušelės siaudė, 

Taj ma sunkūs pailsėlis 
Tarp žalū pusėlu.

4. Ej, aš... („k. v. pirmas 

posmas").

808

Atsiginčiau žalė ląnkū, 
Baltės dobilelūs.

6. Kad vėjelis pūtė,* 
DobilėleJ siaudė, 

Taj ma sunkūs pailsėlis 
Baltės dobilelūs.

7. Ej, aš... („1. p.“)

8. O aš nusiėjčiau
1 rūtų darželi, 

Atsiginčiau rūtų daržė, 
Tarp žalū rutilu.

9. Kad vėjelis pūtė,

Tos rūtelės siaudė, 
Taj ma sunkite pailsėlis 

Tarp žalū rutc'lu.



2. Atbėga lapė, 
Tai gaspadinė.

3. Atbėga lapė, 
Jos uodega šlapia.

4. Atbėga zuikis, 
Ūsai užsirietę.

5. Atbėga briedis, 
Visas apsitriedęs.

6. Atbėga meška, 
Jos stribūna pleška.

7. Atbėga stirna, 
Jos auselės pirma.

8. Atbėga vilkas, 
O jis labai pilkas.

9. Atbėga šernas, 
Jisai dievo tarnas.

434

Baltrušaičiukė

1. Ei, aš noriu miego, 
Saldžiojo miegelio, 
Toli mano tėviškėlė, 1 % 

Negaliu pareiti. J

2. O aš nusieičiau
Į žalią girelę. 
Atsigulčiau žalioj girioj 
Tarp žalių pušelių.

3. Kad vėjelis pūtė, 
Tos pušelės siaudė, 
Tai man' sunkus poilsėlis 
Tarp žalių pušelių.

4. Ei, aš... (1 posmas)

5. O aš nusieičiau 
Į žalią lankelę,

Atsigulčiau žalioj lankoj, 
Baltuos dobilėliuos.

6. Kad vėjelis pūtė, 
Dobilėliai siaudė, 
Tai man sunkus poilsėlis 
Baltuos dobilėliuos.

7. Ei, aš... (1 p.)

8. O aš nusieičiau 
Į rūtų darželį, 
Atsigulčiau rūtų darže 
Tarp žalių rūtelių.

9. Kad vėjelis pūtė, 
Tos rūtelės siaudė, 
Tai man sunkus poilsėlis 
Tarp žalių rūtelių.
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II. O aš nusiėjčiau 12. Kad vėjelis pūtė,

I aukšta svirneli, Taj svirnelis ūžė,
Atsigulčiau aukštam svirnė, Taj ma lęngvas pailsėlis

Margos perynėlės. Aukštame svirnely

935.

1. Ejaū par batika, 
Žalį rugūčej, 

ėjaū par zjntra, 
Žala giružė, 

čiulba girtos paukštelėj,! 
Ramiu manu širde'le. J

4. Devynias naktis 

Miegu ne migau, 

Devynias liktis 
Lyg sužibinau, 

Tėve'lu be-laukdama, 
širdelės be laukdama.

2. Ciūlbat, ne čiūlbat. 
Girios paukšte'lej, 
Ne nuramlnsit 
Manu širdelės;

Aš ne tunu tėve'lu, 
Aš ne turiii širdelės.

3. Ej, toli, toli 
Manu tėvelis, 
Ej. toli, tūli 
Manu senasis, 

Ąnt šukštfijū kalne]u, 

Po stėraja žemele.

5. Ėjau par lauka,... („k. v. 

Laskūk lygi:.
Aš ne turiii močiutės, 

Aš ne turiu širdelės.")

6. Ej, toli,. toli 
Manu močiute, 
Ej, toli, toli 
Manu senoji, 
Ąnt augštujū kalne'lu, 

Po stėraja žemele.

7. Devynias naktis... („4 p. bajgiant: brolelu, sunelu, seselės, 
dukreles, mergelės be-laukdama.

(„Tajpojaū apdajnuja: broleli, sūneli, sesele, dukrele, 
mergele“)

810



10. O aš nusieičiau 
Į aukštą svirnelį, 
Atsigulčiau aukštam svirne, 
Margos’ perynėlės’.

11. Kad. vėjelis pūtė, 
Tai svirnelis ūžė, 
Tai man lengvas poilsėlis 
Aukštame svirnely.

•435

Masaitlenė

1. Ėjau per lauką — 
Žali rugučiai, 
Ėjau per antrą — 
Žalia giružė, — 
Čiulba girios paukšteliai, | 
Ramin mano širdelę. Į

4. Devynias naktis 
Miego nemigau, 
Devynias liktis 
Lig sužibinau, 
Tėvelio belaukdama, 
Širdelės belaukdama.

2. Ciulbat, nečiulbat, 
Girios paukšteliai, 
Nenuraminsit 
Mano širdelės, — 
Aš neturiu tėvelio, 
Aš neturiu širdelės.

3. Ei, toli, toli 
Mano tėvelis, 
Ei, toli, toli 
Mano senasis, — 
Ant aukštojo kalnelio 
Po sierąja žemele.*

• Taip pat apdainuoja: brolelį, sūnelį, seselę, dukrelę, mergelę.

5. Ėjau per lauką... (k. a. 
laskuok ligi: 
„Aš neturiu močiutės, 
Aš neturiu širdelės...“)

6. Ei, toli, toli 
Mano močiutė, 
Ei, toli, toli 
Mano senoji, — 
Ant aukštojo kalnelio 
Po sierąja žemele.

7. Devynias naktis... (4 p., baigiant: brolelio, sūnelio, seselės, dukrelės, 
mergelės belaukdama.)
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436

1. Ąnkstl ryta rytužėli 
Saulelė, tekeju, 

Minu miela matušelė 
Pro lą'nga vejzdėju.

4. Ej, dukrelė, dukrelajtė, 

Ne-tiesa kalbė'jej, 
Savu miela bernužėli 

Par lauka lydejej.

2. Ej, dukre'lė, dukrelajtė, 
O kur vajkštinėjej?

O kur tavu vajnikėli 
Raselė užkrltu?

3. Ąnkstl ryta rytužė'li 

Rūteles ravėjau, 
Tenaj manu vajnikėli 

Raselė užkr'itu.

5. Jus, šikstuklej, pavyduklej, 
Jus ma pavydė'juf.

Kad pamatėt' mane jauna 
Su bernėlu kalbant.

6. Tegti kalbiė, te-si-žinaj, 

Kajp patys išmanu, 
Vadu su mferge'le bi viens 

širdelė dumoiuv

439.

1: Ar aš ne sakiau, 

Manu sese'lė:

Ne sėk, ne sėk 
Žalu rutėlu.

2. Aš ne dėl tavęs 
Rutėles sėjau, 

Ni dėl tives
Gražėj ravėjau.

3. Iš rupestėlu 
Rutėles sėjau, 

Iš gajiastėlu 
Gražėj ravėjau.

4 Ne tiek rutėlu 
Žalu lape'lo, 

Kiek ant seselės 
šauniu žodėlu.

5. Ej, nubirs, nubirs, 
Žali lapelėj, 

Ir nū seselės 

šaunus žodėlej.

6. Ar aš ne sakiati, 

Manu broleli: 
Ne šerk, ne šerk, 
Bėru žirgėlu.
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436
Stirbinskaitė

1. Anksti rytą rytužėlį 4.
Saulelė tekėjo, 
Mano miela motušėlė į „ , 

> 2 k.Pro langą veizdėjo. J

— Ei dukrelė dukrelaite, 
Netiesą kalbėjai, 
Savo mielą bernužėlį 
Per lauką lydėjai.

2. — Ei dukrele dukrelaite, 
O kur vaikštinėjat?
O kur tavo vainikėlį 
Raselė užkrito?

5. — Jūs šykštuoliai, pavyduoliai, 
Jūs man pavydėjot, 
Kad pamatėt mane jauną 
Su berneliu kalbant!

3. — Anksti rytą rytužėlį 
Rūteles ravėjau, 
Tenai mano vainikėlį 
Raselė užkrito.

6. — Tegu kalbie, tesižinai, 
Kaip patys išmano, 
Vedu su mergele by viens 
Širdelėj dūmojov!

437

Adomaitienė

1. — Ar aš nešalčiau, 
Mano sesele:
Nesėk, nesėk 1 _ , 

> 2 kŽalių rūtelių. J

2. — Aš ne dėl tavęs 
Rūteles sėjau, 
Nei dėl tavęs 
Gražiai ravėjau.

3. Iš rūpestėlio 
Rūteles sėjau, 
Iš gailestėlio 
Gražiai ravėjau.

4. Ne tiek rūtelių 
Žalių lapelių, 
Kiek ant seselės 
Šaunių žodelių.

5. Ei, nubirs, nubirs 
Žali lapeliai 
Ir nuo seselės 
Šaunūs žodeliai.

6. — Ar aš nesakiau, 
Mano broleli: 
Nešerk, nešerk 
Bėro žirgelio.
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7. Aš ne dėl tavęs 
Žirgeli šėriau, 

Ni dėl tives 
Gražėj balnūjau.

9. Kiek ąnt zirgėlu 
šėrkšnu plaukėtu,

8. Iš rupestelu 
Žirgeli šėriau, 

Iš gajlastė'lu 
Gražėj balnojau. 

*
Tiek ąnt brole'Iu 
šauniu žodėlu.

438.

1. Ej, žydėk, žydėk, 
Sausčji lazdelė,

Ej, žydėk, žydėk, | 
Sau sėji būdama. j

5. Ej, tekėk, tekėk, 
Vargtum mergelė,

Ej, tekėk, tekėk 
Vargtuy būdama.

2. Kajp aš žydėsiu, 
Sausčji lazdelė,

Kajp aš žydėsiu, 
Sausčji būdama?

3. O kas ma suklės 
Žalėsius lape'lūs?

O kas ma sukraus 
Raudėnus žiėdelus?

4. Vėjelis suklės 
Žalėsius iapėlus,

Saulelė sukraus 
Raudėnus žiėdc'lus.

6. Kajp aš tekėsią, 
Vargtum mergelė, 

Kajp aš tekėsiu
Vargtižy būdama?

7. O kas ma sukr&us 
Aukštąjį krajtėli?

O kas ma sukviė's 
Svotbe'les pulkėli?

8. Naktėlė sukr&us 
Aukštąjį krajtėli, 

Brolelej sukviės
Svotbėlės pulkėli.

439.

1. Aš išlėjdau bernėli 
I dldiji kare'li;

Jis parkalbeju 

Jauna mergele, 
Pats i kara išjūju

ds
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7. — Aš ne dėl tavęs 8. Iš rūpestėlio
Žirgelį šėriau, Žirgelį šėriau,
Nei dėl tavęs Iš gailestėlio
Gražiai balnojau. Gražiai balnojau.

9. Kiek ant žirgelio
Šerkšnų plaukelių, 
Tiek ant brolelio 
Šaunių žodelių!

438
Kimontienė

1. — Ei, žydėk, žydėk, 5. — Ei, tekėk, tekėk,
Sausoji lazdele, — Vargužio mergele, —
Ei, žydėk, žydėk, 1 % * Ei, tekėk, tekėk,
Sausoji būdama! J * Vargužy būdama!

2. — Kaip aš žydėsiu, 6. — Kaip aš tekėsiu,
Sausoji lazdelė, — Vargužio mergelė, —
Kaip aš žydėsiu, Kaip aš tekėsiu,
Sausoji būdama? Vargužy būdama?

3. 0 kas man sukies 7. 0 kas man sukraus
Žaliuosius lapelius, Aukštąjį kraitelį,
0 kas man sukraus 0 kas man sukvies
Raudonus žiedelius? Svotbelės pulkelį?

4. — Vėjelis sukies 8. — Naktelė sukraus
Žaliuosius lapelius, Aukštąjį kraitelį,
Saulelė sukraus Broleliai sukvies
Raudonus žiedelius. Svotbelės pulkelį.

•439
Bakšaitienė 

1. Aš išleidau bernelį 
į didįjį karelį.
Jis perkalbėjo ’ 
Jauną mergelę, 
Pats į karą išjojo.

2 k.
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2. Tu, minu mergužėlė, 
Mergelė, lelijėlė, 

A^ tau nutversiu 

Rūtų darželi

žalyje viėškelelu.

3. Tu, manu bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 

Kad ir nutversi 
Rūtų darželi. 

Tik ne ve'lysi 
Jaunaj merge'lej 

Žalu rute'lu skinti.

4. Tu, manu bernužėli, 
Baltūsis dobilėli, 

Išbudavoki 
Marga dvare'li 

Ąnt jurūžtu kraštėlu.

5. Kad ne būtu liepelėj 
Ni žalųjų varėlu, 

Kad nū auksėlu, 

Nū cidabrelu, 
Dejmentūžiu Jąngėlis.

V
6. Salė tūjfi dvarėlu 

Malūnu ažerėlis, 
Uj, plauku, nardu 
Rajba ąnte'lė 

Malūnu ažerėly.

12. O tu, manu mergelė, 
Baltoji lelijėlė, 

Až išvandravaū 
Visa žeme'le,

7. O ne ąntėlė plauku, 
Ni rajbunelė nardu, 

Uj, vėrke, vėrkė, 

Jaunk merge'le 

Ne trčpyjus bernėlu.

8. Po jūružes be-plaūkant, 
Po marūžes be-nardantl 

O až pamačiau 
Jauna varte'li

Pajurūžėms vajkžčiojant.

9. O tu, manu varte'li, 
Girelės valdonei), 

Ejk že, varteli, 
Arti pas mine, 

Dumosiva durneles.

10. Su vartūžiu be-kalbant, 
Dume'les be-dumojant, 

O až pamačiaū 
Savu berne'li

Is karužių parjojant.

11. 0 tu, manu berneli, 
Baltūsis dobilėli, 

Atsimajnyki 
Auksu žiedeli, 

Ir mejlūsius žodėlus.♦ *
O tik n’aplėjdau 

Savu mergelės, 

Baltosios lelijėlės.
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2. — Tu mano mergužėle, 
Mergele lelijėle, 
Aš tau nutversiu 
Rūtų darželį 
Salyje vieškelėlio.

3. — Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Kad ir nutversi 
Rūtų darželį, 
Tik nevelysi 
Jaunai mergelei 
Žalių rūtelių skinti.

4. Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Išbudavoki 
Margą dvarelį 
Ant jūružių kraštelio.

5. Kad nebūtų liepelės 
Nei žaliojo varelio, 
Kad nuo aukselio, 
Nuo sidabrėlio, 
Deimantužio langelis.

6. Salia tojo dvarelio 
Malūno ežerėlis, 
Ui, plauko nardo 
Raiba antelė 
Malūno ežerėly.

12. — O tu, mano mergele, 
Baltoji lelijėle, 
Aš išvandravau 
Visą žemelę, 
O tik n’apleidau 
Savo mergelės, 
Baltosios lelijėlės!

7. O ne antelė plauko, 
Nei raibūnėlė nardo, — 
Ui, verkė, verkė 
Jauna mergelė, 
Netropijus bernelio.

8. Po jūružes beplaukiant, 
Po maružes benardant, - 
O aš pamačiau 
Jauną vartelį 
Pajūružėms vaikščiojant,

9. — O tu, mano varteli, 
Girelės valdonėli, 
Eik šen, varteli, 
Arti pas mane, 
Dūmosiva durneles.

10. Su vartužiu bekalbant, 
Durneles bedūmojant, 
O aš pamačiau 
Savo bernelį
Iš karužio parjojant.

11. — O tu, mano berneli, 
Baltasis dobilėli, 
Atsimainyki 
Aukso žiedelį 
Ir meiliuosius žodelius.
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440

1. Ąnt tėvėlu didžiu dviru
-Balti jiė'va žydi;

Baltės jie vos judos ugos 
Ir šake'les Ijfnku.

ds

i. Te vajkščioju, ulavėju 
Močibtės dukrelė;

Plonės drobės marskinėlej, 

Baltajs šiikajs siūti.

3. Plonės drobės marškinė'lej, 
Baltajs šilkijs siūti, 

Ejdamėšku šniuravėnė 

Cidabru vadžiota.

4. Ąnt atjoja trys bernyčej 

Visi trys ne ved e;
Viėnas ėmė už rąnkėlės, 

Antras už antrosios,

6. Risi bučiau ir a t kr ėj pus, 
Ąnt tavęs ake'les, 

Nutrotyjau vajnikeli
Par tivu lusteli.

7. Kad žinėčiau, mergužėlė, 
Par manu lusteli, 

Dovanočiau bėra žirgą, 

šimtą raudonūju.

8. Bė'ras žirgas už vajnlka, 
šimtas ąnt mujlelu: 

Prauskis, manu mergužėlė, 

Nor baltaj burne'le.

9. Kad ir praustu, parsipraūsio, 
Tik tokia ne būsiu, 

Tik ne būsiu tėkia graži, 

Kajp pas motynė'le.

S. O šiam trečiam pagajlė'ju, 
širdelė skaudėju, 

Kad mergelė ne atkrejpė 
Ąnt manės akėlu.

*
11. Aš pas savu motynėle, 

Kajp rėžė, žydėjau,

10. Aš pas savu motynė'le 
Balta be raudona, 

O pas tave bernužėli 
Juda jūdbruvėlė.

Į *
O pas tave, bernužėli, 

Kajp meta, pavytam

441.

1. Galė tevužė'lu
Mirgu dvaružėlu

Aug žilas ąnžūliržė'lis 

Bu trimis liėmenėlejs,
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•440
Dievienė

1. Ant tėvelio didžio dvaro 6.
Balta ieva žydi, —
Baltos ievos juodos uogos)
Ir šakelės linko. I

2. Ten vaikščiojo uliavojo 
Močiutės dukrelė, — 
Plonos drobės marškinėliai, 
Baltais šilkais siūti.

3. Plonos drobės marškinėliai, 
Baltais šilkais siūti, 
Eidamoško šniūravonė, 
Sidabru vadžiota.

4. Ant’ atjoja trys bernyčiai, 
Visi trys nevedę, — 
Vienas ėmė už rankelės, 
Antras už antrosios,

5. O šiam trečiam pagailėjo, 
Širdelė skaudėjo, 
Kad mergelė neatkreipė 
Ant manęs akelių.

— Rasi būčiau ir atkreipus 
Ant tavęs akeles, — 
Nutrotijau vainikėlį 
Per tavo liustelį.

7. — Kad žinočiau, mergužėle. 
Per mano liustelį, 
Dovanočiau bėrą žirgą, 
Šimtą raudonųjų.

8. Bėras žirgas — už vainiką, 
Šimtas — ant muilelio: 
Prauskis, mano mergužėle, 
Nors baltai burnelę.

9. — Kad ir prausiu, persiprausiu 
Tik tokia nebūsiu, 
Tik nebūsiu tokia graži 
Kaip pas motinėlę.

10. Aš pas savo motinėlę 
Balta be raudona, 
O pas tave, bernužėli, 
Juoda juodbruvėlė.

11. Ašpas  savo motinėlę 
Kaip rožė žydėjau, 
O pas tave, bernužėli, 
Kaip mėta pavytau.

*

*441
Teresienė 

l. Gale tėvužėlio
Margo dvaružėlio
Aug žalias ąžuolužėlis l 2 k 
Su trimis liemenėliais. |
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2. O aš pasąmdyčiau 

Tris kirtėjužėlus, 
Paklrsdinčiau ąnžuleli, 

Išskaldyčiau lęntėles.

3. O kajp išskaldysiu 

Baltas lęntužėles, 
Padirbdinčiau lajvužėli 

Padirbdinčiau lajvėli.

4. O kajp padirbdinčiau 
Nauja lajvužėli, 

Nulėjstu ąnt juruželu, 
Nulejsiu ąnt marėlu.

5. Pilnas lajvužėlis 
Jaunu merguželu, 

Via jaunūju merguželu, 

Vis jaunėju mergėlu.

6. Ej, išėjk, išėjk,

Manu brolužėli, 
Išsiskirk sau mergužėle, 

Išsiskirk sau mergele.

7. Manu mergužėlės 
Naiijas vjnduželis, 

Vėrpė baltus linužėlus, 
Ir baltusius šilkėlus.

441
(Piėmėns dajna.)

1. Ej, ginkit, ej, varykit, 

Varynėkit kiaūles, 

Kiaules, kiaulėles, 

K la u lėles.

2. Mergužėlės, lelijėlės, 
Baltu linū verpėjelės, 
Plonu drobių audėjėlės, 

Ar jus verpiat, 
Ar jus verkiat, 

Ar jus audžiat, 
Ar jus snaudžiat, 
Tik varykit, varinėkif 
Kiaūles, kiaules, kiaulėles, 

Kiaulėles.

3. Mesk šaudykle už nytėlu, 
Imk rykštele i rąnkėle, 
Tik varykit, varynėkit, 

Kiaules, kiaūles, kiaulėles, 
. Kiaulėles.

4. Mes nuglnsim

Par aukštus kalnus, 

Par dobilynus, 

Ne matysit, ne girdėsit, 
Kur varyti kiaūlu, 
Kiautu, kiaulėlu, 

Kiaulėlih
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2. O aš pasamdyčiau 
Tris kirtėjužėlius, 
Pakirsdinčiau ąžuolėlį, 
Išskaldyčiau lenteles.

3. O kai išskaldysiu 
Baltas lentužėles, 
Padirbdinčiau laivužėlį, 
Padirbdinčiau laivelį.

4. O kai padirbdinčiau 
Naują laivužėlį, 
Nuleistu ant jūružėlių, 
Nuleistu ant marelių.

5. Pilnas laivužėlis 
Jaunų mergužėlių, 
Vis jaunųių mergužėlių, 
Vis jaunųjų mergelių.

6. — Ei, išeik, išeik, 
Mano brolužėli, 
Išsiskirk sau mergužėlę, 
Išsiskirk sau mergelę.

7. — Mano mergužėlės 
Naujas vindužėlis, — 
Verpė baltus linužėlius 
Ir baltuosius šilkelius.

442
Viksva

(Piemens daina)

1. Ei, ginkit, ei, varykit, 
Varinėkit kiaules, 
Kiaules, kiauleles, 
Kiauleles!

2. Mergužėlės lelijėlės, 
Baltų linų verpėjėlės, 
Plonų drobių audėjėlės, 
Ar jūs verpiat, 
Ar jūs verkiat, 
Ar jūs audžiat, 
Ar jūs snaudžiat, 
Tik varykit, varinėkit 
Kiaules, kiaules, kiauleles, 
Kiauleles!

3. Mesk šaudyklę už nytelių, 

Imk rykštelę į rankelę, 
Tik varykit, varinėkit 
Kiaules, kiaules, kiauleles, 

Kiauleles!

4. Mes nuginsim 
Per aukštus kalnus, 
Per dobilynus, 
Nematysit, negirdėsit, 
Kur varyti kiaulių, 
Kiaulių, kiaulelių, 
Kiautelių!
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413

1. Ėjna močihtė par dvareli, 

Sivu dukrele kilodama: 
Kelki, kelki, ) , 

? ds
Dukrelė, lėtunele. j

3. O kad nuėjsi pas anyta, 
Pas anytėle, muronele, 

Rejks ryteli ąnkstl kelti, 
Sunkias girneles trinkti.

2. Močiutės kelta da ne kelau 

Da patalėlejs užsiklūjau, 
Sildžej, gardžėj

Lyg aušrūžej miėgčjau

«
6. Kajp užsimiršt, be-dajnffsi, 

Kajp atsiminsi, be-raud6si,

,4. Tu ąnkstl ryteli keldama. 
Sinkias girndlės trinkdama, 

T^nkej sivu
Močiiite minavusi.

* ♦
T^nkej sivu 

Močiūte minavčsi.

444.

1. Augin našlė du sūnų, 

Ir nhnešė ąnt minu. Jds

2. Ir nftnešė ąnt minu, 

Ir ighldė i lijva.

V
3. Čiūčia, lūla, lajvėli, 

Augink, Diėvaj, sunėlu.

4.1 septintas metelus 
Išėjk, našle, ąnt dvaru.

5. Išejk, našlė, ąntdviru, 

Pasižiūrėk ąnt manu.

6. Ir Atplaukia lajve'lis, 
Tam lajvėly ponajčej:

7. Kū tu, našlė, če stdvi? 

Ar tu mbdu dabūji?

8. Ar tu m ūdų dabūji?
Ar už vienu ejt nori?

9. Ar už vienu ejt nūri? 
Ar už ąntru-dukrele?

10. Taj aš jūdų daboju, 
Taj už vienu ejt noriu.

11. Taj už vienu ejt ndnu, 
Taj už ^ntru-dukrėle.

12. Triukiv, broli, kardeli, 
Klrsiv našlėj galvele.
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443
Dabkuvienė

1. Eina močiutė per dvarelį, 
Savo dukrelę kilodama: 
— Kelki, kelki. 1 2 k 
Dukrele lėtūnėle! J

2. Močiutės kelta dar nekėliau, 
Dar patalėliais užsiklojau, 
Saldžiai gardžiai 
Lig aušružei miegojau.

3. — O kad nueisi pas anytą, 
Pas anytėlę niūronėlę, 
Reiks rytelį anksti kelti, 
Sunkias girneles traukti.

4. Tu, anksti rytelį keldama, 
Sunkias girneles traukdama, 
Tankiai savo 
Močiutę minavosi.

5. Kai užsimirši — bedainuosi, 
Kai atsiminsi — beraudosi, 
Tankiai savo 
Močiutę minavosi.

444
Rožienė

1. Augin našlė du sunu 
Ir nunešė ant marių. (2 k.)

2. Ir nunešė ant marių, 
Ir įguldė į laivą.

3. — Čiūčia liūlia, laiveli, 
Augink, dievai, sūneliu.

4. — J septintus metelius 
Išeik, našle, ant dvaro.

5. Išeik, našle, ant dvaro, 
Pasižiūrėk ant marių.

6. Ir atplaukia laivelis, 
Tam laively ponaičiai.

7. — Ko tu, našle, čia stovi, 
Ar tu mudu daboji?

8. Ar tu mudu daboji,
Ar už vieno eit nori?

9. Ar už vieno eit nori,
Ar už antro — dukrelę?

10. — Tai aš judu daboju, 
Tai už vieno eit noriu.

11. Tai už vieno eit noriu, 
Tai už antro — dukrelę.

12. — Traukiv, broli, kardelį, 
Kirsiv našlei galvelęl
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13. GMi našlė kraujffse, 

O jau mūdu vargifse.

16. Kur priplauksi? žilvyti,

14. Seskiv, brdli, i lajva, 
Plaūksiv jūres-mare'les.

♦
Taj bus mūsų močiūtė.

445.

1. Aš prašiau, meldžiaū 
Sena tėvužė'li:

Sėk ma gelsvus linnžėlns;

Paskutini metūžej.

2. Line'lus roviau, 
Rankas mazgojau, 

Nuskąndinaū žiedužėli
I m arei u dugnūži.

3. O ir atjoja 
Jaunas bernužėlis

Pajūrėms —pamaruželėms 
Ąnt jūdbėnu žirgiižiu.

5. O ku ne vėrksiu, 
Jaunas bernužėli, 

Nuskąndinaū žiedužėli
I mare'lu dugnūži.

6. Te, lajkyk žirgą, 
Te kamanuželes, 

Aš išgriebsiu žiedužėli
Iš mare'lu dugnūžiu.

7. Jū tolyn plaūkiu, 
Jū gilyn grumstu, 

Jū drumsčias vąndenuželis 
Pilkiejiė akmenėlej.

4. Ej, pade Dievas, 
Jauna mergužėlė, 

O ku verki, mergužėlė, 
Baltoji lelijėlė?

8. Ej, tu bernužėli, 
Baltas dobilėli, 

Ir pats nusiskąndlnsi, 
Žiėdėlu ne išgriebsi.

446.

1. Galė lauku Infulas, } ds 
Po ^nžūlu stov lovelė, ^ds

2. To lovele gul Kasiiilė, 
Gulėdama vajtūju.

3. Gulėdama vajtūju, 
Ji tu dyvu ne boju

4. Poni pūna papjovė,
Daržely pakavūju..
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13. Guli našlė kraujuose, 
O jau mudu varguose.

14. Sėskiv, broli, į laivą, 
Plauksiv jūres mareles.

15. Kur priplauksiv žilvitį, 
Tai bus mūsų močiutė.

•445
I
Teresienė

1. Aš prašiau meldžiau
Seną tėvužėlį:
— Sėk man gelsvus linužėlius! 
Paskutiniai metužiail

2. Linelius roviau, 
Rankas mazgojau, 
Nuskandinau žiedužėlį 
[ marelių dugnužį.

3. O ir atjoja
Jaunas bernužėlis 
Pajūrėms pamaružėlėms 
Ant juodbėrio žirgužio.

4. — Ei, padėk dievas, 
Jauna mergužėle!
O ko verki, mergužėle, 
Baltoji lelijėle?

5. — O ko neverksiu, 
Jaunas bernužėli, 
Nuskandinau žiedužėlį 
Į marelių dugnužį.

6. — Te, laikyk žirgą, 
Te kamanužėles, 
Aš išgriebsiu žiedužėlį 
Iš marelių dugnužio.

7. Juo tolyn plaukiu, 
Juo gilyn grimztu, 
Juo drumsčias vandenužėlis, 
Pilkieji akmenėliai.

8. — Ei tu, bernužėli, 
Baltas dobilėli, 
Ir pats nusiskandinsi, — 
Žiedelio neišgriebsi.

446

Rugienytė

1. Gale lauko ąžuolas, (2 k.) 
Po ąžuolu stov lovelė. (2 k.)

2. Toj lovelėj gul Kasiulė, 
Gulėdama vaitojo.

3. Gulėdama vaitojo, 
Ji to dyvo nebojo.

4. Ponia poną papiovė, 
Daržely pakavojo.
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5. Daržely pakavūju, 16. Svėjka būki, marti, mūsų, 
Žolynelejs apsė'ju O kur dčjej brūli mūsų?

6. Aug lelija kū aukščiausej, 17. Dievas žlnu, aš ne žinaū 
Kaskit poną kū gilausej, Ar girelė medžiūja.

7. Kad tas ponas ne islfnstu, 18. Ar girelė medžiūja, 
Ni pas ponios ne sugrjnžtu. Ar karūžy karau j a.

8. Žiurė'k, slūga, pro ląnga, 

Kas atjoja par iaūka?

9. Aljo, atjū ponajėej, 
Mūsų ponu brolajčej.

10. Ąnt kū tu jūs pažinėj, 
Kad ponajčejs pavadinaj?

11. Ju žirgūžej jffdbėri, 
Ir balne'lej ž ė rėjų;

12. Po jifdbėnu žirge'lu, 
Ir po tymu balnėlu;

13. Po skajsčiūju vejde'lu, 

Po auksiniu kilpe'lu.

19, Kad girelė medžiotu, 
Ne gulė'tu name kūrtaj.

20. Kad karūžy karau tu, 
Ne žvingautu stajnio žlrgaj.

, 21. Ne žvingautu stajnio žlrgaj. 
Ne kybotu šieno pfintos.

22. Aš ėjnu i darže'Ii, 
Trauk mane i žemele.

23. O kas čionaj? Kapelis, 
če yr manu brolelis.

24. Slūga rūtas raveju, 
Sujudinu žemele.

14. Riskit vartus kū dručiausej,25. Baltos marčiūs kaklelis, 
Kad n’ įjotu tiė ponajčej. šviesus manu kardelis.

V
15. Pūnaj vartus sukapūju, 26. Šviesus manu kardelis, 

I dvare'li ir ijūju Trumpas marčios ąmže'lis.

1. Ėjnu par miė'sta, 

R^ndu pypke nė'sta,

Tir, vir,vir,bam,bam,bam
R^ndu pypke riesta. (*)

(*) Ąnt tū pavydalu somūk: „tir, vir, vir, bam, bam, 
bam“, su ąntra ajla žė'dnam pūsme žemiau.
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5. Daržely pakavojo, 
Žolynėliais apsėjo.

6. Aug lelija kuo aukščiausiai, 
Kaskit poną kuo giliausiai,

7. Kad tas ponas neišlįstų, 
Nei pas ponią nesugrįžtų!

8. —Žiūrėk, slūga, pro langą, 
Kas atjoja per lauką?

9. — Atjoj, atjoj ponaičiai, 
Mūsų pono brolaičiai.

10. — Ant ko tu juos pažinai, 
Kad ponaičiais pavadinai?

11. — Jų žirgužiai juodbėri, 
Ir balneliai žėrėjo;

12. Po juodbėriu žirgeliu 
Ir po tymo balneliu;

13. Po skaisčiųjų veidelių, 
Po auksinių kilpelių.

14. — Riškit vartus kuo drūčiausiai, 
Kad n’įjotų tie ponaičiai!

15. Ponai vartus sukapojo, 
Į dvarelį ir įjojo:

16. — Sveika buki, marti musų, 
O kur dėjai brolį mūsų?

17. — Dievas žino, aš nežinau, 
Ar girelėj medžioja,

18. Ar girelėj medžioja, 
Ar karužy kariauja.

19. — Kad girelėj medžiotų, 
Negulėtų namie kurtai.

20. Kad karužy kariautų, 
Nežvingautų stainioj žirgai,

21. Nežvingautų stainioj žirgai, 
Nekybotų sienoj plintos.

22. Aš einu į darželį, 
Trauk mane į žemelę.

23. O kas čionai? Kapelis, 
Čia yr mano brolelis.

24. Slūga rūtas ravėjo, 
Sujudino žemelę.

25. Baltos marčios kaklelis, 
Šviesus mano kardelis.

26. Šviesus mano kardelis, 
Trumpas marčios amželis!

447
Blažienė

1. Einu per miestą, 
Randu pypkę riestą, 
Tir vir vir, bam bam bam 
Randu pypkę riestą.*

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Tir vir vir, bam bam bam“ su 
antra eilute.
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2. R^ndu pypke riesta, 
Cibūka ištiesta.
V

3. Šok, mergytė, švąnkej, 
Mink kojeles tą'rikėj.

