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IŠTARIMAS RAŠTŽĘNKLU.

Balsės (literae) ir šlakėlej, kurie' atsitinka šidje knygelėje) 

ne-visl te-dė'vimi yra kitose Liėtbviu knygose; dėltč taj turiii 

6e pasakyti keiks žodžius apie ju ištarimą.

Nosinėj savybalsej (vocales) ą, ę, ę, j, ų galfe žčdžiu 

ir pnė'vardy (in praepositione) j ( = in) skąmb, kajp gryni 

savybalsej a, e, e, i, u.
Žė'dnas iš nosiniu savybalsiu šltajp ištartinas yra:

1) Nosinis ą su n ir im ištariamas yra mažne kajp Prąn- 

cūzu an arbk en žodyje enfant (langas, r^nka).

2) Nosinis ę su n ir m girdimas yra kajp Prąncūzuin 

žčdyje jardin (pęnki, męnkas), arbk Lgnku ę žodyse dę&iĄ 

pęto, ręka.
3) S^mmišej nosinėj ęn ir ęm (iš ę ir n, arbk m) istar- 

tini yra kajp tą, arbk ięą, tik su nosiniu skambesiu (ken

čiu, kęnt, gtfndu, gęnd, šęn, jęn, kur^n).

4) Nosinėj s^ngarsej (syllabae) įn ir jm gaudžia į nčs) 

tajp, jog savybalsis i kjškej girdė'tis (Ijnsti, darbininkas).

5) Nosinėj ųn, ųm išdffd tokj skambesį į nosj, kad gir

dimas yra savybalsis u (sitįnsti, sunkus, dumblas).

Kiti raštžęnklej tokiS yra;

6) Žęnkle'lis i (i be šlake'lu) ne Išrejšk ne-jokį baisą, o 
dėvimas yra tik dėl sumjnkštinima sįmbalsiu (skalbia, vėr- 
pia, dęngia, braūkia, audžia). Paprastaj liėtbviškose kny
gose randame savybalsj i, vartojemą už mjnkštintojj žęm- 

7



klą (sk&lbia, vėrpia), bet taj didelėj tritkin skkjtimą tiems/ 

kunė ne mėka Iiėtiiviškos kalbės; nes šiems ne-lab lęn- 
gvii yra atskirti, kur žęnklas i d ar a sįngarsį (syllabam), o 

kur nėr ištartinas.

7) Savybalsis e ištiriamas yra su ktvira bbrna nej kiė- 
tkj, nej minkštoj (vėrkti, dėrkti), tiktij pradžiė žodžiu tur 
kietą ištarimą (esti, ėžeras, ėjnu, ekė&os); kuriffse atvėjūse 
Velūnyčej ()  dėvi savybalsį a ir sika: asb, ėžeras, kjnu, akė
čios. Pušalatyčiu kaibė savybalsis e paskh s^mbalsia 1 visa

dos kiėtkj skąmb (šalkle, mylėti).

*

8) S^mmišis e ištšrtinas yra viėnu balsu mkžne kajp 

ia, arbk, iea; žėdžius bernas, mergele, kenčiu, gražesnis 

skajtyk: biarnas, mergikle, kiėąnčiu, gražiėasnis.
9) Savybalsis ė (ė su šlakėlu) tur t^nvą, pavėlktiną iš

tarimą, mažne kajp Vokečiū dviguba. ee žėdžiūse see, sede, 
arbk kajp Prąnctizu ė fermi žėdžiūse pitii, bonte (tėvas, dė

dė, vėgėlė).
10) Sudėtinis savybalsis lė (iš mankštinančia ženklą i ir 

tęnva ė) ištartinas yra viėnu bilsu atvirkj, mįnkštaj ir pra- 
tęnstinaj (viena, dtėna, pieva). Ne nu dšjkta vienok bus če 
pridėti, kad saulėtekej Žemšjčej Istar jjn kajp y pratęnsti- 

naj (vyną, dyna, py va), o saulėlydžej — kajp ej, arbk kajp 
r r t

(*) Vėlu no s miestelis įstėjgtas yra 416 mėtūse par VI- 
taudą Kunįngajkštį ąnt dešina Nemuną krašta. Knygose raša 
Veltiną, Velėna ir Velėna, retaj Velėna. Bet Liėtiivej Velū- 
nlškej ir gyvėnantiėjiė susėdljos parakvljose dabkr vadln 
Šįn miesteli Veltiną.

ė (vėjna, dėjna, pėjva, arbk vena, dėna, pėva).
11) Savybalsis y ilgksis visadds tur pavėlktiną ištarimą 

(yla, sakyti, mergytė) ir tumi tik atsiskiria nū i trtįmpoja 

(dirbti, kirvis).
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12) Rdžtžęnklis j kajp pnėš savybalsia (jė-ja, pjū-klas), 
tajp ir paskū jėjo (vaj-kšj, pėj-lej), visados žymyja s^mbalsį ir 
dira su savybalsiu vieną sąngarsį (syllabam).

13) Sudėtinis savybalsis u ištariamas yra viėnu bilsu 

kajp uo (duna, Iffsas). Žemajčej saulėtekej Ištar d kajp u 

(dūna, lūsas), o saulelydžej — kajp 6u (douna, lėusas, pčuds, 

jėuds).
14) Sįmbalsis I ištartinas yra mįnkštaj (lauti, Iflfsas, li

zdas), kajp L^nkū I (las, los, lis), arba Rusu Ab (6butb, amo), 

o sįmbalsis l—kiėtaj (labas, tįnka), kajp L^nku 1 (byl, leb) 
arbii Rusu Jn> f6ua, aadbft, aomko,, Ayi).

15) S^mbalsis š skijtomas yra kajp paprastasis sz (še
šėlis, širdis, šarka), o č—kajp cz (jaučej, siunčia).

16) S^mbalsis v lyginas paprastamjam dvigubam w (vej- 
das, vardas).

Visi kiti raštžęnklej visiėms žinomi ir paprasti yra.

* 
* ♦

Dėl parėdima pakėlimą baisa, arbk akcentą, ąnt dvi- 
-tris ir daugsąngarslmu žėdžiu įvesti yra du briežiu (kir
čiu): dešinas (') ir kajras (j. Dešinas bnežis, nulejstas nu 
dešinos į kajrą pūsę ('), rodą Ilgą, pavėlktiną sąngarsį 
(dajktas, gražesnis, dajninįnkas), o nuldjstas nū kajrės į de
šiną (') žęnklin trumpą s^ngarsį (pulti, nunėšti, kirsti) (*).

(*) Velūnyčej Liėtūvej, tajpojaū kajp ir Žemajčej, tąn- 

ki&usej lub ištirti šakninį s^ngarsį žodžta su didesniu pakė
limu baisa, ne kajp priaugusį s^ngarsį. Ta^p anie saka: gal
va, r^nka, mėrga, dangus, kėtus (lytus), šlltaj (vasarėlėj), 
j&una (mergelė), balti (dobilėlej), žalus (įmėžtus); bajgiu, kė
piu, mėldžiu; bijgi, liepi, mėldi, kalbi, pęnki; tūtarpu kad 

grammatikose ir kitose Ltėtūvni knygose ženklinamas yra 
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D&inas bnėžis ąnt s^mbalsiu (f, f ir kitii) sum^nkštiu 
s^mbalsį; taj atsitjnk tiktaj galė žūdžiu, kadė atkrjnt mįn- 

kštėsis savybalsis i ir vidutinis e, . arba ta (art, ėnaf, af, 
vieto arti, ariate, ana).

Įvėsdami šiėkius r^štžęnklds, labiausej rūpinomės, kad 

kajp galint ajškiaūs ir tiknaūs išrėjkštumem įpatlngus pri
valomus liėtdviška ištarimą, ir kad ne tik iš visu kraštū 
Lietuvėj, bet ir kiti mokslu žmūnis galėtum be jokiės klfi- 
tiės tejsingaj, kajp rėjkint, parskajtyti hėtūviską rastą.

Kifmi atslskir privalėmaj kalbos Velūnlškiu Liėtdviu nū 
Žemajčiu ir kitu Lietuviu, gali rasti šiokęn tūkęn žlnę knygelėje 

V 
su Antrašu: „Kalbos Lietuviška liėžOvia“. Peterb. 1862. Ce tik 
te-pasakysiu, jog, skajtant Pušaiatyčiu dajnas, kū tąnkišusej 
rasi kietąjį 1 ir kietąjį e vištoje mjnkštoja 1 ir e (panšle, 
saulale, mylėti).

Kalboje Vduny’čiu tajpojaū randame nemėž savūtišku 

privalomu ištarime žodžiu.
1) Tajp aniŠ ne-b-retaj Ištaria savybalsius ė ir e galė 

žodžiu kajp i. Aniė saka; dari, vlrvi, žvaki; taml, lauki, 
vieto paprastųjų: sakė, darė, žvakė; tamė, laukė.

2) Tajpojaū tąnkiausej gali girdėti galė žūdžiu s^mmišį e:
a) V iŠ to paprastoja i: dlrbte, daryte (dirbti, daryti); 

dlrbke, daryke (dirbki, daryki).
b) Vieto paprastoja e: dirbame, dirbate (dirbame, 

dirbate); žolėj, akej, šlrdžej (žolėj, akej, šlrdžej); žd- 
lėje. ūkyje, toje, savyje (žolėje, akyje, tūje, šū

vyje); žoles, virves, geroses, vėlauses (žūles, vir
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ves. gerūses, vėlūuses); žolėse, akysė, naktyse (žo
lėse, akysė, naktyse.); sakėj, prausėj (sakėj, prau
sėj); arklėjs, žūdžejs, šejs (arklėjs, žūdžejs, šejs).

c) Vieto tgnva ė: džiaūgiames, džiaūgiates, praūsia- 
tęs (džiaūgiames, džiaūgiates, praūsiatės).

S) S^mmišis nosinis ę ne-b-retaj statomas yra viėtono- 
elnės ę: žūlę, virvę (žūlę, virvę); jęh, šęn, kurgn G'ęn, šęn, 

kuręn); augęn, ūugsęn, ūugdavęn (augę, ūugsę, ūugdavę); ma
ngos, tavgns, savgns, sakgns, dargus (manęs, t&vęs, sūvęs, sa

kęs, daręs).
4) Sammišis e dėvimas yra tajpojaa viėto lė: tikriėje, 

genėjo (tiknėjiė, genėjiė).
* ♦ ♦

Tunū dar če pasikalbėti apie rasimą Velūnlškin dajnū. 

Raša man iš Lietuvės, kad skajtytojej dajnū ne mėgsta 

raštžęnklejs ė ir ė; dėltū kad „ir be juu, saka, „raštas jau 
pasišiaušęs ir šarpėtūtas ėsans“.

Rastžęnklej č ir š jau senėj rąžomi yra mėksle liėžtiviu 

(lingvistikoje) .liėtiiviškūse žėdziūse, kur aniė kajpė prasti 

rastžęnklej daug tejkėsni yra, ne kajp Lenku kejmarlnej 
cz, sz, arba Vokečiū tfdj ( = cz), fd> (—sz), arbk tš 
(—cz). Sudėtinėj r^štžęnklej cz (c 4- z), sz (s 4-z), (f + c+h), 
tfct) (t+s+c 4-h) ir tš (t4-š) ir dėlto jau yra ne-tlkę, kad 
be jokia rėjka^a uz'Imdami daug viėtos knygoje, padidina 
k&Štą drhka.

Ne įtlka tajpojati nė-kunėms skajtytojams Velūnlškru 
dajnū suminkštinimą žymelė i (i be šlake'la). Bet statyti sa- 
vybalsį (vocalem) i nz*  sumį'nkštinima žymelę, pagili Lenko 
papratimą, suvisū ne ėjna Įiėtiiviškame liežuvyje. Kajp-gi 
ne-mėkantiėjiė liėtūviška liėžhvia ištars žūdžius: priaugti, pri- 

ėjti, priėsti, pasiėlgti, prasiūusti (prasi audžiu), apslaviu, pri
siartinti,' prisiarti, prisiakėti, prasiorffti, pasiūgėti, pasioba- 
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iiiti; prasėsiančiu, apslsiaučiu? Vėsūs e šifise žodžiūse raštžęn- 

klis i ištartinas yra, išėmus tik prasėsiančiu ir apeisiančiu. 
Prljimant savybalsį i už suminkštinimą žymelę ne-liėttrvis ir 
ne-mūkansis liėtūviška liėžbvia ne žinūs, kuriamė žčdyje (ktvejy) 

rejk ištarti raštžęnklį j (priaugti, pasiėlgti), o kuriame ne 

rejk (prasėsiančiu, apslsiaučiu). Rūšant-gi į patingu žęnklu 

suminkštinimą sgmbalsia (i be šlakela), kiekvienas mūkansis ir 
ne-mūkansis liėtbviška liėžūvia ajškej iš-sykia matys, kad i (su 

šlakiu) yra savybalsis (vocalis) ir ištartinas, o i (be šlakelu)— 

suminkštinimą žymelė ir n’štartina yra.
Ąnt klūusima, kodel-gi šaknyse žodžiu ir ketvirtamė 

linky ivardžiu (jin, jęn, kurjn, kuriu, šįn, šęn) pnė nosiniu 
ą, ?! i, pridedu dar sąmbalsį n, arbū m (m prieš b, 

p, m) atsakysiu žūdžejs mana brūla nab. kun. Antana, kur- 
saj sakydava, kad „prisikiaūsus kaibaj tikrūju Velūnlškiu 

Lietimu tu, kunti kalbk te-b-er dar ne-pagadlnta par sveti
mas kalbas, ūjškej girdisi sakant į nosį tajp, jog ne tik gir

disi gaudimą į nėšį, bet ir sąmbalsį n, arba m.“ Dėlto taj 
šaknysė žddžiu Velūnlškiu dajnū visiir rašoma yra nosinėj 

sįngarsej ąn, ąm, ęn, ęn, įn, ųn. Ne-visl vienok Velunlškej 
Liėtiivej tajp dėdėj išmuša par nosį. Aš pats girdėjau sa

kant žgnsis ir žąsis.
Saka, kad rejk rašyti ai, ei, ui, o ne aj, ej, uj, kad 

taj ūsą dvlbalsej. Galim sau vadinti aj, ej, uj ir dvlbalsejs, 

bet ne galim ne pasergėti, jog gyvūjančioje kalbū mūsų Lietuviu 

s^ngarsej aj, ej, uj (dajktaj, vėjkej, tūjnaj) ne tur tos no- 
tūros, ka Vokečiū kalbojė ai, ei (waise, weicb, mein), kur 

ir pirmasis gyvulis (a, e) ir ąntrasis (i) viėnokej tvirti, viėnū- 
kej pratinstami yra. Liėtūviški aj, ej, uj (žūdžiūse ajškus, 
v&jkas, ėjti, pėjkti, tūjnas, kūjnas) tur tūkį pat ištūrimą, 

kūkį rūsiškame hėžvyje afi, efi, y# (jažTe, JiefiTe, yfiTu), o 

lenkiškame aj, ej, uj (stajnia, lejce, ujmujcie), kur pirmas
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gyvulis (a, e, u) visadės yra pratęnstinas. Žemajčiu kalbo 

ąntrasis gyvulis (j) tajp didelėj aps'ilpa, jog suvisb n’išta- 
manas yra (dakta, vaka, vėkę — Liėtiiviu dajktaj, vajkaj, 
vėjkej). Žinoma, jagb ištarsi aj, ej pagal Vokečiū ištarimą 

(kajp ai, ei žddžiūse waise, waich, meiri), taj rėjktu ir rašyti 
ai, ei. Bet tiftajk, tajp rašant ir Ištariant, iškrėjpsim ištarimą 
gyvdjančios kalbos musu Lietimu. Rašant-gi aj, e j (ajškej, 
grėjtaj), rašom, kajp ištariama yra.

Liežuvyje musu Lietimu glrdžiami yra savybalspj s^m- 
mišej e, ę kajp šaknysė žodžiu (delną=dialna, lejdžia = laj- 
džia, nėša=niiša, svečias = sviačias, žęntas = žentas, tajp ir 
grammktiškose pabajgose (bernelis — bernialis, mergelė=mer
gelė, geresnis = gene'asnis, gy vęnti=gy viąnti, kuręn = kunęąn). 
Rašant gyvėjančio kalbo musu Lietimu, tanii, rėjktu išrėjk- 
šti šius savybalsius (e, ę) ipatlngajs raštžęnklejs. Aš rašafi 
sius raštžęnklus par e,v ę, pasukant bnėžėlį vidury balsas 
laužtinaj į viršų. Aug. Slėjkeras (Schleicher) sava grammati- 
koje atskyrė sįmmišius e, ę nu e, ę, statant iš apačiės rašt- 
zęnklu e<} ,ę šiake'lj. Žemajčej Ištar s^mmišias e, ę kajp e, ę 

'(dėlna. lejdžia, nėša, svečias ir svėts, žęntas, bernelis, mer

gelė, geresnis, gyventi).

Velūnlškiu dajnose užiajkytas yra kiėtksis s^mbalsis 1 
dėlto, kad musu skajtantiėjiė Lietuvėj ir Žemajčej pripratę 

yra pnė šio raštžęnkla, ir dėlto dar, kad iš-sykia gali ma

tyti, kur s^mbalsis 1 išt&rtinas yra kiėtaj, o kur mįnkštaj (gu
lti, gulti, putu, pblti, gal, tol, dėl, vėl;—žem. gal, dėl, vėl), 
Jagh norė'tumem apsėjti su vienu raštžęnklu 1, taj rejketu 
statyti suminkštinimą žęnklą (i) te, kur sįmbalis 1 ištariamas 
yra mįnkštaj (husas, liautis, gulib, gali, toli, dėk, vėli).

Motiniškas rištžęnklis v vartojamas yra dajnose vieto 
nfi Ldnku ar ni Vokečifi pabargffta kejmarlma w dėlto, 
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kad tas (v) yra prastas, nutikęs ir didžiausiaj dalėj skaj- 
tančiu musu žmonių žinomas žęnklas.

Vienas gers žmogus, prigimtas Lietuvis, klausia manęs: 

kajp-gi dabar rejk hėtūviškaj rašyti, kad viens šejp, o kits 
tejp rasa, ir rasa ne-suvisii tejp, kajp mes šnekam? Atsakai 
jam, kad hėtūviškąs liežuvis gyvoja dar ir ne-maža gimine 
Lietuviu ir Žemajčiu hėtūviškaj dar šneka ir visūs gyveni

mą sava rėjkaius atlieka prigimtoje sava kaibo; taj-gi, ša
kalį, rejk ir rašyti toje kaibo, kuręn kas išmoka nū sava 
tėvu,-gimines ir susėdu, ir rašyti ne iškrėjpiant • prigimtos 

kalbos sava šahės, žinoma, prisiklausant tik tiems žmonlms, 
kurni yra čysta lietuviška kalba, taj yra, ne-sugadlnta par 
svėtimą kalbą, arba par blogą ištarimą žodžiu. Vienu ž6- 
džiu sakant: kiekvienas Liėtūvis ir Žemajtis te rasa tejp, kajp 

kur gyvojančioje kalbi sakoma yra. Dėlto ne rejk nauju rast- 

žęnklu; bus gani ir tu, kurie dėvimi jau yra. Būtu tik gra
žūs dajktas, kad Liėtūvej ir Žemajčej vartotu vienokius rašt- 

žęnklus sžva rišime ir sava ištyrinėjimūse lietuviška hėžūvia.

Tariant Ž6dį apiė aukštesnį pakėlimą baisa žodyje, ar
ba akcėntą (smagūmą), rėjktu tirti, kad pažęnkllnimas su 
ilgu arbi trumpu žęnklakilu to -sįngarsia (syilabos), ąnt ku
riu puta pakėlimas baisa, didelėj yra svarūs ištyrinėjimūse 
lietuviška hėžūvia ir didelėj pašelpia skajtimą lietuviška ra
sta; bet tiktij rėjktu vartoti tikius žęnklikilus, kurie būt 
ajškej suprantami ne tik viėmėms mokslingiems tyrėjams lie
tuviškos kalbės, bet ir visiėms skajtytojams lietuviška, 

rišta.

Jons Juške'viče.
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1. DAJNOS ULAUNOS.

(HapoAHNfl ryjieBEU nican).

1091.
J u š k y t ė.

1. Taj gardii gerti, 
Kad myli, 

Graži! parėjti, 
Kad lydi.

2. Lydi tėve'lis 

Pro vartus, 

Senk močiutė 

Pro ąntrūs,

3. Lydi brole'Iej 

Par lauką,

Jaunos sese'lės 
Par <ntrą.

4. Kad minę jauną 
Jau myli, 

Ir par laukėlj

Palydi.

5. Lyd mknę jauni 

Ir maži, 

Myl manę seni

Ir didi.

1095.
D ū b t e n ė.

(Parisfinejs)*

1. Saldi, gardi
Arelkė'lė, 

Sese'lė gerė'ja, 
Gerėjėlė, gerėja.

2. Dėl tu gėriau, 
Kad norėjau, 

Norėjau, norėjau, 
Arelkelės norėjau.
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1. VAIŠIŲ DAINOS

•1024*

* Prieš dainos numerį padėta žvaigždutė rodo, kad knygoje įdėta šios dainos melodija.

Juškytė

1. Tai gardu gerti, 
Kad myli, 
Gražu pareiti, 
Kad lydi.

2. Lydi tėvelis 
Pro vartus, 
Sena močiutė 
Pro antrus,

3. Lydi broleliai 
Per lauką, 
Jaunos seselės 
Per antrą.

4. Kad mane jauną 
Jau myli, 
Ir per laukelį 
Palydi.

5. Lyd mane jauni 
Ir maži, 
Myl mane seni 
Ir didi.

1025
Duobienė

(Paristiniais)

l. Saldi gardi 
Arielkėlė, — 
Seselė gėrėja, 
Gėrėjėlė, gėrėja.

2. Dėl to gėriau, 
Kad norėjau, 
Norėjau, norėjau, 
Arielkėlės norėjau.
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3. Kajp patikli,

Ni ne Piku, 

Ne llku, ne llku, 

Ni lašiuku ne Tiku.

4. Kajp patikti

Ir paritu, 

Paritu, paritu, 

Stalu kruizą paritu.

1096.
Senkauskiėnė.

1. Ėjkiv namiičiu, 

Pasibardamilčiu, 
Katras iš milma 
Daugiaūs pragerėv?

2. Pragė'rej karvę, 

0 aš jautelį, 
Tik, nesibarkiv, 
Manu širdelė.

3. Ėjkiv namūčiu, 

Pasibardamilčiu, ()  
Katrks iš mūma 
Daugiaūs pragerėv?

*

4. Pragerej irklį, 
0 aš kumelę, 
Tik nesibarkiv, 
Manu širddlė.

5. Ėjkiv namiičiu,...

6. Pragė'rej žifnsį, 
0 aš žįnsiną,... (♦)*

(*) Ąnt t& pavidalu kartok žemtaūs „Pasibardamilčiu, 
katrūs iš milma daugiaūs pragerėv?“

(♦♦) Tolaūs kartok ,Tik nesibarkiv, manu širdelė“ kož- 

namė pūsme.

7. Ėjkiv namilčiū,...

8. Pragerej vištą, 
ds 0 aš gajde'Ij,...

9. Ėjkiv namučiu,...

10. Pragerej įntį, 
0 aš zėlziną,...

11. Ėjkiv namučiu,...

12. Pragėrej kvė'čius, 
0 aš ruge'lus,...

13. Ėjkiv namūčiu...

14. Pragė'rej miė'žius, 
0 aš aviz’as,...

15. Ėjkiv namūčiu...

16. Pragė'rej žirnius, 
0 aš pupeles,...
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3. Kai patiko, 
Nė neliko, 
Neliko, neliko, 
Nė lašiuko neliko.

4. Kai patiko, 
Ir parito, 
Parito, parito, 
Stalu krūzą parito.

1026

Senkauskienė

* Žemiau panašiai kartok: „Pasibardamučiu, katras iš muma daugiau pragėrėv.
*• Toliau kiekviename posme kartok: „Tik nesibarkiv, mano širdele.“

l. — Eikiv namučio 
Pasibardamučiu, 
Katras iš muma L 
Daugiau pragėrėv. |

7. Eikiv namučio ...

8. Pragėrei vištą, 
0 aš gaidelį...

2. Pragėrei karvę, 
0 aš jautelį, 
Tik nesibarkiv. 
Mano širdele.

9. Eikiv namučio...

10. Pragėrei antį, 
O aš zelziną...

3. Eikiv namučio 
Pasibardamučiu*,  
Katras iš muma 
Daugiau pragėrėv.

II. Eikiv namučio...

12. Pragėrei kviečius, 
0 aš rugelius...

4. Pragėrei arklį, 
O aš kumelę, 
Tik nesibarkiv, 
Mano širdele.

13. Eikiv namučio ...

14. Pragėrei miežius, 
0 aš avižas...

5. Eikiv namučio ... 15. Eikiv namučio ...

6. Pragėrei žąsį, 
0 aš žąsiną..

16. Pragėrei žirnius, 
0 aš pupeles...
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io«t.
Pavalkiė'nė.

1. Saldi arėtka, 

Taj gardh gerti, 

Pritinka širdelėj 1 
Su pipirčlejs. J

2. Karti arėlka, 

Ne gardh gerti, 

Suristu širdelė 

Nū pipirelu.

3. Bern/ti mano, 

Jaunasis manu, 

Kur dėjej bačke'lę 

Su jnkarelu?

4. Mergytė manu, 

Jaunoji manu,

Aukštame svirnely, 
Po patalė'lejs.

5. Bernyti manu, 
Jaunasis manu, 

Kur dejej plėčke'lę 

Su arelkė'le?

6. Mergyti manu, 

Jaunėji manu, 

Margėje love'lė 

Po pnėgalvė'lu.

7. Ge'rsiv, berneli, 

Su kruzalajčiu, 

Ge'rsiva, jaunasis, 

Su kruzelajėtu.

Bakšajtiėnė.

1. Manu bernelis 

Taj didis gaspadonus, 

Karčemo gčrė Į 
Už baltųjų stalčių. J

2. Žmonių lauke'lej 

Užarti, užakėti, 

Manu berne!u 

Ne-arti, ne-akėti.

3. O kad atėjtu 

Manu balti brole'lej, 

Kad ma užartu
Lygius manu laukėlu ,

4. O kad užartu, 

Užartu, užaketu, 

O kad pasė'tu

M a geltonus linelus.
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1027

Pavalkienė

I. Saldi arielka 
Tai ?ardu gerti, — 
Pritinka širdelei 
Su pipirėliais.

2. Karti arielka 
Negardu gerti, — 
Surūsto širdelė 
Nuo pipirėlių.

3. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kur dėjai bačkelę 
Su inkarėliu?

2 k.

2 k.

4. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Aukštame svirnely 
Po patalėliais.

5. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kur dėjai plėčkelę 
Su arielkėle?

6. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Margoje lovelėj 
Po priegalvėliu.

7. — Gersiv, berneli, 
Su krūzelaičiu, 
Gersiva, jaunasis, 
Su krūzelaičiu!

•1028

Bakšaltienė

l. Mano bernelis
Tai didis gaspadorius, —
Karčiamoj gėrė lo k 
Už baltojo stalelio, J

3. O kad ateitų 
Mano balti broleliai, 
Kad man užartų 
Lygius mano laukelius;

2. Žmonių laukeliai 
Užarti, užakėti, 
Mano bernelio 
Nearti, neakėti.

4. O kad užartų, 
Užartų, užakėtų, 
O kad pasėtų 
Man geltonus linelius!
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5. O ir atėju 

Manu balti brolelej, 

O jie Užarė

Lygius manu laukėjus,

6. O jiė Užarė, 
Užarė, užakiju,.,

O ir pasėjų 

Ma geltonus linėlus.

7. O aš išgirdaū 

Sintautus atlajdė'lę;

Ėjva, bernčli, 

MUdu j atlajdė'lę.

8. O ir išė'ju 

Kudirka su torėlu, 

O ir pašėke

M ergėle j visą tiėsą.

9. O kajp pradeju 

Vargonė'lej giėdėti, 

O ir pradeju

Mus seselė randėti.

Bakšėjtiėnė.

1. Saldi, gardi arelkelė, 

Mus seselė gerėjė'lė,.

da, da, daugiaūs rejks. ds

2. Aš išgėriau ne-žinidniis,( 4. 

Rejks ma sirgti paginUmis, 

da, da, daugiaUs rejks. >

3. Tu, stikleli baltasis, 

Į rąnkeles Imamasis-,

1. Kada bUvul , 
_ . .. . }ds
Geri metaj, J

Arelkėlė geltonėji, 

Kur vejdėlus kvarbavdji.

Mus seselė gerėjė'lė, 

Jos rąnkėles ė'mėjė'lės; 

Išsige'rk tąn stiklelį. 

{ dugnelį ir visą.

1080.
GUtautiėnė (*).  

Gef brolc'lu 1 
Rlncką v/ną, J S

(*) Palygink Ves. 209 dajną.
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5. O ir atėjo 
Mano balti broleliai, 
O jie užarė
Lygius mano laukelius;

6. O jie užarė, 
Užarė, užakėjo, 
O ir pasėjo 
Man geltonus linelius.

7. O aš išgirdau 
Sintautuos atlaidėlę. 
Eiva, berneli, 
Mudu į atlaidėlę!

8. O ir išėjo 
Kudirka su torieliu, 
O ir pasakė 
Mergelei visą tiesą.

9. O kai pradėjo 
Vargonėliai giedoti, 
O ir pradėjo 
Mūs seselė raudoti.

*1029
Bakšaitienė

1. Saldi gardi larielkėlė, — 
Mūs seselė — gėrėjėlė, 
Dar, dar daugiau reiks. (2 k.)

2. Aš išgėriau nežiniomis, 
Reiks man sirgti pagiriomis, 
Dar, dar daugiau reiks.

3. Tu stikleli baltasis, 
Į rankeles imamasis 
Arielkėle geltonoji, 
Kur veidelius kvarbavojil

4. Mūs seselė — gėrėjėlė, 
Jos rankelės — ėmėjėlės.
Išsigerk tą stiklelį
Į dugnelį ir visą!

1030

Gotautienė

l. Kada buvo 
Geri metai, 
Ger broleliu 
Rincką vyną.
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2. Kajp brolelis 

Pasigyrė, 
Sau mergytę 

Parkalbeju,

3. Sau mergytę 

Parkalbeju, 

Ni močibtė 

Ne žinoju.

4. Ejn močiutė 

Par dvarelj 

Sunytelus 

Kiinėdama:—

5. Kelkit, kelkit, 

Sunytelej, 

Pabalnėkit 
Žirgui ė'lus,

6. Pabalnėkit

Ir išjėkit' 

Seserėlės 

Pajiėškoti.

7. Kad pav/sit' 
Žalė iąnkė, 

Ne pakelkit 

Vajduželės;

8. Kad pavysit 
Žalė gino, 

Ne darykit' 

Muštinelės.

9. Mes pavljum 

Seserėlę 

Ąnt jure'lu, 

Ąnt marėlu;

10. Judam lajve 

Be-sedinti 

Su lajviinu 

Be-kalbanti, 

Su lajvūnu 

Be-kalbanti, 
V

Šilku šnidrus 

Be-tajsanti.

1031.
Tbmustėnė.

1. Alutį gerus, | 
Alytėlį gerus, j

Ni dajnelu ne dajnusiu;

2. Brąngvy’na gerus, 

Brąngvynelį gerus

Ir dajne'Iu padajnusiu;

3. Mergytę ve'dęs, 
Jaunąję parve'dęs, 

ds Ir lovelę padarysiu;

4. Love'lę padiręs, 

Naują ję padaręs, 

Ir mergelę įgulddysiu;
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2. Kai brolelis 
Pasigėrė, 
Sau mergytę 
Perkalbėjo;

3. Sau mergytę 
Perkalbėjo, 
Nė močiutė 
Nežinojo.

4. Ein močiutė 
Per dvarelį, 
Sūnytėlius 
Kilnodama:

5. — Kelkit, kelkit, 
Sūnylėliai, 
Pabalnokit 
Žirgužėlius,

6. Pabalnokit
Ir išjokit 
Seserėlės 
Paieškoti!

7. Kad pavysit 
Žalioj lankoj, 
Nepakelkit 
Vaidužėlės,

8. Kad pavysit 
Žalioj girioj, 
Nedarykit 
Muštynėlės!

9. Mes pavijom 
Seserėlę 
Ant jūrelių, 
Ant marelių, —

10. Juodam laive 
Besėdinti, 
Su laivūnu 
Bekalbanti;

11. Su laivūnu 
Bekalbanti, 
Šilkų šniūrus 
Betaisanti.

•1031

Tumusietiė

l. Alutį gerus, | 2 k
Alytėlį gerus, J
Nė dainelių nedainuosiu, (2 k.)

3. Mergytę vedęs, 
Jaunąją parvedęs, 
Ir lovelę padarysiu,

2. Brangvyną gerus, 
Brangvynėlį gėrus, 
Ir dainelių padainuosiu.

4. Lovelę padaręs, 
Naująją padaręs, 
Ir mergelę įguldysiu,
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6. Mergelę įgbldęs, 

Jaunąję įguldęs, 

Ir aš jaunas prie šalelės.

J?, Merg/tė manu, 

Paklajdūnė manu, 

Kum aš tavę suraminsiu?

7. Sąmdyčiau lajve'lj, 

Bėgčiau par jūreles 

} Šjn žalą Kriūkų laūką,

6. Kur ne aug miėže'lej, 

Ni gelsvi kviėte'lej, 

Te ne braūksiu prakajtė'Iu.

1032.

Gčtautiėnė.

1. Kajp aš ne ge'rsiu, ds 

Gė'rus ne dajnffsiu? ds

2. Žad' manu vyras, 

Žad gaspadėnus 

Tris dorelus dūti.

3. Vieną pragersiu, 

4ntrą prarylusiu,

4. O šjn trečiąjį, 

Tre'čią dorelSlį 

Pagiriams pakavdsiu.

1033.

Jonajtiėnė.

1. Gerki, šešiukė, 

manu miė'la,

Ja ne sęndiė'n taj ryto 1
Aš pas tavę ge'rsiu. J

2. Ne gaili išge'rtl 

Tąn visą stiklelį; 

Juk tu, sesi ii k ė, 

Manę padyvysi.

3. Sakysi; sese'Iė — 

Dldė pijonyčia;

Išgėrė stiklelį 

t patį dugnelį.

O kad išge'rsiu 
Į patį dugnelį, 

Išblūs bite'lė 

į žalą girelę.

Išblūda bite'lė

Į žalą girelė, 

Aprinku vietelę 

^nžutu šakelė.
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5. Mergelę įguldęs, 
Jaunąją įguldęs, 
Ir aš jaunas prie šalelės.

6. Mergyte mano, 
Paklaidūne mano, 
Kuo aš tave suraminsiu?

7. Samdyčiau laivelį, 
Bėgčiau per jūreles 
Į šį žalią Kriūkų lauką,

8. Kur neaug mieželiai 
Nei gelsvi kvieteliai, — 
Ten nebrauksiu prakaitėlio!

1032
Gotautienė

1. Kaip aš negersiu, (2 k.) 
Gerus nedainuosiu: (2 k.)

2. Zad mano vyras, 
Žad gaspadorius, 
Tris dorelius duoti.

3. Vieną pragersiu, 
Antrą praryliuosiu,

4. O šį trečiąjį, 
Trečią dorelėlį, 
Pagirioms pakavosiu.

1033
Jonaitienė

l. — Gerki, šešiuke 
Mano miela, — 
Jei ne šiandien, tai rytoji 
Aš pas tiave gersiu. j

3. Sakysi: „Seselė — 
Didi pijonyčia, 
Išgėrė stiklelį 
Į patį dugnelį.“

2. — Negaliu išgerti 
Tą visą stiklelį, — 
Juk tu, šešiuke, 
Mane padyvysi.

4. O kad išgersiu 
Į patį dugnelį, 
Išblūs bitelė 
Į žalią girelę.

5. Išblūdo bitelė 
Į žalią girelę, 
Aprinko vietelę 
Ąžuolo šakelėj.
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1034.

Norvilienė.

1. Minu tė'vas 

Gaspadėrius, 
Aš karčemos 
Kamisonus,

2. Už stalčių 

Atsisėdęs, 

Alaus stupą 

Pasistatęs.

3. Ejn mergytė, 

Dūsaudama,

Bernužėlu 

Jiėškėdama.

4. Namu, sėlini- 

-Bernužėli, 

Ejk į lygų 

Eaukužėlį.

5. Apžėls žagrė 

Mejrunelejs, 

O jautėlej 

Dobilelejs.

1035.
Bakššjtiėnė.

1. Salė kėlu 

Karčemelė, 

G et bernelis 1 , 
v . .. J ds 
Karcemėje. |

4. Puskvortėlę 

Pasistatęs, 

Purvynėlį 
Išvolojęs.

2. Ejn mergelė, 

Raudodama, 

Bernuželu 

J ieškodama.

5. Bernužėli, 

Dobilėli, 

Prastk tivu 

Nakvynėlė;

3. Ir surado 

Bernuželj 

Karčemelė 

Už stalčių;

6. Jūds purvelis 

Po sone'lu, 

Kepurėlė 

Po galvelės.
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1034
Norvilienė

l. Mano tėvas 3.
Gaspadorius, 
Aš karčiamos ] _ ,

2 Z K 
Kamisorius, Į

2. Už stalelio 4.
Atsisėdęs, 
Alaus stuopą 
Pasistatęs.

5. Apžels žagrė 
Meirūnėliais, 
O jauteliai 
Dobilėliais!

Ein mergytė 
Dūsaudama, 
Bernužėlio 
Ieškodama.

Namo, šelmi 
Bernužėli, 
Eik į lygų 
Laukužėlį, —

•1035

Bakšaitienė

1. Salia kelio 
Karčiamėlė, 
Ger bernelis 
Karčiamoje.

2 k.

2. Ein mergelė 
Raudodama, 
Bernužėlio 
Ieškodama.,

3. Ir surado 
Bernužėlį 
Karčiamėlėj 
•Už stalelio, —

Puskvortėlę 
Pasistatęs, 
Purvynėlį 
Išvoliojęs.

— Bernužėli 
Dobilėli, 
Prasta tavo 
Nakvynėlė:

Juods purvelis 
Po šoneliais, 
Kepurėlė 
Po galvele.
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7. (Bernužėli, 9. Mergužėlė,

Dobilėli, Lelijėlė,

Žvęngia tavu Minu vilo

Žirgužėlej, Žirgužėlej,

8. Žvangia tėvu 10. Minu vėlo
Žirgužėlej, Žirgužėlej

Vėrkia jaunk Ir tu pati,

Mergužėlė. Mergužėlė.

1036.
Dabkuviėnė.

1. Gėriau alutį, 

Saldų midūtj, 
Aš ne galit pasigirt 1 

Be rincku vyne'lu. j

2. Mylu tėvdlj, 

Mylu senąjį, 

Aš ne galit tajp mylėt, 

Kajp savu širdėlę.

3. Gėriau aliitj,... („1 p.“).

4. Mylu močiiitę,

Mylu sc'nąję,

Aš ųe galit tajp mylėt, 

Kajp savu širdelę.

5. Gėriau... („1 p.").

6. Mylu brolelį,

Mylu jlunąjį,

Aš ne galit tajp mylėtu 

Kajp savu širdelę.
7. Gėriau... (,1, p.B).

8. Mylu seselę, 

Mylu jaunąję, 

Aš ne galti tajp mylėt, 

Kajp savu širdelę.

9. Gėriau alittį, 

Saldų midiltį, 

Taj aš galit pasigirt 

Be rincku vyne'lu,

10. Mylu bernelį 

Mylu jaunąjį, 

Taj aš galit tajp mylėt, 

Kajp savu širdllę.
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7. Bernužėli 
Dobilėli, 
Žvengia tavo 
Žirgužėliai;

8. Žvengia tavo 
Žirgužėliai, 
Verkia jauna 
Mergužėlė.

9. — Mergužėle 
Lelijėle, 
Mano valioj 
Žirgužėliai;

10. Mano valioj 
Žirgužėliai 
Ir tu pati, 
Mergužėle!

•1036

Dabkuvienė

l. Gėriau alutį,
Saldų midutį, —
Aš negaliu pasigerti % 
Be rincko vynelio, j

2. Myliu tėvelį, 
Myliu senąjį, — 
Aš negaliu taip mylėt, 
Kaip savo širdelę.

3. Gėriau alutį... (/ p.)

4. Myliu močiutę, 
Myliu senąją, — 
Aš negaliu taip mylėt, 
Kaip savo širdelę.

5. Gėriau ... (/ p.)

6. Myliu brolelį, 
Myliu jaunąjį, — 
Aš negaliu taip mylėt, 
Kaip savo širdelę.

7. Gėriau ... (1 p.)

8. Myliu seselę, 
Myliu jaunąją, — 
Aš negaliu taip mylėt, 
Kaip savo širdelę.

9. Gėriau alutį, 
Saldų midutį, — 
Tai aš galiu pasigert 
Be rincko vynelio.

10. Myliu bernelį, 
Myliu jaunąjį, — 
Tai aš galiu taip mylėt, 
Kaip savo širdelę!
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1037.
J u akytė.

i. Gerk, seselė minu, 

Ja malonė tavu, 

Ej, gyvoj, gyvoj, k
Į patj dugneli. J

2. Kajp tu tąn išge'rsi, 

Aš kitąn pripilsiu,

Ej, gyvoj, gyvoj, 

Į pėtį dugne'lj.

3. Tu išge'rsi norėdama, 
Aš pripilsiu mylė'damas, 

Ej, gyvoj, gyvoj,

Į patį dugnelį.

1030.
Norvilienė.

1. Saldi arelkelė, 
Cukravėta, 

Gražūs stiklukelis, 
Risavčtas.

2. Dariai! aliitį 

Avižėlu, 

Kviečiau giminėlę 

Siratė'lu.

3. Saldūs aiūtis 

Avizelu, 

Graži giminėlė 

Siratelu.

4. Gerkit, sese'lės, 
Ir aš ge'rsiu, 

Dėkas atidavęs, 
Aš išėjsiu.

5. Visos sese'lės 

Susirenku 

Be'ržu šakelės 

Ir nulį'nku.

6. Čiulba paukšte'lej 

Po berže'lus, 

Vajkščio seselės 

Po daržėlus.

1030.
Norvihėnė.

1. Aš albčiu nė genu, 

Aš ir ne dajnfiisiu,

Arelkėlės taj norėjau,J 
Sirde'lė turėjau. J

ds
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1037
Juškytė

l. Gerk, sesele mano, 
Jei malonė tavo, 
Ei. gyvoj, gyvoj, l 2 k 
į patį dugnelį! j

2. Kai tu tą išgersi, 
Aš kitą pripilsiu, 
Ei, gyvoj, gyvoj, 
| patį dugnelį!

3. Tu išgersi norėdama, 
Aš pripilsiu mylėdamas, 
Ei, gyvoj, gyvoj, 
į patį dugnelį!

1038
Norvilienė

I. Saldi arielkėlė 
Cukravota, 
Gražus stikliukėlis 
Risavotas.

2. Dariau alutį 
Avižėlių, — 
Kviečiau giminėlę 
Siratėlių.

3. Saldus alutis 
Avižėlių, — 
Graži giminėlė 
Siratėlių.

2 k.

4. Gerkit, seselės, 
Ir aš gersiu, — 
Dėkas atidavęs, 
Aš išeisiu.

5. Visos seselės 
Susirinko, — 
Beržo šakelės 
Ir nulinko.

6. Čiulba paukšteliai 
Po berželius, — 
Vaikščioj seselės 
Po darželius!

1039
Norvilienė

l. Aš alučio negeriu, 
Aš ir nedainuosiu, — 
Arielkėlės tai norėjau, 2 k 
Širdelėj turėjau.
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2. Kas nor manę gauti, 

Tas tur ilgaj laukti, 

Jau senėj, ne dabar, 

Kajp pradėjau augti,

3. Kajp pradėjau augti, 

Plonas drėbęs austi,' 

Kas metelį po šimtelį 

Plonųjų drobe'lu.

4. Par nedelę verpiat 

Subato Išlęnkiau, 

Nedėlo karčemė 

Taj gražėj pragėriau;

5. O ne pųmpurūtas, 

O ne parslekūtas, 

Gražūs, lygus verpalė'lis, 

Dūk, šįnkof, arėlkos.

1040.
Bakšajtiėne.

1. Gerk, brolyti, 

Ir aš dratige, 

Kajp rejks užmokėti, Į , 
Aš išėjsiu. J 8

2. Nujims šfnkorka 

Kepurėlę, 

O ji bus pragerta 

Karčemėlė.

3. Nieks ne kėlė m&nu 

Kepurėlės,
Ne būvu prage'rta 

Karčemėlė.

4. Da aš turėjau 

Dvi sese'li,

Dvi šešėli, 

Lelijeli.

5. Viėną laukėlo 

Palydėjau, 

Ąntros vajnikė'lį 

Panešėjau.

6. Be'ržu šakelės 

Palįnku,

Visk giminėlė 

Susirenku.

7. Kajp tiė susedaj 

Susirenku, 

Vyšnių šake'les

Nurjnku.

i. Taj dėkų Dievuj 

Už minu vyrą,

1041.
Jarošajtė.

O jam Diėvs divė 

Didę daliižę.
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2. Kas nor mane gauti, 
Tas tur ilgai laukti, — 
Jau seniai, ne dabar, 
Kai pradėjau augti,

4. Per nedėlią verpiau, 
Subatoj išlenkiau, 
Nedėlioj karčiamoj 
Tai gražiai pragėriau.

3. Kai pradėjau augti, 
Plonas drobes austi, — 
Kas metelį po šimtelį 
Plonųjų drobelių.

5. 0 ne pumpuruotas, 
O ne perslekuotas, — 
Gražus lygus verpalėlis! 
Duok, šinkor, arielkos!

•1040
Bakšaitienė

1. Gerk, brolyti, 
Ir aš drauge, —
Kai reiks užmokėti, | %
Aš išeisiu. į

4. Dar aš turėjau 
Dvi seseli, 

, Dvi seseli
Lelijėli.

2. Nuims šinkorka 
Kepurėlę, 
0 ji bus pragerta 
Karčiamėlėj.

5. Vieną laukeliu 
Palydėjau, 
Antros vainikėlį 
Panėšėjau.

3. Nieks nekėlė mano 
Kepurėlės, — 
Nebuvo pragerta 
Karčiamėlėj.

6. Beržo šakelės 
Palinko, — 
Visa giminėlė 
Susirinko.

7, Kai tie susiediai 
Susirinko, 
Vyšnių šakeles 
Nurinko!

1041
Jarošaitė

1. Tai dėkui diėvui 
Už mano vyrą, 
O jam dievs davė 
Didžią dalužę!
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Ej, kudel ne gersiu
Ir, gerus, ne dajnffsiu?(*)

(*) Ąnt tu pavydalu somėk „ej, kėdė! ne girsiu ir, 
gerus, ne dajnflsiu?“, po žėdnu pūsmu žemiais.

(**) Ąnt tu pavydalu kartūk „kidėl aš ne girsiu, gėrusi, 
ne dajnffsiu?* po žėdnu pūsmu žemiau?.

(***) imas, sajkas, miėras.

2. O jis pasėjų 5.

Du kviečiu grūdu}

O jam Diėvs davė 

Du šimtu pūru.

8. Tau, Diėvaj, dėkų

Už manu vyrą, 6.

Kad jis ma davė

Dldę valūžę.

4. Kad jisėj ėjų 

{ laiką Arti,

Jis minėj hėpė 
Karčemų ge'rti.

Da jis n' hžarė 

Dveji varsnajčiu, 

Jau aš pragėriau 

Krifpu rąnkovijtę.

O kajp jis eju 

Į klaną kulti, 

Jis manėj liepė 

Į tėvą gulti.

104$.
Diėviėnė.

1, Ma Diėvas divė 3. 

Dldę daliižę, 

Ma v/ras lejdu 

Visą valūžę.
Kėdei aš ne gersiu, į . 

> nfl
Gėrusi, ne dajnffsiu?(**)  J 4..

2. O aš pasėjau 

Septymus grūdus, 

Ma Diėvas davė 

Devymus pėdus.

O aš pasėjau 

Septymus pėdus, 

Ma Diėvas davė 
Devymus ūmus (***).

Kad vyras ėjų 

Į skhnę kilti, 

O minėj hėpė 
į tėvą gilti.
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Ei, kodėl negersiu
Ir gerus nedainuosiu?*

* Žemiau po kiekvieno posmo panašiai somuok: „Ei, kodėl negersiu ir gerus ne
dainuosiu?“

** Žemiau po kiekvieno posmo panašiai kartok: „Kodėl aš negersiu, gėrusi nedai
nuosiu?"

2. O jis pasėjo 
Du kviečių grūdu, 
O jam dievs davė 
Du šimtu pūrų!

3. Tau, dievai, dėkui 
Už mano vyrą, 
Kad jis man davė 
Didžią valužę!

4. Kad jisai ėjo 
Į lauką arti, 
Jis manei liepė 
Karčiamoj gerti.

5. Dar jis n’užarė 
Dviejų varsnaičių, 
Jau aš pragėriau 
Kruopų rankovaitę.

6. O kai jis ėjo 
Į kluoną kulti, 
Jis manei liepė 
Į lovą gulti.

•1042
Dievienė

l. Man dievas davė 
Didžią dalužę, 
Man vyras leido 
Visą valužę!
Kodėl aš negersiu, 
Gėrusi nedainuosiu?**

2. O aš pasėjau 
Septynis grūdus, — 
Man dievas davė 
Devynis pūdus!

3. O aš pasėjau 
Septynis pūdus, — 
Man dievas davė 
Devynis ūmus!

4. Kad vyras ėjo 
Į skūnią kulti, 
O manei liepė 
l lovą gulti.
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1043
Norviliėnė.

1. Gerk, seselė, gerėjelė, I 
Gerk, sesiėkė, gerėjūkė, Į 

Gėrėja, gerėja, 
Gerėjčikė, gerėja.

2. Dėl tu gėriau 

Kad norėjau 

Norėjau, norėjau, 

Midutelu norėjau.
3. Kajp pa Ilk u, 

Ir ne Tiku, 

Ne llku, ne llku, 

Ni lašibku ne llku.

4. Atbėg zūjkis par dirvėnus, 
Pasikajšęs padannėnus:—

ds

Ej, svėjka, svėjka tu?
Kur tu buvaj pirma tu? 

Po miėžieną, po kviėtiėną, 
Taj vis manu linksmos dienos.

A j, aj, kas taj bus?

Aj, aj, aj, aj, vis geraj
6. Žė'dnas, priėjęs, pasvėjkina:— 

V
Ce ne bjauri bus mergyna.

Aj, aj, kas taj bus?

Aj, aj, aj, aj, vis geraj.

7. Gaspadlnės sragus žėdžej, 

Taj ma rėdos linksmos dienos.

Aj, aj, kas taj bus?

Aj, aj, aj, aj, vis gerij.

1044.
Bakšijtiėnė.

2.

Gef bernytis karčemė,

Gef jaunasis karčemė, 

Veda rąnko žirgužėlį, 1 
Ve'da r^nko judbėrėlį. j

Ir sutinka mergužėlę,

Ir sutinka lelijėlę

Vidūr margu dvaruželu 

Ąnt žalosios vejužėlės.

Ejsiu, klausiu mergužėlės, 
Ėjsiu, Mausiu lelijėlės,

4.

3.

O kur dėsiu žirgužėlį, 

Kur aš dėsiu judbėrėlį?

Vali tavu, bernužėli,
Vala tavu, dobilėli, 

Ar tu dffte-parsidusi, 

Ar majnyte-parmajnysi.

Ja tu dute-parsidusi

Savu bėrą žirgužėlį, 

Pinfgelus be-skajtysi 

Ąnt baltųjų rąnkužėlu.

6.
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•1043

Norvilienė

l. Gerk, sesele gėrėjėle, 
Gerk, šešiuke gėrėjuke, 
Gėrėja, gėrėja, 
Gėrėjuke, gėrėja!

2. Dėl to gėriau, 
Kad norėjau, 
Norėjau, norėjau, 
Midutėlio norėjau.

3. Kai patiko, 
Ir neliko, 
Neliko, neliko, 
Nė lašiuko neliko.

4. Atbėg zuikis per dirvonus, 
Pasikaišęs padarmonus: 
— Ei, sveika, sveika tu! 
Kur tu buvai pirma to?

5. Po miežieną, po kvietieną 
Tai vis mano linksmos dienos! 
Ai, ai, kas tai bus?
Ai, ai, ai, ai, vis gerai!

6. Zėdnas priėjęs pasveikina: 
— Čia nebiauri bus mergina! 
Ai, ai, kas tai bus?
Ai, ai, ai, ai, vis gerai!

7. Gaspadinės sragūs žodžiai, 
Tai man rodos linksmos dienos! 
Ai, ai, kas tai bus?
Ai, ai, ai, ai, vis gerai!

•1044
Bakšaitienė

l. Ger bernytis karčiamoj, 
Ger jaunasis karčiamoj, — 
Veda rankoj žirgužėlį, l % 
Veda rankoj juodbėrėlį J

2. Ir sutinka mergužėlę, 
Ir sutinka lelijėlę 
Vidur margo dvaružėlio 
Ant žaliosios vejužėlės.

3. Eisiu klausiu mergužėlės, 
Eisiu klausiu lelijėlės: 
— O kur dėsiu žirgužėlį, 
Kur aš dėsiu juodbėrėlį?

4. — Valia tavo, bernužėli, 
Valia tavo, dobilėli, — 
Ar tu duote parsiduosi, 
Ar mainyte parmainysi.

5. Jei tu duote parsiduosi 
Savo bėrą žirgužėlį, 
Pinigėlius beskaitysi 
Ant baltųjų rankužėlių;
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6. Ja fflajnyte-pamajnysi Aėarėles' be-braukysi

Sžvu bėrą žirgužėlį, Nu skajsčitiju vejduželu.

1045.
Bakšajtiėnė.

1. Girdžiu savu brolužėlį, 
Alų pasidūręs,

Arelkėlę išsivaręs, J 
Girdžiu, vieną geriant. J

2. Aš ųias sivu brolužėlį, 

O ni ne-prašyta,

Ir atėjau, atsisėdau 

Pačiėje kerčiėje.

3. O aš atsisėdau dšjlej, 

Apsiverkiau gajlej, 

Bet į manę brolužėlis 
' v
Snajra pažiurėju.

4. O atėjna stiklelis 

Stalilžiu; girdama: 

Uj, uj, uj, uj, Diėvulėlau, 

Rejks ma jįn išgerti.

5. O -kajp tu jįn jį išgersi, 

Aš kitą pripilsiu,— 

Dajnudama, rylddama, 
j patį dugnelį.

6. Vedė, vėdė mknę šėkti, 

ėmė manę džiaūgsmas, 

Rejk bernėluj marškinelu, 

ėmė mknę vėrksmas.

7. Aš esmū pati vargdiėnė, 

Bernėlis vargdienis, 

Aš pasiuvau marškinėlus 

Iš pal&jkiu majšu.

8. O aš tijsejs marškinelejs 

Metūžius dėvėjau, 

Baltį m&nu marškinėlej, 

Ni kartu ne skalbti.

1040.
Norvihėnė.

1. Saldi, gardi arėlka, 2. 
V 

Širdžių lįksmintėji,
Svėjka tu, ttirtu, skarbu 1 

Nū-žmomd imtoji. I

Kas gdf jęnję iš noru, 

Saldžę arelkelę,

Parmajnu-savu jirdtą 
Ir jauną mergelę.
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6. Jei mainyte parmainysi 
Savo bėrą žirgužėlį, 
Ašarėles bebraukysi 
Nuo skaisčiųjų veidužėlių!

*1045

Bakšaitienė

1. Girdžiu savo brolužėlį, — 
Alų pasidaręs, 
Arielkėlę išsivaręs, lok 
Girdžiu vieną geriant.į

2. Aš pas savo brolužėlį,
O nė neprašyta, 
Ir atėjau, atsisėdau 
Pačioje kerčioje.

3. O aš atsisėdau dailiai, 
Apsiverkiau gailiai, 
Bet į mane brolužėlis 
Šnaira pažiūrėjo.

4. O ateina stiklelis
Stalužiu; gerdama:
— Ui, ui, ui, ui dievulėliau, 
Reiks man jį išgerti!

5. — O kai tu jįjį išgersi, 
Aš kitą pripilsiu, — 
Dainuodama, ryliuodama 
į patį dugnelį!

6. Vedė, vedė mane šokti — 
Ėmė mane džiaugsmas, 
Reik berneliui marškinėlių — 
Ėmė mane verksmas.

7. Aš esmu pati vargdienė, 
Bernelis vargdienis, 
Aš pasiuvau marškinėlius 
Iš palaikio maišo.

8. O aš taisiais marškinėliais 
Metužius dėvėjau, 
Balti mano marškinėliai, 
Nė karto neskalbti!

1046
Norvilienė

Saldi gardi arielka, 
Širdžių linksmintoja! 
Sveika tu, turtų, skarbų 
Nuo žmonių imtoj a! 2 k.

2. Kas ger jąją iš noro, 
Saldžią arielkėlę, 
Permaino savo protą 
Ir jauną mergelę.
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3. Kdrpej, sitivej, mulorej, 

KAlvej ir slėsorej 
O da labiaūs girkšnėja, 

Ne kajp gaspadėrej.

4. Siuvys prkgef adatą, 

Kurpius stfvu ylą, 

Gul abhdu po stalu, 

Bil malėnė yra.

b. Davatkk su ražįnčejs 

Ąnt maldė skubinas, 

Kur užėju arėlką 

Te ir parsėdeju.

6. Mėsių dldjnjį mėkslą 

Ir šventą rąžančią, 

Garsiu, Ijnksmaj ulavėsiu 

Ir ėjsiu į t^ncių.

1049.
Masiuliėnė.

O kad aš gėriau

Sęndiėn par dieną,

Da manu galvelė 1 , 
T\ *Z1 •' I USDa nieku nėra. J

2. O kad aš ėjaū 

Viešiu keletu, 

Sutinku, sutinku 

Jėuną mergelę.

3. O, tu, mergelė, 

Tu, lelijėlė, 

Rėdyk ma, rėdyk ma 

Viešų kelelį.

4. Kad ne rėdysi 

Viėšaus kelėlu, 

Susklnk ma, susklnk ma 
Rūtų kviėtkėlę.

5. O ne rutėlu, 

O ne mėtdlu 

Aš savu bernėluj, 

Dilgelėlu.

6. Aš tąn kviėtkelę 
V 
Salė nešiėčiau, 

Nešiėčiau, dingėčiau 

Savu mergelę.

104$.
Cvirkiėnė.

1 Manu močibtė, 
Pasigėrus, t

Kiėmu ėjdama, 

Pasvyrėju
ds
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3. Kurpiai, siuviai, mulioriai, 
Kalviai ir sliesoriai 
O dar labiau girkšnoja 
Nekaip gaspadoriai.

4. Siuvys prager adatą, 
Kurpius savo ylą, — 
Gul abudu po stalu, 
Bil’ malonė yra.

5. Davatka su rąžančiais 
Ant maldų skubinas, — 
Kur užėjo arielką, 
Ten ir persėdėjo.

6. Mesiu didįjį mokslą 
Ir šventą rąžančių, — 
Gersiu, linksmai uliavosiu 
Ir eisiu į tancių!

♦1047

Masiulienė

1. O kad aš gėriau 
Šiandien per dieną, 
Dar mano galvelėj 1 2 R 
Dar nieko nėra. Į

2. O kad aš ėjau
Viešu keleliu, 
Sutinku, sutinku 
Jauną mergelę.

3. — O tu, mergele,
Tu lelijėle, 
Rodyk man, rodyk man 
Viešą kelelį.

4. Kad nerodysi 
Viešo kelelio, 
Suskink man, suskink man 
Rūtų kvietkelę.

5. — O ne rūtelių, 
O ne metelių 
Aš savo berneliui — 
Dilgėlėlių!

6. — Aš tą kvietkelę 
Salia nešiočiau, 
Nešiočiau dingočiau 
Savo mergelę.

*1048
Cvirkienė

l. Mano močiutė 
Pasigėrus 
Kiemu eidama l 2 k 
Pasvyrėjo. j
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2. Kad parkristu, 

Kad parpultu, 

Marčiaj jūkėžį 

Padarytu.

3. Pasisuku

Te dukrelė,

Taj jęn pijėmė 

Už rąnkėlu.

4. Ne suklbpu.

Ne parpfifJė, 

Marčiaj jdkbžį 

Ne padarė.

1049.
Mikštiėnė.

1. Karčembžė geriau, 

Karčemūžė sėkau, 

Karčemūžė už stalėtu |
Su jauna mergele. į 

2 0 ir issiradu

Ne-IabI žmonelėj, 

Atkalbėju mergužėlę 

Nu manu šalelės.

3. Atsikalbėkit 

Sau kėjas, rąnkėles,

Ne kajp manu mergužėlę 

Nu minu salelės.

4. O aš be-velyčiau 
Žirgėlį nustėjęs,

Ne kajp savu mergužėlę 

Kitam dovanėjęs.

5. O aš ėjčiau, pirkčiau 

Sau kitą žirgeli,

O aš savu mergužėlės 

Jau tokids ne gaustu.

1050.
P o c 4 I ė.

1. Ėjkiv, matė, pbpu kult. 

Pupt, pupt, ne gali, | 
Ni svejkatos ne turib. J

2. Ėjkiv, matė, žirniu kult. 

Žirgt, žirgt, ne galu, 

Ni svejkatos ne turiii.

3. Ėjkiv, mite, rugiu kult. 

Rugt, rugt, ne galu, 
Ni svejkitos ne tunto.

5. Ėjkiv, mite, įmėžtu kult' 

Mičžt, miėžt, ne galu, 

Ni svejkatos ne turiii.
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2. Kad parkristų, 
Kad parpultų, 
Marčiai juokužį 
Padarytų.

3. Pasisuko 
Ten dukrelė, 
Tai ją paėmė 
Už rankelių.

4. Nesuklupo, 
Neparpuolė, 
Marčiai juokužį 
Nepadarė.

1049

Mikštienė

1. Karčiamužėj gėriau, 
Karčiamužėj šokau, 
Karčiamužėj už stalelio 
Su jauna mergele.

2. O ir išsirado
Nelabi žmoneliai, 
Atkalbėjo mergužėlę 
Nuo mano šalelės.

3. Atsikalbėkit 
Sau kojas rankeles, 
Nekaip mano mergužėlę 
Nuo mano šalelėsl

4. O aš bevelyčiau 
Žirgelį nustojęs, 
Nekaip savo mergužėlę 
Kitam dovanojęs!

5. O aš eičiau pirkčiau 
Sau kitą žirgelį, 
O aš savo mergužėlės 
Jau tokios negausiul

1050
Pocalė

1. — Eikiv, mote, pupų kult! 
— Pupt, pupt, negaliu,! 
Nė sveikatos neturiu! J

2. — Eikiv, mote, žirnių kult! 
— Žirgt, žirgt, negaliu, 
Nė sveikatos neturiu!

3. — Eikiv, mote, rugių kult! 
— Rugt, rugt, negaliu, 
Nė sveikatos neturiu!

4. — Eikiv, mote, miežių kult! 
— Miežt, miežt, negaliu, 
Nė sveikatos neturiu!
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4. Ėjkiv, matė, į karčemą. Kur kajlinėj, skrabutėlej? 

Kur kiirplės, kurkųntšplės,

1051.
Masiuliėnė.

1. Dukit midutėlu

A tsigėrti 

Ruliižia, ršjla, 1 
Atsigerti. Į 

2. Dėkit pyrage'lu 

Užsikąnsti, 

Rylėžia, rajla, 

Uzsikąnsti.

3 . Dėkit priegalvėlį 

Atsigulti

Rylilžia, rajla, 

Atsigulti.

4 Dėkit patalėluS 
Užsiklčti, 

Rylilžia, rajla, 

Užsiklėti.

5 Dėkit mergužėlę 

Pnė šaldlės, 

Rylilžia, rajla, 

Pnė šalelės.

1059.
Blažienė.

1. Kad aš gėriau, |
Pasigėriau, J 

Savu jėdą kepurėlę)
Palydėjau. J 

2 Ja kas matėt,

Pasakykit,

Ja kas radut,

Atidėkit, 

Manę jauną pijonycę

Ne virkdykit.

3. Ąnt jurėlu 
Žuvis plaūku, 

Ąnt mare'lu 

Naraj nardu,

Ejk še, manu mergužėlė, 

Pagauk vieną.

4. Ir sugaunu,

Ir palėjdžiu, 

O aš savu mergužėlės

Ne aplejdžiu.
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5. — Eikiv, mote, į karčiamą!
— Kur kurpės, kur kuntapliai, 
Kur kailiniai skrebutėliai?

1051

Masiulienė

i. Duokit midutėlio 
Atsigerti, 
Rylužia, railia, l 
Atsigerti! j

3. Duokit priegalvėlį 
Atsigulti, 
Rylužia, railia, 
Atsigulti!

2. Duokit pyragėlio 
Užsikąsti, 
Rylužia, railia, 
Užsikąsti!

4. Duokit patalėlius 
Užsikloti, 
Rylužia, railia, 
Užsikloti!

5. Duokit mergužėlę 
Prie šalelės, 
Rylužia, railia, 
Prie šalelės!

*1052

Blažienė

l. Kad aš gėriau, l 2 k
Pasigėriau, J
Savo juodą kepurėlę l %
Palydėjau. (

2. Jei kas matėt, 
Pasakykit, 
Jei kas radot, 
Atiduokit, 
Mane jauną pijonyčią 
Nevirkdykit!

3. Ant jūrelių
Žuvis plauko, 
Ant marelių 
Narai nardo, — 
Eik šen, mano mergužėle. 
Pagauk vieną!

4. Ir sugaunu,
Ir paleidžiu, 
O aš savo mergužėlės 
Neapleidžiu!
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1053.
SenkAuskiėnė.

1, Girdžiu, manu sesutė 
Alų pasidarė, ds

Girdžiu, minu jaunčji 

Alų pasiddrė,

2. Girdžiu, Alų pasidarė, 

Arėlką išvarė, 

Arėlką išvarė, 
Ne nof viėna ge'rti.

3. Aš pas savu sėsli tę 
Nėrints ne-prašyta, 

Aš pas sAvu jaunąję 
Norints ne-prašyta 

Ir nuėjau, atsisėdau 

Pačiėje kertėje.

4. Saldis, gardis alutelis 

Ndrints avižė'Iu, 

Gražį misų giminėlė 

Nėrints siratelu.

1051.
Senkauskiėnė.

1. Kadi gėriau, ne gėriau, 

O jau dabir gersiu, 

Iš-tykėlu, iš-lęngvėlu 1 
Stiklelį į dugną. I

2. Už kąn minę, bernužėli, 

Tu pradejej barti, 

Juk senėj, ne dabir 

Aš pradėjau ge'rti.

3. Kajp ąnt juriu-maružėlu 

K u kalėj žydėju, 

Ta d A aš karčemč 
Už stalu sėdėjau.

4. Kas tau vynas, bernužėli, 

Tu pats papratinaj:
Ar ne žinaj, bernužėli, 

Kajp tėve'lu palaukėly 

Cukravėtą gėrėv?

1055.
Diėvienė.

1. Ej, gėriau geriau, 
Pasigėriau,

{ stakles sėdau, 

Pasve'rdėjau.
ds
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1053
Senkauskienė

l. Girdžiu — mano sesutė l 2 k 
Alų pasidarė, j
Girdžiu — mano jaunoji i g 
Alų pasidarė, J

2. Girdžiu — alų pasidarė, 
Arielką išvarė, 
Arielką išvarė, — 
Nenor viena gerti.

3. Aš pas savo sesutę, 
Norint neprašyta, 
Aš pas savo jaunąją, 
Norint neprašyta, 
Ir nuėjau, atsisėdau 
Pačioje kertėje.

4. Saldus gardus alutėlis, 
Norint avižėlių, — 
Graži mūsų giminėlė, 
Norint siratėlių!

1054
Senkauskienė

l. Kada gėriau, negėriau, 
O jau dabar gersiu, — 
Iš tykėlio, iš lengvėliol 9 , 
Stiklelį į dugną. j

3. Kai ant jūrių miaružėlių 
Kūkaliai žydėjo, 
Tada aš karčiamoj 
Už stalo sėdėjau.

2. Už ką mane, bernužėli, 
Tu pradėjai barti, — 
Juk seniai, ne dabar 
Aš pradėjau gerti!

4. Kas tau vynas, bernužėli, 
Tu pats papratinai!
Ar nežinai, bernužėli, 
Kai tėvelio palaukėly 
Cukravotą gėrėv?

•1055

Dievienė 

l. — Ei, gėriau, gėriau — 
Pasigėriau,
Į stakles sėdau — l 2 k
Pasverdėjau. J
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2. Ar ne tarejej 

Saudyklūžės?

Ar ne galėjej 

Pasiremti?

3. Kad ir turėjau 

Saudykltižę, 

Tik ne galėjau 

Pasiręmti;

4. - Aš pabijūjaa 

Palūžimu, 

Senūs mociūtės 

Pabarimu.

5. Ni birte-baneū, 

Ni mušt-mušiaū, 

Tik sava dukrdlę 

Pamokinai.
• • *

6. Ej, geriau, gėriau, 

Pasigėriau,

Ąnt žirgu sėdau, 

Pasvyrėjau.

7. Ar ne turejej 
v 
Sviėsaūs kardu?

Ar ne galėjej 
Pasiręmti?

8. Kad ir turėjau
V

Šviesų kardą, 

Tik ne galėjau 

Pasiręmti;

9. Tik pabijojau 

Palūžimu, 

Senu tėve'lu 

Nubarimu.

10. Ni birte-banaū, 
Ni mušt-mušiaū 

Tik sūvu sūnelį 

Pamokinaū.

1O&G.
Anusienė.

1. Stiklokėlis, I
Mažiukėlis, | dS

Midutėlis gardim. '

2. Kad aš tkvę 

Išvalčsiu, 
Tu mknę voldsi.

3. Kad aš tkvę 

Ir į ptisę, 
Tu mknę į pūsnį.

4. Kad aš tavę 

Ir į galą, 

Tu mknę į b&lą.
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2. — Ar neturėjai 
Saudyklužės, 
Ar negalėjai

6. — Ei, gėriau, gėriau — 
Pasigėriau, 
Ant žirgo sėdau — 
Pasvyrėjau.Pasiremti?

3. — Kad ir turėjau 
Šaudyklužę, 
Tik negalėjau 
Pasiremti:

7. — Ar neturėjai 
Šviesaus kardo, 
Ar negalėjai 
Pasiremti?

4. Aš pabijojau 
Palūžimo, 
Senos močiutės 
Pabarimo.

8. — Kad ir turėjau 
Šviesų kardą, 
Tik negalėjau 
Pasiremti:

5. — Nei barti bariau, 
Nei mušt mušiau, 
Tik savo dukrelę 
Pamokinau!

9. Tik pabijojau 
Palūžimo, 
Seno tėvelio 
Nubarimo.

10. — Nei barti bariau, 
Nei mušt mušiau, 
Tik savo sūnelį 
Pamokinau!

1056

Anus ie nė

l. Stikliukėlis l
Mažiukėlis, } 2 k.
Midutėlis gardus, I

2. Kad aš tave 
Išvaliosiu, 
Tu mane voliosi,

3. Kad aš tave 
Ir į pusę, 
Tu mane į pusnį,

4. Kad aš tave 
Ir į galą, 
Tu mane į balą.
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5. Aš išgėriau 7. Stiklukeli,

Stikluke’Iį Stiklinei],

Už sivę mažesnį, Stiklu ąntvožėlis,

C. Išvolojau 8. Tu šėpčly

Purvynėlį Be-stovėsi,

Už savę didesni. O aš be-vajtčsiu.

1. Pripilk aiaūs,

Pridrebk medaus, 

Mergytė jaunoji Į

Prijlmk minę, f 

2. Prijlmk minę,

Mylėk manę,

1. Vis genam, vis gėriam, 

Vis yra, 

Vis žiūrim, vis žiūrim, 
Vis pilna.

2. 0 kas tfi. midičiaus 

Gardumas, 
Šok kieme jaunimu 

Daugumas,

3. O kas tu jaunimu 

Daugumas, 

Jaunimė mergyčių 

Gražumas.

1053
Bakšajtiėnė.

Mergytė jaunūji, 

Užgerk minę, 
3. Užgėrk manę, 

Mylėk minę, 

Mergytė jaunūji 

Prisėsk minę.

1058.
Viksvytė.

4. Ej, nė'ra ni viėnds 
as 

į vieną, 

}ds Kajp manu mergytė 
Ma miela;

5. Už visą jaunimą 

Gražiausia, 

Ir- už jaunimėlį 

Miėlausia.

6. Ir jos vajnikėlis 
Žalausias, 

ir jos kaspinėlej 

Gražiausi.
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5. Aš išgėriau 
Stikliukėlį

. Už save mažesnį,

6. Išvoliojau 
Purvynėlį 
Už save didesnį.

*1057
Bakšaitienė

l. Pripilk alaus, 
Pridrėbk medaus, 
Mergyte jaunoji, l 2 k 
Priimk manei J

3. Užgerk mane, 
Mylėk mane, 
Mergyte jaunoji 
Prisėsk mane!

*1058

Viksvytė

l. Vis geriam, vis geriam —19,
Vis yra, J
Vis žiūrim, vis žiūrim — | ,
Vis pilna. Į

2. 0 kas to midučio 
Gardumas, 
Šok kieme jaunimo 
Daugumas,

3. 0 kas to jaunimo 
Daugumas, 
Jaunime mergyčių 
Gražumas!

7. Stikliukėli 
Stiklinėli, 
Stiklo antvožėli,

8. Tu šėpelėj 
Bestovėsi, 
0 aš bevaitosiu!

2. Priimk mane, 
Mylėk mane, 
Mergyte jaunoji, 
Užgerk mane!

f

4. Ei, nėra nė vienos 
į vieną, 
Kaip mano mergytė 
Man miela:

5. Už visą jaunimą 
Gražiausia 
Ir už jaunimėlį 
Mieliausia!

6. Ir jos vainikėlis 
Žaliausias, 
Ir jos kaspinėliai 
Gražiausi!
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1059.
Bakšajtiėnė.

1. Skaūda ma galvelė, | 
Ne žinau dėl kū? J

2. Vakar gė'nau arelkėlę, 

Benė bus dėl tu?

3. Skauda manu kojelė, 

Ne žinai! dėl kū?

4. Vakar Šūkau jaunimėly, 
Benė bus dėl tū?

5. Skauda manu pilvėlis, 

Ne žinaū dėl kū?

6. Vakar gė'nau arbatėlę, 

Benė |)us dėl tū?

1OGO.
Juškytė.

1. Vis gėriam, vis gėriam 

Vis ne dajnffjam, 

Kūdė'l ne linksmos?
Kū rūpestingos?

2. Susė'du seselės

Į vieną sūią.

Kū lūdi, seselė, 

Kū ne dajnūji?

3. Kū, Dievas, dajnffsiu, 

Kū linksma būsiu?
Ne pas močiutę 

Narni! parėjsiu.

ds

5.

4. Kas manu sušildys 
Kūjas rąnkėles?

Kas mknę kalbins 
Mėjlejs žodėlejs?

Anyta sušildys 

Kojas rąnkėles, 

Berniižis kūlbins 

Mėjlejs žodėlejs.

6. Anytos šildūmą, 

Graūdžej be-vėrksiu, 

Bernužiu kalbama, 

Nusiraminsiu.

1061.
s o p y t ė.

1. Gerki, gerki, 1 Tu ąnt mūnęs |
Pasigėrki, J Nesibirki. J
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1905
Bakšaitienė

l. Skauda man galvelė, l 2 k 
Nežinau dėl ko, — |

2. Vakar gėriau arielkėlę, 
Bene bus dėl to?

3. Skauda man kojelė, 
Nežinau dėl ko, —

1060
Juškytė

l. Vis geriam, vis geriam,] %
Vis nedainuojam, — j
Kodėl nelinksmos, į 2 k
Ko rūpestingos? |

2. Susėdo seselės
Į vieną suolą.
— Ko liūdi, sesele, 
Ko nedainuoji?

3. — Ko, dievas, dainuosiu, 
Ko linksma būsiu, — 
Ne pas močiutę
Namo pareisiu.

1061
Sopytė

l. Gerki, gerki, 
Pasigerki, — 
Tu ant manę 
Nesibarki.

4. Vakar šokau jaunimėly, 
Bene bus dėl to?

5. Skauda man pilvelis, 
Nežinau dėl ko, —

6. Vakar gėriau arbatėlę, 
Bene bus dėl to?

4. Kas mano sušildys 
Kojas rankeles, 
Kas mane kalbins 
Meiliais žodeliais?

5. — Anyta sušildys 
Kojas rankeles, 
Bernužis kalbins 
Meiliais žodeliais.

6. — Anytos šildoma — 
Graudžiai beverksiu, 
Bernužio kalbama — 
Nusiraminsiu.

| 2 k.

SĮ 2 k.
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2. Aš tau jauni 

Nesisiūlau, 

Ni pas vartiis 

Ne stovėjau.

3. Kad tu buvaj 
Žiuponfftas,

1. Geriau albtį, 

Saldų midirtį 

Par visą naktį 1 
Lik'i gajdilžiu. J

2. Pragėriau žirgą 

Ir pęntinužį, (♦) 

Taj vis dėl tivęs, 

Jauni mergužė.

3. Ėjčiau nambčiu, 

Mėlsčiau tėvhčiu 
Žirgą vadSti 

Ir pęntinčizj.

4. Parėjn tėvelis, 

Manu senisis, 

Ne veda žirgu, 

Ni pęntinūžiu.

(*)  Kiti kamaniižes.

Rejkė žiūrėt 

Pažibutą.

4. Svejka burni 

Ne buk durni, 

Kajp kas dus tau, 

Išsigerki.

1062.

Gdtautiėnė.

5. Sun/ti manu, 
Jaunisis manu, 

. Ne pulk par-jdunas

Į rupestiižį.

6. Atgausi žirgą 

Ir pęntiniižį, 

Tik ne atgausi 

Jauni! diėnbžiu.

7. Bėgčiau jurbžėms 

Ir pamarhžėms, 

Ben atmajn/čiau 
Jaunas dienužes.

8. Bėgau jūružėms 

Ir pamariižėms, 

Tik ne atmajniad 

Jaunas dienužes.
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2. Aš tau jauna 
Nesisiūliau, 
Nei pas vartus 
Nestovėjau.

3. Kad tu buvai 
Ziuponuotas, 
Reikėj žiūrėt 
Pažibuotą.

4. Sveika, burna, 
Nebūk durna, 
Kai kas duos 
Išsigerki!

tau, —

*1062

Gotautinė

1. Gėriau alutį, 
Saldų midutį 
Per visą naktį 
Ligi gaidužių.

2. Pragėriau žirgą 
Ir pentinužį,  — 
Tai vis dėl tavęs, 
Jauna merguže!

*

3. Eičiau namučio, 
Melsčiau tėvučio 
Žirgą vaduoti 
Ir pentinužį.

• Kiti: kamanužes.

4. Parein tėvelis 
Mano senasis, — 
Neveda žirgo 
Nei pentinužio.

5. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
Nepulk per jaunas 
Į rūpestužį:

6. Atgausi žirgą 
Ir pentinužį, 
Tik neatgausi 
Jaunų dienužių!

7. — Bėgčiau jūružėms 
Ir pamaružėms, 
Ben' atmainyčiau 
Jaunas dienužes.

8. Bėgau jūružėms 
Ir pamaružėms, 
Tik neatmainiau 
Jaunas dienužes!
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Geriau aliitj, 

Šildą midhtj, 

Par visą nAktį 

Likl gajdbžiu.

* *

13.

♦

Dukrytė manu, 

Jaunoji minu, 

Ne pulk par-jauni 

{ rupestbžį.

10. Pragėriau žiedą 

Ir vajnikilžį, 

Taj vis dėl tivęs, 

Jaunas bernbži.

14. Bus tau kits z'iėdas 

Ir vajnikbžis 

Tik ne bus tavej 

Jaunfi diėnūz'iu.

11. Siausčiau mocihtę, 

Savu senąję, 
Žičdu vadffti 

Ir vajnikiižiu:

15. Plaukčiau jūreles, 

Plaukčiau mareles, 

Benė priplaukčiau 

Jiunas dieneles.

12. Parėjn moSiiitė, 

Minu sendji, 

Nė neša žiėdu, 

Ni vajnikiižiu.

16. Plaukiai jūreles, 

Plaukiau mareles, 

Tik ne priplaukiau 

JUunas dieneles.

1063.

Bakšijtiėnė.

1. Arelktflė, kartoklelė, 

Ce'stavok, tu, mknę, 
Tu, mažmflė skambančioji, 

Išvadffk, tu, mknę.
2. Žirgužėli, jūdbėrėli,

.Mergužėlė, lelijėlė, 

Paguldyk, tu, manę.

3. Mergužėlė, lelijėlė,
flS 

Paguldyk, tu, mknę, 

Priegalvėli, puroneli,

Tu, parnėsk, ne parnėsk, Užmigdyk, tu, manę.
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9. Gėriau alutį, 13. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Nepulk per jauna 
Į rūpestužį:

Saldų midutį 
Per visą naktį 
Ligi gaidužių.

10. Pragėriau žiedą 
Ir vainikuži, — 
Tai vis dėl tavęs, 
Jaunas bernuži!

14. Bus tau kits žiedas 
Ir vainikužis, 
Tik nebus tavei 
Jaunų dienužių!

Ii. Siųsčiau močiutę 
Savo senąją 
Žiedo vaduoti 
Ir vainikužio.

15. — Plaukčiau jūreles, 
Plaukčiau mareles, 
Bene priplaukčiau 
Jaunas dieneles.

12. Parein močiutė 
Mano senoji, — 
Neneša žiedo 
Nei vainikužio.

16. Plaukiau jūreles, 
Plaukiau mareles, 
Tik nepriplaukiau 
Jaunas dieneles!

•1063

Bakšaitienė

l Arielkėle kartuo'.ėle,
Cestavok tu mane.
Tu mašnele skambančioji, l 2 k
Išvaduok tu mane! I

2. Žirgužėli juodbėrėli, 
Tu parnešk, nepamesk, 
Mergužėle lelijėle, 
Paguldyk tu mane!

3. Mergužėle lelijėle, 
Paguldyk tu mane, • 
Priegalvėli puronėli, 
Užmigdyk tu mane!
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1064

Masiulrčnė.

1. Geriau diėnūžę 
0 ir naktūžę, 

Rąndiize ne mokėta.
ds

2. Užmokės manu 

Jauni brolclej

Rūdeny z'vejddami

3. Ne šapalajčejs, 

Ni lydekajčioms,

Vis margoms lašišelėms.

4. U kad aš ėjau 
Aukštajs kalnūžejs, 

Aukštajsejs kalnužėlejs,

5. Aukštajs kainiižejs, 

Baitajs takūžejs, 

Pamačiaū jerubė'lę.
v

6. Suvūžj šūviau, 

Plunksnos dulkeju, 

Plųnksnuz'elės dulkeju.

7. Iš įntru kartu 

Par šakas kritu, 

Tajp graūdžej apsiverkiau.

1065.

Jurgajčiiikė.

1. Ej, mes. kelėjvej, 

Mes, kelejvėlej, 

Mes kelūžms kelavum. |ds.

2. Mes prikelavum, 

Mes, privandravum 

Tris margas karčemėles.

3. Tos karčemėlėš, 

Tosios margosios, 

Gęf trys balti brolclej,

4. Sujntė tėvelis 

Savu dukrelę 

Brolelu parvadinti.

5. Ej, namtf, narni!, 

Balti brolclej, 

NamS darbe'lu dirbti.

6. Nesirūpinki, 

Senas tėveli, 

S u sąnkėjsejs darbėlejs.
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•1064

Masiulienė

1. Gėriau dienužę, ]
O ir naktužę, — | 2 k.
Randužė nemokėta. I

2. Užmokės mano 
Jauni broleliai 
Rudenį žvejodami,

4. U, kad aš ėjau 
Aukštais kalnužiais, 
Aukštaisiais kalnužėliais,

5. Aukštais kalnužiais, 
Baltais takužiais, 
Pamačiau jerubėlę.

3. Ne šapalaičiais, 
Nei lydekaitėms, — 
Vis margoms lašišėlėms.

6. Sūvužį šoviau — 
Plunksnos dulkėjo, 
Plunksnužėlės dulkėjo.

7. Iš antro karto — 
Per šakas krito, 
Tai griaudžiai apsiverkiau!

1065

Jurgaičiukė

1. Ei, mes keleiviai, 
Mes keleivėliai, 
Mes kelužius keliavom. (2 k.)

2. Mes prikeliavom, 
Mes privandravom 
Tris margas karčiamėles.

3. Tos’ karčiamėles’, 
Tosios' margosios', 
Ger trys balti broleliai.

4. Siuntė tėvelis
, Savo dukrelę 

Brolelių parvadinti.

5. — Ei, namo, namo, 
Balti broleliai, 
Namo darbelių dirbti!

6. — Nesirūpinki, 
Senas tėveli, 
Su sunkiaisiais darbeliais!
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7. Kad mes parėjsma 

Dieną ne naktį 

iš margės karčemėlės,

8. Laukus išarsma, 

Pievas nupjausma, 
Žagreles sutajsysma.

9. Ne tu viens irsi, 

Ne tu viens pjausi, 

Sąmd/si sąmdinįnkėlus.

10. Kum užmokėsi, 

Sune'li manu, 

Sąmdinjnkuj-berne'luj?

11. Ar auksinelejs? 

Ar mušti nelejs?

Ar berajsejs z'irgėlejs?

12. Ne auksinelejs 

Ne muštinelejs 

Prūsiškajs dorelelejs.

1066.

Norvilienė.

1 .- Ne gėręs, ne gėręs
Ne galit būti, 

O aš ne turiii ) 
Ni ku parduti, f

2 . Da turiii, da turiii 

Kelinpalajkes, 

Jau regiii, jau regiu,

Rejks tas parduti,

Sinkorė, šįnkorė, 
Pilk pilną stiklą, 

Da manu širdelė

Da nieku nėra.

4. Išge'rki stiklelį 

visą į dugną, 

Ne lik'i svete'lams 

Savu lašelu.

1063. (*)
Dubiėnė.

Gėriau alūtį geltūną, 1 
Kad būčiau balti, raudina, j

Uz’ baltu stalu sėdėjau, 

Su matušajte kalbėjau.

V 9

(*)  Si dajna prlgul pnė kanadnu dajnū.
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7. Kad mes pareisme 
Dieną, ne naktį, 
Iš margos karčiamėlės,

8. Laukus išarsme, 
Pievas nupiausme, 
Žagreles sutaisysme.

9. — Ne tu viens arsi, 
Ne tu viens piausi, — 
Samdysi samdininkėlius.

10. Kuo užmokėsi, 
Sūneli mano, 
Samdininkui berneliui:

11. Ar auksinėliais, 
Ar mušlinėliais, 
Ar bėraisiais žirgeliais?

12. — Ne auksinėliais 
Ne muštinėliais, — 
Prūsiškais dorelėliais!

1066

Norvilienė

l. Negėręs, negėręs Į „ , 
Negaliu būti, j 

O aš neturiu l n .
? 2 k

Nė ko parduoti. J

2. Dar turiu, dar turiu 
Kelinpalaikes, 
Jau regiu, jau regiu — 
Reiks tas parduoti.

3. Sinkore, šinkore, 
Pilk pilną stiklą, 
Dar mano širdelėj 
Dar nieko nėra!

4. Išgerki stiklelį 
Visą į dugną, 
Neliki sveteliams

' Savo lašelio!

•1067

Duobienė

l. Gėriau alutį geltoną, 
Kad būčiau balta raudona.

2. Už balto stalo sėdėjau, 
Su motušaite kalbėjau.
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3. Ne-senėj tokia praėju, 

Kad į akrūtus rejkėju.

4. Verkia brotajčej Imami, 

Verkia ir v^raj r'išdami.

5. O kajp į sttibą. suvarė, 

Jiems vėrkti ponaj Uždraudė.

6. O kajp į dvirą nuvarė, 

Stnėlčius už dūriu užstatė.

7. Matės priėjt ne galėju, 

Tarp duriu susikalbėjų.

8. Aj, bėda, bėda, taj beda, 

Nėks Lęnku žemės ne rėdą.

9. Kąn pamlslyja, tąn diru, 

Į svėčę šalį išvarų.

10. Jagh mes Diėvą garbinsim, 

Į savu žemę sugrįnšim.

11. Vieni rąžančių kalbėju, 

ĄntrI išjilkti pradeju.

12. Išd/gu darže žolelė, 

Nė kęnčia mknę brole'Iej,

13. .Nė kęnčia manę brole'Iej, 

Ne kęnčia manę sese'lės.

14. Aš tąn žole'lę išrausiu, 

Į patvorėlę išmėsiu.

15. Jau nėra daržė žolėlės, 

Jau kančia manę brole'Iej.
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3. Neseniai tokia praėjo, 
Kad į akrūtus reikėjo.

4. Verkia brolaičiai imami, 
Verkia ir vyrai rišdami.

5. O kai į stubą suvarė, 
Jiems verkti ponai uždraudė.

6. O kai j dvarą nuvarė, 
Strielčius už durų užstatė.

7. Motės prieit negalėjo, 
Tarp durų susikalbėjo.

8. Ai bėda, bėda, tai bėda, 
Nieks.lenkų žemės nerėdo!

9. Ką pamislija, tą daro, 
Į svečią šalį išvaro.

10. Jeigu mes dievą garbinsim, 
Į savo žemę sugrįšim.

11. Vieni rąžančių kalbėjo, 
Antri išjuokti pradėjo.

12. Išdygo darže žolelė, 
Nekenčia mane broleliai,

13. Nekenčia mane broleliai, 
Nekenčia mane seselės.

14. Aš tą žolelę išrausiu, 
Į patvorėlę išmesiu.

15. Jau nėra darže žolelės, 
Jau kenčia mane broleliai!
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1068.

Jurgajčiūkė.

1. Gef bernelis karčemū, 

Ni naktelės n’ ejn namif.|ds,

2. Palauk, šėlmi, valavot, 

Imk žirgdlį tu dabūt.

3. Pasakyki, mergelė, 

Kąn padūrę iškados?

4. Ir išlaužė tvoreles, 

Išmymoju žoleles.

5. Pasakyki, mergelė, 

Rėkia biivu žolelė?

6. Viėna būvu, kajp menu, 

O ąntroji, kajp saulė, 

13.Žvęng žir 

Verk' ber

7. O ši trecii žolelė 
Žyd' -po visą darže'lj..

8. Pasakyki, mergelė, 

Kfi ta vėrta žolelė?

9. Yr t4 vėrta žolelė: 

Pęnkiū-šešiū šimtelu.

10. Taj ne-tiesa, mergelė; 

Nėr tu verta žolelė.

11. Yr tu vėrta žolelė: 

Dveju-trijū muštelu.

12. Dėk pinigus ąnt statu, 

Vesk žirgelį par dvarą, 

dlis avižė, 

s'lis pinįgti.

1069.

Merč&jtis.

1. dūdas pyvas be brąngvynas

Skūdin minu gatvužėlę;

Kur aš jaunas bernelis 1 . 
v z ds
Sęn naktį nakvosiu? )

2. Jaučiū kieme mergužėlę, 
Ąntrė šalė švogerkėlę;

Taj aš te nujėsiu, 
Nūktį p a rn a k vėsiu;

3. Parnakvėjęs, ir išjėsiu, 

Išjodamas, dėkavosiu

Ir už patalėlus, 
Šilki! priėgalvėlus.

4. Davė minėj mergužėlė 
Baltu linu kuskužėlę, 

Žalijs šilkajs siūtą, 

Raštūžejs rašytą.
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1068
Jurgaičiukė

l. Ger bernelis karčiamoj, 
Nė naktelės nein namo. (2 k.)

2. — Palauk, šelmi, valiavot, 
Imk žirgelį tu dabot!

3. — Pasakyki, mergele, 
K? padarė iškados?

4. — Ir išlaužė tvoreles, 
Išmyniojo žoleles!

5. — Pasakyki, mergele, 
Kokia buvo žolelė?

6. — Viena buvo kaip mėnuo, 
O antroji kaip saulė,

7. O ši trečia žolelė 
Žyd po visą darželį.

8. — Pasakyki, mergele, 
Ko ta verta žolelė?

9. — Yr to verta žolelė — 
Penkių šešių šimtelių.

10. — Tai netiesa, mergele, 
Nėr to verta žolelė:

H. Yr to verta žolelė — 
Dviejų trijų muštelių.

12. — Dėk pinigus ant stalo, 
Vesk žirgelį per dvarą.

13. Zveng žirgelis avižų, 
Verk bernelis pinigų!

1069
Merčaitis

i. Juodas pyvas bei brangvynas 
Skudin mano galvužėlę, — 
Kur aš jaunas bernelis l 2 fe 
Šią naktį nakvosiu? J

2. Jaučiu kieme mergužėlę, 
Antroj šaly švogerkėlę, — 
Tai aš ten nujosiu, 
Naktį pernakvosiu;

3. Pernakvojęs ir išjosiu, 
Išjodamas dėkavosiu 
Ir už patalėlius, 
Šilkų priegalvėlius.

4. Davė manei mergužėlė 
Baltų linų kuskužėlę, 
Žaliais šilkaią siūtą, 
Raštužiais rašytą.
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5. Taj vis manu mergužėlės 

Baltu r^nku darbužė'lej,
Taj manu mergelės 

Pirmosios dienelės.

1030.
v 

Cičirkiėnė.

I. Duj, duj salemčną, 4. Kad tu, seni, ne sulauktum,

Jūras gynė adelmoną;

Kad aš tkvę išvaryčiau, 
Savej pėjsą(‘) padaryčiau.

ds.

2. Atsigėręs žalu vynu 

Ir parpfilęs j purvyną, 

Ir parpfflęs į purvyną, 

Jis ne žlnu, kur šejmyna.

3. Ansaj se'nis begulj'ns, 

Kčjas be-kret^nsis, 
Užsimovęs čeveryką, 

Mėrgas be-vildju.

Kad tu manę gautum, 

Kad tu m&nę nu močiutės 
Jauną pavilčtum.

5. Mergužėje, ne tekėk, 

Gerti me'tu palūkėk, 

Ma be-laukiant geni metu, 

Aš išėjsiu ir iš me'tu.

6. Mergužėlė, statkavdk, 

Vajnikėlj ėėnavok

Ma vajnlks ne navlks. 

Bernužėlis šalavlks

2. DAJNOS KARIAUNOS.

(Ha.poAHbia BoenHi>iH nbcaii).

1031.
Daškuviėnė.

1. Aukšti kalnaj, 
Lygios lankos, 

Balti dobilėlej. | ds.

2. Ulavoju
Trys berne'lej 

Su naujėjs dalgėlejs.

(’) Pėjsas = vigada.
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5. Tai vis mano mergužėlės 
Baltų rankų darbužėliai, 
Tai mano mergelės 
Pirmosios dienelės!

1070

Cičirkienė

l. Dui, dui salemoną, 
Juras ginė edelmoną:
— Kad aš tave išvaryčiau, !
Savei peisą padaryčiau! f

2. Atsigėręs žalio vyno 
Ir parpuolęs į purvyną, 
Ir parpuolęs į purvyną, 
Jis nežino, kur šeimyna.

3. Ansai senis begulįs, 
Kojas bekratąsis, 
Užsimovęs čeveryką, 
Mergas beviliojo.

4. Kad tu, seni, nesulauktum, 
Kad tu mane gautum, 
Kad tu mane nuo močiutės 
Jauną paviliotum!

5. — Mergužėle, netekėk, 
Gerų metų palūkėk!
— Man belaukiant gerų metų. 
Aš išeisiu ir iš metų!

6. — Mergužėle, statkavok, 
Vainikėlį čenavok!
— Man vainiks ne naviks. 
Bernužėlis — šalaviks!

2. KARO DAINOS

*1071

Daškuvienė

l. Aukšti kalnai, 
Lygios lankos,
Balti dobilėliai! (2 k.)

2. Uliavojo
Trys berneliai
Su naujais dalgeliais.
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3. Ir Atlėkė 

Judvarnelis

j žilą ląnkėlę.

4. O, tu, virnaj, 

Judvarneli, 

Ta, gudrūs paukšteli,
5. Kur tu gavaj

Baltą r$nką 

Su Auksu žiėdelu?,

6. Už jurėlu, 

Už marelu 

Didis karas (♦) būvu,—

7. Te aš gavaU

Baltą r^nką 

Su Auksu žiėdelu.

8. Te nustktė

AjlužČles 

Baltd karejvėlu,

9. Te nuklėju
Kalnuželus 

Aukštd kepurė'lu, 

10. Te nutverė

Tvoružfflę 

BaltUju dalgdlu, 

11. . Te nugūldė

Kalnužė'lj 

Judėju plįntėlu, (*)

(*) Pagūl pasakos žmoniU taj .būvu didelis mūšis Liėtū- 
Via su Kryžiokajs ties Raudonės ( Raudienų) apiė de'šimtis 
viėrstu nu Velunės ąnt dc'šina Nemuną krašta.

12. Te nūsmejgė 

Kiliu Ajlas 
V 
Sviesiu šaudyklėlu,

13. Te nutvė'rė 
Aukštas tvUras

V 
SviėsiUju kardelu,

14. Te nugrjndu 

Tiltužė'lį 

Judu kaškiėtėlu,

15. Te nukjmšu 

Kąmšuželes 

Jaunųjų brolėlu,

16. Te ne-viėna 

Motynė'lė 

Sunėlu raudėj u,

17. Te ne-viė'na 

Seserė'lė, 

Brole'lu jiėškoju,

18 Te ne-viė'na 
Mergužėlė 

Bernyčiu gedėju.

19. O ąnt kalnu, 

Kalnužėlu, 

■ Vąndėns likl kėlu, 

20. O po kalnu, 

Po kalnelu 
Žemelė su kraūjumi.
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3. Ir atlėkė 
Juodvarnėlis 
Į žalią lankelę.

4. — O tu, varnai 
Juodvarnėli, 
Tu gudrus paukšteli,

5. Kur tu gavai 
Baltą ranką 
Su aukso žiedeliu?

6. — Už jūrelių, 
Už marelių 
Didis karas buvo, —

7. Ten aš gavau 
Baltą ranką 
Su aukso žiedeliu.

12. Ten nusmeigė 
Kuolų eiles 
Šviesių šaudyklėlių;

13. Ten nutvėrė 
Aukštas tvoras 
Šviesiųjų kardelių;

14. Ten nugrindę 
Tiltužėlj 
Juodų kaškietėlių;

15. Ten nukimšo 
Kamšužėles 
Jaunųjų brolelių;

16. Ten ne viena 
Motinėlė 
Sūnelio raudojo;

8. Ten nustatė 
Eilužėles 
Baltų kareivėlių;

9. Ten nuklojo 
Kalnužėlius 
Aukštų kepurėlių;

10. Ten nutvėrė 
Tvoružėlę 
Baltųjų dalgelių;

11. Ten nuguldė 
Kalnužėlį 
Juodųjų plintelių;

17. Ten ne viena 
Seserėlė 
Brolelio ieškojo;

18. Ten ne viena 
Mergužėlė 
Bernyčio gedėjo.

19. O ant kalno 
Kalnužėlio 
Vandens ligi kelių,

20. O po kalnu, 
Po kalneliu, 
Žemelė su kraujumil
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1079.

Bakšajtiėnė.

1.0 ąnt Kėjzenu tribos,— 7. Te vajkščioju seselė

Te didis karas būvu, 

e, e, (*)

(*) Ąnt tu pavydalu lyrūk „e, e,“ su ąntrū ajlk žemiaūs.

7Ž

Te didis karas būvu

2. Te iškirtu brolėlus, 

Kajp gino ąnžūlelus,

3. Te išgrjndu tiltėlus 

Nū baltūju brolelu,

4. Te iškjmšu kąmšėles 
'Nū judu kepurelu,

5. Te įfkalė kūlėjus 

Nū margūju plįntėlu,

6. Te nūlęnkė tvoreles 

Nū šviesiųjų kardėlu,

Po didįjį karėlį,

8. Rūbelį nešiūdaroa, 
Brolelu jiėškodama.

9. Ir suradu brolelį

Viduryje karužių:

10. Kardėlu sukapotas, 
Po kojėlu m/niotas.

11. Taj tau, manu broleli

Vis dykoji dunėlė,

12. Vis dykoji dunėlė, 

Pujkioji manderČlė;

13. Taj tau, manu broleli 

Tėvėlu ne klausyti

1073.
Viksvytė.

1. O ąnt Kėjženu tribos,— 3. 

Te karūžis stovėju,

e, e, (*) į 4. 
Te karūžis stovgju, J

2. Te karūžis stovėju, 5. 

Kraūju ūpis tekėju,

Te iškimštos kąmšėlės 

Vis mus jaunajs brolėlejs, 

Te ne-viė'na močiutė 
Sunėlu graūdžej verkė, 

Te ne-vienas tėvelis 

Ąnt lęndrūžės subūvu,



1072
Bakšaitienė

l. O ant Keizerio tribos — 
Ten didis karas buvo, 
E, e,  
Ten didis karas buvo:

*

* Žemiau panašiai lyruok: „E, e“ su antrąja eilute.

2. Ten iškirto brolelius 
Kaip girioj ąžuolėlius;

3. Ten išgrindė tiltelius 
Nuo baltųjų brolelių;

4. Ten iškimšo kamšeles 
Nuo juodų kepurėlių;

5. Ten įkalė kuolelius 
Nuo margųjų plintelių;

6. Ten nulenkė tvoreles 
Nuo šviesiųjų kardelių.

7. Ten vaikščiojo seselė 
Po didįjį karelį,

8. Rūbelį nešiodama, 
Brolelio ieškodama.

9. Ir surado brolelį 
Viduryje karužio:

10. Kardeliu sukapotas, 
Po kojelių myniotas.

H. Trai tau, mano broleli. 
Vis dykoji duonelė,

12. Vis dykoji duonelė, 
Puikioji mandierėlė,

13. Tai tau, mano broleli, 
Tėvelio neklausyti!

1073
Viksvytė

l. O ant Keizerio tribos — 
Ten karužis stovėjo, 
E e  I*e> t 2 k
Ten karužis stovėjo; J

2. Ten karužis stovėjo, 
Kraujo upės tekėjo;

3. Ten iškimštos kamšelės 
Vis mūs jaunais broleliais;

4. Ten ne viena močiutė 
Sūnelio graudžiai verkė;

5. Ten ne vienas tėvelis 
Ant lendružės siūbavo;
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6. Te ne-viena seselė 7. Te ne-viėnas brolelis 

Brolužėlu gedėju, Brole'lu želavoju,

8. O te tfila mergelė, 

Kajp geghtė kakavų.

1094.

Dabkuviėnė. (*)

(*) Palygink 189, 349 ir 714 dajnas.

ds 5. O, sūnyti, o, jaunasis, 
Taj vis tavu seserėlės.

6. Dfiki kardą kū ašviausį 

kirsiu seselės galvelę.

7. Ne kirsk galvą subatoje, 

Nukirsk gklvą nedėldje,

8. Kad daug svietu pamatytu, 

Kitos tajp ne padarytu.

1. Gef bajoraj arelkelę;
Ne tiek gėrė, kiek išiajstė.

2. Ižjo brolis karūmenę, 

Paliėk mažą seserėlę.

3. Parjė brėlis iš kartimenės, 

Ne pažinu seserėlės.

4.0, matbšė, o, senėj i, 

Kan6 mažas gul vygėlė?

1O9S.

Dask&uskiėnė.

1. Kelki, sūneli, 

Karejvužėli,

O jau tavu pulkelis | 
Pęntinėlus švėjčia. |

2. O tegb švėjčia, 

Mknę ne laukia, 

O dar manu galvelė 

Miėgėlu nori.

3. Kelki, sūneli, 

Karejvužėli,

O jau tavu pulkelis 
Žirgėlus balnėja.

4. O tegb baln6ja...(„2 p.“).
5, Kėlki, sūneli,

Karejvužėli, 

O jau tavu pulkelis

Ąnt žirgelu sėda.

6. O tegb sėda... („2 p.u).

7. Kelki, sūneli,

Karejvužėli,
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6. Ten ne viena seselė 7. Ten ne vienas brolelis
Brolužėlio gedėjo; Brolelio žėlavojo,

8. O ten tūla mergelė 
Kaip gegutė kukavo.

1074
Dabkuvienė

l. Ger bajorai arielkėlę; K 
Ne tiek gėrė, kiek išlaistė./

2. Išjoj brolis kariuomenę, 
Paliek mažą seserėlę.

3. Parjoj brolis iš kariuomenės, 
Nepažino seserėlės.

4. — O motuše, o senoji, 
Kieno mažas gul vygelėj?

5. — O sūnyti, o jaunasis, 
Tai vis tavo seserėlės.

6. Duoki kardą kuo ašviausią, 
Kirsiu seselės galvelę!

7. — Nekirsk galvą subatoje, 
Nukirsk galvą nedėlioję,

8. Kad daug svieto pamatytų, 
Kitos taip nepadarytų!

1075
Daškauskienė

l. — Kelki, sūneli 
Kareivužėli, 
O jau tavo pulkelis 
Pentinėlius šveičia.

2. — O tegu šveičia, 
Mane nelaukia, 
O dar mano galvelė 
Miegelio nori.

2 k.

3. — Kelki, sūneli 
Kareivužėli, 
O jau tavo pulkelis 
Žirgelius balnoja.

4. — O tegu balnoja.., (2 p.)

5. — Kelki, sūneli 
Kareivužėli, 
O jau tavo pulkelis 
Ant žirgelių sėda.

6. — O tegu sėda... (2 p.)

7. — Kelki, sūneli 
Kareivužėli,
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O jau tava palkėlis 

Viėškelė'lu joja.

8. O tegil joja... („2 p.“).

9. Kėlki, sūneli,
Karejvuželi,

O jau tivu pulkelis 

Į glite'lę stoja.

10. Kelsiu, močiutė, 

Kelsiu, senėj i, 
Kelsiu, motynė'lė, 

Ir aš patsaj jdsiu_

toto

Cvirkiė'nė.

1. O Kad mes jėjum 
Į Ėstru že'mę, 

Į Ėstru žemę ]

Estrtku bausti; |

2. O Kad mes jojum 

Par ulyčajtę, 

Par ulyčšjtę, 

Pro secerijtę,

3. Stdvi gendrėlej, 

Kajp aprisėlej, 

Po jejs žirgėlej, 

Kajp bitinėlej.

4. Uj, ių, uj, DiSvaj, 

Diėvūlau manu,

O Kajp taj virgios 

Brėlu diėne'lės.

5. O tegU vargsta 
Girios paukštelėj, 

Ne miidu jaunu 

Margam miestely;

6. Margam mi ės 161 y 

Su jumprovAjtėmis, 

Su jumprovajtėmis 

Išspaceravu.

7. Rytą brangvynas, 

Ąnt piė'tu pyvas, 

O vakarėlį — 

Rlncką vynelį.

1099.

Masiulienė.

1. Močiutė m&nu senoji, | 2. Ar senėj tėkia gadynė?

Ar senėj tokia gadynė? | Akrūtus Imti pradeju.
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O jau tavo pulkelis 
Vieškelėliu joja.

S. — O tegu joja... (2 p.)

9. — Kelki, sūneli 
Kareivužėli, 
O jau tavo pulkelis 
Į glitelę stoja.

10. — Kelsiu, močiute, 
Kelsiu, senoji, 
Kelsiu, motinėle, 
Ir aš patsai josiu!

1076
Cvirkienė

.1. O kad mes jojom 
J estrų žemę, 
Į estrų žemę 1 
Estrikų bausti; |

2. O kad mes jojom 
Per Olyčaitę, 
Per ūlyčaitę 
Pro seseraitę,

3. Stovi gendroliai 
Kaip aprisėliai, 
Po jais žirgeliai 
Kaip bitinėliai.

4. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
O kaip tai vargios 
Brolių dienelės!

5. O tegu vargsta 
Girios paukšteliai, 
Ne mudu jaunu 
Margam miestely!

6. Margam miestely 
Su jumprovaitėmis, 
Su jumprovaitėmis 
Išspacieravo.

7. Rytą brangvynas, 
Ant pietų pyvas, 
O vakarėlį — 
Rincką vynelį!

1077
Masiulienė

1. — Močiute mano senoji. 
Ar seniai tokia gadynė?

2 k.
2. Ar seniai tokia gadynė — 

Akrūtus imti pradėjo.
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3. Sunyčej minu jaumėjiė, 

Jaa senėj tčkia gadynė,

4. Jaa senėj tūkia gadynė; 

Akritus Imti pradėju.

5. Sunyčej mana jaamejiė, 

Jaa tikraj būsit karėjvej.

6. Dešimtį kurminku pavarė, 
V

Į Siaulū miestą Išvežė.

AO3S.

Svidėrskiėnė.

1. Ej, žadžiū, keti | 6. Parbėg žirgelis,
Karejviūku būti, J Manu jūdbėrėlis,

Karejvėlu vąndraunįnku.įds tabaj pūjkej parėdytas.

,2. O kajp išjūsiu, 

Daugiaūs ne parjūsiu, 

Rįngos mieste vajavūsiu.

3. O kad aš jūjau 

Par didį karūmenę, 

Paskū minęs kraūjas bėgu.

4. O kad užbėgtu 

Ąnt manu žirgėlu, 

Jau aš daugiaūs ne jčdyčiau.

7. Pirneš žirgelis 

Karalaas karūną, 

Manu trumpą manderelę.

8. Visi mandėra 

A'uksu išvadžiūta, 

Judu kraūjum jšrašyta.

9. Skalbki, sesėlė, 

Manu manderėlę, 

Sivu graudžiūms ašarėlėms.

5. Lėkė kulkelės, 10. Džiovink, močibtė,

Kajp sūdė bitelės, x Manu manderelę,

Vis ąnt manu brotužėlu. Labaj sųnkej dūsaudama.

11. Baltos lęntėlės— 

Taj manu dvarelis, 

Siėra žemė—tėviškėlė.
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3. — Sūnyčiai mano jaunieji, 
Jau seniai tokia gadynė,

4. Jau seniai tokia gadynė — 

Akrūtus imti pradėjo.

5. Sūnyčiai mano jaunieji, 
Jau tikrai būsit kareiviai!

6. Dešimtį kurmankų pavarė, 
Į Šiaulių miestą išvežė.

•1078

Sviderskienė

l. Ei, žadu ketu 
Kareiviuku būti, 
Kareivėliu vandrauninku. (2 k.)

2. O kai išjosiu, 
Daugiau neparjosiu, 
Rygos mieste vajavosiu.

3. O kad aš jojau 
Per didžią kariuomenę, 

Paskui mane kraujas bėgo.

4. O kad užbėgtų 
Ant mano žirgelio, 
Jau aš daugiau nejodyčiau.

5. Lėkė kulkelės 
Kaip sode bitelės 
Vis ant mano brolužėlio.

2 k.
6. Parbėg žirgelis 

Mano juodbėrėlis, 
Labai puikiai parėdytas.

7. Parneš žirgelis 

Karaliaus karūną, 
Mano trumpą mandlerėlę.

8. Visa mandiera 
Auksu išvadžiota, 

Juodu krauju išrašyta.

9. Skalbki, sesele, 
Mano mandierėlę 
Savo graudžioms ašarėlėms.

10. Džiovink, močiute, 
Mano mandierėlę, 
Labai sunkiai dūsaudama.

H. Baltos lentelės — 
Tai mano dvarelis, 
Siera žemė — tėviškėlė!
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1079.

Gūtautiėnė.

1. Ej, kanū, kanū ।
Ž&las kiemelis Į

Mejronūžejs barstytas? |

2. Manu tėvėlu 
Žalas kiemelis 

Mejronūžejs barstytas.

3. žiūrėk, sesele, 

Pro stiklu lįngą, 
Kas vajksčio ūlyčioje?

4. Vajksčio gendrūlej, 

Jauni kaplūrej, 

Jiežku musu brolelu.

5. Ej mažas, mūžas 

Mūsa brolelis, 

Mažas ir jū žirgelis.

6. O Kad ir mažas 

Tr ne-dldelis, 

Bet pūjkej parėdytas:'

7. Tymu balnūtas, 
Auksu ža būtas, 

V
Sioringiižiu uždengtas.

8. Kelki, tėveli, 

Balnūk žirgelį, 

Girdžiu: kariiži Saukia.

(*)  Žjnklink = žęnklink.

9. Balnūk, tėvėli, 

ds Bėrą žirgelį, 
Rejks ma saljn išjoti.

10. Manu brolelis

Ringės miestely, 

Kad prisiūtu į karelį.

11. Ej, žjnklink, žjnklink (),  

Tevaj, sūnelį, 
į karūžį lėjsdamas.

*

12. Ant ku žjnklinsiu?

Ąnt kū pažjnsiu 

Savu jauną sūnelį?

13. Anū usonu, 

Granaterėlu 

Kiauninės kepurėlės,

14. O manu vienu, 

Vienu sunėlu, 

Jūdūji kepurėlė.

15. Anū usūnu, 

Granaterelu, 

Mėlynos manderelės,

16. 0 manu viėnu,

Viėnu sunelu, 

Pilkūji sermėgėlė;
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1079

Gotautienė

l. Ei, kieno, kieno 
Žalias kiemelis 2 k
Meironužiais barstytas?

2. Mano tėvelio 
Žalias kiemelis 
Meironužiais barstytas.

3. Žiūrėk, sesele, 
Pro stiklo langą, 
Kas vaikščioj ūlyčioje?

4. Vaikščioj gendroliai, 
Jauni kaplioriai, 
Ieško mūsų brolelio.

5. Ei, mažas, mažas 
Mūsų brolelis, 
Mažas ir jo žirgelis.

6. O kad ir mažas, 
Ir nedidelis, 
Bet puikiai parėdytas:

7. Tymu balnotas, 
Auksu žabotas, 
Sioringužiu uždengtas.

8. — Kelki, tėveli, 
Balnok žirgelį, 
Girdžiu: karužį šaukia.

9. Balnok, tėveli, 
Bėrą žirgelį, 
Reiks man šalin išjoti!

10. Mano brolelis 
Rygos miestely, 
Kad pristotų į karelį.

II. Ei, ženklink, ženklink, 
Tėvai, sūnelį, 
Į karužį leisdamas.

12. — Ant ko ženklinsiu, 
Ant ko pažinsiu 
Savo jauną sūnelį?

I3. — Anų ūsorių 
Granatierėlių 
Kiauninės kepurėlės,

I4. 0 mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Juodoji kepurėlė.

15. Anų ūsorių 
Granatierėlių 
Mėlynos mandierėlės,

16. 0 mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Pilkoji sermėgėlė.
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17. Anū usūnu, 

Granaterėlu, 

Obehnbšej žirge'lej, 

18. 0 manu viėnu, 

Vienu sune'lu, 

Jūdbėrbžis žirgelis.

19. Parbėg žirgelis 

Tėvu sune'lu 

Tajp pūjkej parėdytas: 

20. Tymu balnotas, 
Auksu žabotas, 

V
Sabrakelu užkibtas;

21. O pnė balne'lu, 

Pnė tyminė'lu, 

Margbji gromatėlė.

22. Prisimilšdinki, 

Manu seselė, 

Pnė skrynios ąntvožėlu.

23. Skrynę vūžysi, 

Drūbes rė'žysi, 

Gromatelę skajtysi.

24. Yra vardelis,

Yr pravardėje, 

Nė'ra manu brolelu, 

25. Nėra brolelu, 

Nėr artojėlu, 

Eauke'lu valdonė!u, 

26. Nėr vaidonelu, 

Nėr šienpjuvėlu, 

Ni ju mejlu žode'lu.

1090.

Vidikytė.

1. An6 phsė ąnt kardonu 4. 

Stov Vokečiū gendrolūkas. |ds

2. Stov Vokečiū gendrolūkas, 5. 

Karins savu strambžyju.

3. Kuris muštru ne mokėjų, 6. 

Vytims skūrą ižkapoju,

Vytims skūrą idkapdju;

Vajavotis ne galėju,

Vajavotis ne galėju, 

Gert ir valgyt ne norėjų,) 

Gert Ir vūlgyt ne norėjų, 

Lygonyčio pagulėjo.

7. O sausajnej sudžiovinti,— 

Taj karejvėlams valgyti.
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17. Anų ūsorių 
Granatierėlių 
Obelmušiai žirgeliai,

18. O mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Juodbėružis žirgelis.

19. Parbėg žirgelis 
Tėvo sūnelio, 
Taip puikiai parėdytas:

20. Tymu balnotas, 
Auksu žabotas, 
Sabrakėiiu užklotas,

21. O prie balnelio, 
Prie tyminėlio, 
Margoji gromatėlė.

22. Prisimušdinki, 
Mano sesele, 
Prie skrynios antvožėlio:

23. Skrynią vožysi, 
Drobes rėžysi, 
Gromatėlę skaitysi.

24. Yra vardelis, 
Yr pravardėlė, — 
Nėra mano brolelio,

25. Nėra brolelio, 
Nėr artojėlio, 
Laukelių valdonėlio,

26. Nėr valdonėlio, 
Nėr šienpiūvėlio 
Nei jo meilių žodelių!

•1080

Vidikytė

I. Anoj pusėj ant kardono 
Stov vokiečių gendroliukas,

2. Stov vokiečių gendroliukas, 
Karius savo stramūžijo:

3. Kuris muštro nemokėjo, 
Vytims skūrą iškapojo,

4. Vytims skūrą iškapojo, 
(2 k.) Vajavotis negalėjo,

5. Vajavotis negalėjo, 
Gert ir valgyt nenorėjo,

6. Gert ir valgyt nenorėjo, 
Ligonyčioj pagulėjo.

• 7. O sausainiai sudžiovinti — 
Tai kareivėliams valgyti.
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1081.
Viksvytė.

1. Tė'vu sūdė | 
Augu grūšia, J

e, o,
Jūdbarina, lūdna diena, 

Lūdna širdis manu (*).

(*) Ąnt tu pavydai u somūk „e, o, jūdbarina, lūdna 
diė'na, lūdna širdis manu“ po žė'dnu posmu žemiaūs.

2. Po ta grūšia.

Margas krėslas.

3. Tamė krisle
Sėdi brūlis,

4. Tūri rįnko 

Šviesų kšrdą.

5. Kardas m&nu— 

Miras manu,

6. Grabas minu— 

Dvaras m&nu,

7. Dūbe m&nu— 

Tėviškėlė.

8. Iš tu krėslu 

Atsikėlęs,

9. Ąnt sfi žirgu 

Užsisėdęs:

10. Jūkiv, brolau, 

Namff, aamff.

1080.

Viksvytė.

1. Augin tė’vas sūnelį, 
Sere bėrą žirgelį. J

2. Dar sune'lis n’ už&ugu, 

Jau žirgelį nužėrė.

3. Ej, tėveli, tėvdli, 

Ar tu mknę ženysi?

4. Ja tu manę ženysi, 
Augink šė'mus jautrius.

5. O prie šėmu jautelu, 
Dlrbdink naują žagrelę,

6. O pnė naujės žagrelės 

Kaldinki noragūžius.

7. Ja karūmenę lejsi, 

Nupirk ma tris tnubeles.

8. Viėna tnūba, tnubffsiu, 

Iš tėvelu jodamas,
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1081

Viksvytė

l. Tėvo sode l _ , 
S Z KAugo grūšia, j

E, o,
Juodbarina, liūdna diena,
Liūdna širdis mano!*

* Žemiau po kiekvieno posmo panašiai somuok: „E, o, juodbarina, liūdna diena, 
liūdna širdis mano!“

2. Po ta grušia 
Margas krėslas,

3. Tame krėsle 
Sėdi brolis,

4. Turi rankoj 
Šviesų kardą.

5. Kardas mano — 
Maras mano,

6. Grabas mano — 
Dvaras mano,

7. Duobė mano — 
Tėviškėlė!

8. Iš to krėslo 
Atsikėlęs,

9. Ant to žirgo 
Užsisėdęs:

10. — Jokiv, brolau, 
Namo, namo!

1082
Viksvytė

l. Augin tėvas sūnelį, l %
Šėrė bėrą žirgelį. j

2. Dar sūnelis n’užaugo, 
Jau žirgelį nušėrė.

3. Ei tėveli, tėveli,
Ar tu mane ženysi?

4. Jei tu mane ženysi, 
Augink šėmus jautelius,

5. O prie šėmų jautelių 
Dirbdink naują žagrelę,

6. O prie naujos žagrelės 
Kaldinki noragužius.

7. Jei kariuomenę leisi, 
Nupirk man tris triūbeles:

8. Viena triūba triūbuosiu 
Iš tėvelio jodamas,
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9. Ąntra tritiba tnubusiu, 

Par laukelį jodamas,

10. Trečia tnūba tnubusiu, 

Karūmenę stodamas.

11. Ej, sužiūru, sužiūru 
Karūmenė į manę.

12. Ir atėjn Žuvėdu puiks 

Žuvėdu puiks narsiųjų.

13. Kajp ąnt plėciaus sustojum, 
Visus Žuvedus iškapojum.

14. Mūsų Katkus labaj druts, 
Tikras būvu karalūks.

1OS3.

Bakšajtiėnė.

1.Verbos rytą nedėlo 

Dievas Prūsams padeju,

e, e, e, (*)  1 dg

(*) Ąnt tu pavydain lyrūk „e, e, e", su ąntrk ajlk 
žemiaūs kdžname pūsme.

Dievas Prūsams padeju. j

2. Svęnta Vona mums padeju, 

Kad Prąncūzus pargalėjum.

3. Iš muškietų smarkej pė'rėm, 

Su dejglnejs širdis vėrėm.

4. Daugel bėdų apturė'jum, 

Kol į Dąnską mes įvėjum.

10. Iš tu viė'ną 
Kiti žiūrėt i

5. Daug akmenų mes iššaudėm, 

Kol į pylj įsiiaužėm.

6. Lėkė gaivos, kajp kopūstas, 
Bėgu kraujas, kajp upelis.

7. O Prąncūzaj kajp pamatė, 

Kajp ožėj barzdas pastatė.

8. Miė'stu vajkaj buntaunjfnkaj, 

Apsiskųndė pulkaunjnkuj.

9. Pulkauninkas provą darė, 

Darydamas pečiūs traukė.

plakt pradeju,
e norėjų.

1084.

Senkauskiėnė.

1. Stov karėjvej ąnt vartos, 
Šalčiu kančia visados. į ds.

2. Prūsu z'e'mė be karalaus, 

Mūsų brolus visūs varė.
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9. Antra triuba triūbuosiu 
Per laukelį jodamas,

10. Trečia triūba triūbuosiu 
Kariuomenę stodamas.

11. Ei, sužiuro, sužiuro 
Kariuomenė į mane.

12. Ir atein žuvėdų puiks, 
Žuvėdų puiks narsiųjų.

13. Kai ant pleciaus sustojom, 
Visus žuvėdus iškapojom.

14. Mūsų Katkus labai drūts, 
Tikras buvo karaliuks.

1083
Bakšaitienė

Verbos rytą nedėlioj
Dievas prūsams padėjo, 
E> e’ e>* l 2 k

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e, e" su antrąja eilute.

Dievas prūsams padėjo. I

2. Šventa Ona mums padėjo, 
Kad prancūzus pergalėjom.

3. Iš muškietų smarkiai pėrėm, 
Su deiginiais širdis vėrėm.

4. Daugel bėdų apturėjom, 
Kol į Danską mes įėjom.

5. Daug akmenų mes iššaudėm, 
Kol j pilį įsilaužėm.

6. Lėkė galvos kaip kopūstas, 
Bėgo kraujas kaip upelis.

7. O prancūzai kai pamatė, 
Kaip ožiai barzdas pastatė.

8. Miesto vaikai buntauninkai 
Apsiskundė pulkauninkui.

9. Pulkauninkas provą darė, 
Darydamas pečius traukė.

10. Iš tų vieną plakt pradėjo,
Kiti žiūrėt nenorėjo.

1084
Senkauskienė

l. Stov kareiviai ant vartos, 
Šalčio kenčia visados. (2 k )

2. Prūsų žeme be karaliaus 
Mūsų brolius visus varė.
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3. Didis Diėvas ne padSju, 

Kad Prąncūzaj pargaleju.

4. Ii paraitos s markėj pėrė, 

Su dėjginejs širdis vėrė.

5. Mėsų brūlej šalė jėju, 

Su Prąncūzajs susijūju,

6. Su Prąncūzajs susijūju, 

Visiems galvas nukapūju.

7. Kad Prąncūzas pasitlku, 
Mūsų brūlu maz'ūj llku.

8. Kad Prusūkaj narni! jėju, 

Mus sesūtę pavilūju.

9. Pastors saku bažnyčio, 

Žmūnis kalba karčemė.

10. Ar tu akiū ne turėjej, 

Kad su tūkiu sukalbėjej?

11. Jau ne česas atsimėsti, 

Kajp į Venciu rėjkia vėsti, 

12. Jau vargūnaj senėj šaukia 
Ir pūstoras mknę laukia.

1085.
V
s o p y t ė.

1. O kur tu buvaj, i 
Dukrelė manu | ds 

Tajp ilgaj ne parėjėj?J

2. Ar tu ne zinaj, 

Močiūtė manu, 

O kur aš buvaū, buvau?

3. O aš te buvaū,

Aš te vajkščiojau, 

Kur vajną vajavūju.

4. O aš te maČiaū

Daug naujynėlu, 

Didziūs dyvus regėjau.

&. O ir atėju 

Daug karejvelu, 
Daug jaunėju brolėlu.

6. O taj jau eju
Pro ju šaleles 

Tos kūlkos kajp bitelės.

7. O ir pavirtu

Mūsų brolelis, 

Kajp gino ąnžūlėlis.

8. O. taj parėju

Par jū širdelę 

Ta kiliką kajp bitelė.

9. O ir Atlėkė

Trys rajbos gegelės 

Iš z’alūsios girelės.

10. Viena nūtupė

Rajbk gegelė 

Salė brūlu šalelės
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3. Didis dievas nepadėjo, 
Kad prancūzai pergalėjo.

4. Iš parnetos smarkiai pėrė, 
Su deiginiais širdis vėrė.

5. Mūsų broliai šalia jojo, 
Su prancūzais susijojo,

6. Su prancūzais susijojo, 
Visiems galvas nukapojo.

7. Kad prancūzas pasitiko, 
Mūsų brolių mažai liko.

8. Kad prūsokai namo joje. 
Mūs sesutę paviliojo.

9. Pastors sako bažnyčioj, 
Žmonės kalba karčiamoj.

10. Ar tu akių neturėjai, 
Kad su tokiu sukalbėjai?

11. Jau ne čėsas atsimesti, 
Kai į vinčių reikia vesti,

12. Jiau vargonai seniai šaukia, 
Ir pastoras mane laukia.

1085
Sopytė

l. — O kur tu buvai, l 
Dukrele mano, Į 2 k. 
Taip ilgai neparėjai?]

2. — Ar tu nežinai, 
Močiute mano, 
O kur aš buvau, buvau?

3. O aš ten buvau, 
Aš ten vaikščiojau, 
Kur vainą vajavojo.

4. O aš ten mačiau 
Daug naujienėlių, 
Didžius dyvus regėjau.

5. O ir atėjo
Daug kareivėlių, 
Daug jaunųjų brolelių.

6. O tai jau ėjo 
Pro jų šaleles 
Tos kulkos kaip bitelės!

7. O ir pavirto 
Mūsų brolelis 
Kaip girioj ąžuolėlis.

8. O tai perėjo 
Per jo širdelę 
Ta kulka kaip bitelė.

9. O ir atlėkė 
Trys raibos gegelės 
Iš žaliosios girelės.

10. Viena nutūpė 
Raiba gegelė 
Salia brolio šalelės,
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11. Ąntrk nbtupė

Rajbš. gegelė.

Galė brolu galvelės, 

12. O ši trečioji

Rajba gegelė—

Galė brolu kojelu.

13. Katrė, niitupė 
v 
Salė Salelės,

Taj ta brėltt močiutė;

14. Katrk niitupė 

Galė galvelės— 

Taj ta brolu seselė;

15. Katrė n ii t upė 
Galė kojelu—

Taj ta brėlu mergelė.

1086.

Diėvienė.

1. Ej, tėveli, 
V 
Šerk ma bėrą žirgelį, 

Jčsiu i krygėlę, 1 
Į d'idę krygėlę. J

2. Barė mknę kapitons 

Stramiižyju pulkaunfnks: 

Tu ne mėki šauti, 
v 
Šaudyklės iajkyti.

3. Ej, močuitė, močiutė, 

Motynėlė senoji, 

Ąnt ku užauginaj 

Jaumausį sūnelį?

4. Augindama, nešiojej, 

Nešiodama, dumojej: 

Užaugs artojėlis, 

Siė'nu pjovėjėlis.

6.

5. Ej, sūnyti, sūnyti, 

Sunytėli jaunasis, 

Kū tau pagajlėju. 
Kad tajp graiidžej vėrki?

Ar tau gajia tėvėlu?

Ar senosios močiutės, 

Ar brolu, sesėlu, 

O ar giminČlu?

7. Ni ma gajia tėvėlu, 

Ni senosios močiutės, 

Ni- brolu. sesėlu, 

O ni giminėlu,

8. Tik ma gajia mergelės 

Ir jos jaund diėnelu, 

Rūtų vajnikėlu, 

Aukščiu žiėdelu.
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11. Antra nutūpė 
Raiba gegelė 
Gale brolio galvelės,

12. O ši trečioji 
Raiba gegelė — 
Gale brolio kojelių.

13. Katra nutūpė 
Salia šalelės — 
Tai ta brolio močiutė,

14. Katra nutūpė 
Gale galvelės — 
Tai ta brolio seselė,

15. Katra nutūpė 
Gale kojelių — 
Tai ta brolio mergelė.

•1086

Dievienė

>l. — Ei tėveli,
Šerk man bėrą žirgelį,
Josiu į krygelę, I 2 
Į didžią krygelę! j

2: Barė mane kapitons, 
Stramūžijo pulkauninks: 
— Tu nemoki šauti, 
Šaudyklės laikyti!

3. — Ei močiute, močiute, 
Motinėle senoji, 
Ant ko užauginai 
Jauniausią sūnelį?

4. Augindama nešiojai, 
Nešiodama dūmojai: 
Užaugs artojėlis, 
Šieno piovėjėlis.

5. — Ei sūnyti, sūnyti, 
Sūnytėli jaunasis, 
Ko tau pagailėjo, 
Kad taip graudžiai verki?

6. Ar tau gaila tėvelio, 
Ar senosios močiutės, 
Ar brolių seselių, 
O ar giminėlių?

7. — Nei man gaila tėvelio, 
Nei senosios močiutės, 
Nei brolių seselių, 
O nei giminėlių,

8. Tik man gaila mergelės 
Ir jos jaunų dienelių, 
Rūtų vainikėlio, 
Aukselio žiedelio!
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1089.

B a č y s.

7. Aš nusikeiau 
Tymu balnužė'lj,— 

Taj manu pnėgalvužė'lej, 
Margiejiė pnėgalvė'lej;

8. Aš pasiguldžiati, 
V 
Sviė'sų kardužė'lį,— 

Taj manu gulovužė'lė, 

Manu jauni merge'lė.

9. O kad aš jojau 

Sjmtą myle'lu, 

Aš, jiunas karejvuželis, 

Karalaus dragunė'lis.

10. Krygužė vieno 

Nėr minu miėTu, 

Tajp jaunu karėjvužė'lu, 

Karalaus dragunė'lu.

11. Aš pasikračiaū, 

Aš pasipurčiau, 

Sjfmtą karėjviu iškirtau, 

Aš jaunas karejvė'lis,

12. O aš iškirtaū

Sįmtą karumenės, 

Aš jaunas karejvuželis, 

Karalaus dragunė'lis

1, Ej, geriau, geriau, j dg 
Gerda m s, dumdjau, J 

Kur šęnję naktį nakvčsiu | 
Nakvynbžę lajkysiu? J

2. Ar šilė po šė'kšta? 

Ar gino po liepa?

Ar kieme pas mergužėlę, 

Ar kieme pas mergiižę?

3. Ne žilė po šekšta, 

Ne gino po hė'pa, 

Ne kiė'me pas mergužėlę (),  

Ni kiė'me pas mergtižę.

*

4. Aš prisirišaū 

Bė'rą žirgužė'lj 

Po žalaja hėpužė'le, 

Po Ijnkstanče šakele;

5. Aš prisikarpiaii 1

(*) Mergbžė <= pati.

Pušū šakužėlu,—

Taj manu abrakužėlis 

Minu bėrim žirge'luj;

6. Aš pasistačiau 1

Margą šaudyklė'lę,—

Taj rajbiėjie gajdužė'lej 

Manu tąmsids naktelės.
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*1087

Baiys

1. Ei, gėriau, gėriau, 1
f 2 KGerdams dūmojau, J

Kur šiąją naktį nakvosiu, l 2 k
Nakvynužę laikysiu: '

2. Ar šile po šiekšta, 
Ar girioj po liepa, 
Ar kieme pas mergužėlę, 
Ar kieme pas mergužę?

7. Aš nusikėliau 
Tymo balnužėlį — 
Tai mano priegalvužėliai, 
Margieji priegalvėliai.

8. Aš pasiguldžiau 
Šviesų kardužėlį — 
Tai mano gulovužėlė, 
Mano jauna mergelė!

3. Ne šile po šiekšta, 
Ne girioj po liepa, 
Ne kieme p.as mergužėlę, 
Nei kieme pas mergužę.

4. Aš prisirišau 

Bėrą žirgužėlį 
Po žaliąja liepužėle, 
Po linkstančia šakele.

5. Aš prisikarpiau 
Pušų šakužėlių — 

Tai mano abrakužėlis 
Mano bėram žirgeliui!

6. Aš pasistačiau 
Margą šaudyklėlę — 
Tai raibieji gaidužėliai 
Mano tamsios naktelės!

9. O kad aš jojau 

Šimtą mylelių, 
Aš jaunas kareivužėlis, 
Karaliaus dragūnėlis.

10. Krygužėj vienoj 
Nėr mano mielo, 
Taip jauno kareivužėlio, 
Karaliaus dragūnėlio.

11. Aš pasikračiau, 
Aš pasipurčiau, — 
Šimtą kareivių iškirtau 
Aš jaunas kareivėlis,

12. O aš iškirtau 
Šimtą kariuomenės, 
Aš jaunas kareivužėlis, 
Karaliaus dragūnėlis!
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1098.

Norviliėnė.

1. Ej, brčiau, broliikaj, 

Balnok žirgą.

Kur josi, brolūkaj? 1 
Į krygiižę. f

4. O ar aš gedėsiu 

Bėru žirgu? 

Ar aš želavosru 
Sviėsaūs kardu?

2. O da ne prijojau 

Ni Lietuvos, 

Sutikau kazokus 

Be šaudykla.

3. Atėmė iš manęs 

Bėrą žirgą, 

Ištraukė iš r^nku 
v 
Sviėsų kardą.

5. O ni aš gedėsiu 

Bėru žirgu

Ni aš želavosiu 
v 
Šviesaus kardu.

6. O, giria, giružė, 

Tu, žaloji,

O kokni paukštelu 

Vaidoniižė

1089.

Norvilienė.

1. O kan6, kand
Žilas kiemelis 

Jovarbžiu krūmelis?

2. Manu tėve'lu, 
Žalas kiėme'lis, 

Jovarilžiu krūmelis,

3. Ej, augln, augin, 

Tėvas sune'lį, 
Sau didį užvadėlį.

4. Da n’ užauginu, 

Da n’ užnešioju, 
Usaraj ir atjoju.

5. Visu usaru, 

Granaterėlu, 
Aukštosios kepurėlės,

6. O manu vienu, 

Vienu sune'lu, 
v 

Sirminė kepurėlė;
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•1088

Norvilienė

1. — Ei brolau broliukai, 
Balnok žirgą!
— Kur josi, broliukai? 1 _ . J \ 2 k
— Į krygužę! į

2. 0 dar neprijojau 
Nė Lietuvos, 
Sutikau kazokus 
Be šaudyklių.

3. Atėmė iš manęs 
Bėrą žirgą. 
Ištraukė iš rankų 
Šviesų kardą.

1089

Norvilienė

l. 0 kieno, kieno
Žalias kiemelis, l „ .

? z kJovaružių krūmelis? J

2. Mano tėvelio 
Žalias kiemelis, 
Jovaružių krūmelis.

3. Ei, augin, augin 
Tėvas sūnelį, 
Sau didį užvadėlį.

4. 0 ar aš gedėsiu 
Bėro žirgo, 
Ar aš žėlavosiu 
Šviesaus kardo?

5. 0 nei aš gedėsiu 
Bėro žirgo, 
Nei aš žėlavosiu 
Šviesaus kardo!

6. 0 giria giruže 
Tu žalioji, 
0 kokių paukštelių 
Valdonužė!

4. Dar n’užaugino, 
Dar n'užnešiojo, 
Usarai ir atjojo.

5. Visų usarų 
Granatierėlių 
Aukštosios kepurėlės,

6. 0 mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Sirminė kepurėlė!
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7. Visli usžru, 

Granaterėlu 

Mėlyni žiponėlej, 

8, O manu vienu, 

Vienu sunelu, 

Pilkūji sermėgėlė;

9. Visti usaru, 

Granaterėlu 
Žalu šilku jūstelės, 

10. O manu viėnu, 

Vienu sune'lu, 

Jridos šaržos jūstėlė.

1090.
Gotautiėnė.

1. Pastačiau bhtelį 

Ąnt jūrių krašte'lu, 

Vilojau mergelę 1 
Dvylikos mete'lu. j

2. Palauk, bernužėli, 

Baltas dobilėli, 

Dūk ma jaunaj augti, 

Pas močiiitę laukti.

3. Bepig tau, mergelė, 

Pas močiiitę laukti, 

Beda ma, berneluj, 

Svetimū šalelė;

4. Ąnt tavu galvelės 

Vajnlkas žalavu,

O ąnt manęs jaunu 

Kaškiėta žėreju;

5. Ąnt tavu rąnkelu 
Aukselu žiėdelej, 

O ąnt manęs jaunu 

Kardelis švytavu;

6. Pro tavu šalelę 

Dvi bitžiti bjmbė, 

O pro manęs jaunu
V
Svynu kūlkos kaukė;

7. Po tavu kojelu 

Dobilaj žalavu, 

O po manim jaunu 

Krauju tipis teka.

1091.
J u š k y t ė (*).

(*) Palygink 622 ir 629 dajnas.

1. Augin tėvelis 
Viėną sundlį,

Sau dldj užvadėli, 
Karaluj karejvėlj.

ds
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7. Visų usarų 
Granatierėlių 
Mėlyni žiuponėliai,

8. O mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Pilkoji sermėgėlė!

9. Visų usarų 
Granatierėlių 
Žalių šilkų juostelės,

10. O mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Juodos šaržos juostelė!

•1090
Gotautienė

l. Pastačiau butelį 
Ant jūrių kraštelio, 
Viliojau mergelę l 2 k 
Dvylikos metelių, j

2. — Palauk, bernužėli, 
Baltas dobilėli, 
Duok man jaunai augti, 
Pas močiutę laukti.

3. — Bepig tau, mergele, 
Pas močiutę laukti, — 
Bėda man berneliui 
Svetimoj šalelėj;

4. Ant tavo galvelės 
Vainikas žaliavo, 
O ant manęs jauno 
Kaškieta žėrėjo;

5. Ant tavo rankelių 
Aukselio žiedeliai, 
O ant manęs jauno 
Kardelis švytavo;

6. Pro tavo šalelę 
Dvi bituti bimbė, 
O pro mane jauną 
Švino kulkos kaukė;

7. Po tavo kojelių 
Dobilai žaliavo, 
O po manim jaunu 
Kraujo upė teka!

1091
Juškytė

l. Augin tėvelis 
Vieną sūnelį, 
Sau didį užvadėlį, l 2 k 
Karaliui kareivėlį, j
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2. O kad aj jėjau 

Ir į krygelę,— 

Visu laukaj suarti, 

Tik tėvėlu ne arti.

3 O ir suprašė 

Tėvas talke'lę, 

Lauke'lu artojė'lus, 

Jaute'Iu valdonė'lus.

4. Par dieną arė, 

Varsnų n’ užarė, 

Kajp namučiu parvarė, 

Grynais siaudajs pašėrė,

5. Narni! parvarė, 

Siaudajs pašėrė, 

Grynajs siaudajs pašėrė, 

Rudyniižiu pagyrdė,

6. O kajp išėju 

Į lauką arti,

Sustdję, švllpavoju, 

Jaute'lej būbavoju.

7. O ir supratu 

Semi jautėlej, 

Kad ne tėvu sune'lej, 

Ne tauku artojėlej.

8. O kajp išėju 

Brole'lej £rti, 

Jiė irė, dajnudami, 
Jaute'lej būbūdami

9. Par dieną arė, 

Lauką Užarė, 

Kajp namoniu parvarė, 

Atolūžiu paganė,

10. Namu parvarė, 

Atėle ganė, 

Atolčžy paganė, 
V
Šaltini! žiu pagyrdė.

1O»«

Adomajtiėnė.

1. Galė tėvu iauke'lu

A. u g žalas ąnžūlėlis;

Ej, ^nžūiaj, ąnžulėli, 
Žada tavę pakirsti.

2. Kad ir mknę paklrste,

Sake'lės pagenėste,

I šalis šilta vasarėlė, 
Ž&lUs manu šakėlės.
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2. O kad aš jojau 
Ir į krygelę, — 
Visų laukai suarti, 
Tik tėvelio nearti.

3. O ir suprašė 
Tėvas talkelę — 
Laukelių artojėlius, 
Jautelių valdonėlius.

4. Per dieną arė — 
Varsnų n’užarė, 
Kai namučio parvarė, 
Grynais šiaudais pašėrė;

5. Namo parvarė — 
Šiaudais pašėrė, 
Grynais šiaudais pašėrė, 
Rūdynužiu pagirdė;

6. O kai išėjo 
Į lauką arti, 
Sustoję švilpavojo, 
Jauteliai būbavojo.

7. O ir suprato 
Šėmi jauteliai, 
Kad ne tėvo sūneliai, 
Ne laukų artojėliai.

8. O kai išėjo 
Broleliai arti, 
Jie arė dainuodami, 
Jauteliai — būbuodami.

9. Per dieną arė — 
Lauką užarė, 
Kai namonio parvarė, 
Atolužiu paganė;

10. Namo parvarė — 
Atole ganė, 
Atolužy paganė, 
Saltinužiu pagirdė.

1092

Adomaitienė

l. Gale tėvo laukelio 
Aug žalias ąžuolėlis.
— Ei ąžuolai ąžuolėli, l 2 k
Žada tave pakirsti! f

2. — Kad ir mane pakirste, 
Sakeles pagenėste, 
Išauš šilta vasarėlė, 
Žaliuos mano šakelės!
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3. Augin tėvas sunėlį, 
Žad lejsti kariimenę. 

Lydė'k m&nę, seserėlė, 

Nors par lygų laukelį.

4. Lydė'te-palydėsiu, 

Žodelį prakalbėsiu:— 

Ar sugrjnši, brolužėli, 

Baltasis dobilėli?

7. Kad aš kelau rytelį, 

Aš ėjaū į laukelį;

Yr daug laukė artojėlu, 

Nėra manu brolelu.

8. Kad aš kė'lau rytelį, 

Aš ėjau į ląnkelę;

Yr daug iąnkū šiėnpjuvėlu, 

Nė'ra manu brolelu.

5. Jau grjfnžte-ne sugrjnšiu, 9. 
Žirgelį pargnįnžįnsiu, 

Parsiųnsdinsiu gromatėlę 

Ir šilkelu kuske'lę.

Kad aš kėlau rytelį, 

Aš ėjad į stajnelę;

Yr daug stajnio bėrė z'Irgu, 

Nėra m&nu brolelu.

6. Gromatėlę skajtysiu, 

Ašarėles barstysiu;

Yra vardas, pravardė'lė, 

Nė'ra manu brolelu.

10. Nėr, nėr tokiu manu miė'lu, 

Kajp tik manu brolelis, 

Nėr, nėr tėkiu manu mielu

Brolelu-raj toj ė'lu.

1093.

Bakšiįjtiėnė.

1. ĄnkstI rytą rytužėlį 
V
Sė'nau bėrą žirgužėlį,

Aš išgirdau baiąndėlę 
Bėru žirgu stajnelė.

ds

3. Ej, kū vėrki, brolužėli, 

Ej„ku vėrki, baląndė'li? 

Ar parūpu kelonėlė?
V
Si tąmsioji naktelė?

2. Ne baląndos balsužėlis, 

Ni giružės paukštužėlės, 

Verkia musu brolužėlis

Bėru žirgu stajnelė.
100

4. Ni ma rūpi kelonėlė, 

Si tąmsioji naktužėlė, 

Jau prapūldžiau jaunas 

dienas 

Sulyg šiū rudenėlu.



3. Augin tėvas sūnelį, 
Žad leisti kariuomenę. 
— Lydėk mane, seserėle, 
Nors per lygų laukelį!

-4. — Lydėti palydėsiu, 
Žodelį prakalbėsiu: 
Ar sugrįši, brolužėli, 
Baltasis dobilėli?

7. Kad aš kėliau rytelį, 
Aš ėjau į laukelį, — 
Yr daug lauke artojėlių, 

' Nėra mano brolelio.

8. Kad aš kėliau rytelį, 
Aš ėjau į lankelę, — 
Yr daug lankoj šienpiūvėlių, 
Nėra mano brolelio.

5. — Jau grįžti nesugrįšiu, 
Žirgelį pargrąžinsiu, 
Parsiųsdinsiu gromatėlę 
Ir šilkelio kuskelę.

9. Kad aš kėliau rytelį, 
Aš ėjau į stainelę, — 
Yr daug stainioj bėrų žirgų, 
Nėra mano brolelio.

6. Gromatėlę skaitysiu, 
Ašarėles barstysiu, — 
Yra vardas pravardėlė, 
Nėra mano brolelio.

10. Nėr, nėr tokio mano mielo, 
Kaip tik mano brolelis, 
Nėr, nėr tokio mano mielo 
Brolelio raitojėlio!

1093

Bakšaitienė

l. Anksti rytą rytužėlį 
Šėriau bėrą žirgužėlį, — 
Aš išgirdau balandėlę l 
Bėro žirgo stainelėj. j

3. — Ei, ko verki, brolužėli, 
Ei, ko verki, balandėli? 
Ar parūpo kelionėlė, 
Si tamsioji naktelė?

2. Ne balandos balsužėlis, 
Nei giružės paukštužėlės, — 
Verkia mūsų brolužėlis 
Bėro žirgo stainelėj.

4. — Nei man rūpi kelionėlė, 
Si tamsio;i naktužėlė, — 
Jau prapuldžiau jaunas dienas 
Sulig šiuo rudenėliu!
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5. Kad išėjtu brolužėlis, 

Brolelis kū jauninusias, 

Pabalnūtu ma žirgelį

Su tymėlu balnėlu.

6. Ir išėjo brolužėlis, 

Brolelis kū jauniausias, 

Pabalnojo ma žirgelį

Su tyme'lu balne'lu.

7. į kilpelę stėdamas, 

Ąnt žirgėlu sėsdamas, 

Dėkavoju tėvužėluj, 

Kad mažą užauginu,

8. Dėkavoju tėvužėluj, 

Kad mažą užauginu:— 

Jau sudiėvu tėvužėluj

Ir senajaj močiūtej.

9. Pro vartūžius jodamas, 

Kepuriižę keldamas;—

Jau sudievu broložėlams, 

Jaunėms manu seselėms.

10. Ulycūže jodamas, 

Iš šaudyklės šaudamas:— 

Jau sudiėvu kajmynėlams 

Ir kiėmu draugalėlams.

11. Par iaukūžį jodamas, 
Žirgelį mūdrindamas, 

Ne nuvaldafi ni žirge'lu 

Par graudžias ašarėles.

12. Pnė kariimenės jodamas, 

Į glitūžę stodamas, 

Meldžiū: prijlmk, pulkužėli, 

Manę jauną brolelį.

13. Puikaunįnkas pulkus statė, 

Gendrolus suriktavu, 

Pats ciėconus pirma ėjdams, 

Į puikūs pažymyju.

1094.

Bakšajtiėnė.

1. Augin tėvužėlis | 
Vieną sunužėlj, J

Sau didį užvaduželį, į . 
< u SKaraluj karejvėlį. J

2. O da ne užaugu 

Manu sunužėlis,

Apstoju karejvužėlej, 
Dragunūžiu pulkelis.

3. O ir sugavu

Manu sunužėlį 

Trys šjmtas karejvuželu, 
Dragunūžiu pulkelis.
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5. Kad išeitų brolužėlis, 
Brolelis kuo jauniausias, 
Pabalnotų man žirgelį 
Su tymelio balneliu.

6. Ir išėjo brolužėlis, 
Brolelis kuo jauniausias, 

' Pabalnojo man žirgelį 
Su tymelio balneliu.

7. Į kilpelę stodamas, 
Ant žirgelio sėsdamas, 
Dėkavoju tėvužėliui, 
Kad mažą užaugino;

8. Dėkavoju tėvužėliui, 
Kad mažą užaugino, — 
Jau sudievu tėvužėliui 
Ir senajai močiutei!

9. Pro vartužius jodamas, 
Kepuružę keldamas, — 
Jau sudievu brolužėliams. 
Jaunoms mano seselėms!

10. Olyčuže jodamas, 
Iš šaudyklės šaudamas, — 
Jau sudievu kaimynėliams 
Ir kiemo draugalėliams!

11. Per laukužį jodamas, 
Žirgelį mudrindamas, 
Nenuvaldau nė žirgelio 
Per graudžias ašarėles.

12. Prie kariuomenės jodamas, 
Į glitužę stodamas, 
Meldžiu: — Priimk, pulkužėll, 
Mane jauną brolelį!

13. Pulkauninkas pulkus statė, 
Gendrolius suriktavo, 
Pats ciesorius, pirma eidams, 
Į pulkus pažymėjo.

1094
Bakšaitienė

1. Augin tėvužėlis 
Vieną sūnužėlį, 
Sau didį užvadužėlį, 
Karaliui kareivėlį.

2 k.

2 k.

2. O dar neužaugo 
Mano sūnužėlis, 
Apstojo kareivužėliai, 
Dragūnužių pulkelis.

3. O ir sugavo 
Mano sūnužėlį 
Trys šimtai kareivužėlių, 
Dragūnužių pulkelis.
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4. O ir uz'deju 

Manu sunužė'luj

Aūkštąję kepuružglę 

Su kovėlu plunksnele,

5. O ir apvllku 

Minu sunuželį

Mėlyna sermėgužė'le, 

Karalaus manderele,

6. O ir pastatė 

Manu sunužė'lį

| pirmąję glitužėlę 

Tarp baltųjų brolelu,

7. O ir nušūvė

Manu sunuželį

Su pirmųjų šuvužė'lu 

Iš margos šaudyklė'lės.

8. Lė'kė galvužčlės, 

Kajp kopustuželis, 

Sklido kraujuželis, 

Kajp vąndenužė'lis,

Virtu pats liėmenuz’elis, 

Kajp girios ąnžulelis.