6. Žinot patys, dobilėlej,

4. Žiur i tave trys be'rnaj, 

Visi trys neve'de.

5. Žiūrit jus, ne žiūrit, 

Manu bernužėlej,

Kad ne visiems tėkšiu.

448.

1. Ąnt močiutės dvaru 

Trys nitu darželej,
šim trečiūm daržely 
Gegūtė kukavu.

2. Ej, šoku, šoku 
Trys šokej bernelu, 
Trys šokej bernelu, 
Aš viena mergelė.

3. Kuriu aš ne noriu, 
Veda mane šokti, 

Kuriu aš norėjau, 
Rėgėsi, če nėra.

ds

4. Ąnt tėvelu dvaru 

Trys žirgu stajnelės, 
šio trečiū stajnelė 
Sakalas ulbavu.

5. Ej, šoku, šoku, 
Trys šūkej mergelu, 

Trys šūkej mergelu, 
Aš vienas bernelis.

6. Kurios aš ne noriu, 
Veda mane šokti, 

Kurios aš norėjau, 
Rėgėsi, če nėra.

449.
1. Ej, kūma, kūma, 

Ne gūrink karvelu, 

Manu karvelis I , 
? ds 

Tau mėku ne daru. J

2. Manu karvelis
Tau mėliu ne daru, 

Manu karvelis
Po du grūdu lesa.

3. Manu karvelis 
Po du grūdu le'sa, 

Manu karvelis
Po du paūtu de'da.

4> Manu karvelis 
Po du paūtu dėda, 

Manu karvelis
Po du vajku veda.

828



2. Randu pypkę riestą, 
Cibuką ištiestą.

3. — Šok, mergyte, švankiai, 
Mink kojeles tankiai!

4. Ziūr į tave trys bernai, 
Visi trys nevedę.

5. — Žiūrit jūs, nežiūrit, 
Mano bernužėliai,

6. Žinot patys, dobilėliai, 
Kad ne visiems teksiu!

*448
Blažienė

1. Ant močiutės dvaro ] 
Trys rūtų darželiai, 
Šiam trečiam daržely 
Gegutė kukavo.

. 2 k.

2 k.

4. Ant tėvelio dvaro 
Trys žirgų stainelės, 
Šioj trečioj stainelėj 
Sakalas ulbavo.

2. Ei, šoko, šoko 
Trys šokiai bernelių, 
Trys šokiai bernelių, — 
Aš viena mergelė.

5. Ei, šoko, šoko 
Trys šokiai mergelių, 
Trys šokiai mergelių, — 
Aš vienas bernelis.

3. Kurio aš nenoriu, 
Veda mane šokti, 
Kurio aš norėjau, 
Regisi, čia nėra.

*449

6. Kurios aš nenoriu, 
Veda mane šokti, 
Kurios aš norėjau, 
Regisi, čia nėra.

1. Ei kūma, kūma, 
Negorink karvelio, 
Mano karvelis ] _ .

\ 2 k
Tau nieko nedaro.j

3. Mano karvelis 
Po du grūdu lesa, 
Mano karvelis 
Po du pautu deda.

2. Mano karvelis 
Tau nieko nedaro, 
Mano karvelis 
Po du grūdu lesa.

4. Mano karvelis 
Po du pautu deda, 
Mano karvelis 
Po du vaiku veda.
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450f*)

1. Atlėkė, lėkė
Gražį paukštužėlėj 

Iš-toli, labaj tūli. J

2. Atnešė, ne'šė
Močiūtej garseli, 

Alė ne labaj ge'ra.

3. Kelkit, sunėlej, 

M&nu jaumėjiė, 
Balnėkif bėras žirgus.

4. O jus nujėsit, 
O jus nuvandrffsit

Seselės pažiūrėti.

5. O ąntaj stūvi 
Mūsų seserėlė 

Tarp karėjviu pulkelu.

6. Tarp tu karėjviu, 
Tarp tu kaplorelu, 

Kajp lelijūžė žydi.

7. Vaj skamba, ajda 

Jos alasužėlis, 

Kajp auksėlu varpelis.

8. Vaj slūksu, drlksu, 

Josios kasužėlės, 

Kajp geltoni silkelėj.

9., Vaj, krenta, bjfnra 
Jos ašaružėlės, 

Kajp baltiejiė perle'lej.

451.

1. Ąnt kalnelu,ąnt aukštėju 

Martelė vajkščioju.

2. Tenaj martelė vajkščioju, 
Akmenėtos r]fnku.

3. O ne vienas akmenėlis 
Ugnilžės ne rodė.

4. O ne-vienas bernužėlis, 
O ne-viėnas girtūklėlis 

Tiėsūžės ne sakė.

(♦) Palygink 217 dajna.
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5. Jis parėjės namu nakty: 
Atdaryk dureles.

6. Aš daryčiau girtuklcluj 
Tąmsiėje naktelė.

7. Jis parėjės namu nakty. 
Uždėgk liktužėle.

8. Aš uždėgčiau girtuklcluj 
Smaline žvakele.



•450
Ju.škytė

1. Atlėkė lėkė 
Graži paukštužėlė!
Iš toli, labai toli, j

2. Atnešė nešė 
Močiutei garselį, 
Ale nelabai gerą.

3. Kelkit, sūneliai 
Mano jaunieji, 
Balnokit bėrus žirgus.

4. O jūs nujosit, 
O jūs nuvandruosit 
Seselės pažiūrėti.

5. O antai stovi 
Mūsų seserėlė 
Tarp kareivių pulkelio.

6. Tarp tų kareivių, 
Tarp tų kapliorėlių, 
Kaip lelijužė žydi.

7. Vai, skamba aida 
Jos alasužėlis 
Kaip aukselio varpelis.

8. Vai, sliukso drikso 
Josios kasužėlės 
Kaip geltoni šilkeliai.

9. Vai, krinta byra 
Jos ašaružėlės 
Kaip baltieji perleliai.

451
Didžpinigaičiukė

l. Ant kalnelio, ant aukštojo,! 
Martelė vaikščiojo. J

2. Tenai martelė vaikščiojo, 
Akmenėlius rinko.

3. O nė vienas akmenėlis 
Ugnužės nerodė.

4. O nė vienas bernužėlis, 
O nė vienas girtuoklėlis, 
Tiesužės nesakė.

5. Jis, parėjęs namo naktį: 
— Atdaryk dureles)

6. Aš daryčiau girtuoklėliui 
Tamsioje naktelėj!

7. Jis, parėjęs namo naktį: 
— Uždek liktužėlęl

8. Aš uždegčiau girtuoklėliui 
Smalinę žvakelę!
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9. Jis parėjės namu nakty: 10. Aš pakločiau girtūkleluj 

Paklok patalėli. Pilku akmenėtu.

45».

1. Ej, merge'lė, roželė, 1 .
< uS

Lūdna tavu širdelė. J

2. Par kiėme'li ėjdama, 
Žode'lu ne tardama.

3. Ej, berneli, blozneli, 
Ar su tavim kalbėsiu?

4. Buė' plonaj suvėrpusi 
Ir t^nkej išaudusi.

5. Buč' baltaj išskalbusi, 
Ir aukštaj padžiausčiusi,

6. Kur vėjelis pbtinu, 
Ir saulelė džiovinu.

453.

1. Ar vejaj putė?
Ar sodaj siaudė?

Ar mejrūnaj Ijngavu,)^ 
Mejrunė'lej Ijngavu? I

2. Verkė brolelis,

Verkė jaunasis, 
Par aslėlė ėjdamas, 
Par asliiže ėjdamas.

3. Ar aš ne sakiau
Tavej, broleli.

N’ ejk par įmėžtu laukeli, 
Par mtėžėlu laukeli.

4. Ej, užkris, užkris
Už kepurėlės 

Zalū miežiu lajškėlis, 
Geltonasis žiedelis.

5. Ne-viė'naj dtė'naj, 

Ni valąndėlej, 
Visam tavu ąmžėluj, 
Vis ąnt tėvu galve'lės.

6. Ar vejaj pūtė?

Ar sėdaj siaudė?
Ar lelija Ijngavu, 
Lelijėlė Ijngavu?

7. Vėrkė dukrelė, 
Verkė jaunoji 

Par aslėle ėjdama, 
Par asliiže ėjdama.

8. Ar aš ne sakiau 
Tavej, seselė:

N’ ejk par linu laukeli, 
Par line'lu laukeli.
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9. Jis, parėjęs namo naktį: 
— Paklok patalėlį!

10. Aš pakločiau girtuoklėliui 
Pilkų akmenėlių!

452

Cvirkienė

1. — Ei mergele rožele, 
Liūdna tavo širdelė!

2. Per kiemelį eidama, 
Žodelio netardama.

3. — Ei berneli blozneli, 
Ar su tavim kalbėsiu?

4. Būč plonai suverpusi 
Ir tankiai išaudusi.

5. Būč baltai išskalbusi 
Ir aukštai padžiausčiusi,

6. Kur vėjelis putino 
Ir saulelė džiovino.

453
Gotautienė

1. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai siaudė, 
Ar meirūnai lingavo, 1 % 
Meirūnėliai lingavo? J

2. Verkė brolelis,
Verkė jaunasis, 
Per aslelę eidamas, 
Per aslužę eidamas.

3. — Ar aš nesakiau
Tavei, broleli: 
Neik per miežių laukelį, 
Per mieželių laukelį:

4. Ei, užkris, užkris
. Už kepurėlės 
Žalių miežių laiškelis, 
Geltonasis žiedelis —

5. Ne vienai dienai, 
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui, 
Vis ant tavo galvelės!

6. Ar vėjai pūtė,
Ar sodai siaudė, 
Ar lelija lingavo, 
Lelijėlė lingavo? •

7. Verkė dukrelė, 
Verkė jaunoji, 
Per aslelę eidama, 
Per aslužę eidama.

8. — Ar aš nesakiau 
Tavei, sesele: 
Neik per linų laukelį, 
Per linelių laukelį:

833



9. Ej, užkris, užkris 

Tau už kase'lu, 
Žalu linu lajške'lis, 

Mėlynasis žiedelis.

10. - Ne-viė'naj dienaj, 

Ni vaiąndėlej, 
Visam tavu ąmže'luj, 
Vis ąnt tavu galvelės.

454.
1. Aš miė'laj gerčiau 1

Pyvu stūpužėle, |

Ne tunu pinigužė'lu, 

Muštiniu dorelūžiu.

2. Žyčyk, mergužė'lė, 

Pora šimtuželu, 

Ma baltu pinigužė'lu, 

Muštiniu dorelūžiu.

3. Kada atdusi, 
Bernyti manu, 

Kada atdusi, 
Jaunasis minu, 

Ma baltus pinigužė'lus, 
M ušt'inius. dorelūžius?

4. Ej, atėjs, atėjs 

šilts pavasarė'lis, 
Išauš gražios diėnužė'lės, 

Išauš gražios dienelės.

5. Aš nusiėjčiau

Ąnt jūrių —manu, 
Ąnt jūnu, ąnt maružė'lu, 

Ąnt čystu vąndenėlu.

6. Atėjk, mergytė, 
Ir tu pas mkne, 
Atėjk, jaunoji, 

Ir tu pas mime, 
Ąnt jūrių, ąnt maružė'lu, 
Ąnt čystu vąndenė'lu.

7. Tadk atdūsiu, 

Mergytė, aš tau, 
Kad atplauksiu juružė'lėms 

Kad atplauksiu jurūžėms.

8. Ąnt kū pažinsiu, 

Bernyti, tūve, 
Ąnt kū pažinsiu, 

Jaunasis manu, 

Kad atplauksi juružė'lėms, 
Kad atplauksi juriižėms?

9. Kitū bernužė'lu 
Judi lajvužė'lej, 

Ba|tū linu žeglužė'lej, 

Baltū linu žeglūžej,

10. O manu viė'nu 
Raudons lajvužė'lis, 

Rožėms rašyts žeglužė'lis, 
šiikajs rašyts žegiiižis.
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9. Ei, užkris, užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis —

10. Ne vienai dienai, 
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui, 
Vis ant tavo galvelės!

*454

Bakšaitienė

1. Aš mielai gerčiau 
Pyvo stuopužėlę, - 
Neturiu pinigužėlių, 
Muštinių dorelužių.

2. — Zyčyk, mergužėle, 
Porą šimtužėlių 
Man baltų pinigužėlių, 
Muštinių dorelužių.

3. — Kada atduosi, 
Bernyti mano, 
Kada atduosi, 
Jaunasis mano, 
Man baltus pinigužėlius, 
Muštinius dorelužius?

4. — Ei, ateis, ateis 
šilts pavasarėlis, 
Išauš gražios dienužėlės, . 
Išauš gražios dienelės.

5. Aš nusieičiau 
Ant jūrių marių, 
Ant jūrių, ant maružėlių, 
Ant čysto vandenėlio.

6. Ateik, mergyte, 
Ir tu pas mane, 
Ateik, jaunoji, 
Ir tu pas mane 
Ant jūrių, ant maružėlių, 
Ant čysto vandenėlio —

7. Tada atduosiu, 
Mergyte, aš tau, 
Kad atplauksiu jūružėlėms, 
Kad atplauksiu jūružėms.

8. — Ant ko pažinsiu, 
Bernyti, tave, 
Ant ko pažinsiu, 
Jaunasis mano, 
Kad atplauksi jūružėlėms, 
Kad atplauksi jūružėms?

9. — Kitų bernužėlių 
Juodi laivužėliai, 
Baltų linų žėglužėliai, 
Baltų linų žėglužiai,

10. O mano vieno 
Raudons laivužėlis. 
Rožėms rašyts žėglužėlis, 
Šilkais rašyts žėglužis.
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455

J Ąnt kalnu kalnužėlu, 
Ąnt šiukštūju kalnėlu, 

O tenaj ganė 
Jaunasis bernelis 

Du tris bėrus žirgėlus.
ds

5. O pamary, kraštely, 
Te lygtoji ląnkėlė, 

O te balinu 
Dvi jauni šešėli 

Dvi tris plonas drobeles.

2. Ir atėjna mergelė 
Par'1/guji laukeli, 

Ej, klausinėju 
Jaunu bcrnužėlu, 

Katras tavu žirgelis?

3. Gražusis tėvužėlu, 
Mąndrūsis brolužė'lu, 

Prastas, mergele, 
Manu žirgužėlis, 

Ne gražūs pažiūrėti.

4. Tjngėjej, bernužėli, 

Tjngėjej, dobilėli, 
Žiemuže šerti 

Ir pagyrdyti, 
Vasara jodinėti.

6. Ir atėjna bernelis 
Par ly'guji laukeli, 

Ej, klausinėju 
Jauna mergužėle, 

Katri tavu drobele?

7. Gražioji motynėlės, 

Plonoji sesužėlės, 

Kilta, berneli, 
Manu drobužė'lė, 

Ne graži pažiūrėti.

8. Tjngėjej, mergužėlė, 

Tjngėjej, lelijėlė, 
Žiemuže verpti, 

Vasara austi, 
Ir baltaj išbalinti.

456.

I. Pavasariu dienelė, 
Pūtė šiaurus vėjelis, 

O aš nušalau 
Kojas, rąnke'les, 

če nėr manu močiutės.

2. Salė viėšaus kelėlu.
Stovi žala liepelė, 

O aš pastojau 
ds Po ta liepele, 

Tariaus, benė močiutė’
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•455

Viksva

1. Ant kalno kalnužėlio, 
Ant aukštojo kalnelio, 
O tenai ganė I
Jaunasis bernelis |2 k.
Du tris bėrus žirgelius.]

2. Ir ateina mergelė 
Per lygųjį laukelį, 
Ei, klausinėjo 
Jauno bernužėlio:
— Katras tavo žirgelis?

3. — Gražusis tėvužėlio, 
Mandrusis brolužėlio, — 
Prastas, mergele, 
Mano žirgužėlis, 
Negražus pažiūrėti.

4. — Tingėjai, bernužėli, 
Tingėjai, dobilėli, 
Žiemužę šerti
Ir pagirdyti, 
Vasarą jodinėti.

5. O pamary, kraštely — 
Ten lygioji lankelė, 
O ten balino 
Dvi jauni seseli 
Dvi tris plonas drobeles.

6. Ir ateina bernelis 
Per lygųjį laukelį, 
Ei, klausinėjo 
Jauną mergužėlę: 
— Katra tavo drobelė?

7. — Gražioji motinėlės, 
Plonoji sesužėlės,— 
Kilta, berneli, 
Mano drobužėlė, 
Negraži pažiūrėti.

8. — Tingėjai, mergužėle, 
Tingėjai, lelijėle, 
Žiemužę verpti, 
Vasarą austi 
Ir baltai išbalinti.

456

1. Pavasario dienelėj 
. Pūtė šiaurus vėjelis, 

O aš nušalau 
Kojas, rankeles, — 
Čia nėr mano močiutės.

2 k\

2. Salia viešo kelelio 
Stovi žalia liepelė, 
O aš pastojau 
Po ta liepele, 
Tariaus, bene močiutė?
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3. Lęnkiaū liepos šakeles, 

Braukiau žalus lapclus, 
Ni ma atsakė, 
Ni prikalbėju 

Ant viė'nu žode'lu.

6. Maldyčiau kajmynelu 
Ir v/ru giminė'lu,

4. Stačiau naujas stakleles. 
Rėdžiau plonas drobeles, 

Taj graūdžej verkė 
Mūsų sesutė, 

Kad nėr kam pamokinti.

Meldžiu mokinti, 
Mėldžiu gudinti 

Mane jauna merge'lė.

459.

1. Kad bernytis 

Linėlus sėju, 
Mergytė ne galėju.

ds

2. Kelk, mergytė, 
Manu jaunoji,

Ar da tu n’ismiėgojej? (*)

6. Jau mergyte 
Ąnt lęntos de'da, 

Bernytis ne vieryja.

7. Jau mergytėj 
Grabe'li daru, 

Bernytis ne viėryja.

3. Jau mergytė 

Kunigu šaukias, 
Bernytis ne viė'ryja.

4. Jau mergytėj 
Kunigą veža, 

Bernytis ne viė'ryja.

5. Jau mergytėj 
Gramnyčia dega, 

Bernytis ne viė'ryja.

8. Jau mergyte 

I kapus lydi, 
Bernytis ne viė'ryja.

9. Jau mergyte
1 dffbe de'da, 

Bernytis paviėryja.

10. Dūk kardeli, 

Kirsiu galvdle, 
Gūlsiu žalė merge'lės.

(♦) Po žė'dnu posmu žemiai lyruk: „kelk, mergyte...“
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3. Lenkiau liepos šakeles, 4. Stačiau naujas stakleles,
Braukiau žalius lapelius, — Rėdžiau plonas drobeles, — 
Nei man atsakė, Tai graudžiai verkė
Nei prikalbėjo Mūsų sesutė,
Anei vieno žodelio. Kad nėr kam pamokinti.

5. Maldyčiau kaimynėlių 
Ir vyro giminėlių, 
Meldžiu mokinti, 
Meldžiu gudinti 
Mane, jauną mergelę.

457
Vidikytė

• Žemiau po "kiekvieno posmo lyruok: „Kelk, mergyte..."

1. Kad bernytis 
Linelius sėjo, 
Mergytė negalėjo.

2 k.
6. Jau mergytę 

Ant lentos deda, — 
Bernytis nevierija.

2. — Kelk, mergyte 
Mano jaunoji. 
Ar dar tu n’išmiegojai?*

7. Jau mergytei 
Grabelį daro, — 
Bernytis nevierija.

3. Jau mergytė 
Kunigo šaukias, — 
Bernytis nevierija.

8. Jau mergytę 
Į kapus lydi, — 
Bernytis nevierija.

4. Jau mergytei 
Kunigą veža, — 
Bernytis nevierija.

9. Jau mergytę 
Į duobę deda,— 
Bernytis pavierija.

5. Jau mergytei 
Gramnyčią dega, - 
Bernytis nevierija.

10. — Duok kardelį, 
Kirsiu galvelę, 
Gulsiu šalia mergelėsl
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458,

1. Pūsk vėjeli,
• Par Nemunėli ds

iįn miela rudenėli.

2. O kajp parpūsi 
Par Nemunėli, 

Aš ėjsiu pas teveli.

3. Manu tėve'lu 
Lygus laukelej, 

Aug žali ąnzulėlej.

4. Po ąnžulėlu, 
Po šimtšakėlu, 

Du brolelu stovė'ju.

5. Ir stovėdamu, 
Graūdžej vėrkdamu, 

Su tėvėlu kalbėju:,

6. Tėvyti manu, 
Senasis manu, 

Kur dėsiu pentinėli?

7. O kur padėjej 
Jaunas diė'nėles, 

Te dėk ir pentinėli.

8. Mesk pentinėli 
I rudyneli, 

I juda purvyneh.

9. Liėtiitis lyja, 
Pėntins rudyja 

Judame parvynėly.

10. O jau prapūlė 
Jaunos dienelės, 

Te prapul pentinėlis.

11. Kad buč' žinojęs 
Tokia mergele, 

Kad jos riista širdelė,

12. Buč' atsilęnkes 

Saulelės linksmu, 
Aušrelės pazarėle.

13. Pusk, vejėli, 

Par Nemunėli, 

šįn miela rudenėli.

14. O kaj parpusi, 
Par Nemunėli, 

Aš ėjsiu pas močiiite.

15. Manu močiutės 

Lygus taukėlej, 
Te augu jovarėlej.

16. Po jovarė'lu, 
Po šimtšakėlu, 

Dvi šešėli stovė'ju.
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•458
Gotautienė

1. Pūsk, vėjeli, 
Per Nemunėlį 
Sį mielą rudenėlį.

2 k.

2. O kai perpusi 
Per Nemunėlį, 
Aš eisiu pas tėvelį.

3. Mano tėvelio 
Lygūs laukeliai, 
Aug žali ąžuolėliai.

4. Po ąžuolėliu, 
Po šimtšakėliu, 
Du broleliu stovėjo.

5. Ir stovėdamu, 
Graudžiai verkdami!, 
Su tėveliu kalbėjo:

6. — Tėvyti mano, 
Senasis mano, 
Kur dėsiu pentinėlį?

7. — O kur padėjai 
Jaunas dieneles, 
Ten dėk ir pentinėlį.

8. Mesk pentinėlį 
Į rūdynėlį, 
Į juodą purvynėlį.

9. Lietutis lyja, 
Pentins rūdija 
Juodame purvynėly.

10. O jau prapuolė 
Jaunos dienelės, 
Teprapuol pentinėlisl

11. Kad būč žinojęs 
Tokią mergelę, 
Kad jos rūsti širdelė,

12. Būč atsilenkęs 
Saulelės lanksmu, 
Aušrelės pazarėle.

13. Pūsk, vėjeli, 
Per Nemunėlį, 
Sį mielą rudenėlį.

14. O kai perpusi 
Per Nemunėlį, 
Aš eisiu pas močiutę.

15. Mano močiutės 
Lygūs laukeliai, 
Ten augo jovarėliai.

16. Po jovarėliu, 
Po šimtšakėliu, 
Dvi seseli stovėjo.
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17. Ir stovėdami, 
Graūdžej verkdami, 

Su močiute kalbeju:

18. Močiutė manu, 
širdužė manu, 

Kur dė'stu vajnikeli?

19. O kur padė'jej 

Jaunas diėne'les, 
Te dėk ir vajnikeli.

20. Mesk vajnikė'li
I rudyneli,

1 juda purvynė'ii.

21. Lietutis lyja,' 

Vajn'iks rudyja, 

Ir jaunosios dienelės.

22. O jau prapulė 
Jaunos dienelės, 

Te prapul vajnikėlis.

23. Kad buc žinojus 

Toki berneli, 
Kad j u rusta širdele,

24. Buč' atsilęnkus 
Saulelės lą'nksmu, 

Aušrelės pazarė'le.

1. O ar jau gtė'da. 

Rajb'i gajdelej?
Ar kė'lė kajmynė'lej’jds

2. Kelki, dukrelė, 
Manu jaundji, 

Sukiirk bute ugnele.

3. O kajp sukiirsi 
Biite ugnele,

Ejk ąnt jūrių krąnte'lu.

4. O kajp nuvėjsi 
Ąnt jūrių krantu, 

šauki mane varde'lu

5. Ja ne prišauksi 

Mane varde'lu, 
šauk tėvu pravardėje

6. Manu tėvelis — 
Ne parviznjnkas, 

Ne kėlė par jūreles.

7. Manu brolelis— 

Ne dajlidė,
Ne dirba parvažė'lu.

8. Manu seselė- 
Ne jumprovė'lė, 

Ne vajkščio po dvareli.
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17. Ir stovėdami, 
Graudžiai verkdami, 
Su močiute kalbėjo:

18. — Močiute mano, 
Širduže mano, 
Kur dėsiu vainikėlį?

19. — O kur padėjai 
Jaunas dieneles, 
Ten dėk ir vainikėlį.

20. Mesk vainikėlį 
į rūdynėlj, 
l juodą purvynėlį.

21. Lietutis lyja, 
Vainiks rūdija 
Ir jaunosios dienelės.

22. O jau prapuolė 
Jaunos dienelės, 
Teprapuol vainikėlis!

23. Kad būč žinojus 
Tokį bernelį, 
Kad jo rūsti širdelė,

24. Būč atsilenkus 
Saulelės lanksmu, 
Aušrelės pazarėle.

*459

Dievienė

1. O ar jau gieda
Raibi gaideliai,
Ar kėlė kaimynėliai? (2 k.)

2. — Kelki dukrele
Mano jaunoji, 
Sukurk bute ugnelę.

3. O kai sukursi
Bute ugnelę, 
Eik ant jūrių krantelio.

4. O kai nueisi 
Ant jūrių kranto, 
Sauki mane vardeliu.

5. Jei neprišauksi 
Mane vardeliu, 
Sauk tėvo pravardėle.

6. Mano tėvelis — 
Ne pervazninkas, 
Nekėlė per jūreles.

7. Mano brolelis — 
Ne dailidė, 
Nedirba pervažėlių.

8. Mano seselė — 
Ne jumprovėlė, 
Nevaikšto po dvarelį.
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M
9. Manu tėvelis,— 

Gaspadorelis, 
Name'lu valdonėlis.

10. Manu brolelis — 
Darbin įnkelis, 

štėnėlu pjovėjėlis.

11. Manu sesdlė— 

Verpėjužėlė, 
Drobėlu audėjėle.

12. O ji suverpė 
Gelsvės linelus, 

Kajp žalffsius šilkelus.

13. O ji išaudė 
Plėnas drobeles, 

Kajp baltas poperėles.

460.

l .Kas te rėkia, kašte saūkia?3. Ej, gyvoj, kur guiova?

Kas te ulavoja?

Benė musu se'nas tėvas

Girtas .šurmavoja?

Matušajtė, širdužajtė, . i 
Ąnt, parėjna tėtušajtis, | ds

Kas če bus? kas če bus? J

2 . Kavokitis, kavokitis,
Vajke'lej miėlausi, 

Kas ąnt pečiaus, kas po 
pe'čium

Lj'nskit ku ąnkščiausej, 
O aš viena pasiliksiu, 

Kum turėsiu, tūm prijimsiu
Verkdama, vėrkdama.

* ♦
5. Tylėk, boba krejvagalvė, 

Ar da tu bąmbesi?
Kajp nusuksiu krėjva sprįnda, 

Tįnčės tu tylėsi;

Kur manu gulėva?

O kudė'l taj ma ąnt stalu 

Valgyt ne pastatė?

O kur mėsa? kur batvinej?
O kur dėsros? kur kiaušinėj 

Dėl manės, dėl manės?

4. Kąn aš tavej valgyt dusiu, 

Kad pati ne tunii?
Ir aš pati badu mirštu,

Ir ąnt maru žiūriu;
Trečia diena be paslikų, 
Jau ir akis man apv'iiku 

Iš badu, iš badu.
*
Kajp aš dūstu tau i sprandą, 
Iššoks guzas, kajp arbūzas

Ąnt tavęs, ąnt tavęs.
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9. Mano tėvelis — 
Gaspadorėlis, 
Namelių valdonėlis.

10. Mano brolelis — 
Darbininkėlis, 
Šienelio piovėjėlis.

11. Mano seselė — 
Verpėjužėlė, 
Drobelių audėjėlė.

12. O ji suverpė 
Gelsvus linelius 
Kaip žaliuosius šilkelius.

13. O ji išaudė 
Plonas drobeles 
Kaip baltus popierėlius.

460
Masiulienė

1. — Kas ten rėkia, kas ten 
Kas ten uliavoja?
Bene mūsų senas tėvas 
Girtas šurmavoja?
Motušaite širdužaite, 
Ant’ pareina tetušaitis, 
Kas čia bus, kas čia bus?

šaukia,

2 k.

2. — Kavokitės, kavokitės, 
Vaikeliai mieliausi, 
Kas ant pečiaus, kas po pečium 
Lįskit kuo aukščiausiai!
O aš viena pasiliksiu, 
Kuo turėsiu, tuo priimsiu 
Verkdama, verkdama!

3. — Ei, gyvoj, kur gulova, 
Kur mano gulova?
O kodėl tai man ant stalo 
Valgyt nepastatė?
O kur mėsa? Kur batviniai? 
O kur dešros? Kur kiaušiniai 
Dėl manęs, dėl manęs?

4. — Ką aš tavei valgyt duosiu, 
Kad pati neturiu?
Ir aš pati badu mirštu, 
Ir ant maro žiūriu, — 
Trečia diena be pasilko, 
Jau ir akis man apvilko 
Iš bado, iš bado.

5. — Tylėk, boba kreivagalve, 
Ar dar tu bambėsi?
Kai nusuksiu kreivą sprandą, 
Tančės tu tylėsi!
Kai aš duosiu tau į sprandą, 
Iššoks guzas kaip arbūzas 
Ant tavęs, ant tavęs!
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6. Tylėk, būba suphvėlė, 
Ar da tu burbesi?

Kajp pripiilsiu, šūnus kulsiu,
Net tu pasmirdęs?, 

Kajp pripiilsiu, privekiusiu, 
Tave visa pritenosiu

Su vėzdu, su vėzdu.

8. Gvūtta, gvolta, jus brolelej, 
Jus mane gelbėkit, 

Nu tu vyru pijukelu 
Mane užkavėkit, 

Susimilkit, pagajlekit, 
Ir nu smogiu išge'lbėkit

Vargdiene, vargdiene.

7. Gvort! tenoja, tvoja, smaugtai). Ej, tu, svaini, tu, zmogžūda,
T'itis mus matule.

Tit, kam vekiuji? kam tvoji
Tąn musu majte'le?(*)

(*) Majta, kuri majtln.

Ar tau pikta kąn padarė?
Ar-ji duris tau uždarė

Dėl tavęs, dėl tavęs?

Ne tvok mus seseles.
Kajp aš imsiu tave grūsti, 

Imsi dūda pūsti;
Juk tu z'inaj manu rįnka, i 
Kuri tave tąnkej ląnku, 

Kajp ir je, kajp ir je.

461.

1. IŠeju sene'lis, 
Iškiūtinu, 

&z’mušė žvirbleli, 1,, 
7 > |q; 

Užklųmpinu. r

2. Parvežė namūlej, 
Pargirgždinu, 

įvežė seklyčian, 
Led įvertė.

5. Prirydžiau dvariški, 

Prisprlnginau,

3. Prisūdė mėse'lės 
Pęnkias rė'čkas.

Pripiešė plunksną 
šešias bačkas.

4. Atjūju dvariškis 
Dvaran varyt, 

Norėjų žvirbleli
Vienas praryt. 

♦ ♦ ♦
Atlejdu man darba, 

Ciė'la diena.
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6. Tylėk, boba supuvėle, 
Ar dar tu burbėsi?
Kai pripulsiu, šonus kulsiu, 
Net tu pasmirdėsi!
Kai pripulsiu, privekiuosiu, 
Tave visą priteriosiu 
Su vėzdu, su vėzdu!

7. — Gvolt! terioja, tvoja, smaugia 
Titis mūs motulę!
Tit’, kam vekiuoji, kam tvoji 
Tą mūsų maitelę?
Ar tau pikta ką padarė?
Ar ji duris tau uždarė 
Dėl tavęs, dėl tavęs?

8. — Gvolta! gvolta! jūs broleliai, 
Jūs mane gelbėkit, 
Nuo to vyro pijokėlio 
Mane užkavokit!
Susimilkit, pagailėkit 
Ir nuo smūgių išgelbėkit 
Vargdienę, vargdienę!

9. — Ei tu, svaini, tu žmogžuda, 
Netvok mūs seselės!
Kai aš imsiu tave grūsti, 
Imsi dūdą pūsti!
Juk tu žinai mano ranką, 
Kuri tave tankiai lanko, 
Kaip ir ją, kaip ir ją.

461

l. Išėjo senelis, 
Iškiūtino, 
Užmušė žvirblelį, l % 

Užklumpino. J

2. Parvežė namolei, 
Pargirgždino, 
Įvežė seklyčion, 
Led įvertė.

3. Prisūdė mėselės 
Penkias rėčkas, 
Pripiešė plunksnelių 
Šešias bačkas.

4. Atjojo dvariškis 
Dvaran varyt, 
Norėjo žvirblelį 
Vienas praryt.

5. Prirydžiau dvariškį, 
Prispringinau, 
Atleido man darbą 
Cielą dieną.



ištarimas rAstžęnklu.

Balsės (literae) ir šlakelej, kurtė' atsitinka šiose dajnose, 

ne visi te dė'vimi yra kitčse Lietuviu knygose, dėltū taj tunii 
ce pasakyti keltis žodžius apie' ju ištarimą.

Nosinėj savybalsej (vocales) ą, ę, ę, į, ų gale žčdžtu 

ir pnė'vardy (in praepositione) į (= in) skąmb kajp gryni 
savybalsej a, e, e, i, u, (*)  išskyrus tik ketvirta Ijfnki įvar

džiu (pronominum: jjn, jęn, šįn, kurjfn), o pradžio ir vidury 
žodžiu skąmb i nosi tajp, jog ir s^mbalsej (consonantės) 

n, arba m, kurtė' sek paskii nosiniu, ajškej girdimi yra.

(*) Dėlto taj šimė surenkime dajnū, pradedant nū 105-tos 
dajnos, gale žodžiu ir prievardy i (į) rašumi yra gryni sa
vybalsej a, e, e, i, u viė'to paprastoj dėvimu noslutu ą, ę, 
ę, į, ų, dėl išb^ndima, benė būtu toksaj statrašimas geresnis 
liėftivškame liėžūvyje? Taj yra, ar ne būtu stačiaūs rašyti 
su nosinejs (ą, ę, ę, į, ų) te tiktaj, kur nosinis skąmbesis 
ajškej girdimas yra, o kur ju ne girdėte, te rašyti grynus 
savybalsius (a, e, e, i, u)? Pradžio ir vidury žodžiu rašytini 
yra ąn, ąm, ęn, ęm, ęn, ęm, įn, jm, ųn, ųm.

Zė'dnas iš nosiniu savybalsiu šitajp ištartinas yra.

1) Nosinis ą su n ir m, ištariamas yra mažne kajp 

Prąncūzu an, arbė en žodyje enfamt (langas, rįnka).

2) Nosinis ę su n ir m girdimas yra kajp Prąncūzu in 
žddyje jardin (pęnki, męnkas).
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3) S^mmišis nosinis e su n ir m ištartinas yra ’kajp ta, 
arbk lea, tik su nosiniu skambesiu (kęnčiu, kęnt, gęndu, gęnd, 

šęn, jęn, kuręn).

4) Nosinėj sąngarsej jn ir įm, gaudžia jnosi tajp, jog savy* 

balsis i ajškej girdėtis (Ijnsti, darbininkas).

5) Nosinėj ųn, ųm, išdifd toki skambėsi i nosi, kad gir
dimas yra savybalsis u (siųnsti, sunkus, dumblas).

Kiti raštžęnklej tokie yra.

6) Žęnkle'lis i (i be šlakelu) ne Išrejšk ne-jdki baisa, o 

dėvimas yra tik dėl sumjnkštinima sąmbalsiu (consonantium: 
skalbta, verpia, dęngia, braukia, audžia). Paprastaj lietuvi
škose knygose randame savybalsi i, vartojema už mankštin
toji žęnkia (skalbia, verpia), bet taj didelėj triikin skajtima 

tiems, kurie ne mčka hėthviškos kalbos, nės šiems ne-lab lęn- 

gvd yra atskirti, kur žęnktas i dara sąngarsi (syllabam), o kur 
nėr ištartinas.

7) Savybalsis e ištariamas yra su atvira biirna nej kiėtaj, 

nej mįnkštaj (vėrkti, dėrkti), tiktaj pradžio žodžiu tur kiė'ta 
ištarimą (esu, ežeras, ėjnu, ekė'čios); kunuse atvėjūse Velūnyčej 
dė'vi savybalsi a ir saka: asii, ažeras, ajnu, akė'čios. Puša- 
latyčiu kalbo savybalsis e paskii sąmbalsiu l visados kiėtaj 

gaudžia (šalale, mylėti).

8) Sąmmišis e ištartinas yra vienu balsu mažne kajp ia, 
arbk iea; žodžius: be'rnas, mergelė, kęnčiu, skajtyk biarnas, 

mergiale, kieąnčiu.

9) Savybalsis ė (e su šlakelu) tur tęnva, pavėlktina 
ištarimą, mažne kajp Vokečui dviguba eežodžtuse see, seelet arbk 
kajp Prąnčūzu ė fermi žddžiūse: pitiė, bontė (tėvas, dėdė, 

vėgėlė).
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10) Sudėtinis savybalsis lė (iš mankštinančia žęnkla t 
ir tęnva ė) ištartinas yra vienu balsū atviraj, mįnkštaj ir 

pratęnstinaj (viena, diena, pieva). Ne nu dajkta vienok bus 
če. pridėti, kad sauletekej Žemajčej'ištar jįn kajp y pra

tęnstinaj (vyną, dyna, pyva), o saulėlydžej —kajp ej, arbi 

kajp, ė (vėjna, dėjna, pėjva, arba, vena, dėna, pėva). •

11) Savybalsis y ilgasis visados tur pavėlktina ištarimą 
(yla, sakyti, mergytė) ir tumi tik atsiskiria nū i trųmpoja 
(dirbti, kirvis).

12) Są'mbalsis j, kajp ir kiti sąmbalsej, arba apvelka 
savybalsi (joja, pjūklas), arba se'kant paskū savybalsia, data 
su jūju viena sąngarsi (syllabam) (vajkaj, pėjlej).

13) Sudėtinis savybalsis ū ištariamas yra vienu balsu 
kajp uo (dūna, lūsas). Žemajčej saulėtekej ištar ū kajp u 

(du na, lūsas), o saulelydzej — kajp ou (douna, lousas, pouds, 

jduds).

15) Są'mbalsis 1 ištartinas yra mįnkštaj (Jauti, lūsas 

lizdas), kajp Lęnku 1 z'odžiūse Zas, los, lis, o sąmbalsis l—kiėtaj 
(labas, liįnka), kajp Rusu -it žodžiūse, Aadba, mokkū, mįi.

15) Sąmbalsis š skajtomas yra kajp paprastasis sz (še
kelis, širdis, šarka), o č-kajp cz (jaučej, siunčia).

16) Sąmbalsis v lygst paprastamjam dvigubam w (vejdas, 
v&rdas).

Visos kitos balsės visiems žinomos ir paprastos yra.
♦ ♦ *

Dėl parodima pakėlimą baisa, arba, akcėnta ąnt dvi-tris- 
įr daugsąngarsiniu žodžiu įvesti yra du bnežiu (kirčiu): de'šina- 
(') ir kajras ('). De'šmas bnėžis nule'sjtas nū. de'šinos i kaita 

pūse (') rūda ilga, pavėlktina sąngarsi (syllabam: dajktas, gra-
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žėsnis, dajninjnkas), o nulejstas na kajrūs i dešina (') žęn- 
klin trumpa sįngarsi (pūlti, nunėšti, nusiklrsdinti). (*)

Dešinas briežis ąnt s^mbalsiu (t, f ir kitu) sumjnkštin 
s^m balsi; taj atsitįnk tiktoj galė žddžtu, kadū atkrjnt mįnk- 
štiėjie savy balsėj: i, e, arba ia (art, Ariat, af, v lėto Arti, 
Ariate, Ana).

įvesdami šidkius rūštžęnklus tabiausej rūpinomės, kad 

kajp gAlint ajškiaus ir tiknAns išrėjkštumem ipatingus pri
valomus liėtūviška ištūrima, ir kad ne tik Liėtūvej, bet ir 
kiti mūkslu žmūnis galėtum be jokiūs klėties tejsingAj, kajp 
rėjkint, pArskajtyti liėtiiviška rAšta.

Kfimi atslskir privalūmaj Pušalatyčiu kalbūs nū Ve- 
lūnlškiu Liėtūviu gali rūsti štoke tūke žlne knygelėje su 
Antrašu: „Kalbos Liėtiiviška liėžūvia“. Peterb. 1861. Ce tik 
te-pasakysiu, jog skAjtant Pušalatyciu dAjnas kū tąnkiAusej 
rūsi kietoji l ir kiėtaji e, vižtoje mjnkštoja 1 ir e (pandle, 
saulAle, mylėti).

KAlboje Velūnyčiu tajpojaū randame nemūž savotišku 

privalūmu ištūrime zūdžiu.

(♦) Velūnyčej Liėtūvej, tajpojaū kajp ir ŽemAjčej, tąn- 
kiausej lub ištūrti šaknini s^ngarsi žūdžia su didesniu 
iškėlimu baisa, ne kajp priaugusi stįngarsi. Tajp amŪ saka: 
galva, rąnka, mėrga, dąngus, lietus (lytus), slltaj (vasarėlėj), 
jauna (merge'lė), balti (dobilėlej), žalus (mtc'žius); bajgiu, lieptu, 
mėldžiu; bajgi, liepi, meldi, kalbi, pę'nki; tūtarpu kad gram- 
mAtikose ir kitose Liėtiiviu knygose ženklinamas fra su žęnklA- 
kilu priagusis są'ngarsis, paprastaj galūnė žodžia. Virštaūs mina- 
voti žūdzej šitojp rašomi yra: galva, rankū, mergū, dangūs, 
lietūs (lytūs), šilto, jauna, balti, žalūs; bajgiū, hėpū, meldžiū; 
bajgi, liepi, meldi, kalbi, penki.
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1) Tajp anie ne-b-retaj Ištaria savybalsius ė ir e galė 
žūdžiu kajp i. Ame saka: dari, vlrvi, žvaki; taml 
lauki, viėto paprastųjų: sakė, darė, virvė, 'žvakė; tamė, 

laukė.

2) Tajpojaū tąnkiausej gali girdėti gale žodžiu s^mmiši e, 
a) viė'to paprastoja i: dirbto, daryte, (dirbti, daryti); dlrb- 
ke, daryke, (dirbki, daryki).

b), Viė'to paprastoja e: dirbame, dirbate, (dirbame, dir

bate); žčlej, akej, širdžej, (žolėj, širdžej, akej); žolėje, akyje 
tėję, savyje, (žolėje, akyje, toje, savyje); žoles virves, gero- 

sės, vėlauses, (žoles, virves, geroses, vėlauses); žolė'se, akysi, 
•naktyse, (žolėse, akysė, naktyse) sakėj, prausėj, (sakėj, prausėj) 
arklėjs, žodžejs, šejs, (arklėjs, žodžejs, šejs).

c), Viė'to tę'nva ė: džiaugiamės, džiaugiatės, praūsiates, 
(džaūgiamės, džiaugiatės, praūsiates).

3) . S^mmišis nosinis ę ne-b-retėj statomas yra viėto no

sinės ę: žolę, virvę, (žolę, virvę); jęn, šęn, kure'n, (jęn, 
kuręn, šęn); augęn, augsęn, augdavęn, (augę, augsę, augdavę); 

manęns, tavęns, savęns, sakęns, daręns, (manęs, tavęs, si- 
vęs, sakęs, daręs).

4) Sainmišise dėvimas yra tajpojaū vieto lej: tiknčjej; 

genėjej, (tikriejiė, genėjiė).

(ds lyginas du syk)

Jons Juškėvičė.

10 Kūva 1879 m.
Kazaniuje.



KODINES.

Abii miidu brolužėlu. 202.

Aj, bedą, bė'da. 15.
Aj, bėdos manu, klapataj. 11.

Aj, Dieve, Diėviilau. 233.
Aj, Dijvalau kū'met bustu. 238.
Aj, smūtna, lūdna. 197.
Aj, smūtna, lūdna. 175.
Aj, t^msi, t^msi. 234.
Aj, vargios, vargios. 31.

Alsėdžių kalnelėj. 398.
Alūtim Uju. 192.
Ani bagočkelė 255
Ąnkalnėlejs vajkščiodama. 36.
Ąnkaln'iškiūs, pakalniškius. 

254.
Ąnkalnlšktu vajkaj. 33.
Ąnkstl ryta atsikėlau. 207.
Ąnkstl ryta kelau. 39.
Ąnkstl ryta kelau., 41 
Ąnkstl ryta kėlau. 40.
Ąnkstl ryta kelau. 427.
Ąnkstl ryta keldama. 37.
Ąnkstl ryta keldama. 38.
Ąnkstl ryta ryteli. 43.
Ąnkstl ryta ryteli. 44.

Ąnkstl ryta rytmeteli. 42. 
Ąnkstl ry'ta rytužėli. 436. 

Ąnsaj se'nis, senutėlis. 252. 
Ąnt, ąnt kalnu pūtinas. 48. 
Ąnt atbėga lajvūžis. 50. 
Ąnt aukštu kalndlu. 46. 
Ąnt aukštu kalnėlu. 78. 
Ąnt aukštūjū kalnužė'lu.

244.
Ąnt ažeru kraštu. 49.
Ąnt išėjna seselė iš daržu. 56. 

■ Ąnt jūriu-marėlu. 53.
Ąnt kalnelu, ąnt aukštūjū 

451.
Ąnt kalnelu, ąnt aukštūjū 

55.
Ąnt kalnelu likl kėlu. 54. 
Ąnt kalnu kalnužė'lu. 455. 
Ąnt kalnu kalnužė'lu. 52. 

Ąnt kalnu malūnėlis. 51. 
Ąnt kalnu žali rugūčej.200. 
Ąnt močiūtės dvaru. 448. 
Ąnt šaltu šaltinėlu. 57. 
Ąnttėvėlu didžiu d varu.440. 
Ąnt tu kalnelu 58.
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Ąnt tu manu mėlyntiju. 142.

Aplfnk Vilnių aukšti kalnaj.45.
Apvynėlis mažas. 1.
Ar aš ne sakiau 437.
Ar aš ne sakiau. 179.
Ar aš tau ne sakiau. 59.
Ar aš tau, sesė, ne sakiau. 60.
Ar ėjsi? ar nori? 61.
Ar Maūškej, ar ne Maūškej.

296.
Ar sėt? ar ne sėt? 102.
Ar vėjaj pūtė? 453.
Aš ąnkstl kė'lau. 62.

Aš druts, kajp pliėns. 63.

Aš galu gert, ulavot. 64.
Aš gana prašiau. 65.
Aš ipūlau i kamara 127.
Aš išėjau linelus. 73.

Aš išdajnavaū visas dajne'les.66.
Aš išgirdau naujyna. 189.

Aš išlėjdau berneli. 439.
Aš įšokau i kamara. 67.

Aš miegu, miegu, nnėge'lu. 68.

Aš miegu, miegu, miėge'lu. 229.
Aš miė'laj ge'rčiau. 454.

Aš ne galu daūgel gert. 70.
Aš ne lutas esmū. 71.

Aš nūnu miegu, miėgėlu. '355.
Aš nėnu miegu satdaūs. 72.
Aš nulytoji, aš nusnigtoji. 69.
Aš pamaciaū tututi. 143.

Aš pas Naste a tsi klastės. 75.
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Aš pas savu motynė'lė. 101.
Aš pas savu Nastužė'le. 249.
Aš pas tėveli. 240.
Aš pasėjau lineli. 282.
Aš pasėjau žala Hna. 251.
Aš pasėjau žolele. 80.
Aš pasisėčiau. 76.
Aš prašiaū, meldžiau. 445..
Aš tunii gajdi. 150.
Aš ryte'li atsikėlus. 431.
Aš siratėlė, aš vargdienėlė. 

90.
Aš šendiė'n čionaj. 79.

Aš tau pirksiu skepetėle.250.

Aš turėjau ožka. 82.
Aš turiū vyreli. 81.
Aš užaugau pas tėveli. 83.
Aš užgimiau mažutėlis. 208.
Aš užgimiau praščiokėlu.84.
Aš užgimiau siratė'lis. 324.
Aš viens sūnelis. 85.
Aš žadėjau, aš Lėtėjau. 400.
A tbėg zūjkis, atstriktfja. 86.
Atėjn debesis, atėjna. 87*
Atėjn rudėns diena. 88.
Atėjna bernytis. 89.
Atėjna lokelė. 191.
Atjos bernužis parląnkėle.2.
Atlėk gegutė par laūka. 91. 

atlėkė kovelis. 47.

atlėkė, lėkė. 450.
Atminki, mergelė. 92.



Atpūsk vėjeli nū tos pusės. 93.

Atvažiūja meška. 94.
Augin, augin motynėlė. 105. 

Augin matė viėntini. 242. 
Augin našlė du sūnų. 444 
Augin tėvas du sune'lu. 104. 

Augin tėvas viena sūnų. 103. 
Auginu, auginu tėvas dukrele.

256.
Auginu mane motynėlė 100. 

Auginu tėvelis 99.
Augu, dygu jovarėlis. 204.

Augu gino kleviiikas. 97.

Augu gino pelėda. 96 
Augu g'ino ūselis. 300.

Augu gino šerbęnta. 98
Augu kalnelėj be pakalnėlu 

174.
Augu kieme putelis. 299, 

Augu manu baravyks 95, 
Aušta pavasaris 219 

Avinėlis, nabagėlis. 107. 
Bajorėli, kąn durnoji? 106 

Balta aušružėlė be-aūštanti 

109.
Be-aūštanti aušružėlė. 173. 
Begki, lajvūži, jūrėms. 110. 

Bepig tau, bepig tau. 111. 
Beplga augti jaunūm sune'luj. 

182.
Berneli manu, ar aš ne bagota? 

281.
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Bičiuliėnė. 112.
Briedis šieną be-pjūujans. 

115.
Brolelis ąnt dvaru. 114.
Brolyti manu 155.
Brolūks ąnt žirgėlu. 3. 
Brolužėli, dobilėli. 113. 
Dajna dajnavaū 116. 
Daulėlijo, ku dųnzgi bittt- 

tė? 117.
Dėkų Diėvuj, ponuj Diė'vuj. 

118.
Dėkų tėvėluj ir motynėlej. 

120
Diena, nakti jėjau. 119.
Du brolelu kunigus. 122.

Ej, aš noriu miegu. 434.
Ej, augu, augu kiė'me mer

gelė. 236.

Ej, augu, augu žals beržy

nėlis. 308.
Ej, brolau, brolau. 235.
Ej, daugel, daugel musu se- 

selu 239.
Ej, dūkra, dukrytė. 123.
Ej, ėjsiu, ėjsiu. 16.

Ej, ėjsiu, ėjsiu, aš če ne 
būsiu. 35.

Ej, ėjčiau, ėjčiau i gryny- 
čėle. 124

Ej, ėjčiau lauka pasižiū

rėti.



Ej, gana, ganū ulavėti. 125.
Ej, gaudė, gaudė. 126.
Ej, ginkit, ej, varykit. 442.
Ej, jiėvūžė, jiėvbžė. 373.
Ej. jojau, jojau, jodams. 429.
Ej, Jonaj, Joneli. 260.
Ej, kano, kand žalas kieme

lis? 18.
Ęj, kan6 v/raj naktigonei- 

kaj? 259.
Ej, kūma, kūma, ne gorink 

karvėlu. 449.
Ej, kūtna, kumyčiūkė. 19.
Ej, kumūžė, širdužė. 20.
Ej, lėkė, lėkė. 217.
Ej, hėpa, liėpytužėlė. 333.

Ej, lustas, lustas. 21.
Ej, marti, poni. 23.
Ej, matrus, matrus. 258.
Ej, matrus, matrus, sens. 350

Ej, matūšė, matušėlė. 298.
Ej, miela ma, miela. 22.
Ej, mergelė, roželė. 452..
Ej, močiūtė, motynėlė. 295.
Ej, mūdvi, mūdvi. 426.
Ej, ne dūk, Dievaj, iajmū- 

žej. 218.
Ej, nėra niekur. 351.
Ej, pilūžej, pilelėj. 151.
Ej, pūtė, pūtė šiaūrus vėjelis 

216.
Ej, rusta, lūdna. 183.
Ej, sakalėli, rajbas pauk

šteli. 176.
Ej, strazdūži,strazdūži.231.
Ej, strazdūži,strazdūži.l28.
Ej, siuntė, siuntė. 392.

Ej, sala, sala ir pašai* 

noja. 129.
Ej, šyryt, šyryt. 130.
Ej, švejčiaū, švejčiaū. 131.

Ej, toli, toli gajsrūs mies

telis. 132.
Ej, toli, toli, labaj toli. 27.
Ej, tu,liepa,hėpažaloji.261.
Ej, tu, liepelė, užūnėlė. 24.
Ej, tu, Motejeli. 170.
Ej, tu, našlelė, 222.

Ej, tu, rūta, rūta. 25.
Ej, tu, rūtelė. 241.
Ej, tu, se'sė, seselė. 232.
E j, tu,strazdaj,strazdūži.26.
Ej,tu, strazdeli, girios,pauk

šteli. 29.
Ej, tu, strazdeli, gražūs 

paukšteli. 177.
Ej,tu,strazdeli,pujkūs pauk

šteli. 28.
Ej, čiūčia gūldamas. 30.
Ej, ūžia, gaudžia. 133.
Ęj, užaugs, užaugs. 412.
Ej,žala,žala,žalū giružė.201.
Ej, žydėk, žydėk sausūji 

lazdelė. 438.
Ej, žlrgaj, žirgeli. 178.
Ej, žolelė, ej, žolelė. 293
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Ėjaū par lauka, žali rugūčej. 

435.
Ejn bernelis i atlajdužele. 220.
Ėjna močiutė par dvareli. 443.
Ėjna tibagssu tarbelems. 169.
Ėjnu par kiemą, varte'lej girgž

da. 221
Ėjnu par miestą. 447.

eju šiaūčius par miėste'li. 356.
Gajdys ąnt slenksčiu s to vėju. 

,265.
Galė lauku įnžūlas. 446.
Galė lauku laZdynaj. 245.
Gale tėvužė'lu margu dvaru. 

441.
Gandras, gandras. 134.
Ganė piemens pas mišką. 172.

.Garnys, garnys. 135.
Gaspadlnė, sūkis grėjtaj. 136.

Gaspadėnus aši tašė. 205.
Gaspadėnus, gaspadlnė. 294.
Gegužėlė kū kukuji? 138.
Geraj, Dieve, padarėj. 139.
Ge'ras manu tėvelis. 140.
Gul šernelis beržyne. 190.
Gūli diedas pasigėręs. 141.
Ir pasiuntė ponsKaniūšas. 194.
Ir pavarė Paniparta. 196.
Ir sukllgu ąnte'lė ąnt manu. 

323.
Ir užgėrė kazokėlej. 318.
Išėju senelis. 461.

Išvažiėvu gaspadorius. 380. 

įtūpė žvirblis i kanapes. 

264.
Jau atėju Kalėdos. 144.

Kad atėjs ta adyna. 5.

Kad bernytis linėlus sėju. 
457.

Kad mūdvj auguv. 263
Kad su varpėlejs jau su

skambinu. 226.
Kajp tiė žmonis garsej kal

ba. 227.
Kajp tiktaj (sulaukė žm6- 

nis. 6.
Kamė tu buvaj, ože'li? 237.
Kąn, bernyti, pamlslyjej? 

145.
Kąn kalba miėžys?. 34.
Kąn kalbėju apvynėlis. 147.
Karejvelej žirge'lus gyrdė. 

148.
Kas bobelu dajnavimas.262.
Kas nor mane barti 425.

Kas nor mūne gauti. 420.
Kas te rėkia? kas te šaukia? 

460.
Kas ten būvu bildėjimas. 

246.
Kelkit, vajkaj", paskubėkit.

• 181.
Kinkykit, svečėj, arklus. 7. 
Koks te būvu sumiši mas. 121.
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Kr|nta rasa nū berže'lu. 228. ~ 
Kūlau šiaudus be grudū,358. 
Kunigėli, mokytojau. 186. 
Kur kukū gegelė^ 266.

Kur tu buvaj, zūjki manu? 149. 

£abas vakars, pon gaspador.
311.

tėkštu meška po lęndryna.152. 
Linksmas pavasaris: 214.
Marga višta, mažiučtūkė. 154. 
Mes ne galim apipiešti. 209. 
Migoniu mergajtės tąn vilti. 8. 

Močiūtė manu. 278.
Močiutė pjovė pilka ąntėle. 277.

Močiūtė po tūrgu. 276.
Mūdu abū brolužė'lu. 368.
Mūsų ponaj su šaltišejs. 223.
Musu vyras aukštas. 430.
Ne pajlmsi Diė'vu sūdą. 9 
Ne-vyna mine merge'le 203. 

Nutrėtyjau vajnikėli. 10. 
O,ar.jau gieda rajmlgajde'lej?275. 
O ar jau giėda rajbl gajde- 

lej? 459.
O aš grušelė. 163.
O aš pasenau, ne ištekėjau.362.
O jus brolūkaj. 274.

O kad aš buvaū už senu vy

ru. 273.
O kad aš ėjau. 195.

O kad aš gamaū. 215.

O kad aš ganiau šilė bėl-
8S8

tas aveles. 185.
O kad aš jojau i būru kie

mą 272.
O kad aš žinočiau. 271.

O kad mes būvum pęnki 

pjovėjė'lej. 270
O kad mes būvum devyni 

brolej. 146.
O kam žalos rute'lės. 184.

O kas te plaūkia po aže- 

reli? 157
O kur buvaj, iaputajtė?212.

O knr mūdu ėjsiva? 371.

O kur mūdu ėjsiv?inajo! 269.
O kur mūdu josiv? 268.-
O kur tu buvšj,bnėde'li?297.

O kur tu buvaj, ože'li ma
nu? 267.

O kur že'bris? Rugiūse. 180.

O mašalelej, gydė! 433.

O mes jauni vajkelej. 402
O šiaurūži, šiauružėli. 326.
O taj rudėns diena. 211.
O tu, karvelė, bubūlė'lė.387.
Otų, se'ni, senutėli, kūd ne- 

sižanyji? 382.
O tu, taboka, mėnu rudoji. 

248.
O tu, žiema, žiėmužėlė. 198.
O žilvyti, žilvyti. 106.

O žvirblelis, nabagėlis. 243.

Ok, mans Diėve'lau. 348.



01c, tu, Dievaj visagalius. 32.

Ožys ąnt tiltu stovėju. 153.

Padajnffsiu gr&že dajna. 193.

Parėjn jautėlej. 290. 

Parvedžiau pače iš varganu.

432.
Pas motynėlė ger&j būdama 

187.

Pas mus seshžė baūdžiuvūs ne 

bus. 179.

Pasakyk ma, Marušajtė. 247.

Pasijau kanape. 137.

Pavadinkit poną vajta. 253.

Pavasariu dienelė atėjs. 292.

Pavasariu diėnėle ganiau. 291.

Pavasariu dienelė pūtė. 456. 

Piemenėlis mažas. 158.

Pęnkios, šešios seselės. 280.
Pirmas mėnū stoju. 287.

Po ląnkėle vajkščiojau. 310.

Pusk, vėjėli, par Nemunėli. 

458.
Pūtė, pūtė šiaurus vėjelis. 288.

Raudonenu vajkaj. 289.

Ro, ro, jau saulelė lėjdžias. 301.

SAkė mkne šiūkia. 314.

Sakė mkne šiūkia. 306.

Sakė mkne šiūkia. 303.

SAkė mkne šiūki 304.

SAkė mkne šiūkia 302.

Sė'džiu už stalėta. 284.

Sėdžiu uz stalėta. 285.
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Sėdžiu už stalu. 283.

Serbentą figa žalūji. 315.
Sėsūtė, nutrūtysm. 13.

Skūbnu Baūras jauti pjū* 

vė. 312.

Slūžyjau, dūžyjau pas pū

na. 156.
Slūžyjau, tūžyjaa pas pū

na. 161.

Snaūdalė sėdi vidury dvAru. 

305.
Stovėju veršis ąnt dūbės. 

363.
Sirtakis kilia kėlė. 206.

Sudųnzgeju siera žemė. 319.

Susėdu dirvos apArtos. 12. 

dalė kėlu avietėlė žydėju.

320.
dalė kėlu kelūžiu. 317. 

dalė kėlu vieškelėta. .199. 

dalė viėškelėlu margk kar- 

čemėlė. 309.

šalta žiėma šalyn ėjna. 332 

šalta žiėma šalyn ėjna

210.

šalta žiemelė, šąlts rudenė

lis. 321.

šalta žiemelė. 329.

dęn nakti par nAkti. 322.

Šendiėn diėna, gerk diėna. 

328.

šėriau,šėriau žirgužėli. 331.



šėrė brėlis žirgeli. 337. 
šlršuns bimbalą nukan6ju.364. 
šėką kiškis, šėką I4pė. 316. 
šokinėčiau, ulavėčiau. 330. 
šūkif, mergos, kad ir basos.

162.
šviėsi saulė teita. 325.
Taj nėr ne kanū. 340.
Taj retū viė'to dobilėj augu. 

334.
Tam dvarely, tam margėm jam. 

327.
Tas prakėjktasgaspaddnus.336. 

Tjnkleli ploviau. 339.
Trys brolūkaj k ei ii jūju. 335. 
Tu, ąnžūleli, žalas medėli.346. 
Tu, gegutė, rajba paukštelė.

347.
Tu, giriižė, tu, žaloji manu. 

341.
Tu, oželi, iikum, piikum.375. 
Tupi katas ąnt šiaudu. 343. 
Tūpi paukštelis, lakštjngalė'- 

lis. 421.
Tūpi šarka susipynus. 344.
Tūpi žvirblis ąnt bažnyčios. 

345.
Tūpi žvirblis kaminajty. 342. 

Tur manu tėvelis. 377.
Turėju bobelė žila ože'li.381. 
Tūri močiutė du vyšnių sodu.

372,

Tunii rugelu, turiū miėžė* 

lu. 164.
čiujatelo, čiutū. 159. 
čiūlba, rykau paukščiilkaj.

160.
čiutū, lingū, čiutela. 307.
Uj, Diė'vaj, kąn aš vėjksiu? 

370.
Uj, Diėvulė'lau,ne galit 367.
Uj, sergū, sergti. 230.
Uj, skaūda, skaūda, 257.
Uj, visi barė, nieks neūž- 

tarė. 165.
Uj, uj, tūli, labėj tūli. 416.
Uj, uj, uj, Dievaj, Diėvii- 

lau. 188.
Uj, uj, uj, Diė'vaj, Diėviilau 

manu. 213.
Uj, uj, uj, Diė'vaj, 369.
Uj, uj, uj, Diėvulė'lau. 419.
Uj, uj, uj, Diėvulė'lau, du

krelė. 411.
Uj, uj, uj,džium,džium. 418.
Uj, uj, uj, pavargu. 77.
Uj, uj, uj, uj, Pievaj. 352.
Uj, uj, uj, uj, Diėvulelau. 

422.
Už ginu, ginu. 171.

Už jurėlu, už mare'Iu. 353.
Už jūnu-mėnu, už vąnde- 

nė'lu. 408.
Už kąn mkne, be'rnaj, ba-
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rėj? 385.
Užaugau be tėvėlu. 166.
Užkukffs gegelė. 386.
Užslgejdė mus pėni. 394.
Užtekėk, saule'lė. 376.
Vaj, bėda, taj bėda. 167.
Vaj, tėli, tėli. 74.
Vajkščio Adūmas. 354.

V&jkščio mėrga podvare'li.357.

Vūjkščio mergužėlė. 424.
Vajkščio motynelė. 399.
Vūjkščio ožke'lė. 401.
Vajkščio pdvas po d vara. 168.
Vijkščio, vajkščio lokys. 410.

Všjkščio žąnsėlė ir po dirve

le. 366.

Vajkščioju bernelis. 403.
Vajkščio bernytis. 405.
Vajkščioju mergytė. 428.
Vakar gėriau IsrutAjty. 393.
Vakar geriau už viena trečiė- 

ka. 404.
Valaj, manu dalgeli. 361.
VažiGsim, važiffsim. 14.
Vėjas pūtė visa rudenėli. 359.
Viena malsiu. 389.

Vidūr jūnu ir mare'lu. 395.
Vidury dvaru liėpūžė. 384.

Vidury girios ąnžūlėlis.415.
Vis ūlyčios, vis ūlyčios. 417.

Visi tiė šėlmej. 397.
Višta vajkūs išpereju. 391.
Vyturėli, paukštytei!. 313. 
Vos aušre'lė švjnta. 396, 
Zujkėlis sėdėjų. 414.
Zujkūti, zujkūti, tu, mažinu

si asis. 360.
Žadėjau, ketėjau davatkė

le būti. 406.
Žadžiū būti davatkėle. 409.
Žali girelė, tąmsi naktelė. 

413
Žalas ruteiėles. 4.

Žalos lankos, dirvūnaj. 383.
Žalos ląnkos, dobilėlej. 386.

Žalu rūtų daržužėly. 379.
Žyd gino putinėlis. 224.
Žyd gino, sadulelė. 225.
Žydėju rožė raudona. 423.

' Žyde'lka našlė. 388.
Žydi manu rėžė tąnkdje.378.
Žirgužėli, tu, manu. 390.
Žlęmbė žydas. 338.

Žmonių kiaulės krtūkta. 349.

Žiūrėkit, kumutėlės. 407.
Žvirbli, žvirbli? kū, kū, 

kū. 365.



Daj- Pos- Išspaus. Patajsyk. D. Pos. Išspausta. Patajsyk.
na. mas Jr Ir. 84 3 Pačię pačę.

1 1 Vienutė. ViėnUtė. 96 7 Pltmksnos plunksnos.

2 5 Kelškelis keliškė'lis. 104 15 Vol ungė'lę v olųngėlę.

4 5 jėškot' jtėškėt'. 105 8 kasninkė'- kasnįnkė'-

8
6
3

' matutės 
Viė'as

matutės.
Viė'nas. 125 0

lus. lūs.
tenka t^nka.

9 2 Kur J Kurpi 128 8 Žemyn Žemyn.

14 1 širde'ly širdelę —* 9 Klask Klausyk.
— — sugran- sugraudln- —*• 10 lyguju iygūjū.

15 1

dinsim 

prtė

sim. 

pnė.
131
132

2
9

žalaja žalaje

vyrel vyreli.
— — Vandėns vąndėnSi 140 9 mintėsiu myniosiu.
— 4 Pnadėju, Pradeju. 144 1 kalėdos Kalėdos.

6 jeva jiė'va. 145 5 Ne čėsly- ne-čėsiy-

16
19

3

.4

lendrelė 
kamps

lęndrelė. 
kąmps. 10

vos vos.
Ne žmoni- Ne-žmoni-

21
6
3

kiaules
Derželį

kiaules.
Darželį. 146 4

ški ški.
Tjfnginė Tįnginė'

4 ląnkumos ląnkumos. 150 10 ejdinlnkas ejdinįnkas.
—— 8 . Keldama keldama. 152 14 sulinkę sulįnke
23 15 astrus aštrus. 161 7 kriugu knUgu

24
20

5
Pušelę 
įsitūpti

Pušelė.
įsitūpti. K 165 2

ruigu nUgu.
Rąnko Riįnko.