1095

Blažiė'nė.

1. O kad tiė Prąncūzaj 

Būt visi praptflė; 

Mes, bėdni karėjvej, । 
Mes, b&ini karėjvej, | ds 

Dėl anfi vajkščiojum. J

2. Iš granatu mhšė, 
Prūsu mūrus gnūvė; 
Aš tik taj dajraūsi, 
Aš tik taj dajraūsi, 
Katrąn šalį virsiu?

3. Atėjna pllšeris, 

Rūnas gydydamas,

Atėjna ir kimjgs, 

Atėjna ir kūnįgs 
Ąnt maru patykti.

4. Jis ne z’iur, kajp žmogus, 
Tajp labaj ronotas 
O tik taj jis žiūri, 
O tik taj jis žiūri, 

Kas kišcniuj yra?

5. Mums katilus davė, 
Visiė'ms padalinu, 

O tiktaj mums bė'da, 

O tiktaj mums beda, 

Kad nėr kum išsivirti.
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4. O ir uždėjo 
Mano sūnužėliui 
Aukštąją kepuružėlę 
Su kovelio plunksnele.

5. O ir apvilko 
Mano sūnužėlį 
Mėlyna sermėgužėle, 
Karaliaus mandierėle.

6. O ir pastatė
Mano sūnužėlį
Į pirmąją glitužėlę 
Tarp baltųjų brolelių.

7. O ir nušovė
Mano sūnužėlį
Su pirmuoju šūvužėliu 
Iš margos šaudyklėlės!

8. Lėkė galvužėlė 
Kaip kopūstužėlis, 
Sklido kraujužėlis 
Kaip vandenužėlis, 
Virto pats liemenužėlis 
Kaip girios ąžuolėlis!

1095

Blažienė

l. O kad tie prancūzai 
Būt visi prapuolę! 
Mes biedni kareiviai, 
Mes biedni kareiviai 
Dėl anų vaikščiojom.

2. Iš granatų mušė, 
Prūsų mūrus griovė; 
Aš tiktai dairausi, 
Aš tiktai dairausi, 
Katrą šalį virsiu.

3. Ateina pilšeris, 
Ronas gydydamas, 
Ateina ir kunigs, 
Ateina ir kunigs 
Ant maro patikti.

4. Jis nežiūr, kai žmogus 
Taip labai ronotas, 
O tiktai jis žiūri, 
O tiktai jis žiūri, 
Kas kišenėj yra.

2 k

5. Mums katilus davė, 
Visiems padalino, 
O tiktai mums bėda, 
O tiktai mums bėda, 
Kad nėr kuo išsivirti
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1O9G

J u š k y t ė.

t. Pas tėvelį augau, 

Saldų midų gėriau,, 

Aš nusišėriau 
Bėrą žirgelį 

Gr/nomis avižėlėms.

2. f kilpelę stčjau, 

Ąnt žirge'lu sėdau:— 

O jau sudiėvu 

Tė'vuj, močibtej 

Ir vlsaj giminėlėj.

3. Bėgk, manu žirgeli, 

Bėgk, manu bėrasis, 

LikI pribėgsi 
Žalą ląnkelę, 

Baltūsįus dobilėlus.

4. fisk, minu žirgeli, 

Ėsk, manu bėrasis, 

Rejks ma žaboti 
ds Ir kamanėti, 

Į krygiižę nujoti.

5. Bėgk, manu žirge'li, 

Bėgk, manu bėrasis, 

Likl pribėgsi 

Srovės upelį, 
V 
Cystąjį vąndenelį.

6.. Gerk, manu žirge'li, 
Gerk, manu bėrasis, 

Rejks ma žaboti 

Ir kamanoti, 

Į krygiižę nujėti.

1097.

Gotautiėnė

1 Sęndiėn diena, J
Taj manu diėne'Iė, J

Ryto diena Į 
Karumenę joti. |

2.. Kad aš jojau 
. Par margą dvarelį,

Visos mergužės 
Į manę žiurėju,

3. Visos mergužės 
į manę žiurėju,

Viena mergužė, 
Ji mane norėjų.
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1096

Juškytė

I. Pas tėvelį augau, 
Saldų midų gėriau,

2 k.

4. Ėsk, mano žirgeli, 
Ėsk, mano bėrasis, 
Reiks man žaboti 
Ir kamanoti, 
Į krygužę nujoti.

Aš nusišėriau 
Bėrą žirgelį 
Grynomis avižėlėms.

2. I kilpelę stojau, 
Ant žirgelio sėdau, — 
0 jau sudievu 
Tėvui močiutei 
Ir visai giminėlei!

5. Bėk, mano žirgeli, 
Bėk, mano bėrasis, 
Ligi pribėgsi 
Srovės upelį, 
Cystąjį vandenėlį.

3. Bėk, mano žirgeli, 
Bėk, mano bėrasis, 
Ligi pribėgsi 
Žalią lankelę, 
Baltuosius dobilėlius.

6. Gerk, mano žirgeli, 
Gerk, mano bėrasis, 
Reiks man žaboti 
Ir kamanoti, 
Į krygužę nujoti!

1097

Gotautienė

I. Šiandien diena — 
Tai mano dienelė, 
Rytoj diena — 
Kariuomenę joti.

\ 2 k Kad aš jojau
j ' Per margą dvarelį,
l 2 k Visos mergužės
J ' Į mane žiūrėjo;

3. Visos mergužės 
Į mane žiūrėjo, 
Viena mergužė — 
Ji mane norėjo.



4. Kum gerejejs, 
Jaundji mergelė?

Ar karėjviu 
Aukšta kepurėle?

5. Kum gerejejs, 
Jaunoji mergelė?

Ar karėjviu 

Trumpa manderėle?

6. Kum gerejejs, 

Jaunoji mergelė?

Ar karė'jviu 
¥ 
Sviė'siūju karde'lu?

7. Kum gerė'jejs, 

Jaunoji mergelė?

Ar karėjviu

Tyme'lu balnėlu?

8. Kum gerė'jejs, 

Jaunoji merge'lė?

Ar karė'jviu 

Bė'ruju žirge'lu?

9. Aš užsėsi u 
Ąnt bėru žirgelu, 

Ne pavysi

Manę, mergužėlė.

10 Aš įstosiu 

J didį pulkelį, 

Ne pažjnsi

Mknę, mergužė'lė.

11 Palydė j u

Manę mergužė'lė,— 

Grįnžk, mergelė, 

Atgal pas tėve'lį.

1O9S.

Valajtiėnė.

1. Augin tėvas sunužė'lį, 

Tėvulėlis sunužė'lį, 

Augindamas,džiaūgės, 1 
Kad bus užvadėlis. /

2. Šerk, tėveli, ma z'irge'lį, 

Pirk tym'inį balnužėlį, 

Kaldinki karde'lį, 

Siūdink manderė'lę.

3. Kas tau kaltas, sunužėli, 

Kas tau kaltas, dobilėli?

O kū tu užaugaj, 

Kajp gino medelis?

4. Jau saulelė lėjdusi, 

Vakarėlis radūsi, 

Dar mūsų brole'lis 

Tėvelu dvarely.
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4. Kuo gėrėjais, 
Jaunoji mergele? 
Ar kareivio 
Aukšta kepurėle?

5. Kuo gėrėjais, 
Jaunoji mergele? 
Ar kareivio 
Trumpa mandierėle?

6. Kuo gėrėjais, 
Jaunoji mergele? 
Ar kareivio 
Šviesiuoju kardeliu?

7. Kuo gėrėjais, 
Jaunoji mergele? 
Ar kareivio 
Tymelio balneliu?

8. Kuo gėrėjais, 
Jaunoji mergele? 
Ar kareivio 
Bėruoju žirgeliu?

9. Aš užsėsiu 
Ant bėro žirgelio — 
Nepavysi
Mane, mergužėle!

10. Aš įstosiu 
Į didį pulkelį — 
Nepažinsi 
Mane, mergužėle!

11. Palydėjo 
Mane mergužėlė, — 
Grįžk, mergele, 
Atgal pas tėvelį!

1098

Valaitienė

l. Augin tėvas sūnužėlį, 
Tėvulėlis sūnužėlį, 
Augindamas džiaugės,) 
Kad bus užvadėlis. i

3. — Kas tau kaltas, sūnužėli, 
Kas tau kaltas, dobilėli, 
O ko tu užaugai 
Kaip girioj medelis?

2. — Šerk, tėveli, man žirgelį, 
Pirk tyminį balnužėlį, 
Kaldinki kardelį, 
Siūdink mandierėlę!

4. Jau saulelė leidosi, 
Vakarėlis radosi, 
Dar mūsų brolelis 
Tėvelio dvarely.
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5 Aušta balU aušruželė. 

Teka šviesi saulužėlė, 

Jau musu brolelis 

Žalėje girelė.

6. Augu gino liepelė, 

To hėpe'lė gege'lė 

Kukavu rytelį, 
Velaj vakarėlį.

7. Lėk, gegbtė, su manim, 

.Lėk, rajmėji,-Su manim, 

Su manimi drauge 

į sve'timą žilį.

8. Taj ne lėksiu, bernužė'li, 

Taj ne lėksiu, dobilėli, 

Su tavimi drauge 

1 svetimą šalį.

1099.
Diėviė'nė.

1. Manę motynė'lė į
Nesigajleju, | ds

Karėjviuj paz’adeju. J

2. Ej, siuntė, siuntė 

Manę motynėlė 

l jūres skalbt drobe'lu.

3. Ne tiek aš skalbiau, 

Kiek graūdžej verkiaū, 

Ąnt rąnkūžm rymojau.

4. O kad aš pamačiau 

Savu brolužė'lus

Pajurūžėms vajksčiojant,—

5. Ej, ku tu stovi?

Kūdė'l nė skalbi?

Ku rymaj ąnt rąnkėlu?

11.

6. Ej, cit, ne verki, 

Musu sesužė'lė, 
Mes tavę išvadusim,

7. Tajsyk, sesuželė, 

Naujas staktuželes, 
Auski šilku žėgle'lus.

8. O kajp išausi 
V 
Šilku žėgiužė'lus,

Bė'gsim jurėms-mare'lėms

9. O kajp pribėgsim 

Tą'njį karuzelį, 

Stosim pirmą glite'lę,

10. O kajp įstosi m

Pirmą glitu želę, 

Karausime karužį.
Mes tąn karuzelį 

Apkarausime, 

Sugrįnšim pas tėve'lį ■ 
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5. Aušta balta aušružėlė, 
Teka šviesi saulužėlė, — 
Jau mūsų brolelis 
Žalioje girelėj.

6. Augo girioj liepelė, 
Toj liepelėj gegelė 
Kukavo rytelį, 
Vėlai vakarėlį.

7. — Lėk, gegute, su manim, 
Lėk, raimoji, su manim, 
Su manimi drauge 
į svetimą šalį!

8. — Tai nelėksiu, bernužėli, 
Tai nelėksiu, dobilėli, 
Su tavimi drauge 
Į svetimą šalį!

•1099

Dievienė

1. Mane motinėlė 
Nesigailėjo, 
Kareiviui pažadėjo.

2 k.
6. Ei, cit, neverki, 

Mūsų sesužėle, 
Mes tave išvaduosim!

2. Ei, siuntė, siuntė
Mane motinėlė
Į jūres skalbt drobelių.

7. Taisyk, sesužėle, 
Naujas staklužėles, 
Auski šilkų žėglelius.

3. Ne tiek aš skalbiau, 
Kiek graudžiai verkiau, 
Ant rankužių rymojau.

4. O kad aš pamačiau 
Savo brolužėlius 
Pajūružėms vaikščiojant.

5. Ei, ko tu stovi, 
Kodėl neskalbi, 
Ko rymai ant rankelių?

8. O kai išausi 
Šilkų žėglužėlius, 
Bėgsim jūrėms marelėms;

9. O kai pribėgsim 
Tąjį karužėlį, 
Stosim pirmą glitelę;

10. O kai įstosim 
Pirmą glitužėlę, 
Kariausime karužį.

11. Mes tą karužėlį 
Apkariausime, 
Sugrįšim pas tėvelį!
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11OO.

Dabkuviėnė.

1. Ej, augln, augio 

Tėvas sūnelį, 

Kajp darže diemedėlį. įds.

2. Da n' užauginu, 

Ne užpėstinu, 

Karėjvej paviloju.

3. Jus, karejvėlej, 

Jus, pujkorėlej, 

Ne vilėkit sune'lu.

4. Tas manu vienas

Yra sūnelis, 

Kajp daržė diemedėlis.

6. Ej, sūnel, sūnel, 

Sūnyti manu, 

Kada manę ląnkysi?

6. Kajp akmenėlej 

Po vąndenėlį

Viršumi vąndėns plaukys.

7. Parbeg žirgelis, 

Parbeg bėrasis, 

Tajp gražėj parėdytas:

8. Tymu balnėtas 
Auksu žabotas, 

Pnė šalies gromatSlė.

9. Aš nujimdinsiu 

Tąn gromatėlę 

Nu tyminiu balnelu.

10. Aš primbšdinsiu 

Tąn gromatėlę

Pnė skrynios ąntvožė'lu.

11. Duris darysiu, 

Skrynias vožysiu, 

Gromatė'lę skajtysiu.

12. Yra vardelis,

Yr pravardėlė, 

Nėra manu sunelu.

11O1.

Bakšajtiėnė.

1. O kad aš augau 

Pas tėvužėlį, 

Kajp bijūnėlis Į 
Tarp lelijėlu, J S

2. M a pavydėju 
Žirgelį še'rti, 

Kas nedėlelę 

Pasijėdyti.
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*11OO

Dabkuvienė

l. Ei, augin, augin 
Tėvas sūnelį 
Kaip darže diemedėlį. (2 k.)

2. Dar n’užatigino, 
Neužpestino, — 
Kareiviai paviliojo.

3. Jūs kareivėliai, 
Jūs puikorėliai, 
Neviliokit sūneliol

4. Tas mano vienas 
Yra sūnelis 
Kaip darže diemedėlis.

5. — Ei sūnel, sūnel, 
Sūnyti mano, 
Kada mane lankysi?

6. — Kai akmenėliai 
Po vandenėlį
Viršumi vandens plaukys!

7. Parbėg žirgelis, 
Parbėg bėrasis, 
Taip gražiai parėdytas:

8. Tymu balnotas, 
Auksu žabotas, 
Prie šalies gromatėlė.

9. Aš nuimdinsiu 
Tą gromatėlę 
Nuo tyminio balnelio.

10. Aš primušdinsiu 
Tą gromatėlę
Prie skrynios antvožėlio.

II. Duris darysiu, 
Skrynias vožysiu, — 
Gromatėlę skaitysiu.

12. Yra vardelis, 
Yr pravardėlė — 
Nėra mano sūnelio!

*11O1

Bakšaitienė

l. O kad aš augau 
Pas tėvužėlį 
Kaip bijūnėlis Į 
Tarp lelijėlių, j

2. Man pavydėjo 
Žirgelį šerti, 
Kas nedėlėlę 
Pasijodyti.
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0 kad žinočiau 

Brolelį jdsint, 

Aš pabalnočiau 

Bėrą žirgelį,

10. Mus gendrolelis, 

Kajp ponajtėlis, 
Po jum žirgėlis, 

Kajp bitinėlis.

4. Aš pabalnočiau 

Bėrą žirgelį, 

Aš palydyčiau 

Norą par laukelį.,

5. Dabkr ne čėsas 

M Anę mylėti, 

Manę mylėti 

Laukit lydėti,

6. Dabar sudrevu 

Tė'vuj, močiutėj, 

Dabar sudievu 

Brolams, sese'lėms.

11. 0 kad mes jojum 

Ąnkštajs gase'lejs, 

Ąnkštajs gase'lejs, 

Margajs miėste'lejs,

12. 0 kad mes jojum 

Vis ulyėelėms, 

Vis ulyčėlėms 

Pro seserėlę,—

13. 0 kad išėjtu 

Manu seselė, 

Pasikalbėčiau 

Vargu žode'lį.

7. Dabar lįngffkit 

Kalne ruge'lej, 

Dabar žalffkit 
Žalos ląnke'iės;

14. Žodelį tarė, 

Ą'ntrą n' Ištarė: 

Taj labaj vargios 

Brolu dienelės.

8. Dabkr būbūkit 

Semi jaute'lej, 

Dabar rūdyki f 

Šviesus dalge'lej.

15. 0 tegii vargsta 

Gino paukšte’lej, 

Ne kajp aš jaunas 

Margam miestely.

9. 0 kad mes jojum 

| Bėjmu žemę, 

I Bėjmu že'mę 

Pas gendrolelj,—

16. Kas-ryt brąngvynas, 

Ant pietų pyvas, 

Kas vakarė'lis 

Vis rincvynė'Iis,
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3. 0 kad žinočiau 
Brolelį josiant,

10. Mūs gendrolėlis 
Kaip ponaitėlis, 
Po juo žirgelis 
Kaip bitinėlis.

Aš pabalnočiau 
Bėrą žirgelį;

4. Aš pabalnočiau 
Bėrą žirgelį, 
Aš palydėčiau 

Nors per laukelį.

11. 0 kad mes jojom 
Aukštais gaseliais, 
Aukštais gaseliais, 

Margais miesteliais,

5. Dabar ne čėsas 
Mane mylėti, 
Mane mylėti, 
Lauku lydėti, —

12. 0 kad mes jojom 
Vis ūlyčėlėms, 
Vis ūlyčėlėms 
Pro seserėlę, —

6. Dabar sudievu >
Tėvui močiutei, 
Dabar sudievu 
Broliams seselėms!

13. 0 kad išeitų 
Mano seselė, 
Pasikalbėčiau 
Vargo žodelį!

7. Dabar linguokit 
Kalne, rugeliai, 
Dabar žaliuokit, 
Žalios lankelės!

14. Žodelį tarė, 

Antrą n'ištarė, — 
Tai labai vargios 
Brolio dienelės!

8. Dabar būbuokit, 
Šėmi jauteliai, 

Dabar rodykit, 
Šviesūs dalgeliai!

15. 0 tegu vargsta 
Girioj paukšteliai 
Nekaip aš jaunas 
Margam miestely!

9. 0 kad mes jojom 
Į beimų žemę, 
Į beimų žemę 
Pas gendrolėlį, —

16. Kasryt brangvynąs, 
Ant pietų pyvas, 
Kas vakarėlis
Vis rincvynėlis;
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17. Kas vakarėlis 

Vis rincvynelis, 

Tamsio naktelė 

Jauna mergelė.

18. O kad išėjtu 

Pons oberlėjtmons, 

Kamanderutu, 

I krfgę jotu.

19. O ir išėju 

Pons oberlėjtmons, 

Kamanderavu, 

l krygę jėju.

20. Tris diėnužė'les 

Kele'lu jojum, 

O šio ketvirtd 

Į glitą stojum.

21. Vis cūgoms jdjum, 

Platųngoms ščvėm, 

Akciceravum, 

Kardajs svytAvum.

22. Liistik, buršelej 

Manu jaumėjiė, 

Ne nusimįnkit, 

Kirdajs kapokit,

23. Ne nusiminki t, 

Kardajs kapokit, 

Kardajs kapokit, 
ŽIrgajs myniokit.

24. Kajp iškaposim 

Tąn kurūmenę, 

Rasi sugrjnšim | 

Nors pas tėvelį.

25. Mes pas tėve'lį 

Baltį svete'lej, 

Pas gendrolė'lį 

Pūjkus burše'lej.

6. Mes pas tėvelį 

Dvi-tris dieneles, 

Pas gendrolČIį 

Visą ąmze'lį.

1102.

Viksv/tė.

1. Kad mes Augum 

Trys jauni brole'lej,

Mes turejum Į
Po bėrą žirgelį J

2. Kad mes sėdum 

Ąnt bėru žirge'lu, 

Uždajnavum
Tėve'luj, močiiitejj
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Kas vakarėlis 
Vis rincvynėlis, 
Tamsioj naktelėj 
Jauna mergelė.

22. Liustik, buršeliai 
Mano jaunieji, 
Nenusiminkit, 
Kardais kapokit;

O kad išeitų 23. Nenusiminkit,
Pons oberleitmons, Kardais kapokit,
Kamandieruotų, Kardais kapokit,
l krygę jotų. Žirgais myniokit!

0 ir išėjo 24. Kai iškaposim
Pons oberleitmons, Tą kuriuomenę,
Kamandieravo, Rasi sugrįšim
l krygę jojo. Nors pas tėvelį!

Tris dienužėles 25. Mes pas tėvelį

Keleliu jojom, Balti sveteliai,
0 šioj ketvirtoj Pas gendrolėlį
Į glitą stojom. Puikūs buršeliai.

Vis cūgoms jojom, 26. Mes pas tėvelį

Platungoms šovėm, Dvi tris dieneles,
Akciceravom, Pas gendrolėlį
Kardais švytavom! Visą amželį!

•1102
Viksvytė

l. Kad mes augom 

Trys jauni broleliai, 
Mes turėjom. Į % 
Po bėrą žirgelį J

2. Kad mes sėdom 
Ant bėrų žirgelių, 

Uždainavom 

Tėveliui močiutei;
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3. Uždajnšvum 

Tėvėluj, močiirtej, 

Sugraudlnum

Močibtej širdelę.

4. Jėkim, jėkim, 

Brčlej, ulavčkim, 

Jčkim, jokim, 

Brėlej, ulavėkim

5. Kad mes jėjum 

Par aukštus kalnelus, 

Par battusius, 

Baltus akmenius,

6. Po kojelu 
Akmens burzeju, 

Iš akmenų
Ugnelė z'ėrėju.

7. Jokim, jėkim 

Ik Rasejniu miestą, 

Jokim, jokim

Ik Rasejniu minsią;

8. Kajp prijdjum 

Rasejniu miestelį,

Taj mes stčjum 

Pirmiausį pulkelį,

9. Kajp mes stčjum 

Į pirmą pulkelį, 
Taj mes ejum 

Į pirma ugnelę,

10. Su muškietoms 

Labaj mosffdami, 

Su kardelejs 
Smarkej švajstydami.

11. Su pučke'lėms 

Kojeles nutraukė, 

Su karde'lejs 

Kojeles kapoju.

12. Taj vis Lenkus 

Mes vis pajlmdami 

Ir į tūrmą 

jau įsodindami.

13. Gendrolhkas, 
Žuvė'du karatus 

Apvajavdju 

Visą Lenku žemę.

1103.

S u t k y t ė.

1. Aš išlėjdau brolelį 
{ tolymą šalelę,

Džiūstu, vystu kajp rūtelė, 

Aš be tavęs, broleli.
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3. Uždainavom 
Tėveliui močiutei, 
Sugraudinom 
Močiutei širdelę.

4. Jokim, jokim, 
Broliai, uliavokim, 
Jokim, jokim, 
Broliai, uliavokim!

5. Kad mes jojom 
Per aukštus kalnelius, 
Per baltuosius, 
Baltus akmenėlius,

6. Po kojelių 
Akmens burzėjo, 
Iš akmenų 
Ugnelė žėrėjo.

7. Jokim, jokim 
Ik Raseinių miesto, 
Jokim, jokim 
Ik Raseinių miesto!

8. Kai prijojom 
Raseinių miestelį, 
Tai mes stojom 
Pirmiausią pulkelį;

9. Kai mes stojom 
Į pirmą pulkelį, 
Tai mes ėjom 
Į pirmą ugnelę,

10. Su muškietoms 
Labai mosuodami, 
Su kardeliais 
Smarkiai švaistydami.

11. Su pūčkelėms 
Kojeles nutraukė, 
Su kardeliais 
Kojeles kapojo.

12. Tai vis lenkus 
Mes vis paimdami 
Ir į turmą 
Jau įsodindami.

13. Gendroliukas, 
Zuvėdų karalius, 
Apvajavojo 
Visą lenkų žemę!

1103
Sutkytė 

1. Aš išleidau brolelį
Į tolimą šalelę.
Džiūstu vystu kaip rūtelė l 2 k
Aš be tavęs, broleli! j
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2. Aš ne tunū tėve'lu, 

Ni senosios močiūtės, 

Aš ne tunu vajnikė'lu 

Ąnt geltonu kase'lu.

3. Kris nu medžiu miglelė 

Ir nū lapu raselė, 

Kris nū tdvęs mergužė'lė, 

Graūdžiosios ašarė'lės.

4, Minu brėlej bajoraj, 

Brolelej-rajtorė'lej, 
O aš viena seserėlė, 

Grėbiau ląnkd šienelį.

5. Ma be-grė'biant šienelį 

Ir palūžu grėblelis, 

Nusiėjčiau pas brolėlus 

Patajsyti grėblelį.

6. Mesk gromatą rašyti,

Imk grėblelį tajsyti.

Ni aš mėsių raštčs rašyt, 

Ni grėblelį tajsysiu.

7. Ejk į naūję stajnelę, 

Pas jaunąjį brolelį,

Rasi stajnio be-rymantį 

Tajp graūdžej be-vėrkiantį.

8. Jau nušvėjstas kardelis 

Ir aukselu kilpelės, 

Jau nušvėjstas bėras žirgas 

Ir tymėlu balnelis.

9. Kamanėlės Imd 

Ant žirge'lu sėsdamas;
Žvengė, žvęngė bėras žirgas, 

Į brolelį žiurėdams.

10 Par dvarelį jodamas, 

Kepurėlę keldamas: — 

Sudiev brolams ir seselėms, 

Daugiaūs ne sugrjnšiu.

11. Kad stosi pnė pulkelu, 
Pnė mis'ingės tnubelės, 

Siųnsdink, gr^nžįnk mums 

gromatą 
Iš tdlymos šalelės.

12. Rašysiu gromatėię

Iš tol y mos šalelės, 

Vėrksi, brolau, skajtydamas, 

Sesū klausydama.

1104.
Rimejkytė.

1. Visi brolej bajoraj,
. Visi brdlej rajtorej,

Tik aš viena seserėlė 
Grėbiau ląnko šiėnėlį.
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2. Aš neturiu tėvelio 
Nei senosios močiutės, 
Aš neturiu vainikėlio 
Ant geltonų kaselių.

3. Kris nuo medžių miglelė 
Ir nuo lapų raselė, — 
Kris nuo tavęs, mergužėle, 
Graudžiosios ašarėlės.

4. Mano broliai bajorai, 
Broleliai raitorėliai, 
O aš viena seserėlė 
Grėbiau lankoj šienelį.

5. Man begrėbiant šienelį, 
Ir palūžo grėblelis, — 
Nusieičiau pas brolelius 
Pataisyti grėblelį.

6. — Mesk gromatą rašyti, 
Imk grėblelį taisyti!
— Nei aš mesiu raštus rašyt, 
Nei grėblelį taisysiu!

7. Eik į naują stainelę 
Pas jaunąjį brolelį, 
Rasi stainioj berymantį, 
Taip graudžiai beverkiantį.

8. Jau nušveistas kardelis 
Ir aukselio kilpelės, 
Jau nušveistas bėras žirgas 
Ir tymelio balnelis.

9. Kamanėles imdamas, 
Ant žirgelio sėsdamas, — 
Žvengė, žvengė bėras žirgas, 
Į brolelį žiūrėdams.

10. Per dvarelį jodamas, 
Kepurėlę keldamas, — 
Sudiev broliams ir seselėms, 
Daugiau nesugrįšiu!

11. Kad stosi prie pulkelio, 
Prie misingės triūbelės, 
Siųsdink grąžink mums gromatą 
Iš tolimos šalelės!

12. Rašysiu g-omatėlę 
Iš tolimos šalelės, — 
Verksi, brolau, skaitydamas, 
Sesuo — klausydama!

1104
Rimeikytė 

i. Visi broliai bajorai, 
Visi broliai raitoriai, 
Tik aš viena seserėlė 
Grėbiau lankoj šienelį.
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2. Ma be grebiant šiėnėlį 

Ir palūžu grėblelis;
Žjciau, nėščiau pas brolelį 

Patajsyti grėblelį.

3. Mesk, broleli, rašyti, 

Imk, grėblelį tajsyk, 
Ąnt užkįnla debesėlis, 

Šutys ląnkd šienelį.

4. Ni aš mėsių rašyti, 

Ni aš imsiu tajsyti;

Jos brolelis į vajskelį, 

Rejk gromatą rašyti.

5. Aš išjodama į vžjską, 

Į didįjį vajskelį, 
Aš palikaū mergužėlę 

Dvejū-trejū mete'lu.

6. Aš parjodams iš vajsku 

Iš didžiųjų vajskelu, 

O aš rąndū mergužėlę 
Žalkm rūtų daržely.—

7. Ejk še, manu mergiižė, 

Dūk ma baltą rąnkužę, 

Ejk še, balta lelijūžė, 

Dūk baltąję rąnkiižę.

8. Ni aš ėjsiu pas tavę, 

Ni tau dūšių rąnkelę, 

Aš par tokį ilgą cesą, 

Aš užmiršau tavę.

9. Cit, ne verk, mergužė, 

Ne raudok, lelijiižė, 

Prisivėrksi ryto dieną, 

Kajp paliksi viena,

10. Kajp ne tėksi tėve'lu, 

Ni senosios močiutės, 

Kajp ne rasi vajnikėlu 

Už geltonu kaselu,

11. Kajp ne rasi vajniku 

Už geltonū kaselu

Ir aukselu žiėdužėlu 

Ąnt baltūju rąnkelū.

1105.

Bakš&jtiėnė.

1. Pirkau žirgelį,

Už šešiūs šį'mtus,
Vedžiau mergelę

Iš didžiu pulku;
Žirgelį nutrotyjau 

Mergelės ne tropyjau.
ds

122



2. Man begrėbiant šienelį, 
Ir palūžo grėblelis, — 
Eičiau neščiau pas brolelį 
Pataisyti grėblelį.

3. — Mesk, broleli, rašyti, 
Imk grėblelį taisyti, 
Ant’ užkyla debesėlis, 
Sulis lankoj šienelį.

4. — Nei aš mesiu rašyti, 
Nei aš imsiu taisyti, — 
Jos brolelis į vaiskelį, 
Reik gromatą rašyti.

5. Aš išjodams į vaiską, 
Į didįjį vaiskelį, 
Aš palikau mergužėlę 
Dvejų trejų metelių.

6. Aš parjodams iš vaisko, 
Iš didžiojo vaiskelio, 
O aš randu mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely.

7. — Eik šen, mano merguže, 
Duok man baltą rankužę, 
Eik šen, balta lelijuže, 
Duok baltąją rankužę!

8. — Nei aš eisiu pas tave, 
Nei tau duosiu rankelę, 
Aš per tokį ilgą čėsą 
Aš užmiršau tave!

9. — Cit, neverk, merguže, 
Neraudok, lelijuže, 
Prisiverksi rytoj dieną, 
Kai paliksi viena,

10. Kai neteksi tėvelio 
Nei senosios močiutės, 
Kai nerasi vainikėlio 
Už geltonų kaselių;

11. Kai nerasi vainiko 
Už geltonų kaselių 
Ir aukselio žiedužėlio 
Ant baltųjų rankelių!

1105

Bakšaitienė 

l. Pirkau žirgelį 
Už šešis šimtus, 
Vedžiau mergelę 
Iš didžio pulko, — 
Žirgelį nutrotijau, 
Mergelės netropijau.
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2. Aš nusijdčiau 

į Tilžės miestą, 

Į Tilžės miestą, 

Į jomarkėlį, 
Žirgelį parmajnyčiau, 

Mergelę sau iajkyčiau.

3. Uj, sė'džru, rymau

Kieme ąnt žirgėlu,

Uj, sėdžiu, r/rnau

Ąnt jūdbėrėlu, 
Kad išėjtu brolelis, 
Kad išnėštu kardelį.

4. Minu brolelis, 

Ir išėjdamas, 

Šviesų kardelį 

Ma išnešdamas:—
Broleli, o kur joji? 
Ar jau manę paliksi?

5. Rods aš ne likčiau 

Savu brolėlu, 

Rods aš ne likčiau

Savu jaunūjū, 

Kad mergužė n' ūžkęnčia, 

Rejks ma šaipi išjėti.

6. O dar n' įjdjau
Į plisę kėlu, 
O dar n' įstojau 

Į vieškelėlį, 

Išgirdai aš pučkeles 

Ir šaudyklų balselį.

7.. Uj, dre'ba, dre'ba 
Manu žirgelis, 
Uj, dreba, dre'ba 

Manu bėrasis, 

Aš jaunas ąnt žirgelu, 

Kajp gino drebulėlė.

8. Drebi, ne drebi, 
Manu žirgeli, 
Drebi ne drebi, 

Manu bėrasis, 

Rejks į karbžį jėti, 

Su kardužiu švytffti.

1106.

Bakšajtiėnė.

1. Kad Prąncūzaj mašeravu, 
Visus Prėjsus sudramlnu.

O kū, ku? o dėl kū? į _ 
J ds

O pas mus vis tajpd. (*)  J

(*) Po žėdnu pdsmu somūk „o kū? kū? o dėl kū? o pas 
mus vis tajpd“ žemiaūs.

124



2. Aš nusijočiau 5. Rods aš nelikčiau
I Tilžės miestą, Savo brolelio,
j Tilžės miestą, Rods aš nelikčiau
Į jomarkėlį, — Savo jaunojo, —
Žirgelį pamainyčiau, Kad mergužė n'užkenčia,
Mergelę sau laikyčiau. Reiks man šalin išjoti.

3. Ui, sėdžiu rymau 6. 0 dar n'įjojau
Kieme ant žirgelio, Į pusę kelio,
Ui, sėdžiu rymau 0 dar n'įstojau
Ant juodbėrėlio, Į vieškelėlį,
Kad išeitų brolelis, Išgirdau aš pūčkeles
Kad išneštų kardelį. Ir šaudyklių balselį.

4. Mano brolelis 7. Ui, dreba, dreba
Ir išeidamas, Mano žirgelis,
Šviesų kardelį Ui, dreba, dreba
Man išnešdamas: Mano bėrasis, —
— Broleli, o kur joji? Aš jaunas ant žirgelio
Ar jau mane paliksi? Kaip girioj drebulėlė.

8. Drebi nedrebi, 
Mano žirgeli, 
Drebi nedrebi, 
Mano bėrasis, 
Reiks į karužį joti, 
Su kardužiu švytuoti!

*1106

Bakšaitlenė

l. Kad prancūzai mašeravo, 
Visus preisus sudramino. 
O ko, ko, o dėl ko? | 
O pas mus vis taipo.  J*

Žemiau po kiekvieno posmo somuok: „O ko, ko, o dėl ko? O pas mus vis taipo.
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2. Kajp Prąncūzaj pavadinu, 6. Kąn mes, vyra j, pasidarėm, 

Prėjsaj būksvas prigadlnu; Būru jaučius išsivarėm;

3. Kajp pamatė mėlynūjant, 7. Kąn mes, vyraj, pataksavum, 

Visus Pr^nkus mašerujant. Visūs jaučius pašlektavum.

4. Kajp Prąncūzaj mušt 8. O kas kojas ju suvalgė, 

pradė'ju,

Visa žemė sudrėbėju. Tas ^nkst-ryt ke'lajs klaupė.

5. Kajp tie Prėjsaj bėgt 9. O kas aus'fs ju suvalgė, 

pradėju

Visos tvūros subraškeju. Tas geraj karalaus klausė.

1103.

Blažienė.

1. Karejviūku geras pūstas, 

Klrtu galvą kajp kopūstą.

2. O tas Kūtkus, tas Katkavič 
Su Žuvėdu labaj mūšas.

3. Mieli brolej ir bajoraj,

Laukit galvas kū žemi aus,

4. Lęnkit galvas kū žemiausej, 

Savu žemę arki t, šekit.

5.0 kas kiaušiu daūgel davė, 

Lęnkaj pfūvą lygėj darė.
V

6. Sūkit, vyraj pakulinėj, 

Kelkit kojas kū aukščiaus.

7. Kąn mes šoksim, kąn mes 

ke'lsim, 

Kad mes visi meškakojej.

V
8. Šokit mergos kajp lelijos, 

Pakol ėsat vajnikutos.

9. Nujlms jūsų vajnikėlus, 

Būsit visos, kajp pa rd Ūtos.
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2. Kai prancūzai pavadino, 
Preisai buksvas prigadino, —

3. Kai pamatė mėlynuojant, 
Visus prankus mašeruojant.

4. Kai prancūzai mušt pradėjo, 
Visa žemė sudrebėjo.

5. Kai tie preisai bėgt pradėjo, 
Visos tvoros subraškėjo.

6. Ką mes, vyrai, pasidarėm, 
Būrų jaučius išsivarėm!

7. Ką mes, vyrai, pataksavom, 
Visus jaučius pašlektavom!

8. O kas kojas jų suvalgė, 
Tas ankst’ ryt’ keliais klaupė.

9. O kas ausis jų suvalgė, 
Tas gerai karaliaus klausė.

1107

Blažienė

l. Kareiviuko geras pustas, 
Kirto galvą kaip kopūstą.

2. O tas Katkus, tas Katkavič, 
Su žuvėdu labai mušas.

3. Mieli broliai ir bajorai, 
Lenkit galvas kuo žemiau,

4. Lenkit galvas kuo žemiausiai, 
Savo žemę arkit, sėkit!

5. O kas kiaušių daugel davė, 
Lenkai provą lygiai darė.

6. — Šokit, vyrai pakuliniai, 
Kelkit kojas kuo aukščiau!

7. — Ką mes šoksim, ką mes kelsim, 
Kad mes visi meškakojai.

8. — Šokit, mergos kaip lelijos, 
Pakol esat vainikuotos:

9. Nuims jūsų vainikėlius, 
Būsit visos kaip parduotos!
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12d

i tos.
Slnkuviėnė.

1. Brolužėli manu. 8. Manu kilpužėlės,

Dobilėli manu, Manu auksinėlės,
Kuršęn naktį nakv6jej?|ds. Pnė salelės svyravo.

2. .Laukė po hėpe'le, 9. Ma'nu kepurėlė,

Po žala liepele, Manu vajskinėlė,

Taj šęn naktį nakvojau, Ąnt galvelės jfldavu.-

3. 0 ar motynė'lė 

Patalėlį kloju? 

Ar sese'lė purinu?

10. Manu manderelė, 

Manu karinėlė, 

Taj ąnt manęs gulėjus

4. Ni ma motynė'lė 

Patalėlį kloju, 

Ni sese'lė pūrinu.

11. Manu skepetėlė, 

Minu šilkinėje, 

Ąnt kakle'lu žvilgė'ju.

5.

6.

7.

V
Siaūrus vėjužėlis 

Patalėlį klūju, 

Rytvėjėlis pūrinu.

Manu žirgužėlis,

Manu jūdbėrėlis, 

Pnė šalelės stovėju.

Manu balnužėlis,

Manu tyminėlis, 

Ąnt žirge'lu gulėju.

12. Manu žiėdužė'lej, 

Manu auksinėlej, 

Ąnt rąnke'lu žėrėju.

13. Manu jūstužė'le, 

Manu šaržinė'lė, 

Ma širdelę veržeju.

14. Manu Čebatėlej, 

Manu juktinėlej, 

Ąnt koje'lu gurgždėjo

1109.
Y i d i k y t ė.

1. Ej, augln, aug'in 
Tėvas sunytelį, 

Kajp darzė diemedėlį,.

2. 0 jis, augindamas, 
ds ' Ge'ru mokindamas, 

Džiaūgėsi artojėlu.



1108

Sinkuvienė

I. — Brolužėli mano,
Dobilėli mano,
Kur šią naktį nakvojai? (2 k.)

8. Mano kilpužėlės, 
Mano auksinėlės, 
Prie šalelės svyravo.

2. — Lauke po liepele, 
Po žalia liepele, 
Tai šią naktį nakvojau.

9. Mano kepurėlė, 
Mano vaiskinėlė, 
Ant galvelės juodavo.

3. — 0 ar motinėlė 
Patalėlį klojo, 
Ar seselė purino?

10. Mano mandierėlė, 
Mano karinėlė, 
Tai ant manęs gulėjo.

4. — Nei man motinėlė 
Patalėlį klojo, 
Nei seselė purino, —

II. Mano skepetėlė, 
Mano šilkinėlė, 
Ant kaklelio žvilgėjo.

5. Siaurus vėjužėlis 
Patalėlį klojo, 
Rytvėjėlis purino.

12. Mano žiedužėliai, 
Mano auksinėliai, 
Ant rankelių žėrėjo.

6. Mano žirgužėlis, 
Mano juodbėrėlis, 
Prie šalelės stovėjo.

13. Mano juostužėlė, 
Mano šaržinėlė, 
Man širdelę veržėjo.

7. Mano balnužėlis, 
Mano tyminėlis, 
Ant žirgelio gulėjo.

14. Mano čebatėliai, 
Mano juktinėliai, 
Ant kojelių gurgždėjo

1109

Vidikytė

l. Ei, augin, augio 
Tėvas sūnytėlį 
Kaip darže diemedėlį.

2 k.
2. O jis augindamas, 

Gero mokindamas, 
Džiaugėsi artojėliu.
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3. O jis ne užaugu 

Lauku artojė'lu, 

Karalaus karejvėlu,

4. O ir atrašė 

Margą gromatČlę

Iš didžios kariimėnės:

5. Ne tavu sūnelis, 

Ni ne artojėlis,

Karalaus karėj vėl is;

6. Nušvėjstos šaudyklės, 

Padirbti kardelej, 

Gatavos manderČlės.

7. Ėjki, brolužėli,

Balnok žirgužėlį, 

Rejk jdti kariimenę

8. Ej, ląnkyk, ląnkyk 

Manę, sunytėli, 

Nors į trejus mete'lus.

9. Tau treji mete'lej, 

Manu sunyteli, 

Manu trumpas ąmželis.

10. Ej, ląnkyk, ląnkyk 

Manę, sunyteli, 

Nors šius vienus mete'lus.

11. O aš atląnkysiu 

Tkvę, sunyteli, 

Į septintus mete'lus,

12. Kajp nukirs galvelę 

Sviėsbsis kardelis 

Ir ši švynu kulkelė.

13. Galvelė upely,

Liėmu ąnt vejelės, 

Kardelis pnė šalelės.

illO.

Viksvytė.

1. Kad išauštu aušrdlė, 2. Po dvarbžį všjkščiojau, 

Užtekėtu saulelė, Tarne'lus budindamas:—

Aš viėns-sunėlis, 1 Kelkit, tarnelej,
Mažvaląndėlis, | ds Svėjskit kardelus,

Po dvarilžįvajkšČiojau,J Balnok bėrą žirgelį.
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3. O jis neužaugo 
Lauko artojėliu, — 
Karaliaus kareivėliu.

4. O ir atrašė 
Margą gromatėlę 
Iš didžios kariuomenės:

5. Ne tavo sūnelis, 
Nei ne artojėlis, — 
Karaliaus kareivėlis, —

6. Nušveistos šaudyklės, 
Padirbti kardeliai, 
Gatavos mandierėlės.

7. Eiki, brolužėli, 
Balnok žirgužėlį, 
Reik joti kariuomenę.

8. Ei, lankyk, lankyk ’ 
Mane, sūnytėli, 
Nors į trejus metelius.

9. Tau treji meteliai, 
Mano sūnytėli, 
Mano trumpas amželis.

10. Ei, lankyk, lankyk 
Mane, sūnytėli, 
Nors šiuos vienus metelius.

11. O aš atlankysiu 
Tave, sūnytėli, 
Į septintus metelius,

12. Kai nukirs galvelę 
Šviesusis kardelis 
Ir ši švino kulkelei

13. Galvelė upely, 
Liemuo ant vejelės, 
Kardelis prie šalelės.

111O

Viksvytė

l. Kad išauštų aušrelė, 
Užtekėtų saulelė, 
Aš viens sūnelis 
Mažvalandėlis
Po dvaružį vaikščiojau;

2 k.

2. Po dvaružį vaikščiojau, 
Tarnelius budindamas: 
— Kelkit, tarneliai, 
Sveiskit kardelius, 
Balnok bėrą žirgelį!
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3. Aš nušvėjsiu kardei} 

Su viena valąndele, 

Aš pabalnčsiu 

Bėrą, žirgelį

Su trumpųjų stųndelu.

4. Ąnt žirgelu sėsdamas 

{ kilpelę stodamas:—

O jau sudievu 

Tė'vuj, močiiitej 

Ir brolams ir seselėms.

5. Pro darže'lj jodamas, 

Kepuružę keldamas: —

O jau sudievu- 

Jaunaj mergelėj, 

Ir kiemu draugalėlams.

6. Į karūžį jčdamas, 

Į ugniižę stodamas,— 

Lėkė kulkelės,

Kajpė bitelės, 

Skėlė manu galvelę,.

7. Skėlė manu galvelę, 

Lėkė m£nu galvelė, 

Lėkė galvelė, 

Kajp kopūstėlis, 

Parvirtu liemenėlis.

8. Aš išgirdai bernelį: 

Su viena valąndele

K aru ž y kirstas, 

Kardajs kapėtas, 

Po kojūžiu myniotas.

9. O ąnt jffju kapelų 

Ne žels žalš, žolelė, 
Ąnt ju kapelų ’ 

Ne žels žolelė, 

Riė? balti dobilėlej.

1111

V a s i 1 a u s k y t ė.

1. Kąn sudumoju 

Du jaunu brolelu, 

•Kąn sudumoju 

Baltu dobilėlu?

Sudumėju brolužėlu 

Kardinę joti

2. Viena seselė, 
Žirgelį bainoju; 

Ąntrk seselė 

Manderelę sidvu,

O 2į trečia seserėlė 

Vartelus atkėlė,
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3. — Aš nušveisiu kardelį 
Su viena valandėle, 
Aš balnosiu 
Bėrą žirgelį
Su trumpuoju stundeliu.

4. Ant žirgelio sėsdamas, 
Į kilpelę stodamas, — 
O jau sudievu 
Tėvui močiutei
Ir broliams, ir seselėmsl

5. Pro darželį jodamas, 
Kepuružę keldamas, — 
O jau sudievu 
Jaunai mergelei
Ir kiemo draugalėliams!

6. Į karužį jodamas, 
Į ugnužę stodamas, — 
Lėkė kulkelės
Kaipo bitelės, 
Skėlė mano galvelę,

7. Skėlė mano galvelę, — 
Lėkė mano galvelė, 
Lėkė galvelė 
Kaip kopūstėlis, 
Parvirto liemenėlis!

8. Aš išgirdau bernelį: 
Su viena valandėle 
Karužy kirstas, 
Kardais kapotas, 
Po kojužių myniotasl

9. O ant jojo-kapelio 
Nežeis žalia žolelė, 
Ant jo kapelio 
Nežeis žolelė, 
Ries balti dobilėliai.

1111

Vasiliauskytė

L Ką sudūmojo 
Du jaunu broleliu, 
Ką sudūmojo 
Baltu dobilėliu? 
Sudūmojo brolužėliu į % 
Kariuomenę joti. j

2. Viena seselė 
Žirgelį balnojo, 
Antra seselė 
Mandierėlę siuvo, 
O ši trečia seserėlė 
Vartelius atkėlė;
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Žalti rtitu vajnikė'lį

Iš svečiti šalelės.

O, tu, žirgeli,

Manu jddbėrėli,

O, žirgeli, judbėrėli, 

Tajsyk kojas, padkavėles, 

Josiu pas mergelę.

6. Par šilą jtijau, 
V
Šilelis dųnzgėju,

Kajp paskleidžiau akmenėlį, 

Ugne'lė žėrėju.

3., Vartėlus atkėlė, 

Brolelį lydėju,—

Klausinėju seserė'lė, 5.

Kąn p ar nėši, brolužėli, 

Mumis dovanėliu?

4. Viė'naj parnėšiu 
Auksu žiedužėlį, 

Ąntraj parnėšiu 

Silkelu kuske'lę, 

O šiaj trečiaj seserė'lej

Iii®.

B a k š a j 11 ė n ė.

1. Kajp mes pradėsim 

Karaluj sltižyt, 

Atsidekavosim | 
Giminėj savu: J

2. Dėkų tėvėluj, 

Už tavu dffną, 

Se'naj močiiitej

Už auginimą,

3. Dėkų močiiitej 

Už auginimą;

Jau ne matysi 

Manu mirimą.

4. Stovi Prusokaj, 
Žaloje ląnkti,

Jau, regiti, btisim 

Mes jtiju r^nko.

5. Jau pūčku balsaj 
Girdėt pradėju, 

Ir kblku smarkbmas 

M urus išgričvė.

6. Žemė su kratijum 
Žydėt pradėju, 

ir visi kardlej 
Žiūrėt išjoju.

7. Žirgą j po ktiju

Mumis myniojo, 

O niekas mtisu 

Ne geibėjų.
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3. Vartelius atkėlė, 
Brolelį lydėjo, — 
Klausinėjo seserėlė: 
— Ką parneši, brolužėli, 
Mumis dovanėlių?

4. — Vienai parnešiu 
Aukso žiedužėlį, 
Antrai parnešiu 
Silkelio kuskelę, 
O šiai trečiai seserėlei 
Žalių rūtų vainikėlį 
Iš svečių šalelės.

5. O tu, žirgeli 
Mano juodbėrėli, 
O žirgeli juodbėrėli, 
Taisyk kojas, padkavėles, 
Josiu pas mergelę!

6. Per šilą jojau, 
Šilelis dunzgėjo, 
Kai pasklendžiiau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo!

1112

Bakšaitienė

l. Kai mes pradėsim 
Karaliui slūžyt, 
Atsidėkavosim 1 , 
Giminei savo, f

2. Dėkui tėveliui 
Už tavo duoną, 
Senai močiutei 
Už auginimą;

3. Dėkui močiutei 
Už auginimą, — 
Jau nematysi 
Mano mirimą.

4. Stovi prūsokai 
Žalioje lankoj, 
Jau, regiu, būsim 
Mes jųjų rankoj.

5. Jau pūčkų balsai 
Girdėt pradėjo, 
Ir kulkų smarkumas 
Mūrus išgriovė.

6. Žemė su krauju 
Žydėt pradėjo, 
Ir visi karaliai 
Žiūrėt išjojo.

7. Žirgai po kojų 
Mumis myniojo, 
O niekas mūsų 
Negelbėjo.
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8. Jaunas būdamas,

Nieku n' išmanau, 
Senu buvimu

Nieku ne žinau.

9. Aj, motyn manu, 

Kam-gi auginaj?

K u dėl manę mažą 

Ne paskąndinaj?

10. Ve'Iyčiau manu 

Dugnajs be-piaūkians, 

Ne kajp po vajną

Krauju be-brajdans (*).

1113.

(*) Tajpojaū saka „be-ptauki^ns, be-brajd^ns“.

N o r v i 1 i ė n ė.

1. Saulė tekeju 

Ar iš vakaru?
Že'mė drebeju 1 , 
- - 1 • 'i fMa po kojelu. J

5. Siuntė parnėšti 
Žalu vyte'lu, 

Liė'pė sustoti 
Po du iš šąlu.

e. Dėkų močiūtej 

Už auginimą, 

Ir senam tėve'luj 

Už būltą daną,

6. Kajp sykį klrtu, 

Kraujėj tekeju, 

0 kajp ^ntrą klrtu, 
Žemė drebeju.

8. Senam tėve'luj, 

Už baltą daną; 

Jau ne matysit 

Manu mirimą

7. 0 jau kraujelu 

Likl kele'lu, 

0 ašarė'lu 

Lik pažastelu.

4. Stūvi karėjvej 
Žaloje ląnko, 

0 jau ryto būsim 

Mes Prūsu rąnko.

8. Po žirgu kojų 

Muštrą stovė'ju, 

0 taj nieks musu 

Ir ne geibėjų.
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8. Jaunas bodamas, 
Nieko n'išmanau, 
Seno buvimo 
Nieko nežinau.

9. Ai motin mano, 
Kam gi auginai, 
Kodėl mane mažą 
Nepaskandinai?

10. Velyčiau marių 
Dugnais beplaukąs, 
Nekaip po vainą 
Krauju bebraidąs!

1113

Norvilienė

l. Saulė tekėjo 
Ar iš vakarų?
Žemė drebėjo 
Man po kojelių.

2. Dėkui močiutei 
Už auginimą 
Ir senam tėveliui 
Už baltą duoną;

3. Senam tėveliui, 
Už baltą duoną, — 
Jau nematysit 
Mano mirimą.

4. Stovi kareiviai 
Žalioje lankoj, 
O jau rytoj būsim 
Mes prūsų rankoj.

5. Siuntė parnešti 
Žalių vytelių, 
Liepė sustoti 
Po du iš šalių.

6. Kai sykį kirto, 
Kraujai tekėjo, 
O kai antrą kirto, 
Žemė drebėjo!

7. O jau kraujelių 
Ligi kelelių, 
O ašarėlių 
Lig pažastėlių!

8. Po žirgo kojų 
Muštrą stovėjo, 
O tai nieks mūsų 
Ir negelbėjo.
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9. Ž<fmė ir kraujėj 

Žydėt pradėjo,
Ir visi žmčnis 
Žiūrėt išėju.

1114-

Bakšūjtiėnė.

9.1. Augin tėvas du sunėlu, 

Motynelė dvi dukrėli, 

Uj, beda, taj beda ().  ds 
V

*

2. Serdin tėvas du z'irgėlu, 

Abiim jiidum jūdbėrelu.

3. Plrkdin tėvas kamaneli 

Abiim jiidum lauz'tineli:

4. Pėrka tėvas po balnelį, 

Abūm j ūdų m tyminėlį.

5. Tajsu tėvas kąnčiukėlu, 

Abhm jūdum lęndrinėlu.

6. Ir atbėgu gromatėlę 

Iš dldžiūjū miėstuz'ė'lu,

7. Ir paprašė gromatelė 

Du brolelu į krygėlę.

8. \ Ejn tėve'lis par dvardlį, 

Kaba j graūdžej jis vėrk- 

damas:—

(*) Ąnt tfi pavydalu. somuk, „uj, beda, taj beda“, pa 
z'ėdnu pūsmu žemiafis.

Kelkit, minu tarnuiė'lej,

Balnokite žirgužė'lus,

10. Balnokite žirguželus, 

Jos sune'lu į krygėlę.

11 Dvi sese'li po d varėlį, 

Kajp gege'li po sode'lį,

12. Dvi šešėli graūdžej verkė, 

Kajp gegėli ji kukavu.

13. Ąnt žirgėlu uzsė'sdamas, 

Kepurė'lę pakeldamas:—

14. Sudiev tėvuj ir močiutėj,

Brolužėlams ir seselėms,

15. Kaukite metės ir <ntrus, 
O ir trečius namė būstu?

16. Variu vartus nurymojau, 

Jėktu kiirpes prastovėjau?
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9. Žemė ir kraujai 
Žydėt pradėjo, 
Ir visi žmonės 
Žiūrėt išėjol

1114
Bakšaitienė

l. Augin tėvas du sūneliu, 
Motinėlė dvi dukreli, 
Ui bėda, tai bėda!  (2 k.)*

2. Serdin tėvas du žirgeliu, 
Abum judum juodbėrėliu.

3. Pirkdin tėvas kamanėli, 
Abum judum laužtinėli.

4. Perka tėvas po balnelį, 
Abum judum tyminėlį.

5. Taiso tėvas kančiukėliu, 
Abum judum lendrinėliu.

6. Ir atbėgo gromatėlė 
Iš didžiojo miestužėlio,

7. Ir paprašė gromatėlė 
Du broleliu į krygelę.

8. Ein tėvelis per dvarelį, 
Labai graudžiai jis verkdamas:

* Žemiau po kiekvieno posmo panašiai somuok: „Ui bėda, tai bėda!“

9. Kelkit, mano tarnužėliai, 
Balnokite žirgužėlius,

10. Balnokite žirgužėlius, 
Jos sūneliu į krygelę!

II. Dvi seseli po dvarelį 
Kaip gegeli po sodelį,

12. Dvi seseli graudžiai verkė, 
Kaip gegeli ji kukavo.

i3. Ant žirgelio užsėsdamas, 
Kepurėlę pakeldamas, —

14. Sudiev tėvui ir močiutei, 
Brolužėliams ir seselėmsl

15. Laukite metus ir antrus, 
O ir treciuos namie būsiu!

16. Vario vartus nurymojau, 
Jukto kurpes prastovėjau.
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1115.

S t a n i u 1 y t ė.

1. Tilžės nuėstas bruka vėtąs, 
Ašaroms išklotas.

Išsiradu didi pdnaj 

Karejvėlus Imti.

2. Didžius rjnku, mažės llku 

Dėl ą'ntru sykėlu, 

Rankas rišu, dlbkas mbšė, 

Galvas šelmavoju.

3. Ir nuvėrė mus brolelus 

Ąnt šiaudū gulėti, 

Ir užstatė vartšunįnkus 

Už dūriu stovėti.

4. Stov už dūriu, stov už 

I^ngu, 
Nėra, kur išbėgti, 

Visiir pastatyti sargaj, 

Nėra kajp išsprukti.

5. Mes brolėlej ne-valnįnkaj 

Kur mes pasidėsim?

Nū Prusūku prisivėrksim 
Ir daug nukęntėsim.

6. Kapitonaj, kajp šetūnaj, 

Už dūriu stovėju.

Seržęnčiiikaj, kajp čerčiiikaj, 

Aplį'nk šokinėju.

7 Ilgė diėna be valgimu, 

Rejk badą kęntėti, 

Salta žiėma,stnubs drabužis, 

Rejk šaltį kęntėti.

8. Tu, varnėli, jūdvarnėli,

Tu mūsų broleli, 

Parnėšk, varnaj, nors kaule'lus 

Pas mūsų tėvelį.

1116

B 1 a ž

1. Augin tėvas sune'lj, 
Sau didį užvadėlį:—

Ar užaugsi, sunuželi? |
Ar būsi artojėlis? J

i e n ė.

2. Aš užaugsiu, tėve'li;

Aš užaugsiu, senėsis.

Aš ne būsiu artojėlis, 
Aš būsiu karejvėlis.
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1115

Staniulytė

1. Tilžės miestas brukavotas, 
Ašaroms Išklotas.
Išsirado didi ponai 1 _ ,

2 £ K.
Kareivėlius imti. J

2. Didžius rinko, mažus liko 
Dėl antro sykelio, 
Rankas rišo, dibkas mušė, 
Galvas šelmavojo.

3. Ir nuvarė mus brolelius 
Ant šiaudų gulėti, 
Ir užstatė vartauninkus 
Už durų stovėti.

4. Stov už durų, stov už lango, 
Nėra kur išbėgti, — 
Visur pastatyti sargai, 
Nėra kaip išsprukti.

5. Mes broleliai nevalninkai, 
Kur mes pasidėsim, 
Nuo prūsokų prisiverksim 
Ir daug nukentėsim.

6. Kapitonai kaip šėtonai 
Už durų stovėjo, 
Seržančiukai kaip čerčiukai 
Aplink šokinėjo.

7. Ilga diena be valgymo, 

Reik badą kentėti, 
Salta žiema, striubs drabužis, 
Reik šaltį kentėti.

8. Tu varneli juodvarnėli, 
Tu mūsų broleli, 
Parnešk, varnai, nors kaulelius 

Pas mūsų tėvelį!

1116

Blažienė

1. Augin tėvas sūnelį,

Sau didį užvadėlį:
— Ar užaugsi, sūnužėli, 1 2 k
Ar būsi artojėlis? J

2. — Aš užaugsiu, tėveli, 
Aš užaugsiu, senasis, 

Aš nebūsiu artojėlis, 
Aš būsiu kareivėlis.
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3. Šerk, tėveli, žirgelį, 

Pirk tyme'lu balne'lj, 

O kajp nušėrsi žirgelį. 

Aš josiu karūmenę.

4. į kilpelę stodamas, 

Ąnt žirge'lu sėsdamas:— 

Sudiė'v, sudiė'v tėvužėluj 

Ir se'najaj močiiitej.

5. Ar sugrjfnši, sune'Ii 

Nors j sekmus mete'lus?

Sugrįnžk, sugrjnžk, sunužėli, 

Nors į sekmiis metelus.

6. Aš ne grjnšiu, tėveli, 

Žirgelį sugrąnžįnsiu;

Parbėgs bėras žirgužėlis, 

Parnėš tau gromatėlę.

7. Parbeg bėras žirgelis 

Iš didžiu karužėlu, 

Pirneša mšrgą gromatėlę, 

Vardėlį, pravardelę.

8. Gromatėlę skajt/siu, 

Vardelį minavosiu;

Yra vardas, pravardėlė, 

Nėra manu sune'lu.

9. Ejn tėvelis į lauką, 

Į žalą pudimėlį,— 

P'ilnas laukas artojelu, 

Nėra manu sune'lu.

10. Ejn tėve'lis į Ižįnką, 

Kur žali dobilėlej,— 
Šjfmtas pjūvė šiėnpjuvėlu, 

Nėra manu sune'lu.

11. Ejn tėve'lis j stajnę 

Pas bė'rusius žirgėlus,— 
Šįmtas bėru žirgužėlu, 

Nėra manu sune'lu.

12. Uj, uj, uj, Diėvulėlaū, 

Diėvūlau, kąn darysiu?

Skaūda manu širdužėlė,— 

Nėra manu sune'lu.

1119.

Daškauskiėnė.

1. Augin tėvas sūnelį, 
Žad lėjsti karūmenę.

Palydėki, mergužėlė, I
Par l/gųjį laukelį. J

2. Lydėte-palydesiu, 
Žodelį prakalbėsiu’

Beg sugrjnši, bernužėli, 
Baltasis dobilėli?
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3. Šerk, tėveli, žirgelį, 
Pirk tymelio balnelį, 
O kai nušersi žirgelį, 
Aš josiu kariuomenę.

4. Į kilpelę stodamas, 
Artt žirgelio sėsdamas, — 
Sudiev, sudiev tėvužėliui 
Ir senajai močiutei!

5. — Ar sugrįši, sūneli, 
Nors į sekmus metelius? 
Sugrįžk, sugrįžk, sūnužėli, 
Nors į sekmus metelius!

6. — Aš negrįšiu, tėveli, — 
Žirgelį sugrąžinsiu, 
Parbėgs bėras žirgužėlis, 
Parneš tau gromatėlę.

7. Parbėg bėras žirgelis 
Iš didžio karužėlio, 
Parneša margą gromatėlę, 
Vardelį pravardėlę.

8. Gromatėlę skaitysiu, 
Vardelį minavosiu.
Yra vardas pravardėlė — 
Nėra mano sūnelio!

9. Ein tėvelis į lauką, 
Į žalią pūdymėlį: 
Pilnas laukas artojėlių — 
Nėra mano sūnelio.

10. Ein tėvelis į lauką, 
Kur žali dobilėliai: 
Šimtas 'piovė šienpiūvėlių — 
Nėra mano sūnelio!

11. Ein tėvelis į stainią 
Pas bėruosius žirgelius: 
Šimtas bėrų žirgužėlių — 
Nėra mano sūnelio!

12. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Dievuliau, ką darysiu?
Skauda mano širdužėlė — 
Nėra mano sūnelio!

Daškauskienė

1. Augin tėvas sūnelį, 
Žad leisti kariuomenę.
— Palydėki, mergužėle, 1 2 k
Per lygųjį laukelį! j

2. — Lydėti palydėsiu, 
Žodelį prakalbėsiu, — 
Beg sugrįši, bernužėli, 
Baltasis dobilėli?
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3. Aš grjnžte-ne sugrjnšiu, 

£ąnkyte-ne ląnkysiu, 

Parsiųntinsiu gromatėlę 

Ir šviesųjį kardelį.

4. Gromatelę skajtysiu, 

Bernelį minavusiu: 
f

Yra vardas, pravardelė, 

Tik nėr manu bernelu.

5. Kad aš kelau rytelį, 

Aš ėjau į stajne'lę,— 

Yr daug stajnio šerėjė'lu, 

Tik nėr manu bernelu;

6. ’ Kad aš kšlau rytelį, 

Aš ėjau į laukelį,—

Yr daug laukė artojelu, 

’ Tik nėr manu berndlu;

7. Kad aš kelau rytelį, 

Aš ėjaū į ląnkelę,—

Yr daug ląnkū šiėnpjuvėlu, 

Tik nėr manu bernelu;

8. Kad kėlau rytelį, 

Aš ėjaū karūmenę,—

Yr daug karūmenė karifi, 

Į du špntu pulkelu,

9. Daug karūmenė kanū, 

Į du sjfmtu pulkelu,—

Aj, nėr, nė'ra ma tajp mielu, 

Kajp tik manu bernelis.

111$.

V i d i k y t ė.

I. Lė'kė gajdyspar kelelį,Jds 3. 

Sakė: kakaryku,

a, a (*),  |ds 4.
Sakė: kakaryku. J

Klausė, klausė motynė'lė: 

Kadi tu pargrjnši?

Kada užaugs pakojelė 
Žolė ąnt padlagu.

2. Lėjdu, lejdu motynėlė 5. Ir sušvilpė karejvė'lej

Sūnelį į vajską. Vidury naktelės.

' (*)  Ąnt tu pavydalu
nam posme žemiaūs.

somuk „a, a“, su ąntra ajlė žė'd-
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3. — Aš grįžti nesugrįšiu, 
Lankyti nelankysiu, 
Parsiuntinsiu gromatėlę 
Ir šviesųjį kardelį.

4. — Gromatėlę skaitysiu, 
Bernelį minavosiu: 
Yra vardas pravardėlė, 
Tik nėr mano bernelio!

5. Kad aš kėliau rytelį, 
Aš ėjau į stainelę, — 
Yra daug stainioj šėrėjėlių, 
Tik nėr mano bernelio!

6. Kad aš kėliau rytelį, 
Aš ėjau į laukelį, — 
Yr daug lauke artojėlių, 
Tik nėr mano bernelio!

7. Kad aš kėliau rytelį, 
Aš ėjau į lankelę, — 
Yr daug lankoj šienpiūvėlių, 
Tik nėr mano bernelio!

8. Kad kėliau rytelį, 
Aš ėjau kariuomenę, — 
Yr daug kariuomenėj karių, 
| du šimtu pulkelių;

9. Daug kariuomenėj karių, 
Į du šimtu pulkelių, — 
Ai, nėr, nėra man taip mielo 
Kaip tik mano bernelis!

1118

Vidikytė

l. Lėkė gaidys per kelelį, (2 k.) 
Sakė: kakaryku, 
A' a*'  | 2 k

* Kiekviename posme žemiau panašiai somuok: „A, a“ su antrąja eilute.

Sakė: kakaryku! j

2. Leido, leido motinėlė
Sūnelį į vaiskų.

3. Klausė, klausė motinėlė: 
— Kada tu pargrįši?

4. — Kada užaugs pakojėlė 
2ole ant padlago.

5. Ir sušvilpė kareivėliai 
Vidury naktelės.
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6. Margi dvėraj, žalos karkles 
Žirgėlams balnoti.

7. Pabalnojo ir išjūju 
Prancūzu kapūti

8. Ėjų Prūsaj aukštajs kalnajs, 

Plįntiiz’es riktavu;

9. Užriktavu, užlodavu 

Cidabru kulkelėms.

10. Lejdu, lejdu k ui ku želes, 

Skynė ūlytė'les,

11. Skynė, skynė ūlytė'les 

Stičlngu glite'lė

12. Ir išskynė ūlytė'les 

Jaunū karejvė'lu.

13. Parmuškietus, pardėjginius 

Kardelis švytavu.

22. Gede, gėde 

Nušauta

14 Tan Prąncūzą smarkej pėrė, 

Smarkej pė'rė, pėrė,

15. Su bagnėtajs širdis vėre, 

Širdis vėrė, vėrė.

16. Tu Prancūzu būvu pūsta, 

Būvu pūsta, pūsta;

17. Lėkė galvos, kajp kopūstaj, 

Lėkė, kajp kopūstaj.

18. Pade, pade, pon Blūkeriau 

Prūsams vajavoti;

19. O taj siaūnas ir kariaūnas 

Prūsu karejvėlis.

20. Ir nušoviau šerzęnčiūką, 

Pūjku karejviūką, »

21. Pūjkų, pūjkų karejviūką, 
Narsų Prąncuziūką.

matė savu 

sumūką.

J u š k y t e.

1. Augin tėvužė'lis 1
Viėną sunužėlj, J

Sau didį užvadužėlį, | 
Karaluj karejvėlį. J

2. O ir užrašė 

Mūsų brolužėlį,

Į auksą, cidabruz'ėlį, 

I margą gromatelę

3. O ir Išvežė
Mūsų brolužėlį 

į Svetimą šaluželę, 

Į Turkyjos miestelį
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6. Margi dvarai, žalios karklės 
Žirgeliams balnoti.

7. Pabalnojo ir išjojo 
Prancūzo kapoti.

8. Ėjo prūsai aukštais kalnais, 
Plintužes rikiavo, —

9. Užriktavo, užliodavo 
Sidabro kulkelėms.

14. Tą prancūzą smarkiai pėrė. 
Smarkiai pėrė, pėrė,

15. Su bagnetais širdis vėrė, 
Širdis vėrė, vėrė.

16. To prancūzo buvo pūsta, 
Buvo pūsta, pūsta, —

17. Lėkė galvos kaip kopūstai, 
Lėkė kaip kopūstai.

10. Leido, leido kulkužėles, 
Skynė ūlytėles,

18. Padėk, padėk, pons Bliukeriau, 
Prūsams vajavotil

H. Skynė, skynė ūlytėles 
Stičingų glitelėj

19. 0 tai slaunas ir kariaunas 
Prūsų kareivėlisl

12. Ir išskynė ūlytėles 
Jaunų kareivėlių.

20. Ir nušoviau seržančiuką, 
Puikų kareiviuką,

13. Per muškietus, per deiginius 
Kardelis švytavo,

21. Puikų, puikų kareiviuką, 
Narsų prancūziuką.

22. Gedėj, gedėj motė savo 
Nušautą sūniuką.

•1119
Juškytė

l. Augin tėvužėlis l 2 k
Vieną sūnužėlį, j
Sau didį užvadužėlį, l 2 k
Karaliui kareivėlį. j

2. O ir užrašė 
Mūsų brolužėlį 
Į auksą sidabružėlį, 
Į margą gromatėlę.

3. O ir išvežė 
Mūsų brolužėlį 
Į svetimą šalužėlę, 
Į Turkijos miestelį.
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4. O ir pastatė 

Mūsų brolužėlį

Į plrmąję glitužėlę 

Tarp jaunūju brolelu,

5, O ir nušovė 

Mūsų brolužėlį, 

Iš pirmėsios kulkužė'lės

Iš margu muškiėtėlu.

6. Lėkė galvužėlė, 

Kajp kopustužėlis, 

Pavirtu liėmenuželis, 

Kajp gino ąnžūlėlis.

7. Bė'gu kraujužėlis, 

Kajp rudinužėlis, 

Vgrkė jauni seserė'lė 

Savu jaunu brolėlu.

1190.

Kazakūuskiėnė.

1.0 kas šęndiė'n do diė'na, 

Kad tajp lūdna par dieną.’ds

2. Ąnt rytėjaus subata 

Stelų vajtas į dvarą.

3. Suvažiavu šaltišej,

Rūda braūkia tarp sdvęs,

4. Rodą braūkia tarp savęs: 

Katrės akrūtus Imsim?

5. Paverbffsim siratas, 

Ne bus nieku kiapatos,

6. Verbifsfme bagūčius, 

Bagėčej, jiė išsi pirks;

7. Pils bagocius šį mtėlus 

Ir išvadifs s u nė lūs.

8. Slūžyjja sesff dvarely 

Tik ji viSna te-žlnu,

9. Tik ji viena te-žlnu 

Ir broleluj pranešė:—

10. Imk, broleli, čebitus, 

Bėgk į žaląję glrę.

11. Brūlis sesėrs ne klaūsė, 

Su mergele kalbėjo.

12. Sto šaltišej už lįngu, 

Dešįmtinįnkaj už dūriu.

13. Ir sugavu brolelį 

Ir, sujėmę, surlšu.

14. Kajp pastatė po vakta, 

Ir nūvežė į dvarą.
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4. O ir pastatė 
Mūsų brolužėlį 
I pirmąją glitužėlę 
Tarp jaunųjų brolelių.

5. O ir nušovė 
Mūsų brolužėlį 
Iš pirmosios kulkužėlės 
Iš margo muškietėlio.

6. Lėkė galvužėlė 
Kaip kopūstužėlis, 
Pavirto liemenužėlis 
Kaip girioj ąžuolėlis.

7. Bėgo kraujužėlis 
Kaip rūdynužėlis, 
Verkė jauna seserėlė 
Savo jauno brolelio!

*1120

Kazakauskienė

l. O kas šiandien do diena, 8. Slūžija sesuo dvarely,
Kad taip liūdna per dieną! (2 k.) Tik ji viena težino,

2. Ant rytojaus subata — 
Steliuoj vaitas į dvarą.

3. Suvažiavo šaltyšiai, 
Rodą braukia tarp savęs,

4. Rodą braukia tarp savęs: 
— Katruos akrūtus imsim?

5. — Paverbuosim siratas, — 
Nebus nieko klapatos,

6. Verbuosime bagočius — 
Bagočiai — jie išsipirks:

7. Pils bagočius šimtelius 
Ir išvaduos sūnelius.

9. Tik ji viena težino 
Ir broleliui pranešė:

10. — Imk, broleli, čebatus. 
Bėk į žaliąją girią!

II. Brolis sesers neklausė, 
Su mergele kalbėjo.

12. Stov šaltyšiai už lango, 
Dešimtininkai už durų.

13. Ir sugavo brolelį, 
Ir suėmę surišo.

14. Kai pastatė po vakta 
Ir nuvežė į dvarą.
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15. Nieks ne vynas, broleli, 

Kam ne klausėj seselės.

16. Rejks karaluj slūžyti, 

Manderėlę dėvėti.

17. Balnu sesu žirgelį, 

Labaj graūdžej ve'rkdama.

18. Rišu sesu skarelę, 

Tajp graūdžej raudodama:—

19. Ėjva miidu, broleli, 

Ąnt aukštujū kalne'lu,

20. Ąnt aukštujū kalnelu, 

Ąnt močiūtės kapelų.

21. Kelk, močiutė, ne gulė'k, 

Ręngk sune'lį karūžį.

22. Ejk, sune'li, be manęs, 

Kajp aš gulu be tavęs.

1121.

M i k š t i e n ė.

1. Kad aš augau pas tėvelį

Tarp jaunėju brole'lu,

Nusišė'riau sau žirgelį 
Su kitajs brole'lejs.

d s

Ir pamatė sunytėlį 

Tarp karėjviu pulke'lu:—

5. Sunužėli, tu, manu, 
Dobilėli, tu, manu,

2. Kad aš jojau ūlyčionus, 
Žirgužėlį rodydams, 

Ir prijojau ažerėlj, 

Pasigyrdžiau žirgelį.

3. Ąnt ažeru kraštūžiu 

Stov karėjviu pulkelis, 

Ir įvedė manę jauną 

| karėjviu pulkelį.

4. Ąnt atėjna tėvelis. 

Ąnt atėjna senasis,

Ar sugrjtnši, sune'li?

Ar vadusi tu mknę?

.6. Tėvužė'li, tu, manu.

Sengalveli, tu, manu, 

Juk tu žinaj, tėve'li,

Kad aš esmū vargely,

7. Kašketė'lis ąnt galvčs,

Manderėlė ąnt pečiu, 

O šis šviesus kardužiais

Tarp baltūju rąnkėlu.
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15. Nieks nevynas, broleli, 
Kam neklausei seselėsl

16. Reiks karaliui slūžyti, 
Mandierėlę dėvėti.

17. Balnoj sesuo žirgelį, 
Labai graudžiai verkdama,

18. Rišo sesuo skarelę, 
Taip graudžiai raudodama:

19. — Eiva mudu, broleli, 
Ant aukštojo kalnelio,

20. Ant aukštojo kalnelio, 
Ant močiutės kapelio!

21. Kelk, močiute, negulėk, 
Renk sūnelį karužį!

22. — Eik, sūneli, be manęs, 
Kaip aš guliu be tavęs!

1121

Mikštienė

l. Kad aš augau pas tėvelį 
Tarp jaunųjų brolelių, 
Nusišėriau sau žirgelįl % 
Su kitais broleliais. |

2. Kad aš jojau ūlyčiomis, 
Žirgužėlį rodydams, 
Ir prijojau ežerėlį, 
Pasigirdžiau žirgelį.

4. Ant’ ateina tėvelis, 
Ant' ateina senasis, 
Ir pamatė sūnytėlį 
Tarp kareivių pulkelio.

5. — Sūnužėli tu mano, 
Dobilėli tu mano, 
Ar sugrįši, sūneli, 
Ar vaduosi tu mane?

3. Ant ežero kraštužio 
Stov kareivių pulkelis, 
Ir įvedė mane jauną 
Į kareivių pulkelį.

6. — Tėvužėli tu mano, 
Sengalvėli tu mano, 
Juk tu žinai, tėveli, 
Kad aš esmu vargely:

7. Kaškietėlis ant galvos, 
Mandierėlė ant pečių, 
O šis šviesus kardužėlis 
Tarp baltųjų rankelių!
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U2S.

Blažienė.

1. Kam šėrėj žirgelį? 

Kam švejtėj kardelį? 

Kur jūsi, broleli, Į 
Būitas dobilėli? J “S 

į stajnelę ėjau 
Žirgelį balnūjau, 

Jaunoji mergelė. 
* 
Salelė stovėju.

3. A i josiu, sesele, 

J dldžę krygelę, 

Į dldžę krygelę, 

| svėčę šalelę.

4. O kad aš jojau 

Par Vilniaus miėstėlį, 

Visos miėsčionėlės. 

Manimi gerėjus.

5. Ar žiūrit, ne žiūrit, 

Jaunosios mergelės, 

Matut, mergužėlės, 

Kad aš karejvelis.

6. O aš išjodamas 

J Rygos miestelį 

Palikaū mergelę, 

Kajp daržė roželę.

7. Į karūžį jūjau, 

Į glitelę stūjau, 

Garsėj nuslžvęngė 
Bėrasis žirgelis.

8. Klausė karalūnas, 

■ Kū žirgelis lūdnas?

Kū žirgelis lūdnas 

Ir jū valdonėlis?

9. Kū ne būsiu lūdnas, 

Ne būsiu kumūrnas, 

SeptįntI metėlėj 

Svečiūje šalelė,

10. SeptįntI metėlėj

•. Svečiūje šalelė, 

Ne žinaū, ar grfnšiu 

Pas savu tėvėlį.

11. Tūjad karalūnas 

Tajp girsej pasakė 

Jaunam karejvėluj, 

Narni! jot įsakė.

12. O aš parjodamas 

Iš didžiu karėlu, 

Aš rąndū seselę
Ąnt didžiu dvarėlu-
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*1122

Blažienė

1. — Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, 
Kur josi, broleli, 1 % 
Baltas dobilėli? J

2. Į stainelę ėjau, 
Žirgelį balnojau, 
Jaunoji mergelė 
Šalelėj stovėjo.

3. — Aš josiu, sesele, 
Į didžią krygelę, 
Į didžią krygelę, 
Į svečią šalelę.

4. O kad aš jojau 

Per Vilniaus miestelį, 
Visos miesčionėlės 

Manimi gėrėjos.

5. Ar žiūrit nežiūrit, 
Jaunosios mergelės, 
Matot, mergužėlės, 
Kad aš kareivėlis.

6. O aš, išjodamas 
Į Rygos miestelį, 
Palikau mergelę 

Kaip darže roželę.

7. Į karužį jojau, 
Į glitelę stojau, 
Garsiai nusižvengė 
Bėrasis žirgelis.

8. Klausė karaliūnas: 
— Ko žirgelis liūdnas, 
Ko žirgelis liūdnas 
Ir jo valdonėlis?

9. — Ko nebūsiu liūdnas, 
Nebūsiu kumurnas, — 
Septinti meteliai 
Svečioje šalelėj;

10. Septinti meteliai 
Svečioje šalelėj, 

Nežinau, ar grįšiu 
Pas savo tėvelį.

11. Tuojau karaliūnas 
Taip garsiai pasakė 
Jaunam kareivėliui, 
Namo jot įsakė.

12. O aš, parjodamas 
Iš didžio karelio, 
Aš randu seselę 

Ant didžio dvarelio.
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13. Seserėlė minu, 

Balti lelijėlė.

O kas tau nuplrku 

naująjį vįndelj?

14. O kas tau nuplrku 

Naūjąjį vįndelį? 

O kas tau įtajsė 

Naūjasias stakleles?

15. O kas tau įtajsė 

Naūjasias stakleles? 

O kas tau įrė'dė 

Plonąsias drobeles?

16. Močiūtė nuplrku 

Naūjąjj vįndelį, 

Tėvelis įtūjsė 

Naūjasias stakleles,

17. Tėvelis įtajsė 

Naūjasias stakleles, 

Aš pati įrėdžiaū 

Plonąsias drobeles.

18. Seserėlė manu, 

Balta lelijėlė, 

Ar da n’ ištekėju 

Manu mergužėlė?

19. Brolužėli manu. 

Baltas dobilėli, 

O pas jęn sujoju 

Du sjmtu bernelu,

20. 'O pas jęn sujoju 

Du šjmtu bernėlu, 

Taj ji ištekėju 
V
Šitą rudenėlį.

21. Kad bučiau žinojęs, 

Iš vajsku ne jojęs, 

Bučiau ne parnešęs 

Didžias dovanėles.,

22. Būčiau ne parnešęs 

Didžias dovanėles, 

Būčiau ne nupirkęs 

Auksėlu žiedelį.

23. Brolužėli manu, 

Baltas dobilėli, 

Atdūk dovanėles, 

Kiėmelu mergelėms,

24. Atdūk dovanėles 

Kiėmelu mergelėms, 

Auksėlu žiedelį 

Jauniausiaj seselej.

25. Be-velyčiau būvęs, 

Karūžy pražuvęs, 

Ne savu mergelę 

Kitam užauginęs,

26. Velyg buč’ ne gimęs, 

Ąnt svietu ne būvęs, 

Ne savu mergelę 

Kit&m užauginęs.
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13. — Seserėle mano, 
Balta lelijėle, 
O kas tau nupirko 
Naująjį vindelį?

14. O kas tau nupirko 
Naująjį vindelį, 
O kas tau įtaisė 
Naująsias stakleles?

15. O kas tau įtaisė 
Naująsias stakleles, 
O kas tau įrėdė 
Plonąsias drobeles?

16. — Močiutė nupirko 
Naująjį vindelį, 
Tėvelis įtaisė 
Naująsias stakleles;

17. Tėvelis įtaisė 
Naująsias stakleles, 
Aš pati įrėdžiau 
Plonąsias drobeles.

18. — Seserėle mano, 
Balta lelijėle, 
Ar dar n’ištekėjo 

Mano mergužėlė?

19. — Brolužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
O pas ją sujojo 

Du šimtu bernelių;

20. O pas ją sujojo 
Du šimtu bernelių, 
Tai ji ištekėjo 
Šitą rudenėlį.

21. — Kad bočiau žinojęs, 
Iš vaisko nejojęs, 
Būčiau neparnešęs 
Didžias dovanėles;

22. Būčiau neparnešęs 
Didžias dovanėles, 
Būčiau nenupirkęs 
Aukselio žiedelį.

23. — Brolužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
Atduok dovanėles 
Kiemelio mergelėms;

24. Atduok dovanėles 
Kiemelio mergelėms, 
Aukselio žiedelį 
Jauniausiai seselei.

25. — Bevelyčiau buvęs 
Karužy pražuvęs, 
Ne savo mergelę 

Kitam užauginęs!

26. Velyk būč negimęs, 
Ant svieto nebuvęs, 
Ne savo mergelę 
Kitam užauginęsl
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27. Brolužėli manu, 

Baltas dobilėli, 

Yra tam kiemely 

Trys šįmtaj merge'lu.

28. O kad ir ju būtu, 

Kajp daržė rute'lu, 

Ne būvu, ni nėra, 

Kajp manu mergelė.

1133 (*).

D a j 1 y d a 1 ė

1. Brolelis ąnt dvaru 
Žirgelį balnoju, 

Sese'lė darždly l ,
d * -n } ds

(*) Palygink 1122 dajną.

Rutuzėles sėju, f

2. Ej,‘ brolau, broleli, 

Kam šėrėj žirgelį? 

Kam šėrėj žirgelį? 

Kam švejtėj karde'lį?

3. Kam šėrėj žirgelį?

Kam Švejtėj kardelį? 

Kur jūsi, broleli, 

Būltas dobilėli?

4. Aš jdsiu, seselė,

{ didį karūžį,

{ didį karūžį,

1 svėčę šalūžę.

5. Par kiėmūžį jūjau,

• Mergeles stovėju, 

Jaumėjiė brolelej 

Tūli palydėju.

6. Brolelej lydė'ju, 

Mergelės stovėju, 

Visos mergužėlės 
į manę žiurėju.

7. Žiūrite, ne žiūrit, 

Manu mergužėlės, 
Žiliūte, mergelės, 

Kad aš karejvėlis

8. O kajp nujojau 

į didį karūžį, 

Klausė karalūnas, 

Kū rustas žirgelis?

9. Ku rūstas žirgelis 

Ir jū valdonėlis?

Ir jū valdonėlis, 

Jaunas karejvėlis?

10. Septįntl metelei 

Svečiūje šalelė, 

Ne z'inaū, ar grjnšiu 

Pas savu tėvelį?
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27. — Brolužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
Yra tam kiemely 
Trys šimtai mergelių.

28. — O kad ir jų būtų 
Kaip darže rūtelių, 
Nebuvo, nė nėra 
Kaip mano mergelė!

*1123

Dailydalė

1. Brolelis ant dvaro 
Žirgelį balnojo, 
Seselė daržely Į 
Rūtužėles sėjo. J

2. — Ei brolau broleli, 
Kam šėrei žirgelį, 
Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį?

3. Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, 
Kur josi, broleli, 
Baltas dobilėli?

4. — Aš josiu, sesele, 
Į didį karužį, 
Į didį karužį, 

Į svečią šalužę.

5. Per kiemužį jojau, — 
Mergelės stovėjo, 
Jaunieji broleliai 
Toli palydėjo.

6. Broleliai lydėjo, 

Mergelės stovėjo, 
Visos mergužėlės 
Į mane žiūrėjo.

7. Žiūrite nežiūrit, 
Mano mergužėlės, 
Žinote, mergelės, 
Kad aš kareivėlis.

8. O kai nujojau 
Į didį karužį, 
Klausė karaliūnas: 
— Ko rūstas žirgeli

9. Ko rūstas žirgelis 
Ir jo valdonėlis, 
Ir jo valdonėlis, 
Jaunas kareivėlis?

10. — Septinti meteliai 
Svečioje šalelėj, 

Nežinau, ar grįšiu 

Pas savo tėvelį.
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11. O kajp sugrjnšiu 

Pas savu tėvelį, 

O ai parnėšiu 

Didžias dovanėles:

12. Aš savu sesėlej 

Aukščiu žiedelį, 

O savu mergėlej 

Perlu vajnikelį.

13. O kad aš parjojau 

Iš didžiu kariižiu, 

Aš radai! seselę 

Už vartų be-stovint.

14. Klausė brolužėlis 

Jiuną sesuželę, 

Ar da n ištekėju 

Manu mergužėlė?

15. Brolužėli manu 

Baltas dobilėli,

O pas jėnję būvu 

Šimtas bernuželu,

16. O pas jėnję biivu 

Semtas bernuželu, 

Taj ji ištekėju 

Sįn rudenuželį.'

17. Vėlyg aš būčiau 

Ąnt svietu ne gimęs, 

Ne sivu mergelę 

Kitūm užauginęs.

18. Brolužėli manu, 

Baltas dobilėli, 

Juk /ra ir daugiaus 

Kiėme mergužėlu.

19. Kad tiek būt mergėlu 

Kajp daržė rutėlu, 

Tik nėra ni viėnės, 

Kajp minu mergelė.

1124

B a k s a j t i ė n ė.

1. Balnok, tarnaj, bėrą žirgą, Motynėlė da graude'snej, 

Rejks į krygę joti; Kurį užauginu.

Graūdžej vėrkia dvi šešėli, | 3 Vdrkia
senas tėvužėli 

Pnė manu Salelės, f žirgaį balnMams:_

2. Graūdžej vėrkia dvi šešėli Sunytėli, dobilėli, 

Pnė manu šalelės, Daugiaus ne sugrjnši.
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ll. 0 kai sugrįšiu 15. — Brolužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
0 pas jąją buvo 
Šimtas bernužėlių;

Pas savo tėvelį, 
0 aš parnešiu 
Didžias dovanėles:

12. Aš savo seselei 
Aukselio žiedelį, 
0 savo mergelei 
Perlų vainikėlį.

16. 0 pas jąją buvo 
Šimtas bernužėlių, 
Tai ji ištekėjo 
Sį rudenužėlį.

13. 0 kad aš parjojau 
Iš didžio karužio, 
Aš radau seselę 
Už vartų bestovint.

17. — Velyk aš būčiau 
Ant svieto negimęs, 
Ne savo mergelę 
Kitam užauginęs!

14. Klausė brolužėlis 
Jauną sesužėlę: 
— Ar dar n’ištekėjo 
Mano mergužėlė?

18. — Brolužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
Juk yra ir daugiau 
Kieme mergužėliųl

19. — Kad tiek būt mergelių 
Kaip darže rūtelių, 
Tik nėra nė vienos 
Kaip mano mergelė!

•1124

Bakšaitienė

l. Balnok, tarnai, bėrą žirgą, 2. Graudžiai verkia dvi seseli 
Reiks į krygę joti! Prie mano šalelės,
Graudžiai verkia dvi seseli l Motinėlė dar graudesniai,
Prie mano šalelės; j ' Kuri užaugino.

3. Verkia senas tėvužėlis, 
Zirgelj balnodams, — 
Sūnytėli dobilėli, 
Daugiau nesugrįši:
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4. Pajlms tkvę šeržęntelej 1 

Po rajtojėlejs,

Uždės tavej gendrolėlej g 

M anderei? nėšti.

v J
6. Šviesus kardas ir šaudyklė,

P6ra pištalėtu,

Bers žirgelis ir balnelis 9. 

Taj tavu lustelis
i

6. Bėgk, žirgeli, judbėreli, 

Pakolej ne ve'dęs, 
Kajp parvėsiu mergužėlę, 

Stijmo ne stovėsi.

7. Tu ne ėsi, žirgužėli, E 

Grynti aviželu,

Tu ne gėrsi, žirgužėli, 

C/stu vąndenelu.

8. Supelėju kamanėlės 

Ąnt žirgu koje'lu, 

Surudyju padkavėlės 

Po žirgu kojelėms.

9. Pravėdinsiu kamanėles, 

j glitūžę storiams, 

Aš nušvėjsiu padkavėlės, 

Lygejs gasAjs jėdams.

0. Kad aš buvati jauns, ne

vedęs, 
Tresūžejs (*)  nešiojau, 

Kad pkrvedžiau mergužėlę, 

Tresūžius padėjau.

(*) Tre'sas, žėsnė, gklonas.

11«5.

B 1 a ž i ė n ė.

1. O kad mudu Auguv, 

Mbdu du brolelu, 

Pas senąjį tėve'lį, 1 
Abildu karejvėlu; |

2. O kad miidum šėrė 

Po bėrą žirgelį, 

Abildu j&dbėrė'lu, 
Žirgėlu kazackavu.
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3. O kad mbdu jėjuv 

į svečiū Šalėlę, 

{ svetimą šalėlę, 
J Turkijos žemelę,

4. Vėrkė tėvužėlis,

Sena motynėlė, 

Verk brolej ir seselės 

Ir visk giminėlė.



4. Paims tave seržantėliai 
Po raitojėliais, 
Uždės tavei gendrolėliai 
Mandierėlę nešti!

5. Šviesus kardas ir šaudyklė, 
Pora pištalietų, 
Bers žirgelis ir balnelis — 
Tai tavo liustelis!

7. Tu neėsi, žirgužėli, 
Grynų avižėlių, 
Tu negersi, žirgužėli, 
Cysto vandenėlio!

8. Supelėjo kamanėlės 
Ant žirgo kojelių, 
Surūdijo padkavėlės 
Po žirgo kojelėms.

6. Bėk, žirgeli juodbėrėli, 
Pakolei nevedęs, 
Kai parvesiu mergužėlę, 
Stainioj nestovėsi;

9. Pravėdinsiu kamanėles, 
Į glitužę stodams, 
Aš nušveisiu kamanėles, 
Lygiais gasais jodams.

10. Kad aš buvau jauns, nevedęs, 
Tresužiais nešiojau, 
Kad parvedžiau mergužėlę, 
Tresužius padėjau.

•1125

Blažienė

l. O kad mudu augov, 
Mudu du broleliu, 
Pas senąjį tėvelį — 
Abudu kareivėliu.

3. O kad mudu jojov 
Į svečių šalelę, 
Į svetimą šalelę, 
Į Turkijos žemelę,

2. O kad mudum šėrė 
Po bėrą žirgelį — 
Abudu juodbėrėliu, 
Žirgeliu kazackavu.

4. Verkė tėvužėlis, 
Sena motinėlė. 
Verk broliai ir seselės, 
Ir visa giminėlė.
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5. O mėks tajp nė verkė, 

T61i ne lydėju, 

Kajp tik manu mergelė, 

Kajp gegiltė kukavu.

6. O tylė'k, ne vėrki, 

Jaunoji mergelė, 

Rašysiu gromatėlę 

Nors į sekmiis mete'lus.

7. O aš parašysiu 

Savu mergužėlėj 

Varde'lj, pravardėlę 

I margą gromatėlę.

8. <0, tu, prisimiiški, 

Manu mergužėlė, 

Pnė skrynios ąntvožėlu 

Margaję gromatėlę.

9. Skrynias v ožy si 

Drėbęs rėžysi, 

Gromatėlę skajtysi, 

Vardėlį minavosi. 
F .

10. Yra varduželis, 

Yr pravardužėlė, 

Nėra manu berne'lu, 

Ni jū mejlū žodc'lu.

me
Kasiuli e n ė.

4. Aš išjodams j vajską;

J dldįnjį vajskc'lį, 

Aš palikau mergužėlę 
Dvejū-trijti metdlu.

5. Aš parjėdams iš vėjsku, 

Iš didžiųjų vajskelu, 

Jau aš rąndb mergužėlę 

Už naujūju stakle'lu.

6. Naujas stakles be-tajsant, 

Plonas drėbęs be-audžiant, 

O berndluj marškinelus 
Žalajs šilkajs be-snivant
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1. Cit, ne vėrki, mergūžė, 

Cit, ne vėrki, jaunėji, 

Prisivėrksi rytė dienai , 
T. • v > • (d1 2 3 * s

Kajp paliksi viena. J

2. Kajp ne rasi tėtušiu, 

Ni senosios matbšės, 

Kajp ne rasi vajnikelu 

Ąnt geltonu kase'lu.

3. Teb-ėr manu tėtiišis, 

Teb-ėr manu matūšė,

Teb-ėr manu vajnikėlis

Ąnt geltonu kase'lu.



5. O nieks taip neverkė,
Toli nelydėjo, 
Kaip tik mano mergelė, — 
Kaip gegutė kukavo.

8. O tu prisimuški, 
Mano mergužėle, 
Prie skrynios antvožėlio 
Margąją gromatėlę.

6. O tylėk, neverk, 
Jaunoji mergele, 
Rašysiu gromatėlę 
Nors į sekmus metelius!

9. Skrynias vožysi, 
Drobes rėžysi, — 
Gromatėlę skaitysi. 
Vardelį minavosi.

7. O aš parašysiu 
Savo mergužėlei 
Vardelį pravardėlę 
l margą gromatėlę.

10. Yra vardužėlis, 
Yr pravardužėlė, — 
Nėra mano bernelio 
Nei jo meilių žodelių!

1126

Kasiulienė

l. — Cit, neverki, merguže, 
Cit, neverki, jaunoji, 
Prisiverksi rytoj dieną, l 2 k 
Kai paliksi viena, I

4. Aš, išjodams j vaiską, 
Į didįjį vaiskelį, 
Aš palikau mergužėlę 
Dvejų trejų metelių.

2. Kai nerasi tėtušio 
Nei senosios motušės, 
Kai nerasi vainikėlio 
Ant geltonų kaselių.

5. Aš, parjodams iš vaisko, 
Iš didžiojo vaiskelio, 
Jau aš randu mergužėlę 
Už naujųjų staklelių:

3. — Tebėr mano tėtušis, 
Tebėr mano motušė, 
Tebėr mano vainikėlis 
Ant geltonų kaselių.

6. Naujas stakles betaisant, 
Plonas drobes beaudžiant, 
O berneliui marškinėlius 
Žaliais šilkais besiuvant.
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7. Auga ki&ne klevelis, 

Augu kieme žalasis, 

Po tūm klevu, po žalųjų 

Gul jaunasis bernelis.

8. Ne pusk didis vėje'lis, . 

Ne pajiidink šakelės, 

Ne pajudink kle'vu šakos, 

Ne pabildink berne'lu.

9. Ir ištlku šturme'lis, 

Ir nulaužė šakčles, 
!r nulaužė kle'vu šakas; 

Pabudinu berne'lį.

10. Aš parjėdams iš vajsku, 

Iš didžiųjų vajske'lu,

Aš atradai! mergužėlę 
Žalkm rūtų daržėly.

11. Ejk še, manu mergbžė, 

Ejk Še, minu jaunoji, 

Ejk še, manu mergužėlė, 
Dūk ma baltą rąnke'lę.

12. Ni aš ėjsiu pas tkvę, 

Ni ma gajla tavęs, 

Aš par tokį Ilgą čėsą 
Ne regėjau tkvę;

13. Naktį miegu n užmigau, 

Valgyt ne galėjau, 

Džnistu, vystu, kajp žolelė. 

Aš be tavęs, širde'lė.

N o r v i 1 t ė' n ė.

1. Aš gani prašiau, 
Aš gana meldžiau 

Savu se'nu tėvuželu:— ] 
Sekma gelsvus line'lus. J

2. Line'lus roviau, 
Rąnkas mazgojau, 

Nuskąndinaū žiėdužė'lį 

į jureles-marėles.

3. Mergytė manu, 

Jaunoji minu,

Kū tajp rūsta vijkščioji 

Po šiūs lygius laukbžius

4. Bernyti manu, 
Jaunasis manu, 

Nuskąndinaū žiėdužė'lį 

Nu baltųjų rąnkėlu.

5. Te kamanužėles, 

Lajkyk žirgužėlį, 

Plauksiu jūres-maružė'les, 

Aš išimsiu žiėdiižj.
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7. Augo kieme klevelis, 
Augo kieme žaliasis, 
Po tuo klevu, po žaliuoju, 
Gul jaunasis bernelis.

8 Nepūsk, didis vėjeli, 
Nepajudink šakelės, 
Nepajudink klevo šakos, 
Nepabudink bernelio.

9. Ir ištiko šturmelis, 
Ir nulaužė šakeles, 
Ir nulaužė klevo šakas, 
Pabudino bernelį.

10. Aš, parjodams iš vaisko, 
Iš didžiojo vaiskelio, 
Aš atradau mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely.

11. — Eik šen, mano merguže, 
Eik šen, mano jaunoji, 
Eik šen, mano mergužėle, 
Duok man baltą rankelęi

12. — Nei aš eisiu pas tave, 
Nei man gaila tavęs, 
Aš per tokį ilgą čėsą 
Neregėjau tavel

13. — Naktį miego n’užmigau, 
Valgyt negalėjau, • 
Džiūstu vystu kaip žolelė 
Aš be tavęs, širdelei

1127

Norvilienė

1. Aš gana prašiau, 
Aš gana meldžiau 
Savo seno tėvužėlio: 
— Sėk man gelsvus linelius!

3. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Ko taip rūsti vaikščioji 
Po šiuos lygius laukužittš?

2. Linelius roviau, 
Rankas mazgojau, — 
Nuskandinau žiedužėlį 
Į jūreles mareles.

4. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Nuskandinau žiedužėlį 
Nuo baltųjų rankeliųl

5. — Te kamanužėles, 
Laikyk žirgužėlį, 
Plauksiu jūres maružėles, 
Aš išimsiu žiedužį.
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6. Ne plauk, bernužėli, 

M Anų dobilėli,

Tu patsaj pasiskąndlnsi, 
Žiėdelu ne išlmsi.

7. Bemfti manu, 

Jaunasis manu, 

Kalba mudu žmonužėlej;- 

Daug ne-viėrnū žodėlu.

1198.

N o r v i I i ė n ė.

Auginu tėvelis

Viėntiirtj-sunėlį, 

O augindamas, d urnoj u
Į žęntus išle'jsti.

2. Į žentus išlėjdu, 

Į vajską pateku;

O taj tavej, sunytėli, 

Ne pas tėvužėlj,

3. Ne pas tėvuželj 

Bė'ri žlrgaj šerti 

Ir  kas mielą nedėldiėnj*

I bažnyėę joti,

4. I .bažnyčę joti, 

Karėemč sustėti, 
Ir to margė karčemelė

Su mergelėms šėkti.

5. Tajvėrkė tėvelis, 

Taj žlęmbė močibtė.

O nieks tajp gajlej nė verkė, 

Kajp mAnu mergelė.

6 Lydė'ju tėvelis, 
'Lydeju močiiltė, 

Nieks tajp tėli ne lydeju, 

Kajp manu mergelė.

7. Palydėk, mergelė, 

Ik žalaj giredej,— 

Te kuktfja gegužėlė, 

Bus ramb širdėlej.

8. Sukuku gegėlė, 

Siirėmė širdelę:— 

Grįnžk, mergytė, atgalė, 

0 aš į vajskėlį.

9. Vdlyg buč' ne gimęs 

Ąnt svietu ne bdvęs, 

Ne kad savu mergužėlę 

Kitam užauginęs.
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6. — Neplauk, bernužėli 
Mano dobilėli, — 
Tu patsai pasiskandinsi, 
Žiedelio neišimsil

7. Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kalba mudu žmonužėliai 
Daug neviernų žodelių!

•1128

Norvilienė

1. Augino tėvelis 
Vienturtį sūnelį, 
O augindamas dūmojo 
Į žentus išleisti.

2. Į žentus išleido — 

Į vaiskų pateko.
O tai tavei, sūnytėli, 
Ne pas tėvužėlį;

3. Ne pas tėvužėlį 
Bėri žirgai šerti 
Ir kas mielą nedėldienį 

Į bažnyčią joti;

4. Į bažnyčią joti, 
Karčiamoj sustoti 
Ir toj margoj karčiamėlėj 
Su mergelėms šokti!

5. Tai verkė tėvelis, 
Tai žlembė močiutė, — 
O nieks taip gailiai neverkė, 
Kaip mano mergelė.

6. Lydėjo tėvelis, 
Lydėjo močiutė, — 
Nieks taip toli nelydėjo, 
Kaip mano mergelė.

7. Palydėk, mergele, 
Ik žaliai girelei, 
Ten kukuoja gegužėlė, 
Bus ramu širdelei.

8. Sukukuoj gegelė, — 
Surėmė širdelę.
Grįžk, mergyte, atgalio, 
O aš į vaiskelį!

9. Velyk būč negimęs, 
Ant svieto nebuvęs, 
Ne kad savo mergužėlę 
Kitam užauginęs!
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10. Kad aš įmanyčiau. 

Aš pasiskąndlnčiau, 
Ne kajp savu mergužėlę 

Atgkl sugrįnžinčiau.

11. Mergelė, grjnždama, 

' Tajp gūjlej vėrkdama,— 

Vėrkia m Anų mergužėlė, 

Kajp agffna krjnta.

12. Pasikiuksėdama, 

Taj vėrkė mergelė, 

O jau merge'lė ir visaj 
Žiūrėt ne galėju.

13. Cit, ne verk, mergėje, 

Baltk lelijėlė,

Aš tau piešiu gromatėlę 

Vis mėjlejs žodėlejs.

14. Kas iš gromatelės, 

Mejlūju žodelu, 
Kad nėr manu bernužėlu, 

Eaūku artojėlu.

15. Aš par laūką jojau, 

Vartėlej girgždeju, 

Visu valsčiaus mergužėlės 

I mknę žiurėju.

16. Žiūrite, ne žiūrit 

Jus, manu mergelės, 

MAtut pačios, mergužėles, 

Jog aš karėj vėlis.

17. Aš j vajską joju 

Karaluj siūžyti, 

Taj aš būsiu karejvelis, 

Vajsku valdonėlis.

1199.

B a k š &

1. Pas tėveli Augau, 1 ■ 
z uSValtižę turėjau, Į

Nusišėnau sau žirgelį 1
Grynūms avižėlėms.'

2. Nusišėnau žirgą, 

Uždėjau balnelį

Ir išjojau vajavoti,

Vokečiū kapūti.

j t i ė n ė.

3. Ąnt žirge'lu sėdau,
Visi graūdžej vėrkė, 

Nieks tajp graūdžej tik nė| 

verkė, 

Kajp jaunA mergelė.

4. Cit, ne verk, mergelė, 

Juk aš ne brole'lis, 
Juk žinojej, mergužėlė, 

Kad aš karejvelis.
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10. Kad aš įmanyčiau, 
Aš pasiskandinčiau, 
Nekaip mergužėlę 
Atgal sugrąžinčiau!

11. Mergelė grįždama, 
Taip gailiai verkdama, — 
Verkia mano mergužėlė, 
Kaip aguona krinta.

12. Pasikiuksėdama 
Tai verkė mergelė, 
O jau mergelė ir visai 
Žiūrėt negalėjo.

13. — Cit, neverk, mergele, 
Balta lelijėle, 
Aš tau piešiu gromatėlę 
Vis meiliais žodeliais.

14. — Kas iš gromatėlės, 
Meiliųjų žodelių, 
Kad nėr mano bernužėlio,. 
Lauko artojėlio!

15. Aš per lauką jojau, 
Varteliai girgždėjo. 
Viso valsčiaus mergužėlės 
Į mane žiūrėjo.

16. Žiūrite nežiūrit 
Jūs, mano mergelės, 
Matot pačios, mergužėlės,. 
Jog aš kareivėlis!

17. Aš į vaiską joju 
Karaliui slūžyti, 
Tai aš būsiu kareivėlis, 
Vaisko valdonėlis!

•1129

Bakšaitienė

1. Pas tėvelį augau, \ 2 k 
Valužę turėjau, J 
Nusišėriau sau žirgelį] _ , 

& ? 2 k
Grynoms avižėlėms, j

3. Ant žirgelio sėdau, 
Visi graudžiai verkė, — 
Nieks taip graudžiai lik neverkė 
Kaip jauna mergelė.

2. Nusišėriau žirgą, 
Uždėjau balnelį 
Ir išjojau vajavoti, 
Vokiečių kapoti.

4. — Cit, neverk, mergele, 
Juk aš ne brolelis, 
Juk žinojai, mergužėle, 
Kad aš kareivėlis!
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5. Par laukelį jojau, 

Visi palydėjo, 

Nieks tajp toli ne lydėju, 

Kajp jauna mergelė.

6. .Palydėk, mergelė, 

Lik žalaj girelėj, 

Kukū g'irio gegužėlė 

Bus ramti širde'lej,

7. Kukavu gege'lė, 

Ne ramti širde'lej, 

Grįnžk, mergelė, atgalo, 

O aš į vajske'lį.

8. Uj, kad aš būčiau 

Vajske'ly pražuvęs,

Ne kajp savu mergužė!) 

Atgalū gražinčiau.

9. Cit, ne verk, mergėlė, 

Ramdyki širdelę, 

Aš rašysiu gromatėlę 

Mejlūju žodėlu.

10. Kas iš gromatėlės, 

Iš mejlū žode'lu, 

Kad nėr manu bernužėlu, 

Lauku artojėlu.

11. Bubūja jaute'lej, 

Nėra artojėlu, 
Žvangia bėri žirgužėlej, 

Nėra šerėjėlu.

1180.

D i ė v

1. Pro manu tėvu i
Margą dvare'lį | ds

Žals vieškelėlis ėjų. I

2. Žiūrėk, sese'lė, 

Pro stiklu l^ngą, 

Kas vajkščio ulyčė'lė?

3. Vajkščio gendrolej, 

Jauni kaplorej, 

Jiešku mūsų brole'lu.

i ė n ė.

4. O ar jus jieškut, 
Ar jus ne jieškut, 

Nėra mūsų brolėlu.

5. Balnūk, tarnc'li, 

Bėrą žirge'lį, 

Aš josiu į krygėlę.

6. Aš, pasiręngęs, 

Baltas, raudūnas, 

Dar žirgas ne balnotas.
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5. Per laukelį jojau, 
Visi palydėjo, — 
Nieks taip toli nelydėjo, 
Kaip jauna mergelė.

'6. Palydėk, mergele, 
Lig žaliai girelei, 
Kukuoj girioj gegužėlė, 
Bus ramu širdelei.

7. Kukavo gegelė, — 
Neramu širdelei, — 
Grįžk, mergele, atgalio, 
O aš į vaiskelį!

8. Ui, kad aš būčiau 
Vaiskely pražuvęs, 
Nekaip savo mergužėlę 
Atgalio grąžinčiau!

9. — Cit, neverk, mergele, 
Ramdyki širdelę, 
Aš rašysiu gromatėlę 
Meiliųjų žodelių.

10. — Kas iš gromatėlės, 
Iš meilių žodelių, 
Kad nėr mano bernužėlio, 
Lauko artojėlio!

11. Būbuoja jauteliai, — 
Nėra artojėlio. 
Žvengia bėri žirgužėliai, — 
Nėra šėrėjėliol

*1130

Dievienė

1. Pro mano tėvo 
Margą dvarelį 
Žals vieškelėlis

2. Žiūrėk, sesele, 
Pro stiklo langą, 
Kas vaikščioj ūlyčėlėj.

4. O ar jūs ieškot, 
Ar jūs neieškot, 
Nėra mūsų brolelio!

5. Balnok, tarneli, 
Bėrą žirgelį, 
Aš josiu į krygelę.

3. Vaikščioj gendroliai, 
Jauni kaplioriai, 
Ieško mūsų brolelio.

6. Aš pasirengęs — 
Baltas raudonas, 
Dar žirgas nebalnotas.
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7. O kad mes joj u m 

Par Vilniaus miestą, 

Par misingės tiltelį,

8. Sijėz'ės lyriku, 

Vąndflf mirgėju.

Rejks ma jaunam įpiilti.

9. Kad ir įpiilsiu, 

Tik ne prapulsiu, 

Gdlbės minę brolelej.

10. Viėnd salelė 

Jauni brole'Iej, 
Ąntroje karejvelej, 

11. Ne manę vėrkė 

Tėvas, močiūtė, 

Ni brėlej, ni seselės;

12. Tik minę vėrkė 

Varpaj, vargėnaj, 

Misingės trimitelės.

1181.

Mikštiinė.

Brolelis ąnt dv&ru 
Žirgą balnčju, 

Seselė daržely 

Rūteles sėju.(*);

O kur j ėsi, brolužėli, 1 
Brole'li, ar sugrįnši? j

•Ja ne parjosiu, 

Ja ne sugrįšiu, 
Sugr^nžinsiu žirgužėlį 

Ir šviesųjį kardelį.
Ėjva, seserėlė, 

Mtidvi abidvi, 

Manu lelijėlė, 

Mėdvi abidvi, 

Ąnt iukštūjū kalnuželu, 

Jaunu brolelu laukti.

4. Mtidvi parstovėjuv 

Kšlne kloniizius, 

Mtidvi parr/mojuv 
<<siu tvorilžes*

Ne parjėju brolužėlis 
Ne parbė'g ni žirgelis,

5. Ėjva, seserėlė, 

Mtidvi abidvi, 
Manu lelijėlė, 

Miidvi abidvi, 
Nėškiva garsą žodelį 

Pas senąjį tėvėlį.

6. Gana stovėti, 

Gani lūkėti

•Ne parjoja brolužėlis. 

Ne parbėg ni žirgelis.
Ąg ____________________

(*)  Kiti: arėtas raveju“, arbi „vajn'iką pynė“.
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7. O kad mes jojom 
Per Vilniaus miestą, 
Per misingės tiltelį,

S. Sijužės linko, 
Vanduo mirgėjo, — 
Reiks man jaunam įpulti.

9. Kad ir įpulsiu, 
Tik neprapulsiu, 
Gelbės mane broleliai, —

10. Vienoj šalelėj 
Jauni broleliai, 
Antroje — kareivėliai.

11. Nei mane verkė 
Tėvas močiutė, 
Nei broliai, nei seselės,

12. Tik mane verkė 
Varpai, vargonai, 
Misingės trimitėlės!

*1131

Mikštienė

l. Brolelis ant dvaro 
Žirgą balnojo, 
Seselė daržely 
Rūteles sėjo.  
— O kur josi, brolužėli, l % 
Broleli, ar sugrįši? j

*

* Kiti: „Rūtas ravėjo" arba „vainiką pynė".

4. Mudvi perstovėjov 
Kalne klonužius, 
Mudvi perrymojov 
Uosio tvoružes, — 
Neparjojo brolužėlis, 
Neparbėg nei žirgelis.

2. — Jei neparjosiu, 
Jei nesugrįšiu, 
Sugrąžinsiu žirgužėlį 
Ir šviesųjį kardelį.

3. Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi 
Ant aukštojo kalnužėlio 
Jauno brolelio laukti.

5. Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi, 
Neškiva garsų žodelį 
Pas senąjį tėvelį.

6. Gana stovėti, 
Gana lūkėti, — 
Neparjoja brolužėlis, 
Neparbėg nei žirgelis.
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7. Ęjva, seserėlė, 

Mudvi abidvi, 

Manu lelijėlė,' - 
i

• Mhdvi abidvi, 

Ąnt aukštūjū kalnužėlu 

Jūunu broldlu laūkti.

8., Parbėg žirgdiis' 

Žalėms ląnkuželėms, 

Eabaj garsej žvengdamas, 
Žemiižę skardydamas.

9. Ėjva, seserėlė, 

Mudvi abidvi, 

Manu lelijėlė, 
' Miidvi abidvi, 

Pas senąjį tėvužėlį,— 

Kur lejst bėrą žirgelį?

10. Lėjski žirgužėlį

į žalą 14nką»

M ėsk i balnužėlį

į srovės lipi, 

Pakabinki kardužėlį 

Stajne'lė ąnt gęmbelės.

11. Žvęngia žirgelis 

Po žėlą I^nką, 

Rudyj balnužėlis

Po srovės ūpį,' 

Surudyju kardužėlis, 

Stajne'lė kybodamas.

12. ’ Ej, tu, žirgužėli', 

Manu jūdbėrėlij 

Kur padėjej brolužėlį, 

Tąn musu dobilėlį?

13. Jūsų brolužėlis 

Krygūžė kirstas, 

Jūsų dobilėlis 

Krygūžė kirstas, 

Svetimūje s ai u žėlė 

Po kojdlu pamintas.

14. Pirmū krygužėlė 
Žirgelis klūpu, 

Ąntro krygužėlė 

Karde'lis kritu ()  

O šio trečiū krygužėlė 

Pats galvelę padėju.

*

15. Klrtu galvelę, 

Kajp kopustūžį, 

Begu kraujužėlis, 

Kajpū uptižis, , 

Virtu brūlu liemenėlis. 

Kajp girios ąnžulėlis.

(*) Kiti: lūžu.
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7. Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi 
Ant aukštojo kalnužėlio 
Jauno brolelio laukti.

8. Parbėg žirgelis 
Žalioms lankužėlėms, 
Labai garsiai žvengdamas, 
Žemužę skardydamas.

9. Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi 
Pas senąjį tėvužėlį: 
— Kur leist bėrą žirgelį?

10. — Leiski žirgužėlį 
Į žalią lanką, 
Meski balnužėlį 
Į srovės upę, 
Pakabinki kardužėlį 
Stainelėj ant gembelės.

11. Žvengia žirgelis 
Po žalią lanką, 
Rūdij balnužėlis 

Po srovės upę, — 
Surūdijo kardužėlis, 
Stainelėj kybodamas.

12. — Ei tu, žirgužėli, 
Mano juodbėrėli, 
Kur padėjai brolužėlį, 
Tą mūsų dobilėlį?

13. — Jūsų brolužėlis 
Krygužėj kirstas, 
Jūsų dobilėlis 
Krygužėj kirstas, 
Svetimoje šalužėlėj 
Po kojelių pamintas.

14. Pirmoj krygužėlėj 
Žirgelis klupo, 
Antroj krygužėlėj 
Kardelis krito,  
O šioj trečioj krygužėlėj 
Pats galvelę padėjot

*

* Kiti: lūžo.

15. Kirto galvelę 

Kaip kopūstužį, 
Bėgo kraujužėlis ' 

Kaipo upužė, 
Virto brolio liemenėlis 
Kaip girios ąžuolėlis!
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1189

B 1 a ž i ė n ė.

1. O kad miidu ėuguv 

Du jiunu sunelu

Pas sėnąjį tėvėlį, 1 . 
' ds

Pas berūsius žirgelus; J

2. O kad miidu jėjuv

I svečiu Salelę,

{ svetimą Salelę,
Į Turkijos žeme'lę,

3. Verkė tėvuželis, 

Sena motynelė, 

Vėrkė brėlej, seselės 

Ir visa giminėlė.

4. O nieks tajp nė verkė, 

Tėli ne lydėju, 

Kajp tik manu mergelė, 

Baltoji lelijėlė.

5. O, tylėk, ne vėrki, 

Manu mergužėlė, 

AS piešiu gromatėlę 

Nors j sėkmės mete'lus.

6. AS parsitįnsdinsiu 
Savu mergužėlėj 

Margąję gromatėlę 

Par rajbąję gegėlę.

7. Kad tu iSglrsi, 

Manu mergužėlė, 

Gegužėlę kukffjant, 
Laba j graudžiu balse'lu,,

8. O taj tu iSėjki, 

Mėnu mergužėlė,

{ vykSnėlu sodelį, 

J rute'lu darže'lį.

9. O tu tenaj rksi, 

Manu mergužėlė, 

Margąję gromatėlę 

Pas žalasias rute'les.

10. O tu prisimilSki, 

Manu mergužėlė, 

MArgąję gromatėlę 

Pnė skrynios ąntvožėlu

11. Skrynias vožysi, 

Drėbęs rėžysi, 

Gromatbžę skajtysi, 

Vardiižį minavėsi.

12. Yra varduželis, 

Yr pravarduželė, 

Tik nėr manu bernėlu. 

Laukėtu artojėlu.
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1132

Blažienė

l. O kad mudu augov, 
Du jaunu sūneliu, 
Pas senąjį tėvelį, 
Pas bėruosius žirgelius;

2. O kad mudu jojov 

Į svečių šalelę, 
Į svetimą šalelę, 
Į Turkijos žemelę,

3. Verkė tėvužėlis, 

Sena motinėlė, 
Verkė broliai seselės 
Ir visa giminėlė.

4. O nieks taip neverkė, 
Toli nelydėjo, 
Kaip tik mano mergelė, 
Baltoji lelijėlė.

5. O tylėk, neverki, 
Mano mergužėle, 
Aš piešiu gromatėlę 
Nors į sekmus metelius!

G. Aš prisiųsdinsiu 
Savo mergužėlei 

Margąją gromatėlę 
Per raibąją gegelę.
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7. Kad tu išgirsi, 
Mano mergužėle, 
Gegužėlę kukuojant 
Labai graudžiu balseliu,

8. O tai tu išeiki, 
Mano mergužėle, 
Į vyšnelių sodelį, 
Į rūtelių darželį,

9. O tu tenai rasi, 

Mano mergužėle, 
Margąją gromatėlę 
Pas žaliąsias rūteles.

10. O tu prisimuški, 
Mano mergužėle, 
Margąją gromatėlę 
Prie skrynios antvožėlio.

11. Skrynias vožysi, 
Drobes rėžysi, — 
Gromatužę skaitysi, 
Vardužį minavosi.

12. Yra vardužėlis, 
Yr pravardužėlė, 

Tik nėr mano bernelio, 
Laukelio artojėlio!



1133

Gdtautiėnė.

Taj reto viėto 1 , 
f eis

Dobilą; augu J

Pęnkėjs-šešėjs lapužėlejs, | 
Su devynejs žiėde'lejs. j

Mtidvi, lelijėlė, 
Ąnt aukštu kalnu

Žalti line'lu rauti, 

Baltti brolužiu laukti.

2. Seselė daržely 

Vajnlką pynė, 

Brolelis ąnt dvaru 
Žirgą balndju.

/Broleli, o kur jėji? 

Jaunasis, beg parjėsi?

3. Rods jtite-išjėsiu, 

Alė ne parjtisiu, 
Žirgelį sugrąžiusiu, 

Gromatėlę rašysiu.

4. Ėjva, sesužė'lė, 

Ąnt Aukštu kalnu,

5. Parbėga žirgelis 

Aisėj žvengdamas, 

Išėjna sese'lė 

Gratidžej vėrkdama:
Žirge'li, jūdbėružė'li, 

Kur dėjej valdonei}?

6. Vien Am karužė'ly

Kardelis kritu, 

ĄntrAm karužėly 

Plįnte'lė llku,

O šiam trečikm karužė'ly 

Pats galvelę padėju.

1134.

V i k s v y t ė.

1. ) Augin tėvelis 1
Du sunužė'lu, | ds

Kajp daržė bijunė'lu, J

2. Ir augindamas,

Ir mokindamas, 

Gerėjusi sunėlums.

3. Ėjna tėvelis

| žirgu stijnę- 
Žirgelu pažiūrėti.

4. Augkit, sunėlu, 

Manu jaumėju, 

Gražus jtisu žirgelej.
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*1133

Gotautienė

l. Tai retoj vietoj \ 2 k 
Dobilai augo J 
Penkiais šešiais lapužėliais 
Su devyniais žiedeliais!

2. Seselė daržely 
Vainiką pynė, 
Brolelis ant dvaro 
Žirgą balnojo.
— Broleli, o kur joji? 
Jaunasis, beg parjosi?

3. — Rods joti išjosiu, 
Ale neparjosiu, 
Žirgelį sugrąžinsiu, 
Gromatėlę rašysiu.

4. Eiva, sesužėle, 
Ant aukšto kalno, 

2 k. Mudvi, lelijėle, 
Ant aukšto kalno 
Žalių linelių rauti, 
Baltų brolužių laukti.

5. Parbėga žirgelis, 
Alsiai žvengdamas, 
Išeina seselė, 
Graudžiai verkdama: 

— Žirgeli juodbėružėli, 
Kur dėjai valdonėlį?

6. — Vienam karužėly 
Kardelis krito, 
Antram karužėly 
Plintelė liko,-
O šiam trečiam karužėly 
Pats galvelę padėjo!

1134
Viksvytė

l. Augin tėvelis 
Du sūnužėliu 
Kaip darže bijūnėliu

2 k.
3. Eina tėvelis 

Į žirgų stainią 
Žirgelių pažiūrėti.

2. Ir augindamas, 
Ir mokindamas 
Gėrėjosi sūneliums.

4. Aukit, sūneliu 
Mano jaunieju, 
Gražūs jūsų žirgeliai.
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5. Ej, kdta, žūda 

Tėvas sūnelį 

Karūmenę išlejsti

6. O kū. jauniausį, 

O ku slaumausį, 

Tėvelu mylimiausį.

7. lyki, broleli, 

Balnūk, žirgelį, 

Uždek tymu balnelį,

8. Ej, uždek, uždek 

Tymu balnelį 

Prisėgk auksu kilpeles

9. Ąnt žirgu sėdau, 

Į k'ilpą stūjau, 

Tėveluj dekavojau:—

10. Ej, sudiev, sudiev, , 

Manu tėveluj,

Jau daugiaūs ne sugrjnšiu,

11. Ej, sudiev, sudiev, 

Jauniems brolelams 

Ir jaunūmsioms seselėms,

12. O kad aš jojau 

Pro rūtų daržą, 

Pro jaunąję mergelę:—

13. Ej, sudiė'v, sudiė'v, 

Manu mergelėj, 

Jau daugiaūs ne ląnkysiu,
įso

14. O jau daugiaūs 

Jau ne ląnkysiu, 

Rasūžės ne braukysiu.

15. Ej, vėrkė, vėrkė 

Jauna mergelė, 

Bernelį išlėjsdama.

16. Ej, cit, ne vėrki, 

Manu mergelė, 

Rksi da aš sugrj'nšiu.

17. O jagū aš pats 

Ne sugrjnšiu, 

Gromatėlę rašysiu.

18. O aš rašysiu 

Gromatėlę, 

Gulbinajs parsitįnsdinsiu.

19. O kad mes jėjum 

Lygejs laukdlejs, 

Baltajsejs dobilėlejs,

20. O ir prijojum 
Aukštus kalnelus,— 

k 
Taj Čerkesu žemelė.

21. Aukšti kalnelėj, 

Jūrės-mare'lės, 
Giliejiė vąndenėlej.

22. Ąnt atgulbifja, 

Ąnt atuldffja 

Gulbinūžiu pulkelis.



5. Ei, keta žada 
Tėvas sūnelį 
Kariuomenę išleisti —

6. O kuo jauniausią, 
O kuo slauniausią, 
Tėvelio mylimiausią.

7. Eiki, broleli, 
Balnok žirgelį, 
Uždėk tymo balnelį,

8. Ei, uždėk, uždėk 
Tymo balnelį, 
Prisek aukso kilpeles.

9. Ant žirgo sėdau, 
Į kilpą stojau, 
Tėveliui dėkavojau.

10. Ei, sudiev, sudiev 
Mano tėveliui, 
Jau daugiau nesugrįšiu!

11. Ei, sudiev, sudiev 
Jauniems broleliams 
Ir jaunosioms seselėms!

12. O kad aš jojau 
Pro rūtų daržą, 
Pro jaunąją mergelę,

13. Ei, sudiev, sudiev 
Alano mergelei, 
Jau daugiau nelankysiu,

14. O jau daugiau 
Jau nelankysiu, 
Rasužės nebraukysiu!

15. Ei, verkė, verkė 
Jauna mergelė, 
Bernelį išleisdama.

16. Ei, cit, neverki, 
Mano mergele, 
Rasi dar aš sugrįšiu!

17. O jeigu aš pats 
Nesugrįšiu, 
Gromatėlę rašysiu.

18. O aš rašysiu 
Gromatėlę, 
Gulbinais parsiųsdinsiu.

19. O kad mes jojom 
Lygiais laukeliais, 
Baltaisiais dobilėliais,

20. O ir prijojom 
Aukštus kalnelius — 
Tai čerkesų žemelė.

21. Aukšti kalneliai, 
Jūrės marelės, 
Gilieji vandenėliai.

22. Ant’ atgulbuoja, 
Ant' atulduoja 
Gulbinužių pulkelis.
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23. Jus gulbinėlej, 

Manu baltiejiė, 

Nuttipkit' pas mareles,

24. O aš rašysiu

' Gromatelę 

Iki savu mergelėje

25. Aš prillpdysiu, 

Aš prisagfsiu

Pnė baltųjų sparne'lu.

26. Lėk, gulbinė'Ii, 
v 
Sjmtą myle'Iu

Ik Vėlūnos miėstėlu.

27. Susidumoju 

Lęnkaj-bajoraj, 

Nušovė gulbinelį,

28. O kajp nušovė 

Gulbinėlį, 

Prapfflė gromatėlė.

1135.

J u š k y t ė.

J. Minu tėvužėlu 1 , 
} ds 

Naujos stajntizes, J
Stov du bėru žirgužėlu, 1 , 

} ds 
Stov dubčru zirgelu.

2. Kas jifdu šėrė? 

Kas pilnavoju?

Kas j krygbžę joju, 

Kas j krygėlę joju?

3. Brolelis šėrė, 

Jis pilnavoju, 

Jis į krygužėlę jėju, 

Jis į krygbžę joju.

4. Ąnt bėru zirgelu 

Sėdėdamas, 

Ąnt tymu balne'lu

Rymodamas, 
Šaukiat! savu motynelę

Iš ankstųjų svirne'lu:—

5. Išėjk, motynėlė, 

Iš lukštu svirnu, 

Išnėšk, motynėlė, 

Šilki! justuz'ę,, 

Sujffsk, manu motynėlė, 

Mėlyną manderelę.

6. Ąnt bėru žirgdlu 

Sėdėdamas, 

Ąnt tymu balnėlu 

Rymodamas, 
V
Saukiau savu seserėlę 

Loarutėlu darze'lu:— 
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23. Jūs gulbinėliai 
Mano baltieji, 
Nutūpkit pas mareles,

24. O aš rašysiu 
Gromatėlę 
Iki savo mergelei,

25. Aš prilipdysiu, 
Aš prisagysiu 
Prie baltųjų sparnelių.

26. Lėk, gulbinėli, 
Šimtą mylelių — 
Ik Veliuonos miestelio!

27. Susidūmojo 
Lenkai bajorai, — 
Nušovė gulbinėlj,

28. O kai nušovė 
Gulbinėlj, 
Prapuolė gromatėlę!

1135

Juškytė

L Mano tėvužėlio 
' Naujos stainužės, 

Stov du bėru žirgužėliu, 
Stov du bėru žirgeliu.

2. Kas juodu šėrė, 
Kas pilniavojo, 
Kas į krygužę jojo, 
Kas į krygelę jojo?

3. Brolelis šėrė, 
Jis pilniavojo, 
Jis j krygužėlę jojo, 
Jis j krygužę jojo.

4. Ant bėro žirgelio 
Sėdėdamas, 
Ant tymo balnelio 
Rymodamas, 
Saukiau savo motinėlę 
Iš aukštojo svirnelio:

5. — Išeik, motinėle, 
Iš aukšto svirno, 
Išnešk, motinėle, 
Šilkų juostužę, 
Sujuosk, mano motinėle, 
Mėlyną mandierėlęl

6. Ant bėro žirgelio 
Sėdėdamas, 
Ant tymo balnelio 
Rymodamas, 
Saukiau savo seserėlę 
Iš rūtelių darželio:
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7. Išėjk, seserėlė, 

Iš rūtų daržu, 

Išnešk, seserėlė, 

.Rūtų kviėtktižę, 
zRedyk, manu seserėlė, 

Sirmlnę kepurėlę.

8. Seselė-viešnelė, 

Rėdydama, 

Baltomis rąnkelėms 

dėstydama: — 

O kur joji, brolužėli, 

Broleli, ar sugrjnši?

.9. Tote-išjosiu, 

Grjnžte-ne grjnšiu, 

Sugr^nžinsiu žirgužėli

I devįntiis metelus.

.10. Ėjva, sestižė, 

Ąnt aukštu kalnu, 

Baltk viešnelė, 

Ąnt aukštu kalnu. 
Žalti linūžiu rauti, 

Baltu brolužiu laukti.

11. Parbė'ga žirgelis, 

Par lygius lauktis, 

Parbėg judbėrėlis 

Par sraunius upitis, 

Zabaj garsej žvengdamas, 
Žemtižę skardydamas.

12. Išėjna seselė, 

Graūdžej verkdama, 

Baltūji viėšneli, 

Graūdžej vėrkdama: 

O žirgeli judbėrėli, 

Kur palikaj brolelį?

13. Tavu brolužėlis, 

Manu valdonėlis, 

Ftiri jis tris krygužėles,' 

Ttiri jis tris kryge'les.

14. Pirmo krygužėlė 

Kardtižis lūžu, 

Ąntro krygužėlė— 

Tymu balnelis,

O šio trečio krygužėlė 

Pats galvelę padėju.

1136.

B a k š a j t i ė n ė.

1. O ir titlėkė 

Juds vabalėlis, 

Juds vabalėlis, 
Pons oberštėlis.

2. Ej, ragin, ragi n 

1 krygę joti, 

l krygę joti, 
Žirgą balnoti.
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7. — Išeik, seserėle, 
Iš rūtų daržo, 
Išnešk, seserėle, 
Rūtų kvielkužę, 
Rėdyk, mano seserėle, 
Sirminę kepurėlę!

11. Parbėga žirgelis 
Per lygius laukus, 
Parbėg juodbėrėlis 
Per sraunias upes, 
Labai garsiai žvengdamas, 
Žemužę skardydamas.

8. Seselė viešnelė 
Rėdydama, 
Baltomis rankelėms 
Glostydama:
— O kur joji, brolužėli, 
Broleli, ar sugrįši?

12. Išeina seselė, 
Graudžiai verkdama, 
Baltoji viešnelė. 
Graudžiai verkdama: 
— O žirgeli juodbėrėli, 
Kur palikai brolelį?

9. — Joti išjosiu, 
Grįžti negrįšiu, 
Sugrąžinsiu žirgužėlį 
Į devintus metelius.

10. Eiva, sesuže, 
Ant aukšto kalno, 
Balta viešnele, 
Ant aukšto kalno 
Žalių linužių rauti, 
Balto brolužio laukti.

13. — Tavo brolužėlis, 
Mano valdonėlis — 
Turi jis tris krygužėles, 
Turi jis tris krygeles:

14. Pirmoj krygužėlėj 
Kardužis lūžo, 
Antroj krygužėlėj — 
Tymo balnelis, 
O šioj trečioj krygužėlėj 
Pats galvelę padėjo!

•1136

Bakšaitienė

l. O ir atlėkė 
Juods vabalėlis, 
Juods vabalėlis, l , \ z K
Pons oberštėlis. f

2. Ei, ragin, ragin 
į krygę joti, 
į krygę joti, 

Žirgą balnoti.
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3. Ej, nėra mūsų 

Nėr kam įėjėti; 

Brolelis mažas 

Tėvelis senas,

10. 0 šiaj tre'čiajaj, 
V
Siaj jauniausiajaj, 
Silkė kasnpiką, 

Perlu vajnlką.

4. Brole'lis mažas,

Tėvelis se'nas, 
V
Sėlmis bernelis

Labaj par-pūjkus.

11. Ėjma, seselės, 

Brole'lu laukti, 

Ąnt aukštu kalnu 

Brolėlu laukti.

5. Jote.-ne joti 

Musu brole'luj, 
Musu brole'luj 

Mus mažtėlėluj.

12. Mes parstovė'jum 

Kalne dūbe'lę 

Ir parrymojum 

usiu tvorelę.

6. Viėna seselė 

Brole'lį ręngė, 

Ąntrė. seselė 

Žirgą balnoju,

13. Parbė'ga žirgas 

Ir parpukštffja, 
v
Salė kilpelės 

Ir parsjubffja.

7. 0 ši trečiėji 

Vartus atkė'lė, 

Vartus atkėlė 

Ir palydėju.

14. Ėjma, seselės, 

Žirgą sugauti, 

Žirgą suginti 

Ir klausinėti.

8. Laukit lydeju, 

Ir klausinėju, 

0 kąn parnėši 

Mums trims seselėms?

15. Ej, žlrgaj, zlrgaj, 
Žirgeli manu, 

0 kur tu dejej 

Mūsų brole'lį?

9. Viė'naj parnešiu 

Juktos kurpe'les, 

Ąntraj parnešiu 
Auksu žiedeli,

16. Sakyt-ne sakyt,— 

Ma pačiam gajla: 

Jūsų brole'lis 

Krygūžė kirstas.
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3. Ei, nėra, mūsų 
Nėr kam išjoti: 

Brolelis mažas, 
Tėvelis senas;

4. Brolelis mažas, 
Tėvelis senas, 
Šelmis bernelis 
Labai per puikus.

5. Joti nejoti 
Mūsų broleliui, 
Mūsų broleliui, 
Mūs mažtėlėliui.

■6. Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Antra seselė 
Žirgą balnojo,

7. 0 ši trečioji 
Vartus atkėlė, 
Vartus atkėlė 
Ir palydėjo,

8. Lauku lydėjo
Ir klausinėjo: 

— O ką parneši 
Mums trims seselėms?

9. — Vienai parnešiu 

Juktos kurpeles, 
Antrai parnešiu 
Aukso žiedelį,

10. O šiai trečiajai, 
Šiai jauniausiajai, 
Šilkų kąsniuką, 

Perlų vainiką.

11. Eime, seselės, 
Brolelio laukti, 
Ant aukšto kalno 
Brolelio laukti!

12. Mes perstovėjom 
Kalne duobelę 
Ir perrymojom 
Uosio tvorelę.

13. Parbėga žirgas 
Ir parpūkštuoja, 
Salia kilpelės 
Ir parsiūbuoja.

14. Eime, seselės, 
Žirgą sugauti, 
Žirgą sugauti 
Ir klausinėti:

15. — Ei, žirgai, žirgai, 

Žirgeli mano, 

O kur tu dėjai 
Mūsų brolelį?

16. — Sakyt, nesakyt, — 

Man pačiam gaila, — 
Jūsų brolelis 
Krygužėj kirstas!
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17. O kur nupiflė 

Brėlu galvelė, 

O če išdegu 
Pliks akmenėlis;

18. .0 kur nusklidu 

Brolu kraujelej, 

O če tekėju 

Gilės upelis.

1139.

Makauskienė.

1. Uj, uj, uj, Dievaj, 

Uj, Diėvulė'lau, 

Nė'ra kam joti ) , 
i » -r ids
į karužei}; J

6. Jus palūkėkit 

Manę parjojant; 

Aš jums parnėšiu 
Po dovanėlę:

2. Tėvelis senas, 

Brolelis mažas, 

Nėr kam mums jėti 

į karužėlį.

7. Viėnaj sesiitej

Auksu žiedelį, 
r
Antraj sesiitej

Silkė kuskelę,

3. Viena sesėtė 

Brolelį ręngė, 

Ąntrū sesėtė 
Žirgą balnojo,

8. 0 šiaj tre'čiajaj 

Visu jauniausiaj 

Rūtų vajnlką, 

Silkė kasniką (♦).

4. 0 ši trečidji 

Visu jauninusia, 

Vartės atkėlė 

Ir palydėjo.

9. Ėjkim, sesūtės, 

Į pamarėles, 

į pamarėles 

Brolelu laukti.

5. 0, jus, sesutės, 

Jus, lelijėtės, 

Jus palūkėk# 

MAnę parjojant,

10. Mes parstovejum 

Aukštą kalnelį, 

Mes parrymojum 

ilsiu tvorelę.

(*) Kashlkas—kašinjnkas ir kasnjnkas.
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17. 0 kur nupuolė 
Brolio galvelė, 
0 čia išdygo 
Pilks akmenėlis!

18. 0 kur nusklido 
Brolio kraujeliai, 
0 čia tekėjo 
Gilus upelis!

1137

Makauskienė

1. Ui, ui, ui dievai, 
Ui dievulėliau, 
Nėra kam joti 1 2 k
Į karužėlį: J

6. Jūs palūkėkit 
Mane parjojant, — 
Aš jums parnešiu 
Po dovanėlę:

2. Tėvelis senas, 

Brolelis mažas, — 
Nėr kam mums joti 
Į karužėlį!

7. Vienai sesutei 
Aukso žiedelį, 
Antrai sesutei 
Šilko kuskelę,

3. Viena sesutė 
Brolelį rengė, 
Antra sesutė 
Žirgą balnojo,

8. 0 šiai trečiajai, 

Visų jauniausiai, 
Rūtų vainiką, 
Šilkų kasninką.

4. 0 ši trečioji, 
Vįsų jauniausia, 
Varius atkėlė 
Ir palydėjo.

9. Eikim, sesutės, 
Į pamarėles, 
Į pamarėles 
Brolelio laukti!

5. 0 jūs, sesutės, 
Jūs lelijutės, 

Jūs palūkėkit 
Mane parjojant;

10. Mes perstovėjom 
Aukštą kalnelį, 
Mes perrymojom 
Uosio tvorelę.
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11. Parbėga žirgas, 16. Žirgužėli,

Pa r pūkš 13j a, Jūdbėrėli,

Auksu kilpelės 0 kajp parbegaj

Ne-be-svyrffja.. Tokį kelelį?

12. Ej, tu, žirge'li, 17. Devymus ūpius,

Ejdaunįnkeli, PI aūkte-piaukiaū,

0 kur palikdj 0 šęn dešįmtą

Musu brolelį? Dugnūzju nėriau.

13. Ar pamarėlė, 18. Uj, uj, uj, Diėvaj,

Ar pakraštėly, Diėvūlau manu,

Ar šiam karūžy 0 kas mums padės

Ąnt kalnužėlu? Brolu gedėti?

14. Viėnkm karūžy 19. Saulelė rūsta,

Žirgelis klūpu, Atsakydama:—

Ąntrkm karūžy Taj aš padėsiu

Kardužis lūžu, Brdlu gedėti;

15. 0 šiam trečiamė, 20. Devymus rytus

Tamė karūžy Miglūžė ėjsiu,

Jis pats galvelę 0 šįn dešimtą

Tenūj padėju. Ni n' užtekėsiu.

1139.

V i k s v y t ė.

1. Po tėvėlu dvarėlu 

Aug žalas ąnžūlelis, 

Ej, ^nžūlaj, ąnžūlėli, ) - 
' .o iĄnžūlaj šįmtšakėli, J

2. Keta tavę pakirsti, 
v
Sakeles pagenėti;

Išaūš šilta vasarėlė, 

Žalffs tžvu lapelėj.
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11. Parbėga žirgas, 
Parpūkštuoja, 
Aukso kilpelės 
Nebesvyruoja.

12. — Ei tu, žirgeli 
Eidauninkėli, 
0 kur palikai 
Mūsų brolelį:

13. Ar pamarėlėj, 
Ar pakraštėly, 
Ar šiam karužy 
Ant kalnužėlio?

14. — Vienam karužy 
Žirgelis klupo, 
Antram karužy 
Kardužis lūžo,

15. 0 šiam trečiame, 
Tame karužy, 
Jis pats galvelę 
Tenai padėjo.

1. Po tėvelio dvarelį 
Aug žalias ąžuolėlis.
Ei ąžuolai ąžuolėli, j 
Ąžuolai šimtšakėli, j

16. — Žirgužėli 
Juodbėrėli, 
0 kaip parbėgai 

' Tokį kelelį?

17. — Devynias upes 
Plaukte plaukiau, 
0 šią dešimtą

• Dugnužiu nėriau.

, 18. — Ui, ui, ui dievai,.
Dievuliau mano, 
0 kas mums padės 
Brolio gedėti?

19. Saulelė rūsti 
Atsakydama: 
— Tai aš padėsiu 
Brolio gedėti:

20. Devynis rytus 
Migluže eisiu, 
0 šį dešimtą 
Nė n’užtekėsiu!

1138

Viksvytė

2. Keta tave pakirsti, 
Sakeles pagenėti;

I _ , Išauš šilta vasarėlė,
į 2 k.
| Žaliuos tavo lapeliai.
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3. Augin tėvas sūnelį, 

Tąn vieną vienturtėlį:— 

Ar užaugsi, sunužėli?

Ar būsi artojelu?

4. Taj užaugsiu, tėveli. 

Ne būsiu artojėlis, 

Aš ne būsiu artojėlis, 

Tik būsiu karejvelis.

5. Par IVgiūsius laukėjus, । 

Par baltūsius varte'his 

Palydėk i, mergužėlė, 

Baltoji lelijėlė.

6. Lydėte-palydėsni 

Ir mėjlej pakalbėsiu.

Daugel arė artojelu,— 

Nėra manu bernėlu.

7. Po žalasias ląnkėles, 

Po ba'ltus dobilelus 
v

Sesi šįmtaj šiėnpjuvėlu,— 

Nėra manu berne'lu.

8. Ir parbėga žirgelis, 

Parneša gromatėlę, 

Ir parneša gromatėlę, 

Po tyme'lu balne'lu.

9. Gromatėlę skajtysiu, 

Vardelį minavosiu;

Kas iš tosios gromatelės? 

Tik nėr manu berne'lu,

10. O kas iš tos gromatos? 

Tik nėr manu berne'lu, 

Nėra manu bernuželu, 

Ni jū mejlū žode'lu.

1139.

Kiėmzurytė.

1. Sūnyti manu, 

Jaunasis mauu, 

O kąn tu te vėjksi, 
Kajp karejvūžiu būsi?

3. Sūnyti manu, 

Jaunasis manu, 

O kąn tu te dėvėsi, 
Kajp karėjviumi būsi?

2. Močiutė manu, 

Senoji manu, 

Bėrą žirgelį šėrsiu, 
Auksu kilpeles švėjsiu.

4. Močiutė manu, 

Senoji manu, 

Mėlyną manderė'lę, 

Raudoną apkaklėlę.
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3. Augin tėvas sūnelį, 
Tą vieną vienturtėlį: 
— Ar užaugsi, sūnužėli, 
Ar būsi artojėliu?

4. — Tai užaugsiu, tėveli, 
Nebūsiu artojėlis, 
Aš nebūsiu artojėlis, 
Tik būsiu kareivėlis!

5. — Per lygiuosius laukelius, 
Per baltuosius vartelius 
Palydėki, mergužėle, 
Baltoji lelijėle!

6. — Lydėti palydėsiu 
Ir meiliai pakalbėsiu. 
Daugel arė artojėlių, — 
Nėra mano bernelio.

7. Po žaliąsias lankeles, 
Po baltus dobilėlius 
Šeši šimtai šienpiūvėlių, 
Nėra mano bernelio.

8. Ir parbėga žirgelis, 
Parneša gromatėlę, 
Ir parneša gromatėlę 
Po tymelio balneliu.

9. Gromatėlę skaitysiu, 
Vardelį minavosiu; 
Kas iš tosios gromatėlės, 
Tik nėr mano bernelio,

10. O kas iš tos gromatos, — 
Tik nėr mano bernelio, 
Nėra mano bernužėlio 
Nei jo meilių žodelių!

1139

Kiemzurytė

l. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
O ką tu ten veiksi. 
Kai kareivužiu būsi?

2. — Močiute mano, 
Senoji mano. 

Bėrą žirgelį šersiu, 
Aukso kilpeles šveistu.

3. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
O ką tu ten dėvėsi, 

Kai kareiviumi būsi?

4. — Močiute mano, 

Senoji mano. 
Mėlyną mandierėlę, 
Raudoną apkaklėlę.
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5. Sūnyti manu, 

Jaunasis manu,

O kąn tu te valgysi, 

■Kajp karėjviumi būsi?

6. Močiiitė manu, 

Senoji minu,

I Džiovintas knaukšleles 
V
Šaltiniu vąndenelu.

7. Sūnyti manu, 

Jaunasis manu,

O kum tu pasisems) 
V
Šaltiniu vąndenelį?

8. Močiiitė minu, 

Senoji manu, 

Vogonu viršūnėlė 
v
Šaltiniu vąndenčlį

9. Sūnyti manu, 

Jaunasis manu,

O kum tu pasiklosi, 

O kum tu užsiklosi?

10. Močiiitė manu, 

Senėji manu, 

Rasele pasiklosiu, 

Migle'le užsiklosiu

1140.

B a k H j t i ė n ė.

1. Augin tėvas 

Du jaunu sunėlu, 

Augindamas, |
Abii mylė'damas:— 
Ar užiugsit, sune'lu? J

2. Ar rejks šerti

Po bė'rą žirgelį.

Ar rejks pirkti

Po tymu balne'Iį? 

Ar rejks jot į krygėlę?

3. Taj rejks joti 

J dldę krygėlę, 

Taj rejks Imti

Šviesųjį kardelį 

Ir margąję šaudyklę.

ds 4. Vėrkia tėvas, 

Vėrkia motynelė, 
Verkia manu

Brole'lej, seselės, 

Vėrkia jauna mergelė.

5. Vėrkia manu

Jaunėji mergelė, 

Kajp gire'lė 

Gegūtė kukavo ' 

Aukštam žalim medely.
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5. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
O ką tu ten valgysi, 
Kai kareiviumi būsi?

6. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Džiovintas kriaukšleles, 
Šaltinio vandenėlio.

7. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
O kuo tu pasisemsi 
Šaltinio vandenėlį?

8. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Vogono viršūnėle 
Šaltinio vandenėlį.

9. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
O kuo tu pasiklosi, 
O kuo tu užsiklosi?

10. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Rasele pasiklosiu, 
Miglele užsiklosiul

1140
Bakšaitienė

l. Augin tėvas 
Du jaunu sūneliu. 
Augindamas, 
Abu mylėdamas: 
— Ar užaugsit, sūneliu?

3. — Tai reiks joti 
Į didžią krygelę, 
Tai reiks imti

2 k. Šviesųjį kardelį 
Ir margąją šaudyklę.

2. Ar reiks šerti 
Po bėrą žirgelį, 
Ar reiks pirkti 
Po tymo balnelį, 
Ar reiks jot į krygelę?

4. Verkia tėvas, 
Verkia motinėlė, 
Verkia mano 
Broleliai seselės, 
Verkia jauna mergelė.

5. Verkia mano 
Jaunoji mergelė, 
Kaip girelėj 
Gegutė kukavo 
Aukštam žaliam medely.

195



6. Cit, ne vėrki, 

Jaunėji mergelė, 

Parsiųnsdinsiu

Tau aš gromatėlę 

Ir vardą, pravardei?,

T. Ja ne nukirs 
v 
Šviesusis kardelis, 

Ne sumynios

Bėrasis žirgelis 

Į jffdą purvynė'lį.

8. Išėjn manu 

Jaunėji mergelė 

Iš svirnėlu

Ąnt mdrgu dvare'lu, 

Labaj graūdžej verkdama.

9. Ir pamatė 

Judbėrį žirgelį. 

Par tėvelu

Lygųjį laukelį 

Parbėgant iš krygėlės.

10. Lejsk žirgelį 

I naūją stajne'lę, 

Įlejsdama,

Dureles ve'rdama, 

Labaj graūdžej vėrkdama:

11. Ej, žirgeli, 

Manu jūdbėrėli, 

Kur-gi dėjej

Savu rajtojėli, 

Tu savu valdonėli?

12. Sakyt, ne sakyt, 

Ma pačiam gajla,— 

Kryge klrtu,

Karde'lu kapoju, 

Po koje'lu mynioju.

13. Uj, uj, uj, Diėvaj, 

Diėvelau, tu, mėnu, 

Kajp aš vėjksiu,

Kąn dabkr darysiu 

Be. jaunuju berne'lu?

1141.

B a k H j t i ė n ė.

I. Vajkščio mergelė 

Po dvarelį, 

Baltas rąnkėles 1 
। d

Gražindama. J

2. Sąmdyk, mergelė, 

Sąmdinjnkus, 
Valdyk, mergelė, 

Ubą laukelį.
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6. Cit, neverki, 10. — Leisk žirgelį
Į naują stainelę!
Įleisdama,
Dureles verdama,
Labai graudžiai verkdama:

Jaunoji mergele, 
Parsiųsdinsiu 
Tau aš gromatėlę 
Ir vardą pravardei?,

7. Jei nenukirs 
Šviesusis kardelis, 

Nesumynios 
Bėrasis žirgelis 
į juodą purvynėlį.

11. — Ei žirgeli 
Mano juodbėrėli, 
Kurgi dėjai 
Savo raitojėlį, 
Tu savo valdonėlį?

8. Išein mano
Jaunoji mergelė 
Iš svirnelio
Ant margo dvarelio,
Labai graudžiai verkdama,

12. — Sakyt, nesakyt, — 
Man pačiam gaila, — 
Kryge kirto, 
Kardeliu kapojo, 
Po kojelių myniojo.

9. Ir pamatė
Juodbėrį žirgelį

Per tėvelio
Lygųjį laukelį
Parbėgant iš krygelės.

13. — Ui, ui, ui dievai, 
Dieveliau tu mano, 

Kaip aš veiksiu, 
Ką dabar darysiu 
Be jaunojo bernelio?

*1141

Bakšaitienė

l. Vaikščioj mergelė 
Po dvarelį, 
Baltas rankeles l 
Grąžydama. J

2. — Samdyk, mergele, 
Samdininkus, 
Valdyk, mergele, 
Ūbą laukelį!
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3. Ni aš sąmdysiu 

Sąmdinįnkus, 

Ni aš valdysiu 

Ubą laukelį.

4. Aš nusipirksiu 

Kanėtelę, 

Kariėtelę
V
Sešėjs žirge'lejs-

5. O aš važiosiu 

Į Prūsu že'mę, 

Į Prūsu žemę 

Pas bernelį.

6. To Prūsu žemė 

Daūgel karėjviu, 

Daugel karėjviu

Ir apicėnu.

7. Da n' įvažiavau 

Pusę keičiu,

O ir sutikau 

Tris šeržęntelus.

8. Lęnkis, mergelė, 

Pūs? kele'Iu, 

Sugrjnžk, mergelė, 

Į Lęnku žemę.

9. Da n' įvažiavai 

Piisę kele'Iu, 

O aš pamačiaū.

Dldę kryge'lę,
V

10. Sviėsėjs karde'lejs 

Be-si-kapūjant, 

Margoms šaudyklėms 

Be-švytujant.

11. Uj, uj, uj, Diė'vaJ, 

Diėvūlau manu*

O kajp aš būsiu 

Be berne'lu?

1149.

R u g i ė n y t ė.

1. Aš prašiau, meldžiau 

Senu tėvuželu:-

Sėk ma žaibs miėžužė'lus 
Salė pat viėškelė'lu.

2. O ir išdygu 
Žali miėžužė'lej

Ąnt vėju pudimuželu, 

Ąnt saulės skajstumėlo.

Ej, augin, augin, • 
Tėvas sunytė'lį, 

Kajp daržė diėmedužėlį, 

Sune'lį artojėlį.
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3. — Nei aš samdysiu 
Samdininkus, 
Nei aš valdysiu 
Ūbą laukelį.

4. Aš nusipirksiu 
Karietėlę, 
Karietėlę 
Šešiais žirgeliais,

5. O aš važiuosiu 
Į prūsų žemę, 
Į prūsų žemę 
Pas bernelį.

6. Toj prūsų žemėj 
Daugel kareivių, 
Daugel kareivių 
Ir apicierių.

7. Dar n’įvažiavau 
Pusę kelelio, 
O ir sutikau 
Tris seržantėlius.

8. — Lenkis, mergele, 
Pusę kelelio, 
Sugrįžk, mergele, 
Į lenkų žemęl

9. Dar n’įvažiavau 
Pusę kelelio, 
O aš pamačiau 
Didžią krygelę:

10. Šviesiais kardeliais 
Besikapojant, 
Margoms šaudyklėms 
Bešvy tuoj ant.

11. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
O kaip aš būsiu 
Be bernelio?

1142

Rugienytė

l. Aš prašiau meldžiau
Seno tėvužėlio:
— Sėk man žalius miežužėlius 
Salia pat vieškelėlio!

2. O ir išdygo
Žali miežužėliai 
Ant vėjo pūdymužėlio, 
Ant saulės skaistumėlio.

3. Ei, augiu, augin 
Tėvas sūnytėlį 
Kaip darže diemedužėlį, 
Sūnelį artojėlį.
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4. O ir pkjėmė
• Manu sunytėlį
J Vokečifi palkužėlį, 

Tarp jaunūju brolėlu.

6. O ir apvllku 

Musu brolužėlį
Mėlynu žiponužėlu, 

Karalaus manderele, 

6. O ir pastatė

M tisu brolužėlį

{ plrmąję glituželę
Tarp jaunėju brolėlu.

7, Lėkė kulkelė, 
Kajp sėdė bitėlė, 

Par protingą galvužėlę, 

Par mirštamą širdėlę.

8. Klrtu galvėlę, 

Kajp ko pust ūžė] j, 
/Parvirtu liėmenužėlis, 

Kajp girios ąnžulelis.

9. Bėgu kraujėlej, 

Kajp srėvės upėlės, 

Iš jdunūjū brolužėlu, 

Iš pirmėsios glitėlės.

1148.

Ktįnciuviėnė.

4. Ar vėlyj karūmenę jot  

Ar jaunam žėnytisi?
*1. O, įnžūiaj, gnžulaj, 

Ąnžūlaj šįmtšakėli, 

Ar vėlyj paklrstintas? Į 
Ar ve'lyj be-žalffins? J 1 2 3 * s

2. Ar vėlyj paklrstintas? 

Ar vėlyj be-žalffins?
Vėlig žalam žaloti,

Ne pakirstam rudyti

3. O sūneli, sūneli, 
Sūnelį brąngvardėli,

Ar vėlyj karūmenę jot,

Ar jaunam žėnytisi (♦)?

(*) Saku ir „žanytis“.

Aš velyju karūmenę stot, 
Nek jaunūm žėnytisi.

5. O, tėveli, tėvėli, 

Tėveli sengalvėli, 
Nupirk ma tris trubeles, 

Cidabrlnę dąmbrelę.

6. Viena trubk trubffsiu, 
Ąnt žirgėlu sėsdamas, 

Ąntrk truba trubffsiu, 

Pro vartėlus jėdamas,
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4. O ir paėmė 
Mano sūnytėlį 
Į vokiečių pulkužėlį 

Tarp jaunųjų brolelių,

5. O ir apvilko 
Mūsų brolužėlį 
Mėlynu žiponužėliu, 
Karaliaus mandierėle,

6. O ir pastatė 
Mūsų brolužėlį 
Į pirmąją glitužėlę 
Tarp jaunųjų brolelių.

7. Lėkė kulkelė 
Kaip sode bitelė 
Per protingą galvužėlę, 
Per mirštamą širdelę.

8. Kirto galvelę 
Kaip kopūstužėlį, 
Parvirto liemenužėlis 
Kaip girios ąžuolėlis.

9. Bėgo kraujeliai 
Kaip srovės upelės 
Iš jaunojo brolužėlio, 
Iš pirmosios glitelėsl

1143
Kunciuvienė

l. — O ąžuolai, ąžuolai, 
Ąžuolai šimtšakėli, 
Ar velij pakirsdintas, l 
Ar velij bežaliuojąs? J

2. Ar velij pakirsdintas, 
Ar velij bežaliuojąs?

— Velyk žaliam žaliuoti, 
Ne pakirstam rūdyti!

3. — O sūneli, sūneli, 
Sūneli brangvardėli, 
Ar velij kariuomenę jot, 
Ar jaunam ženytisi?

4. Ar velij kariuomenę jot, 

Ar jaunam ženytisi?
— Aš veliju kariuomenę stot, 

Nek jaunam ženytisil

5. O tėveli, tėveli, 
Tėveli sengalvėli, 
Nupirk man tris trobeles, 

Sidabrinę dambrelę.

6. Viena trūba trūbuosiu 
Ant žirgelio sėsdamas, 
Antra trūba trūbuosiu 

Pro vartelius jodamas,
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7. Trecia" trubk trubffsiu, 

Par laukelį jūdamas, 

Dąmbrėlė uždąmbrusiu, 

Į karūmenę stddams.

8. O suvirku, suvirku 

Visos mėrgos ąnt manęs, 

Ąnt minu jaunystėlės, 

Ąnt manu gražume]u.

9. O sužiūru, sužiūru, 

Visas Lenku pulkelis:—

O ar jisaj ponajtis, 

ArL^nku karalajtis?

10. O ne jisaj ponajtis' 

Ni Lęnku. karalajtis, 

Tik tėve'lu sune'lis, 

Laukelu artojėlis.

11. O, tu dąmbra, dąmbrėlė, 

Tu garsioji duddlė, 

Parnėšk tevuj garselį, 

O močiutėj vardelį.

1144.

Blažienė.

1. Manu tėvužėlu 

Naūjos stajnužėlės, 

Taj gražėj būda votos. į ds.

2. Toje stajnužėlė, 

Toje naujoje 

Sto du bėru žirgelu;

3. Ąnt tu žirgužėlu, 

Ąnt tu jūdbėrėlu 

Gul du tymu balne'lu;

4. Pnė tu balnuželu, 

Pnė tu tyminelu

Kybu auksu kilpelės;

5. Į tas kilpužėles, 

Į tas auksinėles 

Stos du jaunu brolelu.

6. Į kilpą stojau, 

Ąnt žirgu sėdau, 

Tėveluj dėkavojau:—

7. Aj, dė'ku, deku 

Senam tėvužė'luj, 

Kad mažą užauginaj, 

8. O tik ne dėkų

Manu tėvuželuj, 

Kad mažą pažadėję^

9. Mažą pažadėjej 

Į svetimą žalį, 

į svetimą šalelę.

10. O kajp užsėdau, 

Tajp  ir išjoja 

f Turkijos žemelę.

*
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7. Trečia troba trūbuosiu 
Per laukelį jodamas, 
Dambrele uždambruosiu 
Į kariuomenę stodams.

8. O suvirko, suvirko 
Visos mergos ant manęs, 
Ant mano jaunystėlės, 
Ant mano gražumėlio.

9. O sužiuro, sužiuro 
Visas lenkų pulkelis: 
O ar jisai ponaitis, 
Ar lenkų karalaitis?

10. O ne jisai ponaitis, 
Nei lenkų karalaitis, 
Tik tėvelio sūnelis, 
Laukelio artojėlis.

II. O tu, dambra dambrele, 
Tu garsioji dūdele, 
Parnešk tėvui garselį, 
O močiutei vardelįl

1144

Blažienė

1. Mano tėvužėlio 
Naujos stainužėlės, 
Tai gražiai budavotosl (2 k.)

2. Toje stainužėlėj, 
Toje naujoje, 
Stov du bėru žirgeliu.

3. Ant tų žirgužėlių, 
Ant tų juodbėrėlių, 
Gul du tymo balneliu.

4. Prie tų balnužėlių, 
Prie tų tyminėlių, 
Kybo aukso kilpelės.

5. Į tas kilpužėles, 
Į tas auksinėles, 
Stos du jaunu broleliu.

6. Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Tėveliui dėkavojau.

7. Ai, dėkui, dėkui 
Senam tėvužėliui, 
Kad mažą užauginai,

8. O tik ne dėkui 
Mano tėvužėliui, 
Kad mažą pažadėjai,

9. Mažą pažadėjai 
Į svetimą šalį, 
Į svetimą šalelę!

10. O kai užsėdau, 
Taip ir išjojau 
į Turkijos žemelę.
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11. O ma ne gajla 

Tėvu motynėlės, 

Ni brėlu, ni seselu,

12. O tiktaj te-gėjia 

Tos jaunės mergelės 
Ir jos jaunė diėne'lu.

13. O kad įmanyčiau, 

Taj pasirašyčiau 

SAvu mergės vardelį 

| šviėsųjį kardelį.

14. KadA pažiūrėčiau, 

Taj aš paminėčiau

Ir stįnkej atsiddsčiau:—

15. Yra vardužėlis, 
Yr pravarduželė, 

Nėra manu mergėlės.

16. Žydi obalėlė 

.Raudonajs žiėdelejs 
O jiėviižė baltajsejs.

17. Žydi mergužėlė 

Žydi lelijėlė

Ir jos jaunos dienelės, 

Rutėlu vajnikelis.

18. Nukris žiėduželej, 
Bus ir obulėlej, 

Nukris manu mergėlės 

Vejdelu skajstūmėlis.

Ifl 45.

Norvilienė.

1. Adšta aušrelė,
V
Sviesi pazarėlė, 

Rejks brole'luj j 
Karau jėti. J

2. Stėvi žirgelis

Dvarė pabalnotas, 

Kamanėlėmis

Pažabotas.

3. Stovi seselė

Pnė brėlu šalelės,

Stovėdama, 

Graūdžej vėrkia.

4. Ej, cit, ne verki, 
Manu seserėlė, 

Kajp išjdsru, 

Tajp parjosiu.

5. Ja ne parjosiu, 
Karalum patapsiu, 

Aš Ra’udonę 

Vaja vėsiu.
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11. O man negaila 
Tėvo motinėlės, 
Nei brolių, nei seselių,

12. O tiktai tegaila 
Tos jaunos mergelės 
Ir jos jaunų dienelių!

13. O kad įmanyčiau, 
Tai pasirašyčiau 
Savo mergos vardelį 
Į šviesųjį kardelį.

14. Kada pažiūrėčiau, 
Tai aš paminėčiau 
Ir sunkiai atsidusčiau:

15. Yra vardužėlis, 
Yr pravardužėlė, — 
Nėra mano mergelės!

16. Žydi obelėlė 
Raudonais žiedeliais, 
O ievužė baltaisiais.

17. Žydi mergužėlė, 
Žydi lelijėlė. 
Ir jos jaunos dienelės, 
Rūtelių vainikėlis.

18. Nukris žiedužėliai, 
Bus ir obuolėiiai, 
Nukris mano mergelės 
Veidelio skaistumėlis!

1145

Norvilienė

l. Aušta aušrelė, 
Sviesi pazarėlė, 
Reiks broleliui 
Karan joti. 2 k.

2. Stovi žirgelis 
Dvare pabalnotas, 
Kamanėlėmis 
Pažabotas.

3. Stovi seselė 
Prie brolio šalelės, 
Stovėdama 
Graudžiai verkia.

4. Ei, cit, neverki, 
Mano seserėle, 
Kaip išjosiu. 
Taip parjosiu!

5. Jei neparjosiu. 
Karalium patapsiu, 
Aš Raudonę 
Vaja vošiu!
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6. Raudėnės pflis 

Gražėj muravėta, 

Ašarėlėmis 

Išmezgėta.

7. Kajp minę Ž6vi, 

Gajdžėj ne giėdėju, 

SAulė Jėjdos, 

Kajp lydėju.

8. Kajp minę le'jdu 

Par Vilniaus miėstėlj,
V 
Šeši šįmtAj 

Palydėjo.

9. Kad minę lėjdu 

j Vilniaus bažnyčę 

Sesios dešįintis 
ŽvAkiu degė.

10. Kad minę lėjdu 

Į Aukštą kalnelj, 

Mergužėlė 

GAjlej vėrkė
v

1!. Sviėsi plįntėlė— 
Motynelė minu, 

O dąmbre'lė— 

Seserėlė.

12. J Odas skrybelis — 

Tevuželis minu,

O diržėlej— 

Broiuz’ėlej.

13. Batdlej manu— 

Draugalelėj manu, 

M anderėlė— 

Gi minėlė,
V

14. Sviėsus sajdokas— 

Taj minu tarnelis, 

O kardelis— 

Siuntinėlis.

15. Garsiėjiė šiivej— 

Pasekėjej manu, 

O bugne'lej— 

Mastėjelėj ()*

(*) Mastėjas yra gArbstytojas numirusiu.

16., Kulkėlės minu.— 

Lydėjelėj manu, 

O šrate'lej— 

Raudojė'lej.

17. Trlmitos, tnfibos— 

Taj minę giėddju, 

O vąmzddlej 

Užkavėju.

18. N a d jas grabelis—

Taj manu dvarėlis, 

O dubelė — 

Tėviškėlė.
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6. Raudonės pilis 12. Juodas skrybėlis —
Gražiai mūravota, 
Ašarėlėmis 
Išmazgota.

Tėvužėlis mano,
0 dirželiai —
Brolužėliai!

7. Kai mane šovė, 
Gaidžiai negiedojo, 
Saulė leidos, 
Kai lydėjo.

13. Bateliai mano — 
Draugalėliai mano, 
Mandicrėlė — 
Giminėlė!

8. Kai mane leido 

Per Vilniaus miestelį, 
Sesi šimtai 
Palydėjo.

14. Šviesus saidokas — 

Tai mano tarnelis, 
0 kardelis — 
Siuntinėlis!

9. Kad mane leido 
Į Vilniaus bažnyčią, 
Šešios dešimtys 
Žvakių degė.

15. Garsieji šūviai — 
Pasekėjai mano, 
0 būgneliai — 
Mąstėjėliai!

10. Kad mane leido 
Į aukštą kalnelį, 
Mergužėlė 
Gailiai verkė.

16. Kulkelės mano — 
Lydėjėliai mano, 
0 šrateliai — 
Raudojėliai!

11. Sviesi plintelė — 
Motinėlė mano, 
0 dambrelė — 
Seserėlė!

17. Trimitai, triūbos — 
Tai mane giedojo, 
0 vamzdeliai 
Užkavojo.

18. Naujas grabelis — 
Tai mano dvarelis, 
O duobelė — 

Tėviškėlė!
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1146

V
S o p y t ė.

1. Ej, iugu, iugu, 
Žalas medalis,

Ą'nžūlas šįmtšakėlis, 
Vidiir čystu lankčiu.

7. O, pirk?, pirki,

Tymu balnelį, 

Pirki ma tris trobeles, 
Pirk ma tris trubužėles.

2. Tu ąnžfilėli, 

Tu šįmtšakeli, 

Ar žalas be-žalffsi, 

Ar pakirstas gulėsi?

8. Aš už trubilsiu

Viena trobele, 

Par vartaus jčdamas, 
Tėve'lus graudindamas,

3. Ej, augln, augln, 

Tėvas sūnelį 

Nors raižą, ne-dldelį, 
Sau didį užvadėlį.

4. O da n' užaugu 

Piisę ugelu, 
Girdžiir. karilžį prašia 

Į mirga gromatėlę.

9. Aš užtrobffsiu 

Ąntri trobele, 

Par girūžę jidamas, 

Paukštelus budindamas.

10. Taj gražėj čiulba 

Gino paukštelėj, 

Taj nėra rimu, rimu 

Minu, manu širdelėj.

5. O piešia, piešia 

J gromatėlę, 

Į mirgą gromatėlę 

Karilaus karėjvelį.

6. Tėveli minu, 

Senisis minu, 
V
Šerk ma bė'rą žirgelį, 

Pirk ma tymu balnelį.

11. Kad aš turėčiau 

Nors motynėlę, 

Aš vargelu ne vargčiau, 

Kas dienelę ne vėrkčiau.

12. As užtrubtfsiu 

Trecii trobele, 
Į karbmenę stėdams, 

Brolelus ramindamas.
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•1146

Sopytė

l. Ei, augo, augo 
Žalias medelis, 
Ąžuolas šimlšakėlis, Į % 
Vidur čysto laukelio, f

2. Tu ąžuolėli, 
Tu šimtšakėli, 
Ar žalias bežaliuosi, 
Ar pakirstas gulėsi?

3. Ei, augiu, augiu 
Tėvas sūnelį, 
Nors mažą, nedidelį, 
Sau didį užvadėlį.

4. O dar n’užaugo 

Pusę Ogelio, 
Girdžiu: karūžį piešia 
Į margą gromatėlę.

5. O piešia, piešia 
Į gromatėlę, 
Į margą gromatėlę, 
Karaliaus kareivėlį.

6. Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Šerk man bėrą žirgelį, 
Pirk man tymo balnelį.

7. O pirki, pirki 
Tymo balnelį, 
Pirki man tris trūbeles, 
Pirk man tris trūbužėles.

8. Aš užtrūbuosiu 
Viena trūbele, 
Per vartelius jodamas, 
Tėvelius graudindamas;

9. Aš užtrūbuosiu 
Antra trūbele, 
Per giružę jodamas, 
Paukštelius budindamas.

10. Tai gražiai čiulba 

Girioj paukšteliai, 
Tai nėra ramu ramu 
Mano mano širdeleil

ll. Kad aš turėčiau 
Nors motinėlę, 
Aš vargelio nevargčiau, 
Kas dienelę neverkčiau.

12. Aš užtrūbuosiu 
Trečia trūbele, 
Į kariuomenę stodams, 

Brolelius ramindamas.
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13. Taj gajlej vėrkė 

L^nku ponajčej,
Į manę žiūrėdami, 
Ąnt manu išmanėlės.

1141 (*).

(*) Palygink 1145 dajną.

V

Sviderskiė'nė.

1. A ūž ta aušrele,
V 
Sviesi pazarėlė,

Rejks broJe'luj | 
J ds

Karau joti. J

2. St6vi žirgelis 

Kičine pabalnotas,

Kamanėlėmis 

Pazabėtas.

3. Stėvi seselė
Pnė manu šalelės,

Stovė'dama,

Gajlej vėrkia.

4. O, cit, ne vėrki,

5. Kad ne parjosiu,
Karalum pastosiu, 

Rjngos mieste 
Vajavėsiu.

6. Kajp siūlė tekėjo,
Taj brėlį nušėvė, 

O kajp lejdos, 
Pakavoju.

V
7. Sviė'si šaudyklė—

Taj manu seselė, 

O kardelis— 

Taj brolelis.

8. Dūbelė manu—

Minu seserėlė, Tėviškėlė manu,

Aš parjosiu

Rudenėly.

O grabelis— 

Palocelis.

1148.

D a š k u v i ė n ė.

1. Augin tėvelis 

Viėną sūnelį
Sau didį užvadėlį.) ds.
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Augindamas 

Ir lepindamas, 
Pažadėjo ulanams.



13. Tai gailiai verkė 
Lenkų ponaičiai, 
Į mane žiūrėdami, 
Ant mano išmonėlės!

•1147

Sviderskienė

1. Aušta aušrelė,
2 k.

. 2 k.

5. Kad neparjosiu, 
Karalium pastosiu; 
Rygos mieste 
Vajavosiu!

Sviesi pazarėlė, 
Reiks broleliui 
Karan joti.

2. Stovi žirgelis 
Kieme pabalnotas, 
Kamanėlėmis 
Pažabotas.

6. Kai saulė tekėjo, 
Tai brolį nušovė, 
0 kai leidos, — 
Pakavojo!

3. Stovi seselė 
Prie mano šalelės, 
Stovėdama 
Gailiai verkia.

7. Sviesi šaudyklė — 
Tai mano seselė, 
0 kardelis — 
Tai brolelis!

4. 0 cit, neverki, 
Mano seserėle, 
Aš parjosiu 
Rudenėlį!

8. Duobelė mano — 
Tėviškėlė mano, 
0 grabelis — 
Palocėlis!

1148

Daškuvienė

1. Augin tėvelis
Vieną sūnelį, 
Sau didį užvadėlį. (2 k.)

2. Augindamas
Ir lepindamas 
Pažadėjo ulonams.
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S. Da n' užauginu, 

Da n' išmokinu, 

Ul"anaj ir atjėju.

4. Ąnt žirgu sėdau, 

{ kilpą stėjau, 
Tėvėluj dėkavojau:—

5. O taj tau dėkų 

Manu tėveli, 

Kad mažą užauginėj,

6. O taj ne dėka, 

Manu tėveli, 

Ulanams pažadejej.

7. Visū uianu; 

Granatorė'lu, 

Mėlyni žiponėlej,

8, Tik manu vieno. 

Jaunu sunėlu, 

Pilkėji sermėgėlė;

9. Visū utanu, 

Jaunu sunelu, 

Pilkėji sermėgėlė,

10. O manu vienu, 

Jaunu sunelu, 

Jtidbėrūžis žirgelis:

11. Visti uianu, 

Granatorėlu, 
Aukštosios kepurėlės,

12. O manu vrėnu, 

Viėnu sunelu, 

Kiaunlnė kepurėlė.

13. Sūnyti manu, 

Jaunis i s manu, 

Kadi minę ląnkysi?

14. Tėveli minu, 

Senasis manu, 

Tadi tivę ląnkysiu,

15. Kajp akmenėtoj, 

Kajp puronėlej, 

Pavąndenūžiu plauks.

16. Parbeg žirgelis 

Manu sunelu, 

Taj pūjkej parėdytas:,

17. Tymu balnelis, 
Auksu kilpelės, 

V 
Silkėlu šeręntėlės,

18. O pnė šalelės 

Šviesus kardelis, 

Margėji gromatėlę.
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3. Dar n’užaugino, 
Dar n’išmokino, 
Ulonai ir atjojo.

4. Ant žirgo sėdau, 

Į kilpą stojau, 
Tėveliui dėkavojau.

5. O tai tau dėkui, 
Mano tėveli, 
Kad mažą užauginai,

6. O tai ne dėkui, 
Mano tėveli, — 
Ulonams pažadėjai!

7. Visų ulonų 
Granatierėlių 
Mėlyni žiponėliai,

8. Tik mano vieno, 
Jauno sūnelio, 
Pilkoji sermėgėlė;

9. Visų ulonų, 
Jaunų sūnelių, 
Pilkoji sermėgėlė,

10. O mano vieno, 
Jauno sūnelio, 
Juodbėružis žirgelis;

11. Visų ulonų 
Granatierėlių 
Aukštosios kepurėlės,

12. O mano vieno, 
Vieno sūnelio, 
Kiauninė kepurėlė.

13. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kada mane lankysi?

14. — Tėveli mano, 

Senasis mano, 
Tada tave lankysiu,

15. Kai akmenėliai, 
Kai puronėliai, 
Pavandenužiu plauks.

16. Parbėg žirgelis 
Mano sūnelio 
Tai puikiai parėdytas:

17. Tymo balnelis, 
Aukso kilpelės, 
Silkelio šerentėlės,

18. O prie šalelės 
Šviesus kardelis, 
Margoji gromatėlę!
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1149.

B a k H j t i ė n ė.

1. Augin tėvas du sunelu, du sunelu, 

Augindamas lab&j džiaūgės, labaj džiaūgės. j ds.

2. Tanai!,—ožiugs artojėlu, artojėlu, 

O taj Pnisu karejvėlu, karejvėlu.

3. Davė tėvas po žirgelį, po žirgėlį, 

Ir pridėjo po balnelį, po balnelį.

4. Davė tėvas kamanėles, kamanėles, 

Ir pridėjo kąnčiukėli, kąnčiukėlį.

6. Dūvė tėvas sermėgėlę, sermėgėlę, 

Ir pridėju kepurėlę, kepurėlę.

6, Lydi tėvas par laukelį, par laukelį, 

Palydėjo par laoke'iį, par laukėlį

7. Pats pulkaunfnks pirmi jūju, pirmi jūju, 

Su Prąnčūzu vajavūjo, vajavūju.

8. Tu Prąnčūzu būvu pūsta, būvu pūsta, 

Lėkė giivos, kajp kopūstaj, kajp kopūstaj,

•. Lėkė gilvos, kajp kopūstaj, kajp kopūstaj, 

Sklido kraūjas kajpū vandens, kajpū vandens.

1190.

N o r v i 1 r ė n ė.

1. Augin tėvas du sunelu, du sunėlu, 

Augindamas labaj dzįaugės,  labūj džiaugės. | ds.*
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1149

Bakšaitienė

L Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu, 
Augindamas labai džiaugės, labai džiaugės. (2 k.)

2. Tariau, — užaugs artojėliu, artojėliu, 
O tai prūsų kareivėliu, kareivėliu.

3. Davė tėvas po žirgelį, po žirgelį, 
Ir pridėjo po balnelį, po balnelį.

4. Davė tėvas kamanėles, kamanėles,
Ir pridėjo kančiukėlį, kančiukėlį.

5. Davė tėvas sermėgėlę, sermėgėlę, 
Ir pridėjo kepurėlę, kepurėlę.

6. Lydi tėvas per laukelį, per laukelį, 
Palydėjo per laukelį, per laukelį.

7. Pats pulkauninks pirma jojo, pirma jojo, 
Su prancūzu vajavojo, vajavojo.

8. To prancūzo buvo pūsta, buvo pūsta, 
Lėkė galvos kaip kopūstai, kaip kopūstai;

9. Lėkė galvos kaip kopūstai, kaip kopūstai, 
Sklido kraujas kaipo vandens, kaipo vandenst

1150

Norvilienė

1. Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu, 
Augindamas labai džiaugės, labai džiaugės. (2 k.)
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2. Tarė,—užėugs šiėnpjuvėlu, šiėnpjuvčlu, 

O ir žemės artojė'Ju, artojelu.

3. Ni aš būsiu šiėnpjuvė'lu, šiėnpjuvėlu, 

O ni že'mės artoje'] tj, artojelu,

4. Tik aš busiu karejvčlu, karejvglu, 

Karūmenės dragunelu, dragunelu.

5. Apsivilksiu manderele, manderė'le, 

Pnė mandėros šviė'sus kardas, šviė'sus kardas.

6. Apsiausiu čebatelejs, cebatėlejs, 

Pnė čebatu pęntinė'lej, pęntinė'lej.

7. Širmi žlrgaj pabalnoti, pabalnėti, 
t

Ir šaudyklės prisagičtos, prisagiotos

8. Kad Blikeriu būt ne būvus, būt ne būvus, 

Prūsu že'mė būt pražuvus, būt pražuvus.

9. Prūsu žeme be karalaus, be karalaus, 
Varė, virė karūmenę, į ne-valą.

10. Kajp nuvirę į Įsrutį, į Įsrutį, 

Ir sustatė mus į glitą, mus į glitą.

11. Aplcerej išėjdami, išėjdami, 

Traukė pečiiis žiurė'dami, žiūrėdami.

12. Kad mes jėjum par gire'lę, par girelę, 

Susitlkum Bonapartą, Bonapartą,

13. Susitlkum Bonapartą, Bonapartą, 

O taj tąn bajsąjį čėrtą.

14. Pats Blūkeris pirmi jūju, pirmi jūju,

Su Prąncūzu susipjovė, susipjūvė.
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2. Tarė, — užaugs šienpiūvėliu, šienpiūvėliu, 
O ir žemės artojėliu, artojėliu.

3. Nei aš bosiu šienpiūvėliu, šienpiūvėliu, 
O nei žemės artojėliu, artojėliu,

4. Tik aš būsiu kareivėliu, kareivėliu, 
Kariuomenės dragūnėliu, dragūnėliu.

5. Apsivilksiu mandierėle, mandierėle, 
Prie mandieros šviesus kardas, šviesus kardas,

6. Apsiausiu čebatėliais, čebatėliais, 
Prie čebatų pentinėliai, pentinėliai.

7. Širmi žirgai pabalnoti, pabalnoti 
Ir šaudyklės prisagiotos, prisagiotos.

8. Kad Bliukerio būt nebuvus, būt nebuvus, 
Prūsų žemė būt pražuvus, būt pražuvus.

9. Prūsų žemė be karaliaus, be karaliaus, 
Varė, varė kariuomenę, į nevalią.

10. Kai nuvarė j Įsrutį, į Įsrutį, 
Ir sustatė mus į glitą, mus į glitą.

11. Apicieriai išeidami, išeidami, 
Traukė pečius žiūrėdami, žiūrėdami.

12. Kad mes jojom per girelę, per girelę, 
Susitikom Bonapartą, Bonapartą.

13. Susitikom Bonapartą, Bonapartą, 
O tai tą baisųjį čertą.

14. Pats Bliukeris pirma jojo, pirma jojo, 
Su prancūzu susipiovė, susipiovė.
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15. Kajp tik arti susijūju, susijėjū, 

Saudyklėles atsagičju, atsagioju.

16. DAvė balsą iš armatos, iš armatos 2 

Tūli būvu, ne išmAtė, ne išmAtė.

17. Traukė kardą iš po ploščiaus, iš po piūščiaus. 

Kirto galvą kajp kopūstą, kajp kopūstą.

18. Iš šaudyklų kilikas lėjdu, kilikas lejdu, 
Su dėjginejs širdį vėrė, širdį vėrė.

19. Birbė kūlkos kajp bitelės, kajp bitelės, 
Kritu karėj kajp muselės, kajp muselės.

20. Kritu karėj, kajp muselės, kajp musėles, 

Bėgu kraūjas kajp upelis, kajp upelis.

21. Jau nū dūmu galva skaūsta, galva skaūsta, 

O nū liepsnos akys kajsta, akys kajsta.

22. O nū hėpsnūs akys kajsta, akys kajsta, 
Arti žiūrint širdis Alpsta, širdis alpsta.

23. .J6kiv, brūlau, šaipi, tolyn, šaipi, tolyn, 

Jau mums maras ne-be-toli, ne-be-tūli.:,

1151.

Dabkuviėnė.

1. Aš jaunas karejvužėlisjds. 3. Nųsile'jdu saulužėlė,

Iš svetimūs šalužėlės, 1 .
.. J ds

Iš svetimūs šalūzes. J
Vėrkė manę motynėlė, 
Vėrkė mAnę senūji.

2. Aš palikaū motynė'lę *
Kajp ąnt dąngaūs saulužėlę, # *

Kajp ąnt dąngaūs saulužę. 4. Aš jaunas... („kajp viršiaūs“X
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15. Kai tik arti susijojo, susijojo, 
Saudyklėles atsagiojo, atsagiojo.

16. Davė balsą iš armotos, iš armotos, 
Toli buvo, neišmatė, neišmatė.

17. Traukė kardą iš po ploščiaus, iš po ploščiaus, 
Kirto galvą kaip kopūstą, kaip kopūstą.

18. Iš šaudyklių kulkas leido, kulkas leido, 
Su deiginiais širdį vėrė, širdį vėrė.

19. Birbė kulkos kaip bitelės, kaip bitelės, 
Krito kariai kaip muselės, kaip muselės.

20. Krito kariai kaip muselės, kaip muselės, 
Bėgo kraujas kaip upelis, kaip upelis.

21. Jau nuo dūmų galva skausta, galva skausta, 
O nuo liepsnos akys kaista, akys kaista.

22. O nuo liepsnos akys kaista, akys kaista, 
Arti žiūrint — širdis alpsta, širdis alpsta.

23. Jokiv, brolau, šalin, tolyn, šalin, tolyn, 
Jau mums manas nebetoli, nebetoli!

1151
Dabkuvienė

l. Aš jaunas kareivužėlis (2 k.) 
Iš svetimos šalužėlės,! n , 
Tv 2 k.
Is svetimos saluzes, J

2. Aš palikau motinėlę 
Kaip ant dangaus saulužėlę, 
Kaip ant dangaus saulužę.

3. Nusileido saulužėlė, 
Verkė mane motinėlė, 
Verkė mane senoji.

4. Aš jaunas... (kaip aukščiau)
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6. Aš palikaū tėvuželj, 12. 

Kajp ąnt dąngaūs mėnesėlį, 

Kajp ąnt dąngaūs mėnesį.

6, Nusilėjdu mėnesėlis, 

Vėrkė minę tė v ūžė lis, 

Vėrkia minę senisis.

7. Aš jaunas... („k. v.“).

8. Aš palikaū brolužėlį,

Kajp ąnt dąngaūs sėtynėlį, 

Kajp ąnt dąngaūs sė'tyną.

9. Švietė šviesus sėtynėhs. 

Vėrkė manę brolužėlis, 

Vėrkė manę jaunasis.

♦

10. Aš jaunas... („k. v.“).

11. Aš palikaū sesužėlę,

Kajp ąnt dąngaūs žvajg- 

ždužėlę, 

Kajp ąnt dąngaūs žvajg- 

ždūžę.

Lėjdos žvajgždė pazarėle, 

Vėrkė minę seserė'lė, 

Vėrkė minę jaunūji.

*
* ♦

13. Aš jaunas... („k. v.).*

14. Aš palikaū giminėlę, 

Kajp ąnt dąngaūs debeselus, 

Kajp ąnt dąngaūs dėbesis.

15. Nusilėjdu debesėlej, 
Vėrkė minę giminėlė, 

Vėrkė minę giminė.

16. Lanksta žali liepužėlė, 

Vėrkia minę motynėlė, 

Vėrkia manę senūji.

17 Lanksta žalas ąnžūlėlis 

Vėrkia minę tėvužėlis, 

Vėrkia minę senisis.

18. Lanksta žalas klevuželis, 

Vėrkia minę brolužėlis, 

Vėrkia minę jaunisis.

19. Lanksta žali sedulėlė, 

Vėrkia minę seserėlė, 

Vėrkia minę jaunūji.

20. Lanksta žali medėlej,

Vėrkia minę giminėlė,

Vėrkia minę giminė.
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5. Aš palikau tėvužėlį 
Kaip ant dangaus mėnesėlį, 
Kaip ant dangaus mėnesį.

6. Nusileido mėnesėlis, 
Verkė mane tėvužėlis, 
Verkia mane senasis.

7. Aš jaunas... (k. a.)

8. Aš palikau brolužėlį 
Kaip ant dangaus sietynėlį, 
Kaip ant dangaus sietyną.

9. Švietė šviesus sietynėlis, 

Verkė mane brolužėlis, 
Verkė mane jaunasis.

10. Aš jaunas... (k. a.)

11. Aš palikau sesužėlę 
Kaip ant dangaus žvaigždužėlę, 
Kaip ant dangaus žvaigždužę.

12. Leidos žvaigždė pazarėle, 
Verkė mane seserėlė, 
Verkė mane jaunoji.

13. Aš jaunas... (k. a )

14. Aš palikau giminėlę 
Kaip ant dangaus debesėlius, 
Kaip ant dangaus debesis.

15. Nusileido debesėliai, 
Verkė mane giminėlė, 
Verkė mane giminė.

16. Linksta žalia liepužėlė, 
Verkia mane motinėlė, 
Verkia mane senoji.

17. Linksta žalias ąžuolėlis, 
Verkia mane tėvužėlis, 
Verkia mane senasis.

18. Linksta žalias klevužėlis, 
Verkia mane brolužėlis, 
Verkia mane jaunasis.

19. Linksta žalia sedulėlė, 
Verkia mane seserėlė, 
Verkia mane jaunoji.

20. Linksta žali medeliai, 
Verkia mane giminėlė, 

Verkia mane giminė.
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1159

D i ė v i 5 n ė.

1. Ar štiaj užavu?

Ar iaukaj miglūju?

Ar musu seselė | .
} as 

ūge'Ies rankioju? J

2. Ne šllaj užavu,

Ni iaukaj migioju, 

Tik mūsų sese'lė 

ugė'lės rankioju.

3. ’Atjūju bernytis'

Par žalą girūžę:— 

Pade' Diėvs, mergytė, 

Kam ręnki ūgūžės?

5- Ar žinaj, mergūžė, 

Kur mūdu desivos, 

Ar žinaj, jaunoji, 
Kur mudu dė'sivos?

'6. Kur smėjgti kūlelėj 
v
Šviesiųjų kardužiu, 

Kur lęnktos tvorelės 

Margųjų pljntbžiu,

7. Kur lęnktos tvore'lės 

Margųjų pljntūžiu, 

Kur grpisti tilte'lej 

Jaunūju brolužiu,

4*  Aš tunū brole'lu 

Mažu ir didelū.

Tiė tavu brole'Iej 

Bus manu švogerej.

8. Kur grjnsti tilte'lej 

Jaunūju brolužiu, 

Kur kimštos kąmše'lės 

Judu kepurūžiu.

1153.

G 6 t a u t i ė n ė. >

1. Ej,. mes trys, mes trys, 

Mes trys broiužė'Iej, 

Visi trys broiužė'Iej, 1 
Karalaus karejvė'lej. I

2. Ej, piė'šė, piešė

* Mus tris broiužė'lus

.Aukse'lu cidabrė'lu

Į margą gromatŪlę.\

3. Ej, virė, varė, 
Mus tris broiužė'lus

Į sve'čęję šalelę,

{ Prąncūzu žeme'lę.
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1152

Dievienė

l. Ar šilai ūžavo, 
Ar laukai miglojo, 
Ar mūsų seselė l 2 k. 
Uogeles rankiojo? J

2. Ne šilai ūžavo, 
Nei laukai miglojo, 
Tik mūsų seselė 
Uogeles rankiojo.

3. Atjojo bernytis
Per žalią giružę: 
— Padėk dievs, mergyte! 
Kam renki uogužes?

4. — Aš turiu brolelių 
Mažų ir didelių! 
— Tie tavo broleliai 
Bus mano švogeriai!

5. Ar žinai, merguže, 
Kur mudu dėsivos, 
Ar žinai, jaunoji, 
Kur mudu dėsivos?

6. Kur smeigti kuoleliai 
Šviesiųjų kardužių, 
Kur lenktos tvorelės 
Margųjų plintužių;

7. Kur lenktos tvorelės 
Margųjų plintužių, 
Kur grįsti tilteliai 
Jaunųjų brolužių;

8. Kur grįsti tilteliai 
Jaunųjų brolužių, 
Kur kimštos kamšelės 
Juodų kepuružiųl

1153

Gotautienė

l. Ei, mes trys, mes trys, 
Mes trys brolužėliai, 
Visi trys brolužėliai Į 
Karaliaus kareivėliai. I

2. Ei, piešė, piešė 
Mus tris brolužėlius 
Aukseliu sidabrėliu 
Į margą gromatėlę.

3. Ei, varė, varė 
Mus tris brolužėlius 
Į svečiąją šalelę, 
Į prancūzų žemelę.
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4. Ej, statė, s tėtė, 
Mus tris broluželus 

{ karėjviu pulkelį, 

Į tiesęję glitėlę.

5. Ej, vėrkė, vėrkė 

Tėvas, motynelė, 

Brolėlej ir seselės 

Ir visk giminėlė.

6. Ej, vėrkė, vėrkė’ 
Jaunėji mergelė, 

Kajp gegbtė kukavu 
Žalėm rūtų daržely.

7. Ej, cit, ne. vėrki, 
Jaunė mergužėlė, 

Aš piešiu gromatėlę 

Bent į trejus metėtus.

8. Ne aš pats nėšiu, 

Ni kitėm dffsiu, 

Vėjėlu nupfitinsiu, 

Auksė!u, cidabrelu.

9. Tu prisimiišdink, 

Manu mergužėlė, 

Pnė skrynios ąntvožėliu, 
Tąn margą gromatėlę.

10. Skr/nias vėžysi, 

Drėbęs rėžysi, 
Gromatėlę skajtysi, 

Vardėlį minavdsi.

11. Yra vardelis, 

Ir pavardėlė, 

Nėra manu bernėlu, 

Ni ju mejlū žodėlu.

1154.

Senkauskiėnė.

1. Ej, mudu du brolužėlu, 

Abudu karejvėlu. | ds.

2. Išauš šiltė vasarėlė, 

Dejffsiva, broleli,

3. Dejffsiva, brolužėli, 

Kas ars jubą laukelį,

4. Kas ars jubą laukužėlį, 

Kas pjaus ląnkė šiėnėlį?

5. Vilks mbdu manderu- 

žėlėmis, 
Bus šviesus muskiėtė'Iis,

6. Bus šviesus muškiėtuželis, 

{ baltąsias rąnke'lės.
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4. Ei, statė, statė 
Mus tris brolužėlius 
Į kareivių pulkelį, 
į tiesiąją glitelę.

5. Ei, verkė, verkė 

Tėvas motinėlė, 
Broleliai ir seselės 
Ir visa giminėlė.

3. Ei, verkė, verkė 
Jaunoji mergelė, 
Kaip gegutė kukavo 
Žaliam rūtų daržely.

7. Ei, cit, neverki, 
Jauna mergužėle, 
Aš piešiu gromatėlę 
Bent į trejus metelius!

8. Nei aš pats nešiu, 
Nei kitam duosiu, — 
Vėjeliu nupūtinsiu, 
Aukseliu sidabrėliu.

9. Tu prisimušdink, 
Mano mergužėle, 
Prie skrynios antvožėlio 
Tą margą gromatėlę.

10. Skrynias vožysi, 
Drobes rėžysi, — 
Gromatėlę skaitysi, 
Vardelį minavosi.

11. Yra vardelis
Ir pavardėlė, — 
Nėra mano bernelio 
Nei jo meilių žodelių!

*1154

Senkauskienė

l. Ei, mudu du brolužėliu, 
Abudu kareivėliu. (2 k.)

2. Išauš šilta vasarėlė, 
Dejuosiva, broleli,

3. Dejuosiva, brolužėli, 

Kas ars ūbą laukelį,

4. Kas ars ubą laukužėlį, 
Kas piaus lankoj šienelį?

5. Vilks mudu mandieružėlėmis, 
Bus šviesus muškietėlis,

6. Bus šviesus muškietužėlis 
į baltąsias rankeles.
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7. Dieną vajną vajavosiv, 

Naktį laukelį arsiv.

8. Pasilejdę palšus jaučius, 

Ejsiv šiėnelu pjauti.

9. Mums be-pjaujant ląnko 

šieną, 

Ąnt atėjna mergužėlė.

10. Ejk še manu mergužėlė, 

Padėk ma vargą vargti,

11. Padėk ma vargą vargti, 

Sunku darbelį dirbti.

12. Aš jaunas be-biidamas, 

Į vargužius įpulau,

13. Manu baltos rąnkužė'lės—

Į sųnkiūsius darbe'lus,

14. Mūnuskajsti vejdužėlej— 

Į gajlas ašarėles.

1155.

Gotautiėnė.

1. Ej, pūtin, putinūži, įds. 

Kur augaj, kur lapojejjds.

2. Ar šilė po pušelė? 

Ar trakė po berže'lu?

3. Ne šilė po puše'lė, 

Tik trakė po berže'lu.

4. Augin tėvas sūnelį 

Ir jam bėrą žirge'lį.

5. Didis sūnus užaugu, 

Bėras žirgas nutūku.

6. Ej, tėveli, tėve'li, 

Tėye'li sengalvcli,

7. Nupirk ma tris triube'les, 

Cidabrinę dąmbre'lę.

8. Viena tnūba tnūbysiu, 

Ąnt žirgėlu sėsdamas,

9. Ąntra tnūba tnūbysiu, 

Nū tėve'lu jodamas,

10. Trečia tnūba tnūbysiu, 

Par laukelį jodamas.

11. Dąmbre'le uždąmbrusiu, 

į karumen? stodamas.

12 Visit karūmenė sužiūru 

Ąnt manęs karejvūžiu.
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7. Dieną vainą vajavosiv, 
Naktį laukelį arsi v.

8. Pasileidę palšus jaučius, 
Eisiv šienelio piauti.

9. Mums beplaunant lankoj šieną, 
Ant’ ateina mergužėlė.

10. Eik šen, mano mergužėle, 
Padėk man vargą vargti,

11. Padėk man vargą vargti, 
Sunkų darbelį dirbti!

12. Aš, jaunas bebūdamas, 
į vargužius įpuoliau,

13. Mano baltos rankužėlės — 
l sunkiuosius darbelius,

14. Mano skaistūs veidužėliai — 
Į gailias ašarėles!

1155

Gotautienė

l. — Ei putin putinuži, (2 k.) 
Kur augai, kur lapojai: (2 k.)

7. Nupirk man tris triūbeles, 
Sidabrinę dambrelę.

2. Ar šile po pušele, 
Ar trake po berželiu?

3. — Ne šile po pušele, 
Tik trake po berželiu.

4. Augin tėvas sūnelį

Ir jam bėrą žirgelį.

5. Didis sūnus užaugo, 
Bėras žirgas nutuko.

8. Viena triūba triūbysiu 
Ant žirgelio sėsdamas,

9. Antra triūba triūbysiu 
Nuo tėvelio jodamas,

10. Trečia triūba triūbysiu 
Per laukeli jodamas,

ll. Dambrele uždambruosiu 
Į kariuomenę stodamas.

6. Ei tėveli, tėveli, 

Tėveli sengalvėli,
12. Visa kariuomenė sužiuro 

Ant manęs kareivužio!
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1156

Diėvienė iš Užnemunės nu Prūsu.

1. Ej, varė, varė, 

Saltlšius varė

M us tris jaunus brole'lus|ds.

2. Mumis tris jaunus, 

Jaunus brolėlus

Į svetimą šalelę.

3. Anapus Berl/nu 

Du šjmtu mylu 

Logerbžy galėjum.

4. Ąnt mūsų Uju, 

Ąnt mūsų snlgu, 

Ąnt mūsų ledaj kritu.

5. Supūvu khrpės, 

Ąnt kūju štrįmpės, 

Ąnt pečiu manderėlė.

6. Parėjnu narni!

Nėra tėve'lu, 

Ni senos motynėlės.

7. Ejnii į sūdą 

Nėr ąnžūlėlu, 

Ni baltosios liepelės.

8. Iš ąnžūlėlu, 

Drūtu mede'lu,— 

Taj tėve'luj grabelis.

9. O iš liepelės — 

Baltos lęnte'lės,— 

Taj močiūtej grabe'lis.

10. Ejnii j svirną,— 

Nėra seselės, 

Ni jos margu skryne'lu.

II. Žiūriu į vagį,— 

Nėr vajnikėlu, 

Ni šilkū kąspinelu.

12. Ejnii į stajnę,— 

Nėra brolėlu, 

Ni jo bėru žirge'lu.

13. Žiūriu į sieną,— 

Nėra balnėlu, 

Ni auksėlu kilpe'lu.

14. Ej, ėjsiu, ėjsiu, 

Aš če ne būsiu, 

Aš esmū siratelis;

15. Aš be tėve'lu, 

Be motynelės, 

Be brūlu, be seselu.

16. O kajp sugrįšiu 

Į tąn kr y gėlę, 
V 

Saukit mknę brole'lej.
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1156

Dievienė, iš Užnemunės, nuo Prūsų

l. Ei, varė, varė, 9. O iš liepelės
Saltyšius varė Baltos lentelės, —
Mus tris jaunus brolelius, (2 k.) Tai močiutei grabelis.

2. Mumis tris jaunus, 10. Einu į svirną —
Jaunus brolelius 
Į svetimą šalelę.

Nėra seselės
Nei jos margų skrynelių.

3. Anapus Berlyno 
Du šimtu mylių 
Liogeružy gulėjom.

II. Žiūriu į vagį — 
Nėr vainikėlio 
Nei šilkų kaspinėlių.

4. Ant mūsų lijo, 
Ant mūsų snigo, 
Ant mūsų ledai krito.

12. Einu į stainią — 
Nėra brolelio 
Nei jo bėro žirgelio.

5. Supuvo kurpės, 
Ant kojų štrumpės, 
Ant pečių mandierėlė.

13. Žiūriu į sieną — 
Nėra balnelio 
Nei aukselio kilpelių.

6. Pareinu namo — 
Nėra tėvelio 
Nei senos motinėlės.

14. Ei, eisiu, eisiu, 
Aš čia nebūsiu, 
Aš esmu siratėlis:

7. Einu į sodą —
Nėr ąžuolėlio
Nei baltosios liepelės.

15. Aš be tėvelio, 
Be motinėlės, 
Be brolių, be seselių.

8. Iš ąžuolėlio, 
Drūto medelio, — 
Tai tėveliui grabelis,

16. 0 kai sugrįšiu 
T tą krygelę, 
Saukit mane, broleliai!
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1157

B a k H j t i ė n ė.

1 Ej, varnaj, v&rnaj, i 
Jūd&sis varneli, | ds 
Kur buvaj.kuriakiūjej? J

2. O kur tu gavaj

Baltą rąnk užėję

Su aukselu žiėdėlu?

3. O aš taj buvaū 

Didlm karužė'ly, 

Kur kardžius kareivų ().*

4. O te aš gavaU

(*) Saka: „kariauti ir kariauti“.

B&ltą rąnkuželę

Su aukse'lu žiėdclu.

&. Ej, varnaj, varnaj,

Jūdasis varneli, 

Ar ne matėj sune'lį?

4. Tavu sunytėlis,

Baltas dobilėlis, 

G ii Ii did'tm kare'ly.

7. O ir suradu

Savu sunuzelį

Tarp pilkū akmenėtu.

8 Tarp pilku akmenū 
Judamė upely, 
Judina kraūju upely,

9. Kraūju upėly 

Galvelę keldamas, 
Žodužė'lį tirdamas:—

10. A j, bent atsitrauk,

Se'nas tėvuželi,

(Apges tavu širdelė.

11. O aš pnėjdamas 

Prie jujū šalelės, 

Sune'lį kilnūdamas:—

12. Kelki, sunyteli, 

Manu dobilėli, 

Imk į rąnkas kardelį.

13. Aš ne gaili ke'lti, 

Galve'lės pakelti, 

Sunki manu galve'Jė.

14. Par manu galvelę 

Lėkė dvi kulke'li, 

Kajp sode dvi bitėli.
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1157

Bakšaitienė

1. — Ei varnai, varnai,
Juodasis varneli, 2 k.
Kur buvai, kur lakiojai?

8. Tarp pilkų akmenų 
Juodame upely, 
Juodam kraujo upely.

2. O kur tu gavai 
Baltą rankužėlę 
Su aukselio žiedeliu?

3. — O aš tai buvau 
Didžiam karužėly, 
Kur karužius kariavo.

4. O ten aš gavau 
Baltą rankužėlę 
Su aukselio žiedeliu.

5. — Ei varnai, varnai, 
Juodasis varneli, 
Ar nematei sūnelį?

6. — Tavo sūnytėlis, 
Baltas dobilėlis, 
Guli didžiam karcly.

7. O ir surado 
Savo sūnužėlį 
Tarp pilkų akmenėlių,

9. Kraujo upely 
Galvelę keldamas, 
2odužėlį tardamas:

10. — Ai, bent atsitrauk, 
Senas tėvužėli, 
Apges tavo širdelė!

11. O aš, prieidamas 
Prie jojo šalelės, 
Sūnelį kilnodamas:

12. — Kelki, sūnytėli 
Mano dobilėli, 
Imk į rankas kardelį!

13. — Aš negaliu kelti, 
Galvelės pakelti, 
Sunki mano galvelė.

14. Per mano galvelę 
Lėkė dvi kulkeli 
Kaip sode dvi biteli.
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15. Ej, atstūk šalj'n, 

Sėnas tėvužėli, 

Užgaus tavu galvelę.

16. Lokė kulkuželės, 

Kajp6 bitužėlės, 

Vis par mūsų galveles.

19. O aš te

17. Aj, mččmt, mėčiui, 

Manu motynėlė, 

Rejkė'ju ne auginti;

18. Rejkė suvystyti 

Į žalus šilkelius, 

Įmėsti į mareles;

būčiau

Marėlu nare'lis, 

Pamartižiu ž vėjelis.

115S.

Blažienė.

1. Iš trijų kįmpu

Vejiižis pūtė, 

Dūlkinu baltas 
Smiltužėles. 
_ ds.
Dūlkinu baltas 

Smiltiižes,

2. Iš trijų valsčių
Bernūžej joju

Pas m&.nę jauną 
Mergužėlę, 
Pas manę jauną mergužę.

3. O kąn atnėŠi,

Manu berne'li, 
Mdnu berneli 
Pirmasis?

4. O aš atnešiu 
Savu mergelėj

Žalė šilke'lu 

Kuskužėlę, 
Žalė šilke'lu kuskūžę.

5. O kąn atnėši, 
Manu berne'li, 

Manu berne'li 

Antrasis?

6. O aš atnėšiu 
Savu mergdlej

Žalu aukse'lu 

Žiėduželj, 
Žalu auksėlu žiėdūžį.

7. O kąn atnėši, 
Manu berne'li,

Manu berne'li, 
Trečiasis?
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15. Ei, atstok šalin, 
Senas tėvužėli, 
Užgaus tavo galvelę.

16. Lėkė kulkužėlės 
Kaipo bitužėlės 
Vis per mūsų galveles.

17. Ai močiut, močiut, 
Mano motinėle, 
Reikėjo neauginti, —

18. Reikėj suvystyti 
Į žalius šilkelius, 
įmesti į mareles,

19. O aš ten būčiau 
Marelių narelis, 
Pamaružių žvejelis!

*1158
Blažienė

1. Iš trijų kampų 
Vėjužis pūtė, 
Dulkino baltas 
Smiltužėles, .Z K 
Dulkino baltas 
Smiltužes;

2. Iš trijų valsčių 
Bernužiai jojo 
Pas mane jauną 
Mergužėlę, 
Pas mane jauną mergužę.

3. — O ką atneši, 
Mano berneli, 
Mano berneli 
Pirmasis?

4. — O aš atnešiu 
Savo mergelei 
Žalių šilkelių 
Kuskužėlę, 
Žalių šilkelių kuskužę.

5. — O ką atneši, 
Mano berneli, 
Mano berneli 
Antrasis?

6. — O aš atnešiu 
Savo mergelei 
Žalio aukselio 
Žiedužėlį, 
Žalio aukselio žiedužį.

7. — O ką atneši, 
Mano berneli. 
Mano berneli 
Trečiasis?
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8. Aš parsiąntinsiu

Sivu mergelėj 

Dimniū dimmausiu 

Sėkluželu, 

Dimniū dimmausiu seki ūžiu.

9. Tu, pasiseki,

Manu mergelė, 

Po tėvu sūkiu 

Ląnguželu, 

Po tė'vu sūkio ląngiižiu.

10. Žiūrėk, mergytė,

Ryts vakarėlis, 

Kokėjs žiėdelejs 

Pražydės?

11, O ja raudūnajs 

Žiėdūžejs žydės,

Randėk, mergytė, 

Kas diėną;

12. O taj aš būsiu 

Krigūžy kirstas

Ir po kojėlu 

Myniotas,

13. O ja mėlynajs 

Žiėdilžejs žydės, 

Dajnffk, mergytė, 

Kas diėną,

14. O taj aš būsiu 

Krigūžy Ijnksmas, 

Už gendrolėlį 

Virėsnis.

115».

V e 1 i i k i ė n ė.

1. Kad miidu auguv 

Pas tėvuželį,

Pas tėvužėlį, 
Kajp ąnžūlėlu;

ds

2. Kad miidu jūjuv

I Ajstru že'mę,

| A’jstru že'mę, 

Ajstrlku bausti.

3. Stūvi žirge'lej,
Kajp bitinė'lej, 

Ąnt ju brole'lej, 

Kajp aprisėlej (*)

(*) Aprisas =* kbrozas (aapTuna).
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8. — Aš parsiuntinsiu 
Savo mergelei 
Dimnių dimniausių 
Sėklužėlių, 
Dimnių dimniausių sėklužių.

9. Tu pasiseki, 
Mano mergele, 
Po tėvo stiklo 
Langužėliu, 
Po tėvo stiklo langužiu.

10. Žiūrėk, mergyte, 
Ryts vakarėlis, 
Kokiais žiedeliais 
Pražydės:

■. 11.0 jei raudonais 
Žiedužiais žydės, 
Raudok, mergyte, 
Kas dieną, —

12. O tai aš būsiu 
Krygužy kirstas 
Ir po kojelių 
Myniotas;

13. O jei mėlynais 
Žiedužiais žydės, 
Dainuok, mergyte, 
Kas dieną, —

14. O tai aš būsiu 
Krygužy linksmas, 
Už gendrolėlj 
Vyresnis!

1159

Veličkienė

l. Kad mudu augov
Pas tėvužėlį, 
Pas tėvužėlį 
Kaip ąžuolėliu;

2. Kad mudu jojov 
Į austrų žemę, 
Į austrų žemę 
Auslrikų bausti.

3. Stovi žirgeliai 
Kaip bitinėliai, 
Ant jų broleliai 
Kaip aprisėliai.
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4. Ej, brėlau, brolau, 

Broleli manu, 

Kam uždagiojej 
Šilė pušeles?

5. Kam uždagiojej 

Silfe pušeles?

Kam užvadžiojej 

Kiemu merge'les?

6. O kad mes jojum 

' Ta ulyčajte, 

Ta ulyčajte 

Pro seserajtę,

7. Uj, uj, uj, Diėvas, 

Dievulau manu, 

Kad labaj vargios 

Brolu dienelės.

8. O tegb vargsta 

Girios meddlej, 

Ne miidu jaunu 

Vilniaus miestely;

9. Vilniaus nuėstais 

Su jumprovajtėmis, 

Su jumprovajtėmis, 

Su spancerkajtėmis.

10. Už baltu stalu 

Už vynu kralu (),  

Ej, rlla rdla, 

Lustūži manu.

*

11. Kas rytas pyvu, 

Ąnt piėt brąngvynu, 

O vakarėly 

Rlnckas vynelis.

(*) Kralas = kriizas, stupa. 
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1160.
v
Sviderskiė'nė.

1. O žirge, žirge, 

Tu, jūdbėrė'li,

Bėg par lygus laukėlus.|ds.

2. O kajp pribėgsi

Tu pnė dvare'lu, 

Sužvjfngk garsu balsėlu.

3. Išėjn tėve'lis,

Išėjn senasis,

Rąnkdlės grajžydamas, 

Ašaras šlustydamas.

4. O žirge, žirge 

Tu, judberė'li, 

Kur palikaj sune'lj, . 

Kur palikaj jaunąjį?



4. Ei brolau, brolau, 8. 0 tegu vargsta
Broleli mano, Girios medeliai,
Kam uždagiojai Ne mudu jaunu
Šile pušeles? Vilniaus miestely!

5. Kam uždagiojai 9. Vilniaus miestelis
Šile pušeles, Su jumprovaitėmis,
Kam užvadžiojai Su jumprovaitėmis,
Kiemo mergeles? Su spancerkaitėmis.

6. 0 kad mes jojom 10. Už balto stalo,
Ta ūlyčaite, Už vyno kralio,
Ta ūlyčaite Ei, rilia ralia,
Pro seseraitę, Liustuži mano!

7. Ui, ui, ui dievas, II. Kas rytas pyvo,
Dievuliau mano, Ant piet brangvyno,
Kad labai vargios O vakarėli —
Brolių dienelės! Rinckas vynelis!

1160

Sviderskienė

I. — 0 žirge, žirge 
Tu juodbėrėli, 
Bėk per lygius laukelius. (2 k.)

2. 0 kai pribėgsi 
Tu prie dvarelio, 
Sužvenk garsiu balseliu

3. Išein tėvelis, 
Išein senasis, 
Rankeles graižydamas, 
Ašaras šluostydamas.

4. — O žirge, žirge 
Tu juodbėrėli, 
Kur palikai sūnelį, 
Kur palikai jaunąjį?
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5. Rįngos miestely

Svečiū šalelė,— 

Te palikau sūnelį, 

Te palikai jaunąjį

6. Purvą be-bre'dant, 
Kraūjų be-liėjant,

Ąmže'lį be-trųmpinant.

7. Diena ąnt žirgu, 

Naktį po žirgu,— 

Taj manu pailsčlis.

8. Trumpa mandėra, 

Šviesus kardc'lis,—

Taj manu parėdelis.

1161.

*v
S v i d e r s k i e n ė.

Pasidabčk
Minę, mergužėlė,

Manim jaunu
Lęnku karėj vėlu

2. Jffdas, bėras,

Po manim žirgelis, 

Siauros, trumpos 

Manu manderėlės.

3. Aš turėjau

Sau tris seserėles, 

Tris seseles, 

Kajp tris lelijėles.

4. Kad aš ėja d

Su savu sese'lėms, 

Su sese'lėms 
Žirge'lu g/rdyti.

5. Didi dyvaj,

Prajovaj stojusi. 

Kad vasarą 
Ažeraj užšąlu.

6. Rūpinosi 

Jaunasis brolelis, 

Kur gyrdysim 

Bė'rūsius žirge'lus?

7. Kur gyrdysim

Bė'rusius žirge'lus? 

Kur nušvėjsim 
Auksu pęntinėlus?

8. Užtėkėju

Vasaros saulelė.

Nutirpinu 

Ažerū ledelį
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5. — Rygos miestely, 
Svečioj šalelėj — 
Ten palikau sūnelį, 
Ten palikau jaunąjį —

6. Purvą bebrcdant, 
Kraują beliejant, 
Amželį betrumpinant.

7. Dieną ant žirgo, 
Naktį po žirgu — 
Tai mano poilsėlisl

8. Trumpa mandiera, 
Šviesus kardelis — 
Tai mano parėdėlis!

1161

Sviderskienė

l. Pasidabok ] 
> 2 k. Mane, mergužėle, f 

Manim jaunu, l 2 k. 
Lenkų kareivėliu. 1

2. Juodas bėras 
Po manim žirgelis, 

Siauros trumpos 
Mano mandierėlės.

3. Aš turėjau 
Sau tris seserėles, 

Tris seseles, 
Kaip tris lelijėles.

4. Kad aš ėjau 
Su savo seselėms, 
Su seselėms 
Žirgelių girdyti,

5. Didi dyvai, 
Prajovai stojosi, 
Kad vasarą 
Ežerai užšalo.

6. Rūpinosi 
Jaunasis brolelis: 
Kur girdysim 
Bėruosius žirgelius?

7. Kur girdysim 
Bėruosius žirgelius, 

Kur nušveisim 
Aukso pentinėlius?

8. Užtekėjo 
Vasaros saulelė, 
Nutirpino 
Ežerų ledelį!
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1109

N o r v i 1 ė n ė.

1. Pęnki broldlej, 
Žalėje ląnkū, 

O ryto būsim i 
Kryžioku rįnko. |

2. Kajp mus sugavu 
Jaunus brole'lus, 

Dejų ąnt kūju 

Gelžiės pąnte'lus.

3. Gelžlnius pąnčius 

Ąnt kūju kavų, 

Mus pėsčius brūlu 

Į Tilžę virė.

4. Kryžėjviu vadas 

Dldej be-mėjlis, 

Liepė atnėšti 
Žalū vytėlu.

5. Kajp tik nūsiųntė 
Žalu vytėlu,

O ir sustatė 

Po du iš šąlu.

6. Kajp sykį k'irtu, 

Kraūjas tekėjo, 
Po jū koje'lu 
Žemė drebėju.

7. O ju kraujelu 

Likt kelėlu,_ 
O ašarėlu 
Lik pažastė'lu.

8. Kraūjas su žeme 

Žydėti pradeju, 

Visi karalej, 
Žiūrėti sujoju.

V

9. Šviesus karalej, 

Turit Išmanę, 

Kūdėl ne stūjuf 

Jus į tąn duną

10. Kajp pradės skilti 
Ugnį iš plienu, 

Ne liks ąnt ple'ciaus 
Vajsku ni viėnu.

11. Aj, močiute, močiūtė, 

Kam tu auginij?
Kūd manę mažą 

Ne paskandinaj?

12. Dėkų močiutėj 

Už auginimą, 

Senam tėvėluj 

Už baltą daną.
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1162

Norvilienė

l. Penki broleliai 
Žalioje lankoj, 
0 rytoj būsim l o , 

> 2 k.
Kryžiokų rankoj. J

2. Kai mus sugavo 
Jaunus brolelius, 
Dėjo ant kojų 
Gelžies pantelius.

3. Gelžinius pančius 

Ant kojų kavo, 
Mus pėsčius brolius 
Į Tilžę varė.

4. Kryžeivių vadas, 
Didžiai bemeilis, 

Liepė atnešti 
Žalių vytelių.

5. Kai tik nusiuntė
Žalių vytelių, 
0 ir sustatė 
Po du iš šalių.

6. Kai sykį kirto, 
Kraujas tekėjo, 
Po jų kojelių 
Žemė drebėjo,

7. 0 jų kraujelio 
Ligi kelelių, 
0 ašarėlių 
Lig pažastėlių.

8. Kraujas su žeme 
Žydėti pradėjo, 
Visi karaliai 
Žiūrėti sujojo.

9. — Šviesūs karaliai, 

Turit išmonę, 
Kodėl nestojot 
Jūs į tą duoną?

10. Kai pradės skilti 
Ugnį iš plieno, 
Neliks ant pleciaus 
Vaisko nė vieno.

H. Ai močiute, močiute, 
Kam tu auginai, 
Kod mane mažą 

Nepaskandinai?

12. Dėkui močiutei 
Už auginimą, 
Senam tėveliui 
Už baltą duoną.
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13. Matėt, tėvėlej,

Mana gimimą, 

Jaa ne matysit 

Manu mirimą.

14. Ir ąnt gasėlu 

• Apsakinėja:

Ravėki! kūnus 

Ir savu sūnus, 

15. Kurie če'gūli

Ne palajdoti, 

Kur Sūnys vaikio 

Kūjas, rąnkėles.

nes.
B a k s a j t i ė n ė.

1. Sėdžiu už stalėtu, 

Žiūriu pro ląngelj, 

Vidury jure'lu 1 
Auga ąnžulelis. f

2. Po tūm ąnžūlėlu, 

Po tūm šįmtšakėla, 

Du jaunu brolelu 

Tarp savęs kalbėjo.

3. J ūdų kalbėdama,

Gražėj dumėdamu:— 

Rejks mūdum brolelum 

Sendiė'n mašerūti.

4. O aš išjodamas, 

Išmašerūdamas, 

Palikaū mergelę 

Margoje vygėle.

5. O aš parjodamas, 

Parmašerūdamas, 

Aš rąndū mergelę 

Rutėlu daržely.

6. Mergužėlė mano, 

Lelijėlė manu,

O kas tau užtvėrė 

Rute'lėms darželį?

7. O kas tau užtvėrė 

Rute'lėms darže'lj, 

O kas tau jsėju 
Žalasias rute'les?

8. Brolelej užtverė 

Rute'lėms darže'lj, 

Aš pati jsė'jau 

Žalasias rute'les.

9. Ej, Ūla, Ūla, 

Ulavo mergelė, 

Ulavd merge'lė 

Rute'lu daržely.

10. O aš išjodamas, 

Išmašerūdamas, 

Palikaū mergelę 

Rutėlu daržely, 
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13. Matėt, tėveliai, 
Mano gimimą, 
Jau nematysit 
Mano mirimąl

14. Ir ant gaselių 
Apsakinėjo: 
„Kavokit kūnus 
Ir savo sūnus,

15. Kurie čia guli 
Nepalaidoti, 
Kur šunys valkioj 
Kojas rankeles!“

*1163

Bakšaitienė

1. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį,

' Vidury jūrelių 1 2 k 
Auga ąžuolėlis. J

6. — Mergužėle mano. 
Lelijėle mano, 
0 kas tau užtvėrė 
Rūtelėms darželį?

2. Po tuo ąžuolėliu, 
Po tuo šimtšakėliu, 
Du jaunu broleliu 
Tarp savęs kalbėjo.

7. 0 kas tau užtvėrė 
Rūtelėms darželį, 
0 kas tau įsėjo 
Žaliąsias rūteles?

3. Juodu kalbėdamu, 
Gražiai dūmodamu:

8. — Broleliai užtvėrė 
Rūtelėms darželį,

Reiks mudum brolelium 
Šiandien mašeruoti!

Aš pati įsėjau 
Žaliąsias rūteles!

4. 0 aš išjodamas, 
Išmašeruodamias, 
Palikau mergelę 
Margoje vygelėj.

9. Ei, uliia, ulia, 
Uliavoj mergelė, 
Uliavoj mergelė 
Rūtelių daržely.

5. 0 aš parjodamas, 
Parmašeruodamas, 
Aš randu mergelę 
Rūtelių daržely.

10. 0 aš išjodamas, 
Išmašeruodamas, 
Palikau mergelę 
Rūtelių daržely,
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11. O aš parjodamas, 

Parmašerudamas, 

Aš rąndū mergelę 

Naujose staklelės.

12. Mergužėlė manu, 

Lelijėlė manu, 

O kas tau padarė 

Naująsias stakleles?

13. O kas tau padarė 

Naūjasias stakleles, 

O kas tau jrė'dė 

Plonąsias drobeles?

14 Tėve'lis, padarė 

Naująsias stakleles, 

Aš pati į rėdžiau 

Plūnasias drobeles.

1164.

P t a u š i n r ii k ė.

1. Stov karejviilkas, 

Stov rajtojiikas, 

Ąnt cidabrlmu tiltijčiu.|ds

2. Kū tu če stūvi?

Kud namui ne joji? 

Senėj laukia tėtušajtis.

3. Te tavę laukia, 

Te tavę gedauja, 

Te tau siūva manderė'lę.

4. Tegii ne laukia, 

Tegii ne gedauja, 

Juk žlnu, kad ne sugrjnšiu

5. Jūrėms ne plaūksiu, 

Marėms ne brisiu, 

Ni lajve'lu sąmdysiu

6. Grlnžte-ne sugrjnšiu, 

Kąnkytė-atląnkystu, 

Tėtušajčiu ne matysiu.

1165.

B a k š ū j t i ė n e.

1. Tiė Prūsokąj su mus p’ūnajs 

Tylomis susitarė,

Ėmė, rišu viė'ną nakcę, 

Kajp galvijus varė.
ds
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11. O aš parjodamas, 
Parmašeruodamas, 
Aš randu mergelę 
Naujose staklelės’.

12. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
O kas tau padarė 
Naująsias stakleles?

13. O kas tau padarė 
Naująsias stakleles, 
O kas tau įrėdė 
Plonąsias drobeles?

14. — Tėvelis padarė 
Naująsias stakleles, 
Aš pati jrėdžiau 
Plonąsias drobeles!

*1164

Plaušiniukė

l. Stov kareiviukas, 
Stov raitojūkas 
Ant sidabrinio tiltaičio. (2 k.)

%. — Ko tu čia stovi, 
Kod namo nejoji, — 
Seniai laukia tetušaitis!

3. Ten tave laukia, 
Ten tave gedauja, 
Ten tau siuva mandierėlę.

4. — Tegu nelaukia, 
Tegu negedauja, 
Juk žino, kad nesugrįšiu!

5. Jūrėms neplauksiu, 
Marėms nebrisiu 
Nei laivelio samdysiu.

6. Grįžti nesugrįšiu, 
Lankyti atlankysiu, 
Tetušaičio nematysiu!

1165

Bakšaitienė 

l. Tie prūsokai su mūs ponais 
Tylomis susitarė, 
Ėmė, rišo vieną naktį, l 2 k 
Kaip galvijus varė, j
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8. Salti žiema, šalts 

drabužis, 

Rejk šiltį kęnteti, 

Dūnos svaras, kr3pu štėpa, 

Rejk badą prikęnsti.

9 Aj, Diėvtilau, kam 

sutverej 

Sįn svietą ąnt virgu?

O kam-gi tu mumis lėjdaj 

Ąnt tu didžiū dyvu?

10. Tu, matūšė, sengalvėlė, 

Kurį mus auginaj, 

Kur mus varnaj kaulus 

le'sa, 

Tu nieku ne žinaj.

11, Atsiųnsk pas mus jffdą 

varną, 
Tegb jis pamitu,

Ar daug mūsų brolū ilku 

Jau už pūsę metu?

12. Tu, varnėli, tu, jūdisis, 

Tu, musu brolelis,

Nunėšk mūsų kaulu grabus 

Pas mūsų tėvelį.

13. O matūsej tu nunėši 

Krauju iš kunelu, 

Kurį mumis taj pėpinu 

Ąnt sivu keičiu,

2. Kajp nuvarė mus i dvarą, 

Te mums raštus davė, 

Su tajs rištajs mus bėručius 

Iš tos šakės varė.

3. Kajp nuvarė į Geldipą, 

Te mus ridavėju, 

Pratikus klrpu, mandėras 

vilku, 
V
Širdelę graudinu.

4. Ir nuvirę mus bėručius 

Berlyną miestelį,

Ir pristatė mus brolėlus 

Vokečiū pulkelį.

5. Berlyns miestas bruka vėtąs, 
Ašaromis Įsidėtas.

Ir sustitė mus bernelus 

{ viSną glite'lę.

6. Seržančiūkaj, kajp 

čerčiūkaj, 

Aplpik vajkštinėju, 

Kapitėnaj, kajp šetėnaj, 

Į mumis žiurėju.

7. Ne-česlyvi mes bernelej, 

.Kur mes pasidėsim, 

Nū Vokečiū ne išbegsim, 

Daige! nukęntėsim.
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2. Kai nuvarė mus į dvarą, 
Ten mums raštus davė, 
Su tais raštais mus bernelius 
Iš tos šalies varė.

3. Kai nuvarė į Geldapę, 
Ten mus ridavojo, 
Plaukus kirpo, mandieras vilko, 
Širdelę graudino.

4. Ir nuvarė mus bernelius 
Berlyną, miestelį, 
Ir pristatė mus brolelius 
Vokiečių pulkelį.

5. Berlyns — miestas brukavotas, 
Ašaromis išklotas.
Ir sustatė mus bernelius 

Į vieną glitelę.

6. Seržančiukai kaip čerčiukai 
Aplink vaikštinėjo, 
Kapitonai kaip šėtonai 
Į mumis žiūrėjo.

7. Nečėslyvi mes berneliai, 
Kur mes pasidėsim, — 
Nuo vokiečių neišbėgsim, 
Daugel nukentėsim.

8. Salta žiema, šalts drabužis — 
Reik šaltį kentėti, 
Duonos svaras, kruopų stopa — 
Reik badą prikąsti.

9. Ai dievuliau, kam sutvėrei 
Sį svietą ant vargo, 
O kam gi tu mumis leidai 
Ant tų didžių dyvų?

10. Tu motuše sengalvėle, 
Kuri mus auginai, — 
Kur mūs varnai kaulus lesa, 
Tu nieko nežinai!

11. Atsiųsk pas mus juodą varną, 
Tegu jis pamato, 
Ar daug mūsų brolių liko 

Jau už pusę metų?

12. Tu varneli, tu juodasis, 
Tu mūsų broleli, 
Nunešk mūsų kaulų grabus 

Pas mūsų tėvelį!

13. O motušei tu nuneši 
Kraujo iš kūnelių, — 
Kuri mumis tai popino 
Ant savo kelelių;
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14. Kuri mumis taj pdpinu 

Ąnt savu kelėlu, 

Kuri mumis užauginu 

Ąnt baitu rąnkelu.

15. Kad išauštu pavasaris, 

Gegutė kuki!tu, 

Benė atė'jtu tnūsu titis, 

Mumis išvadūtu.

16. Dievas davė gerą dūmą 

Prąncūzo kariluj, 

Kad ate j u j mus žemę, 

Mumis išvadavo.

.17. Tūs Prūsokus, tūsbe-mėjlus 

Visus panajkino,

O mumis visus bernelus 

Namu sugrąnžlnu.

1166.

Daškuviėnė.

1. Uz'Nėmūno ąnt karddno i 
Stovi karėjviugendrdios, J

2. Stov karėjviu gendrolos, 

Karūmenę()  turėjo,*

3. Karūmenę tureju, 

Mustravoti pradėju.

4. Katras mhstrą ne mokėjo,

Tąn žilvytęjs kotavčju,

5. Tąn žilvytęjs kotavojo, 

| ligonius padavė

G. Į ligonius padavė, 
Ge'rti ir valgyti ne gili.

7. Ttė saosajnej išdz’iovlnti, 

Vąndenė'ly pamirkyti,

8. Vąndenėly pamirkyti, 

Karejvė'lams dūd valgyti.

9. Nėr tėttišiu, ni matiišės 

Patale'luj tajsyti-
V

10. Siaudė kūlys te patiestas, 

Plosčiomi te ožtiėstas.

1166.
Bakšajtiėnė.

1. Treji gajdėlej giedojo, 
Brolėj žirge'lus balnojo:

Kelk, kelk, sese'lė, 
Daržo rotėlė, 

Brolelu palydėti.
ds

Karūmenė = vajskas.
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14. Kuri mumis tai popino 
Ant savo kelelių, 
Kuri mumis užaugino 
Ant baltų rankelių!

15. Kad išauštų pavasaris, 
Gegutė kukuotų, 
Bene ateitų mūsų titis, 
Mumis išvaduotų!

16. Dievas davė gerą dūmą 
Prancūzų karaliui, 
Kad atėjo į mūs žemę, 
Mumis išvadavo.

17. Tuos prūsokus, tuos bemeilius, 
Visus panaikino, 
O mumis visus bernelius 
Namo sugrąžino!

1166

Daškuvienė

l. Už Nemuno ant kardono l , 
Stovi kareivių gendroliusj *

2. Stov kareivių gendrolius,.— 
Kariuomenę turėjo,

3. Kariuomenę turėjo, 
Muštrąvoti pradėjo.

4. Katras muštrą nemokėjo,

*1167

Bakšaitienė 

l. Treji gaideliai giedojo, 
Broliai žirgelius balnojo.
Kelk, kelk, sesele, 
Daržo rūtele, 
Brolelių palydėti!

Tą žilvičiais kotavojo,

5. Tą žilvičiais kotavojo, 
Į ligonius padavė,

6. Į ligonius padavė, 
Gerti ir valgyti negali.

7. Tie sausainiai išdžiovinti, 
Vandenėly pamirkyti,

8. Vandenėly pamirkyti, 
Kareivėliams duod valgyti.

9. Nėr tėtušio nei motušės 
Patalėliui taisyti:

10. Šiaudų kūlys tepatiestas, 
Ploščiumi teužtiestas.

2 k.
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2. Uz'dėgk, matbše, liktiiz'ę, 

Aš nusiprausiu burnilžę, 

Apsirėdysim, 

Atsisvcjkinsim, 

Risi nesimatysim.

3. Aš par kiemelį ėjdamas, 

Kiemu vartėlus keldamas, 

O aš pamačiati 

Savu seselę 

Svirnilžy pnė skrynėlu.

4. O kam tu vėz'aj skrynhz'es, 

O kam tu rėžaj drobhžes, 

Ne aš dėvėsiu, 

Ni aš kur dėsiu, . 

Drabbžį aš turėsiu.'

Dus mums kartilus dra

bužius, 

į btiitas rankas kardužius, 

Btisim rėdyti 

Ir išmokinti, 

Kajp vienu tė'vu sūnus.

6. Jau visa Prėjsu žemė žus, 

Visi kartilej kratiju plos, 

Mes te stovėsim, 

,Ni ne drebesim

Ik visūs pargalėsim.

7. Stėvi karalej kratijuse, 

O Boniptirta ąntrffse;

Tvirtoj stovėkit 

Ir ne virpėkit, 

Rasi mes pargalėsim.

Visos seselės po aknl, 

Aš išsirinksiu iš visti, 

Kurį jauniausia, 

Visti srauniausia, 

Ma šlrdej maloniausia.

. Stovėk, mergytė, stundiižį, 

Aš tau miėrffsm vystbžį, 

Ąnt ku miėrusiu, 

Ąnt tti pasiūsiu, 

Ąnt dajlatis hėmenėlu.

Aš įsisėčiau rutūžes 

Par visą daržą lysviižes, 

{sisakyčiau 
Stivu brolėlams, 

Kad manę atląnkytu.

. O da rūtelės n’ išdygu, 

O da z'alosios n’ išdygo, 

Manę brolėlej, 

Manę jauniejiė, 

Minę jauną atlankė.

M tisu seselė vėrkdama, 

Par tiek mete'lu laukdama.—

Mes ne pažlnstam, 

Ni ne prilygstam, 

Prįjimsim par jumprpv^lę.

250



2. Uždek, motuše, liktužę, 
Aš nusiprausiu burnužę, 
Apsirėdysim, 
Atsisveikinsim, 
Rasi nesimatysim!

3. Aš, per kiemelį eidamas, 
Kiemo vartelius keldamas, 
O aš pamačiau 
Savo seselę 
Svirnužy prie skrynelių.

4. O kam tu vožai skrynužes, 
O kam tu rėžai drobužes, — 
Nei aš dėvėsiu, 
Nei aš kur dėsiu, — 
Drabužį aš turėsiu.

5. Duos mums karalius drabužius, 
Į baltas rankas kardužius, 
Būsim rėdyti 
Ir išmokinti, 
Kaip vieno tėvo sūnūs.

6. Jau visa prūsų žemė žus, 
Visi karaliai krauju plūs, 
Mes ten stovėsim, 
Nė nedrebėsim, 
Ik visus pergalėsimi

7. Stovi karaliai kraujuose, 
O Boniparta antruose. 
Tvirtai stovėkit 
Ir nevirpėkit, 
Rasi mes pergalėsimi

8. Visos seselės po akių, 
Aš išsirinksiu iš visų, — 
Kuri jauniausia, 
Visų slauniausia, 
Man širdžiai maloniausia.

9. Stovėk, mergyte, stundužį, 
Aš tau mieruosiu vystužį, — 
Ant ko mieruosiu 
Ant to pasiūsiu, — 
Ant dailaus liemenėlio.

10. Aš įsisėčiau rūtužes, 
Per visą daržą lysvužes, 
Įsisakyčiau
Savo broleliams, 
Kad mane atlankytų.

11. O dar rūtelės n’išdygo, 
O dar žaliosios n’išdygo, 
Mane broleliai, 
Mane jaunieji, 
Mane jauną atlankė.

12. Mūsų seselė verkdama, 
Per tiek metelių laukdama, — 
Mes nepažįstam 
Nei neprilygstam, — 
Priimsim per jumprovėlę.
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ties.
S e n k £ o

1. Už šilu, už šilčiu, 

Už žaltiju girsiu, 

Gul sūnelis sukapotas, 

Po rūtelėms pakavotas.

2. Ąnt atėjna tėvelis, 

Ąnt atėjna senasis, 

Atsiveda 
Bėrąjį žirgelį:—

3. O, kelk, kelk, sunuželi, 

O, kelk, kelk, dobilėli, 

Staj kur tavu 

Bėrasis žirgelis.

4. O, ne kėlsiu, tėveli, 

O, ne kėlsiu, senksis;

Dėjginiu diirta širdelė, 

Kardužiu kirsta galvelė.

5. Už šilti,... („pirmas 

posmas“).

6. Ąnt atėjna močiiitė, 

Ąnt atėjna senoji, 

Atsineša 

Pltinus marškinė]us:—

7. O, kelk, kelk, sunužėli, 

O, kelk, kelk, dobilėli, 

s k i ė n ė.

V 
Staj kur tavu 

Pltini marškineiej.

8. O, ne ke'lsiu, močiiitė, 

O, ne kėlsiu, senėj i, 

Dėjginiu diirta širdelė, 

K a rd ii žiu kirsta galvelė.

9. Už šilti,... („1 p.“).

10. Ąnt atėjna brolelis, 

Ąnt atėjna jaunasis, 

Atsineša 

Tymu balnelį:—

11. O, kelk, kelk, brolužėli, 

O, kelk, kelk, dobilėli, 

Staj kur tėvu 

Tymu balnelis.

12. O, ne ke'lsiu, broleli, 

O, ne kelsiu, jaunasis, 

Dėjginiu diirta širdelė, 

Kardbžiu kirsta gal vėlė.

13. Už šilti,... („1 p.“).

14. Ąnt atėjna seselė, 

Ąnt atėjna jaunėji, 

Atsineša 
V 
Šilku kuskėlę:—
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1168

Senkauskienė

l. Už šilų, už šilelių, 
Už žaliųjų girelių, 
Gul sūnelis sukapotas, 
Po rūtelėms pakavotas.

2. Ant’ ateina tėvelis, 
Ant’ ateina senasis, 
Atsiveda
Bėrąjį žirgelį.

3. — O kelk, kelk, sūnužėli, 
O kelk, kelk, dobilėli, 
Štai kur tavo
Bėrasis žirgelis!

4. — O nekelsiu, tėveli, 
O nekelsiu, senasis, 
Deiginiu durta širdelė, 
Kardužiu kirsta galvelė.

5. Už šilų... (pirmasis posmas)

6. Ant’ ateina močiutė, 
Ant’ ateina senoji, 
Atsineša
Plonus marškinėlius.

7. — O kelk, kelk, sūnužėli, 
O kelk, kelk, dobilėli, 
Štai kur tavo 
Ploni marškinėliai!

8. — O nekelsiu, močiute, 
O nekelsiu, senoji, — 
Deiginiu durta širdelė, 
Kardužiu kirsta galvelė.

9. Už šilų... (1 p.)

10. Ant’ ateina brolelis, 
Ant' ateina jaunasis, 
Atsineša
Tymo balnelį.

11. — O kelk, kelk, brolužėli, 
O kelk, kelk, dobilėli, 
Štai kur tavo 
Tymo balnelis!

12. — O nekelsiu, broleli, 
O nekelsiu, jaunasis, — 
Deiginiu durta širdelė, 
Kardužiu kirsta galvelė.

13. Už šilų... (1 p.)

14. Ant’ ateina seselė, 
Ant’ ateina jaunoji, 
Atsineša 
Šilkų kuskelę.
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16. O, kelk, kelk, broleli,

O, kelk, kelk, jaunasis, 
V
Staj kur tavu 
t'
Šilku kuske'lė.

16. O, ne kelsiu, sese'lė,

O, ne kelsiu, jaunoji, 

Dėjginiu diirta širdelė, 

Kardužiu kirsta galvelė.

17. Už šilti,... („1 p.“).

18. Ąnt atėjna merge'lė, 

Ąnt atėjna jaunoji,

Atsineša

Rtitu vajnikelį: —

19. O, kelk, kelk, berneli,

O, kelk, kelk, jaunasis, 
V
Staj kur tavu

Rtitu vajnikelis.

20. O, taj ke'lsiu, mergelė,

O, taj kdlsiu, jaunoji, 

Ni dėjginiu durta širdelė, 

Ni kardbžiu kirsta galvelė.

1169.

Jarošajčitikė.

1. Vidilr lauku Į 
Kryklės ()  augu, J 

Balti žiėdaj žydi; ^ds.

*

2. Balti žiė'daj, 

Judos u gos-' 

Ir šakelės Ijnku.

3. Ir atlėkė

(*) Kryklė, jffda slyva, arškėtis slyvų.
(♦*) Karas=vajna.

Judas varnas, 

Judasis varnelis,

4. Ir atnešė 

Baltą r^nką 

Su auksu žiėdelu.

5. O, tu, varnaj, 
Judvarnė'li, 

Judasis varneli,

6. O kur ėmėj 

Baltą rąnką 

Su auksu žiėde'lu?

7, O Rįngližės 

Miėstužė'ly

Didis karas (*♦)  būvu;

8. Te nukirtu

Brolu r^nką 

Su auksu žiėdelu,
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15. — O kelk, kelk, broleli, 
O kelk, kelk, jaunasis, 
Štai kur tavo 
Šilkų kuskelė!

16. — O nekelsiu, sesele, 
O nekelsiu, jaunoji, — 
Deiginiu durta širdelė, 
Kardužiu kirsta galvelė.

17. Už šilų... (1 p.)

18. Ant’ ateina mergelė, 
Ant' ateina jaunoji, 
Atsineša 
Rūtų vainikėlį.

19. — O kelk, kelk, berneli, 
O kelk, kelk, jaunasis, 
Štai kur tavo 
Rūtų vainikėlis!

20. — O tai kelsiu, mergele, 
O tai kelsiu, jaunoji, — 
Nei deiginiu durta širdelė, 
Nei kardužiu kirsta galvelė!

1169

Jarošaičiukė

l. Vidur lauko l o .
2 Z K

Kryklės augo, J
Balti žiedai žydi, (2 k.)

5. — O tu, varnai 
Juodvarnėli, 
Juodasis varneli,

2. Balti žiedai, 
Juodos uogos, 
Ir šakelės linko.

3. Ir atlėkė 
Juodas varnas, 
Juodasis varnelis,

4. Ir atnešė 
Baltą ranką 
Su aukso žiedeliu.

6. O kur ėmei 
Baltą ranką 
Su aukso žiedeliu?

7. — O Rygužės 
Miestužėly 
Didis karas buvo, —

8. Ten nukirto 
Brolio ranką 
Su aukso žiedeliu,
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9. Te ūzmušė 

Jas brolbką, 

Pūjkų karėj vi Oką, 

10. Aš Atnešiau

B&Itą r^nką 

Pas seniis tėve'lus.

11. O ne viena 

Motynelė

Sune'lu raudėju,

12. O ne viė'nas 

Tėvužė'lis
Sune'lu gedėju,

13. O ne viSna 

Seserė'lė

Brėlu želavoju 

14. O ne viėni

Sunužėlej

Durnelę dumėju.

15. Sudumėju

Dumužė'lę, 

Katram karan jėti?

16. O gražiausiam

• O jauniausiam,

| kare'lj joti.

1130.

S a d

1. Žalėje gire'lė, 

Ram ta dra ta ta, 

Paukšte'lej čiulbčju, 

Ram ta dra ta ta, 

O manu berne'lis 
I vijską išjoju, 
Ram ta dra ta ta ta, 
Ram ta ta dra ta, ta,

2. Išjoju, išjoju, 

Par laukelį joju:—

a u s k i ė n ė.

Paminė'k, merge'lė, 

Kajp mbdu gyve'nuv.

3. Gyve'nuv, gyve'nuv, 

Kajp karvelėj porė, 

Kas mhdu atskyrė, 
ds Tegh Diė'vas karės (♦),*

4. Par aukštus kalne'lus 
Te ulanaj joju, 

0 manu bernužį 

Kartižy ūžmušė

(*) Ąnt tu pavydalu Jyrffk „ram ta“... z&lnam posme 
Černiaus.

(♦*) Saka ir „korės“.
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9. Ten užmušė 
Jūs broliuką, 
Puikų kareiviuką!

10. Aš atnešiau 
Baltą ranką 
Pas senus tėvelius.

11. O ne viena 
Motinėlė 
Sūnelio raudojo!

12. O ne vienas 
Tėvužėlis 
Sūnelio gedėjo!

13. O ne viena 
Seserėlė 
Brolio žėlavojo!

14. O ne vieni 
Sūnužėliai 
Durnelę dūmojo!

15. Sudūmojo 
Dūmužėlę, 
Katram karan joti?

16. O gražiausiam, 
O jauniausiam 
l karelį joti!

1170

Sadauskienė

l. Žalioje girelėj, 
Ram ta dra ta ta, 
Paukšteliai čiulbėjo, 
Ram ta dra ta ta, 
O mano bernelis 
Į vaiską išjojo, 
Ram ta dra ta ta ta, 
Ram ta ta dra ta ta,*

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Ram ta...“

2. Išjojo, išjojo, 
Per laukelį jojo. 
Paminėk, mergele, 
Kaip mudu gyvenovl

3. Gyvenov, gyvenov 
Kaip karveliai poroj, — 
Kas mudu atskyrė, 
Tegu dievas korosl

4. Per aukštus kalnelius — 
Ten ulonai jojo, 
O mano bernužį 
Karužy užmušė.
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5. Parbėga žirgelis

Judaja užtiestas. 

Jaunoji mergelė 

Berne'lu gajlė'ju.

6. Mergužėlė m&nu,

Nesigajlek manę, 
Išsirink, issisklrk 

Iš šįmte'lu viė'ną.

7. Kad ir išsirinksiu 

Iš šįmte'lu vieną,

Ant biivu, anl bus 

Kajp manu bernelis.

8. Kad če tiek ju būtu, 

Kajp laukė mede'lu, 

Anl biivu, anl nėr 

Kajp manu pirmasis:

9. Plaukelėj geltėni, 
Vejde'lej raudoni,

O ju išmanūžė, 

Kajp visti berne'lu.

1191.

Norvilienė.

1. Ej, žėriau šė'nau, 
V 
Sė'nau bė'rą žirgelį,

Ej, švejčiati, švejčiati K 
Aukse'lu pęntinė'lus. J

2. O ma be-svėjčiant 

Aukselu pęntinė'lus, 

O ir ktlėkė 

Margoji gromatė'lė.

3. O ir atrašė 

Iš Vilniaus gromatė'lę, 

O ir paprašė 

Brėlį į karumenę.

4. Vėrkia brole'lis 

Gromatė'lę skajtydams,

Žvęngia žirgelis 

Ju balsėlu klausydama.

5. Ejki, matilšė,
Į margąję skrynelę, 

Atnėšk, matilšė, 

Ma baltus marškinėlus.

6. Vėrkia matilšė, 

Marškinė'lus nėšdama, 

Vėrkia sune'lis, 

Marškinė'lejs vilkdamas.

7. Ėjki, tėve'li,

I aukštąjį svirnelį, 

Atnėšk, tėve'li, 

Mė'lyną manderelę.
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5. Parbėga žirgelis 
Juodąja užtiestas. 
Jaunoji mergelė 
Bernelio gailėjo.

6. — Mergužėle mano, 
Nesigailėk mane, 
Išsirink, išsiskirk 
Iš šimtelio vieną!

7. — Kad ir išsirinksiu 
Iš šimtelio vieną, 
Anei buvo, anei bus 
Kaip mano bernelis!

8. Kad čia tiek jų batų, 
Kaip lauke medelių, 
Anei buvo, anei nėr 
Kaip mano pirmasis:

9. Plaukeliai geltoni, 
Veideliai raudoni, 
O jo išmonužė — 
Kaip visų bernelių!

*1171

Norvilienė

l. Ei, šėriau, šėriau, 
Šėriau bėrą žirgelį, 
Ei, šveičiau, šveičiau 
Aukselio pentinėlius.

4. Verkia brolelis, 
Gromatėlę skaitydams, 
Žvengia žirgelis, 
Jo balselio klausydams.

2. CTman bešveičiant 
Aukselio pentinėlius, 
O ir atlėkė 
Margoji gromatėlę.

3. O ir atrašė
Iš Vilniaus gromatėlę, 
O ir paprašė 
Brolį į kariuomenę.

5. Eiki, motuše, 
Į margąją skrynelę, 
Atnešk, motuše, 
Man baltus marškinėlius.

6. Verkia motušė, 
Marškinėlius nešdama, 
Verkia sūnelis, 
Marškinėliais vilkdamas.

7. Eiki, tėveli, 
Į aukštąjį svirnelį, 
Atnešk, tėveli, 
Mėlyną mandierėlę.
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8. Vėrkia tėvelis, 

. Manderėlę nėšdamas, 
Vėrkia sūnelis, 

S a jžja apsiaūsdamas.

9. Ėjki, sesėlė, 

Į rutilu daržc'lj, 
Suskink, sesdlė, 

M a rutelu kvietkelę.

10. Vėrkia, sese'lė, 

Ma kvietkelę skindama, 
Vėrkia brole'lis, 

t rąnkeles Imdamas.

11. Ėjki, mergėlė,

Į Aukštąjį svirnelį, 

Atnėšk, mergelė, 
Ma Aukštą kepurėlę.

12. Vėrkia mergelė, 

Kepurėlę nėšdama, 

Vėrkia bernelis, 

Ąnt galve'lės dėdamas.

13. Ėjki, broleli, 

J naūjąję stajnelę,

Išvėsk, broleli, 

Ma bėrąjį žirgelį.

14. Vėrkia brole'lis, 
Žirgelį išvėsdamas, 

Vėrkia brolelis, 
Ąnt žirge'lu sėsdamas.

15. Sė'da brole'lis 
Ąnt bė'ruju žirgelu, 

Jčja brole'lis 

Par varinius vartėlus:—

16. O, jau sudievu 

Tėvė'luj ir matbšej, 

O, jau sudiėvu 

Brolėlams ir seselėms.

17. O kad aš jčjau 
Žalaja pnėvartėle 

Ir užtrfibyjau 

Su mislngės trube'lė:—

18. O, jau sudiė'vu 

Tiems visiė'mskajmynėlams, 
O, jau sudiė'vu 

Jauniė'msiėms draugalėlams.

1179.

G 6 t i u t i ė n ė.

1. Ej, šė'nau, šėriau, 
V
Sė'nau bėrą žirgelį,

Ej, švejčiaū, švejciaii, | 
Aukselu pęntinė'lus. J
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8. Verkia tėvelis, 
Mandierėlę nešdamas, 
Verkia sūnelis, 
Su jąja apsiausdamas.

9. Eiki, sesele, 
Į rūtelių darželį, 
Suskink, sesele, 
Man rūtelių kvietkelę.

10. Verkia seselė, 
Man kvietkelę skindama. 
Verkia brolelis, 
Į rankeles imdamas.

11. Eiki, mergele,
Į aukštąjį svirnelį, 
Atnešk, mergele, 
Man aukštą kepurėlę.

12. Verkia mergelė, 
Kepurėlę nešdama, 
Verkia bernelis, 
Ant galvelės dėdamas.

13. Eiki, broleli, 
Į naująją stainelę, 
Išvesk, broleli, 
Man bėrąjį žirgelį.

14. Verkia brolelis, 
Žirgelį išvesdamas, 
•Verkia brolelis, 
Ant žirgelio sėsdamas.

15: Sėda brolelis 
Ant bėrojo žirgelio, 
Joja brolelis 
Per varinius vartelius.

16. O jau sudievu 
Tėveliui ir motušei, 
O jau sudievu 
Broleliams ir seselėms!

17. O kad aš jojau 
Zaliąia prievartėje, 
Ir užtrūbijau 
Su misingės trūbele.

18. O jau sudievu
Tiems visiems kaimynėliams, 
O jau sudievu
Jauniesiems draugalėliams!

1172

Gotautienė 

l. Ei, šėriau, šėriau, 
Šėriau bėrą žirgelį, 
Ei, šveičiau, šveičiau 
Aukselio pentinėlius.
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2, O ma be-švėjčiant 

Aukščiu pęntinėlus, 

O ir atbėgu 

Margėji gromatėlę.

3. O ir atrėšė
Iš krfgios gromatėlę 

Ir užpašavu

Brėlį į karūmenę.

4. O kad aš ėjafi

Par žaląję vejelę, 
O aš ne mačiaū 

Sau po kūju vejelės.

5. Vėrkia brolelis, 
Žirgelį balnodamas, 

Vėrkia jaunasis, 
Ąnt žirgelu sėsdamas,

6. O kajp užsėdau
Aš ąnt bėru žirgelu, 

Aš pakitėjau 

Sirm'inę kepurėlę, 
r

7. Aš pakitėjau
V
Sirm'inę kepurėlę, 

Atsidej vėjau 

Tėveluj, motynėlej.

8. O kad aš jėjau

Iš tėve'lu dvarelu, 

Atsidejvėjau 

Brolelams ir seselėms.

.9. O kad aš jėjau 

Par tėvėlu dvarelį, 

Atsižiūrėjau 

Ir pievų ir dirvėlu.

10. O kad aš jėjau 

Par lygųjį laukelį, 

O aš nusedau 

Nū bėrųjų žirgelu.

11. O aš nusėdau 

Nū bėrųjų žirgelu, 

O aš parpfflaū 
Žirgeluj po koje'lu:—

12. Ej, žirge, žirge, 
Žirgeli, judbėrėli, 

O ar išnėši 

Iš didžios karūmenės?

13. O kajp išnėši 

Iš karūmenės pulku, 

O ar išplauksi 

Iš karūmenės krauju.

14. O kad aš jėjau 

Par žaląję ląnke'lę, 

O aš išvydau 

Liepelę siubūjančę;

15. O aš dįngėjau, 

Kad taj žala liepelė, 

O taj te biivu 

Manu senfc, močiiitė.
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2. O man bešveičiant 

Aukselio pentinėlius, 
O ir atbėgo 
Margoji gromatėlė.

3. O ir atrašė 
Iš krygios gromatėlę, 
Ir užpasavo 
Brolį į kariuomenę.

4. O kad aš ėjau 
Per žaliąją vejelę, 
O aš nemačiau 
Sau po kojų vejelės.

5. Verkia brolelis, 
Žirgelį balnodamas, 
Verkia jaunasis, 
Ant žirgelio sėsdamas.

6. O kai užsėdau 
Aš ant bėro žirgelio, 
Aš pakylėjau 

Sirminę kepurėlę;

7. Aš pakylėjau 
Sirminę kepurėlę, 
Atsideivojau 

Tėveliui motinėlei.

8. O kad aš jojau 

Iš tėvelio dvarelio, 
Atsideivojau 
Broleliams ir seselėms.

9. O kad aš jojau 
Per tėvelio dvarelį, 
Atsižiūrėjau 
Ir pievų, ir dirvelių.

10. O kad aš jojau 
Per lygųjį laukelį, 
O aš nusėdau 
Nuo bėrojo žirgelio;

11. O aš nusėdau 
Nuo bėrojo žirgelio, 
O aš parpuoliau 
žirgeliui po kojelių.

12. Ei žirge, žirge, 
Žirge juodbėrėli, 
O ar išneši 
Iš didžios kariuomenės?

13. O kai išneši
Iš kariuomenės pulko, 
O ar išplauksi
Iš kariuomenės kraujo?

14. O kad aš jojau 
Per žaliąją lankelę, 
O aš išvydau 

Liepelę siūbuojančią;

15. O aš dingojau, 

Kad tai žalia liepelė, 
O tai ten buvo 
Mano sena močiutė.
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16. O kad aš jojau 

Par zaląję girelę, 
O aš išvydau 

Ąnžūlą lįngffjantj;

17. O aš dingėjau, 

Kad žalas ąnžūlelis, 

O taj te būvu 

Manu senas tėve'lis.

18. O kad aš jojau 

Par žalą j j kujte'lj, 

O aš išvydau 

Kleve'lį svyrinanti;

19. O aš dįngojau, 

Kad z'alas klevužė'lis, 

O taj te būvu 

Mūnu jaunas brolelis.

20. O kad aš jojau 

Pro vykšne'lu soddlj, 
O aš išvydau 

Sėdutą judffjančę;

1. O aš dingojau, 

Kad taj te bhvu sadulh, 
O taj te būvu 

Manu jaunė, seselė.

22. O kad aš jūjau 
Pro rute'lu darz'elf, 

O aš išgirdai 

Gegtitę kukffjančę;

23. O aš dingojau 

Kad taj darz’u gegelė, 

O te be-ėsanti 

Manu jaunė, mergelė.

1133.

B a k š a j t i ė n ė.

1. Uj, uj, uj, brolyčej, 

Mes jauniejiė, 

Užpūtė Prusokaj, I js 
Tiė be-mėjlej. J

2. Pė,jėmė mus jaunus 

Į ne-valą,

Iš namu j Prūsus 

Tūli virė.

3. Te tltiės, ni matės, 

Ne turėsim,
Ni brolu, sese'lu,

Ne regė'sim. '•
V

4. Sviėsūsis kardelis—

Mus tėvelis, 

Margoji pljfntc'lė— 

Mus matutė.
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16. O kad aš jojau 
Per žaliąją girelę, 
O aš išvydau 
Ąžuolą linguojantį;

17. O aš dingojau, 
Kad žalias ąžuolėlis, 
O tai ten buvo 
Mano senas tėvelis.

18. O kad aš jojau 
Per žaliąjį kuitelį, 
O aš išvydau 
Klevelį svyruojantį;

19. O aš dingojau, 
Kad žalias klevužėlis, 
O tai ten buvo 
Mano jaunas brolelis.

20. O kad aš jojau 
Pro vyšnelių sodelį, 
O aš išvydau 

Sedulą juduojančią;

21. O aš dingojau, 
Kad tai ten buvo sedula, 
O tai ten buvo 
Mano jauna seselė.

22. O kad aš jojau 
Pro rūtelių darželį, 
O aš išgirdau 
Gegutę kukuojančią;

23. O aš dingojau, 
Kad tai daržo gegelė, 

O ten beesanti 
Mano jauna mergelei

•1173

Bakšaitienė

l. Ui, ui, ui brolyčiai 
Mes jaunieji, — 
Užpuolė prūsokai ’ 
Tie bemeiliai!

2. Paėmė mus jaunus 
Į nevalią, 

Iš namų į Prūsus 

Toli varė.

3. Ten tities nei motės 
Neturėsim, 
Nei brolių seselių 
Neregėsim.

4. Šviesusis kardelis 
Mūs tėvelis, 
Margoji plintelė - 

Mūs motutė!
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5. Varinėj bugnėlej— 

Mus brolelej, 

Graūdžiosios triubėlės— 

Mus seselės.

6. Uj, bėda, bėde'lė, 

Kąn dar/sim?
Ne-valo daug pikta 

Pamatysim,

7. Tiėsejsejs gase'lejs 
Vėsčiodami, 

Mšrgąję pljntclę 

Kilnūdami.

8. Kas diėną po laūką 

Mitra vėju, 
Vitlnejs bajsiausej 

Kotavūju.

9. Gegūtė rajmėji 

Ne kukūja, 

Nieks mūsų brolelu 

Ne vadffja.

19. Tėve'lis senksis 

Ne atėjna, 

Ni mus siratėlus 

Ne linksmina.

11. Brole'lis jaunksis 

Lauką arė, 
O mumis Kryžėjvej 

Gvaltą ddrė.

12. Mergytė jaunoji, 
t 

Ne dumūki, 
Bet savu bernelį 

Apraudoki.

13. Po rūtų darželį 

Vajkščiodama, 
Žaląję veje'Ję 

Myniodama.

14. Rots, mariu berneli, 
Kad galėčiau, 

Tkvę nū Kryžėjviu 

Išgelbėčiau.

15. Da rasi, berneli, 

Ir sugrjnši, 
Tikrosios krygelės 
Ne išvysi.

16. Rots, manu mergėlė, 

Kad tajp būtu, 

Juk mūsų ni viėnas 

Ne pražūtu.

17. Ne sunkti mums būta 

Ce kęntė'ti,

Kad būtu mums^kadk 

Pasilsėti.

18. Bet sunku če mumis 

Ir diėne'lę;
Ne šviėčia ties mumis 

Ni saulelė.
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5. Variniai būgneliai — 
Mūs broleliai, 

Graudžiosios triūbelės — 
Mūs seselės!

12. — Mergyte jaunoji, 
Nedūmoki, 
Bet savo bernelį 
Apraudoki,

6. Ui, bėda, bėdelė, 
Ką darysim, 
Nevalioj daug pikta 
Pamatysim,

13. Po rūtų darželį 
Vaikščiodama, 
Žaliąją vejelę 
Myniodama!

7. Tiesiaisiais gaseliais 
Vaikščiodami, 
Margąją plintelę 
Kilnodami.

14. — Rods, mano berneli, 
Kad galėčiau, 
Tave nuo kryžeivių 
Išgelbėčiau!

8. Kas dieną po lauką 

Mitravojo, 
Vytiniais baisiausiais 
Kotavojo. .

15. Dar rasi, berneli, 

Ir sugrįši, 
Tikrosios krygelės 
Neišvysi.

9. Gegutė raimoji 

Nekukuoja, 
Nieks mūsų brolelių 
Nevaduoja.

16. — Rods, mano mergele, 

Kad taip būtų, 
Juk mūsų nė vienas 
Nepražūtų!

10. Tėvelis senasis 
Neateina
Nei mus siratėlius 
Nelinksmina.

17. Nesunku mums būtų 
C.ia kentėti, 
Kad botų mums kada 

Pasilsėti.

11. Brolelis jaunasis 
Lauką arė, 
0 mumis kryžeiviai 
Gvoltą darė.

18. Bet sunku čia mumis 
Ir dienelę, 
Nešviečia ties mumis 

Nė saulelė.
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19. Saulelė ties mumis 

Ne žibėju, 
Žemelė po mumis 

Sudrėbėju.

20. Jums lŲa liėtiltis, 
O mums kratijas, 

Kas diė'na mums rėdos 

Sviėtas naujas.

21. Kulkelės kajp bltys 

Ce lakiėja, 
Iš visti šalčiu 

Karėj jėja.

22. Mergelė jaunėji, 

Jau prapfflėm, 
Rūtelė žalėji, 

Jau prapfflėm.

23. Iš savu šalelės 

Išvaryti, 
Kryžejviu mandėromis 

Aptajsyti.

24. Tėvelis parėjnant 
Senėj taūkia, 

O mdsu matėte, 
Gvditą šaūkia.

25. Brolelis jaunasis 

Minavėja, 
Seselės kas dieną 
Žeiavėja.

26. Parėjsim, sese'lės, 

Nualsinti, 

Kryzėjviu bajsiūju 

Nukankinti ().*

1174.

G 6 t a u t i ė n ė.

1. Ej, piėšė, piėšė, 

I kirą jėti,
Į karą jėti, | 
Kardmenę stėti. J

2. Visi bajoraj 

. Į karą jėju, 

Musu brolelį 
Drauge vilėju.

(♦) Nukanėti.

3. Uj, uj, uj, Diėvaj, 

Diėvhlau manu, 
Vėkar pavarė 

l Rjngą jėti.

4. Uj, nėra, nėra, 

Nėra kam joti, 
Nėra kam jėti, 

Į karą stėti.
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19. Saulelė ties mumis 
Nežibėjo, 
Žemelė po mumis 

Sudrebėjo.

20. Jums lyja lietutis, 
0 mums kraujas, 
Kas diena mums rodos 
Svietas naujas.

21. Kulkelės kaip bitės 
Čia lakioja, 
Iš visų šalelių 
Kariai joja.

22. Mergele jaunoji, 
Jau prapuolėm, 
Rūtele žalioji, 
Jau prapuolėm!

1174

Gotautienė

l. Ei, piešė, piešė 
Į karų joti, 
l karą joti, l 2 k
Kariuomenę stoti, j

2. Visi bajorai 
Į karą jojo, 
Mūsų brolelį 

Drauge viliojo.

23. Iš savo šalelės 
Išvaryti, 
Kryžeivių mandieromis 
Aptaisyti.

24. Tėvelis pareinant 
Seniai laukia, 
0 mūsų motutė 
Gvoltą šaukia.

25. Brolelis jaunasis 
Minavoj a, 
Seselės kas dieną 
Žėlavoja.

26. Pareisim, seselės, 

Nualsinti, 
Kryžeivių baisiųjų 
Nukankinti!

3. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 

Vakar pavarė 
l Rygą joti!

4. Ui, nėra, nėra, 
Nėra kam joti, 

Nėra kam joti, 

į karą stoti:
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5. Tėvelis senas, 

Brolelis mažas, 

Uj, Diėvulė'lau, 

Rejk b r 61 u j joti.

6. Ėjma seselės 

Į dūkstą svirną 

Brole'lu rengti 

Į kelonė'lę.

7. Viėna seselė 

Brolelį ręngė, 
Ąntra sese'lė 

Kardiižį švėjtė,

8. O ši trečioji 

Visti jauninusia 

Vartus atkėlė 

Ir palydeju: —

9. Aj, brolau, brtilau, 

Broleli manu,

O kąn parnėši 

Mums trims seselėms?

10. Vienaj parnešiu 

Cicu ()  žiurste'lj, 

Ąntraj parnešiu 
Auksu žiedelį,

*

(*) Clcas = pažibaj.

11. O šiaj trėčiajaj 

Jaunu jaumausiaj 
Perlu vajnlką, 
v 
Šilku kasnpiką.

12. O kad aš jėjau 

Par žalą l^nką, 

Iš dobilėlu 

Rastižė virtu.

13. O kad aš jojau 

Par Dėjmos nuėstą, 

Dėjmos miėste'lį 

Apvajavojau.

14. Ėjma, sese'lės, 

į pajurėlę, 

į pamarė'lę, 

Brole'lu laukti.

15. Ėjma, sese'lės, 

Ąnt aukštu kilnu, 

Ąnt aukštu kalnu 

Brole'lu laukti.

16. Mes nustovėjum 

Kalne lome'lę, 

Mes nurymojum 

usiu tvorelę.
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5. Tėvelis senas, 
Brolelis mažas, 
Ui dievulėliau, 

Reik broliui joti!

6. Eime, seselės, 
Į aukštą svirną 
Brolelio rengti 

Į kelionėlę.

7. Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Antra seselė 
Kardužį šveitė,

8. 0 ši trečioji, 
Visų jauniausia, 
Vartus atkėlė 
Ir palydėjo.

9. — Ai brolau, brolau, 
Broleli mano, 
0 ką parneši 
Mums trims seselėms?

10. — Vienai parnešiu 
Cico žiurstelį, 
Antrai parnešiu 

Aukso žiedelį,

11. O šiai trečiajai, 
Jaunų jauniausiai, 
Perlų vainiką, 
Šilkų kasninką.

12. 0 kad aš jojau 
Per žalią lanką, 
Iš dobilėlių 
Rasužė virto.

13. 0 kad aš jojau 
Per Deimos miestą, 
Deimos miestelį 
Apvajavojau.

14. Eime, seselės, 
Į pajūrėlę, 
Į pamarėlę 
Brolelio laukti.

15. Eime, seselės, 
Ant aukšto kalno, 
Ant aukšto kalno 
Brolelio laukti.

16. Mes nustovėjom 
Kalne lomelę, 
Mes nurymojom 

Uosio tvorelę.

27L



17. Ėjma, sesdlės, 

Į aukštą svirną, 

| aukštą svirną 

Brolelu laukti.'

18. Mes parstovėjum 

Klevu grjnde'les, 

Mes paržinrėjum v 
Šviesias akeles,

19. Mes paržinrėjum 
V 
Šviesias akeles, 

Mes ne sulaukėm 

Savu brolelį.

20. Parbėg žirgelis 

Paršniukstffja, 

Salė kilpelės 

Paršvytffja.

21. Vien 6 kilpėlė

Mums dovanelės, 

Ąntrd kilpelė 

Jū gromatėlę.

22. Ėjma, seselės, 

Žirgelu gaudyt, 

Žirgelu gaudyt, 

Brolelu klausti.

23. O žlrgaj, žlrgaj, 

Ejdaunįnkėli, 

Kajp tu parbegaj, 

Kajp parpukstavaj?
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24. Devfnius lipius 

Piaūkte-plaukiaū, 

O šį n dešimtą 

Dugnbžiu nėriau.

25. O, žlrgaj, žlrgaj, 

Tu, judbėrėlį;

O kur palikaj 

Mfisu brolelį?

26. Ar pajurėly, 

Ar pakraštėly,. 

Ar šiam karbžy 

Ąnt kalnužėlu?

27. Jūsų brolelis 

Rįngbžė kirstas 

Ir po kojelu 

Kardajs kapėtas;

28 Virtu kūnelis, 

Kajp ąnžalelis, 

Lėkė galvelė 

Kajp kopūstėlis,

29. Lėkė galvdlė, 

Kajp kopūstėlis, 

Bėgu kraujelej, 

Kajp rudinėlej.

30. Kur kuns guleju, 

Mėtomis kvepėju, 

Kur kraūjaj bėgu, 

Rėžė žydėju,



17. Eime, seselės, 
Į aukštą svirną, 
Į aukštą svirną 
Brolelio laukti.

24. — Devynias upes 
Plaukte plaukiau, 
O šią dešimtą 

Dugnužiu nėriau.

18. Mes perstovėjom 
Klevo grindeles, 

Mes peržiurėjom 
Šviesias akeles;

25. — 0 žirgai, žirgai 
Tu juodbėrėli, 
0 kur palikai 

Mūsų brolelį:

19. Mes peržiurėjom 
Šviesias akeles, — 

Mes nesulaukėm 
Savo brolelį.

26. Ar pajūrėly, 
Ar pakraštėly, 
Ar šiam karužy 
Ant kalnužėlio?

20. Parbėg žirgelis, 
Paršniūkštuoja, 
Salia kilpelės 
Paršvytuoja.

27. — Jūsų brolelis 
Rygužėj kirstas 

Ir po kojelių 
Kardais kapotas;

21. Vienoj kilpelėj 
Mums dovanėlės, 
Antroj kilpelėj 

Jo gromatėlę.

28. Virto kūnelis 
Kaip ąžuolėlis, 
Lėkė galvelė 

Kaip kopūstėlis;

22. Eime, seselės, 
Žirgelio gaudyt, 
Žirgelio gaudyt, 

Brolelio klausti.

29. Lėkė galvelė 
Kaip kopūstėlis, 
Bėgo kraujeliai 

Kaip rūdynėliai.

23. — 0 žirgai, žirgai 
Eidauninkėli, 

Kaip tu parbėgai, 
Kaip parpūkštavai?

30. Kur kūns gulėjo, — 

Akėtomis kvepėjo, 
Kur kraujai bėgo, — 
Rožė žydėjo;
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31. Kur kraūjej bėgu, 

Rėžė žydėju, 

Kur smigens trlšku, 
Žemčiūgaj blizgu.

32. Viėn&m k ar ii ž y 
Žirgelis klupu, 

Ąntram karūžy 

Pljntelė llku,

33. O šiam trečiamė 

Kardužis lūžu, 

Ir pats galvelę 

Tenaj padeju.

34. Uj, uj, uj, Dievaj, 

Uj, Diėvulėlau, 

Kas mums padėsi 

Brolu gedėti?

35. Saulelė rūsta, 

Atsakydama:— 

Aš jums padė'siu 

Brdlu gedėti;

36. Devymus rytus 

Miglūžę lejsiu, 
V
Sįn dešimtąjį 

Ni n' užtekėsiu.

1115.

C v i r k i ė n ė.

1. Atsiliepė baravykš, 4.

Visli grybu pulkatinjnksr
Ėjsim grybus vajavot, 

Grybužėlus vajavot (*).

(*) Po žednu pčsmu taląnduk „ėjsim“... žemiaūs.

5.
2. Atsiliepė kazeleks, 

Visti grybu pašlemeks.

3. Atslhėpė raudonikis,— 6

Juk aš esmii da jaunikis.

Atslhėpė rudmėsiUkė,— 

juk aš esmū da mergiukė.

Atslhėpė umedėlė,— 

Juk aš esmū moterėlė.

Atslhėpė lepšė, 

Visū grybu kekšė.
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31. Kur kraujai bėgo, — 
Rožė žydėjo, 
Kur smegens tryško, — 
Žemčiūgai blizga.

32. Vienam karužy 
Žirgelis klupo, 
Antram karužy 

Plintelė liko,

33. O šiam trečiame 
Kardužis lūžo, 
Ir pats galvelę 
Tenai padėjo.

34. Ui, ui, ui dievai, 
Ui dievulėliau, 
Kas mums padėsi 
Brolio gedėti?

35. Saulelė rūsti 
Atsakydama: 
— Aš jums padėsiu 

Brolio gedėti:

36. Devynis rytus 
Miglužę leisiu, 
Sį dešimtąjį 
Nė n'užtekėsiul

1175

Cvirkienė

l. Atsiliepė baravyks, 
Visų grybų pulkauninks: 
— Eisim grybus vajavot,) _ , 

y «
Grybužėlius vajavotl*  J

* Žemiau po kiekvieno posmo talanduok: „Eisim..

2. Atsiliepė kazelėks, 
Visų grybų pašlemėks.

3. Atsiliepė raudonikis:
— Juk aš esmu dar jaunikisl

4. Atsiliepė rudmėsiukė:
— Juk aš esmu dar mergiukė!

5. Atsiliepė umėdėlė:
— Juk aš esmu moterėlė!

6. Atsiliepė lepšė, 
Visų grybų kekšė.
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1196

G 6 t a u t i ė n ė.

1. Ej, z’adžiii, ketti | 
Karejviiiku būti, j

Karėj vėlu-vandraunjnku.jds.

8. Margi pljnte'lė
Į manu rąnke'les

Ir stnėlavu, kajp zujkėlus.

2. Trumpas ąmže'lis 

Karejviiiku būti, 

Rejks pakarniam jaunam 

būti.

9. Aukšti kalne'lej,

GUosios dub<flės, 

Taj te manu tėviškėlė.

3. Balnok, tarne'li, 

Jūdbėrj žirgelį, 

Juk aš jaunas vajavūsiu.

10. J kr/gą josiu, 

Karėjviu pastosiu, 

Ir Ragajnę vajavūsiu.

4. Viė'nas brole'lis

Yra vajaunjnkas, 

Juk aš ukvatnįnkas.

11. Vėrkia mcrghžė, 

Manu jauniausiūji, 

Į kryge'lę išldjsdama.

5. Ej, klausiniu

Senūji močiiltė, 

O kur jūji, sunužėli?

6. J6te-išjdsiu

Alė ne parjūsiu, 
Ž'inu manę miėls Diėvelis.

V
7. Šviesus kardelis 

Pnė minu šalelės

Ir švytivu par ąmže'lį.

12. Ne verk, merge'lė, 

Ramį'nki širdelę, 

Parbėgs minu žirgužėlis,

13. Parbėgs žirgelis, 

Parbėgs jūdbėrėlis, 

tabaj pūjkej parėdytas.

14. Parnėš žirgelis 

Karalaus karūną, 

Manu jaunu manderelę.
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1176

Gotautienė

l. Ei, žadu ketu l o , 
Kareiviuku boti, J 

Kareivėliu vandrauninku. (2 k.)

2. Trumpas amželis 
Kareiviuku būti, 
Reiks pakarniam jaunam būti.

3. Balnok, tarneli, 
Juodbėrį žirgelį, 
Juk aš jaunas vajavosiui

4. Vienas brolelis
Yra vajauninkas, 
Juk aš — antras ukvatninkas.

5. Ei, klausinėjo
Senoji močiutė: 
— O kur joji, sūnužėli?

6. — Joti išjosiu, 
Ale neparjosiu, 
Žino mane miels dievelis.

7. Šviesus kardelis 
Prie mano šalelės — 
Ir švytavo per amželį.

8. Marga plintelė 

l mano rankeles — 
Ir strėliavo kaip zuikelius.

9. Aukšti kalneliai, 
Giliosios duobelės — 

Tai ten mano tėviškėlė!

10. Į krygą josiu, 
Kareiviu pastosiu 
Ir Ragainę vajavosiu.

II. Verkia mergužė 
Mano jauniausioji, 
Į krygelę išleisdama.

12. Neverk, mergele, 
Raminki širdelę, 
Parbėgs mano žirgužėlis,

13. Parbėgs žirgelis, 
Parbėgs juodbėrėlis, 
Labai puikiai parėdytas.

14. Parneš žirgelis 
Karaliaus karūną, 
Mano jauno mandierėlę.
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15. Visši mandėra 

Auksėlu vadžiota, 

Jddu krauju išrašyta.

16. Skalbsi, mergužė, 

M&nu manderūžę 

Savu graudžiomis ašarė

lėmis.

17. Džiaustys močiūtė 

Manu manderūžę 

Savu sųnkėjs atdusSlejs. 

Manęs jaunu raudodama,

18. Kočiės sesėlė 

Manu manderūžę 
V 

Širdies didžėjs sopulėlejs, 

Mūnę jauną mastydama.

19. Kavos tėtušis 

Manu manderūžę, 

Labaj sųnkej dūsaudamas.

20. Dėvės brolelis 

Manu manderūžę, 

Manęs jaunu pagedaudama.

21. Ragėjnės miestas 

Gražėj brukavėtas, 

Ašarėlėmis išmazgotas.

3. RAUDOS. (HJIAHH) (*)..

IKI.

Slnkuviėnė.

(Apgarbstimas motynos).

1. Motynėlė, o, tu, manu, gimdytojėlė, o, tu, manu 

augintojelė, dėkų tavu rąnke'lėms, kuriomis minę 

užnešiūjej, dėkų tavu kojelėms, kuriomis mūnę

V

(*)  Serai! (pūgrabas, pakasynos, želaūni pietus), tajp 

Ujkomas yra. Pasiųntinis pakviėt į šėrmenis (ąnt pūgraba).
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15. Visa mandiera 
Aukseliu vadžiota, 
Juodu krauju išrašyta.

16. Skalbsi, merguže, 
Mano mandieružę 
Savo graudžiomis ašarėlėmis.

17. Džiaustys močiutė 
Mano mandieružę 
Savo sunkiais atdūsėliais, 
Manęs jauno raudodama.

18. Kočios seselė
Mano mandieružę
Širdies didžiais sopulėliais, 
Mane jauną mąstydama.

19. Kavos tėtušis
Mano mandieružę,
Labai sunkiai dūsaudamas.

20. Dėvės brolelis
Mano mandieružę, 
Manęs jauno pagedaudamas.

21. Ragainės miestas 
Gražiai brukavotas, 
Ašarėlėmis išmazgotas!

3. RAUDOS

1177

Sinkuvienė

(Motinos apgarbstymas)

l. Motinėle, o tu mano gimdytojėle, o tu mano auginto- 
jėle! Dėkui tavo rankelėms, kuriomis mane užnešiojai, 
dėkui tavo kojelėms, kuriomis mane nešiojai, dėkui ta- 
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nešidjej, dėkų tavu protužėluj, kad manę gražėj 

mokinėj, dė'ku tavu burnelėj, kad mknę mėjlej 

kalbinaj.

2. Kas mknę dabar mėjlej kalbins, kas manę pamo

kins mėjlej? Motynėlė, kas mknę užtars; kam aš 

dabkr pasiskųnsiu? Su kffmi aš pasišnekėsiu? Girios 

gegelė nustoju kukdti, o aš niekad ne nustosiu.

3. Motynėlė, ne dūsauji, motynėlė, ne vajtdji, moty

nėlė , pratark nors žodelį, patiėšyk minu širdelę 

gajllngą; visą naktdlę, kajp kalbinu, o sivu moty- 

nelės ne įkalbinu.

4. O, motynelė, viešnelė, o, mšnu motynė'lė, kelaunįn- 

kė'le. O, manu motynė'lej budavoja tėviškėlę baltė 

lęntelu be stikliniu ląnge'lu, be durelu; ne matysi 

saule'lės užte'kant, ni saulelės nusilejdz'iant.

5. Paskutinį kartėlį, paskutinę valandėlę miidvi šne- 

kavos. O kad galėčiau, savu motynelę prisikeičiau.

6. O kadė. tu pas mus parėjsi ir kadk apląnkysi? Iš 

katrfi kraštelu aš tavę sulauksiu? Iš katrų kąmpelu 

aš tavę pasitiksiu? Motynėlė, diė'ną, naktį v^jkščiosiu, 

tavę niekur ne sutiksiu, ne rasiu.

Žėdnas ejn. Atėjus, sbkalb pėterius, atsiklaupęs, ir giėd 

(pristd pnė giedančiu). Palajdojant ir ąnt kapu garbstą numi

rėlį, o potam suslręnka ąnt šermėns, arba piė'tu želaūnu; če 

giėd, ger, valgu. Ąnt-ryt6jaus dar suslręnka, atgyst rąžančiu 

ir išsiskajda namčlej.
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vo protužėliui, kad mane gražiai mokinai, dėkui tavo 
burnelei, kad mane meiliai kalbinai.

2. Kas mane dabar meiliai kalbins, kas mane pamokins 
meiliai? Motinėle, kas mane užtars? Kam aš dabar 
pasiskųsiu? Su kuomi aš pasišnekėsiu? Girios gegelė 
nustojo kukuoti, o aš niekad nenustosiu!

3. Motinėle, nedūsauji, motinėle, nevaitoji, motinėle, 
pratark nors žodelį, patiešyk mano širdelę gailingą; 
visą naktelę kaip kalbinu, o savo motinėlės neįkal
binu.

4. O motinėle viešnele, o mano motinėle keliauninkėle! 
O mano motinėlei budavoja tėviškėlę baltų lentelių 

be stiklinių langelių, be durelių: nematysi saulelės 
užtekant nei saulelės nusileidžiant.

5. Paskutinį kartelį, paskutinę valandėlę mudvi šneka- 
vos. O kad galėčiau, savo motinėlę prisikelčiaul

6. O kada tu pas mus pareisi ir kada aplankysi? Iš kat
ro kraštelio aš tave sulauksiu? Iš katro kampelio aš 
tave pasitiksiu? Motinėle, dieną naktį vaikščiosiu, ta
ve niekur nesutiksiu, nerasiul
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1198.

Didžpinigajčiilkė.

(Pamistimas motynos).

1. Motynelė, tu, manu, aš tau pasikldniosru į padriks 

kojeles, katros minę užauginu, į pačiis rąnkcles, 

katrds minę užnešioju, į burnelę, katrk manę užkal

binu, darbe'lu išmokinu.

2. O da tokiū ne išmokinaj, kajp tu pati mokėjej; 

o, tu visils darbėlus nudlrbaj: o, tu mus visils 

užauginaj, tu mus visils patiėšyjej, tu mus visils 

priglaudę].

3. Paliki] siritą, kajp ąnte'lę ąnt vąndenelu; o aš po 

vargelį, kajp po purvynei}; aš po ašarėles, kajp 

po vąndenelį; sunktis sūlelis siratelu; į sulelį sėdau, 

sdlėlis Ijnku.

4. O aš nuėjčiau į žalą girelę, o aš pastočiau po žilu 

berželu; berželu šakelės ne mėjius, berže'lu šakelės 

tajp labaj skaudžios.

5. Motynelė, pujkorėlė, kad aš ne prakalbinu, kad aš 

ne prašnekinu, o kūdėl tu ne pritari ni žodelu, o 

tavu širdelė į akmenėlį pavirtu; gana tu kalbėda- 
vaj, gani mejll būdavaj; o aš paprašyčiau ginu 

gegelę, kad ma padėtu prakalbinti.

6. Minu bočėli, maži manu matės sylėlė, mažas j6- 

sios viėke'lis, atkčik Velti ()  vartėlus, atdaryk Veli 

dureles, imk už balti rąnke'lu, pasodink į Veli 

sulelį.

*

(*) Vėlė paginu gadynėje vadinos dišė numirusia tejslnga 
žmčgaus.
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Didžpinigaičiukė

(Motinos pamąstymas)

1. Motinėle tu mano! Aš tau pasikloniosiu j pačias ko
jeles, katros mane užaugino, į pačias rankeles, ku

rios mane užnešiojo, į burnelę, katra mane užkalbino, 
darbelių išmokino.

2. O dar tokių neišmokinai, kaip tu pati mokėjai; o tu 

visus darbelius nudirbai; o tu mus visus užauginai, 
tu mus visus patiešijai, tu mus visus priglaudei.

3. Palikai siratą kaip antelę ant vandenėlio; o aš po 
vargelį kaip po purvynėlį; aš po ašarėles kaip po 
vandenėlį; sunkus suolelis siratėlio; į suolelį sėdau — 
suolelis linko.

4. O aš nueičiau į žalią girelę, o aš pastočiau po žaliu 
berželiu: berželio šakelės nemeilios, berželio šakelės 
taip labai skaudžios.

5. Motinėle puikorėle! Kad aš neprakalbinu, kad aš ne
prašnekinu, o kodėl tu nepratari nė žodelio, o tavo 
širdelė į akmenėlį pavirto; gana tu kalbėdavai, gana 

meili būdavai; o aš paprašyčiau girių gegelę, kad 
man padėtų prakalbinti.

6. Mano bočeli, maža mano motės sylelė, mažas josios 
viekelis, atkelk vėlių vartelius, atdaryk vėlių dureles, 
imk už baltų rankelių, pasodink į. vėlių suolelį.
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7. Motynė'lė, maži tivu sylėlė, mažas tivu viekelis, 

tėlima tivu kelonelė, tąmsbs tavu budį n kelis, 

tąmsiis tdvu name'lej be durelu, be stiklu iąngėlu.

8. O, tu ne matysi pavasarė'lu išauštant, o, tu ne 

girdėsi ginu gegėlu kukujant; užžėls tivu takelej 

z’olynė'lejs, užriė's dobilėlejs; o, aš ne susiėjsiu ni 

ąnt jokiu atlajdė'lu, ni ąnt jokiu jomarkė'lu.

B a k š a j t i ė n ė.

(Apgarbstimas matės).

1. Motynė'lė manu, širde'lė, manu užvadėlis ir užta- 

rėjelis, o aš nuvėjsiu į atlajdėles, o aš savu mo- 

tynėlės ne risiu; o kunifs kąmpe'Iūse žiūrėsiu, o aš 

niekur ne sutiksiu.

2. Motynė'lė, kitos visos seselės pasišneka su savu 

motynėlėms, o aš niėkur tivę ne risiu, niekur ne 

pasišnekėsiu.

3. O, dėkuj koje'lėms, kunėmis užvajkščiojej, o dėkų 

rąnkėlėms, kunėmis užnešiojej, o dėkuj motynė'les 

tiems žode'lams, kurėjs mėjlej kalbinaj.

4. O, močiutė, motynė'lė, o, kas manę tokėjs žodėlejs 

pakalbins, o aš ne rasiu tokiu uz'vėjėlu, tokios pašne

kėk s, kajp minu motynėlė.

5. Išaūš šilti vasarėlė,' parlėks ginu gege'lės, jtiips j 

pušeles, o, pradės kukuti, o, minu motynėlė, aš- 
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7. Motinėle, maža tavo sylelė, mažas tavo viekelis, to
lima tavo kelionėlė, tamsus tavo budinkėlis, tamsūs 
tavo nameliai be durelių, be stiklo langelių.

S. O tu nematysi pavasarėlio išauštant, o tu negirdėsi 
girių gegelių kukuojant; užžels tavo takeliai žolynė
liais, užries dobilėliais; o aš nesusieisiu nei ant jokių 
atlaidėlių, nei ant jokio jomarkėlio.

1179

Bakšaitienė

(Motės apgarbstymas)

1. Motinėle, mano širdele, mano užvadėli ir užtarėjėlil 
O aš nueisiu j atlaidėles, o aš savo motinėlės nerasiu; 
o kuriuos' kampeliuose žiūrėsiu, o aš niekur nesu
tiksiu.

2. Motinėle! Kitos visos seselės pasišneka su savo moti
nėlėms, o aš niekur tave nerasiu, niekur nepasišne

kėsiu.

3. O dėkui kojelėms, kuriomis užvaikščiojai, o dėkui ran
kelėms, kuriomis užnešiojai, o dėkui motinėlės tiems 
žodeliams, kuriais meiliai kalbinai.

4. O močiute motinėle! O kas mane tokiais žodeliais pa
kalbins, o aš nerasiu tokių užvėjėlių, tokios pašnekė- 
lės, kaip mano motinėlė!

5. Išauš šilta vasarėlė, parlėks girių gegelės, jtūps į 
pušeles, o pradės kukuoti, o mano motinėle, aš padė- 
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padėsiu ginu gegelėms kukuti; parlėks gegelė, kukus 

po v ištiš medelus, o aš siratelė po visils kąmpelus- 

vėrksiu.

11SO.

Adomaitienė.

(Apgarbstimas mot ynos).

1. O, tu, minu motynėlė, o, tu, manu dusunelė, vi- 

kar tūm čėselu dūsavaj ąnt lovelės, o šęndiėn ąnt 

baltės lęntelės.

2. Manu motynėlė, minu sengalvėlė, o kas minę 

ąnkstl rytelį prikals, o kas minę parėdys? Gani, 

ni žodelu ne pavydėjoj, vis pasnekinaj.

3. Minu motynėlė, minu širdelė, susirenku didelis 

pulkėlis, ni viėnu ne šnekini, ni viėnu ne kildini.

4. Minu motynėlė, manu širdelė, budavėja tavej dva

relį be durelu, be stiklu ląngelu; kajp tu pakelsi 

tas lęnteles, tąn sierą žemelę; tu ne matysi ni 

aušrelės auštant, ni saulelės Užtekant.

5. Padekavoju tau iki siėraj žeme'lej, iki pačias ko

jeles, kad manę mažą užauginaj, darbelu išmokinij.

6. O, palieki manę siratėlę, manę vargdienėlę; o kur 

aš ėjsiu, rasiu takelus, kur dirbu, aš tik savu mo- 

tynėlės ne rasiu; manu motynėlė aukštam kalnely, 

po siera žemelė.
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siu girių gegelėms kukuoti; parlėks gegelė, kukuos po 

visus medelius, — o aš siratėlė po visus kampelius 
verksiu.

1180

Adomaitienė

(Motinos apgarbstymas)

l. O tu mano motinėle, o tu mano dūsuonėle! Vakar tuo 
čėseliu dūsavai ant lovelės, o šiandien ant baltos 
lentelės.

2. Mano motinėle, mano sengalvėle! O kas mane anksti 
rytelį prikels, o kas mane parėdys? Gana nė žodelio 
nepavydėjai, vis pašnekinai.

3. Mano motinėle, mano širdele! Susirinko didelis pulke

lis, nė vieno nešnekini, nė vieno nekalbini,

4. Mano motinėle, mano širdele! Budavoja tavei dvarelį 
be durelių, be stiklo langelių; kaip tu pakelsi tas len
teles, tą sierą žemelę; tu nematysi nei aušrelės auštant, 
nei saulelės užtekant.

5. Padėkavoju tau iki sieros žemelės, iki pačių kojelių, 
kad mane mažą užauginai, darbelių išmokinai.

6. O palieki mane siratėlę, mane vargdienėlę; o kur aš 
eisiu, rasiu takelius, kur dirbu, aš tik savo motinėlės 
nerasiu; mano motinėlė aukštam kalnely po siera že
mele.
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7. Užžėls takelej žalėjs žolynėlejs, užžėts kapelis 

baltijs dobi lėlėj s, o aš sivu motynelės daugiais 

ne matysiu, daugiaūs ne sutiksiu.

llSt.

V i k s v y t ė.

(Apgarbstimas mdtynos).

1. O, minu motynėlė, palikij minę siratė'lę; o kur 

aš bė'dna būsiu? Vargdienėlė pasidėsiu? O, minę 

visi vėjėlej uzpūs, visi liėtelej užlys.

2. O, minu motynelė, išauš šilta vasarėlė, kukifs 

girios gegelė, o aš mlslystu, manu motynė'lės žo- 

ddlej; o, aš motynė'lės kape'lį ląnkysiu; užžėls ta
kelej žali veje'le, o, užnė's baltajs dobilė'lejs.

3. Motynėlė minu, sklrki ma vietelę, glausk minę 

pnė šalelės; glausk pnė šalelės, kajp lydeką pnė 

šaltis lite'lės.

4. Motynelė, palikij siratė'lu pulkelį, o pripildžiau 

ašarė'lu kalnelį, o kur aš nuėjsiu, kur aš pasidėsiu; 

o bus kam pabaūsti, ne bus kam priglausti.

5. Tėveli minu sengalvėli, o ar pažinsi tu motynėlę? 

O, minu tėveli, pasitiki tu prieš minu motynėlę, 
o, prijlmki už baltū rąnkdlu, o, pasodinki j Velū 

šilelį.

6. O, minu motynėlė, padėkavoki sivu jauniems bro- 

lėlams ir savu kajmynė'lams, kunė' pabudaviju 
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7. Užžels takeliai žaliais žolynėliais, užžels kapelis bal
tais dobilėliais, o aš savo motinėlės daugiau nematy
siu, daugiau nesutiksiu.

1181

Viksvytė

(Motinos apgarbstymas)

l. O mano motinėle, palikai mane siratėlę! O kur aš 
biedna būsiu, vargdienėlė pasidėsiu? O mane visi vė
jeliai užpus, visi lieteliai užlis.

2. O mano motinėle! Išauš šilta vasarėlė, kukuos girios 
gegelė, o aš mislysiu — mano motinėlės žodeliai; o 
aš motinėlės kapelį lankysiu; užžels takeliai žalia ve
jele, o užries baltais dobilėliais.

3. Motinėle mano, skirki man vietelę, glausk mane prie 
šalelės; glausk prie šalelės kaip lydeką prie šaltos ly- 
telės.

4. Motinėle, palikai siratėlių pulkelį, o pripildžiau aša
rėlių kalnelį, o kur aš nueisiu, kur aš pasidėsiu; o bus 
kam pabausti, nebus kam priglausti.

5. Tėveli mano sengalvėli, o ar pažinsi tu motinėlę? O 
mano tėveli, pasitiki tu prieš mano motinėlę, o priimki 
už baltų rankelių, o pasodinki į vėlių suolelį.

6. O mano motinėle, padėkavoki savo jauniems brole
liams ir savo kaimynėliams, kurie pabudavojo tau
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tau naują dvarėlj, o, be iąnge'lu, be durelu. O, moty- 

nėlė manu, o, kajp tu pakelsi tas naūjas lęntėles, 

o, kajp pakalsi tąn sierą žemelę?

11S«.

M a k a r i ė n ė.

(Apgarbstimas motynos).

1. O, manu motynėlė, manu sengalvėlė, palikaj man? 

siratelę; kajp aš dabar būsiu, kas mknę užtars? 

Kas mknę nuskųns? Aš viėčna siratėlė atlikaū.

2. O aš kajp ginu gege'lė; o ginu gegelės nors žiė- 

me'lę nustčja, o aš ni žiemelę, ni vasarėlę; o aš 

labiaūs kukffsiu, kajp girios gege'lė; kas mknę nu  

'skųns, kas mknę užtars?

*

3. O, padė'kavoju tavej, motynė'lė, kad mknę mažiukėlę 

užaugina j, o, kad mknę darbelu išmokinįj.

4. O, manu motynėlė, tik ne dė'kavoju, į ašarėles įsta

čius, palikaj, kajp į vandenė'!}; o aš be-piaukysiu, 

aš po vąndenė'ly su ąnte'lėmis, aš mėkad ne išbrisiu 

savu visą ąmže'lį; vis tavę raudosiu.

5. Padė'kavoju tavej, tavu kojelėms, kuriomis apibė- 

ginė'jej, ir tavu rąnkėlėms, kuriomis dlrbaj s&vu 

visą ąmžėlį, kur mknę lęngvaj užauginaj s&vu 

lęngvomis rąnke'lėmis.

6. Savu burnele tu kalbinaj minę mažiukėlę, kur 

turėjau visą pakalbėję, visą pašnekėję; kas mknę 

pakalbins, kas mknę pasnekins, kibą šiaūrus vėjelej 
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naują dvarelį, o be langelių, be durelių. O motinėle 
mano, o kaip tu pakelsi tas naujas lenteles, o kaip 
pakelsi tą sierą žemelę?

1182

Makarienė

(Motinos apgarbstymas)

l. O mano motinėle, mano sengalvėle! Palikai mane si- 
ratėlę; kaip aš dabar būsiu, kas mane užtars? Kas 
mane nuskųs? Aš viečna siratėlė atlikau.

2. O aš kaip girių gegelė: o girių gegelės nors žiemelę 
nustoja, o aš — nei žiemelę, nei vasarėlę; o aš labiau 
kukuosiu kaip girios gegelė; kas mane nuskųs, kas 
mane užtars?

3. O padėkavoju tavei, motinėle, kad mane mažiukėlę 
užauginai, o kad mane darbelių išmokinai.

4. O mano motinėle, tik nedėkavoju — į ašarėles įsta
čius palikai kaip į vandenėlį; o aš beplaukysiu, aš po 
vandenėlį su antelėmis, aš niekad neišbrisiu savo visą 
amželį; vis tave raudosiu.

5. Padėkavoju tavei, tavo kojelėms, kuriomis apibėgi
nėjai; ir tavo rankelėms, kuriomis dirbai savo visą am
želį, kur mane lengvai užauginai savo lengvomis ran
kelėmis.

G. Savo burnele tu kalbinai mane mažiukėlę, kur turėjau 
visą pakalbėję, visą pašnekėję; kas mane pakalbins, 
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kibą skaudus hėtelej,—bus visa pakalbėję, visa 

pašnekėlė

7. O mans dievulėli, kajp aš dabkr būsiu, kajp aš 

dabar paprksiu be savu motynė'lės?

f 183.

S I n k u v i ė n ė.

(Apgarbstimas tėvu).

1. O, tėveli manu-trųmpąmželi, o, manu teve'li-rupin- 

tojėli, o, minu tėve'li-prociaunjnkė'li, tėviškėlę užsi- 

prociavūjej baltū lęnte'lu, siėrūs žemėlės tėviškėlę; 

kajp sunkę tėviškėlę užsipelnė), o ar panėši siė'rą 

žemelę?

2. O, tėve'li-rupįntojėli, o, tėve'li - užtarytojėli, kam aš 

pasiskųnsiu? Su kSmi aš pasišnekėsiu?

3. Tėve'li minu, saulele Idjdžias, o aš s£vu tėvelu ne 

prakalbinu, ne prašnėkinu.

4. Tėve'li, manu tėvuti, pujkorė'li manu, tėvdli minu, 

kėlaunįnkėli manu

5. O, minu tėvelis nulūdu, o, minu tėvelis ne dūsauja, 

o, manu tėvelis ne šaukia, niė'ku ne prlišs; o, mina 

tėvelis gavu r&mę viėte'lę.

6. O, minu tėve'li, slavink, lajmink manę. O tur

būt skaūdžej užrūstinau, kad minu tėvelis su ma

nim ne pasišneka.
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kas mane pašnekins? Kibą šiaurus vėjeliai, kibą 
skaudūs lieteliai bus visa pakalbėlė, visa pašnekėlė.

7. O mans dievulėli, kaip aš dabar būsiu, kaip aš dabar 
paprasiu be savo motinėlės?

1183
Sinkuvienė

(Tėvo apgarbstymas)

l. O tėveli mano trumpamžėli! O mano tėveli rūpinto
jėli! O mano tėveli prociauninkėli! Tėviškėlę užsipro- 
ciavojai baltų lentelių, sieros žemelės tėviškėlę; kaip 
sunkią tėviškėlę užsipelnei, o ar panėši sierą žemelę?

2. O tėveli rūpintojėli, o tėveli užtarytojėli, kam aš pa
siskųsiu? Su kuomi aš pasišnekėsiu?

3. Tėveli mano, saulelė leidžias, o aš savo tėvelio ne
prakalbinu, neprašnekinu.

4. Tėveli, mano tėvuti, puikorėli mano, tėveli mano, ke- 
liauninkėli mano.

5. O mano tėvelis nuliūdo, o mano tėvelis nedūsauja, o 
mano tėvelis nešaukia, nieko neprašo, — o mano tė
velis gavo ramią vietelę.

6. O mano tėveli, slavink laimink mane! O, tur būt, 
skaudžiai užrūstinau, kad mano tėvelis su manim ne

pasišneka.
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7. O, minu tėveli, sautalė teka, o minu tėvėlį į kai  

nt^Ij ręngia; tėveli minu, kajp tu tenij būsi? O, 

tavu tėviškėlė be stiklėlu, be dure'lu, be stiklu iąn- 
ge'lu, o, manu tėve'li, taj užsidlrbaj.

*

8. O, kur mes tivę risime? o kur mes tivę sutiksim? 

O, kad aš išvijkšiiosiu visbs pašalėtas ir takelus, 

ir gire'les, o aš sivu tėve'lu ne sutiksiu.

9. Tėve'li, kas minę pašnekins? Kas man dureles 

prave'rs?

10. O, tėveli, pasigėsim mes tivęs; kur tavu takčlej 

vajkštineti, kur mes atvėrksim.

11. O, minu tėve’li - augintojėli, o minu tėvėli-mo 

kįntojė'li.

(*) Pamistimas = apgirbstimas.

1184.

M i k a r i ė n ė.

(Pamistimas (*)  tė'vu).

1. O, manu tėve'li, manu sengalvė'li, o minu tėveli, 

manu trųmpąmžė'li, manu tėveli, manu Vėli sveteli, 

padė'kavoju, kad mažis mumis užauginij, kad mus 
darbe'lu pramdkinaj.

<2. O, kas mus daugiais pamokins, o, kas mus ąnkstl 
rytelį pabildins? O, manu tėve'li, manu širdelė 

miėla.

3. O, skaūda manu galve'lė, ge'la minu širdelė. O, mes 

širatė'lej, o, mes yargdiėnė'lej, o, mes purvabridė'lej
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7. O mano tėveli! Saulelė teka, o mano tėvelį į kalnelį 
rengia; tėveli mano, kaip tu tenai būsi? O tavo tė
viškėlė be stiklelių, be durelių, be stiklo langelių, o 
mano tėveli, tai užsidirbai.

8. O kur mes tave rasime? O kur mes tave sutiksim? 
O kad aš išvaikščiosiu visus pašalėlius ir takelius, 
ir gireles, o aš savo tėvelio nesutiksiu.

9. Tėveli, kas mane pašnekins? Kas man dureles pra
vers?

10. O tėveli, pasigesim mes tavęs, kur tavo takeliai vaikš
tinėti, kur mes atverksim.

11. O mano tėveli augintojėli, o mano tėveli mokintojėli!

1184

Makarienė

(Tėvo pamąstymas)

l. O mano tėveli, mano sengalvėli! O mano tėveli, mano 
trumpamžėli! Mano tėveli, mano vėlių sveteli! Padė
ka voj u, kad mažus mumis užauginai, kad mus darbe
lių pramokinai.

2. O kas mus daugiau pamokins, o kas mus anksti ry
telį pabudins? O mano tėveli, mano širdele miela!

3. O skauda mano galvelė, gelia mano širdelė. O mes 
siratėliai, o mes vargdienėliai, o mes purvabridėliai, 
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o mes ne tiirim jokiūs nuskąndėles; visit mus nu

bars, o nieks ne užtars.

4. O, visi šiaūrus vėjelej ūžpučia, o, vis ąnt siratėlu, 

vis ąnt vargdiėnelu; visi skaūdus hėtelej užlyja.

5. O, kad nėr kam užtarti, nėr kam užstčti. O, ma

na dievulėli, kibą tu užtarsi, kibą tu užstūsi.

1185.

K i m o n t i ė n ė.

(Apgūrbstimas vyru).

1. O, minu vyrėli, manu širdelė, pasodinėj manę j 

pūjkiį sule'lį, į našiu pulkelį.

2. Tas pūjkus sule'lis, tas našlė pulkelis ištrauks manu 

ašarėles ąnt visu amželu.