51 10 mėrgUžė mergUižė 166 9 Žala Žada.

52 4 Žiemužė Žiemužė. 168 4 Vajkšio yajkščio.

60 3 išveš išvėš. —— 6 Sėsere se'sere.

63 12 Randėsi Raudosi. 173 9 kelsiu kelsiu.
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D. Pos. Išspausta. Pataisyk. D. Pos. Išspausta. Pataisyk.

179 1 laukeli laukeli. 249 1 Ke'lsiu kelsiu.

181 21 Slinkas slankas. 251 (***)drlbi dridi.
183 3 tingus tingus. 258 7 Žals Žals.

188 31 Krinta krinta. 272 3 supūrinta supūrinta.
— 34 prapuld prapiild- 278 3 kalbelu kalbe'Iu.

žiau žtau. 300 6 miidn mudu.
204 — nuskęndu nuskęndu. 314 (*) i ir.
210 — Juju ▼ O • OJuju. 330 1 Šokinėčiau šokinė'čiau.

219 1 lingu Ijngu. 331 3 kalnužy kalnužy.
— 2 lakštlnga- lakštinga 349 6 Žmonių Žmonių.

la la. 350 5 Žals Žals.

— 18 Pečl'inda pečljnda. 359 1 Žala Žala.

— — tuju tffju. 367 1 Paprašy- paprašy
— 21 Zv'irblej Zv'irblej. šiau čiau.
— 28 linkčio Ijnkčid. 376 9 nu puški nupūski.
— 31 apn'ink apnj'nk. 402 1 vajkelej vajke'Iej.
— — tinklą tinklą. 413 12 motynė'lė motynė'lė.
—— 36 ląukūs laukus. 415 10 pieną. diė'na

220 12 karčemė'lę karčemele. 427 9 Žalvariu Žalvariu

123 10 Aplink Aplj'nk. 428 2 Sukavu šukavu
— 32 Surinku surinku. — 5 suke'lėms šukelėms.

226 6 išmokyti išmokyti. 429 2 Ziunu Žiūriu.

239 13 Ziurė'k Žiūrėk. 430 4 Bakšajtis Bakšajtis.

241 1 būdamu būdama. 458 6 Tėvyti Tėvyti

243 2 Eesinet Lesinet. 460 2 Kavokitis Kavokitės.

245 4 Aviėtylė Avietėlė. 11 3 e ę-
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MELODIJOS





17 [1594 (1657)1

18 [1595 (1658)1 Var. 121, 736, 1121, 1122.

Ei kie,— no, kie------ ----- no ža___ lias kie____

41-- i f r r i r r Į-r i r 
_ me_hs, jo — va_.ru____ žio krū _______ me _________ lis?

«ža_ lias rū------tų dar  te iis>
D 1079.

867

va_.ru


20 [1123 (1165)].

Ei kū_ mu_te, kū mu_te, kū_ rau_te,
(šit_ du _ že)

ko__ dėl ma__ ne į sve_ čius ne__ pra__šai?

21 [1598 (1661)].

Ei, lius_tas, lius_tas man pas mo_ti nė lę:

linksmai rū.te_les sė jau, linksmai rū_te_lės dy—go.

24 [1599 (1662)].

Ei tu, lie___ pe le ū — žuo------------ nė ----------le,
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27 [1603 (1666)]. Var. 1601, 1602

a__ bai

šie _ napen __ ki bro____le___hai

to__Ii to_

D 895.

31 [1605 (1668)]. Var. 976, 977, 285.

A), var—gios, var ------------ gios ma — no die------

_ ne-------- lės, ka_da aš jas iš____varg  siu?

D 588

36 [1606 (1669)]. Var. 1382.

Ant.kaLne. liais vaikš-čio----- da.ma, žem_uo_ge_les ran.kio___ da.ma,

j | j J-|j j j'
a__vių pul_ką ga_ny.da.ma, sa------vo jau_ni— kio lauk.da_ma.
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43 [1608 (1671)]. Var. 1609, 1610.

J -p r ir rJ
Anks.ti ry_tą ry_te_lį Šė__ riau bė-rą. žir.geJj,

gir.dau, aš gir_dė_jau kar_ve_le

D 44, 640, 1477, 1478, 1503, 1093.

48 [1611 (1674)]. Var. 1612.

* r p i r~ ■ p i p p
Ant’ ant kai____ ___ no pu__ ti__ nai.

«pu__ti__ nas>

p c p. . <r 1J J 1 r r i r :ii
ant’ ant kai _ no, šir____  ___ de—le, pu—ti -------- nai.

<šir____ ___ du___ že, pu.__ ti ______nas>

s D 90.

48 [1612 (1675)]. Var. 1611.

MI M > JjJžlp p -i
Ant’ant kabio pu-ti_nai, art’ant kal.no, šir dn.že. pu.ti_uai.

SD 90.

49 [1613 (1676)].

J'P’ N- lp p .p
Ant e_ze_ro kraš--------- to pe_lė_dė-Jė gė-------------rė,

g- p\pJjM.J .Jpb..jĮ.l
be__ger_ da__ ma už_du_so; pa—ti pa----------tį mu.Sė.

(ap_ du - so) (vy---------- rą)
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50 [1472 (1533)]. Var. 1473.

Ant’at—bė_ ga lai_vu_ žis, at_ liO_liuo_ja lai_vu_žis

A» , , ... t C- ll»-, ।
y* M j I J’ p p J-1 J* P l-J j i J Ji

pro te_ve _lio va_rio var.tais, pro stikJo lan—ge_ liu, -ge_ liti.
(var.tus) (lan_ ge_ Ij, _ge—lį)

SD 1034.

50 [1473 (1534)]. Var. 1472.

Ant’ at _ bė _ ga lai _ vu _ ž i s, at - liū _ lino, ja [ juo_da _ sis,}
<lai_vu_žis>

p p J’ Ji jį Į p p p jį ; p-.g-..p-;J.. jĮĮ^jĮ
pro tė ve lio va_rio varstus, pro stikJo lan — ge____ lį.

SD 1034.

51 [1306 (1355)]. Var. 1305.

Ant kai—no ma lū ____nė lis, pa—kai—nėj

J -L.N-- J T' I F'
e ------------že --------rė ----------- lis, ten krykš-tė, nar--------- dėj

F J JJ ir r r ir J iJ
rąi — ba an__ te_____ lė ma—lū —no e_____ ze____ re---------ly.

<sie_ ra> SD 803,804t 333
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52 [1614 (1677)].

Ant kai _ no kai____ nu žė lio, pa_____ kai _ nė j lan.ku _

b r.-ii
_ žė_____ lėj; ten bly_kia_vo mer_gu.žė_lė tris plo.ną.sias dro.be.les.

54 [1615 (1678)].

Ant kal_ne_lio Ii —gi ke_lių, pa_kaLnė_lėj sau_sa,

ne_čės_ly_vas tas ber_ny_tis, kursraer.gy.tės klau__ so.

55 [1616 (1679)]. Var. 1065.

P p P I.P'T'P'P'I P P P P
Ant kai —ne_ lio, ant aukš.to__ jo, ant kai— ne — lio,

61 [1617 (1680)].

ir rJirrr ir
Ar ei.si, ar no_ri, ar ei-si, ar no.ri, ar ei_si,

-i J-J p J-1 p r r r i r r ■Ni
dūk  re_le, už ku_ni_go, duk.te—rė_le, už ku.ni— goF
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64 [1618 (1682)].

Aš gaJiu gert, u_lia___ vot, aš už_mig_džiau ber_ne___ lį.

D1127, 1142.

66 [1620 (1684)].. Var. 1621.

Aš iš—dai.na_vau vi_sas dai_nu_žė_les, da vie.nosne 
(dai.ne-les) (tik)

67 [1622 (1686)].

Aš į__šo___ kau į ka_ma___rą sme.to_nos lai—žy ti,

ir at-pilo— lė gas_pa_di_nė su vy_čia švais_ty_ti.
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70 [1624 (1688)1. Var. 1623, 1625.

Aš ne.ga.liu dau.gel ger.ti, aš ne.ga.liu dau.gel ger.ti,

a r1- 1LllhPJ-J-J ihj J J dl J-ĮJ-4Į--J-HI
reiks man ry tą anks_ti kel _ti,anks_ ti kel __ti.

70 [1625 (1689)]. Var. 1624.

Aš ne_ga_liu dau.gel ger_ti, aš ne_ga_Iiu dau.gel ger_ti,

74 [1626 (1690)]. Var. 1627, 1628, 1629.

p-n p w
Vai. to.Ii, to_li, to_Ii ma.no mer___ ge.lė,

vai, to—Ii, to___ Ii, to__ Ii ma_no jau.no__ ji.

74 [1629 (1693)]. Var. 1626, 1627, 1628.

Vai, to_)i, to_li, to.Ii ma.no mer____ge___ lė,

>į j p p p „p । JO p=
vai, to_ Ii, to___ Ii, to_li ma_no jau_no__ ji.
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76 [1630 (1694)1.

77 [1631 (1695)].

79 [1632 (1696)}. Var. 1633.

Aš Sian__dieo čio___ nai, ry___ toj Rus

_ nai tčj, mar_ go — ]» kar — Čia----------- mai--------- tdj.

79 [1633 (1697)). Var. 1632.

Aš šian — dien čio__ , oai. ry___ toj Rus

_ nai______ tėj, mar_go___ jo kar — čia ____ - mai-----------tėj.
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81 [1634 (1698)1

Aš tu__ riu vy _ re___lį ne _ la__ bai ge_____ rą,

j IK r r ir' t i r-WT'r i r i ir^i 

už sta.lu žio se dė jo, vis Į ma_ne žio_rė jo. 
(sta_le___ lio)

85 [1637 (1701)]. Var. 1638.

Aš viens sO__ ne_____lis, aš pas tė — ve------ Ij, • pa_sto_įau

žal _ me rė------ liu, dra_ gū — nu.žių bro______le____ liu.
<ka_ rei  vė____ liu >

85 [1638 (1702)]. Var. 1637.

Aš vienssū__ ne-------- lis, aš pas tė-------ve-------- lį, pa_sto_jau

Į r *r ir r i r^-r-47 4 J
žal_____ nie rė_______ liu, dra_ gū _ nė_____ lių bro______ le_____ liu.

*ka_ rei — vė liu, dra.gū _ nu-------žių>

88 [1639 (1703)].

C-J J J-f.-įj J Į J Į> p J Į J J
At.ein ru.dens die_na, tai man smūt.nai bū____ ti,

ij J ■> r ir r-8
pa_va_ sa_ rio čė--------- sas, tai man links.mai bū-------ti.
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90 [1640 (1704)].

Aš si _ ra____tė lė, aš varg.die____ nė lė,

o aš ne___tu_____ riu se_nos mo—čiu------- les, -čiu tės.

D 1238, plg. I) 524; plg. S D 269.

100 [1642 (1706)].

Au_gi_no ma.ne mo_ti_nė__ lė kaip dar_ že.ly le_li_je__lę,

^>****  ii:r p ir r ir iB
lio Ii, lio Ii, lio Ii, kaip dar že_ly le_li jė lę.

D 833.
101 [1643 (1707)].

Aš. pas sa__ vo mo_ ti__ nė — lę va _ le—lėj už------

D 729, SD 146, 252.

103 [1552 (1614)].

au_gin_da_mas la_ bai dziau.ges,

Au_gin te__vas du sū__ne__ hu
<vie_ na sū__ nua

e.l

D 104,1149.
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105 [1644 (1708)].

Au.gin, au.gin mo_ti_nė_lė tą vie.ną dūk__ re lę,

au _ gin _ da __ ma, mo. kin.da _ ma mi _ nyš_koms ža___dė p.

D 827, SD 285.
107 (1645 (1709)].

i p p ■ p *'• - .M ? J11 ? p r j11 .m p J1 n
A _ vi _ nė - lis na_ba_gė_ lis, po d'ir.ve-lę vaikučio _da_mas.

(Bal _ tai auš _ ru__ žei)

ih-j j į* r IJ1^' j
$vie _ si sau __ lu___ žė___ lė be_ te_______ kan___ Ii.

(Svie _ šiai sau  lu  žei)
D 634,

110 [1646 (1710)].

p a 8 J’p r p ir ip p r - - i p p ij'i
Bė.ki, lai__ vu__ži, jū.rėmsma____ru___ žė.lėms,

hi^^p p ir p i p p_j 4
ber_ne_lių pri _ lio___ duo__tas, ber_ne_lių pri___lio_duo_tas.

S D 426.
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114 [1647 (1712)].

i! J| p P p P P I -P -S^ <P p p 
Bro_le___ lis ant dva_.ro žir_ge_li' bal_no—jo,

į H p p p p p IJ p—p—f—p- p • 1
se__ se___ jau _ no_________ ji la — bai grau.džiai ver—kė.

<jau — niau - šia se — se — Jė> ^3.

115 [1648 (1713)].

Brie.dis šie.ną be.piau.jns, o brie.džiu.kas be_piau_jąs,

brie___džiu.kas, su_da_ri_na, a_pie sa_ve čiū_žo_jo.

120 [1649 (1714)].

makad ma__ne žą va — lioj au____ gi _ no.

D 830.

Dė_kui tė____ ve _ Hui mo_ ti nė _ lei»

122 [621 (652)]

879

dva_.ro


122 [1650 (1715)].

F1*u J- J ir r f i J JJ' J'U J j
Du broJe—liu ku.ni.guos, du bro.le liu u_rė_duos,

$*** ii: r p r J j u J j u j j
o aš penk — ta se_se_rė_lė lan-koj šie.ne__ lt grė.biau.

126 [1651 .(1716)].

Ei, gau.dė, gau.dė bro.lis bė___ rą žir ge____ lį,

|J J |J f-J. P J ' ' |J ~ J
v kai ne _su ga____ vo, tai la.bai grau.džiai ver--------- kė.

«jis ne _ su gau___ dams la _ bai grau -džiai verk da----------- mas>

D 759.

128 [1600 (1663)]. Var. 948, 1653.

Ei straz.du.ži, straz.du.ži, tu rai_ba_sis paukštu—ži, 
<rai_ma.sis>

ko ry____  ka___ vai
<čiul___  bė___ jai

laz dy kru___me____ ly?
gi — rioj laz — dy-------nė_____ Iy>

D 697; SD 68.
128 [948 (990)]. Var. 1600, 1653.

į-:tJrCT-tP p r ipp^rm r
Ei straz.du-ži, straz.du-ži, straz.du_žė_ Ii paukš_te_li,

<tu rai.ma-sis paukš.tu_ži,

D 697, 2317 SD 68
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128 [1653 (1718)]. Var. 948, 1600.

D 697. 1018; SD 68.

131 [1654 (1719)].

ij j J j-j j ii
Ei, švenčiau,šveičiau, šveLčiau kar_du__ žė _ lį pervi_są ne 

(šviejsų)

j J j ĮgJjjjlgJ O j =11
— dė lu _žė_lę. per vi _są ne dė _____ lu_____žę.

143 [1655 (1720)].

O ? ? I P p J I J J I 

Aš pa_ma_čiau pu_pu_tj, [liu_liu, pu_pu_ti,]
(tu _ tu _ tį) (tu _ tu __ tį)

liu------liu, pu_pu _tį, vir_šum me_džio tu_pin_tį,
(tu _ tu _ tį aukš.tam kai _ ne)

tai tai, pu_ pu _tį, tai tai, pu -pu _ tį.
(liu____ liu, tu__ pili —tį, liu____ liu, * tu_ pin.tį)

—K-------k------- 1---------------- m>F b J J 1 1 J J 11 HW P J---- *------—a------------ J-----“------ “ —J------i
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146 [1656 (1721)].

O kad mes bu ____  ____ vom de vy___ni

147 [498 (523)].

p I p P P
Ką kal_bė_jo a_py_nė_li3 so_de_ly aug_da________mas.

r J .. .U-U;, >> I J' .b I J j Į
tai dai da, tai dai da da, so_.de — ly aug___ da____mas?

148 [1129 (1174)]. Var. 1128.

«van _ de _ nė _ 1 j py----------lė. py____ lė >

D 939.

151 [1657 (1722)].

Ei pi _ le _ liai, pi _ le — liai, jūs aukš.tie _ ji kai — ne------ liai,
(pi_ lu — žiai)

o čia at_ io___ jo ien_kai ba_jo__rai, nor ma_ne drau.ge im_ti.
<ir> * (di—di) (se_su_žę im_ti draitge)

882

so_.de


155 [1659 (1724)].

157 [1660 (1725)]. Var. 1661.
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Var. 1660.157 [1661 (1726)].

164 [1662 (1727, 1728)). Var. 922, 726, 727, 1118, 12.

Tu.riu ru__ ge____ lių, tu_riu mie —že lių ir gel-to—

171 [699 (734)].

j ž j J r i r r IJ J jm 

Už gi — rių, gi------------  rių ug — ne — lė

de gė. ei, ka____lė____da, ka____lė da.

173 [1663 (1729)]. Var. 1664, 1665.

J J Į'T J j g
Be _ auš _ tan _ ti auš _ ru _ žė lė. be _ te kan _ ti

sau _ lu — žė — lė, be__ skau.dan — ti gal___ve__ lė.
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173 [1664 (1730)1. Var. 1663.

Be.auS___tan_ ti au§_ru__ žė__ lė, be-te kan_ti

sau _ lu__ žė___ lė, be __ skau _ dan — ti gal __ ve _ lė.

173 [1665 (1731)1- Var. 1663, 1664.

t: p r r r i r r r p i J r i

Be.auS__ tan _čiai au§_ ru _ žė _ lei, be. te_____kan _ čiai

sau _ lu__ žė___lei, be___ skau _ dan _ čiai gal__ ve___ ei.

174 [1438 (1499)1.

174 [1666 (1733, 1732)). Var. 1667,'1439.
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177 (962 (1004)].

1/ n . -- a

Ei tu, straz _ de __ Ii, gra___žus paukš_ te Ii,

I [2-

kod ne_ry___ ka ____ vai vyš_nių so____de____ ly? _de-------ly?

D 29.

177 [1668 (1735)].

E) tu, straz —du ži, gra_žus paukš-te--------- Ii,

kod ne_čiul_ bė____ jai vyš_nių so____de____ ly? -de____ ly?
(ry___ ka------- vai)

D 28, 29

178 (1047 (1091)].

Ei, žir_gai, žir_ge.li, žir_gai juod.bė__rė__ Ii,

ar mu.du iš__ plauk.siv jū_re_les ma__ re__ les? _re__ les?

179 (1669 (1736)]. Var. 1670, 1671.

Ar aš ne____ sa kiau ma_no mer___ge lei:

neik pro Ii_____ nų lau  ke lį, _ke Ij.
<per> SD 655.
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179 [1670 (1737)1. Var. 1669, 1671.

neik per Ii nų Jau ----------- ke---------- Ii? — ke ----------- lį?

SD 655.

182 [1673 (1740)].

Be _ pi _ ga aug_ ti jau _ nam sū _ nu _ žė _ liui

Plff.D 576.

188 [1674 (1741)].

«tai be — pig bū--------- ti> p 518; SD 223,802.
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189 [1675 (1742)1. Var. 1676.

189 [1676 (1743)]. Var. 1675.

as is gir_oau nau_jię_nq: ser_ ga po—ma.

ItJ j U ĮfflriWĮ
ne_ga_li, e, e, o, ser.ga po_nia, ne_ga_li.

192 [1677 (1744)]. Var. 1678.

192 [1678 (1745)].

ap-_vy_mais sni_go,
r r ir r

o ma.noA_lu_čiu ]j_jo. 
<A_ lu _ tim>

mer.ge _ lė rū _ te lių dar—že — ly vy_ne _ liu der.gė.
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195 [1679 (1746)]. Var. 1680.

O kad aš ė jau, ke_ liu ke___ lia_____vau, su Iend.ru_
<vand— ra____ vau>

4 J J lf'r F" H"' f-j-ll-- J
_ že švy ta_______vau, su lend.ru že švy ta _ vau.

D 918, 602.

195 [1680 (1747)]. Var. 1679.

O kad aš ė jau, ke_liu vand_ra vau, su lend.ru__

_ že švy ta vau, su lend.ru___ že švy_ta__vau.

D 019, 602.

199 [186 (188)].

Ša___ lia ke_____lio pa____ vieš ke_____ lio,
<vieš ke____lė_____ lio >

«vieš_ ke__ lė___ lio, nau jas
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lend.ru
lend.ru
lend.ru


199. [1681 (1748)]. Var. 186; plg. 1682.

į S p p I p p J1 J1 I p
Ša-lia ke_-lio pa _ vieš—ke _ lio, ša lia ke lio 

(vieš- ke—lė__ lio)

pa__ vieš—ke___ lio, ten už-------- ------ tver—tas rū___ tų
«vieš_ ke__ lė___ lio nau jas ža___ lias>

dar___ žas, ten už tver-tas rū — tų dar____ žas.
cnau___jas ža___ lias>

sd i.

200 [1683 (1750)].

Ant kai__ no ža____Ii ru gu___ čiai,

ku ____ že.zapa kai nej 
[po kai — nu]

201 [1684 (1751)].

SD 107,106; plg- SD 857, 858.
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202 [1097 (1142)], plg. 1098.

A_bu mu_du bro.Iu_žė__liu,

J J1 J JI J ji
a—.bu žal_nie_ rė___liti.

«ka_rei__ vė___ liu>

D 1154.

204 [1685 (1752)].

lio,Aiigo dy__go jo.va.rė__ lis šaJia pat vieš.ke_lė

ke_ lio _ nę va_ žiuo_ti.Iei_do ren.gė ber_nu_žė_Ij

207 [1686 (1753)].

Anksli ry_ tą at_ si_ kė_lęs, [ro_pu_ kai _ nes at _ si _ gė _ ręs J
<liau» <riau>

Po p-j- i i-p p r n J 1
ga_liu Šokt, u _lia_vot, a_ le [liest ne_va_lia.] 

(šokti)
(va_ lia gert) D 547.

210 [188 (190)]. Var. 1687.

4 J J-J I j IJ J j jJ J j>
Šal.ta žie.ma ša_lin ei_na, jau pa_va_sa__ ris at_ei_na,

ll: J J J=į,-.. I J, J, J J I J Ji J Ji I J
klo_nis* di__ džias u_pes lie_jo, kad pa__va_sa_ris at_e_jo.

csku.bi —nas van__ duo nuo kaLno, jam bū—ti čio_nai ne_vaLna»
Plg. D 332
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210 [1687 (1754)1. Var. 188.

ŠaLta žie_ma ša_lin ei_na, jau pa_va_sa__ ris at_ei_na,

Hl: p p I J~' J1 p p' I p p I J1 iHI 

sku.bi__ nas van___duo nuo kaLno, jam bū_ti čio___nai ne_vaLna.

D 332.

213 [688 (723)]. Var. 687, 689.

- J 1* r r r i1 r
Ui, ui, ui die_____ vai, die___ i/u__ iiau ma____ no,

1 |[ f , J | J 1 1 J J r 1
112. 1

g ii-r r J |J J ।4
per la _ bai šar_____ pią a — ny_ tą

<tai bė_ pig aug_____ ti pas mo_ ti------
ga-----vau,
nė___ lę.

ga___ vau.
.nė___ lę»

D 518, 1137; SD 223, 802.
213 [1674 (1741)].

Ui, ui, ui die vai, die__vu___ liau ma____  no,

r r - 
be pi__ gu

etai be___ pig>
aug---------- 1ti

U J J
pas mo ti ____

D J

U Jį 
_ nė______ lę.

'88, 518; SD 223, 802.

217 [680 (715)].

ž r r r i
Ei, lė___ kė, le____ kė

.r.--., p r.. J
. rai bas sa
«rai mas»

892



221 11691 (1759)].

Ei___ nu per kie ____ mą» gir___ džiu per šie ną,
(var te_ liai girgž____ da)

be —ne ma_ no se_ną pa _ t j vii _ kasta _rač__ ki na.

222 [1692 (1760)]. Var. 12, 114, 726, 811.

t Ji Į
Ei tu, naš — le --------- le, tu si — ra_____tė Je,

l!:p P p p J ĮJ* J1 Ji |J J =11
ar dau _ gel tu tu ri ma _ žų vai____ke______ lių?

Plg. D 1497.

224 [1693 (1761)]. Var. 1694.

Žyd gi_rioj pu_ti _nė_lis, ža _lia.sis me de____ lis,
(se_ du _ lė — lė gel _ to_nais žie de_____liais)

gul ma.no mo_ti_ nė_ lė aukš.ta_me kai — ne____ ly.
(tė _ vu _ žė _ lis) D225
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224 [1694 (1762)]. Var. 1693.

Žyd gi _ rioj p u _ t i _ nė __ lis ža _ lia _sis me de_____lis,

gul ma.no mo_ti__nė___lė aukš_ta_me kai___ne_____ ly.
<lė__vu _ žė__ lis»

228 [1696 (1764)].

Krin.ta ra_sa nuo ber_že_lio ant ža_lių rū — te----- lių.

(die___ das)
D 1249.

232 [1697 (1765)].

_ no jau_ no_ ji, o iš kur bu ____vo jau____ni

r r p r r 1 r r J - H-J j
sve____ te.liai, - kai aš na___mie ne__ bu___vau?

(sve_______ čiai)
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Var. 954.234 [1698 (1766)1.

236 [1699 (1767)]. Var. 1503.

241 [42 (43)].

O tu. rū__te__ le ma_oo ža_lio_ji,

o ko pa — vy — tai ža__ lia bū_____da__ ma?

241 [1701 (1769)]. Var. 1702, 42.
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253 [1704 (1773)].

254 [1705 (1774)].

258 [1706 (1775)].

jauns mat__ ro_____mat__ ros, mat_________ ros,

__ sė Ii, leisk mas_to 
(lipk)

vir ŠO____ nė lę.
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266 [526 (552)].

— Kur ku_ kuoj ge—ge _ lė? Kur lakš_tuoj lakš-te lė?

D 266; S D 5; plg. SD 688; plg. D1487.

268 [1707 (1776)].

269 [1708 (1777)].

t j’ f LJ..18 > M _
— O kur mu___ du ei____siv, i___ na___ jo?

iM1 n h ip p p-ir ■ p p ir 
— Ei_siv mu_du j kar_čia_mą, trei, mu_ter, frei.

(prei) (prei)

276 [1710 (1779)]. Var. 13, 934, 1074.

Mo_ čiu _tė po tur_ gų vaikš____ čio___ da ma,

ll: J J J IJ J IJ IJ 
sun_ kiau_sias gir__ ne___ les de__ rė_____ da______ ma.

(leng_ viau_sias)
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280 [322 (327)]. Var. 1711;

<1
Pen__ 1
Pen__ 1

ki še---------
kios še---------

_ i 
i

r ~
bro — 

Šios se —

p J
_ le ------------- Ii
_ se------------- le

ai, 
!S>

280 [1711 (1780)]. Var. 322.

r n r H j n i r i
Pen.kios še____šios se____ se_______ lės, pėn-kios še___

— šios se — se-------lės už sta- lu — žio sė — dė —jo, — dė------jo.

285 [1207 (1253)]. Var. 1205.

o kas ten at — jo__ [ja] vie_ šu ke__ lu___ žiu?

SD 524, 52$.

290 [1712 (1781, 1782)]. Var. 1713, 259.

Par.ein jau_te_liai lau_ke_liu bff buo_____ da___ mi,

p J J Ji J Į į-J) J J į|
o mes, se_se._ lės, tai gra_žiai dai___ nuo_da mos.

D 1005.
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290 [1713 (1783)1. Var. 1712.

f ii ji j- is r J
Par_ein jau_ te—liai ke _ le — Ii u bū bau da mi,

(bū___ buo___ da___ mi,

lU-MAU lfl-.ilj m!
mujdvi se_se_Ii, tai gra.žiai dai__ nuo_da.mij _nuo__da_mi.
o mes se - se__ lės) (dai__nuo_ da _ mos. _ nuo_ da_ mos)

D 1005.

292 [423 (436)].

r J N J ii:r r r i r r
__ kūs dar___  be ______  liai J par_ ė- jęs iš lau  

<par__ ė__ jęs iš dar___

r J iJ r r i r J iJ J
__ ko, reiks man žir _ ge ------  lj [gin ___ ti,] nėr
__ be  lių, reiks man žir------ ge liūs gin ti,

Plg. D 291, 459,

293‘[1714 (1784)].
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295 [1126 (1171)]. Var. 43,107, 194,195,198, 203.

Oi mo-čiu-tp. nė.le. tu ma_no šir__de_____ le,
* «rin_kai manber_ ne____ lį,

tu iš_ sky_rei man ber_ne_ lį kaip gi _ rioį lau— že_lį. 
tu iš _ rin _ kai» < kaip gi __ rios stuob _ re _ lį>

SD 869, 870.

300 [1715 (1785)]. Var. 1523.

oer_ne__ns, ir as iau_nas ner_ne____ lis.
(o)

D 858.

302 [1716 (1786)]. Var. 1215.

Sa_kė ma.ne šio__ kią, sa_ kė ma_ne to___ kią,

sa_ kė ma_ne žmo_ nu.žė—liai dai_ne_lių ne — mo------kant.

SD 565, 1039.

303 [1719 (1790)]. Var. 1215.

Sa_kė ma.ne šio__ kią, sa_ kė ma_ne to____ kią.

sa_kė. ma.ne _ mer.gu _žė_lė anks_ti ne _ ke____ lian____ti.

SD 565,1039.
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306 [1215 (1262)].

i b M |j J :p p-'p~p ir r i
Sa _ kė ma _ ne šio____ kią; sa _ kė ma_ ne to___ kią,

ll:P PpPlpp^^lppp^U J II
sa_kė ma_ne il_gai mie_gant. dar_be__ lin ne___ dir_____ bant.

D 314, S D 565, 1039; plg-D302. 303. 3041

312 [746 (783)].

skū.rą džio_vė, o džia_vo, o džia_vo,. o dėl ko?

313 [1717 (1788)]. Var. 1718.

p u p iJ J’i!. >ii:p p p j
Vy___ tu rė_____Ii paukš— ty — tė_____ Ii. kod ne_čiul_

r p 1 r p i p p p U r p :ii 
__bi pie____ve____ lėj, ne___ ry___ kau_____ji dir___ ve____ lėj?

313 [1718 (1789)]. Var. 1717.

_ bi pie__ ve_____ lėj, ne__ ry___ kau ____ ji dir — ve------- lėj?
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314 [1215 (1262)].

j J J J J Į J J --|p P p ■ p Įį. p
Sa_ke ma.ne šio____ kią. sa_ kė ma_ne to—kią,

į' II--P p p p Ip p J' Ip p pj1 N
sa — kl ma_.ni i) gai mie-gant dar —be lių ne dir___ banU

< anks _ti ne ke lian ti >

D 306; S D 565; pt g. D 302,303,304.

315 [1720 (1791)

£ į J -r-f ■ Į

]•

-F------- - —
»—f—F------ -f—T—r—* J r r=i

Ser_ben_ta.

, lf r

—i---------------

110 ______

V--------f----- 1

g» i
r r 

a _ lio — ji,

-F—1--------------

o kur mes

■v r r
ta______v» so_din_

-------- F— 

sim. o k ur nies

r - - r 

ta------ ve so — din _ sim?

317 [1721 (1792)]. Var. 890.

320 [1722 (1793)].

ant a — vie _ tės lakš _ tin __ ga__ la tu _ pė _ jcu
<la kš -------- tu —tė ant a___ vie__ tės>
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321 [1723 (1794)].

■Į1, ip p J i^r ip p^ 
Šal-ta žie_me_lė, šalts ru   de_ne_lis,

p p p p lJ
šalt man vie_ nam gu lė_ti, 

(šal _ ta)
šalt man vie_ nam 

(šal_ ta)

J Ji J II
gu____ lė ti.

D 329; SD 35, 648.

329 [1725 (1796)].

Šal_tas vė____je lis, šalts ru — de____nė lis,
t Ša)_ ta žie___ me lė>

ip ip r r it r r irr i r~r ir r r i r r :i! 
šalt man vie_namgu__ lė_ti, šalt man vie.namgu___ lė_ti.

«šal_ta» <šal_ta»
D 321; SD 35, 643.

331 [1726 (1797)]. Var. 202.

O^p p Ip p JvJH-p-p-J M 

Šė_riau,šė_riau sau žir_ge_Ij, kad ir ma -------- žą
<žir_gu _žė_lį, kad ir ma _____  no

$ > J> J J J I p p J J I J J J J 
bi-le gra____žų, kad ir ma____ žą, bi_le gra____ žų.
bū-tų gra___ žus, kad ir ma____ no bū-tų gra___ žus>

333 [1727 (1798)]. Var. 1728.

Ei lie_pa, lie --------  py — tu _žė — le. ko au_gai

vien — sty — pu — žė _ lė, ko au — gai vien___sty.pu____  žė?
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333 [1728 (1799)1. Var. 1727.

334 [1730 (1801)]. Var. 1731

Tai re—toj vieptoj do_ bi_lai žy_di: pen_kiais,še_šiais
<au_ go>

la__  pu__ žė___ liais su rau _ do___ nais žie___de___ liais.
«de—vy _ niais> D 1133

334 [1731 (1802)). Var. 1729, 1730

pAJA •• frž p p
Tai re —toj vie_toj do_bi _lai au_go, pen.kiais,še_šiais

<gra.žie_ ji»

la — pu — žė__ liais, su de___ vy___ niais žie___de___liais.

D1133.

336 [1732 (1803)].

Tas pra.keik.tas gas.pa_do_.rius ir ta gas.pa___di nė,

kur dėl mū_sų (val_ciau_nin_ kų] na_mus[pa_ga di___ no.)
(kad)
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339 [747 (784)].

Tink.le__ lį plo—viau, ran_kas maz___ go__ jau.

nu_skan_di _ nau žie.du _žė _|į» į jū____ re—liu dug-nu_žį.

341 [1733 (1804)].

Tu gi__re__ le, tu ža _ lio____  ___ ji ma _ no.
<gi— ru_ že»

aš vaikš.čio__ jau, pa___kly__ du____ .------si bu___ vau.