3. O  kajp aš būsiu, kajp aš paprastu? Žmoniū mote

rėlės su vyre'lejs kas diė'na vajkščioja, o aš siratėlė 

kas miela dienelė po ašarėles plaūkiu.

*

4. Visi mknę vėje'lej užpus, visi manę laše'lej užlašes.

5. O kas mknę užtars, o kas mknę patiešys, o kas su 

itfaniml miėlą \žode'Iį pakalbės.

♦
* *

Kajp tu po kalne'lus vajkščiojej, — o kur tavu 

dabar dūšia bus?

•Užžėts gružūčejs take'lėj, arškėčejs kele'lej, o, jau 

daugiaūs ne parėjsi tu, manu baltasis gulbincli.
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o mes neturim jokios nuoskundėlės, — visi mus nu 
bars, o nieks neužtars.

4. O visi šiaurūs vėjeliai užpučia, o vis ant siratėlių, vis 
ant vargdienėlių; visi skaudūs lieteliai užlyja.

5. O kad nėr kam užtarti, nėra kam užstoti. O mano die
vulėli, kibą tu užtarsi, kibą tu užstosi!

1185

Kimontienė

(Vyro apgarbstymas)

1. O mano vyreli, mano širdele! Pasodinai mane į puikų 
suolelį, į našlių pulkelį.

2. Tas puikus suolelis, tas našlių pulkelis ištrauks mano 
ašarėles ant viso amželio.

3. O kaip aš būsiu, kaip aš paprasiu? Žmonių moterėlės 
su vyreliais kas diena vaikščioja, o aš siratėlė kas 
miela dienelė po ašarėles plaukiu.

4. Visi mane vėjeliai bžpūs, visi mane lašeliai užlašės.

5. O kas mane užtars, o kas mane patiešys, o kas su ma
nimi mielą žodelį pakalbės?

*
* *

Kai tu po kalnelius vaikščiojai, — o kur tavo da
bar dūšia bus?

Užžels gaižučiais takeliai, erškėčiais keleliai, o jau 
daugiau nepareisi tu, mano baltasis gulbinėli!
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1186.

Bakšžj’tiėnė.

1. O, manu vyreli, manu užstoveli, norint reta tvorelė 

buvaj’, alfe tik ma užvėjėlė buvaj’.

2. O, manu vyreli, visa pakalbėlė, visa pašnekelė. O, 

su kurni aš pasišnekusiu? Diena su vėje'lu, naktį 

su siėne'le.

3. O, manu vyreli, kad aš tavę turėjau, o, aš dvaru 

vartau ne atkėlau. O, manu vyreli, dar į kaplius 

koje'lu ne nukėlei, o aš dvaru varte'lus pravėriau.

5. O, manu vyreli, palikaj’ mknę siratėlę su vajkelej’s; 

o, tavu maži vajkėlej’, kas darbėlus visiis išmokins? 

Sunki ju širdelė bus, kad svetimi mokins.

6. O, manu vyreli, padekavok savu susėdėlams už že- 

laūnus žodelus, už tas daj’neles.

7. Atneš tau dvarelį be iąnge'lu, be durelu, 4raz’n3 

tėviškėlę; ar pakelsi tas baltas lęnteles, tąn siė'rą 

žemelę?

8. O, manu vajkdli, ar pažinsi savu tėvelį atejnantį?

1187.

Adomajtiėne.

(Pamastimas vyru).

1. O, manu vyreli, minu dobilėli, ku pabūgaj? Ar 

blogu darbelu, ar sunkiu metelu patim gražumėly, 

pačio jaunumėlė.
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1186

Bakšaitienė

1. O mano vyreli, mano užstovėli! Norint reta tvorelė bu

vai, ale tik man užvėjėlė buvai.

2. O mano vyreli, visa pakalbėlė, visa pašnekėlė! O su 
kuomi aš pasišnekėsiu? Dieną su vėjeliu, naktį su sie
nele.

3. O mano vyreli, kad aš tave turėjau, o aš dvaro varte
lių neatkėliau. O mano vyreli, dar į kapelius kojelių 
nenukėlei, o aš dvaro vartelius pravėriau.

4. O mano vyreli, palikai mane siratėlę su vaikeliais, — 
o tavo maži vaikeliai, kas darbelius visus išmokins? 
Sunki jų širdelė bus, kad svetimi mokins.

5. O mano vyreli, padėkavok savo susiedėliams už žė- 
launus žodelius, už tas daineles.

6. Atneš tau dvarelį be langelių, be durelių, amžiną tė
viškėlę; ar pakelsi tas baltas lenteles, tą sierą žemelę?

7. O mano vaikeli, ar pažinsi savo tėvelį ateinantį?

1187
Adomaitienė

(Vyro pamąstymas)

1. O mano vyreli, mano dobilėli, ko pabūgai? Ar blogų 
darbelių, ar sunkių metelių pačiam gražumėly, pa
čioj jaunumėlėj?
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2. Ni šiaūnu vėjelu būvu, ni bangiu liėtelu Uju; pa

laužė tčkį ąnžūlėlį, paskynę manu dobilėlį.

3. O, manu vyreli, palieki manę siratėlę dldelame 

vargely; o kur aš ėjsiu, niekur aš ne rasiu tokios 

patiėkėlės; palieki su mažajs vajkėlejs.

4. Visi nubars manę siratėlę, visi nustųmdys; ne rasiu 

ni jokios užvėjėlės, ni jokiu užstojėlu.

5. O, manu vyreli, įtraukej manę j didį vargelį, į di

deles ašarėles.

6. O kad aš tavę turėjau, didelį turtelį turėjau, kajp 

didžiausį palocėlį; visi manę pamatė, visi manę 

pažinu; o nu kur ėjnu, niekur draūgu ne gaunu; 

o aš tik viena, o aš tik bėdna.

7. O, manu, vyreli, tu te rasi didelę patiėkėlę; pulk 

po kojelu pirmiaūs manu tėveluj, manu motynėlej.

8. Aš tau parašyčiau margą gromatėlę savu graudžiū- 

mis ašarėlėmis iki tėveluj, iki motynėlej.

9. Pulk po kojelu manu motynėlej-gįmdytojelej, 

manu tėveluj-augįntojėluj.

10. O, prijlmkite savu žęntelį, manu vyrelį, už baltū 

rąnkėlu, o, užstokite ąnt Velti durelu, o, atdar/kit 

Velti dureles; tik jus pirmesni, tik jus kytresnl, o, at

darykite Velti dureles, o, pasodinkite į Velti sūlelį.
* 

* *
(„Kad jau arti kapu“).

11. O, atkelkite Velti vartelus, o, atdarykite Velti dureles, 

o, prijlmkite manu vyrelį, o, pasodinkite į Velti 

sūlelį, į lęmtą pulkelį; (kad ne būtu Velti pultas).
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2. Nei šiaurių vėjelių buvo, nei bangių lietelių lijo; pa
laužė tokį ąžuolėlį, paskynę mano dobilėlį.

3. O mano vyreli, palieki mane siratėlę dideliame var
gely; o kur aš eisiu, niekur aš nerasiu tokios patie- 
kėlės; palieki su mažais vaikeliais.

4. Visi nubars mane siratėlę, visi nustumdys; nerasiu 

nei jokios užvėjėlės, nei jokio užstojėlio.

5. O mano vyreli, įtraukei mane į didį vargelį, į dideles 

ašarėles.

6. O kad aš tave turėjau, didelį turtelį turėjau kaip 
didžiausią palocėlį: visi mane pamatė, visi mane pa
žino; o nū kur einu, niekur draugo negaunu; o aš tik 
viena, o aš tik biedna.

7. O mano vyreli, tu ten rasi didelę patiekėlę; pulk po 
kojelių pirmiau mano tėveliui, mano motinėlei.

8. Aš tau parašyčiau margą gromatėlę savo graudžio
mis ašarėlėmis iki tėvelio, iki motinėlės.

9. Pulk po kojelių mano motinėlei gimdytojėlei, mano 
tėveliui augintojėliui.

10. O priimkite savo žentelį, mano vyrelį, už baltų ran
kelių, o užstokite ant vėlių durelių, o atdarykit vėlių 
dureles; tik jūs pirmesni, tik jūs kytresni, o atdary
kite vėlių dureles, o pasodinkite į vėlių suolelį!

(Kad jau arti kapų)

11. 0 alkelkite vėlių vartelius, o atdarykite vėlių dureles, 
o priimkite mano vyrelį, o pasodinkite į vėlių suolelį, 
į lemtą pulkelį (kad nebūtų vėlių pultas).
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1188.

Si n k u v । ė n ė.

(Našles podukraj).

1. Dukrelė, tu, minu, ne padabėjej tėvelu tėviškėlę, 

dukrelė, tu, man u, tau pabudavoju dvarelį be durelu, 

be ląngėlu.

2. Vyreli manu, prisegėli, o aš atldjsiu sžvu jauniau- 

sę, o ar pažįnsi dukrelę? Prijimk jęn uz rąnkelu;
o, ji be sylelu, o, ji be viėkelu, o, jos mažas protelis.

3. Dukrele minu, kajp tu te būsi, kas t&vę panešiės? 

Kur šęn naktėlę n ak v ėsi, kajp šęn naktelę nakvėsi?

1189.

S i m u 1 i ė n ė.

(Apg&rbstimas duktėrs).

1. O, manu dukrelė, manu Velti martelė, kokėjs iapė- 

lejs laptisi? Kokėjs žiėde'lejs žydėsi? O aš pasėjau 

kalnely žemugėlu.

2. O, manu motynelė, surjnk manu vajkelus į vieną 

pulkelį, o, priglausk tu jffsius, o, nuskųnsk, tu, 

jtisius.

3. O aš rašysiu gromatėlę graudžiti ašarėlu, o aš 
atlėjsiu pasiųntinėlį be kalbelės, be I-imomu, tik 

SU mirga gromatėlę.
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1188

Sinkuvienė

(Našlės podukrai)

l. Dukrele tu mano, nepadabojai tėvelio tėviškėlę! Dukre
le tu mano, tau pabudavojo dvarelį be durelių, be lan
gelių.

2. Vyreli mano, prisiegėli! O aš atleisiu savo jauniausią, 
o ar pažinsi dukrelę? Priimk ją už rankelių; o ji be 
sylelių, o ji be viekelio, o jos mažas protelis.

3. Dukrele mano, kaip tu ten būsi, kas tave panešios? 
Kur šią naktelę nakvosi, kaip šią naktelę nakvosi?

1189

Samuolienė

(Dukters apgarbstymas)

l. O mano dukrele, mano vėlių martele! Kokiais lape
liais laposi? Kokiais žiedeliais žydėsi? O aš pasėjau 
kalnely žemuogėlių.

2. O mano motinėle, surink mano vaikelius į vieną pul
kelį, o priglausk tu juosius, o nuskusk tu juosius.

3. O aš rašysiu gromatėlę graudžių ašarėlių, o aš atlei
siu pasiuntinėlį be kalbelės, be išmonio, tik su marga 
gromatėlė.
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4. Trumpink ma ąmželį, skirk ir ma vietelę. O, kad 

aš susiėjčiau, kad aš pamatyčiau savu motynėlę, 

savu vajkėlus.

S. Visi hėtdlej manę užlys, visi vėjėlej užpūs, tu mus 

pastogėlė palieki.

1190.

A d o m a j t i ė n ė.

(Pamastimas duktėrs).

1. Dukrėlė manu, lelijėlė, aš mlslyjau,—užauginsiu sau 

didelį užvadėlį; aš mlslyjau,—manu kojeles, rąnke- 

les pavadffsi; dabkr aš ąnt jaunu koje'lu tunū stoti.

2. O kad aš tajp būčiau salaukusi, kajp žmoniū mo- 

tynė'lės: užsiauginusi, į marteles išlejdusi su lįnksmk 

širdele, su rūtų kviėtkele, su šilkū kaspinė'lejs, su 

kąnkle'lėmis, su bugnelejs, su gražiomis dajnclėmis.

3. O-gi ma dabar, o-gi dabkr išlėjdžiu su rūsta širdele, 

su graudžiomis ašarėlėmis; o suprašiaū visą gimi

nėlę su varpėlejs, su vargonėlejs ąnt sūvu dukre

lės mergvakarėlu; su rūstomis širdelėmis, su grau

džiomis ašarėlėmis susirenku didelis pulkelis.

4. Buk palūgni, buk pakarai, o, palęnk galvelę vi

siems draūgams, visiems kajminėlams, kurtė' tau 

kelelus tajsys, už gražias giesmeles, kurie tavę 

apsėdi, kurie ne patįngėju.

5. Pasikiėmoki ir visoms giminėlėms, kūnos susirenku, 

kurios aplankė paskutinį kartelį; paskutinį kartėlį
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4. Trumpink man amželį, skirk ir man vietelę. O kad 
aš susieičiau, kad aš pamatyčiau savo motinėlę, savo 
vaikelius!

5. Visi lieteliai manė užlis, visi vėjeliai užpūs, tu mūs 
pastogėlę palieki.

1190

Adomaitienė

(Dukters pamąstymas)

1. Dukrele mano lelijėle! Aš mislijau — užauginsiu 
sau didelį užvadėlį; aš mislijau — mano kojeles ran
keles pavaduosi; dabar aš ant jaunų kojelių turiu 

stoti.

2. O kad aš taip bočiau sulaukusi, kaip žmonių motinė
lės: užsiauginusi, į marteles išleidusi su linksma šir
dele, su rūtų kvietkele, su šilkų kaspinėliais, su kank- 
lelėmis, su būgneliais, su gražiomis dainelėmis.

3. Ogi man dabar, ogi dabar išleidžiu su rūsčia širdele, 
su graudžiomis ašarėlėmis; o suprašiau visą giminė
lę su varpeliais, su vargonėliais ant savo dukrelės 
mergvakarėlio; su rūsčiomis širdelėmis, su graudžio
mis ašarėlėmis susirinko didelis pulkelis.

4. Būk palugni, būk pakarni, o palenk galvelę visiems 
draugams, visiems kaimynėliams, kurie tau kelelius 
taisys, už gražias giesmeles, kurie tave apsėdi, ku
rie nepatingėjo.

5. Pasiklonioki ir visoms giminėlėms, kurios susirin
ko, kurios aplankė paskutinį kartelį; paskutinį kar- 
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susirenku visos bęndrės, visos seselės, ir broldlej fr 

ki&nu draugalėlej; sklrkis pulkelį, rjnkis parėdkčlę.

6. Aušrelė atišta, saule'lė teka, sklrkis brolelu, renkis 

pamergėles, sodink į sūle'lj, sodink už stale'lu, č&as 

kelauti ttilimą kelelį į tavu tėviškėlę.

7. Žmoniti motynėlės išleidžia dukrelę j žmomti marte

les, jos susigr^nžins i sugrąnžtėlus, jos pasimatys;

8. Manu dukrelė, Velti martelė, o aš išlėjsiu j Velti 

marteles, jau aš ne sugr^nžinsiu, jau aš ne matysiu.

9. O, minu dukrelė, ka tik buvaj pražydusi į pačitis 
žiėde'lus. O, manu lelijėlė baltėji, o, manu roželė 

raudonoji, o, minu negelkė'lė kvepiancitiji, o, manu 

gazdikėli pilnavidurei!, o, manu rūtelė žaltiji. O» 

katros išlėjdžia į svetimą šalelę, j žmoniti marte

les, o aš savu dukrelę j aukštą kalnelį, į siė'rą 

žemelę, j Velti marteles

10 O, aš ląnkysiu ąnkstl ir vėlaj savu dukrelės kapelį; 

o aš aplajstysiu savu graudžitimis ašarėlėmis tavu 

kapėlį; o, kokiu žolynėlu išdygsi, o, kokitimis šake

lėmis iššaktisi, o, kokėjs lapelejs išsprtigsi, kokėjs 

žiėdėlejs pražysi?

11. Kad ir išdygsi, kad ir išlaptisi,—visi žolynėlej ir 

vėl pavytu nu manu ašarėlu, be-lajstant.

1191.

Makarienė.

1. O, manu dukrelė, manu verpėjelė, manu audėjėlė, 
būt manu kojeles, rąnkėles užvadavus.
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telį susirinko visos bendrės, visos seselės ir brole
liai, ir kiemo draugalėliai; skirkis pulkelį, rinkis pa- 
rėdkėlę.

6. Aušrelė aušta, saulelė teka, skirkis brolelių, rinkis 
pamergėles, sodink į suolelį, sodink už stalelio, čė- 
sas keliauti tolimą kelelį į tavo tėviškėlę.

7. Žmonių motinėlės išleidžia dukrelę į žmonių marte
les, jos susigrąžins į sugrąžtėlius, jos pasimatys.

8. Mano dukrele, vėlių martele! O aš išleisiu į vėlių 

marteles, jau aš nesugrąžinsiu, jau aš nematysiu.

9. O mano dukrele, ką tik buvai pražydusi į pačius žie
delius. O mano lelijėle baltoji! O mano rožele rau
donoji! O mano nėgelkėle kvepiančioji! O mano 
gvazdikėli pilnavidurėli! O mano rūtele žalioji! O 

katros išleidžia į svetimą šalelę, į žmonių marteles, 
o aš savo dukrelę į aukštą kalnelį, į sierą žemelę, 

į vėlių marteles.

10. O aš lankysiu anksti ir vėlai savo dukrelės kapelį; 
o aš ap'.aistysiu savo graudžiomis ašarėlėmis tavo 
kapelį; o kokių žolynėlių išdygsi, o kokiomis šake
lėmis iššakosi, o kokiais lapeliais išsprogsi, kokiais 

žiedeliais pražysi?

11. Kad ir išdygsi, kad ir išlaposi, — visi žolynėliai ir 

vėl pavyto nuo mano ašarėlių belaistant.

1191
Makarienė

1, O mano dukrelė, mano verpėjėlė, mano audėjėlė, būt 

mano kojeles rankeles užvadavus!
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2. Ki pabijūjej,.ar sunkiu čėsėlu, ar sunkta darbiu? 

Rejk ne bijūti, bučiau pamokinus; ne sinkus darbe

le], kad ir sunkus čėsėlej, vis tik tėvėluj ir moty- 

nėlej, tu būtum nieku ne atbojusi.

3. MAnu Velū martelė, manu ledū litėlė; Šiukštu kalnė- 

lu palydėtojėlė, kokėjs žiėdėlejs pražysi, kokėjs la

pele js. lapūsi? Kad aš pamatyčiau pro šalį praėj- 

dama, kokius žiėdėlus islėjsi? Ąnt ku aš pažinsiu? O 

ar ąnt lapėlu? O ar ąnt žiedėta?

115$.

Adomajtiėne.

(Apgarbstimas sunaūs).

1. O, manu sūneli, manu dobilėli, o, manu artojėli, 

manu šiėnpjuvėli, išaūš pavasarėlis, visū sunėlej 

po lygius laukėtas su naūjomis žagrelėmis, su šė- 

majs jautėlejs; o žmonių sunėlej po lygias ląnkėles 

su šviesejs dalgėlejs švytūja,

2. O manu sunėlu būbūja šėmi jautėlej, savu artojėlu 

pasigenda; o manu vajkėlu rudyja šviesus dalgėlej.

3. Išaūš pavasarėlis žmoniū moterėlės po ūlytėles su 

glebūčejs nešiojas, o aš viėna, o aš viėna verkta, 

pasižiūrėdama; o aš verkta, ne turiu ni jokiūs pa- 

tiėkėlės, ne turta su kurni pasidžiaugti.

O, manu sūneli, manu diemedėli, kad aš būčiau 

užsiauginus, ąnt kojėlu pastačius; o, mūnu mažm- 
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2. Ko pabijojai: ar sunkių čėselių, ar sunkių darbelių? 
Reik nebijoti, būčiau pamokinus; nesunkūs darbeliai, 
kad ir sunkūs čėseliai, vis tik tėveliui ir motinėlei, — 
tu būtum nieko neatbojusi.

3. Mano vėlių martele, mano ledų lytele! Aukšto kalne
lio palydėtojėle! Kokiais žiedeliais pražysi, kokiais 
lapeliais laposi? Kad aš pamatyčiau pro šalį pra
eidama, kokius žiedelius išleisi. Ant ko aš pažin
siu? O ar ant lapelių? O ar ant žiedelių?

1192

Adomaitienė

(Sūnaus apgarbstymas)

1. O mano sūneli, mano dobilėli! O mano artojėli, mano 
šienpiūvėli! Išauš pavasarėlis, visų sūneliai po lygius 
laukelius su naujomis žagrelėmis, su šėmais jaute
liais, o žmonių sūneliai po lygias lankeles su šviesiais 
dalgeliais švytuoja,—

2. O mano sūnelio būbuoja šėmi jauteliai — savo arto
jėlio pasigenda, o mano vaikelio rūdija šviesūs dal
geliai.

3. Išauš pavasarėlis, žmonių moterėlės po ūlytėles su 

glėbučiais nešiojas, o aš viena, o aš viena verkiu pa
sižiūrėdama; o aš verkiu, neturiu nė jokios patiekėlės, 
neturiu su kuomi pasidžiaugti!

4. O mano sūneli, mano diemedėli! Kad aš būčiau už
siauginus, ant kojelių pastačius! O mano mažiukėli,
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keli, ar minu rąnke'lės tajp sunkios,. ar manu 

žodėlej tajp skaudus.

5. Nunėšk garsėlį pas manu motynelę: motynelė, tu, 

minu sengalvėlė, tu, manu, pasiklčmoju aš tavej į 

pačiis kojeles par manu sūnelį, par manu mažiukei}.

6. Manu motynėlė, pasitik ir prijlmk manu sūnelį 

ątėjnantį, o pasinešiik ąnt balti rąnkėlu manu 

mažiukei), minu mė'ku ne išmanantį, be kalbėlės, 

n i ąnt kojėlu ne pastatytą; tu pavadžiik, tu išmokink.

7. O ar pažinsi manu sūnelį, savu anūkėlį atėjnantį, 

mažas tivu viekelis. Motynelė, juk tu turi didelį 

pulkėlį, didelį tųntėlį; tur-but ne turi slugelu, kad 

minu mažiukėlį pasidabojej; pasivadžiok ir pasi

nešidk ąnt balti rankėlu.

1193.

Slnkuviėnė.

(Garbstomas sunais).

1. Sūneli, manu siratėli, sūneli manu, ritu vajnikeli, 

sūneli m£nu, auksu žiedeli, sūneli manu, jaunos 

dienelės.

2. O, manu sūneli, taj pasiguldžiau jaunas dieneles; 

o, aš ne tekai jaunu diėnėlu, ni sivu sunelu.

3. O, manu sūneli, manu visas krajtėlis, manu vi

sas turtelis; kajp aš užmirštu tavę, sūneli, ir savu 

jiunas dienelės? O, manu sunėli, manu trųmpam- 
žėli, skirk ir ma vietele.
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ar mano rankelės taip sunkios, ar mano žodeliai taip 
skaudūs?

5. Nunešk garselį pas mano motinėlę. Motinėle tu ma

no, sengalvėle tu mano! Pasiklonioju aš tavei į pačias 
kojeles per mano sūnelį, per mano mažiukėlį.

6. Mano motinėle, pasitik ir priimk mano sūnelį atei
nantį, o pasinešiok ant baltų rankelių mano mažiukėlį, 
mano nieko neišmanantį, be kalbelės, nė ant kojelių 
nepastatytą; tu pavadžiok, tu išmokink.

7. O ar pažinsi mano sūnelį, savo anūkėlį, ateinantį? 
Mažas tavo viekelis! Motinėle, juk tu turi didelį pul
kelį, didelį tuntelį; tur būt, neturi slūgelių, kad ma
no mažiukėlį pasidabojai; pasivadžiok ir pasinešiok ant 
baltų rankelių.

1193

Sinkuvienė

(Sūnaus garbstymas)

l. Sūneli mano siratėli! Sūneli mano rūtų vainikėli! Sū
neli mano aukso žiedeli! Sūneli mano jaunos dienelės!

2. O mano sūneli, tai pasiguldžiau jaunas dieneles; o 
aš netekau jaunų dienelių nei savo sūnelio.

3. O mano sūneli, mano visas kraitelis, mano visas tur
telis! Kaip aš užmiršiu tave, sūneli, ir savo jaunas 
dieneles? O mano sūneli, mano trumpamžėli, skirk ir 

man vietelę!
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1194

Dibkuviėnė.

(Pam ti stirnas sonatis).

1. O, atkalkite Velti varte'lus, o, atdarykite Velti do

reles, o, pasodinkite j Velti suldlį.

2. O, tėveli, o, atlejdžiame tau slugdlę, o, prijlmk 

už baltu rąnkelu, o, prijlmk į savo pulkelį, o, pa

mokink jįn; jis dar nieku ne žino.

1199.

Bakštijtiėnė.

(Pamtistimas sunatis)/

1. O, to, minu sūneli, ku to paslmirej? ar to dinos 

ne tekaj? Tėvą, matę palikaj.

2. O, kur ai tkvę dabir d&iu? Pakišiu, supūsi; paka

binsiu, Sūdžiusi; numėsiu į patvorSlę, iundlej suė's.

3. Aukšti kalnėnėj, krejvl ratelej, pamaži važiokite, 

mino brolelej, ne iibarstykitė to truputelu.

1199.

B ą k ša j t i ė n ė.

(Apgtirbstimas sunatis).

1. Joneli, mino sune'li, o ai mlslyjau, kad stiro sunėlj 

užauginsiu; o, manu sūneli, mtinu dobilėli, pasiml- 

slyjej į tiukitą kalnelį, į sierą žeme'lę.
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1194
Dabkuvienė

(Sūnaus pamąstymas)

I. O atkelkite vėlių vartelius, o atdarykite vėlių dure
les, o pasodinkite į vėlių suolelį!

2. O tėveli! O atleidžiame tau slogelę, o priimk už bal
tų rankelių, o priimk į savo pulkelį, o pamokink jį, — 
jis dar nieko nežino.

1195
Bakšaitienė

(Sūnaus pamąstymas)

I. O tu mano sūneli, ko tu pasimirei? Ar tu duonos ne
tekai? Tėvą motę palikai!

2. O kur aš tave dabar dėsiu? Pakasiu — supūsi, paka
binsiu — sūdžiusi, numesiu į patvorėlę — šuneliai 

suės.

3. Aukšti kalneliai, kreivi rateliai — pamaži važiuokite, 
mano broleliai, neišbarstykite to truputėlio!

1196
Bakšaitienė

(Sūnaus apgarbstymas)

I. Jureli, mano sūneli! O aš mislijau, kad savo sūnelį 
užauginsiu. O mano sūneli, mano dobilėli, pasimisli- 
jai į aukštą kalnelį, į sierą žemelę.
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2. O, manu sūneli, išauš šilth, vasarėlė, o, žmonių su  

nelej laukelūse ars, o manu sūnelis aukštamė kai-' 

ne'ly, Sieroje žemelė.

*

3. O, sune'li, žmoniū sune'lej lygiose ląnke'Iose pjaus, 

o aš savu sūnelį ne matysiu, o aš niekur ne su

tiksiu: o ar atlajdėlėse, o ar jomarkelūse. O, manu 

sune'lis, manu dobilėlis, o užaugintas, o užnešiotas.

4. Išauš šilti vasarėlė, parlėks ginu gegelės, o įtūps 

įžalūs medelus, į pušeles; o, manu vajkeli, pradės 

ginu gegelės kukuti, o aš pradėsiu su ginu gegelėms 

kukffti, pradėsiu raudūti.

5. O, sūneli, dūk labas dienas savu tėveluj, o apsa

kyk kokiūse varguse aš esmū. O, kad aš galėčiau, 

į gromatėles surašyčiau, o kad nunėštum savu tė

veluj, o kad papasakotum, kokiose ašarūse plūduru.

6. Minu vajkeli, manu Vėlu žęnteli, o šęn naktelę 

būvu šalnelė, o visū mergėlu žoleles pašalnojo, o 

manu sūnelį iš šaknelu išrūvė.

7. Manu sūneli, manu dobilėli, o ar mokėsi Velū sū- 

lėly sėdėti?

1199.

Makarienė.

(Pamastimas sunaūs).

1. O, manu vajkeli, manu sūneli, o kū pabūgaj? ar 

sunkiu metelu, ar manu sunkiu darbelu, ar minu 

sąnkiū čėselu? Būtum ne bėjęs, kad pnė tėvelu, 

pnė motynėlės.
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2. O mano sūneli, išauš šilta vasarėlė, o žmonių sūne
liai laukeliuose ars, o mano sūnelis aukštame kalne

ly, sieroje žemelėj.

3. O sūneli! Žmonių sūneliai lygiose lankelėse piaus, o 
aš savo sūnelį nematysiu, o aš niekur nesutiksiu: o 
ar atlaidėlėse, o ar jomarkėliuose. O mano sūnelis, 
mano dobilėlis, o užaugintas, o užnešiotas.

4. Išauš šilta vasarėlė, parlėks girių gegelės, o įtūps į ; 
. žalius medelius, į pušeles. O mano vaikeli! Pradės 

girių gegelės kukuoti, o aš pradėsiu su girių gege
lėms kukuoti, pradėsiu raudoti.

5. O sūneli, duok labas dienas savo tėveliui, o apsakyk, 
kokiuose varguose aš esmu. O kad aš galėčiau, į gro- 
matėles surašyčiau, o kad nuneštum savo tėveliui, o 
kad papasakotum, kokiose ašarose plūduru.

6. Mano vaikeli, mano vėlių ženteli! O šią naktelę bu
vo šalnelė, o visų mergelių žoleles pašalnojo, o ma
no sūnelį iš šaknelių išrovė.

7. Mano sūneli, mano dobilėli, o ar mokėsi vėlių suolely 
sėdėti?

1197
Makarienė

(Sūnaus pamąstymas)

l. O mano vaikeli, mano sūneli! O ko pabūgai: ar sutb 
kių metelių, ar mano sunkių darbelių, ar mano sun
kių čėselių? Būtum nebojęs, kad prie tėvelio, prie mo
tinėlės.
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2. O, manu vajkėli, manu žemiu žiedeli, minu girios 

paukšteli, manu dąngaūs žvajgždėlė, manu kainu 

ūgėlė.

3. O, manu vajkeli, o aš nulėjdau, o aš vis mlslyjau, 

kad manu vajkėluj nėra vietelės; o da būta lomėlu, 

da būta klone'lu, butą manu vajkėluj vietelė.

4. O, manu (tėvėli), manu motynėlė, o aš atlėjdžiu 

savu vajkėlj nieku ne išmananti, o niė'ku ne mo

kanti; (o, manu tėvėli), o, manu motynė'lė, o, pajlmk 

už baltu rąnkėlu, pasodink į Vėlu sūlėlj, o, pamo

kink manu vajkėlj.

1198

SiDĮcuviėnė.

(Apgarbstimas sunaūs).

' 1. Sunytėli manu, trųmpąmžČli manu, o ar pažinsi 

manu tėvėli, motynė'lę? O, manu sūneli, o, aš įdė

siu žįnklėlį graudžiū ašarėlu; motynė'lė manu, atlėj

džiu manu sūnelį, o aš Jdaviau žįnkle'lį graudžni 

ašarėlu. O, manu motynė'lė, pažjnk ąnt manu aša- 

rėlu graudžiu, prijimk manu sūnelį, pasodink į Velti 

sūlėlį.

2. Sūneli manu, brąngvardė'li manu, o aš savu sūnelį 
parėdžiaū ąnt visu ąmžėlu; o, sūneli manu, ja ne 

tjnka, prabdčyk; o, tu m&nu sūneli, palęngvinaj 

rąnke'les, širdelę apsūnkinaj.
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2. O mano vaikeli, mano žemių žiedeli, mano girios 
paukšteli, mano dangaus žvaigždele, mano kalno 
uogele!

3. O mano vaikeli! O aš nuleidau, o aš vis mislijau, kad 
mano vaikeliui nėra vietelės; o dar būta lomelių, dar 
būta klonelių, būta mano vaikeliui vietelė.

4. O mano (tėveli), mano motinėlei O aš atleidžiu sa
vo vaikelį, nieko neišmanantį, o nieko nemokantį; (o 
mano tėveli), o mano motinėle, o paimk už baltų ran
kelių, pasodink į vėlių suolelį, o pamokink mano 
vaikelį.

1198

Sinkuvienė

(Sūnaus apgarbstymas)

l. Sūnytėli mano, trumpamžėli mano, o ar pažinsi ma
no tėvelį motinėlę? O mano sūneli, o aš įduosiu 
ženklelį graudžių ašarėlių. Motinėle mano, atleidžiu 
mano sūnelį, o aš įdaviau ženklelį graudžių ašarėlių. 
O mano motinėle, pažink ant mano ašarėlių graudžių, 
priimk mano sūnelį, pasodink į vėlių suolelį.

2. Sūneli mano, brangvardėli mano! O aš savo sūnelį 
parėdžiau ant viso amželio. O sūneli mano, jei ne
tinka, prabočyk! O tu, mano sūneli, palengvinai ranke
les — širdelę apsunkinai.
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3. O, tu, mdnu sūneli, o, tu, manu sveteli, o kadk 

tu sugrjnši pas manę’ O, manu sune'li, visli me'džiu 

, lapėlej nukris, vąndenė'lej išdžius, o manu sune'lis 

pas manę ne sugrjnš; paskutinė dienelė, paskutinė, 
vafąndė'lė savu sune'lj pašne'kinau.

4. Sune'li manu, aušre'Iė aušta, sune'li manu, saulele 

te'ka, o, jau žirge'lus kjfnku, o, aš sivusune'lį išlėjsiu 

į šiukštus kalne'lus, j Vėlu žęnte'lus

1199.

M a s i u 1 i ė n ė.

(Apgarbstimas sesėrs).

1. O, tu, manu seselė, o, tu, manu lelijėlė, tu risi 

savu tėve'lį tenaj. O, manu tėveli, tu sulauki savu 

dukrelę, tu pasitinki su jaja; tu, atke'lki Velti 

vartėlus jaj, pasisvadlnki į Vėlu sfildlj. o prijlmk, 

už baltu rąnkėlu.

2. O, kad primanyčiau,.aš pasisodinčiau, aš prisikei

čiau. O, kad Dievulėlis būt parprašumas, o, kad 

būt palajkęs nors mete'lus pnė manęs.

3. O, manu seselė mylimiausia, manu Velti martelė. O 

nū mūsų paskynę, o nū musu palaužė, kajp daržė 

žilą lelijėlę. O, ve'ly būtu palaužė gire'lės žalą 

liepelę, o ne kajp musu tokęn jauną sese'lę.
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3. O tu, mano sūneli, o tu, mano sveteli! O kada tu su
grįši pas mane? O mano sūneli! Visų medžių lapeliai 
nukris, vandenėliai išdžius, o mano sūnelis pas ma
ne nesugrįš; paskutinė dienelė, paskutinė valandėlė 
savo sūnelį pašnekinau.

4. Sūneli mano, aušrelė aušta, sūneli mano, saulelė teka, 
o jau žirgelius kinko, o aš savo sūnelį išleisiu į aukš

tus kalnelius, į vėlių žentelius.

1199

Masiulienė

(Sesers apgarbstymas)

l. O tu, mano sesele, o tu, mano lelijėle! Tu rasi savo 
tėvelį tenai. O mano tėveli! Tu sulauki savo dukrelę, 
tu pasitinki su jąja; tu atkelto vėlių vartelius jai, pa
sisodinki į vėlių suolelį, o priimk už baltų rankelių.

2. O kad primanyčiau, aš pasisodinčiau, aš prisikeičiau. 
O kad dievulėlis būt perprašomas, o kad būt palaikęs 

nors metelius prie manęs!

3. O mano sesele mylimiausia, mano vėlių martele! O 
nuo mūsų paskynę, o nuo mūsų palaužė kaip darže 

žalią lelijėlę. O velyk būtų palaužę girelės žalią lie
pelę, O nekaip mūsų tokią jauną seselę!
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4. O, minu seselė, dūk labą vakarėlį, dūk mėjlų 

žodelį manu tėve'luj, manu tėtulė'luj.

.5 O kad manę paliėkat ąnt graudžiū ašarelu, per

prašyk DiėvulelĮ ir rnšnę. O, kur aš būsiu viena, 

kur dengsiu? O, aš viė'na be brole'lu, be sesėlu. O 

manę visit vejej užpūs, visi iaše'lej užlašes, visi 

šaūnejs žodelejs nutars; o, kad aš viėna, kad aš 

bė'dna.

6. O, manu tėve'Ii, minę mylėjej, o dab&r paliė'ki 

ąnt varge'lu. Ąnt kū pažinsi savu dukrelę, ar ąnt 

plonu drobelu, ar ąnt tos rūtų kviėtke'lės, kur iš 

tavu lovelės susk/nėm?

1900.

Adomajtiėnė.

(Pamastimas sesėrs)

I. Seselė manu lelijėlė, seselė m£nu negelkėlė, kajp 

mudvi atsisklrsiv? Kur miidvi susiėjuva, če pasišne- 

kė'juv; dabar minę viė'ną pališki.

2. Atėjna diė'na atlajdelės, didis jomarkėlis, ožmoniū 

seselės pūlkajs susiėjs, jos pasišnekė's. Kąn aš da

bar aprinksiu už seserėlę, už draūgę kibą rajbą 

gegelę.

3. O, mtidvi sulėkdavuv, mūdvi pasišnekedavuv, kajp 

gegelės patvorėly sutūpusios.

4. Tėveli manu, motynė'Iė manu, juk jau te turi gan- 

didelį pulkelį: turi sunelu, turi dukre'lu, turi ir 

žęntėlu.
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4. O mano sesele, duok labą vakarėlį, duok meilų žo
delį mano tėveliui, mano tetulėliui.

5. O kad mane paliekat ant graudžių ašarėlių, perpra
šyk dievulėlį ir mane. O kur aš būsiu viena, kur ding
siu? O aš viena be brolelių, be seselių. O mane visi 
vėjai užpūs, visi lašeliai užlašės, visi šauniais žode
liais nutars; o kad aš viena, kad aš biedna.

6. O mano tėveli, mane mylėjai, o dabar palieki ant var
gelių! Ant ko pažinsi savo dukrelę, ar ant plonų dro
belių, ar ant tos rūtų kvietkelės, kur iš tavo lovelės 
suskynėm?

1200

Adomaitienė

(Sesers pamąstymas)

l. Sesele mano lelijėle, sesele mano nėgelkėle, kaip 
mudvi atsiskirsiv? Kur mudvi susiėjova, čia pasišne- 
kėjov; dabar mane vieną palieki.

2. Ateina diena atlaidėlės, didis jomarkėlis, o žmonių 
seselės pulkais susieis, jos pasišnekės. Ką aš dabar 

aprinksiu už seserėlę, už draugę, — kibą raibą gegelę.

3. O mudvi sulėkdavov, mudvi pasišnekėdavov kaip ge
gelės, patvorėly sutūpusios.

4. Tėveli mano, motinėle mano, juk jau ten turi gan di

delį pulkelį: turi sūnelių, turi dukrelių, turi ir žentelių.
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5. O, miidvi "būvuv dvi seseli kajp gegužėli, ir tas 

parskyrej ir tąn atėmej nu manęs.

1201.

Viksv/tė.

(Pam&stimas sesėrs).

1. O, manu seselė, o, manu viešnelė, o, paskynę kajp 

daržu rute'lę, o, parlaužė, kajp darželu lelijėlę, o, 
išsirpu, kajp kalne ūgėlė.

2. O, kad įmanyčiau, už baltu rąnke'lu pasodinčiau; 

o, skauda minu galvelė, Alpsta minu Širdelė.

3. O padėkavoki savu motynelej, kuri auginu, kuri 

nešiėju ąnt baltū rąnkėlu, kuri ne mlgu dieną,— 

naktelę.

1202.

G 6 t a u t i ė n ė (*).

(*) Palygink 605 ir 608; Ves. 772 dajnas.

1. Manu brolelis 

Valužė augu, 
Karėj vėlu pastoju. į ds.

O kajp uždėsi 

Tymu balnelį,

Prisėgk auksu kilpeles,

2. Ėjki, brole'li, 

Atvėsk žirgelį, 

Uždėk tymu balnelį,

4. O kajp prisėgsi 
Auksu kilphžes, 

Sėsk ir patsaj, broleli.
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5. O mudvi buvov dvi sesei i kaip gegužėli — ir tas per
skyrai, ir tą atėmei nuo manęs.

1201

Viksvytė

(Sesers pamąstymas)

l. O mano sesele, o mano viešnele! O paskynę kaip dar
žo rūtelę, o perlaužė kaip darželio lelijėlę, o išsirpo 
kaip kalne uogelė.

2. O kad įmanyčiau, už baltų rankelių pasodinčiau; o 
skauda mano galvelė, alpsta mano širdelė.

3. O padėkavoki savo motinėlei, kuri augino, kuri ne
šiojo ant baltų rankelių, kuri nemigo dieną naktelę.

*1202

Gotautienė

l. Mano brolelis 
Valužėj augo, 
Kareivėliu pastojo. (2 k.)

3. O kai uždėsi 
Tymo balnelį, 
Prisek aukso kilpeles,

2. Eiki, broleli, 

Atvesk žirgelį, 
Uždėk tymo balnelį,

4. O kai prisegsi 
Aukso kilpužes, 

Sėsk ir patsai, broleli.
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5. { kilpa stojau,
Ąnt žirgu sėdau, 

Baląndelę nušėviau.

6. Ej, brolau, brdlao, 

Brolūkaj manu, 
Kam ščvej baląndelę?

7. Ar tu ne gavaj 

Girios lakūnu?

Ar vąndenū narūnu?

8. Eakūns pėlėkė, 

Narūns panėrė, 

Baląndėlė tupeju.

9. Par tiltą jūjau, 

Nū žirgu piliau, 

Purvyntižy gulėjau.

10. Myniojo mino 

Kūjas, rąnkėles, 

Ir skajsčiūsius vejdelus.

11. Iš mūnu vėjdu 

Kraūjas tekeju, 

Raudona rėžė žydėju.

12. Ai išgulėjau 

Tris nedelmečius, 

Nieks manę ne žinūju,

13. Tik te-žin6ju 

Viens Dievulėlis 

Ir siėroji žemelė.

14. O ir ktlėkė 

Trys rajbos gėgos 

Vidūr tąmsiės naktelės.

15. Viena nutapė 

Galė galve'lu, 
Ąntrk galė kojelu,

16. O ši trečiūji, 

Rajboji gegelė 

Pnė manu šalužėlės.

17. Kuri nutupė
Galė galve'lu, 

Būvus minu močihtė,

18. Kurį nūtupė 

Galė kojelu, 

Būrus m&nn seselė,

19. Kurį nūtupė 

Pnė manu šaliės, 

Būvus manu mergelė.

20. Seselė rėdė 

Pienėms drobelėms, 

Mergele žalėms rūtoms,

21. O motynėlė, 

Gįmdytojelė, 

Graudi lūmsioms ašarėlėms.

22. Se'sė lydėju 

Pūsę keičiu, 

Mergelė j bažn/čę,
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5. Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Balandėlę nušoviau.

6. — Ei brolau, brolau, 
Broliukai mano, 
Kam šovei balandėlę?

7. Ar tu negavai 
Girios lakūno, 
Ar vandenų narūno?

8. — Lakūns palėkė, 
Narūns panėrė, 
Balandėlė tupėjo.

9. Per tiltą jojau, 
Nuo žirgo puoliau, 
Purvynužy gulėjau.

10. Myniojo mano 
Kojas rankeles 
Ir skaisčiuosius veidelius.

11. Iš mano veido 
Kraujas tekėjo, 
Raudona rožė žydėjo.

12. Aš išgulėjau 
Tris nedėlmečius, — 
Nieks mane nežinojo,

13. Tik težinojo 
Viens dievulėlis 
Ir sieroj i žemelė.

14. O ir atlėkė. 
Trys raibos gegos 
Vidur tamsios naktelės.

15. Viena nutūpė 
Gale galvelės, 
Antra gale kojelių,

16. O ši trečioji 
Raiboji gegelė 
Prie mano šalužėlės.

17. Kuri nutūpė 
Gale galvelės, 
Buvus mano močiutė;

18. Kuri nutūpė 
Gale kojelių, 
Buvus mano seselė;

19. Kuri nutūpė 
Prie mano šalies, 
Buvus mano mergelė.

20. Seselė rėdė 
Plonoms drobelėms, 
Mergelė žalioms rūtoms,

21. O motinėlė 
Gimdytojėlė — 
Graudžiosioms ašarėlėms!

22. Sesė lydėjo 
Pusę kelelio, 
Mergelė j bažnyčią,
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23. O motynė'lė, 

Gįmdytojelė, 

Į viėčną tėviškėlę.

24. Sesė gedėju 

Tris nedčlmečius, 

O mergelė tris dienas,

25. O motynėlė, 

Gįmdytojelė, 
Visą s ii v u ąmždlį.

26. Ne atvėrks būgnaj, 

Ni vargonėlėj, 

Ni garsiejiė varpelėj,

27. O tik taj atverks 

Siė'ra žemelė, 

Nauju grabu lęntelė.

28. Mergelėj paliksiu 

’ Bėrą žirgelį, 

Seserėlėj suknbžę,

29. O motynėlej, 

Augintojėlej

Visą savu dvarelį

1903.

B ii r k s i ė n ė.

1. Tėvėlu dvarely 
Augu be'ržaj, 

Senųjų dvarely | 
Augu be'ržaj. J

2. O kas tus beržėlus

Pakirs, pakirs, 

Beržėlu, šakeles 

Surinks, surjnks?

3. Tėvėlu sunėlej 

Pakirs, pakirs*

Močiūtės dukrelės

Surįnks, surjnks.

4. Išlėjdau dukrelę 

Svečiū šalį, 

Jauniaus^ dukrelę 
Svečiū šalį.

5. Da pusę metelu 

Ne išeju, 

Išgirdau naujyną 

Nu kajmynu:

6. Jau iridnu dukrelė 

Sųnkej serga, 

Jauniausia dukrelė 

Blogaj sėrga.
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23. O motinėlė 
Gimdytojėlė — 
Į viečną tėviškėlę!

24. Sesė gedėjo 
Tris nedėlmečius, 
O mergelė tris dienas,

25. O motinėlė 
Gimdytojėlė — 
Visą savo amželį!

26. Neatverks būgnai 
Nei vargonėliai, 
Nei garsieji varpeliai,

27. O tiktai atverks 
Siera žemelė, 
Naujo grabo lentelė.

28. Mergelei paliksiu 
Bėrą žirgelį, 
Seserėlei — suknužę.,

29. O motinėlei 
Augintojėlei — 
Visą savo dvarelį!

*1203

Burkšienė

1. Tėvelio dvarely 
Augo beržai, 
Senojo dvarely 1 2 k 
Augo beržai, j

2. O kas tuos berželius 
Pakirs, pakirs, 
Berželių šakeles 
Surinks, surinks?

4. Išleidau dukrelę 
Svečių šalį, 
Jauniausią dukrelę 
Svečių šalį.

5. Dar pusę metelių 
Neišėjo, 
Išgirdau naujieną 
Nuo kaimynų:

3. Tėvelio sūneliai 
Pakirs, pakirs, 
Močiutės dukrelės 
Surinks, surinks.

6. Jau mano dukrelė 
Sunkiai serga, 
Jauniausia dukrelė 
Blogai serga.
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7. Vajkščioju močiiitė. 
Po dvarelį, 

Bėltasias rąnkdles 

Gražindama,

8. Baltąsias rąnkeles 
Gražindama, 

Baltūsius sunelus 

Budindama:—

9. Kdlkrte, sunelej, 

Rajtorėlej,

Balnčkit žirgdlus 

Kū grejčidusej;

10. Jėkite, sunelej, 

Atląnkyti, 

Jauniausios seselės 

Pažiurė'ti.

11. Da pusės kelelu 

Ne įjoju,

Išgirdu bitutę 

Atgaūdžiančę,

12. Išglrdu bitutę 

Atgaūdžiančę

Ir mūsų sesutę 

Atlydinčę.

13. Dįngdjum, dumėjum, 

Kad bitutė,

Jau mūsų seselę 

Atlajdoja.

14. Grįnžkite, broldlej, 

Atgkl, atgkl, 

Klauskite tevedu, 

Kur kavūti?

15. Į aukštą kalnelį 

Ne-griūvantį, 
Po žalU liėpdle 

Ne-lpikstančia,

16. Kur zvanffja varp&j 

Ne-traukumi, 

Kur raud raudojėlej 

N e-m 6 k am i,

17. Kur raud raudojelej 

Ne-m6kami, 

Kur giėd kunįgėlej, 

Ne-misiaūni,

18. Kur dąmbrif dambrelės 

Ne-pUčiamos, 

Kur kąnklū kąnkle'lės 

Ne-trįnkumos.

19. Užgriūvu gnuve'lė 

Ne-gnūvanti, 

Užlįnku liepelė 

Ne-ljnkstanti.
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7. Vaikščiojo močiutė 
Po dvarelį, 
Baltąsias rankeles 
Grąžydama;

13. Dingojom dūmojom, 
Kad bitutė, — 
Jau mūsų seselę 
Atlaidoja.

8. Baltąsias rankeles 
Grąžydama, 
Baltuosius sūnelius 

Budindama:

14. — Grįžkite, broleliai, 
Atgal, atgal, 
Klauskite tėvelio, 

Kur kavoti.

9. — Kelkite, sūneliai 
Raitorėliai, 
Balnokit žirgelius 

Kuo greičiausiai;

15. — Į aukštą kalnelį 
Negriūvantį, 
Po žalia liepele 

Nelinkstančia,

10. Jokite, sūneliai, 

Atlankyti, 
Jauniausios seselės 

Pažiūrėti.

16. Kur zvanuoja varpai 
Netraukomi, 
Kur raud raudojėliai 

Nemokami;

11. Dar pusės kelelio 

Neįjojo, 
Išgirdo bitutę 

Atgaudžiančią;

17. Kur raud raudojėliai 

Nemokami, 
Kur gied kunigėliai 

Nemišiauni;

12. Išgirdo bitutę 
Atgaudžiančią 

Ir mūsų sesutę 
Atlydinčią.

18. Kur dambruoj dambrelės 

Nepučiamos, 
Kur kankliuoj kanklelės 

Netrankomos.

19. Užgriuvo griūvelė 
Negriūvanti, 
Užlinko liepelė 

Nelinkstanti!
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1904.

Makarienė.

(Pamastimas brolu).,

1. O, manu broleli, manu dobilėli, o, manu broleli manu 

ąnžulėli, o, manu broleli, manu Vėlu sveteli.

2. O, manu broleli, o kū pabūgaj? Ar sunkiu mete'lu? 

Ar sunkiu čėse'lu?

3. O, kad būtumej pasodinęs nors medelį į savu vie

telę, būtu užvėjėlė tavu vajke'lams.

4. Nukris lape'lej visū mede'lu, ne bus užvėjėlės tavu 

vajke'lams; iš-kur pus šiaurus vėjelis, vis tavu vajke'- 

lus užpus; iš-kur lys bąngiis lietelis, vis lys ąnt tavu 

vajke'lu. Ne bus užvėjė'lės tavu vajkėlams. Rejkeju 

pasodinti nors mede'lj, rasi būtu biivus užvėjė'lė tavu 

vajke'lams.

5. Rasi katriis užrūstinaj, lęnk galvelę lik siėraj že

melėj; parsiprašyk, kad tau dovanotu į ąmžiną 

tėviškėlę, į Velū sūle'lj.

6. Nunešk labas diėne'les manu tėve'luj ir motynėlej. 

Aš parašyčiau čystą gromatėlę graudžiu ašarelu 

visoms giminėlėms , kad apsakinė'tuniej, kokiam 

kresle'ly palikaj tu manę, viėčna siratėlę.
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1204

Makarienė

(Brolio pamąstymas)

l. O mano broleli, mano dobilėli! O mano broleli, ma
no ąžuolėli! O mano broleli, mano vėlių sveteli!

2. O mano broleli, o ko pabūgai? Ar sunkių metelių? Ar 

sunkių čėselių?

3. O kad būtumei pasodinęs nors medelį į savo vietelę, 
būtų užvėjėlė tavo vaikeliams.

4. Nukris lapeliai visų medelių — nebus užvėjėlės tavo 
vaikeliams: iš kur pūs šiaurus vėjelis, vis tavo vai
kelius užpus; iš kur lis bangus lietelis, vis lis ant ta
vo vaikelių. Nebus užvėjėlės tavo vaikeliams. Reikė

jo pasodinti nors medelį, rasi būtų buvus užvėjėlė ta
vo vaikeliams.

5. Rasi katrus užrūstinai, lenk galvelę lig sierai žeme
lei; persiprašyk, kad tau dovanotų į amžiną tėviškėlę, 

į vėlių suolelį.

6. Nunešk labas dieneles mano tėveliui ir motinėlei. Aš 
parašysiu čystą gromatėlę graudžių ašarėlių visoms 
giminėlėms, kad apsakinėtumei, kokiam krėslely pali

kai tu mane viečną siratėlę.
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7. Dūk garselį visoms giminėlėms; o, susiėjkite į vieną 
v kalnelį, o, suseskite į Velti sulėlį, ne atmėsk ni ma

nu vajkėlu; tu išmanesnis, tu protingesnis, o, tu 

pajlmk už baltu rąnkėlu, o, tu pasodinsi į Velti 

sulėlį,

8. O, tu, manu broleli, o ąnt ku pažjnsi?—O, kibą ()  

ąnt linu lajškėlu, o, kibą ąnt plonu drobėlu, o, kibą 

ąnt manu r^nku darbėlu.

*

9. Aš nulėjsiu į aukštus kalnėlus, į Panemunelę, o, 

paj'imk už baltti rąnkėlu, o, pasodink į Velti su

lėlį, o, ne atskirk tik tavu giminėlę.

(*) = L^nku „chyba\.

1205

Makariene

(„Raudėja sąmdyta“).

.1. O, skrodė manę mastyti, 

O, sįmdė minę raudoti.

2. O, žadėju pbpu rėtį, 

O, da ir lašiniti pridėti.

3. O ar dus? ar ne dus? 

O ar mastyti? ar ne mastyti?

4. O ar raudoti? ar ne rau

doti?

5. Atduk, seselė, 

Kur dėsi Vilnelę?

6. O, tu, manu seselė, 

Atsiradu raudojelė 

Nu pačitis širdelės.

7. Da vakar ragajši kepėj, 
O jau šęndiėn ąntlęntosguft,
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7. Duok garselį visoms giminėlėms; o susieikite į vieną 
kalnelį, o susėskite į vėlių suolelį, neatmesk nė ma
no vaikelių; tu išmanesnis, tu protingesnis, o tu pa
imk už baltų rankelių, o tu pasodinsi į vėlių suolelį.

8. O tu, mano broleli, o ant ko pažinsi? O kibą ant li
nų laiškelių, o kibą ant plonų drobelių, o kibą ant 
mano rankų darbelio.

9. Aš nu'.eisiu į aukštus kalnelius, į panemunėlę, o pa
imk už baltų rankelių, o pasodink į vėlių suolelį, o 
neatskirk tik tavo giminėlę.

1205

Makarienė

(Samdyta raudėja)

l. O samdė mane mąstyti, 
O samdė mane raudoti.

4. O ar raudoti, ar neraudoti?

2. O žadėjo pupų rėtį, 
O dar ir lašinių pridėti.

5. Atduok, sesele, 
Kur dėsi Vilnelę?

3. O ar duos, ar neduos?
O ar mąstyti, ar nemąstyti?

6. O tu, mano sesele, 
Atsirado raudojėlė 
Nuo pačios širdelės.

7. Dar vakar ragaišį kepei, 

O jau šiandien ant lentos guli!
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1206

D a b k u v i ė n ė.

(Apgarbstimas samdytos raudejos).

L O, tu, manu vyreli, kajp tu buvaj gyvas, koks tu 

buvaj vyras, o dabkr ntimirej.

2. O, guli kajp šilkas, o, purpsi, kajp vilkas; vėžkit kū 

tolausej, o, kaskit kū gilausej, o, kad ne išaustu, 

o, kad ne sugrfnžtu, kad iš pūdu barščiu ne išjčstu.

3. O, kad manu galvelę daugiaūs ne daužytu.

1903.

S a m u 1 i ė n ė.

(Apgarbstimas kad nė kęntė vyru).

1. O, tu, m&nu vyreli, o kas iš tavęs bus? Iš galvos 

pūdynė, iš nėsiės — birbynė, iš pilvu — lovys, iš 

r^nku—grėblys, iš kojų—kače'rga.

1908.

Didžpinigajčiiikė.

(Pamastimas).

1. O, tu, minu vyre'li, guli kajp vilkas, švėtnas kajp 

šilkas.
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1206

Dabkuvlenė

(Samdytos raudėjos apgarbstymas)

l. O tu, mano vyreli, kai tu buvai gyvas, koks tu buvai 
vyras, o dabar numirei!

2. O guli kaip šilkas, o purpsi kaip vilkas; vežkit kuo 
toliausiai, o kaskit kuo giliausiai, o kad neišlįstų, o 
kad nesugrįžtų, kad iš puodo barščių neišėstų!

3. O kad mano galvelę daugiau nedaužytų!

1207

Samuolienė

(Apgarbstymas vyro, kurio nekentė)

l. O tu, mano vyreli, o kas iš tavęs bus? Iš galvos — 
puodynė, iš nosies — birbynė, iš pilvo — lovys, iš 
rankų — grėblys, iš kojų — kačerga!

1208

Didžpinigaičiukė

(Pamąstymas)

l. O tu, mano vyreli, guli kaip vilkas, švelnus kaip 

šilkas.
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2. Palikaj manę siratą, kajp išvaz'inė'tą rįtą,

3. Palikaj manę vieną, kajp supirvusę sieną.

4. Vėžkite tolyn, kąskite gilyn, kad ne sugrj'nžtu, kad 

ne parėjtu, kad jis daugiaus ne išljtnstu ir petriišku 

ne prašytu.

5. (Parlėks garnys, kąn jis sakys? Parlėks geghtė, ne 

užtverta spragiitė).

1209.

V i k s v y t ė.

1. Vedė Jasius Kasiiilę, 1 

Sekmų me'tu merge'lę. J

5. Naujam grabė paguldyta, 

Baltajs rūbajs išrėdyta.

2. Išjo Jasius į karą, 

Paliėk Kasę sėrgančę.

3. Jasius karą kanavu, 

Kasė lovo vajtoju.

4. Parjč Jasius iš kšru, 

R adų Kasę mirusę;

6. Jasius pulė ąnt ke'lu 

Galė Kasės koje'lu.

7. Didi dyvaj taj bdtu, 

Kad numirus atgytu.

8. Aukštyn šoku rankas ploju 

Savu Kasės raudoju:—

9. Tu, Kasiiilė, tu, manu, 

Mį'nsiu kapą aš tavu.

1910

N o r v i 1 i ė' n ė.

1. Išjdju Jasiblis
Į Gudus, į vajską,

Pallku Mare'lę
Siįnkej dūsaujančę.
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2. Palikai mane siratą kaip išyažinėtą ratą,

3. Palikai mane vieną kaip supuvusią sieną.

4. Vežkite tolyn, kąskite gilyn, kad nesugrįžtų, kad ne
pareitų, kad jis daugiau neišlįstų ir petruškų nepra
šytų.

5. (Parlėks garnys, — ką jis sakys? Parlėks gegutė, — 

neužtverta spragutė.)

•1209

Viksvytė

l. Vedė Jasius Kasiulę, l 2 k 
Sekmų metų mergelę. J

2. Išjoj Jasius j karą, 
Paliek Kasę sergančią.

3. Jasius karą kariavo, 
Kasė lovoj vaitojo.

4. Parjoj Jasius iš karo, 
Rado Kasę mirusią:

5. Naujam grabe paguldyta, 
Baltais rūbais išrėdyta.

6. Jasius puolė ant kelių 
Gale Kasės kojelių.

7. Didi dyvai tai būtų, 
Kad numirus atgytų.

8. Aukštyn šoko, rankas plojo, 
Savo Kasės raudojo.

9. Tu Kasiule, tu mano, 
Minsiu kapą aš tavo!

1210

Norvilienė

l. Išjojo Jasiulis 
Į Gudus, j vaiską, 
Paliko Marelę 
Sunkiai dūsaujančią.
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2. Jis liepė Marelėj 

Ne grūsti, ni malti, 

Ne grėsti, ni malti, 

Ni vandeniu nėšti.

3. O dėl tu Marelė 

Ir grūdu ir m&lė, 

Ir grūdu, ir malė, 

Ir vandenį nešė.

4. Parjėdams JasiMis 

Iš Gudū, iš vajsku, 

Jau r$nda Marelę 

Tarp vartų laukiančę^

5. Nusėdu Jasiillis 

Nū bėru žirgėlu, 

Nūjėmė Marelėj 

Nu pečifi galvėlę.

6. Išejna iš vidaus 

Sena motynelė: — 

Aj, tu, Jasiūli, 

Kąn ge'ru padarėj?

7. Įvėjk į vidų, 

Mažas yr vajke'lis, 

Mažas yr vajke'lis, 

Mėžas kūdikėlis.

8. Vaj, čiūčia, lūla, 

Mažąjį vajkėlį, 

Vaj, čiūčia, lūla, 

Mažą kūdikėlį,

9. Vaj, čiūčia, lūla, 

Mažą kūdikėlį, 

Kad ir kitą vėsiu 

Tkvę ne pamėsiu.

1911.

a u t i ė n ė.G 6 t

1. Išjūju Jasius karana 

Pallku Kasę sėrgančę. jds.

2. Jasius po karą kariavu, 

Kasė lovelė vajtoju.

3. Parjoju Jasius iš karu, 

R^nda Kaselę ąnt lęntūs.

4. Rįnda Kaselę ąnt lęntos, 8. 

Ir Jaj grabelį be-darant.
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5. Ej, padė, Dievas, grabdanuj, 

Kam tąn budįnkąbudavoji?

6. O, taj dėkų, Jasiuleli, 

Taj tavu mėrgaj Kastulėj.

7. Įėjna Jasius seklyčęn, 

R^nda Kasę pašarvotą.

įėjn Jasius j kamarą, 

Rąnd sūnelį be-vygiujant.



2. Jis liepė Marelei 
Nei grūsti, nei malti, 
Nei grūsti, nei malti, 
Nei vandenio nešti.

3. O dėlto Marelė
Ir grūdo, ir malė, 
Ir grūdo, ir malė, 
Ir vandenį nešė.

4. Parjodams Jasiulis 
Iš Gudų, iš vaisko, 
Jau randa Marelę 
Tarp vartų laukiančią.

5. Nusėdo Jasiulis 
Nuo bėro žirgelio, 
Nuėmė Marelei 
Nuo pečių galvelę!

6. Išeina iš vidaus 
Sena motinėlė: 
— Ai tu, Jasiuli, 
Ką gero padarei?

7. Įeik į vidų — 
Mažas yr vaikelis, 
Mažas yr vaikelis, 
Mažas kūdikėlis.

8. — Vai, čiūčia liūlia 
Mažąjį vaikelį, 
Vai, čiūčia liūlia 
Mažą kūdikėlį,

9. Vai, čiūčia liūlia 
Mažą kūdikėlį, — 
Kad ir kitą vesiu, 
Tave nepamesiu!

I. Išjoj Jasius karana, 
Paliko Kasę sergančią. (2

2. Jasius po karą kariavo, 
Kasė lovelėj vaitojo.

3. Parjojo Jasius iš karo, 
Randa Kaselę ant lentos,

4. Randa Kaselę ant lentos 
Ir jai grabelį bedarant.

1211

Gotautienė

5. — Ei, padėk dievas grabdariui, 
k.) Kam tą budinką budavoji?

6. — O tai dėkui, Jasiulėli!
Tai tavo mergai Kasiulei.

7. Įeina Jasius seklyčion — 
Randa Kasę pašarvotą.

8. Įein Jasius į kamarą —
Rand sūnelį bevygiuojant:
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9. Aj, čiūčia, lula, vajkelj, 

Mažulėlį, kūdikėlį.

10. Aj, sūnyt manu, sūnyti, 

Velytum bbvęs ne gimęs,

U. Ve'lyj būtumej ne gimęs, 14. 

Ne kajp Kasę pamarlnęs.

12- Aj, tevaj manu, tėvuži, 

Kud tavu mažas išmonis.

13. Tavu merga aug dvarely, 

Manu matutė ąnt lęntos;

Minu matę pakavosi, 

O sau mergą vįnčiavdsi

1212.

Povilajčiiikė.

l.Nedėlos rytą saulė tekėju, 

Gražį mergelė krėsle sė

dėjų. j ds.

2. Jšjo Jasiiilis į dldę karą 

Pallku KMsę vėrkiančę.

3. Jasius kirą karavoju, 

Kdsė lovoje vajtoju.

4. Miela anyta-motynelė, 

Pleški Jisiuj gromatėlę.

5. O, piešė, piėsė ušvė gro- 

matą, 

Pas savu mielą žęnte'lį.

6. Parjėk, žęnte'li, žęnte'li, 

parjok, 

Jau tavu Kasė labaj ne-gali.
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7. O kad Jasiūlis dasižinotu, 

Sjmtą myle'lu nakčia parjdtu,

8. Sjmtą mylėlu ir vieną, 

Vieną naktelę ir dieną.

9. 0, kajp prijoju ušvės dvarą 

Dųnzgin, dųnzgin ląngelį.

10. Vaj, dųnzga, dųnzga, ląn- 

gelej, 

O ar da gyva Kasiulė?

11. Išėjna sena ūšvelė, 

Sutjnk žęnte'lį vidbr dvaru.

12. Ar bėr da gyva Kase'lė, 

Ta manu miela mergelė?



9. — Ai, čiūčia liūlia vaikelį, 
Mažulėlį kūdikėlį.

12. — Ai tėvai mano, tėvuži, 
Kod tavo mažias išmonis:

10. — Ai sūnyt mano, sūnyti, 
Velytum buvęs negimęs,

11. Velij būtumei negimęs, 
Nekaip Kasę pamarinęs!

13. Tavo merga aug dvarely, 
Mano motutė ant lentos;

14. Mano motę pakavosi, 
O sau mergą vinčiavosi!

1212

Povilaičiukė

l. Nedėlios rytą saulė tekėjo, 
Graži mergelė krėsle sėdėjo. (2 k.)

2. Išjoj Jasiulis į didį karą, 
Paliko Kasę verkiančią.

3. Jasius karą kariavojo, 
Kasė lovoje vaitojo.

4. Miela anyta motinėle, 
Pieški Jasiui gromatėlę.

5. O piešė, piešė uošvė gromatą 
Pas savo mielą žentelį:

6. Parjok, ženteli, ženteli, parjok, 
Jau tavo Kasė labai negali.

7. O kad Jasiulis dasižinotų, 
Šimtą mylelių nakčia parjotų,

8. Šimtą mylelių ir vieną, 

Vieną naktelę ir dieną.

9. O kai prijojo uošvės dvarą, 
Dunzgin, dunzgin langelį.

10. Vai, dunzga, dunzga langeliai. 
— O ar dar gyva Kasiulė?

H. Išeina sena uošvelė, 
Sutink žentelį vidur dvaro.

12. — Ar bėr dar gyva Kaselė, 
Ta mano miela mergelė?
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13.0 yra, yra nčrint ne-b-gyva, 
Žalėm grabely paguldyta,

14. Žalėm grabely paguldyta, 

Žalh kipėlu aprėdyta,

15. Žalė kipe'lu aprėdyta, 

Bažnytėlė pastatyta.

v
16. Šešios žvškės pnė šalies, 

Auksu kryžius ąnt sirdiės.

17. Bja Jasius įbažnyčę, 

Pfflė po kdju KasiMej,

18. Pfflė po kėju Kasiblej. 

Šaukės pnė DiSvu: o Diė'vaj,

19. Atėmej minu lelijos kvietką, 

Atimk ir minę iš tūju 

sviėtu.

20. Kad aš tos kviė'tkos ne 

nešiėsiu,

Tegu ąnt svietu ne vajk- 

ŠČlOSIU.

21.0, tu minu Kasė, Kaselė, 

Ištark manėj mėjlų žode'lj.

22. Aš pats išlejsiu, 
Vartus atke'lsiu, 

Jėsiu sau, josiu, 

Sau kitos jięškosiu.

23. Alė kad ir gausiu 

Tokiu gražumelu, 

Alė ne-b-gausiu 

Tdkm darbumelu,

24. Alė kad ir gausiu 

Tokiu darbumė'lu, 

Alė ne ginsiu 

Tikiu g r ej t u melu

25. Alė kad ir ginsiu 

Tokiu grejtumė'Iu, 
Alė ne-b-gausiu 

Tokiės išmanėlės.

1213.

R u g i ė n y t ė.

1. Par pušinė'lį, 2. Ej, atjė, atj6

Par beržinėlį, Jaunas bernelis
Atjė jaunas bernelis. | ds. Ąnt judbėnu žirgėlu.
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13. — O yra, yra, norint nebgyva, 
Žaliam grabely paguldyta,

14. Žaliam grabely paguldyta, 
Žaliu kipeliu aprėdyta,

15. Žaliu kipeliu aprėdyta, 
Bažnytėlėj pastatyta.

16. Šešios žvakės prie šalies, 
Aukso kryžius ant širdies.

17. Ein Jasius į bažnyčią, 
Puolė po kojų Kasiulei,

18. Puolė po kojų Kasiulei, 
Šaukės prie dievo: — O dievai,

19. Atėmei mano lelijos kvietką, 
Atimk ir mane iš tojo svieto!

20. Kad aš tos kvietkos nenešiosiu. 
Tegu ant svieto nevaikščiosiu.

21. O tu, mano Kasė, Kasele, 
Ištark manei meilų žodelj.

22. Aš pats išleisiu, 
Vartus atkelsiu, 
Josiu sau, josiu, 
Sau kitos ieškosiu.

23. Ale kad ir gausiu 
Tokio gražumėlio, 
Ale nebgausiu 
Tokio darbumėlio;

24. Ale kad ir gausiu 
Tokio darbumėlio, 
Ale negausiu 
Tokio greitumėlio;

25. Ale kad ir gausiu 
Tokio greitumėlio, 
Ale nebgausiu 
Tokios išmonėlės!

1213

Rugienytė

L Per pušynėlį, 
Per beržynėlį 
Atjoj jaunas bernelis. (2 k.)

2. Ei, atjoj, atjoj 
Jaunas bernelis 
Ant juodbėrio žirgelio.
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8. O kajp prijčjau 

ūšvės dvarelį, 
v
Saunų šuve'lį ščviau:—

4. O labs ryts-vikars 

Tevuj, močiiltej, 

Kąn vejk manu mergelė?

6. Tivu mergelė 

Sėrga, ne gali.

Ąnt rąnkelu nesama.

6. Dureles vė'nau, 

Ž6dį kalbėjau:—

Ar išgysi mergytė?

7. Rąnkėles spaudžiau, 
Žiedelį mdviau.

Suvlrku manu mergelė:—

(8. 'Ej, mčciut, mėčiui, 

Močiutė minu, 

Kam tu minę auginaj?

<9. .Ar ąnt vargėlu? 

Ar ąnt darbelu?

Ar ąnt žmonių kalbelu?

10. Ar ąnt žmonėlu 

Piktu kalbelu, 

Ąnt graudžiū ašarėlu?

11. Vėlyj būtumej 

Manę įme'tus

Į gilų ažerelj-,

12. Te aš buč bilvus, 

Te aš buč nardžius 

Margaja lydekėle.

1914.

N o r v i 1 i ė n ė.

1. Bėdnas aš bernelis, 

Apskrits siratėlis,

Rūpestinga širdis manu, 
Nėr kam patiėšyti.

| ds

2. ) Ne turiii tėvelu,

Ni senos močiutės, 

Aš ne turiii mergužėlės, 

Su kum pakalbėti.

3. ĄnkstI rytą kėlau,

Dureles pravėriau, 

Aš išgirdau gegužėlę 

Ginoje kukujant.

4. Ne gegelės balsas, 

Ni girios paukštėlu, 

Tik taj sena motynėlė 

Manę pagedaują.
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3. O kai prijojau 
Uošvės dvarelį, 
Saunų šūvelį šoviau:

4. — O labs ryts vakars 
Tėvui močiutei!
Ką veik mano mergelė?

5. — Tavo mergelė 
Serga, negali, 
Ant rankelių nešama.

6. Dureles vėriau, 
Žodį kalbėjau: 
— Ar išgysi, mergyte?

7. Rankeles spaudžiau, 
Žiedelį moviau, 
Suvirko mano mergelė:

8. — Ei močiut, močiut, 
Močiute mano, 
Kam tu mane auginai:

9. Ar ant vargelių, 
Ar ant darbelių, 
Ar ant žmonių kalbelių,

10. Ar ant žmonelių 

Piktų kalbelių, 
Ant graudžių ašarėlių?

11. Velij būtumei 
Mane įmetus 
Į gilų ežerėlį:

12. Ten aš būč buvus, 

Ten aš būč nardžius 
Margąja lydekėlei

1214

Norvilienė

i. Biednas aš bernelis, 
Apskrits siratėlis, 
Rūpestinga širdis mano, l 0 .

> K*
Nėr kam patiešyti. J

3. Anksti rytą kėliau, 
Dureles pravėriau, 
Aš išgirdau gegužėlę 
Girioje kukuojant.

2. Neturiu tėvelio 
Nei senos močiutės, 
Aš neturiu mergužėlės, — 
Su kuo pakalbėti.

4. Ne gegelės balsas, 
Nei girios paukštelio, 

Tiktai sena motinėlė 
Mane pagedauja.
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5. Žada miidu skirti, 

Pora ne lajkyti, 

Viėną keta sude'ginti, 

Ąntrą paskąndlnti.

6. Atskirk miidu, pėnaj, 

Su savu matčne,

Ne kad žmonis-pavydulej,—» 

Su savu liėžūvejs.

7. Nedėlos ryte'ly

Išgirdai varpe'lį, 

Uj, uj, uj, Diėvėli, 

Taj miidu atskyrė.

1915.

Didžpini.gajcitikė.

1. Šęn ėjnu, tęn ėjnu, 1 

Vis manu močiiitės nėra. Į

2. Nuėjnu į sekly'cę, 

Sekiyėio jaunimas šėką.

3. Šęn ėjnu... (J p.“).

4. Nuėjnu į svirnelį, 

Svirnely giminės geria.

5. Šęn ėjnu.... („1 p.“).

6. Nuėjnu į gr/nyčę, 

Crynyčio siuvejaj sitiva.

7. Siuvejaj, jauni brolėlej,

9. Seselę pravirkdindami:— 

Tau siūvam sierą suknelę.

10. Šęn ėjnu,... („1 p.“).

11. Nuėjnu } kamarą, 

Kamaro kai vi ūką j kita.

12. Kalviiikaj, jauni brolclej, 

.Kam liėjat auksu žiedelį?

13. Kalviūkaj atsakydami, 

Sese'lę pravirkdindami,

14. Seselę pravirkdindami:— 

Tau liejam auksu žiedelį.

Kam siūvat sierą suknėlę? 15. Sęn ėjnu,... („1 p.“).

.8. Siuvejaj atsakydami,

Sesėlę pravirkdindami,

16. Nuėjnu į bažnyėę, 

Stov bažnyčio trunelė,
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5. Žada mudu skirti, 
Poroj nelaikyti: 
Vieną keta sudeginti, 
Antrą paskandinti.

6. Atskirk mudu, ponai, 
Su savo malone, 
Ne kad žmonės pavyduoliai 
Su savo liežuviais!

7. Nedėlios rytelį 
Išgirdau varpelį, — 
Ui, ui, ui dieveli, 
Tai mudu atskyrė!

1215

Didžpinigaičiukė

l. Šen einu, ten einu, | 
Vis mano močiutės nėra, i

2. Nueinu į seklyčią — 
Seklyčioj jaunimas šoka.

3. Šen einu... (7 p.)

4. Nueinu į svirnelį — 
Svirnely giminės geria.

5. Šen einu... (1 p.)

6. Nueinu į grynyčią — 
Grynyčioj siuvėjai siuva.

7. — Siuvėjai, jauni broleliai, 
Kam siuvat sierą suknelę?

8. Siuvėjai atsakydami, 
Seselę pravirkdindami,

9. Seselę pravirkdindami: 
— Tau siuvam sierą suknelę!

10. Šen einu... (1 p.)

11. Nueinu į kamarą — 
Kamaroj kalviukai kala.

12. — Kalviukai, jauni broleliai, 
Kam liejat aukso žiedelį?

13. Kalviukai atsakydami, 
Seselę pravirkdindami,

14. Seselę pravirkdindami: 
— Tau liejam aukso žiedelį!

15. Šen einu... (1 p.)

16. Nueinu į bažnyčią — 
Stov bažnyčioj trūnelė,
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17. Stov bažn/čio trunėlė, 
Gėli manu močiiitė.

18. Trunėlę pravirdama, 

Močiutę budindama:—

19. Kelki, minu močiUtė, 

Pulkėlu rąngėjUžė,

20. Pulkilu rąngėjužėlė,
V
Širdelės ramintojoje.

21. Aš ne kilsiu, dukrelė, 

Skaūda minu galvelė.

1«1«.

Gėtautiėnė.

1. Par pušynėlį, 

Par beržynėlį 
Atjū jiunas bernelis. } ds.

2. Ej, atjd, atjo 

Jaunas bernelis 

Par lygųjį laukelį,

3. Ej, atjd, atjd 
Žalėms ūlyėioms

Ąnt žvangančiu žirgėlu:—

4. £abs ryts, labs vakars 

tfsvej-močiUtej, 

Kur yr tavu dukrėlė?

5. Manu dukrelė, 

Tivu mergele

Gul aukštamė svirnely,

6. Gtili svirnely, 

Sėrga, ne gali, 

Tik vąndenelį gina.

7. Dūk ma, močiUtė, 
Auksu rakte'lus, 

- Aš ėjčiau pažiurė'ti,

8. Ej, ėjčiau, ėjčiau 

Aš atlankyti, 
Jos žiedėtus maustyti.

9. Dureles vėnau, 

Rąnke'lę tvėriau: — 

Ar išgysi mergelė?

JLOj O ar išgysi, 

Manu gulbelė, 

Ar pirksiu dovanėles?

IT. Gyte-n'išgysiu, 

i Tėvu ne būsiu, 

Aš ėjsiu į kalnelį,

12. Aj, ėjsiu, ėjsiu 

'Aš į kalnelį 
Pas senąjį tėvelį-
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17. Stov bažnyčioj trūnelė, 
Guli mano močiutė.

18. Trūnelę praverdama, 
Močiutę budindama:

19. — Kelki, mano močiute, 
Pulkelio rengėjuže.

20. Pulkelio rengėjužėle, 
Širdelės ramintojėle!

21. — Aš nekelsiu, dukrele, 
Skauda mano galvelė!

1216

Gotautienė

l. Per pušynėlį, 
Per beržynėlį 
Atjoj jaunas bernelis; (2 k.)

2. Ei, atjoj, atjoj 
Jaunas bernelis 
Per lygųjį laukelį;

3. Ei, atjoj, atjoj 
Žalioms ūlyčioms 
Ant žvengiančio žirgelio:

4. — Labs ryts, labs vakars 
Uošvei močiutei!
Kur yr tavo dukrelė?

5. — Mano dukrelė, 
Tavo mergelė, 
Gul aukštame svirnely,

6. Guli svirnely, 
Serga, negali, 
Tik vandenėlį geria.

7. — Duok man, močiute, 
Aukso raktelius, 
Aš eičiau pažiūrėti;

8. Ei, eičiau, eičiau 
Aš atlankyti, 
Jos žiedelius maustyti.

9. Dureles vėriau, 
Rankelę tvėriau: 
— Ar išgysi, mergele?

10. O ar išgysi, 
Mano gulbele, 
Ar pirksiu dovanėles?

II. — Gyti n’išgysiu, 
Tavo nebūsiu, 
Aš eisiu į kalnelį,

12. Ai, eisiu, eisiu 
Aš į kalnelį 
Pas senąjį tėvelį.

349



13. Manu tėvelis 

Aukštim kalnely 

Po siėraja žemelė.

14. Mergytė minu, 

Jaunėji minu, 
Kur yr tavu broMlej?

15. Minu brolelėj, 

O tavu svajnej

Ąnt dviru grabą daru,

16. Ej, daru, daru 

Minėj trundlę 

Baltės liėpos lęntelu.

17. Ej, tegii diraj, 
Te budavėja, 

Tu jėje ne gulėsi,

18*  Ej, tegū diraj, 

Tegb dabina, 

Rejks jiems patiems te gūlti.

19. Ai padirbdinsiu 

Sivu mergelėj 

Aukšliu cidabrė'lu,—

20. Vis nū aukseluj 

Nū cidabrė'lu

Dėjmentu ąntvožė'lis.

22. Aš apkajšysiu 

Sivu mergelę, 
Žalajsejs mejrunėlejs,

23. Aš apstatysiu 

Savu mergelę 

Kū šviesiausioms žvakelėms:

24. O kas kąmpelis
Vis po žvakelę 

Ryts vakarėlis de'ga.

25. Aš pakavėsiu 

Sivu mergdlę 

Margėje bažnytėlė,

'26 Margo bažnyčio, 

Pujkiiusio viėto, 
Po stikllnejs ląngelejs.

27. Aš palijdosiu 

Sivu mergėlę 

Su didžiu gražu melu:

28. Su raudojė'lejs, 

Su bugnužė'lejs, 

Su garsėjsejs varpėlejs;

29. Su kunįgė'lejs, 

Su mokinė'lejs, 

Su margajs vargonėlejs.

21. Aš įdėdinsiu 

Galė galvelu 

Zerkollnį ląngelj,

30. Baudėjos r atida, 
Žekelej švenčia, 

Močititė gratidžej vėrkift.
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13. Mano tėvelis 
Aukštam kalnely 
Po sierąja žemele.

22. Aš apkaišysiu
Savo mergelę
Žaliaisiais meirūnėliais.

14. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Kur yr tavo broleliai?

23. Aš apstatysiu
Savo mergelę
Kuo šviesiausioms žvakelėms!

15. — Mano broleliai, 
0 tavo svainiai, 
Ant dvaro grabą daro;

24. 0 kas kampelis 
Vis po žvakelę 
Ryts vakarėlis dega.

16. Ei, daro, daro 

Manei trūnelę 
Baltos liepos lentelių.

25. Aš pakavosiu 

Savo mergelę 
Margoje bažnytėlėj,

17. Ei, tegu darai, 
Tebudavoja, 
Tu joje negulėsi;

26. Margoj bažnyčioj, 
Puikiausioj vietoj, 
Po stikliniais langeliais.

18. Ei, tegu darai,
Tegu dabina,

Reiks jiems patiems ten gulti.

27. Aš palaidosiu
Savo mergelę

Su didžiu gražumėliu:

19. Aš padirbdinsiu
Savo mergelei
Aukselio sidabrėlio, —

28. Su raudojėliais,
Su būgnužėliais,
Su garsiaisiais varpeliais,

20. Vis nuo aukselio, 
Nuo sidabrėlio, 

Deimanto antvožėlis.

29. Su kunigėliais,
Su mokinėliais, 
Su margais vargonėliais.

21. Aš įdėdinsiu 

Gale galvelės 
Zerkolinį langelį.

30. Raudojos rauda,

Zėkeliai švenčia, 
Močiutė graudžiai verkia;
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31. Mokinėj giėda, 

Vargonaj gaudžia, 

Bernužis gajlej žlęmbia.

32. Ar aš ne p&jkas 

Buvau bernelis, 

Kad ne klausiau merge'lės,

33. Kad aš ne klausiau 

Savu merge'lės: 

Kur dėsiu vajnikėlj?

34.. Ar į trunelę, 

Ar į rąnke'les, 

Ar ąnt glodnos galvelės?

35. O ar ąnt glodnės 

Jėsios galvelės 

Už geltėnu kasėlu?

36. Ne į trunėlę, 

Ne į rąnkėles, 
Tik už geitti kasėlu.

37. Aš atląnkysiu 

Sivu mergelę 

Kas nedėlds rytelį

38. Aš pažiurusiu 

Savu merge'lės, 

Ar jos žiba žiėde'lej?

39. Ar žiba žiė'daj, 
Ar skajstus vėjdaj, 

Ar žalif vajnikėlis?

40. Manu merge'lės 

Blė'dnas vejde'lis, 

Pavftęs vajnikėlis,

41. Skrustelej šalti, 

Rąnkėlės baltos, 

Surud/ję žiėde'lej.

42. Aš nusipirksiu 
Sau žėlavė'lę, 

Gedėsiu savu mergelės:

43. Dev/mas diėnas. 
Žirgą ne šėrsiu, 

Ni patsaj ne valgysiu.

44. Meiliji, šėlmi, 

Ne-tiėsą kalbi, 

Tu mknę ne gedėsi;

45. Mknę iŠlėjsi, 

Vartbs užkelsi, 

Pats pas kitą Dujėsi.
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31. Mokiniai gieda, 
Vargonai gaudžia, 
Bernužis gailiai žlembia.

32. Ar aš ne paikas 
Buvau bernelis, 
Kad neklausiau mergelės,

33. Kad aš neklausiau 

Savo mergelės, 
Kur dėsiu vainikėlį:

34. Ar į trūnelę, 
Ar į rankeles, 
Ar ant glodnios galvelės,

35. O ar ant glodnios 
Josios galvelės 
Už geltonų kaselių?

36. Ne į trūnelę, 
Ne į rankeles, 
Tik už geltų kaselių.

37. Aš atlankysiu 
Savo mergelę 
Kas nedėlios rytelį,

38. Aš pažiūrėsiu 

Savo mergelės, 
Ar jos žiba žiedeliai,

39. Ar žiba žiedai, 
Ar skaistūs veidai, 
Ar žaliuoj vainikėlis?

40. Mano mergelės 
Blėdnas veidelis, 
Pavytęs vainikėlis,

41. Skruosteliai šalti, 
Rankelės baltos, 
Surūdiję žiedeliai.

42. Aš nusipirksiu 
Sau žėlavėlę, 
Gedėsiu savo mergelės:

43. Devynias dienas 
Žirgą nešersiu 
Nei patsai nevalgysiu.

44. — Meluoji, šelmi, 
Netiesą kalbi, 
Tu manęs negedėsi:

45. Mane išleisi, 
Vartus užkelsi, 
Pats pas kitą nujosi!
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191?

Staniulytė.

1. Uj, uj, uj, uj, uj,
Strazdas vivavu: ds

Kur nutūpsiu,nakvosiu?

3. Uj, uj, uj, uj, uj, 
Ąnt tos šakelės 

Strazdu kojos prišąlu.

2. Vyšnių sodely 

Ąnt jovarė'lu, 

Te nutūpsiu, dajnusiu.

4. Tekėk, saulelė, 

Par žalą glrę, 

Tirpink strazdu koje'les.

5. Nu strazdu kojų 

Le'daj lužeju, 

Vąndenelej tekė'ju.

ISIS.

D a j 1 y d a 1 ė.

1. Visą čė'są ulavojau,

Ąnt maru ne bėjau, 

Ir atė'ju ta dienelė, į 
Kad jau rėjkia mirti, j

2. Daru grabą be durelu,

Viršų be ląngėlu, 

Kad vėjelis ne įpūstu, 

Ni saulė n' įvėjtu.

3. Tėvs ir matė dukružėlę 

J grabą įdėju,

O brolelej ir seselės 

Laukelu lydė'ju.

4. Kajp nulejdu pas bažnycę, 

Varpaj suzvanavu, 

Kurie' mastė ir raudoju, 

Visi apsistojo.

5. Lc'džia manę į bažuyčę, 

tiz'deg šešias žvakes, 

Praded kūnįgs mišias lajkyt, 

Meldžias visi gęntys.
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1217

Staniulytė

l. Ui, ui, ui, ui, ui, 
Strazdas vivavo: 
Kur nutūpsiu, nakvosiu?

3. Ui, ui, ui, ui, ui,
2 k. Ant tos šakelės 

Strazdo kojos prišalo!

2. Vyšnių sodely 
Ant jovarėlio, — 
Ten nutūpsiu, dainuosiu.

4. Tekėk, saulele, 
Per žalių girią, 
Tirpink strazdo kojeles!

5. Nuo strazdo kojų 
Ledai lūžėjo, 
Vandenėliai tekėjo!

*1218

Dailydalė

l. Visą čėsą uliavojau, 
Ant maro nebojau, — 
Ir atėjo ta dienelė, 
Kad jau reikia mirti.

3. Tėvs ir motė dukružėlę 
Į grabą įdėjo, 
O broleliai ir seselės 
Laukeliu lydėjo.

2. Daro grabą be durelių, 
Viršų be langelių, 
Kad vėjelis neįpūstų 
Nei saulė n'įeitų.

4. Kai nuleido pas bažnyčią, 
Varpai suzvanavo, — 
Kurie mąstė ir raudojo, 
Visi apsistojo.

5. Leidžia m;ane į bažnyčią, 
Uždeg šešias žvakes, 
Praded kunigs mišias laikyt, 
Meldžias visi gentys.
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6. E, jus gęntys, giminajtės.

Jus manu miėlausios, 

Lėjskit manę į dūbe'lę, 

Kkskit kū gilausej.

8. E, jus brolej, jus seselės, 

Kajp jus če sugrjnšit, 

Kajp atkasit kaulus grabė 

Manę ne pažinsit.

7. E, jus gęntys, giminajtės, 

Kajp atsimjnsit,

Taj jus mknę vargulei?

Po kojų pamjnsit.

9. Taj tokia bėda ne viėnaj 

Jaunaj mėrgaj stojas, 

Kurį ąnt svietu būdama, 

Gražybėms dabojas.

1919.

Senkauskiėnė.

1. Ej, bask, bask, 

Musu seserėlė, 

Gynė jaute'lus I 

Į giruželę, J

2. Gynė jautei us 

Į giružėlę;

Kalbin bernelis, 
v
Salė ėjdamas.

3. Ej, atsitrauki, 
v
Sėlmi-bernužė'li, 

Juk žinaj patsaj, 

Kad aš siratelė;

4. O aš ne turiii 

Senės motynėlės,

Senės močiutės, 

Užtarytojėlės.

5. Manu močiūtė 
Aukštam kainužely, 

Aukštkm kalnely, 

Naujam grabely;

6. Ąnt jos kapelų 
Žėlė žolynelej, 

Ąnt žolynėlu 
Žiba rasužėlė.

7. O aš tariausi, 

Rytu rasužėlė,— 

Mūsų sesūtės 

Gajlos ašarėlės.
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6. E jūs, gentys, giminaitės, 
Jūs mano mieliausios, 
Leiskit mane į duobelę, 
Kaskit kuo giliausiai!

7. E jūs, gentys, giminaitės, 
Kai atsiminsit, 
Tai jūs mane varguolėlę 
Po kojų paminsit!

8. E jūs, broliai, jūs, seselės, 
Kai jūs čia sugrįšit, 
Kai atkasit kaulus grabe, 

Mane nepažinsit.

9. Tai tokia bėda ne vienai 
Jaunai mergai stojas, 
Kuri, ant svieto būdama, 
Gražybėms dabojas!

1219

Senkauskienė

l. Ei, basa, basa 

Mūsų seserėlė 
Ginė jautelius 
Į giružėlę;

2. Ginė jautelius 
Į giružėlę, — 
Kalbin bernelis, 
Šalia eidamas.

3. Ei, atsitrauki, 
Šelmi bernužėli, 

Juk žinai patsai, 
Kad aš siratėlė!

4. O aš neturiu 
Senos motinėlės, 
Senos močiutės 
Užtarytojėlės.

5. Mano močiutė 
Aukštam kalnužėly, 
Aukštam kalnely, 

Naujam grabely.

6. Ant jos kapelio 
Žėlė žolynėliai, 

Ant žolynėlių > 
Žiba rasužėlė.

7; O aš tariausi — 
Ryto rasužėlė, — 
Mūsų sesutės 
Gailios ašarėlės.
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1990

Stankuvienė.

l.Aš turėjau seną matę,

e, e,
Liėpė manėj ždnytisi, 

e, e, e (*),

(*) Ąnt tu pavydalu somffk „e, e, e“, žėdnam posme 
žemiaūs.

ds.

2. Aš parvedžiau jauną pičę, 

Kad pasiūtu tarbą plačę.

3. Ej, tu, matė, tu, senūji, 

Kur tu dėsi manu pačę?

4. Tavu pati seklyčioje, 

Pačiū vinausio kėrčioje.

5. Aš išjūdams karūmenę, 

Aš palikaū sėvu pačę, 

6. Be-vėrpiančę baltus links, 
Be-itudžiančęplūnas drėbęs.

7. Aš parjojęs iš karūmenės, 

Jau nerąndk savu pačiūs.

8.0, tu, mėtė, tu, senūji, 

Kur tu dėjej mdnu pačę?

9. Tavu pati bažnyčioje, 
Žalėm grabė paguldyta,

10. Ž^lėm grabė paguldyta, 

Pionūms drūbėms aprėdyta, 

21. Tavu mėtė

11. Pionūms drčbėms aprėdyta, 

Sešiūms žvėkėms apstatyta, 
V

12. Sešičms žvakėms apstatyta, 

Salė dūriu pastatyta.

13. Išsitraukė sūnus kardą, 

Nof nukirsti matės galvą.

14. Kirsčiau matės šaljn galvą, 

Lė'ktu galva, kajp kopūstas,

15. Lė'ktu galva, kajp kopūstas, 

Bėgtu kraujas, kajp upe'lis.

16. Mėnu pačiu pilnas sviėtas, 

Manu matė tik ta viėna.

17. Mėnu matė tik ta vidna, 

Kuri mėnę užauginu.

18. Grjfnščiau atgal karūmenę, 

Tunū slūžmą, vlršinįnką.

19. Vlršinįnkaj, vajkščiodami, 

Trauku pečius, žiūrėdami.

(„Kiti tajp bajgia“)

20. Jįn sūdraudė senas tė'vas:— 

Tu ne kirsi senos matės.

toje' viė'na.
Tėvu pačiū pilnas sviė'tas.
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•1220

Stankuvienė

1. Aš turėjau seną motę, 
E, e, e, 
Liepė manei ženytisi, 
E, e, e.*

2 k.

2. Aš parvedžiau jauną pačią, 
Kad pasiūtų tarbą plačią.

3. —Ei tu, mote, tu senoji, 
Kur tu dėsi mano pačią?

4. — Tavo pati seklyčioje, 
Pačioj vyriausioj kerčioje.

5. Aš, išjodams kariuomenę, 
Aš palikau savo pačią.

6. Beverpiančią baltus linus, 
Beaudžiančią plonas drobes.

7. Aš, parjojęs iš kariuomenės, 
Jau nerandu savo pačios.

8. — O tu, mote, tu senoji, 
Kur tu dėjai mano pačią?

9. — Tavo pati bažnyčioje, 
Žaliam grabe paguldyta,

10. Žaliam grabe paguldyta, 
Plonoms drobėms aprėdyta,

11. Plonoms drobėms aprėdyta, 
Šešioms žvakėms apstatyta,

12. Šešioms žvakėms apstatyta, 
Salia durų pastatyta.

13. Išsitraukė sūnus kardą, 
Nor nukirsti motės galvą!

14. Kirsčiau motės šalin galvą, 
Lėktų galva kaip kopūstas,

15. Lėktų galva kaip kopūstas, 
Bėgtų kraujas kaip upelis!

16. Mano pačių pilnas svietas, 
Mano motė tik ta viena,

17. Mano motė tik ta viena, 
Kuri mane užaugino!

18. Grįžčiau atgal kariuomenę, 
Turiu slūžmą, viršininką.

19. Viršininkai vaikščiodami 
Trauko pečius žiūrėdami.

Kiti taip baigia:

20. Jį sudraudė senas tėvas: 
— Tu nekirsi senos motės, —

21. Tavo motė toji viena,
Tavo pačių pilnas svietas!

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „E, e, e.“
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1991.

Norviliene.

1. Galė kiėmužėlu 

Jaunu jaunimėlis, 

Lejsk minę, berneli, 
{ jaunimiižį.

4. Ej, ne bark, ne bark, 

Minę, bernužėli, 

Juk z'inaj, ne turiil 
Užtarėjužėlu.

2. Aš tam jaunimėly— 

LikI gajdūžiu, 

Lik baitaj aušrele j, 

Lik pusritūžiu.

3. Ej, barė, barė 

Minę bernužėlis, 

Kad ilgaj buvau 

Tam jaunimužėly.

5. Manu motynėlė, 

Užtarėjuželė, 

Jau senėj kajp gul 

Aukštam kalnužely.

6.. O ąnt jos kapelų 

Palrėjej rietė, 

Galė galvėlu 

Rožė žydėju

Sadauskienė.

1. Aš dajnėlu daugiaūs ne dajnusiu, }ds. 

Aš raudytę, raudą raudosiu.

Raūdą, raudą, raudytę raudosiu. į ds.

2. O dėl kū-gi daugiaūs ne dajnusi?

O nū ku-gi raudūtę raudosi, 

Raudą, ratidą, raudūtę raudosi? } ds.

3. Gavaū v/rą puscigonėlį, 

Jis majnė bėrą žirgužėlį, 

Raūdą, raudą, raudūtę raudosiu.
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1221

Norvilienė

l. Gale kiemužėlio
Jaunų jaunimėlis, —
Leisk mane, berneli, l _ .

? K
Į jaunimužį! j

4. Ei, nebark, nebark 
Mane, bernužėli, 
Juk žinai, — neturiu 
Užtarėjužėlio:

2. Aš tam jaunimėly — 
Ligi gaidužių, 
Lig baltai aušrelei, 
Lig pusrytužių.

3. Ei, barė, barė 
Mane bernužėlis, 
Kad ilgai buvau 
Tam jaunimužėly.

5. Mano motinėlė 
Užtarėjužėlė 
Jau seniai kaip gul 
Aukštam kalnužėly.

6. O ant jos kapelio 
Paliejai rietė, 
Gale galvelės 
Rožė žydėjo.

•1222

Sadauskienė

L — Aš dainelių daugiau nedainuosiu, (2 k.) 
Aš raudutę, raudą raudosiu, 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu. (2 k.)

2. — O dėl ko gi daugiau nedainuosi, 
O nuo ko gi raudutę raudosi, 
Raudą, raudą, raudutę raudosi? (2 k.)

3. — Gavau vyrą pusčigonėlį, 
Jis mainė bėrą žirgužėlį, — 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu.
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4. Žirgužėlį tąn vičną turėju, 

Ir tąn patį jau parjodinSju, 

Raudą, raudą,raudytę raudūsiu.

5. Aš dajnelu... („T p.“).

6. O dėl k4... („2 p.“).

7. Gavau vyrą tikrą pijokė'lį,

Jis pragė'rė, ma sajonė'Iį, 

Raūdą, raudą, raudbt? raudosiu.

8. SajonSlį tąn viė'ną turėjau, 

Ir tu patiė's ne pardėvė'jau, 

Raudą, raudą, raudytę raudosiu.

9. Aš dajnelu. . („1 p “).

10. O dėl kū... („2 p.“).

11. Gavau vyrą kažemėkė'lį (),  

Tur dėl manęs skaudų bizunSlį, 

Raudą, raudą, raudiltę raudosiu:

*

12. Aš ne galū ni kam pasiskųnsti, 

Pas močiūtę aš savu nusprūsti, 

Raudą, raudą, raudiltę raudosiu.

1«>8.

M o c k y t ė.

1. Ąnt kalšdu daūgel švęnčiu, 2. 

Atslgulau viena,

Uj, uj, uj, uj, uj, > 3
Atslgulau viena (**).  |

Da gajde'lej ne giėdoju, 

Lovelė suiūz'u.

Ir išėjna motynė'lė 
Iš aukštu svirne'lu*

(♦j Kažemė'kas=g ar bonus.

(*)  Ąnt tu pavydalu somffk „uj, uj, uj, uj, uj, su ąntrk 
ajlk žė'dnam posme žemiaūs.
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4. Žirgužėlį tą vieną turėjo' 
Ir tą patį jau parjodinėjo, — 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu.

5. — Aš dainelių... (1 p.)

6. — O dėl ko... (2 p.)

7. — Gavau vyrą tikrą pijokėlį, 
Jis pragėrė man sijonėlį, — 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu.

8. Sijonėlį tą vieną turėjau 
ir to paties nepardėvėjau, — 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu.

9. — Aš dainelių... (1 p.)

10. — O dėl ko... (2 p.)

11. — Gavau vyrą kažemėkėlį, 
Tur dėl manęs skaudų bizūnėlį, — 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu.

12. Aš negaliu niekam pasiskųsti, 
Pas močiutę aš savo nusprūsti, — 
Raudą, raudą, raudutę raudosiu.

1223
Mockytė

l. Ant kalėdų daugel švenčių, 
Atsiguliau viena, 
Ui, ui, ui, ui, ui, l 2 k
Atsiguliau viena.*  j

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ui,

2. Dar gaideliai negiedojo, — 
Lovelė sulūžo.

3. Ir išeina motinėlė 
Iš aukšto svirnelio,

ui, ui, ui, ui“ su antrąja eilute.
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4. Ir užkirtu dūk r y te lej

Už dldžę savAlą.

5. Raūda, vėrkia dukrytėje, 

Močiutės nuplakti.

6. Cit, ne vėrki, dukrytė'lė, 

Daugiaūs ne-be-plak siu.

7. Kjnkyk, brūlau, bėrus 

žirgus 

{ natiję brikelę,

8. Vežk, broleli, seserėlę

l svėčięję šalį; 
v

9. Sąndys darbus ir žingsnius 

Svečiūje Salelė.

1994.

Senkauskiėnė.

1. Nuvažiūsiu į Krajyną, 

Suderėsiu su Ragina. |ds.

2. N' įvažiavau pūs? kėlu, 

Susitįnkū ūšvytėlę,

3. Susitįnkū ūš vytelę, 

Raginelės motynėię:—

4. Labą dieną, ūsvytėlė, 

Kąn be-vėjkia Raginėlė?

5. Tavu miela  Raginėlė*

(♦) Palygink 535 dajną.

Ąnt lęntėlės paguldyta, 

ll.Raginėlę pakavusiu 
Žėlavėlę vis nešiūsiu.

6. Ąnt lęntėlės paguldyta, 

Plonoms drobėms aprėdyta,

7. Plonoms drūbėms aprėdyta, 

Žaloms rūtoms apkajšyta.

8. Ar nū Dievu tajp žadėta? 

Ar taj žmoniū pavydėta?

9. Pirmą mėrgą -paniekinau, 

Ragiuėlės ne-be-gavaū

10. Visi ponaj rodavūju, 

Kum aš jaunas žėlavūju.

199d.

G 6 ta u t i ė n ė (*).

1. Žalo girelė į Ąnt įnžūlėlu |
Žals ąnžūlėlis, J Žalį lapelėj. J
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4. Ir užkirto dukrytėlei 
Už didžią savalią.

5. Rauda verkia dukrytėlė, 
Močiutės nuplakta.

6. — Cit, neverki, dukrytėlė, 
Daugiau nebeplaksiu!

7. — Kinkyk, brolau, bėrus žirgus 
Į naują brikelę,

8. Vežk, broleli, seserėlę
Į svečiąją šalį;

9. Sandys darbus ir žingsnelius 
Svečioje šalelėj.

1224
Senkauskienė

l. Nuvažiuosiu į Krajiną, 
Suderėsiu su Regina. (2 k.)

2. N'įvažiavau pusę kelio — 
Susitinku uošvytėlę,

3. Susitinku uošvytėlę, 
Reginėlės motinėlę:

4. — Labą dieną, uošvytėlę, 
Ką beveikia Reginėlė?

5. — Tavo miela Reginėlė 
Ant lentelės paguldyta,

6. Ant lentelės paguldyta, 
Plonoms drobėms aprėdyta,

7. Plonoms drobėms aprėdyta, 
Žalioms rūtoms apkaišyta.

8. Ar nuo dievo taip žadėta, 
Ar tai žmonių pavydėta?

9. Pirmą mergą paniekinau, 
Reginėlės nebegavau.

10. Visi ponai rodavojo, 
Kuo aš jaunas žėlavoju.

ll. Reginėlę pakavosiu, 
Žėlavėlę vis nešiosiu.

1225
Gotautienė

l. Žalioj girelėj 
Žals ąžuolėlis, 
Ant ąžuolėlio 
Žali lapeliai.

2 k.

2 k.
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ds

2. NtfMrš lape'lej, Ąnt klevužėlu

Užaugs ir kiti, Žalį lapilžej.

Numirs tėvelis,
8. Nubirs lape'lej

Jau ne bus kitu. Užaugs ir kiti,

3. Aš siratčlis, Numirs broltižis,

Aš be tėvužiu, Jau ne bus kitu.

Kajp ir jaute'lej
9. Aš siratė'lis,

Be artojbžiu. Aš be broiiižiu.

4. Žalo girelė Kajp bSri žirgėlej
Žala liepelė, Be šerėjbžiu.

Ir ąnt liepelės 10. Žalo gire'lė
Žali lapelėj. Žala sadula,

5. Nubirs lapelėj, Ir ąnt sadutės

Užaugs ir kiti, Žali lapilžej.

Numirs matilšė, 11. Nubirs lape'lej,
Jau ne bus kitos. Užaugs ir kit'i,

6. Aš siratelė, Numirs seselė,

Aš be m atilsės, Jau ne bus kitės.

Kajp ir drobelės
12. Aš siratelė,

Be audėjbžės.
Aš be sesbžės,

7. Žalo gire'lė, Kajp žalos rute'les
Žalas kleviižis, Be skinėjiižės.

D i b k u v i ė n ė.

1. Mocibtė manu, Kam manę mažą
Senoji manu, Valo auginaj?
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2. Nubirs lapeliai, 
Užaugs ir kiti, 
Numirs tėvelis, 
Jau nebus kito.

7. Žalioj girelėj 
Žalias klevužis, 
Ant klevužėlio 
Žali lapužiai.

3. Aš siratėlis, 
Aš be tėvužio, 
Kaip ir jauteliai 
Be artojužio.

8. Nubirs lapeliai, 
Užaugs ir kiti, 
Numirs brolužis, 
Jau nebus kito.

4. Žalioj girelėj 
Žalia liepelė 
Ir ant liepelės 
Žali lapeliai.

9. Aš siratėlis, 
Aš be brolužio, 
Kaip bėri žirgeliai 
Be šėrėj užio.

5. Nubirs lapeliai, 
Užaugs ir kiti, 
Numirs motušė, 
Jau nebus kitos.

10. Žalioj girelėj 
Žalia sedula 
Ir ant sedulos 
Žali lapužiai.

6. Aš siratėlė, 
Aš be motušės, 
Kaip ir drobelės 
Be audėjužės.

II. Nubirs lapeliai, 
Užaugs ir kiti, 
Numirs seselė, 
Jau nebus kitos.

12. Aš siratėlė, 
Aš be sesužės, 
Kaip žalios rūtelės 
Be skynėjužės.

1226

Dabkuvienė

l. Močiute mano, 
Senoji mano, 
Kam mane mažą 
Valioj auginai?
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2. Valo auginaj, 

Ilgėj migdinėj, 

Lik pusrytelu 

Ne pribbdinaj?

5. O kajp išėjsiu 

Į žmonių marčias, 

Ne lajkys manę 

Tokikm lustilžy.

4. Dlrbdins grėblelį, 

Įsodins kotelį, 

Ves manę jauną 
v
Siėndlu grėbti.

5. Kiek kartu traukiau, 

Tiek graūdžej verki aū 

Ąnt siėrčs žemės 

Parsipūtdama,

6. Ąnt sieros že'mėą 

Parsipūldama, 

Ąnt baltu r^nku 

Pasiręmdama.

7. O, tu; žemelė, 

O, tu, siėroji, 

Atėmej tėvą 

Ir motynelę,

8. Atėmej tėvą 

Ir motynelę, 

Atimk ir mknę 

Vargti merge']?.

9. Gėrhžy()  gimiau, 

Gėrdžy augau, 

Už vargū bernu 

Tik nutekėjau.

*

(*) Gėris alkstąs, raskažius.

G 6 t a u t i ė n ė.

1. Manu tėve'] u margi dvaraj, 

Vidiir dvare'lu kalnilžis.|ds.

2. Ąnt tu kalnėlu liepužėlė, 

Po ta liepele sesdžė

3. Su dvarunėlejs kalbėjo, 
Auksu žiedelį dereju.

4. O ir pamatė broiužė'lej, 

O ir pasakė tėvužė'luj.

5. Petnyčios rytą tajp ąnkstl 

Tėvas dukrelę mokinu,

6. Tėvas dukrelę mokinu, 

į dunojėlį skąndlnu.
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2. Valioj auginai, 
Ilgai migdinai, 
Lig pusrytėlių 
Nepribudinai?

3. O kai išeisiu 
Į žmonių marčias, 
Nelaikys mane 
Tokiam liustužy:

4. Dirbdins grėblelį, 
Įsodins kotelį, 
Ves mane jauną 
Šienelio grėbti.

5. Kiek kartų traukiau, 
Tiek graudžiai verkiau, 
Ant sieros žemės 
Parsipuldama,

6. Ant sieros žemės 
Parsipuldama, 
Ant baltų rankų 

Pasiremdama.

7. O tu, žemele, 
O tu, sieroji, 
Atėmei tėvą 

Ir motinėlę!

8. Atėmei tėvą 

Ir motinėlę, 
Atimk ir mane, 
Vargų mergelę!

9. Gėružy gimiau, 
Gėružy augau, 
Už vargų berno 
Tik nutekėjau!

•1227

Gotautienė

l. Mano tėvelio margi dvarai, 
Vidur dvarelių kalnužis. (2 k.)

4. O ir pamatė brolužėliai, 
O ir pasakė tėvužėliui.

2. Ant to kalnelio liepužėlė, 
Po ta liepele sesužė

5. Pėtnyčios rytą taip anksti 
Tėvas dukrelę mokino,

3. Su dvarunėliais kalbėjo, 
Aukso žiedelį derėjo.

6. Tėvas dukrelę mokino, 
į dunojėlį skandino.
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7. Ej, už kū, dėl kū, tėvužė'li, 13. Margus kurtelus vadžiojus. 

Dėl kū seselę skąndinaj? Auksu trubėlėms tnubavu.

8. Ardei tu dvejū žodužė'lu? 

Ar dėl aukse'lu žiėdūžiu?

9. Ne dėl tu dvejū žodužė'lu, 

Tik dėl auksėlu žiėdūžiu.

10. Nedėlos rytą tajp ąnksti, 

Brolėj seselės jiėškoju,

11. Brolėj seselės jiėškoju, 
Aukštajs kalnėlejs vajkščioju

12. Aukštajs kalnėlejs vajksčioju, 

Margus kurtelus vadžiojus,

14. O ir suradu sesužėlę 

Vidhr dunojaus dugnūžiu,

15. Žalajs maurėlejs aptiė'stą, 

Baltoms smiltelėms apdumtą.

16. Skajstus vejdėlej mė'lyni, 

Pūjkus rubėlej dumblini;

17. Jos vajnikė'lej pelė'ju, 
Auksu žiėdėlej rudyju,

18. Baltos rąnkėles rūdyne. 

O jos kaselės burlyne.

G o t a u t i ė n ė.

1. Jasihlis į vdjną joju, Į 
Marė'graūdžej raudoju. f

2. Ne verk, Marė, tu, manu, 

Gal pagrjnšiu aš namū

6 . Marė, aš ne tikėjau, 

Kad tu esi ąnt lęntos.

7 .Deg žvakelės pnė šahės, 

Auksu kryžius ąnt širdies

3. Jasius vajną vajoj u. 

Marė sųnkej vajtoju

4. Ne dūsauki, Marėlė, 

Rasi sugrjnš da atgal.

5. Parjo Jasius iš vajuos, 

R^nda Marę ąnt lęntds.

8. Mare, tu, iš gajiaščiu 

Atslgulej ąnt lęntds.

9. Rejks maldyt dajninĮnkus. 

Kad dajnūtu dajnėles,

10. Kad dajnūtu dajnėles 

Apiė manu Marelę, 
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7. — Ei, už ką, dėl ko, tėvužėli, 
Dėl ko seselę skandinai?

8. Ar dėl tų dviejų žodužėlių, 
Ar dėl aukselio žiedužio?

9. — Ne dėl tų dviejų žodužėlių, 
Tik dėl aukselio žiedužio.

10. Nedėlios rytą taip anksti 
Broliai seselės ieškojo,

11. Broliai seselės ieškojo, 
Aukštais kalneliais vaikščiojo,

12. Aukštais kalneliais vaikščiojo, 
Margus kurtelius vadžiojos,

13. Margus kūnelius vadžiojos, 
Aukso triūbelėms triūbavo.

14. O ir surado sesužėlę 
Vidur dunojaus dugnužio,

15. Žaliais maureliais aptiestą, 
Baltoms smiltelėms apdumtą, —

16. Skaistūs veideliai — mėlyni, 
Puikūs rūbeliai — dumblini,

17. Jos vainikėliai pelėjo, 
Aukso žiedeliai rūdijo,

18. Baltos rankelės rūdyne, 
O jos kaselės burlyne!

1228

Gotautienė

l. Jasiulis j vainą jojo, 
Marė graudžiai raudojo.

2. Neverk, Mare tu mano, 
Gal pagrįšiu aš namo!

6. Mare, aš netikėjau, 
Kad tu esi ant lentos!

7. Deg žvakelės prie šalies, 
Aukso kryžius ant širdies.

3. Jasius vainą vajojo, 
Marė sunkiai vaitojo.

8. Mare, tu iš gailesčio 
Atsigulei ant lentos!

4. Nedūsauki, Marele, 
Rasi sugrįš dar atgal!

5. Parjoj Jasius iš vainos, 
Randa Marę ant lentos.

9. Reiks maldyt dainininkus, 
Kad dainuotų daineles,

10. Kad dainuotų daineles 
Apie mano Marelę-
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11. Rejks maldyt raudojSlus, 

Kad raudėtu raudeles,

12. Kad randėtu raudeles 

ApiS manu mylimą.

13. Rejks maldyt mastėjėlus, 

Kad mastytu mastėles,

14. Kad mastytu maste'les 

Apie manu viešnelę.

15. Rejks maldyt grabdarėlus, 

Kad padirbtu grabeli,

16. Kad padirbtu grabelį, 

Dėlėj manu Marelės

17. Rejks maldyti zvanonus, 

Kad zvanutu varpe'lejs,

18. Kad zvanutu varpe'lejs, 

Vėiug Marės siavėlės.

19. Rejks maldyti švęntlkus, 

Kad lajkytu maldeles,.

20. Kad lajkytu maldeles, 

Už Marelės vėlelę.

21. Rejks maldyti dudonus, 

Kad dudStu dūdelėms,

22. Kad dudfftu dūdelėms. 

Verktu ponaj ir prasti.

23. Rejks maldyti vyrėlus, 

Kad atneštu morėlus,

24. Kad atnėštu morėlus. 

Dėlėj manu Marelės.

25. Rejks maldyti dubkasius, 

Kad iškastu dūbėlę,

26. Kad iškastu dūbėlę. 

Pakavotu Marelę.

27. Marė, Marė, širdele, 

Marė balta, gulbelė,

28. Gatavas esti padėti 

Su tavim gaivą savu.

1999.

D a j 1 y d a 1 ė.

1. Iš maz'enėlės

Be motynėlės

Maži papratus 1 ,
TY *1*  1Vargeli vargti, Į

2. O aš papratus 

Vargelį vargti; 

Ma Dievas davė 
Vargi! bernelį, 
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11. Reiks maldyt raudojėlius, 
Kad raudotų raudeles,

12. Kad raudotų raudeles 
Apie mano mylimą.

13. Reiks maldyt mąstėjėlius; 
Kad mąstytų mąsteles,

14. Kad mąstytų mąsteles 
Apie mano viešnelę.

15. Reiks maldyt grabdarėlius, 
Kad padirbtų grabelį,

16. Kad padirbtų grabelį 
Dėlei mano Marelės.

17. Reiks maldyti zvanorius, 
Kad zvanuotų varpeliais,

18. Kad zvanuotų varpeliais 
Velug Marės slavelės.

19. Reiks maldyti šventikus, 
Kad laikytų maldeles,

20. Kad laikytų maldeles 
Už Marelės vėlelę.

21. Reiks maldyti dūdorius, 
Kad dūduotų dūdelėms,

22. Kad dūduotų dūdelėms, 
Verktų ponai ir prasti.

23. Reiks maldyti vyrelius, 
Kad atneštų morelius,

24. Kad atneštų morelius 
Dėlei mano Marelės.

25. Reiks maldyti duobkasius, 
Kad iškastų duobelę,

26. Kad iškastų duobelę, 
Pakavotų Marelę.

27. Mare, Mare, širdele, 
Mare, balta gulbele,

28. Gatavas esu padėti 
Su tavim galvą savo!

•1229

Dailydalė

l. Iš maženėlės 
Be motinėlės 
Maža papratus l 2 k 
Vargelį vargti, J

2. O aš papratus 
Vargelį vargti, — 
Man dievas davė 
Vargų bernelį:

873



3. Ma Diėvas davė 

Vargu bernelį, 

Vargti bernelį, 

Tąn girtūklelį:

4. Jis par dienelę 

Karčemo gėrė, 

O ni naktelę 

Nnmiiėiu n’ėju.

5. Jis parsiėjęs 

Iš karčemėlės.

Jis minę barė 

Ir salj'n varė,

6. Jis minę barė 

Ir šalj'n varė,

Ir šalį'n varė 

Pas motynėlę.

7. Aj, šėlmi, šėlmi, 

Selmi-bemėli,

Juk senėj žintij, 

Kad be močiiitės.

8. Manu močiiitė 

Aukština kalnėly, 

Aukštam kalnely, 

Siėro žemelė.

9. Ąnt jos kapelų 
Auga žolelė, 

Ąnt tos žolelės 

Rytu raselė.
374

10. Aš prašiai! Dievu 

Par visą diėną, 

Kad ma Diėvs diftu 

Giedrą dienelę.

11. Kad ma Diėvs dutu 

Giedrą dienelę, 

Kad nušlldytu 

Rytu raselę,

12. Kad nušildytu 

Rytu rasėlę, 

Kad atsive'rtu 

Siera žemelė,

13. Kad atsive'rtu 

Siera žemelė, 

Kad atsimuštu 

Baltos lęntelės,

14. Kad atsimiištu 

Baltos lęntelės, 

Kad atsikeltu 

Minu močiiitė,

15. Kad atsikeltu 

Manu močiiitė, 

Aš pasiskųnsčiau 

Savu močiutėj:—

16. A j, matė, mėtė, 

Matbtė manu, 

Aj, barki, batiski 

Savu žęntėlį,



3. Man dievas davė 10. Aš prašiau dievo

Vargų bernelį, Per visą dieną,

Vargų bernelį, Kad man dievs duotų

Tą girtuoklėlį: Giedrą dienelę;

4. Jis per dienelę 11. Kad man dievs duotų

Karei amoj gėrė, Giedrą dienelę,

0 nė naktelę Kad nušildytų

Namučio nėjo. Ryto raselę;

5. Jis, parsiėjęs 12. Kad nušildytų

Iš karčiamėlės, Ryto raselę,
Jis mane barė Kad atsivertų

Ir šalin varė; Siera žemelė;

6. Jis mane barė 13. Kad atsivertų
Ir šalin varė, Siera žemelė,
Ir šalin varė Kad atsimuštų

Pas motinėlę. Baltos lentelės;

7. Ai šelmi, šelmi, 14. Kad atsimuštų
Šelmi berneli, Baltos lentelės,
Juk seniai žinai, Kad atsikeltų
Kad be močiutės! Mano močiutė;

8. Mano močiutė 15. Kad atsikeltų
Aukštam kalnely, Mano močiutė,
Aukštam kalnely, Aš pasiskųsčiau
Sieroj žemelėj. Savo močiutei:

9. Ant jos kapelio 16. — Ai mote, mote,

Auga žolelė, Motute mano,
Ant tos žolelės Ai, barki bauski

Ryto raselė. Savo žentelį;
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17. Aj, barki, baūski 
Savu z’ęntelį, 

Savu z’ęntelį 

Tąn girtūklėlį.

18. Jis, par dienelę 

Karčemė geria, 

O ni nukte'lę 

Namūčiu n’ėjna.

19. Trinkis, dukrytė, 
Traukis, jaunėji,

Mokėk, dukrytė, 

Bernėlu lęnktis,

20. Mokėk, dukrytė, 

Bernėlu lęnktis;

Kajp Diė'vas divė, 

Tajp tiiri bhti.

21. Tu ąnk&l kelki 

Ir vėlaj gilki, 

Kalbink bernelį 

Mejlėjs žode'lejs.

l«30.

Baltrušajčiikė.

1. Aj, pūdime pudime, 

Pudimėli žalisis, 

Tamė pudimėly, 

Tamė žalajam 1 
Aug žalėji liepelė. J

2. Aj, liėpėlė, liepelė, 

Liėpdlė šjmtšakėlė, 

Po ta liepužėle, 

Po ta šįmtšakėle 

Gul mbdveju močiiitė.

3. Aj, mbdvi dvi seseli, 

Abidvi siratė'li, 
Ėjsiva mbdvi,

Mhdvi abidvi 

Močiutės atląnkyti.

4. Prieš kalnelį llpdamos, 

ds Ąnt kapelų puldamos:—
Motynėlė manu, 
V
Širdužėlė manu, 

Prijlmk mildvi prie šalelės,

6. Aj, jidvi dvi dukreli, 

Abidvi siratėli, 

Kąn jtidvi ge'rsit, 

O kąn valgysit, 
Kad pas minę btisita?
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17. Ai, barki bauski 
Savo žentelį, 
Savo žentelį, 
Tą girtuoklėlį:

18. Jis per dienelę 
Karčiamoj geria, 
O nė naktelę 
Namučio neina.

19. — Traukis, dukryte, 
Traukis, jaunoji, 
Mokėk, dukryte, 
Bernelio lenktis;

20. Mokėk, dukryte, 
Bernelio lenktis,— 
Kaip dievas davė, 
Taip turi būti.

21. Tu anksti kelki 
Ir vėlai gulki, 
Kalbink bernelį 
Meiliais žodeliais!

•1230

Baltrušaičiukė

l. Ai pūdyme, pūdyme, 
Pūdymėli žaliasis! 
Tame pūdymėly, 
Tame žaliajam, K 
Aug žalioji liepelė, j

2. Ai liepele, liepele, 
Liepele šimtšakėle! 
Po ta liepužėle, 
Po ta šimtšakėle, 
Gul mudviejų močiutė.

3. Ai, mudvi dvi seseli, 
Abidvi siratėli, 
Eisiva mudvi, 
Mudvi abidvi 
Močiutės atlankyti.

4. Prieš kalnelį lipdamos, 
Ant kapelio puldamos: 
— Motinėle mano, 
Širdužėle mano, 
Priimk mudvi prie šalelės!

5. — Ai, judvi dvi dukreli, 
Abidvi siratėli, 
Ką judvi gersit, 
O ką valgysit, 
Kad pas mane būsite?
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6. Aj, močiūtė, močjiitė, 

Močiūtė, širdužėlė, 

Nors nū liepužėlės

Žalės brazdužėlus

Bil su tavimi drauge.

1831

J u š k y t ė.

1. Vaj, pūdimaj, pūdimaj,

Pudimėli žalasis, 

Tamė pudimČIy,
Tame žalamfe
Sto žalas ąnžūlėlis,

2 Sto žalas anžūlėlis, 

Ąnžulas šjmtšakelis; 

Po tūm ąnžūlėlu, 

Po tūm šįmtšakėlu 

Gėli musu tėvelis.

ds

4. Kelki, mūsų tėveli, 

Tėveli širdužėzli, 

Kelki, tėvužė'li, 
Mūsų širdužei], 
Prijimk ir miidu drauge.

5. Vaj, sune'lu, sune'Iu, 

Sune'lu brąngvardėlu, 

Kąn jildu če gerstau, 

Kąn jildu valgystau, 

K ad su manim če būstau?

6 Vaj, tėveli, tėveli, 

Tėveli, širduželi, 

Nors nū ąnžūlėlu 

Raselę braukysiv, 

Bil su tavim če būsiv.

1938.

B a č i ė n ė (*)

3. Aj, miidu du brolelu, 

B rolei u siratėlu,
Ėjva, brolužėli, 

Baltas dobilėli,

Tėvėlu atlankyti.

1. Šęn vfearą Žalėje ląnkdlė Į

Vidūr vasaros Jautėtas gamaū, I 3 * S

(♦) Palygink 362, 949 ir 979 dajnas
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6. — Ai močiute, močiute, 
Močiute širdužėle, 
Nors nuo liepužėlės 
Žalius brazdužėlius, 
Bil’ su tavimi drauge!

1231

Juškytė

i. Vai pūdymai, pūdymai, 4. — Kelki, musų tėveli.
Pūdymėli žaliasis! Tėveli širdužėli,
Tame pūdymėly, Kelki, tėvužėli,
Tame žaliame, 2 k. Mūsų širdužėli,
Stov žalias ąžuolėlis, Priimk ir mudu drauge!

2. Stov žalias ąžuolėlis, 5. — Vai sūneliu, sūneliu,
Ąžuolas šimtšakėlis, Sūneliu brangvardėliu,
Po tuo ąžuolėliu, Ką judu čia gerstau,
Po tuo šimtšakėliu, Ką judu valgystau,
Guli mūsų tėvelis. Kad su manim čia būstau?

3. Ai, mudu du broleliu, 6. — Vai tėveli, tėveli,
Broleliu siratėliu, — Tėveli širdužėli,
Eiva, brolužėli, Nors nuo ąžuolėlio
Baltas dobilėli, Raselę braukysiv,
Tėvelio atlankyti. Bil’ su tavim čia būsiv!

1232

Bacienė 

l. Šią vasarą 
Vidur vasaros 
Žalioje lankelėj 
Jautelius ganiau.

379



2. O kajp priganiaū, 

Namff parvariati, 

Pnė vartų priėjaū, 

Atsižiūrėjau.

S. Kas do gadynė 

Jau dabar virtu, 

Kad mergė pujkybė 

Keltis užkirtu.

4. O aš pasenus, 

Ne ištekėjau, 

Lfnsčiau karkl/ną, 

Benė padvė'sči au.

5. Atbėg zujkūtis, 

Atstrikffja, 
V 
Ce r^nda mergytę 

Tam karklynėly.

6. Ej, tu, mergytė, 

Tu, siratėlė, 

O kū tu če tupi 

Tam karklynėly?

7. Ej, tu, zujkūti, 

Tu, strikausėli, 

Padajnffk dajnelę, 

Palinksmink manę.

8. Kajp aš dajnffsiu, 

Tu graūdžej vėrksi; 

Jau tavu bernelis 

Krygiižė kirstas,

9. Krygūžė kirstas, 

Kardajs kapotas, 

Ir po kojėlu 

Yr sumyniotas.

1833.

B a r i s i ė n ė.

1. Kad aš jėjau į Krajyną, 

Suderėjau su Maryna. Jds.

2. Ir parjėjau iš Krajynu, 

Atsigula u po perynu.

8. Te aš miėgu ne užmigaū, 

Rūpi minėj kelonėlė.

4. Ke'lkit, kdlkit, mieli brolej, 

Pabalnokit ma žirgelį,

5. Pabalnokit' ma žirgelį, 

Rejks ma jėti svečiū šalį.

6. J ėjau dieną, jėjau nūktį, 

Pusės ke'lu ne prijojau.
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2. 0 kai priganiau, 
Namo parvariau, 
Prie vartų priėjau, 

Atsižiūrėjau.

6. — Ei tu, mergyte, 
Tu siratėle, 
0 ko tu čia tupi 

Tam karklynėly?

3. Kas do gadynė 
Jau dabar virto, 
Kad mergų puikybė 
Kelius užkirto?

7. — Ei tu, zuikuti, 
Tu strikausėli, 
Padainuok dainelę, 

Palinksmink mane!

4. 0 aš pasenus, — 
Neištekėjau, 
Lįsčiau karklyną, 
Bene padvėsčiau.

8į — Kai aš dainuosiu, 
Tu graudžiai verksi: 
Jau tavo bernelis 
Krygužėj kirstas,

5. Atbėg zuikutis, 
Alstrikuoja, 
Čia randa mergytę 
Tam karklynėly.

9. Krygužėj kirstas, 
Kardais kapotas 
Ir po kojelių 
Yr sumyniotas!

1233

Barisienė

l. Kad aš jojau į Krajiną, 
Suderėjau su Marina. (2 k.)

2. Ir parjojau iš Krajinos, 
Atsiguliau po perynom,

3. Ten aš miego neužmigau, 
Rūpi manei kelionėlė.
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4. Kelkit, kelkit, mieli broliai, 
Pabalnokit man žirgelį,

5. Pabalnokit man žirgelį, 
Reiks man joti svečių šalį.

6. Jojau dieną, jojau naktį, 

Pusės kelio neprijojau.



7. Ir prijojau pisę kėlu 

Ir sutjnkii pranašėlį:—

8. Eabs-ryts, vikars,pranašeli,

Beg su geri naujynele,

9. Beg su geri naujynele, 

Kąn be-vėjkia Marinėlė?

10. Ar ji svėjka, ar ne-svėjka, 

Ąnt lęntėlės poguldyta,

11. Ąnt lęnte'lės paguldyta, 

Baltijs rūbajs aprėdyta,

12. Baltajs rūbajs aprėdyta, 

Iš šalčiu žvakės dega,

13 Iš šalčiu žvakės dega, 
Auksu knyga ąnt širdelės.

14. Žijdžia tnfibomsir trimltoms 

Ljnksmin minę nulūdusį.

15. Lįnksml pūnaj ir bajūraj, 

O aš jaunas žėl avėju.

16. Arina Dievaj tajp žadė'ju, 

Ar ma žmonis pavydėju?

1934.

B a k š a. j t i ė n ė.

1. Uj, kąn aš vėjksiu, 

Bėdna siratėlė;

Be rutėlu vajnikelu, 1 
Be jaunū diėnėlu? J

2. Nusiėjk, merge'lė, 

Į rūtų darželį, 

Benė risi vajnikėlį 
Daržė ąnt rutėlu?

4. Nusiėjk, mergelė, 

J vyšnių sodelį, 

Benė rasi vajnikelu 
Vyšnių ąnt šakėlu?

5. Yr žilos vyšnelės, 

Geltčnos dulėlės, 

Nėra manu vajnikelu, 
Nėr jaunū diėnėlu.

3. Yr žilos rūtelės, 

Margos negelkėlės, 

Nėra minu vajnikėlu, 

Nėr jaunū diėnėlu.

6. Nusiėjk, mergėlė, 

J inkštą svirnelį, 

Benė risi vajnikėlį 
Svirnė ąnt skrynėlu?
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7. Ir prijojau pusę kelio, 
Ir sutinku pranešėlį:

8. — Labs ryts vakars, pranešėli! 
Beg su gera naujienėle,

9. Beg su gera naujienėle, 
Ką beveikia Marinėlė?

10. Ar ji sveika, ar nesveika?
— Ant lentelės paguldyta,

11. Ant lentelės paguldyta, 
Baltais rūbais aprėdyta,

12. Baltais rūbais aprėdyta, 
Iš šalelių žvakės dega,

13. Iš šalelių žvakės dega, 
Aukso knyga ant širdelės.

14. Žaidžia triūboms ir trimitais, 

Linksmin mane nuliūdusį.

15. Linksmi ponai ir bajorai, 
O aš jaunas žėlavoju.

16. Ar man dievai taip žadėjo, 
Ar man žmonės pavydėjo?

•1234

Bakšaitienė

l. — Ui, ką aš veiksiu
Biedna siratelė

Be rūtelių vainikėlio, I 2 k
Be jaunų dienelių? J

2. — Nusieik, mergele, 
Į rūtų darželį, 
Bene rasi vainikėlį 

Darže ant rūtelių?

3. — Yr žalios rūtelės, 
Margos nėgelkėlės, — 
Nėra mano vainikėlio, 
Nėr jaunų dienelių.

4. — Nusieik, mergele, 
Į vyšnių sodelį, 
Bene rasi vainikėlį 

Vyšnių ant šakelių?

5. — Yr žalios vyšnelės, 
Geltonos dūlelės, — 

Nėra mano vainikėlio, 
Nėr jaunų dienelių.

6. — Nusieik, mergele, 
Į aukštą svirnelį, 
Bene rasi vainikėlį 
Svirne ant skrynelių?
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7. Yr margos skrynelės, 

Plonosios drobelės, 

Nėra manu vajnikė'lu, 

Nėr jaunū diėne'lu.

8. Nusiėjk, mergelė. 

Ir į jomarkėlį, 

Benė sakys kas į tkvę; 

Laba diėn, mergelė.

9. Atėjna pulke'lis 

Jaunūju berne'lu, 

Ne pakėlė ni ake'lu 

Ąnt minęs-merge'lės.

10. Ąnt atėjna tasaj, 

Tas šėimis-bernclis, 

Kur nūjėmė vajnikėlj 

Nfi manu galve'lės: —

11. Sėsk, manu mergelė, 

Už baltu stale'lu, 

Paskajtysiu šjmtą rtiblu 

Ąnt baltu stale'lu.

12. Kad paskajtėj špntą, 

Skajtyki ir ^ntrą, 

Vajnikėlis dar brąnge'snis 

Už pūrą šįmte'lu.

13.0 aš nusiėjčiau 

j žalę girelę, 

Aš kukėčiau su gegele 

Rytą-vakarei j.

14. Pasitrauk, gege'lė, 

Aš šausiu merge'lę,. 

Aš nušausiu mergužėlę 

Par rajbą gegelę.

15. Kajp kartėli šūviau; 
Žemiižė drebėju, 

O jau manu mergužėlė 

Ašarėles lieju.

15. O kad aš būčiau 

Vajne'lė pražuvęs, 

Ne kajp savu mergužėlę 

Tajp jauną prapuldęs.

1235.

Senkauskiėnė (*).

1. Kuka.vu gegutė,. 
Lakiūdama,

Vėrkė manu močiūtė, 

Jiėškūdama.
ds

(*j  Palygink 934 dajną.
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7. — Yr margos skrynelės, 
Plonosios drobelės, — 
Nėra mano vainikėlio, 
Nėr jaunų dienelių.

8. — Nusieik, mergele, 
Ir į jomarkėlj, 
Bene sakys kas j tave: 
„Labadien, mergele!“

9. Ateina pulkelis 
Jaunųjų bernelių, 
Nepakėlė nė akelių 
Ant manęs mergelės.

10. Ant' ateina tasai, 

Tas šelmis bernelis, 
Kur nuėmė vainikėlj 
Nuo mano galvelės.

11. — Sėsk, mano mergele, 
Už balto stalelio, 

Paskaitysiu šimtą rublių 
Ant balto stalelio.

12. — Kad paskaitei šimtą, 
Skaityki ir antrą, 
Vainikėlis dar brangesnis 
Už porą šimtelių!

13. O aš nusieičiau 
Į žalią girelę, 
Aš kukuočiau su gegele 

Rytą vakarėlį.

14. — Pasitrauk, gegele, 
Aš šausiu mergelę, 
Aš nušausiu mergužėlę 
Per raibą gegelę.

15. Kai kartelj šoviau, 
Žemužė drebėjo, 
O jau mano mergužėlė 
Ašarėles liejo.

16. O kad aš būčiau 

Vainelėj pražuvęs, 
Nekaip savo mergužėlę 
Taip jauną prapuldęs!

1235

Senkauskienė

l. Kukavo gegutė 
Lakiodama, 
Verkė mano močiutė 
Ieškodama.
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2. O aš nusiūčiau 

Į aukštą kalnelį, 

Bene minu dukrelė. 

Line'lus riuna?

3. Aukštiėjiė kalnelėj, 

Geltėni linelej, 

Nėra minu dukrelės, 

Lino ravėjėlės.

4. Kukavu.... („Dajnffk 1-mą 

strėpą“).

5. O aš nusiėjčiau 

Į žalę iąnkelę, 

Benė manu dukrelė 
V 
Siėne'lį grė'bia?

6. Žalyje ląnkelė 

Baltį dobilėlej, 

Nėra manu dukrelės, 
V 
Slėnu grėbėjėlės.

7. Kuki va... („Pirmi stropa“).

8. O aš nusiėjčiau, 

Į ritu darželį, 

Benė manu dukrelė 

Rūteles rauna?

9. Žilosios rūtelės, 

Baltos lelijėlės, 

Nėra minu dukrelės, 

Ritu ravėjėlės.

10. Kukavu... („Pirmi str.“).

11. O aš nusiėjčiau 

Į aukštą saklyčę, 

Benė minu dukrelė 

Drobeles iudžia?

12. Naūjosios staklelės 

Pilnosios drobelės, 

Nėra manu dukrelės, 

Drobių audėjėlės

13. Kukivu... („Pir. str.“)

14. O aš nusiėjčiau 

į aukštą svirnelį, 

Benė manu dukrelė 

Drobelės rėžų?

15. Margosios skrynelės, 

Plonosios drobelės 

Nėra minu dukrelės, 

Drobių rėžėjėlės.

16. Kukivu... („pir. str.“).

17. O aš nusiėjčiau 

{ aukštą kalnelį, 

Benė minu dukrelė 

Grabely giili?

18. Aukštisis kalnelis, 

Naujasis grabelis, 

Gili minu dukrelė 

Grabe paguldyta.
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2. O aš nusieičiau 
Į aukštą kalnelį, 
Bene mano dukrelė 
Linelius rauna?

3. Aukštieji kalneliai, 
Geltoni lineliai, — 
Nėra mano dukrelės. 
Linų rąvėjėlės.

4. Kukavo... (dainuok 
1-ąjį posmą)

5. O aš nusieičiau 
Į žalią lankelę, 
Bene mano dukrelė 
Šienelį grėbia?

6. Žalioje lankelėj 
Balti dobilėliai, — 
Nėra mano dukrelės, 
Šieno grėbėjėlės.

7. Kukavo... (pirmasis pos 
mas)

8. O aš nusieičiau 
Į rūtų darželį, 
Bene mano dukrelė 
Rūteles rauna?

9. Žaliosios rūtelės, 
Baltos lelijėlės, — 
Nėra mano dukrelės, 
Rūtų rąvėjėlės.

10. Kukavo... (pirmasis pos
mas)

II. O aš nusieičiau 
{ aukštą seklyčią, 
Bene mano dukrelė 
Drobeles audžia?

12. Naujosios staklelės, 
Plonosios drobelės, — 
Nėra mano dukrelės, 
Drobių audėjėlės.

13. Kukavo... (pirmasis pos
mas)

14. O aš nusieičiau 
Į aukštą svirnelį, 
Bene mano dukrelė 
Drobeles rėžo?

15. Margosios skrynelės, 
Plonosios drobelės, — 
Nėra mano dukrelės, 
Drobių rėžėjėlės.

16. Kukavo... (pirmasis pos
mas)

17. O aš nusieičiau 
Į aukštą kalnelį, 
Bene mano dukrelė 
Grabely guli?

18. Aukštasis kalnelis, 
Naujasis grabelis, — 
Guli mano dukrelė 
Grabe paguldyta!
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1986 (*).

K i e m z u r i i) k ė.

1. Aukšti kalną), | 10. Sajddks manu —
Lygios lankos; J ’ Svotas minu,

Vaj, »mėtna, IMnn.K „ siolė min„_ 
Rusfiširdls manu(") 1 Matė minu,

2. Ąnt tu kalnu 12 Menu manu—

Stov liepelė, Tėtė manu,

3. Po ta liepa 13. Setyns manu—
Stčv lovelė, Brėlis manu,

4. To lovdle 14. Žvajžgdės manu

Gul bernelis, Sesers minu,

5. Sušaudytas, 15. Vargonė'lej—
Sukruvintas. Giėdorelej,

6. Ne sakykit, 16. 0 varpelėj—

Kad aš sėrgu, Ra ūdoje lej,

7. Taj sakykit: 17. Katilė'lej—
Ždnyjantis. Lydunė'lej,

8. Kirdas manu— 18. Grabas minu—
Mėrga manu, Dvaras manu,

9. Plinta minu— 19. Dffbė minu—

Svočia manu, Lajma minu.

(♦) Pal/gink 1145 ir 1147 dajnas
(* ★) Ąnt tu' pavydalu lyrffk „v a j, smūtna, lūdna, rusti 

'širdis minu* 1 po žėdnu posmu zemiaus.
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*1236

Kemzuriukė

1. Aukšti kalnai, 

Lygios lankos, 

Vai, smūtna liūdna, 
Rūsti širdis mano.*

» 10. Saidoks mano —
| 2 k. Svotas mano!

| 2k. ji. Saulė mano —

1 Motė mano!

2. Ant kalno 
Stov liepelė,

12. Mėnuo mano — 
Tėtė mano!

3. Po ta liepa 
Stov lovelė,

13. Sietyns mano — 
Brolis mano!

4. Toj lovelėj 
Gul bernelis

14. Žvaigždės mano — 
Sesers mano!

5. Sušaudytas, 
Sukruvintas.

15. Vargonėliai — 
Giedorėliail

6. — Nesakykit, 
Kad aš sergu,

16. 0 varpeliai — 
Raudojėliai!

7. Tai sakykit — 
Zenijantis.

17. Katilėliai — 
Lyduonėliai!

8. Kardas mano — 
Merga mano!

18. Grabas mano — 
Dvaras mano!

9. Plinta mano — 
Svočia mano!

19. Duobė mano — 
Laimė mano!

♦ Žemiau po kiekvieno posmo panašiai lyruok: „Vai, smutna liūdna, rūsti širdis 
mano.“
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123?.

J u š k y t e.

I. Kuktf gino

Gegužėlės, 
Verk ne-vtėna 

Siratelė.

2. Gul močiutė 

Ąnt lęntllės 

Deg žvakelė 

Pnė galvelės,

(j8. Deg žvakelė 

Pnė galvelės, 

Verk dukrelė 

Pnė ialdlės:—

4. Aj, mat u t, 

Motynėlė, 
Ar ne ilgi 

Si naktelė?

5. Ar ne ilgi 
v 
Si naktelė, 

Ar ne kietas 
Patalėlis?

6. Drebulėlė 

Po šonėlu, 

Priegalvėlis 

Po galvelės.

7. Vclyg bučiau 

Ne gimusi, 

Ne-kajp Virgą 
Aš virgusi.

8. Velyg būtum 

Nunešusi, 

Į dunčjų 

Įmetusi,

9. Buč be-plaukius 

Su žuvėlėms, 

Su margėmsioms 

Lydekėlėms.

V
• 10. Si margdji 

Lydekėlė 

Būt ma bivus 

Motynėlė.
v

11. Sisaj šamas, 
v
Sis did/sis, 

Būt bbvusis 

M a tėtūžis.

12. Sis margasis 

Ašeriilkas 

Būt bbvusis 

Ma broliokas.
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*1237

Juškytė

1. Kukuoj. girioj 
Gegužėlės, 
Verk ne viena 
Siratėlė.

7. Velyk bočiau 

Negimusi, 
Nekaip vargą 
Aš vargusil

2. Gul močiutė 
Ant lentelės, 
Deg žvakelė 
Prie galvelės;

8. Velyk būtum 

Nunešusi, 
Į dunojų 
Įmetusi:

3. Deg žvakelė 

Prie galvelės, 
Verk dukrelė 
Prie šalelės:

9. Būč beplaukius 

Su žuvelėms, 
Su margosioms 
Lydekėlėms!

4. — Ai motut 
Motinėle, 
Ar ne ilga 
Si naktelė?

10. Si margoji 
Lydekėlė 
Būt man būvąs 

Motinėlė.

5. Ar ne ilga 
Si naktelė, 
Ar ne kietas 

Patalėlis:

11. Šisai šamas, 
Sis didysis, 
Būt buvusis 

Man tėtužis.

6. Drebulėlė 
Po šoneliu, 
Priegalvėlis 

Po galvele.

12. Sis margasis 
Ešeriukas 
Būt buvusis 
Man broliukas.
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13. Sijė baftdji 

Aukšlnkė

Būt ma bėvusi 
Sesibkė,

14. BuČ be-nardžius

Vąndenely, 

Ne siratos 

Ašarėlės.

1£38.

J u š k y t ė (*).

(*) Palygint 90 dajną.

1. Aš siratė'lė, aš vargdiėnė'lė 

O aš ne tunu užtarėjėlės|ds.

2 O kad turė'čiau nors moty- 

nelę, 

O, benė butu užtarėjėlė?

3. Manu matiižė, manu senoji, 

Jau senėj guli aukštam 

kalne'ly

4. Ąnt jos kapelų žalk žolelė, 

Ąnt viršunėlu rytu rase'lė.

5. O kad išatištu pavasarėlis, 

Aš nusiginčiau šėmus jau- 

tėlus,

6. Aš nusiginčiau šemus- 

jautėlus, 

Aš nuganyčiau žalę žolelę,

7. Aš nuganyčiau žalę žolelę, 

Aš nubraukyčiau rytu 

raselę:—

9. Ėskit, jaute'lej, būbaudami, 

Aš siratė'lė graūdžej verk

dama.

♦

* ♦

9. Aš siratėlis, aš vargdie

nėlis, 

O aš ne turiu užtarėjėlu.

10. O kad turėčiau nors tėvuželj, 

O benė būtu užtarėjė'lis?

11. Manu, tėve'lis, užtarėjėlis, 

Jau senėj gėli aukštam 

kalnely.

12. Ąnt ju kape'lu žalė žolelė,

Ąnt viršunėlu rytu rase'lė.

13.0 kad išaūštu pavasarėlis. 

Aš nusijūčiau bėrusžirge'lus.
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13. Siji baltoji 
Aukšliukė 

Būt man buvusi 
Šešiukė.

14. Boč benardžius 
Vandenėly, 
Ne siratos 
Ašarėlės'!

1238

Juškytė

l. Aš siratėlė, aš vargdienėlė, 
O aš neturiu užtarėjėlės. (2 k.)

2. O kad turėčiau nors motinėlę, 
O bene būtų užtarėjėlė?

3. Mano motužė, mano senoji, 
Jau seniai guli aukštam kalnely,

4. Ant jos kapelio žalia žolelė, 
Ant viršūnėlių ryto raselė.

5. O kad išauštų pavasarėlis, 
Aš nusiginčiau šėmus jautelius,

6. Aš nusiginčiau šėmus jautelius,
Aš nuganyčiau žalią žolelę,

7. Aš nuganyčiau žalią žolelę, 
Aš nubraukyčiau ryto raselę.

8. Ėskit, jauteliai, būbaudami, 
Aš siratėlė — graudžiai verkdama!

9. Aš siratėlis, aš vargdienėlis, 
O aš neturiu užtarėjėlio.

10. O kad turėčiau nors -tėvužėlj, 
O bene būtų užtarėjėlis?

II. Mano tėvelis užtarėjėlis 
Jau seniai guli aukštam kalnely,

12. Ant jo kapelio žalia žolelė, 
Ant viršūnėlių ryto raselė.

13. O kad išauštų pavasarėlis, 
Aš nusijočiau bėrus žirgelius,
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14. Aš nusijočiau bėrus žir- 15. Ėskit, žirgėlej, žvingaudami, 

gėlus, Aš siratelis graūdžej vėrk- 
Aš nuganyčiau žalę žolelę:— damas.

1939.

B a č y s (*).

(*) Palygink 516, 662, 807 ir 839 dajnas.

1. Žilos lankos, 1 

Lygios pievos, j 

Balti dobilelej, 1 , 1 QQ
Gilūs dunojelis. J

2. Ir atėjna

Trys seselės

Baltaj būrnu praustis, 

Vajnlku vllgyti.

3. Ir atjdja

Trys bernėlej 

Bėru žirgu gyrdyt, 

Pęntinėlu švėjstį.

4. Ir užtlku v
Siaurus vėjas, 

N ūpu t vajnikėlį 

I tąn dunojėlį.

5. Išsiradu

Viens bernelis

Pnė vajn'iku plaukti 
Žalūju rutėlu.

6. Ja priplauksi 
Pnė vajn'iku, 

Busi manu mielas,

7. Ja nugrjmsi 

į dugnelį, 

Būsi dąngūj linksmus.

8. Jau vajnlkas 

į kraštelį, 

Bernas į dugnelį,

9 Jau vajnlkas, 

į rąnkėles, 

Bėrnas ąnt lęntėlės,

10. Jau vajnlkas 

Ąnt galvelės, 

Bėrnas į grabelį
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14. Aš nusijočiau bėrus žirgelius, 
Aš nuganyčiau žalią žolelę.

15. Eskit, žirgeliai, žvingaudami, 
Aš siratėlis—graudžiai verkdamas!

•1239

Bačys

1. Žalios lankos, 

Lygios pievos. 
Balti dobilėliai, 
Gilus dunojėlis.

2 k.

2 k.

2. Ir ateina 
Trys seselės 
Baltai burnų praustis. 
Vainikų vilgyti.

3. Ir atjoja 
Trys berneliai 

Bėrų žirgų girdyt, 

Pentinėlių šveisti.

4. Ir užtiko 
Siaurus vėjas, 

NupOt' vainikėlį 
I tą dunojėlį.

5. Išsirado 
Viens bernelis 
Prie vainiko plaukti 
Žaliųjų rūtelių.

6. Jei priplauksi 
Prie vainiko, 
Būsi mano mielas,

7. Jei nugrimsi 
Į dugnelį, 
Būsi danguj linksmas.

8. Jau vainikas 
į kraštelį, — 
Bernas į dugnelį;

9. Jau vainikas 
Į rankeles, — 
Bernas ant lentelės;

10. Jau vainikas 
Ant galvelės, — 
Bernas į grabelį.
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11. Ne kavėkit 
Minęs jaunu 

Aukštamė kalnely

12. Pakavokit 

Minę jauną 

Rutelu daržely 

Pas žalas rūteles.

13. Kajp mergelės 

Ritas sėju, 
Minę garbavoju,

14. Kajp mergelės ritas skynė, 

Minę mina vėju:—
V

15. Ce gul,če gul viens bernytis, 

Dėl vajnlku skęndęs 
Žalėj u rutelu.

1940.

Diškuviėnė.

1. Lejsk manę, motynėlė, 5. 0 aS priėjdama,

Močiutė, į valą, 

{ jūreles, į mareles | 
Žlugtbz'iu skalbti. Į

Apsikabindama:— 

Ba pavirsi liepužėlė. 
J manu močiutę?

2. Ej, kilu, pakilu 
v 
SiaurUsis vėjelis

Ir {putė dukrytėlę 

Į jūres-mardles.

6.
V
Sakelės—rąnkelės, 
Šaknelės —kojelės 

0 žiė žali lapužSlej— 

Mejhėjiė žodelej.

3. Taj tau taj dabir, 

Dukrytė, valelė; 

Pavirtaj, patapaj 
Žvejelu martelė.

7. Lejsk minę, tėvužėli, 

TėvUti, į valą, 

Į jūreles, j mareles 
Žirgelu gyrdyti.

4. Už kukėtu kalnužėlu, 
Už manu dvarelu 

Ir isdygu liepužėlė 

VidUr viėškelėlu.

8. Ej, kilu, pakilu 
v
Šiaurusis vėjelis 
Ir fputė sunytėlį 

| jūres-mareles.
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11. Neką voki t 
Manęs jauno 
Aukštame kalnely,

12. Pakavokit 
Mane jauną 
Rūtelių daržely 
Pas žalias rūteles.

13. Kai mergelės 
Rūtas sėjo, 
Mane garbavojo,

14. Kai mergelės rūtas skynė, 
Mane minavojo:

15. „Čia gul, čia gul viens bernytis, 
Dėl vainiko skendęs 
Žaliųjų rūtelių!“

1240

Daškuvienė

1. — Leisk mane, motinėle,
Močiute, į valią, 
J jūreles, į mareles 
Žlugtužio skalbti.

2. Ei, kilo pakilo 
Šiaurusis vėjelis 
Ir įpūtė dukrytėlę 
l jūres mareles.

3. — Tai tau tai dabar, 
Dukryte, valelė, — 
Pavirtai, patapai 
Zvejelių martelė.

4. Už aukšto kalnužėlio, 
Už mano dvarelio 
Ir išdygo liepužėlė 
Vidur vieškelėlio.

5. O aš prieidama, 
Apsikabindama: 
— Ba pavirsi, liepužėle, 
Į mano močiutę?

6. Sakelės — rankelės, 
Šaknelės — kojelės, 
O šie žali lapužėliai — 
Meilieji žodeliai!

7. — Leisk mane, tėvužėli, 
Tėvuti, į valią, 
Į jūreles, į mareles 
Žirgelių girdyti.

8. Ei, kilo pakilo 
Šiaurusis vėjelis 
Ir įpūtė sūnytėlį 
Į jūres mareles.
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9. Taj tau taj dabar, 

Sun/ti, valelė;: 

Pavirtaj, patapaj 

Marelu z’ęntėlis.

10. Už lukštu kalnužėlu, 

Už margu dvarėlu 

Ir jsd/gu ąnžūlelis 

Vidūr viėškelė'lu. .

11. O aš prieidamas, 

Apsikabindamas:— 

Ar pavirsi, ąnžūlėli, 

Į manu tėvelį?
V

12. Sakelės—rąnkėlės, 

Šaknelės—kojelės, 

O šie žali lapuželej— 

Mejliejiė žode'lej.

1241 (*).

C v I r k i ė n ė Ona.

1. O, po Knokuva 

Cidabrlnej virtaj, 

O te žydėju 

Du rožėtu krūmu; 

Abū būvu I ,
, > ds

Rozėlu, rozėlu. J

2. O išvažiavu 

Pėnas į kelonę, 

O ir palaužė 

Du rozėlu krūmu. 

Du rozėlu 

Krumėlu, krumėlu.

3. Slūga pavyju 

Ąnt Neries tiltu:— 

Grį'nžki, ponėli,

Pas mus svečias yra, 

Svečias yra, 

Svečias yra.

4. Jau musu pėni, 

Ta musu ponėlė, 
O su kazokajs 

Kvortoms ėšia, ėšia, 

Kvortėms ėšia, 

Kvortėms ėšia.

5. O taj ne-tiesa, 

Slugėli, ne-tiesa, 

Manu Onūlė 

Da tflfjū ne dėrė, 

O ne darė, 

Ne darė, ne darė.

(♦) Palygink 714 dūjną.
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9. — Tai tau tai dabar, 
Sūnyti, valelė, — 
Pavirtai, patapai 
Marelių žentelis.

10. Už aukšto kalnužėlio, 
Už margo dvarelio 
Ir išdygo ąžuolėlis 
Vidur vieškelėlio.

11. O aš prieidamas, 
Apsikabindamas: 
— Ar pavirsi, ąžuolėli, 
į mano tėvelį?

12. Sakelės — rankelės, 
Šaknelės — kojelės, 
O šie žali lapužėliai — 
Meilieji žodeliai!

1241

Ona Cvirkienė

l. O po Krokuva 
Sidabriniai vartai, 
O ten žydėjo 
Du roželių krūmu, 
Abu buvo l 
Roželių, roželių, j

2. O išvažiavo 
Ponas j kelionę, 
O ir palaužė 
Du roželių krūmu, 
Du roželių 
Krūmeliu, krūmeliu.

3. Slūga pavijo 
Ant Neries tilto: 
— Grįžki, poneli, 
Pas mus svečias yra, 
Svečias yra, 
Svečias yra!

4. Jau mūsų ponia, 
Ta mūsų ponelė, 
O su kazokais 
Kortomis ošia, ošia, 
Kortomis ošia, 
Kortomis ošia.

5. — O tai netiesa, 
Slogeli, neliesa, 
Mano Onulė 
Dar tojo nedarė, 
O nedarė, ' 
Nedarė, nedarė.
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6. Ja ne viėryji 

Tu, manu pėnaj, 

Aš parodysiu 

Du rožėlu krūmu, 

Du rože'lu

Kr ūme] u, krumclu.

7. Vajkščio Oniilė 

Po stiklu ląngčlejs 

O ir pamatė 

Pone'lu arkle'lus:— 

Ak, dėl Dievu, 

Pons namė, pons namė.

8. Patiėskite, slogelės, 

Pone'luj kilimus, 

Kad ne supbrvjntu 

Ponelis čebatu.

Ak, dėl Dievu, 

Pons piktas, pons piktas.

9. Padffki, sluge'lės, 
Vynos su stikle'lu, 

Gersiu aš, gersiu 

Aš į sdvu poną, 

Benė parejs 

Piktumas, piktumais?

10. O ne parejs, 
Oniilė, ne parejs, 

Tavu galvelė 

Po karde'Iu nuėjs, 

Ulavoki,

... Oniilė, ulavoki.

11. Padffkit, sluge'lės,' 

Cidabrlmus paktus, 
Ėjsiu aš, ėjsiu, 

Rugbčiu vėdinti, 

Benė parejs 

Piktumas, piktumė'lis?

12. Padekit, slugėlės, 

Baltas pirštinėlės,' 
Ėjsiu aš, ėjsiu 

Su skalbėjoms skalbti,, 

Benė parejs 

Pikturnas, piktumė'lis?

13. Nėščiau gromatą 

Pas savu močiiitę, 

O benė atėjtu 

Manu motynėlė, 

Benė parejs 

Piktumas, piktumėlis?

14. O da motynėlė 

G romą tos ne skkjtė, 

O jau OnMės 

Galvelę nukirtu, 

Nukirtu, 

Nukirtu, nukirtu.

15. O da motynėlė 

Da ni n’atvažiavu, 

O jau Onėlę 

Ąnt lęntos pagūldė, 

Ąnt lęnteles 

Paguldė, paguldė.
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6. — Jei nevieriji, 
Tu mano ponai, 
Aš parodysiu 

Du roželių krūmu, 
Du roželių 
Krūmeliu, krūmeliu.

11. — Paduokit, slūgelės, 
Sidabrinius raktus, 

Eisiu aš, eisiu 
Rugučių vėdinti, 
Bene pereis 
Piktumas piktumėlis?

7. Vaikščioj Onulė 
Po stiklo langeliais, 

0 ir pamatė 
Ponelio arklelius: 

— Ak, dėl dievo, 
Pons namie, pons namie!

12. Paduokit, slūgelės, 
Baltas pirštinėles, 
Eisiu aš, eisiu 
Su skalbėjoms skalbti, 
Bene pereis
Piktumas piktumėlis?

8. Patieskite, slūgelės, 
Poneliui kilimus, 

Kad nesupurvintų 

Ponelis čebatų.
Ak, dėl dievo, 
Pons piktas, pons piktas!

13. Neščiau gromatą 
Pas savo močiutę, 
0 bene ateitų 

Mano motinėlė, 
Bene pereis 
Piktumas piktumėlis?

9. Paduokit, slūgelės, 
Vyno su stikleliu, 
Gersiu aš, gersiu 
Aš į savo poną, 

Bene pereis 
Piktumas piktumėlis?

14. 0 dar motinėlė 
Gromatos neskaitė, 
O jau Onulės 
Galvelę nukirto, 
Nukirto, 
Nukirto, nukirto!

10. — 0 nepereis, 
Onule, nepereis, 
Tavo galvelė 
Po kardeliu nueis, 
Uliavoki, 

Onule, uliavoki!

15. 0 dar motinėlė 
Dar nė n’atvažiavo, 
0 jau Onulę 
Ant lentos paguldė, 
Ant lentelės 
Paguldė, paguldė.
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16. O, jau OniJlę Žirgelis sudraskė.

J dūbe'lę le'jdu, Ne viėryki,

Pone'lu kūną Poneli, ne viėryki.

4) MYTOLOGISKOS DAJNOS.

(.Parsikėlimas dūšės į paūkštį, arba į medį“).

(HapoAHua nicuH c MneojionmecKHu xapaitTepoM. Ilepece- 
aeeie ayinn b many, hjih b Aepeso).

1949.

S a m i 1 i ė' n ė.

1. Dev/ni me'taj 

Ne-viena diė'na, 

Kajp nū močiutės 

Saljn išėjaū.
j ds

5. 0 tik išgirdu 

Mūnu brole'lej, 

Manu brolėlej 
Žirgu stajne'lė.

2. Aš pasiversčiau 

J gegužėlę, 

Aš parsilekčiau

Pas motynelę,

6. Močitftė mūsų, 

Tu, sengalvėlė, 

Kas do paukštelė 

Gražėj kukuja?

3. Aš parsilekčiau 

Pas motynėlę, 

Aš įsitūpčiau 

{ obalėlę.

7. Sunyčej manu, 

Jaumėjiė manu,

Taj jus sese'lė 

Tajp graūdžej vėrkia,

4. Kukavau rytą 

Ir vakarėlį, 

Nieks ne girdėju, 

Ni ne supratu.

8. Kurėj ne skyrėf 

Didės dalelės, 

Kurėj ne krovėt 

:Aukštu krajtėlu,
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16. O jau Onulę 
Į duobelę leido, 
Ponelio kūną 
Žirgelis sudraskė! 
Nevieryki, 
Poneli, nevieryki!

4. MITOLOGINĖS DAINOS

(Vėlės persikėlimas į paukštį arba medį)

•1242

Samuolienė

1. Devyni metai — 
Ne viena diena, 
Kai nuo močiutės 
Salin išėjau.

2. Aš pasiversčiau 
Į gegužėlę, 
Aš parsilėkčiau 
Pas motinėlę;

3. Aš parsilėkčiau 
Pas motinėlę, 
Aš įsitūpčiau 
Į obelėlę.

4. Kukavau rytą 
Ir vakarėlį, 
Nieks negirdėjo 
Nė nesuprato,

5. O tik išgirdo 
Mano broleliai, 
Mano broleliai 
Žirgų stainelėj.

6. — Močiute mūsų, 
Tu sengalvėle, 
Kas do paukštelė 
Gražiai kukuoja?

7. — Sūnyčiai mano, 
Jaunieji mano, 
Tai jūs seselė 
Taip graudžiai verkia. —

8. Kuriai neskyrėt 
Didžios dalelės, 
Kuriai nekrovėt 
Aukšto kraitelio;
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9. Kurėj ne krčvėt 

Aukštu krajtelu, 

Kurėj n' užtverėt 

Rūta darže'lu.

10. Ej, cit, ne vėrki, 

Mūsų seselė, 

Mes tau atsklrsim 

Dldę dalelę,

11. Mes tau atsklrsim 

Dldę dalelę, 

Mes tau sukrausim 
Aukštą krajte'lį,

12. Mes tau sukrausim 
Aukštą krajte'lį, 

Mes tau užtvėrsim 

Rūtų darželį.

13. Tu pasisesi 
ŽaI6 rute'lu,

Pasisodinsi 

Ir bijunČlu.

14. Iš bijunė'lu 

Kviėtke'lę skinsi, 

Iš žalu rūtų 

Vajnlką plnsi.

15. Dabkr ne čė'sas, 

Manu brole'lej, 

Kajp jau prilygau 

Sivej bernelį,

16. Kajp jau prilygau 

Savej berne'lį, 

Kajp jau pastėjau 

Žmoniū marte'lė.

17. Ne nusipyniau 

Ni vajnikelu, 

Ne pardėvejau 

Pas motynelę.

1943.

J u š k y t ė (*).

(*) Palygink 351 ir 859 dajnas.

1. O nėr ni kanė 

Tokiu dvaruzelu, 

Kajp tik manu tėve'lu:

ds

2. Margiėjiė dvarėlej, 
Žaliėjiė vartėlej, 

Zerkollnej ląngėlej.
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9. Kuriai nekrovėt 
Aukšto kraitelio, 

Kuriai n’užtvėrėt 

Rūtų darželio.

10. — Ei, cit, neverki, 
Mūsų sesele, 
Mes tau atskirsim 
Didžią dalelę;

11. Mes tau atskirsim 
Didžią dalelę, 

Mes tau sukrausim 
Aukštą kraitelį;

12. Mes tau sukrausim 
Aukštą kraitelį, 

Mes tau užtversim 
Rūtų darželį.

13. Tu pasisėst 
Žalių rūtelių, 

Pasisodinsi 
Ir bijūnėlių.

14. Iš bijūnėlių 
Kvietkelę skinsi, 
Iš žalių rūtų 
Vainiką pinsi.

15. — Dabar ne čėsas, 

Mano broleliai, 
Kai jau prilygau 
Savei bernelį;

16. Kai jau prilygau 
Savei bernelį, 
Kai jau pastojau 
Žmonių martelė, —

17. Nenusipyniau 

Nė vainikėlio, 
Nepardėvėjau 
Pas motinėlę!

*1243

Juškytė

l. O nėr nė kieno 
Tokių dvaružėlių, 
Kaip tik mano tėvelio:

2 k.
2. Margieji dvareliai, 

Žalieji varteliai, 
Zerkoliniai langeliai.
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3. O nėr ni-kano 

Tokiu sodužėlu, 

Kajp tik manu pipčibtės:

4.. Žaliė'jiė lapelėj, 

Baltiėjiė z'iėdelej, 

Dėjmentu obūlė'lej.

5. Ej, jojau, jėjau, 

Jodamas, dumėjau, 

Kur šęn naktį nakvosiu?

6. Par tiltą jojau, 

Nu žirgu piliau 

Purvynbžy gulėjau.

7. Aš išgulėjau 

Dvi-tris nedėlelės, 

Nieks manę ne z'inėju.

8. O ir atlėkė 

Trys rajbos gegelės 

Vidūr tą m si 6 s naktelės.

9. Viėna kukavo 

Galė galvelės, 

Ąntra galė kojėlu, 

10. O si trečioji, 

Rajba gegelė, 

Taj pnė manu šalelės.

11. Katrė kukavu 

Galė galvužėlu, 

Taj senoji močiėtė;

12. Katrė kukėvu 

Galė kojuželu, 

Taj jauhiasia seselė;

13. Katrė kukavu 

Pnė manu šalelės, 

Taj jaunėji mergelė,

1S44L

J u š k y t e (*).

(*) Palygink 1240 dajną.

1. Ej, močiut, motynėlė, 

Lejsk manę į valą, 
Į jurėles, į mareles ) 
Žlugtėlu skalbti. J 5

2. Ej, kilu, pakilu 
V
Siaurasis vėjelis

Ir įpūtė mėnę jauną
Į jūres-mareles.
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3. O nėr nė kieno 
Tokių sodužėlių, 
Kaip tik mano močiutės:

4. Žalieji lapeliai, 
Baltieji žiedeliai, 
Deimanto obuolėliai.

5. Ei, jojau, jojau, 
Jodams dūmojau. 
Kur šią naktį nakvosiu.

6. Per tiltą jojau, 
Nuo žirgo puoliau, 
Purvynužy gulėjau.

7. Aš išgulėjau 
Dvi tris nedėlėles, 
Nieks mane nežinojo.

8. O ir atlėkė 
Trys raibos gegelės 
Vidury tamsios naktelės.

9. Viena kukavo 
Gale galvelės, 
Antra gale kojelių,

10. O ši trečioji 
Raiba gegelė, — 
Tai prie mano šalelės.

11. Katra kukavo 
Gale galvužėlės, — 

Tai senoji močiutė,

12. Katra kukavo 
Gale kojužėlių, — 

Tai jauniausia seselė,

13. Katra kukavo 
Prie mano šalelės, — 
Tai jaunoji mergelei

1244

Juškytė

l. Ei močiut motinėle, 
Leisk mane į valią, 
Į jūreles, į mareles 
Zlugtelio skalbti.

2. Ei, kilo pakilo 

Šiaurusis vėjelis 

Ir įpūtė mane jauną 
l jūres mareles.
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(*) Palygink 351, 859 dajnas.

3. Taj tau, taj d abi r, 

Dukrelė, valelė,

7. Žaloji liepelė, 

Ji atsakydama:— 

Ne pavirsiu, siratėlė, 

Į tavu močiūtę.

Pavirtaj, patapaj 
Žuvelu martelė.

4. Už jūrių, už marelu, 

Už aukštu kalne'lu 

Ir išdygu liepužėlė 

Devynioms šakelėms.

8.
V
Sakos—ne rąnkelės, 
Šaknys—ne kojelės, 

0 šiė žali lapužėlej— 

Ne mėjlus žodelej.

5. 0 aš priėjdama, 

A psikabindama:— 

Bent pavlrski, liepužėlė, 

į manu močiūtę.

9. Uj, uj, uj, Dievaj, 

Diėvulelau manu, 

Kur aš dabar pasidėsiu 

Visaj siratėlė?

6.
v
Sakelės—rąnkc'lės, 10.
V 
Šaknelės—kojelės, 
V 
Siė žali lapužėlej— 

Mejlrejiė žodelej.

0 aš siratėlė, 

Aš be motynčlės, 

Aš be se'nu tėvužėlu, 

Be jaunū brolelu.

B l a ž i <S n ė (*).

1. Uj, uj, uj, DiSvaj, 

Diėvūlau manu,

Aš susidorūjau, 

Be-mįndraudama.

0 kąn aš padanaū, 1
Jauna būdama, j

3. Ej, ėjsiu, ėjsiu, 

Aš če ne būsiu,

2. Kąn aš padariaū, 

Jauni būdama?

Ej, ėjsiu jiėskoti

Pirmū diėnelu,’
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3. — Tai tau tai dabar, 
Dukrele, valelė, — 
Pavirtai, patapai 
Žuvelių martelė.

4. Už jūrių, už marelių, 
Už aukštų kalnelių 
Ir išdygo liepužėlė 
Devynioms šakelėms.

5. O aš prieidama, 
Apsikabindama: 
— Bent pavirski, liepužėle, 
Į mano močiutę!

6. Sakelės — rankelės, 
Šaknelės — kojelės, 
Šie žali lapužėliai — 
Meilieji žodeliai!

7. Žalioji liepelė —
Ji atsakydama: 
— Nepavirsiu, siratėle, 
Į tavo močiutę!

8. Sakos — ne rankelės, 
Šaknys — ne kojelės, 
O šie žali lapužėliai — 
Ne meilūs žodeliai!

9. Ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano, 
Kur aš dabar pasidėsiu 
Visai siratėlė?

10. O aš siratėlė,
Aš be motinėlės, 
Aš be seno tėvužėlio, 
Be jaunų brolelių!

*1245
Blažienė

l. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
O ką aš padariau, Į 9 
Jauna būdama? I

2. Ką aš padariau, 
Jauna būdama, — 
Aš susidorojau 

Bemandraudama!

3. Ei, eisiu, eisiu, 
Aš čia nebūsiu, 

Ei, eisiu ieškoti 

Pirmų dienelių;
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4. Pirmu diėnelu, 

Rūtų darže'lu,' 

Rutelu darzdlu, 

Žalti rutelu.

5. O rūta, rūta, 

Rūtelė manu,

Kas tavę, rūtelė, 

, Be manęs sėju?

6. Saulutė sėju, 

Minu raveju, 

Siaurasis liet iltis 
k -
Aplajstynėju.

(*).

(*) Palygink 1243 dajną.

DfėTi? n ė.

1. Ne vėsiu pujkiūs, 6. 0 si trečiėji

0 ni bagūtos, . ds Rajba gege'lė

Vėsiu vargu mergelę, Galė mūnu galvelu.

2. 0 kajp parvėsiu. 7. Kurį nūtupė

Vargū mergHę, Galė kojelu,

Pats jūsiu į karūžį. Taj ta manu' mergelė;

3. Par tUtą jūjau, 8. Kurį nūtupė

NA tiltu piliau, . Pnė mūnu šalies,

Purvynių y gulėjau. Taj ta mūnu seselė;

4. 0 ir atlėkė, 9. Kurį nūtupė

Trys rūjbos glgos Galė galvllu,

Vidūr tąmsiūs naktelės. Taj ta mūnu močiūtė.

5. Viena nbtupė 

Galė kojelu, 

Ąntrėji pnė šalllės,

10. Seselė vėrkė 

Trejus metilus, 

Mergelė tris dieneles,

11. Manu motynėlė, 

Augintojėlė, 

Visą savu ąmželį.
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4. Pirmų dienelių, 
Rūtų darželio, 
Rūtelių darželio, 
Žalių rūtelių.

5. — O rūta, rūta, 
Rūtele mano. 
Kas tave, rūtele, 
Be manęs sėjo?

6. — Saulutė sėjo, 
Mėnuo ravėjo, 
Šiaurusis lietutis 
Aplaistinėjo!

*1246
Dievienė

l. Nevesiu puikios, 
0 nei biagotos, — 
Vesiu vargų mergelę.

6. 0 ši trečioji
2 k. Raiba gegelė, —

Gale mano galvelės.

2. 0 kai parvesiu 7. Kuri nutūpė
Vargų mergelę, Gale kojelių, —
Pats josiu į karužį. Tai ta mano mergelė,

3. Per tiltą jojau, 
Nuo tilto puoliau, 
Purvynužy gulėjau.

4. O ir atlėkė
Trys raibos gegos 
Vidur tamsios naktelės.

8. Kuri nutūpė
Prie mano šalies, —
Tai ta mano seselė,

9. Kuri nutūpė 
Gale galvelės, — 
Tai ta mano močiutė!

5. Viena nutūpė 
Gale kojelių, 
Antroji — prie šalelės,

10. Seselė verkė 
Trejus metelius, 
Mergelė tris dieneles,

H. Mano motinėlė 
Augintojėlė — 
Visą savo amželį!
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1947

M a s i u 1 i Ž n ė,

1. Lęmtos velės jau pristos, | 2. Kad n'ištlktu mums siekta j,
Lęmtos velės mums saugos, J Kad n'užpūltu mums vitkaj.

Dabkuviėnė.

1. Mes išė'juni iš n a melu, 
Mes atė'jum j ląnkclę, 
Kupėlau, švęotasJėnaj,

3. Tos žolelės yr naudingos, 
ds Nū Kupolaus pašvęntintos, 

Kupolau, šventas Jdnaj.

2- Aš pasklnsro tas žole'les, 

'Aš sudė'siu į kviėtkeles, 

Kupolau, šventas Jonaj.

4. Tos žolelės yr naudingos, 

Dėl svejkatos rejkallngos, 

Kupolau, šventas Jonaj.

1949.

Baksajtiėnė.

1. K r Jnta rask nū berželu 

Ąnt žalė rutelu, 

Nor manę diedas |

Iš visės širdelės. J

3. Sitįnsčiau diedą karūmenę, 

Benė kas užmūštu 

Tąn manu diūdą, 

Tąn žiiabarzdėlį.

2 Tu par-senas, aš par-jaunk, 

O kąn mūdu vėjksiv?

Tu pas p^čių be-puškėsi, 

Aš jaunk be-vėrksiu.

4. Parėjn diedas iš karūžiu 

Nieks jįn ne ūžmušė, 

Tąn manu diŪdą, 

Tąn manu sene'lį.
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1247

Masiulienė

l. Lemtos vėlės jau pristos, k 2. Kad n’ištiktų mums šlėktai, 
Lemtos vėlės mums saugos,! ‘ Kad n’užpultų mums vilkai.

1248

Dabkuvienė

L Mes išėjom iš namelių, 
Mes atėjom į lankelę, 
Kupoliau, šventas Jonai!

2. Aš paskinsiu tas žoleles, 
Aš sudėsiu į kvietkeles, 
Kupoliau, šventas Jonai!

3. Tos žolelės yr naudingos,
2 k. Nuo Kupoliaus pašventintos 

Kupoliau, šventas Jonai!

4. Tos žolelės yr naudingos, 
Dėl sveikatos reikalingos, 
Kupoliau, šventas Jonai!

1249

Bakšaitienė

L Krinta rasa nuo berželio 
Ant žalių rūtelių, — 
Nor mane diedas l n ,

2 2 K
Iš visos širdelės. |

3. Siųsčiau diedą kariuomenę, 
Bene kas užmuštų, — 
Tą mano diedą, 
Tą žilabarzdėlj.

2. Tu per senas, aš per jauna, 
O ką mudu veiksiv?
Tu pas pečių bepuškėsi, 
Aš jauna beverksiu.

4. Parein diedas iš karužio, 
Nieks jį neužmušė, — 
Tą mano diedą, 
Tą mano senelį.
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5. Vėsčiau diedą galė jūujos,- 

Kad vilkas papjautu;

Manu diedu stora skūra, 

Ni vilkas n'įkąnda.

6. Vėsčiau diėdą j turgelį, 

Kad jįn kas nupirktu; 

Manu diedu stati ūsaj, 

Niekam ne patįnka

7. Vėsčiau diedą į girelę, 

Benė vilks papjautu 

Tąn man* diedą, 

Tąn manu senelį.

8. Rejks ma būti ir. supūti 

Su savo diėdėlu, 

Su sūvu diedu, 

Savu žilbarždČlu.

9. Tevaj mūsų, aš tarp jūsų, 

Atjmk diedu dūšę, 

Tu manu diedu, 

Manu žilbarzdelu.

10. Diėdu dūšia kajp pelėda 

Blįnd/je tupė'ju, 

O aš jauna mergužėlė, 

Kitu be-žiurėjau.

1250

G 6 t a u t i ė n ė (♦).

1. Ej, augln, augln 

Močiūtė dukrelę, 
Sau didę užvadėlę.

2. Miėlaj auginu, 

Mielaj mokinu, 

Ne mielam pažadėjo,—

3. Už jūnu-mare'lu, 

Už aukštu kalnėlu, 

Už žalūsios girelės.

4. O ji, išlejsdama, 

ds O ji, išdildama, 

Ne ketėju ląnkyti.

5. Ej, ląnkyk, ląnkyk 

Mknę, motynė'lė, 

Nors į metūs kartėlį,

f>. į metūs kartą, 

Į ąntrūs ^utrą, 

Treciūs* pati būsiu.

(♦) Palygink Ves. 790 dajną.
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5. Vesčiau diedą gale jaujos, 
Kad vilkas papjautų, — 
Mano diedo stora skūra, 
Nė vilkas n'įkanda.

6. Vesčiau diedą į turgelį, 
Kad jį kas nupirktų, — 
Mano diedo statūs ūsai, 
Niekam nepatinka.

7. Vesčiau diedą į girelę, 
Bene vilks papiautų, — 
Tą mano diedą, 
Tą mano senelį.

8. Reiks man būti ir supūti 
Su savo diedeliu, — 
Su savo diedu, 
Savo žilbarzdėliu.

9. Tėvai mūsų, aš tarp jūsų, 
Atimk diedo dūšią, — 
To mano diedo, 
Mano žilbarzdėlio.

10. Diedo dūšia kaip pelėda 
Blindyje tupėjo, 
O aš jauna mergužėlė 
Kito bežiūrėjau!

1250

Gotautienė

l. Ei, augin, augin 
Močiutė dukrelę, 
Sau didžią užvadėlę.

2 k.

2. Mielai augino, 
Mielai mokino, 

Nemielam pažadėjo, —

3. Už jūrių marelių, 

Už aukštų kalnelių, 
Už žaliosios girelės.

4. O ji išleisdama, 

O ji išduodama 
Neketėjo lankyti.

5. — Ei, lankyk, lankyk 
Mane, motinėle, 
Nors į metus kartelį, —

6. Į metus kartą, 

l antrus antrą, — 
Trečiuose pati būsiu.
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7. O aš ne sulaukiau, 

Ni ne palūkėjau 

Ni trijų nedėlelu.

8. O aš pasivėrsčiau 

Pilkąją ąntele, 

Plaukčiau jūres-marčles.

9. Vidury marelu 

Baitas akmenėlis, 

Aš ąnt jū pasijilsėčiau.

10. O aš pasiversčiau 

Rajbaja gegele, 

Lėkčiau žalėms girelėms.

11. Vidury girelės 
Žalėji liepelė, 

Aš ąnt jos pasijilsėčiau.

12. O aš nusilakčiau 

Į močiutės dvarą, 

Į vysnelu sodelį

13. O aš įsitūpčiau, 

Aš įsiplesnočiau

| vinausę vyšnelę.

14. Kukavaū rytelį, 

Vėlaj vakarėlį, 

Nieks mknę ne girdėju;

15. O ir išgirdą 

Jauniausias brolelis, 

Bėrus žirgus šerdamas.

16. Ej, močiut, mėčiu t, 

Motynėlė manu, 

Kas taj būt do paukštele? ()*

17. O ąnt jos balsei u, 

Ąnt jos alaselu 

Būtu girios paukštelė,

18. O ąnt jos burvėlu, 

Ąnt šilkū šiubelu 

Būtu mūsų seselė.

19. Ej, mėtė, bajdė 

Manę motynėlė 

Raudonajs obulelejs.

20. Ej, ne mesk, ne mesk,' 

Mdnu motynėlė, 

Ne daug iškados daraū:

21. Ąnt viėnės kukavaū, 

Ąnt ąntrūs aisavaū 

Nū trečiės ūgas rįnkaū.

(*) (»KitI tajp bajgia“).
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7. O aš nesulaukiau 
Nei nepalūkėjau 
Nė trijų nedėlėlių.

8. O aš pasiversčiau 
Pilkąja antele, 
Plaukčiau jūres mareles.

9. Vidury marelių 
Baltas akmenėlis, 
Aš ant jo pasiilsėčiau.

10. O aš pasiversčiau 
Raibąja gegele, 
Lėkčiau žalioms girelėms.

II. Vidury girelės 
Žalioji liepelė, 
Aš ant jos pasiilsėčiau.

12. O aš nusitekčiau 
Į močiutės dvarą, 
į vyšnelių sodelį,

13. O aš įsitūpčiau, 
Aš įsiplesnočiau 
Į vyriausią vyšnelę.

14. Kukavau rytelį, 
Vėlai vakarėlį, 
Nieks mane negirdėjo.

15. O ir išgirdo 
Jauniausias brolelis, 
Bėrus žirgus šerdamas.

16. Ei močiut, močiut, 
Motinėle mano, 
Kas tai būt do paukštelė?

17. O ant jos balselio, 
Ant jos alasėlio, 
Būtų girios paukštelė.*

18. O ant jos burvelių, 
Ant šilkų šiūbelio 
Būtų mūsų seselė.

19. Ei, mėtė baidė 
Mane motinėlė 
Raudonais obuolėliais.

20. Ei, nemesk, nemesk. 
Mano motinėle, 
Nedaug iškados darau:

21. Ant vienos kukavau, 
Ant antros alsavau, 
Nuo trečios uogas rinkau.

* Kiti taip baigia:
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18\ Ej, palink, ne šauk, 

Minu sunytėli, 

Risi mūsų dukrelė.

19. O ąnt jos plųnksne'lu, 

O ąnt jos rajbuju 

Būtu girios gege'lė,

20. O ąnt balse'lu, 

Ąnt alasėlu 

Būtu manu dukrelė.

1251 (*).

(*) Palygink 1250 dajną.

Dabkuviėnė.

1. Ej, lėjdu, davė ।
Močiūtė dukre'lę |ds

J svečęję šalelę: J

2. Už jūnu-mare'lu, 

Už aukštu kalne'lu, 

Už gilu vąndenė'lu.

3. O, išlėjsdama,

O, išlydėdama, 

Ne ketėju ląnkyti.

4. Ej, ląnkyk, ląnkyk 

Minę, motynelė,: 

Nors visaros diėne'lė;

5. Tu minę rasi, 

Manu motynėlė, 
Žalu linu laukely. '

6, O aš, raudama, 

Ne sulaukdama 

Savu senos močiūtės,-

7. O aš pasivėrsčiau 
Į pilką ąnte'lę, 

Plaukčiau jūrėms-marėlėms

8. Vidury mare'lu 

Baltas akmenėlis

Bus manėj pasijilseti;

9. O aš pasiversčiau 

Į rijrną gegelę, 

Lėkčiau žalomis girelėms.

10. Vidury girelės 
Žaloji liepelė 

Bus manėj pasijilseti.

11. O ir Jlėkiau, 

O ir isknėjau
Į močiūtės sode'lį.

12. Kukavau rytelį 

Ir vakaružėlį, 

Nieks manę ne girdėju;
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18. Ei, palauk, nešauk, 
Mano sūnytėli, 
Rasi mūsų dukrelė!

19. O ant jos plunksnelių, 
O ant jos raibųjų, 
Būtų girios gegelė,

20. O ant balselio, 
Ant alasėlio, 
Būtų mano dukrelė.

1251

Dabkuvienė

l. Ei, leido davė 
Močiutė dukrelę 
Į svečiąją šalelę:

2 k.

2. Už jūrių marelių, 
Už aukštų kalnelių, 
Už gilių vandenėlių.

3. O išleisdama, 
O išlydėdama 
Neketėjo lankyti.

4. Ei, lankyk, lankyk , 
Mane, motinėle. 
Nors vasaros dienelėj, —

5. Tu mane rasi, 
Mano motinėle, 
Žalių linų laukely.

6. O aš raudama, 
Nesulaukdama 
Savo senos močiutės, —

7. O aš pasiversčiau 
Į pilką antelę, 
Plaukčiau jūrėms marelėms

8. Vidury marelių 
Baltas akmenėlis 
Bus manei pasiilsėti.

9. O aš pasiversčiau 
Į raimą gegelę, 
Lėkčiau žaliomis girelėms

10. Vidury girelės 
Žalioji liepelė 
Bus manei pasiilsėti.

11. O ir įlėkiau, .
O' if 'įskriejaū 
| močiutes sodelį.

12. Kukavau rytelį 
Ir vakaružėlį, 
Nieks maine negirdėjo
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17. O ir išėju 

Jaumejie brolėlej

Gegūtės paklausyti.

18. O ąnt jos balselu, 

Ąnt jos alasėlu

Būtu girios gegelė, 

19. Ąnt jos kartūnai u 
V 
Silkū jupužėles

Būtu mūsų seselė.

13. O ir išglrdu 

Senoji močiūtė, 

Svirnely gulėdama.

14. Ėmė mė'tyti. 
Ėmė iajdyti 

Raudonajs obūlėlejs.

15. Ej, ne matyki 

Mūnę, motynėlė, 

Ne daug iškados dariau:

16. Viėnū sėdėjau, 

Ąntrū rymojau, 

Trečiė ūgeles rjnkaū.

DMbkuvrėnė (*)

(*) Palygink. Ves. 302, 420 ir 480 dūjnas.

1. Lėkė vanagas, | ds. 

Lėkė vanagas 1 

{ pakalnę; |

2. Tėję pakalnė, 

Tūje pakalnė— 
Žalė iąnkėlė;

3. Par tąn ląnkelę, 

Par tąn ląnkėlę 

Teka upėlis;

4. Pas tąn upelį, 

Pas tąn upelį— 

Rūtų darželis;

5 Tamė daržely, 

Tamė daržely— 

Rūtų to vėle,

6 Pas tos iovėles. 

Pas tos loveles 

Sėdi mergelė,

7 Sėdi mergelė, 

Sėdi mergelė. 

Galvą šukCija,

8. Gaivą ėukffja, 

Gaivą šukūja, 
Stįnkej dejūja.
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13. O ir išgirdo 
Senoji močiutė, 
Svirnely gulėdama.

14. Ėmė mėtyti, 
Ėmė laidyti 
Raudonais obuolėliais.

15. Ei, nemėtyki 
Mane, motinėle, 
Nedaug iškados dariau:

16. Vienoj sėdėjau, 
Antroj rymojau, 
Trečioj uogeles rinkau.

17. O ir išėjo 
Jaunieji broleliai 
Gegutės paklausyti.

18. O ant jos balselio, 
Ant jos alasėlio, 
Būtų girios gegelė,

19. Ant jos kartūnėlio, 
Šilkų jupužėlės, 
Būtų mūsų seselė.

1252

Dabkuvienė

l. Lėkė vanagas, (2 k.) 5. Tame daržely, 
Tame daržely 
Rūtų lovelė.

Lėkė vanagas 
Į pakalnę.

| 2 k.

2. Toje pakalnėj, 
Toje pakalnėj 
Žalia lankelė.

6. Pas tą lovelę, 
Pas tą lovelę 
Sėdi mergelė;

3. Per tą lankelę, 
Per tą lankelę 
Teka upelis.

7. Sėdi mergelė, 
Sėdi mergelė, 
Galvą šukuoja;

4. Pas tą upelį, 
Pas tą upelį 
Rūtų darželis.

8. Galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja, 
Sunkiai dejuoja
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9. O ku dejffji,— 

O kd dejffji, 

Jauna mergelė?

10. Nėr ma matiisės, 
Nėr ma matikės, 

Krajtdluj krauti,

11.. Nėr ma tėviiziu, 

Nėr ma tėvdz'iu, 

Dalelėj skirti,

12. Nėr ma seselės, 

Nėr ma seselės 

SCile sėdėti,

13.. Nėr ma brolėlti, 

Nėr ma brolelu 

Laukti lydėti.

14. Saulė-matiisė, 

Saulė-matilsė 

Krajtelį krdvė,

15. Mėnū-tėvbžis, 

Mėnu-tėvilžis 

Dalėlę skyrė,

16. Žvajgždė-sesiitė, 

Žvajgzdė'-sesiitė 

SCfle sėdėjų,

17. Sėtyns-brolėlis. 

Sėtyns-brolėlis 

Laukb lydėju.

1958.

Didzpinigajčiiike (*).

(*) Palygink. Ves. 302. 420 ir 480.

1. Lėkė sakalas | ds. 

Par azerėlį,

2. Tamė azere— 

Jildas lajve'lis,

3. Tamė lajvely 

Sėdi mergelė,

4. Galvą šukavu, 

Bize'lį pynė:—

5. Nėr ma močiutės 

Krajte'luj krauti,

6. Nėr ma tėvelu 

Dalelėj skirti,
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9. — O ko dejuoji, 
O ko dejuoji, 
Jauna mergele?

10. — Nėr man motušės, 
Nėr man motušės 
Kraiteliui krauti;

11. Nėr man tėvužio, 
Nėr man tėvužio 
Dalelei skirti;

12. Nėr man seselės, 
Nėr man seselės 
Suole sėdėti;

13. Nėr man brolelio, 
Nėr man brolelio 

Lauku lydėti.

14. Saulė motušė, 
Saulė motušė 
Kraitelį krovė;

15. Mėnuo tėvužis, 
Mėnuo tėvužis 
Dalelę skyrė;

16. žvaigždė sesutė, 

žvaigždė sesutė 
Suole sėdėjo;

17. Sietyns brolelis, 
Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo!

1253

Didžpinigaičiukė

l. Lėkė sakalas (2 k.) 
Per ežerėlį,

2. Tame ežere 
Juodas laivelis,

3. Tame laively 
Sėdi mergelė, —

4. Galvą šukavo, 
B iželį pynė.

5. Nėr man močiutės 
Kraiteliui krauti,

6. Nėr man tėvelio 
Dalelei skirti,
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7. Nėr ma seselės 

Vajnlkuj pinti,

8. Nėr ma brole'lu 

Lauki) lydėti.

9. Saulė-močiūtė 

Krajtelj krovė,

10. Menu tėvelis 

Dalelę skyrė,

11 • Ž vajgždės-seselės 

Vajnlką pynė,

12. Sė'tyns-brolėlis > 

Lauku 1 y dejų.

im (*).

(*) Palygink. 30, 47, 92, dajnas.

C v I r k i ė n ė Ona.

1. Aj, bent pasakyk, l
Jauna mergužėlė, | ds.

Koks medelu vardelis?!

2. Ne mergiižė būčiau, 

Kad aš ne žinočiau, 

Koks medelu vardelis.

3. Beržas Bernotas, 
Alksnis Ignotas, 

Serbęnta Petrunčlė.

4. Aj, bent pasakyk,... 

Kas bėgu be kojėlu?

5. Ne mergiižė...

6 Jurelės-marėlės, 

Cystas vąndenė'lis, 

Taj bėgu be koje'lu.

7. Aj, bent pasakyk... 
Kas lė'kė be sparnelu?

8. Ne mergiižė...
V

9. Saltė. žiėmužė'lė, 

Baltūsis sniegelis, 
Taj lė'kė be sparnelu.

10. Aj, bent pasakyk... 

Kas margas ne-rašytas?

11. Ne mergiižė...

12. Žalėje girelė, 

Margasis genelis. 

Taj margas ne-rašytas.

15. Aj, bent pasakyk... 

Kas judas ne-darytas?

14. Ne mergiižė...
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7. Nėr man seselės 
Vainikui pinti,

10. Mėnuo tėvelis 
Dalelę skyrė,

8. Nėr man brolelio 
Lauku lydėti!

9. Saulė močiutė 
Kraitelį krovė,

11. žvaigždės seselės 
Vainiką pynė,

12. Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo!

1254

Ona Cvirkienė

I. — Ai, bent pasakyk, 
Jauna mergužėle, 
Koks medelių vardelis?

2. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Koks medelių vardelis:

2 k.
7. — Ai, bent pasakyk... 

Kas lėkė be sparnelių?

8. — Ne mergužė...

9. Salta žiemužėlė, 
Baltasis sniegelis 
Tai lėkė be sparnelių.

3. Beržas—Bernotas, 
Alksnis—Ignotas, 
Serbentą—Petronėlė.

4. — Ai, bent pasakyk... 
Kas bėgo be kojelių?

5. — Ne mergužė...

6. Jūrelės marelės, 
Cystas vandenėlis 
Tai bėgo be kojelių.

10. — Ai, bent pasakyk... 
Kas margas nerašytas?

II. — Ne mergužė...

12. žalioje girelėj 
Margasis genelis 
Tai margas nerašytas.

13. — Ai, bent pasakyk... 
Kas juodas nedarytas?

14. — Ne mergužė...
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15. Žalūje girelė 

Jūdksis varnelis, 

Taj jffdas ne-darytas.

J u š k y t ė.

1. Auginu močiiitė, 

Tąn vieną dukrelę, 

Kajp daržely 1 , 
• ? us
Zalęję rūtelę. J

2. Atlėkė kove'lis ()  

Iš jūriu-marėlu

*

(*) Kėvas, »saka“, biivęs diėvelis mėjlės.

Ir įtūpė

I Diė'vu-mede'lį.

3. Žiūrėk, motynėlė, 

Pro stiklu iąngelf, 

Kas Itupe

Į Diėvu-mede'lį?

4. t Ar girios kove'lis, 

Ar namu paukštelis, 

Ar močiutės

Jauniausia dukrelė?

5. Ni girios kove'lis, 

Ni namū paukštelis,

Tik močiutės 

Jauniausia dukrelė.

* 
♦ ♦

6. Ne mergūžė būčiau, 

Kad aš ne žinėčiau, 

Kas lęhgvėsnis 

Už kūvu plunksnelę?

7. Prisė'du močiiitė 

Pnė manu šalelės, 

Taj lęngve'snė 

Už kūvu piųnskne'Ię.

(„8, 9, 10, ir 11 kajp 2, 3, 

5 ir 6. str. 92 dajnūs“).

12.. Ne mergužė būčiau, 

Kad aš ne žinočiau, 

Ku ma rėjkia 

Pnė jaunu diėnė'lu?
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15. Žalioje girelėj 
Juodasis varnelis 

Tai juodas nedarytas.

1255

Juškytė

l. Augino močiutė 
Tą vieną dukrelę 
Kaip daržely 1 
Žaliąją rūtelę.' J

2. Atlėkė kovelis
Iš jūrių marelių 
Ir įtūpė
Į dievo medelį.

3. — Žiūrėk, motinėle, 
Pro stiklo langelį, 
Kas įtūpė ..
Į dievo medelį:

4. Ar girios kovelis, 
Ar namų paukštelis, 
Ar močiutės 
Jauniausia dukrelė?

5. — Nei girios kovelis, 
Nei namų paukštelis, 
Tik močiutės 
Jauniausia dukrelė.

6. — Ne mergužė būčiau, 

Kad aš nežinočiau, 

Kas lengvesnis 
Už kovo plunksnelę:

7. Prisėdo močiutė 
Prie mano šalelės, — 
Tai lengvesnė 
Už kovo plunksnelę.

(8, 9, 10 ir 11 kaip 92 dai

nos 2, 3, 5 ir 6 posmai.)

12. Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Ko man reikia 

Prie jaunų dienelių:
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13. Rtitu vajnikė'lu,
V
Silkū kaspinelu, 

Taj ma rėjkia 

Pnė .jaunti diėne'lu.

14. Nusiėjk, bernyti, 

Į Tilžės miesteli, 

Nusiperki 

Cidabru dalgelį.

15. Iškaptik rūteles, 

Iškapūk meteles, 

Tik lik vienas 

Baltas lelijėles.

16. Nusiėjk, mergytė, 

Į rūtų darže'lį, 

Prašyk Diė'vu 

BėtelausP-bure'lu;

17. Taj atžėls rūtelės, 

Taj atžėls metelės,—

Ne grinš tavu, 

Jaunosios dienelės.

1356

Norvilienė.

1. Kad už geru vyru, l 
Kajp taj geraj yra, j S

Kajp ta žąnse'lė pūkūse, 
Taj geraj berne'lu rankose.

ds

2. Kad už blogu vyru, 

Kajp taj biogaj yra;

Kajp vištos galva papūru, 

Taj blogas berne'lu notūras.

3. Ėjsiu į gire'lę

Pas margą gegelę,

Pažyėiosiu sparne'lu, 
Nū margosios plųnksnelu,

4. Lėksiu pas matūzės, 
Lė'ksiu pas tėtūžį, 

j vykšne'lu sodelį, 

Po matūzės tąnge'lu.

5. Tenaj aš kukffsiu, 

Tenaj lįnksmū būsiu 

Žalti vykšniu sode'ly, 

Prie matūzės ląnge'lu.
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13. Rūtų vainikėlio, 
Šilkų kaspinėlių, — 
Tai man reikia 
Prie jaunų dienelių.

14. — Nusieik, bernyti, 
Į Tilžės miestelį, 
Nusipirk!
Sidabro dalgelį.

15. Iškapok rūteles, 
Iškapok meteles, 
Tik lik vienas 
Baltas lelijėles.

16. — Nusieik, mergyte, 
Į rūtų darželį, 

Prašyk dievo 
Lietelio būrelio;

17. Tai atžels rūtelės, 
Tai atžels metelės, — 
Negrįš tavo 
Jaunosios dienelėsl

1256
Norvilienė

l. Kad už gero vyro,
Kaip tai gerai yra:
Kaip ta žąselė pūkuose — 12 k 
Tai gerai bernelio rankose./

3. Eisiu į girelę 
Pas margą gegelę, 
Pažyčiosiu sparnelių, 
Nuo margosios plunksnelių.

2. Kad už blogo vyro,
Kaip tai blogai yra;
Kaip vištos galva papuro, 
Tai bloga bernelio notūra.

4. Lėksiu pas motužę, 
Lėksiu pas tėtužį, —

Į vyšnelių sodelį
Po motužės langeliu.

5. Tenai aš kukuosiu, 

Tenai linksma būsiu — 
Žalių vyšnių sodely 

Prie motužės langelio.
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6. Pravėrė sesajtė 

Stiklini iąngėlį, 

Isglrdu sodely 

Tajp linksmą balselį,— 

Benė mūsų sesajtė, 

Benė mūsų mieloji?

7. Būtu nū balsc'lu,

Kajp mūsų seselė, 

Alė nū sparnū ge'ga, 

Nū margū plunksnų ge'ga.

8. Taj baltos kojėlės, 

Geltonos kase'lės, 

Benė mūsų sesajtė, 

.Benė musu miėioji?

9. Tajp toli nudilta, 

Tūli pažadėta, 

Argū ana parėjtu 

Matužėlę atsektu?

P o c a 1 ė (*).

1. Ak, broli, broli, . 
Broleli manu, | ds 

Balnok bėrą žirgelį, J

2. Kajp pabalnosi 

Bėrą žirgelį, 

Padek šviėsę šaudyklę;

3. SviSsi šaudyklė. 
Auksu kulkelė 

Trųmpin manu ąmžėlį.

4. Ąnt žirgu sėsdams, 

į kilpą splrdams, 

Nušavaū baląndėlį.

5. Ak, broli, broli, 
Broleli manu, 
Kam nušavaj balandį?

6. Ar tu ne matėj 
Gino lakūną, 

Ar jure'lė narūną?

7. lakūns pžilėkė 

Narūns panėrė, 

Baląndėlis tupėjo.

8. Par tiltą jūjau, 

Nū žirgu piliau, 

Purvynėly gulėjau..

(♦) Palygink Ves. 92 dajną.
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6. Pravėrė sesaitė 
Stiklinį langelį, 
Išgirdo sodely 
Taip linksmą balselį, — 
Bene mūsų sesaitė, 
Bene mūsų mieloji?

7. Būtų nuo balselio 
Kaip mūsų seselė, 
Ale nuo sparnų gega, 

Nuo margų sparnų gega.

8. Tai baltos kojelės, 
Geltonos kaselės, 
Bene mūsų sesaitė, 
Bene mūsų mieloji,

9. Taip toli nuduota, 
Toli pažadėta, 
Argi ana pareitų, 

Motužėlę atsektų?

1257

Pocalė

l. — Ak broli, broli, 
Broleli mano. 
Balnok bėrą žirgelį!

2 k.
5. — Ak broli, broli, 

Broleli mano, 
Kam nušovei balandį?

2. Kai pabalnosi ’ -
Bėrą žirgelį, 
Padėk šviesią šaūdyklę:> j

6. Ar tu nematei 
Girioj lakūną 
Ar jūrelėj narūną?

3. Sviesi šaudyklė, । 
Aukso kulkelė 
Trumpin mano amželį.

4. Ant žirgo,sėsdams, . 

Į kilpą spirdams, 
Nušoviau balandėlį.

7. — Ląkūns palėkė, 
Narūns panėrė, 
Balandėlis tupėjo.

t

8. Per tiltą jojau, 
Nuo žirgo puoliau, 
Purvynėly gulėjau.
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9. Žirgelis manu, 

Jūdbėrė'lis manu, 

Pnė šalelės stovė'juj

10. M/moju manu 

Rankas, kojeles, 

Ir skajstąjį vejddlį.

11. Tekėju manu 

Jffdas kraujelis, 

Kajp lelijos žiedelis.

12. Aj, kukli, kukli 

Trys gegužėlės 

Pnė pat minu šalelės.

13. Brolis pnė kojų, 

Sesff pnė šahė's, 

Matušėlė pnė gatvės.

14. Brolis palydėju 

L/g piisės kelėlu, 

Sesfif lyg bažnytėlės,

15. O matušėlė, 

Paaugintojėlė, 

Lyg pacids tėviškėlės.

16. Brūlis žė'lavoju 

Tris nedėlmečius, 

Sesfif trejhs metalus,

17. O matušėlė, 

JPaaugintojėlė, 
Pakėl gyva galvelė.

1958.

Gotautiėnė.

1. Kū lūdit, seselės, i
Kfi ne dajnfijat? J S

KA sėdit už stalelu, I , 
j na

Ku rymut ąnt rąnke'lu? Į

2. Ka, Diė'vas, dajnfisim. 

Ka lenksimos būsim,

Yr darže iškadėlė, 
Darzdly iškadėlė.

3. Subatds dienelė,
Par pačičis piė'tus, 

Pūtė šiaurūs vėjelis, 

Eėužė žalūs rūteles.
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9. Žirgelis mano, 
Juodbėrėlis mano, 
Prie šalelės stovėjo,

10. Myniojo mano 
Rankas kojeles 
Ir skaistųjį veidelį.

i 1. Tekėjo mano 
Juodas kraujelis 
Kaip lelijos žiedelis.

12. Ai, kukuoj, kukuoj 
Trys gegužėlės 
Prie pat mano šalelės:

13. Brolis prie kojų, 
Sesuo prie šalies, 
Motušėlė prie galvos.

14. Brolis palydėjo 
Lig pusės kelelio, 
Sesuo lig bažnytėlės,

15. O motušėlė 
Paaugintojėlė — 

Lig pačios tėviškėlės!

16. Brolis žėlavojo 
Tris nedėlmečius, 

Sesuo trejus metelius,

17. O motušėlė 
Paaugintojėlė — 
Pakol gyva galvelė!

*1258

Gotautienė

l. — Ko liūdit, seselės, 
Ko nedainuojat, 
Ko sėdit už stalelio, 
Ko rymot ant rankelių?

2. — Ką, dievas, dainuosim. 
Ką linksmos būsim, — 
Yr darže iškadėlė, 
Daržely iškadėlė!

3. Subatos dienelėj 
Per pačius pietus 

Pūtė šiaurus vėjelis, 
Laužė žalias rūteles.
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• 4. Aš jauni mergelė

Vos užsitajkiaū 

Už žalųjų rute'lu, 

Už rūtų vajnikėlu.

5. Kū liicht, brole'lėj, 

Kū ne dajnūjat?

Kū sėdit už stalčių, 

K u rymut ąnt. balnėlu?

6. Ka, Dievas, dajnflsim, 

Ka IjnksmI būsim, 

Yr iijve iškadė'lė, 

Lajve'ly iškadė'lė.

7. Nedėlūs dienelė

Par pačiūs piė'tus 

Pūtė siaurus vėjelis, 

Laužė naujus žėgle'lus.

8. Aš, jaunas berne'lis 

Vos užsilajkiaū 

Už judūju lajvėlu, 

Už lajvu paramė'lu.

1959.

B a k š a j t i ė n ė.

1. Močiūtė manu, 

Senoji minu, 

Aš noriu miė'gu, 1 
} ds 

Saldaus miėge'lu. I

2. Dukrytė manu, 

Jaunūji manu, 

Ejki į darže'lį 

Pas lelijėles.

3. Vėjelis pūtė, 

Lelijos Ijnku, 

Taj, tu, dukre'lė, 

Saldžej miegosi.

4. Aš pasive'rsciau 

J gegužėlę, 

Aš nusilėkčiau 

J tėviškėlę,

5. Aš įsitūpčiau 

Į obalelę, 

į obalelę 

Dlmną mede'lį.

6. Kukavaū rytą 

Ir vakarėlį, 

O kad išgirstu 

Manu močiūtė.
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4. Aš jauna mergelė 
Vos užsilaikiau 

Už žaliųjų rūtelių, 
Už rūtų vainikėlio.

5. — Ko liūdit, broleliai, 
Ko nedainuojat, 
Ko sėdit už stalelio, 

Ko rymot ant balnelių?

6. — Ką, dievas, dainuosim, 
Ką linksmi būsim, — 
Yr laive iškadėlė, 

Laively iškadėlė!

7. Nedėlios dienelėj 
Per pačius pietus 
Pūtė šiaurus vėjelis, 

Laužė naujus žėglelius.

8. Aš jaunas bernelis 
Vos užsilaikiau
Už juodojo laivelio, 
Už laivo paramėlių.

*1259
Bakšaitienė

l. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Aš noriu miego, l 2 k 

Saldaus miegelio. J

4. Aš pasiversčiau 
Į gegužėlę, 
Aš nusilėkčiau 
Į tėviškėlę,

2. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Eiki į darželį 
Pas lelijėles.

5. Aš įsitūpčiau 
Į obelėlę, 

Į obelėlę, 
Dimną medelį.

3. Vėjelis pūtė, 
Lelijos linko, 
Tai tu, dukrele, 

Saldžiai miegosi.

6. Kukavau rytą 
Ir vakarėlį, 
0 kad išgirstų 
Mano močiutė.
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1. O ir išglrdu 

Manę močiiitė, 

Po margą dvarą 

Be-vajkščiodama.

8. Siuntė močiiitė 

Jauną tarnelį:— 
Ėjki, nušauki 

Rijbą gegelę,

9. Ėjki, nušauki 

Rajbą gegelę,

O ma parnėški 

Ąnt pusrytėlu.

10. Palauk, ne šauki, 

Jaunas šaudykli, 

Aš papūrtinsiu 

Rajbas plunksneles.

11. Būt ąnt plųnksnėlu 

Girios gegelė, 

Ąnt alasėlu 

Matės dukrelė.

1260.

Maštauskiėnė.

1. O, aš siratė'lė, 

O, aš vargdienėlė, 
Aš ne turiil tėvelu.

2. Augu giruželė 

Žilas jovarėlis, 

Taj aug manu tėvelis.

3. O aš, priėjdama, 

A psikablndama. — 

Tark ma mielą žodelį.

4. Liėmu ne—tėvelis, 
v 
Sikos ne—rąnkelės, 

Lapelėj ne—žodėlej.
* *

5. O, aš siratėlė, 

O, aš vargdienėlė, 

Aš ne turiil močiutės.

6. Augu giružėlė 
ds Žali liepužėlė., 

Taj aug manu močiiitė.

7 O aš, priėjdama, 

A psikablndama:— 

Tark ma mielą žodėlį.

8. Liėmff ne—močiiitė 
v 
Sikos ne—rąnkėlės, 

Lape'lej ne— žodčlej.
* ♦ 

♦
9. O, aš siratėlė,

O, aš vargdienėlė, 

Aš ne turiii brolėlu.
10. Augu giružėlė 

Žilas ąnžulelis, 

Taj aug manu brolelis.
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7. O ir išgirdo 
Mane močiutė, 
Po margą dvarą 
Bevaikščiodama.

8. Siuntė močiutė 
Jauną lamelį: 
— Eiki nušauki 
Raibą gegelę;

9. Eiki nušauki 
Raibą gegelę, 
O man parneški 
Ant pusrytėlių.

10. — Palauk, nešauki, 
Jaunas šaudikli, 
Aš papurtinsiu 
Raibas plunksneles.

11. Būt ant plunksnelių 
Girios gegelė, 
Ant alasėlio — 
Motės dukrelė!

1260

Maštauskienė

l. O aš siratėlė, 
O aš vargdienėlė, 
Aš neturiu tėvelio.

2 k.

2. Augo giružėlėj 
Žalias jovarėlis, — 
Tai aug mano tėvelis.

3. O aš prieidama, 
Apsikabindama: 
— Tark man mielą žodelį!

4. Liemuo — ne tėvelis, 
Sakos — ne rankelės, 
Lapeliai — ne žodeliai!

5. O aš siratėlė, 
O aš vargdienėlė, 
Aš neturiu močiutės.

6. Augo giružėlėj 
Žalia liepužėlė, — 
Tai aug mano močiutė.

7. O aš prieidama, 
Apsikabindama: 
— Tark man mielą žodelį!

8. Liemuo — ne močiutė, 
Sakos — ne rankelės, 
Lapeliai — ne žodeliai!

• 9. O aš siratėlė, 
O aš vargdienėlė, 
Aš neturiu brolelio.

10. Augo giružėlėj 
Žalias ąžuolėlis, — 
Tai aug mano brolelis.
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11. O aš priėjdama, 

Apsikabindama:— 

Tark ma mielą žodelį.

14. Augu giružėlė 

Žala sadulelė, 

Taj aug mšnu seselė.

12. Lrėmff ne—brolelis, 
Šėkos ne—rąnkėlės, 

Lapelėj ne—z'odėlej.

13. O, aš siratėlė, 

O, aš vargdienėlė, 

Aš ne tunu seselės.

15. O aš, priėjdama, 

Apsikabindama: — 

Tark ma mielą žodelį.

16. Liėmif ne —seselė, 
V 
Sakos ne—rąnkelės, 

tape'Iej ne—z’odelej.

1961.

S a p r y t ė.

1. O kad aš ėjau

Nfi savu tėvėlu

Prašia ė, meldžiati tėvu- 
žėlu, 

Kad minę atląnkytu:—
ds

Slėnelį be-pjaunantį 

Ir graūdžej be-vėrkiantį.

4. O aš, pjaudamas, 

Ne sulaukdamas

2. Aj, ląnkyk, ląnkyk 

Mknę, tėvužėli, 

Nėrs ąnt mėtų kartužėlį, 

Vasarėlės dienelė.

3. Tu mknę rksi 
Žalėje tąnkė

Tėvelu atėjnančiu 

Ir manę atlankančiu,—

5. O aš pasivėrsčiau 

Margu sakalėlu, 

Lėkčiau žalėms girelėms 

Į tėvėlu dvarelį,
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11. O aš prieidama, 
Apsikabindama: 

— Tark man mielą žodelį!

12. Liemuo — ne brolelis, 
Sakos — ne rankelės, 

Lapeliai — ne žodeliai!

13. O aš siratėlė, 

O aš vargdienėlė, 
Aš neturiu seselės.

14. Augo giružėlėj 
Žalia sedulėlė, — 

Tai aug mano seselė.

15. O aš prieidama, 
Apsikabindama: 
— Tark man mielą žodelį!

16. Liemuo — ne seselė, 
Sakos — ne rankelės, 

Lapeliai — ne žodeliai!

1261

Saprytė

1. O kad aš ėjau 

Nuo savo tėvelio, 
Prašiau meldžiau tėvužėlio, 
Kad mane atlankytų.

3. Tu mane rasi 
žalioje lankoj 
Šienelį beplaunantį 

Ir graudžiai beverkiantį.

2. Ai, lankyk, lankyk 

Mane, tėvužėli, 
Nors ant metų kartužėlį 
Vasarėlės dienelėj.

4. O aš plaudamas, 
Nesulaukdamas 
Tėvelio ateinančio 
Ir mane atlankančio,

5. O aš pasiversčiau 
Margu, sakalėliu, 

Lėkčiau žalioms girelėms 
Į tėvelio dvarelį;
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6. O aš pasivėrsčiau 

Mana narunėlu, 

Plaukčiau jūres-maružėles 

J tėvėlu dvardlį,

7. O aš pasivėrsčiau 

Rajbaja gegčle, 

Lėkčiau žali girele 

Aš pas savu tėvelį.

8. Kukavaū rytelį 

Tėve'lu dvarely, 

Nieks minę ne girdėju, 

Tėvėluj ne pasakė.

9. O ir išginta 

Patsaj tėvužėlis, 

Po sodelį vajkščiodams, 

Obūlėlus r^nkiodams.

10. Aj, mėtė, bajdė 

Minę tėvuželis

Raudūnajs obūlužėlejs, 

Raudūnajs obūlėlejs.

11. O ne mesk, ne bajdyk 

Minę, tėvužėli,

Ne daug daraū iškadėlės, 

Ne daug daraū iškados.

12. Viėnim sodužėly 

Smūtnas vijkščiojau, 

Ąntrim sodužėly 

Tik par/mojau, 

O šim trečiim sodužėly 

Serbenteles rankiojau.
.1

13. O ąnt jū baisėta, 

Ąnt jū aiaselu, 

Būt lig minu sunytėlis, 

Būt lig minu sunėlis,

14. O ąnt jū plųnksnėlu, 

Ąnt jū rajbūju

Būt lig girios sakalėlis, 

Būt lig girios sakalas.

15. O aš pažinaū 

Savu tėvužėlį 

Tarp didžiūju pulkužėlu, 

Tarp pujkiūju žmonėlu,

16. O aš pažinaū 

Sivu tėvužėlį 

Ąnt gražads augumėlu, 

Ąnt lygaus liėmenė'lu.

1969.
Sutkijtis iš Pampiėnu.

1. Kad mes būvum 
Trys balti brolėlej,

Mes turėjum 
Po vieną žirgelį
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6. O aš pasiversčiau 
Marių narūnėliu, 
Plaukčiau jūres maružėles 
Į tėvelio dvarelį;

7. O aš pasiversčiau 
Raibąja gegele, 
Lėkčiau žalia girele 
Aš pas savo tėvelį.

8. Kukavau rytelį 
Tėvelio dvarely, 
Nieks mane negirdėjo, 
Tėveliui nepasakė.

9. O ir išgirdo 
Patsai tėvužėlis, 
Po sodelį vaikščiodama, 
Obuolėlius rankiodams.

10. Ai, mėtė baidė 
Mane tėvužėlis 
Raudonais obuolužėliiais, 
Raudonais obuolėliais.

11. —O nemesk, nebaidyk 
Mane, tėvužėli, 
Nedaug darau iškadėlės, 
Nedaug darau iškados:

12. Vienam sodužėly 
Smūtnas vaikščiojau, 
Antram sodužėly 
Tik parymojau, 
O šiam trečiam sodužėly 
Serbentėles rankiojau.

13. — O ant jo balselio, 
Ant jo alasėlio, 
Būt lyg mano sūnytėlis, 
Būt lyg mano sūnelis;

14. O ant jo plunksnelių, 
Ant jo raibųjų, 
Būt lyg girios sakalėlis, 
Būt lyg girios sakalas.

15. O aš pažinau 
Savo tėvužėlį 
Tarp didžiųjų pulkužėlių, 
Tarp puikiųjų žmonelių:

16. O aš pažinau 
Savo tėvužėlį 
Ant gražaus augumėlio. 
Ant lygaus liemenėlio.

1262

Sutkaitis iš Pampėnų

l. Kad mes buvom 
Trys balti broleliai, 
Mes turėjom 
Po vieną žirgelį.

2 k.
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Susitįnkū 
Ažeru ledelį.

7. Didi dyvaj 
Ir stebūklaj dūrfis, 

Kad vasarą 
Ažeraj užšąlu.

8. Uz’tekė'tu 

Iš rytu sauldlė, 

Ištirpintu 
Az’eru ledelį.

9. Užtekeju 

Iš rytu saulelė, 

Ištirpinu 
Ažeru ledelį.

10. Taj gyrdysim 

Barusius žirge'lus, 

Taj nušvėjsim 

Auksu pęntinėlus.

1«63.

2. Vienas būvu 

J ūdas kajp sabalas, 

Ąntras būvu 

Margas kajp genelis,

3. O šis trečias 

Broldlu žirgelis,

O šis tračias 

Baltas kajp gulbdlis.

4. Su jffdūju 

Svičtą vandravūsiu, 

Su margųjų, 

{ vajskelį josiu,

5. Su baltųjų 

Jūres-mares plauksiu, 

Su baltūju 

Jūres-mares plauksiu.

6. Da neplaukiau 

{ pūsę mare'lu,

D 4 b i 8 n ė (*).

(*) Palygink Ves. 431 dajną.

1. Aj, daugel, daūgel I 2. Viena seselė 
Mūsų sesei u, |ds Mūsų rytūse, 

Beg visos vajnikutos? > Ąntroji vakarffse,
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2. Vienas buvo 
Juodas kaip sabalas, 
Antras buvo 
Margas kaip genelis,

3. O šis trečias 
Brolelio žirgelis, 
O šis trečias — 
Baltas kaip gulbelis.

4. Su juoduoju 
Svietą vandravosiu, 
Su marguoju 
Į vaiskelį josiu,

6. Dar neplaukiau 
Į pusę marelių, 
Susitinku 
Ežerų ledelį.

7. Didi dyvai 

Ir stebuklai daros. 
Kad vasarą 

Ežerai užšalo.

8. Užtekėtų 
Iš rytų saulelė. 
Ištirpintų 
Ežerų ledelį.

5. Su baltuoju 
Jūres mares plauksiu. 
Su baltuoju
Jūres mares plauksiu.

9. Užtekėjo 
Iš rytų saulelė, 

Ištirpino 
Ežerų ledelį.

10. Tai girdysim 
Bėruosius žirgelius, 
Tai nušveisim 
Aukso pentinėl iusl

1263

Duobieni

l. Ai, daugel, daugel 

Mūsų seselių, 
Beg visos vainikuotos?

2. Viena seselė 
Mūsų rytuose, 
Antroji — vakaruose,
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3. O ii treciūji, 

Jauninusioji, 

Ząnk6 šienelį grėbė. .

4. Ne tajp ji grėbė, 

Kajp graūdzej vėrkė, 

Ąnt grėble'lu rymoj u.

6. O ir atėjna 

Jaunas bernelis 

Siu viešiu viėškelėlu:—

6. Aj, bęnt pade Diėvs, 

Januži mergelė, 
V 
Siėnėlu grėbėjėlė,

7. O ku tu stovi, 

Kū tu ne grėbi, 

Kū tu tajp graūdzej vėr

8. O ar tau gajla 

Ząnkūs šiėne'lu, 

Ar naūjūjū grėblėlu?

9. O ni ma gajla 

ė, Ląnkos šiėnėlu,

Ni naūjūju grėblėlu,

10. O tik ma gajla 

Jaunū diėnėlu, 

:— Rutėlu vajnikėlu.

B, 11. O ir Atlėkė 

Batts guibinėlis, 

Pagavu vajnikė'lį. ,

12. Gulbinas plaukia, 

Vajniką nėša 

vėrki? Mariizes sululavu.

1««4.

L 6 s t i ė n ė.

v
1. Sėrki, tėveli, 

Bėrą z’irgelį;| 
Auga kiemely 

Jauna mergelė.

3. Būsi, ne būsi

Manu mergele, 

Bent pardėvė'ki 
Šilku kuskėlę.

2. Da ne užūugu 

Pilsę ugėlu, 
Padovanūjau 
v
Šilku kuskėlę: —

4. Devyni mėtaj 

Ne-viena diena, 

Kajp pas tėvelį 

Namė ne buvau.
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3. O ši trečioji, 
Jauniausioji, 
Lankoj šienelį grėbė.

4. Ne taip ji grėbė, 
Kaip graudžiai verkė, 
Ant grėblelio rymojo.

5. O ir ateina 
Jaunas bernelis 
Šiuo viešu vieškelėliu:

6. — Ai, bent padėk dievs, 
Jauna mergele, 
Šienelio grėbėjėle!

7. O ko tu stovi, 
Ko tu negrėbi, 
Ko tu taip graudžiai verki?

H. O ar tau gaila 
Lankos šienelio, 
Ar naujojo grėblelio?

9. — O nei man gaila 
Lankos šienelio, 
Nei naujojo grėblelio,

10. O tik man gaila 

Jaunų dienelių, 
Rūtelių vainikėlio!

11. O ir atlėkė 

Balts gulbinėlis, 
Pagavo vainikėlį.

12. Gulbinas plaukia, 
Vainiką neša, 
Maružės suliūliavo!

1264

Lastienė

l. Serki, tėveli, 

Bėrą žirgelį: 
Auga kiemely 
Jauna mergelė.

2. Dar neužaugo 
Pusę ūgelio, 
Padovanojau 

Šilkų kusl-elę.

3. Būsi nebūsi 
Mano, mergele, 
Bent pardėvėki 
Šilkų kuskelę.

4. Devyni metai — 
Ne viena diena, 

Kai pas tėvelį 
Namie nebuvau.
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5. Aš pasivėrsčiau 

J karvelelj, 

Aš nusilėkčiau 

Į tėviškėlę,

6. Aš įsitūpčiau 

Į obalė'lę,
O aš uldučiau 

Ryts-vakarėlis.

7. UIdavau rytą 

Ir vakarėlį, 

Nieks manę jauną 

Ni ne girdėju,

8. O tik išg'irdu 

Senas tėve'lis, 

Po margą dvarą 

Be-vajkščiodamas,

9. Po margą dvarą 

Be-vajkščiodamas, 

Savu sunelus 

Be-kilųdamas:—

10. Kelkit, sunėlej, 

Manu jaumejiė, 

Bent paklausykit, 

Kas par paukštelis?

11. Bent paklausykit, 

Kas par paukšte'lis,

Visą naktelę

Grazėj ulduja?

12. Tėveli manu,. 

Senasis manu, 

Tik-benė musu 

Jaunas brolelis,

13. Katram ne šėrėj 

Bėru žirgelu, 

Katram ne pirkaj 

Tymu balne'lu?

14. Sūneli manu, 

Jaunasis manu, 

Aš tau nušersiu 

Bėrą žirgelį,

15. Aš tau nuše'rsiu 

Bėrą žirgelį, 

Aš tau nupirksiu 

Tymu balnelį.

16. Tėveli manu,

• Senasis m4nu, 

Dabar ne čėsas 

Manę gajlė'tis,

17. Kajp jau prilygau 

Kiemu mergelę, 

Kajp jau pastdjau 
Žmonių žęnte'lu.
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5. Aš pasiversčiau 
Į karvelėlį,

11. Bent paklausykit, 
Kas per paukštelis 

Visą naktelę 
Gražiai ulduoja?

Aš nusilėkčiau 
Į tėviškėlę;

6. Aš įsitūpčiau 
Į obelėlę, 
0 aš ulduočiau 

Ryts vakarėlis.

12. — Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Tai bene mūsų 
Jaunas brolelis,

7. Uldavau rytą 
Ir vakarėlį, 
Nieks mane jauną 
Nė negirdėjo,

13. Katram nešėrei 

Bėro žirgelio, 
Katram nepirkai 
Tymo balnelio?

8. 0 tik išgirdo 

Senas tėvelis, 
Po margą dvarą 
Bevaikščiodamas;

14. — Sūneli mano, 
Jaunasis mano, 
Aš tau nušersiu 
Bėrą žirgelį;

9. Po margą dvarą 
Bevaikščiodamas, 
Savo sūnelius 
Bekilodamas:

15. Aš tau nušersiu 

Bėrą žirgelį, 
Aš tau nupirksiu 

Tymo balnelį.

10. — Kelkit, sūneliai 
Mano jaunieji, 
Bent paklausykit, 
Kas per paukštelis?

16. — Tėveli mano, 

Senasis mano, 
Dabar ne čėsas 
Mane gailėtis,

17. Kai jau prilygau 
Kiemo mergelę, 
Kai jau pastojau 
Žmonių ženteliu!
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5) DAJNĖLfiS. (icyajieTM).

a 965.
S i n k a u s k i ė n ė.

Atbeg žūjkis par dirvčnus, 

Pasikajšęs padarmūnus,

O, gf^oj, gfvoj, tu, 

Kur tu buvaj pirma tu?

1966.

C v i r k i 5 n ė.

1. Abi mūdvi toki, 

Bet liciadnos pažiūrėt, jds.

2. Abi rotai v i tūki, 

Mūsų rąnkiižės— 

Darbinįnkelės.

3. Abi mūdvi tūki, 

M ilsu kojiižės— 

GrejtuSkČlės.

1967.

Ž i t a j t

1. Ej, noriu, nūnu, 
Arelkelės noriu,

ds

Ne padyvyk, bernnželi, 1
Arelkelės nūnu. J 

i ė n ė.

2. Visu gavum, visu givum, 
Arėikos ne gavum, 

Mes parė'jum, ne-ragavę, 
Atūčiaus ne-gavę.

1966.

J u s k y t ė.

1. Ej, kūma, tu, kumūtė, 2. 

Kam pragerej tu karvūtę? 

Kad ne-piėnlnga būvu.Jds.
448

Ej, kūma, tu, kumūtė, 

Kam pragė'rej tu ožkūtę? 

Kad ne-ožlnga būvu.



5. DAINELĖS

1265

Sinkauskienė

Atbėg zuikis per dirvonus, 
Pasikaišęs padarmonus.
O gyvoj, gyvoj, tu, 
Kur tu buvai pirma to?

1266

Cvirkienė

l. Abi mudvi toki, 
Bet liciaunos pažiūrėt. (2 k.)

2. Abi mudvi toki, 3. Abi mudvi toki,
Mūsų rankužės — Mūsų kojužės —
Darbininkėlės! Greituškėlės!

1267

Zilaitienė

I. Ei, noriu, noriu, 
Arielkėlės noriu, 
Nepadyvyk, bernužėli, 
Arielkėlės noriu!

t

2. Viso gavom, viso gavom, 
Arielkos negavom, 
Mes parėjom neragavę, 
Alučio negavę!

1268
Juškytė

I. — Ei kūma, tu kūmute, 
Kam pragėrei tu karvutę? 
— Kad nepieninga buvo! (2 k.)
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2. — Ei kūma, tu kūmute, 
Kam pragėrei tu ožkutę? 
— Kad neožinga buvo!



3. Ej, kūma, tu, kumūtė, 

Kam pragerej tu avutę? 

Kad ne-jėrlnga būvu.

4. Ej, kurna, tu, kumbtė, 

Kam pragerej tu kiaulytę? 

Kad ne-pars'lHa biivu.

1969.

M i k š t i ė n ė.

1. And pbsė laūku Ir atbėgu manu mielas

Dvi žibirli plauku, 2. Ąnt žirgėlu lauku.

1970.

A d o m i j t i ė n ė.

1. Ąns apvynSlis 

Ne-Iabu būdu, 
Jis ne paUjkė

Arude grudū;

Arei ką išgėręs, 
Barzdą pakraČiaū.

ds

1971.

J u š k y t ė.

1. Ant kalnelu stovėjo, 
J Jonelį z’iureju;

O taj musu Vdna 
Privildju J6ną.

1979.

Višlnskiėnė.

1. Ar tas diedas ne pašėlęs, 
Kad jam daugel rejkia,

Virė kūšę su spirgbžejs, 
Da lašiniu rėjkia. ds

450



3. — Ei kūma, tu kūmute, 
Kam pragėrei tu avutę? 
— Kad neėringa buvo!

4. — Ei kūma, tu kūmute, 
Kam pragėrei tu kiaulutę? 
— Kad neparšinga buvo!

1269
Mikštienė

l. Anoj pusėj lauko
Dvi žibulj plauko, —

2. Ir atbėgo mano mielas
Ant žirgelio lauko.

1270
Adomaitienė

Ans apynėlis 
Nelabo būdo: 
Jis nepalaikė 
Aruode grūdų. 
Arielką išgėręs, 
Barzdą pakračiau.

1271

Juškytė

Ant kalnelio stovėjo, 
Į Jonelį žiūrėjo, — 
O tai mūsų Ona I $ 
Priviliojo Joną, j

1272
Višinskienė

l. Ar tas diedas ne pašėlęs, 
Kad jam daugel reikia, —
Virė košę su spirgučiais, ) 
Dar lašinių reikia! j
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2. Ar tas diėdas ne padūkęs, Virė grūcę su kopūstajs, 

Eajku barzdą vis išpūtęs, Da jam daugiaūs rėjkia.

1933.

Blažienė.

A r ei kėlė Jujkl, 
Ve'dė minę gūlti,

Arelkelė-ramutelė 

Minę suraminu.

1331.

R o i 'į s.

Amln, bubt, 

Kumelę lupt,

Vajkams laužt

Mergėms graužt.

1333.

V i d i k y t ė.

I. Alaū, ataū, 

Aš tavę valaū, 

Kol gyvas būsiu, | 
Tivę valysiu, f

2. Kol gyvas būsiu, 

Tivę valysiu, 

O kajp numirsiu, 
Kėja paspirsiu.

1336.

Norvilienė.

Ąnkstl r.ytą atsikelau, 
Ropukajpės atsigėriau,
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Vatni šokt, ulavof, ] .
? (L

Alė ne vali mylūt. J



2. Ar tas diedas ne padūkęs, 
Laiko barzdą vis išpūtęs, 
Virė grucę su kopūstais, 
Dar jam daugiau reikia!

1273
Blažienė

Arielkėlė čuiki 
Vedė mane gulti, 
Arielkėlė ramutėlė 1 n , 

> 2 kMane suramino. f

1274

Rožys

Amin, bubt, 
Kumelę lupt, 
Vaikams laužt, 
Mergoms graužt!

1275

Vidikytė

I. Alau, alau. 
Aš tave valau, — 
Kol gyvas būsiu, 
Tave valysiu!

2. Kol gyvas būsiu, 
Tave valysiu, 
O kai numirsiu, 
Koja paspirsiu!

1276

Norvilienė

Anksti rytą atsikėliau, 
Ropukainės atsigėriau, —
Vaina šokt, uliavot, l _ , 

> 2 k
Ale nevalia myluoti j
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1933

B 1 a ž

1. ĄnkstI rytą atsikėlęs, 

Ropukajnės atsigėręs, 

Taj lūstas, taj vala j 
Mūsa kšjmoj tam galė. J

i ė' n ė.

2. Lokė pečių kūrinu, 

Briedis nėtus džiovinu, 

Ožys-dūrmus duris lajkė, 
Vajks iš pfidu spirgės 

grajbė.

1939.

V j d i k y t ė.

L Ej, tu, seni, pasenij, I
i OSEj,tu,seni, kajp pjaulšj, I

3. O, tu, se'ni, ne skrajdyk, 
Minę jaunės ne bajdyk,

Rimta, rita, ta.jds. Rimta, rita, ta.

2. Sėnas diedas kajp oželis, 

Jauni mėrga kajp rožčlė, 

Rimta, rita, ta.

4. Visi vyraj kudlūti, 

Seni diėdaj barzdūti, 

Rimta, rita, ta.

1939.

Daškuviėnė.

1 . Aš arėlkos nė geriu, 

Ni nesivolūju,
Kur tik jaučib primogj, I 

Tris naktis nakvūju. •

2 Susimilk, da pripilk, 

Da pęnkias išgersiu, 

Geri manu galvužėlė, 
Da galit pakelti.
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1277

Blažienė

1. Anksti rytą atsikėlęs, 
Ropukainės atsigėręs, — 
Tai liustas, tai valia | .

_ / 2 kMūsų kaime tam gale! J

2. Lokė pečių kūrino, 
Briedis rietus džiovino, 
Ožys durnius duris laikė, 
Vaiks iš puodo spirgus graibė.

1278
Vidikytė

1. Ei tu, seni, pasenai, 
Ei tu, seni, kaip piaulai, 
Ramta, rita, ta! (2 k.)

3. O tu, seni, neskraidyk, 
Mane jaunos nebaidyk, 
Ramta, rita, ta!

2. Senas diedas kaip oželis, 
Jauna merga kaip roželė, 
Ramta, rita, ta!

4. Visi vyrai kudloti, 
Seni diedai barzdoti, 
Ramta, rita, ta!

1279
Daškuvienė

i. Aš arielkos negeriu 
Nei nesivolioju, — 
Kur tik jaučiu pramogą, l 2 k. 
Tris naktis nakvoju. J

2. Susimilk, dar pripilk, 
Dar penkias išgersiu, — 
Gera mano galvužėlė, 
Dar galiu pakelti!
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1980

M i 8 i u 1 i ž n ė.

1. Ai ėjčiau latiką 
Pasižiūrėti, 

Ar da aukstšj sauMIė?

2. 0 ja da aukštaj,

ds
Važiosiu namu, 

O ja jau žemij, 
Nakvosiu čionaj, 

Ai pas sdvu močiutę.

1981.

M a s i a 1 i 3 n ė.

Aš galt gert, ulavčt, 

Kad žagrelė sutajsyta. 

Ir jautėlej pagan/ti.

1989.

Kaz&kAoskiėnėt

. Ai pavejzdžtb pro tąngėlj, 2. Ej, tu, seni,—balamūts, 

Rauddnbarzdis pnė rutelu, Kam tu kerti žalas rūtas?
Be-tupjns, be-tupjns, 1 , Žalk rūta ne padžids,

। ds
Par barzdelę be-tupjns. ’ Tu paliksi balamūts.

1983.

B l a ž i ė n ė.

1. Aš pažfnstu gaspaddnų, 

Kurs svete'lus myli, 

Pasistitęs alvytėlę, | 
Pats už stklu rymu. J

2. Aš pažinsiu gaspadčnų, 

Kurs svečiu ne myli, 

Susikvietęs vis svetdlus, 
Pats iižpečky nyru.
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1280
Masiulienė

1. Aš eičiau lauką 
Pasižiprėti, 
Ar dar aukštai saulelė.

2 k.

2. O jei dar aukštai, 
Važiuosiu namo, 
O jei jau žemai, 
Nakvosiu čionai 
Aš pas savo močiutę!

1281
Masiulienė

Aš galiu gert, uliavot, 
Kad žagrelė sutaisyta 
Ir jauteliai paganyti!

1282
Kazakauskienė

l. Aš paveizdžiu pro langelį — 
Raudonbarzdis prie rūtelių 
Betupįs, betupįs, l 2 k 
Per barzdelę betupįs. j

2. Ei tu, seni — balamūts, 
Kam tu kerti žalias rūtas? 
Žalia rūta nepadžius, 
Tu — paliksi balamūts!

1283
Blažienė

l. Aš pažįstu gaspadorių, 
Kurs svetelius myli: 
Pasistatęs alvytėlę, | 
Pats už stalo rymo. J

2. Aš pažįstu gaspadorių, 
Kurs svečių nemyli: 
Susikvietęs vis svetelius, 
Pats užpečky nyro.

457



1«84.

v
C i č i r k i e n ė.

1. Aš su šiuba šiubt, siubt, 

Visi pdnaj lupt, lupt, 

Lu, lu, dam, dam. ds.

2. Aš po tvora lįnst, lįnst, 

Visi ponaj kirst, kirst, 

Lu, lu, dam, dam.

1285.

D a š k u v i ė n ė.

Aš tąn stiklą vis visą,

Kajp arėikos privlsu,

Pasiganau vis geraj, 
Jšmiėgčjau rokmouaj,

ds

2. Pasigėriau vis geraj, 

Išmiegojau rokmouaj, 

Kajp parėjsiu namilčiu,— 
Vajkfi akys, kajp kačių.

1286.

M a s i u 1 i e n e.

Aš tu oz’kū ne ganysiu, 
Po karklyną ne vajkysiu,

Nuplišaū, nudriskaū, 
Ni kamztilės ne tekau.

ds

128'9.

B a k š a j ti ė n ė.

Aš tam Žemajčiuj, 

’ Pajfistpilvajčiuj, 
Prikajsčiau alaus

Pridrebčiau medaus, 

Te gene, te rųndffjė, 
Namilčiu te tursujė.

ds
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1284
Cičirkienė

l. Aš su siūba šiūbt, šiūbt, 
Visi ponai lupt, lupt, 
Liu, liu, dam, dam! (2 k.)

2. Aš po tvora lįst, lįst, 
Visi ponai kirst, kirst, 
Liu, liu, dam, dam!

1285
Daškuvienė

i. Aš tą stiklą vis visą, 
Kai arielkos priviso, 
Pasigėriau vis gerai, l 2 k 
Išmiegojau rokmonai; J

2. Pasigėriau vis gerai, 
Išmiegojau rokmonai, 
Kai pareisiu namučio, — 
Vaikų akys kaip kačių.

1286

Masiulienė

Aš tų ožkų neganysiu, 
Po karklyną nevaikysiu, — 
Nuplyšau, nudriskau, l 
Nė kamzulės netekau! |

1287
Bakšaitienė

Aš tam zemaięiui 
Pajuostpilvaičiui 
Prikaisčiau alaus, 
Pridrėbčiau medaus, — 
Tegerie, terunduojie, ]
Namučio tetursuojie! j
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1*88.

Gotautiėnė.

1. Aš turo kalnu ne lipsiu,^ds. 2. Tunii brolį kalviiiką 

Ni upe'lu ne brisiu; |ds. Nukals manėj tilčiuką,

3. Aš tum tiltu tekjnk

Pas tėvelį, verkdama.

1*89.

Bakšajtiėnė.

1. Atsimink, saltlšiau

Atsimink, jaunasis,

Kfi tau rėjkia 1
Prie jaunū diėne'lu? j

2. Pypkių ir cibbku, 

Bložės ir krapštiiku, 

Taj tau rėjkia 

Pnė jaunu diėne'lu.

1*90.

C v i r k i e nė.

Augu, augu obalelė 

Beržyne, beržyne, 

Ir sukrovė žiėdužė'lus 
Geitėnus, geltčnus, 
Užauginu obulė'lus

Raudonus, raudonus. 

Riesk, riesk riėstinėlį, 

Versk ąnt šalies stiklukėlį,
Pakarčiėms, pakarėtoms, 

į diigną. .

ds

1*91.
K a s i u 1 i ė' n ė.

Augu kiė'me obalė'lė 

Sodinta, sodinta, 

Ir sukrovė žiėdužė'lus 
Raudonus, raudonus,

Užauginu obūlė'lus

Geltonus, geltonus.

Riesk, riesk riestinė!), 
Versk ąnt šonu stiklukė'lj, 
Pakarčių, pakarčių.

ds
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1288
Gotautienė

I Aš tuo kalnu nelipsiu (2 k.) 2. Turiu brolį kalviuką,
Nei upeliu nebrisiu, —(2 k.) Nukals manei tilčiuką.

3. Aš tuo tiltu tekina
Pas tėvelį verkdama.

1289
Bakšaitienė

I. Atsimink, šaltyšiau, 
Atsimink, jaunasis, 
Ko tau reikia 
Prie jaunų dienelių?

2. Pypkės ir cibuko, 
Bliozės ir krapštuko —

l . Tai tau reikiay 2 k
j ■ Prie jaunų dienelių!

1290
Cvirkienė

Augo, augo obelėlė 
Beržyne, beržyne, 
Ir sukrovė žiedužėlius 
Geltonus, geltonus,

•Augo kieme obelėlė 
Sodinta, sodinta, 
Ir sukrovė žiedužėlius 
Raudonus, raudonus,

Užaugino obuolėlius 
Raudonus, raudonus. 
Riesk, riesk riestinėlį, 
Versk ant šalies stikliukėlj 
Pakarčioms, pakarčioms — 

i dugną!

2 k

1291

Kasiulienė

Užaugino obuolėlius 
Geltonus, geltonus. 
Riesk, riesk riestinėlį, 
Versk ant šono stikliukėlj 2 k. 
Pakarčiui, pakarčiui!
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1999.

Dibkuviėnė.

t. Bent išgerki, 
Manu mielas, 

Broleli myliotais, 
Malūne lajkumksis, 

2. Kad ir pūsę,— 
Manu mišias, 

Broleli mylimasis, 
Malūne iajkumasis.

1993.

Norvilienė.

1., Bubhlis—cibulelis, | 
Ulbtė— agunšlė, f

2. Bubblis patvorŠIu, 
Uliitė ulytšlė

1393.

M i k š t i Ž n ė.

1. Dajnū, dajnū dajnuškelę 

Daugiais ne dajnffsiu, 

Tunb š/vą kumelėlę, | 
Tąn p&čę pard ilsiu. J

2. Siuvau be'rnuj marškinelus 

Ketum y t u mkjšu, 

Rėžiau, ddnau rąnkovšles 

Isavetu autu.
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1292

Dabkuvienė

1. Bent išgerki, 
Mano mielas, 
Broleli mylimasis, 
Malonėj laikomasis,

2. Kad ir pusę, 
Mano mielas, 
Broleli mylimasis, 
Malonėj laikomasis!

1293
Norvilienė

1. Bubulis — cibulėlis,! n , 
Ulutė — aguonėlė, J

2. Bubulis patvorėliu, 
Ulutė ūlytėlėj!

1295

Mikštienė

L Dainų, dainų dainuškėlę 
Daugiau nedainuosiu, 
Turiu šyvą kumelėlę, —Į % 
Tą pačią parduosiu. j

2. Siuvau bernui marškinėlius
Keturnyto maišo, 
Rėžiau dūriau rankovėles 
Išavėtų autų.
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i9»e,

Klmontiėnė.

Dajnff lape, dajnff žūjkis, K 2. Ir atSju jau Kalėdos, 
Dajnff visi paūkščej. J Gaspadūnuj visos bėdos,

3. O šejmyna gera j valga

Ir ktima visą algą.

1997.

Norvilienė.

1. Dajnff vilkas, dajnff 

lokys, 
Dajnff visi paūkščej,

2. Ar aš viens Tadaūšas

ds

3. Susirenku sąmdin)'nkaj 

{ karčemą gerti,

4. Ir sutemo bė-genant, 

Ir išaūšu bė-vemiant.

Būsiu ne dajn&vęs?

1998.

V e I i č k i ė' n ė.

1. Diedu j&utis virvėms 2. 

pirktas; J ds.

Ylų ragaj, žarijos akys,} ds.

Tūbų ausys, hė'pos kūjos, 

Kanapinė ūdegėlė;

Kas jljns, taj nudiirs

1999.

Norvilienė.

1. Dil, dil me'lnjnks, Į 
Geležinis melnįnks; I

2. Gelez’ini rataj, 

Stiklini čebūtaj,
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1296
Kimontienė

1. Dainuoj lapė, dainuoj zuikis 12 k a^° Jau ^a^os> 
Dainuoj visi paukščiai! j Gaspadoriui visos bėdos,

3. O šeimyna gerai valgo 
Ir atima visą algą!

1297
Norvilienė,

l. Dainuoj vilkas, dainuoj lokys,! 2 3.
Dainuoj visi paukščiai, — j

Susirinko samdininkai
Į karčiamą gerti, —

2. Ar aš viens Tadeušas 4. Ir sutemo begeriant,
Busiu nedainavęs? Ir išaušo bevemiant.

1298
Veličkienė

1. Diedo jautis virvėms pirktas: (2k.) 
Ylų ragai, žarijos akys, (2 k.)

2. Tūbų ausys, liepos kojos, 
Kanapinė uodegėlė, — 
Kas įlįs, tai nudurs.

1299
Norvilienė

l. Dil dil melninks, l 2 k 
Geležinis melninks, f

2. Geležiniai ratai, 
Stikliniai čebatai,
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3. Šyva kumelaitė, 

Trumpa udegajtė,

4. Dunos kąmpelis,

Druskos mazgelis,

5. tašimi brizelis, 

Ne-graz'iis gąjdelis.

1300.

S a m ū 1 i e n ė.

Dudėnus ejn j peklą, 

Jaunims pasku seka;

Šokit, jus, Šokėjos, 1
Jus męnkos audėjos.)

1301.

J u š k y t ė.

1. Dvi bititi, 

Dvi bitCiti 

Dobilė'ly ūžė.

2. Kąn vėjkdami, 
Kąn dirbdami, 
Dobilėly ūžė?

1303.

Blažienė.

1. Ej, apvynė'Ii, ąnt tavęs rasi, 2. Ej,apvynė'li,tu labaj kartis, 

Aš pas tėvdlį dukre'lė basi, Kam tu padarėj v/rus

Ejni grėjtaj ir pamaži, 
Žiūrėk, te vaj, ar tau graži? 

Ejnu, nuejni.

upartis?

Keli ėjų, klupinėju, 
ds . Kakti žemę mušinėju, 

Taj ma patiėka.
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3. Šyva kumelaitė, 
Trumpa uodegaitė,.

4. Duonos kampelis, 
Druskos mazgelis,

5. Lašinių bryzelis, 
Negražus gaidelis.

1300
Satnuolienė

Dūdorius ein į peklą, 
Jaunims paskui seka. 
Šokit jūs, šokė:os, 
Jūs menkos audėjos!

1301

Juškytė

I. Dvi bituti, 
Dvi bituti 
Dobilėly ūžė.

2. Ką veikdami, 
Ką dirbdami 
Dobilėly ūžė?

1302

Blažienė

l. Ei apynėli, ant tavęs rasa! 
Aš pas tėvelį dukrelė basa 
Einu greitai ir pamažu. |
Žiūrėk, tėvai, ar tau gražu? } 2 k. 
Einu, nueinu. j

2. Ei apynėli, tu labai kartus! 
Kam tu padarei vyrus upartus? 
Keliu ėjo, klupinėjo, 
Kakta žemę mušinėjo, — 
Tai man palieka.
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1303.

Norvilienė.

1. Ej, geriau, geriau, 
Ge'rdams, dumėjau, 

Kur šęn naktį nakvėsiu?
ds

2. Ar pas seselę, 

Ar pas našlelę, 
Ar pas seną močibtę?

3. Ni pas seselę, 

Ni pas našlelę, 

Tik pas se'ną močiiitę.

1304.

J u š k y t ė.

E, jau, Motiejau,
Aš pas tavę atėjau,

Tavę namė ne radau, 

Apsisukęs, išėjau.
ds

1305.

V i k s v e.

Ej, ludi, lūdi, ludi’, 

Mušė katas bugniis;

Šiinys pęntinffti, 

Katės vajnikutos.

1300

B l a ž r S n ė.

1. Ej, mbčiut, motynė'lė, 

Kas do dyvaj daros:

Sęn naktelę par naktelę, 

Ritas majšas į lovelę, 
Į margą lovelę.

ds

2. Ej, močiut, motynelė, 

Kišk manę į majšą, 

Ir, įkišus, pakratyk, 

Ir, pa kračius, pastatyk 
Pas margą lovelę.
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1303

Norvilienė

l. Ei, gėriau, gėriau, 2. Ar pas seselę,
Gerdams dūmojau, 2 k. Ar pas našlelę,
Kur šią naktį nakvosiu: Ar pas seną močiutę?

3. Nei pas seselę, 
Nei pas našlelę, 
Tik pas seną močiutę.

1304

Juškytė

Ei, jau, Motiejau, 
Aš pas tave atėjau, — 
Tave namie neradau, l % 
Apsisukęs išėjau! |

1305

Viksvė

Ei, liūdi, liūdi, liūdi, 
Mušė katas būgnus; 
Sūnys pentinuoti, J 
Katės vainikuotos. I

1306

Blažienė

l. Ei močiut motinėle,
Kas do dyvai daros:
Šią naktelę per naktelę )
Ritas maišas j lovelę, J 2 k.
Į margą lovelę! J

2. Ei močiut motinėle, . 
Kišk mane į maišą 
Ir įkišus pakratyk, 
Ir pakračius pastatyk 
Pas margą lovelę!
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1309.

M i k š t i ė n ė.

Ej, pavadinkit Veličkėlį, 
O kad atneštu pudelį;

Aš tąn pūdelį sudaužysiu, 
Visą satdkmą išlajžysiu.

ds

1308.

Ž a 1 u k i e n ė.

1. Ej, tu, Diė'vaj visugalįns,

Garbin tkvę visos šalys,

Ej, tu, Dievaj, visu pilnas, 
Kur tu dėjej pllkiaus 

vilnas?
ds

2. Ni tu kerpi, ni pardūdi, 

Ni tu pliki uj atidūdi, 

Ni drabūžejs ne nešioji, 
Kam-gi plikį nupašiėji?

1309.

Norvilienė (*).

(*) Palygink 243 dajną.

1. Ej, tu, žvirbli. Kū? kū? kū? 2. Ęj, tu,... („Easkuk galvelė, 

O kum sergi? Ne-galii širdelė, sparnelis, kaklelis 
Žvirblelis nabagėlis, i ir t. t.“).
Kojelė skaudėju, | ds
Visas ne-galėju. I

1310.

Norvilienė.
V.

1. Ėjna marte'lė į svirnelį, I 2- Ta martelė, supykusi, 

Viščiukėlej paskū jos seka.) Bėrė jiemus kviėčiū sauję.
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1307
Mikštienė

Ei, pavadinkit Veličkėlį, • 
O kad atneštų puodelį, — 
Aš tą puodelį sudaužysiu,) % 
Visą saldumą išlaižysiu, j .

1308
Zaliukienė

1. Ei tu, dievai visagalis, 
Garbin tave visos šalys! 
Ei tu, dievai viso pilnas, 
Kur tu dėjai plikio vilnas?

2. Nei tu kerpi, nei parduodi, 
Nei tu plikiui atiduodi, 
Nei drabužiais nenešioji, 
Kam gi plikį nupešioji?

1309
Norvilienė

l. — Ej tu, žvirbli! — Ko? ko? ko?
— O kuo sergi? — Negaliu!
Žvirblelis nabagėlis, 
Kojelė skaudėjo, 2 k. ’
Visas negalėjo.

2. — Ei tu... (taškuok: galvelė, šir
delė, sparnelis, kaklelis ir t. t.)

1310

Norvilienė

i. Eina martelė į svirnelį, I 2 k 
Viščiukėliai paskui ją seka, j

2. Ta martelė supykusi 
Bėrė jiemus kviečių saują.
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Ji, berdama, tajp dumoju: 4. Tie viščiukaj budrlis buvu,— 

Kad tiė vlsčąj užsprjngtu. Bertus kviečius po vieną 

surenku;

5.Jiė, rinkdami, tajp dumčju: 

O kad jiemus daugi aus bertu.

1311

Norvilienė.

Ėjsim namff kakti, Ku prijųokdj, gajdužė'lij

Imsim gajdj plakti: — Pnė svetimu vistu? J

131$.

Norvilienė.

L Ejnb par kiemą, 2. Cidabru šėjvos,

Girdžiu par stėną: Lęndnu skiėte'lej,

Ei, audžia, dūzga' j . Baltu line'Iu 
Svirnfe drobeles; i J Plčnos drobe'lės.

i

1313.

B l a ž i ė' n ė.

1. Ėjčiau ąnt dvaru 

Pasižiurė'ti, 
Ar da aukštaj saulelė?

2.
ds

O ja da aukštaj, 

Aš ėjsiu namu, 
O ja jau žemij, 

Gulėsiu čionaj 

Pas savu giminė'lę
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3. Ji berdama taip dūmojo: 
„Kad tie viščiai užspringtų!“

4. Tie viščiukai budrūs buvo, 
Bertus kviečius po vieną surinko

5. Jie rinkdami taip durnojo:
„O kad jiemus daugiau bertų!“

1311
Norvilienė

Eisim namo kakti, 
Imsim gaidį plakti, 
Ko prijunkai, gaidužėli, l 2 k 
Prie svetimų vištų? |

1312

Norvilienė

l. Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną: 
Ei, audžia dūzga 
Svirne drobeles!

2. Sidabro šeivos, 
Lendrių skieteliai. 
Baltų linelių 
Plonos drobelės!

1313

Blažienė

l. Eičiau ant dvaro
Pasižiūrėti, 
Ar dar aukštai saulelė.

2 k.

2. O jei dar aukštai, 
Aš eisiu namo, 
O jei jau žemai, 
Gulėsiu čionai, 
Pas savo giminėlę!

473



1314.

N o r v i 1 i e n ė.

1. Ėjų vajtas, vajtodamas, 

Gšudu gajdj, giedodamas;

2. Eju vijtas, vajtėdamas, 

Peša gajdj, raudodamas;

3. Ėjų vajtas, vajtodamas, 

Verda gajdj, raudodamas;

4. Ėjų vajtas, vajtėdamas, 

Valgu gajdj, giedodamas.

1315.

J u š k y t ė.

1. Galfe lauku 

Avietėlė žydėju,

Bakštiitė
Ąnt avietės tupeju.

Kas iš brdlu 
Žirge'lu dyvyjūs, 

Tylomis 
Pašnabždomis kalbė'ju.

1316.

C v i r k i e n ė.

1. Galė lafiku obalė'lė 2 Tos žiėde'lej visi balti’ 

Kokėjs žiėdajs žydėju? |ds. . Obūlelej bus rauddni.

3. Jdkim, brolej, ulavoti, 

Obalėles atląnkyti.

1313.

V e 1 i č -k i e n ė.

1. Galil gert, galil gert, 1 
it t. .... r ds

Ne galu pakelti. J
O ar aš ne tunb J , 

2 US
Kum užsimokėti? J

2. Piln'I manu kubilelej 

Baltu ritinėju, 

Pilni manu pnėskrynkė'lej 

Baltu dorelelu.
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1314
Norvilienė

l. Ėjo vaitas vaitodamas, 
Gaudo gaidį giedodamas.

2. Ėjo vaitas vaitodamas, 
Peša gaidį raudodamas.

3. Ėjo vaitas vaitodamas, 
Verda gaidį raudodamas.

4. Ėjo vaitas vaitodamas, 
Valgo gaidį giedodamas!

1315
Juškytė

l. Gale lauko 
Avietėlė žydėjo, 
Lakštutė 
Ant avietės tupėjo.

Kas iš brolio 
Žirgelio dyvijos, 
Tylomis 
Pašnabždomis kalbėjo.

1316
Cvirkienė

I. Gale lauko obelėlė 2. Jos žiedeliai visi balti,
Kokiais žiedais žydėjo? (2 k.) Obuolėliai bus raudoni.

3. Jokim, broliai, uliavoti, 
Obelėlės atlankyti!

1317

Veličkienė

l. Galiu gert, galiu gert, l %
Negaliu pakelti. J
O ar aš neturiu | o ,

\ 2 k
Kuo užsimokėti? I

2. Pilni mano kubilėliai 
Baltų ritinėlių, 
Pilni mano prieskrynkėliai 
Baltų dorelėlių!
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1318.

Norvilienė.

1. O jus minę ne vartlnkit, 2. 

Uz pijilką ne lajkykit, 

Juk a j galh gert', 1 
Ne galit pakelt. j S

Sermėgėlė graži, pilkit, 

Už arėlką žyds nuvliku, 

Da aš tunii miežiu, 

GalU atvadffti.

1319.

V e 1 i ė k i ė n ė.

1. Gaspadėnus iš j tašė, ^ds. 3. 

Gaspadlnė ž^nsj pėšė, | ds.

2. Gaspadėnus virvę vijų, 

' Gaspadlnė 4ntį virė.

4.

Gaspadėnus ejn į laūką, 

Gaspadlnė žirnius gvaldu.

Gaspadėnus lip ąnt vlšku, 

Gaspadlnė trauk už kiškų.

1320.

V
C i J i r k i e n ė.

Giėda gajdelej, rylffja, 

Aūšta aušrelė, švytffja,

O benė svdčias 

Pas mus atjėja?

1391.

N o r v i 1 i ė n ė.

1. Gėriau viėną, geriau 4°trą, Gerčiau ir tre'čę, 

Da galvelė ne supranta, Mylėdamas svečią.
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1318
Norvilienė

I. O jūs mane nevartinkit, 
Už pijoką nelaikykit, 
Juk aš galiu gert, — Į 
Negaliu pakelti j

2. Sermėgėlė graži, pilka, 
Už arielką žyds nuvilko, 
Dar aš turiu miežių, 
Galiu atvaduoti.

1319

Veličkienė

l. Gaspadorius ašį tašė, (2 k.) 
Gaspadinė žąsį pešė. (2 k.)

2. Gaspadorius virvę vijo, 
Gaspadinė antį virė.

3. Gaspadorius ein į lauką, 
Gaspadinė žirnius gvaldo.

4. Gaspadorius lip ant viškų, 
Gaspadinė trauk už kiškų!

1320

Cičirkienė

Gieda gaideliai, ryliuoja, 
Aušta aušrelė, švytuoja, —
O bene svečias l n .

s 2 k
Pas mus atjoja?!

1321

Norvilienė

l. Gėriau vieną, gėriau antrą, 
Dar galvelė nesupranta, — 
Gerčiau ir trečią, l 2 k 
Mylėdamas svečią.f

477



2. Beda tamuj pijonyčej, Už viėną grašį 

Kursaj gena iš sklenyčios; Peklą užrašė.

1399.

Blažiėnė.

1. Gėrk, brolužėli, 2. Nutrauks tavu šįnkarkė'lė

■ Ir aš gersiu, Kepurėlę;

Kajp rejks užmokėti, 1 Nes ^vu pragerta
Aš išėjsiu. I Karčemė'lė.

1393.

M i k š t i S n ė.

Gerk, broleli, gerk, gerk, Stiklu ne išgersi, 

Gerk, jaunasis, gerk, gerk; Pilvu ne pripilsi, 
Galvės ne sukilsi, 
Gerk, broleli, gerk, gerk.,

1394.

M i k š t i ė n ė.

1. Gerk gėręs, dūk arėlkos, 2. 

Padė'k kiaušius ąnt torėlkos; 
Žąnsū kiaūšej dideli, į , 

Parpjausim į dvi dali. į

Gerk gė'ręs, dūk arėlkos, 

Padėk sūrį ąnt torėlkos; 

Ne tiek sūriu trupimū, 

Kiek yr m£nu gimimū.

1393.

N o r v i 1 i ė n ė.

1. Gerk gėręs, gerk gėręs, J 2. Vajkaj maži, pati graži, 
Tursink narni gilti, J Kad kas ne prapūltu;
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2. Bėda tarnui pijonyčiai, 
Kursai geria iš sklėnyčios;
Už vieną grašį
Peklą užrašė. «

1322
Blažienė

l. Gerk, brolužėli, 
Ir aš gersiu, — 
Kai reiks užmokėti, l „ , 
........ ’ J 2 k. 
As išeisiu.............. I

2. Nutrauks tavo šinkarkėlė 
Kepurėlę, 
Nes buvo pragerta 
Karčiamėlėj!

1323
Mikštienė

Gerk, broleli, gerk, gerk, 
Gerk, jaunasis, gerk, gerk! 
Stiklo neišgersi, 
Pilvo nepripilsi, 
Galvos nesukulsi, — 
Gerk, broleli, gerk, gerk!

1324

Mikštienė

l. Gerk gėręs, duok arielkos, 
Padėk kiaušius ant torielkos! 
Žąsų kiaušiai dideli, \ 2 k 
Perpiausim į dvi dali, j

2. Gerk gėręs, duok arielkos, 
Padėk sūrį ant torielkos! 
Ne tiek sūrio trupinių, 
Kiek yr mano giminių!

1325
Norvilienė

l. Gerk gėręs, gerk gėręs |2 R 
Tursink namo gulti, —f

2. Vaikai maži, pati graži, 
Kad kas neprapultų,
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3. Pati sesta, vajkd našti, 

Kad kas ne išneštu.

1396.

Norvilienė.

1. Gerk gėręs, gerk ne ] 2.

&r?1 2 * * s> (ds 
Gerk, už barzdos nu-f 

sitvėręs. J

1. Gerk, manu seselė, 

Gerk, manu viešnelė, 

Visą stiklelį ] , 
> ds

Ir į dugnelį. J

2. Ne gaili, seselė,

Ne galU, jaunoji,

Skaud ma galvelė,

Ne visą gerus.

Geriau vieną, gėriau ^ntrą, 

Da galvelė ne supranta, 
Gerčiau ir tre'čią, 

Mylėdamas svečią.

3. Susimilk, da pripilk,

Da vieną išgersiu.

1399.

Gdtautiėnė.

Gerk, kumiltė, gerk, gerk, O jau rytfi pagirioms
Gerk, širdiitė, gerk, gerk, Atėjs liga ne-žimėms,

Bus galvelė glumna.

ds

1398.

Gėtautiėnė.

3. Ejk, minu seselė, 

Ejk, manu viešnelė, 

Sjmtą mylelu 

Viešiu kelelu.

4. Ne gaili, seselė, 

Ne gaili, jaunėji, 

Skaud ma kojelės, 

Ne-toli ėjus.
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3. Pati šešta, vaikų našta, 
Kad kas neišneštų!

1326

Norvilienė

l. Gerk gėręs, gerk negėręs, 
Gerk, už barzdos nusitvėręs!

2. Gėriau vieną, gėriau antrą, 
Dar galvelė nesupranta, 
Gerčiau ir trečią, 
Mylėdamas svečią.

3. Susimilk, dar pripilk, 
Dar vieną išgersiu!

1327
Gotautienė

Gerk, kūmute, gerk, gerk, 
Gerk, širdute, gerk, gerk, —
O jau rytoj pagirioms 
Ateis liga nežinioms, 
Bus galvelė glumna!

2 k.

1328
Gotautienė

1. — Gerk, mano sesele, 
Gerk, mano viešnele, 
Visą stiklelį 1 2 k 
Ir į dugnelį, j

2. — Negaliu, sesele, 
Negaliu, jaunoji, 
Skaud man galvelė, 
Ne visą gerus!

3. — Eik, mano sesele, 
Eik, mano viešnele, 
Šimtą mylelių 
Viešu keleliu.

4. — Negaliu, sesele, 
Negaliu, jaunoji, 
Skaud man kojelės, 
Netoli ėjus!
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1339

M a s i u 1 i e n ė.

1. Gerk, seselė, vikst, visą,

Gerk, širdelė, vikst, visą,

Taj ma gražu pažiūrėt, 

4 stiklių vikstiimą.
ds

2. O kad būtu ma geraj 

Ir širdelėj prijemnaj, 

Taj Imsiu, taj gersiu 
Stikluk&į j dilgną.

1330.

K a s i u 1 i e n ė.

Gerk, sesbtė, gerk, gerk, Stiklu ne sukblsi, 

Gerk, širdžiiikė, gerk, gerk, Pilvu ne pripilsi, 
Gerk, širdžiukė, gerk, gerk..

ds

1331.

J u š k y t ė.

U. Gdrki, gerki, seserėlė, 2. Gersi, gersi, seserėlė, 

Da ne pasigČrej, Ryto, porytojuj;

Da ne vakar, ni šęndiė'n | Salyklėlis sudžiovintas
Aš pas tavę gė'nau, J Ir malkelės sausos.

1333.

M a s i u 1 i ė' n ė.

1. Gerkit apljfnkuj, 2. Tas baudžiaunįnkas,

Dffkit saltlšiuj, Purvabridėlis,
Ne lęnkit baudžiauninku Jds Žagrtižės vaidonėlis.
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1329

Masiulienė

l. —Gerk, sesele, vikst visą, 
Gerk, širdele, vikst visą, —
Tai man gražu pažiūrėt l 2 k
Į stiklelio vikstumą. f

2. — O kad būtų man gerai 
Ir širdelei prijemnai, 
Tai imsiu, tai gersiu 
Stikliukėlį į dugną!

l.

1330

Kasiulienė

Gerk, sesute, gerk, gerk, 
Gerk, širdžiuke, gerk, gerk, 
Stiklo nesukulsi, 
Pilvo nepripilsi, 
Gerk, širdžiuke, gerk, gerk!

1331

Juskytė

Gerki, gerki, seserėle, 2.
Dar nepasigėrei, —
Dar ne vakar, nei šiandieni %
Aš pas tave gėriau. Į

1332
Masiulienė

2 k.

Gersi, gersi, seserėle, 
Rytoj, porytojuj: 
Salyklėlis sudžiovintas, 
Ir malkelės sausos.

l. Gerkit aplinkui, 2. Tas baudžiauninkas
Duokit šaltyšiui, Purvabridėlis,
Nelenkit baudžiauninko, — (2 k.) Žagružės valdonėlis.
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1333.

B l a i i 3 n ė.

1. Gerkit, gerkit ir dajnfikit, 2. Viens išgėrė kriuzelėlį,

Le'jskit’ ir aplinkoj; 

Aš tam alų padariau, 

Ir svetelus shkviėčiau, 
Galil pamylėti.

Ąntras ir stiklelį,

Viens išlaužė ir vartiis, 

ds Kits išmynioju vajkiis,
Visi išvažiavu.

1334.

Norvilienė.

Gers, gers brolužėlis, 

Gers, ge'rs, gers,

Ristum, rlstum, ristinelis,

Baltasis stiklinelis, ds
į dilgną.

1335.

C v i r k i ė' n ė.

Ge'rsi, ge'rsi, kumbtė, | Saliklėlis jau sudygo,
Ryt6, ne, poryto, f Da malkelės džiūsta.

1333.

Norvilienė.

1. Grėblelį traukiau, 

Vakarčiu laukiau,
ds

2. Ne patraukiau grėblėlu, 3. Ūla, grėbleli, 

Ne sulaukiau vakarelu, Ūla, koteli.
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1333

Blažienė

) Gerkit, gerkit ir dainuokit, 
Leiskit ir aplinkui: 
Aš tam alų padariau 
Ir svetelius sukviečiau, — 
Galiu pamylėti.

2. Viens išgėrė kriūzelėlį, 
Artras ir stiklelį, 
Viens išlaužė ir vartus,

2 k. Kits išmyniojo vaikus, 
Visi išvažiavo.

I. Grėblelį traukiau, 
Vakarėlio laukiau;

1334
Norvilienė

Gers, gers brolužėlis, 
Gers, gers, gers, — 
Ristum, ristum, ristinėlis, 
Baltasis stiklinėlis, 
Į dugną!

1335

Cvirkienė

2 k.

2 k.

Gersi, gersi, kūmute, l 2 k
Rytoj, ne — porytoj: J
Salyklėlis jau sudygo, l 
Dar malkelės džiūsta. |

1336

Norvilienė

2 k.
2. Nepatraukiau grėblelio, 

Nesulaukiau vakarėlio,

3. Ulia, grėbleli, 
Ulia, koteli!
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1333.

J u š k y t ė.

1. Imčiau lyną, 

R'iščiau vyrą;

Atsilėjdu širdis manu, 
Jau aš ir pas vyrą.

2. Imčiau vadžę, 

Rlščiau pačę;

Apsisuku širdis manu, 
Jau aš ir pas pačę.

1338.

Klmontiėnė.

(„Makaiajnė“).

1. Ir vėl, ir vėl

Nedėlo švęnta.

Paldiė'nįnke, utarnjnke )
Visi girti būsim, J

2. Seredo, ketvergė 
Pagiriomis sirgsim, 

Petničio, subato 
Sunkius darbus dirbsim.

1339.

S a m ū 1 i ė n ė.

1. Išgėriau septynias,

Da gersiu devynias,

Da manu galvelėj— 

Da nieku nė'ra.

2. O kad ir būtu, 

Da ne pražūtu, 

Da manu širdelė 
Lįnksmesnė būtu.

1340.

Blažienė.

1. Išgė'nau stiklelį 
Už sivę maže'snj,

Išvolojau purvynė'lj | 
Už savę didesnį. J
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1337
Juškytė

l. Imčiau lyną,
Riščiau vyrą;
Atsileido širdis mano, l n .

? k
Jau aš ir pas vyrą. J

2. Imčiau vadžią, 
Riščiau pačią; 
Apsisuko širdis mano, 
Jau aš ir pas pačią.

1338
Kimontienė

(Makalainė)

I. Ir vėl, ir vėl 
Nedėlioj šventa. 
Paldieninke, utarninke 
Visi girti būsim.

2. Seredoj, ketverge 
Pagiriomis sirgsim, 
Pėtnyčioj, subatoj 
Sunkius darbus dirbsim!

1339
Samuolienė

!. Išgėriau septynias, 
Dar gersiu devynias, 
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra!

2. O kad ir būtų, 
Dar nepražūtų, 
Dar mano širdelė 
Linksmesnė būtų!

1340

Blažienė

1. Išgėriau stiklelį 
Už save mažesnį, 
Išvoliojau purvynėlį 1 2 k 
Už save didesnį. j
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2. Ja oe nėrit gerti, 
Ėjkit namff gūlti,

Jums močiutė te patijsė 

Mįnkštaj patalėlį.

1341.

Adomajtiėnė.

1. išgerk šitą, j 
Pripilk kitą, | ds 

Parėdyki dugneli; j

2. Taj ma gražh 

Pažiūrėti

l stikle'lu viksttmą.

3. Pusk, vėjeli, 

Sklejsk plaukėjus, 

Vėdink man vejdėlj.

1343.

J u š k y t ė. 

Išgr&uz pčnams Bile manę saulelė
Ir pristėvams, Nam3 lėjdu.

1343.

B a k s a j t i ė n ė.

I. Išljndublakėišsienos:—| 2. Velyčiau varškė nuskendęs,
Vesk mknę, svirpleli, Į ds Ne kajp tkvę-smirdėlę vėdęs 

mielas. J

1344.

D ū b t ė n ė.

1. Išsigerki,— 
Manu miėla,

Ej, gyvoj, gyvoj, tu, t dj 
Gyvoj visk draugė. Į
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2. Jei nenorit gerti, 
Eikit namo gulti, 
Jums močiutė ten pataisė 
Minkštai patalėlį!

1341
Adomaitienė

l. Išgerk šitą, 
Pripilk kitą, 
Parodyki dugnelį,

2. Tai man gražu
2 k. Pažiūrėti

Į stiklelio vikstimą.

3. Pūsk, vėjeli, 
Skleisk plaukelius, 
Vėdink man veidelį!

1342

Juškytė

Išgrauš ponams 
Ir pristovams, — 
Bile mane saulelė 
Namo leido!

1343

Bakšaitienė

l. Išlindo blakė iš sienos: L 2. — Velyčiau varškėj nuskendęs,
— Vesk mane, svirpleli mielas!! Nekaip tave smirdėlę vedęs!

1344
Duobienė

l. Išsigerki, l 2
Mano miela, J
Ei, gyvoj, gyvoj, tu, l 2 k
Gyvoj visa draugė! J
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2. Pripilk kitą, 

Kam žadSjej,

Ej, gyvoj, gyvoj, tu, 

Gyvoj visi draugi.

1345.

P a u r y k ė.

1. Išsiviriau kopusčibku, 

Susikviečiau susėdžiilku:—

Valgykit, susėdžiūkaj, ) 
z ds

Gardus manu kopusčibkaj. J

2. PąnčekČlės bovelnos, 
V
Ceverykaj ožkiė'nos;

Kad aš ejsiu šokinėti,
Visi manę sukinės.

1343.

Daškuvtėtiė.

Išvedė blusa 
Blakę į tįncių:— 
Be-velyčiau

Karejviiiku būti, 
Ne kajp tivę- 
Smirdėlę vadžidti.

ds

1347.

l .Ja minę, sesė, mylėsi J ds 2. Ja manę, sesė, ne kgnsi,

Da gersiu, d a lustą kalsiu, j Aš ėjsiu, važiosiu namtf,
Da valąndė'lę sėdėsiu; / Aš tunu namučius savu.

1343.

Januškytė.

1. Jauni mėrga žirgus gyrdė, |ds 

Gyrdydama, žiedą radu, j ds 
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2. Pripilk kitą, 
Kam žadėjai, 
Ei, gyvoj, gyvoj, tu, 
Gyvoj visa draugė!

1345

Pauriukė

l. Išsiviriau kopūsčiukų, 
Susikviečiau susiedžiukų, 
Valgykit, susiedžiukai, 
Gardūs mano kopūsčiukai!

2. Pančiakėlės bovelnos, 
Ceverykai ožkienos, — 
Kad aš eisiu šokinėti, 
Visi mane sukinės!

1346

Daškuvienė

Išvedė blusa 
Blakę j tancių. 
Bevelyčiau 
Kareiviuku būti, 
Nekaip tave 
Smirdėlę- vadžioti!

2 k.

1347

l. Jei m:ane, sese, mylėsi, (2 k.) 
Dar gersiu, dar liustą kelsiu,! $ 
Dar valandėlę sėdėsiu, — j

2. Jei mane, sese, nekęsi, 
Aš eisiu, važiuosiu namo, 
Aš turiu namučius savo.

1348
Januškytė

1. Jauna merga žirgus girdė, (2 k.) 
Girdydama žiedą rado (2 k.)
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2. Ir paritu z'iėdužėlį

Par tėvel u dvaružčlj.

3. Kajp tas žiedas suskąm* 

beju,

Visas dvaras sužvąngČju.

1319.

N o r v i I i e n ė.

Jaute'lus ganiau, 
Remiines rdviau:—

Eskit, jaute'lej, 
Nors remunSles.

1350.

B l-a z i e n ė.

1 Jū genii, jū genu, ) 

Ju geryn ėjnu, f

Ljnksmk minu širdužė, 
Midutelu rėjkia.

2 Jū verpiu, jū verpiū, 

Jū. plonyn ėjnu, 

Pilnos manu skryntlžės 
Plonųjų drobelu.

1351.

B a k H j t i ė n ė.

Jūdpriisnis, jūdpriisnis 

Plaučius parvilku
Iš Tilžės nū M^nkaus 

Nū mėsinjnku. I <1?

1359.

Blažienė.

Jus, sveUlej, 
Jus ne būkit 
Kajp verščlej,

ds
Susipratut aftėjti, 
Susiprkskil išėjti.

ds
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2. Ir parito žiedužėlį
Per tėvelio dvaružėlį.

3. Kai tas žiedas suskambėjo, 
Visas dvaras sužvangėjol

1349

Norvilienė

Jautelius ganiau, 
Ramunes roviau: 
Eskit, jauteliai, 
Nors ramunėles!

1350
Blažienė

l. Juo geriu, juo geriu, 
Juo geryn einu, — 
Linksma mano širdužė, 
Midutėlio reikia.

2. Juo verpiu, juo verpiu, 
Juo plonyn einu, — 
Pilnos mano skrynužės 
Plonųjų drobelių.

1351
Bakšaitienė

Juodprusnis, juodprusnis 
Plaučius parvilko 
Iš Tilžės nuo Mankaus, 
Nuo mėsininko.

2 k.

2 k.

1352
Blažienė

Jūs sveteliai, 
Jūs nebūkit 2 k. 
Kaip veršeliai: 
Susipratot ateiti, 
Susipraskit išeiti!
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1353.

A n u s i e n ė.

1. Jus, svotilkaj, mažiė'jiė, I 
Gale lauku rastiejrė I

2. Jus bučiavut paneles, 3. Br'fdut balą, gavut galą, 

Pasistatę kedėles, Pilna barzdk takišiu.

1354.

Norvilienė.

1. Kad alaus, kad gardaus, | 2. Kad
Kad bernyčiu gražaus, | Kad

arėlkos, kad saldžios, 

mergytės gražios.

1355.

J u š k y t ė.

1. Kad aš mažas buvau, 
v
Silė džius ganiaū,

Ąnt kelme'lu tupėjau, )
Į ožkeles žiurėjau:— J

2. Tu, ožkelė manu, 

Mylimoji manu, 

Cibą vilkas ne pjaus, 
Ciba karklu ne grauš

1356.

S a m ū 1 i ė n ė.

1. Kad aš mažas buvai!, 
V
Silė karves gamaū,

Ąnt kelme'lu sėdėdamas, 

J karve'les z'iurėjau:—
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1353
A nūsienė

i. Jus svotukai mažieji, K 
Gale lauko rastieji, J

2. Jus bučiavot paneles, 
Pasistatę kėdeles,

3. Bridot balą, gavot galą, — 
Pilną barzdą lakišių!

1354
Norvilienė

l. Kiad alaus, kad gardaus, 
Kad bernyčio gražaus!

2. Kad arielkos, kad saldžios, 
Kad mergytės gražios!

1355
Juškytė

l. Kad aš mažas buvau, 
Šile ožius ganiau, 
Ant kelmelio tupėjau, l 2 k 
I ožkeles žiūrėjau. j

2. Tu ožkele mano, 
Mylimoji mano, 
Cibą vilkas nepiaus, 
Ciba karklų negrauš!

1356

Samuolienė

l. Kad aš mažas buvau, 
Šile karves ganiau, 
Ant kelmelio sėdėdamas, 
Į karveles žiūrėjau.
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2. Jus. karvelės manu, 

Nabeg/tės manu,

Kad aš j tisu ne ganyčiau, 

Varškės, sviestu ne valgyčiau.

•357.

Blažienė.

Kad ir ge'rsiu, pasige'rsiu, | Tunto stūjnio žvangančiu |
Svečiu ne varysiu. J Ir kišėniuj skambančiu, i ds

Galia pamylėti. '

• 358

Blažienė.

Kad mergytė drėbęs audė, 
Po sakJyčę vėjus gaudė,

O mathtė už taj barė, 

Kad durelu ne uždarė.
ds

• 359.

N o r v i 1 i ė n ė.

Kad mes asam 
D) k tos mergos, 

Ttorim vyru krūvą, >

Katras mumis ne mylės, l 
Tegul ejn už diiru. J

• 390.

Dabkuviėnė.

1. Kad Mikita rugibs sėju, 
v
Siaurus vėjas užakėju.

Mikita, mikita, 

Tąn pametęs, vesk kitą.
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2. Jūs karvelės mano, 
Nabagytės mano, 
Kad aš jūsų neganyčiau, 
Varškės, sviesto nevalgyčiau!

1357
Blažienė

Kad ir gersiu, pasigersiu, 
Svečių nevarysiu.
Turiu stainioj žvengiančių 
Ir kišeniuj skambančių — 
Galiu pamylėti.

1358
Blažienė

Kad mergytė drobes audė, 
Po seklyčią vėjus gaudė, 
O motutė už tai barė, 
Kad durelių neuždarė.

1359
Norvilienė

Kad mes esam 
Diktos mergos, 
Turim vyrų krūvą, — 
Kairas mumis nemylės, 
Tegul ein už durų!

1360

Dabkuvienė

l. Kad Mikita rugius sėjo, 
Siaurus vėjas užakėjo, — 
Mikita, Mikita, 
Tą pametęs, vesk kitą!
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2. Kad Mikita ožj pjūvė, Mikita, mikita, 

Mikitiene skūrą esmė, Tąn pametęs, imk kitą.

1361.

Dabkuviėnė.

1. Kad tu, šelmi, ne sulauktum, 2. Tavu lūpos kajp veršiuku, 

Kad tu manę gautum, Tavu kojos kajp barsuku, 

Kad tu minę nū močiūtės O tavu rąnke'lės, 

Jauną pavijotum. Kajp lūkės kojelės.

1363.

N o r v i 1 i ė' n ė.

Kad vilkelis šieną pjūvė, 
O pūkelis vis paskū,

Kad lapūtė šieną grėbė, 
O pūkelis vis paskū

ds

1363.

R o z* y s.

1. Kas gėrė alaus, 2. Aliičium Uju,

Tam dus Diėvs daugiais, Midūčium snigti, 

Kas gė'rė arėiką, Arėlkos burdlis
Tū kdlba par nieką, ds Da pašvaksnūju. 
Senėj ne dabir.

1364.

Kas gė'rė, tas gerūlis, 

Kas ne gėrė, tas burbulis; 
Visi me'džej bumbur&vu,

Ne visi žalavu, 
Visos mėrgos nor tekėti, 

Ne bilė kas ve'da.
ds
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2. Kad Mikita ožį piovė, 
Mikitienė skūrą ėmė, — 
Mikita, Mikita, 
Tą pametęs, imk kitą!

1361
Dabkuvienė

l. Kad tu, šelmi, nesulauktum, 
Kad tu mane gautum, 
Kad tu mane nuo močiutės 
Jauną paviliotum!

2. Tavo lūpos kaip veršiuko, 
Tavo kojos kaip barsuko, 
O tavo rankelės 
Kaip lokės kojelės!

1362
Norvilienė

Kad vilkelis šieną piovė, 
O pūkelis vis paskui, 
Kad laputė šieną grėbė, l % 
O pūkelis vis paskui, J

1363
Rožys

1. Kas gėrė alaus,
Tam duos dievs daugiau,
Kas gėrė arielką, 
To kalba per nieką 
Seniai, ne dabar.

2 k.

2. Alučiu lijo, 
Midučiu snigo, 
Arielkos būrelis 
Dar pašvaksnojo.

1364

Kas gėrė, tas gerulis, 
Kas negėrė, tas burbulis;
Visi medžiai bumburavo, 
Ne visi žaliavo; |
Visos mergos nor tekėti, J 2 k. 
Ne bile kas veda. I
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136S.

B a k š a j t i .ė n ė.

1. Katinėli, nabagėli, | 
Kur-gi vajkžtinejej? J

Už jure'lu, už marčių | 
Kąn-gi tu girdėjej? J

2. Matė vajką pasighldzius. 
Ne tur kūm penėti;

Viens ragelis, kajp nagelis, 
Ąntras dar mažesnis.

1366.

Norvilienė..

1. Kelk, tarnėli, 

Klok patalėlį 
Vidūr tamsiės naktelės

V
2. Silk&js po gilva, 

V
ds Silkajs po sėnu, 

V
Silkajs ir užsikloti.

1367.

N o r v i 1 i ė n ė.

Eėlkit, vfraj, ne miegokit, Vilkas pjėvė kumeltikę, | 
Kumelikę retavokit; Bėgu kraujas par gerklbkę. J

1368.

N o r t i 1 i e n ė.

1. Kjnkyk, svčger, kiaulę, 2. Už tabėkos lapą, 

Važitfsiv į Kauną, Gausi mergė k&pą,

Girdžih Kaunė pigios I Už tabėkos piisiapį, 
mergos: | ds

Už skatiką pęnkięs; J Gausi mergė pbskapį.
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1365
Bakšaitienė

l. — Katinėli nabagėli, I 2 k
Kurgi vaikštinėjai? j
Už jūrelių, už marelių 1
Ką gi tu girdėjai? J

2. — Motė, vaiką pasiguldžius, 
Netur kuo penėti, 
Viens ragelis kaip nagelis, 
Antras dar mažesnis.

1366
Norvilienė

l. Kelk, tarneli, 
Klok patalėlį 
Vidur tamsios naktelės —

2. Šilkais po galva,
2 k. Šilkais po šonu, 

Šilkais ir užsikloti.

1367
Norvilienė

Kelkit, vyrai, nemiegokit, 
Kumeliukę ratavokit!
Vilkas piovė kumeliukę, 
Bėgo kraujas per gerkliukę!

1368
Norvilienė

l. Kinkyk, švoger, kiaulę, 
Važiuosiv į Kauną, 
Girdžiu — Kaune pigios 
Už skatiką penkios!

mergos:! 2 k

2. Už tabokos lapą 
Gausi mergų kapą, 
Už tabokos puslapį 
Gausi mergų puskapį?
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1389.

D u b i ė n ė.

1. Koks tu midaės gardumas,^ds 2. IŠ tu pulkčlu ma viėna 

O mus besddos gražumas.|ds Tik minu sesė ma miela.

1370.

1. Kur aš bedna pasidėsiu, 

Kad vietelės ne turė'siu,

2. Nusiėjčiau j girelę, 3. Kur lapelė ziėmavoja, 

Kur lapbtė žiema vėją, Kur močiūtė ulavėja.

1371.

Juškytė.

Kur aukštos tvėros, ] 
Kur žali sodaj, | ds
Tęn mhda k aibėj u va. J

2; Aš nusiėjciau 

Į žalą sėdą, 

Kur žali obalėlė.

3. Aš pasisklnčian 

Sau obulėlj, 

Mergelėj dovanėlę.

1373.

N o r v i 1 i ė' n ė.

Kur mdsu bičiiilej gė'rė, 
Te kviečiu kelmčlej žėlė,

Valaj, bitūtė, valaj, 1
Valaj, pilkėji valaj. /
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1369
Duobienė

1. Koks to midaus gardumas, (2 k.)
O mūs besiedos gražumas! (2 k.)

2. Iš to pulkelio man viena 
Tik mano sesė man mielai

1370

1. Kur aš biedna pasidėsiu, 2. Nusieičiau į girelę,
Kad vietelės neturėsiu? Kur laputė žiemavoja,

3. Kur lapelė žiemavoja, 
Kur močiutė uliavojal

1371
Juškytė

l. Kur aukštos tvoros, 
Kur žali sodai, 
Ten mudu kalbėjova.

2 k.
2. Aš nusieičiau 

Į žalią sodą, 
Kur žalia obelėlė,

3. Aš pasiskinčiau 
Sau obuolėlj, 
Mergelei dovanėlę!

1372
Norvilienė

Kur mūsų bičiuliai gėrė, 
Ten kviečių kelmeliai žėlė, 
Valiai, bitute, valiai, 
Valiai, pilkoji, valiai!

2 k.
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1373

J u š k y t ė.

1. KH ta, mergytė, trėksti?, 2. 

Ar rugiū sėklos biėkšti? 

Kū sėdi už stalčių, ] , 
} ds

Kū žiūri pro iąnge'lį? J

Manu mergytė jauna 

Po jaunimėlį šėką, 

Nors austi ji ne moka, 
Eilė gražėj pašoka.

1374.

1. Kūdėl ne gersiu, | ds. 

Gė'rus, ne dajnffsiu; į ds.

2. Žad' manu vyras, 

Žad' gaspadonus 

Tris dorelus dilti.

3. Vieną pragersiu, 

Ąntrą prarylūsiu, 

O sjn trečiąjį

Trečią dorelelį

Ryto paginūms pasidėsiu.

1375.

D ū b r ė n ė.

Manu audlms kajp skūra, | 
Slektk vyru notūra: |ds

Kad būksves pragėrė. '

1376.

C v i r k i ė n ė.

1. Manu močiūtė pasigėrė, 2. Kad parkristu, kad parpultu, 

Dvaril ėjdama, pasvyrėjo, ^ds Marčiaj jūkūžį padarytu.
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1373

luškytė

l Ko tu, mergyte, trokšti, 
Ar rugių sėklos blokšti? 
Ko sėdi už stalelio, 
Ko žiūri pro langelį?

2. Mano mergytė jauna 
Po jaunimėlį šoka, — 
Nors austi ji nemoka, 
Bile gražiai pašoka!

1374

i. Kodėl negersiu, (2 k.) 
Gerus nedainuosiu: (2 k.)

4?

2. 2ad mano vyras, 
2ad gaspadorius 
Tris dorelius duoti!

3. Vieną pragersiu, 
Antrą praryliuosiu, 
O šį trečiąjį, 
Trečią dorelėlį, 
Rytoj pagirioms pasidėsiu.

1375

Duobienė

Mano audims kaip skūra, 
Siekta vyro notūra, 
Kad buksves pragėrė.

2 k.

1376
Cvirkienė

l. Mano močiutė pasigėrė, 
Dvaru eidama, pasvyrėjo. (2 k.)

2. Kad parkristų, kad parpultų, 
Marčiai juokužį padarytų.
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1397.

M a s i u 1 i ė n ė. („N u s 6 k i o“).

Matė grybus užkajtusi, 
Duktė taukus nugriebusi.

Kąn darys, kąn darys? 1 
Taj vis m tisu dukteris. j

1378.

G 6 t a u t i ė n ė.

1. Mičgu, miė'gu, 
Aš tu miė'gu 

Ne-labaj noriu.

2. Ej, tegh miega 

Tinginės mėrgos, 

Tos snaudalės,

3. Tos miegalės, 

Aukštakffdės, 
Storalūpės.

1379.

V
Salkuviėnė.

1. Mergytė manu jaunoji, 2. Aukštamė, naujamė svirnely, 
Kur guli tąmsiūje naktelė?jds Motynelės margėje lovelė.

Mergytės mažos,
Dajnėles gražios,

1380

V
s o p y t ė.

Nors vis čion stovėtum, | ,} ds
Į jas žiūrėtum. Į
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1377

Masiulienė

(Šokis)

Motė grybus užkaitusi, 
Duktė taukus nugriebusi.
Ką darys, ką darys? 
Tai vis mūsų dukterys.

2 k.

1378
Gotautienė

1. Miego, miego, —’ 2. Ei, tegu miega
Aš to miego 2 k. Tinginės mergos,
Nelabai noriu. Tos snaudalės,

3. Tos miegalės, 
Aukštakuodės, 
Storalūpės!

1379
Salkuvienė

l. — Mergyte mano jaunoji, 2. — Aukštame naujame svirnely,
Kur guli tamsioje naktelėj? ( 2 k.) Motinėlės margoje lovelėj!

1380
Sopytė

Mergytės mažos, 
Dainelės gražios, — 
Nors vis čion stovėtum, 1 „ , 

> 2 k
Į jas žiūrėtum! j
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1381.

Masiulienė.

1. Miestu vajkaj jaunueitikaj, 2. Miestu margos jaunuSihkės, 

Kajp cukrinėj obūlūkaj, Kajp rūtelės žalučiūkės, 

O Rukšibnu pasenėlej, | O Gystiė'nu pasenė'lės.
Kajp oze'lej pražilė'lej. f Kajp ozke'lės pražilėlės.

1883.

Ldkės ffdega, lūkės fidega, Į Kas tos dajnūs ne mokės 
Vilku gaur utinė; f Lokės ffdegą nusulpČS.

1383.

Myl mknę voketūkas, 
Davė phpu rakąndiiką.

Myli mknę ir mylės, 
Rakąnduką da pridės.

1384.

B 1

Motynelė miela, 

Palik manę vieną,

Kajp tu ėjsi 

Rugį d pjauti,

ž i ė n ė.

Palik manę vieną,

Palik sūriu, 

Palik sviestu, 

Palik saldaūs piėnu.
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1381
Masiulienė

l. Miesto vaikai jaunučiukai 
Kaip cukriniai obuoliukai, 
O Rukšionių pasenėliai! 
Kaip oželiai pražilėliai.j

2. Miesto mergos jaunučiukės 
Kaip rūtelės žaliučiukės, 
O Gystėnų pasenėlės 
Kaip ožkelės pražilėlės.

1382

Lokės uodega, lokės uodega, l %
Vilko gaurutinėl J
Kas tos dainos nemokęs,.
Lokės uodegą nusulpės!

1383

Myl mane vokietukas, 
Davč pupų rakanduką. 
Myli mane ir mylės, 
Rakanduką dar pridės!

1384

Blažienė

Motinėle miela, 
Palik mane vieną, 
Kai tu eisi 
Rugių piauti, 
Palik mane vieną; 
Palik sūrio, 
Palik sviesto, 
Palik saldaus pieno!
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1385.

Norvilienė.

1. Mus seselej bėda kilu, ds 2. Ji ne turi, kur padėti,— 

Kad stiklelis rinko yra:jds Taj broleluj pažadėti, 

Ej, gyvoj.

1386.

J u š k y t ė.

Milsė, piėne pasigėrus, 
Včdė blilsą šdkti,

Ana, mijta, nesiprausus, 

Ne norėjų ėjti.
ds

1381.
J u ik f t ė. („Ubagu d a j o a)“.

1. Ne dffkit dunos, 1 2. O jus ma dffkit

Šunims dalinsiu, J Lašiniu šmėtą,

Ne dffkit miltu, 1 , Giusi t po mirų

Bo išdblkinsiu; I Danguj atpildą.

1388.

J u s k y t ė.

1. Ne gėrus, ne galit bfiti, |ds 2. Da tunto kėlinpalajkes, 

Ne tunii ni ku pardffti.} ds Jau, regito, rejks tas pardffti
V

3. Sjnkarka, pilk čėrką pilną, 

Jau manu širdelė 

Linksmybių pilni
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1385

Norvilienė

1. Mūs seselei bėda kilo, (2 k.) 
Kad stiklelis rankoj yra: (2 k.)

2. Ji neturi kur padėti, — 
Tai broleliui pažadėti, 
Ei, gyvoj!

1386

Juškytė

Musė, piene pasigėrus, 
Vedė blusą šokti, — 
Ana, maita, nesiprausus 
Nenorėjo eiti.

1387
Juškytė

(Ubago daina)

1. Neduokit duonos, 1 „ , 
\ 2 kŠunims dalinsiu, Į 

Neduokit miltų, 1 2 k
Bo išdulkinsiu, — j

2. O jūs man duokit 
Lašinių šmotą, 
Gausit po maro 
Danguj atpildą!

1388

Juškytė

l. Negerus negaliu būti, (2 k.)
Neturiu nė ko parduoti. (2 k.)

2. Dar turiu kelinpalaikes, 
Jau, regiu, reiks tas parduoti.

3. Sinkarka, pilk čerką pilną, 
Jau mano širdelė 
Linksmybių pilna!
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1889.

Norriliėnė.

1. Nedėhnetį verpiau, 

Subatė Išlęnkiau, 

Nedeldiėny karčemė 
Tolke'lę pragėriau.

2. Kas nor mknę bšrti, 

Tas tur ąnkstl kelti, 

Staj dabkr ne senėj, 
Kajp pradėjau gerti.

1390.

C v i r k i ė n ė.

1. Niėkam tos bedės, i 3. 'Virk valgyt, gatavėk, 

Kajp tik gaspadlnej; J Mūsų pilvus retavok;

2. Bžirė senis, baras mažas, 4. Te bėglė, te lekie, 

Bars nepajtūvas. Tegū Diėvs padėdiė.

1391.

1. Nutriiku vadėlėš, 

Pabėgu kumelės, 

Taj tau, Edžibtė, 
Taj tau, nab&gė, 
.Tūrgųn važiuti.

ds

2. Nusmbku čepeėiiikas, 

Pabėgu slugiūkas, 

Taj tau, Edžiūtė, 
Taj tau, nabagė, 
Viešėt važiū'ti.

1393.

C v i r k i ė n ė.

Nuvaržėju Fąnkužėles

Silkė kamanėlės,
Nukybėju kojužėles 
Aukselu kilpdlės.

ds



1389

Norvilienė

l. Nedėlmetj verpiau, 2. Kas nor mane barti,
Subatoj išlenkiau, Tas tur anksti kelti,
Nedėldienį karčiame; l 2 k Štai ^a^ar> neseniai,
Tolkelę pragėriau. J * Kai pradėjau gertil

1390

Cvirkienė

1. Niekam tos bėdos, 1 2 k va^*’ t?a^av°k,
Kaip tik gaspadinei; J ' Mūsų pilvus ratavok!

2. Barė senis, baras mažas, 4. Tebėgie, telekie,
Bars nepaituvas. Tegu dievs padedie!

1391

l. Nutrūko vadelės, 
Pabėgo kumelės, 
Tai tau, Edžiute, 
Tai tau, nabage, 
Turgun važiuoti!

2. Nusmuko čepečiukas, 
— Pabėgo slūgiukas, —

Tai tau, Edžiute,
2 k. Tai tau, nabage,

Viešėt važiuoti!

1392

Cvirkienė

Nuvaržojo rankužėles
Šilkų kamanėlės, 
Nukybojo kojužėles l 2 k 
Aukselio kilpelės! j
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1993.

V i d i k f t ė.

1. Nū aiate galva skaūst, 

Nū midate da labiaūs, 

Kad kas diftu arelkėlės, 1 

Benė būtu geriate. J

2. O ja dus, bus geraj, 

Ja ne dus, da geriate, 

Ljnksmū manu širdelė 

Ir be tos arėlkos.

1394.

M a s i u I i ė n ė

1. O jus mėrgos ne bijūkit, | 2- Paūlaus barzda karmazinu
Paūlaus barzdą atidffkit / Kas pamatė, taj pažinu.

1393.

M a s i u 1 i f n ė.

1 O da aš šęndiėn ne valgiau,^ ds.

O ni burnelės ne prausia ū; |ds.

2. Aš nusipratečiau burnelę 3. Nusisltfstyčiau burnelę 

Su žalk rūtų rasele, Raudonu rėžiu lape'lu.

1396.

Ž a 1 u k i ė' n ė.

1. O kad aš buvaū 1 , 
> ds

Geri gaspadlnė, J
Aš praganau 

R6t| ir šaukšdėtj.
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1393
Vidikytė

l. Nuo alaus galva skaust, 
Nuo midaus dar labiau, — 
Kad kas duotų arielkėlės, ) 
Bene būtų geriau! j

2. O jei duos, bus gerai, 
Jei neduos, dar geriau, — 
Linksma mano širdelė 
Ir be tos arielkos!

1394
Masiulienė

O jūs mergos nebijokit, l 2 k 
Pauliaus barzdą atiduokitl j

2. Pauliaus barzda karmazino,— 
Kas pamatė, tai pažino.

1395

Masiulienė

l. O dar aš šiandien nevalgiau, (2 k.) 
O nei burnelės neprausiau. (2 k.)

2. Aš nusiprausčiau burnelę 
Su žalių rūtų rasele,

3. Nusišluostyčiau burnelę 
Raudonų rožių lapeliu.

1396

Zaliukienė

l. O kad aš buvau l n , v 2 k
Gera gaspadinė, |
Aš pragėriau t 2 k

Rėtį ir šaukštdėtį. j
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2. 0 kad aš buvau 
Gers gaspadorius, 

Aš pragėriau 

Ratą ir čebatą.

Piisdorelj dflfsiv, 

Atvariusi v.

4. Ejkiv, duselė, 

Ratni atvaduti;
3. Ėjkiv, širdbtė, 

Rėčiu atvaduti;

Porą dorelu dusiv, 

Atvadffsiv.

1397.

M a s r u I i e n ė.

1. 0 kad atėjiu 

Motynėlė, 

Benė atneštu l , 
J ds

Saldumėlu; )

2. Aš satdumėlį 

Išlaižyčiau

Ir pudelėlį 
Sudaužyčiau.

1399.

M a s i u I i e n ė.

J. O kad būtu ma geraj 2. Gerk, kumūtė, vikst, visą 

Ir širdelėj prijėmlej, Gerk, širdelė, vikst, visą.

Taj 'imsiu, taj ge'rsiu 
Stiklukėlį į dugną.

] Taj rna grąžė pažiūrėti
> ds
J | stiklėlu vikstlmą.

1399.

V i d i k y t ė.

1. O kas tos do bėdos, 
Kad bajoraj kalėdos.
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2. O kad aš buvau 
Gers gaspadorius, 
Aš pragėriau 
Ratą ir čebatą.

3. Eikiv, širdute, 
Rėčio atvaduoti, — 
Pusdorelj duosiv — 
Atvaduosiv.

4. Eikiv, dūšele, 
Rato atvaduoti, — 
Porą dorelių duosiv — 
Atvaduosiv.

1397

Masiulienė

l. O kad ateitų 
Motinėlė, 
Bene atneštų 
Saldumėlio;

2. Aš saldumėlį 
Išlaižyčiau 
Ir puodelėlį 
Sudaužyčiau.

1398

Masiulienė

l. O kad būtų man gerai 
Ir širdelei prijemliai, 
Tai imsiu, tai gersiu l 9 . 
Stikliukėlį į dugną, j

2. Gerk, kūmute, vikst visą, 
Gerk, širdele, vikst visą, 
Tai man gražu pažiūrėti 
Į stiklelio vikstimą!

1399
Vidikytė

l. O kas tos do bėdos, l n , 
J 2 kKad bajorai kalėdos! Į
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2. Rugėj, miežėj ne derės, 3, Rugėj, miėz'ej kajp užtiks, 

Kas bajorus išpenės. Mums bajėrąj, mums atpigs.

1400.

O kas vddė bajoriškę, Išmokytą vištų vogt

O aš vėsiu cigomūkę, Ir kazėką gražėj šokt.

1401.

Ž i H j t i ė n ė.

1. O kokie te žmdnis 

Pagiry gyvdna, 

Pagiry gyvena, 
Jūdajs j&učejs ana,

dg 2. Jūdajs jaučejs ana, 
Cibbtėms akėja,

, x Cibtitėms akėja, 
ds

Ožėjs varinėja?

1409.

Š I n k u v i ė n ė.

1. O, pildžiau, pildžiau, | 
Ne bajdyk karvelu; j

Manu karvelės deda, | ds.

2. Po du le'sa, 
Po du kiaušiu deda, 

Po du kiaušiu deda.

1403.

P a u r i ii k ė.

1. Taj mdna pati, 2. Pe'cią šlustė kajlinffta,

Taj gaspadlnė; Dffiną kepė pirštinuta.
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2. Rugiai miežiai nederės, — 
Kas bajorus išpenės?

3. Rugiai miežiai kai užtiks, 
Mums bajorai mums atpigsi

1400

O kas vedė bajoriukę, 
O aš vesiu čigoniukę, 
Išmokytą vištų vogt 
Ir kazoką gražiai šokti

1401
ZHaitienė

l. O kokie ten žmonės 
Pagiry gyvena, 
Pagiry gyvena, 
Juodais jaučiais aria,

2. Juodais jaučiais aria, 
Cibutėms akėja, 
Cibutėms akėja, 
Ožiais varinėja?

1402

Sinkuvienė

I. O puodžiau, puodžiau, l 
Nebaidyk karvelių, — j 
Mano karveliai deda, (2 k.)

2. Po du lesa,
Po du kiaušiu deda, 
Po du kiaušiu deda.

1403
Pauriukė

l. Tai mano pati, 
Tai gaspadinė, —

2. Pečių šluostė kailiniuota, 
Duoną kepė pirštiniuotai
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1404.

N orviliėnė.

b Ože'lj baltą, 

Niėku ne-kaltą, 

Vilkas sugivu 

Į nagūs savu.

2. Padirė cūdus, 

Iškratė šūdus, 

Mėsą suėdė, 
Lauktis aptnedė.

1406.

C v i r k i ė' n ė.

Padarys, padarys 
Gajdys ūlų, 
Išvarys, išvarys

Vajkū girą;

Ėjų gajdys į bąnkičtą, I
Pasikišęs pištaletą | ds

S Vajkū šaudyt ’

1400.

V i d i k y t ė.

Papjoviau žvirbldlį, 
Išviriau širdelę, 
Varnaj (Išviriau) spirną,

Šarkaj—karką, 

Sūniuj—kojelę, 
Lapėj—gerklelę

ds

1407.