D 474.

347 [1734 (1805)].

Tu ge_ gu_te, rai----- ba paukšte—le. kaip tu gra_žiai

so____ de ku_ka_vai, kaip tu I gra.žiai so de .ku_ka_vai.

349 [1735 (1806)].
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351 [1736 (1807)1. Var. 92.

Ei, nie__kur, nė__ra to__ kių so___du___ žė___ lių,
<dva_ ru__ žė___ liu>

SD 438.

351 [1737 (1808)].

- f i r -J J j j
Ei, ne__ ra nie.kur to__kių so__ du__žė___ lių,

«dva_ ru_ žė__ lių,»

kaip tik ma ____  no. tė------ ve ------- lio.

s D 438.

353’ [703 (738)].

~Žb1,~?P 0 P P
Var. 678.

"5 1 R |P |R ■■ rr~fi - - -r- £V V V t—
Už jū_re_lių,

p p p
už ma_re_ lių

-F--P- - - - - -
nu_ Ii _ jo,

L^JLJ— 

nu_sni_go,

su jau.nuo-ju ber_nu_žė_liu be.kal-bant, be_šne-kant.
<ten ber.ne-lis su mer.ge-le be-šne^ka, be_kal_ba>

8!>&k
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355 [1738 (1809)]. Var. 1739; plg. 44,45,1378,1492-1494.
$ r r ir T-i-r^r r if u

aš to mie___ ge lio ne___ la___ bai, ne___la___ bai.

355 [1739 (1810)]. Var. 1738; plg. 1492-1494.

$ nJ r r i r r i r r r 1J r r
Aš no_ riu mie_____ go, mie_ge__lio, aš no___ riu

362 [1740 (1811)]. Var. 726, 922, 10,12, 57, 114.
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363 [1741 (1812)]

Sto___ vė_ jo ver____šis ant duo___ bės,

tai ji__ sai la___ bai rū pi nos.

366 [1742 (1813)].

dir___  ve

kir_ ga _ ga, kir _ ga__ ga ir po dir____ ve______ lę.

Vaiksjčioi žą____se

377 [1743 (1814)]. Var. 1744, 1745.

Tur ma_no tė__ ve — lis du vyš_ nių so—de_liu:

vie.nam čiul_ ba paukš_tu_žė_lis, ant.ram laks_tin_ga____ lė_____lis.

377 [1744 (1815)]. Var. 1743, 1745.

a r r r ir J J ir r r ir J J
Tur ma_no tė — ve____ lis du vyš___nių so__ de_ liu,

ft-ir F...ir J J ir r r ir r U J
vie.nam ry— kau paukš.tu _ žė_ lis, ant-rara lakš—tin.ga____ lė_____ lis.

<čiul- ba>
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377 [1745 (1816)]. Var. 1742, 1743.

į ¥P P p p ^p IP P p p J'HjJip gp-
Tur ma_no tė_ve_lis du vyš_nių so_de_liu: vie.nam ry.kau

____________ __________ ___________________ ______ ______________ , < čiulba* 

P P P IP P P. P I p p J- :ll 
paukš.tu__ žė___ liai, ant__ ram lakš_ tin______ ga___lė____lis.

384 [1746 (1817)].

Vi _ du _ ry dva-------  ro lie---------pu-------žė-----------lė,
(lie_____— pu___ žė)

385 [664 (698)].

P** *J p i p J j
Už ką ma—ne, ber_nu__ži, ba_ re i?

<ber_ nai>

iu j. —ui p j
ar tu ma - ne už _ au    gi _ nai.

388 [1747 (1818)].

F jĮ_r .-F-+r.-f-r...| j -f
Žy_del_ka . naš____ lė, jos duk_tė gra______ ži,

H7 „r--..L. pj-r r ir.. „r.- r ir r
e, e, e, džium, džium, džium, jos duk—tė gra-------- ži.
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390 [1748 (1819)]. Var. 1749.

D 490.

390 [1749 (1820)]. Var. 1748.

Žir__ gu___že___ Ii tu ma_ no, juod.bė — rė — Ii

tu ma__ no, Ao taip gar—šiai žvin-ga__ vai?

D 490.

391 [1750 (1821)].

— lio____ ti, pra_dė— jo cyp____ lio-------- tu-

Viš_ ta vai_kus iš—pe re — jo, pra_de__jo cyp —

392 [1751 (1822)]. Var. 1752.

r ir -f—'4t r ri
Ei, siun____ tė, siun_____tė ma_ne mo__

P? J~ ir r i"r-:r-tT-T ।
— čiu----- tė šal_____ ti _______ nio van_____ de____ nė____ lio.

D 325.
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392 [1752 (1823)]. Var. 1751.
ejj -j-i-rr ' u ।

Ei, siun-------tė, siun_tė ma — ne mo 

J J U J J N ।» । -1 8
__čiu — tė šaLti---------nio van---------- de — nė------------ lio.

D 825.

393 [1753 (1824)]. Var. 477.

ė____riau

V r r । r J iJ J h r r ir r i f ir :1 
šian _ dien jo____mar_ kai___ty, skaitda ma__ no gal — ve_____ lė.

399 [1754 (1825)].

404 [1755 (1826)].
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407 [675 (710)].

p p ipp^'^mh;-
Žiū_rė_ ki _te, kū_mu_te_lės, kaip aš pa_tį my------------liu,

(kū_mu_tės)

& II p pM-P Į p -M J|'WT p i r
kaip aš pa_tį ne_ my_ lė _ siu, jau žir_ gu_žį lei_siu. 

[žag_ru_ žę tai_so]

408 [706 (741)]. Var. 686, 845.

F J J J । r r J । r n ir r
Už jū _ rių ma_re—lių, už van_de____ nė________ lių,

«ma_rių>

f- r i r J r icm ..r ir.
o te nai mer_ ge lė Ii ne liūs ro_______vė.

«ten var__go>
SD 463, 467, 1009; plg. D 963.

410 [475 (498)].

s? ;■ i r ..j...r... G i.p..
Vaikš.čio—jo meš___ku____ tė pūs____ty _______ nėj,

(Vaikš.čioj, vaikš.čioj lo_____ kys]

pūs------- ty ------------- nėj, jai ne_čės_tis ir pa__ti__ ko:
Įo] [jam]

nak.tį pė_dą ne_ už_sni_go, ped.saks pa_si___ Ii ko.
Plg. D 401, 168, 366; plg. SD 829.
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410 [1756 (1827)]. Var. 475.

1 if -f-ir r r
Vaikš.čio____jo meš___ku_____ tė pūs_ ty__ nėj,

(Vaikš.čioj, vaikš-čioj lo kys)
fkro__vė sau pa-ta lą lau—žy__ nėj,

pūs_ty___nėj, jai ne—čės—tis kaip pa—ti — ko,
(o) Garo)

lau__žy___ nėj]

r r r r i r rJ J n //..r. r trH J
nak.tį pė_das ne_už_sni_go, pėd_saks pa_2si______ Ii_____ ko.

<Pė-dų>

412 [1757 (1828)]. Var. 1758.

Ei,. už___augs, už___ augs ža___lias skrob____

_ lu__ žė___ lis ma __ no tė vo dva re  ly.

413 [1130 (1176)].

Ža__ lia gi___  re  lė, [tam.si nak__ te lė,]

kai— bi — no ma ne jau.ni ber___ne liai.

D 1225.
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417 [494 (519)].

į J> J1 •M p p p -N p p -p -M J
Vis ū_ !y_čios, vis ū_ ly_ čios, vis nau_.|os sek__ly________ čios:

toj sek.ly__ čioj, toj nau_jo___je Bar_bo_ra gy___ ve__no.

SD 989.

421 [1759 (1830)]; plg. 1760.

j? 2 r r r 1 r 1 1 r - r--r. u j n

Tu pi * paukš—te_lis lakš_tin ga—lė_lis

e r r r p i r J r r r r i r
ant pu_ti_no ša____ ke lės, ant pu ti no ša______ ke_lės.

SD 306.

426 [564 (592)].

SD 329.

426 [1761 (1832)].

Ei, mu_dvi, mu_dvi, mu_dvi se___ se___ Ii.

gin_siv šė_mus jau__ tu.žė_liūs į ža_lią_ją lan_ke_lę.
(pal.šus) SD 329i
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428 [1762 (1833)]. Var. 1156.

r r. ir J.i.r.„r..r J U J
Vaikučio—jo mer__ ge____lė po te___ vend_ru dar. U.

< mer __ gy___ tė>

žu_ve_Ha šu____ ka_____ lems gal_ve_ le &u-------- ka--------- vo.

D 403; p/a SD 1073,

429 [1763 (1834)]. Var. 1764.

Ei, jo__ jaif, jo—jau, jo—damsdū_____mo—jau,

[f; J J J J - |.J.J. .  Ifr J IJ J :ll
kur šią nak.tj nak_vo.ti, natvy-----------nu_že tu rė_ti.

(kur man uak.tis)
P&SD 172. 320

429 [1764 (1835)]. Var. 1763.

<kur man nak tis nak______vo_ti, nak_vy_ nu — žę tu-----------rė_ti>

SD 172; pig, SD 320

431 [1765 (1836)].
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435 {995 (1038)]. Var. 985, 996.

& i J r r ir r i r r. r -i -r r=n
Ei —nu per lau _____ ką, — ža_ Ii ru gu_čiai.

(Ei-nu per ant rą. - ža_lia gi  ru__ žė]
<Ė__ jau>

čiuLba gi__ rios paukš.te____liai, ra _min ma _ no šir __ de------ lę. •

435 (996 (1039)]. Var. 985, 995.

pu r r ir I Į.r...f-r,ii r ।
* Ei_ nu per lau _____ ką, — ža _ Ii ru__ gu__čiai,

«Ė jau>

į* J r r ir r ir r r-irr n=r r r
lei du per ant  rą, - ža _ lia gi ru_žė] čiul_ba gi 

tu _ žiai, ra____ min ma _ no šir_ de

439 [1767 (1838)].

jaiL_ną mer___ ga_______ lę, pats i kry _ ,gę iš___ jo______ jo.

(ka — rą) Plg. d tw3.

916



440 [1768 (1839)]. Var. 1769, 1770.

Ant tė_ve_lio di_džio dva.ro bal.ta ie_va žy____ di:

Q ■■ 1 1 ■ . - . r- r 1----------- 1 -r 1 1 -------------

4P-I ' j. w
ie_vos, juo.dos uo_gos net 

(ir)
Plg. S D 633

440 [1769 (1840)]. Var. 1768, 1770.

j--j--ir-r r J if~Pr i
Ant tė __ ve _ lio di _ džio dva.ro bal_ tai ie _ va žy____ di:

ii:r r J lJ J r J lJ J. j J i j j ii
bal _ tos ie_ vos, juo _ dos uo — gos ir ša — ke — lės links.ta.

(bal_ti žie_ dai) (Iin_ ko)

Plg.SD633.

441 [1771 (1842)].

$ ž P P-p. 1 p p P P Įg 
Ga_ le tė — vu_žė_ lio mar— go dva — ru___žė — [lio]

& ž ii--p p p- p-Į g r ppp-pkj j1 r a
aug ža_ lias ą — — žuo—lu-žė-lis su tri_mis lie_me _ nė liais.

Pig.SD 1024.

445 [1766 (1837)]. Var.98,507,685,840, 863,1068; plg. 1772,1771.

Ž J - J J J 4;J
Aš pra.šiau, mel.džiau sa__ vo tė____vu_žė_lio:

«se—ną> <lį>
g iM r r t 1 r p J ।J J 1 J J :a

— Sėk man gels-vus Ii _ nu _žė_liūs; pas_ku_ti_niai . me_tu_žiai.

D 688, 1142: SD 806, 807

917



445 [1772 (1843)]. Var. 1766, 1711.

•^> 8 J- J J J Į J f—p p J J=
Aš pra.šiau, mel.dziau sa__ vo tė____vu___ žė _ lio:

<se — ną> <!į>

8 J J J J IJ J f pi J J J
— Sėk man gels _vus Ii _ nu _žė _ liūs. pas.ku .ti___ nius me_tu . žius.

(me.te—liūs)

D 688. 1142; SD 806. 807.

448 [1773 (1845)].

Ant mo_čiu_tės dva_.ro trys rū__ tų dar_že____ liai.

šiam tre_čiam dar___že_____ly ge_gu_ tė ku___ ka vo.

šiam tre.čiam dar___že_____ ly ge _ gu _ tė ku___ ka_____ vo.

449 [1774 (1846)].
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450 [1775 (1847)].

ir r r ir r [r~n if n
At _ lė__kė, le_kė gra.ži paukš— tu_ žė__ lė

iš to_Ii, la_bai to------------ Ii, at - lė _ kė, lė _ kė

gra.ži paukš-tu _ žė _ lė iš to —Ii, la _ bai to____ Ii.

454 [1776 (1848)].

py___ vo stuo.pu — žė — lę;Aš mie_lai ger-čiau

ne_tu_riu pi__ ni___gu_žė__lių muš-ti —nių do___ le_ru-žių.
(do__ rė_ lu — žiu)

454 [1777 (1849)].

Aš mie_lai ger-čiau po_ rą. stuo.pu__žė _ lių;

ne — tu —riu pi ------- ni ____ gu.žė____lių. — ni___ gu.žių.
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455 [1070 (1114)].

Ant kai _ no kai ------nu ---------  žė ----- — lio.

o te_ nai ga __ neant kai-no kai nu že   lio, 
<ant aukš-to—jo kai — ne____ lio>

& jo ? >i j-j rrrn. . t p
jau_nas ber_nu__ žė____ lis du tris be—rus žir_ ge,__ liūs.

(jau-na _ sis ber__ ne____ lis)

458 [354 (364)]. Var. 1778.

per Ne _ mu — nėPūsk, vė ___ je

J J o. . . . o
ei____ siu pas te -------- ve ------ ------IĮ.
mie — lą ru ------- ----- de ------- ne ------ ------lį>

458 [1778 (1850)]. Var. 354.

j j IJ j I j J J U B
Pūsk, vė — je --------- Ii, per van.de--- ne______ U

<Ne_ mu — nė-------lį>

si mie — lą
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459 [1779 (1851)].

O ar jau gie—da rai — bi gai___

— de ---------  liai, ar kė — lė kai _ my ---------- nė___ liai?

I) 275; SI) 164; plg. SR 22

459 [1780 (1852)]. Var. 1709.

O ar jau gie ------ da rai_bi gai __ de  liai.

ar kė _ lė kai____ my _ nė _ liai, ar kėdė kai____my.nė_____ liai.

D 275: SD 164; p!g. SR 22





PASTABOS





A. JUŠKOS „LIETUVIŠKŲ DAINŲ“ ANTRASIS LEIDIMAS

Šis, antrasis, A. Juškos „Lietuviškų dainų“ leidimas yra pateikiamas išlaikant ori
ginalo dainų paskirstymą tomais ir dainų eilės tvarką. Kad šis leidimas neprarastų ori
ginalo vertės ir dainos būtų suprantamos skaitytojui, tekstai pateikiami dvejopai: foto- 
grafuotiniu būdu ir šių dienų literatūrinės kalbos normomis.

Antrasis „Lietuviškų dainų“ leidimas papildomas pirmojo (1867 m.) Juškų lietuvių 
liaudies dainų rinkinio 33 dainomis, 1878 m. Kazanės universiteto „Mokslo Darbuose“ 
išspausdintomis 4 dainomis ir iki šiol neskelbtomis 23 dainomis iš Juškų rankraščių, 
esančių Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rank
raštyne. Siame leidime praleidžiamos 9 dainos (Nr. Nr. 82, 121, 296, 338, 537, 592, 705, 
866 ir 1294).

Kad skaitytojui būtų lengviau orientuotis „Lietuviškų dainų“ medžiagoje, kiekvie
name tome pridedamas žodynėlis, alfabetinis dainų tekstų ir melodijų sąrašas, o III-jame 
tome duodamas dainininkų bei jų padainuotų dainų sąrašas ir tematinis dainų paskirs
tymas.

Kiekvieno tomo gale pridedamos A. Juškos užrašytos ir jo melodijų rinkinyje („Me- 
lodje ludowe litewskie“, Krakdw, 1900) išspausdintos „Lietuviškų dainų” rinkinio tekstus 
atitinkančios melodijos.

Redaguojant Antano Juškos „Lietuviškas dainas“, teko susidurti su visa eile sun
kumų, nes ir savo apimtimi, ir pobūdžiu šis darbas kelia visą eilę problemų dėl medžia
gos tvarkymo bei jos apdorojimo principų.

Spausdinant lygiagrečiai fotografuotinį ir literatūrinį tekstą, buvo galima šiek tiek 
laisviau elgtis su dainomis, priartinant jas kiek daugiau prie dabartinio skaitytojo, nes 
ieškąs autentiško teksto mokslo reikalams specialistas galės naudotis originalo faksi
milėmis.

Didžiausią redagavimo problemą sudaro radimas tų kriterijų, kurie leistų nusta
tyti keitimo ribas, kad daina nenustotų savo specifikos ir tuo pačiu metu būtų lengvai 
paskaitoma. Nors dainos surinktos tik trijose apylinkėse — Pušaloto, Veliuonos ir Alsė
džių, — bet rinkinyje nėra kurios nors vienos grynos tarmės, o yra gerokas mišinys 
zanavykų, raseiniškių ir net telšiškių žemaičių, klaipėdiškių bei įvairių rytų aukštaičių 
tarmių. Net toje pačioje dainoje dažnai maišomi įvairių tarmių elementai. Redaguojant 
visos šios įvairybės paliktos, šiek tiek jas aplyginus. Tuo būdu kurio nors tarminio 
vieningumo rinkinyje nėra.

Pirmojoje ir antrojoje dalyse (Juškos vadinamose laidose, mūsų žymėjimu I tome) 
prie dainų nėra pažymėta jų metrikos. Trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse (trečioje ir ketvir
toje laidose, mūsų II tome) prie kiekvienos dainos yra nurodyta dainininkė, o gale pridė
tos „Pavardės lietuvių dainininkių ir dainininkų, nuo kurių 1865—1870 metuose užrašytos 
buvo veliuoniškės dainos, išspaustos pirmoje ir antroje knygoje." III knygoje (mūsų 
III tome) dainininkai nurodyti tik prie dainų.
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Siekiant išlaikyti vienodumą, šiame leidinyje dainininkai surašyti prie kiekvienos 
dainos ir I tome, kaip tai paties Juškos padaryta II ir III tomuose, o III tome {dedamas 
visų trijų tomų suvestinis dainininkų sąrašas.

Įvairios išnašose buvusios pastabos nukeltos į III tomą, kur jos įjungtos į bendras 
pastabas. Tekste tepasiliko pastabos, liečiančios kurios nors konkrečios dainos dainavi
mo būdą.

Išnašų pastabos visur taisomos, pvz.: „Ant to pavydalo somuok: „e, e, o“, su antra 
ajlia žėdnam posme žemiau“ į: „Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „E, e, o“ 
su antrąja eilute.“

Juškos dainų skyryboje daugiausia pasitenkinama dviem ženklais: kableliu ir tašku 
kableliu, o prieš tiesioginę kalbą kai kur dedamas dvitaškis. Toks suprastintas skyrybos 
ženklų naudojimas sunkina minties iššifravimą, o pati daina nustoja daugelio savo 
prasminių niuansų.

Redaguojant teko šiek tiek diferencijuoti skiriamuosius ženklus: kablelis arba taškas 
kablelis kai kur pakeisti brūkšniu, kablelis — tašku kableliu arba brūkšniu, išskirti klau
siamuosius, šaukiamuosius sakinius ir pan.

Bet dainų forma tokia įvairi, tiek jose įvairių prasminių niuansų, minties šuolių, 
kartais nelogiškumų ir pan., kurių nenumato jokios sintaksinės bei skyrybinės normos, 
kad jų neįmanoma įterpti į kuriuos nors sintaksinius rėmus, dėl to redaguojant teko lai
kytis didelio atsargumo, neaiškiais atvejais paliekant originalo skyrybą. Kiekviena daina 
turi savo konstrukcinę specifiką, ir jos skyrybą dažniausiai tenka spręsti individualiai.

Rinkinio tiesioginė kalba dažniausiai neišskiriama jokiais ženklais, bet kai kur 
prieš ją padedamas dvitaškis. Tik vienur kitur Juškos padėtos kabutės.

Dabartiniame leidinyje tiesioginė kalba išskiriama brūkšniais. Net ir ten, kur Juškos 
buvo padėtos kabutės, dabar dėl vienodumo dedamas brūkšnys.

Tiesioginė kalba žymima tik tais atvejais, kai yra dialogas, kur pačioj dainoj ryškūs 
replikų partneriai. Jeigu monologe įsiterpia kreipiniai, tai jie neišskiriami, nors jie ir turi 
tiesioginės kalbos formą, pvz.:

Pūtė, pūtė 
Šiaurusis vėjelis, 
Barė, barė 
Mane motinėlė.

Nebark, nebark 
Mane, motinėle, 
Aš nevėriau 
Svirno duružėlių.

Jeigu į tiesioginę kalbą įterpta kito mintis, pamokymas, nurodymas ir pan., kurie 
lyg ir perteikia kito žodžius, jie išskiriami kabutėmis, pvz.:

— Pameluok, mergele, 
Pameluok, jaunoji, 
Pameluoki parėjusi 
Baltai motušėlei:

„Atlėkė sakalas,
Iš girios paukštelis, 
Ir sumaišė vandenėli, — 
Laukiau nusistojant.“
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Nemaža sunkumų sudaro smulkminių sakinio dalių, jaustukų, įterptinių žodžių bei 
sakinių, vienarūšių bei išskirtinių sakinio dalių ir ypatingai kreipinių skyryba: tautosa
kinis sakinys nesilaiko įprastinės sakinio konstrukcijos, dėl to ir jo skyrybos atvejai ne
numatyti. Čia dažnai tenka susidaryti tautosakinę skyrybos skalę.

Rašyba visur suvienodinta pagal dabartines normas. Vis dėlto kai kur kilo abe
jojimų dėl atskirų žodžių rašybos: tautosakos nepaprastai gausus žodynas, o visa eilė 
žodžių šiandien nenaudojami literatūrinėje kalboje, ir jų rašyba nėra sunormuota. Dau
giausia sunkumų sudaro ištiktukų kilmės veiksmažodžiai ir skoliniai.

Krypties vardininkas visur pakeistas šauksmininku: nueik, dukrelė — nueik, dukrele, 
oi motušė, motinėlė — oi motuše, motinėle, rūdyk, rūtų vainikėlzs — vainikėlz, sens matro- 
sėhs — matrosėlz, ir pan.

Tikrinių vardų rašybos stengtasi netaisyti, pavyzdžiui: Barbuka, Baltrušaičiukė, 
Buržiukė, Dailydalė, Didžpinigaičiukė, Pauriukė, Pocalė, Sutkaičia, Paniparta, Kriukava 
ir kt. Vis dėlto kai kurios įprastinės formos rašomos dabartine rašyba, pvz.: Ringą, Gum- 
byna ir kt. Suabejota dėl Nemuono — pats Juška pastaboje sako, kad „kiti taria Nemu
nas“, — ir Narelės: — Juška aiškina, kad tai reiškia Nėrį, Nėrelę. Vadinasi, tarminės 
lytys jo paliekamos sąmoningai. Vis dėlto jos dabar rašomos įprastinėmis formomis.

Pirmojo leidimo kiekvienos knygos gale įdėta po porą puslapių klaidų atitaisymo — 
Ryklėj, — bet jų dar apsčiai palikta ir nepastebėtų. Dabar vietomis sunku ir atsekti, 
kur yra spaudos klaida, kur užrašymo netikslumas, kur yra tarminiai nukrypimai ar pa
galiau savotiškai „dėsningi“ tautosakiniai nenuoseklumai, pvz.: norints do (=po) van
dens lašelį; stzelčiukas ( = stnelčiukas), anžalaožėly (= ąžuolužėly), nešlyštėlė ^naš
lystėje), be/z/ ( = be/), išlesk ( = išlezsk), brolelis ( = bernelis), meskz (greta: imkz?, vy- 
kz/ės), no/s ( = nors), a/žels ( = apžels), ugnis be ( — ne) vanduo nei aš ne piemuo; o 
jis pragėrė šimtą šeštokėlių į (=ir) geltoną smuikužėlį, į ( = ir) raudoną šilkelį; baltas 
be ( = bei?) raudonas, pašėrė ratelių (ratelių) abrakėliu ir t. t. Aiškios klaidos ati
taisomos.

Skoliniai bei Įvairios svetimybės stengtasi suvienodint ir priartint prie įprastinės 
vartosenos, bet čia susidaro nemaža sunkumų, nes nėra kurių nors bendrų barba
rizmams bei kitiems skoliniams rašyti normų. Keletas pavyzdžių: pantaplė-pun- 
taplis-pantapiis-kuntaplis-kuntaplės, armatų-armotų, vartos-vortos, Čėnavokit-šėnavokit, 
šeržentėli-seržantėli, ukatos-akvatos-ukvatos, kelinės žomčinės-zomžinės-zomčinės, bo-ba, 
iščėstis-čėslyvas-ščėslyvas, cidabras-čidabras-sidabras, pročios-procės-procios, cigonas-čigo- 
nas, slavindamas-šlovindamas, navalnu-nevalna, vorelkos-arielkos, vorgamistra-varga- 
mistra, kelškėlis-kieliškėlis ir kt. Tvarkant šį leidinį, svetimybės šiek tiek aplygintos, 
labiau orientuojantis į tas formas, kurios būdingesnės, suprantamesnės. Visur paliktos 
tos svetimybės, kurias liaudis savaip prisitaikė, pvz.: gendrolius, kapliorius ir pan.

Sutrumpėjimas, galūnių nutrupėjimas, garso praleidimas žodžio viduryje ir pan. 
būtinais atvejais pažymimi apostrofu. Jų stengtasi naudoti kiek galima mažiau, dėl to 
praleista didelė dalis Juškos padėtų raidžių praleidimo ženklų, pvz.: n’eina, pamylėt’, 
suprašyt’, pajudin’, ar nematėt’, lenk’(ia), liūd’(i), ein’(a), vaino’(ja), į vidur’(į), vež*(a), 
kariausiv'(a), arsiv’(a), yr’(a), čiulb'(a), atjoj’(a), būč’(iau) ir kt.

Vis dėlto be apostrofo kai kur negalima išsiversti, nes be jo nebūtų aiški žodžio 
prasmė, pvz.: mum’s ( = mumis), margos’ perynėlės’ ( = margose perynėlėse), n’atėjęs, 
ant’ ( = antai), ne’pravėsi ir n’apravėsi ir pan. Šiais atvejais apostrofas paliktas.
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Tarminiai ir dainuotiniai garsų pridėjimai ar sutrumpėjimai, kiek tai buvo galima, 
ištaisyti pagal įprastines formas, pvz.:

a) išleisti pridėtiniai garsai: nu (v) ėjau, (j) ūbą, (V)oną, pė(k)ščia, į (v) eiti, 
vy(k)šnių, (v)o, (j)o (jo kad aš ėjau), ap(v)yniais, kuo(m), meilieji(e), baltieji(e), 
(j)ama, (j)ema, (j)emuos, ( = ima, imuos), gardžio(m)sioms ir pan.

Vietomis ištaisyt nebuvo galima, nes nuo to pasikeistų eilėdaros metras, pvz.: iška- 
da, fcelškėlis ir pan.

b) labai dažnas galūnių nutrupėjimas, kuris sudaro sunkumų prasmei suvokti, ten, 
kur, nepažeidžiant eilėdaros (pvz., nepridedant naujo skiemens), tai buvo galima — bent 
iš dalies restauruotas, pvz.: svečių šalelė(j), to(j) karčiamėlė(j), to(j) lankelė(j), toje 
giružė(j), lakio(j), kukuo(j), sto(v), da(r), ma(n), tuje(n), padė(k), eik še(n), aple(i), 
šieno pradalgėje (j), pakalnė (j) lankužėlė(j) ir pan.

Nutrupėjęs -y- kamienių vietininkas paliktas, nes ir taip jis pakankamai aiškus, 
pvz.: turmužėly, daržely ir kt

Palikta dviskaita, archainės ir kai kurios literatūrinėje kalboje neįprastinės formos 
bei žodžiai, pavyzdžiui: nėr kamui, tavei, jamui, manei, savei, dvim bačkim, niekamui, 
man jaunamui, abim dukrelim, dvim replutim, su dum vėzdum, dvim lazdim, sau ( = savo) 
mieliausių, ašei, esmu, tujen, tieka, būsme, aplei mūra, tegu gaudai, tegu girdai, tegu 
darai, tegu kalbie, tesižinai, tolas kelias, ant pardosų, oi žirgai, žirgai, išgrauš tavei, 
močiute, ma ją nogna (nogla) pelėdą, oi dievai, dievalipu, eičiau rūtų darželį, gausi savik 
mergelę, vedu puolėv, vedu su mergele by viens širdelėj dūmojov, vėjelis putino ir pan.

Bet ir čia ne visur išlaikytas vienodumas: ten, kur senoji forma tėra viena prie kitų 
dabartinės formos žodžių, ji ištaisyta, pvz.: ši (a) m trečiam daržely, ši (a) m juoda
me purvynėly, patim (pačiam) kaimo vidurėly ir kt.

Kamiengaliai, priesagos ir galūnės stengiamasi nekeisti, bet vis dėlto kai kur. 
nekeičiant bendros dainos struktūros, pakeista įprastesnėmis formomis, pavyzdžiui: 
turgeliaus(io), alučiaus(io), midučiaus(io), velms(ias), didžiauszs(ias), mieliauste(ias) 
upzs(ė), žadi (a), rūsfos(čios), rūgšZos(čios), amž/(ių), vynioszes(is), netrauksfs(ies), 
sukdamrs(ies), indžiu (žadu), teks/n/(iant), klausyszn(iant), gailu (a), bitys(ės), žmo
nystės), žvakr/s(ės), darbeles(iai), varsnas(a), lyna(s), malona(i), kanapzus(es), 
trimita(s), popiera(ius), viešzu(u) keleliu ir viešuus(o) kelelio, dide(džią), didei(džiai), 
kumšte(ščiu), žmogžuda (pastaboje), kankolz/nė, burokinė, bulvinė, roputz/nė(ienė), 
jaunikaitef(čiai), visūmenė(uo), jaunūmenė(uo), karūmenė(iuo), nūbraukinė(uo), visti- 
met(uo), pagadijo(no), surūdėjo(i), nešens ( = nešinas), skundu (e), pnpuolis(prie), 
žebtnkšte ( = žebenkštis), gn/žė(ie), prt/žastis(prie) ir pan.

Sintaksė liko nekeista, tik kai kurių linksnių bei prielinksnių vartosena, kuri rodo 
jų tarminę kilmę, pakeista įprastinėmis lytimis, pvz.: raseinietiškas pas su kilmininku: 
pas Nastės, pas tėyelių; už šimtą mylelių; Pušaloto unt, kuris dažnai reiškia ne litera
tūrinį ant, bet į, pas, pvz.: unt kokią mergelę nujoti, unt rankas švenčiausės, unt vidų 
ir pan.

Kur tai leido metras, įprastesni žodžiai bei formos pakeisti dabartinės vartosenos 
žodžiais bei formomis: tikslumo bei autentiškumo ieškąs mokslininkas gali pasekti foto- 
grafuotinį tekstą, tuo tarpu literatūrinis tekstas bus lengviau, paskaitomas platesnėms 
skaitytojų masėms, besidominčioms lietuvių liaudies kūrybos lobiais.
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ANTANO JUSKOS SURINKTOS LIAUDIES MELODIJOS

Antano Juškos surinktos lietuvių liaudies melod’jos yra labai svarbus ir mums 
brangus liaudies kūrybos palikimas. Nepaprastai didelis kiekis A. Juškos surinktų me
lodijų parodo, kad jis, kaip ir kiti pirmieji liaudies dainų rinkėjai, giliai suprato liaudies 
dainos esmę, būtent, kad dainoje žodžiai ir melodija sudaro nedalomą meninę visumą 
ir kad tiktai „skambanti“ daina yra pilnavertė. Tai pajusti ir suprasti jis galėjo tiktai 
pats artimai susigyvenęs su liaudimi, gerai pažinęs jos gyvenimą ir priartėjęs prie gi
liausių liaudies kūrybos šaltinių. Todėl, nors ir nebūdamas muzikas specialistas, no
rėdamas išsaugoti liaudies kūrybą, nesiliovė su dideliu atsidėjimu ir meile užrašinėjęs 
liaudies melodijas.

Antano Juškos gyvenamu laikotarpiu mažai tebuvo rinkėjų, sugebančių tiksliai už
rašyti liaudies melodiją. Todėl ir Krokuvos Mokslų Akademijai, apsiėmusiai išleisti šį 
didelį melodijų rinkinį*,  nelengva buvo surasti muziką specialistą, kuris mokėtų lietuvių 
kalbą ir būtų su lietuvių liaudies dainomis tiek susipažinęs, kad galėtų jas tinkamai 
paruošti spaudai. Tokio žmogaus neradus, turėjo imtis redaguoti rinkinį žmonės, kuriems 
lietuvių liaudies daina buvo visai naujas dalykas. Vienintelis liaudies dainų žinovas 
redaktorių tarpe buvo Oskaras Kolbergas, kuris jau anksčiau pats buvo lietuvių liaudies 
dainas rinkęs ir jas išleidęs.**  Tačiau, vos 120 melodijų spaudai paruošęs, Kolbergas 
mirė, ir tęsti redagavimo darbą teko prof. Izidoriui Kopernickiui, antropologui, su lie
tuvių tautosaka nieko bendro neturėjusiam. Galutinė redakcija buvo pavesta Varšuvos 
Konservatorijos profesoriui Zigmantui Noskovskiui, kuris, kaip ir Kopernickis, lietuvių 
kalbos nemokėjo. Nežiūrint į šias rimtas kliūtis, buvo dirbama su dideliu entuziazmu: 
Kopernickis, nors būdamas senas, specialiai tam reikalui mokėsi lietuvių kalbos ir muzi
kos teorijos. Atrodo, kad visi redaktoriai suprato rinkinio didelę mokslinę vertę ir su 
atitinkamu rimtumu bei kruopštumu tęsė darbą iki galo.

* Melodje ludowe litewskie, zebrane przez š. p. ks. Antoniego Juszkiewicza. Krakow, 
1900.

** Oskar Kolberg. Piešni ludu litewskiego. Krak6w, 1879.

Nors išėjęs A. Juškos melodijų leidinys daro rimtą įspūdį ir yra vertas Mokslų 
Akademijos vardo, tačiau dėl aukščiau minėtų ir dėl kitų priežasčių jame yra kai kurių 
rimtų trūkumų. Tie trūkumai paaiškėja tuomet, kai tenka melodijas prikelti naujam 
gyvenimui, jas harmonizuoti, dainuoti chore, diriguoti. Rinkinyje metasi į akis netgi 
grafiško piešinio nesklandumas: melodijos, mechaniškai išrikiuotos po dvi ketvirtines kiek
viename takte, daro negyvą ir neestetišką įspūdį. Negalint susipažinti su Antano Juškos 
užrašytų dainų rankraščiais (jie šiuo metu yra Krokuvos Mokslų Akademijoje) ir pa
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lyginti pirmos laidos melodijų su originalais, sunku nustatyti šių užrašymo trūkumų 
priežastį. Tie trūkumai galėjo atsirasti dėl redaktorių šiam darbui nepakankamo pasi
ruošimo, bet galėjo būti ir dėl nepakankamo užrašymo technikos apvaldymo.

Norėdama daugiau iškelti šio melodijų rinkinio vertę ir reikšmę, — padaryti jį leng
vai prieinamu ir suprantamu, — ryžausi kai ką pakeisti gaidų rašyboje. Tačiau tie 
pakeitimai visiškai nepaliečia melodijos autentiškumo, kuris yra pilnai išlaikytas, — jie 
tik išryškina jos intonacinę struktūrą, daro ją aiškesnę, suprantamesnę.

Svarbiausi melodijų leidinio trūkumai yra tokie:
1. Beveik visų užrašytų melodijų pagrindinis ritminis vienetas yra ketvirtinė gaida. 

Smulkesnių ritmimų vienetų beveik nepasitaiko. Ketvirtinėmis užrašytos įvairiausių žanrų 
ir skirtingo pobūdžio melodijos: lyrinės, apeiginės, darbo ir šokio melodijos. Kadangi 
tempai nenurodyti, tai sunku suvokti tokiu būdu užrašytos melodijos charakterį: ji nu
blunka ir nepavaizduoja lietuvių liaudies melodikos būdingo ritminio raiškingumo bei 
grakštumo.

Tvarkydama melodijas šiam leidiniui, pirmoje eilėje susmulkinau gyvesni© tempo 
ir šokių melodijų ritmą, užrašydama jį vietoje ketvirtinių — aštuntinėmis gaidomis,
pvz.: 20[l 123(1168)1, 49[ 1613(1676)], 54(1695(1678)], 55(1616(1679)],
74(1626(1690)], 
114(1647(1712)], 
143(1655(1720)].

74(1629(1693)],
115(1648(1713)],
146(1656(1721)),

101(1643(1707)], 
128(948(990)], 
147(498(523)1,

103(1552(1614)], 
128(1600(1663)], 
157(1660(1725)]

67(6122(1686)1, 
107(1645(1709)], 
128(1653(1718)], 
157(1661(1726)],

164(1662(1727,1728)], 182(1673(1740)], 189(1675(1742)], 189(1676(1743)], 199(186(188)],
199(1681(1748)], 
220(16:0(1758)], 
253(1704(1773)],

201(1684(1751)], 
221(1691(1759)], 
266(526(552)],

207(1686(1753)], 
222(1692(1760)], 

268(1707 (1776)],

210(188(190)], 
228(1696(1764)], 
269(1708(1777)],

210(1687(1754)], 
234(1698(1766)], 
285(1207(1253)],

290(1712(1781,1782)1, 290(1713(1783)], 300(1715(1785)], 302(1716(1786)], 312(746(783)1,
313(1717(1788)], 
331(1726(1797)], 
347(1734(1805)], 
363(1741(1812)],

314(1215(1262)],
334(1730(1801)],
349(1735(1806)],

366(1742(1813)],

317(1721(1792)], 
334(1731(1802)], 

353(703(738)], 
377(1745(1816)],

320(1722(1793)], 
336(1732(1803)], 
353(703(738)], 

390(1748(1819)],

321 (1723(1794)], 
341 (1733(1804)] 
362(1740(1811)], 
390(1749(1820)],

391(1750(1821)], 404(1755(1826)], 407(675(710)], 410(475(498)], 417(494(519)], 426(564(592)],
431(1765(1836)], 441(1771(1842)], 455(1070(1114)];

2. Su pirmuoju trūkumu rišasi antras trūkumas: netikslus metrinis melodijų gru
pavimas. Didelė dauguma melodijų suskirstytos į 2/4 arba į 4/4 taktus. Netgi tokios 
melcd jos, kurios neabejotinai yra nelygaus 3/4 arba 3/8 metro, įspraudžiamos į 2'4 

taktus.
Taip vienodai mechaniškai skirstant, sumaišomi natūralūs melodijų kirčiai, kurie 

perkeliami iš stipriosios takto dalies į silpnąją. Nuo to nukenčia melodijos sintaksė, nes 
darosi neaiškus jos intonacinis padalinimas, o taip pat sudarkomi formos kontūrai, ku
rie nustoja reljefiškumo ir įžvelgiamumo. Tikslus melodijos metrinis suskirstymas turi 
tiek pat reikšmės, kiek kalbos rašyboje skyrybos ženklai: jis išryškina mintį, intonacinį 
bangavimą, loginius kirčius. Deja, šio rinkinio pirmojo leidimo redaktoriai mažai su šiuo 

dėsniu tesiskaitė.
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Siame leidinyje pakeičiau kai kurių melodijų suskirstymą j taktus:
vietoje 4/4 — panaudojau 2/4: 49(1613(1676)], 50(1472(1533)], 54(1615(1678)], 

67(1622(1686)], 101(1643(1707)], 103(1552(1614)], 105(1644(1708)], 107(1645(1709)],
128(1600(1663)], 128(948(990)], 146(1656(1721)], 147(498(523)], 189(1675(1742)],
189(1676(1743)], 220(1690(1758)], 221(1691(1759)], 321(1723(1794)], 407(675(710)],
417(494(519)];

vietoje 3/4 —2/4: 204(1685(1752)];
vietoje 3/4 —3/8: 157(1661 (1726)], 164(1662(1727,1728)], 222(1692(1760)],

313(1717(1788)], 362(1740(1811)], 366(1742(1813)];
vietoje 3/4 — sudėtiniai: 64(1618(1682)];
vietoje 2/4 — 3/4: 114(1647(1712)], 234(1698(1766)], 285(1207(1253)], 339(747(784)], 

404(1755(1826)];
vietoje 2/4 — 4/4: 88(1639((1703)], 224(1693(1761)], 224(1694(1762)], 232(1697(1765)], 

254(1705(1773)], 410(1756(1827)], 428(1762(1833)];
vietoje 2/4- 4/8: 199(1681(1748)], 210(188(190)], 210(1687(1754)], 253(1704(1773)], 

320[ 1722( 1793)1. 391(1750( 1821)];
vietoje 3/4 — 3/2: 351(1737(1808)], 449(1772(1846)];
vietoje 2/4 —3/2 ir 2/2: 445(1772(1843)], 448(1773(1845)], 449(1774(1846)];
vietoje 2/4 — 3/4 ir 2/4: 21(1598(1661)], 66(1620(1684)], 74(1626(1690)], 74(1629(1693)], 

182 [ 1673( 1740)], 266(526(552)], 268[ 1707( 1776)], 269[ 1708( 1777)], 290[ 1712( 1781,1782)], 
317(1721(1792)], 334(1730(1801)], 334(1731(1802)], 349(1795(1806)], 377(1745(1816)],
426(564(592)], 441(1771(1842)];

vietoje 2/4 —2/4 ir 3/4: 347(1734(1805)], 431(1765(1836)];
vietoje 2/4 —3/4 ir 4/4: 421(1759(1830)], 426(1761(1832)].

3. Daugelyje melodijų pakartojimai buvo pažymėti ne vietoje ir su teksto pakar
tojimais nesutapo. Redaguodama melodijas, suderinau jas su tekstais.

4. Kai kuriose melodijose trūko chromatinių ženklų arba jie buvo užrašyti ne vie
toje. Pridėjau trūkstamus diezus prie rakto melodijoms 303(1719(1790)], 390(1749(1820)]. 
Išrašiau prie rakto, vietoje prieš gaidą, 2 bemolius mel. 276(1710(1779)].

Yra melodijų, keliančių abejonių ir intervalikos atžvilgiu, o taip pat daugelyje me
lodijų pasigendama įprastų, būdingų intonacijų ir kadencijų. Tačiau tas abejones galima 
išblaškyti tiktai turint rankraščius, melodijų originalus.

Siame leidinyje duodamų melodijų pirmasis skaitmuo parodo šio rinkinio dainos 
teksto numerį, o skaitmenys skliausteliuose — pirmosios laidos („Melodje ludowe 
litewskie“, 1900) melodijos numerį; viršuje prie variantų pažymimas atitinkamas pirmo
sios laidos melodijos numeris. Tos dainos, kurių melodijos pateikiamos šiame leidinyje, 
pažymėtos žvaigždutėmis prieš dainos teksto eilės numerį. Melodijų apačioje nurodomi 
tekstų atitikmenys: D — „Lietuviškose dainose“, SD — „Lietuviškose svotbinėse dainose“, 
SR — „Svotbinėje rėdoje“, LD — „Lietuviškose dainose“ 1878 m., J1HI1 — „JIutobckuc 
HapojtHbie necHu“ 1867, ML — „Lietuviškosiose melodijose“ (Antano Juškos surinktos 
liaudies melodijos, kurios turėjo sudaryti „Melodje ludowe litewskie“ rinkinio II dalį — 
ligi šiol neišspaiisdintos).

J. Čiurlionytė





ŽODYNĖLIS

A

abrakas, -o (si.) — abišalė; arklių paša
ras (avižos).

aiplnti, -ina, -ino — lepinti.
aklė, -ės — akiis, žabale.
akrūtas, -o (germ.) — rekrutas, naujokas. 
akvatus, -i (si.) — turįs norą, akvatą.
alasas, -o (si.) — balsas; triukšmas.
alūžna, -os (si.) — vargšui duodama iš

malda.
alvė, -ės (germ.) — puodelis (pusės litro 

ar mažesnis).
anas, -a—jis, ji.
anei, a nė — nei, nė.
apdumti, -ia, -ė — apnešti, užnešti.
apynotas, -o —apynių daržas, apynynas. 
apipiešti, -ia, -ė — aprašyti.
aprėdytoįus, -aus (hibr.) —tvarkytojas, ap

vaizda, dievas.
apsūdyti, -ija, -ijo (si.)—nuteisti, nu

spręsti; apskelbti, apkalbėti, apšmeižti.
ardas, -o —jaujos kartis, ant kurios stato 

džiovinamus linus ar javus.
arosinis, -ė (si.) — iš aroso (tam tikros 

medvilnės) siūlų austas audeklas.
atbildinti, -ina, -ino — ateiti.
atboti, -oja, -ojo (si.) —vengti, bijoti, pai

syti.
atgužėti, -gužą, -ėjo — būriu ateiti, atvykti. 
atkakti, -a, -o — atvykti, ateiti.
atkalėdoti, -oja, -ojo (si.) —atvažiuoti, at

eiti (seniau kunigai apie kalėdas lan
kydavo žmones, rinkdami duokles).

atkutinti, -ina, -ino — atšerti, atgaivinti.

atlasas, -o, ir atlošas (si.) — šilkinė me* 
džiaga.

atpildyti, -o, -ė — atlyginti.
atrubės, -ių (si.) — sėlenos.
atsivainoti, -oja, -ojo (si.)—atsikalbėtu 

apkalbėti; išpeikti; žr. vainoti.
atskudurliuoti, -iuoja, -iavo — apiplyšu* 

šiam, nusišėrusiam ateiti. '
atvandruoti, -uoja, -avo (si.)—ateiti, a b 

keliauti.
avikinis, -ė — avinis; avikinė mėsa — avieš 

mėsa, aviena.
avižius, -iaus — žirgelis, laumės žirgas, 

velnio arklys.

B

balsynė, -ės —baltų kiškių vieta.
baltikis, -io — tokia grybų rūšis.
barilka, -os (si.) — statinaitė.
baronai, -ų (si.) — kailiniai. *
be — bei, ir; ar, begu.
ben — bent.
berlinka, -os (si.) — senovinis pinigai 

(7V2 kapeikos).
bertainis, -io (germ.) — ketvirtadalis, ket* 

virtis.
by (si.) — kad, kad tik, jei; nors; lyg, tar

si, rodos, it.
bičiukas, -o — bitės vaikas, bitukas.
bičiulienė, -ės — bičiulė, bitininkė.
biksvės, -ių (germ.)—kelnės.
bimbalas, -o — sparva.
bimbti, -ia, -ė — zirzti, zembti, zvimbti.
bimvapsa, -os — toks vabzdys.
biržis, -io —birželis.
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blezdinga, -os— kregždė su ruda pakakle. 
blykiuoti, -iuoja, -iavo (germ.)—patiesus 

ant pievos audeklą baltinti; balti, 
blukti.

bliozė, -ės (germ.)—tabokos maišelis; pi
niginė.

blūdonėlis, -ė (si.)—klajotojas. 
bo (si.)—o, nes.
bobnyčia, -ios (si.) — bažnyčios dalis prie 

įėjimo.
boti, -ja, -jo (ši.) — paisyti, bijoti. 
bovas, -o (si.) —žaidimas, žaislas.
bovelna, -os (si.) — medvilnės siūlai arba 

audeklas.
bradečka, -os (si.) — seniau buvęs kalinių 

apdaras.
brandis, -džio — branda, derlius. 
brangvynas, -p (germ.) — degtinė. 
bryzas, -o (si.) — gabalas lašinių, mėsos 

ar ko kito.
broterėlis, -io — brolelis.
bruslotas, -o (si.) — vasarinis apsiaustas. 
bruzgenti, -ena, -eno — skubėti.
brūzgas, -i — vikrus, miklus, greitas. 
būbuolėlis, -ė — būbuonėlis, kas būbuoja 

(baubia).
buinus, -i (si.) — vešlus, riebus, tvirtas. 
bujoti, -oja, -ojo (si.) — augti, tarpti, ve

šėti.
bukis, -io — bukas daiktas, žmogus; apsi

leidėlis, tinginys, žioplys.
bumburuoti, -uoja, -avo — pumpuruoti.
būras, -o (germ.)—Prūsų krašto valstie

tis, sodietis.
buflynė, -ės — purvynė, purvynas.
burva, -os (si.) — vienos spalvos drabužių 

karta; eilutė, kostiumas.
butas, -o — pirkios priemenė (dažniausiai 

su ugniakuru).

C 

cimbolai, -ų — styginis muzikos instru
mentas, panašus į kankles, citrą. 

cimboliška, -os — styginis muzikos instru
mentas.

cirulninkas, -o (si.)—kirpėjas.
ciūgas, -o (si.) — eilė, grandinė, vilkstinė.
cnata, -os (si.) — dorybė.
cnallyvas, -a (si.) — doras, skaistus.
cūdas, -o (si.) —stebuklas, nuostabus da

lykas.

C

čeklelė, -ės — čivylis (kikilių šeimos 
paukštis).

čepčius, -iaus (si.)—senoviška moteriš
ka kepurė, nuometas. ■

šertas, -o (si.) — velnias.
Čestavoti, -oja, -ojo (si.)—vaišinti.
čėstis, -ties (si.) — laimė.
čeuerykuolas, -a (si.)—apsiavęs su už- 

varstomomis kurpėmis (čeverykais).
čcžėti, -a, -ėjo — čiulbėti, čirškėti.
tyras, -a (si.) — teisingas, doras, grynas.
čirpulys, -ė — kas čirpia, čirplys, verks

nys.
čiužinėti, -ėja, -ėjo — vaikštinėti kojas 

velkant, šliaužioti, valkiotis.
čiužūnaitė, -ės — čiužinėtoje (lapės epi

tetas) .

D

dabar — dar.
daboti, -oja, -ojo (si.)—žiūrėti su pati

kimu, mylėti; saugoti, prižiūrėti; 
sngr.: patikti, pamilti.

daiktas, -o — nuo daikto — paeiliui, iš 
eilės.

dambra, -os — dūda.
dambruoti, -uoja, -avo — griežti dambra; 

žr. dambra.
dargus, -i — darganotas.
daryti, -o, -ė — dažyti.
darmas, -a (si.) — tuščias; žr. dykas.
darmus, -i (si.)—žr. darmas.
davalia, -ios (si.) — patenkinimas.
degesiukas, -o — toks paukštelis. 
delmonas, -o (si.) — kišenė; piniginė.
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dešimtinė, -ės — dešimtoji pajamų dalis; 
dešimties skatikų pinigas.

dibka, -os (si.) — rąstagalis, į kurį įdė* 
davo nusikaltėlio kojas.

dygėti, dygi, -ėjo —diegti, dygsėti; perš
tėti.

dymlnis, -ė (si.) — padarytas iš dymo 
(keturnyto raštuoto audeklo).

dimnas, -a — nuostabus, nepaprastas, 
keistas.

dingoti, -oja, -ojo — būti neaiškiam nu
jautimui, rodytis, matytis; manyti.

dyvotis, -ojasi, -ojosi (si.)—stebėtis. 
do (si.) — per.
dora, -os — tinkamumas, gerumas, nau

dingumas.
doslus, -i — dosnus.
draugalas, -a — draugas.
draugė, -ės — draugystė, būrys.
dūdorius, -iaus (si.) — dūdininkas, grie

žikas.
dūmą, -os (si.) — mąstymas, mintis, sva

jonė.
dumti, -ia, -ė —galvoti, tartis; pūsti.
dunzgenti, -ena, -eno — belsti, braškinti. 
dunzgėti, dunzga, -ėjo — dundėti, bildėti. 
dunzginti, -ina, -ino — dunzgenti, daužyti. 
duoba, -os — duobė; drevė.
durti, -ia, -ė — jungti, siūti.
dvaras, -o (si.) — kiemas, sodyba, ūkis 

(seniau kiemas, sodyba buvo vadi
nama dvaru).

dvikartė, -ės — dviguba paklodė, vartoja
ma vietoj antklodės; patalų užval
kalas.

dzingilis, -io — varpelis, skambutis.

E

eidamoškas, -o (si.) — tam tikras šilki
nis audeklas.

eidauninkas, -ė — greitakojis (apie žirgą). 
eidininkas, -o — eiklus žirgas.
eiti, eina, ėjo —skristi, lėkti.
eldžia, -os — laivas, valtis.

G

gaisrus, -i — šviesus, skaidrus, aiškus.
gal (esam. L III asm.) — gali, galima. 
galionas, -o — auksiniais ar sidabriniais 

siūlais atausto audeklo apvadas ant 
drapanų ar baldų; brokatinė gėlėta 
juosta (moterų galvos papuošalas) 

garbinys, -io — garbana (susiraitę plau
kai, vilnos ar augalai).

gasas, -o (germ.) — gatvė, kelias.
gedauti, -auja, -avo — ilgėtis, liūdėti; 

klausinėti, ieškoti.
gega, -os —gegutė.
geltas, -a — gelsvas, geltonas.
gendrolius, -iaus (germ.) — generolas.
geresniai (aukšt. 1.) — geriau.
gėrimas, -o — pokylis, išgertuvės.
gėris, -io — gėrimas, gėralas; gerumas; 

malonumas, džiaugsmas, linksmybė.
gilynio — gilyn.
girinis, -ė — giros kubilėlis.
glitą, -os (germ.) — eilė, greta, vora. 
glodnus, -i — lygus.
glušokas, -o — tetervinas.
gobtūras, -o (si.) — ištekėjusių moterų 

seniau nešiota kepuraitė, kurią svo
čia dėdavo nuotakai ant galvos.

gončas, -o (si.) — šuo, skalikas.
gorčius, -iaus (si.)—skysčių ar biralų 

saikas (arti trijų litrų).
gorinti, -ina, -ino — bauginti, gąsdinti, 

baidyti.
gote, -ės — rusvos spalvos grybas (auga 

tiltais, krūvomis).
grazna, -os — grožis, pagražinimas, pa

puošimas; pirštinė.
grynyčia, -ios (si.) — negyvenamasis tro

bos galas; klėtis, trobelė, pirkia.
grįstinis, -io — grindinys.
grižėlė, -ės — griežlė.
grūsti, grunda, grūdo — liūsti, graudintis. 
grūsti, grūda, grūdo — varyti, ginti; 

stumdyti; ore būriu maišytis.
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grūšis, -io (si.) — kriaušė.
gūbyti, -ija, -ijo (si.)—naikinti, žudyti; 

skriausti, kankinti, kamuoti, engti.
gudinti, -ina, -ino — pratinti.
gulova, -os — pati, žmona.
gumuoti, -uoja, -avo — pamažu susilenkus 

eiti, krutėti.
gūruoti, -uoja, -avo — eiti arba bėgti pa

lengva, susitraukus, susikūprinus.

I

įgyliuoti, -iuoja, -iavo — įzylioti, įbėgti.
įlemti, -ia, -ė — iš anksto nustatyti, nu

spręsti.
ilgarietis, -ė — ilgakojis.
ing (šen. f.) — į.
irka, -os — išdirbtas ožio arba avies kai

lis; išskusto kailio siauros juostelės, 
dedamos tarp siūlių, siuvant netrauk
tus kailinius.

išberti, -ia, -ė — išvėtyti.
iščėstis, -ies (si.) — laimė, sėkmė.
išduoti, -a, -ė — parodyti, leisti (balsą).
iškala, -os (si.) — mokykla; žydų maldos 

namai.
iškleinioti, -ioja, -iojo — išeiti netiesiai, 

kraipantis.
iškrypšlinti, -ina, -ino — išeiti.
iškupčiavoti, -oja, -ojo (si.)—išiminėti, 

išvaginėti.
išleisti, -džia, -do — išsiųsti; išvaryti, pa

daryti (degtinę).
išlelioti, -ioja, -iojo — šaukiant nuvaryti, 

nuvyti; išplūsti.
išmonė, -ės — išmanymas, supratimas.
išmoningas, -a — sumanus; gabus nau

jiems išradimams; įmantrus, nepa
prastas.

išmonis, -io — žr. išmonė.
išpleškinti, -ina, -ino — išvirti.
išprovyti, -ija, -ijo (si.)—nupirkti, įtai

syti.
išsikalbėti, -a, -ėjo — apkalbėti; apkaltin

ti; peikti, niekinti.

iššandyti, -o, -ė (germ.) — išpeikti; ap
šmeižti, pažeminti; išbarti.

iššaukti, -ia, -ė — garsiai kalbėti, dainuo
ti; prašyti, maldauti.

ištaisyti, -o, -ė — -apvilkti drabužiais, 
puošti.

ištikti, -tinka, -tiko — pagauti, užklupti.
ištvylinti, -ina, -ino — tylomis išeiti, iš

spūdinti.
išvandruoti, -uoja, -avo (si.)—apkeliauti.
išvokti, -ia, -ė — išvalyti.
išžargas, -a — išsižergęs, išsiskėtęs.
įžodyti, -o, -ė — pasakyti, išreikšti.

J

faksas, -o (germ.) — moteriška liemenė.
(amui (šen. f., naud.) —jam.
jauniškė, -ės — j au nystė.
jeib — kad ir, nors.
jodžioti, -ioja, -iojo — jodyti, jodinėti.
jomis — joms.
jumperka, -os, jumperkė, -ės, jumpro- 

va, -os (germ.) — panelė.
jungėjas, -a — kas jungą deda, kinko.
juodaunyčia, -ios (hibr.) —juodas akso

minis kaspinas, moterų nešiojamas 
ant galvos.

jupa, -os (si.) — ilgas su rankovėmis per 
galvą velkamas viršutinis moteriškas 
(senovėje ir vyrų) drabužis, suknelė.

K

kalbėti, -a, -o — apkalbėti.
kalė, -ės — gervė; šuns patelė; liežuvi

ninkė moteris.
kalėdoti, -oja, -ojo (si.)—skolintis, pra

šinėti.
kalinys, -io — kalėjimas.
kalnelis, -io — kapinės.
kamisorius, -iaus (sk.) — asmuo, einąs 

tam tikras pareigas.
kamui (šen. f., naud.) — kam.
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kantunga, -os (germ.) — karo prievolė. 
kapliorius, -iaus (germ.) — kapralas (ka

rinis laipsnis).
karaliūnas, -o — karalaitis.
karana (šen. f., ein. vid. viet.) — ka- 

ran.
karmazinas, -o (si.) — toks senovinis 

raudonas audeklas.
karmonas, -o (si.)—maišas (šikšninis), 

į kurį viskas kraunama; elgetos krep
šys; kišenė.

.karša, -os — karšis.
katas, -o — katinas.
kovoti, -oja, -ojo (si.) — laidoti, slėpti; 

laikyti, saugoti; globoti, prižiūrėti.
kedelis, -io (germ.) — suknelė; sijonas; 

trinyčiai.
keipti, -sta, -o — leipti, alpti, dvėsti, gaišti.
kėlėjas, -a —kas anksti keliasi.
kelmartė, -ės — kelmutis (grybas).
kemsuotas, -a — pilnas kemsų (samanom 

apžėlusių kelmų).
kepenė, -ės — kepsnys.
kepersuoti, -uoja, -avo — nevikriai eiti.
ketėti, keta, -ėjo—ketinti.
kiaušis, -io — kiaušinis.
kieliškas, -o (si.)—taurė, stikliukas.
kiemas, -o — aikštė prie gyvenamo namo;

atskira kaimo sodyba, ūkis; kaimas 
kilnoti, -oja, -ojo — kalbėti, apkalbėti. 
kiltas, -a — storas, grubus, šiurkštus

(apie audeklus, verpalus).
kiltinis, -ė — storas, šiurkštus (audeklas).
kinis, -io — gyvulio guolis, migis.
kiocis, -ia (germ.) — krepšys.
kirtelis, -io — kirstukas (panašus į pelę 

žvėrelis).
kyveris, -io (si.) — senovinė kareiviška ke

purė; kepurės smailagalys.
klasterius, -iaus (hibr.) — klastingas žmo

gus, apgaudinėtojas.
klėsti, -klėsda, -dė — skleisti (s), plėsti (s).
klykis, -io — klykuolis, suopis (vanagų šei

mos paukštis).

klyknoti, -oja, -ojo — klykčioti, klyksėti.
kliokti, -ia, -ė — smarkiai lyti; šniokščiant 

bėgti; virti, kunkuliuoti.
kopės, -ių — kopėčios.
kortelė, -ės — į kariuomenę šaukiamasis 

raštelis: ant kortelių šaukia.
kotuoti, -uoja, -avo (si.)—mušti, plakti. 
kragas, -o (germ.) — ąsotis; geriamasis 

puodas; taurė.
krakė, -ės — juodasis genys; karosas (žu

vis).
krasė, -ės (si.) — kėdė.
kregždinga, -os — kregždė.
kretėti, kreta, -jo — drebėti, krutėti (nuo 

senatvės).
krygė, -ės (germ.) — karas.
kristi, -a, -o — gulti.
kriūguoti, -uoja, -avo — žr. kriūkti.
Kfiukava, -os — Krokuva (miestas).
kriūzas, -o ir krūzas, -o (germ.) — geria

masis puodas; taurė.
kriuzuoti, -uoja, -avo (germ.)—garbanoti 

(plaukus).
kromas, -o (si.) — krautuvė; nešulys (ant 

pečių).
kropa, -os — kruopa; gabalėlis, trupu

tis.
kriošėti, krioši, -jo — tingiai sėdėti nieko 

neveikiant, be rūpesčio.
kurinis, -io (germ.) — pagalys, lazda.
kučnas, -a — paslankus, sumanus, vikrus.
kuitis, -čio — jaunas ir tankus spygliuočių 

medžių miškelis; giraitė.
kukulis, -io — gružulis, tešlos gumulas, 

gabalas; kepalas.
kukutė, -ės — gegutė.
kukutis, -čio — susigūžęs, susitraukęs 

žmogus.
kulis, -io (si.)—mašna, maišas; vyriškos 

lyties organų dalis.
kūliuotas, -a — akmenuotas.
kulšis, -ies — šlaunis (viršutinė kojos da

lis nuo dubens iki kelio).
kultupys, -io — giesmininkų šeimos paukš

tis.
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kumė, -ės— kumelė.
kumpyta, -os — kumpas, lenktas snapas 

(pelėdos).
kunkulys, -io — vandens burbulai, susida

rą einant orui iš vandens (verdant, 
kam nors skęstant).

kupaika, -os (si.) — palaidinukė, trumpas 
vilnonis švarkas; striukė.

kupčiauninkas, -o (si.) — prekiautojas, 
pirklys; vagilius; kupčiauninkėlis — 
vagilius (vilko epitetas).

kuras, -o (si.) — kalakutas.
kureklis, -io — žarsteklis.
kuręlis, -io —lazda, pagalys.
kurka, -os (germ.)—kulnis.
kurkinas, -o (si.) — kalakutas.
kurtas, -o (si.) — labai greitas medžiokli

nis šuo.
kuska, -os (si.)—skara; skepeta, skarelė. 
kūtkailis, -io — kailio skiautis, gabalas;

blogesnis kailis; kailiniai.
kvietka, -os (si.) — puokštė.
kvorta, -os (si.) — skystų ir birių kūnų 

matas (V* gorčiaus).

L

labas, -o — turtas, lobis, išteklius.
labas, -a — geras.
lakštelė, -ės — lakštingalėlė.
lakštingalas, -o — lakštingala.
lakštuoti, -uoja, -avo — giedoti, suokti.
lalauninkas, -ė — kas lalauja (lalauti — 

. senovės papročiu per Velykas vaikš
čioti pakiemiais giedant giesmes).

lapnus, -i — lepnus, išlepintas.
lasyti(s), -o(si), -ė(si)—rinkti(s). 
taškuoti, -uoja, -avo — dainuoti.
leisti, -ia, -o — siųsti (laišką).
lėtūnas, -ė — kas lėtas, nekalbus, neap

sukrus.
levendra, -os — žolinis augalas arba pus

krūmis kvapiais mėlynais žiedais ir 

lapais.
levendras, -o — žr. levendra.

liepžiedis, -džio — liepų žydėjimas; liepų 
žydėjimo metas.

liktė, -ės — žvakė; šviesa.
liktis, -ies — žr. liktė.
liustas, -o (germ.) — linksmumas, džiaugs

mas.
liustaunas, -a (germ.) — linksmas, malo

nus, gyvas.
liustavoti, -oja, -ojo (germ.) — džiaugtis, 

linksmintis.
luputis, -čio — žr. tūtlys.

M

maita, -os — kuri maitina, maitintoja, mo
tina.

makaras, -o — kančius, botagas; lazda, 
pagalys.

malinti, -ina, -ino — malti, maldinti.
malkas, -o — gurkšnis.
mandiera, -os (si.) — karinė uniforma; 

kareivio švarkas.
manei (naud.) — man.
marka, -os — senovinis pinigas (3 kapei

kos arba 6 skatikai).
mastas, -o — tam tikras ilgio matas 

(0,6669 ar 0,7111 metro); laivo stie
bas.

medininkas, -o — eigulis, miško sargas.
medšarka, -os — žvirblinių būrio paukštis 

storu lenktu snapu ir storais riestais 
nagais.

meigla, -os (germ.) — mergina.
meirūnas, -o — gėlių rūšis.
mėgelka, -os (germ.) — žr. nėgelka.
mylėti, -i, -ėjo — vaišinti.
misa, -os — tik ištekintas nerūgęs alus.
morai, -ų (si.) — neštuvai (mirusiam neš 

ti į kapus).
motė, -ės — motina.
mušė, -ės (germ.) — kepurė.
mudrinti, -ina, -ino (si.) — miklinti, žva- 

linti, smarkiai joti, šokdinti, vaikyti.
mudrus, -i (si.) — puikus, išdidus; pro

tingas.
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mudum (naud.) —mudviem.
muškieta, -os — senoviškas dagčių užde

gamas šautuvas.
muštas, -o — senovinis pinigas; žr. muš

tinis.
muštinis, -io — senovinis pinigas (8 auk

sinai).
muštrai (si.)—griežtai, priekabiai (mo

kyti karo mankštos, karo dalykų).
muštukai, -ų — įrankis virvėms vyti.
muturas* -o —galvos kepuraitė, gobtuvas.

N

namininkas, -ė —namų gyventojas, namiš
kis; naminis, namų.

namolei, namolia, nameliui, namonio, na- 
moniiii — namo.

Narelė, -ės — Neris (upė).
nėgelka, -os (germ.) — gvazdikas (darže

lio gėlė).
nelabas, -a —negeras.
nėmaž —nė kiek.
nevalia, -ios (si.) — nelaisvė.
niaukynas, -o — tankus, tamsus krūmas, 

tankumynas.
niekamui (šen. f., naud.) — niekam.
nyroti, nyro, nyrojo — nuleidus galvą sė

dėti ar stovėti, piktom akim žiūrėti.
niūronas, -ė — kas iš paniūrų žiūri, pa

niurakis.
nognas, -a ir noglas, -a (si.) — smarkus, 

baisus; netikėtas; didis.
notryna, -os — dilgėlė; dilgėlynas.
nuahuoti, -uoja, -avo — nuvarginti.
nudarganoti, -oja, -ojo — nukentėti nuo 

biauraus, darganoto oro.
nudaryti, -o, -ė — nudažyti.
nudilti, -dyla, -dilo — pranykti; susidėvė

ti, sumažėti; užtrukti.
nuduoti, -duoda, -davė — išleisti už vyro. 
nugaubstyti, -o, -ė — nurišti, nuvynioti 

(skarą).
nukanoti, -oja, -ojo — nukamuoti, nukan

kinti.

nukaroti, -oja, -ojo (si.)—nubausti.
nukeventi, -ena, -eno — lukštenti, aižyti; 

pamažu valgyti.
nuobraukinis, -ė — nuobraukų (pakulų su 

spaliais, gaunamų linus braukiant) 
audeklas.

nuošukinis, -ė — nuošukų (nušukuotų linų 
liekanų; pakulų, pašukų) audeklas, 
drabužis.

nuruntinli, -ina, -ino — nupešti.
nusekėti, -ėja, -ėjo — nusekti.
nusmurgti, -a, -o — nusiminti; nusigyventi, 

suvargti.