P o z

1. Parėjs manu tėvas, 
N ūmūs minu strėnas,

Uj, uj, uj, uj, Diėvulėlau, 1 , 
(ds

Kur as gausiu strėnas? J
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1404
Norvilienė

l. Oželį baltą, 
Nieko nekaltą, 
Vilkas sugavo | 
l nagus savo. J

2. Padarė cūdus: 
Iškratė šūdus, 
Mėsą suėdė, 
Laukus aptriedė.

1405
Cvirkienė

Padarys, padarys 
Gaidys alų. 
Išvarys, išvarys 
Vaikų garą.

Ėjo gaidys į banketą, 1
Pasikišęs pištalietą, | 2 k.
Vaikų šaudyt. J

1406

Vidikytė

Paploviau žvirblelį, 
Išviriau širdelę,
Varnai (išviriau) sparną, 
šarkai — karką,
Šuniui — kojelę, 
Lapei — gerklelę.

1407

Pož.

2 k.

I. Pareis mano tėvas, 
Numuš mano strėnas, — 
Ui, ui, ui, ui dievulėliau, l, 
Kur aš gausiu strėnas? J*
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2. O aš mergužėlė, 
O ne tįnginėlė,

Nusiėjsiu j Peštvienus, 

Nusipirksiu strė'nas.

1408.

M a s i u 1 i e n ė.

1. Pasigė'riau sau, sau,

Išliip, vyraj, tau, tau, 

Ne iš tavu panagės, | 
U jaute'lu paragės. J

2. Pasigėriau sau, sau, 

Išlbp, dūmiau, tau tau, 

Ne ištavu panages 
Iš viščiūkės pasparnė's.

1409.

J u š k y t ė.

Pasigėriau žalu vynu, 
Atsigulau ąnt žolynu,

N lėks ne žlnu, ni šejmyna, 

Kad aš gulti ąnt žolynu.
ds

1410.

Adomajtiėnė.

I. Pasisėjau kanapėlę,

Aš ne tunii ravėjelės | ds.

Ejkš, Aldėna, sesu manu, 3. Kanapėlė—pustinėiė. 

Padėk ma kanapę rauti. Koks taj gražilsšėkis šokti.
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2. O aš mergužėlė, 
O ne tinginėlė, — 
Nusieisiu į Peštvėnus, 
Nusipirksiu strėnas.

1408

Masiulienė

i. Pasigėriau sau, sau, 
Išlup, vyrai, tau, tau, 
Ne iš tavo panagės, —' 
Iš jautelio paragės!

2. Pasigėriau sau, sau, 
Išlup, durniau, tau, tau, 
Ne iš tavo panagės, — 
Iš viščiukės pasparnėsl

1409

Juškytė

Pasigėriau žalio vyno, 
Atsiguliau ant žolyno, —
Nieks nežino, nė šeimyna, 1 2 k.
Kad aš guliu ant žolyno, j

1410

Adomaitienė

l. Pasisėjau kanapėlę, 2. Eikš, Aldona, sesuo mano,
Aš neturiu ravėjėlės. (2 k.) Padėk man kanapę rauti!

3. Kanapėlė — pustinėlė, 
Koks tai gražus šokis šokti!
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1411.

D 4 b i S n ė.

1. Paslskerdžiau mejtelėlj, 2. Gardūs mana mejtelėlis,

Susikviečiau kajmynėlus:— Trečia diena kajp pastipęs,

Valgykit, kajmynėlej, l O da snūkis stačias, 
Gardūs manu mejtelelis, J Trečia diena kajp pastipęs.

141*.

C v i r k i e n ė.

Pęmplkė š6ka, Tu. tu, tu, tu, |
O tilvike ne m6ka, Tu, tilvike, | ds

Tu gausi par plikę. '

1413.

K a s i u 1 i e n ė.

1. Pęnkios dešimts me'tu 

Kajp m6rga te-b-esft.

2.

3.

V
S6kau, kajp pašėlus, 

Da pasčgos nėra.

Užsiklojau marška, 

Visa lova barška.

4. Užsiklojau rudine, 

Visą mknę krūtina.

5., Užsiklojau majšū, 

Kad ne būtu bajsū.

1414.

Burkiįžnė.

1. Pilkas, mūzas karvelėlis, 
Kąn jus matėt, kąn regėjut,
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1411
Duobienė

l. Pasiskerdžiau meitėlėlį, 
Susikviečiau kaimynėlius: 
— Valgykit, kaimynėliai, l 2 k 
Gardus mano meitėlėlis; j

2. Gardus mano meitėlėlis, 
Trečia diena kai pastipęs, 
O dar snukis stačias, 
Trečia diena kai pastipęs.

1412
Cvirkienė

Pempikė šoka, 
O tilviks nemoka.
Tu, tu, tu, tu, 
Tu tilvike, 
Tu gausi per plikę!

1413
Kasiulienė

2 k.

l. Penkiasdešimt metų, 
' Kai merga tebesu.

2. Šokau kaip pašėlus, 
Dar pasogos nėra.

3. Užsiklojau marška, 
Visa lova barška.

4. Užsiklojau rudine, 
Visą mane krutina.

5. Užsiklojau maišu, 
Kad nebūtų baisu.

1414
Burkšienė

l. — Pilkas mažas karvelėli, 
Ką jūs matėt, ką regėjot, 
Kaipo, o kaipo l 2 k 
Arielkėlę gėrė? J
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2. Taj mes mėtėm, 

Taj regėjum:
Tajpė, o tajpė 

Arelkėlę gėrė.

1415.

Senkauskrėnė.

1. Pleckėle raštffta, 2. Jau billbės supiivu,

Arėlkos ne dffda, Arėlkos ne biivu,

Namfin, svetėlej, namffn,|^ Namini, pijhkaj, namffn, 
Namffn,jaumėjiė,namffn. J Namffn, lajddkaj, namfin.

1416.

Blažienė.

v
Po Sibiėnajs, po Trepiėnajs Suvaiykit, bfiraj, šieną, 
Pilna iąnki kupetėlu; Susigėdys jumis žiėroą.

1417.

N o r v i 1 i ė n ė.

1. Priegalvėlis, priegalvėlis, 2. Priegalvėlis, priegalvėlis,

Priegalvėlis mankštas, Priegalvėlis baltas,

Dėl tu mankštas, dėl td» Dėl tu baltas, dėl tu bait&s, 
mankštas, l ds

Kad močiutės kį'mštas. j Kad močihtės skalbtas.

141*.

B a k U j t i ė n ė.
v

Už Siliėnu, už Trepiėnu Susirjtnkit, bdraj, šieną, 1
Pilnas laūkas kupetiėnu, Susigadys vlsaj žiėmaj. j 08

526



2. — Tai mes matėm, 
Tai regėjom: 
Taipo, o taipo 
Arielkėlę gėrė.

1415

Senkauskienė

l. Plėčkelė raštuota
Arielkos neduoda —
Namon, sveteliai, .namon, l _ ,

> £ K
Namon, jaunieji, namon!]

2. Jau bulbės supuvo, 
Arielkos nebuvo, 
Namon, pijokai, namon, 
Namon, laidokai, namon!

1416
Blažienė

Po Šilėnais, po Trepėnais 
Pilna lanka kupetėlių. 
Suvalyki!, būrai, šieną, ] % 
Susigadys jumis žiemą! f'

1417

Norvilienė

l. Priegalvėlis, priegalvėlis, 
Priegalvėlis minkštas, — 
Dėl to minkštas, dėl to minkštas,! n , v 2 iz
Kad močiutės kimštas. (

2. Priegalvėlis, priegalvėlis, 
Priegalvėlis baltas, — 
Dėl to baltas, dėl to baltas, 
Kad močiutės skalbtas.

1418
Bakšaitienė

Už Šilėnų, už Trepenu 
Pilnas laukas kupetienų. 
Susirinkit, būrai, šieną, 
Susigadys visai žiemai!
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1419.

M a s i a 1 i 6 n ė.

Prik&jsk alaūs, 
Pridek medaūs,

Kumūtė, širdelė, 
Pribajgk mknę.

ds

1490.

M i k š t i e n ė.

1. Privažiavu
Pilnas dvaras svečiū;

N įmanaū, kur dėt? 
Svete'lus mylšt.

2. PrivažiAvu

Pilnas dvaras svečitr, 

Ne žinaū, kąn vejkt?

Kąn jiems valgyt ręngt?

3. Ne vadinkit 

Manu paciūs: Vūna, 

Aš ddsiu 

Sūriu su smiėtūna.

1491.

(„Ubagu dajn A“).

1. Ratas tekinį vijų į ds.

0 nifikad ne pavijų. į ds.

2. Gūli vajkas ąnt stflu, 3. Kad tas vajkas apaktu, 

0 jū kirvis po stflu. Ma jfijfi kirvis tėktu.

528



1419
Masiulienė

Prikaisk alaus, 
Pridėk medaus, 
Kūmute širdele, 
Pribaik mane!

2 k.

1420
Mikštienė

1. Privažiavo 
Pilnas dvaras svečių, 
N'įmanau, kur dėt, 
Svetelius mylėt.

2. Privažiavo
Pilnas dvaras svečių, — 
Nežinau, ką veikt, 
Ką jiems valgyt rengt.

3. Nevadinkit 
Mano pačios: Ona, 
Aš duosiu 
Sūrio su Smetona.

1421

(Ubago daina)

l. Ratas tekinį vijo, (2 k.) 2. Guli vaikas ant suolo,
O niekad nepavijo. (2 k.) O jo kirvis po suolu.

3. Kad tas vaikas apaktų, 
Man jojo kirvis tektų.
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B u r k ž i e n ė.

1. Saldi arėlka, I 2. Karti arėlka. 
> ds * 1

Taj gardk gerti, J Ne gardi gerti.

Pritinka širdelėj | Suristu širdelė
Su pipirČIejs. I Nū pipirėlu. '

1493.

Blažienė.

i. Sėdau j stakleles, 
Vis dajnffdama, 

Vadavai! močiūtę, 
Gajlej verkdama.

2. Ejaū par dvarelį, 

Savim gėrėjaus, 

Sutikai bernelį, 
Su jum kalbėjau.

1494.

Blaziėnė.

Seni diėdaj ir kuproti Ąnt lazdų pasiręmdami, 
Mok kazoką gražėj šokti, Aukšt yn rankas iškeldami, J ds 

O gyvoj. J

1493.

D ū b i ė n e

Sermėgėlę mitu pliku 
Žyds už arė!ką nuvilko,

Karvktę parddsiu, 
Sermėgą vadffisiu.

530



1422
Burkšienė

l. Saldi arielka
2 k.

2. Karti arielka
Tai gardu gerti, — Negardu gerti, —
Pritinka širdelei

2 k.
Surūsto širdelė

Su pipirėliais. Nuo pipirėlių.

1423

Blažienė

l. Sėdau į stakleles 
Vis dainuodama, 
Vadavau močiutę 
Gailiai verkdama

2. Ėjau per dvarelį — 
Savim gėrėjaus, 
Sutikau bernelį — 
Su juo kalbėjau.

1424
Blažienė

Seni diedai ir kuproti 
Mok kazoką gražiai šokti, 
Ant lazdų pasiremdami, 
Aukštyn rankas iškeldami, 
O gyvoj!

2 k.

1425

Duobienė

Sermėgėlę milo pilko 
Zyds už arielką nuvilko. 
Karvutę parduosiu, I 2 k 
Sermėgą vaduosiu, j
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1496

P a v a 1 k r ė n e.

Smujkuk, smujkffk, smujko- 

riau,

Būčiau sukt be-ėjnant;

Smujkuk, smujkffk, smujko- 

riau, 

Senėj būčiau be-šokanti

14**3.

K a s r u I i e n ė.

1 Skauda manu galva 2 Skaūda minu galva.

Gaspadinej b^mba, Ne žinaū, dėl kū?

Ne virksęndiėn vakarienės, 
Bus pilve'luj lengva.

Vakar buvau karČemdlė, 
Taj musėt dėl tu.

14*S

V i k s v į t e

Siuntė minę motynė'lė | Aš telūkuj par šikinę,
Telūku ganfti, I Pruč, namu varyti

1499.

J u š k y t ė

Svejks. Dė'ku. Dūk arėlkos, Ne tiek sūriu trupimu, I 
Padek sūriu ąnt torėlaus Kiek yr minu giminiu, J 
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1426
Pavalkienė

Smuikuok, smuikuok, smuikoriau, —
Būčiau šokt beeinant',
Smuikuok, smuikuok, smuikoriau, — 
Seniai būčiau bešokanti!

1427

Kasiulienė

l. Skauda mano galva, 
Gaspadinei bamba, — 
Nevirk šiandien vakarienės, 
Bus pilveliui lengva!

2. Skauda mano galva, 
Nežinau dėl ko, 
Vakar buvau karčiamėlėj 
Tai musėt dėl to.

1428

Viksvytė

Siuntė mane motinėlė l , 
Teliuko ganyti, — j ' 

Aš teliukui per šikinę — 
Pruč, namo varyti.

1429

Juškytė

— Sveiks! — Dėkui! Duok arielkos, 
Padėk sūrio ant torieliaus!
Ne tiek sūrio trupinių, |
Kiek yr mano giminių! J
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1430.

C v i r k i ž n ė. („N u š 6 k i u“).

V

Sčkit, brčlej, vis apljnk,
Rajtoj&ej, vis apijnk,

O tas šėlmis baltnugans I 
Tegii šoka vis apljtnk. '

1431.

Adomajtiėne.

1. Sčkit mėrgos kad ir basos, 
Ce ne purvaj, če ne r&sos.

! ds

2. Mergužėlės, lįnksmšj ščkit, 3. Ne gajlekit sAvu kėju, 

Kelkit kčjas ir mymėkit. Užtėks jūmus, uztėks jūmus.

1433

M a s i u 1 i e n e.

Šėku, leke 
Vilku Magdė 
Su Stepb.

ds

Ir išdūrė 

Stepuj akį 
Su piršti!.

ds

1433.

S a m ū 1 i ė n ė.

1. Šėku mėrgos be pąnčeku, 

VajkAj be čebatu.
ds

Ščkit, vajkAj, pakulinėj, 3. Ka mes ščksim, tribilfifsim, 

Kilkit aukštyn k ėjas. Kad mes lokakčjej.
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1430
Cvirkienė

(Šokis)

Šokit, broliai, vis aplink, 
Raitojėliai, vis aplink!
O tas šelmis baltnugaris 
Tegu šoka vis aplink!

1431

Adomaitienė

l. Šokit, mergos, kad ir basos, \ 2 k Mergužėlės, linksmai šokit,
Čia ne purvai, čia ne rasos'j ’ Kelkit kojas ir myniokit!

3. Negailėkit savo kojų, 
Užteks jumus, užteks jumus!

1432
Masiulienė

Šoko lėkė Ir išdūrė )
Vilko Magdė > 2 k. Stepui akį | 2 k.
Su Stepu Su pirštu. J

1433

Satnuolienė

l. Šoko mergos be pančiakų, l 2. — Šokit, vaikai pakuliniai,
Vaikai be čebatų. j ' Kelkit aukštyn kojas!

3. — Ką mes šoksim, tribiluosim, 
Kad mes lokiakojiai!
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1434

J u š k f t ė.

I. Šbcas šucavu, 2. Gerkit apljnkuj,

Strifilčius strielčiavu, D likit saltišiuj,

Ąnt šėkštės sėdėjų, | N aplęnkit ni m&nęs, 
K6jas nušąlu. f Baudžiaunįnkėlės

1435.

Senkauskienė.

1. Taj dajna, taj graži,

Taj nėra galu,

Taj ridlks, taj bizd'iks, |
Taj z’al'i Idpaj, | ds
Taj žalukŠlis. J

Taj graz’I, taj jauna., 

Taj nėra galu.

2. Dajnučiau, ne moku, 
Rylffčiau, ne jegih, 

Ka dajniisiu, ka rylffsiu, 

Tuščih giirklu.

1436.

C v i r k i e n ė.

Taj manu pati, 

Taj gaspadlnė;
Męntiirį tūri, 

Miltu ne tiri.
ds

1433.

Norvilienė.

1. Taj dajna, taj dajmtikė, Yra sviete visokiu,

Visu dajnu pabajgiilkė; Kad ne moka ni tokiu.
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1434

Juškytė

i. Sucas šucavo, 
Strielčius strielčiavo, 
Ant šiekštos sėdėjo,^ 
Kojas nušalo. I

2. Gerkit aplinkui, 
Duokit šaltyšiui, 
N'aplenkit nė manęs, 
Baudžiauninkėlės!

1435
Senkauskienė

l. Tai daina, tai graži,
Tai nėra galo,
Tai ridiks, tai bizdiks, )
Tai žali lapai, J 2 k.
Tai žaliukėlis! J

Tai graži, tai jauna, 
Tai nėra galo!

2. Dainuočiau — nemoku, 
Ryliuočiau — nejėgiu, — 
Ką dainuosiu, ką ryliuosiu 
Tuščiu gurkliu!

1436
Cvirkienė

Tai mano pati, 
Tai gaspadinė, — 
Menturį turi, l
Miltų neturi! j

1437

Norvilienė

l. Tai daina, tai dainiukė, 
Visų dainų pabaigiukė!
Yra sviete visokių, 
Kad nemoka nė tokių.

2 k.
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2 Yra kieme augančiu, 

Kajp lelija žydinčiu, 

Ja jiems ta ne tiku,

Padajnffsim mes ir kitą;

3. Te es Dievuj ąnt slavės, 

O mums ąnt svejkatos

1438.

V i k s v y t ė.

Taj tiku Mlkujf 
Kas tiku, taj Miku,

Kas išsmūku, 

Taj Simūku

1439.

M a s i u I i e n ė

1 Tė'vaj, tevaj, rugėj bjnra.jds 2 Tė'vaj, tevaj, pirk pyragą.

Dajnūk, dajnūk, sūnau 

manu. 
Aš tau pirksiu pyragėlį

ds
Išliip, ištūp, sūnau manu,

Išdajnavaj rugiūs manu.

1440.

Blažienė

Tiė dvaraj didiėjiė, 
Vykšniu sodelėj žaliėjiė;

Te kukavu, te alsavu 
■Dvi rajbieji gege'li.

1441.

Žilajtiėnė

Tie viščiūkaj cypia, verkia, | Gaspadinė pasigavus 1
Lesti norėjų J Rugiu blūdą, | ds

Jiems į snapą grūdu *
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2. Yra kieme augančių, 
Kaip lelija žydinčių, — 
Jei jiems ta netiko, 
Padainuosim mes ir kitą.

3. Tees dievui ant slavos, 
O mums ant sveikatos!

1438
Viksvytė

Tai tiko Mikui;
Kas tiko — tai Miko, 
Kas išsmuko — I g
Tai Simuko. |

1439
Masiulienė

l. — Tėvai, tėvai, rugiai byra! (2 k.)
— Dainuok, dainuok, sunau 
Aš tau pirksiu pyragėlį!

mano,l o .
>2 k.

2. — Tėvai, tėvai, pirk pyragą!
— Išlup, išlup, sūnau mano, 
Išdainavai rugius mano!

1440
Blažienė

Tie dvarai didieji, 
Vyšnių sodeliai žalieji, — 
Ten kukavo, ten alsavo 
Dvi raibieji gegeli. 2 k.

1441
Zilaitienė

Tie viščiukai cypia verkia, — 
Lesti norėjo.
Gaspadinė, pasigavus 
Rugių bliūdą, 
Jiems į snapą grūdo.

2 k.

2 k.

539



144«

Grigienė.

I'lli llli bimba, Pjaus gūdas mešką, | ,
■ uS

Par gallnj M»gą, Dds vajkAms dešrą. I

1443.

N o r v i I i S n ė.

Trejas vadžias sutraukiau, 
Likl bbksves užtraukiau.

ds

1444.

V i k s v y t ė.

1. Tu išgersi šitą, 

Aš pripilsiu kitą.
V
Cerkiltė manu, 
Tu—mergiukė minu, 
Tu vis pilnA buvAj.

ds

2. Tu, seselė manu,

Tu, širdžiūkė minu, 

Seselė mAnu, 

Mylimėji mAnu, 
Tu ne girta buvAj, 

Tu vis lįnksma buvai

1445.

Dabkuviėnė

1. Tu, kumbtė, tu, širdūtė, l . Po
XT 1- X idS

Numylejej manę, J
Tu

vyšnelėms, po žaldm- 

sioms, 
paguldėj mAnę

ds
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1442

Grigienė

Tili lili bamba,
Per galinį langą, 
Piaus gudas mešką, 12 k 
Duos vaikams dešrą. J

1443

Norvilienė

Trejas vadžias sutraukiau,! 
Ligi buksves užtraukiau, j

1444

Viksvytė

1. Tu išgersi šitą, 
Aš pripilsiu kitą. 
Cerkute mano, 
Tu — mergiuke mano, 
Tu vis pilna buvai.

2 k.

2. Tu sesele mano, 
Tu širdžiuke mano, 
Sesele mano, 
Mylimoji mano, 
Tu negirta buvai, 
Tu vis linksma buvai!

1445

Dabkuvienė

l. Tu kumute, tu širdute, ) n
Numylėjai mane, — J
Po vyšnelėms, po žaliosioms, l 2 k
Tu paguldei mane. |
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2. Jus gajdūkaj, kąnkalhkaj, Baj aš tunu šlėktą vyrą,

Ne giėddkit ąnkst'i, Be-rugos ąnt manęs.

1446.

Daškuviėnė.

1. Tu, Oniūkė, tu, sesiūkė, 1
> QS

Kūdėl tu ne verki? J

Tur-bnt senėj tau jau nori | 
Tu se'nu diėde'lu, I

2. Tur-but senėj tau jau nori 
Tu senu diėde'lu,

Tu senųjų diėdėlu, 
Kajp girios stūbre'lu?

1443.

N o r v i 1 i ė' n ė.

1. Tu pripilsi, mylėdama,

Aš išge'rsiu, norėdama,

O, gyvoj, gyvoj, tu, j ds 
Kur tu buvaj pirmi! tu? J

2. Atbėg zūjkis par dirvėnus,

Pasikajšęs padarmūnus.

O, („kajp viršiaūs“).

Kad Mikita rugibs sėju, 
Siaūrus vėjas užakėju. 

o, gyvoj, („kajp viršiaūs“).

1448.

C v i r k i ė n ė.

Tūpi, tūpi volųngėlė 
Ąnt šūliniu kraštu,

Šikšna šlkną užlopytą 1 
, ? ds

Pasikrąjpus krapštu. J
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2. Jūs gaidukai kankaliukai, 
Negiedokit anksti, 
Bai aš turiu siektą vyrą, 
Berūgos ant manęs.

1446
Daškuvienė

l. Tu Oniuke, tu šešiuke,K . 
’ >' k

Kodėl tu neverki? J '
Tur būt, seniai tu jau nori l, 
To seno diedelio; r

2. Tur būt, seniai tu jau nori 
To seno diedelio, 
To senojo diedelio 
Kaip girios stuobrelio?

1447
Norvilienė

l. Tu pripilsi mylėdama, 2. Atbėg zuikis per dirvonus,
Aš išgersiu norėdama, Pasikaišęs padarmonus,
O gyvoj, gyvoj, tu, | 2 k gyvoj. • • (kaip aukščiau) 
Kur tu buvai pirma to? j

3. Kad Mikita rugius sėjo, 
Siaurus vėjas užakėjo, 
O gyvoj... (kaip aukščiau)

1448

Cvirkienė

Tupi, tupi volungėlė 
Ant šulinio krašto, 
Šikšna šikną užlopytą! % 
Pasikreipus krapšto, i
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1449.

Norvilienė. („S 6 k a n t“).

Tūpi vanagėlis Sakė, kad Oniitę Į
Miežius, miežius, Bučiffs, bučiffs. f

1450.

Sviderskiėnė.

1. Tūpi žvirblis kamynė |
Su raudūna ifdega. J -

2- Ej, tu, žvirbli, pblsi, 3. Ne žinaū, ne žinaū, 

ffdegą sukblsi; Bėgti būsi gyvas?

1451.

Norvilienė.

1. Tur gdrvė, tur gervė, 2. Tur ge'rvė.. („auksu. spar- 
Auksu paukštę tur ger- nūs, kūjas,kffdą,gųnžį, snapą, 

vė. | ds. plunksnas, ffdegą, rūkę“).

1459.

J u š k y t ė. („S 6 k a n t“).

Tūtų tutūtis, , Žmūnis ana ir akėja, | 

Aš pats kukūtis; O aš sė'džiu, ne-si-gė'dz’iu. J
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1449
Norvilienė

(Šokant)

Tupi vanagėlis
Miežiuos, miežiuos, 
Sakė, kad Onutę 1 2 k 
Bučiuos, bučiuos. J

1450

Sviderskienė

l. Tupi žvirblis kamine! 2. Ei tu, žvirbli, pulsi,
Su raudona uodega, j ' Uodegą sukulsi, —

3. Nežinau, nežinau, 
Begu būsi gyvas!

1451

Norvilienė

l. Tur gervė, tur gervė, 2. Tur gervė... (aukso sparnus,
Aukso paukštę tur gervė. (2 k.) kojas, kuodą, gūžį, snapą, 

plunksnas, uodegą, rūkę.)

1452

Juškytė

(Šokant)

Tutu tututis, 
Aš pats kukutis, — 
Žmonės aria ir akėja, l _ ,

J > 2 k
O aš sėdžiu, nesigėdžiu. J
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1453

Senkauskiėnė.

1. Cerke'lė mažiukė, 
Kąn tu padarėj? 

Dėl tavęs vyrelis* 
Manę nūbarė.

2. Ne tajp jis barė, 
Kajp pamokinu, 
Pnė savu šalelės 
Pasisodinu.

1454.

B a k š a j t i ė n ė.

1. Už jūrių, už manu 

Gegutė kukavu, 
Žiu, žiu, o pa, pa, 1 
Gegutė kukavu. j

2. Atbėga mergyna 

Par kiemą tekink, 

O ja taj gana, 
Kad visa dumblina.

1455.

K a s i u 1 i e n ė.

1. Užgerk minę,

Mylė'k mknę, 

Aš vajdos ne darysiu, 

Ląngūžiu ne daužysiu.

2. N'užge'rsi mknę, 

Ne mylėsi mknę, 

Aš vajdą padarysiu, 

Ląngūžius išdaužysiu

1456.

P a v a 1 k i e n ė.

1. Vajkėlej vėrkia, 
Dūnėlės rėjkia,

Prašyčiau dudonaus, 
Kad padudutu.

ds

546



1453

Senkauskienė

1. Cerkele mažiuke,] „ . v y k
Ką tu padarei? j
Dėl tavęs vyrelis I 2 k
Mane nubarė. |

2. Ne taip jis barė, 
Kaip pamokino, 
Prie savo šalelės 
Pasisodino.

1454

Bakšaitienė

L Už jūrių, už marių 
Gegutė kukavo, 
2iu, žiu, o pa, pa, 
Gegutė kukavo.

2. Atbėga mergina 
Per kiemą tekina, — 
O ja, tai gąna, 
Kad visa dumblina.

1455
Masiulienė

l. Užgerk mane, 
Mylėk mane, — 
Aš vaidos nedarysiu, 
Langužių nedaužysiu.

2. N'užgersi mane, 
Nemylėsi mane, — 
Aš vaidą padarysiu, 
Langužius išdaužysiu.

1456

Pavalkienė

l. Vaikeliai verkia, 
Duonelės reikia, 
Prašyčiau dūdoriaus.l % 
Kad padūduotų. j
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2. Dudtfk, dudoriau, 

Stilkit, vajke'lej,

O, ėjkit, vajkelej, 

Kazoką šdkti.

1457.

Blažienė.

Vajkščio katas ąnt šiaudu, 
O jis jiėšku sau naudu.

ds

1458.

M a s i u 1 i e n ė. (nS v o t b I n ė“).

1. Vajnikė'lis-žalukelis— ) , 2. Cepčiukelis-čerčiukelis— 
X OS

Mergų Ijnksmumelis, J Mergų ašarėlės.

1459.

Gdtautiėnė.

1. Vigna pitsė išrašyta, 

Ąntra ne rašyta,
2. Kas ggrė alų,

O aš arelkglę,

Kad bus gerk gaspad'lnė, 
Dus ir ne prašyta.

ds
Kas bučiavu seną b6bą, 
O aš mergužė'!?.

1460.

Ž i d.

1 Vyraj, mdraj, sugnuvaj, | 2. Svejks, kajmynaj, numiręs,
Minę nišlę palikij. J S Ma guldvą palikęs.
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2. Dūduok, dūdoriau! 
Stilkit, vaikeliai! 
O eikit, vaikeliai, 
Kazoką šokti!

1457

Blažienė

Vaikščioj katas ant šiaudų, l 2 k.
O jis ieško sau naudų. j

1458

Masiulienė

(Vestuvinė)

l. Vainikėlis žaliukėlis — 
Mergų linksmumėlis,

2. Cepčiukėlis čerčiukėlis — 
Mergų ašarėlės!

1459

Gotautienė

l. Viena pusė išrašyta, 
Antra nerašyta, — 
Kad bus gera gaspadinėj % 
Duos ir neprašyta. j

2. Kas gėrė alų, 
O aš arielkėlę, 
Kas . bučiavo seną bobą, 
O aš mergužėlę.

2 k.

1460
Zid.

I. — Vyrai mūrai, sugriuvai,! 9
Mane našlę palikai! j"

2. — Sveiks, kaimynai, numiręs, 
Man gulovą patikęs!
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3. Svėjka, kūma, kąn be-vėjki? 4. Ne kas tau pavydės, 

Ne kišk rankos, kur ne rėjkia. Kad tu graz'ėj grajbinėsi.

1461.

N o r v i 1 i 5 n ė. („G ė r i a n tu).

1. Vis geriam, vis gėriam, 
Vis ne dajndjam, 

PalAusim gerti, | 
Imsim dajnffti. J

2. Vis anam, vis anam 
Vis ne akėjam, 

Palausim arti, 
Imsim akėti.

1469.

J u s k y t ė. (,S 6 k a n t“).

1. Žyd gino avykamša, |ds 

Žalė ląnkd dobilaj, i , 
l rjg 

Pudimėly atolaj. |

2. Ne išliksi, seselė,

Ne išliksi, jaunūji, 

Nū bernyčiu balt (i r$nku, 

Nū mejlū zodėlu.

3. Žyd gino putinaj, 

Pagiry atėlaj, 
Ne išliksi, broleli, 

Ne išliksi jaunasis, 

Nū mergytės baltū rinkti, 

Nū mejlū žodėlu.

1463.

A n u s i ė n ė.

Žiūriu, vejzdziū pro ląngėlj, Bernelis be-gedis, 
Žalės rūtos pro darželį,— Be kelne'lu be-sėdins.
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3. — Sveika, kūma, ką beveiki? 4 Ne kas tau pavydės, 
— Nekišk rankos, kur nereikia! Kad tu gražiai gnaibinėsi.

1461

Norvilienė

(Geriant)

1. Vis geriam, vis geriam, |
Vis nedainuojam,— J
Paliausim gerti, Į 2 k 
Imsim dainuoti, f

2. Vis ariam, vis ariam, 
Vis neakėjam, — 
Paliausim arti, 
Imsim akėti.

1462

Juškytė 

(šokant)

1. Žyd girioj avikamša, (2 k.)
Žalioj lankoj dobilai !
Pūdymėly atolai. j

2. Neišliksi, sesele, 
Neišliksi, jaunoji. 
Nuo bernyčio baltų rankų, 
Nuo meilių žodelių!

3. Žyd girioj putinai, 
Pagiry atolai.
Neišliksi, broleli, 
Neišliksi, jaunasis, 
Nuo mergytės baltų rankų 
Nuo meilių žodelių!

1463
Anusieni

Žiūriu veizdžiu pro langelį — 
Žalios rūtos pro darželį, — 
Bernelis begėdis 
Be kelnelių besėdįs.

2 k.
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1464.

M a s i u I i S n ė.

1. Aj, rišu, j ds 
.Manu vyrą suriša, J

Tik ma gdjla, | ds
Kad ne drūčej surišu; J

2. Pasildjs, 
Manu vyras pasildjs, 

Sudaužys 
Manu gliįmną galvūžę.

1465.

Blažienė.

1. Ej, myli, ąiyii 

Minę bernelis; 

Kolej tureju, J 
Tolej mylė'ju, I 8

2. Kdlej turčju, 

Tėlej myleja,

Kajp ne tureju 

Ir palydau

3. Par lygius lauktis, 
Par kadagynus, 

Par žalą girę, 

Par drebulynus.

1466.

Samu

l. Ge'rkite alų, 

Gaspadoriaus darytą,

Ir tąn saldų midutelį, 
Bittičiu sunėštą.

ds

2. Kad ne nori gerti, 
Ejk, ejk lauką arti,

i e n ė.

Ar aš tau n'įtajsiaii 

Naujosios žagrelės?

3. Gerkite alų... (nl p.“).

4. Kad ne nori girti, 
Ejk, ejk šilną pjauti, 

Ar aš tau n'įtajsi&ū 

Plieniniu dalge'lu?
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1464
Masiulienė

l. Ai, rišo,
Mano vyrą surišo, 
Tik man gaila, 
Kad nedrūčiai surišo:

2. Pasileis,
Mano vyras pasileis, 
Sudaužys
Mano glumną galvužę!

1465
Blažienė

1. Ei, myli, myli 
Mane bernelis; 
Kolei turėjo, Į 9 . 
Tolei mylėjo; j

2. Kolei turėjo, 
Tolei mylėjo, 
Kai neturėjo, 
Ir palydėjo

3. Per lygius laukus, 
Per kadagynus, 
Per žalią girią, 
Per drebulynus.

1466

Samuolienė

l. Gerkite alų,
Gaspadoriaus darytą, 
Ir tą saldų midutėlį, l 2 k 
Bitučių suneštą. j

2. Kad nenori gerti, 
Eik, eik lauką arti, — 
Ar aš tau n'įtaisiau 
Naujosios žagrelės?

3 Gerkite alų... (7 p.)

4 . Kad nenori gerti, 
Eik, eik šieną piauti, — 
Ar aš tau n'įtaisiau 
Plieninio dalgelio?
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1469.

M i k š t j ė n ė.

1. Aliitj geriau, 
Taj pasigyriau, 

Mergytė jaunOji, 
Aš miegu noriu.

2. Bernyti manu, 

Jaunasis manu,

{ klaną, j klaną 
Ąnt pupiėnelu.

3. Mergytė manu, 
Jaundji manu, 

Taj magėj, gardžej' 

Aš išmiegojau.

1468.

A d o m a j t i ė n ė.

1. O, seselė, kąn če turi? 

Ir kuskelė kąn vyturi?

2. Turiii kbsko obūld 

Ir kešeniuj riešutu.

3. Dtfčiau vyrams obulū, 

O vajkihkams riešutu,

4. O vajkibkams riešutu

Kad jiė n ejtu pnė kitu. 
♦ ♦ 

*

5. O, mergytė, iš-kur tu? 

Ar ne turi riešutu?
v

6. Staj kešeniuj nėšutaj, 

Skepetė'lė obulėj;

7. Dėl muziku nėšutaj, 

Dėl bajdru obūlėj.

1469.

DAbkuviėne. („V e 1 i k a u j a n t“).

Aš mažas vajke'lis, 

Kajp pbpu pėdelis,

Skyniau kviėtke'lę, 

Mečiau ąnt kėlu,
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1467
Mikštienė

1. Alutį gėriau, 
Tai pasigėriau.
— Mergyte jaunoji, 
Aš miego noriu!

2. — Bernyti mano, 
Jaunas’s mano, 
Į kluoną, j kluoną 
Ant pupienėlių!

3. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Tai magiai gardžiai 
Aš išmiegojau!

1468
Adomaitienė

l. — O sesele, ką čia turi 
Ir kuskelėj ką vyturi?

2. — Turiu kuskoj-obuolių 
Ir kišenėj riešutų.

3. Duočiau vyrams obuolių, 
O vaikiukams riešutų,

4. O vaikiukams riešutų, 
Kad jie neitų prie kitų.

5. — O mergyte, iš kur tu? 
Ar neturi riešutų?

6. — Štai kišenėj riešutai, 
Skepetėlėj obuoliai;

7. Dėl mužiko riešutai, 
Dėl bajoro obuoliai.

1469

Dabkuvienė

(Velykaujant)

Aš mažas vaikelis 
Kaip pupų pėdelis 
Skyniau kvietkelę, 
Mečiau ant kelio,
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Ponas Jiėzus joju, 

Visi Ijnksmaj giėdoju, 

O Velykų rytą 

Lelija prazydu

Ne dėl manęs vienu 

Dėl visu svietu; 
Ėjau kele'lu, 

Mečiai! kviėtke'lę.

6. DAJNOS ALSĖDIŠKIU ŽEMAJČIU.

(Plienu OubCaACKUx JKeMaiiTOB).

1470. (*)

1. Aš pavalgęs, aš pagėręs,— 3. Pasakyki, matušėlė, 

Ak, diria, dilja, diria (*♦), 1 Kąn tjn dirba dukterėlės?
\ ne

Matušėlė, kur dukrėlės? J
4. Vėjna vėrpia, ąntrk audia,

2. Kam tau rtjk.a mana 0 ,rečl6i  Si,k“s si““'*i

(*) Pradedant nū 1470 nomera ėjna dajnos, kūnas, 
nab. kun. Ąntanas surj'nku vidury Žemajčiu ždmės, Alsėdžių 

apygardoje. Alsėdžifise jis gyvėnu nū 1871 likt 1879 mėtų.

Alsėdiškiu Žemijčiu kalbi palygintinaj pnė kalbos 

Velūnlškiu Lietuviu šiūkiu išUrimu žodžiu atsiskiria:

1) Gyvūjančioje kaibč Alsėdiškiu mjnkštiėjiė savybalsej 

„i, y, e, ė”, o ne-kunūse atvėjyse ir suminkštinti s^mba- 

Isej „f, t irk“, ištariami yra kietesnių balsu, ne-kajp V e- 

lūnlškiu k a 1 b 6.

dukrū? 5. Lejsk uz manęs tąn dukrėlę,

Mina d d kr o s svirnė yra. Kurį mėka silkes sūkti.
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Ponas Jėzus jojo, 
Visi linksmai giedojo, 
O velykų rytą 
Lelija pražydo

Ne dėl manęs vieno, 
Dėl viso svieto;
Ėjau keleliu, 
Mečiau kvietkelę.

6. ALSĖDIŠKIŲ ŽEMAIČIŲ DAINOS

1470

l. — Aš pavalgęs, aš pagėręs, — 
Ak, duia, duja, duja,  l 2 k 
Motušėle, kur dukrelės? j

*

2. — Kam tau reikia mano dukrų? 
Mano dukros svirne yra.

* Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „Ak, duja, duja, duja“ su antrąja eilute.

3. — Pasakyki, motušėle, 
Ką ten dirba dukterėlės?

4. — Viena verpia, antra audžia, 
O trečioji šilkus suka.

5. — Leisk už manęs tą dukrelę, 
Kuri moka šilkus sukti.
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6. Aš ne lėjdu tos dukrėlės, 8. Kad numirsi iš gajlesma, 

Taj yr mina mylimoji. Kur mes tkvę pakavėsim?

7. Kad ne lėjsi tos dukrelės, 9. Tarp rutėlu, tarp rožėlu 

Aš numirsiu iš gajlesma. Tarp žalųjų mejrunelu.

S58

2) Alsėdiškėj dėvi savybalsj „e“ te, kur Velunlškej—„e“. 

Alsėdiškėj Ištar „bėrnas, mergėlė“, o Velunlškej — „bernas, 

mergelė“.

3) Vieto sudėtima savybalsia „ič“ Alsėdiškėj stAta „ej“, 

arbA „ė“. Tajp ame'saka „mėjgas, vėjna, dėjna, arbA megas, 
vena, dėna“, o Velunlškej Ištar „miė'gas, vična.diėfna“. Bet nė- 

kunūse atvėjyse savyb. „iė“ ištariamas yra kajp „y“ ( = i): tajp 
pagAl ištūrima Kaltiniėnlškm Žemajčiu če sAka „any, šy, 

kury, anyms, šyms, kuryms“, viSto Velfinlškru „aniė, šiė, 

kurie', aniems, šiems, kuriems“; „yškėti, pry, pryš, kyk, tyk“, 

viėto Jiėškėti, pnė, prieš, kiek, tiek“.
4) Sudėtinis savybalsis „ū“ kalbė Alsėdiškiu ištariamas 

yra kajp „u“. Žodžius „dffna, dubė'“, aniėl Ištar „dūna, dubė“.

5) Nosinį „ąn“ paprastaj anie' Ištar kajp „ųn“. Velunlškej 

saka „ąnt, Antras“, o Alsėdiškėj „ųnt, ųntras“.

6) S^mbalsej d ir t Alsėdiškiu kalbė suminkštinami yra 

su raštz’ęnklu „i (j)“ be parsikejtlma „di“ į „dz'“, o „ti“—į „č“. 

Pas and sakoma yra: „su dldiu (pulkėlu), graudiūju (ašarėl

ių), graūdej, pradę (padariau); sbkejtiau, jaunikajtia, į svėtę 

(šalėlę), svetiū“, o Velūnlškiu kaibė—„su didžiu, graudz’niju, 

graudžej, prAdžę; sūkejčiau; jaunikAjčia, į sve'čę, svečiū“. 

Viėnčk šiose dajndse atsitjnk z'odzej, kunė ištiriami ir ra
šomi yra ne pagal būda Alsėdiškiu Žemajčiu kalbės. Taj 

mes rąndam 1) z'odžiuse, įgytusiūse nū svetimu kalbū, kur



6. — Aš n leidžiu tos dukrelės, 
Tai yr mano mylimoji.

7. — Kad neleisi tos dukrelės. 
Aš numirsiu iš gailesmo.

8. — Kad numirsi iš gailesmo, 
Kur mes tave pakavosim?

9. — Tarp rūtelių, tarp roželių, 
Tarp žaliųjų meirūnėlių.
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10. Kejk ir ėjste kviėtku 11. Gėras būva tas bernėlis,

K skinti,

Tejk jus manę minavoste;— Mejlū žOdiu d ė vėjelis.

1431.

1. Šė'nau žirgelį 

Par nedėlė'lę, 
V
Sjn subatčs rytėlį 
Sava bėrą žirgelį 
Pats pabalnojau.

2. Nedėkis rytą 

J Ošiu į bažnyčę, 

Apląnkysiu mergelę, 
ds Anės smūtną širdelę 

Pats patiėšysiu.

560

„e“ stOvi vieto Žemajčiu „e“, kajpo žodyje „vesėlija“; „lė“—vieto 

„ej“ žėdžiūse: „karieta, kviStka, kavalierius, pnetelus, sviėtkėlis, 

patiė'ka, tiešyti“; 2) tejpojad žOdžiūse, kunti ištarimas įne
štas yra iš kitū šalti Žemajčiu ir Lietuvos. Tajp če nors ir 

retaj girdėta sakant „Dievas, žiffdas, viėnčk, diėna, kiek, tiek“ 

vigto papr&stūju ištarimą „Dėjvas, žėjdas, vejnOk, dėjna, 

vėjna, kejk, tejk“.
Kad Alsėdiškėj ŽentajČej be klūtiės galė'tum skaj- 

tyti Velunlškias dajnas , o Velunlškej Liėtūvej — dajnas 

AlsČdlškias, nžtajkiad, kiek galint, šiėse kalbčse viėnčkį sta- 

trašą, tum tik išrčdidams svariausius žęnklus ištarimą Alsė
diškiu Žemajčiu, kad rašai! 1) savybalsį „e“ viėto sįmmišia „e“ 

visūr, kur sakoma yra par e, o ne par ta, arba lea (vėjdas, 

vajkėlis, bernas), 2) „ej“—viė'to „iė“, kur sakoma yra „pėjnas, 

pejmenelis, šSjnas“, o ne kajp pas Velūnišku „pičnas, pieme

nėlis, šiė'nas“, ir 3)—„di, ti“ vieto „dž, č“ (su dldiu jautiu).

J. J.

(**) Ąnt tu pavydalu kartok „ak, dūja, dbja, dbja“, su 

ąntra ejlk kOz’nam posme žemiaūs.



10. Kiek ir eiste kvietkų skinti, 
Tiek jūs mane minavoste:

11. „Geras buvo tas bernelis, 
Meilių žodžių dėvėjėlis!“

1471

l. Šėriau žirgelį 
Per nedėlėlę, 
Sį subatos rytelį 
Savo bėrą žirgelį 
Pats pabalnojau.

2 k.

2. Nedėlios rytą 
Josiu į bažnyčią, 
Aplankysiu mergelę, 
Anos smūtną širdelę 
Pats patiešysiu.
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3. O kad aš jėjau 

Par lygias lą'nkas, 

Smunka, klumpa žirgelis 

Dėl ne-tejsiu kalbėtu, 

Dėl ne-viėrndju.

4. O kad atjėjau 

Pas ffšvės dvšrą, 

Pas ūšvėlės dvarėlj, 

Pas mšrgusius vartėlus, 

Pas mergužėlę,

5. Isėjt matūšė 

Iš aukšta svirnėla, 

Svadltf mknę nu žirgą, 

Praša manę į svirną:— 

PrAšom, žęntėli.

6. Atėjn dukrėlė 

Pas matušelę:— 

Ne vadinki žęntėlu, 

Ne tįnk mAna širdėlej, 

Aš ne dabdsiūs.

113®

1. Vakar vakarėly 

Pjčviau gajgalėlj, 

taukiau, laukiau bernu- 
žė'la

I tė'va dvarelį.

4. Ne šaudyk rumėlį, 

Ne iškiilk ląngėlį, 

Mana tasaj yr dvarelis, 

ds
Br^ngej užpelnytas;

2. Atj6ja bernėlis, 

Sužvanga žirgėlis, 

KArtą sava į rumėlį, 

Eąngėlej skąmbėja.

3. Išė'ja isvėlis, 

Mana tėtušėlis, 

Ir -sudraudė bernužėlį 

Dldej štimyjintj:—

5. Esi grubijėnu, 

Jau ne busi pdnu, 

M Ana visos dukterėlės, 

Dajlej užaugintos:

6. Plė'šu lopišėly, 

Pukd perynely, 

Užsupava matušėlė, 

Be mėjga būdama.
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3. O kad aš jojau 
Per lygias lankas, 
Smunka klumpa žirgelis 

Dėl neteisių kalbelių, 
Dėl neviernųjų.

4. O kad atjojau 
Pas uošvės dvarą, 
Pas uošvės dvarelį, 
Pas marguosius vartelius, 
Pas mergužėlę,

5. Išein motušė
Iš aukšto svirnelio, 
Sodin mane nuo žirgo, 

Prašo mane į svirną: 
— Prašom, žentelil

6 Atein dukrelė

Pas motušėlę: 
— Nevadink ženteliu, 
Netink mano širdelei, 

Aš nedabosiuos!

1472

l. Vakar vakarėlį 
Pioviau gaigalėlį, 
Laukiau, laukiau bernužėlio) ? 

Į tėvo dvarelį. J

4. — Nešaudyk rūmelį, 
Neiškulk langelį, 
Mano tasai yr dvarelis 

Brangiai užpelnytas;

2. Atjojo bernelis, 
Sužvingo žirgelis. 
Kartą šovė į rūmelį, — 

Langeliai skambėjo.

5. Esi grubijonu, 
Jau nebūsi ponu,— 
Mano visos dukterėlės 
Dailiai užaugintos:

3. Išėjo uošvelis, 
Mano tėtušėlis, 
Ir sudraudė bernužėlį, 
Didžiai šumijantį:

6. Plėšų lopišėly, 
Pūkų perynėly, 
Užsūpavo motušėlė, 
Be miego būdama.’
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7. Ana, supydama, 

Graūdej dejudama, 

Ne turėja pailsėta 

Ir kėžną naktelę.

• 8. Už >pikta bernėla 

Ne lėjsiu dukrelę

Ir ne d ilsiu pasogelės 

Ni sbskės kiaulėlės.

9. Bernėlis supyka, 

Kepbrė nukrypa, 

Kartą spyrė j stulpėlį, 

Išvertė žiogrėlį.

10. Bernėlis sutrška, 

Jau padirba draką

Ir sutrypė lelijėlės 

Cnatlyvos mergėlės.

11. Tat tįsis sušiika, 

Sunėlej pajiita, 

Ištosnoja bernužėlį 

Par platų laukelį.

12. Dėkų, tėtušėli, 

Išgj’nej bernėlį, 
Ąnš manėj būt par ąmžėlį 

Išlupęs kajlėlį.

13. Dėkų matušėlej 

Už paauglnimą, 

Dėkų mėjlam tėtušėluj 

Už dunos davimą.

1473

1. Tąmsioji naktelė, 
v
Saltėji rasėlė,

Ak,ne žinau, ne žinojau, 
Kur mana(*)  mergėlė?

(*) Apiė Alsėdžius gank 

viėto „mana, minę“.

ds

3. Išėjt matušelė

Iš aukšta svirnėla, 

Svadln manę nu žirgėla, 
Vadln j svirnėlį.

2. Kad ir ne žinėjau,

Bet aš ir nujėjau, 

Kajp atjdjau pas vartėlus 
v
Strapt ir apsistojau.

4. Nu žirgą svadlna,

I svirną vadina, 

Svadln minę už stalėtu 

Salė pas mergėlę.

t^nkej saka „muna, milnę“
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7. Ana sūpuodama, 
Graudžiai dejuodama, 

Neturėjo poilsėlio 
Ir kožną naktelę.

10. Bernelis sutrako, 
Jau padirbo draką 

Ir sutrypė lelijėles 
Cnatlyvos mergelės.

8. Už pikto bernelio 
Neleisiu dukrelę 
Ir neduosiu pasogėlės 

Nė suskės kiaulelės.

11. Tėtušis sušuko, 
Šuneliai pajuto, 

Išlosnojo bernužėlį 
Per platų laukelį.

9. Bernelis supyko, 
Kepurė nukrypo, 
Kartą spyrė į stulpelį, 
Išvertė žiogrelį.

12. Dėkui, tėtušėli, 
Išginei bernelį, — 
Ans manei būt per amželį 
Išlupęs kailelį.

13. Dėkui motušėlei 
Už paauginimą, 
Dėkui mielam tėtušėliui 
Už duonos davimą!

1473

1. Tamsioji naktelė,
Šaltoji raselė,
Ak, nežinau, nežinojau, 1 2 k
Kur mano mergelė. J

3. Išein motušėlė 
Iš aukšto svirnelio, 
Sodin mane nuo žirgelio, 

Vadin į svirnelį.

2. Kad ir nežinojau, 
Bet aš ir nujojau, — 
Kai atjojau pas vartelius, 

Strapt ir apsistojau.

4. Nuo žirgo sodino, 
Į svirną vadino, 
Sodin mane už stalelio 
Šalia pas mergelę.
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5. Už stata sėdėjau 

Salė pas mergėlę, 

O ši mana mergužėlė 

Skersi pavejzėja.

6. Sėdu už stalėla, 

Vejzū pro tąngėlį,— 
V
Sėka, trenka jaunūmenė, 

Ak, man pagajleja.
v

7. Sėkit, šokėjėlėj', 

Gerkit, gerėjelej, 

O aš vėjna mergužėlė 

J vargą įpiliau.

8. Ejt merga par dvarą, 

Mergėlė par dvarą, 

Nūput mergės vajnikėlj 

Dvara vidurėly.

9. Ja brolėlis rida, 

Batąndelis rada, 

Dar nešiosiu, dar švytrausiu 

Bęnt trejiis metilus;

10. Ja bernėlis rida, 
V 
Salberėlis rada,

Ne-b-nešiėsiu ne-b-šv/trausiu 

Ni šio rudenėla.

1474.

1. Par girėlę jojau, | 
} ds

Jėdamas, dūmojau, |

Ir prijojau d varė! į, | , 
. } ds
Žilįnjj rumėlį. J

2. Išėjt tėtušėlis, 

Išėjt matušelė, 

Svadln minę nū žirgėla, 

Vadln į svirnėlį,

3. Nū žirgą svadlna, 

Į svirną vadina, 

Svadln minę už stalėlu 

Ąnt baltu sūlėlu.

4. Už stalu sėdėjau, 
Midų, vyną geriau, 

Ko žvęng, ko žvęng jūdbė- 

rėlis

Naujoje stajnėlė.

5. Svajnėli mana, 

Baląndeli mana, 

Dūk žirgėluj avižei u, 
V
Cystu vąndenėlu.

6. Ąnt žirgėla sėdau, 

Kepurėlė krlta, 

Ejk šįn, ejk sjn, mergelė, 

Padėk kepurėlę.
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5. Už stalo sėdėjau 
Salia pas mergelę, 

O ši mano mergužėlė 
Skersa paveizėjo.

6. Sėdžiu už stalelio, 
Veiziu pro langelį, — 
Šoka trinka jaunuomenė, 
Ak, man pagailėjo.

7. Šokit, šokėjėliai, 
Gerkit, gėrėjėliai, 

O aš viena mergužėlė 
I vargą įpuoliau!

8. Ein merga per dvarą, 
Mergelė per dvarą, 
Nupuč mergos vainikėlį 

Dvaro vidurėly.

9. Jei brolelis rado, 
Balandėlis rado, 
Dar nešiosiu, dar švytrausiu 
Bent trejus metelius;

10. Jei bernelis rado, 
Salbierėlis rado, 
Nebnešiosiu, nebšvytrausiu 
Nė šio rudenėlio.

1474

l. Per girelę jojau, l 
Jodamas dūmojau f 

Ir prijojau dvarelį, ) . , 
/ w K.

Žaliąjį rūmelį. J

4. Už stalo sėdėjau, 
Midų, vyną gėriau, — 
Ko žveng, ko žveng juodbėrėlis 

Naujoje stainelėj?

2. Išein tėtušėlis, 
Išein motušėlė, 

Sodin mane nuo žirgelio, 
Vadin į svirnelį, —

3. Nuo žirgo sodino, 
Į svirną vadino, 

Sodin mane už stalelio 
Ant balto suolelio.

5. Svaineli mano, 
Balandėli mano, 

Duok žirgeliui avižėlių, 
Cysto vandenėlio.

6. Ant žirgelio sėdau, 
Kepurėlė krito.

Eik šen, eik šen, mergele, 
Paduok kepurėlę!
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7. Kepurėlė davė, 9. Par girelę jojau,

Pati graūdej verkė. Girios paūkštej gėjsta

Ne verk, ne verk, mergelė, Nustėk, nustėk, žirgėli,

RA si t mana būsi.

8. Par ląnkėlę jėjau,

Ląnko žolės žysta, 
Žysta, žyšta žolėlės, 

Baltį dobilėlej.

Lejsk man paklausyti.

10. Ne girėlės garsas,

Ne gegūžės balsas, 

TatA mana mergėlė 

Manęs pagedava.

1475.

1. Mergėlė pujkl, 

Mergėlė graži, 

Kas tau, Giltinė, yra, | 
Kad ne giuni vyra? J

2. Pulk pėnuj po kėju, 

Ktinįguj-klebėnuj, 

Benė dus tau vyrą 

Vajkėlį darbąnjį.
*

* *

3. O, mergėlė, ne buk 

čiūrą;

GAusi vyrą kėkį būrą, 

Ir ne bus tos dejnės, 

Kad ne išmintum skurės.

4. MatAj vyrą girtą,

Turėk širdį tvirtą, 

Daryk vyruj pakarą, 

Bus tau svejkA nūgara.

1476.

1. Žalėje ląnkėlė

Yr daug grėbėjėlu, 

Aj, nėra, nėra, ।
.., ,. , } d
Mana mylimosios; J

2. Nėr tos mergelės, 

Kurį man patenka,

Kur jūdbėrė'lį 

Dobilėlejs šėrė,

3. Kur judbėrėlį
Dobilėlejs šėrė, 

Dobilėlejs šėrė, 

Rutėlejs pAkrejkė,
568



7. Kepurėlę davė, 
Pati graudžiai verkė. 
Neverk, neverk, mergele, 
Rasit mano būsi!

8. Per lankelę jojau, 
Lankoj žolės žysta, 
Zysta, žysta žolelės, 
Balti dobilėliai.

9. Per girelę jojau, 
Girios paukščiai giesta. 
Nustok, nustok, žirgeli, 
Leisk man paklausyti!

10. Ne girelės garsas, 
Ne gegužės balsas, ‘ 
Tatai mano mergelė 
Manęs pagedavo.

1475

1. Mergele puiki,
Mergele graži, 
Kas tau, giltine, yra, l 2 k 
Kad negauni vyro? j

2. Pulk ponui po kojų, 
Kunigui klebonui, 
Bene duos tau vyrą, 
Vaikelį darbąjį.

3. O mergele, nebūk čiūrą, ■ 
Gausi vyrą kokį būrą, 
Ir nebus tos dienos, 
Kad neišmuštų skūros.

4. Matai vyrą girtą — 
Turėk širdį tvirtą, 
Daryk vyrui pakarą, 
Bus tau sveika nugara.

1476

1. Žalioje lankelėj 
Yr daug grėbėjėlių, 
Ai, nėra, nėra j 
Mano mylimosios; į

2. Nėr tos mergelės, 
Kuri man patinka, 
Kur juodbėrėlį 
Dobilėliais šėrė;

3. Kur juodbėrėlį 
Dobilėliais šėrė, 
Dobilėliais šėrė, 
Rūtelėm pakreikė;
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4. Dobilėlejs šėrė, 

Rutėlejs pkkrejkė, 

Salta šaltinėla 

Vąndenėlu gyrdė.

6. Kėjma vidų r ei y

Panos tąnciavdja, 

O mana mergelė 

Gratidej ašarėja.

5. Par ulyčias jėjau, 

Ulyčios skąmbėja, 

Pas vartas at įėjau,- 

Strapt ir apsistojau.

7. Ne verk, mergėlė, 

Ne hek ašarėlu, 

Ne liek asarelu 

Dėl žalu rutėlu.

im
(„V edlaujant, dajnifj a“).

1. Ąnkst'l rytą rytėlį 
V
Senau bėrą žirgėlį

Ir išgirdai! gegužėlę į 
2 ds

Sodnėly kukifjantę. J

2. Ne gegužės balselis, 

Ne medėlės baisėtis, 

Ta ta mana tėtušėlis 

Sunėlį pabildina:—

3. Kelk, sunėli, be mėjga 

Kelk, baltasis, be mėjga, 

Sto žirgėlej pabalnoti, 

Vartėlej atkilnoti.

4. Aš tėtūšiuj kalbesiu, 

Vartėlus užkilnėsiu.

Vejšek, vejšėk, sunelšjti, 

Paskutinį kartėlį.

5. Kad aš jėjau pro vartus, 

Pro tėtūšia vartėlus:— 

Jau sudiėvu tėtuseluj 
Paskutinį kartėlį.

6. Kad aš jdjau par lankas, 

Par žalases ląnkėles, 

Ne panešė bers žirgėlis 

Graudiūju ašarėlu.

7. Kad aš jojau par lankas 

Pas žalases ląnkėles, 

Ir prijojau šaltinėlį, 

Cystąjį vąndenėlį.

8. Tįn žirgelį pagyrdiau, 

Pęntinėlus nušvejtiau, 

Atsiprausiaū burnelajtę 

Graudiomsiomis ašarėlėmis.
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4. Dobilėliais šėrė, 
Rūtelėm pakreikė, 
Salto šaltinėlio 
Vandenėliu girdė.

5. Per ūlyčias jojau, 
Olyčios skambėjo, 

Pas vartus atjojau, 
Strapt ir apsistojau.

6. Kiemo vidurėly 
Panos tanciavoja, 
O mano mergelė 

Graudžiai ašaroja.

7. Neverk, mergele, 
Neliek ašarėlių, 
Neliek ašarėlių 

Dėl žalių rūtelių!

1477

(Dainuoja vėdlaujant)

1. Anksti rytą rytelį 

Šėriau bėrą žirgelį 
Ir išgirdau gegužėlę, 1 
Sodnely kukuojančią. J

2. Ne gegužės balselis, 

Ne medelės balselis, 
Tatai mano tėtušėlis 
Sūnelį pabudina.

3. Kelk, sūneli, be miego, 
Kelk, baltasis, be miego, 

Stov žirgeliai pabalnoti, 
Varteliai atkilnoti.

4. Aš tėtušiui kalbėsiu, 
Vartelius užkilnosiu. 
Viešėk, viešėk, sūnelaiti, 

Paskutinį kartelį!

5. Kad aš jojau pro vartus, 

Pro tėtušio vartelius, — 
Jau sudievu tėtušėliui 
Paskutinį kartelį!

6. Kad aš jojau per lankas, 
Per žaliąsias lankeles, 

Nepanešė bers žirgelis 
Graudžiųjų ašarėlių.

7. Kad aš jojau per lankas, 
Per žaliąsias lankeles, 
Ir prijojau šaltinėlį, 
Cystąjį vandenėlį.

8. Ten žirgelį pagirdžiau, 

Pentinėlius nušveičiau, 
Atsiprausiau burnelaitę 

Graudžiosiomis ašarėlėmis.
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1438 (*)

1. ĄnkstI r/tą rytėly

Skyniau žalks rutėles, 

Ir išgirdau gegužėlę | 
Sodnely kukūjantę. Į

2. Ne gegužės baisėtis,

Ne medėlės baisėtis, 

Tatk mana matušėlė 

Dukrėlę pabildina:—

5. Kad važiavai! pro vartus, 

Pro margūsius vartėlus:—

Jau sudiėvu matušėlej.
Paskut'fnį kartėlį;

6. Kad važiavai! pro daržą, 

Pro rutėlu daržėlį,

Ne patraukė bers žjrgėlis

Graudiūju ašarelu;

3. Kelk, dukrėlė, be mėjga.

Kelk, baltoji, be mėjga, 

Sto žirgėlej pakinkyti, 

Vartėlej atdaryti.

4. Aš matūšej kalbėsiu, 

Vartėlus užkilnosiu.

Vejšė'k, vejšėk, dukterėlė, 

Bęnt šįn vėjną dejnėlę.

7. Kad važiavai! par ią'nkas, 

Par žalases ląnkėles, 

Privažiavau šaltinėlį, 

Cystąjį vąndenėlį;

8. Tęn žirgelį pagyrdiau, 

Vajnikėlį vedinau, 

Atslprausiau burneiajtę 

Graudiomsioms ašarėlėms.

1479 (**).,

1. Mėldiu pri Dėjva 

Par visą dėjną, 

Kad būt ūkana dėjnajds.

2. Kad bęnt ne pajustu 

Manęs tėtušėlis 

Nū mergėlės parjėjantį.

3. Girdet-ne girdėja, 

Reget-ne regėja, 

Nū žirgėla pa mėklina,

4. Nū bėra žirgėla,

Nū svėjsaus balnėla, 

Nū sidabrą pęntinelu.
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1478

1. Anksti rytą rytelį

Skyniau žalias rūteles
Ir išgirdau gegužėlę, 1 2 k 
Sodnely kukuojančią. J

2. Ne gegužės balselis, 
Ne medelės balselis, 

Tatai mano motušėlė 
Dukrelę pabudino.

3. Kelk, dukrele, be miego, 
Kelk, baltoji, be miego, 
Stov žirgeliai pakinkyti, 
Varteliai atdaryti.

4. Aš motušei kalbėsiu, 
Vartelius užkilnosiu.
Viešėk, viešėk, dukterėle, 
Bent šią vieną dienelę!

5. Kad važiavau pro vartus, 
Pro marguosius vartelius, — 
Jau sudievu motušėlei 

Paskutinį kartelį!

6. Kad važiavau pro daržą, 
Pro rūtelių darželį, 

Nepatraukė bers žirgelis 
Graudžiųjų ašarėlių.

7. Kad važiavau per lankas, 
Per žaliąsias lankeles, 
Privažiavau šaltinėlį, 
Cystąjį vandenėlį.

8. Ten žirgelį pagirdžiau, 
Vainikėlį vėdinau, 
Atsiprausiau burnelaitę 
Graudžiosioms ašarėlėms.

1479

l. Meldžiu prie dievo 
Per visą dieną, 
Kad būt ūkana diena, (2 k.)

2. Kad bent nepajustų 
Manęs tėtušėlis, 

Nuo mergelės parjojantį.

3. Girdėt negirdėjo, 
Regėt neregėjo, — 
Nuo žirgelio pamėklino,

4. Nuo bėro žirgelio, 
Nuo šviesaus balnelio, 
Nuo sidabro pentinėlių.
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5. O, sunėli mana, 

Sunelajti mana, 
Kad sušltdej jūdbėrėlį?

6. O, "tėtuši mana, 

Tėtušėli mana, 

Ląnkiaū sava seserėlę.

7. Ak ne-tėjsą kalbi, 
Sunelajti mana, 

Ląnkėj sava mergužėlę.

11. Kad

8. Serg mana mergėlė, 

Serg mana jaunūji, 

Gul ąnt sunkiu pataičių;

9. Maloni kalbėti, 

Gražį pavejzėti, 

Lejmenlnga augumela.

10. Ąnt lovėlės sesdams, 

Rąnkėlės suspausdams.

Ar išgysi, mergužėlė?

aš ir išgysiu,

Bet tšva ne būsiu, 

Gajlesė'lj tau darysiu.

1480 (*).

1. Atjū rajtū pulkėlis 

Par lygusius laukėtus, 

Ak, šūkiu, mįngin 

Bėrūsius žirgėlus, 

Par laukėlį jodami.

2. Kad atjoja pas dvarą, 

Pas naūjįnjį dvarėlj,— 

Ak, ėjsiu, klausiu 

Balta tėtušė'la:— 

Ar išdilsi sunėlį?

3. Ejt sunėlis, vėrkdamas, 

Tėtiišiuj kalbėdamas: — 

Ak, ne lejsk, ne lejsk, 

Baltas tėtušėli, 

Dabar jaunas te-b-esū;

4. Dar ne buvaū stajnėly, 

Dar ne šėriau žirgėlį, 

Ak, ne lejsk, ne lejsk, 

Baltas tėtušėli, 

Dabar jaunas te-b-esii.

(♦) Palygink 1493 dajną.
'574



5. — O sūneli mano, 
Sūnelaiti mano, 
Kod sušildei juodbėrėlį?

6. — O tėtuši mano, 

Tėtušėli mano, 
Lankiau savo seserėlę!

7. — Ak, netiesą kalbi, 
Sūnelaiti mano, 
Lankei savo mergužėlę!

8. Serg mano mergelė, 
Serg mano jaunoji, 
Gul ant sunkių patalėlių;

9. Maloni kalbėti, 

Graži paveizėti, 
Liemeningo augumėlio.

10. Ant lovelės sėsdams, 
Rankeles suspausdams: 

— Ar išgysi, mergužėle?

11. — Kad aš ir išgysiu, 
Bet tavo nebūsiu, 
Gailesėlį tau darysiu!

1480

1. Atjoj raitų pulkelis 
Per lygiuosius laukelius, — 
Ak, šokin mangin 
Bėruosius žirgelius, 
Per laukelį jodami.

2. Kad atjojo pas dvarą, 
Pas naująjį dvarelį, — 
Ak, eisiu klausiu 
Balto tėtušėlio: 
— Ar išduosi sūnelį?

3. Ein sūnelis verkdamas, 
Tėtušiui kalbėdamas: 

— Ak, neleisk, neleisk, 
Baltas tėtušėli, 

Dabar jaunas tebesu:

4. Dar nebuvau stainelėj, 
Dar nešėriau žirgelio, — 
Ak, neleisk, neleisk, 
Baltas tėtušėli, 
Dabar jaunas tebesu!
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5. Kad nuėjsiu į stajnėlę, Baitas tėtušėli, 

Kad pašėrsiu žirgėlį,— Jau ir čėsas ateja.

Ak, išlėjsk, išlėjsk,

1481.

(„Mergvakary ąnt pįntiJYiu“).

1. Kąn padarėj, mergužėlė, 1 
Jaunk be-budama, 

Kam paklausėj bernužėla' 
Mejllngu žodėlu?

2. Sušukava jau kaseles 

Paskutinį kartą;

Yr atsiųnstos dovanėlės 

Nu jauna bernėla,

3. Yr atsiųnstos dovanėlės 

Nu jauna bernėla.'
Žalu rūtų vajnikelis 

Ir auksa žejdėlis.

4. Ne-b-vajkščiosi mergužėlė 

Po matūšės kėjmą,

, Ne-b-ravesi žalti rutu,
dS- XT . • »

Ne pjnsi vajnlką,

ds 5. Ne-b-vajkščiosi pojdmarkus 
Tajp lįnksmi širdėle, 

Ne-b kalbėsi su bernėlejs 

Mejllngu žodėlu.

6. Išsiskyrė mergužėlę 

Iš sesėlu pulką, 

Ir pražyda kajp roželė, 

Kajp lelija daržė.

7. Dar roželės ne žydėja 

Ni mėtuse kartą, 

Mergužėlė nužydesi 

Paskutinį kartą.

1432.

GĄnt pįntūviu mėrgvakary, vajnlką ąntsėgus“).

1. Dėkų tavej, seserėlė, 
Už žalks rutėles:

ds
Už sėjimą, 
Už iajstimą, 
Už nuravejimą.

ds
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5. Kad nueisiu į stainelę, 
Kad pašersiu žirgelį, — 
Ak, išleisk, išleisk,' 
Baltas tėtušėli, 
Jau ir čėsas atėjo!

1481

(Mergvakaryje per pintuves)

l. Ką padarei, mergužėle, Į 2 k 
Jauna bebūdama, Į
Kam paklausei bernužėlio į 2 k 

Meilingų žodelių? j

2. Sušukavo jau kaseles 
Paskutinį kartą;
Yr atsiųstos dovanėlės 
Nuo jauno bernelio;

3. Yr atsiųstos dovanėlės 
Nuo jauno bernelio: 
Žalių rūtų vainikėlis 
Ir aukso žiedelis.

4. Nebvaikščiosi, mergužėle, 
Po motušės kiemą, 
Nebravėsi žalių rūtų, 
Nepinsi vainiko,

5. Nebvaikščiosi po jomarkus 
Taip linksma širdele, 
Nebkalbėsi su berneliais 
Meilingų žodelių.

6. Išsiskyrė mergužėlę
Iš seselių pulko, — 
Ir pražydo kaip roželė, 
Kaip lelija darže.

7. Dar roželės nežydėjo 
Nė metuose kartą, 
Mergužėle, nužydėsi 
Paskutinį kartą!

1482

(Mergvakaryje per pintuves, užsegus vainiką)

l. Dėkui tavei, seserėle, 
Už žalias rūteles:
Už sėjimą, 
Už laistymą, 
Už nuravėjimą.

2 k.
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2 Deku tavej, matušė'lė, 

Už paauglnimą:

Už klipatas, 

Už rupesnius, 

Už ne-mejgojimą.

3. Deku tavej, tėtušėli, 

Už dldę dalelę, 

Už dldę dalėlę,

Už pasogėlę

Ir už išrė'dimą.

4. Dė'ku tavej, broterė'li, 

Už bė'rą žirgėlį:

Už šėrimą,

Už gyrdimą

Ir už pakjnkimą.

1483.

(nV a d u j a n t s u l ą“)..

1, Su rūtomis, rožėmis 

Matbšės kėjmą šlaviaū, 

Su lelijėlėmis | 
Trobėlę išdabinai!. J

2. Ir privažiava 

Pilnas kėjmas svetėlu,

Ir be-prisė'da 

Pilni sfflaj vedlėlu.

3. Vėrkė mattišė, 

Dukrėlę išlėjsdama,.

Vėrkė tėtbšis, 

Dalėlę atskirdamas.

4. Ne verk, tėtiiši,. 
Baltėji matušėlė, 

Aš parvažiusiu 

Ryto rytėly.

5. Grjnžte-pagrjnši, 

Važiifte-parvažiifsi, 

Nu šio kartėla 

Jau manęs ne slaugysi.

1484.

(„Ąnt vjnčiavčnė s“).

1. O, tu, piršly, tu, melagi, |
Tu pradejej visą pradę. J

2. Jau sudievu matušėlej: 
Bagaslavyk dukterėlę,
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2. Dėkui tavei, motušėle, 
Už paauginimą: 
Už klapatas, 
Už rūpesnius, 
Už nemiegojimą.

3. Dėkui tavei, tėtušėli, 
Už didžią dalelę, 
Už didžią dalelę, 
Už pasogėlę 
Ir už išrėdymą.

4. Dėkui tavei, broterėli, 
Už bėrą žirgelį: 
Už šėrimą, 
Už girdymą 
Ir už pakinkymą.

1483
(Vaduojant suolą)

l. Su rūtomis, rožėmis
Motušės kiemą šlaviau,
Su lelijėlėmis
Trobelę išdabinau.

2. Ir privažiavo 
Pilnas kiemas svetelių, 
Ir beprisėdo 
Pilni suolai vėdlelių.

3. Verkė motušė, 
Dukrelę išleisdama, 
Verkė tėtušis. 
Dalelę atskirdamas.

4. — Neverk, tėtuši, 
Baltoji motušėle, 
Aš parvažiuosiu 
Rytoj rytelį!

5. — Grįžti pagrįši, 
Važiuoti parvažiuosi, — 
Nuo šio kartelio 
Jau manęs neslaugysi!

1484

(Per jungtuves)

l. O tu, piršly, tu melagi, K
Tu pradėjai visą pradžią! j”

2. Jau sudievu motušėlei, — 
Bagaslovyk dukterėlę!
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3. Jau sudiėvu tėtušėluj, 9. Kajp nuėjov pnė grotėlu, 

Katrės davėj man dalelę. Atsiklaupė v ąnt keičiu,

4. Matušėlė ne-mejllnga; 10. Giėd kitnįgaj „Dvasę 

švęntą®, 

Pardud dfikrą už berljnką, Vorgamlstra įntrą srfigą (♦).

5. Tėtušėlis mejlingėsnis; 11. Parsklejd kimįgas knygėlę. 

Ne dud dukros ni už šjmtą. Virst mergėlės ašarėlės,—

(i. Nuvažiavom į gaspadą, 

Daugel smūtku atsirada.

7. Kad vėd u ėjo v par švęn 

tonų, 
Visi žmėnis plrštajs rodė,

8. Kajp nuėjov į bažny’čę, 

Į tąn Diėvu avinyčę,

12. Genaus būčiau numirusi. 

Ne kajp vjnčių prijemusi.

13. Kajp parėjom iš bažnyčios,

Daug linksmybės atsirada.

14. Išgėrk vėjną, gėrk ir^ntrą, 

Tegii tavę kits ne l^nka.

1485.

1. Agūnėlė-puronėlė 
Žydėja, žydėja, 

Brolužėlis tarp žolėlu 
Sėdėja, sėdėja.

3. Ir atjėju du bernėlu 

Iš Prūsu, iš Prūsu, 

Išvedtava tąn mergėlę 
Nū musu, nū mūsų.

2. Ir paaugina žaliis nitus 

Sesėlej, sesėlej, 

Pats nupynė vajnikė'lį 

Vesėlijej, vesėlijej. (*)

(*) Srūga, punktas, štrčpa.

4. Kajp jęn vėdė par švęntonų 

Su pulkū mergšių, 

Du dudūnu dudavu 

Iš abejū šąlu.
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3. Jau sudievu tėtušėliui, 
Katras davei man dalelę!

4. Motušėlė nemeilinga, — 
Parduod dukTą už berlinką,

5. Tėtušėlis meilingesnis, — 
Neduod dukros nė už šimtą.

6. Nuvažiavom j gaspadą, 
Daugel smūtkų atsirado.

7. Kad vedu ėjov per šventorių, 
Visi žmonės pirštais rodė.

8. Kai nuėjov į bažnyčią, 
| tą dievo avinyčią,

9. Kai nuėjov prie grotelių, 
Atsiklaupėv ant kelelių,

10. Gied kunigai „Dvasią šventą“, 

Vargamistra antrą srūgą.

11. Perskleidž kunigas knygelę, 
Virst mergelės ašarėlės.

12. Geriau būčiau numirusi, 
Nekaip vinčių priėmusi!

13. Kai parėjom iš bažnyčios, 
Daug linksmybės atsirado.

14. Išgerk vieną, gerk ir antrą, 
Tegu tave kits nelanko!

1485

l. Aguonėlė puronėlė
Žydėjo, žydėjo,
Brolužėlis tarp žolelių! %
Sėdėjo, sėdėjo. J

2. Ir paaugino žalias rūtas 
Seselei, seselei, 
Pats nupynė vainikėlį 
Veselijai, veselijai.

k.

3. Ir atjojo du berneliu 

Iš Prūsų, iš Prūsų, 
Išvėdlavo tą mergelę 

Nuo mūsų, nuo mūsų.

4. Kai ją vedė per šventorių 
Su pulku mergelių, 
Du dūdoriu dūdavo 
Iš abiejų šalių.
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5. Kajp jeja į bažnyčę, 

Į klaūpkas susėda, 

Ir pajbta vorgamlstra, 

Tajp vėjkej atbėga.

6. Kąjp pripčllė pri vargonų, 

Palėjdu būbiną, 

O mergelė pri altoriaus

Tajp vėjkej sktibina.

7. Ir padęngė pas altorių, į 

Pujkiausį dyvoną,

Ir sustatė ąnt to viršaus 

Jtizapą ir Vėną.

8. 'Žakristijons, dėgdams žvakę, 

Tajp vejkej paslyda, 

Susijuke vesėlnjnkaj, 

Kajp anąn išvyda.

9. Ir atėjna kunigėlis, 

Daj, daj, daj, daj, daj, daj,z 

Visas balts kajp amolėlis, 

Daj, daj, daj, daj, daj, daj.

10. Kajp sustatė abii gretii, 

Daj, daj, daj, daj, daj, daj, 

Kimįgs pragyst „veni kre- 

ator“, 
Daj, daj, daj, daj, daj, daj.

1. Vajniks žiba, žėjdaj tviska, 

daj,...

Kad sudeja ąnt pulmiska, 

daj,...

12. Ir sukejte auksa žejdus, 

daj,...

Ir suriša baltas rąnkas, 

daj,...

148<*.

(„Ant vįnčiavdnės“).,

1. Vesėliję padariau 

Ir mergėles sbkvejtiau, 

A, a, a, ja, ja,

2.i Ir mergėles sėkvejtiau, 

Į karietą įsėdau, a, a,...

3. | karietą įsėdau, 

| paredką važiavaū, a, a

4. Iš karietos išsėdau,

1 gaspadą įėjau, a, a,..
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5. Kai įėjo į bažnyčią, 
Į klaupkas susėdo, 
Ir pajuto vargamistra, 
Taip veikiai atbėgo.

6. Kai pripuolė prie vargonų, 
Paleido bubiną, 
O mergelė prie altoriaus 
Taip veikiai skubino.

7. Ir padengė pas altorių 
Puikiausią divoną, 
Ir sustatė ant to viršaus 
Juozapą ir Oną.

8. Zakristijons, degdams žvakę, 
Taip veikiai paslydo, — 
Susijuokė veselninkai, 
Kai aną išvydo.

9. Ir ateina kunigėlis, 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai, 
Visas balts kaip aniolėlis, 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai.

10. Kai sustatė abu greta, 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai, 
Kunigs pragyst „Veni kreator“, 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai.

11. Vainiks žiba, žiedai tviska, 
Dai...
Kad sudėjo ant pulmisko, 
Dai...

12. Ir sukeitė aukso žiedus, 

Dai...
Ir surišo baltas rankas, 
Dai...

1486

(Per jungtuves)

l. Veseliją padariau 
Ir mergeles sukviečiau, 
A, a, a, ja, ja,

2 Ir mergeles sukviečiau, 
Į karietą įsėdau, a, a...

3. Į karietą įsėdau, 
Į parėdką važiavau, a, a...

4. Iš karietos išsėdau, 

į gaspadą įėjau, a, a...
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5. B gaspados išėjau, 

{ baz'nyčę nuėjau, a, a,...

6. Į bažnyčę nuėjau, 

Pri krotėlu priklaupiau,

7. Pri krotėlu priklaupiau, 

Ir žejdėlus siikejtiau,a,a,...

8. Ir žejdėlus shkejtiau, 
Žodėlus kalbėjau, a, a,...

a, a,...

1483.

1. Kur kukū gegėlė, 

Gyst lakštįngalelė?

Už matilšės svirną 
Obelii sodnely.

gl,a’)as

2. VAjkščioja dukrėlė 

Po rūtų daržėlj, 

VAjkščiodatna, dukrelAjtė 

Pati graūdej vėrkė: —

3. Bepigu brolužėluj 

Pas tėtūšia Augti, 

Bėda manėj, dukrelAjtej, 

Nū mattišės ėjti.

4. Sunėlej sulūja, 

Svetėlej sujoja, 

Ir prijėja pilnas kėjmas 

Baitūju svetėlu.

6. Žlrgaj pakinkyti, 

Kėjme sustatyti,

O ir mūsų pamulAjtė 

Pūjkej parėdyta.

6. { vežimą sėda, 

Krjnta vajnikėlis, 

Krįnt ir mAna vajnikėlis 

Nū gelsvū kasėlu.

7. Ejk šęn, matušėlė, 

Padffk vajnikėlį, 

Padėk vajnikėlį, 

Į baitas rąnkėles.

8. Matūšė pkdavė, 

Pati graūdej vėrkė:— 

Ar sugrjnši, dukrelAjtė, 

MAnęs paslaugyti.

9. Grlnžte-ne sugrlnšiu, 

Ląnkyte-apląnkysiu, 

O aš sAva matušėlės 

Daugiaūs ne slaugysiu.
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5. Iš gaspados išėjau, 
Į bažnyčią nuėjau, 1a, a...

6. Į bažnyčią nuėjau, 

Prie grotelių priklaupiau, a, a...

7. Prie grotelių priklaupiau 

Ir žiedelius sukeičiau, a, a...

8. Ir žiedelius sukeičiau, 

Žodelius kalbėjau, a, a...

1487

l. Kur kukuoj gegelė,
Gyst lakštingalėlė?
Už motušės svirno galo, 
Obelų sodnely.

2. Vaikščiojo dukrelė 
Po rūtų darželį, 
Vaikščiodama dukrelaitė 
Pati graudžiai verkė:

3. Bepigu brolužėliui 

Pas tėtušį augti, — 
Bėda manei dukrelaitei 

Nuo motušės eiti.

4. Sūneliai sulojo, 
Sveteliai sujojo — 

Ir prijojo pilnas kiemas 
Baltųjų svetelių.

2 k.

5. Žirgai pakinkyti, 
Kieme sustatyti, 
O ir mūsų paniulaitė 
Puikiai parėdyta.

6. Į vežimą sėda — 

Krinta vainikėlis, 

Krint ir mano vainikėlis 
Nuo gelsvų kaselių.

7. Eik šen, motušėle, 
Paduok vainikėlį, 
Piaduok vainikėlį 

Į baltas rankeles!

8. Motušė padavė, 
Pati graudžiai verkė: 

— Ar sugrįši, dukrelaite, 
Manęs paslaugyti?

9. — Grįžti nesugrįšiu, 
Lankyti aplankysiu, 

O aš savo motušėlės 
Daugiau neslaugysiu 
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10. Upėlej užtvlna, 11. .Vūkar nusipfniau,

ŽIrgaj mfmo rūtas, Po kūju pamyniau;
Iš ko pjnsiu, paniulajtė,, Ne dėvėsiu vajnikėla 

Rūtų vajnikelj? Nū šio rudenela.

liss.

(„Ąnt vjnčiavūnė s“).

1. Prasidėkima dajnuti, 

Imkit, mėrgos, uvožūti, ’ 

Išguldysma tąn tejsybę | 
Apie stūna parmajnlmą. I

2. Yra vajuos ne-spakšjnos

Koz'nšm ėjint (♦) į tas dėjnas;

Kajpū ger&j mčrgaj čyraj 

Gyvėnti mergysto y'ra.

3. Gyvėnmėrgos parkyk metu, 

Užlajka stūną čystatos, 
Žyd mergelės kajp kviėtkelės, 

Arbū rutėlės darzėly.

4. Nūrint iš-tūla atjoja, 

Vejnūk ąnt to ne atboja, 

Dūdi pnSteloj rąnkėlę, 

Dedi savę į ne-valą.

5. Vėjus kalbėja, pavydėdama, 
Ąntras.del sėvęsnorčdams, 

O tretysis iš pūgimia 

Apkei k.ilbūms kajp be«tej- 

siūms.

6. Nors nueja j bažnyčp, 

Nėra tęn širdies linksmybės; 

Saka kimįgs iŠ ąmbūnos, 

Rūda plrstajs visi žmūnis.

7, Išauš dėjna pūnedėla,

Vaziif gęntys ir kajmyn&j, 

Atėjo panedėla vakars, 

Sujūs svetėj, kavahSrej

8. Svadln svetiūs už stalėta, 

Vėrkė jaunūji mergėlė;

Ni adynos ne sėdėja, 

Kajp pradėja ncit“ šaukti.
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10. — Upeliai užtvino, 
Žirgai mynioj rūtas, — 
Iš ko pinsiu, paniulaite, 
Rūtų vainikėlį?

11. — Vakar nusipyniau, 
Po kojų pamyniau, — 
Nedėvėsiu vainikėlio 
Nuo šio rudenėlio!

1488

(Per jungtuves)

1. Prasidėkime dainuoti,
Imkit, mergos, uvožoti,
Išguldysme tą teisybę 
Aplei stono permainymą.

5. Viens kalbėjo pavydėdams, 
Antras dėl savęs norėdama, 
O tretysis iš pogymio 
Apkei kalboms kaip beteisioms.

2. Yra vainos nespakainos 
Kožnam einant į tas dienas; 
Kaipo gerai mergai čyrai 

Gyventi mergystėj yra.

3. Gyven mergos per kiek metų, 
Užlaiko stoną čystatos, 
Žyd mergelės kaip kvietkelės 

Arba rūtelės daržely.

4. Norint iš tolo atjoja, 
Vienok ant to neatboja, — 
Duoda prieteliui rankelę, 
Deda save į nevalią.

6. Nors nuėjo į bažnyčią, 
Nėra ten širdies linksmybės: 
Sako kunigs iš ambonos, 
Rodo pirštais visi žmonės.

7. Išauš diena panedėlio, 
Važiuoj gentys ir kaimynai, 
Ateih panedėlio vakars, 

Sujos svečiai, kavalieriai.

8. Sodin svečius už stalelių. 
Verkė jaunoji mergelė;
Nė adynos nesėdėjo, 
Kai pradėjo „cit“ šaukti.
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9. Įėjt siflsėdis pro ą'ngą 

Įneš žalį vajnikelį, 

Vajdln, vajdln vajnikelį 

Paskutinį vakarėlį.

10. Padffd žalį vajnikelį 

Į seserėlės rąnkeles, 

Seg ąnt gatvės vajnikelį 

Paskutinį vakarėlį.

11. Jšaūš dėjna utarnįnka, 

Tijsos visi į bažnyčę, 

Grejžejėlėj smūjkus strayj, 

Linksmindami kožną-vėjną.

12. Grejž kuręntus ir tąn- 

čelus, 

Kad palinksmintum sve- 

tėlus;

Tvirtą širdį rejk turėti, 

Kad žanytis rejk pradėti.

13. Stėjos sfflsėdis už stata, 

Kalba tajp graūdejs žo-

dėlejs:— 

Kelkis, mėrga, iš to sifla, 

Jau tšmistaj tajp* išpilta,

14. Apkabink kėjas tėtūšia 

Ir baltosios matušelės;

BagasUvys kėžnas- vėjnas, 

Išlėjsdami į tas dėjnas.

15. Įėjt piršlėlis-metagis, 

Kurs padarė visą pradę,

Dud matiišej pinįgėlus, 

Kad išdiltum dukterėlę.

16. Piršlys, plnįgus atdavęs, 

Iškel dukrą po ne-valos.

Ak, matiišė ne-mejllnga, 

Atdflfd dtikrą už berlĮnką.

17. Nuvažiava į gaspadą, 

Didį smūtką tęn atrada;

Jau ne-b-toli ni bažnyčė, 

Kur rejk stoną parmajnyti.

18. Ėja smėtna par bobinčių, 

Žingsniu žęngė į bažnyčę. 

Atsiduksėk čion, mergėlė,

Bęngas tava jauny stelė!

19. Uždeg žvakes ąnt altoriaus 

Pradedgrėjžtiąnt vargėnu, 

Klaupęs kbnjgs pri altėnaus, 

Praded gėjsmes Dvasios
V
Svęątės.

20. Parsklejd kiinįgas knygeles, 

Krįnt kajp lėjtus ašarėlės, 

Verkė graūdej mergužėlė, 

Po dešinės stovėdama.

21. Seg nu gatvės vajnikelį, 

Maun nu pirštėla žejdėlį;
Žėjdaj žlbsa, vajnlks tvlksa 

Pryš kūnįga ąnt putmlska.
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9. Įein suolsėdis pro angą, 
Įneš žalią vainikėlį, 
Vaidin, vaidin vainikėlį 
Paskutinį vakarėlį.

10. Paduod žalią vainikėlį 
Į seserėlės rankeles, 
Seg ant galvos vainikėlį 
Paskutinį vakarėlį.

11. Išauš diena utarninko, 

Taisos visi į bažnyčią, 
Griežėjėliai smuikus strajij, 
Linksmindami kožną vieną-

15. Įein piršlelis melagis, 
Kurs padarė visą pradžią, 
Duod motušei pinigėlius, 
Kad išduotų dukterėlę.

16. Piršlys, pinigus atdavęs, 
Iškel dukrą po nevalios. 
Ak, motušė nemeilinga, 
Atduod dukrą už berlinką!

17. Nuvažiavo į gaspadą, 
Didį smūtką ten atrado, — 
Jau netoli nė bažnyčia, 
Kur reik stoną permainyti.

12. Griež kurantus ir tancelius, 

Kad palinksmintų svetelius; 
Tvirtą širdį reik turėti, 
Kad ženytis reik pradėti.

13. Stojos suolsėdis už stalo, 
Kalba taip graudžiais žodeliais: 
— Kelkis, merga, iš to suolo, 
Jau tamistai taip išpuola,

14. Apkabink kojas tėtušio 
Ir baltosios motušėlės! 
Bagaslovys kožnas vienas, 
Išleisdami į tas dienas.

18. Ėjo smūtna per bobinčių, 
Žingsniu žengė į bažnyčią. 
Atsidūsėk čion, mergele, 
Baigias tavo jaunystėlė!

19. Uždeg žvakes ant altor'aus, 
Praded griežti ant vargonų, 
Klaupęs kunigs prie altoriaus 
Praded giesmes dvasios šventos.

20. Perskleidž kunigs knygeles, 

Krint kaip lietus ašarėlės, — 
Verkė graudžiai mergužėlė, 
Po dešinės stovėdama.

21. Seg nuo galvos vainikėlį, 

Maun nuo pirštelio žiedelį, — 
Žiedai žybso, viainiks tvykso 
Prieš kunigą ant pulmisko.
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22. Ak, seselė mina m yla, Jau ate ja ta vaiąndi, 

Kokia tava širdis yra? Kurį yra už vis brąngl-

1489.

1. O, sesėlė, seserė'lė, 
Ėjkiv vėdvi j ląnkėlę, 

Kur gejd voiųngė'lė | 
Su lakštįngalelu. J

2. Ne patašys tas paukštais 

Vėdvimsmūtnūsius metėlus; 

Rup man kelonė'lė 

Svetimą šalelę.

3. Ne rūpinkis keičiu, 

Ni svėtima šalele, 
Ėjkiv į darželį 

Pjfnkiv vajnikėlį.

4. Mesk į šalį vajnikėlį, 

Turi auksa bukiėtė'lę, 

Kad rejks išvažiffti, 

Turi pasipffšti.

5. Šeši žlrgaj ir karieta, 

Du lokaju ir stąngriė'ta 

Mergėlej važiffti 

| svėtę šalėlę.

6. Stov žirgėlej pakinkyti 

Ir mergelė aprėdyta

Šilku rubręntelu, 

Atlošu šlubele.

7. Žvęng žirgėlej, švyt ka- 

nė'ta, 

Važiffk, merga, į parėdką 

Su sšva bernėlu, 

Su ašva jšunūju.

8. K6kį vargą aš turėjau, 

Kol matūšę parkalbėjau, 

Matėšės dukrelę 

Sau už pnėtelkėlę.

9. Ne-b-rūpinkis, tėtušėli, 

Ne—baltoji matušėlė, 

Ne jūsų dukrelė, 
Žęnta pnėtelkėlė,

10. O, dukrelė, dukterė'lė, 

Kamė tu tinaj vajkščiosi, 

Benė po svetimą 

Salėlę všjkščiosi?

11. Po svėtimą šalelę, 

Po kvėpantį daržėlį 
v
Silkū pąnčekė'lėmis, 

Atlūsa kurpelėmis.
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22. Ak sesele mano miela, 
Kokia tavo širdis yra? 
Jau atėjo ta valanda, 
Kuri yra užvis brangi!

1489

6. Stov žirgeliai pakinkyti 
Ir mergelė aprėdyta 
Šilkų rubrentėliu, 
Atlošų šiūbele.

7. Zveng žirgeliai, švit karieta, — 
Važiuok, merga, į parėdką 
Su savo berneliu, 
Su savo jaunuoju!

8. Kokį vargą aš turėjau, 
Kol motušę perkalbėjau, 
Motušės dukrelę 
Sau už prietelkėlę.

9. — Nebrūpinkis, tėtušėli, 
Ne, baltoji motušėle, — 
Ne jūsų dukrelė, — 
Žento prietelkėlė.

10. — O dukrele dukterėle, 
Kame tu tenai vaikščiosi,

• Bene po svetimą 
Salelę vaikščiosi?

l. — O sesele seserėle, 
Eikiv vedvi į lankelę, 
Kur gied volungėlė l 2 k 
Su lakštingalėlių, j

2. — Nepatiešys tas paukštelis 
Vedvim smūtnuosius metelius, — 
Rūp man kelionėlė
Svetimą šalelę.

3. — Nerūpinkis keleliu 
Nei svetima šalele, — 
Eikiv j darželį, 
Pinkiv vainikėlį.

4. Mesk į šalį vainikėlį, 
Turi aukso bukietėlį, — 
Kad reiks išvažiuoti, 
Turi pasipuošti.

5. Šeši žirgai ir karieta, 
Du liokajų ir stangrieta 
Mergelei važiuoti 
Į svečią šalelę.

II. — Po svetimą šalelę, 
Po kvepiantį darželį 
Šilkų pančiakėlėmis, 
Atlošo kurpelėmis.
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1190.

1. Ak, tnėjga, mėjga nūnu, 

Saldaūs mejgėla nūnu,

Aš ne turiii, kur gūlti, 
Kur galvelės priglausti.

ds

5. Klaus, ko verki, mergėlė, 

Klaus, ko verki, jaunoji, 

Ar tau gajla tėtilšia, 

Ar baltos matušė'lės?

2. Bernelis atėjdamas, 

Mergelę tiėšydamas:— 

Gulk ąnt mana kelėlu, 

Ąnt baltūju rąnkėlu.

3. Atgindama, palikau, 

Pabusdama ne-b-radaū 

Ąnt gaivos vajnikėla, 

Ąnt rąnkelu žejdėla.

4. Kad aš ėjau kelėlu, 

Dldifiju viėškelėlu, 

Ir sutikai paukštelį: 

Geltėną votųngė'lę.

6. Ne man gūjla tėtilšia, 

Ni baltės matušėlės, 

Minėj gajla žejdėla 

Ir rūtų vajnikela.

7. Ne verk, mana mergėlė, 

Ne verk, mina jaunūji, 

Aš tau būstu sviėtkėlu 
Žaloja vajnikela,

8. Aš tau būstu sviėtkėlu 
Žaloja vajnikė'la

Svetimūje šalelė,— 

Ąnt mošėlės galvelės.

1491.

1. Ak, tu, Diė'vė mina brangus, O kajp mergk Ijnksma yra, 

Kajp. tas yra vyras brangus, Kad tajp grėjtaj gauna v/ra.

O, kajp brangus vajnikė'lis, Į
Atdūd mergos už vajkėlį. i 3‘K6k,ft an6s širdls st6Jos’ 

Kad rejk apkabinti kūjas

2. Bėda yra suderėti, Sava tėvuj ir mūtynaj,

Gėda, rūgint, pabučiffti; Jog nū savęs attolina.
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1490

1. Ak, miego, miego noriu, 
Saldaus miegelio noriu, — 
Aš neturiu kur gulti, 1 % 
Kur galvelės priglausti./

2. Bernelis ateidamas, 
Mergelę tiešydamas: 

— Gulk ant mano kelelių, 
Ant baltųjų rankelių!

3. Atguldama palikau, 
Pabusdama nebradau 
Ant galvos vainikėlio, 
Ant rankelių žiedelio.

4. Kad aš ėjau keleliu, 
Didžiuoju vieškelėliu, 
Ir sutikau paukštelį — 
Geltoną volungėlę.

5. Klaus: — Ko verki, mergele? 

Klaus: — Ko verki, jaunoji? 
Ar tau gaila tėtušio, 
Ar baltos motušėlės?

6. — Nei man gaila tėtušio, 
Nei baltos motušėlės, — 

Manei gaila žiedelio 
Ir rūtų vainikėlio.

7. — Neverk, mano mergele, 
Neverk, mano jaunoji, 
Aš tau būsiu svietkeliu 
Žaliojo vainikėlio;

8. Aš tau būsiu svietkeliu 
Žaliojo vainikėlio 
Svetimoje šalelėj, — 
Ant mošelės galvelės.

1491

l. Ak tu, dieve mano brangus. 
Kaip tas yra vyras brangus! 

O kaip brangus vainikėlis, — 
Atduod mergos už vaikelį.

2. Bėda yra suderėti, 
Gėda regint pabučiuoti;

O kaip merga linksma yra, 

Kad taip greitai gauna vyrą.

3. Kokia anos širdis sto’as. 
Kad reik apkabinti kojas 

Savo tėvui ir motinai, 

Jog nuo savęs attolina.

593



4. Išlėjd j svetimus žmonis,

Vis man rodos be malonės, 

Kad atsiuntė vajnikėlį 

Paskutinį vakarėlį.

5. Visi gęntys ger vesėliję, 

O mergelė lej ašaras, 

Visi v/raj vardii vadins,

O tikrųjų nieks ne-b-žadlns.

6. Nieks ne-b-sakys, kad mer

gelė, 

Bet tik bėbos palajkė'lė;

Kajp aš dabar 4ntrą kartą 

Ne-b-žanyčiaus ni ąnt žėrta

7. Kėkia anės širdis yra, 

Vis tataj stėjos dėl vyra; 

Te sugrąnžln mana vArdą, 

Bęnt dėl slavės, kur išarda..

(*).

(*) Palygink Ves. 212 dajną.

(*♦) Ąnt to pavydala kartok „a ja, a ja, ja“ su ąntri. 

ejlė kėžnam pėsme žemiaūs.

U Treji gajdėj nugejdėja, 

Kad mathšė kėlė,

A ja, a ja, ja (**)  | dg 
Kad matiišė kėlė. J

2. Po aslėlė vajkščiodama, 

Sunėlus bėdina:—

3. Kėlkitiės, sunelej, 
Ne-b-ėr seserėlės,

4. Užkįnkykit šeštus žirgus, 

Visus šešibs širvus,

5. Gjnkitiės seserėlės
V

Sešėjs vejškelelejs.

6. Dūk mums rėdą, matušėlė,. 

Kuriu kelk gjnsmos?

7. Kur atraste vejškelelį, 
Rutėlės barstyta,

8. Ir atraste žalės lankas, 

Kur žlrgaj ganyti,

9. Ir atraste šaltinėlį, 

Kur žlrgaj gyrdyti.

10. Privažiuste naūjį dvarą,. 

Tįn jusu seselė,
11. Auksą krasė be-sedinti, 

Graūdej be-vėrkianti.
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4. Išleid j svetimus žmones 
Vis, man rodos, be malonės, 

Kad atsiuntė vainikėlį 
Paskutinį vakarėlį.

5. Visi gentys ger veseliją, 
O mergelė liej ašaras, — 
Visi vyrai vardu vadins, 
O tikruoju nieks nebžadins.

6. Nieks nebsakys, kad mergelė, 
Bet tik bobos palaikėlė.
Kaip aš dabar antrą kartą 
Nebženyčiaus nė ant žerto!

7. Kokia anos širdis yra, — 
Vis tatai stojos dėl vyro. 
Tesugrąžin mano vardą 
Bent dėl slavos, kur išardo!

1492

l. Treji gaidžiai nugiedojo, 
Kad motušė kėlė, 
A ja, a ja ja,*  l 2 k 
Kad motušė kėlė. Į

* Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „A ja, a ja ja“ su antrąja eilute.

2. Po aslelę vaikščiodama, 
Sūnelius budino:

3. — Kelkitės, sūneliai, 
Nebėr seserėlės!

4. Užkinkykit šešis žirgus, 
Visus šešis širvus,

5. Ginkitės seserėlės 
Šešiais vieškelėliais!

6. — Duok mums rodą, motušėle, 
Kuriuo keliu ginsmės?

7. — Kur atraste vieškelėlį, — 
Rūtelės barstyta,

8. Ir atraste žalias lankas, 
Kur žirgai ganyti,

9. Ir atraste šaltinėlį,
Kur žirgai girdyti,

I0. Privažluoste naują dvarą, — 
Ten jūsų seselė,

ll. Aukso krasėj besėdinti, 
Graudžiai beverkianti.
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12. Ne verk, musu, seserėlė, 14. Vakar, vakar vakarėly

13.

Mes tavę vadusma.

O, brolėlej, broterėlej, 

Kamė vakar bivot?

Po žalu vajnlku,

15. O šęndėjna, šęndejnėlę 

Po judu Ijntėlu.

16. Norint duste tris sjmtėlus, 

Bet ne atvaduste.

1493. (♦)

1. Atėjt pėsčiu pulkelis 

Par lygiusms laukėlus,

Ak, tviska, blizga 
Raudonos lįntėlės 
Ąnt mergėlu kasėlu.

ds

2. Kad atėja par dvarą, 

Pas naūjjnjį dvarelį, 

Ak, ėjsru, klausiu 

Baltos matušė'lės:— 

Ar išdilsi dukrelę?

3. Ejt dukrėlė, verkdama, 

Matiišej kalbėdama: 

Ak, ne lejsk, ne lejsk,

Balti matušė'Iė, 

Dabar jauna te-b-esū;

4. Dar ne verpiau linelu  

Dar ne audiau drobėlu, 

Ak, ne lejsk, ne lejsk, 

Balta matušė'Iė, 

Dabar jauni te-b-esii.

*

5. Kad suverpsiu line'lus, 

Kad išausiu drobeles,— 

Ak, išlėjsk, išlėjsk, 

Balti matušė'Iė, 

Jau ir čė'sas atėja.

(*) Palygink 1480 dajną.

1494.

4. Trys dejnėlės — lįnk- i 
smybėlės, | ds

Visas Amžius verkti; >

O, mergele, o, jaunoji, J ds 
Graiidej apsiverksi. I
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12. — Neverk, mūsų seserėle, 
Mes tave vaduosme!

13. — O broleliai broterėliai, 
Kame vakar buvot?

14. Vakar, vakar vakarėlį 
Po žaliu vainiku,

15. O šiandieną šiandienėlę 
Po juodu linteliu.

16. Norint duoste tris šimtelius,
Bet neatvaduoste!

1493

l. Atein pėsčių pulkelis
Per lygiuosius laukelius, 
Ak, tviska blizga 
Raudonos lintelės
Ant mergelių kaselių.

2. Kad atėjo per dvarą, 
Per naująjį dvarelį,.— 
Ak, eisiu klausiu 
Baltos motušėlės:
— Ar išduosi dukrelę?

2 k.

3. Ein dukrelė verkdama, 
Motušei kalbėdama: 
— Ak, neleisk, neleisk, 
Balta motušėle, 
Dabar jauna tebesu:

4. Dar neverpiau linelių, 
Dar neaudžiau drobelių, — 
Ak, neleisk, neleisk, 
Balta motušėle, 
Dabar jauna tebesul

5. Kad suverpsiu linelius, 
Kad išausiu drobeles, — 
Ak, išleisk, išleisk, 
Balta motušėle, 
Jau ir čėsas atėjo!

1494

l. Trys dienelės linksmybėlės, 
Visas amžius verkti.
O mergele, o jaunoji, K 
Graudžiai apsiverksi! j
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Ar tu turi, ar ne turi, 

Rejks Uvej vejzėti.

4. Stovėk anam pri šalelės 

Kajpė karejvėluj;

O,mergėlė, o, jaunčji, 

Graūdej apsiverksi.

2. Parėjs tava jauns bernelis, 

Prisiulavėjęs, 

Parnėš tivej pyragėlį: 

Naūjį botagėlį.

3. Sūkius tkvę iš to vėlės, 

Prašys vakarinės;

1495.

1. Lygiūsms iaukėlus 

Aš pravejzėjau, 

Kol sava martėlę 
Aš paregėjau.

5. Ušvėlė, po trėbą 

Be-vajkščiodama, 

Užgava martėlę 
Pirmu žodėlu:—

2. Kėlkitiės, vejšnėlės, 

Iš to sulėla, 

Prijlmkit martelę 

Man už slaugėlę,

3. Prijlmkit martėlę 

Man už slaugėlę, 

Svadlnkit martelę 

į žmonystėlę (už stata),

4. Svadlnkit martėlę 

į žmonystėlę 

Tarp brolū, seserii, 

Tarp giminėlės.

6. Ko verki, martėlė, 

Kas tau parūpa, 

Kam lieji žšaras 

Ąnt šviesiu rūbu?

7. Ar tavej ne tjnka 

Mina sūnelis?

Jau dabitr ne čėsas 

Yr atsakyti.

8. Parėjau pas ušvę 

Su vajnikėlu, 

Atdaviau mošėlėms 

Už dovanėles.
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2. Pareis tavo jauns bernelis 
Prisiuliavojęs, 

Parneš tavei pyragėlį:

3. Šokdins tave iš lovelės, 
Prašys vakarienės, — 
Ar tu turi, ar neturi,

Naują botagėlį. Reiks tavei veizėti.

4. Stovėk anam prie šalelės 
Kaipo kareivėliui, — 

O mergele, o jaunoji, 

Graudžiai apsiverksi!

1495

1. Lygiuosius laukelius 
Aš praveizėjau, 
Kol savo martelę 1 2 k 
Aš paregėjau. j

5. Uošvelė, po trobą 
Bevaikščiodama, 

Užgavo martelę 
Pirmu žodeliu:

2. Kelkitės, viešnelės, 
Iš to suolelio, 
Priimkit martelę 

Man už slaugelę;

6. — Ko verki, martelei 
Kas tau parūpo, 

Kam lieji ašaras 
Ant šviesių rūbų?

3. Priimkit martelę 
Man už slaugelę, 

Sodinkit martelę 
Į žmonystėlę;

7. Ar tavei netinka 
Mano sūnelis? 

Jau dabar ne čėsas 
Yr atsakyti!

4. Sodinkit martelę 
Į žmonystėlę 
Tarp brolių, seserų, 

Tarp giminėlės.

8. — Parėjau pas uošvę 
Su vainikėliu, 
Atdaviau mošelėms 

Už dovanėles.
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9. Ne norim vajnlka 

Už dovaneles, 

Te-b-žalffj dėl musu 
Žals vajnikėlis.

10. Kad auksa žejdėlia 

Kad karolėlej, 

Tad mūsų martėlės 

Bus dovanelės.

1496.

(nI š v e d i a v u s, d a j n u).

1. 'Kad aš jėjau ] , 
_ ... ... } ds
Par žalą girėlęj 

Pasilaužiau ] ,
} ds 

Putėlu šakelę. J

2. Ne tejk būva 

Putėlu ugėlu, 

Kejk nukrlta 

Graudu! ašarėlu.

3. Aš ne prastas 

Tėtūšia sunėlis, 

Aš ne prastą 

Ir mergėlę vėsiu;

4. Iš Paląngos 

Aš žirgėlį pirksiu,

Iš bajoru

Ir mergėlę vėsiu.
5. Žvęng žirgėlis, 

{ jūrą brisdamas,

Verk mergėlė, 

Į ląjvą sėsdama;

6. Žvęng žirgėlis 

Paląngūs mrėstėla, 

Verk mergėlė 

Bajūru šalėlės;

7. Žvęng žirgėlis 

Grynu aviželu, 

Verk mergėlė 

Jaunėju dejnėlu;

8. Žvęng žirgėlis 

Gysta vąndenėla, 

Verk mergėlė 

Rūtų vajnikėla.

9. Ne b-atžvęngsi 

Cysta vąndenėla, 

Ne-b-atvėrksi 

Rūtų vajnikela.
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9. — Nenorim vainiko 
Už dovanėles, 

Tebžaliuoj dėl mūsų 
Žals vainikėlis!

10. Kad aukso žiedelis, 
Kad karolėliai, — 
Tad mūsų martelės 
Bus dovanėlės.

1496

(Dainuoja išvėdlavus)

1. Kad aš jojau 1 2 k
Per žalią girelę, J

Pasilaužiau 1 o ,} 2 k.
Putelio šakelę. J

5. Zveng žirgelis, 

Į jūrą brisdamas, 
Verk mergelė, 
Į laivą sėsdama.

2. Ne tiek buvo 
Putelio uogelių, 

Kiek nukrito 
Graudžių ašarėlių.

6. Zveng žirgelis 
Palangos miestelio, 
Verk mergelė 
Bajorų šalelės.

3. Aš ne prastas 

Tėtušio sūnelis, 
Aš ne prastą 

Ir mergelę vesiu:

7. Zveng žirgelis 

Grynų avižėlių, 
Verk mergelė 

Jaunųjų dienelių.

4. Iš Palangos 
Aš žirgelį pirksiu, 

Iš bajorų 

Ir mergelę vesiu.

8. Zveng žirgelis 
Cysto vandenėlio, 
Verk mergelė 
Rūtų vainikėlio.

9. Nebatžvengsi 
Cysto vandenėlio, 

Nebatverksi 
Rūtų vainikėlio.
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10. Aš žirgėlį 

Kitą parmajnysiu,

mergėlę

Tąn patę maldysią.

1499.

1. Ej, tu, mergelė, 

Tu, valukėlė, 

O ko tu išėjėj |
Nū matušelės? J

2. Ar ne mylėja 

Tkvę matušė'lė?

Ar ne čenavūja 

Tkvę tėtušėlis?

3.i Mylėte-myleja 

Ir čenavoja

Par lygius laukte 

Ir palydeja.

4. Ej, tu, mergėlė, 

Tu, valukėlė, 

O kąn tu tęn risi, 

Kol tu paprksi?

5. Rtei ušvėlę 

Ne-pulęnkiamą,

Rtei mošėlę 

Ne-prikalbamą;

6. Kelsi rytėlį 

Ne-žadinama, 

Kūrsi ugnėlę 
Ne-raglnama;

7. Praūsi burnėlę 

Be vąndenela, 

Tu atsištffstyti 

Be abrusė'la,

8. Praūsi burnėlę 

Su ašarėlėmis, 

Tu atsišlfftysi 

Į rankovė!?.

9. Kėlsi rytėlį 

Ne-žadinama, 

Trauksi girneles 

Ne-raglnama.,

10. Nieks tau ne sakys: 

Labs ryts, mergdė, 

Visi tau pasakys: 

Bėbos palajkėlė.
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10. Aš žirgelį 

Kitą permainysiu, 

O mergelę
Tą pačią maldysiu.

1497

l. — Ei tu, mergele, 6. Kelsi rytelį 
Nežadinama, 

Kursi ugnelę 

Neraginama.

Tu valiūkėle,
O ko tu išėjai Į 2 k 
Nuo motušėlės? J

2. Ar nemylėjo 
Tave motušėlė, 
Ar nečenavojo 
Tave tėtušėlis?

7. Plausi burnelę 
Be vandenėlio, 
Tu atsišluostysi 

Be abrūsėlio:

3. — Mylėti mylėjo 
Ir čenavojo, 
Per lygius laukus 
Ir palydėjo.

8. Prausi burnelę 

Su ašarėlėmis, 
Tu atsišluostysi 
Į rankovėlę.

4. — Ei tu, mergele, 
Tu valiūkėle, 
O ką tu ten rasi,' 
Kol tu paprasi?

9. Kelsi rytelį 
Nežadinama, 
Trauksi girneles 

Neraginama.

5. Rasi uošvelę 

Nenulenkiamą, 

Rasi mošelę 

Neprikalbamą.

10. Nieks tau nesakys: 

— Labs ryts, mergele!
Visi tau pasakys: 

— Bobos palaikėlė!
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149S.

1.. Bu vali Tjrdla vesėlijo, 

Gavai! dovanu: ] , 
J (1!

Dvyju gijų jūstėlę. |

2. Dėjau į skrynę, 
Skrynėlė ne tHpa; 

Sviriau ąnt karties,

Kartėlė paltiža;

Ar bus kiatilej pąntėlis, 

Ar ožkėlej sej telis?

3; Iš broliė'nės dovani! 

Daugiaūs yr man 

klapatu.
ds

1499

1. Judita, merga,

Judytelė, mėrga,

.Kąn durnoji širdy sava, 
Kokui svetiū tauki?

2. Piršlėlu dvyji! (dviėjii), 

Dejverėlu tryju,

O šio jauna jaunikajtia 

Su dldiu pulkėlu.

3. Judita, mirga,... 

Kajp svetiiis prijlmsi?

4. Dėjverį prijlmsiu, 

O piršlį įtrauksiu, 

O šįn jauną jaunikajtį

Ąnt balti! rąnkėlu.

5. Judita, mirga,... 

Kffmi sveti ils vajšinsi?

6. Piršlį veršiena,

Dėjverį gajdiė'na, 

O šiam jaunam jaunikajtiuj 

Žąnsinėlį pjausiu.

7. Judita, merga,... 
Kurni svetiūs gyrdysi?

8. Piršlį sąmtėlu, 

Dėjverį kaušėlu, 

O šįn jauną jaunikajtį 

Balta stiklinėlė.

9. Judita, merga,... 

Kur svetius guldysi?

10. Piršlį po sfilu, 

Dėjverį ąnt sifla, 

O šįn jauną jaunikajtį 

Į baltą lovelę.

11. Judita, mėrga,...

K3mi svetiiis priklosi?
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1498

1. Buvau brolio veselijoj, —
Gavau dovanų 1 ]
Dviejų gijų juostelę, j

Kartelė palūžo, — 
Ar bus kiaulei pantelis, 
Ar ožkelei sietelis?

2. Dėjau j skrynią — 
Skrynelėj netilpo, 
Svėriau ant kąrties — 

Iš brolienės dovanų 
Daugiau yr man klapatų!

1499

l. — Judita merga, 
Juditėle merga, 
Ką dūmoji širdy savo, l 2 k 
Kokių svečių lauki? j

2. — Piršlelių dviejų, 
Dieverėlių trijų, 
O šio jauno jaunikaičio 
Su didžiu pulkeliu.

3. — Judita merga... 
Kaip svečius priimsi?

4. — Dieverį priimsiu,
O piršlį įtrauksiu, 
O šį jauną jaunikaitį — 
Ant baltų rankelių.

5. — Judita merga... 
Kuomi svečius vaišinsi?

6. — Piršlį veršiena, 
Dieverį gaidiena, 
O šiam jaunam, jaunikaičiui 
Ząsinėlį piausiu.

7. — Judita merga... 
Kuomi svečius girdysi?

8. — Piršlį samteliu, 
Dieverį kaušeliu, 
O šį jauną jaunikaitį 
Balta stiklinėle.

9. — Judita merga... 
Kur svečius guldysi?

10. — Piršlį po suolu, 
Dieverį ant suolo, 
O šį jauną jaunikaitį 
Į baltą lovelę.

11. — Judita merga... 
Kuomi svečius priklosi?
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12. Piršlį dąngtėlu, 

Dėjverį gunėle, 

O šįn jauną jaunikajtį 

Pukū patalelejs.

13. Judita, mėrga,... 

Kajp svetiils prikėlsi?

14. Piršlį trubėlu, 

Dėjverį vąmzdėlu,

O šįn jauną jaunikajtį 

Su lįnksmii smujkėlu.

15. Judita, mėrga,...

Kajp svetiils išlėjsi?

16. Dėjverį išlėjsiu,

O piršlį išstumsiu, 

O šįn jauną jaunikajtį 

Niekad ne-b-išlėjsiu.

1500.

1. Sėjau, sėjau rutėlus 

Po tėtilšia ląngėlu,

Vaj, daj, (*)  J ds 
Po tėtilšia ląngėlu. J

(*) Ąnt to pavydalu kartėk žemiaūs „vaj, daj“ su ąntrk 

ejla kožnamė pėsme.

. 2. Skyniau, skyniau rutėlus 

Po tėtilšia ląngėlu.

3. Vajnikffja mergėlę 

Pri tėtilšia daržėla.

4. Išved, Išved mergėlę 

Nū tėtilšia daržėla.

5. Vėda, vėda mergėlę 

Pri altėriaus, kviėtkėlę.

6. Stata, stata mergėlę 
Po dešinės bernėla.

7. Vargamlstra grayja, 

Vargonėlus strayja.

8. Ljnksmin ir su smujkėlu 

Nulūdusę mergėlę.

9. Vajnikėlis žibėja 

Ir žejdėlej spįndeja.
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12. — Piršlį dangteliu, 
Dieverį gūnele, 
O šį jauną jaunikaitį 
Pūkų patalėliais.

13. — Judita merga... 
Kaip svečius prikelsi?

14. — Piršlį trūbele, 
Dieverį vamzdeliu, 
O šį jauną jaunikaitį 

Su linksmu smuikeliu.

15. — Judita merga... 
Kaip svečius išleisi?

16. — Dieverį išleisiu, 
O piršlį išstumsiu, 
O šį jauną jaunikaitį 

Niekad nebišleisiu!

1500

l. Sėjau, sėjau rūteles 
Po tėtušio langeliu, 
Vai, dai,*
Po tėtušio langeliu.

2. Skyniau, skyniau rūteles 
Po tėtušio langeliu.

3. Vainikuoja mergelę 
Prie tėtušio darželio.

4. Išved, išved mergelę 
Nuo tėtušio darželio.

5. Veda, veda mergelę 
Prie altoriaus kvietkelę.

6. Stato, stato mergelę 
Po dešinei bernelio.

7. Vargamistra grajija, 
Vargonėlius strajija.

8. Linksmin ir su smuikeliu 
Nuliūdusią mergelę.

9. Vainikėlis žibėjo, 
Ir žiedeliai spindėjo!

♦ Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „Vai, dai“ su antrąja eilute.
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1501.

1. Esė našlėje, siratėlė,

Jauna kajp mergelė, 
Kadkasžyčiotujupėlę, j 

Daryčiau vesėliję. J

2. Bernužėli, baląndeli, 

Regi mana turtą: 

Eopišelis, kūdikėlis, 

Turiū pčsę tirta;

3. Vėjnus tunu marškinelus. 

Ąntriis pažyčiosfu, 

Kur be-lika skiautgalelu, 

Krajtėlį suklosiu.

4. Bernužėli, baląndeli, 

Ne pavoždk nieką, 

Prijlmk mknę ir sūnelį 

Į sava apieką.

5. K6žna žmčgaus turts po 

kojų 

Bilė gera rodą,

Ja tamsta manę mylėsi, 

. Ne turėsi trota.

6. Sergėkis pikta kalbėti 

Ir manę 16joti,

Kad aš tamstos ne ga

lėčiau 

Ni-kumėt bijoti.

7. Būsiu gera gaspadinė, 

Virsiu, gatavėsiu, 

Pamatysiu pavargusį, 

Bėgsiu, ratavusiu.

8. Esu gerk ir verpėja, 

Ne gal manęs baūsti, 

, Kad kas dfftu n u sukinį, 

Gražėj moku austi.

9. Mana m yla mergužėlė, 

Kąn vėdu darysva?

Nėr kurni vesėliję pakėlti, 

Kajp vėdu pradrjnsva?

10. Ėjsva vėdu pri kleboną, 

Kad suvįnčiavėtu, 

Apkabins va and k ėjas,—

V Jočių dovanėtu.

. Klebdns, gėras gaspadonus 

Ąnt sava žmonėlu, 

Gajllngas yra ąnt bėdnūju, 

Kajp sava avėlu.
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1501

l. Esu našlelė siratėlė, 

Jauna kaip mergelė, — 
Kad kas žyčiotų jupelę, 
Daryčiau veseliją.

2. Bernužėli balandėli, 
Regi mano turtą: 

Lopišėlis, kūdikėlis, 
Turiu pusę urto; .

3. Vienus turiu marškinėlius, 
Antrus pažyčiosiu, 

Kur beliko skiautgalėlių, 
Kraitelį suklosiu.

4. Bernužėli balandėli, 
Nepavožok nieko, 

Priimk mane ir sūnelį 
Į savo apieką.

5. Kožno žmogaus turts po kojų, 
Bile gera rodą, — 
Jei tamsta mane mylėsi, 
Neturėsi troto.

6. Sergėkis pikta kalbėti 

Ir mane lojoti. 
Kad aš tamstos negalėčiau 
Niekuomet bijoti.

7. Būsiu gera gaspadinė, 
Virsiu, gatavosiu, — 

Pamatysiu pavargusį, 
Bėgsiu ratavosiu.

8. Esu gera ir verpėja, 
Negal manęs bausti, 
Kad kas duotų nuošukinį, 
Gražiai moku austi.

9. — Mano miela mergužėle, 

Ką vedu darysva?

Nėr kuomi veseliją pakelti, 
Kaip vedu pradrįsva?

10. — Eisva vedu prie klebono, 
Kad suvinčiavotų, 

Apkabinsva ano kojas, — 
Vinčių dovanotų.

II. Klebons geras gaspadorius 
Ant savo žmonelių, 
Gailingas yra ant biednųjų, 
Kaip savo avelių.
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105®.

1. Ir išaūša aušrelė, 

Patekėją saulėlė, 

Dabkr matušė, 1 
DabAr baltūji, | ds

Svirnėly be-Ilsinti. »

2. Kėlkis, m&na matūšė, 

Kėlkis, mana baltūji, 

Ejk, paklausysi 

Gegėlės b&lsą

Sodnėly kukūjantis.

3. Matusėlė, kėldama, 

Svirną duris vėrdama:— 

Būt nū balsė! u 

Kajp gegužėlė, 

Nū rubėlu—dukrėlė.

4. O ko verki, dukrėlė, 

O ko verki, baltoji, 

Ar tau pagajla

Tėvą dvarėla, 
Žalu rūtų daržėla?

5. Gajlė'te-pagajleja, 

Sirdėlė paskaudėja, 
Ko] pravažiūsiu 

Tęva dvarėlį, 
Žalu rūtų darželį.

6 Ne verk, mina dukrėlė, 

Ne verk, mana baltūji, 

Tu prisivėrksi 

Rytū rytėly, 

Kad skirsis iš pulkėla.

7. Skirs tAvę iš pulkėla, 

Nū baltės matušėlės, 

Segs vajnikėlį, 

Dės karnetėlj, 

Rudlns tava širdelę.

ĮSOS.

1. ĄnkstI rytą rytėlį 

Sėjau žalas r utėles 

Ir išgirdaū gegužė'lę
Sodnėly kukūjantę.

2. Ne gegužės balselis, 

Nej medinas paukštėlis.

Tataj mana seserėlė, 

Matūšės pagedava.
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1502

l. Ir išaušo aušrelė, 
Patekėjo saulelė, 

Dabar motušė, į
Dabar baltoji, | 2 k.

Svirnely beilsinti. J

2. — Kelkis, mano motuše, 
Kelkis, mano baltoji, 
Eik paklausysi 
Gegelės balso, 
Sodnely kukuojantis.

3. Motušėlė keldama, 
Svirno duris verdama: 
— Būt nuo balselio 
Kaip gegužėlė, 
Nuo rūbelių — dukrelė.

4. O ko verki, dukrele, 
O ko verki, baltoji? 
Ar tau pagailo 
Tėvo dvarelio, 
Žalių rūtų darželio?

5. — Gailėti pagailėjo, 
Širdelė paskaudėjo, 
Kol pravažiuosiu 
Tėvo dvarelį, 
Žalių rūtų darželį.

6. — Neverk, mano dukrele, 
Neverk, mano baltoji, 
Tu prisiverksi 
Rytoj rytelį, 
Kad skirsies iš pulkelio.

7. Skirs tave iš pulkelio, 
Nuo baltos motušėlės, 
Segs vainikėlį, 
Dės karnetėlį, 
Rūdins tavo širdelę.

1503

l. Anksti rytą rytelį
Sėjau žalias rūteles
Ir išgirdau gegužėlę, l 2 k
Sodnely kukuojančią, j

2. Ne gegužės balselis, 
Nei medinas paukštelis, 
Tatai mano seserėlė 
Motušės pagedavo.
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3. O ko verki, sesėlė, 

O ko verki, jaunėji, 

O ko verki, seserėlė, 

M atilsės išrėdoma?

6. Vyšnėlė pavišesiu, 

Matiišės ne-b-slaugysiu, 

Paliks maziausės seselės 

Matušelej slaugyti.

4. Kąn aš jaunk ne vėrksiu, 

Kąn aš jaunk ne z’lęmbsiu?

Stov žirgėlej pakinkyti, 

Vartėlej atdaryti.

5. Mes vartėlus uzvėrsma, 

Mathšę parprašysma.— 

VyšSk, vyšek, seserėlė, 

Bęnt šęn vėjną dejnėlę.

7. Kad važiavom šilynajs, 

Sejs z’alėjsejs birz’tvynajs, 

Privažiavom ez'erelį 

Kloraūną vąndenelį.

8. Tęn z-i r gėlus pagyrdiau, 

Vajnikėlį vedinau, 

Atsiprausiaū vejdužėlį 

Graudiėmsioms ašarėlėms.

1504.

1. Šįmts mknę pėjkė, 

Šeši vajnėja, 

Pęnkl mknę norėja.

2. Ne pęnkiems-šeštė'ms 
ds Mknę augina,

Vejnam t$va sundluj,

Mylimujuj berndluj.

1505.

!. Ne če balandis ubava, 3. Ne če dukrėlę Išdavė, 

Ne,—kur lizdėlį turėja. |ds. Ne,—kur mejlelė kalbeja;

2. Pastėgė Uždą tureja, 
Žalamė sėdė ubava.

4. Į svėtę šilį Išdavė 

Už ne-žlnomą bernėla.
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3. — O ko verki, sesele, 
O ko verki, jaunoji, 
O ko verki, seserėle, 
Motušės išrėdoma?

4. — Ką aš jauna neverksiu, 
Ką aš jauna nežlembsiu: 
Stov žirgeliai pakinkyti, 
Varteliai atdaryti.

5. — Mes vartelius užversme, 
Motušę perprašysme, — 
Viešėk, viešėk, seserėle, 
Bent šią vieną dienelę.

6. — Viešnele paviešėsiu, 
Motušės nebslaugysiu, — 
Paliks mažiausios seselės 
Motušėlei slaugyti.

7. Kad važiavom šilynais, 
Šiais žaliaisiais biržtvynais, 
Privažiavom ežerėlį, 
Kliorauną vandenėlį.

8. Ten žirgelius pagirdžiau, 
Vainikėlį vėdinau, 
Atsiprausiau veidužėlį 
Graudžiosioms ašarėlėms.

1504

l. Šimts mane peikė, ) 
Šeši vainojo, | 2 k. 
Penki mane norėjo. J

2. Ne penkiems šešiems 
Mane augino, — 
Vienam tėvo sūneliui, 
Mylimajam berneliui.

1505

l. Ne čia balandis ūbavo, 
Ne, — kur lizdelį turėjo. (2 k.)

3. Ne čia dukrelę išdavė, 
Ne, — kur meilelė kalbėjo, —

2. Pastogėj lizdą turėjo, 
Žaliame sode ūbavo.

4. Į svečią šalį išdavė 
Už nežinomo bernelio.
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150G. (*).

(*) Palygink 139 dajną.

1. Dėjvas mandrej padarė, 4. Kyk yr pėjvo žolėlu

Kad mergyštą sutvėrė; 

Stonas mergū gražiausis, 

Už žemčiūgą brąngiausis;

Ukatikis išpildyti, 
Mergų stėną užlajkyti, 

Būsi kajp žvajgžde.
ds

2. Kajp daržėly žolėlės, 

Tajp cnatlyvos mergelės; 
Žyd žolėlė žalumu 

Ir mergėlės jauniimu;

Kajp ąnt dąngaūs švejt 

žvajgždėlės, 

Tajp cnatlyvos žyd mergelės

Cnėtomis sava.

3. Rejk tąn stoną mylėti 

Ir pryž svrėtą tylėti, 

Kąn ąnt savęs girdėsi, 

Rejk kąntrėj nukęntėti;

Būsi dąngūj pasvad'inta, 

Su amolajs išaukštinta 

Tarp žvejsifi žvajgždžiū.

Ir kvėpančiu lapėlu, 

Kas anū yr žydejims, 

Vasarvidiu klestejims!

Jaunikajtis, atėjdamas 
Ir su dalgiii nuklrsdamas, 

Atjem gražūmą.

5. Ir tu esi mergelė 

Kajpd pėjvo žolelė, 

Turi gražų žejdėlį, 

Ąnt galvos vajnikėlį;

Ja tu busi geros mados,

Nieks ne atims tava cnatos 

Mergystos tava,

6. Ak, Dėjve, kas taj yra, 

Kad maž t-ėr svietą čyra, 

Ne pildą Dėjva valės, 

Stūjos didės savalės;

Jaunikajtej ir mergelės, 

Kuri žydit kajp kviėtkėlės, 

Raminkit sb.vę.
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1506

l. Dievas mandriai padarė, 
Kad mergystę sutvėrė:

Stonas mergų gražiausias, 
Už žemčiūgą brangiausias!
Ukvatykis išpildyti, 
Mergų stoną užlaikyti, 
Būsi kaip žvaigždė.

2 k.

4. Kiek yr pievoj žolelių 
Ir kvepiančių lapelių, — 

Kas anų yr žydėj ims, 
Vasarvidžiu klestėjims! 
Jaunikaitis, ateidamas 

Ir su dalgiu nukirsdamas, 
Atim gražumą.

2. Kaip daržely žolelės, 

Taip cnatlyvos mergelės: 
2yd žolelė žalumu 
Ir mergelės—jaunumu; 
Kaip ant dangaus švieč žvaigždelės, 
Taip cnatlyvos žyd mergelės 
Cna tomis savo.

5. Ir tu esi mergelė 
Kaipo pievoj žolelė, . 
Turi gražų žiedelį. 
Ant galvos vainikėlį.

Jei tu būsi geros mados, 
Nieks neatims tavo cnatos, 
Mergystės tavo.

3. Reik tą stoną mylėti 
Ir prieš svietą tylėti, 
Ką ant savęs girdėsi, 
Reik kantriai nukentėti, — 

Būsi danguj pasodinta, 

Su aniolais išaukštinta 
Tarp šviesių žvaigždžių.

6. Ak dieve, kas tai yra, 
Kad maž tėr svieto čyro, 
Nepildo dievo valios, 
Stojos didžios savalės! 
Jaunikaičiai ir mergelės, 
Kurie žydit kaip kvietkelės, 
Raminkit savel
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7. Kyk yr miškė paukštėlu 

Ir linksmiausiu baisėtu, 

Kas and yr gejddjims, 

Pavasary lakidjims! g

Ir tu gejdok kajp paukstėlis, 

Brąngūs būsi broterėlis

Mergystes stėna.

8. Ljnksmii mums yr klausytis, 

Pavasary žvalgytis;

Birb žemės vabalėlej, 

Ąnt orą gejd paukštelėj;

B ėdi n žmdgą ir mygtantį, 

Ljnksmin ir kelti ėjnantj

Brąngėjs balsėlejs.

Kajp paukštelis ąnt tvoros 

Ne turėdama sau poros, 

Kad yr šilti dejnėlė, 

Lpiksmin sava širdelę, 

Garbiu Dėjvą lakidjimu 

Ir visdtau čipčidjimu

Pagil sylėlės.

1501

1. Ak, kas tajp brąngtis 

Ir pilnas gerybės, 

Kursaj sutvėrė | 
Žolėtu gražybes?!

2. Rūpinos mėrgos, 

Kajp rūtus pasėti, 

O pasėjusios, 

Dijlej nuravėti-

S. Nū sųnkids prdetos 

Pavarga mergėlės, 

Numy kajp parėjt, 

Patiėšyji žolelės.

4. D'ldej nuvargusios 

Ne ėjta ilsėti,

Alė į darželį 

Rūtų pavejzeti.

b. Marnastis sviėta 
Audrus yr už mėką, 

Alė iš žolėtu

Tur d'idę patiėką.

6. lenkėj ktmena 

Ąnt Dėjva galybės, 

Kad prislskaba

Kviėtkėlu gražybės.

7. Kvėpantės rožės

Ir žali rutėlej 

And patiėšyja

Verksmingą širdelę.



7. Kiek yr miške paukštelių 
Ir linksmiausių balselių, — 
Kas anų yr giedojims, 
Pavasarį lakiojims!
Ir tu giedok kaip paukštelis, 
Brangus būsi broterėlis 
Mergystės stono!

8. Linksma mums yr klausytis, 
Pavasarį žvalgytis: 
Birb žemės vabalėliai, 
Ant oro gied paukšteliai, 
Budin žmogų ir miegantį, 
Linksmin ir keliu einantį 
Brangiais balseliais.

9. Kaip paukštelis ant tvoros, 
Neturėdams sau poros. 
Kad yr šilta dienelė, 
Linksmin savo širdelę, 
Garbin dievą lakiojimu 
Ir visokiu čipčiojimu 
Pagal sylelę.

1507

i. Ak, kas taip brangus 
Ir pilnas gėrybės, 
Kursai sutvėrė I % 
Žolelių gražybes? j

2. Rūpinos mergos, 
Kaip rūtas pasėti, 
O pasėjusios — 
Dailiai nuravėti.

3. Nuo sunkios procios 
Pavargo mergelės, 
Namo kai parein, 
Patiešija žolelės.

4. Didžiai nuvargusios 
Neeina ilsėti, 
Ale į darželį 
Rūtų paveizėti.

5. Marnastis svieto 
Anoms yr už nieką, 
Ale iš žolelių 
Tur didžią patieką.

6. Tankiai atmena 
Ant dievo galybės, 
Kad prisiskabo 
Kvietkelių gražybės.

7. Kvepiančios rožės 
Ir žalios rūtelės 
Anų patiešija 
Verksmingą širdelę.
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8. Cnatlyva mergšė 

Nor rūtus ravėti, 

Kurt ne-cnatiyva, 
Ne nor ni vejžėti.

9. Ljnksminkitis, mergos, 

Iš rūtų daržėla

Ir ne nutrėtykit 

Sava vajnikėla.

10. Kajp švėjsi žvakė 

Liktūriuj žibeja 

Į visas šalis, 

Kol knatą turėja,

11. Knatą pritrukusios, 

Užgesa žvakelės, 
V 
Šalna kad uzėjtl

Nuvirin žoleles.

12. Bet vajnikėlį

Ne nušaldysi, 

Kurį cnatose 

Savę užtajkysi.

13. Kajp pilnas menu 

Tu r dldę švejsybę, 

Tajp ir mergelės— 

Ąnt galvos gražybę.

14. Kajp ploną stiklą 

Gal vėjkej sukblti, 

Tajp ir jaunystėj 

Gal vėjkej nupulti.

15. Verk vajnikė'lis, 

Ąnt žemės gulėdams, 

Verk tėtušėlis, 

Ąnt tavęs vejzdėdams.

16. Kūkęn, dukterėlė, 

Tu turi širdėlę, 

Kurį nutrotyjej 

Rūtų vajnikėlį? '

17. Sviėts to ne žiną, 

Kokie atėjs lajkaj, 

Motyna ne žiną, 

Kokie užaugs yajkaj.

18. Kurį mergėlė 

Užlajka cnatėlę, 

Ta žibės dąngūj, 

Kajp švėjsi žvajgždėlė.

•19. Sėskitis, mergos, 

Tarp pujkiū žolėlur 

Kajp ajniolėlej, 

Tarp švejsiū žvajgždėlu.

15OS.

1. Sėd matūšė 
Svirną lovo, 

Beržą rykštė r<nko,

A, a, a, o dza, dza, 
Bėrža rykštė r^nko.
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8. Cnatlyva mergelė 
Nor rūtas ravėti, — 
Kuri necnatlyva, 
Nenor nė veizėti.

9. Linksminkitės, mergos, 
Iš rūtų darželio 
Ir nenutrotykit 
Savo vainikėlio!

10. Kaip šviesi žvakė 
Liktoriuj žibėjo 
Į visas šalis, 
Kol knatą turėjo,

11. Knato pritrukusios, 
Užgeso žvakelės.
Šalna kad užein, 
Nuvirin žoleles,

12. Bet vainikėlį 
Nenušaldysi, 
Kuri cnatose 
Save užlaikysi.

13. Kaip pilnas mėnuo 
Tur didžią šviesybę, 
Taip ir mergelės — 
Ant galvos grožybę.

14. Kaip ploną stiklą 
Gal veikiai sukulti, 
Taip ir jaunystėj 
Gal veikiai nupulti.

15. Verk vainikėlis, 
Ant žemės gulėdams, 
Verk tėtušėlis, 
Ant tavęs veizėdams.

16. Kokią, dukterėle, 
Tu turi širdelę, 
Kuri nutrotijai 
Rūtų vainikėlį?

17. Sviets to nežino, 
Kokie ateis laikai, 
Motina nežino, 
Kokie užaugs vaikai.

18. Kuri mergelė 
Užlaiko cnatelę, 
Ta žibės danguj 
Kaip šviesi žvaigždelė

19. Sėskitės, mergos, 
Tarp puikių žolelių, 
Kaip aniolėliai 
Tarp šviesių žvaigždelių!

1508

l. Sėd motušė 
Svirno lovoj, 
Beržo rykštė rankoj, 
A a a, o dza, dza, 
Beržo rykštė rankoj.
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2. Sėd dukrėlė 

Sveiiū šalė

Su svečiiJ bernėlu, 

A, a, a, o dza, dza, 

Su sveSiii bernėlu.

1. Aj, kūlau, kūlau, 
v
Siaudus be grudd, 

Padariaū alutį |
Grynu aviz'd. i

2. Mana albtis, 

Saldūs midūtis,— 

Ąngeriau mergelę

SkAjstej raudoną.

3. Mina angėrta, 

Pačestavota, 

Išeju j lįnką
V

Sejnėla grėbti.
V

4. Sejnėlį grėbė, 

Graūdej raudėja, 

Pri judės žemelės

Prisikrlsdama:—

3. Išsilaužia

Bėrža rykštę, 

Mokysiu mergėlę, 

A, &, u, o dza, dza, 

Mokysiu mergėlę.

1509.

5. Aj, z*ėmė, z'ėmė, 

J ūda z’emėlė, 

Atėmej titylį
Ir matulelę.

6. Atėmej mana 

Tltį, rnathtę, 

Atimkis ir minę

Vargu mergelę.

7. Žemėlė tarė, 

Atsakydama:—

Ne jsisiulosi, 

Vargė būdama.

8. Vargely gimiau, 

Vargėly augau, 

Už vargū bernėla

Ir ištekėjau.

1510.

1. Dėjvas žiną, kas nutlka 

Kur mylimasis pallka?

Ar girėlė paklajd'ina, I , 
? ds

Ar jūrelė nuskandina? J
620



2. Sėd dukrelė 
Svečioj šaly 
Su svečiu berneliu, 
A a a, o dza, dza, 
Su svečiu berneliu.

3. Išsilaušiu 
Beržo rykštę, 
Mokysiu mergelę, 
A a a, o dza, dza, 
Mokysiu mergelęl

1509

l. Ai, kūliau, kūliau 
Siaudus be grūdų, 
Padariau alutį l 2 k 
Grynų avižų. j

2. Mano alutis, 
Saldus midutis, — 
Antgėriau mergelę 
Skaisčiai raudoną.

3. Mano antgerta, 
Pačestavota, 
Išėjo į lanką 
Šienelio grėbti.

4. Šienelį grėbė, 
Graudžiai raudojo, 
Prie juodos žemelės 
Prisikrisdama:

5. — Ai žeme, žeme, 
Juoda žemele, 
Atėmei titilį 
Ir motulėlę!

6. Atėmei mano 
Titį motutę, 
Atimkis ir mane, 
.Vargų mergelę!

7. Žemelė tarė 
Atsakydama: 
— Neįsisiūlysi, 
Varge būdama!

8. Vargely gimiau, 
Vargely augau, 
Už vargų bernelio 
Ir ištekėjau!

1510

l. Dievas žino, kas nutiko,
Kur mylimasis paliko: 
Ar girelė paklaidino, 
Ar jūrelė nuskandino?
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2. Po kalnėlus vajkščiodamas, 
ŽemūgČles rankiodamas: —

Pripilki pejnėlu blddą, 

Valgysi? ilgas a būdu.

3. Kur beg sraiinus vąndenelis, 

Tįn lakiėja vanagėlis,

Tjn aš avėlės ganysiu, 

Tįn tu minę apląnkysi.

Imk, bernėli, man už rąnkės.

Palydė'ki ben par lauką;

Bijati sragni susėdė'lu

Ir anų vajnū kalbėlu.

1511.

1. Ėd zujkėlis rugius 

Pas dvdrą, pas dvarą, 
v 
Šaudyklėj šaudykles 

Uždara, uždara, 

Į budėles subėgiėja, | 
Apy zūjkį sudumdja | ds 
Su šaudykle, su šaudykle. ’

'2. Ponas slūgaj tarė: 

Nušaukit, nušaukit. 

Slūga jam atsakė: 

Juk aš ne pons, juk aš 

ne pons.
Slūga, kad šunū sušiika, 

Zdjkis ko vejkiaūs į mišką:— 

Jau aš pons, jau aš pons.

3. Zdjkis triubii balsą 

Išgirdęs, išgirdęs, 

Ausėles pastatę, 

Išvirtęs, išvirtęs,

Sė'da savej pamlslyti, 

Testamęntą parašyti

Marlngą, marlngą.

4ų Kajp šaudyklėj zūjkį 

Pamatė, pamatė, 
Vistis keltis šunimis 

Apstatė, apstatė,— 

Sise, sise, na tu, na tu, 

Mūša, šunys plaukus draska

Zujkėluj, zujkėluj.

5. Beda, kad aš esmii

Zujkėlu, zujkėlu, 

Bijaūsi paradytis 

Ąnt kėlu, ąnt kėlu,

Ąnksti rytą žkys gė'dos, 

Išauš dėjna, bus man bė'dos, 

Sirata, si ra ta.



2. Po kalnelius vaikščiodamas, 
Žemuogėles rankiodamas: 
— Pripilki pienelio bliūdą, 
Valgysiv uogas abudu!

3. Kur bėg sraunus vandenėlis, 
Ten lakioja vanagėlis, — 
Ten aš aveles ganysiu, 
Ten tu mane aplankysi.

4. — Imk, berneli, man už rankos, 
Palydėki bent per lauką, — 
Bijau sragių susiedėlių 
Ir anų vairių kalbelių!

1511

i. Ed zuikelis rugius 
Pas dvarą, pas dvarą, 
Saudikliai šaudykles 
Uždaro, uždaro, 
Į būdeles subėgioja, )
Apie zuikj sudūmoja | 2 k.
Su šaudykle, su šaudykle. J

3. Zuikis, triūbų balsą 
Išgirdęs, išgirdęs, 
Auseles pastatęs, 
Išvirtęs, išvirtęs, 
Sėdo savei pamislyti, 
Testamentą parašyti 
Maringą, maringą.

2. Ponas slogai tarė:
— Nušaukit, nušaukitl
Slūga jam atsakė:
— Juk aš ne pons, juk aš ne pons!
Slūga kad šunų sušuko, 
Zuikis ko veikiau j mišką: 
— Jau aš pons, jau aš pons!

4. Kai šaudikliai zuikį 
Pamatė, pamatė. 
Visus kelius šunimis 
Apstatė, apstatė:
— Sise, sise, na tu, na tu! 
Muša, šunys plaukus drasko 
Zuikeliui, zuikeliui.

5. Bėda, kad aš esmu 
Zuikeliu, zuikeliu, 
Bijausi parodytis 
Ant kelio, ant kelio, — 
Anksti rytą akys gėdis, 
Išauš diena — bus man bėdos, 
Sirata, sirata!

623



6. Kąn aš tyms šaudyklams 

Padariau, padariau, 

Ar iš sodną bltis 

Išvariad, išvanati,

Ar papjoviau avinėlį, 

Ar veršelį, ar gajdėlį?

Ak, ne-vyns, ak ne-vyns!

7. Kąn aš tyms šaudyklams 

Padariau, padariad, 

Aš anyms iškados 

Ne dariati, ne dariati, 

Nors rugiffse tąnkej s&lu, 

.Po lajškėlį te sučdu,

Ne kajp jautis, ne kajp 

jautis.

8. Aš ne numyniojau 

Takėlus, takėlus, 

Bėgau pejvoms, dirvoms 

Vįndėlejs, vjndėlejs, 

Bėga u grėjtaj, tlšku, tašku, 
V 
Šovė any, p'išku, pašku

Zujkėlį-bernėlį.

9. Atėjkite, brolej, 

Sesėlės, sesėlės, 

Visš. giminėlė 

Ir gęntys, ir gęntys, 

Ej, brolėlej, o sesėlės, 

Glauskit minę pri širdelės

Mirštantį, mirštantį.

V

10. S6vė zujkėlus 

Par širdį, par širdį, 

Bė'ga, laša kraujas 

Zašėlu, lašėlu,

Ir pašovė akis, kaktą, 

Ir padarė zūjkį aklą

Zujkėlį, bėdnėlį.

U. Ziijkia skurdę — 

į darbą, į ddrbą, 

Zūjkia udegdę 

Į skarbą, į skarbą, 

Atidifdams Dėjvuj dvasę, 
Žadė'dams šaudyklams kuną:-

Te-sučd, te-suė'd.

151«.

1. Tilvlks parvedė kejlėlę 

Jauną, ne-bag6tą,

Pripūtė žvirblis, bu- 

čižva;
Ne vejz, kad ženota.

ds
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6. Ką aš tiems šaudikliams 
Padariau, padariau? 

Ar iš sodo bites 
Išvariau, išvariau, 
Ar papjoviau avinėlį, 
Ar veršelį, ar gaidelį? 
Ak, nevyns, ak, nevyns!

7. Ką aš tiems šaudikliams 
Padariau, padariau? 
Aš aniems iškados 
Nedariau, nedariau, 
Nors rugiuose tankiai sėdžiu, 
Po laiškelį ten suėdu — 

Ne kaip jautis, ne kaip jautis.

8. Aš nenumyniojau 
Takelius, takelius, 
Bėgau pievoms, dirvoms 
Vindeliais, vindeliais, 
Bėgau greitai tišku tašku, 
Šovė anie pišku pašku 
Zuikelį bernelį.

9. Ateikite, broliai 
Seselės, seselės, 
Visa giminėlė 
Ir gentys, ir gentys! 
Ei broleliai, o seselės, 
Glauskit mane prie širdelės 

Mirštantį, mirštantį!

10. Šovė zuikelius 
Per širdį, per širdį, 
Bėga laša kraujas 
Lašeliu, lašeliu, 
Ir pašovė akis, kaktą, 
Ir padarė zuikį aklą, 
Zuikelį biednelį!

II. Zuikio skūrelę— 
l darbą, į darbą, 
Zuikio uodegėlę — 
Į skarbą, į skarbą, 
Atiduodams dievui dvasią, 
Žadėdams šaudikliams kūną: 
Tesuėd, tesuėd!

1512

l. Tilviks parvedė kielelę 

Jauną, nebagotą, 
Pripuolė žvirblis, bučiavo, Į g k 
Neveiz, kad ženota. f
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2. 'Pavasary dejnds mėtė 

Padkštej eiuldineja, 

O ivirblėlis-nabagė'lis 

Pats vejns šokinėja.

3. Zvirbia pdtę, vist matė, 

■ Kad suėdė katė', 

Ir pallka vejns našlelis 
Žvlrblis-nabagė'lis.

4. . Tilvlks ąnt zvirbia su- 

pfka, 

Vejzė'k, kajp nuv/ka;

Tilvlks žvirblį privikėja(*),  

Plunksnas padulkė'ja.

(*) Priviketi =- primOšti.

5. Tilvlks žvirblį ved į prdvą, 
Žvirblis lęnd par tvdrą; 

Po kanapių plačiu lapu

Žvirblis pasislėpė.

6. Tilvlks vanaguj apsktįn 

dė,— 

Kad žvirblį sulėstu, 

Ir ano plunksnas ir kau

lus 

į laukės išmestu.

7. Vanags, žvirblį kajp ne 

radęs, 

Pilie ąnt tilviką;

Tilvlks, vanagą pamatęs, 

Didelėj sukllka;

8. Su sava jauna kejlėle

. Lė'kė į pelkėlę.

Vanags anįn ne nutvė'rė;

Vąnden/ panė'rė.

9., Tįn anOdu gyvęndamu, 

Sunešė lizdėlus;
Jauna kejlė' išperė'ja

Pujkiiis -tilvikelus

10. Tikras ifijbis, sėniš Rfijbis, 

Tįn be-stirinė'dams, 

Ir ąntė'ja tus paukštėlus, 
v 
Cėsą be-turė'dams.

U. Tilvlks šatikės pri kaj- 

myną, 
Kurs arti gyvena,— 

Tegii and kudikė'lus

Nu Rūjbia atjema

12. Kajm/ns bė'ga pri ber

nioką, 

Vardii Tadeušą,— 

Pajė'męs kokįn mitoką,

TegO Rfijbį mOša.
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2. Pavasarį dienos mete 
Paukščiai čiuldinėjo, 
O žvirblelis nabagėlis 
Pats viens šokinėjo.

3. Žvirblio pačią, visi matė, 
Kad suėdė katė, 
Ir paliko viens našlelis 
Žvirblis nabagėlis.

4. Tilviks ant žvirblio supyko, 
Veizėk, kaip nuvyko, — 
Tilviks žvirblį privikėjo, 
Plunksnos padulkėjo.

5. Tilviks žvirblį ved į provą, 
Žvirblis lend per tvorą, — 
Po kanapių plačiais lapais 
Žvirblis pasislėpė.

6. Tilviks vanagui apskundė, 
Kad žvirblį sulestų 
Ir ano plunksnas ir kaulus 

Į laukus išmestų.

7. Vanags, žvirblį kai neradęs, 
Puolė ant tilviko, 
Tilviks, vanagą pamatęs, 
Dideliai sukliko.

8. Su savo jauna kielele 
Lėkė į pelkelę.
Vanags aną nenutvėrė, — 
Vandeny panėrė.

9. Ten anuodu gyvendamu 
Sunešė lizdelius, 
Jauna kielė išperėjo 
Puikius tilvikėlius.

10. Tikras luibis senis Ruibis, 
Ten bestyrinėdams, 
Ir antėjo tuos paukštelius, 
Cėsą beturėdams.

11. Tilviks šaukės prie kaimyno, 
Kurs arti gyveno, — 
Tegu ano kūdikėlius 
Nuo Ruibio atima.

12. Kaimyns bėgo prie berniuko, 
Vardu Tadeušo,— 
Paėmęs kokį mietuką, 
Tegu Ruibj muša.
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13. Rūjbis tekins paukštėlus 

nėšens, 

Pulė | kuknlkę;

Tadeušas ne prig/nęs, 

Bet sūnys apnykę.