P

paburnis, -io — geresnis kąsnis; maistas.
padabnas, -a (si.) — patogus, parankus; 

panašus; gražus, dailus.
padabonė, -ės (si.) — patikimas, meilė.
padėti, -deda, -dėjo — išleisti (pinigus). 
padugnys, -io —vieta arti dugno.
pagadyli, -ija, -ijo . (si.)—duoti, skolinti, 

užleisti.
pagaikštis, -čio — žarsteklis.
pagedauti, -auja (-auna), -avo — ilgėtis; 

klausti, ieškoti, teirautis (pasigedus 
kokio daikto).

pagirniai, -ių — smulkūs miltai, nubirę pa
lei apatinį girnų akmenį.

pagonas, -o (si.) — nenaudėlis.
pagorinti, -ina, -ino — pagąsdinti, pabai

dyti.
pagūba, -os (si.) — netektas, prarastas 

daiktas; prarastasis; netekimas.
pakara, -os (si.) — nusižeminimas, nuo

lankumas.
pakavoti, -oja, -ojo (si.)—palaidoti; pa

slėpti; prižiūrėti.
pakinkis, -io — kojų sulenkimas per vi

durį, šlaunų apatinė dalis.
pakristi, -krinta, -krito — perkristi; su- 

blogti, išalkti.
pakriuzuoli, -uoja, -avo (germ.)—sugar

banoti (plaukus).
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palaikis, -ė — senas, padėvėtas, sunešio
tas, prastas.

palšonėlis, -io — palšas jautis (jaučio epi
tetas).

pamilčiai, -ių — miltų pabiros, išbirusios 
malant naminėmis girnomis.

paminklas, -o — atsiminimas, prisimini
mas.

panka, -os (si.)—kojinė.
panokti, -sta, -o — pavyti.
papiešti, -ia, -ė — parašyti.
pardėvėti, -dėvi, -ėjo — vilkėti, sunešioti, 

sudėvėti.
pardosas, -o — pardavimas.
pareiti, -eina, -ėjo—tilpti, suvartoti, sunau

doti.
pargauti, -gauna, -gavo — parvilioti, par

kviest!, parvesti.
pargirgždinti, -ina, -ino — parvežti.
parjodyti, -o, -ė — suvarginti jodant.
parnešioti, -ioja, -iojo — vilkėti, sunešioti, 

sudėvėti.
parplys, -io — kas parpia, šnirpščia; toks 

paukštis.
parprašyti, -o, -ė — parvaryti, parkviest!. 
parsiuntinti, -ina, -ino — parsiųsti, par-

siųsdinti.
parvažinėti, -ėja, -ėjo — suvarginti važi

nėjant.
pasamonas, -o (si.) — krepšio, terbos dir

žas, einąs per petį.
pasekėjas, -a — jaunojo ar jaunosios pa

lydovas (per vestuves), vedlys; ša
lininkas.

pasiaubuolis, -ė — kas dūksta, siaučia, 
šėlsta.

pasidergti, -ia, -ė — pasiversti.
pasidirgyti, -o, -ė — pasidirginti; padirgin

ti — paleisti (šautuvą).
paslikas, -o (si.) — valgis, maistas; ska

nėstas; davinys.
pastarnokas, -o — geltonais žiedais daržo

vė, kurios šaknys valgomos.
pastoti, -oja, -ojo — atsitikti, įvykti.

pasvietis, -čio (si.) — tolimas kraštas, ša
lis, kampas.

pašalnoti, -oja, -ojo — po truputį Salti.
pataikūnas, -ė — pataikautojas; tinginys, 

dykinėtojas.
patikti, -tinka, -tiko — atsitikti, įvykti. 
patogus, -i — gražus, puikus; geras, tin

kamas.
patrukti, -a, -o — užtrukti.
pats, -ies — vyras.
paulduoti, -uoja, -avo — paulbuoti, pačiul- 

bėti.
pautas, -o — kiaušinis.
pautienė, -ės — kiaušinienė.
pavaitinti, -ina, -ino — daryti, kad pavys

tų, pavytinti.
pavalnas, -a (si.) — paklusnus, pasiduo- 

dąs kieno norui; laisvas.
pavelyti, ija, -ijo (si.)—leisti, sutikti.
pavynas, -a (si.) — kaltas; reikalingas, 

reikalaująs; turįs pareigą, privaląs.
paviržis, -io — priedas valgomais produk

tais už darbą; papildomas atlygini
mas.

pavitoti, -oja, -ojo (si.)—vaišinti; užger
ti, sveikinti geriant; mušti su vyte, 
raižyti.

pažaras, -o (si.)—žara, gaisas.
pazvanuoti, -uoja, -avo (si.)—paskam

binti.
pažyvoti, -oja, -ojo (si.)—valgyti, para

gauti.
pečka, -os (si.) — anga krosnies apačioje, 

kur laikomos malkos, vištos ir kt.

petsokai, -ų — plaukai.
pelnas, -a — tikras, įsitikinęs.
peryna, -os (si.) — patalai.
permanyti, -o, -ė — suprasti, pažinti.
perslekuotas, -a — su persmaugomis (plo

nesnėm vietom), nelygus (siūlas).
pervažas -o (si.) — keltas.
pervpzninkas, -o (si.) — keltininkas.
peslys, -io — vanagų giminės paukštis.
peštukas, -o — peštuvas, pešeklis (įrankis 

Šienui ar šiaudams pešti iš prėslo).
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piepala, -os — putpelė.
piešti, -ia, -ė — rašyti.
pijonyčia, -ios (si.) — girtuoklis.
piksa, -os — piktas darbas, skriauda.
pilti, -a, -ė — krauti (turtą).
pisorius, -iaus (si.) — raštininkas.
plakas, -o —šieno ar šiaudų glėbys, su

kirstas grėbliu.
plaujoti, -oja, -ojo — plaukyti.
pleška, -os (si.) — butelys.
plempti, -ia, -ė — daug gerti.
plėsnoti, -oja, -ojo — plėsčioti, skėsčioti.
pliuškis, -ė —kas mėgsta per daug puoš

tis, nerimtai elgiasi.
plinta, -os (germ.) — šautuvas.
plyša, -os — plėša.
plujoti, -oja, -ojo — bastytis, klajoti.
pogymis, -io — prigimtis; gamta.
pradotkas, -o (si.) — rankpinigiai.
prakutinti, -ina, -ino — atšerti, atgaivinti, 

atkutinti.
prataryti, -taro, -tarė — pasakyti, ištarti. 
prausynos, -ų — gimusio kūdikio prausi

mo apeigos; apeigoms reikalingi 
daiktai.

pravardė, -ės — pavardė; netikras, išgal
votas vardas ar pavardė.

pravarninkas, -o (si.)—svaigiųjų gėrimų 
darytojas.

prekioti, -ioja, -iojo — teirautis prekės 
kainos, lygauti.

pribokyti, -ija, -ijo — prikumščioti, pri
mušti.

pridaryti, -o, -ė — prikimšti, pridėti (par
šą).

priduoti, -duoda, -davė — teikti, suteikti, 
duoti.

prigada, -os (si.)—vargas, nelaimė.
prievartė, -ės — vieta prie vartų.
prilygti, -sta, -go — pasidaryti, būti ly

giam, pritikti; išsirinkti; įsimylėti; 
vesti, ištekėti.

primanyti, -o, -ė — įstengti, galėti.
primusyti, -ija, -ijo — prikalbėti, privilioti, 

įsiūlyti; priversti.

prirydyti, -o, -ė — privalgydinti, prišerti. 
prisakyti, -o, -ė — sutikti ką daryti, pri

imti.
pristovas, -o (si.)—prižiūrėtojas.
priterioti, -ioja, -iojo (si.)—prikamuoti, 

primušti.
privekioti, -ioja, -iojo (sk.)—prikankinti, 

privarginti, prikamuoti, primušti.
privygiuoti, -iuoja, -iavo (germ.) —prisup

ti, prilinguoti.
privilti, -ia, -ė — apgauti, prigauti, privi

lioti.
prova, -os (si.) — byla; teisė; teismas; 

valdžia.
provininkas, -o (si.)—teisėjas, teismo 

darbuotojas; kas dažnai bylinėjasi.
puikorėlis, -ė — kas gražus, šaunus, išdi

dus; puikuolis, puikūnas (bernelio 
epitetas).

pulkas, -o — būrys; daugis.
pumpot aukštis, -io — nuodingas apvalus 

grybas, kurio vidaus masė išdžiūvus 
pavirsta į tamsias dulkes, sporas.

puputis, -čio — žr. tūtlys.
pūrai, -ų — žieminiai kviečiai.
pusauksinis, -io — senovinis pinigas 

(15 kapeikų).
puskvaterka, -os (si.) — degtinės saikas 

(ketvirtis litro).
puspūris, -io — pusės pūro saikas (pū

ras—javų tūrio matas, lygus 24 gor
čiams).

pūstelninkas, -ė (si.)—lėbautojas, puo
tautojas; eikvotojas; atsiskyrėlis.

putelis, -io — putinas.
pūtinti, -ina, -ino — pūsti; džiovinti, vė

dinti, gaivinti.

R

ragas, -o — iš rago padaryta tabokinė ta

bokai laikyti.
raimas, -a — raibas.
raitojus, -o — raitelis.
raitorius, -iaus (hibr.) — raitelis.

941



rąšis, -io — strazdas.
rašyti, -o, -ė — gražinti, marginti, raštus 

daryti.
raškažls, -io (si.) — linksmybė, malonu

mas. prabanga.
raudas, -a — rausvas, sartas.
raudonieji, -ųjų— senoviniai auksiniai pi

nigai.
raudonviršė, -ės — raudonviršis, raudoni

kis.
rėčka, -os (si.)—platus medinis indas 

gyvulių maistui maišyti, alui daryti 
ir pan.

rėdą, -os (si.) — apsirengimas, drabužis; 
tvarka; nurodymas, paliepimas; pa
puošalai.

rėja, -os — jauja; klojimas.
rėžtukas, -o — rėžtuvas plaušams rėžti; 

prietaisas piovimo vietai pažymėti.
riestas, -a — sulinkęs, susirietęs.
riestinis, -io — užtrinas (Suvynioti netir

pyti kiaulės taukai).
rykauti, -auja, -avo — čiulbėti; rėkauti, šū

kauti.
ryliuoti, -iuoja, -javo — linksmai dainuoti, 

griežti.
rinckas, -a — Reino krašto (vynas).
rinevynis, -io — Reino krašto vynas.
ryšelis, -io — skarelė.
rodą, -os (si.) — pasitarimas, kalba, po

kalbis; dalykas.
rodąs, -a (si.)—turįs noro, sutinkąs, 

linksmas, patenkintas; rodą būčiau aš 
suskinti... — mielai suskinčiau...

roktnonas, -a — rinitas, susimąstęs; geras, 
tinkamas.

rokundas, -o (si.)—apskaičiavimas, są
skaita; tvarka.

romas, -o — svaigusis gėrimas iš švendri- 
nio cukraus.

ropukainė, -ės —iš bulvių pagamintas pa
tiekalas.

roputienė, -ės — bulvienė.
rožnus, -i (si.) — įvairus, visoks; puikus, 

gražus.

rudikė, -ės — rudmėsė.
rudkiškis, -ė — rudom kojom, rudakojis.
rudulli, -a, -o— verkti, raudoti.
ruimas, -o (germ.)—vieta (tuščia), erd

vė; būstinė, patalpa.
rukšloti, -ioja, iojo — raukyti.
rukis, -io — raukšlėtas, pasenęs žmogus; 

susiraukėlis.
rukutė, -ės užpakalis; lyties organai 

(paukščio).

S

sabalas, -o — kiauninių šeimos plėšrus 
žvėrelis juodu kailiu; juodas šuo.

sagota, -os — grandinė, pantis (geležinis). 
sarpinti, -ina, -ino — sirpinti.
savei (naud.)—sau.
sėdimas, -o — žemė apie sodybą; sodyba. 
seklužč, -ės — sekli vieta, sekluma.
sekmas, -a — septintas.
selbti, -ia, -ė —liūsti; rūpintis.
serveta, -os — aštuonių nyčių audeklas; 

raštuota staltiesė.
siausti, -džia, -dė — ošti, maloniai šlamė

ti, gausti.
sieras, -a (si.)—pilkas; drėgnas.
skabas, -o — rūgšti sriuba.
skaninys, -io — skanėstas, gardumynas.
skardyti, -o, -ė —mynioti, spardyti.
skiedrantė, -ės — kirtimo, rentimo skiedra. 
skisčioti, -ioja, iojo — skėsčioti.
skraitas, -o — skreitas, sterblė.
skranda, -os — nemušti (neaptraukti au

diniu) kailiniai.
skatikas, -o — pusės kapeikos moneta; 

smulkus pinigas.
skrebučiai, -ių — nemušti trumpi kailiniai. 
skrydauti, -auja, -avo — suktis, greitai 

bėgti, skristi.
skubrus, -i — skubus, greitas.
skūnia, -ios (germ.) — daržinė, pašiūrė. 
slaunus, -i (si.) — puikus, garsus, įžymus. 
slava, -os (si.)—garbė, šlovė.
slimpinėti, -ėja, -ėjo — valkiotis, slankioti.
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slinkas, -a —tingus, nedarbštus.
slinkauti, -auja, -avo — tinginiauti.
smaigas, -o — įsmeigiamas pagalys, kar

telė; iešmas.
smailus, -i — visur lendąs; mėgstąs sma

guriauti, smailižauti.
smogis, -io — smogimas.
sodinti, -a, -o — dėti, įdėti (kotą).
somuoti, -uoja, -avo — dainuoti, pridėti.
spanka, -os (germ.) — moterų krūtinei 

puošti saga.
sragus, -i (si ) —griežtas, aštrus, žiaurus.
stadala, -os (si.) — užeigos, nakvynės na

mai; svetainė, viešbutis.
staldas, -o (germ.) — tvartas.
stančka, -os (sF.)—kaspinas, juostelė.
statkavoti, -oja, -ojo (si.)—laikyti, tau

pyti, saugoti, ’tausoti.
steigti, -ia, -ė — labai norėti, stengtis; 

taisytis, rūpintis.
stibyna, -os — blauzda.
stibuklas, -o — blauzdikaulis (nuo kelio 

ligi letenos.)
styrinti, -ina, -ino — eiti pamažu, neran

giai.
stopa, -os — indas (pusantro litro tal

pos).
stotkas, -o (si.) — rimtumas, pastovumas.
straigas, -o — pagalys, lazda; kartis.
strajus, -aus (mžb.: strajukas) (si.) — 

paukščių patinėlių lyties organas; 
bamba; pasipuošimas, papuošalas.

stramūžyti, -ija, -ijo (si.)—barti, baugin- 
ginti; miklinti.

stribūna, -os — užpakalis.
strypas, -o — pagalys, drūta lazda.
striukausis, -ė — trumpom ausim.
strova, -os (si.) — valgis, maistas; patie

kalas, sriuba.
strovytis, -asi, -osi (si.) — valgyti, misti, 

maitintis.
stučka, -os (si.)—kaspinas.
stukas, -o (germ.) — tam tikras linų kie

kis.
stula, -os (si.) — religinių apeigų rūbas. 

stulgys, -io — toks vandens paukštis.
stomuo, -ens — žmogaus ūgis; liemuo; au

deklo gabalas (marškiniams, kel
nėms).

stuopa, -os — žr. stopa.
suburzdėti, -a, -ėjo — sukrutėti, sujudėti;

imti blaškytis, Šokinėti.
sūdyti, -ija -ijo (si.) — teisti; smerkti, 

kaltinti.
sūdžius, -iaus (si.)—teisėjas.
sugadlyvas, -a (si.) — reikalingas; tinka

mas, naudingas.
sugrieti, -ja, -jo — sužvejoti, sugauti.
suklesti, -klėsda, -dė — iš (si) skleisti.

pra(si)skleisti, iš(si)plėsti.
sukriušti, -a, -o — sutrinti, sumalti.
sukrus, -i — kietai suverptas, suvytas, su

suktas.
sulelioti, -ioja, -iojo —vyti ujant, uiti.
sumudrinti, -ina, -ino (si.) — išmiklinti, 

žvalų padaryti.
surėdyti, -o, -ė (si.) —sutvarkyti.
surinkti, -renka, -rinko — sustatyti iš da

lių, pasiūti.
surūsti, -rūsta, -rudo — nusiminti, nu

liūsti.
sutekti, -tenka, -teko — užtekti.
sutreškinti, -ina, -ino — suėsti, suvalgyti. 
suvienuoti, -uoja, -avo — sujungti, suvie

nyti.
sužvilti, -a, -o — suvirsti, susisukti.
svečias, -ia — svetimas.
svietavas, -a (si.) —daug matęs; mėgstąs 

pasaulį, žmones.
svotba, -os (si.) — vestuvės.
svoti, -ja, -jo — kišti, brukti, siūlyti.

S

šalabanas, -o — svaigusis namų darbo gė
rimas; stiprus naminis alus, degtinė.

šalbierka, -os (si.) — liemenė.
šandyti, -o, -ė (germ.) — peikti; žeminti, 

šmeižti; barti.
šaravarai, -ų (si.) — plačkelnės.
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šarokėlis, -io— zuikio epitetas.
šaudiklis, -io — kas šaudo, šaulys.
šėmas, -a — šviesiai melsvai pilkas.
šerkšnas, -a — balsvos spalvos, pilkšvas, 

žilsvas, rusvai širmas.
šermuonėlis, -io — nedidelis plėšrus baltas 

kiaunių šeimos žvėrelis.
šeržinis, -ė — keturnytis, languotas.
šeštokas, -o — senovinis pinigas (šeši gra

šiai).
šiekštas, -o — kelmas, stuobrys.
šikšna, -os — oda.
šikšninis, -ė — odinis.
šilinė, -ės — religinė šventė (rugsėjo 

8 d.).
šilingas, -o — senovinis pinigas (ketvirtis 

kapeikos).
šinkarka, -os (si.) — smuklininke.
šinkuoti, -uoja, -avo (si.)—pardavinėti; 

pilstyti, piaustyti.
širmas, -a — baltas su maišytais tamsiais 

plaukais, žilas.
šimtinis, -ė — žilaplaukis.
širšūnas, -o — širšinas, didelė širšė (su 

nuodingu geluonių vabzdys).
šiupinys, -io — košė, verdama iš žirnių, 

pupų ir bulvių arba ruginių miltų, 
mėsos ir kt.; kiaulės uodega su mėsos 
gabalu.

šmėžuoti, -uoja, -avo — šmėkščioti, judėti, 
skraidyti pro šalį.

šnarpšlys, -ė — kas pro nosį šnarpščia, 
nesveikas žmogus.

šniaukti, -ia, -ė — uostyti tabaką.
šniūrauka, -os, šniūravonė, -ės, šniūrel- 

ka, -os (si.) — moteriška liemenė.
špieliuoti, -iuoja, -iavo (germ.)—žaisti; 

griežti (muzik.), lošti (kort.).
štoltas, -o —moteriška liemenė.
štuka, -os (si.)—juokas, pokštas, išdai

ga.
šumpis, -io (si.)—koja aukščiau kelio, 

šlaunis.
šurmavoti, -oja, -ojo (si.) — nerimti, 

triukšmauti.

švankus, -i — smagus, vikrus.
švytuoti, -uoja, -avo — mosuoti, eiti mo

suojant.

T

taisė jas, -a — taisytojas.
taisyti, -o, -ė — vilkti drabužiais; puošti.
talanduoti, -uoja, -avo — dainuoti.
taračkinti, -ina, -ino — vilkti, nešti.
tavei (naud.)—tau.
teriokas, -o (si.)—žudytojas, naikintojas. 
tijūnas, -o — dvaro tarnautojas.
t y minis, -ė -— iš tymo (geros kokybės ožio 

odos) padarytas daiktas.
timpa, -os — mažos šakelės su pririšta prie 

abiejų galų guma akmenukams šau
dyti (vaikų žaislas); guma.

Utis, -čio — tėtis, tėvas.
tolynio — tolyn, toliau.
trečiokas, -o — senovinis pinigas.
trepės, -ių (germ.) — laiptai.
trinkėti, -a, ėjo — bildėti, dundėti; kalbėti, 

Šnekėti.
tuikinti, -ina, -ino — svaiginti.
turėti, -i, -ėjo — laikyti.
tūtlys, -io — lukutis, kukutis, luputis (mar

gomis plunksnomis, ilgu, kumpu sna
pu ir plačiu kuodu paukštis).

tūtliuoti, -iuoja, -iavo — rėkti, giedoti (apie 
tūtlj).

tūtuoti, -uoja, -avo — giedoti; rėkti( apie 
varles).

tututis, -io — žr. tūtlys.
tūžyti, -ija, -ijo (si.) — sielotis, nerimti;

tarnauti, vargti.
tūžti, -a, -o — pykti.
tvaipinti, -ina, -ino — rodyti.
tvaskuoti, -uoja, -avo — dainuoti.

U

ūbas, -o (germ.) — tam tikras žemės plo
tas (30—60 margų; margas — 0,5 ha).

uituvas, -ė —ką reikia vis uiti, tinginys.
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ūktveris, -io — šeimininkas, savininkas, 
valdytojas (ūkio).

ulduoti -uoja, -avo — ulbuoti, tarpais ul
bėti, čiulbėti, burkuoti.

ūmas, -o (si.) — protas.
upis, -io — upė.
urėdas, -o (si.) — dvaro ūkio vedėjas, 

prievaizdas.
utis, -ies — utėlė.
ūvas, -o — apuokas.
ūžauti, -auja, -avo —su įstanga ūžti, ošti, 

gausti; triukšmauti, smarkauti, ne
rimti.

užeiti, -eina, -ėjo — rasti, aptikti, užklupti. 
užgaubstyti, -o, -ė — apgobti, uždengti, ap

rišti.
užgerti, -geria, -gėrė — sveikinti užge

riant, gerti į kieno sveikatą.
užkavoti, -oja, -ojo (si.)—paslėpti.
užklojesys, -io — užsiklojimas, antklodė.
užklumpinti, -ina, -ino — užmušti.
užkulas, -o — užtrinas, uždaras (riebalai). 
užnikti, -ninka, -niko — pradėti, imti.
užnimti, -nima, nėmė — išgerti, būti gir

tam.
užpelenis, -io — užpelenė, vieta už peleno, 

židinio.
užrukti, -runka, -ruko — užsitraukti, užsi

kimšti, užakti; būti prisimerkusiam.
užsispeisti, -čia, -tė — prispirti (prie ker

tės), priremti, užlenkti.
užtropyti, -ija, -ijo (si.)—pataikyti, rasti. 
užūginti, -a, -o — užauginti.
ūžuonėlls, -ė — kas ūžia, ošia, gaudžia 

(medžių epitetas).

V

vadžioti, -ioja, -iojo — gražinti, daryti ap
vadus.

vagis, -io — kablys sienoje kam pakabinti. 
vaikis, -io — bernas; samdytas bernas.
vainoti, -oja, -ojo (si.)—barti, kaltinti; 

peikti, niekinti, apkalbėti.

vaitas, -o — viršaitis; kaimo teisėjas; dva
ro pastatytas baudžiauninkų prižiū
rėtojas.

vajoti, -oja, -ojo — vyti, gainioti.
vaksonėliai, -ių — kas blizga, nušveista, 

nublizginta; nuvalyti, nublizginti ba
tai (batų epitetas).

vakta, -os (germ.)—sargyba, sargas. 
vaktelis, -io (germ.) — sargas.
valciauninkas, -ė — šokėjas.
valdonas, -ė — valdovas; tvarkytojas, šei

mininkas.
valiūkas, -ė — valios vaikas, išdykėlis, tin

ginys.
valiūkauti, -auja, -avo — būti valiūku, iš

dykauti, tinginiauti.
valiuoti, -iuoja, -iavo — dainuoti šienapiū- 

tės dainą.
vamzdelė, -ės, vamzdelis, -io — pučiamas 

liaudies muzikds instrumentas.
vamzdyti, -ija, -ijo — vamzdžiuoti, vamz

dį pūsti, vamzdeliu švilpti, dūduoti.
vandrauka, -os (si.) — kelionė. 
vandrauninkas, -ė (si.) — keliauninkas. 
vandruoti, -uoja, -avo (si.)—keliauti. 
varinėti, -ėja, -ėjo — vagoti (pasėtus ja

vus).
varta, -os, vartas, -o (germ.) —.sargas. 
vasarvidis, -džio — vasarovidis, vidurva

saris.
vasnoti, -oja, -ojo — plasnoti sparnais. 
vaušys, -io — toks paukštis.
važnycia, -ios (si.)—vežėjas.
vedega, -os — lenktais ašmenimis kirvis 

loviams ar geldoms skobti.
vedu, vedi — mudu, mudvi.
veidai, -ų — skruostai.
veiktis, -iasi, -ėsi — laikytis, gyvuoti. 
veizriėjėlė, -ės — prižiūrėtoja.
vekioti, -ioja, -iojo — kankinti, kamuoti, 

varginti, mušti.
vertikas, -o (si.) — kurpė.
verpete, -ės (germ.)—dvidugnė statinaitė 

alui.
vydra, -os —vėtra, dargana, lijundra.

945



tilva, -os — (su)viliotojas, -a, viliokas,-ė. 
vienstypis, -ė — vienišas, atsiskyręs; neiš

sikerojęs (augalas); viengungis.
vientinys, -ė — vienturtis.
vienutė, -ės — stikliukas, taurelė.
tiežlybas, -a (si.) — mandagus, garbin

gas, taurus.
tigrus, -i — vikrus.
viliokas, -ė — kas vilioja, viliotojas.
tinčiavoti, -oja, -ojo (si.)—sutuokti, su

jungti; sveikinti; mušti.
vindelis, -io — ratelis.
vystas, -o —moteriška liemenė; vystyklas; 

autas.
visiemus (šen. f., naud.) — visiems.
tiščius, -iaus — viščiukas; kas užsiima viš

tomis (perina, augina, prižiūri).
vytis, -ies — vytinė, rykštė; vyčia arba 

vyte (įnag.) — vytimi.
vitoti, -oja, -ojo (si.)—vaišinti; užgerti, 

sveikinti geriant; mušti su vyte, rai
žyti.

vyzdėti, vyzdi, -ėjo — žiūrėti.
vyžena, -os — vyža (iš karnų pintas seno

vinis autuvas).
vyžti, -ža, -žo — pinti (vyžas).
vožėja, -os — vožytoja, kas vožia, voži- 

nėja.
vožnus, -i (si.) — svarbus, įžymus, orus.

Z
zbitkas, -o (si.) — išdykavimas, vaginėji- 

mas, nuostolių darymas.

zelzinas, -o (si.) — antinas, gaigalas.
zylioti, -ioja, -iojo — bėgioti gyvuliams 

nuo sparvų, gyliuoti.
zinzti, -ia, -ė — zvimbti.
zomatas, -o (si.) — mūrinė, akmeninė tvo

ra, siena.
zomčinis, -ė (si.) — kas padaryta iš zom- 

šos (minkštai išdirbtos elnio ar brie
džio odos); zomčinė, -ės — daiktas 
padarytas iš zomšos; odinis apval
kalas.

2

žalga, -os — lanksti kartis, didelė vytis.
žalnerskė, -ės (si.) — kariuomenė, karinė 

tarnyba.
žambis, -io — arklas, medinė žagrė.
žebris, -io — toks paukštis.
žėglis, -io — burė; stiebas, kartis.
žėlava, -os (si.) — gedulas.
žyburoti, -oja, -avo — žibėti, šviesti.
žimnastis, -ies (si.) — maistas.
žiogris, -io — statinė tvora, pinučiai.
žiuponas, -o, ir žiponas (si.)—apsiaustas; 

paltas; švarkas; toks senovinis apa
tinis rūbas.

žiuponė, -ės (si.) — ponia, didikė.
žmogžuda, -os — žmogžudys.
žolinė, -ės — religinė šventė.
žūklys, -io, žvejįninkąs, -o, žvejokas, -o — 

žvejys.
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Ana bagočkėlė, o aš siratėlė......................................... 255 531
Ankalniškių vaikai — slaunūs kavalieriai............................... 33 91 •
Anksti rytą atsikėliau, ropukainės atsigėriau.................... 207 427 1686 (1753) 891
Anksti rytą keldama, baltą burną prausdama.................... 37 97
Anksti rytą keldama, per kiemelį eidama......................... 38 99
Anksti rytą kėliau, baltai burną prausiau.......................... 39 99
Anksti rytą kėliau, dureles pravėriau.................................... 40 101
Anksti rytą kėliau, dureles pravėriau.................................... 41 103
Anksti rytą kėliau, per dvarelį ėjau.................... ..... 427 795
Anksti rytą rytelj šėriau bėrą žirgelį.................................... 43 105 1608 (1671) 870
Anksti rytą rytelį šėriau bėrą žirgelį .... 44 107
Anksti rytą rytmetėlį saulelė tekėjo .... ... 42 103
Anksti rytą rytužėlį saulelė tekėjo......................................... 436 813
Ansai senis senutėlis, ans mane norėjo ... ... 252 525

• Pirmasis skaičius žymi dainos teksto ir melodijos eilės numerį, antrasis — šio lei
dinio dainos teksto puslapį, trečiasis — melodijos originalo („Lietuvių liaudies melodijos“, 
1900 m.) eilės numerį ir ketvirtasis — šio leidinio melodijos puslapį.
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Ant’ ant kalno putinas 48 113 1611 (1674)
1612 (1675)

870
870

Ant* atbėga laivužis, atliūliuoja laivužis . 50 115 1472 (1533) 871
1473 (1534) 871

Ant aukštojo kalnužėlio stov margas dvarelis . 244 511
Ant aukšto kalnelio aug žalia liepelė......................... 46 111
Ant aukšto kalnelio aug žalia liepelė . ... 78 167
Ant ežero krašto pelėdė’.ė gėrė............................... 49 115 1613 (1676) 870
Ant’ išeina seselė iš daržo.......................... ... 56 127
Ant jūrių marelių statyčiau dvarelį.........................  . . 53 123
Ant kalnelio, ant aukštojo, stov margas dvarelis . 55 125 1616 (1679) 872
Ant kalnelio, ant aukštojo, martelė vaikščiojo . . . 451 831
Ant kalnelio ligi kelių, pakalnėlėj sausa.......................... 54 123 1615 (1678) 872
Antkalnėliais vaikščiodama, žemuogėles rankiodama . 36 95 1606 (1669) 869
Antkalniškiuos, pakalniškiuos didis karas buvo . 254 531 1705 (1774) 896
Antkalniškiuos, pakalniškiuos didi vaina buvo . 254 1705 (1774) 896
Ant kalno kalnužė’.io, ant aukštojo kalnelio . 455 837 1070 (1110) 920
Ant kalno kalnužėlio, ant kalno kalnužė’io . 455 1070 (1114) 920
Ąnt kalno kalnužėlio, pakalnėj lankužėlėj . . 52 121 1614 (1677) 872
Ant kalno malūnėlis, pakalnėj ežerėlis .... 51 117 1306 (1355) 871
Ant kalno žali rugučiai, po kalnu žalia lankužė . 200 413 1683 (1750) 890
Ant močiutės dvaro trys rūtų darželiai . . 448 829 1773 (1845) 918
Ant šalto šaltinėlio, ant čysto vandenėlio . 57 133
Ant tėvelio didžio dvaro balta ieva žydi . 440 819 1768 (1839) 917

1769 (1840) 917
Ant to kalnelio, ant to aukštojo . . . 58 133
Ant tų marių mėlynųjų kūkaliai žydėjo . 142 283
Apynėlis mažas, ale labai gražus . 1 27
Aplink Vilnių aukšti kalnai . . 45 109
Ar aš nesakiau mano mergelei . 179 1669 (1736) 886

1671 (1738) 886
Ar aš nesakiau, mano sesele . 437 813
Ar aš nesakiau tavei, mergele . 179 355 1669 (1786) 886

1670 (1737) 887
1671 (1738) 887

Ar aš tau nesakiau — negerk šalabano . . 59 135
Ar aš tau, sese, nesakiau.............................................. ..... 60 135
Ar eisi, ar nori, ar eisi, dukrele, už kunigo . 61 137 1617 (1680) 872
Ar sėt, ar nesėt avižėlių bačką......................... 102 209
Ar vėjai pūtė, ar sodai siaudė . . . 453 833
Aš anksti kėliau ir vėlai guliau............................... 62 139
Aš drūts kaip pliens, aš balts kaip piens .... 63 141
Aš galiu gert, uliavot, — aš užmigdžiau bernelį . 64 143 1618 (1682) 873
Aš gana prašiau, aš gana meldžiau............................... 65 145 1619 (1683) 873
Aš įpuoliau į kamarą Smetonos laižyti.................... 127 251
Aš išėjau linelius į tėtušio laukelį............................... 73 157
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Aš išdainavau visas daineles . 66 145 1620 (1684) 873
Aš išdainavau visas dainužėles.................... 66 1620 (1634) 873
Aš išgirdau naujieną: serga ponia, negali . 189 383 1675 (1742) 888