14. Rujbienėpaūkštius sutajsė, 

Sūdė į geldėlę

Ir pakė'lė sava martej 

Gražų prašmįntėlį.

15. Par to prašmjntinia gra

žybę 

Rūjbj pripeneja;

Atsisė'dęs ąnt purvyną, go 

Didelėj duksėja.

16. Vėjną kartą tjn pas tvartą 

Kad Rūjbis atgulė,

Tilvike atlėkė, su snapū 21 

Jam kaktą prakūlė.

17. Atsibodęs ne žinoja, 

Kas an^n kušina;

Tarė, kad pati ąnt juka

An$n pakibina:—

Mana myloji duselė, 

Pardaužėj kaktėlę, 

Visas krauju apsipylau, 

Apžiūtpa akelė.

Pati barė, vyruj tarė:— 

Turi kamarėlę, 

Įėjęs dėl ko ne guli

Į sava lovėlę?

Tava dūmas yra dobas (*)  

Patios ne klausyti,

(*) D6bas=notūra.

Be-vėlyji daug kęntetų 

Svejkatą pridėti.

Aš girdėjau ir regėjau 

Tilvikus lakidjant, 

Tavęs niekur ne užėjau, 

Kur guli mejgojint?

1513.

1. O, tu, ožėli, 

Cinanagėli,

2. Cinanagėli, 

Cinacibukeli,

3. Kur dėjej, kur padėjej, 

Cinu cibukėlį?

4. Nunešiau, įmečiau 

Į ežerėlį.

628



13. Ruibis tekins paukštelius nešins 
Puolė į kuknikę, 

Tadeušas nepriginęs, 
Bet šunys apnikę.

14. Ruibienė paukščius sutaisė, 
Sūdė į geldelę
Ir pakėlė savo marčiai 
Gražų prašmintėlį.

15. Per to prašmintinio grožybę 

Ruibį pripenėjo;
Atsisėdęs ant purvyno, 
Dideliai dūksėjo.

16. Vieną kartą ten pas tvartą 

Kad Ruibis atgulė, 

Tilviks atlėkė, su snapu 
Jam kaktą prakūlė.

17. Atsibudęs nežinojo, 
Kas aną kušino, — 
Tarė, kad pati ant juoko 

Aną pakibino:

18. — Mano mieloji dūšele, 
Perdaužei kaktelę, 

Visas krauju apsipyliau, 
Apžiulpo akelė!

19. Pati barė, vyrui tarė: 
— Turi kamarėlę, 
įėjęs dėl ko neguli 
Į savo lovelę?

20. Tavo durnas yra dobas 

Pačios neklausyti, 
Beveliji daug kentėti, 
Sveikatą pridėti.

21. Aš girdėjau ir regėjau 
Tilvikus lakiojant, 
Tavęs niekur neužėjau,— 
Kur guli miegojant?

1513

1. — O tu, oželi 
Cinanagėli,

2. Cinanagėli, 
Cinacibukėli,

3. Kur dėjai, kur padėjai 
Cino cibukėlį?

4. — Nunešiau, įmečiau 
Į ežerėlį.
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5. Kur tas, kamė tas 

Gilūs ežerėlis?

6. Atbė'ga, išgėrė 

Trys širvi žirgaj.

7. Kur ty, kamė ty 

Trys širvi žirgaj?

8. Nubėga, išbėga 

Žalėjs vejškelėlejs.

9. Kur ty, kamė ty 
Žalį vejškelelęj?

10. Atbėga, nupjovė 

Trys seni žydaj.

15

1. Augin manę matušėlė, 

Kajp žalą rutėlę; | ds. 

Augindama, pažadėja 

Į svėtę šalelę.

2. Ir atjoja jauns bernėlis 

Iš svetios šalelės, 

Ir pririša jūdbėrelį 

Pri rūtų daržėla.

3. Ir išėjna pamulūjtė 

Iš rūtų daržėla, 

Išneš, Išneš vajnikelį 

Ąnt baltu rąnkelu.

11. Kur ty, kamė ty 

Trys seni žydaj?

12. Nubėga, sulipa 

Į kumpą lėjpą.

13. Kur ta, kamė ta 

Yra kųmpė, lėjpa?

14. Atbėga, pagraužė 

Trys jaunos vožklkės.

15. Kur tos, kamė tos 

Trys jaunos vožklkės?

16. Atbėga, sudarėm 

Su kiaūlėmis j kūtį.

1

4. Klausinėja bernužėlis, 

Ko verts vajnikėlis?

Ar du šįmtiJ, ar tris šįmtds, 

Ar pustrėčia špnta?

5. Tamstos verta kepurėlė 

' Pūsę skatikė'lu, 

O šis mana vajnikėlis 

Trijū tukstąntelu.

6. Ja už blogą bajorėlį 

Ugny sudeginsiu, 

Ja už gėrą mužikėlį, 

Skrynėlė lajkysiu.
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5. — Kur tas, kame tas 
Gilus ežerėlis?

6. — Atbėgo, išgėrė 
Trys širvi žirgai.

7. — Kur tie, kame tie 
Trys širvi žirgai?

8. — Nubėgo išbėgo 
Žaliais vieškelėliais.

9. — Kur tie, kame tie, 
Žali vieškelėliai?

10. Atbėgo, nupiovė 
Trys seni žydai.

1514

l. Augin mane motušėlė 
Kaip žalią rūtelę, (2 k.) 
Augindama pažadėjo 
I svečią šalelę.

u

2. Ir atjojo jauns bernelis
Iš svečios šalelės, 
Ir pririšo juodbėrėlį 
Prie rūtų darželio.

3., Ir išeina paniulaitė 
Iš rūtų darželio, 
Išneš, išneš vainikėlį 
Ant baltų rankelių.

II. — Kur tie, kame tie 
Trys seni žydai?

12. — Nubėgo, sulipo 
į kumpą liepą.

13. — Kur ta, kame ta 
Yra kumpa liepa?

14. — Atbėgo, pagraužė 
Trys jaunos ožkikės.

15. — Kur tos, kame tos 
Trys jaunos ožkikės?

16. — Atbėgo, sudarėm 
Su kiaulėmis į kūtįl

4. Klausinėjo bernužėlis: 
— Ko verts vainikėlis?
Ar du šimtu, ar tris šimtus, 
Ar pustrečio šimto?

5. — Tamstos verta kepurėlė 
Pusę skatikėlio, 
0 šis mano vainikėlis 
Trijų tūkstantėlių!

6. Jei už blogo bajorėlio, — 
Ugny sudeginsiu, •
Jei už gero mužikėlio, — 
Skrynelėj laikysiu!
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1515

1. O, merglkė-lęndersk'lkė,'!
Augk bęnt porą metu, f

Aš tivę parvėsiu 
Sėkmą rudenėlį,

6. Ne paaugs ąnt stogą 
Žaloji lejpėlė, 

Ne išsprogs girelė 
Sausoji lazdelė.

2. Kad žydes, kad klėstė's 

Baltį akmenėlej, 

Kad išslrps glūsnėlej, 

Raudonos ūgėlės,

J. Kad paaugs ąnt stčga 
Žalūjį lejpėlė, 

Kad išsprogs girėlė 

Sausoji lazdėlė.

7. O kad aš išjosiu 

Jaunas karejvė'lis, 

Ar pažinsi tu minę, 

Jaunoji mergėlė?

8. Aš tavim znajminus 

Po bėru žirgėlu: 

Tava žirgas jūdbėrėlis, 

Dėjmęnta balnėlis,

4. Ak, ne-tėjsa, bernėli, 

Tu minę vilūji, 

Ne žydės, ne klestės 

Baltį akmenėlej,

9. Tava žirgas jūdbėrėlis, 

Dėjmęnta balnėlis, 
Auksą lėjti pęntinėlej, 

Sidabrą kilpėlės;

6. Ne žydes, ne klestės 

Baltį akmenėlej, 

Ne išslrps glūsnėlej, 

Raudėnos ūgėlės,

10. Rūdos akys, lęnks lejmff, 

Mejllngi žodėlej, 

Plėnos lūpos, balta vejdėlls, 

Geltėni plaukėlej.

1516.

Aug galūnėlė aukštesnėj, 
Ljnkst pasakėlės žemėsnej- ds

(♦) Lęnks, = jsigmauz’ęs.
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Auga kėjme žaloji,



1515

i. — O mergike lenderskike, l $ 
Auk bent porą metų, j 
Aš tave parvesiu l 2 k 
Sekmą rudenėlį, J

6. Nepaaugs ant stogo 
Žalioji liepelė, 
Neišsprogs girelėj 
Sausoji lazdelė.

2. Kad žydės, kad klestės 
Balti akmenėliai, 
Kad išsirps gluosneliai, 
Raudonos uogelės,

7. — O kad aš išjosiu, 
Jaunas kareivėlis, 
Ar pažinsi tu mane, 
Jaunoji mergele?

3. Kad paaugs ant stogo 
Žalioji liepelė, 
Kad išsprogs girelėj 
Sausoji lazdelė.

4. — Ak, netiesa, berneli, 
Tu mane vilioji, 
Nežydės, neklestės 
Balti akmenėliai;

5. Nežydės, neklestės 
Balti akmenėliai, 
Neišsirps gluosneliai. 
Raudonos uogelės,

8. — Aš tavim znaiminuos 
Po bėru žirgeliu: 
Tavo žirgas juodbėrėlis, 
Deimanto balnelis;

9. Tavo žirgas juodbėrėlis, 
Deimanto balnelis, 
Aukso lieti pentinėliai. 
Sidabro kilpelės;

10. Rudos akys, lenks liemuo, 
Meilingi žodeliai, 
Plonos lūpos, balts veidelis, 
Geltoni plaukeliai!

1516

l. Augo kieme liepelė, 
Augo kieme žalioji, 
Aug galūnėlė aukštesniai, 
Linkst pašakėlės žemesniai.
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2. Kad aš po kėjmą vAj- 3. Kad aš po daržą vaj-

kščiojau, 

Kad aš po kejmėlj vaj- 

kšėiojau, 

Kėjma vejelė praz’yda, 

Kad štavėjė'les išvyda

kščiojau, 

Kad aš po darželį vaj- 

kščiojau, 

Daria z’olėlės praz’yda, 

Kad ravėjeles išvyda.

1517

1. Visi skersi pavyduklej 5. O kad aš išėjai

I manę vejzeja,

Kad regė'ja manę jauną 

Su bernėlu kalbant.

Ąnt aukšta kalnėla, 

Kur gejdoja votųngelė 
Devynejs balsėlejs, —

2. Kad manę ketina 

Ugny sudeginti, 

Arbk upė' nuskąndlnti, 

Nu tdvęs atskirti,

6. Ne volungės balsas, 

Ne medes paukštėla, 

Tataj mana bernužė'lis 

Manęs pagedava.

3. Aš niė'ka ne bojau, 
Širdelė dūmojau, 

Vis uz* gėrą paturėjau, 
Širdelė dumdjau:

7. O kad aš išgirdau 

Varpėlu zvanyjant, 

Jau surūda širdis mana, 

Jau dabkr atskyrė.

4. Tegb any kalba, 

Kąn patys išmana, 

Tegii saka, kąn įmana. 

Aš mėka ne bėjau.

8. Atskirk tokyms, pone, 

Bęnt barzdą nu snbkia, 

Kajp atskyrė mejlus zodius 

Vedūm maloniausius.
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2. Kad aš po kiemą vaikščiojau, 
Kad aš po kiemelį vaikščiojau, 
Kiemo vejelė pražydo, 
Kad šlavėjėles išvydo.

3. Kad aš po daržą vaikščiojau, 
Kad aš po darželį vaikščiojau, 

Daržo žolelės pražydo, 
Kad ravėjėles išvydo.

1517

i. Visi skersi pavyduoliai
Į mane veizėjo, 
Kad regėjo mane jauną 
Su berneliu kalbant.

2 k.

5. O kad aš išėjau 
Ant aukšto kalnelio, 
Kur giedojo volungei ė 
Devyniais balseliais, —

2. Kad mane ketino 
Ugny sudeginti 
Arba upėj nuskandinti, — 
Nuo tavęs atskirti,

6. Ne volungės balsas, 
Ne medės paukštelio, 
Tatai mano bernužėlis 
Manęs pagedavo.

3 Aš nieko nebojau, 
Širdelėj dūmojau, 
Vis už gera paturėjau, 
Širdelėj dūmojau:

7. O kad aš išgirdau 
Varpeliu zvanijant, 
Jau surūdo širdis mano, 
Jau dabar atskyrė!

4. Tegu anie kalba, 
Ką patys išmano, 
Tegu sako, ką įmano, 
Aš nieko nebojau!

8. Atskirk tokiems, pone, 
Bent barzdą nuo snukio, 
Kaip atskyrė meilius žodžius, 
Vedum maloniausius!
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ISIS.

1. Par kėjmą jėdams 

Į ratu ddržą, 

Aj, aj, aj, aj, ()  
Išlaužysiu rutėlu,

*

2. O kad sugrjnšiu 

Ąntrą kartėlį,

(*) Ąnt to pavydaia po ąntri ajli pridėk „aj, aj, aj, aj* 

kėžnam posme žemiaūs.

Iš šaknėlu išrausia.

3. O kad sugrlnši 

Ąntrą kartėlį, 

Nustčsi judbėrelį.

4. Kad to nustosiu, 

Kitą nupirksiu, 

Ne tyk mana pinįgi.

5. Mina pinįgfi
V
Sesi šįmtėlej, 

Nupirksiu judbėrėlį.

* 

* ♦ 
6. O sakiai, sakiai 

Sava sesėlej: 

Ne ejk pro žirgu stijnę, 

7. O kad tu ėjsi 

Pro žirgu stajnę,) 

Nustosi vajnikela.

8. Kad to nustisiu, 

Kitą nupinsiu, 

Ne tyk mana rutėlu.;

9. Mina rutėlu

Sėšės iovėlės, 

Nupinsiu vajnikelį.

10. Kad ir nuplnsi, 

Bet ne nešidsi, 

Valelės ne turė'si; —

11.) Pudėlis kajsti, 

Kudėlis verpti, 

Lopišėlis lįnguti.

151».

1. O, jus, mergėlės 

Jaunosės, jaunosės,
Jus ne vilikit i 

Bernėlu jaunėju. į
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1518

l. — Per kiemą jodams 
Į rūtų daržą, 
Ai, ai, ai, ai, l g 
Išlaužysiu rūtelių,!

*

* Žemiau kiekviename posme po antrosios eilutės panašiai pridėk: „Ai, ai, ai, ai.“

2. O kad sugrįšiu 
Antrą kartelį, 
Iš šaknelių išrausiu!

3. — O kad sugrįši 
Antrą kartelį, 
Nustosi juodbėrėlio!

4. — Kad to nustosiu, 
Kitą nupirksiu, 
Ne tiek mano pinigų:

5. Mano pinigų 
Šeši šimteliai, — 
Nupirksiu juodbėrėlį!

6. O sakiau, sakiau
Savo seselei:
— Neeik pro žirgų stainią:

7. O kad tu eisi 
Pro žirgų stainią. 
Nustosi vainikėlio!

8. — Kad to nustosiu, 
Kitą nupinsiu, 
Ne tiek mano rūtelių:

9. Mano rūtelių
Šešios lovelės, — 
Nupinsiu vainikėlį!

10. — Kad ir nupinsi,
Bet nenešiosi, 
Valelės neturėsi:

ll. Puodelis kaisti, 
Kuodelis verpti, 
Lopišėlis linguoti.

1519

l. O jūs, mergelės 
Jaunosios, jaunosios, 
Jūs neviliokit | 
Bernelių jaunųjų, j
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2. Kad jus viloste 

Bernėlus jaunffsius, 

Jus nutrotyste 

Rūtų vajnikelį,

3. Kad aš išėjati, 

Jfida žėmė Ijnka,

Po mana kojėlėmis 
Žolėlė pavyta.

* 
♦ ♦

4. O, jus, bernėlej 

Jaunyjy, jaunyjy,

Jus ne vilokit 

Mergėlu jaunūju

5. Kad jus viloste 

Mergeles jaunases, 

Jus nutrotyste 

Jffdbėrj žirgelį.

6. Kad aš išėjati, 

Jffda žemė IJnka, 

Po mana kojėlėmis 
Žolėlė pavyta.

1520.

1. PI atike žąnsėlė | 
Par ezerelį, j

Gu,gu,gu, gu, gu, gu,| d8
Par ežerėlį. j

2. Ne-vėjna platikė, 

Su žąnsinė'lu, 

Gu, gu, gu, gu, gu, gu, 

Su žąnsinė'lu.

4. Tamė dvarėly 
Graži mergėlė, 

Bu, bu, bu, bu, bu, bu, 
Gražį mergėlė.

V

5. S6ka mergėlė 

M^ndrų kazoką, 

Cak, cak, cak, cak, cak, cak, 

M^ndrų kazėką.

3. Už to ėžera 

Naujas dvarėlis, 

Bu, bu, bu, bu, bu, bu, 

Natijas dvarėlis.

6. Ne-vėjna šėką, 

Su voketelu, 

Cak, cak, cak, cak, cak, cak, 

Su voketėlu.
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2. Kad jūs vilioste 
Bernelius jaunuosius, 
Jūs nutrotyste 
Rūtų vainikėli!

3. Kad aš išėjau, 
Juoda žemė linko, 

Po mano kojelėmis 
Žolelė pavyto.

4. O jūs, berneliai 
Jaunieji, jaunieji, 
Jūs neviliokit 
Mergelių jaunųjų:

5. Kad jūs vilioste 

Mergeles jaunąsias, 
Jūs nutrotyste 
Juodbėrį žirgelį!

6. Kad aš išėjau, 

Juoda žemė linko, 
Po mano kojelėmis 
Žolelė pavyto.

1520

l. Plaukė žąselė 
Per ežerėlį,
Gu gu gu, gu 
Per ežerėlį.

gu gu, 2 k>

2. Ne viena plaukė — 

Su žąsinėliu, 
Gu gu gu, gu gu gu, 
Su žąsinėliu.

3. Už to ežero 
Naujas dvarelis, 
Bu bu bu, bu bu bu, 
Naujas dvarelis.

4. Tame dvarely 

Graži mergelė, 
Bu bu bu, bu bu bu, 
Graži mergelė.

5. Šoko mergelė 
Mandrų kazoką, 

Cak cak cak, cak cak cak, 
Mandrų kazoką.

6. Ne viena šoko — 
Su vokietėliu, 
Cak cak cak, cak cak cak, 
Su vokietėliu.
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15«1.

1. Ganiai! džkas po kar

klynus, 

Ižsibrajdiati po purvynus, 

Sušlapau, sušalau. } ds.

2. Aš tu ožkti ne-b-ganysiu, 

Po karklynus ne-b-ląn- 

dysiu;
Nuplišaū, nutrukai!.

3. Karklu pyniau vajnikėlį, 

Anslsiautiau kvartukėlj, 

Nu sena aš merga.

4. Ar aš ne graži mergėlė, 

Keti! daryti vesėliję, 

Nors vėlėp rudenop, 

Kad ožkas surišiu 

Ir į tvartą sukištu.

5. Ožys kalbą pagirdeja, 

Man vesėliję pavydėja, 

Bėg, rėkdams, mikno- 

dams

Ir barzdikę krutnodams.

7. Ožys sakė„ ne, ne, ne,ne“. 

Kas kels vesėliję pėjmenej?

Man mylu ir gajlit,— 

Siratą kas mata?

8. Gerk bitva pejmenėiė, 

Mumis gynė į pejvėlę, 

Paėsti ktvašiu 

Ir tapėlu grąžui.

9. Ožys rėkė ir ne-b-edė; 

Ožta širdis dldej gėlė:— 

Pamatys, kas ganys 

Ne dus pejmff, išdvasys.

10. Ožys sakė „me-e-e-e“, 

Ožka sakė „ne, ne, ne, ne, 

Ne lėjskim žanytis, 

Ni žolelėmis straytis“

11. Ožys bitva dldtu pėnu, 
Šį’m ta ožkti kapitonu, 

Lyp vožkoms prašyti, 

Pejmenėlės stabyti.

6. Ožta širdis susigraužė, 12. 

Visos ožkos anįn klausė:— 

Ponkjti, kas rados, 

Ar ragi it k aj tau bados?
640

Visos ožkos subėgusės, 

ūdegėlės parėjtusės,

Pėjmenej klėniojas, 

Zaj žydą mos kojas,



1521

l. Ganiau ožkas po karklynus, 
Išsibra idžiau po purvynus, 
Sušlapau, sušalau. (2 k.)

2. Aš tų ožkų nebganysiu, 
Po karklynus neblandysiu, — 

Nuplyšau, nutrukau.

3. Karklų pyniau vainikėlį, 
Antsisiaučiau kvartūkėlį, — 
Na, sena aš merga.

4. Ar aš ne graži mergelė, — 
Ketu daryti veseliįą 
Nors vėlop rudeniop, 
Kad ožkas surišiu 
Ir į tvartą sukišiu.

5. Ožys kalbą pagirdėjo, 
Man veseliįą pavydėjo, 
Bėg rėkdams, miknodams 
Ir barzdikę krutnodams.

6. Ožio širdis susigraužė, 
Visos ožkos aną klausė: 
— Ponaiti, kas rados, 
Ar ragiukai tau bados?

7. Ožys sakė: — Ne, ne, ne. nei 
Kas kels veseliją piemenei? 
Man miela ir gaila, — 
Siratą kas mato?

8. Gera buvo piemenėlė, 
Mumis ginė į pievelę 

Paėsti atvašų 
Ir lapelių gražių.

9. Ožys rėkė ir nebėdė, 
Ožio širdis didžiai gėlė: 
Pamatys, kas ganys, 
Neduos piemuo — išdvasys.

10. Ožys sakė: — Me e e e ! 
Ožka sakė: — Ne, ne, ne, ne, 

Neleiskim ženytis 
Nei žolelėmis strajytis!

II. Ožys buvo didžiu ponu, 
Šimto ožkų kapitonu, 
Liep ožkoms prašyti, 
Piemenėlę stabdyti.

12. Visos ožkos subėgusios, 
Uodegėles parietusios, 
Piemenei kloniojas, 
Laižydamos kojas,
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13. Ir auselės sklautydamos, 

Sava ragūs kr aj p y damos, 

Pėjmenej vjnčavo 

Ir pejmūku čestavo.

14. Kad ana ūžkas mylėja, 

•Ožkos sūnus prižade ja, 

Ir ilgaj ne tęnsti 

Didiū sūriu sulėjtį.

15 Vėjna vargana ožkelė 

Pasigajla pejmenelę, 

Žadeja ganyti 

Ir karklynus lankstyti.

18. Pejmenėlė ratavoja 

Ir miškūse iškavoja 

Par žėjmą be kėjma, 

Vargdama, šėrdama.

19. O ptisę žejmės parėja, 

Nusivedus i į rėją 

Už pečių pastatė, 

Nieks an^n ne matė, 

A ni ko ne vęngė, 

Dar ląngiūką ūždęngė.

20. Kajp, alėja vasarė'lė, 

Ižgynusi, pejmenėlė 

Palėjda vožėlį 

Į ožkų pulkėlį

16. Ož/s džiaūgės, šokinėja 21. 

Ir par tvdras puldinėja, 

Miknodams, vipsodams, 

Pejmenelę dabūdams.

17. Kajp atėja rudenėlis 22. 

Praded rūpintis oželis;
Žadeja papjauti, 

Pradėja ąns blauti.

Gaspadėnus paregėja 

Ir iš džiaūgsma suvirpėjai, 

Klausinė, kajp dėjos, 

Kurni tas ožys žlvyjos?

Matydams gėrą mergelę, 

Prižadėja dovanėlę:—

Avelę nuklrpkis, 

Dldę vilną pask'lrkis.

(*).

1. O kamė tu buvaj, 
Vožėti mana?

Malūne, malūne, 
O, poni mana.

(*) Palygink 237, 267 ir „Vožėli, vožėli“, Kalbos Lė-

tbviško Lėžūvio. Lakš. 46“).
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13. Ir, auseles skliautydamos, 
Savo ragus kraipydamos, 

Piemenei vinčavo 
Ir pieniuku čestavo.

14. Kad ana ožkas mylėjo, 
Ožkos sūrius prižadėjo 
Ir ilgai netęsti 
Didžių sūrių sulieti.

15. Viena vargana ožkelė 
Pasigailo piemenėlę, 
Žadėjo ganyti 
Ir karklynus lankstyti.

16. Ožys džiaugės, šokinėjo 

Ir per tvoras puldinėjo 
Miknodams, vypsodams, 
Piemenėlę dabodams.

17. Kai atėjo rudenėlis, 
Praded rūpintis oželis, — 
Žadėjo papiauti, 
Pradėjo ans bliauti.

18. Piemenėlė ratavojo 
Ir miškuose iškavojo 
Per žiemą be kiemo 
Vargdama, šerdama.

19. O pusę žiemos perėjo, 
Nusivedusi j rėją, 
Už pečiaus pastatė, 
Nieks aną nematė, 
O nei ko nevengė, 
Dar langiuką uždengė.

20. Kai atėjo vasarėlė, 
Išginusi piemenėlė 
Paleido oželį 
Į ožkų pulkelį.

21. Gaspadorius paregėjo 
Ir iš džiaugsmo suvirpėjo, 
Klausinėj, kaip dėjos. 
Kuomi tas ožys žyvijos?

22. Matydams gerą mergelę, 
Prižadėjo dovanėlę: 
— Avelę nukirpkis. 
Didžią vilną paskirkis!

1522

1. — O kame tu buvai,
Oželi mano?
— AAalūne, malūne, 
O ponia mano!

2 k.
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2. O kąn tu tįn dlrbaj, 

Vožėli mana?

Matau, malaū, kajp ne 

malaū, 

O, poni mana.

3. O kąn tu tįn malaj, 

Vožėli mana?

Kvėjtjus, pūrus, 

Ponėlė mana.

4. O kąn tu tįn edej, 

Vožėli mana?

Pamiltfelus, atrub&les, 

Ponėlė mina.

5. O kąn tu tįn gerej, 

Vožėli mina?

Pamazg-feles, sąmplovfeles, 

Ponėlė mana.

6. O kamfe gulejej, 

Vožėli mina?

Po pastigę, ąnt virkštėlu,

Ponėlė mina.

7. Su kffmi gulfejej, 

Vožėli mina?

Su kukirka, su šfnkarka, 

Ponėlė mina.

8, Ar tavę nė muša, 

Vožėli mana?

Mūša, mūša, kajp nė muša,

Ponėlė mana.

9. Su kffmi tivę mūša, 

Vožėli mina?

Su kočėrga par nhgarą, 

Ponėlė mina.

10. Ar tu tįn ne gynejs, 

Vožėli mina?

Gyniaus, gyniaus, kajp ne 

gyniaus, 

Ponėlė mana.

11. O su kffmi tu gynejs, 

Vožė'li mina?

Su ragėlejs, su ragėlejs, 

Ponėlė mana.

12. Ar tu tįn ne blūvej, 

Vožėli mina?

Blūviau, blėviau, kajp ne 

bitinu, 

Ponėlė mana.

13. O kajp tu .tįn blūvej, 

Vožėli mina?

Me, fe, ė, me, fe, ė, 

Ponėlė mana.
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2. — O ką tu ten dirbai, 
Oželi mano?
— Maliau, maliau, kaip nemaliau, 
O ponia mano!

3. — O ką tu ten malei, 
Oželi mano?
— Kviečius, pūrus, 
Ponele mano!

4. — O ką tu ten ėdei, 
Oželi mano?
— Pamiltėlius, atrubėles, 
Ponele mano!

5. — O ką tu ten gėrei, 
Oželi mano?
— Pamazgėles, samplovėles, 
Ponele mano!

6. — O kame gulėjai, 
Oželi mano?
— Po pastoge ant virkštelių, 
Ponele mano!

7. — Su kuomi gulėjai, 
Oželi mano?
— Su kukarka, su šinkarka, 

Ponele mano!

8. — Ar tave nemušė, 
Oželi mano?
— Mušė, mušė, kaip nemušė, 

Ponele mano!

9. — Su kuomi tave mušė, 
Oželi mano?
— Su kačerga per nugarą, 
Ponele mano!

10. — Ar tu ten negyneis, 
Oželi mano?
— Gyniaus, gyniaus, kaip 

negyniaus, 
Ponele mano!

11. — Su kuomi tu gyneis, 
Oželi mano?
— Su rageliais, su rageliais, 
Ponele mano!

12. — Ar tu ten nebliovei, 
Oželi mano?
— Blioviau, blioviau, kaip 

neblioviau, 
Ponele mano!

13. — O kaip tu ten bliovei, 
Oželi mano?
— Me e e, me e e, 
Ponele mano!
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1593 (*).

(*) Palygink Ves. 251, 267, 274 ir 400 dajnas,

1. P'irša man trųmbūčių.

An6 stūros lūpos;

Trubėlę pūsdams, | 
Sytas trūtydams:— J

Norint tava brangios sūknės, 

Bet pats esi kajp supūtęs,

Norint ir azdūbnus, 1 , 
} ds

Bet ne man pasabnus. J

4. P'irša manėj kriaučių. 
Širdyj ne daboja,

Širdyj ne dabūja;
Po svietą vajkščioja;

Ąns mergeles išmiėrffdams, 

Ne-vėjnaj gėjdą užd adams, 

Mok niekus kalbėti, 
Skiaūtės vaginėti.

2. Plrsa minėj sėną. 

Sens be jūkia sūdą;

Kas gal pamanyti 

To senėta būdą;

Ne man su anū kalbėti, 

Ne man ąnt anū vejzėti, 

Gani, gani yra, 

Ttrint sėną vyrą.

3. Pirša manėj jiuną.

Ne ni tas man tjnka;

Pri męnka darbėla

- Rejk anąn mokyti; 

Ąnsaj t^nkej žėrtavoja, 

Ni ąnt darba ne atboja;

Kad ąns ir padorus, 

Bet ne gaspadūnus.

5. Plrša man cigūną.

Ni tas man ne tfnka; 

ĄnkstI rytą kėtus, 

Rejks žirgėlį šėrti.

6. P'irša manėj šiaūčių.

Ni tas man ne tjnka, 

Kur zitirstą tąn paded, 
V
Ce degutii smirdi.

7. P'irša man mužiką.

Ąnsaj didis gniūsas, 

Ąnsaj didis gniūsas, 

Užpeleny nūksa, 

Užpeleny sėdėdamas 

Ir pieneles aplėkdamas;

Man svėtys įjoja, 

Ąns pasikavoja.
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1523

1. Piršo man trūbočių — 
Ano storos lūpos, — 
Trobelę pūsdams, | % 
Šyląs trotydams: j 
Norint tavo brangios suknios, 

Bet pats esi kaip suputęs, 
Norint ir azdabnus, Į 2 k 
Bet ne man pasabnus! J

2. Piršo manei seną — 
Sens be jokio sūdo; 
Kas gal permanyti 
To senelio būdą, — 
Nei man su anuo kalbėti, 
Nei man ant ano veizėti, 

Gana, gana yra, 
Turint seną vyrą.

3. Piršo manei jauną — 
Nė tas man netinka: 
Prie menko darbelio 
Reik aną mokyti, 
Ansai tankiai žertavoja, 
Nė ant darbo neatboja, — 
Kad ans ir padorus, 
Bet ne gaspadorius.

4. Piršo manei kriaučių — 
Širdyj nedabojo, 
Širdyj nedabojo, — 

Po svietą vaikščiojo;
Ans,. mergeles išmieruodams, 
Ne vienai geidą užduodams, 
Mok niekus kalbėti, 
Skiautes vaginėti.

5. Piršo man čigoną — 
Nė tas man netinka: 
Anksti rytą kėlus, 
Reiks žirgelį šerti.

6. Piršo manei šiaučių — 

Nė tas man netinka: 
Kur žiurstą tą paded, 
Čia degutu smirda.

7. Piršo man mužiką — 
Ansai didis gniūsas, 
Ansai didis gniūsias, 
Užpeleny riogso, 
Užpeleny sėdėdamas 
Ir pieneles aplėkdamas; 

Man svetys įjoja — 
Ans pasikavoja.
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8. P'irša man turtingu. 

Ni tas man ne tjnka, 

Dvariis minavoju, 

Patios ne atboju, 

Po aslėlę vijkščiodamas, 

‘Tabokėlę smalydamas, 

Turtiis minavūja, 

Patios ne atbūja.

9. P'irša man bajūrą.

Tas manėj patenka;

Uz bajorą ėjsiu, 

Bajūrą klausysiu; 

Taj, taj, Dėjvė, vali tAva, 

Ne mana patiūs savAla; 

Kad šį’n karka būčiau 

Pri kolytos siūčiau.

(*).

(*) Palygink 30, 47 ir 92 dajnas.

L Nū šermukšnė'lu, 

Nū putelelu, 

Girėlė raudonava; ds.

2. Nū blūga vyra, 

Nū mušeklela, 

Vejdėlis mėlynava.

3. Tvaskūk, žajbėli, 

Tręnk, perkuneli, 

Užmūšk piktą vyrelj.

4. Kad tąn užmūši, 

Kitą ne-b-lmsiu, 

Našlėlė parnašl Ausiu.

5. Sakyk, mergėlė, 

Sakyk, jaunūji, 

Kas ne z'yd vasarėlė?

6. Jaunas bernėli, 

Kas aš do būčiau, 

Kad aš to ne žinūčiau?

7. De'jva medelis, 

Žals jovarėlis, 

Tas ne žyd vasarėlė.

8. Sakyk, bernėli, 

Sakyk, jaunasis, 

Kas lėkia be sparnėlu?

9. Jauni mergelė, 

Kas aš do būčiau, 

Kad aš to ne žinočiau?

10. AukštAj ąnt ūru 

Balts debesėlis, 

Tas lėkia be sparnėlu.
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8. Piršo man turtingą — 
Nė tas man netinka: 
Dvarus minavojo, 
Pačios neatbojo, 
Po aslelę vaikščiodamas, 
Tabokėlę smalydamas, 
Turtus minavojo, 
Pačios neatbojo.

9. Piršo man bajorą — 
Tas manei patinka, — 
Už bajoro eisiu, 
Bajoro klausysiu.
Tai, tai, dieve, valia tavo, 
Ne mano pačios savalial 
Kad šinkarka būčiau, 
Prie kolytos stočiau.

1524

l. Nuo šermukšnėlių, 
Nuo putelėlių
Girelė raudonavo, (2 k.)

2. Nuo blogo vyro, 
Nuo mušeklėlio, 
Veidelis mėlynavo.

3. Tvaskėk, žaibeli, 
Trenk, perkūnėli, 
Užmušk piktą vyrelį!

4. Kad tą užmuši, 
Kitą nebimsiu, 
Našlele pernašlausiu.

5. — Sakyk, mergele, 
Sakyk, jaunoji, 
Kas nežyd vasarėlėj3

6. — Jaunas berneli, 
. Kas aš do būčiau, 
Kad aš to nežinočiau?

7. Dievo medelis, 
Žals jovarėlis — 
Tas nežyd vasarėlėj.

8. Sakyk, berneli, 
Sakyk, jaunasis, 
Kas lekia be sparnelių?

9. — Jauna mergele, 

Kas aš do būčiau, 
Kad aš to nežinočiau?

10. Aukštai lant oro 

Balts debesėlis — 
Tas lekia be sparnelių.
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11. Sakyk, mergelė, 

Sakyk, jaunėji, 

Kas bėglė be kojėlu?

12. Jaunas bernėli, 

Kas aš do būčiau, 

Kad aš to ne žinėčiau?

13. Sraunus upėlis, 
v

Cysts vąndenėlis, 

Tas bėglė be kojėlu.

15SS.

Ta yr gasnadlnė, 

Kuri linksma vėjda, 

Davė gerti ir valgyti, 1 . 
Ulavėti lėjda. JdS

* *

Gaspadėnuj bė'da yra, 

Keliškė'lis rankoj yra, 

Ne jmana, kur padė'ti, 
Žad su sėd u j pažadėti, 

O—patiam išgėrti.
♦

15«6.

1. Kur būsiu, būsiu, 4. Ne pėsti €ja, 

Kur ėjsiu, ėjsiu, Ni rajtl jėja,

Kulsklškiu ne užmirštu. | ds. Vis važiava vaz’iuti.
V

2. Kulskiū sodėlė 5. Siršūns—z'vejėlis,
Kajp Karalaučius,— Žvirblis—kupčėlis, 

Jaunūmenė lįngava. Startėlė—šjnkarkelė.

3. Kulskiū sodėlė, 

Šlaunį kavalierej, 

Kajp Lęnku karejvČlej,

7. Šilką

6. Vidujė Vęntos 

Karšos neršė'ja, 

Starkėlej vęndravoja;

tįnklėlej,
Auksą virvelės, 

Sidabrą plaustuvčlės.
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11. Sakyk, mergele, 12. — Jaunas berneli,
Sakyk, jaunoji, Kas aš do būčiau,
Kas bėgioj be kojelių? Kad aš to nežinočiau?

13. Sraunus upelis, 
Cysts vandenėlis — 
Tas bėgioj be kojelių.

1525

Ta yr gaspadinė, 
Kuri linksmo veido, — 
Davė gerti ir valgyti, Į „ . 
Dliavoti leido! |

Gaspadoriui bėda yra, 
Kieliškėlis rankoj yra, 
Neįmano, kur padėti, 
Zad susiedui pažadėti, 
O pačiam — išgerti!

1526

1. Kur būsiu, būsiu, 
Kur eisiu, eisiu, 
Kulskiškių neužmiršiu. (2 k.)

2. Kulskių sodelė 
Kaip Karaliaučius,— 
Jaunuomenė lingavo.

3. Kulskių sodelėj 
Slauni kavalieriai, 
Kaip lenkų kareivėliai:

4. Ne pėsti ėjo, 
Nei raiti jojo, — 
Vis važiavo važiuoti.

5. Siršūns — žvejelis, 
Žvirblis — kupčelis, 
Startelė — šinkarkėlė!

6. Viduje Ventos 
Karšos neršėjo, 
Starkeliai vandravojo, —

7. Šilko tinkleliai, 
Aukso virvelės, 
Sidabro plaustuvėlės!
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im

1. Gert bftva J , 
_ , . > ds
Ty metėlėj, J 

Kur/ gėrė 

Vorelkėlę;

2. Ne tyk gėrė, 

Kyk išlajstė, 

Su mergelėmis 

Kamarėlė.

3. Ir uz’mlga 

Du brolėlu, 

Vorelkėlę 

Be-gėrdamu.

4. Kėlkis, br61i, 

Ar ne junti? 

Ne-b-ėr vėdums 

Seserėlu.

5. Užkįnkykit, 

Sešiiis žirgus, 
G/nsvos sava 

Seserėles.

6. Ir pag/nė 
Žalo ląnko 

Į karietą 

Be-sėd antis,

7. Į kanėtą 

Be-sėdantis, 

Su bernėlejs 

Be-kalbantis,

8. Su bernėlejs 

Be-kalbantis, 
Auksą žėjdus

. Be-kėjtantis.

1528.

1 Ak, tu, Dėjvė visugalis.j Kožnas pagal s4va stoną 

Garbiu tavę visos šalys, j Ger vorėlką iš uzbona.

Pijonyčiosdąngaūs praša, | .
Vorėlka pėklą užraša. j 3. Vyraj, muraj, ūkinjnkaj, 

Sbktej, kupčej, niajninįfnkaj

2. Vyraj", muraj, ūkinįnkaj, Prigė'rę patės gajmėja, 

Sbktej, kupčej, majninlnkaj, Gajuiėdami dldej tvoja.
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1527

1. Geri buvo 1 n , i 2 k.
Tie meteliai, J 

Kurie gėrė 
Arielkėlę, —

5. — Užkinkykit 
Šešis žirgus, 
Ginsvos savo 
Seserėles!

2. Ne tiek gėrė, 
Kiek išlaistė 
Su mergelėmis 
Kamarėlėj.

6. Ir paginė 
Žalioj lankoj, 

Į karietų 
Besėdantis;

3. Ir užmigo 
Du broleliu, 
Arielkėlę 

Begerdamu.

7. Į karietą 
Besėdantis, 
Su berneliais 
Bekalbantis;

4- — Kelkis, broli, 
Ar nejunti, — 
Nebėr vedums 

Seserėlių!

8. Su berneliais 
Bekalbantis, 
Aukso žiedus 

Bekeičiantis.

1528

1. Ak tu, dieve visagalis, 1 2 k 
Garbin tave visos šalys, f

Pijonyčios dangaus prašo, l 2 k
Arielka peklą užrašo! J

2. Vyrai mūrai, ūkininkai, 
Sukčiai, kupčiai, mainininkai — 
Kožnas pagal savo stoną 
Ger arielką iš uzbono.

3. Vyrai mūrai, ūkininkai, 

Sukčiai, kupčiai, mainininkai 
Prigėrę pačias gainioja, 
Gainiodami didžiai tvoja.
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5. Pati bė'dna sublaškyta, 

Su šakalu sušvajstyta, 

Bėg par laukiiS,dbksaudama 

Užtarimą ne-g&udama.

6. Ty senėlej ir kuproti 

Visi nori tąnciavoti,

Su lazdelėms barškindami, 

Aukštyn rą'nkas iškeldami.

7. Kokios būva tęn naujynos, 

Kad ąnt rjnkos girts volėjas. 

Kiaulė lįnksma tąnciavoja, 

Pijonyčę slugavoja.

1. Auga kejmėly lejpėlė, 

Auga kejmėly žaloji, 

Aug viršūnėlė aukšte- I 
snej, | (fs 

Lįnka šakėlė žemėsnej.'

2. Atlėk volunge par laukiis, 

Atlėk geltėna par laukus, 

Tup pri tęnvosios šakėlės 

Lęnk po tąnkitiju lapėlu.

5. Atėjt mergelė par lą'nką, 

Atėjt jaunėji par lą'nką, 

Rytu rasėles braukdama, 

Graudioms ašarėlėms vėrk 

dama.

6. Jėjt mergėlė į kėjmą, 

Jėjt jaunėji į kėjmą, 

Kėjma vejėlė pražyda, 

Kad šlavėjėlę išvyda.

3. Atėjn stnėlčėlis par latiką, 

Atėjn jaunasis par lauką, 

Pasitrunekis, stnėlčėlau, 

Pasitajsysiu sparnėlus.

7. Įėjt mergėlė darželį, 

Jėjt jaunoji darželį,— 

Rutaj, roželės pražyda. 

Kad skinėjėlę išvyda.

4. Pasitajsysiu sparnėlus, 

Lėksiu į ffšvės dvarėlį,- 

Lėksiu į ffšvės dvarėlį, 

Tūpsiu į višniu sodnelį.

8. Jėjt jaunėji į svirną, 

Jėjt jaunoji į svirną, 

Svirną grįndėlės lįnkčioja, 

Kur manu merga vajkščioja.
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4. Pati biedna sublaškyta, 
Su šakaliu sušvaistyta, 
Bėg per laukus dūsaudama, 
Užtarimo negaudama.

5. Tie seneliai ir kuproti — 
Visi nori tanciavoti, 
Su lazdelėms barškindami, 
Aukštyn rankas iškeldami.

6. Kokios buvo ten naujienos, 

Kad ant rinkos girts voliojas, — 
Kiaulė linksma tanciavoja, 
Pijonyčią slūgavoja!

1529

l. Augo kiemely liepelė, 
Augo kiemely žalioji, 
Aug viršūnėlė aukštesniai, Į % 

Linko šakelė žemesniai. J

2. Atlėk volungė per laukus, 
Atlėk geltona per laukus, 

Tup prie tęvosios šakelės, 
Lenk po tankiųjų lapelių.

3. Atein strielčelis per lauką, 
Atein jaunasis per lauką. 
Pasitrūnėkiš, strielčeliau. 
Pasitaisysiu sparnelius,

5. Atein mergelė per lanką, 
Atein jaunoji per lanką, 

Ryto raseles braukdama, 
Graudžioms ašarėlėms verkdama

6. Įein mergelė į kiemą, 
Įein jaunoji į kiemą, — 
Kiemo vejelė pražydo, 
Kad šlavėjėlę išvydo.

7. Įein mergelė darželį, 
Įein jaunoji darželį, — 
Rūtos roželės pražydo, 
Kad skynėjėlę išvydo.

4. Pasitaisysiu sparnelius, 
Lėksiu į uošvės dvarelį, 
Lėksiu į uošvės dvarelį, 
Tūpsiu į vyšnių sodelį!

8. Įein jaunoji į svirną, 
Įein jaunoji į svirną, — 
Svirno grindelės linkčiojo, 
Kur mano merga vaikščiojo.
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"9. Sk^mbin mergėlė raktėlus, Tariau, kad Kražių varpelėj, 

Sk^mbin jaunoji raktėlus, O mana mergės raktėlej.

1530.

1. Vo pušyne, pušynėli,.
Tam pušyne karče- | ds 

mele. |

Aj, aj, aj. 
/

2. Ir ateja rudenėlis,

Ir atjoja jauns bernelis.

Aj, ••

3. Kurs atjoju širvii z'Irgu, 

Tas mylėjo minę jauną.

Aj...

5. Pakajely be-Sedanti, 

Pirštinėlės be-nėranti. Aj,..

6. Pakajelis iščystytas 

Ir lovelės ištajsytos. Aj,...

7. Pilnos skrynios audeklė'lu 

Irgęmbėlėšdrabužėlu.Aj,...

8. Pllns darželis rūtų, rūžiu, 

Dėjva mėdiu, lelijėlu. Aj,...

9. Ja su gera padabone, 

Gali būti mana poni. Aj,..

4. Klausinėja matušelės, 10. Išdilk, pana, tikrą žlnę,

O kur yra dukterėlė?Aj,... Ar tu būsi gaspadlnė? Aj,...

1531.

1. Kajp brolelis skęnda, 

Į dugnelį grimzdą, 

Brūla kepurėlė— | 
Virsti vąndenėla. j

2. Ejki še, segelė, 

Gėlbėk manę jauną, 

Gėlbėk minę jauną 

Vąndenėly skęnstant,

3. Ne tajp manę jauną, 

Mana kepurėlę, 

Mana kepurėlę 

Ir rūtų kviėtkėlę.

4. Kad seselė skęnda, 

1 dugnelį grimzdą, 

Sesės vajnikėlls— 

Viršii vąndenėla.
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9. Skambin mergelė raktelius, 
Skambiu jaunoji raktelius, — 
Tariau, kad Kražių varpeliai, — 
O mano mergos rakteliail

1530

1. 0 pušyne, pušynėli! 1 2 k 
Tam pušyne karčiamėlė, j 

Ai, ai, ai!

6. Pakajėlis iščystytas 
Ir lovelės ištaisytos, 
Ai...

2. Ir atėjo rudenėlis, 
Ir atjojo jauns bernelis, 
Ai...

7. Pilnos skrynios audeklėlių 
Ir gembelės drabužėlių, 
Ai...

3. Kurs atjojo širvu žirgu, 
Tas mylėjo mane jauną, 
Ai...

8. Pilns darželis rūtų, rožių, 
Dievo medžių, lelijėlių, 
Ai...

4. Klausinėjo motušėlės: 9. — Jei su gera padabone,
— 0 kur yra dukterėlė? 
Ai...

Gali būti mano ponia, 
Ai...

5. — Pakajėly besėdinti, 
Pirštinėles benerianti, 
Ai...

10. Išduok, pana, tikrą žinią, 
'Ar tu būsi gaspadinė? 
Ai...

1531

1. Kai brolelis skendo, 
Į dugnelį grimzdo, 
Brolio kepurėlė — I 2 k 
Viršum vandenėlio. J

3. Ne taip mane jauną, — 
Mano kepurėlę, 
Mano kepurėlę 
Ir rūtų kvietkelę.

2. Eiki šen, sesele, 
Gelbėk mane jauną, 
Gelbėk mane jauną 
Vandenėly skęstant,

4. Kad seselė skendo, 
Į dugnelį grimzdo, 
Sesės vainikėlis — 
Viršum vandenėlio.
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5. Ejk še, broleli, 

G ė Įbėk manę jauną, 

Gėlbėk manę jauną 

Vandenėly skęnstant,

6. Ne tajp manę jauną, 

Mana vajnikėlį, 

Mana vajnikėlį, 

Raudtiną lįntėlę.

7. Ėjsiu j stajnėlę, 

Vejzesiu žirgėlu, 

Ar b-ėr bėri žirgėlej, 

Judyjy balnėlej?

8. Te-bė-r beri žirgėlej, 

Judyjy balnėlej, 

Ne-b-ėr mana brolėla, 
Žirgu šerėjė'la.

9. Ėjsiu į seklyčę, 

Vejzesiu staklėlu, 

Ar b-ėr naujos staklelės, 

Plonosios drobelės?

10. Te-b-ėr naujos staklelės, 

Plonosios drobelės, 

Ne-b-ėr mana seserėlės, 

Drėbiu audėjėlės.

153«.

l.Guds parvedęs bajorlkę 

Ir atradęs cigonikę, 

Rtįmda, drarum, da-| 

dra (*)  i

(*) Žedname posme kartok, „rųmda, drarum, dadrit“ su 

ąntra ejla.

Ir atradęs cigonikę. J

2. Po tos sava pnėtelkė'lės 

Gavęs dldę pasogėlę:

3. Gavęs karvę ir karvikę

Ir z'alęję veršinikę. (skūrą)

4. Iš žalosios veršin'ikės 
Pa s i siti v ęs sau dud'ikę,

5. Guds pradėja dudavoti, 

Gildą pati tąnciavtiti.

6. Gana dūdos be-klausyti,’ 
Rejk patalą patajsyti.

7. Ušvis duris pravirė'ja, 
Žęnts pro Idngą išbrazdėja.

8. Ušvis sava šun'is šaukė, 
Žęnts par latiką jau ištraukė.

9. Brtilis brūklį jau išlaužė, 

Žęnts par lauka jau Išbau

bė,
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5. Eiki šen, broleli, 
Gelbėk mane jauną, 
Gelbėk mane jauną 
Vandenėly skęstant,

6. Ne taip mane jauną, — 
Mano vainikėlį, 
Mano vainikėlį, 
Raudoną lintelę.

7. Eisiu į stainelę, 
Veizėsiu žirgelių, 
Ar bėr bėri žirgeliai, 
Juodieji balneliai.

8. Tebėr bėri žirgeliai, 
Juodieji balneliai, — 
Nebėr mano brolelio, 
Žirgų šėrėjėlio!

9. Eisiu į seklyčią, 
Veizėsiu staklelių, 
Ar bėr naujos staklelės, 
Plonosios drobelės.

10. Tebėr naujos staklelės, 
Plonosios drobelės, — 
Nebėr mano seserėlės, 
Drobių audėjėlės!

1532

1. Guds parvedęs bajorikę 
Ir atradęs čigonikę, 
Rūmda, drarum, dadra,l  „ , 

\ 2 k
*

* Kiekviename posme kartok: „Rumda, drarum, dadra“ su antrąja eilute.

lr atradęs čigonikę. J

2. Po tos savo prietelkėlės 
Gavęs didžią pasogėlę:

3. Gavęs karvę ir karvikę 
Ir žaliąją veršinikę.

4. Iš žaliosios veršinikės 
Pasisiuvęs sau dūdikę,

5. Guds pradėjo dūdavoti, 
Gudo pati tanciavoti.

6. Gana dūdos beklausyti, 
Reik patalą pataisyti.

7. Uošvis duris pravirėjo, 
Zents pro langą išbrazdėjo.

8. Uošvis savo šunis šaukė, 
Zents per lauką jau ištraukė.

9. Brolis brūklį jau išlaužė, 
Zents per lauką jau išbaužė!
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1533
1. Par lygiūsius laukėtus 3.

Atėjn mergū pulkelis, 

Ej, blizga, blizga 
Raudonos lįntėlės 

Ant mergėlu galvėlu.
dš

Ejt dukrelė, vėrkdama, 

Matušėlės melsdama:— 

Ak, ne lejsk, ne lejsk 

Manęs, matušėlė, 
Dabar jauni te-b-esk;

2. Ateja pri dvarėla 

Pri rutėlu daržėla, 

.Ej, blizga, blizga 

Raudonos lįntėlės

Ąnt mergėlu galvėlu.

' 4. Dar ne klojau krajtėla, 

Dar ne audiau drobėlu, 

Ak, ne lejsk, ne lejsk 

Manęs, matušėlė, 

Dabar jauni te-b-esii.

1534.

1. Kajp linėluš sėjau, 

Gajdėjs apakėjau, 

Aj, bėda, beda, (♦) 

Nieks man ne parėda.

2. Kajp linėlus roviau, 

Į pedėlus kroviau,

3. Kajp linėlus šukavai!,

Kajp gegužė kukavai!.

4. Kajp linėlus merkiai!, 

ds Sušlapusi verkiai!.

b. Kad linėlus myniau, 

Dajlej susi pyniau, 

Aj, be-ne-beda

Visi manę rėdą.

1535.

1. Dūmė balta matušėlė, 

Dūmė mylas tėtušėlis: 
Kur z'adėti dukrėlę? (*)

(*) Po z'ėdnu posmu kartok nAj, beda, bėda, nieks man 

ne parėda“

2. Ar j sodą, sodibėlę, 

ds Ar j naūjįnjį dvarėlį, 
Ar į Vilniaus miėstėtį?
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1533

Per lygiuosius laukelius
Atein mergų pulkelis, —
Ei, blizga, blizga 
Raudonos lintelės 
Ant mergelių galvelių.

2 k.

2. Atėjo prie dvarelio, 
Prie rūtelių darželio, — 
Ei, blizga, blizga 
Raudonos lintelės 
Ant mergelių galvelių.

3. Ein dukrelė verkdama, 
Motušėlės melsdama: 
— Ak, neleisk, neleisk 
Manęs, motušėle, 
Dabar jauna tebesu, —

4. Dar neklojau kraitelio, 
Dar neaudžiau drobelių, — 
Ak, neleisk, neleisk 
Manęs, motušėle, 
Dabar jauna tebesul

♦1534

l. Kai linelius sėjau, 
Gaidžiais apakėjau, 
Ai, bėda, bėda,  
Nieks man neparėdo.

*

• Po kiekvfeno posmo kartok: „Ai, bėda, bėda, nieks man neparėdo.“

2- Kai linelius roviau, 
Į pėdelius kroviau.

3. Kai linelius šukavau, 
Kaip gegužė kukavau.

4. Kai linelius merkiau, 
Sušlapusi verkiau.

5. Kad linelius myniau, 
Dailiai susipyniau, 
Ai, bene bėda — 
Visi mane rėdo!

1535

l. Dūmoj balta motušėlė, 2. Ar į sodą sodybėlę,
Dūmoj mielas tėtušėlis, 2 k. Ar į naująjį dvarelį, 
Kur žadėti dukrelę: Ar į Vilniaus miestelį?
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3. Ne į sodą, sodibelę, 5. 

Ne } naūjįnjį dvarelį, 

Ne į Vilniaus miestelį.

4. Ąnt aukštąja kalnelajtia, 6. 

Po žalosios lejpclajtės, 

Tęn slaūni tėviškėlė.

Išaus dėjna pavasana, 

Išgj'ns brolej bėrus žirgus, 

tąnkys mana kapelį.

Ko nė keli, seserėlė, 

Ko ne indi plonas drėbęs, 

Ko ne kloji krajtėlį?

7. Ne aš kėlsiu ąnkstl rytą, 

Ne tąnsysiu ni rąnkėlu, 

Ne aš klosiu krajtėlį.

1536

1. Atjd karėjvis 

a, a, a, 
Sejna papirkti, 

Da, a, da ().*

2. Kam tau to šėjna? 

Karvėj pašėrti.

3. Kam tau tos karvės? 

Pėjnuj pamllžti.

4. Kam tau to pėjna? 

Krapams pralieti.

5. Kam tau tu kriipu? 

Karėjviuj pašėrti.

(*) Ąnt to pavydalu kartok „a, a, a“ ir„da, a, da“ k6 

žnam posme žemiaūs.

6.

ds
7.

Kam tau to karėjviu? 
Žėinej išarti.

Kam tau tos žemės?
Kviėtiams pasėti.

8. Kam tau tu kviėtiū?

Pyraguj iškepti.

9. Kam tau tu pyragu? 

Mok'iniuj pašėrti.

10. Kam tau to moklma?

Gromataj rašyti.

11. Kam tau tos gromatos? 

Pry karalaus siųnsti.
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3. Ne į sodą sodybėlę, 
Ne j naująjį dvarelį, 

Ne į Vilniaus miestelį, —

4. Ant aukštojo kalnelaičio 

Po žaliąja liepelaite, — 
Ten slauni tėviškėlė.

5. Išauš diena pavasario, 
Išgins broliai bėrus žirgus, 
Lankys mano kapelį.

6. — Ko nekeli, seserėle, 
Ko neaudi plonas drobes, 
Ko nekloji kraitelį?

7. — Nei aš kelsiu anksti rytą, 
Netąsysiu nei rankelių, 
Nei aš klosiu kraitelį!

1536

1. Atjoj kareivis, 
A’ a-a’ 2 k.
Šieno papirkti, 
Da, a, da.*

2. — Kam tau to šieno?
— Karvei pašerti.

3. — Kam tau tos karvės? 
— Pienui pamilžti.

4. — Kam tau to pieno? 
— Kruopoms pralieti.

5. — Kam tau tų kruopų? 
— Kareiviui pašerti-

6. — Kam tau to kareivio?
— Žemei išarti.

7. — Kam tau tos žemės?
— Kviečiams pasėti.

8. — Kam tau tų kviečių?
— Pyragui iškepti.

9. — Kam tau to pyrago?
— Mokiniui pašerti.

10. — Kam tau to mokinio?
— Gromatai rašyti.

11. — Kam tau tos gromatos? 
— Prie karaliaus siųsti.

Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „A, a, a“ ir „da, a, da“.
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12. Kam tau to karalaus? 13. Kam tau tos karūmenės

Karūmenej valdyti. Žėmę kariauti.

1531. (♦)

1. 'Mes trys brolėlej 

Vajkšėiojam ląnkė, 
Galim rytū būti 

Prūsoku r^nko.

2. 'Kajp tik ąnt ryta 

Mumis sugava, 

Rankas ir kojas 

Mūmsu apkala.

3., Ded mumis jaunus 

Į didės dibkas,— 

Juk mes ne padarėm 

Ni jokia zbltka.

4. Klausma mes tyčia, 

Ar už savalą?

Titėlis saka: 

Ne mana vala.

5. Kad mumis vėžė 

Nū mūmsu tlčia, 

Tinaj pallka 

Mūsų dušėlė. (*)

(*) Palygink 1113 dajną.

6. Kad mumis vėžė 
Pro artojė'lus,— 
Galim ne-b-sugrjnžti 

Par tūs ta u kėlus.

7. Kad mumis vėžė 

Par žalą l^nką, 

Svėjkina brolėlej, 

Išdfid mums rankas.

8. Kad mumis vėžė 

Par Naūmiėstį, 
Ėja sesėlės, 

Vėrkdamos pėstios.

9. Anūs ėjusios 

Atsisakus grįnžt, 

Ir musu širdelės 

Jau pusiaū plyšt.

10. Kajp tik nuvežė 

Tajp ir atstatė;

Išė'ja karalus, 

Mumis pamatė.
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12. — Kam tau to karaliaus? 
— Kariuomenei valdyti.

13. — Kam tau tos kariuomenės? 
— Žemę kariauti!

1537

l. Mes trys broleliai 6. Kad mumis vežė
Vaikščiojam lankoj, 2 k Pro artojėlius, —
Galim rytoj būti Galim nebsugrįžti
Prūsokų rankoj. Per tuos laukelius.

2. Kai tik ant ryto 7. Kad mumis vežė

Mumis sugavo, Per žalią lanką,

Rankas ir kojas Sveikina broleliai,
Mūsų apkalė. Išduod mums rankas.

3. Ded mumis jaunus 8. Kad mumis vežė
Į didžias dibkas, — Per Naumiestį,
Juk mes nepadarėm Ėjo seselės

Nė jokio zbitko. Verkdamos pėsčios.

4. Klausme mes tyčia: 9. Anos ėjusios
— Ar už savalią? Atsisakius grįžt,
Titelis sako: Ir mūsų širdelės

— Ne mano valiai Jau pusiau plyšt.

5. Kad mumis vežė 10. Kai tik nuvežė,

Nuo mūsų tyčia, Taip ir atstatė;
Tenai paliko Išėjo karalius,
Mūsų dūšelė. Mumis pamatė.
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11. Krįnta ašaros, 

Kruvinos iš akiu; 

Klausė karalus, 

Ar daug yr tokiu?

12. Apveik mandėra, 

Pr'iseg mums kardus, 

Du d mirgą šaudyklę 

Tyrvint par 4>®žį.

13. Kuris karėjvis 

Pašėlęs yra, 

Taj iėjpė atnėšti 

Žalu vytėlu,

14. Lėjpė atnėsti 

Žalti vytėlu, 

Lėjpė sustoti 

Po du iš šąlu..

15. Kajp sykį klrta. 
Žėmė drebeja, 

Kajp <ntrą k'irta, 

Kraūjas žydėja.

16. Žalos vytėlės 

Ma par petėlus,

Krjnta ašarėlės 

Ma par vejdėlus.

17. Kad mumis plakė 

Žėmė drebėja, 

Po mūmsu kojėlu 

Kraujas tekeja.

18. Aj, matė, matė, 

Kam tu auginaj, 

Kodėl manę mažą 

Ne nuskąndinaj?

19. Aš vėlyj be-giilįns 

Akmėns vietelė, 

Ne kad aš be-tiirins 

Rąnko kardelį.

20. Dėkų tėvėluj 

Už baltą -dtfną 

Ir šėnaj matiišej 

U z’ auginimą,

21. Dėkų matiišej 

Už auginimą, 

Jau, ne matysi 

Mina mirimą.

153S

1. Paklausyk, brėlau mana, 2. Mušėmos ir kapojėmos 

Brėlau-gaspadčnau, Pęnkias adynas ir tris;

Kad po Rįfngos stovėjom, 1 Ne daug and te-Išmušė:

Kokias bėdas kęntejom. j Jenarėlus pęnkibs,
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ll. Krinta ašaros 
Kruvinos iš akių, 
Klausė karalius, 
Ar daug yr tokių?

16. Žalios vytelės 
Man per petelius, 
Krinta ašarėlės 
Man per veidelius.

12. Apveik mandiera, 
Priseg mums kardus, 
Duod margą šaudyklę 
Tirvint per amžių.

17. Kad mumis plakė, 
Žemė drebėjo, 
Po mūsų kojelių 
Kraujas tekėjo.

13. Kuris kareivis 
Pašėlęs yra, 
Tai liepė atnešti 
Žalių vytelių;

18. Ai mote, mote, 
Kam tu auginai, 
Kodėl mane mažą 
Nenuskandinai?

I4. Liepė atnešti 
Žalių vytelių, 
Liepė sustoti 
Po du iš šalių.

19. Aš velij begulįs 
Akmens vietelėj, 
Ne kad aš beturįs 
Rankoj kardelį!

15. Kai sykį kirto, 
Žemė drebėjo. 
Kai antrą kirto, 
Kraujas žydėjo.

20. Dėkui tėveliui 
Už baltą duoną 
Ir senai motušei 
Už auginimą;

21. Dėkui motušei 
Už auginimą, — 
Jau nematysi 
Mano mirimo.

1538

l. Paklausyk, brolau mano, 
Brolau gaspadoriau, 
Kad po Ryga stovėjom, l 
Kokias bėdas kentėjom! j

2- Mušėmės ir kapojomės 
Penkias adynas ir tris, — 
Nedaug anų teišmušė: 
Jenarolus penkis,
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3. Jenarčlus pęnkiūs, 

Pulkaunįnku dėsįmtį, 

O karėjviu - arklinj'nku 

Led pūsę surada,

4. O karėjviu - arklininku 

Led pusę surada,

O pestioku - karejvė'lu 

Nej skajtyti ne gava.

1539.

1. O, augom, augom 

Mes trys brolėlej, 

Mes trys jauni brolėlej, 
Karalaus karejvėlej.

2. O varys, varys, 

Mus tris brolėlus 

į svėtimą žalėlę, 

Į Turkijos žemėlę.

3. Vėrkė, verkė 

Tėvas, matūšė, 

Verk brėlej, seserėlės 

Ir visk giminė'lė.

4. Ne tajpti vėrkė 

Tėvas, matiišė, 

Ne brėlej, seserėlės, 

Ne visa giminėlė,

5. Kajp graūdej vėrkė 

Jauna mergėlė 
ds -Žalti rutu daržėly, 

Kajp gegužė kukava.

6. Ne verk, mergėlė, 

Ne verk, jaunoji, 

Parsitįnsiu gromatėlę 

Margųjų atrašėlu.

7. Prisisėginki, 

Jauna mergėlė, 

Tąn vargą gromatė'lę 

Pry skrynėlės viržėlaus.

8. Skrynę varstysi, 

Drobes rajžysi, 

Gromatėlę skajtysi, 

Vardėlį minavėsi.

1540.

1. Vadi n mknę gendrolelis 
Į karėnę joti,—

2.

Ar manėj jėti, 
Ar man apsistoti?

ds
Klaus sesėlė broterė'lį: 

Kumšt be-parjtisi, 

Ar tu žiu mėtų, 
Ar tu po pns^ntra?
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3. Jenarolus penkis, 
Pulkauninkų dešimtį, 
0 kareivių arklininkų 
Led pusę surado;

1. 0 augom, augom 
Mes trys broleliai, 
Mes trys jauni broleliai, 
Karaliaus kareivėliai.

2. 0 varys, varys 
Mus tris brolelius 
Į svetimą šalelę, 
Į Turkijos žemelę.

3. Verkė, verkė 
Tėvas motušė, 
Verk broliai seserėlės 
Ir visa giminėlė.

4. Ne taipo verkė 
Tėvas motušė, 
Nei broliai seserėlės, 
Nei visa giminėlė,

1. Vadin mane gendrolėlis 
l karenę joti, — 
Ar manei joti, 1 o .

j ’ > 2 k-
Ar man apsistoti?J

4. 0 kareivių arklininkų 
Led pusę surado, 
0 pėsčiokų kareivėlių 
Nė skaityti negavo.

1539

5. Kaip graudžiai verkė 
Jauna mergelė

l 2 fe Žalių rūtų daržely,
I ' Kaip gegužė kukavo.

6. Neverk, mergele, 
Neverk, jaunoji, 
Parsiųsiu gromatėlę 
Marguoju atrašėliu!

7. Prisiseginki, 
Jauna mergele, 
Tą margą gromatėlę 
Piie skrynelės viršelio:

8. Skrynią varstysi, 
Drobes raižysi, — 
Gromatėlę skaitysi, 
Vardelį minavosil

1540

) 2 2. Klaus seselė broterėlj:
j ‘ — Kuomet beparjosi:

Ar tu šiuo metu, 
Ar tu po pusantro?
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3. Ir parjdja broter&is 

Tąn patį metėlį 

Ir be zirgėlu, 

Ir be mander&lės;

4. Klaus sesėlė broterelj:— 

Kur dejej žirgelį,

Kur dejej zirgėlį, 

Žilą manderelę?

5.1 Aš išmajniaū bėrą žirgą 

Mozūrams į duną, 

O manderelę— 

J milą sermėgą.

1541 (*).

(*) Pal/gink 1145 ir 1147 dajnas.

1. Kukfi gino 

Gegužėlė, 

Benė bėdna 1 ,
2 ds

SiratSlė? Į

2. Klaus: ko verki, 

Siratelė, 

Ar be-turl 

Matusę lę?

3.. Gul matbšė 

Ąnt lęntėlės, 

Verk dukrėlė 

Pry šalėlės:—

4. O, matiisė, 

Matusėlė, 

Ar ne ilgi 
Si naktėlė?

5. Ko bus ilgi 

Si naktėlė,

Ar ne mįnkšti 

Perynelė?

6. Plonos drėbęs 
Drebulėlė, 

Graba skiedu 

Prygalveiis.

7. Mėrgos mana— 

Viešnios mana, 

Karūnėlės— 

Lęmpos mana.

8. Varpij mana— 

Vedlėj mana, 

Patrubočej— 

Pasekejej.

9. Grabas mana- 

Dviras mana 

O dfibėlė— 

Tėviškė'lė.
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3. Ir parjojo broterėlis 
Tą patį metelį 
Ir be žirgelio, 
Ir be mandierėlės.

4. Klaus seselė broterėlį: 
— Kur dėjai žirgelį, 
Kur dėjai žirgelį, 
Žalią mandierėlę?

5. — Aš išmainiau bėrą žirgą 
Mozūrams į duoną, 
O mandierėlę —
Į milo sermėgą.

1541

1. Kukuoj girioj 5. .— Ko bus ilga 
Si naktelė, 
Ar ne minkšta 
Perynėlė:

Gegužėlė, — 
Bene biedna Į 9 . 
Siratėlė? j

2. Klaus: — Ko verki, 
Siratėlė?
Ar beturi
Motušėlę?

6. Plonos drobės 
Drebulėlė, 
Grabo skiedrų 
Priegalvėlis.

3. Gul motušė 
Ant lentelės, 
Verk dukrelė 
Prie šalelės:

7. Mergos mano — 
Viešnios mano, 
Karūnėlės — 
Lempos mano!

4. — 0 motuše 
Motušėle, 
Ar ne ilga 
Si naktelė?

8. Varpai mano — 
Vėdliai mano, 
Patrūbočiai — 
Pasekėjai!

9. Grabas mano — 
Dvaras mano, 
O duobelė — 
Tėviškėlė!
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154«

1. Senatis išėja Alė malinus

Galviją ganyti, Mūsų tėtušėlis.

Kas tįn ąnt k&lna?]
Ne gal išmanyti. 1

. <jg 8. Ąns ne brukava, 

Tiktaj rokava,

2. Ąnt inkšta kilna 
Žals ąnžūlėlis,

Kyk mėtų būva

Be sunaūs sava?

Po tu ąnžiilėlu 

Ritu daržėlis.
9. Žali lejpėlė 

Gejd volungėje,

3. Duktė atšikė: 

Ne ąnžūlelis,

Kurį atlėkė 

Par žalę ląnkėlę.

Alė cnatlyvas 

Misų brolėlis,
10. Duktė atsikė: 

Ne volungėje,

4. Kurjfn tėtūšis 

Į mikslą lėjda,

Alė mažiji 

Musu seserėlė.

Parė'ja dabar 

Išblyškusiu vėjdu.
11. Pasisvėjkina

Su savu brolėlu;

5. Ąnt ritu daržėla 

Kukū gegužėlė,

Ne vadln brolėlu, 

Bet kunįgėlu.

Ąnt aukšta stogėla 

Brukti baląndėlis.
12. Aukštas stogėlis—< 

Naujas svirnėlis,
6. Duktė a taikė:

Ne gegužėlė,—
Kur atsisė'da

Mūsų brolėlis.
Iš didia džiaūgsma 

Verk motynėlė;
13. Ritu daržėlis,— 

Žmomū pulkėlis,.

7. Ąnt inkšta stogėla 

Ne baląndėlis,

Kuribs pamikė 

Jauns kunigėlis.
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1542

l. Senutis išėjo 
Galvijų ganyti, — 
Kas ten ant kalno, 
Negal išmanyti.

2. Ant aukšto kalno 
Žals ąžuolėlis, 
Po tuo ąžuolėliu 
Rūtų darželis.

3. Duktė atsakė: 
— Ne ąžuolėlis, 
Ale cnatlyvas 
Mūsų brolelis,

4. Kurį tėtušis 
Į mokslą leido, 
Parėjo dabar 
Išblyškusiu veidu.

5. Ant rūtų darželio 
Kukuoj gegužėlė, 
Ant aukšto stogelio 
Brūkuoj balandėlis.

6. Duktė atsakė:
— Ne gegužėlė, — 
Iš didžio džiaugsme 
Verk motinėlė;

13.

7. Ant aukšto stogelio 
Ne balandėlis,

l o . Ale malonus
k 2 kj ‘ Mūsų tėtušėlis.

8. Ans nebrūkavo, 
Tiktai rokavo, 
Kiek metų buvo 
Be sūnaus savo.

9. Žalioj liepelėj 
Gied volungėlė, 
Kuri atlėkė 
Per žalią lankelę.

10. Duktė atsakė: 
— Ne volungėlė, 
Ale mažoji 
Mūsų seserėlė.

II. Pasisveikino
Su savo broleliu, — 
Nevadin broleliu, 
Bet kunigėliu.

12. Aukštas stogelis — 
Naujas svirnelis, 
Kur atsisėdo 
Mūsų brolelis.

Rūtų darželis, — 
Žmonių pulkelis, 
Kuriuos pamokė 
Jauns kunigėlis.
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14. Žalė ląnkėlė 

Trys grėbėjėlės 

Tikrosios būva 

Anė seserėlės.

16. Maždji sesėlė 

Bėga pasakyti, 

Kad ands ėjtum 

Brdla pasvėjkinti.

16. Anės atsakė: 

Kąn mes daroma, 

Nėr ko dovandti, 

Kajp mes pradrfnsma?

17. Maždji sesėlė 

Pradėja vėrkti, 

Kad ands nė dręns 

Pry brola ėjti.

18. Seserų laukė 

Jauns kunigėlis, 
Žmonimis aptėkęs, 

Kajp bitinėlis.

19. Tėvs iš to džiaūgsma 

Prašmjntinį darė 

Ir dukterėles

Numy parvarė:—

20. Mūsų kudikė'Iej, 

Visi auginti, 

Dėl ko ne dręnsat 

Brdlį svėjkinti?

21. Vėjna, Barbėlė, 

Davė pirštinėles, 

Ąntra, Verelė— 

Baltas pąnčekėles,

22. Tretidji, Kotrėlė, 

Niėka nė davė, 

Tiktaj broluj 

Pakarą darė.

23. Ketvirto, mažėlė. 

Vardū Rozalija, 

Broluj dovanoja 

Bdltą servetėlę.

24. Pęnktoji, Vona, 

Visu viresnidji, 

Už gaspadinę 

Pry ano pristdja,

25. Į tąn prašmĮntinį 

Kajmynus vadina, 

Kajp įmany'dams, 

Tėvs pavajšina.

26. Sueja gęntėlės 

Dėdės, tėtutėlės, 

Nėšė kunįgėluj 

Geras dovanėles.

27. Po trijti dejnū 

Rejks iškelauti;

Pradėja niatūšė 

Ir gęntys blautL
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14. Žalioj lankelėj 
Trys grėbėjėlės 
Tikrosios buvo 
Ano seserėlės.

21. Viena, Barbelė, 
Davė pirštinėles, 
Antra, Verelė — 
Baltas pančiakėles,

15. Mažoji seselė 
Bėgo pasakyti, 
Kad anos eitų 
Brolio pasveikinti.

22. Trečioji, Kotrelė, 
Nieko nedavė, 

Tiktai broliui 
Pakarą darė.

16. Anos atsakė:

— Ką mes darysme, 
Nėr ko dovanoti, 
Kaip mes pradrįsme?

23. Ketvirta, maželė, 
Vardu Rozalija, 
Broliui dovanojo 
Baltą servetėlę.

17. Mažoji seselė 
Pradėjo verkti, 
Kad anos nedrįst 
Prie brolio eiti.

24. Penktoji, Ona, 
Visų vyresnioji, 
Už gaspadinę 
Prie ano pristojo.

18. Seserų laukė 
Jauns kunigėlis, 
Žmonėmis aptekęs 
Kaip bitinėlis.

25. Į tą prašmintinį 
Kaimynus vadino, 

Kaip įmanydams 
Tėvs pavaišino.

19. Tėvs iš to džiaugsmo 
Prašmintinį darė 

Ir dukterėles 

Namo parvarė:

26. Suėjo gentelės 
Dėdės, tetulėlės, — 

Nešė kunigėliui 
Geras dovanėles.

20. — Mūsų kūdikėliai 
Visi auginti, 
Dėl ko nedrįstat 
Brolį sveikinti?

27. Po trijų dienų 
Reiks iškeliauti, — 
Pradėjo motušė 

Ir gentys bliauti.
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28. Jauna kunįgėla 

Glaūdė galvėlę

Pry širdies sava 

M yla matušelė,

29. O tėtušėlis 

Galvėlę bučiava, 
Žandus paglostė 

Sunėla sava;

30. Visos seserėlės 

Graudingoj raudoja,

Ap/ kunigėlį 

Kajp žvakės-apstėja.

31. Bet kunigėlis 

Visiis palinksmina, 

Pajemęs kankles, 

St'iprej suskambina.

32. Už šešiū mylu 

Kbnįgs iškelava, 

Pajė'męs sesėlę 

Viresnęję sava.

1543.

1. Daug yr sviėte daržėlu, 8. Kad ne k&stum gajdūkaj 

Kur tur pujkiū žolėtu.|ds. Ne draskytum vajkiūkaj;

2. Kur cnatiyvos mergelės, 

Tįn žyd gražios rožėlės.

3. Yra tokid žanūtu, 

Kur pry rūtų bagūtu.

4. Yr tokiū gaspadonu, 

Kur pry rūtų padūru.

5. Gaspadorej cnatlyvi, 

Pry rūtų ukatlyvi,

6. Mok tajsyti lo vėles, 

Kad įsėtum žoleles;

•7. Svęntėms dejnėmssergėja, 

Kur rutėlus pasėja,

9. Gajdbkus išgajmūja, 

Vajkiūkus sulojoja.

10. Kur lajdokaj vajkėlej, 

Tįn išjffkti rutėlej,

11 Kur cnatlyvi vajkėlej, 

Anyms mylu rutėlej.

12. Yra tokiu bernėlu, 

Kuri lūbyja rutėlu.

13. Kur cnatlyvi vajkėlej, 
Tjn užtverti daržėiej;

14. Mok rutėlu kavūti, 

Ąnt kepurėms nešiūti;
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28. Jauno kunigėlio 
Glaudė galvelę 
Prie širdies savo 
Miela motušėlė,

29. O tėtušėlis 
Galvelę bučiavo, 
Žandus paglostė 
Sūnelio savo.

30. Visos seserėlės 
Graudingai raudojo, 
Apie kunigėlį 
Kaip žvakės apstojo.

31. Bet kunigėlis 
Visus palinksmino, 
Paėmęs kankles, 
Stipriai suskambino.

32. Už šešių mylių 
Kunigs iškeliavo, 
Paėmęs seselę 
Vyresniąją savo.

1543

l. Daug yr sviete darželių, 
Kur tur puikių žolelių. (2 k.)

2. Kur cnatlyvos mergelės, 
Ten žyd gražios roželės.

3. Yra tokių ženotų, 
Kur prie rūtų bagotų.

4. Yra tokių gaspadorių 
Kur prie rūtų padorių.

5. Gaspadoriai cnatlyvi,
Prie rūtų ukatlyvi,

6. Mok taisyti loveles, 
Kad įsėtų žoleles.

7. Šventoms dienoms sergėja, 
Kur rūteles pasėja,

8. Kad nekastų gaidukai, 
Nedraskytų vaikiukai,

9. Gaidukus išgainioja, 
Vaikiukus sulojoja.

10. Kur laidokai vaikeliai, 
Ten išjuoktos rūtelės,

ll. Kur cnatlyvi vaikeliai, 
Aniems mielos rūtelės.

12. Yra tokių bernelių, 
Kurie liūbija rūtelių.

13. Kur cnatlyvi vaikeliai. 
Ten užtverti darželiai;

14. Mok rūtelių kavoti, 
Ant kepurių nešioti;
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15. Kožnam mylu vejzėti, 21. 

Kur rutėlej ąndėti.

Yra tokifi mergė!u, 

Kur ne lūbyja rutėlu;

16. Apkaklėlės baltava 22.

Ir rutėlej žalava.

Ne nor tjn ni vejzėti, 

Kur r utėlėj pasėti.

17. Kavaliėrej gražiausi 23.

Kajp žemčiugaj brąngiausi.

Rutėlej garbanoti, 

Skin anūs ir žanoti.

18. Ne-kaltybėmis bernėlej, 24.

Anjfms kvėpa rutėlej.

Ir kviėtkėles skindami, 

| bažnyčę nėšdami,

19. Kur lajdokaj bernėlej, 25. 

Anyms smirda rutėlej;

Tur ąnt žolū ukatą; 

Any lūbyja čystatą.

20. Retaj t-ėra regėti, 26.

Kur rutėlej uždėti.

Visi padorus stūnaj, 

Myl rūtus ir kunjgaj;

27. 0 pry trobų ląngėlu 

Yr užtvertu daržėlu.

1544

1. Ak, kur aš dengsiu, sirata, 3;

Kur aš pasidėsiu be turtu?

O kur aš nuėjsiu, 
Vargėlj atrasiu 

Dėl savęs.
ds

Saukiaū par dėjną, verk

dama, 

Ne išgirdau žddia ni vėjna;

Ne-be-patiė'šyja 
Manęs matušė'lė, 
Rūpesnėly.

2. Užžėlę mana takėlej, 

Apauga matūšes kapėlej, 
Ėjsiu ąnt kalnėla, 
v
Saūksiu matušelę, 

Bene atsilejps?

4. Aš nū kalnėla ėjdama, 

Graūdias ašaras lėjdama.

Atjo vejškelelu 

Ąnt bėra žirgėla 

Broterelis.
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15. Kožnam miela veizėti, 
Kur rūtelės antdėtos.

21. Yra tokių mergelių, 
Kur neliūbija rūtelių, —

16. Apkaklėlės baltavo, 
Ir rūtelės žaliavo.

22. Nenor ten nė veizėti, 
Kur rūtelės pasėtos.

17. Kavalieriai gražiausi 
Kaip žemčiūgai brangiausi.

23. Rūtelės garbanotos, 
Skin anas ir ženoti

18. Nekaltybėmis berneliai, — 
Aniems kvepia rūtelės, —

24. Ir, kvietkeles skindami, 
Į bažnyčią nešdami,

19. Kur laidokai berneliai, 
Aniems smirda rūtelės;

25. Tur ant žolių ukatą, — 
Anie liūbija čystatą.

20. Retai tėra regėti, 
Kur rūtelės uždėtos.

26. Visi padorūs stonai 
Myl rūtas ir kunigai;

27. O prie trobų langelių 
Yr užtvertų darželių.

1544

l. Ak, kur aš dingsiu sirata, 
Kur aš pasidėsiu be turtų? 
0 kur aš nueisiu, 
Vargelį atrasiu 2 k.
Dėl savęs.

3. Saukiau per dieną verkdama, 
Neišgirdau žodžio nė vieno, — 
Nebepatiešijo 
Manęs motušėlė 
Rūpesnėly.

2. Užžėlę mano takeliai, 
Apaugo motušės kapeliai, 
Eisiu ant kalnelio, 
Sauksiu motušėlę, 
Bene atsilieps?

4. Aš nuo kalnelio eidama, 
Graudžias ašaras liedama, — 
Atjoj vieškelėliu 
Ant bėro žirgelio 
Broterėlis.
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6. O kamė tu buvaj, broleli, 

O kamė sušlldej žirgėlj?

Dėl ko tu tajp linksmas, 

Ar ne želavoji 

Matušė'lės?

6. Ne aš želavoju, sesėlė, 
Žadib dar/ti vesėliję, 

Buvaū pas mergėlę,

Išdavė rąnkėlę, 

Suderėjau.

Dėkų matušėlej lik šidlej, 

Kad mknę auginėj, lik tčlej;

Kad mergėlę gėusiu, 

Daugiaūs ne-b-gedkusiu

Matus’ėlės.

1545

1, Už jūnu-mariu, 
Už vąndenėla 

Rjfnka mergėlės, 
Rjnka jėunosės, 
Smblkes ūgėles.

2. Ne tajpė rjnka, 

Kajp parvajkščioja, 

Ir pati skvę 

Ir pati skvę 

Labaj graudina.

3. Atjo bernėlis 
Par lygius lauktis, 

Vilė mergėlę, 

Vilė jaunąję, 
Tolaus j ilgas.

4. Atstėki, blozne, 

Ne viloki manęs, 

Jau vakarėlis, 

Tol ims kelelis, 

Rejks numy ėjti.

1546. ;(*).

1. Siuntė mknę matušėlė 

Į girėlę vobulauti, $ds.

2. { girelę vobdlauti, 

I sodnėlj riešutauti (*)

(*) Palygink 810 dkjną.

3. Nėr girėlė vobulė'lu, 

Ni sodnėly nėšutėlu.

4. Ir sutikaū du bernėlu, 

Abii jaunu, nė-žanėtu.
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5. — O kame tu buvai, broleli, 
O kame sušildei žirgelį? 
Dėl ko tu taip linksmas, 
Ar nežėlavoji 
Motušėlės?

6. — Nei aš žėlavoju, sesele, 
Žadu daryti veseliją: 
Buvau pas mergelę, 
Išdavė rankelę — 
Suderėjau.

7. — Dėkui motušėlei lig šiolei, 
Kad mane auginai lig tolei! 
Kad mergelę gausiu, 
Daugiau nebgedausiu 
Motušėlės.

1545

l. Už jūrių marelių, l % 
Už vandenėlio, J 
Rinko mergelės, ) 
Rinko jaunosios > 2 k. 
Smulkias uogeles. I

3. Atjoj bernelis 
Per lygius laukus, 
Vilioj mergelę, 
Vilioj jaunąją 
Toliau į uogas.

2. Ne taipo rinko, 
Kaip pervaikščiojo 
Ir pati save, 
Ir pati save 
Labai graudino.

4. Atstoki, blozne, 
Nevilioki manęs. 
Jau vakarėlis, 
Tolims kelelis, 
Reiks namo eiti!

1546

1. Siuntė mane motušėlė
Į girelę obuoliauti, (2 k.)

3. Nėr girelėj obuolėlių 
Nei sodely riešutėlių-

2. I girelę obuoliauti, 
Į sodelį riešutauti.

4. Ir sutikau du berneliu, 
Abu jaunu, neženotu.
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5. Ejkš, mergėlė,ejkš, jaunoji, 10. Svytrff, blizga kamanėlės, 
v

Aš tau niė'ka ne darysiu. Svytru, blizga pintinėlėj.

6. Tik lįntėles nusagstysiu 

Ir žiedėtas numaustysiu.

11. Kad parjojau pas matušę, 

Klausė manęs matušėlė:—

7. Iš z’iėdėlu-augsinėta 12. 

Nuliė'dinsiu pęntinelus,

8- Iš Ijntėta-bUzginėlu 

Numagstysiu kamanėlės.

9. Kad aš jojau par laukėtas, 

Svytru, blizga kamanėlės,

Kamė liė'dinaj pęntinelus, 

Kamė magstėj kamanėles?

Lietuvė liėdinau pęnti- 

nėlus, 

Nituvoje magstiaū kama

nėles.

1543.

1. Ej, džium, džium, dzium 

Karklyne žvirblėlj,— 

Kam tu sukaj

Ne vėjto lizdėlį?

Ra m tad, rimta, dra, 1 , 
"Rimta, drlda, rada (*).  J

(*) Po zė'dną posmą 

rimta, drlda, rada“.

2. Būčiau ne siikęs, 

Kad senelis buvęs, 

Dėl to susukau 

Kad jauniklis buvau,

3. Dėl to susukaū, 

Kad jauniklis buvau,

Kad ne žinojau, 

Kur lizdelį siikti.

4... Du šį'mtu mėtų 

Į vakar sukaka, 

Kajp ąnt to sviė'ta 
Gyvėnti pradėjau.

$

<< *
5. Ar aš ne pana 

Ar ne vajnikffta, 

Ar mana kisos 

Yr ne-sušukutos?

kartėk „ramtad, ramta, dra,
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5. Eikš, mergele, eikš, jaunoji, 
Aš tau nieko nedarysiu,

6. Tik linteles nusagstysiu
Ir žiedelius numaustysiu.

7. Iš žiedelių auksinėlių 
Nuliedinsiu pentinėlius,

B. Iš lintelių blizginėlių 
Numagztysiu kamanėles.

9. Kad aš jojau per laukelius, 
Svytruoj blizga kamanėlės,

10. Svytruoj blizga kamanėlės, 
Svytruoj blizga pentinėliail

11. Kad parjojau pas motušę, 
Klausė manęs motušėlė:

12. — Kame liedinai pentinėlius, 
Kame magztei kamanėles?

13. — Lietuvoj liedinau pentinėlius, 
Nituvoje magzčiau kamanėles!

1547

1. — Ei, džium, džium, džium 
Karklyne žvirblelį, 
Kam tu sukai 
Ne vietoj lizdelį?
Ramtad, ramta, dra, 1 _ .

> 2 K 
Ramta, drida, rada.* J

2- — Būčiau nesukęs, 
Kad senelis buvęs, 
Dėl to susukau, 
Kad jauniklis buvau;

3. Dėl to susukau, 
Kad jauniklis buvau, 
Kad nežinojau, 
Kur lizdelį sukti.

4. Du šimtu metų 
Į vakar sukako, 
Kaip ant to svieto 
Gyventi pradėjau.

5. Ar aš ne pana, 
Ar ne vainikuota, 
Ar mano kasos 
Yr nesušukuotos?

Po kiekvieno posmo kartok: „Ramtad, ramta, dra, ramta, drida, rada.“
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6. Džiatigės lapėlė, 

Vajkiis atradusi, 

Kajp sena žmona, 
Vajnlka segusi.

7. Ar aš ne jaunas, 

Ar ne kavalierius, 

Ar mana žirgaj.

Yr ne-sušukffti?

8. Ar aš ne pdnas, 

Ar ne gaspadonus, 

Ar aš ne mėku 
Rugius, miežius sėti?

9. Ar as ne poni, 

Ar ne gašpad'inė, 

Ar aš ne mėku 

Sūnūs, sviestus d'frbti?

154$.

1. Siuntė minę 

Motinėlė 

I dundjų I 
Vąndėns. I

2. Dabar ne nuėjai 

Ni į puskelėlį 
Ir atjoja jauns bernėlis 

Žirgėlu gyrdyti.

3. Palūkėk, mergėlė, 

Palukė'k, jaunėji, 

Palūkėki, paniutajtė, 

Dfik žirgėlams vąndėns.

4. Ak, ne galit laukti, 

Ak, ne galit lūkėti, 

Ne vėlyja matušė'lė 

Ni pasikalbėti.

5. Sesajtė pamatė, 

Matiišej pasakė;

Baudė manę matušė'lė 
Skatidejsejs žodėlejs.

6. O, mitus, mitus, 

Baltėji matitšė, 
Dar ne pirkaj ni lįntėlu, 

Ni šilką barvėlu,

7. Ne pirkaj ni Ijfntu, 

Ni šilką barvėlu, 

vTukart pirksi, matušė'lė, 

.Kad aš ne-b-nešiosiu..

.8. Dabar seserė'lė

Už manę mažesnė

Tegii nėšio, tegu švytrif 
V 

Silkiftoins barvėlėms.
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6. Džiaugės lapelė, 
Vaikus atradusi, 

Kaip sena žmona, 
Vainiką segusi.

7. Ar aš ne jaunas, 

Ar ne kavalierius, 
Ar mano žirgai 
Yr nesušukuoti?

8. Ar aš ne ponas, 
Ar ne gaspadorius, 
Ar aš nemoku 

Rugius, miežius sėti?

9? Ar aš ne ponia, 
Ar ne gaspadinė, 
Ar aš nemoku 
Sūrius, sviestus dirbti?

*1548

l. Siuntė mane

Motinėlė 
Į dunojų 
Vandens.

2 k.

2. Dabar nenuėjau 
Nė į puskelėlį, 
Ir atjojo jauns bernelis 
Žirgelių girdyti.

3. — Palūkėk, mergele, 
Palūkėk, jaunoji, 

Palūkėki, paniulaite, 
Duok žirgeliams vandens!

4- — Ak, negaliu laukti, 
Ak, negalįu lūkėti, 

Nevelija motušėlė 
Nė pasikalbėti!

5. Sesaitė pamatė, 
Motušei pasakė, — 

Baudė mane motušėlė 
Skaudžiaisiais žodeliais.

6. — O motuš, motuš, 

Baltoji motuše, 
Dar nepirkai nei lintelių, 
Nei šilko barvelių;

7. Nepirkai nei lintų, 

Nei šilko barvelių, — 
Tuokart pirksi, motušėle, 
Kad aš nebnešiosiu.

8. Dabar seserėlė 
Už mane mažesnė, — 

Tegu nešioj, tegu švytruoj 
Silkuotoms barvelėms.
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9. O, rūta, rūtelė, 

Ko tu tajp pavytaj?

Dar ne matėj n i šalnėlės, 

Ni šiatirės vėjėlu.

10. O kad pamatysi,. 

Tffkart tu pavysi, 

Pašals tava pašakėlės, 

Žalos viršūnėlės.

11. O, dukrėlė mana, 

Ko tu tajp nulūdaj?

Dar ne matėj ni pulkėlu, 

Ni jaunu bernėlu.

12. O kad pamatysi, 

Tffkart tu nutilsi, 
Kalbins tavę jauns bėrnėlis

I svėtę šalėlę.

13. Svetimė šalėlė 

Svetimi žmonėlej, 

Ne mokosi, kajp kalbėti, 

Ni darbėlį dirbti.

1549.

1. Ir atjoja jauns bėrnėlis 

Iš sveti mėsės šalelės, 

Pririša žirgėlį 1 , 
Pry rutu darzela. J

2. Ir išėja paniulajtė 

Iš margojo svirnelajtia:— 

Ko žvęng tas žirgėlis, 

Tava jūdbėrelis?

3. Ar ąns žvęngia dovinėlu, 

Ar baltųjų dobilėlu,

Ar žala šiėnėla, 

Grynu avižėlu?

4. Ni ąns žvęngia dovinėlu, 

Ni baltųjų dobilėlu,

Ąns žvęngia šiėnėla, 

Grynu avižėlu.

5. Ėjkiv vėdu, bernužėli, 

Į šęn aukštąję stajnėlę, 

Aš tavej sakysiu, 

Kur dėsi žirgėlį.

6. Pastatyk! žirgužėlį, 

Pakabinki ir balnėlį,— 

Ko verki, bernėli, 

Ko verki, jaunasis?

7. Jaunas diėnas patrėtyjej, 

Jau mergėlę patrėpyjej, 

Jaunystės trotyjej, 

Mergėlę trėpyjej.
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9. O rūta rūtele, 
Ko tu taip pavytai, — 
Dar nematei nei šalnelės, 
Nei šiaurės vėjelių.

10. O kad pamatysi, 
Tuokart tu pavysi, — 
Pašals tavo piašakėlės, 
Žalios viršūnėlės.

11. O dukrele mano, 
Ko tu taip nuliūdai, — 
Dar nematei nei pulkelių. 
Nei jaunų bernelių.

12. O kad pamatysi, 
Tuokart tu nuliūsi, — 
Kalbins tave jauns bernelis 
Į svečią šalelę.

13. Svetimoj šalelėj 
Svetimi žmoneliai, 
Nemokėsi, kaip kalbėti 
Nei darbelį dirbti.

1549

l. Ir atjojo jauns bernelis 
Iš svetimosios šalelės, 
Pririšo žirgelį l o 
Prie rūtų darželio, j “

2. Ir išėjo paniulaitė
Iš margojo svirnelaičio: 
— Ko žveng tas žirgelis 
Tavo juodbėrėlis?

3. Ar ans žvengia dovanėlių, 
Ar baltųjų dobilėlių, 
Ar žalio šienelio, 
Grynų avižėlių?

4. — Nei ans žvengia dovanėlių,. 
Nei baltųjų dobilėlių, 
Ans žvengia šienelio, 
Grynų avižėlių.

5. — Eikiv vedu, bernužėli, 
Į šią aukštąją stainelę, 
Aš tavei sakysiu, 
Kur dėsi žirgelį:

6. Pastatyki žirgužėlį, 
Pakabinki ir balnelį! 
Ko verki, berneli, 
Ko verki, jaunasis?

7. Jaunas dienas patrotijai, 
Jau mergelę patropijai, 
Jaunystės trotijai, 
Mergelę tropijai!
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1550

1. Ej, susėdę, kumajtė, | 
Kur gyveni? J 

Dėl ko manęs vejšėti 1 , 
JUS 

Ne kvejti? J

2. Ej, susėdo, kumajtė, 

Kur aš kvėjsiu, 

Kad aš sava trobelės 

Ne tunū.

3. Budavosiu trobelę 

Ąnt manu, 

Padirbinsiu tjnklėlį 
Ašatiu.

4. Sužvejosiu žuvėlę 
Ašeriu,

Sukvėjsiu susėdus 

Ir gęntis,

5. Sukvėjsiu susėdus 

Ir gęntis,
V

Cėstavosiu tris dėjnas 

Ir naktis.

6. Skani mana žuvelė 
Ašeriu,

Šlaunį mana giminėlė 

Iš žveju.

1551.

1. Bė'da manėj /ra, 
Tunū blėgą vyrą, 

Vežiau ir j Telšiiis, 
Nieks ne atplrka.

2. Parvažifidama, 

Pririšau pri bėrža, 

Kad vilks papjautum, 

Kad lėkis ()  suėstam.*

3. Nuėjau ąnt ryta, 

Dar te-b-rąndii gyvą,

(*) Lėkis-meška.

Ni vilks papjėvęs, 

Ni lėkis suė'dęs.

ds. 4. Parvedusi numy 
Pririšai pry žarda, 

Kad šunys lėtum, 

Kad gajdėj kapėtum.

5. Nuejtb ąnt ryta, 

Dar te-b-rąndb gyvą, 

Ne sūnys lėja 

Ne gajdėj kapėja.
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1550

1. — Ei susiėdė, kūmaite, K , }2 k.
Kur gyveni, J

Dėl ko manęs viešėti 12 k
Nekvieti? f

4. Sužvejosiu žuvelę 

Ešerių, 
Sukviesiu susiedus 
Ir gentis;

2. — Ei susiėdė, kūmaite, 

Kur aš kviesiu, 
Kad aš savo trobelės 

Neturiu!

5. Sukviesiu susiedus

Ir gentis, 
Cestavosiu tris dienas 

Ir naktis.

3. Budavosiu trobelę 

Ant marių, 
Padirbdinsiu tinklelį 
Ašutų,

6. Skani mano žuvelė 

Ešerių, 
Slauni mano giminėlė 
Iš žvejų!

1551

1. Bėda manei yra, — l 2 k 
Turiu blogą vyrą, Į
Vežiau i Telšius, į ’

‘ 2 k.
Nieks neatpirko. J

3. Nuėjau ant ryto, 
Dar tebrandu gyvą, — 
Nei vilks papiovęs, 
Nei lokys suėdęs.

2. Parvažiuodama 
Pririšau prie beržo, 
Kad vilks papiautų, 
Kad lokys suėstų.

4. Parvedusi namo, 

Pririšau prie žardo, 
Kad šunys lotų, 

Kad gaidžiai kapotų.

5. Nueinu ant ryto, 
Dar tebrandu gyvą, — 

Nei šunys lojo, 
Nei gaidžiai kapojo.
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6. Parvedusi numy 

Stūmiau j kamarą, 

Kad galą gintum, 

Kad pasigalfftum.

7. Nuejtū ąnt ryta 

Jau ne-b-rąndū gyvą, 

Jau galą gavęs, 

Jau pasigaiavęs.

8. Pat'i pas'išvejčiau, 

Vežiau pakavoti:— 

Vyrelis būva, 

Ne-lajd6kas būva;

9. Staj vyras būva, 

Staj malonus būva, 

Gaspadonus būva, 

Ne-pijūkas būva.

(*).

(*) Palygink Ves. 40, 207, 390, 394 ir 960 dajnas.

1. Iš ėžera

Į upei) teka, 
Aš girdėjau, 
Kąn matūšė saka.

2. Matūšė saka: 

Už sena ne lėjsiu, 

Matūšė saka: 
Jaunam pažadėjau.

3. Aš mokė'siu, 

Kajp jiuną mylėti, 

Aš mokė'siu 

Jauną čenavoti:

4. Par tris dėjnas 

Per ynos mygysiu,

Ketvirtū dejnd 

Vynu pagyrdysiu;

5. Par kejmėlį 
Pati išlydėsiu, 

Par laukė! į 

Sesėlę maldysiu.

6. Iš ėžera

Į upelį tėka, 

Aš girdėjau, 

Kąn matūšė saka.

<7. Matūšė sūka: 

Už jauna ne lėjsiu, 

Matūšė saka: 

Senam pažadėjau.
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6. Parvedusi namo, 
Stūmiau į kamarą, 

Kad galą gautų, 
Kad pasigaluotų.

7. Nueinu ant ryto, 
Jau nebrandu gyvą, 

Jau galą gavęs, 
Jau pasigalavęs.

8. Pati pasišveičiau, , 
Vežiau pakavoti: 
Vyrelis buvo, 
Ne laidokas buvo, —

9. Štai vyras buvo, 
Štai malonus buvo, 
Gaspadorius buvo, 
Ne pijokas buvo.

1552

l. Iš ežero
Į upelį teka, —
Aš girdėjau, 
Ką motušė sako.

2. Motušė sako:

— Už seno neleisiul
Motušė sako:
— Jaunam pažadėjau!

3. Aš mokėsiu, 
Kaip jauną mylėti, 
Aš mokėsiu 
Jauną čenavoti:

4. Per tris dienas 
Perynos' migysiu, 
Ketvirtoj dienoj 
Vynu pagirdysiu,.

5. Per kiemelį 
Pati išlydėsiu, 
Per laukelį 
Seselę maldysiu!

6. Iš ežero
Į upelį teka, — 

Aš girdėjau, 
Ką motušė sako.

7. Motušė sako:
— Už jauno neleisiu!
Motušė sako:
— Senam pažadėjau!
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8. Aš mokėsiu, 

Kajp seną mylėti, 

Aš mokėsiu 

Sėną čenavoti:

9. Par tris dėjnas 

Po dūmu rūkysiu,

Ketvirtė dejnė 
v
Šarmu pagyrdysiu;

10. Par kejmėlį

Su mejtū varysiu, 

Par laukelį 
Str/pajs išlajdysiu.

1553 (*).

1. O, Mar§, Marėlė, 

Dūšia širdies mana, 

Iš-kur būva ty svetėlejl
Pry tavęs be manęs?)

2. Gendrolus iš Lūkės, 

O jo brūlis iš Pūkės, 

O viršinjnks mylausis

Iš patiūs Paląngos.

3. O, Marė',...

Kurni prtjemej tus svetėlus 

Pry savęs be manęs?

4. Gęndrėlų alūtiu, 

O jo brolį midūtiu, 

O viršininką, o mylausį 

Rįnckūju vynėlu.

5. O Marė,... 

Kurni Vajšinaj tus svetėlus 

Pry sūvęs be manęs? (*)

(*) Palygink 772—ir Ves. 42, 243 ir 955 dajnas.

6. Gendrolų žąnsyna, 

O jo brūlį gajdyna, 

O viršinjnką, o mylausį— 
Su manim baląndj.

7. O Marė,...

Kur paguldėj tuš svetėlus 

Pry savęs be manęs?

8. Gendrolų ąnt girnų, 

O jo brolį po girnų, 

O viršininką, o mylausį 

Margoje lovėlė.

9. O Marė,...

Kū apklūjej tus svetėlus 

Pry savęs be manęs?

10. Gendrūlų su majšū, 

O jo brolį su ąntrū, 

O viršininką, o mylausį 

Margąja kaldrėle.
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8. Aš mokėsiu, 9. Per tris dienas
Kaip seną mylėti, Po dūmu rūkysiu,
Aš mokėsiu Ketvirtoj dienoj
Seną čenavoti: Šarmu pagirdysiu;

10. Per kiemelį 
Su mietu varysiu, 
Per laukelį 
Strypais išlaidysiu!

1553

l. — O Mare Marele, 
Dūšia širdies mano, 
Iš kur buvo tie sveteliai l % 
Prie tavęs be manęs? J

2. — Gendrolius iš Lūkės,
O jo brolis iš Pukės, 
O viršininks mieliausias 
Iš pačios Palangos.

3. — O Mare...
Kuomi priėmei tuos svetelius 
Prie savęs be manęs?

4. — Gendrolių alučiu,
O jo brolį midučiu, 
O viršininką, o mieliausią, 
Rinckuoju vyneliu.

5. — O Mare...
Kuomi vaišinai tuos svetelius 
Prie savęs be manęs?

6. — Gendrolių žąsiena,
O jo brolį gaidiena, 
O viršininką, o mieliausią — 
Su manim balandžiu.

7. — O Mare...
Kur paguldei tuos svetelius 
Prie savęs be manęs?

8. — Gendrolių ant girnų, 
O jo brolį po girnom, 
O viršininką, o mieliausią, 
Margoje lovelėj.

9. — O Mare...
Kuo apklojai tuos svetelius 
Prie savęs be manęs?

10. — Gendrolių su maišu, 
O jo brolį su antru, 
O viršininką, o mieliausią. 
Margąja kaldrele.
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11. O Marė,... 12. Gendrolų—sesytė,

Kajp išlėjdaj tus svetėlus O jo brolį—aš pati, 

Nū savęs be manęs? O viršininką. o mylausį—

Margyjy šunėlej.

1554.

1. Ne dėkų tėvuj, 

Nej matušėlej, 

Kad valėlė paaugina, | ds.

2. Valėlė augina, 

Ilgaj miglna;

Ni krajtėlį ne suki ėja u.

3. Ttfkart sukiūsi, 

Dukrėlė mana, 

Kad nuejsi už bernėla.

4. Ne-tėjsą kalbi, 

BalU matušelė, 

Ne bus tffkart man čėsėla;

5. Bėgs pūdelėlis, 

Verks kudikė'lis, 

Bhdins manę jauns bernelis-,

6. Dėjną grėblelis, 

Naktį spragilelis, 

Skaudės mana rąnkelajtės.

1555.

1. Žyd, žyd putilėlis

Žalėje girėlė.

Tegil žydi, tegti klėsta |
Raudonos ūgėlės. J

2. Stiklą lįngą pravirejau,

Saulelės vejzėjau, 

Variu duris pravirėjau, 

Matūšės vejzėjau:—

3. Kelk, kelk, matušelė, 

Tajsyk man stakleles;

Aš ne galit ni kalbėti, 

Skaust mana galvėlė.

4. Matušelė atkalbeja 

Mejllngajs žodėlejs:— 

Tegti tajsa dukraj mana 

Senoji ūšvėlė.

5. Kad ūšvėlė stakles tajsė, 

Skaūdejs z'odejs bara:— 

Kamė augaj, dukra mūna, 

Kad ne pas matiJšę?
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11. — O Mare... 12. — Gendrolių — sesytė,
Kaip išleidai tuos svetelius O jo brolį — aš pati, 
Nuo savęs be manęs? O viršininką, o mieliausią —

Margieji šuneliail

1554

1. Ne dėkui tėvui 
Nei motušėlei, 
Kad valelėj paaugino, (2 k.)

2. Valelėj augino, 
Ilgai migino, — 
Nė kraitelį nesuklojau.

3. —r Tuokart suklosi,
Dukrele mano, 
Kad nueisi už bernelio.

4. — Netiesą kalbi, 
Balta motušėle, 
Nebus tuokart man čėselio:

5. Bėgs puodelėlis, 
Verks kūdikėlis, 
Budins mane jauns bernelis,

6. Dieną grėblelis, 
Naktį spragilėlis, — 
Skaudės mano rankelaitės.

1555

1. Žyd, žyd putelėlis 
Žalioje girelėj.
Tegu žydi, tegu klėsta 1
Raudonos uogelės! j

2. Stiklo langą pravirėjau — 
Saulelės veizėjau, 
Vario duris pravirėjau — 
Motušės veizėjau.

3. — Kelk, kelk, motušėle, 
Taisyk man stakleles!
Aš negaliu nė kalbėti, 
Skaust mano galvelė.

4. Motušėlė atkalbėjo 
Meilingais žodeliais: 
— Tegu taiso dukrai mano 
Senoji uošvelė!

5. Kad uošvelė stakles taisė, 
Skaudžiais žodžiais barė: 
— Kame augai, dukra mano, 
Kad ne pas motušę?
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6. Kad matiišę stakles tajsė, 10. Tėtušėlis atkalbta

Maža te-be-buvaū, 

Kad sesėlės drobes audė, 

IT ūkąrt ne vejzė'jau.

Mejlingajs žodėlejs:— 

Tegit tajsa sūnuj mana 

Senasis ūšvėlis.

7. Žyd, žydputelė'lis... (n1 p.“)

8. Stiklą i^ngą pravirė'jau,

Saulelės vejzė'jau, 

Varia duris pravirėjau, 

Tėtiišia vejzė'jau:—

9. Kelk kelk, tėtušėli, 

Tajsy'k man žąmbėlj;

Aš ne galit ni kalbėti, 

Skaust mana galvelė.

’ 11. Kad ušvėlis žąmbį tūjsė, 

Skaūdejs žūdejs bara:— 

Kamė augaj, sūnau mana, 

Kad ne pas tėtiišį?

12. Kad tėtiišis žąmbį tajsė, 

Mažas te-be-buvaū, 

Kajp brolėlej kalnus arė, 

Tfikart ne vejzė'jau.

1. Sęn naktėlę par naktelę

Mėjgą ne mejgojau,
Žaloje ląnkėlė ) 

. } QS
Zirgėlus dabojau. J

3. Kad matiišė Įėjėtum, 

Brolej palydė'tum, 

Seserė'Iė mažėsnioji
Vajnikė'lj dfftum.

2. Rė'da šęn, rėdą tęn, 

Aš ne galit ėjti, 

Matušė'lės ne-lėjdama, 

Brolu ne-Jf dama.

4. Išėjt, išėjt seserėlė 

Iš rūtų daržėla, 

Išneš, Išneš vajnikė'lj

Ąnt baltū rąnkėlu,
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6. — Kad motušė stakles taisė, 
Maža - tebebuvau, 
Kad seselės drobes audė, 
Tuokart neveizėjau.

7. Žyd, žyd putelėlis... (1 p.)

8. Stiklo langą pravirėjau — 
Saulelės veizėjau, 
Vario duris pravirėjau — 
Tėtušio veizėjau.

9. — Kelk, kelk, tėtušėli, 
Taisyk man žambelį! 
Aš negaliu nė kalbėti, 
Skaust mano galvelė.

10. Tėtušėlis atkalbėjo 
Meilingais žodeliais: 
— Tegu taiso sūnui mano 
Senasis uošvelis!

11. Kad uošvelis žambį taisė, 
Skaudžiais žodžiais barė: 

— Kame augai, sūnau mano, 
Kad ne pas tėtušį?

12. — Kad tėtušis žambį taisė, 
Mažas tebebuvau, 
Kai broleliai kalnus arė, 
Tuokart neveizėjau.

1556

l. Šią naktelę per naktelę 

Miego nemiegojau, — 
Žalioje lankelėj l 2 k 
Žirgelius dabojau. J

3. Kad motušė leistų, 
Broliai palydėtų, 
Seserėlė mažesnioji 
Vainikėlį duotų.

2. Rėdo šen, rėdo ten, 
Aš negaliu eiti, 
Motušėlės neleidžiama, 
Brolių nelydima.

4. Išein, išein seserėlė 
Iš rūtų darželio, 
Išneš, išneš vainikėlį 
Ant baltų rankelių;
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5. Išneš, 'išneš vajnikelį 

Ąnt baltu rąnkėlu, 

Ąnsėg manėj vajnikelį, 

Ąnt mana kasėlu.

* 

* *

6. Slifkit šautomis kajp 

kviėtkėlėms, 

Kad bęnt ne dulkėtum, 

O kad mana mergužėlė 

Lįnksma vajkštinėtum.

7. Saukit kulkomis sida

brinėmis, 

Kad bęnt ne bildėtum, 

O kad mana mergužėlė-

Lįnksma vajkštinėtum,

8. Patėpk duris žalti vynu, 

Kad bęnt ne girgždė- 

tum, 
O kad mana mergužėlė

Baitaj išsilsėtum.

1559.
1. Bėda, kol patejkiaū, 

Bėda, kol siikvejtiau,

Dar didėsnis rūpesnėlis, 
Kad rejk išvaryti.

ds

2. Ne-b-ėr alutėla,

Ne-b-ėr vorelkelės,

Ne-b-ėr skrynio pyragėla, 

Poskėlė svejstėla.

3. Stalaj, nurėdyti, 

Svetėj aprėdyti,

Susiprask)t, ponaj svetėj, 

Cesas išvažiuti.

4. Ž'irgaj pakįnkyti, • 

Vartaj atdaryti,

Susiprask it, ponaj svetėj, 
v
Cesas išvažiuti.

5. Virkit grybus, pašūtinkit, 

Lėjskit svetiūs, ne trii- 

kinkit,

Te važiu, te važiu.

1558.
1. Paniulajtė, mumis meti, 3. 

Žadi ryto poni būti;

Skajstį vėjdą ne-b-rodysi, 

Rėžiu kvietką nutrotysi.

2. Ne uvūžok, myia panti, 
Geniusis bernlėls, 4.

Ne kajp ąnt tyra iau-Vds 

kėla, 
Kajp pavys žolelė.

Daug po svietą yr mergėlu, 

Nors jaunos te-b-ėra, 

Kurios ne mok verpti, 

austi, 
Toms nej vyra nėra.

Daug po svietą yr vajkėlu. 
Nors jauni te-b-ėra,

Kury ne mok arti, kiilti, 
Tyms ni patiės nėra.
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5. Išneš, išneš vainikėlį 
Ant baltų rankelių, 
Antseg manei vainikėlį 
Ant mano kaselių.

7. Saukit kulkomis sidabrinėmis, 
Kad bent nebildėtų, 
O kad mano mergužėlė 
Linksma vaikštinėtų!

6. Sluokit šluotomis kaip kvietkelėms, 
Kad bent nedulkėtų, 
O kad mano mergužėlė 
Linksma vaikštinėtų!

8. Patepk duris žaliu vynu, 
Kad bent negirgždėtų, 
O kad mano mergužėlė 
Balta išsilsėtų!

1557

L Bėda, kol patiekiau, 
Bėda, kol sukviečiau, 
Dar didesnis rūpesnėlis, l k 
Kad reik išvaryti. j

2. Nebėr alutėlio, 
Nebėr arielkėlės. 
Nebėr skrynioj pyragėlio, 
Poskelėj sviestelio.

3. Stalai nurėdyti, 
Svečiai aprėdyti, — 
Susipraskit. ponai svečiai, 
Cėsas išvažiuoti!

4. Žirgai pakinkyti, 
Vartai atdaryti, — 
Susipraskit, ponai svečiai, 
Cėsas išvažiuoti!

5. Virkit grybus, pašutinkit, 
Leiskit svečius, netrukinkit, 
Tevažiuoj, tevažiuoji

1558

l. Paniulaite, mumis meti, 
Žadi rytoj ponia būti, — 
Skaistų veidą nebrodysi, 
Rožių kvietką nutrotysi.

2. Neuvožok, miela pana, — 
Geriausias bernelis, 
Nekaip ant tyro laukelio 
Kai pavys žolelė.

3. Daug po svietą yr mergelių, 
Nors jaunos tebėra, — 
Kurios nemok verpti, austi, 
Toms nė vyro nėra.

4 Daug po svietą yr vaikelių, 
Nors jauni tebėra, — 
Kurie nemok arti, kulti, 
Tiems nė pačios nėra!
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1559

1. Jėjau diėną, jojau naktį, 

Niekur gera ne prijojau
Žirgelį gyrdyti, 

Sava jūdbėrelj,

2. Ir prijojau ažerėlį, 
V
Cystą, lygų vąndenė'lj, 

Pagyrdžiau žirgėlį, 

Sava judbėrėlį.

3. Jū pagyrdžiau, jū dajlėsnis, 

Jūąntsėdau, ju spraunėsnis;

Josiu pry mergėlu, 

Baltu lelijelu.

4. Ej, brolėli, broterėli, 

Kajp nujosi pry mergėlu, 

Ne daryk žvajgždėlės, 

Ne daryk žvajgz’dėlės.

5. Ne kelk vartų lygi gaia, 

Ne dūk žlrguj visą valą, 

Ne mįndyk rutėlu, 

Baltu lelijelu.

6. Kėlau vartiis lygi gala, 

Daviau žlrguj visą valą. 

Pamyniau rutėles, 

Baltas lelijėles.

7, Ir išėju mergelajtė 

Po atlošu šniurelkėlės, 

Raudonoms lįntėlėms, 

Rūtų vajnįkėlu,

8. Ir Atnešė šilku kiiską, 

Vjngiu vįngejs išrašytą;

Mejlingi žodėlej, 

Kerčios lelijėlės.

1^80.

1. Ąnt aukšta kalnėla 

Po ąnžūlėlu

Mergėlė jaunoji 1 
Linėlus rovė. J

2. Pade Diėvs, pade' Diėvs, 

Jauna mergėlė, 

Aš tavej padėsiu

Linėlus rauti.

3. Ne padek, ne padėk, 

Jaunas bernėli, 

Man padės, man padės 

Miela seselė.

4. Mergėlė jaunoji, 

Tekėk už manęs,— 

Ne ausi, ne verpsi, 

Dajlej nešiosi,
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1559

I. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur gera neprijojau 
Žirgelį girdyti 
Savo juodbėrėlį.

2. Ir prijojau ežerėlį, 
Cystą, lygų vandenėlį, 

Pagirdžiau žirgelį 
Savo juodbėrėlį.

, 3. Juo pagirdžiau, juo dailesnis, 
Juo antsėdau, juo spraunesnis, — 
Josiu prie mergelių, 
Baltų lelijėlių.

4. Ei broleli broterėli, 
Kai nujosi prie mergelių, 
Nedaryk žvaigždelės, 
Nedaryk žvaigždelės!

1560

i. Ant aukšto kalnelio
Po ąžuolėliu 
Mergelė jaunoji l 9 . 
Linelius rovė. J

2. — Padėk dievs, padėk dievs, 
Jauna mergele!
Aš tavei padėsiu 
Linelius rauti.

5. Nekelk vartų ligi galo, 
Neduok žirgui visą valią, 
Nemindyk rūtelių, 
Baltų lelijėlių!

6. Kėliau vartus ligi galo, 
Daviau žirgui visą valią, 
Pamyniau rūteles, 
Baltas lelijėles.

7. Ir išėjo mergelaitė 
Po atlošų šniūrelkėle, 
Raudonoms lintelėms, 
Rūtų vainikėliu,

8. Ir atnešė šilkų kuską, 
Vingių vingiais išrašytą, — 
Meilingi žodeliai, 
Kerčios' lelijėlės.

3. — Nepadėk, nepadėk, 
Jaunas berneli, 
Man padės, man padės 
Miela seselė!

4. — Mergele jaunoji, 
Tekėk už manęs, — 
Nei ausi, nei verpsi, 
Dailiai nešiosi;
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5. Ne Ausi, ne ve'rpsi, 

Dajlej nešiosi, 

Ne kūlsi, ne ūrsi, 

Dffną valgysi.

6. Ne-tiėsa ne-tiėsa, 

Jaunas berneli,— 

Kad ausiu, kad vėrpsiu 

Dajlej nešiosiu,

7. Kad ausiu, kad vėrpsiu, 

Dajlej nesiūsiu, 

Kad kūlsiu, kad arsiu, 

Difną valgysiu.

8. Jaunasis bernėli, 

N’ėjsiu už tavęs, 

Aš n’ėjsiu už tavęs; 

Daug skolos turi.

9. Mergėlė jaunoji, 

Kas tau pasakė, 
Kas tavej tajp grėjtaj 

Gromatą rašė?

10. Kretingos mokinėj 

Grūmatą rašė, 

Geltėna volunge 

Raštą parnešė.

1561.

1. A ūžta aušrėlė, 
Tėka saulėlė 

Par žaląję girėlę.
ds

2. Lėkia gulbėlis, 

Skęnst vajnikėlis, 

Aj, man gajlu vejzė'ti.

3. Vejzė'k, mergėlė, 

Vejzė'k, jaunūji, 

Kajp dreb rūtų šakėlė,

5. Lyg trijū mėtų 
Tavęs ne baūsiu, 

Pakolej atsidžiaugsiu,

6. Po trijū mėtų— 

Su bėrža rykšte, 

Su ne-mejlėjs žodėlejs.

7. Vejzė'k, berneli/ 

Vejzek, jaunasis, 

Kajp dreb bėras žirgėlis.

4. Tajp tu drebė'si, 

Jauna mergėlė, 

Kad mana valo būsi.

8. Tajp tu drebėsi, 

Jaunas bernėli, 

Kad mana valo būsi.
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5. Nei ausi, nei verpsi, 
Dailiai nešiosi, 
Nei kuisi, nei arsi, 
Duoną valgysi.

6. — Netiesa, netiesa, 
Jaunas berneli, — 
Kad ausiu, kad verpsiu, 
Dailiai nešiosiu;

7. Kad ausiu, kad verpsiu, 
Dailiai nešiosiu, 
Kad kulsiu, kad arsiu, 
Duoną valgysiu!

8. Jaunasis berneli, 
Neisiu už tavęs, 
Aš neisiu už tavęs, — 
Daug skolos turi!

9. — Mergele jaunoji, 
Kas tau pasakė, 

Kas tavei taip greitai 
Gromatą rašė?

10. — Kretingos mokiniai 
Gromatą rašė, 
Geltona volungė 
Raštą parnešė.

1561

l. — Aušta aušrelė.
Teka saulelė }2 k.
Per žaliąją girelę.

2. Lekia gulbelis, 
Skęst vainikėlis, — 
Ai, man gaila veizėti.

3. — Veizėk, mergele, 
Veizėk, jaunoji, 
Kaip dreb rūtų šakelė, —

4. Taip tu drebėsi, 
Jauna mergele, 

Kad mano valioj būsi!

5. Lig trejų metų 
Tavęs nubausiu, 
Pakolei atsidžiaugsiu,

6. Po trejų metų — 
Su beržo rykšte, 
Su nemeiliais žodeliais.

7. — Veizėk, berneli, 
Veizėk, jaunasis, 
Kaip dreb bėras žirgelis, —

8. Taip tu drebėsi, 
Jaunas berneli, 
Kad mano valioj būsi!
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9. Lig trijų mėtų 

Tavęs ne baūsiu, 

Pakėlei atsidžiaugsiu,

10. Po trijū mėtų— 

Su gerti mytu

Ir paliksi ąnt vištos.

1. Griebti į kišėnę, 

Pinįgu ni znūka, 

Dffčiau partaruj 

Bęnt pilsę šeštėka;.

2. O, tu, partare, 

Turi tu part&rti,

Po trijū nedėtu 

Mknę vjnčiavėti.

3. Ar aš ne jaunk, 
Ar ne graži pank, 

Ar ne visi žinot, 

Jug aš būsiu žmčna?

15G3.

1.. Ej, genėti, genėti, 

Kod ne vedi pdtę?

Vėsčiau vėjkej;

Gaspadlnės rėjkia.

Bėgsiu nūgi išsiklausti,» 
Argi mok st$ngej l ds 

austi? |

Vėsčiau Jadvlgą,— 

N 6 si s kajp špyga. 

Nieks man iš tokiūs, 

Be*vėtyčiau be koktūs.
ds.

2. Ej, genėti, genėti,... 

Vėsčiau Daratą,— 

Akimis ne mėta.

Nieks man iš" tokios,...

3. Ej, genėti, genėti,... 
Vėščiaū Magnetą,— 

Ana kajp kanėta.

Nieks man iš tokiūs,...

4. Ej, genėti,...

Vėsčiau Regyną,— 

Ank piktk yra.

Nieks man iš tokiūs,...

704



9. Lig trejų metų 
Tavęs nebausiu, 
Pakolei atsidžiaugsiu,

10. Po trejų metų — 
Su geru mietu, 
Ir paliksi ant vietos.

1562

l. Griebiu į kišenę — 
Pinigų nė znoko, 
Duočiau pertarui ] 
Bent pusę šeštoko.

2. O tu, pertarė, 
Turi tu pertarti, 
Po trijų nedėlių 
Mane vinčiavoti!

3. Ar aš ne jauna, 
Ar ne graži pana, 
Ar ne visi žinot, 
Jog aš būsiu žmona?

1563

l. — Ei geneli, geneli, 
Kod nevedi pačią? 
— Vesčiau veikiai, — 
Gaspadinės reikia.
Bėgsiu nugi išsiklausti, l 
Argi mok stangiai austi? j 
Vesčiau Jadvygą, — 
Nosis kaip špyga.
Nieks man iš tokios, l , 

> z KBevelyčiau be kokios.!

2. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Daratą, — 
Akimis nemato.
Nieks man iš tokios...

3. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Magrietą, — 
Ana kaip karieta.
Nieks man iš tokios.. -.

4. — Ei geneli, geneli..., 
— Vesčiau Reginą, — 
Ana pikta yra.
Nieks man iš tokios...
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5. Ej, genėli, geneli,... 

Vesčiau Kotryną,— 

Anė daug sūrina.

Nieks mun iš tokiės,...

*6. Ej, genėli, geneli,... 

Vesčiau Marijaną,- 

Ne tur ni sijėną.

Nieks man iš tokiės,...

7. Ej, genėli, genėli,... 
Vėsčiau Oną,— 

Ank bėg pry pčna.

Nieks man iš tokios,...

8. Ej, genėli, genėli,.. 

Vėsčiau Barborą,— 

Ne išlips par tvėrą. 

Nieks man iš tokios,

9. Ej, genėli, geneli,...

Vėsčiau Uršūlę,—•

Užsitrauks už šulą.

Nieks man iš tokios,...

10. Ej, genėli, genėli,...

Vėščiau Petrūną,— 

DIdė vilėkė.

Nieks man iš tokios,..

11. Ej, genėli, genėli, 

Vėsčiau Ludovlką,— 

Ne geraj nuvika.

Nieks man iš tokios,...

12. Ej, genėli, genėli,...

Vėsčiau Viktę,—

Bet ne išėjt dirbti. 

Nieks man iš tokiės, 

Be-vėlyčiau be koktūs

1564.

1. Važiifkit, svetėlej, 
Pakol ne sutėma,

Tąmsi naktis, 16 J i ms kels, 
Ne-b-atsėksit kėla.

3. Plėčkėlė, stiklukelį 
Apkabinus, vėrkė, 

Plečkėlė, tardama:— 
Ne b-tunii ni laša.

2. Susiprkskit, svetėlej, 

Kad jūsų ne-b-myli; 
Gaspadėnus, gaspadlnė 

Pri pečėlaus ryma.

4, «Ir tas giros kubilėlis 

Kamarėlė dreba:—

Rėgis, jau ir man 

Ne-be-bus geraj.
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5. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Kotryną, — 
Ana daug suryja. 
Nieks man iš tokios...

6. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Marijoną, — 
Netur nė sijoną.
Nieks man iš tokios...

7. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Oną, — 
Ana bėg prie pono. 
Nieks man iš tokios...

8. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Barborą, — 
Neišlips per tvorą. 
Nieks man iš tokios...

9. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Uršulę, — 
Užsitrauks už šulo. 
Nieks man iš tokios...

10. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Petrūną, — 
Didi viliokė.
Nieks man iš tokios...

11. — Ei geneli, geneli... 
— Vesčiau Liudoviką, — 
Negerai nuvyko.
Nieks man iš tokios...

12. — Ei geneli, geneli... 

— Vesčiau Viktę, — 
Bet neišein dirbti. 
Nieks man iš tokios, 
Bevelyčiau be kokios!

1564

l. Važiuokit, sveteliai, l ,
> z k

Pakol nesutemo, — J

Tamsi naktis, tolims kels, l _ ,
} 2 k,

Nebatseksit kelio! I

2. Susipraskit, sveteliai, 
Kad jūsų nebmyli, — 

Gaspadorius, gaspadinė 

Prie pečeliaus rymo.

3. Plėčkelė stikliukėlį 
Apkabinus verkė, 

Plėčkelė tardama: 
— Nebturiu nė lašo!

4. Ir tas giros kubilėlis 
Kamarėlėj dreba:

— Regis, jau ir man 
Nebebus gerai!
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1565

1. Už jūnu-miriu, 4. Atstoki, blozne,

Už vąndenėlu, Ne vildk minę;

RjĮnka mergelės, Tems vakarėlis,

Rjnka jaunosės, ds Tolims kelelis,

Smulkes ūgėles. '"Rejk numy ėjti.

2. Ne tajp6 rjnka, 5. Matiišė balti

Kajp ulavoja, Atdaryk durėles,

Ir pačios save, Ėjsiu vejzėti

Ir pačios save Sava mergelės

Lemęntavčja. Margos lovėlės.

3. Atj6 bernelis 6. Pri tos lovėlės

Par lygius laukis, Sargėlu būsiu,

Arti prijėdains, Tykej mlginsiu,

Tolaus vilodams Ne pabildinsiu

Jaunas mergeles. Jaunos mergelės.

1566 (*).

(*) Palygink 723 dajną.

1. Du brolėlu kelti joju, *

Be-jodamu, sudumėju: j ds. * *

2. Ar vidum jėti, ar ne joti, 4. Du baląndiu kline gėrė, 

Ar žirgėlus nubalnoti? Be-gėrdainu, sudnmdju:

3. Jdkiv, jėkiv, broterėli, 5. Ar vidumgėrti, arnegėrti, 

Kajp parjėsva nubalnėsva. Ar sparnėlus paplasnėti?
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1565

l. Už jūrių marių, 
Už vandenėlių, 
Rinko mergelės, 
Rinko jaunosios 2 k.
Smulkias uogeles.

4. Atstoki, blozne, 
Neviliok mane: 
Tems vakarėlis, 
Tolims kelelis, 
Reik namo eiti!

2. Ne taipo rinko, 
Kaip uliavojo 
Ir pačios save, 
Ir pačios save 
Lementavojo.

♦
3. Atjoj bernelis 

Per lygius laukus, — 
Arti prijodams, 
Toliau viliodams 

Jaunas mergeles.

5. Motuše balta, 
Atdaryk dureles, 

Eisiu veizėti 
Savo mergelės 
Margos lovelės.

6. Prie tos lovelės 
Sargeliu būsiu, — 
Tykiai miginsiu, 
Nepabudinsiu 

Jaunos mergelės.

1566

I. Du broleliu keliu jojo, 
Bejodamu sudūmojo: (2 k.)

3. — Jokiv, jokiv, broterėli, 
Kai parjosva, nubalnosva!

2. — Ar vedum joti, ar nejoti, 
Ar žirgelius nubalnoti?

4. Du balandžiu klane gėrė, 
Begerdamu sudūmojo:

5. — Ar vedum gerti, ar negerti, 
Ar sparnelius paplasnoti?
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6. Gėrkiv, gėrkiv, baląndėli, *
Kajp pagėrsva, paptasnosva. * *

, 10. Dvi sesčli šiikūs siūva,

* „ Be-siūdami, sudumūju:

7. Dvi biteli medų nešė, 11. Ar vlidvim siūti, ar ne siūti, 

Be-nėšdami, sudumūju: Ar ne siūtus dovanūti?

8. Arv4dvimnėšti,ar ne nėšti, 12. Siūkiv, siūkiv, seserėlė, 

Ar rejk če-pat žiėmavoti? Kajp pasiūsva dovanosva.

9. Nėškiv, nėškiv, bitelajtė, 13. Į tris kertės šilkūs siuva, 

Kajp parnėšva, žiemavosma. Į ketvirtą vard# sava.

1563.

1. Gyd volųngėlė 
Lypa pasakėlė, 
Vėrkia mergėlė 
Putė! u daržely.

2. Ne verk, mergėlė, 

Ni ne rudūlki, 
Ėjkiv į gūjų 

Ben pavandravoti.

3. Ne turiii čėsa 

Gūjuj vandravoti,

Gajla rutėlu, 
Rejks manėj rudūlti.

4. Kajp didis vėjis 
Mėdžiu šakis lauža, 

Tajp mžinę jauną 

Sviėts kalbėlėms dauža.

5. Parstok, vėjeli, 

Sakeles laužyti, 

Atstūs nu manęs 
Svietiškos, kalbėlės.
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6. — Gerkiv, gerkiv, balandėli, 
Kai pagersva, paplasnosva!

7. Dvi biteli medų nešė, 
Benešdami sudūmojo:

8. — Ar vedvim nešti, ar nenešti, 
Ar reik čia pat žiemavoti?

9. — Neškiv, neškiv, bitelaite, 
Kai parnešva, žiemavosma!

10. Dvi seseli šilkus siuvo, 
Besiūdami sudūmojo:

11. — Ar vedvim siūti, ar nesiūti 
Ar nesiūtus dovanoti?

12. — Siūkiv, siūkiv, seserėle, 
Kai pasiūsva, dovanosva!

13. Į tris kertes šilkus siuvo, 
Į ketvirtą — vardą savo.

•1567

l. Gied volungėlė 
Liepos pašakėlėj, 
Verkia mergelė ( 
Rūtelių daržely.

2. — Neverk, mergele, 
Nei nerudulki, 
Eikiv į gojų 
Bent pavandravoti!

3. — Neturiu čėso 
Gojuj vandravoti, 
Gaila rūtelių, 

Reiks manei rudulti!

4. Kaip didis vėjas 
Medžių šakas laužo, 

Taip mane jauną 
Sviets kalbelėms daužo.

5. Perstok, vėjeli, 
Šakeles laužyti, 
Atstos nuo manęs 
Svietiškos kalbelės!
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1S68.

1. Vajkaj, vajkaj, | dg

Kamė kumelėlė? J

2. Kamė kumelėlė?

Pumpurė laukė.

3. Bėgkit parvėsti

Bijom vilką.

4. Ne bijėkit vilką;

Vilks alų dara,

5. Lėkis meškerioja, 

Zūjkis pagirioja.

6. tape-bjaurybė 

Su savaja ėėjma,

7. Su sava šejmfna 

Bėgu į karkl/ną.

8. Ne karklyne augau, 

Ne žilvyčiu graužiau,

9. Ne skarffta dėvėjau, 

Ne barzdėta norėjau.

10. Pas titllį augau, 

Gryną dflfną valgiau,

11. Kartūnūse dėvėjau, 

Bernužėlus vilėjau.

1569.

L Par diėnėlę laukiau,

Kajp žuvėlė plaukiai!, 

Par naktėlę gulii,

Kad kas ąnt Diėva 

atmintu, 
Rūpesnėlį mana atjmtu.

2. Už stalu sėdėjau, 

Pro Mngą vejzėjau,

ds

Atjė bernėlis pas mėnę:— 

Ne-b-tunū mylėsniu už Uvę.

3. Jaunasis bernėlis 

Po g<nku pajoja, 
IŠėja mergėlė, 
Prisivitavėja,

Kajp tik rąnkėlę suspaudė 

Tajp anės širdėlę sugraūdė,
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1568

l. — Vaikai, vaikai, ] _ , 
> KKame kumelėlė, J

2. Kame kumelėlė?
— Pumpurų lauke!

3. — Bėkit parvesti!
— Bijom vilko!

4. — Nebijokit vilko!
Vilks alų daro,

5. Lokys meškerioja, 
Zuikis pagirioja.

6. Lapė biaurybė 
Su savąja šeima,

7. Su savo šeimyna, 
Bėgo į karklyną.

8. Ne karklyne augau, 
Ne žilvičių graužiau,

9. Ne skarota dėvėjau, 
Ne barzdoto norėjau, —

10. Pas titilį augau, 
Gryną duoną valgiau,

ll. Kartūnuose dėvėjau, 
Bernužėlius viliojau!

1569

1. Per dienelę laukiau, 
Kaip žuvelė plaukiau, 
Per naktelę guliu, — 
Kad kas ant dievo atmintų,! % 
Rūpesnėlį mano atimtų. j

2. Už stalo sėdėjau, 
Pro langą veizėjau, 
Atjoj bernelis pas mane: 
— Nebturiu mielesnių už tave!

3. Jaunasis bernelis 
Po gonkom pajojo, 
Išėjo mergelė, 
Prisivitavojo, — 
Kai tik rankelę suspaudė, 
Taip anos širdelę sugraudė.
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4. Ne verk, mergėlė, 

BalU lelijėlė, 

Kad aš iš kirą pagrjtnšiu, 

Tava širdelę tiėšysiu.

5. Ne prašali aš Uvę, 

Ne tiėsyk tu mlinę, 

Tiešyk, bernėli, pats skvę, 

Kad tumšinę Imti ne gali.

6. Daug yra štokui, 

Daug yra visokiu,

Kajp povą plunksna papūra, 

Tajp tavu, bernėli, notfira.

7. Kad už gera vyra, 

Kajp taj geraj yra, 

Kajp balU žąnsėlė pukffse, 

Tajp ir gera vyra rankose;

8. Kad už bloga vyra, 

Kajp taj.biogūj yra, 

Kajp juda ąntėlė purvuse, 
Tajp yr bloga vyra naguse.



4. — Neverk, mergele, 
Balta lelijėle, — 
Kad aš iš karo pagrįšiu, 
Tavo širdelę tiešysiu!

5. — Neprašau aš tave, 
Netiešyk tu mane, 
Tiešyk, berneli, pats save, 
Kad tu mane imti negali!

6. Daug yra šiokių, 
Daug yra visokių; 
Kaip povo plunksna papuro, 
Taip tavo, berneli, notūra!

7. Kad už gero vyro, 
Kaip tai gerai yra, — 
Kaip balta žąselė pūkuose, 
Taip ir gero vyro rankose;

8. Kad už blogo vyro, 
Kaip tai blogai yra, — 
Kaip juoda antelė purvuose, 
Taip yr blogo vyro naguose.



RODI.MS

Trečiės knygos Velun'iškiu dajnū.

Ištarimas raštzęnklu IIT.

1. Ddjnos ulaūnos (Hapoa- 

hus ryaeBMs nicnn) 1024— 

1070.

2. Dajnos kariaunos (Hapoji- 

BU3 BOeHHMa ntCHH)1071— 

1176.

3. Ra ūdos (linam ) 1177— 

1241.

4. Mytologiškos dajnos (Ha- 

pOAHbia ntCHH C M00OJIO- 

raiecKiiM xapa«TepoM) 1242 

—1264

5. Dajnelės (Kynneni) 1265 

—1469.
6. Dajnos Alsėdiškiu Žemū- 

jčiu. (HapoAHMs niiCHH CMt- 

ciJACK0x JKeMaūTOB) 1470 — 

1569.

RODINYS RAJAU.

Agūnė'lė-puronėlė 1185.

Aj, bęnt pasakyk 1254.

Aj, daūgel, daugel 1263.

Aj, kūlau, kūlau 1509.

Aj, pūdime, pūdime 1230.

Ak, broli, broli. 1257.

Ak, kas taj brąngūs. 1507.

Ak, kur aš djngsm, sira- 

U? 1544.

Ak, mėjga, mėjga noriu. 1490- 

Ak, tu, Dieve mana bran

gus. 1491.

Ak, tu, Dėjvė visugalis. 1528.

Alūtį gė'rus. 1031.
Ąnt Kalė'du daūgel šven

čiu. 1223.
Ąnkstl rytą rytelį. 1478.

Ąnkstl rytą rytelį. 1477 
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ĄnkstY^rytą rytėlį. 1503.
Ąnkstl rytą rytužėlį.^1093. 

Ano piisė ąnt kardonu 1080. 
Ant Šiukšta kalnėla* 1560.

Arelkėlė, kartoklėlė. 1063. 
Ar šllaj užavu. 1152. 

Aš aliičiu nė genu. 1039. 
Aš dajne'lu daugiatis ne daj- 

nusiu. 1222.
Aš gana prašiau. 1127.

Aš jaunas karejvužė'lis 1151 

Aš išlėjdau brolelį. 1103.

Aš pavalgęs,aš pagavęs. 1470. 

Aš prašia u, meldžiau 1142. 

Aš siratėlė, aš vargdiėne- 

lė. 1238.

Aš turėjau seną matę. 1220.

Atj6 karėjvis. 1536.

Atjd rajtti pulkelis 1480. 
Ats'tliėpė barav/ks. 1175. 

Atėjt pėsčiu pulkėlis 1493. 
Auga kėjme lejpėlė 1516. 

Auga kejmė'ly lejpėlė 1529.

Augin manę matušėlė. 1514.

Auginu močibtė. 1255.

Augin tėvas 1140.

Augin tėvas du sune'Iu 1114.

Angln tėvas du sune'Iu, du 

sunėlu. 1150.

Augin tėvas’ du sunelu, du 

sunelu. 1149.

Augin tė'vas sune'lį. Įi 117.

Augin tėvas Šunelį. 1082.

Augin tėvas sūnelį. 1116.

Augin tėvas sunužėlį 1098.

Augin tėvelis. 1091.
Augin tėvelis’ 1134.

Auginu tėvelis. 1128.

Augin tėvelis. 1148.', 

Augin tėvužėlis. 1119.

Augin tėvužė'lis. 1094 

Aukšti kalnaj. 1071.

Aukšti kalnaj 1236.

Aūšta aušrdlė. 1145.

Aūšta aušre'lė. 1147.

Aušta aušrelė 1561.

Balnok , tarnaj, bėrą žir

gą. 1124
Beda, kol patejkiaū. 1557.

Bėda manėj yra. 1551.

Bėdnas aš bernelis. 1214.

Brole'lis ąnt dvaru. 1131.

Brole'lis ąnt dvaru. 1123.

Brolužėli manu. 1108.

Buvau brola vesėlijo. 1498.

Cit ne vėrki, mergtižė 1126.

Daug yr sviete daržėlu 1543.

Dėjvas mįndrej padarė 1506.
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Dėkų tavej, seserėlė. 1482.

Dievas žiną, kas nutl- 

ka. 1510.

Devyni mėtaj. 1242.

Du brolau kėlu joju 1566.

Duj, duj, Salamoną. 1070.

Dieki f midutelu. 1051.

Dukrelė manu, lelijėlė. 1190.

Dukrėlė, tu, manu, ne pa- 

dabūjej. 1188.

Dumūbaltk matušė'lė. 1535.
Ed zujkėlis rugius. 1511.

Ej, augln , augln močiūtė 

dukrėlę. 1109.

Ej, augln, augln tėvas su- 

nytelj. 1250.
Ej, aug’in, augln tėvas su- 

ne'lį. 1100.

Ej, augu, augu žalas mede

lis. 1146.

Ej, bastį bask. 1219.

Ej, brūlau, brolbkaj. 1088.

Ej, džium, džium, dži- 

um. 1547.

Ej, geneli, genėli. 1563.

Ej, gėriau, geriau, pasigė

riau. 1055.

Ej, gėriau, geriau, gėr- 

dams. 1087.

Ej, kanū? kanū? 1079.

Ejkiv nambčiu. 1026.
Ėjkiv, matė, pupu kult. 1050*

Ęj, lėjdu, davė. 1251.

Ej, mes, kelėjvej. 1065.

Ej, mes trys, mes trys. 1153.

Ej, močiutė, motynelė. 1244.

Ej, mūdu du brohižėlu. 1154 

Ej, piešė, piėšė. 1174.

Ej, pbtin, putinhži. 1155.

Ej, šėriau, šėriau, šėriau 

bėrą. 1171.

Ej, šėriau, šėriau, šėriau 

bėrą. 1172.

Ej, susėdę, kumajtė. 1550.

Ej, tėveli. 1086.

Ej, tu, mergelė, tu, valu- 

kėlė. 1497.

Ej, varė, varė. 1156.

Ej, varnaj, vrfrnaj. 1157.

Ej, žadžiu, ketu karejviiiku 

būti. 1078.

Ej, žadžiu, ketb karejviiiku 

būti. 1176.

Esti našlelė, siratė'lė. 1501.

Galė kiėmuželu. 1221.

Galė tėvu laukėlu. 1092.

Ganiaū ūžkas po karkly

nus. 1521.
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Geri bhva. 1527.

Geriau albtį, saldų mi- 

dtitį. 1036.

Geriau alutį, saldų nudil

ti. 1062.
Geriau aliitį geltėną. 1067.

Geriau diėnbžę. 1064.

Gef bajėraj arelkėlę. 1074.

Gef berne'lis karčemėlė 1068.

Gef bernytis karčemo. 1044.

Gerk, brolyti. 1040.

Gerki, ge'rki. 1061.

Gdrki, sesihkė. 1033.

Gerk, seselėj gerėjėlė. 1043.

Gerk, seselė minu. 1073.

Girdžib, manu sesitė. 1053.
Girdžib savu brolužėli. 1045.

Gyd volųngė'lė. 1567.

Gnėbiu į kišėnę. 1562.

Guds parvėdęs bajorikę. 1532.

Ir išaiša aušrelė- 1502.

Ir atjoju jauns berne'lis. 1549.

Iš ėžera. 1552.

Išjėju Jasius karana. 1211..

Išjoju Jasiblis. 1210.

Iš maženėlis. 1229.

Iš trijų k^mpu. 1158.

Jasiiilis į vajną jėju. 1228.

Jėjau dieną, jojau naktį. 1559.

Jffdas1 pyvas be brąngvf- 

nas. 1069.

Judita mėrga, Juditė'lė mėr- 

ga. 1499.

Jure'li, manu sundli. 1196.

Kadi buvau. 1030.

Kadi gė'nau, ne gėriau. 1054.

Kadašaugau pastėvėlį. 1121.

Kad aš geriau. 1052.

Kad aš jojau į Krayną. 1233.

Kad aš jėjau par žalą gi* 

rėlę. 1496.

Kad išaušta aušrelė. 1110.

Kad mes augum. 1102.

Kad mes bbvum. 1262.

Kad midų auguv. 1159.

Kad Prąncūzaj mašeravu 

1106.

Kad už ge'ru vyru. 1256.

Kajp aš ne gėrsiu. 1032.

Kajp brolelis skęnda. 1531.

Kajp linėlus sėjau. 1534.

Kajp mes pradėsim. 1112.

Kam šėrėj žirge'lj. 1122.

Karejviiika geras pistas. 

1107.

Karčemiižė gėriau. 1049. 
Kąn padarėj, mergužėlė?

1481.
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Kąnsudumėju.l111.

Kėlki, sūneli. 1075.

Krenta rasi ni beržėlu, 1249.

Kukavu gegūtė. 1235..

Kukū gino. 1541.

Kukli gino gegužėlis. 1237.

Kur busiu, būsiu. 1526.

Kur kukū gegėlė. .1487.

Kū lūdif, seselės. 1258.

Lęmtos Vėlės jau pristės.1247.

Lėkė gajdys par kelelį 1118.

Lėkė sakalas. 1353.

Lėkė vanagas. 1252.

Lejsk minę motynelė. 1240.

LfgiūsiuS laukėtus. 1495.

M a Dievas davė. 1042.

Minę, motynelė. 1099.

Manu bernelis. 1028.

Minu brolelis. 1202.

Minu močiutė. 1048.

Minu tėvas. 1034.

Manu tėvela margi dvaraj. 

1227.

Manu tėvužė'lu naujos stajnu- 

žėlės. 1135.

Minu tėvužėlu naujos stajnu- 

žėlės. 1144.

MeJdiil pry Dėjva. 1479.

Mesišėjumiš namėlu. 1248.

Mes trys brolėlej. 1537.

Mergėlė pujkl, mergėlė graži 

1475.

Moty nėlė, manu širdelė 1179* 

Motynelė, o, tu, manu 1177* 

Motynelė tu, manu, a£ tau.

1178.

Močiiitė minu, senėj i, 1077.

Močititė minu, senoji minu. 

1259

Močiūtė manu, senoji manu 

1226.

Ne dėkų tėvuj. 1554.

Nedėlos rytą saulė tekeju. 

1212.
Ne gėręs, ne gėręs. 1066.
Ne če balandis ubavu. 1505.

Ne vėsiu pujkiės. 1246.

Nū šermukšnėlu. 1524.

Nuvažiffsiu į Krayną; 1224.

O, aė siratelė. 1260.

O, atkalkite Vėlu varte'lus 

1194.

O augom, augom. 1539.

O ąnt Kėjzenu tribūs. 1073.

O ąnt Kėjzenu tribūs. 1072.

O, 4nžūlaj, ^nžutaj. 1143.

O ir atlėkė. 1136.

O, jus, mergėlės. 1519.
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O kad aš augau. 1101.

O kad aš ėjau. 1261.

O kad aš geriau. 1047.

O kad mes jojum. 1076.

O kad miidu duguv du jaunu 

sunkiu. 1132.

O kad miidu auguv miidu du 

brolelu. 1125.

O kad tiė Prąnctizaj. 1095.

O kamė tu buvij 1522.

O kano, kanė? 1089.

O kas šęndiė'n do diena. 1120.

O kur tu buvaj. 1085.

O, manu broleli, manu do« 

bileli. 1204.
O, minu dukre'Iė, manu Ve

lti martelė. 1189.

O, manu dukrelė, manu ver

pėjoje. 1191.

O, manu motynOlė, manu 

sengalvėlė. 1182.

O, minu motynė'lė, palikij. 

1181.
O, minu seselė, o, manu 

viešnelė. 1201.

O, minu sune'li, minu dobi

lėli. 1192.

O, minu tėveli, manu sen- 

galvėli. 1184,

P, minu vajke'Ji, manu sū

neli. 1197.

O, manu vyre'li, minu do* 

bileli. 1187.

O, manu vyreli, manu šir- 

de'li. 1185.

O, manu vyreli, minu už- 

stoveli. 1186.

O, Marė', Marėlė. 1553.

O, mergikė,lęnderskikė. 1515.

O, nėr ni kanč. 1243.

O po Knėkuva. 1241.

OS^mdė minę mastyti. 1205.

O, sese'lė, seserėlė. 1489.

O, tėveli manu, trųmpąm- 

žėli. 1183.

O. tUjOŽė'li, cinanagė'li. 1513.

O, tu, manu motynė'lė. 1180.

O, tu, manu seselė. 1199.

O, tu, manu sūneli. 1195.

O, tu, piršly, tu, meligi 1484.

O, tu, manu vyre'li. 1207.

O, tu, manu vyre'li, guli kajp 

vilkas. 1208.

O, tu, minu vyreli, kajp tu 

buvij gyvas. 1206.

O, žirge žirge. 1160.

Paklausyk, brčiau minu 

1538.
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Paniulajtė, mumis meti 1558.

Par diėnėlę taukiau. 1569.

Par girėlę jojau. 1474.

Par kėjmą jodams. 1518.

Par lygiūsius Paukėlus. 1533

Par pušynėlį, par beržynėlį. 

1213.

Par pušynėli, par beržynelį. 

1216.

Pasidabok. 1161.

Pastačiau btitelį. 1090.

Pas tėve'lį augau, valužę 

turėjau. 1129.

Pas tėvelį dugau, saldų midų 

gėriau. 1096

Pęnkl brolej. 1162.

Pirkai! žirgelį. 1105.

Plrša man trųmbččių. 1523

Plaūkė žąnSėlė. 1520.

Po tėvėlu dvarėlu. 1138.

Prasidė'kima dajnffti. 1488.

Pripilk alaus. 1057.

Pro manu tėvu. 1130.

Saldi arėlka. 1027.

Saldi arelkė'lė. 1038.

Saldi, gardi arelkė'lė. 1029.

Saldi, gardi arėlka. 1046.

Saldi, gardi arelkėlė. 1025.

Saulė tekėju. 1113.

Sėd matbšė svirną lovo. 1508.

Sėdžiu už stalelu. 1163.

Sėjau, sėjau rutėlus. 1500.
Senutis išėja. 1542.

Seselė manu, lelijėlė. 1200.

Sįmts minę pėjkė. 1504.
Skaūda ma galvelė. 1059 

Stov karėjvej ąnt vartos. 1084.

Stov karejviūkas 1164.

Stiklukė'lis. 1056.