1676 (1743) 888
Aš išleidau bernelį į didįjį karelį . . 439 815 1767 (1838) 916
Aš išleidau bernelį į didžiąją krygėlę . . 439 1767 (1838) 916
Aš įšokau į kamarą Smetonos laižyti . 67 147 1622 (1686) 873
Aš miego, miego, miegelio . 68 151
Aš miego, miego, sniegelio . . . 229 485
Aš. mielai gerčiau pyvo stuopužėlę . 454 835 1776 (1848) 919

1777 (1849) 919
Aš mielai gerčiau porą stuopužėlių.................................... 454 1777 (1849) 919
Aš negaliu daugel gerti, reiks man rytoj anksti kelti . 70 151 1624 (1688)

1625 (16891
874
874

Aš ne liūtas esmu, aš netykau lašo . 71 155
& t A vM v J

Aš noriu miego, miegelio . 355 689 1738 (1809) 907
1739 (1810) 907

Aš noriu miego, saldaus miegelio . 72 155
Aš nulytoji, aš nusnigtoji .... 69 151
Aš pamačiau puputį, liu, liu, puputį . 143 1655 (1720) 881
Aš pamačiau tututį, liu, liu, tututį . . . 143 285 1655 (1720) 881
Aš pasėjau linelį, aš pasėjau žalią liną . 282 569
Aš pasėjau žalią liną . . .... 251 523
Aš pasėjau žolelę . ... 80 169
Aš pasisėčiau žalias rūteles.......................... 76 163 1630 (1694) 875
Aš pas Nastę atsiklastęs jočiau naktį gulti . 75 163
Aš pas savo motinėlę valelėj užaugau . 101 207 1643 (1707) 877
Aš pas savo Nastužėlę eičiau naktį gulti . 249 521
Aš pas tėvelį tas viens sūnelis .... 240 505
Aš prašiau meldžiau seną tėvužėlį . . 445 825 1766 (1837) 917

1772 (1843) 918
Aš rytelį atsikėlus, o aš ėjau vandenėlio . 431 805 1765 (1836) 915
Aš siratėlė, aš vargdienėlė ..... 90 187 1640 (1704) 877
Aš šiandien čionai, rytoj Rusnaitėj 79 169 1632 (1696) 875

1633 (1697) 875
Aš tau pirksiu skepetėlę .... 250 523
Aš turiu gaidį, aš noriu vis žinot . 150 301
Aš turiu vyrelį nelabai gerą.............................. 81 171 1634 (1698) 876
Aš užaugau pas tėvelį, nusišėriau sau žirgelį . 83 173
Aš užgimiau mažutėlis ir paaugau vargdienėlis . 208 429
Aš užgimiau prasčiokėliu ir užaugau ubagėliu . 84 177
Aš užgimiau siratėlis ir užaugau vargdienėlis . 324 633
Aš viens sūnelis, aš pas tėvelį . 85 181 1637 (1701) 876

1638 (1702) 876
Aš žadėjau, aš ketėjau davatkėle būti . 400 755
Atbėg zuikis, atstrikuoja 86 183-
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Ateina bernytis per levendrų daržą . . 89 185
Atein debesis, ateina, toje debesy kamara . 87 183
Atein lokelis su alaus verpele.................................... 191 387
Atein rudens diena — tai man smūtnai būti . . 88 185 1639 (1703) 876
Atjos bernužis per lankelę......................................... 2 29
Atlėkė kovelis iš jūrių marelių.......................... 47 111
Atlėkė lėkė graži paukštužėlė............................... 450 831 1775 (1847) 919
Atlėk gegutė per lauką, įtup į žalią liepelę . 91 187
Atminki, mergele, atminki, jaunoji.................... 92 191
Atpūsk, vėjeli, nuo tos pusės............................... 93 193
Atvažiuoja meška su alaus dvim bačkim . . . 94 195
Auga kieme putelis, auga kieme, širdele, putelis . . 299 595
Augin, augin motinėlė tą vieną dukrelę............................... 105 217 1644 (1708) 878
Augin motė vientinį sūnelį......................... 242 507
Augin našlė du sūnų ir nunešė ant marių . ... 444 823
Augino, augino tėvas dukrelę......................... 256 533
Augino mane motinėlė kaip daržely lelijėlę .... 100 205 1642 (1706) 877
Augino tėvelis............................................................. 99 203
Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu.......................... 104 213
Augin tėvas du sūneliu, e, e, e.................... 103 1552 (1614) 877
Augin tėvas vieną sūnų, e, e, e......................................... 103 211
Augo dygo jovarėlis šalia pat vieškelėlio.......................... 204 421 1685 (1752) 89)
Augo girioj klevukas, — ir aš jaunas berniukas . 97 201
Augo girioj pelėda............................................................. 96 197
Augo girioj serbentą.............................................. . . . 98 203
Augo girioj uoselis, o aš jaunas bernelis..................... 300 597 1715 (1785) 900
Augo kalneliai be pakalnėlių, ąžuolai be šakelių . 174 345 1438 (1499) 885
Augo kalneliai be pakalnėlių, jovaras be šakelių . 174 1666 (1732, 

1733) 885
Augo mano baravyks, visų grybų pulkauninks . 95 197
Aušta pavasaris, linksmoji diena.................... 219 451
Avinėlis nabagėlis, po dirvelę vaikščiodamas . 107 219 1645 (1709) 878

Bajorėli, ką dūmoji, kad pas mane neatjoji .... 108 221
Balta aušružėlė beauštant!, šviesi saulužėlė betekanti . 109 223 653 (687) 878
Beauštanti aušružėlė, betekanti saulužėlė ... . . 173 345 1663 (1729) 884

1664 (1730) 885
1665 (1731) 885

Bėki, laivuži, jūrėms maružėlėms 110 225 1646 (1710) 878
Bepiga augti jaunam sūnužėliui .... 182 369 1673 (1740) 887
Bepig tau, bepig tau su jauna mergele . . 111 227
Berneli mano, ar aš ne bagota.......................... 281 567
Bičiuliene, bičiuliene, tavo geros bitės .... 112 227
Briedis šieną bepiaująs, o briedžiukas bepiaująs . 115 231 1648 (1713) 879
Brolelis ant dvaro žirgelį balnojo.................... 114 229 1647 (1712) 879

Brolyti mano, jaunasis mano . . 155 315 1659 (1724) 883
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Broliuką, ant žirgelio sėsdams .... . . .
Brolužėli dobilėli, kur tu jodinėjai...............................

Ciujutėlio, čiūto, augo, augo žilvitėlis...............................
Čiulba rykau paukščiukai, žalios girios mažiukai .

Dainą dainavau, nieko negavau.........................................
Dau'ėlijo, ko dunzgi, bitute....................................
Dėkui dievui, ponui dievui............................... .....
Dėkui tėveliui ir motinėlei...............................
Dieną naktį jojau, miego nemiegojau....................
Du broleliu kuniguos, du broleliu urėduos . . .
Du broliuku Žalnieriuos, du broliuku urėduos . .

Ei, aš noriu miego, saldžiojo miegelio ....
Ei, augo, augo kieme mergelė..............................
Ei, augo, augo žals beržynėlis.........................................
Ei, brolau, brolau, broleli raitorėli...............................
Ei, čiūčia, guldamas, ei, liūlia, keldamas....................
Ei, daugel mūsų seselių, ne visos vainikuotos . . . .
Ei dukra, dukryte, kas kamaroj baldos....................
Ei, eičiau, eičiau į grynyčėlę..............................................
Ei, eičiau lauką pasižiūrėti........................................................
Ei, eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu..............................................
Ei, eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu....................................
Ei, gana, gana, gana uliavoti...................................................
Ei, gaudė, gaudė brolis bėrą žirgelį ........
Ei, ginkit, ei, varykit, varinėkit kiaules.........................
Ei ievuže, ievuže, ievuže, kodėl nežydi žiemužėj . . . .
Ei, jojau, jojau, jodams dūmojau....................................

Ei Jonai, Joneli, kam šėrei žirgelį...............................
Ei, kieno, kieno žalias kiemelis.........................................
Ei, kieno vyrai naktigoninkai...............................
Ei kūma, kūma, nebaidyk karvelio....................................
Ei kūma, kūma, negorink karvelio......................... . . .
Ei kūma, kūmyčiuke, kas girdėt pas tave..........................
Ei kūmuže, kūmuže širduže, kodėl mane į svečius neprašai 
Ei, lėkė, lėkė raibas sakalėlis......................... . ... .
Ei, lėkė, lėkė raimas sakalėlis...............................
Ei liepa liepytužėle, ko augai vienstypužėlė .

Ei, liustas, liustas man pas motinėlę ....
Ei marti ponia, ei martytėle..........................
Ei matros, matros, jauns matrosėli..........................
Ei matros, matros, sens matrosėli ....
Ei, miela man, miela visas pulkelis....................

3 31
113 227

159 323
160 325

116 .233
117 233
118 235
120 241 1649 (1714) 879
119 239
122 243 1650 (1715) 880
122 621 (652) 879

434 809
236 497 1699 (1767) 895
308 607
235 495

30 83
239 501
123 243
124 247

17 55 1594 (1657) 867
16 55
35 93

125 249
126 249 1651 (1716) 880
442 821
373 713
429 799 1763 (1934) 915

1764 (1835) 915
260 539

18 57 1595 (1658) 867
259 537
449 1774 (1846) 918
449 829 1774 (1846) 918

19 59
20 61 1123 (1168) 868

217 680 (715) 892
217 447 680 (715) 892
333 655 1727 (1798) 903

1728 (1799) 904
21 63 1598 (1661) 868
23 65

258 537 1706 (1775) 896
350 681

22 65
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Ei mergele rožele, liūdna tavo širdelė . . . 452 833
Ei močiute motinėle, rinkai man bernelį.................... 295 589 1126 (1171) 900
Ei motuše motušė’.e, o kur leisti dukterėlę . . . 298 593
Ei, mudvi, mudvi, mudvi dvi seseli .... 426 793 564 (592) 914

1761 (1832) 914
Eina močiutė per dvarelį, savo dukrelę kilodama . . 443 823
Ein bernelis į atlaidužėlį.............................................. 220 465 1690 (1758) 893
Ein bernelis į atpuskėlį........................................................ 220 1690 (1758) 893
Eina ubags su tarbelėms, apsikrovęs sau kampeliais . . 169 337
Ei, neduok dievai laimužei lemti.................................... 218 449
Ei, nėra niekur tokių dvaružėlių.................................... 351 683 1736 (1807) 906

1737 (1808) 906
Ei, nėra niekur tokių soduzėlių . .................... 351 1737 (1808) 906
Ei, niekur nėra tokių sodužėlių . . .................... 351 1736 (1807) 906
Einu per kiemą, girdžiu per sieną.......................... 221 1691 (1759) 893
Einu per kiemą, varteliai girgžda.......................... 221 467 1691 (1759) 893
Einu per lauką, žali rugučiai.................................... 435 995 (1038) 916

996 (1039) 916
Einu per miestą, randu pypkę riestą.................... 447 827

1657 (1722)Ei- pileliai, pileliai, jūs aukštieji kalneliai . . ... 151 882
Ei pilužiai, pileliai, jūs aukštieji kalneliai ... 151 307 1657 (1722) 882
Ei, pūtė, pūtė šiaurus vėjelis............................................ ' . 216 445
Ei, rūsti, liūdna širdelė mano . . . 183 371
Ei sakalėli, raibas paukšteli......................................... 176 351
Ei, siuntė, siuntė mane močiutė ...... . . 392 745 1751 (1822) 910

1752 (1823) 911
Ei strazduži, strazduži, strazdužėli paukšteli . . . 128 948 (990) 880
Ei strazduži, strazduži strazdužėli.................................... 231 487
Ei strazduži, strazduži, tu raibasis paukšteli . . 128 1600 (1663) 880

1653 (1718) 881
Ei strazduži, strazduži, tu raimasis paukštuži . . 128 253 948 (990) 880

1600 (1663) 880
1653 (1718) 881

Ei, šąla, šąla ir pašalnoja........................................................ 129 257
Ei, šįryt, šįryt taip anksti kėliau.................................... 130 259
Ei, šveičiau, šveičiau šviesų kardužėlį......................... 131 261 1654 (1719) 881
Ei, toli toli gaisrus miestelis.............................................. 134 269
Ei, toli toli, labai toli . ..................... 27 77 1601 (1664) 868

1602 (1665) 869
> 1603 (1666) 869

Ei tu, liepa, liepa žalioji.................... ..... 261 539
Ei tu, liepele ūžuonėle, ūžavai rytą vakarėlį . 24 69 1599 (1662) 868
Ei tu, Motiejėli, tu nieko n’išmanai.................... 170 341
Ei tu, našlele, tu siratė’.e ... ..................... 222 469 1692 (1760) 893
Ei tu, rūta, rūta, rūtele žalioji . * . . 25 71
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Ei tu, rūtele mano žalioji . < . 241 507 42 (43) 895
1701 (1769)
1702 (1770,

895

1771) 896
Ei tu, sese sesele, sesele mano jaunoji .... 232 489 1697 (1765) 894
Ei tu, strazdai, strazduži, tu raibasis paukštuži . . 26 73
Ei tu, strazdeli, girios paukšteli.................... 29 81
Ei tu, strazdeli, gražus paukšteli . 177 351 962 (1004) 886

1668 (1735) 886
Ei tu, strazdeli, puikus paukšteli . 28 79
Ei tu, strazduži, gražus paukšteli . . . 177 1668 (1735) 886
Ei, užaugs, užaugs žalias skroblužėlis . . 412 771 1757 (1828) 913
Ei, ūžia, gaudžia girios medeliai . . . 132 265
Ei, žalia, žalia, žalia giružė . . 201 417 1684 (1751) 890
Ei, žydėk, žydėk, sausoji lazdele .... 438 815
Ei žirgai, žirgeli, žirgai juodbėrėli . 178 353 1047 (1091) 886

Ei žolele, ei žolele, tu žalioji mano . 293 585 1714 (1784) 899
Ėjau per lauką — žali rugučiai . 435 811 995 (1038) 917

996 (1039) 917
Ėjo šiaučius per miestelį nešins kurpalių maišelį . 356 689

Gaidys ant slenksčio stovėjo, į savo kojas žiūrėjo . 265 545
Gale lauko ąžuolas, po ąžuolu stov lovelė . . . . 446 825
Gale lauko lazdynai, lazdynai ... 245 515
Gale tėvužėlio margo dvaružė’.io . . . . 441 819 1771 (1842) 918
Gandras, gandras tur ilgas kojeles............................... 133 267
Ganė piemens pas mišką, išbėgo vilkas iš miško . . 172 343
Garnys, garnys tur ilgą kaklą.................... 135 271
Gaspadinė, sukis greitai............................... 136 273
Gaspadorius ašį tašė, gaspadinė žąsį pešė . 205 425
Gaspadorius, gaspadinė per procią ir darbą . 294 587
Gegužėle, ko kukuoji................................................... 138 277
Gerai, dieve, padarei, kad mergystę sutvėrei . . . 139 277
Geras mano tėvelis tai visados yra.......................... 140 281
Guli diedas pasigėręs, šalia barzdą pasidėjęs . . 141 281
G ui šernelis beržyne, šerno kojos sm ii gynė . . 190 385

Ir pasiuntė pons Kaniušas slūgą kuo vierniausią . 194 397
Ir pavarė Paniparta kariuomenę joti......................... 196 401
Ir sukligo antelė ant marių......................................... 323 631
Ir užgėrė kazokėliai jaunąją mergelę . .... 318 625
Išėjo senelis, iškiūtino.......................... . . 461 847
Išvažiavo gaspadorius į didžią kelionę . 380 721
Įtūpė žvirblelis į kanapes.................... 264 545

Jau atėjo kalėdos, bus gaspadoriams bėdos . 144 287
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Ką, bernyti, pamislijai: padabojai sau mergelę . 145 289
Kad ateis ta adyna, kad man reiks numirti.................... 5 33
Kad bernytis linelius sėjo, mergytė negalėjo .... 457 839
Kad mudvi augov dvi seserėli......................... 263 543
Kad su varpeliais jau suskambino............................... 226 479
Kaip tie žmonės garsiai kalba.................................... 227 481
Kai tiktai sulaukia žmonės gerų metų . . . 6 35
Ką kalba miežis, aruode būdams ... 34 93
Ką kalbėjo apynėlis, sodely augdamas.......................... 147 291 498 (523) 882
Kame tu buvai, oželi mano................................................... 237 497
Kareivėliai žirgelius girdė, mergužėlė vandenėlį pylė . 148 295 1129 (1174) 882
Kas bobelių dainavimas, o ropelių žaliavimas .... 262 541
Kas nor mane barti, tas tur anksti kelti..................... 425 791
Kas nor mane gauti, tas tur ilgai laukti . . . 420 785
Kas ten buvo bildėjimas, po girelę traškėjimas . . . 246 515
Kas ten rėkia, kas ten šaukia.................................... 460 845
Kas ten teka, čiutela, žalia rūta, čiutela . . 307 605
Kelkit, vaikai, paskubėkit, atsikėlę nesėdėkit . . . 181 361
Kinkykite, svečiai, arklius, čėsas namo kakti . . 7 39
Ko dunzgi, bitute, daulėlijo......................................... 117 233
Krinta rasa nuo berželio ant žalių rūtelių . . . 228 483 1696 (1764) 894
Kūliau šiaudus be grūdų, dariau alų avižų .... 358 693
Kunigėli, mokytojau, visuomenės lankytojau . 186 375
Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj lakštelė .... 266 547 526 (552) 89*
Kur tu buvai, zuiki mano.............................................. 149 299

Labas vakars, pons gaspador ......................................... 311 613
Laksto meška po lendryną, lendres laužydama . . . 152 309
Linksmas pavasaris tai visiemus yra .... 214 441

Marga višta mažiučiukė, ale kiaušiai, kiaušiai . . . 154 315
Mes negalim apipiešti nei išpasakoti.................... 209 431
Migonių mergaitės tą viltį turėjo.................................... 8 41
Močiute mano, senoji mano, ant ko mane auginai . 278 563
Močiutė piovė pilką antelę.............................. 277 563
Močiutė, po turgų vaikščiodama......................................... 276 561 1710 (1779) 897
Mudu abu brolužėliu, abu neženotu............................... 368 707
Mūsų ponai su šaltyšiais slapčia susitarė . . 223 471
Mūsų vyras aukštas, jo kišenėj šaukštas . . 430 799

Nepaimsi dievo sūdą anei kožną žmogaus būdą . 9 43
Nevyną mane mergelę pasodino į nevalią . . . 203 419
Nutrotijau vainikėlį lankoj po jovaru . . . 10 45

0 ar jau gieda raibi gaideliai . 459 843 1779 (1851) 921
1780 (1852) 921

0 ar jau gieda raimi gaideliai . 275 559
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O aš grūšelė, aš biedna, aš viena ... 163 331
O aš pasenau, neištekėjau............................................... 362 699 1740 (1811) 907
Oi močiute, motinėle, rinkai man bernelį .... 295 589 1126 (1171) 900
Oi močiute, motinėle, tu mano širdele.................................... 295 1126 (1171) 900
O jūs, broliukai, balti dobilėliai............................ • . . 274 557
O kad aš buvau už seno vyro.................................... 273 557
0 kad aš ėjau, keliu keliavau.................................... 195 1679 (1746) 889
O kad aš ėjau, keliu vandravau . 195 399 1679 (1746) 889

1680 (1747) 889
O kad aš ganiau šile baltas aveles......................... 185 373
O kad aš ganiau šile baltas aveles.................................... 215 443
O kad aš jojau į būro kiemą................................................... 272 555
O kad aš tai žinočiau.............................................................. 271 555
0 kad mes buvom devyni broliai......................................... 146 291 1656 (1721) 882
O kad mes buvom penki piovėjėliai ...... 270 553
O kam žalios rūtelės, — liūd mano dienelės . . . 184 373
O kas ten plaukia po ežerėlį............................... 157 321 1660 (1725) 883

1661 (1726) 884
Ok, mans dieveliau, kas tai pastojo . . . 348 679
Ok tu dievai visagalis........................................................ 32 89
O kur buvai, laputaite, o kur buvai, čiužūnaite . . . 212 437
O kur mudu eisva, broliukai mano......................................... 371 709
O kur mudu eisiv, inajo, eisiv mudu j karčiamą . . . 269 553 1708 (1777) 897
O kur mudu josiv, mudu du broleliu.................................... 268 551 1707 (1776) 897
O kur tu buvai, briedeli, kur vaikštinėjai, šėmasis . . 297 591
0 kur tu buvai, oželi mano.............................................. 267 549
O kur žebris............................................................................ 180 357
Olia, karvele būbuolėle, pasiaubuolėle, padaužuolėle . 387 739
0 mašalėliai, gydo, ir visi paukšteliai, gydo ... 433 807
O mes jaunieji vaikeliai, ant Žemaičių kazokėliai . . . 402 757
O šiauruži, šiauružėli, ši tamsioji naktužėlė.................... 326 637
O tai rudens dieną — tai man rūsčiai būti.................... 211 437
O tu, rūtele mano žalioji......................................................... 241 42 (43) 895
O tu, seni, senuti, kod nesiženiji......................................... 382 727
O tu, taboka mano rudoji, aš tave netrinsiu . . 248 519
O tu, žiema žiemužėje, kodėl tu taip šalta.......................... 198 403
O žilviti, žilviti, — gul zuikutis balsynėj............................... 106 219
Ožys ant tilto stovėjo, į vandenėlį žiūrėjo . . ’. 153 313 1658 (1723) 883
O žvirblelis nabagėlis visas negalėjo.......................... 243 509

Padainuosiu gražią dainą, gražią dainą — paukščių vainą 193 391
Parein jauteliai laukeliu būbuodami............................... 290 581 1712 (1781,

1782) 898
1713 (1783) 898

Parvedžiau pačią iš vargano stono 432 805
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Pasakyk man, Mafušaite, o kuo priimsi tuos svetelius . 247 517
Pasėjau kanapę ant jūružių krašto.................... ..... 137 275
Pas motinėlę f^erai būdama, ėjau geriau ieškoti . 187 377
Pas mus, sesuže, baudžiavos nebus..................... 279 565
Pavadinkit poną vaitą, tegu gaudai gaidį greitai . 253 529 1704 (1773) 896
Pavasario dienelę ateis sunkūs darbeliai . 292 583 423 (436) 899
Pavasario dienelę ganiau šėmus jautelius . 291 583
Pavasario dienelėj pūtė šiaurus vėjelis . 456 837
Penkios šešios seselės už stalužio sėdėjo . 280 565 322 (327) 898

1711 (1780) 898
Penki šeši broleliai už stalužio sėdėjo . 280 322 (327) 898
Piemenėlis mažas, sodžiuj užaugintas . 158 321
Pirmas mėnuo stojo šiltas pavasaris .... 287 577
Po lankelę vaikščiojau, aš rankeles mazgojau . 310 611
Pūsk, vėjeli, per Nemunėlį šį mielą rudenėlį . 458 841 354 (364) 920

1778 (1850) 920
Pūsk, vėjeli, per vandenėlį šį mielą rudenėlį.................... 458 1778 (1850) 920
Pūtė, pūtė šiaurusis vėjelis, barė, barė mane motinėlė . 288 579

Raudonėnų vaikai, vaikai vaikužė’.iai . . . 289 581
Ro, ro, jau saulelė leidžias, vakaras netoli . 301 599

Sakė mane šiokią, sakė mane tokią . 302 599 1716 (1786) 900
Sakė mane šiokią, sakė mane tokią . 303 601 1719 (1790) 900
Sakė mane šiokią, sakė mane tokią . 306 605 1215 (1262) 901
Sakė mane šiokią, sakė mane tokią . 314 621 1215 (1262) 902
Sakė mane šiokį, sakė mane tokį . 304 603
Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro langelį . 284 571
Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro langelį . . 285 573 1207 (1253) 898
Sėdžiu už stalo, žiūriu pro langą.......................... 283 571
Serbentą, uoga žalioji, o kur mes tave sodinsim . 315 623 1720 (1791) 902
Sesutę nutrotysiu, rytoj marčią pamatysiu .... 13 49
Skubrų Lauras jautį piovė ir po klėčia skūrą džiovė . 312 617 746 (783) 901
Slūžijau dūžijau pas poną..................... 156 317
Slūžijau tūžijau pas poną........................................................ 161 327
Snaudalė sėdi vidury dvaro, kuodelį peša, linus gadina 305 603
Stovėjo veršis ant duobės............................... 363 701 1741 (1812) 908
Striukis kuolą kalė, Bukis tvorą tvėrė . . 206 427
Sudunzgėjo siera žemė po mano kojelėm .... 319 627
Susiedo dirvos apartos, o tai vienas, antras kartas . 12 49

Salia kelio avietėlė žydėjo.......................... 320 629 1722 (1793) 902
Salia kelelio kelužio raudona rožė žydėjo . . . • . 317 625 1721 (1792) 902
Salia kelio pavieškelio ten užtvertas rūtų daržas . 199 186 (183) 889

1631 (1748) 890
Salia kelio vieškelėlio naujas žalias rūtų daržas . 199 407 1681 (1748) 890
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Salia vieškelėlio marga karčiamėlė......................... 309 609
Saitas vėjelis, šalts rudenėlis....................................  . 329 1725 (1796) 903
Salta žiema šalin eina, jau pavasaris ateina . 210 435 188 (190) 891

Salta žiema šalin eina, jau pavasaris ateina . .
Salta žiemelė, šalts rudenėlis....................................

332
321

1687 (1754) 892
645
629 1723 (1794) 903

Salta žiemelė, šalts rudenėlis............................... 329 641 1725 (1796) 903
Šėrė brolis žirgelį per visą rudenėlį ... 
Šėriau, šėriau sau žirgelį ....

337
331

663
1726 (1797) 903

Šėriau, šėriau žirgužėlį............................... 331 643 1726 (1797) 903
Šią naktį per naktį miego nemiegojau .
Šiandien diena — gera diena . . .
Siršūns bimbalą nukanojo.....................
šoka kiškis, šoka lapė, šoka visi žvėrys . 
Šokinėčiau, uliavočiau, bijau pikto vyro .
Šokit, mergos, kad ir basos ....
Sviesi saulė teka, šalta rasa krinta . ,.

Tai nėr nė kieno tokių sodužėlių . 
Tai retoj vietoj dobilai augo . .

322
328
364
316
330
162
325

340
334

629
639
701
623
643
329
635

667
657 1730 (1801) 904

Tai retoj vietoj dobilai žydi............................... 334
1731 (1802) 904
1730 (1801) 904

Tam dvarely, tam margajam, sėd senis tėvelis .
Tas prakeiktas gaspadorius ir ta gaspadinė .

327
336

639
661 1732 (1803) 904

Tinklelį ploviau, rankas mazgojau..................... 339 665 747 (784) 905
Trys broliukai keliu jojo . . .
Tu ąžuolėli, žalias medeli .
Tu gegute, raiba paukštele . .

335
346
347

659
673
677 1734 (1805) 905

Tu girele, tu žalioji mano.................... 341 1733 (1804) 905
Tu giruže, tu žalioji mano.................................... 341 669 1733 (1804) 905
Tu oželi, ukum pukum, žilbarzdėli, ukum pukum .
Tupi katas ant šiaudų...................................................
Tupi paukštelis lakštinga’ėjs ant putino šakelės .

375
343
421

715
671
787 1759 (1830) 914

Tupi šarka susipynus, nor ji ištekėti......................... 344 671
Tupi žvirblis ant bažnyčios ....
Tupi žvirblis kaminaity . .
Turėjo bobelė žilą oželį ....
Turi močiutė du vyšnių sodu . . . 
Tur mano tėvelis du vyšnių sodeliu .

345
342
381
372
377

673
669
723
711
719 1743 (1814) 908

Turiu rugelių, turiu mieželių . 164

1744 (1815) 908
1745 (1816) 909

331 1662 (1727,

Ui dievai, ką veiksiu . . .
Ui dievulėliau, negaliu . . .

370
367

1728) 884

709
705
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Ui, sergu, sergu, sergu negaliu..........................
Ui, skauda, skauda mano širdelė...................................  .
Ui, ui dievulėliau, aš biedna siratėlė....................................
Ui, ui, toli, labai toli, toli mano tėvelis...............................
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano...........................................
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano . . . . . . . .

Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano..........................................
Ui, ui, ui dievulėliau, dukrelė siratėlė ...............................
Ui, ui, ui. dzium, džium, šiaudai be grūdų....................
Ui, ui, ui, pavargo tėvelio sūnelis, pavargo....................
Ui, ui, ui, ui dievai, dievulėliau mano...............................
Ui, ui, ui, ui dievulėliau, bėda manei su berneliu . . . . 
Ui, visi bare, nieks neužtarė....................................................
Užaugau be tėvelio, be senos motinėlės...............................
Už girių, girių ugnelė degė.............................................. .....
Už jūrelių, už marelių nulijo nusnigo...............................

Už jūrių marelių, už vandenėlių..............................................
Už jūrių marių, už vandenėlių..............................................
Už ką mane, bernai, barei........................................................
Už ką mane, bernuži, barei...................................................
Užkukuos gegelė po lakštingalėlio.........................................
Užsigeidė mūs ponia iš šaltinio vandenio..........................
Užtekėk, saulele, nedėlios rytelį.........................................

Vai, bėda, tai bėda..................................................................
Vaikščioj Adomas po žalią kuitį.........................................
Vaikščioj merga po dvarelį..............................................
Vaikščioj mergužėlė pajūrėms pamarėms..........................
Vaikščioj motinėlė po didį dvarelį.........................................
Vaikščiojo bernelis po obelų sodą.........................................
Vaikščiojo bernytis po levendrų daržą................................
Vaikščiojo mergelė po levendrų daržą...........................
Vaikščiojo mergytė po levendrų daržą......................
Vaikščiojo meškutė pūstynėj ...................................................

Vaikščioj ožkelė o po dirvelę...................................................
Vaikščioj povas po dvarą........................................................
Vaikščioj, vaikščioj lokys pūstynėj...............................

Vaikščioj žąselė ir po dirvelę..............................................
Vai, toli toli, toli mano mergelė.........................................

Vakar gėriau Įsrutaity, o jau šiandien jomarkaity . . .
Vakar gėriau už vieną trečioką..............................................

230 487
257 535
419 783
416 779’

188 377 1674 (1741) 887
213 439 688 (723) 892

1674 (1741) 892
369 707
411 769
418 783
77 165 1631 (1695) 875

352 685
422 787
165 331
166 333
171 341 699 (734) 884
353 687 678 (713) 906

703 (738) 906
408 706 (741) 912
408 765 706 (741) 912
385 735 664 (698) 909
385 664 (698) 909
386 737
394 747
376 717

167 335
354 687
357 693
424 791
399 753 1754 (1825) 911
403 759
405 761
428 1762 (1833) 915
428 797 1762 (1833) 915
410 475 (498) 912

1756 (1827) 913
401 757
168 337 -
410 767 475 (498) 912

1756 (1827) 913
366 703 1742 (1813) 908

74 159 1626 (1690) 874
1629 (1693) 874

393 747 1753 (1824) 911
404 759 1755 (1826) 911
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Valiai, mano dalgeli, valiai, valiai....................................
Važiuosim, važiuosim, čionai nebūsim...............................

361
14

697
53

Vėjas pūtė visą rudenėlį......................................................... 359 695
Viena malsiu, girneles trauksiu.............................................. 389 741
Vidury dvaro liepužė, po ta liepele sesužė......................... 384 735 1746 (1817) 909>
Vidury dvaro liepužėlė, po ta liepele sesužėlė.................... 384 1746 (1817) 909
Vidury girios ąžuolėlis siūbavo lingavo............................... 415 777
Vidur jūrių ir marelių aukštasis kalnelis.......................... 395 749
Visi tie šelmiai, laidokai jauni berneliai, .viliokai ... 397 751
Vis ūlyčios, vis ūlyčios, vis naujos seklyčios.................... 417 779 494 (519) 914
Višta vaikus išperėjo, pradėjo cyplioti ....... 391 745 1750 (1821) 91fr
Vyturėli paukštytėli, kod nečiulbi pievelėj......................... 313 619 1717 (1788) 901

1718 (1789) 90*
Vos aušra švinta, vištos praded karkti......................... 396 751

Zylele kielele, keli tavo vaikai......................................... 374 715
Zuikelis sėdėjo karklyne........................................................ 414 775
Zuikuti, zuikuti tu mažiausiasis......................................... 360 695

žadėjau, ketėjau davatkėle būti.............................................. 406 763
žadu būti davatkėle, žadu daturėti......................................... 409 765
žalia girelė, tamsi naktelė........................................................ 413 773 1130 (1176) 91&
Žalios lankos, dirvonai, ganė žirgus čigonai.................... 383 729
Žalios lankos, dobilėliai, jauni mūsų brolužėliai .... 286 573
Žalios rūtelės, geltoni žiedai.............................................. 4 31
Žalių rūtų daržužėly erškėtėliai žydi............................... 379 721
Zalnierėliai žirgužėlį girdė, mergužėlė vandenėlio ėjo . . 148 1129 (1174) 882
Žyd girioj putinėlis, žaliasis medelis..................... ,. 224 477 1693 (1761) 89£

1694 (1762) 894-
žyd girioj sedulėlė geltonais žiedeliais ... 224 1693 (1761) 893
Žyd girioj sedulėlė geltonais žiedeliais.......................... 225 479
žydėjo rožė raudona ir lelijėlė geltona............................... 423 789
Zydelka našlė, jos duktė graži . .................................... 388 739 1747 (1818) 909
Žydi mano rožė lankoje........................................................ 378 721
Zirgužėli tu mano, juodbėrėli tu mano . . 390 743 1748 (1819) 910

1749 (1820) 910
Žiūrėkite, kūmutėlės, kaip aš patį myliu .... 407 763 675 (710) 912
Žiūrėkite, kūmutės, kaip aš patį myliu .... 407 675 (710) 912
Žmonių kiaulės kriūkia, stalde uždarytos.................... 349 681 1735 (1806) 905-
Žvirbli, žvirbli.............................................. 365 703
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