Sūneli manu, siratėli. -1193

Sunytėli manu, trųmpąmžėli 

manu. 1198.

Sūnyti manu. 1139.

Siuntė manę motynė'lė. 154(k

Siuntė manę. 1548.
Sn rūtomis, rčžėmis. 1483.

Salė kėlu. 1035.

Sęn ėjnu, tęn ėjnu. 1215.

Sęn-diėną. 1097.

Sęnnaktėlęparnaktėlę. 1556. 
v
Sęn vasarą. 1232. 
V
Šėriau žirgėlį par nedėlėlę., 

1471.

Sėrki, tėveli. 1264.

Taj dėkų Diė'vuj. 1041.

Taj gardu gerti. 1024.

Taj reto viėto. 1133.

Taj yr gaspadlnė. 1525.
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Tąmsitiji naktėlė. 1473.

Tėvėlu dvarely. 1203.

Tėvu sode. 1081.

Tiė Prusčkaj su mus ponajs 

1165

Tilviks parvedė kejlėlę. 1512.

Tilžės nuėstas brukavtitas. 

1115.

Treji gajdėlej giėdtiju. 1167.

Treji gajdėj nugejdtija. 1492.

Trys dejnėlės, lįnksmybėlės. 

1494.

Vad'in manę gendrolėlis. 1540.

Vtikar vakarėly pjoviau. 1472.

Vajkaj, vajkaj 1568.

Vajkšėio merge'lė. 1141.

Vaj, pūdimaj, pūdimaj. 1231.

Važiifkit, svetėlej, 1564.

Vedė Jtisius Kasiulę 1209.

Vesėliję padanati. 1486.

Verbtis rytą nedelti. 1083.

Vidūr laūku. 1169.'

Visą česą ulavojau. 1218.

Vis gėriam, vis genam, vis 

ne dajntfjam. 1060.

Vis geram, vis gėriam, vis 

yra. 1058.
Visi brtilej bajtiraj. 1104.

Visi skersi pavyduklej. 1517.

Vo, pušyne, pušynėli. 1530.

Uj, uj, uj, brolyčej. 1173.

Uj, uj, uj, Dievaj, uj, Diė- 

vulelau. 1137.

Uj, uj, uj, Dievaj, Diėvblao 

manu. 1245.
Uj, uj, uj, uj, uj. 1217.

Uj, kąn aš vėjksiu. 1234.

Už juriu-manu. 1545.

Už jūnu-nianu. 1565.

Už Nemunu ąnt kardtina 

1166.

Už šilti, už šilėlu. 1168.)
Žalos lankos. 1239.

Žalti girelė. 1225.

Žaloje girelė. 1170.

Žaltije ląnkėlė. 1476.

Žyd, žyd putelelis. 1555.



R J K L E J.

tėk Ejle. Išspiu- Patajsyk. Dij- Ptis-

štas. sta. na. mas.

III. S. im m. 1165. 8. SalU—Salti.

VII. 18. Lenku—Lęnku. 9. Sįn—Sjn.

VIII. 28. (i) —i. 1167. 8. išsirinksiu — išsi

Daj- ,P6s- rinksiu.

na. imas. 1179. 3. motyneles — moty-

1028. 3 lankčiu—lauke'Ius. nėlės.

1030.
V v

11. Sniurus—Šniūrus. 1182. 4. ašereles—ašarėlės.

1065. 1. kelejvėlej — kelej- 1192. 1152—1192.

vėlej. 1204. 6. Viečna—Viečną.

1080. 5. Valgyt—valgit. 1210. 3. malė—malė.

1087. 5. Pusti—pušiti. 1211. 7. Seklyčęn — sečkly-

1101. 13. manu—minu. cęn.
1103. 9. į pirma—į pirmą. 1221. 2. pusti tižiu—pusry-

1.125. 8. margaję—margąję. ttižiu.

1140. 11. rajtojeli—rajtojelį. 1243. 7. nedėlė'lės—nedėlėles.

V aldonė'li—V aido- 1254. 9. Salti—Salta.

nelį. 1260. 5. Vargdienėlė—varg

1157. 19. bučiau—bučiau. dienėlė.
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Daj- Pos D^- Pds-

na. mas. na. mas.
1268. 4. ne - paršlga — ne- 1518. 9. Sėšės—Šėšės.

paršinga. 1519. 6. Žolele—Žolelė.

1366. 1. tamsiės—tąmsids. 1521. 19. parė'ja—parėja.

1367. — gerklilkę—gerklii- 1527. 3. Vorelkėlė — vorel-

kę. kėlė.

1459. — išrašyta—išrašyta. —— 4. Ne-b-ėr—ne-b-ė'r.

1468. 6. nėšutaj—nėšutaj. 1535. 4. lejpelajtės— lejpe

1478. 2. matušėlė — matu lajtės.

šėlė. 1544. 3. Saukiati—Saukiau.

--  • 4. dukterėlė — dukte 1548. 1. Motinėlė — Moty-

rėlė. nėlė.

1480. 3. dabar — dabar — 4. laukti—laukti.

(=dar).

1491. 1. Diė'vė—Dieve. 1561. 9. Lig—Lyg.

1528. 1. Dėjvė—Dėjve. 1564. 1. kels—kels.



Antana Juskėvices Lietuviškos dajnos (Amona lOniKe- 
BHMa JlHTOBCKifl HapOABMS trhCBH). Ocočue OTTHCKH IIpHJIO- 

acenia ki Yh. 3an. Hnn. Kas. YuuBepcHTeTa.

1) Pirmi knyga: pirmi ir ąntri lajda. Tomi 1: bu- 

nycKi 1 h 2. Kasant. 1880. 4>op. 8. CTp. 418 + V+1X + II. 

461 nicna. [Įtna 3 py6. 20 aon. MapOKi 10

2) Ąntri lajda sk/ru. Bunycai nropofi OTAbJitno. 173 

—461 nfccnn. 1880. Kasant. IĮ. 1 py6. M. 4.

3) Ąntri knyga. Tomt> 2. Kasant. 1881. <J>. 8. cip.

459 +XV. 462—1023 ntcnn. IĮ. 3 pyd. 20 aon. M. 10.

4) Trecii knyga. Tomt> 3. Kasant. 1882. <f> 8. CTp.
360 +X +XVI. 1024—1569 ntcnn. IĮ. 2 py6. 50 aon. M.

8. 50.
5) Svotblnė Reda Velūnlškiu Liėtbviu.' Csa^ečnue o6pa- 

Ati Be.ičucKuxT> j n to b ne bb. Kasant. 1880. CTp. 120. IĮ. 

1 py6. 10 aon. M. 4.

6) JIuTOBCKia napoAHtia ntcnn ct> pyccanut nepeBO- 

AOmt>. C.-IIeTep6ypr. 1867. crp. 43. IlicnH 33. IĮ. 35 aon. 

JH. 1.

Jons Juška. Kalbos Lietuviško Liėžiįvio. loBopu jiiitob- 

caaro astma. C.-IIeTepOypri. 1861. CTp. 56. IĮ. 35 k. M. 1

Osnanenotifl naflania mojkho upiočpkTaTt:

Kasant. 1) Y ns^aTe-ia H. B. lOmseBUHa, npeno*

AaBaTeaa 3-0 rnunasin.

2) Bt> anuacHOMB MarasHHi A. A. ^Įy- 

6pOBHHa, BT> rOCTUHHOMB ABOpdl A* 1
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C.-IIeTepčypri. 1) Bt khhshom'l varasost Abf.

nepa. Ha HeBCKOMt np. bt. aom^ M
13, na yr.iy EojibhioB MopcKOfi.

— 2) Bt> ehhshomi varasnei H. T. Map-

TiiHOBa. Ha HeBCBOMi np. JV* 46.

Bapniflea. Bt khhjkhmxi m a ras n naši.

— 1) 3. Benae h K°. (Wende i Sp.).

— 2) PeSeTsept a Bojib^i. (Gebethner i

Wolff).

JlefinĘari. (Leipzig). 1) 4>. A. Bpoaraysi (F. A. Brockbaus)..

2) K. <P. Ke.iepb (K. F. Kdhler).

Bt M'hcTHMXT> khhshuki uara3HHaxt.

Opa Oojite 3BasHTejibH0Hi TpeGoBanla AlJiaeTCfl yciynaa.

Para. Į
Bhjbho. j





PRIEDAI





I
J. IR A. JUŠKŲ 

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS* 

(1867)

1

Vainiką vytė.

1. Atlėk sakalas 
Ant ežerėlio,

8. Ko tu, motule, 
Kraičio nekrauni?

2. Nusleid sakalas 
Ant ežerėlio,

9. Ko tu, broleli, 
Lauku nelydi,

3. Tame ežere 
Rūtų lovelė,

10. Ko tu, sesule. 
Juostų neaudi?

4. Toje lovelėj
Guli tėvelis,

11. Mėnuo tėvelis 
Daleles skyrė,

5. Šone tėvelio 
Dukrelė sėdi,

12. Saulė motulė
Kraitelį klojo,

6. Galvų šukuoja, 
Plaukus laidoja.

13. Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo,

7. Ko tu, tėveli,
Dalies neskiri,

14. Žvaigždė sesulė
Juosteles audė,

15. Diemed’s bernelis

• JIhtobckhc naDOAHbie necHH. C nepeBOAOM na pyccraifi H3MK. H. r A. lOmKeBHna 
CaHKrnerepČypr, 1867.

Prakalboje rašoma: „Iš dedamų 34 dainų 14— 18, 22, 27, 32 — 34 priklauso žemai
čių tarmei, 2 —6, 8 — 13, 29 — 31 — Ariogalos, o 1, 7, 19 — 21, 23 — 26 ir 28 — rytiečių 
žemaičių dainos beveik visos surašytos Kaltinėnų parapijos dainininkių, ariogališkės — 
netoli Ariogalos miestelio, o rytiečių — Panevėžio apylinkėse.“
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2

1. — Ąžuole ąžuolėli 
Karpytų lapelių, 
Ko tu jei augai?
— Aš ir užaugau 
Vidury girelės.

2. Ant’ ir ateina 
Trys kirtėjėliai, 
Žada tave kirsti, 
Sakeles genėti, 
Strūnelius strūnuoti, 
Iš liemenėlio 
Lenteles skaldyti, 
Strūnelius daryti!

3. Motinėlė sėdės, 
Su sveteliais kalbės. 
Sėd mano močiutė 
Kaip danguje saulė.

4. — Ąžuole ąžuolėli 
Karpytų lapelių, 
Ko tujen augai? 
— Aš ir užaugau 
Vidury girelės.

5. Ant’ ir ateina 
Trys kirtėjėliai, 
2ada tave kirsti, 
Sakeles genėti, 
Strūnelius strūnuoti, 
Iš liemenėlio 
Lenteles skaldyti, 
Strūnelius daryti!

6. Tėvulėlis sėdės, 
Su sveteliais kalbės. 
Sėd mano tėvutėlis 
Kaip danguje mėnulis.

7. — Ąžuole ąžuolėli...

(Panašiai dainuoja apie bro
lį, sesę. Dainuojant apie bro
lį, gale pridedama: „Kaip 
danguje sietynas", o apie se
sę — „Kaip danguje žvaigž
dė".)

1. Oi dieve, dieve, 
Dievuliau mano, 
O ir pavarė 
l krygą joti,

2- I krygą joti, 
Žirgą balnoti, 
l krygą joti, 
Žirgą balnoti.

3. Tėvelis senas, 
Brolelis mažas, — 
Rodą neroda — 
Reiks broliui joti.

4. Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Antra seselė 
Žirgą balnojo,
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5. 0 ši trečioji, 
Jauniausioji, 
Broleliui jojant, 
Vartus atkėlė.

12. Eime, seselės, 
Žirgelio gaudyti, 
Žirgelio gaudyti, 
Brolelio klausti!

6. — Brolužėli 
Dobilėli, 
0 ką parneši 
Trim seserėlėm?

13. — Žirgužėli 
Juodbėrėli, 
O kur padėjai 
Mūsų brolelį?

7. — Vienai parnešiu 
Aukso žiedelį, 
Antrai parnešiu 
Šilkų kuskelę,

14. — Jūsų brolelis 
Krygužėj kirstas, 
Krygužėj kirstas, 
Po kojų mintas!

8. 0 šiai trečiajai, 
Šiai jauniausiajai, 
Perlų vainiką, 
Sidabru segtą.

15. — Žirgužėli 
Juodbėrėli, 
0 kaip parbėgai 
Tokį kelelį?

9. Eime, seselės, 
Ant aukšto kalno, 
Ant aukšto kalno 
Brolelio laukti!

16. — Devynias upes 
Plaukte plaukiau, 
0 šią dešimtą — 
Dugnužiu nėriau!

10. Mes perstovėjom 
Aukštą kalnelį, 
Mes perrymojom 
Uosio tvoreles.

17. Oi, oi, oi dieve, 
Dievuliau mūsų, 
0 kas mums padės 
Brolio gedėti?

11. Parbėg žirgelis, 
Parpūkštuoja, 
Salia kilpelės 
Parsvyruoja.

18. Saulelė rūsti 
Atsakydama: 
— Tai aš padėsiu 
Brolio gedėti:

19. Devynis rytus 
Miglužėj eisiu, 
O šį dešimtą — 
Nė n’užtekėsiul
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— Ko tujei, kunigėli, sudaičio, 5. Išpylė pilelę.
Sudaičio, sudaičiutėle, Katro tau, kunigėli,
Ilgai pamiegėli? Daugiau pagailėjo?
Miegą bemiegančiam — Ne taip gaila man pilelės,
Iškirto karelius, Kaip man gaila karelių:

10. Aš pilelę supilsiu
Dvejais trejais meteliais, 
O karelių neb’užauginsiu 
Nė dešimtis metelių!

— Ko tau, tėvutėli, sudaičio, 
Sudaičio, sudaičiutėle, 
Ilgai pamiegėli?
Miegą bemiegančiam 
Užvažiavo sveteliai,

5. Išvežė sūnelį.
Katro tau, tėvutėli, 
Daugiau pagailėjo? 
— Ne taip gaila man žirgelio, 
Kaip man gaila sūnelio:

10. Aš žirgelį nupirksiu 
Su pirmaisiais meteliais, 
O sūnelį neb’užauginsiu 
Nė dešimtis metelių!

1. Oi tu, ąžuole užauninke,
Ūžavai rytą vakarėlį,

2. Ūžavai rytą vakarėlį.
Kol užauginai devynias šakas,

5

— Ko tujei, motinėle, 
15. Ilgai pamiegėle?

Miegą bemiegančiai 
Užvažiavo svetelių, 
Išvežė dukrelę 
Ir dukrelės kraitelį.

20. Katro tau, motinėle, 
Daugiau pagailėjo?
— Ne taip gaila man kraitelio, 
Kaip man gaila dukrelės: 
Aš kraitelį sukrausiu

25. Dvejais trejais meteliais, 
O dukrelės neb’užauginsiu 
Nė dešimtis metelių!

6

3. Kol užauginai devynias šakas, 
O šią dešimtą — viršūnėlę!

4. Visas devynias vėtružė laužė, 
Nors, dieve, laikyk viršūnėlęl

734



5. Nors ir karveliui įsitūpti, 
Ryts vakarėlis pabrūkuoti.

6. Oi tu, tėveli dūsauninke, 
Dūsavai rytą vakarėlį,

7. Dūsavai rytą vakarėlį, 
Kol užauginai devynias dukras,

8. Kol užauginai devynias dukras, 
O šį dešimtą — sūnužėlį!

9. Visas devynias šalužę leidai, 
Nors, dieve, laikyk sūnužėlįl

10. Nors ir žirgužius pavedžioti, 
Smūtną širdelę suraminti.

11. Oi tu, liepele ūžauninke, 
Ūžavai rytą vakarėlį,

12. Ūžavai rytą vakarėlį, 
Kol užauginai devynias šakas,

13. Kol užauginai devynias šakas, 
O šią dešimtą — viršūnėlę!

14. Visas devynias vėtružė laužė, 
Nors, dieve, laikyk viršūnėlę!

15. Nors ir gegutei įsitūpti, 
Ryts vakarėlis pakukuoti.

16. Oi tu, močiute dūsauninke. 
Dūsavai rytą vakarėlį,

17. Dūsavai rytą vakarėlį, 
Kol užauginai devynis sūnus,

18. Kol užauginai devynis sūnus, 
O šią dešimtą — dukružėlę!

19. Visus devynis vaiskužį leidai, 
Nors, dieve, laikyk dukružėlę!

20. Nors ir galvelei paieškoti, 
Smūtną širdelę suraminti.

Užuminė Jurgelis martelei mįslę, 
Ciutele, čiuta, linago.*

* Žemiau po kiekvienos eilutės kartok: „Ciutele, čiuta, linago.“

— Kas, — tar’, — bėga, bėga be kojelių? 
Kas, — tar’, — auga, auga be šaknelių? 
Kas, — tar’, — juodas, juodas nedažytas?

5. Kas, — tar’, — baltas, baltas nevelėtas? 
Kas, — tar’, — margas, margas nerašytas? 
Ataminė martelė Jurgelio mįslę: 
— Vandenėlis bėga, bėga be kojelių, 
Akmenėlis auga, auga be šaknelių,
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10. Varnelis juodas, juodas nedažytas, 
Gulbelė balta, balta nevelėta, 
Genelis margas, margas nerašytas. 
Visa tavo, Jurgeli, tavo mįslė!

1. Užmitiko užderėjo 
Kalne riešutėliai,

6. Numipiovė nutraškeno 
Lauko dobilėlius, 
Lauko dobilus, 
Lauko dobilėlius.

Kalne riešutai, 
Kalne riešutėliai.

2. Numiskinsiu nubraukysiu 
Kalne riešutėlius, 
Kalne riešutus, 
Kalne riešutėlius.

7. Sumigrėbė suduleno 
Baltos seserėlės, 
Baltos sesutės, 
Baltos seserėlės.

3. Sumidėjau sumiskyniau 
Kalne riešutėlių, 
Kalne riešutų, 
Kalne riešutėlių.

8. Sumigrėbė sumidėjo 
Lauko šienelį, 
Lauko šienelį, 
Laukelio šienelį.

4. Užmitiko užderėjo 
Lauko dobilėliai, 
Lauko dobilai, 
Lauko dobilėliai.

9. Užmitiko užderėjo 
Kalne rugeliai, 
Kalne rugeliai, 
Kalnely rugeliai.

5. Nusėjo nuduleno 
Balti brolutėliai, 
Balti broleliai, 
Balti brolutėliai.

10. Nusėjo nuduleno 
Baltos seserėlės, 
Baltos sesutės, 
Baltos seserėlės.

11. Nupiovė nubraškeno 
Baltos seserėlės, 
Baltos sesutės, 
Baltos seserėlės.

(Panašiai dainuojama apie kviečius, miežius ir kitus pasėlius.)
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9
Goštaute, goštaute, 
Goštaute, rylio!
Aš regiau 
Didžius dyvus: 
Lauke kalnas,

5. Ant to kalno 
Du beržyčiu 
Dvišakančiu, 
Ant tų beržų 
Dvi geguti

10. Bekukuojant.
— Mes ne gegės, — 
Tėvo dukros.
— Ko jūs, dukrelės, 
Graudžiai verkiat?

15. — Jog pririšo 
Kaip prie stiebo 
Ir jmynė 
Kaip į purvą. 
Klausė bernas:

20. — Kas tai stiebas?
— Jaunas bernas!
— Kas tai purvas?
— Vargios dienos!

1O

— Bitute, lingo, 
Bite, lingo, linagol

l. Kas bitę mokė, 
Lingo, bitute, 
Anų gražių mokslelių? 
Bitute, lingo, 
Bite, lingo, linagol

2. — Bitutis mokė 
Anų gražių mokslelių, 
Lingo, bitute, 
Bite, lingo, Imago!

3. — Siūk, siūk, bitute, 
Anuos gražius korelius, 
Lingo, bitute, 
Bite, lingo, linagol

4. Nešk, nešk, bitute, 
Aną saldų medutį!

— Sesule, lingo, liniago, 
Sese, lingo, linago!
Kas sesutę mokė, 
Lingo, sesute, 
Anų gražių darbelių? 
Sesute, lingo, 
Sese, lingo, linago! 
— Močiutė mokė 
Anų gražių darbelių, 
Lingo, sesute, 
Sese, lingo, linago! 
— Verpk, verpk, dukrele, 
Anuos baltus linelius, 
Lingo, sesute, 
Sese, lingo, linago! 
Ausk, ausk, dukrele, 
Anas plonas drobeles, 
Lingo, sesutei
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11

1. Ciuto, čiutele, 
Rūto, rūtele!

3. Paklausiu mergelės, 
Paklausiu roželės: 
— Beg moki, mergele,

Strazdas tupėjo Beg moki, rožele,
Eglelės viršūnėj. Dvinytų, trinytų, 

Sešnytų, rašytų?
Ne strazdas tupėjo 4. — Aš moku, berneli,
Eglelės viršūnėj, —
Brolytis stovėjo 
Ant aukšto kalnelio,

Aš moku, jaunasai, 
Dvinytų, trinytų,

Žirgelį balnojo.
5.

Sešnytų, rašytų?

Beg moki, berneli,
2. — Kur josi, berneli, Beg moki, jaunasai,

Kur josi, jaunasis? Jautelius pajungti,
— Pas savo mergelę! Dalgelius išplakti?

6. — Aš moku, mergele, 
Aš moku, rožele, 
Jautelius pajungti, 
Dalgelius išplakti!

12

Nežiūrėkit ant manęs, panelės, — 
Ašai esmu Žalnierių bernelis!
Žiba tviska prieš aną šoblelė! 
Kai aš jojau per lygius laukelius,

5. Ir prijojau ant tėvo dvarelio. 
Ir pragydo tėvelio gaideliai.
Ar man joti, ar man čionai stoti, 
Ar gaidelių giedančių klausyti?
Ir prijojau ant žalią girelę, —
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10. Cilba vilba girelės paukšteliai.
Ar man joti, ar man čionai stoti, 
Ar paukštelių čilbančių klausyti? 
Nei man joti, nei man čionai stoti, 
Nei paukštelių čilbančių klausyti.

15. Kai aš jojau per žalią girelę, 
Nusirėškiau putino šakelę. 
Ne tiek čionai putino uogelių, 
Kiek išbiro gailių ašarėlių!
Stovi vaiskas kaip sausa nendrelė,

20. Lekia kulkos kaip pilkoc bitelės, 
Griūva kūnai kaip miško šiekšteliai, 
Krinta galvos kaip miško lapeliai, 
Teka kraujas kaip srauja upelė! 
Mūsų brolio žirgas arcavojo,

25. Pulkorėliai šalį mandravojo!

13
l. Anksti rytą rytelį 

Šėriau bėrą žirgelį 
Ir išgirdau balandėlį 
Bėro žirgo stainely.

2. Tatai senas tėtušis 
Sūnulaičius budina: 
— Kelkit, kelkit, sūnulaičiai, 
Brolelį palydėti!

3. Kad išeitų brolelis, 
Tasai visų mažiausias, 
Kad pamautų man žirgelį 
Muštinėms kamanėlėms.

4. Kad išeitų brolelis, 
Tasai mano vyriausias, 
Kad balnotų žirgelį 
Šiuo tyminiu balneliu.

5. Ant žirgelio sėdėdamas, 
Į kilpelę spirdamas, — 
Ir sudievu motinėlei 
Ir mielam tėtušėliui!

6. Pro vartelius jodamas, 
Kepurėlę keldamas, — 
Ir sudievu broiužėliiams 
Ir visai giminėlei!

7. Kad aš jojau per lauką, 
Per lygiuosius laukelius, 
Spinda mano pentinėlis, 
Šviesiosios padkavėlės!
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Sermukšnėlis gražus, 
Sermukšnėlis žalias, 
Sermukšnėlio žali lapai, 
Raudonos uogelės.

5. — O berneli mano, 
0 jaunasis mano, 
Ant to yra dievo leista 
Girelėj kukuoti!

Prašė mane piršti, 
Prašė neužmiršti, 
Prašė klausti išsiklausti, 
Ar mok verpti, austi?

6. Prašo mane piršti, 
Prašo neužmiršti, 
Prašo klausti išsiklausti, 
Ar mok arti, piauti?

— 0 berneli mano, 
0 jaunasis mano, 
Kas išmokys verpti, austi, 
Kad motušės nėra!

7. — 0 panele mano, 
0 jaunoji mano, 
Kas išmokė arti, piauti, 
Kad tėtušio nėra!

— 0 panele mano, 
O jaunoji mano, 
Kukuoj girioj gegužėlė, — 
0 kas aną išmokė?

8. — O berneli mano, 
0 jaunasis mano, 
Ulbaun girioj balandėlis, — 
Kas aną išmokė?

9. — O panele mano, 
O jaunoji mano, 
Ant to yra dievo leista 
Girelėj ulbauti!

15

I. Du balandžiu klane gėrė, 2
Begerdamu sudūmojo: 
— Ar mums gerti, ar negerti, 
Ar sparnelius paplasnoti?
— Gerkim, gerkim, kai pagersme, 
Ir sparnelius papliasnosme!

Du broleliu keliu jojo, 
Bejodamu sudūmojo: 
— Ar mums joti, ar nejoti, 
Ar žirgelius nubalnoti?
— Jokim, jokim, kai prijosme, 
Ir žirgelius nubalnosme!
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3. Dvi seseli svirne siuvo, 
Besiūdamos sudūmojo: 
— Ar mums siūti, ar nesiūti, 
Ar nesiūtus dovanoti?
— Siūkim, siūkim, kai pasiūsme, 
Ir pasiūtus dovanosme!

4. Dvi biteli medų nešė, 
Benešdamos sudūmojo:
— Ar mums nešti, ar nenešti, 
Ar dobiluos suvalgyti?
— Neškim, neškim, kai parnešme, 
Ir parnešus suvalgysmel

5. Nejok, broli, pavasarį, 
Atjok, broli, rudenėlį, 
Kad bus alus padarytas, 
Jauni svečiai suprašyti, 
Bus rugeliai žalmesėlės', 
Žalios rūtos — garbanose!

16

l. Auga berželis ant kalno,
O po tuo berželiu, po tuo berželiu, 
O po tuo berželiu — bernelis.
Šyva kepurėlė lizgėjo, 
Beržo lapeliai blizgėjo.

2. Atjoj devyni per lauką, 
Devyni berneliai, devyni berneliai, 
Devyni berneliai per lauką.

3. Surišo žirgus prie žiogrio, 
O patys berneliai, o patys berneliai, 
O patys berneliai — į svirną.

4. Išlaužė žirgai žiogrelius,
O patys berneliai, o patys berneliai, 
O patys berneliai — rūteles!

5. Bėgsiu per kiemą tekina, 
Skųsiuos motušėlei, skųsiuos motušėlei, 
Skųsiuos motušėlei verkdama.
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6. Atžels vyšnelės iš šaknų, 
O žalios rūtelės, o žalios rūtelės, 
O žalios rūtelės iš grūdų.

7. O ką tu taip smūtna, 
O ką tu taip smūtna, o ką tu taip smūtna 
O ką tu taip smūtna vaikščioji?

8. Ar lauki kanklių skambančių 
Arba muzikėlių, arba muzikėlių, 
Arba muzikėlių griežiančių?

9. Nei laukiu kanklių skambančių, 
Nei muzikėlių, nei muzikėlių, 
Nei muzikėlių griežiančių, —

10. Laukiu brolelio parjojant: 
Parneš vainikėlį, parneš vainikėlį, 
Parneš vainikėlį, paršvytruoj!

1. Visi bajorai 
l Rygą joja, — 
Mūsų broleliai 
Žirgą balnoja.

2. Oi dievulėliau, 
Nėra kam joti: 
Brolelis mažas, 
Tėtušis senas!

3. Oi dievulėliau, 
Nėra kam joti, 
Nėra kam joti, 
Žirgą balnoti!

7. Kirto 
Kaip 
Virst 
Kaip

17
4. Ant aukšto kalno 

Auga liepelė, 
Po ta liepele 
Stiklo langelis.

5. Aš prastovėjau 
Kalne lenkelę, 
Aš pražiūrėjau 
Stiklo langelį.

6. Parbėg žirgelis 
Per žalią lanką, 
Svyruoj kilpelė 
Salia žirgelio.

galvelę 
kopūstėlį, 
liemenėlis 
ąžuolėlis!
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18

l. Ką tu verki, panele, 
Ką tu verki, jaunoji? 
Prisiverksi rytoj dieną, 
Kad paliksi tujen viena:

2. Neberasi tėtušio 
Anei senos motušės, 
Neberasi vainikėlio 
Už geltonų kaselių.

3. Naktį miego nemiegojo, 
Valgyti negalėjo, 
Kad per tokį ilgą čėsą 
Tavęs neregėjo.

4. Auga kieme klevelis 
Po tėtušio varteliais, 
Po tuo žaliu klevelaičiu 
Gul bernelis jaunasis.

5. Pūsk pamaži, vėjeli, 
Nepajudink klevelio, 
Nepajudink klevelaičio, 
Nepabudink bernelio!

6. Pasikėlė vėjelis, 
Judin klevo šakeles, 
Judin klevo šakytėles, 
Budin jauną bernelį.

7. Anksti rytą rytelį 
Krint nuo klevo raselė, 
Krint ir mano ašarėlės 
Per šį skaistų veidelį!

19

l. Mūsų linai nesėti, 
Dar lineliai nesėti, 
Daililiu, daililiu, 
Daililiute, daililiu.

2. Pasės mum broliukai, 
Pasės mum jaunieji, 
Daililiu...

3. Mūsų linai nerauti, 
Dar lineliai nerauti, 
Daililiu...

4. Mum nuraus sesutės, 
Mum nuraus jaunosios, 
Daililiu...

5. Mūsų linai nevežti, 
Dar lineliai nevežti, 
Daililiu...

6. Parveš mum broliukai, 
Parveš mum jaunieji, 
Daililiu...
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7. Mūsų linai nekaršti, 
Dar lineliai nekaršti, 
Daililiu...

16. Mum parveš broliukai, 
Mum parveš jaunieji, 
Daililiu...

8. Mum nukarš broliukai, 
Mum nukarš jaunieji, 
Daililiu...

17. Mūsų linai neminti, 
Dar lineliai neminti, 
Daililiu...

9. Mūsų linai nemerkti, 
Dar lineliai nemerkti, 
Daililiu...

18. Mum išmins broliukai, 
Mum išmins jaunieji, 
Daililiu. ..

10. Mum pamerks broliukai, 
Mum pamerks jaunieji, 
Daililiu...

19. Mūsų linai neplūkti, 
Dar lineliai neplūkti, 
Daililiu...

11. Mūsų linai nekloti, 
Dar lineliai nekloti, 
Daililiu...

20. Mum nupluks sesutės, 
Mum nupluks jaunosios, 
Daililiu. . .

12. Mum paklos sesutės, 
Mum paklos jaunosios, 
Daililiu...

21. Mūsų linai neverpti, 
Dar lineliai neverpti, 
Daililiu...

13. Mūsų linai neimti, 
Dar lineliai neimti, 
Daililiu...

22. Mum suverps sesutės, 
Mum suverps jaunosios, 
Daililiu...

14. Mum suims sesutės, 
Mum suims jaunosios, 
Daililiu...

23. Mūsų drobės neauštos, 
Dar drobelės neauštos, 
Daililiu...

15. Mūsų linai nevežti, 
Dar lineliai nevežti, 
Daililiu...

24. Mum išaus sesutės, 
Mum išaus jaunosios, 
Daililiu...
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20

1. Auga girioj klevelis, 
Pagirėje — ąžuolėlis, 
Oi, ūgin, ūgin motutė dukrelę 
Kaip daržely rūtelę.

2. Ein motutė per dvarą, 
Dukrelė prie šalelės. 
Oi, nežadėk mane, motinėle. 
Dar aš jauna dukrelė:

3. Dar neverpiu linelių, 
Neišaudžiu drobelių, 
Oi, dar nešėju daržely rūtelių, 
Nepyniau vainikėliol

4. Išėjo vasarėlė, 
Ateina rudenėlis, 
Oi, atjoja jaunieji sveteliai 
Pas mano dukterėlę!

5. Ir suverpiau linelius, 
Ir išaudžiau drobeles, 
Oi, aš pasėjau daržely rūteles, 
Nupyniau vainikėlį!

6. Ko sėdi už stalo, 
Ko žiūri per langelį? 
Oi, arcavojia juodbėris žirgelis 
Ant aukštojo kalnelio!

21

l. Didi dyvai rados ir stebuklai, 
Kad vasarą ežerai užšalo! 
Kur girdysme bėruosius žirgelius, 
Kur nušviesme aukso pentinėlius?

2. Tek saulelė žemę žyburdama, 
Užsileido ledą tirpydama;
Vidurėly žirgelius girdysme, 
Pakraštėly pentinėlius šviesme.

3. Aš ne prastas tėtušio sūnelis, 
Aš ne prastą skirsiu sau panelę: 
Iš Palangos pirksiu sau žirgelį, 
Iš bajorų imsiu sau panelę.

4. 2veng žirgelis Palangos miestely, 
Verk mergelė bajorų šalelėj;
Aš žirgeliui duosiu avižėlių, 
O panelei — rūtų vainikėlį.
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5. Aš žirgelį į kitą mainysiu, 
O panelę tą pačią maldysiu; 
Kad aš jojau per žalią girelę, 
Pasilaužiau putelio šakelę.

6. Ne tiek yra putelio uogelių, 
Kiek ten krito graudžių ašarėlių!

22

1. Užūgino tėvs sūnelį, 
Pažadėjo į vaiskelį. 
Per vartus išjodams, 
Galvelę palenkdams, —

2. Sudiev mielai motinėlei 
Ir senam tėtušėliui!
Per ūlyčią jodams, 
Balseliu raudodams, —

3. Sudiev mano sesutėlei 
Ir visom giminėlėm!
Palydėk, panytėle, 
Per šiuos lygius laukelius!

4. Per laukelį lydėjau, 
Meilius žodžius kalbėjau: 
— Ar sugrįši, bernužėli, 
Šiam mielam rudenėly?

5. — Grįžti gal nesugrįšiu, 
Lankyti nelankysiu, — 
Atrašysiu gromatėlę 
Sidabro pečėtėle.

6. Paduok mielai motutei
Ir senam tėtušėliui, 
Paduok mano panytėlei, 
Šiai meiliajai širdelei.

7. Perskaitė motinėlė 
Ir sens tėtušėlis, — 
Neperskaitė panytėlė, — 
Sugraudino širdelę.

8. Kad aš ėjau ant sodo, 
Ant šio žalio sodelio, 
Čiauška sode lakštingėlė - 
Nebėr mano bernelio.

9. Kad aš ėjau ant lauko, 
Ant šio lygaus laukelio, 
Aria lauko artojėliai — 
Nebėr mano bernelio.

10. Kad aš ėjau ant girios, 
Ant šios žalios girelės, 
Kukuoj girioj gegutėlės — 
Nebėr mano bernelio.

11. Kad aš ėjau ant lankos, 
Ant šios žalios lankelės, 
Piauna šieną šienpiovėliai 
Nebėr mano bernelio.

12. Kad aš ėjau ant stainios, 
Ant žirgelio stainelės, 
Yr žirgelių juodbėrėlių — 
Nebėr mano bernelio.
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13. Kad aš ėjau ant daržo, 14. Cit, neverk, dukrele,
Ant rūtelių darželio, Neraudok, jaunoji, —
Yr rūtelių lelijėlių — Ateis šaltas rudenėlis,
Nebėr mano bernelio. Atjos kits ir bernelis.

15. — Kad ir šimtas bernelių, 
Kad ir antras šimtelis, — 
Nenuramins man širdelės, 
Kaip tas viens bernelis!

1. Ogin mane motinėlė, 
Ogin mane mažulėlę,

2. Augindama motinėlė 
Didel’ vargą ir turėjo:

3. Naktį miegą neužmigo, 
Dieną darbą nepadirbo,

4. Naktį rankas nugulėjo, 
Dieną kelius nusėdėjo.

5. Ir užūgius motinėlė 
Ir paleido pamarėlėn.

6. Pamarėlėj vaikščiodama, 
Uogytėles rankiodama, —

1. — Tėtuši mano, 
Sens tėvutėli, 
Katrą duosi man žirgelį 
Pas panelę joti?

23

7. Saldžios uogos serbentėlių, 
Dar saldesnės žemuogėlių.

8. Myli mane tėtušėlis, 
Labiau myli motinėlė.

9. Skyniau pyniau vainikėlį 
Trijų daržų žolynėlių.

10. Šit atjoja trys berneliai 
Dėl to vieno vainikėlio.

11. Duok, motute, svečiam midaus 
Neduok mano viainikėlio, —

12. Brangus mano vainikėlis 
Trijų daržų žolynėlių!

24

2. — Sūnuti mano, 
Didis artojėli, 
Širvą žirgą, dymo balną — 
Pas panelę joti.
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3. Per laukelį jojau, 
Vėjelis širavo, 
Kai užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žibėjo.

4. Per girelę jojau, 
Girelė skambėjo, 
Visų medžių rasa krito 
Ant mano žirgelio.

5 Ant lauko išjojau, 
Saulelė tekėjo, 
Visų medžių rasa džiūvo 
Ant mano žirgelio.

1. Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
Sėjau lelijėlę, 
Sėjau savo jaunas dienas 
Drauge su rūtelėm.

2. Dygo rūta, dygo mėta, 
Dygo lelijėlė, 
Dygo mano jaunos dienos 
Drauge su rūtelėm.

3. Augo rūta, augo mėta, 
Augo lelijėlė, 
Augo mano jaunos dienos 
Drauge su rūtelėm.

4. Žydi rūta, žydi mėta, 
Žydi lelijėlė, 
Žydi mano jaunos dienos 
Drauge su rūtelėm.

6. Ant dvarelio jojau, 
Ant mūrelių šoviau, — 
Kad ne žirgas, kad ne balnas, 
Būčiau pats prapuolęs.

7. Išein panytėlė
Iš aukšto svirnelio, 
Mane jaunų mylėdama, 
Žirgo prieidama:

8. — Vesk žirgą ant stainios. 
Balną ing pakajų, 
Mane jauną bernužėlį 
Ant aukšto svirnelio!
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5. Skyniau rūtą, skyniau mėtą, 
Skyniau lelijėlę, 
Skyniau savo jaunas dienas 
Drauge su rūtelėm.

6. Pyniau rūtą, pyniau mėtą, 
Pyniau lelijėlę, 
Pyniau savo jaunas dienas 
Drauge su rūtelėm.

7. Dėsčiau rūtą, dėsčiau mėtą. 
Dėsčiau lelijėlę, 
Dėsčiau savo jaunas dienas 
Drauge su rūtelėm.

8. Vyto rūta, vyto mėta, 
Vyto lelijėlė,
Vyto mano jaunos dienos 
Drauge su rūtelėm.
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9. Džiūvo rūta, džiūvo mėta, 
Džiūvo lelijėlė, 
Džiūvo mano jaunos dienos 
Drauge su rūtelėm!

26

1. Sėd zuikelis pilkas 
Ant ežios, ant ežios, 
Priėd ligi valios 
Sau miežių, sau miežių, 
O tie strielčiai neregėjo, 
Jog zuikelis ten sėdėjo 
Spakainiai, spakainiai.

2. Strielčiai tokią rodą 
Padarė, padarė, 
Didį pulką žmonių 
Suvarė, suvarė.
Padarysim mes čia pietus, 
Sudraskysme zuikio rietus, 
Taip ir bus, taip ir bus!

3. Atleisim greituosius 
Čion kurtus, čion kurtus, 
Varysim iš miežių 
Tuos burtus, tuos burtus. 
Kai strielčiai sušuko „sa, sa“, 
Zuikis sau nugarą kaso, 
Ak, bėda, ak, bėda!

4. Kai tik strielčiai zuikį 
Pamatė, pamatė, 
Tuojau zuikis ausis 
Pastatė, pastatė.
Visi šaukė didžiu balsu, 
Zuikio nebreg jau nė ausų, 
Pabėgo, pabėgo!

27

1. — Oi tu, strazde strazdeli, 
Tu mandnasis paukšteli, 
Tu giedojai girioj lazdynėly!

2. Ar lazdynus auginai, 
Ar riešutus brandinai, 
Ar kalnely uogeles sirpinai?

3. — Nei lazdynus auginau, 
Nei riešutus brandinau, 
Nei kalnely uogeles sirpinau:

4. Eglynėly sėdėjau, 
Eglynėly tupėjau, 
Eglynėly vaikelius perėjau.

5. Aš aukštai lakiojau, 
Viršūnėlėms skrajojau, 
Leidau balsą į žalią girelę.

6. Ant žemelės vaikščiojau, 
Vabalėlius rankiojau, 
Savo mažus vaikelius žyvijau.
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7. Jau dienelė ilgesnė 
Ir saulelė šiltesnė, 
Iš berželių sulelė tekėjo.

8. Aš sparnelius suplojau, 
Klausyk, mielas artojau, 
Taisyk, taisyk naują žagrelę!

28

1. Gėriau alutj geltoną, 
Kad būčiau balta raudona.

2. Už balto stalo sėdėjau, 
Raudona rože žydėjau.

3. Dieveris tarė užgerdams: 
— Būk sveika, mūsų martele!

9. Jau žemelė prakiuro, 
Džiaugias visos notūros, 
Ir lankelė žaliuoti pradėjo.

10. Piemenėliai trūbijo, 
Avytėles ganydami, 
Skud, škud, baltos avytėlės!

4. — Nepramanyki vardelio, 
O aš ne jūsų martelė, —

5. Penkių brolių seselė, 
Senos močiutės dukrelė,

6. Margoj lingelėj linguota, 
Baltoj rankoj nešiota,

7. Ant baltų rankų nešiota, 
Meiliais žodeliais kalbinta.
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1. Po tėvelio vartais, 
Motinėlės vartais, 
Ten išdygo žolynėliai, 
Balti dobilėliai.

2. Leiskit žirgelius 
Į žalią lankelę, 
Priganyki! bėrus žirgus 
Žalioje lankelėj!

3. Žirgai priganyti, 
Stainioj pastatyti, 
Oi, jau mūsų seserėlė 
Seniai parėdyta:

4. Už stalelio sėdi, 
Trys žvakelės dega, 
Vainikėlis ant galvelės, 
Pati kaip roželė.

5. Ateina čerkelė 
Per baltą stalelį, 
Oi, oi, oi dievulėliau, 
Reiks man ją išgerti!

6. Gerti išgersiu, 
Ale nepakelsiu, — 
Toli mano motinėlė, 
Pėsčia nepareisiu.
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7. Kas man nori gauti, 
Tas tur anksti kelti; 
Jau seniai, ne dabar, 
Kai pradėjau augti,

30

1. Oi, didi, didi 
Girios medeliai, 
Maži mūsų broleliai.

2. Oi, užaugs, užaugs 
Mūsų broleliai, 
Iškirs girios medelius.

3. Girelėj kirto, 
Pagirėj tašė, 
Ant vieškelėlio vežė.
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l. Mergele rudakėle, 
Vedu negyvename: 
Sviets aria šėmais jaučiais, 
Vedu—vabalėliais.

2. Mergele rudakėle,
Vedu negyvensme: 
Sviets sėja sėtuvėlėms, 
Vedu — rakundėlėms.

8. Kai pradėjau augti, 
Plonas drobes austi, 
Kas metelį po šimtelį 
Drobių uolektėlių!

4. Oi, budavosim 
Naują laivelį! 
Ant keturių kertelių,

5. Ant kertužėlių, 
Po gegužėlę 
Kukavo ryts vakarėlis.

6. Tolei kukavo, 
Kol iškukavo 
Senos mot’nos dukrelę!

3. Mergele rudakėle, 
Vedu negyvensme: 
Sviets piovė su dalgelėms, 
Vedu — su peileliais.

4. Mergele rudakėle, 
Vedu negyvensme: 
Sviets veža vežimėliais, 
Vedu — su glėbeliais!

32

l. Kukuoj girioj gegužėlė, 
Verk ne viena siratėlė.

2. Cit, neverki, siratėlė, 
Nebsulauksi motušėlės!

3. Tu sulauksi saulę tekant, 
Ne motušę anksti keliant.

4. Gul motušė ant lentelės, 
Deg žvakelės prie galvelės,
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5. Deg žvakelės prie galvelės, 
Verk dukrelė prie šalelės.

6. Oi motuše motušėle, 
Ar ne ilga ši naktelė?

7. Ar ne ilga ši naktelė, 
Ar ne kietas patalėlis:

8. Drebulėlė ant lentelės, 
Paduškėlė po galvelės?

9. Susirinko susiedėliai, 
Išveš mano motušėlę,

10. Išveš mano motušėlę, 
Paliks mane siratėlę,

11. Paliks mane siratėlę 
Kaip gegužėlę kukuojančią.

33

1. Ką dirb žiobris rugiuose, 
Žiobrelaitis rugiuose, 
Ką dirb žiobris žiobrelaitis 
Rugiuose, rugiuose?

2. Skin žiobrelis varpeles, 
Žiobrelaitis varpeles, 
Skin žiobrelis žiobrelaitis 
Varpeles, varpeles.

3. Ką dirb žiobris iš varpų, 
Žiobrelaitis iš varpų, 
Ką dirb žiobris žiobrelaitis 
Iš varpų, iš varpų?

4. Suk žiobrelis lizdelį, 
Žiobrelaitis lizdelį, 
Suk žiobrelis žiobrelaitis 
Lizdelį, lizdelį.

5. Kaip mes žiobrį prigausme, 
Ziobrelaitį prigausme. 
Kaip mes žiobrį žiobrelaitį 
Prigausme, prigausme?

6. Paimk žiobrio lizdelį, 
Žiobrelaičio lizdelį, 
Paimk žiobrio žiobrelaičio 
Lizdelį, lizdelį.

7. Pareis žiobris ir patsai, 
Žiobrelaitis ir patsai, 
Pareis žiobris žiobrelaitis 
Ir patsai, ir patsai.

8. Ką dirb pana daržely, 
Paniulaitė daržely, 
Ką dirb pana paniulaitė 
Daržely, daržely?

9. Skin panelė rūteles, 
Paniulaitė rūteles, 
Skin panelė paniulaitė 
Rūteles, rūteles.

10. Ką dirb pana iš rūtų, 
Paniulaitė iš rūtų, 
Ką dirb pana paniulaitė 
Iš rūtų, iš rūtų?
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11 Pin panelė vainiką, 
Paniulaitė vainiką, 
Pin panelė paniulaitė 
Vainiką, vainiką.

12. Kaip mes paną prigausme, 
Paniulaitę prigausme, 
Kaip mes paną paniulaitę 
Prigausme, prigausme?

13. Paimk panos vainiką, 
Paniulaitės vainiką, 
Paimk panos paniulaitės 
Vainiką, vainiką.

14. Pareis pana ir pati, 
Paniulaitė ir pati, 
Pareis pana paniulaitė 
Ir pati, ir pati.



II 
LIETUVIŠKOS DAINOS* 

SURAŠYTOS ANTANO JUSKOS 

(1878)

1.

1
Neturiu dvaro 5. Pakol tas vanduo

2.

Nei tėviškėlės, — 
Perša man mergelę 
Kaip lelijėlę.

Aš pirkčiau dvarą 6.

Nusistovėjo, 
Bernelis mergelę 
Sau perkalbėjo.

Močiutė klausė:

3.

Ir tėviškėlę, 
Parvesčiau mergelę 
Kaip lelijėlę.

Mano mergelė 7.

— Dukryte mano, 
Ką vakar kalbėjai 
Su bernužėliu?

— Sukeičiau žiedus

4.

Darbininkėlė 
Sumerkė žlugtelį 
Į ežerėlį.

Atlėkė gulbelė 8.

Ant baltų rankų, 
Permainiau dieneles 
Su valandėle.

Močiute mano,

1.

Ir gulbinėlis, — 
Sudrumstė vandenį 
Į purvynėlį.

2
Eisiv, seserėle, 2.

Senoji mano, 
Tai vakar kalbėjau 
Su bernužėliu!

Mudvi ten rasiv
Su saule namo 
Iš lygiojo liaukužėlio, 
Iš sunkiųjų darbelių.

* Lietuviškos dainos, surašytos per Antaną

Šalia vieškelėlio 
Žalių šilkų tinklužėlį, 
Žalių šilkų tinklelį.

Juškevičę. Kazanė, 1878.
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3. Pas tą tinklužėlį
Žalių šilkužėlių
Stovi jaunas bernužėlis, 
Stovi jaunas bernelis.

6. O kai nutekėsi 
Sį rudenužėlį, 
Bandyk berno būdužėlį, 
Bandyk berno budelį:

4. O tas bernužėlis, 
Tėvo sūnužėlis, 
Drąsiai mane kalbino, 
Meiliai mane norėjo.

7. Ar jis girtuoklėlis, 
Ar jis pijokėlis, 
Ar naktužės blodužėlis, 
Ar 'naktužės blūdelis?

5. Tekėk, seserėle, 
Sį rudenužėlį, — 
Aš — kitą rudenužėlį, 
Aš — kitą rudenėlį!

8. Nei jis girtuoklėlis, 
Nei jis pijokėlis, 
Nei naktužės blūdužėlis, ; 
Nei naktužės blūdelis,

9. Tik jis n’atsikėlė 
Anksti rytužėlį, 
Nepašėrė žirgužėlio, 
Nenulenkė tėvelio.

3

1. Ei, žalioj, žalioj, 
Žalioj lankelėj 
Aug balti dobilėliai.

2. Ei, tenai ganė 
Jauna mergelė 
Šiuos šėmuosius jautelius.

3. O ir atjojo 
Jaunas bernelis, 
Iš kiemo draugalėlis.

4. — Ei, padėk dievas 
Jaunai mergelei, 
Jautelių piemenėlei!

5. Rūsčiai atsakiau, 
Nenutylėjau:
— O kur tu buvai, berneli?

6. Buvo atjoti, 
Mano berneli, 
Rudenužio dienelėj,

7. Kada rugeliai 
Lygiam laukely — 
Rugeliai želmenyse,

8. Žalios rūtelės 
Naujam daržely — 
Rūtelės garbiniuose!
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4

1. Susirinko baudžiauninkai 
Karčiamužėj gerti.

2. Gerkit, gerkit, mieli broliai,— 
Kuo užsimokėsit?

3. Jaros marios nežvejotos, 
Pelnai nepelnyti!

4. Siuntė mane motinėlė 
Žuvelių žvejoti.

5. Dar aš mažas, nedidelis, — 
Gilus vandenėlis.

6. Dar tinklelio neužtiesiau, 
Dar kraštelio nepriplaukiau — 
Pamačiau mergelę.

7. Aš mergelei — labą dieną, 
Ji man — nė žodelio.

8. Aš mergelei kepurėlę kėliau, 
Ji man — nė vainiko.

9. Ei mergele lelijėle, 
Ko taip puikavoji?

10. Jei tėvelio didžiu turtu — 
Rasi mano būsi,

11. O jei savo įšmonėle — 
Lik sveika, mergele!



III
RANKRAŠTINIAI TEKSTAI*

* Pirmą kartą spausdinamos LTSR Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto rankraštyne Juškų rankraščiuose esančios dainos.

Dainos 1—5 užrašytos Ariogalos, 6—8 — Pušaloto, 13—14 — Švenčionių, 10—12 ir 
15—25 — Kaltinėnų apylinkėse.

1. — Oi tu, strazde strazdeli, 
Tu mandrasis paukšteli, 
Ko rykavai girioj lazdynėly:

1
6. Po žemelę vaikščiojau, 

Obuolėlius rankiojau, 
Savo mažus vaikelius žyvijau.

2. Ar lazdyną auginai, 
Ar riešutą brandinai, 
Ar kalnely uogeles sarpinai?

3. — Nei lazdyną auginau, 
Nei riešutą brandinau, 
Nei kalnely uogeles sarpinau:

7. Jau dienelė ilgesnė 
Ir saulelė šiltesnė, 
Iš berželių sulelė tekėjo.

8. Aš sparnelius suplojau, — 
Klausyk, mielas artojau: 
Taisyk, taisyk naują žagrelaitęl

4. Eglynėly sėdėjau, 
Eglynėly tupėjau, 
Eglynėly vaikelius perėjau;

5. Aš aukštai lakiojau, 
Viršūnėlėm skraidžiojau, 
Leidau balsą į žalią girelę;

9. Jau žemelė prakiuro, 
Džiaugias visos notūros, 
Ir lankelė žaliuoti pradėjo.

10. Piemenėliai trūbijo, 
Avy teles ganydami, 
Škiud, škiud, baltos avelaitės!

1. — Kur mudu josim, 
Mudu du broleliai?
— Į Putrių kaimužėlį 
Pas giriamą mergužėlę — 
Ten mudu josim.

2
2. Išeina uošvelė' 

Žila kaip kiaulelė, 
0 uošvelės dukrelė 
Kaip pečiaus kąktelė.
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3. — Kur mudu josim, 
Mudu du broleliai?
— Į Survilų kaimužėlį 
Pas giriamą mergužėlę — 
Ten mudu josim.

4. Išeina uošvelė 
Balta kaip gulbelė, 
O jos dukrelė 
Kaip marių putelė.

5. Jau daugiau nejosim — 
Čionai šliūbavosim, 
Paskutinį kartą 
Jaunais uliavosim.

1. Žalioj girelėj 
Tamsioj naktelėj 
Kalbino mane 
Jauni berneliai.

2. Ne taip kalbino, 
Kaip čestavojo, 
Baltas rankeles 
Apdovanojo.

3. O tai ne dėkui 
Senai močiutei, 
Kad mane mažą 
Valioj augino,

4. Valioj augino, 
Ilgai migdino, 
Lig pusrytėlių 
Nepabudino.

5. O kai reiks būti 
Žmonių martele, 
Aš nemokėsiu 
Darbelio dirbti.

3

6. Dirbdin tėvelis 
Naują grėblelį, 
Ves mane jauną 
Šienelio grėbti.

7. Ne tiek aš grėbiau, 
Kiek graudžiai verkiau, 
Ant naujo grėblelio 
Pasiremdama;

8. Ant naujo grėblelio 
Pasiremdama, 
Į juodą žemelę 
Pažiūrėdama.

9. Oi juoda, juoda, 
Juoda žemele, 
Atėmei tėvą 
Ir motinėlę;

10. Atėmei tėvą 
Ir motinėlę, 
Atimk ir mane, 
Vargų mergelę!
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11. 2emė tardama, 
Atsiverdama: 
— Išbūk metelius, 
Išvark vargelius, — 
Atimsiu tave, 
Vargų mergelę!

4

1. Gied volungėlė 
Vyšnelių sodely, 
Verkia panelė 
Levendrų daržely.

2. — O, cit, neverki, 
Nelementavoki, 
Nors eik į sodą 
Ten pavandravoti.

3. — Nėra man čėso 
Sode vandravoti, 
Kad žad už vyro — 
Reik man statkavoti.

4. — Nors eik tėveliui
Ir pasiklonioki 
Ir dovanėles 
Jamui dovanoki.

5. Tai didžių girių 
Vėjas medžius laužo, 
Tai mudu jaunu 
Žmonės kalboms daužo

6. Tegul jie kalba 
Ant savo kojų rankų, 
Neg mudu jaunu 
Po vyšnių sodeliu.

7. Atsikalbėkit 
Kojas rankeles, 
Neg mane jauną 
Vargų mergelę!

5

1. Ein močiutė per dvarą, 
Ein močiutė, berneli, per dvarą,

2. Neš raktelį po juosta, 
Neš raktelį, berneli, po juosta.
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3. Svirno duris rakino, 
Svirno duris, berneli, rakino,

4. Mane jauną budino, 
Mane jauną, berneli, budino.

5. Kelk, berneli, rytelį, 
Kelk, berneli, berneli, rytelį!

6. Stov bernelių kaip migla, 
Stov bernelių, berneli, kaip migla.♦

7. Lekia kulkos kaip bitės, 
Lekia kulkos, berneli, kaip bitės.

8. Bėgą kraujas kaip vanduo, 
Bėga kraujas, berneli, kaip vanduo.

9. Klojo tiltą bernelių, 
Klojo tiltą, berneli, lavonų!

6

1. O kai kavalierius piršlį gražiai prašė, 
Mažiesiem vaikeliam patieką atnešė. 
Vaikeliai išgirdę 
Už pečiaus užlindo, — 
O kad bus veselė, 
Piaus tėvs telius.

2. Svočios užprašytos; o ką anos daro: 
Prikepa pyragų ir pilną kamarą;
Nors giminės bara, 
Nieko nepadaro, — 
Žąsis, antis piauna, 
Nieko nepaliauna.
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3. Ir kunigėlis, išgirdęs veselę, 
Jog jis gerai žino — jam bus pinigėlių: 
Poterių pamoko, 
Už šliūbą užmoka, 
Broliai užsirašo — 
Po berlinką prašo.

4. Zakristijonas katilėlį’ neša, 
Ne jokia paklana — tuoj berlinkos prašo; 
Žvakes uždegioja, 
Divonų pakloja, 
Kad svočia suprastų, — 
Po stuomenį neštų.

5. Ir vargamistras, išgirdęs veselę, 
Rožnias maldas skaito natoms kaip oželis; 
Rožnias maldas skaito, 
Baltas akis varto, 
Akis vartydamas, 
Cūdus rodydamas.

6. Atein kunigėlis prie daugel senelių, 
O tie seneliai buvo labai girti.
Oi tu, seni, seni, 
Oi, ko tu čia steni? 
Eik ant suolo sėsti, 
Reiks tau rytoj dvėsti!

7. Ir piemenėliai, išgirdę veselę, 
Viens kitam sako: — Kur padėsim telius? 
Viens už pečiaus šoksim, 
Kits pyragus vogsim, — 
Kad nesuvalgysim, 
Kitiem išdalysim.

8. Ir mes, broliukai, ir mes nedatversim, 
Šersim žirgelius, josim ant veselės.
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Oi tu, tetušiukai, 
Leisk mum veselėn, — 
Mes tamstos klausysim, 
Blogo nedarysim.

9. Išeina mergytė iš tėvelio gryčios, 
Prigėrus arielkos ana kaip telyčia; 
Iš tėvelio loskos 
Jai akys kaip ožkos, 
Baltas akis varto, 
Rodo didį žertą.

10. Mūsų mergytė namie nebeguli, — 
Šoka daržinėlėj, pasistačius kūlį; 
Viens per langą mato, 
Kad ji kūlį stato, 
Rankų pirštus laužo, 
O ji kulnus daužo.

7

1. Eina merga su viedreliais 
Upėn vandenėlio
Ir pavirto slidžiam lede 
Smarkiai ant šonelio. 
Oi bėdosi Ką veiksi, 
Ant pamačios ką šauksi?

2. Apsidaužė sau šonelį, 
Nikstelėjo koją, 
Įsigijo nabagėlė 
Viečną nepakajų.
Oi bėdos! Ką veiksi, 
Ant pamačios ką šauksi?

3. Neščėslyvai tai mergelei 
Tiko pritikimas, — 
Pasibaigė visi tanciai, 
Visi ir šokimai.
Oi bėdos! Ką veiksi, 
Ant pamačios ką šauksi?

4. Bus jau tau zobovėlės 
Per visas dieneles — 
Ganyt karves, ožkas, kiaules 
Ir pilkas aveles.
Oi bėdos! Ką veiksi, 
Ant pamačios ką šauksi?
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5. O po smerčio lopetomis 
Užuduos per šoną, 
Sakydami: — Čia kavojam 
Šimto metų poną!
Oi bėdos! Ką veiksi, 
Ant pamačios ką šauksi?

8

(Dainuoja du chorai: I-sis — eidamas ratu, II-sis — sėdėdamas)

1. I — Labas rytas, uošvele, judabru! 
Ar neduosi dukrelės, judabru, 
Ar neskirsi dalelės, judabru?

2. II — Kokio pono, judabru, 
Ar ne vergė jėlio, judabru?

3. I — Pono daugelio, judabru, 
Lengvo ponelio, judabru!

4. II — Ponas daugelis, judabru, 
Sunkus ponelis, judabru, — 
Aš neduosiu dukrelės, judabru, 
Aš neskirsiu dalelės, judabru!

5. I — Šokinėsim, judabru, 
Ir patrypinėsim, judabru, — 
Nedavė mum dukrelės, judabru, 
Neskyrė mum dalelės, judabru!

6. I — Labas rytas, uošvele, judabru! 
Ar neduosi dukrelės, judabru, 
Ar neskirsi dalelės, judabru?

7. II — Kokio pono, judabru, 
Ar ne vergėjėlio, judabru?
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8. I — Pono Tvirbuto, judabru, 
Lengvo ponelio, judabru!

9. II — Ponas Tvirbutas, judabru, 
Sunkus ponelis, judabru, — 
Aš neduosiu dukrelės, judabru, 
Aš neskirsiu dalelės, judabru!

10. I — Šokinėsim, judabru, 
Ir patrypinėsim, judabru, — 
Nedavė mum dukrelės, judabru, 
Neskyrė mum dalelės, judabru!

11. I — Labas rytas, uošvele, judabru!

(Taip daina tęsiama, apdainuojant vis 
kitą „sunkų" poną, nurodant , jo pavardę. 
Daina baigiama apdainuojant kunigaikš
tį — „lengvą" poną; tuomet tėvai sutinka 
leisti savo dukterį.)

12. I — Labas rytas, uošvele, judabru!
Ar neduosi dukrelės, judabru, 
Ar neskirsi dalelės, judabru?

13. II — Kokio pono, judabru, 
Ar ne vergėjėlio, judabru?

14. I — Pono kunigaikščio, judabru, — 
Lengvas ponelis, judabru!

15. — Ponas kunigaikštis, judabru, 
Lengvas ponelis, judabru, — 
Duosiu dukrelę, judabru, 
Skirsiu dalelę, judabru!

16. I ir II — Šokinėsim, judabru, 
Ir patrypinėsim, judabru!
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9*

1. Ant marių krašto, ties miestu Palangos, 
Tos žemės mūsų, žemaičių pabangos, 
Yr aukštas kalnas, Birute vadintas, 
Žalioms pušelėms viršus apsodintas.

2. Ten, kol laimingos buvo dienos mūsų, 
Kol valdėm žemėms latvių, kuršių, prūsų, 
Viežlyva, graži kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Birutė.

3. Iš užgimimo ne kunigaikštienė, — 
Ūkininko duktė, o ne vargdienė, — 
Žemčiūgais brangiais ir aukso auskarais 
Nesipuikino vaikščiojant pamariais.

4. Savo ji darbo marškiniais dėvėjo, 
Trumpą rainuotą sijoną turėjo, 
Ant plaukų pynės rūtų vainikėlis, 
Ant balto kaklo gintaro varstelis.

5. Kad vieną kartą broliai susitarę 
Išėjo anksti žvejoti ing marę, 
Sesuo, nešdama pietus lauknešėly, 
Sutink jojantį kunigaikštį kely.

6. Tasai Jaugaliaus dėdė Kęstuts buvo, 
Kursai Žemaičius valdė ir Lietuvą, 
Jojo tą kartą kryžiokus naikinti, 
Kurie padrįso mumis užkabinti.

7. Reg širvą žirgą ir šalmą meškinį, 
Blizgančius rūbus, šarvus ir kilpinį, 
Žirgą auks' kilpoms ir pentinais spardė, 
O žemę žirgas pusnagomis ardė.

♦ Rankraštyje yra rusų k. pastabos: „Si daina nurašyta iš rankraščio." „Rank
raščio antraštėje pasakyta: Žemaičių daina, pirma Valiūno parašyta, o vėliau Dionizo 
Poškos pataisyta.“
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8. — Kas nors tu esi, deivė ar mergelė, 
Mano, — tar’,— priimk ranką ant šio kelio, 
Norints valdonu esmi žemės jūsų, 
Bet nuo šios dienos vyru tavo būsiu.

9. Kur tave tikos pirmąkart matyti, 
Liepsiu aš butą puikų pastatyti, 
O kalns, ties kuriuo pažinai Kęstutį, 
Nuo vardo tavo bus vadints Birute,

10. Čia tu gyvensi nuo vyro mylėta, 
Tu, kuri širdyj mano radai vietą. 
Norint daug pačių turėti man liuosa, 
Bet tave vieną lig amžiaus tausosiu.

11. Priimk gi meilę tikrą ir širdingą, 
Būk gi jau toliau su manim drąsinga, 
Priimk, Birute, širdį tau atvirą 
Ir visus turtus, kurie didi yra!

12. Tą girdėdama, mergelė gėdinga, 
Jauna Birutė, skaisti, išmintinga, 
Žemyn mėlynas akeles nuleido, 
Atsidūsėjo ir puolė ant veido.

13. — Norint aš siekiau prieš Perkūną dievą 
Neimti vyro, pakol būsiu gyva, 
Bet kad toks yra tavo noras, pone, 
Tegul mum’s sujungs širdinga malone!

14. Vis’ tapo, ką tikt pasakė Kęstutis, — 
Ant kalno puikus pastatytas butas, 
Birutė permeld Perkūną ir dievus, 
Nes palaiminta gimdo šešis sūnus.

15. Vytaudi.s, Vaidots, Petrikas, Vaišvilas, 
Penktas Zigmundas, o šeštas Tautvilas,. 
Sekma dukteris Ona ia Danutė.
Šlovinkit, amžiai, žemaičių Birutę! ,
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1O

l. Giest volungėlė 
Vyšnelių sodely, 
Verkia mergelė 
Rūtelių daržely.

2. — Neverk, mergele, 
Nelementavokis, 
Eikim į sodą 
Bent piaviandravoti!

3. — Nebėr man čėso 
Sode vandravoti, 
Baigės jaunos dienos, 
Reik man lementavoti.

4. Kaip vėjas didis 
Girioj medžius laužo, 
Taip vedu jaunu 
Sviets kalbomis daužo.

5. Nustok, vėjeli, 
Girioj medžius laužti, 
Ir vedu jaunus 
Nustos kalbelėms daužyti!

11

l. Margi dvarai, margi dvarai, 
Deimanto langeliai, — 
Augo sodne žali lapai, 
Raudonos uogelės.

2. Ten vaikščiojo uliavojo 
Jaunoji panelė 
Po šį žalią sodelį, 
Po rūtų darželį.

3. — Oi sakale sakalėli, 
Tu aukštai lakiojai, 
Bene mano paniulėlės 
Naujienas nešiojai?

4. — Aš parnešiau naujienėlę 
Smūtną, neveselną: 
Jau tamstos paniulaitė 
Už kito išeina.

5. — Tegul eina, tegul eina, 
Tegul dievs padeda!
Užkinkykit, broliai, bėrus žirgus — 
Ir aš pats važiuosiu!

6. Kai įsėdau į karietą, 
Karieta lingavo, 
Kad važiavau per vejelę, 
Vejelė žaliavo.

7. Kad važiavau vieškelėliu, 
Smiltelės dulkėjo, 
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žibėjo.

8. Privažiavau koplyčėlę, 
Naujai mūravotą, 
Dar ir mano paniulaitė 
Yr nešliūbavota.
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9. Kad įėjau į bažnyčią, 
Kur mano panelė, 
Žiūriu veiziu, kur panelė, 
Kur mano jaunoji.

10. Vidur klaupkų besėdinti 
Tarp kitų panelių, 
Kaip rūtelė daržely 
Tarp puikiųjų lelijėlių.

11. — Gražus tamstos veidelis, 
Dar neružavotas, 
Žalias yr dar vainikėlis, 
Dar nešliūbavotas.

12. Aš dėl tamstos slaunumėlio 
Šimtą mylių jojau 
Ir dėl tamstos vainikėlio 
Aš prie šliūbo stojau!

12

l. Kad aš jaunas buvau, 
Zenytis norėjau, — 
Apsiženijęs 
Pačios nemylėjau.

2. Po turgus vežiojau, 
Žydams pardavojau, 
Kad žyds atpirktų, 
Lygios išmainytų.

3. Nei žyds atpirko, 
Lygios neišmainė.

4. Parsiveždams pačią 
Pririšau prie eglės, 
Kad vilkai kauktų, 
Kad varnai kapotų.

5. Nuėjau ant ryto — 
Tebradau dar gyvą, -- 
Nei vilkai kaukę, 
Nei varnai kapoję.

6. Parvedęs namo, 
Pririšau prie žardo, 
Kad šunys lotų, 
Kad gaidžiai kapotų.

7. Nuėjau ant ryto — 
Tebradau dar gyvą, — 
Nei šunys lojo, 
Nei gaidžiai kapojo.

8. Parvedęs namo, 
Stūmiau į kamarą, 
Kad galą gautų, 
Kad pasigalautų.

9. Nuėjau ant ryto — 
Nebradau jau gyvos, — 
Jau galą gavo, 
Jau pasigalavo!
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13

l. Teka upė rūdynėlyj,. 
Neturiu ką gerti, 
Aš paėmiau jauną pačią, 
Neturiu ką barti.

2. Pasibariau vieną dieną — 
Tris nedėlias sirgo, — 
Dieve, išnešk iš šitos, 
Aš daugiau nebarsiu.

3. Dieve mano, dievulėli, 
Su senu tėveliu — 
Primusijo, nevalijo 
Bagotirką imti.

4. Duok dieve dievulėli 
Siratėlę imti, — 
Nors nubarsi, nuvainosi — 
Niekas nežinotų!

I. Teka upė pro vartelius, 
Du zelzinu plaukia, 
Eina merga per dvarelį, 
Du berneliu šaukia:

3. Tėvas bara, tėvas bara, 
Motulė ištaria, 
Visi mano žolynėliai 
Darže persimainė,

2. — Tu mergele, tu dienele, 
Ar eisi už manęs?
— Kaip aš eisiu užu tavęs, 
Visi mane bara:

4. Meilieji prieteliai 
Manęs atsibaldė, 
Meilieji prieteliai 
Manęs atsibaldė!

15

l. Šią naktelę per naktelę 
Aš miegelio nemiegojau,

2. Aš miegelio nemiegojau, 
Lygius laukus pervaikščiojau,

3. Lygius laukus, sraunias upeles, — 
Ten vajavoj žalnieriukas.
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4. Gul Žalnierius sušaudytas, 
Kojos rankos antlaužytos.

5. Stov mergelė prie šalelės, 
Stovėdama graudžiai verkia.

6. — Ok Žalnieriau tu mano mieliausias, 
Kur tu mane biedną paliksi?

7. — Pirksiu dvarą ir tėviškėlę, — 
Ten aš tave biedną paliksiu.

8. — Nei aš noriu dvaro, nei tėviškėlės, 
Tik man gaila tamstos, berneli!

9. Žalnieriukas tu mano mieliausias, 
Ką aš gersiu, ką aš valgysiu?

10. — Saldus medus ar ne girelė? 
Pyragėliai ar ne valgeliai?

16

l. — Oi strazdeli, strazdeli, 
Tu raibasis paukšteli, 
Ko rykavai girioj lazdyne:

2. Ar lazdynus auginai, 
Ar riešutus brandinai, 
Ar kalnelio uogeles sarpinai?

3. — Nei lazdynus auginau, 
Nei riešutus brandinau, 
Tik kalnelio uogeles sarpinaii.

4. — Oi berneli, berneli, 
Berneli jaunasis, 
Ko rymojai stainioj ant žirgelio:

5. Ar žirgelį mėginai, 
Ar kulboką vėdinai, 
Ar kaimelio panelę auginai?

6. Nei žirgelį mėginau, 
Nei kulboką vėdinau, 
Tik kaimelio panelę auginau.
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17

l. Musė, pieno prigėrusi, 
Zad veselę kelti, 
Zuikis, ūsus turėdams, 
Zad staršuoju būti, 
Lapė, siūbą turėdama, 
Zad į svočias eiti, 
Meška, plaukus turėdama, 
Zad perynas duoti, 
Vilks, krūme sėdėdamas, 
Zad ir pietus kelti, 
Ząsinėlis nabagėlis 
Zad muziką griežti.

2. Griežk, griežk, žąsinėli, 
Aš tau užmokėsiu — 
Nei berlinkoms, nei šeštokais, — 
Baltais muštinėliais.

3. Tup žvirblelis ežnyčioj, 
Zad ir važnyčioti.

4. Išleid mane ponas tėvas 
Į bagotą vietą, 
Kur devyni dieverėliai, 
Dešimta — mošelė.

5. Plūdur mano vainikėlis 
Po mošelės ranką, 
O aš pati paniulėlė 
Po bernelio ranką.

6. Užsidėjau kepurėlę — 
Didžią nevalninkę, 
Prisiėmiau sau bernelį — 
Didį savalninką.

7. Kalne vandens ligi kelių, 
O pakalnėj sausa, — 
Neščėslyvos tos mergelės, 
Kur bernelių klausol

18

l. Devinti metai — ne viena diena, 
Kai aš bernelį mačiau.

2. Oi, aš pamačiau savo bernelį 
Karčiamoj už stalelio.

3. — Berneli mano, jaunasis mano, 
Paliauk karčiamoj gerti,

4. Karčiamoj gerti, liustelius kelti 
Su svetimoms panelėms, —
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5 Lauk tamstos jauna panelė 
Su mažu kūdikėliui

6. Tamsta palikai jauną panelę 
Su mažu kūdikėliu!

7. Pasigailėk savo jaunos panelės 
Su mažu kūdikėliu!

8. — O man ir gaila, kaip ir negaila 
Savo jaunos panelės.

9. Aš parvažiuosiu rytoj rytelį 
Prie savo paniulaitės.

10. — Ko parvažiavai, jaunas berneli, 
Kad neturi žirgelio?

11. Praliustavojai prauliavojai 
Savo bėrą žirgelį!

12. Ir parvažiavai tada prie manęs, 
Kad jau nebėr žirgelio!

13. Praultavojai praliustavojai 
Su svetimoms panelėms!

19

l. Dieną naktį uliavojau, 
Ant smerčio nebojau, — 
Ir atėjo ta dienelė, 
Kad reiks man numirti.

2. Verk seselė, verk brolelis, 
Verk ir motušėlė, 
Verk ir visa giminėlė, 
Mane išleisdama.

3. Kad važiavom per laukelį, 
Varpai suzvanijo, — 
Katrie verkė ir giedojo, 
Visi apsistojo.

4. Įneš mane į bažnyčią, 
Ten mane padėjo 
Ir ant manęs aukštą kryžių 
Ant širdies uždėjo.
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5. Išein kunigs, vargamistra, 
Mane apkrapijo, 
Ir kunigs, vargamistra 
Giedoti pradėjo.

6. Iškas duobę į stuomenį, — 
Ten mane padėjo, 
Didis mažas vis ant mane 
Žemeles supylė.

7. Jūs broleliai, jūs seselės, 
Jūs namo sugrįžte, 
O jūs mane siratėlę 
Po kojų paminste!

20

O kad mus bernelius praded gaudyti, 
Nė tėvas vaikus negal matyti.
Kad mus nuvarys j Šiaulių miestą, — 
Nudaro nuogus, stato j mierą, 
Siūdin drabužius, užded mandierą, 
Priseg palošių, jduod bagnetą.
Ok tu, karaliau, tu razumnesnis, 
Kur pastatysi mūsų vaikelius? 
Stato j vainą, į pirmąją ugnį, 
Kur nėr nė vieno pasigailėjimo. 
Kad žemė krauju žydėt pradėjo, 
Tad nėr nė vieno pasigailėjimo. 
Ok, neščėslyva ta yr motina, 
Kad mane mažą nepaskandino!

21

l. Ėjo šiaučius per miestelį, 
Nešė kurpalių maišelį 
Ir užėjo pas tą Maušą, — 
Tol viešėjo, kol išaušo.

2. Prastą nakvynę turėjo — 
Po žydo stalu gulėjo, 
Atsibudęs nusigando: 

"Kurpalių maišo neranda!

3. Kur aš biednas pasidėsiu, 
Batų siūti negalėsiu!

773



4. Zvanij varpai į bažnyčią, — 
Paliauk gerti, pijonyčia!
Jei tu gerti nepaliausi, 
Tu su Mauša pekloj bliausi!

5. O Maušienė išmintinga, 
Ant girtų mielaširdinga, — 
Maušienė kepurės netrauko, 
.Pragyvenančiųjų laukia!

22

1. — Oi tu, latre, pijoke! 
— Tylėk, kale, neloki!

2. — Ir tu pats kaip šuo loji, 
Naktį namie nenakvoji!

3 — Kad ir geriu, uliavoju, 
Bet ir dirbu, prociavoju!

4. — Niek’ iš to tavo darbo, 
Zyds atėmė visą skarbą, — 
Tau nieko neliko, 
Tau nieko neliko!

5. — Turiu rugių ir kviečių 
Pilnas miegas kaip skiedrų, — 
Malsiu, kepsiu pyragus, 
Išdalysiu ubagams: 
Tegu meldžias, visi prašo — 
Už sveikatą mano pačios 
Ir mano vaikų!

23

1. Parvedžiau pirmą iš bagoto stono, 
Įnešė dalį — muštų milijoną;
Ana per banketus, strajus ir puikybes 
Išleido dalį ir mano gėrybę.
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2. Parvedžiau antrą — nebagota kita,

Ana, užmiršus vargus, bėdas savo, 
Ant mano gero sau ragus įgavo.

3. Parvedžiau trečią — gražią pažiūrėti, 
Galgis jai davė daug genčių turėti, — 
Kožnas jos gentis, brolis arba dėdė 
Ant mano gero savotiškai rėdo.

4. Parvedžiau ketvirtą — ta labai pabažna: 
Kas dieną cielą rožančių giedojo, 
Tame tarpe maldų ir poterių laike 
Traukė arielką, met' į kerčią vaiką.

5. Parvedžiau penktą, gėda ir sakyti, — 
Baisesnė buvo už pačią pelėdą!
Anos tai dalis ant muilo pražuvo, 
Vieros nedavė, kad kuprota buvo.

6. Parvedžiau šeštą — iš klioštoriaus paną, 
Kuri, regėjos, rėdna būti gadna;
Kai tiktai įgavo moteriškės stoną, 
Baisesnė buvo už patį šėtoną.

7. Parvedžiau septintą — ta labai protinga, 
Vyras ir šeimyna paniekinti buvo, — 
Per tą didį protą rugpiūty pablūdo.

24
1. Aš negaliu daugel gerti, 

Reiks man rytą anksti kelti: 
Šeimynėlę subudinti, 
Savo mielą pamigdinti, 
Šėmus jautelius pasijungti, 
I dirveles išvaryti, 
l vagelę pastatyti.

2 Aš užariau pusę margo — 
Mano mergelės nematyti; • 
Svieto martelės neš pietelius, 
O manoji pusrytėlius.

3. Aš nuėjau į beržyną,
Pasilaužiau beržo rykštę; 
Aš mergelei per petelius, 
Ašarėlės per skruostelius.
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4. Aš nekalta, bernužėli, 
Kam pastatei tamsų svirną 
Ir langelius vakaruose: 
Aš nemačiau aušros auštant 
Nei saulelės patekančios, 
Artojėlius išeinančius.

25

1. — Palik sveika, mano miela 
Skaisčiausia panele, 
Einam greitai su kaimynais 
Mušti neprietelius!

2. Jaunikaitis juodą arklį 
Pentinais suspyręs, 
O mergelė, nors verkdama, 
Jo drąsumą gyrė.

3. Atsisukęs dar du kartu 
Ant jos paveizėjo, 
O mergelė per ašaras 
Ano nebregėjo.

4. — Jok sveiks, — tarė, — jaunikaiti, 
Dūmodams pažinti,

- Jog žemaičiai neduos veltui 
Savo žemės minti!

5. Ir jodami jie su drauge 
Per kalnus ir krūmus, 
Pavandeny gird šaudymus, 
Išvydę ten dūmus.

6. Kai tik anuos Melinauskis 
Pamatė atjojant, 
Tuojau meilingai priėmė 
Ir į karą statė.
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7. — Muškitės, — tarė, — vaikeliai, 
Dėl savo liuosumo, 
N'išsigąskit neprietelių, 
O nei jų daugumo!

8. Nuo pat saulės tekėjimo
Ligi pavakarės 
Nepabaigė dar šaudymų, 
Nepabaigė karės.

9. Saulė šviesi užsitemo 
Nuo dūmų daugumo, 
Juoda žemė sudrebėjo 
Nuo balso smarkumo.

10. O tie lenkai, kur beliko, 
Ant Varnių nutraukė, 
Ties Gomalių karčiamėle 
Ten maskolių laukė.
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1062 [895 (934)]. Plg.751, 893.
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1062 [896 (936)].

Gė_riau a ___ lu__ tį, (jsal.dų mi____ du_tį]

ik pug ry___ tu žiu.
«li  gi gai  du žių»

SD 1066

per gan__ cą nak____  tį
«vi__ są»

1063 [1000 (1043)].

A__  riel — kė __ le kar __ tok__ lė ___ le,

čes_ ta__ vok tu ma_ ne, tu maš_ne__ le

skam.ban _ čio__ji, iš___ va__ duok tu ma__ne.
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1064 [892 (931)].

Gė_ riau die _ uu _ žę, o ir nak_ tu__žę,

ran.du_ žė oe_ mo kė ta', __ kė  ta.

1067 [890 (929)].

SD 159; Jinn x

1071 [1576 (1639)]. Plg. 1577.

1071 [1577 (1641)]. Var. 1576.

Plg. D 1236
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1078 [978 (1020)].

Ei, ža — du ke _ tu žkL. nie_ riu _ ku bū__ ti,
«ka_ rei_vė__ liu»

reik pa_ kar niam jau_ nam bū  ti.
« ka_ rei__ vė ______  liu yand_ rau_ nin_______  ku»

D 1176

1080 [1058 (1102)]. Var. 1059.

A____  noj pu_sėj ant kar___ do___  no

P P P P p..  Ii f. f-
stov mas___ ko ____ lių je ___  ne  ro ____ las.

[stov vo ___  kie__ čią gend___ro  liu--------- kas]

1080 [1059 (1103)]. Var. 1058.

noj pu___sėjA ant kar_ do___  no

stov mas 
• vo .

ko 
kie

lių 
čių

gend _ ro__  las.
gend _ro   liukas*

1086 [955 (997)].

t np p i J’ i-Mp p i * Jt—i 
Ei tė_ve_Ii, tė_ve_li, šerk manbė_rą žir_ge_lį,

iU"'p-p■-p i r r ip p p U Jm 

jo _ siu į kry_ ge _ !ę, į di _ džią kry__ ge _ lę.

Plg. S D 155
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1087 [1246 (1295)]

SD 644, 6461088 [1108 (1153)].

Ei bro _ Ii bro_ le  Ii, bal-nok žir_ gą.
<Ei bro_ lau bro liti _ kai»

4*|Į: r r J J J J । U Jl
Kur jo___ si, bro__  liu _ kai? 1 kry_ gu _ žę.

Plg. D 608, 944

1090 [415 (427)].

Į"* ž J r r r r r ir r r
Pa_sta_ čiau bu_ te_ lį ant jū_ rių kraš_te_ lio,

ui, ui, ui, ui, die   vu _ iiau, ant jū-rių kraš-te__ lio.
« vi_lio_jau mer_ge__  lę dvy_ li.kos me_ te__ lių»

1090 [416 (428)]

ui, ui, ui, ui, die ____ vu_ Iiau,
«vi _lio-jau mer_ ge  lę

antjū_rių kraš.te _ lio. 
dvy_Ii_kos me_te_lių»
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1090 [417 (429)].

Pa_sta_čiau bu _ te _ lį ant ma_ rių kr aš. te _ lio,

vi__lio _ jau mer _ ge _ lę dvy _ ii _ kos me _ te___ lių..

1090 [418 (430)]. Var. 415, 416, 417. '

Pa_  sta.čiau svir_ ne _ lį ’ ant ma_rių kraš.te ___ lio,
• « bu_ te _ lį»

.. J- . J*J.. • .J -J- J - J -Žili 

vi__ lio_ čiau merge ___  lę dvy__ Ii _ kos me _ te_ lių.
«vi_ lio _ jau>

1099 [718 (753)].

Ma_ ne mo_ ti _ nė _ lė ne_ si_ gai_ lė _ jo,

žal___  nie  riui pa _______ __ ža   dė___ jo.
< ka------- rei -------- viui»

1100 [611 (641)].

ž J - J J P J I -1 J J
Ei, au__  gin, au ____ gin tė__  vas su

-J - : - J ■ ; J J > . J J- -d
_ ne  lį kaip dar_  že die__me____ dė ____  lį.

D 638; plg. SD 790
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1101 [243 (244)].

tarp le __  Ii  jė  lių. _ jė  lių.

j J =^=—--------------------------- -- -----------------r—' J ' ,' 'VU ______ T________________ _J__________ 1 1_____________ 1«r i i 1 i
0 kad a§ au______  gau pas tė__ vu___

A * Bi
U M 1 1 1 ........... .. .......*

VU 1. . - - 1
___žė ___ ii 

A #_______________________

kaip bi ___ jū ____ nė ________ lis
H 112. -

JF * 1X • I
'----------•------------ LJf----------------- 1—--------------------—

1101 [244 (245)].

kaip bi__ jū __  nė ___ lis tarp le _ Ii __ jė __  lių.

1102 [829 (867)].

J j.. i p r r P r

«au gom»
trys jau _ ui bro_le — liai,Kad mes bu____  vom

jom vi — 
.po

mes tu__ rė si po žir___ ge — lj.
bė__ rą»

D 1262; pi g- 578, 671, 774, 941;
plg. SD 96
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1106 [830 (868)].

i p p P ■ ■ p ■ i P p 
Kad mes, len__  kai, ma__  še __ ra ___  vom,

«pran_cū __  zai ma __  še __  ra___ vo»

$*q—p~~p I p J1 J1 .h-Ik-J1 J 
vi__ sus prū _ sus su _ go _ oi __ jom, o ko ko?

•su__ dra__  mi _ oo»

JO r-- Ip P r M J
o dėl ko? o pas mus vis tai_ po.

1117 [1553 (1615)].

1119 [1561 (1623)]. Plg. 1562, 1563.

Au_gin tė_ vu _ žė _ lis vie_ ną su _ nu _ žė _ iį

sau di.dį už__va _ du_žė_ lį, ka. ra_ liui žal _ nie _ rė _ lį.
«ka__rei_vė_ lj»

D 1094; plg. D 622

plg, SD 23
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1119 (1562 (1624)]. Var. 1561.

• Au.gin tė __ vu _ žė _ li3 vie_ ną sū _ nu _ žė _ lį,

va du ___  žėsau di ___ dj už

hui žal _ nie _ rė ______ lį.
« ka_ rei __ vė  lj»

1119 [1563 (1625)].Artima 1561.
D 1094} plg. D 622

Au_gin tė__vu _ žė _ lis (vie_ną) su___nu _ žė _ Ij,

I J r r J ■ — 18 r J j J ;ii
__Ij, ka____ ra ____  liui žal______ nie _ rė__ Ij.

« ka  rei__ vė _ Iį»
D 1094; plg. D 622

1120 [76 (77)].

per die__ną, kad taip smūLna, per die__ ną.
«liūd _ na*
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1122 [497 (522)].

Kam šė _ rei žir_ ge_ Ij, kamšvei_tei kar_ de _ lį?

Kur jo__ si, bro_ le _ Ii, iš tė _ vo dva_ re _ lio?
• bal _ tas do bi _ lė _ li>

1122 [850 (888)].

1123 [637 (671)].

lisBro____  le ant dva ro

žir__  ge __  lį bal __  no __  jo, se__  se__  lė

sė jo.dar___ že ___  ly

Plg. D 114, SD 1131

rū __  te___ les
(rū___ tu__  žėlęs)
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1124 [656 (690)]

1125 [331 (338)].

r r r r J--^-r r- rJ J 
O kad mu_du au __ gov, du jau. nu bro_ le_ liu, 

^ii:r r r ų- r.... ir -...
pas se___  ną ___  jį tė ____  ve ______ lį,

r r r ~1J -r--ir- - r *
a____ bu __  du žal  nie __  rė  liu.

«ka  rei ___ vė  liu»

1128 [1331 (1382)]. Plg. 1572.
D 1132
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1129 [393 (405)].

Pag tė__ve__  Ij au _ gau, va _ lu _ žę tu___

va_ lu _ žę tu ___  rė _  jau: nu _ si _ šė__ riau

ze -----  lems.

Plg. 1096

gry_ noms a __  vižir _ gu _ že __ 
«sau žir_ ge — lį»

1129 [394 (406)]

Pas ve____te au — gau,

Sau žir — ge — Ij gry_ noms a __  vi ___ žė __  lems.

fig. 1096
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1130 [352 (362)].

1131 [638 (672)].

Bro__ le___ lis ant dva__ ro žir__ gą bal____>
se__ se___ lė dar__ že___ ly rū___te___ les

_ no___jo, O kur jo___ si, . bro lu 
sė_jo.

__žė___  lį, bro__ le__ Ii, ar su  grį____ ši? 
flg.D 114; plg.SD 1123

1133 [1729 (1800)].

Tai re_ toj vie_toj do_ bi__lai au_go

J' ■!' J1 i j, M r-
pen__  kiais še___  šiais la  pu_žė liais,

j1 Jl.... j1 J’ J
su de vy ___  niais žie___ de ____ liais.

D 334
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1135 [743 (780)].

Ma_ no tė__vu_ žė__  lio nau_ jos stai_ nu_ žė_ lės,
*1

stov du bė____ ru žir gu_žė____  liu,

stov du bė  ru žir___ ge__ liu.

Plg. D 599; plg. SD 1042

1136 [57 (58)]. Plg. 1740.

O ir at___  lė___ kė juods va_ ba__ lė lis,

juodš va_ ba___ lė  lis, jauns o____berš___ tė___  lis.
« pons*

1141 [119 (120)].

Vaikš_čioj mer__ ge ____ lė po dva_ re____ lį

bal___tas ran_____ ke _____ les grą___ žy _ da ma.
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1146 [1106 (1151)].

4*^ J J J ir r J
' Ai, Su___ go, au  go ža_ lias me_____

J J IJ J J r i J iJ ~ । i 
_ de------- lis, ą___ žuo__ las šimt___ ša__ kė lis

vi__  da__ ry Cys__  to lau.__  ke___ lio.
Plg. SD 89

1147 [1515 (1576)]. Plg. 1516.

Auš___ ta auš_re__lė, švie.si pa_ za_ rė _ lė;

reiks bro___ le  liui vais_ kan jo ____ ti.
«ka___  ran»

- D 1145

1147 [1516 (1577)] Var. 1515-

Auš_____ta auš_ re_ lė, švie_ si pa_ za _ rė__ lė;

reiks bro____ le____  liui vais___ kan jo ti.
«ka____ ran*

D 1145
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1152 [999 (1042)].

Ar ši__lai ū___ ža__  vo/ ar lau_ kai mig_Io__jo,

ar mū__sų se_se_ Ič uo_ ge____  les ran_kio__ jo?

1154 [567 (595)].

{m p ..-J’.. I p P' f
Ei, mu___ du du bro-------- lu_ žė — lių,

p C J- ! J1 J :||
a  bu ___ du žal ___ nie ___ rė ____ liu.

«ka____ rei ___  vė ____ liu»

1156 [971 (1013)].

1157 [973 (1015)]. PIg. 974.
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1157 [ 974 (1016)]. Var. 973.

h f r r ir J J r
Ei var—nai, var  nai, juo  da  Sis

J ir~r r ir J N- N-
var__ne__ Ii, kur bu _ vai, [kur]* la  kio ___  jai?

1158 [936 (978)].

Iš tri_ jų kam __  pą vė__ ju___  žis

1163 [375 (387)].

Sė_ džiu už sta_ le _ lio, žiū_ riu pro lan_ ge _ ||,

4 _ žuo _ lė _ lis.
Pig. D 283,284,285,479;

Plg. SD 1019

vi „ du _ ry jū — re _ lių au _ ga
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1164 [452 (475)].

r p
Stov žal __ nie_ rai ___ čiai ant si 

«ka_ rei _ viu __  kas»
Stov rai_ to _ jai  čiai

« rai to___ju____ kas»

_ dab__  ri ___ nio til ____ tai _ čio. _ to.

1167 [147 (148)].
Plg. D 1084

1167 [148 (149)].
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1171 [952 (994)]. Plg. 953.

Ei, šė__ riau, šė  riau, šė_ riau

bė__ rą žir  ge__ lį, ei, šveisčiau,

švei ___  čiau auk _ se__ lio pen___  ti ___ nė ____ liūs.

1171 [953 (995)]. Var. 952.
D 1172; Plg. S D 60

Ei, šė___ riau, šė  riau, šė__ riau bė ___

D 1172; plg. SD 60

fa r — p r—i l: r ■ r . I-J • t=l
_ rą žir_______

I
- ge -------- ii,

. "1. .
ei, švei - čiau,

9
švei____ čiau

' r r
auk _ se__  lio 1pen__ ti _________

---------------

_ nė _________ liūs.

1173 [635 (668, 669)]. Var. 681.

p P IP p p IP r
Bro_ !y_ čiai jau_ nie_ ji mes bied____ nie ___ ji,

( Ui, ui, ui, bro_ ly__  čiai mes jau ____ nie — ji,

[k ||T —

p p p ip p p if r ir H r p
už_ puo.lė kry_žio_ kai nez.baž ___  nie— ji, _ nie— ji.
už_puo_lė prū_so_ kai tie be _____ mei _ liai, _mei _ liai).

(ne.mei___  lie__ ji)
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1173 [681 (716)]. Var. 635.

Ui, ui, ui, bro_ ly__ čiai • mes jau__nie____  ji,

už__puo__ lė vo _ kie _ čiai ne  mei___ lie ji.
«tie be___ mei ____ liai»

1176 [1152 (1198)]. Plg. 1153.

ža__du ke _ tu žal_ nie_ riu_ ku bū_ ti,
«ka  rei  viu ku«

Ai,

ll"2

žaloieirė  liu 
«ka_rei_vė__ liu>

vand—rau__  nin ____  ku, _nin_ku.

D 1078

1176 [1153 (1199)]. Plg. 1152.

Ai, ža_du ke_tu žal_ nie_ riu_ ku bū_ ti,
« ka_ rei _ viu_ ku»

. fr ir£ —

Įih n J.. u.... friu
žal_ nie_ rė   liu v and _ rau   nin ______ ku, _ nin_ku.

«ka_ rei_vė___  Iiu» d 1078

1202 [723 (758)].

« ka___  rei  vė liu»
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1203 [1379 (1433)].

kJį* g k j) 1—*—
—JV-

-V9—s------
v T

Si
ė_ ve_ lio 
e_ no _ jo

dva_ n 
dva_ r€

------ —

* — lyj 
lyj

ber_ žai 
ber_ žai

>au. go

i 
i 
l

IU_( 
iU_g 
)er. ž

[0, 
ai,

ber_ že__  liūs
ša _ ke _ les

pa_ kirs, 
su_ rinks

pa __ kirs? 
su_ rinks»

o kas tuos 
ber_ že — lių

1209 [483 (505)]
SD 912

Ve_dė Ja_sius Ka.siu.lę. seLmų me_tą mer-ge_lę.

1218 [495 (520)].

Vi_są am_žių u _ lia_vo_jau, ant ma_ro ne__ bo_jau,
«čė__ są»

ir at_ė__ jo ta, die_ne_le, ka_da reiks nu _ mir— tį. 
< kad jaurei —kia»

1220 [1041 (1085)].

J j r .r- u j J J ir
Aš tu _ re _ jau se_ną mo_ tę, e, e, o,
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1222 [1005 (1048)].

Aš dai_ ne_ lių dau_ giau ne _ dai _ nuo ____ siu,

do__ siu,rau_ du _ tę

(rau_ dą rau _ dą rau _ du _ tę rau __ do ____  siu).

1227 [734 (767)].

Ma__no tė ____ ve ____ lio mar__  gi dva rai,

vi __ dur dva___ re  lio kai  nu ___ zis.

1229 [932 (974)]. Plg. 933.

Iš ma__ že __ nė ___ lės pas mo __ ti __  nė ___ lę,
(be mo__ ti ___  nė __  lės)

809



1229 [933 (975)]. Var. 932.

Iš ma _ 2e___ . nė __  lės be mo_ ti _ nė __  lės,

ma__ ža pa____ pra___  tus var__ ge____ lį varg__ ti.

1229 [934 (976)].

Iš ma__ že_____  nė___ lės be mo_ ti____  nė____ lės,

frH r r -ir...r ir J r ir "ri
o aš pa____  pra ___  tus var__ ge___ lį varg___ ti.

* nia------- Ža’ Plg. D 1497: plg. SD 182

1230 [560 (588)].

«! ■—jL J Į J-------J.----- Ą.
Ei? pū dy____ me, pū  dy me.

j j J j.. r j j j :ih r r ।
pū_dy me ža   liu   kė _ Ii! ta_me pū_dy_mė_ly,

(pū_dy_ mė Ii ža  lia sis!)

r M J J J ir r J J J -i^' m
ta_ me ža_ liu_kė_ ly aug ža_ lio _ ji lie ____  pe_ lė.

• ža_ lia_jam»
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1234 [168 (170)].

1237 [521 (547)].

1239 [671 (705)].

1242 [624 (655)].

(L IIT I

r r r ir r ir r r.. 4-f
kai nuo mo____čiu___ tės ša _ iin iš------- ė— jaUj_ė_ jau.
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1243 [92 (93)].

l- ž • r r. r J U H J J J
O nėr nie kie_ no to  kio dva.ru. že_ lio

fa I . , , -------- I , , J
i J r r-—r- J ij j - :i 

kaip tik ma____  no tė ___  ve__  lio.
SD 835

1243 [93)(94)]. Artima 92.

O nėr nie__kie _ no to_ kio dva.ru__žė__ lio

I' J r r f"J 1 j '
kaip tik ma____ no tė _____________  ve__  lio.

1245 [1321 (1372)].
SD 835

Ui, ui, ui, die vai,
die vu liau ma no!

ką aš pa___ da__  riau, jau. na bū__ da(ma)?

1245 [1322 (1373)].
D 518; SD 824, 802, 223

Ui, ui, ui, die___ vai, die__ vu__ liau ma____ no!

ką aš pa__ da_riau, jau.na bū___da_ma? jau.ua bū___ da_ma?
D SIS; SD 223, 802, S24

812

dva.ru
dva.ru
jau.ua


1246 [287 (289)].

Ne_ve_ siu pui_kios, a _ nei ba _ go_ tos,

ve__siu var_ go mer___  gu.žė _ lę, mer.ge_Ję.

1258 [532 (558)].

Ko liū___dit, se ___  se __ les, ko ne____ dai____

1259 [9].

Mo_čiu_ te ma___ no, se_no_ji ma_____no,

aš no__ riu mie____ go, sal_daus mie__  ge lio.
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1259 [10].

1534 [840 (878)].

Kai Ii _ ne _ liūs ro_ viau, į sau_je_ les kro_viau,
-Kai li_ ne _ liūs sė — jau, gaL džiaisap_ a ___ kė — jau,

ak die____  vai.bė _ dos, nieks ma _ nęs ne__  rė ___ do.
ai bė------ da.bė— da, nieks man ne___ pa __ rė _ do»

1548 [461 (484)]. Var. 460.

Siun__ tė ma__  ne mo___  ti ___ nė ___ lė

Q ffu i r~5----------------------------j--------------1-------------Al įH5----------f---------J--------- J--------- --------------- r-----------------

. A *

U---------- 1---------- ------- ~-----------
du _______  no_______ jaus

• į du ________ no _______ jų.

L_p-------1---------
van____ dens,

-------------*-----------p =

«

L----------------- p---------------

du _______ no ______  .
į du ______ i

jaus
HG ----------  jų.

Plg. D

Lf------ p_----- J
van____  dens.

807, 808, 809, 839, 840
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1559 [761 (799)]

Jo___  jau die__  ną, jo __ jau nak__ tj,

I* p p p p U1 g p' p ।r- r 
nie_ kur, die_ vai, ue_ pri_ jo _ jau žir_ge_ lių pa _ gir dyt. 

«žir_ ge_ Ij gir _ dy ti,
« ge_ra» sa_ vo juod-bė__ rė__  Iį»

1567 [1187 (1233)]. Sl

Gied vo__lun — gė — lė le.vend.ru dar___ že ___ ly,
«Iie_pos pa_ša__ kė lėj»

SD 48i

le.vend.ru
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DĖL ANTANO JUŠKOS DAINYNO III TOMO MELODIJŲ

Melodijų redakcijos pakeitimai:

I. Susmulkintas ritmas. Melodijos, pirmoje laidoje išspausdintos ketvirtinėmis gai
domis, dėl jų gyvesnio pobūdžio šiame leidinyje užrašytos aštuntinėmis dainose:

1024(125(126)], 
1035(182(184)], 
1047(263(264)], 
1055(585(613)], 
1058(492(517)],

1028(721(756)], 
1036(891(930)], 
1048(731(766)], 

1055(586(614)], 
1063(1000(1043)],

1031(1240(1288)], 
1042(716(751)], 
1052(791(829)], 

1055(1116(1161)], 
1064(892(931)],

1031(1241(1289)], 
1044(886(925)], 
1052(792(830)], 
1055(1117(1162)]

1078(1153(1199)],
1080(1058(1102)], 1080(1059(1103)], 1086(955(997)], 1047(1246(1295)], 
1106(830 (868) ], 1117( 1553 (1615) ], 1120(76 (77) ], 1122(497 (522) ],
1123(637(671)], 1124(656(690)], 1128(1331(1382)], 1129(393(405)].
1130(352(362)], 1133(1729(1800)], 1135(743 (780) ], 1147(1515(1576)],
1156(971 (1013)1, 1163(375(387)1, 1164(452(475)], 1167(147(148)],
1173(635(668,669)], 1203(1379(1433)], 1209(483(507)], 1222(1005(1048)], 
1239(671(705)], 1534(840(878)], 1559(761(799)].

1035(181(183)],
1045(913(955)],
1052(793(831)1,
1057(351(361)],

1078(1152(1198)],
1099(718(753)1, 
1122(850(888)1, 
1129(394(406)], 
1154(567(595)], 
1167(148(149)1, 
1234(168(170)],

II. Pakeistas metras:

vietoje 2/4 užrašytas 4/4 metras dainoje 1548(461(484)];

vietoje 2/4 —3/4' 1031(1240(1288)]. 1031(1241(1289)], 1048(731(766)], 1062(893(932)]. 
1062(895(934)], 1062(751 (788)], 1067(890(929)], 1078(1152 (1198)], 1078(1153(1199)1,
1080(1058(1102)], 1099(718(753)], 1133(1729(1800)], 1133(1730(1801)], 1135(743(780)], 
1164(375(387)], 1164(452(475)], 1534(840(878)];

vieloje 2/4 — mišrus 3/4, 2/4 dainose 1147(1515(1576)], 1147(1516(1577)];

vieloje 2/4 — mišrus 2/4, 3/4 dainose 1052(791(829)], 1052(792(830)], 1052(793(831)], 
1055(1117(1162)];

vietoje 2/4 — 4/8 dainoje 1239(671(705)];
vietoje 2/4 — 6/4 dainoje 1246(287(289)];
vietoje 2/4 — 3/2 dainose 1090(417(429)], 1090(418(430)], 1119(1561(1623)],

1119(1562(1624)], 1119(1563(1625)];
vietoje 2/4 —mišrus 3/2, 2/2 dainose 11021829(867)], 1090(415(427)], 1090(416(428)];
vietoje 2/4 — mišrus 3/2, 3/4 dainoje 1125(331(338)];
vieloje 2/4 — mišrus 3/2, 4/4 dainose 1176(1152(1198)], 1176(1153(1199)];
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vietoje 3/4 — 3/8 metras: 1024(125(126)], 1028(721(156)], 1047(263(264)], 
1055(585(613)], 1055(586(614)], 1055(1116(1161)], 1057(351 (361)], 1058(492(517)], 
1122(850(888)], 1123(637(671)], 1156(970(1012)], 1156(971(1013)], 1156(972(1014)],
1167(147(148)], 1167(148(149)], 1178(635(668)], 1203(1379(1433)];

vietoje 3/4 — 6/4: 1088(1108(1153)], 1152(999(1042);
vietoje 3/4 —mišrus 3/4, 3/2, 3/4 dainoje 1245(1321(1372)];
vietoje 3/2 — mišrus 4/4, 3/2 dainoje 1230(560(588)];
vietoje 4/4 — 4/8 dainoje 1120(76(77)].
vietoje 4/4 — 2/4: 1124(656(690) |, 1222(1005(1048)], 1234(168(170)], 1036(891(930)], 

1044(886(925)], 1044(888(927)], 1117(1553(1615)];

Be nurodytų pakeitimų, dainoje 1035(182(184)] prie rakto pridėtas 5-tas diezas, 
1062(893(932)] pirmame takte vietoje sol bemol parašyta fa diez, 1259(9] pridėti 3 be
moliai (la, re ir sol bemol). 1071(1576(1639)] antrame takte panaikintos lygos, o atitin
kamai sulyguota ketvirtame takte (skiemenys „lė-liai“).

Kaip ir pirmuosiuose tomuose, melodijų tekstai palyginti su atitinkamais dainų 
tekstais ir skirtingi žodžiai surašyti po melodijomis kampiniuose («») skliaustuose.

Alfabetinis melodijų sąrašas duodamas drauge su alfabetiniu dainų tekstų sąrašu 
„Alfabetiniame dainų sąraše“.

Viršuje melodijų nurodomi jų variantai, kurie žymimi pirmojo leidinio numeriais. 
Apačioje po melodija duodami tekstų atitikmenys. (Raidės prie dainos teksto numerio 
reiškia: D — „Lietuviškos dainos“, LD — „Lietuviškos dainos“ 1878 m., SD — „Lietuviš
kos svotbinės dainos“, SR — „Svotbinė rėdą“, J1HI1 — „JIhtobckhc HapoAHbie necmC* 
1867 m., ML — „Lietuviškosios melodijos“ (A. Juškos 1900 metų melodijų rinkinio II da
lis — neišspausdintos).

Tie tekstai, kurių šio leidinio priede duodamos melodijos, prieš eilės numerį pažy
mėti žvaigždute.

J. Čiurlionytė



ŽODYNĖLIS

A

abrakas, -o (si.*)  — abišalė; arklių pa
šaras (avižos).

* Žodynėlyje vartojamieji sutrumpinimai: būdv. — būdvardis, dg. — daugiskaita, 
ein. vid. viet. — einamasis vidaus vietininkas, germ. — germanizmas, hibr. — hibridas, 
įnag. — įnagininkas, jvardž. jvard. — įvardžiuotinis įvardis, mln. — maloninis, mžb. — 
mažybinis, naud. — naudininkas, šen. f. — senovinė forma, sk. — skolinys, si. — slaviz
mas, sngr. — sangrąžinė forma.

abum (šen. f.) — abiem.
aistrikas, -o — austras.
akciceruoti, -uoja, -avo (germ.) — už

siimti kariška mankšta.
akrūtas, -o (germ.) — rekrutas, naujo

kas.
alasas, -o (si.) — balsas; triukšmas.
alsiai — sunkiai.
ambona, -os (si.) — sakykla (bažnyčio

je vieta pamokslams sakyti).
anas, -a — jis, ji.
anė, anei — nė, nei.
anga, -os — įėjimas, skylė.
anteiti, -eina, -ėjo — užeiti.
antlaužyti, -o, -ė — sulaužyti, užlaužyti, 

sulankstyti.
antsėsti, -da, -do — užsėsti.
antsisiausti, -čia, -tė — užsisiausti, ap

sisiausti.
apdumti, -ia, -ė — apnešti, užnešti.
apgarbstyti, -o, -ė — numirėlį apraudoti, 

garbinti.
apgesti, -a, -o — apalpti.
apieka, -os (si.) — globa.

apkaklė, -ės — apikaklė.
apkelti: apkelti kalbomis — apkalbėti.
apkrapyti, -ija, -ijo * (si.) — apšlakstyti. 
aplei — apie.
aprinkti, -renka, -rinko — išrinkti, pa (su

rinkti.
aprisas, -o (si.) — paveikslas, portretas.
apžiulpti, -sta, -o — aptemti (akims).
arcavoti, -oja, -ojo (si.) — nerimti, bė

gioti, lakstyti, išdykauti; joti.
ašutys, -čio — ašutas (arklio uodegos ar 

karčių plaukas).
atboti, -oja, -ojo (si.) — paisyti, bijoti, 

žiūrėti.
atgalio — atgal.
atgulbuoti, -uoja, -avo — atskristi, at

plaukti (apie gulbes).
atlaida, -os — atlaidai, religinė atlaidų 

šventė.
atlaidoti, -oja, -ojo — atvežti laidoti.
atlasas, -o ir atlošas, -o (si.) — šilkinė 

medžiaga.
atmainyti, -o, -ė — grąžinti, daryti, kad 

sugrįžtų.
atrašas, -o — atsakymas raštu.
atrubės, -ių (si.) — sėlenos.
atsideivoti, -oja, -ojo — sudiev pasakyti, 

atsisveikinti.
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atsiprausti, -ia, -ė — nusiprausti. 
atstrikuoti, -uoja, -avo — atšokti, atbėgti

striksint.
atulduoti, -uoja, -avo — atskristi ulduo- 

jant.
atvaiė, -ės — atvaša, atžala, metūgis.
auksinas, -o — senovinis pinigas.
aukšlė, -ės — nedidelė blizganti žuvis.
avikamša, -os — tokia gėlė (pražystanti 

anksti pavasarį).
azdabnus, -i (si.) — puošnus.

B

bagaslovyti, -ija, -ijo (si.) — laiminti.
bagnetas, -o (germ.) — durtuvas.
bagotirka, -os (si.) — turtuolė.
bai — ar, bau; o, nes.
balamūtas, -o (si.) — tuščiakalbis, su

vedžiotojas, apgavikas.
balanda, -os — balandis, karvelis.
barva, -os (si.) — žr. burva.
beg, begu — ar, argi, gal.
bendras, -ė — bičiulis, draugas.
bengtis, -iasi, -ėsi — baigtis.
berlinka, -os (si.) — senovinis pinigas 

(7V2 kapeikos).
besieda, -os (si.) — pasilinksminimas, 

vaišės; susirinkimas.
bevelyti, -ija, -ijo (si.) — labiau norėti.
bil', bile (si.) — jei, jei tik, kad, kad 

tik; bet.
biržtvynas, -o — beržynas.
bitutis, -čio — bitinas, bitinėlis.
bizas, -o (germ.) — kasa.
bizdikas, -o — juodas ridikas.
blindis, -ies — gluosnis.
bliozė, -ės (germ.) — tabako maišelis; 

piniginė.
blokšti, -ia, -ė — kulti rugius, kviečius 

daužant pėdą į kokį nors daiktą.
bloznas, -o (si.) — nenaudėlis, išdykėlis, 

vaikagalys, pusbernis.
blūdas, -o (si.) — išdykėlis, klajotojas.

bobinčius, -iaus (si.) — bažnyčioje vieta 
prie durų.

bočius, -iaus (si.) — tėvas; tėvo ar mo
tinos tėvas, senelis.

brangvardėlis, -ė — kas turi brangų var
dą: sūnelis brangvardėlis.

brangvynas, -o (germ.) — degtinė.
braukti, -ia, -ė: rodą braukti — kalbėtis. 
brazdas, -o — sultinga medžio plėvelė 

tarp medienos ir žievės; augalo sul
tys, žaliumas; trintos daržovės ar 
vaisiai.

brika, -os (si.) — geresni dvikinkiai ra
tai žmonėms važinėti.

bryzas, -□ (si.) — gabalas lašinių, mė
sos ar ko kito.

broterėlis, -io — brolelis.
brūklis, -io — brūklys, lazda, pagalys. 
brukuoti, -uoja, -avo — burkuoti.
būbavoti, -oja, -ojo (hibr.) — baubti.
bubinas, -o (si.) — būgnas.
bubulis, -io — koks apskritas nedidelis 

daiktas.
būbuoti, -uoja, -avo — baubti, būbauti.
bukietas, -o (si.) — puokštė.
buksvės, -ių ir buksvos, -ų (si.) — kelnės. 
bumburuoti, -uoja, -avo — pumpuruoti. 
buntauninkas, -ė (si.) — maištininkas. 
būras, -o (germ.) — Prūsų krašto vals

tietis, sodietis.
burbulis, -ė — plepys.
burlynas, -o — purvynas.
buršas, -o (germ.) — berniokas, vyrukas. 
burva, -os (si.) — vienos spalvos drabu

žių karta, .eilutė.
burzėti, burza, -ėjo — kaukšėti, čerškėti. 
butas, -o — namas, trobesys.
būti: buvo atjoti — reikėjo atjoti.

C

ciba, -os (germ.) — ožka.
cibakcjis, -ė — laibakojis.
cibukas, -o — ožkiukas; žr. ciba.
cibukas, -o (si.) — kandiklis.
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cicas, -o (si.) — pažibai.
cinanagis, -ė (hibr.) — su cino nagais 
cnata, -os (si.) — dorybė.
cūdas, -o (si.) — stebuklas.
cūgas, -o (si.) — pora vieno plauko 

arklių.
C

čenavoti, -oja, -ojo (si.) — gerbti.
čepčius, -iaus ir čepečius, -iaus (si.) — 

senoviška moteriška kepurė, nuome
tas.

čerkesai, -ų — tauta, gyvenanti Čerkesų 
autonominėje srityje, įeinančioje į 
RTFSR.

Čertas, -o (si.) — velnias.
čestavoti, -oja, -ojo, Čestuoti, -uoja, -avo 

(si.) — vaišinti, mylėti.
čeverykas, -o (si.) — užvarstoma kurpė.
čyras, -a (si.) — teisingas, doras, gry

nas.
čystata, -os (si.) — švarumas; nekaltu

mas, skaistybė.
čiuldinėii, -ėja, -ėjo — čiulbėti.
čiūrą, -os — pusgalvis, pašiūrėlis.

D

dabar — dar.
daboti, -oja, -ojo (si.) — žiūrėti su pati

kimu, mylėti; saugoti, prižiūrėti.
dambra, -os — piemenų styginis muzikos 

instrumentas: dūda, birbynė.
Danskas, -o — Dancigas (miestas).
darbus, -i — darbštus.
degutas, -o — iš tošių ir smalingų kel

mų degamas (ratų ir kt.) tepalas.
deiginis, -io — durtuvas; kalavijas.
dėka, -os (si.) — dėkojimas, padėka.
dešimtininkas, -ė — dešimties kareivių 

vadas; seniūno padėjėjas.
dėvėję lis, -ė — dėvėtojėlis.
dibka, -os (si.) — rąstagalys, į kurį įdė

davo nusikaltėlio kojas; blauzda.
dideliai — labai.
didis, -ė — didelis.

dievo medis — diemedis.
dykas, -a (si.) — tuščias; laisvas, be dar

bo; veltui duodamas, nemokamas.
diktas, -a (germ.) — tvirtas, stiprus; di

delis, stambus.
dymas, -o (si.) — tymas (geros kokybės 

ožio oda).
dimnas, -a — nuostabus, nepaprastas, 

keistas.
dingoti, -oja, -ojo — būti neaiškiam nu

jautimui, rodytis, matytis; manyti.
dyvas, -o (si.) — nuostabus dalykas, 

keistenybė, stebuklas.
dyvytis, -ijasi, -ijosi ir dyvotis, -ojasi, 

-ojosi (si.) — stebėtis.
divonas, -o (si.) — patiesalas, užtiesalas. 
dobas, -o — būdas, paprotys.
do (si.) — per.
dragūnas, -o (si.) — raitininkas karys.
drakas, -o (si.) — triukšmas, dūkimas; 

žala, nuostolis.
draugalas, -a — draugas.
draugė, -ės — draugystė, būrys.
dūmą, -os (si.) — mąstymas, mintis, sva

jonė.
dvaras, -o (si.) — didelis ūkis; kiemas; 

sodyba.
dvišakahtis, -ė — dvišakis, dvišakas.

E

edelmonas, -o (germ.) — bajoras, didžiū
nas.

eidauninkas, -o — eiklus, greitakojis (žir- 
gas).

ėringa, -os (būdv.) — vesianti (avis).
estras, -ė ir estrikas, -ė — austras.
ežnyčia, -ios (si.) — vieta, kur daigina 

ir džiovina salyklą; rentinys ant 
jaujos ar pirties salyklai džiovinti.

G

gailėsmas, -o — gailesys.
galgis, -io (si.) — nelabasis, velnias.
gunkas, -o ir gonkos, -ų (si.) — prieangis. 
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gasas, -o (germ.) — gatvė, kelias.
gaspada, -os (si.) — sustojimo, nakvynės 

namai; smuklė, viešbutis; ūkis, kie
mas.

gatavoti, -oja, -ojo (si.) — rengti, ruošti. 
gaurutinė, -ės — gauruota oda.
gedauti, -auja, -avo — ilgėtis, liūdėti; 

klausinėti, ieškoti.
gega, -os — gegutė.
geida, -os — geidimas, noras.
geltas, -a — geltonas, gelsvas.
gelžinis, -ė — geležinis.
gelžis, -ies — geležis.
gendrolius, -iaus (germ.) — generolas. 
gerulis, -ė — geras žmogus, gerutis.
giest, giesta (esam. 1. III asm.) — gieda. 
ginti, gena, ginė — vyti; sngr.: vytis.
gurkšnoti, -oja, -ojo — pamažu, po tru

putį gerti.
gysti, -a, -o — imti giedoti.
glėbys, -io — rankų apkabinimas; kas 

rankomis kabinama, našta; vaikas; 
gabalas; būrys.

glitą, -os (germ.) — eilė, greta, vora.
glodnas, -a (si.) — lygus.
glumnas, -a (si.) — kvailas, silpno proto. 
gniūsas, -o (si.) — kas negreitas prie 

darbo, ištižėlis, snaudalius.
gojus, -aus (si.) — nedidelis gražus miš

kelis.
grabinėti, -ėja, -ėjo — grabalioti, grai

byti, čiupinėti.
granateris, -io ir granatorius, -iaus — 

grenadierius, ginkluotas kareivis.
grašis, -io (si.) — senovinis pinigas 

(V2 kapeikos moneta); smulkus pi
nigas.

graižyti, -o, -ė ir grąžinti, -ina, -ino — 
grąžyti, laužyti rankas.

greituškėlė, -ės — greituolėlė.
grynyčia, -ios (si.) — negyvenamasis 

trobos galas; klėtis, trobelė, pirkia.
gražutis, -čio — graužutis, gudobelė, erš

kėtis.
gulova, -os — žmona, pati.

gūnia, -ios (si.) — marška vežimo sėdy
nei ar arkliui apdengti; šiaudų pin
tinė; apsiaustas iš šiaudų.

gvaldyti, -o, -ė — aižyti, lukštenti, gliau
dyti.

gvaltas, -o ir gvoltas, -o (germ.) — 
triukšmas, riksmas; prievarta.

I

įrėdyti, -o, -ė (si.) — įrengti, įtaisyti.
įsiplesnoti, -oja, -ojo — įskristi.
įsisakyti, -o, -ė — pasakyti.
išbaužti, -ia, -ė — išeiti, iškeliauti.
išblūsti, -sta, -do (si.) — išklysti.
išduoti, -duoda, -davė: išduoti žinią — 

pasakyti.
išgrauš — špygų, gumbą (vartojama iš

reiškiant nedėkingumą, pyktį, panie
ką).

išguldyti, -o, -ė — išdėstyti, išpasakoti. 
iškada, -os (si.) — nuostolis, žala.
iškavoti, -oja, -ojo (si.) — paslėpti, iš

saugoti, išlaikyti.
išlaidyti, -o, -ė — išmėtyti: strypais išlai

dyti — išvyti su strypais.
išlosnoti, -oja, -ojo — iš lėto išloti, iš- 

viaukšnoti, lojant išleisti, išlydėti.
išlup — špygų, gumbą (vartojama išreiš

kiant nedėkingumą, pyktį, panieką).
išmanė, -ės — išmanymas, išmonė, su

pratimas.
išmanus, -i — protingas, sumanus.
išmašieruoti, -uoja, -avo (germ.) — iš

žygiuoti, išeiti.
išmatyti, -o, -ė — užmatyti.
išrėdyti, -o, -ė (si.) — išrengti, sutvar

kyti, išleisti.
išsirasti, -a, -o — atsirasti.
išspaceruoti, -uoja, -avo (germ.) — iš

eiti pasivaikščioti.
išvalioti, -ioja, -iojo — pajėgti, galėti, 

įstengti.
išvėdlauti, -auja, -avo — išlydėti jaunąją 

į vyro namus.
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J

jamui (šen. f. naud.) — jam.
jauja, -os — klojimas, daržinė.
jėgli, -ia, -ė — turėti jėgų, įtempti, pa

galėti.
jenarolas, -o (si.) — generolas.
jerubė, -ės — tetervinų šeimos paukštis. 
jiemus (šen. f. naud.) — jiems.
judum (naud. arba įnag.) — judviem. 
juduoti, -uoja, -avo — palengva judėti. 
jukta, -os, juktas, -o — juchta, juchtas, 

tam tikru būdu apdirbta oda.
juktinėlis, -io (si.) — juchtos batas.
jumprova, -os (germ.) — panelė.
jumis, j u mus — jums.
juodprusnis, -ė — kas su juodomis prūs- 

nimis, juodasnukis.
jupa, -os (si.) — ilgas su rankovėmis 

per galvą velkamas viršutinis mo
teriškas (senovėje ir vyrų) drabužis, 
suknelė.

K

kakti, kanka, kako — eiti, važiuoti, vyk
ti, keliauti.

kalbėti: bernužio kalbama — kalbinama. 
kamandieruoti, -uoja, -avo (sk.) — ko

manduoti, duoti komandą.
kamara, -os (si.) — indauja, sandėlis; 

klėties miegamasis.
kamisorius, -iaus (sk.) — asmuo, einąs 

tam tikras pareigas.
kamša, -os: kamšas kimšo mūsų jaunųjų 

brolelių — daugybė jų žuvo, priešai 
kamšas jų kimšo.

kamzūlė, -ės (si.) — liemenė.
kančius, -iaus — mušimo įnagis.
kankalas, -o — skambutis.
kapa, -os (si.) — 60 vienetų.
kapliorius, -iaus (germ.) — kapralas (ka

rinis laipsnis).
karaliūnas, -o — karalaitis.
karana (šen. f. ein. vid. viet.) — karan.

kardonas, -o (germ.) — pasienio sargy
ba, apsauga; pasienio sargybos būs
tinė.

karė, -ės, karelis, -io (mln.), karenė, -ės — 
karas.

kariaunas, -a (hibr.) — kariškas, ka
ringas.

karka, -os (si.) — staibis/ kojos linkme
nys: kumpio kaulas (už jo rūkant 
pakabinama).

karklės, -ių — gulsčių lentų vartai.
karmazinas, -o (si.) — toks senovinis 

raudonas audeklas.
karnetas, -o (si.) — ištekėjusių moterų 

seniau nešiota kepuraitė.
karoti, -oja, -ojo ir keroti, -oja, -ojo 

(si.) — bausti.
karša, -os — karšis (karpių šeimos žu

vis.
karšti, -ia, -ė — braukti karštuvais linų, 

galvas.
karioklė, -ės (germ.) — bulvė.
kasnykas, -o ir kąsniukas, -o — kaspinas. 
kaškieta, -os ir kaškietas, -o (sk.) — tokia

vyriška kepurė (vasarinė arba ka
reiviška).

katas, -o — katinas.
kauras, -o (si.) — patiesalas, užtiesalas, 

kilimas.
kauti, kauna (-ja), kovė (kavo) — kalti 

(kalvėje).
kavoti, -oja, -ojo (si.) — laidoti, slėpti, 

laikyti, saugoti; globoti, prižiūrėti.
kazackavas, -a (si.) — kazokiškas.
kazelėkas, -o (si.) — šilinis baravykas. 
kažemėkas, -o (si.) — odininkas, odžius. 
kedelis, -io (germ.) — suknelė; sijonas. 
kiemas, -o — aikštė prie gyvenamo na

mo; atskira kaimo sodyba, ūkis; 
kaimas.

kilpinis, -io — strėlių šaudomas lankas. 
kipelis, -io (si.) — drabužiai, kuriais ap

rengiamas numirėlis, įkapės.
kiška, -os — koja, rietas; kelnių dalis- 

kojai įkišti.
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klapata, -os, klapatas, -o (si.) — rūpes
tis, vargas.

klioraunas, -a (si.) — skaidrus.
kod — kodėl.
kolyia, -os (si.) — piniginė; tabako mai

šiukas.
kotavoti, -oja, -ojo (si.) — kankinti, muš

ti, plakti.
kralias, -io — ąsotis, geriamasis puodelis, 

taurė.
krapštukas, -o — įrankis krapštyti, krapš

tiklis.
kretėti, kreta, -ėjo — drebėti, judėti (nuo 

senatvės).
kriaukšlė, -ės — sudžiovusios duonos 

pluta, žiauberis.
kryga, -os ir krygė, -ės (germ.) — karas.
kryklė, -ės (germ.) — slyvų rūšies me

dis ar jo vaisius.
kriūzas, -o ir krūzas, -o (germ.) — ge

riamasis puodelis; taurė.
krotelės, -ių (si.) — grotelės (grotų pa

vidalo pertvara, atatvaras).
krutnoti, -oja, -ojo — krutinti.
kubilas, -o ir kraičkubilis, -io (si.) — 

tam tikra dėžė kraičiui laikyti.
kūkalis, -io (si.) — raugė.
kukutis, -čio — susitūpęs, tupįs žmogus. 
kūlis, -io — akmuo.
kūlys, -io — ryšulys (šiaudų, žabų, plau

šų).
kūma, -os ir kūmas, -o (si.) — krikšto 

tėvas ar motina.
kumurnas, -a (germ.) — liūdnas, apsi

blausęs.
kunigas, -o (si.) — dvasininkas; ponas, 

kunigaikštis.
kuntaplė, -ės (sk.) — šliurė, šlepetė.
kurmunka, -os (germ.) — vežimas (pa

kinkytas).
kurplė, -ės — kurpė, batas.
kurtas, -o (si.) — labai greitas medžiok

linis šuo.
kuska, -os (si.) —- skara; skepeta, ska

relė.

kušinti, -ina, -ino — liesti, judinti, imti. 
kūlis, -čio — tvartas.
kvietka, -os (si.) — puokštė.

L

laidoti, -oja, -ojo ir laiduoti, -uoja, -avo — 
glostyti, šukuoti (plaukus).

laivūnas, -o — laivininkas, kas plauko 
laivu.

takišius, -iaus — graižažiedžių šeimos 
balų ir pakrančių augalas geltonais 
žiedais ir labai kibiais vaisiais.

taškuoti, -uoja, -avo — dainuoti.
laukneša, -os — medinis indas su dviem 

ausim ir viršeliu valgiui nešti į 
laukus.

laupka, -os (si.) — bažnyčios suolas.
laužtinės, -ių — laužtinės kamanos.
lementavoti, -oja, -ojo (si.) — aičioti, de

juoti, raudoti.
lemtas, -a — geras, tinkamas, taikus.
lendrynas, -o — nendrynas.
tpngvėlio: iŠ lengvėlio — pamažu, pa

lengva.
lenkas, -a — lenktas, palinkęs.
lenkė, -ės — įlinkimas, įlinkis; slėni vie

ta, loma.
lepšė, -ės — lepšis (skylėtbudžių šeimos 

valgomas grybas).
levendra, -os — žolinis augalas arba 

puskrūmis kvapiais mėlynais žiedais 
ir lapais.

liciaunas, -a (si.) — liekąs atminty, leng
vai įsidėmimas.

lyduonėlis, -ė (mžb.) — laidojamojo ly
dėtojas; palydovas.

lygios — lygiom.
liktis, -ies (germ.) — žvakė; šviesa.
liktorius, -iaus — žvakidė.
lyną, -os ir lynas, -o — plieninė virvė.
lingė, -ės — lopšys.
linguoti, -uoja, -avo — supti; svyruoti, 

eiti.
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tinta, -os ir lintas, -o (si.) — kaspinas, 
juosta, juostelė.

liogeris, -io (genu.) — stovykla.
lyruoti, -uoja, -avo — dainuoti.
liūbyti, -ija, -ijo (si.) — mėgti, mylėti.
liustas, -o (germ.) — linksmumas, 

džiaugsmas.
Uustik (germ.) — linksmas, smagus.
lizgėti, -a, -ėjo — judėti; siautėti, šėlti, 

dūkti.
lojoti, -oja, -ojo (si.) — barti, plūsti.
lokiakojis, -ė — nerangus, nepaslankus. 
loma, -os — žemesnis, įdubęs žemės plo

tas, slėnys.
lopišis, -io — lopšys.
lova, -os — lysvė, ežia; mžb.: lovelė, -ės. 
luibis, -ė — apsileidėlis.

M

mada, -os (sk.) — būdas.
magztyti, -o, -ė — megzti (iš siūlų ka

manas).
magus, -i — viliojamas, žavimas, nori

mas.
maita, -os — nudvėsusio gyvulio kūnas, 

dvėsena.
mandiera, -os (si.) — karinė uniforma; 

kareivio švarkas.
mandravoti, -oja, -ojo (si.) — gudrauti, 

puikauti; puoštis, puošniai vilkėti.
manei (šen. f. naud.) — man.
manginti, -ina, -ino — pratimais mankš

tinti, miklinti.
maras, -o — mirtis; užkrečiama liga.
maringas, -a — priešmirtinis: ...testa

mentą parašyti maringą...
marnastis, -ies (si.) — tuštybė, menkybė. 
mąstėjas, -o — mirusiųjų garbstytojas, 

mirusiojo gerų darbų išpasakotojas, 
raudotojas.

mašna, -os (si.) — maišelis, piniginė.
mazgas, -o — daiktai, surikti į skepetą 

(aguonos, druska, pinigai).
mažtėlėlis, -ė — mažutėlis.

medė, -ės — miškas, giria.
medinas, -a — laukinis, miškinis, girinis. 
meironas, -o — darželiuose auginamas 

kvepiantis vaistinis ir prieskoninis 
augalas.

melninkas, -o (si.) — malūnininkas.
menturis, -io — grūstuvas (šakotu galu 

pagalys bulvėms grūsti).
mergvakaris, -io — senoviškose vestuvė

se vakaras prieš vestuves pas jau
nąją.

meškakojis, -o — nerangus, nevikrus, nu
tukęs žmogus.

midus, -aus — medaus vynas.
mieras, -o (si.) — matas, matavimas.
mietas, -o — baslys, pagalys.
mylia, -ios — ilgio malas (7 varstai); 

žr. varstas.
misingė, -ės (germ.) — žalvaris.
mitravoti, -oja, -ojo (hibr.) — miklinti, 

mankštinti.
morai, -ų (si.) — neštuvai (mirusiam pa

dėti, nešti).
motė, -ės — motina.
mudrinti, -ina, -ino (si.) — miklinti, žva- 

linti, smarkiai jotj, šūkdinti, vaikyti.
mudum (naud.) — mudviem.
muma — mudviem, mudviejų.
mūravotas, -a (hibr.) — pastatytas.
musei (si.) — tur būt.
mušeklis, -io — mušeika, kas mušasi.
muškieta, -os (germ.) — senoviškas dag

čių uždegamas šautuvas.
muštinės, -ių — tokie žąslai, muštukai. 
muštinis, -ė — nukaltas.
muštinis, -io ir muštas, -o — senovinis 

pinigas (8 auksinai).
muštrą, -os ir muštras, -o (si.) — griežta, 

priekabi karo mankšta.

N

namonio, namučio — namo.
natūra, -os, notūra, -os, notūras, -o — 

gamta, tvarinys; būdas, prigimtis.
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navikas, -o — navikaulis (kietas gum
bas, augąs ant kūno).

nečėslyvas, -a, neščėslyvas, -a (si.) — 
nelaimingas.

nedėlmetis, -čio (hibr.) — savaitė.
nėgelka, -os (germ.) — gvazdikas (dar

želio gėlė).
nelabas, -a — negeras.
nepaituvas, -o — netikėlis, tinginys; pra

muštgalvis, nenuorama; nepaslankus, 
negalįs paeiti žmogus.

nepakajus, -aus (si.) — neramybė, nera
mumas.

nevalia, -ios (si.) — nelaisvė.
nevalyti, -ija, -ijo (si.) — versti.
nevalninkas, -ė (si.) — belaisvis, neturįs 

laisvės žmogus.
neviernas, -a (si.) — netikras, neteisin

gas.
nevynas, -a (si.) — nekaltas.
Niiuva, -os — Mintauja (miestas).
norint, norints — nors.
nubraškenti, -a, -o — nubrazdenti, nu

pjauti.
nudaryti, -o, -ė — nurengti.
nudulenti, -ena, -eno — iš lengvo nueiti, 

nuskristi.
nukyboti, -oja, -ojo — nuvarginti, įsmilkti. 
nulenkti, -ia, -ė — pagerbti, pasigerinti, 

padaryti nuolanką.
numagztyti, -o, -ė — numegzti.
numipiauti, -a, -ė (šen. f.) — nuplauti.
numiskinti, -ina, -ynė (šen. f.) — nu (su

skinti.
nuoskunda, -os — užuojauta, paguoda.
nuošukinis, -ė — nuošukų (nušukuotų 

linų liekanų; pakulų, pašukų) sulai, 
audeklas, drabužis.

nupūtinti, -ina, -ino — nudžiovinti; nu- 
pūsdinti, nusiųsti.

nusirėkšti, -ia, -ė — nusiskinti; nusilaužti. 
nusklisti, -a, -o — nutekėti, patekti.
nuskusti, -skundžia, -skundė — užjausti, 

paguosti, nuraminti.
nusprūsti, -a, -o — nueiti, nuvykti.

nustoti, -oja, -ojo — sustoti.
nusulpėti, -sulpa, -ėjo — nučiulpti; nu

laižyti.
nutarti, -ia, -ė — nusmerkti, paniekinti.
nutraškenti, -a, -o — nupjauti.
nutrotyti, -ija, -ijo (si.) — netekti, pra

rasti.
nuvainoti, -oja, -ojo (si.) — išbarti, ap

kaltinti; išpeikti, apkalbėti.
nuvaržoti, -oja, -ojo — nu veržėti, nu

veržti.
nuvykti, -a, -o — pasisekti.
nuvirinti, -ina, -ino — nušaldyti.

O

obelmušis, -ė — širmas, tartum obuoliais 
muštas, obuoliuotas, obuolmušis (ark- 
lys).

oberleitmonas, -o (germ.) — vyresnysis 
leitenantas.

oberštas, -o (germ.) — pulkininkas.
ošti, -ia, -ė — plepėti, taukšti; lošti (kor

tomis).

P

pačestavoti, -oja, -ojo (si.) — pavaišinti, 
pamylėti.

padabonė, -ės (si.) — patikimas, meilė.
padartnonas, -o (si.) — drabužis, ap

siaustas; ilgas moteriškas paltas.
padrįsti, -a, -o — išdrįsti.
pagedauti, -auja (-auna), -avo — klaus

ti, ieškoti, teirautis (pasigedus kokio 
daikto), ilgėtis.

paginti, -ena, -inė — pa (si) vyti.
pagirdėti, -i, -ėjo — išgirsti, girdėti.
pajungti, -ia, -ė — pakinkyti.
pakajus, -aus (si.) — rūmai, kambarys; 

ramybė, taika.
pakalba, -os — kalba, šneka, pasikalbė

jimas.
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pakara, -os (si.) — nusižeminimas, nuo
lankumas.

pakarėtoms — pakarčiui, pakaitomis.
pakavoti, -oja, -ojo (si.) — palaidoti; 

paslėpti; prižiūrėti.
pakelti, -ia, -ė — suruošti - (pokylį, suėji

mą ir kt.).
pakibinti, -i n a, -ino — paliesti, užkal

binti, paerzinti.
paklaidūnas, -ė — paklydėlis.
paklana, -os (si.) — dovana; nusilenki

mas; linktelėjimas.
pakojėlė, -ės: pakojėlė žolė — žolė po 

kojų, mindžiojama.
pakulinis, -ė — pakulų; susivėlęs, netvar

kingas.
palaikis, -ė — senas, padėvėtas, prastas. 
paldieninkas -o (si.) — pirmadienis.
palėjus, -aus (germ.) — taškuotoji mėta 

(auga drėgnose vietose).
paloštus, -iaus (si.) — kardas, kalavijas.
palugnus, -i (sk.) — malonus, paklusnus, 

nuolankus.
pamėklinti, -ina, -ino — atspėti, numa

nyti, suprasti.
pamergė, -ės — vestuvėse jaunųjų pa

lydovė.
pamilčiai, -ių — miltų pabiros, smulkūs 

miltai, išbirę prie girnų malant.
paramas, -o (si.) — keltas, luotas.
parėdka, -os (si.) — tvarka, paskirsty

mas; vestuvės, vestuvių puota.
parvadinti, -ina, -ino — parkviest!, pa

šaukti.
pasabnus, -i (si.) — tinkamas.
pasekėjas, -a — jaunojo ar jaunosios pa

lydovas (per vestuves), vėdlys; ša
lininkas.

pasibardamučiu — pasibardamu.
pasigalauti, -auja, -avo — galą gauti, 

žūti.
pasitrūnėti, -a, -o — nuolat kur nors būti, 

užtrukti.
paskirtis, -iasi, -ėsi — pasiskirti, pasi

rinkti.

pasklęsti, -sklendžia, -sklendė — paslys
ti į šonus.

pašlektuoti, -uoja, -avo (germ.) — pa
skersti.

pašneka, -os — pasikalbėjimas, šneka.
pašvaksnoti, -oja, -ojo — pašvakšnoti, 

palašnoti, palynoti.
pataksuoli, -uoja, -avo (germ.) — me

džioti, nušauti.
patieka, -os (si.) — paguoda.
patiešyti, -ija, -ijo (si.) — nuraminti, pa

guosti.
patrūbočius, -iaus (si.) — dūdininkas, 

dūdų orkestro dalyvis.
pavandravoti, -oja, -ojo, pavendravoti, 

-oja, -ojo — pavaikščioti, pasilinks
minti, linksmai laiką praleisti.

paverbuoti, -uoja, -avo (si.) — paimti (į 
kariuomenę).

pažaras, -o (si.) — žara, gaisas.
pažibotas, -a — pasipuošęs, kas rengiasi 

su papuošalais.
pažymyti, -ija, -ijo — pažymėti, paskirti. 
peisas, -o — geras, ištaigingas gyveni

mas, patogumas.
peryna, -os (si.) — patalai.
permanyti, -o, -ė — suprasti.
perslekuotas, -a — su persmaugomis (plo

nesnėmis vietomis), nelygus (siūlas).
perti, -ia, -ė — mušti, pliekti; šaudyti.
pėsčiokas, -ė — pėsčias žmogus, pėsti

ninkas (kareivis).
piaulai, -ų — piuvenos; iš po piūklo krin

tančios medžio dalys.
pilniavofi, -oja, -ojo (si.) — prižiūrėti, 

saugoti.
pilšeris, -io (germ.) — felčeris.
pynė, -ės — supintos ir susuktos kasos. 
plaustuvėlė, -ės — laivelis, valtis: keltas. 
plėnys, -ių — rusenančių žarijų pelenai, 

degėsiai.
plėša, -os — nuo lazdyno ar karklo nu

plėšta skalelė (dirbti krepšiams, sie
tams ir kt.).
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plinta, -os (germ.) — šautuvas.
plūdurti, -a, -o — plūduriuoti; plūsti 

(ašarose).
plūkti, -ia, -ė — brukti (linus valyti nuo 

spalių).
pogymis, -io — prigimtis; gamta.
popinti, -ina, -ino — lepinti.
poskelė, -ės (si.) — lėkštelė, sviestinė.
prajovas, -o (si.) — stebuklas.
praliustavoti, -oja, -ojo (germ.) — pralė

bauti, praūžti.
praryliuoti, -iuoja, -iavo — linksmai pra- 

daiuu.Hi, pragriežti: pragerti.
prašmintėlis, -io, prašmintinis, -io — išgė

rimas, pobūvis, pramoga.
praultavoti, -oja, -ojo (si.) — prapuo

tauti, pragerti, pralėbauti, pratin- 
giniauti.

pravirėii, -h, -o — truputį praverti, pra
daryti (duris).

preisas, -o — prūsas.
prieskrynkėlis, -io — dėželė skrynioje 

smulkiems daiktams susidėti.
prievartė, -ės — vieta netoli vartų, prie 

vartų.
prijemlus, -i, prijemnas, -a (si.) — ma

lonus.
primusyti, -ija, -ijo (si.) — prikalbėti, 

privilioti, įsiūlyti; priversti.
pristovas, -o (si.) — prižiūrėtojas.
prisivitavoti, -oja, -ojo (si.) — pasveikin

ti, sutikti (iškilmingai).
pritikimas, -o — atsitikimas.
privandruoti, -uoja, -avo (si.) — prieiti, 

prikeliauti.
privikėti, -ėja, -ėjo — primušti.
prova, -os (si.) — byla; teisė; teismas; 

valdžia.
pūčka, -os (si.) — patranka.
puikavo!i, -oja, -ojo (hibr.) — puikuoti, 

blizgėti.
puikinus, -asi, -osi — puoštis, gražiai 

rengtis; didžiuotis.
pūkelis, -io — paršelis.

pulkorius, -iaus (hibr.) — pulko vadas 
pulmiskas, -o (si.) — lėkštė.
pupieniai, -ių — pupų virkščios.
pūrai, -ų — žieminiai kviečiai.
pūras, -o — javų tūrio matas (24 gor

čiai).
puronėlis, -ė — kas yra papuręs, pasipu- 

renęs, pasišiaušęs: aguonėlė puro- 
nėlė, apynėlis puronėlis.

purpsoti, purpso, -ojo — tupėti, sėdėti ar 
šiaip būti pasipūtus; būti papuru
siam.

puskapis, -io (hibr.) — pusė kapos (30 
vienetų).

puskvortė, -ės (hibr.) — puodelis (Vs 
gorčiaus).

pusnaga, -os — kanopa.
pustas, -o — galąstuvas, pustyklė; odinis 

diržas.
putelis, -io — putinas.

R

raimas, -a — raibas.
raitorius, -iaus (hibr.) — raitelis.
rakandas, -o — indas, rykas; dg.: vir

tuvės reikmenys, baldai, namų daik
tai.

rakunda, -os (rakundėlė, -ės) — iš vy
telių nupintas krepšys (gorčiaus tal
pos) miltams laikyti.

randa, -os (si.) — nuoma.
rankovė, -ės — maišelis.
rasi — gal, gal būt.
rašytas, -a — išgražintas, išmargintas 

(raštais).
rašyti, -o, -ė — gražinti, raštus daryti.
raudėja, -os — raudotoja.
rėdnas, -a (si.) — tvarkingas, puošnus; 

gabus.
rėja, -os — jauja; klojimas.
riduvoti, -oja, -ojo (hibr.) — kelti nerimo, 

susirūpinimo, jaudinti: trukdyti; barti.
riesti, riečia, rietė — vynioti; plėstis, 

smarkiai augti.
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riestinėlis, -io: riesti riestinėlį — aplink, 
ratu gerti.

rietas, -o — šlaunis, kulšis.
rykauti, -auja, -avo — čiulbėti; rėkauti, 

šūkauti.
rikiuoti, -uoja, -avo (germ.) — rikiuoti, 

tvarkyti, lygiuoti.
ryliuoti, -iuoja, -iavo — linksmai dai

nuoti. griežti.
rinckas, -a. rincvynas, -o — Reino kraš

to vynas.
rodą, -os (si.) — pasitarimas, kalba, po

kalbis; patarimas; dalykai; rodą 
braukti — kalbėtis.

rodąs, -a (si.) — turįs noro, sutinkąs, 
linksmas, patenkintas; rodą neroda — 
nori nenori.

rodavoti, -oja, -ojo (si.) — kalbėti, pa
tarti.

rods, rots — tiesa, tikrai; nors.
rokmonas, -a (gerui.) — rimtas, susimąs

tęs; ramus; "eras, tinkamas.
rokuoti, -uoja, -avo (si.) — kalbėti.
ropukainė, -ės — iš bulvių pagamintas 

patiekalas, gėrimas.
rožnus, -i (si.) — įvairus, visoks; puikus, 

gražus.
rubrentas, -o (si.) — drabužiai.
rūdynas, -o — rudos spalvos durpėta 

žemė; bala su rudu vandeniu.
rūdinti, -ina, -ino — rūstinti, daryti liūd

ną. -
rudulti, -a, -o — verkti; raudoti.
runduoti, -uoja, -avo (germ.) — gerti 

(aplink ratu).

S 

saidokas, -o (si.) — lankas, lankėtas, 
kilpinis.

savalninkas, -ė (si.) — savivaliautojas, 
išdykėlis.

savei (naud.) — sau.
seklyčia, -ios (si.) — svetainė, svečių 

kambarys.

servetė, -ės (sk.) — aštuonių nyčių audek
las; raštuota staltiesė.

sieras, -a (si.) — pilkas; drėgnas.
sielas, -o — saitas (tvarte gyvuliams 

pririšti).
siuntinys, -io — pasiuntinys.
siuvys, -io — siuvėjas.
skardyti, -o, -ė — mynioti, spardyti.
skarotas, -a — apdriskęs, apiplyšęs.
skatikas, -o — senovinis pinigas (*/ž ka

peikos); smulkus pinigas.
skiautė, -ės, sklautgalis, -io — atkirpto 

audeklo gabalėlis.
skieda, -os — skiedra.
skietas, -o — staklių dalis (audeklo atau

dams sumušti).
skilti, -ia, -ė — skelti, skiltuvu gauti ugnį.
sklėnyčia, -ios (si.) — stiklinė.
skrabučiai, -ių — nemušti trumpi kaili

niai.
skrustas, -o — skruostas.
skudinti. -ina, -ino — skaudinti, varginti, 

kvaršinti.
skūnia, -ios (germ.) — daržinė, pašiūrė. 
slaunumas, -o (si.) — puikumas; garsu

mas, įžymumas.
slavinti, -ina, -ino (si.) — girti, šlovinti, 

garbinti.
smalyti, -ija, -ijo (si.) — rūkyti.
soda, -os — sodžius.
somuoli, -uoja, -avo — dainuoti, pridėti.
spancerka, -os (sk.) — moteriška lieme

nė; vyriška liemenė; švarkas; ilgi 
marškiniai.

spirti, -ia, -ė — spausti.
sragus, -i (si.) — griežtas, aštrus, žiau

rus.
sraujas, -a — sraunus, smarkiai, greitai 

bėgąs.
stabyti, -o, -ė — stabdyti.
stainia, -ios (si.) — arklidė, arklių tvar

tas.
stangrieta, -os (si.) — vežėjas, vežikas. 
stangus, -i — standus, nelankstus.

831



starkas, -o — ešerinių šeimos blizganti 
žuvis.

starta, -os — kikilių šeimos paukštis.
statkavoti, -oja, -ojo (si.) — laikyti, taU' 

pyti, saugoti, tausoti.
steliuoti, -iuoja, -iavo (germ.) — ruoštis, 

rengtis.
stičingas, -a — nenusileidžiąs, užsispyręs. 
styrinėti, -ėja, -ėjo — styrinti (vaikščio

ti nerangiai, susigėdusiam).
stopa, -os — indas (l1/* litro talpos).
stotis, -ojasi, -ojosi — pasidaryti, tapti. 
stovėti, -i, -ėjo: karužis stovėjo — karas 

buvo, vyko.
strajyti, -ija, -ijo (si.) — puošti; derinti 

(smuiką).
strajus, -aus (si.) — pasipuošimas; pa

puošalas.
stramūžyti, -ija, -ijo (si.) — barti, bau

ginti; miklinti, mankštinti.
strėliuoti, -iuoja, -iavo (si.) — šaudyti.
strielčiuoti, -iuoja, -iavo (si.) — medžio

ti, šaudyti.
strielčius, -iaus (si.) — medžiotojas, šau

lys.
strypas, -o — pagalys, drūta lazda.
striubas, -a — trumpas; bukas.
strūna, -os (si.) — karstas.
strūnuoti, -uoja, -avo (si.) — dirbti 

(karstą).
stuopa, -os — žr. stopa.
sublaškyti, -o, -ė — išsklaidyti, sutaršyti; 

sumušti.
sudarina, -os (si.) — ponia, gerbiamoji, 

meldžiamoji.
sudraminti, -ina, -ino (si.) — sumušti, 

subarti, sudrausti.
sudulenti, -ena, -eno — sugrėbti.
sugrąžtai, -ų — senoviškais papročiais — 

pirmą sekmadienį po vestuvių jau
nųjų lankymas jaunosios tėvų.

sumidėti. -a. -ėjo (šen. f.) — su (si) dėti. 
sumigrėbli. -ia, -ė (šen. f.) — su (si) grėbti. 
sumiskinfi, -a, -ė (šen. f.) — su (su

skinti.

suolsėdis, -džio — vestuvių dalyvis, atlie
kąs tam tikras pareigas.

surasti, -rūsta, -rudo (-rusto) — nusi
minti, nuliūsti.

susidoroti, -oja, -ojo — ištekėti.
sušvaistyti, -o, -ė — mėtyti, blaškyti; gai

nioti, vaikyti.
sutrukti, -a, -o — pasiusti, pašėlti, pa

dūkti.
svaras, -o — svorio vienetas (409 gr.). 
svečias, -ia — svetimas.
sverti, -ia, -ė — kabinti.
svočia, -ios (si). — jaunosios globėja 

senovinėse vestuvėse.
svotas, -o (si.) — jaunojo globėjas ves

tuvėse; piršlys; žento (marčios) tė
vas.

S

šabrakas, -o — užtiesalas (arkliui ap
dengti).

šamas, -o — šaminių šeimos stambi gė
lųjų vandenų žuvis su ūsais.

šandyti, -o, -ė (germ.) — peikti; žeminti, 
Šmeižti; barti.

šaudyklė, -ės — staklių dalis (šeivai įdė
ti); šautuvas.

šaudiklis, -io — kas šaudo, šaulys.
šaukšdėtis, -čio — šaukštdėtė (lentyna 

šaukštams dėti, stalo indams laikyti).
šeiva, -os — kiauravidurė ritė siūlams 

susukti audžiant.
šelmavoti, -oja, -ojo (germ.) — skriausti; 

draskyti, mušti; gadinti; vogti.
šėmas, -a — šviesiai melsvai pilkas.
šerentėlės, -ių — kamanos.
šešnytas, -a — šešianytis, šešiomis ny- 

timis austas.
šeštokas, -o — senovinis pinigas (6 gra

šiai).
šiekšta, -os — kelmas, stuobrys.
ši ji (įvardž. įvard.) — šioji.
šikšna, -os — oda.
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šinkorė, -ės, šinkorka, -os (si.) — smukli
ninke.

šioringas, -o — pakinktai.
širminis, -ė — žilaplaukis, žilais plaukais. 
širšūnas, -o — širšinas, didelė širšė (vabz

dys su nuodingu geluonių).
širuoti, -uoja, -avo — pūsti.
širvas, -a — širmas.
šiūbfl, -os (si.) — kailis; kailiniai; švar

kas; suknelė.
šyvas, -a — šviesiai pilkas.
šniūrelka, -oš (si.) — moteriška liemenė.
štrumpė, -ės (germ.) — kojinė.
šucas, -o (germ.) — medžiotojas.
šucauti, -auja, -avo (germ.) — medžioti.
šukuoti, -uoja, -avo — šepečiu linus va

lyti; linų galvas braukti.
šulas, -o — stulpas.
švytrauti, -auja, -avo — puoštis, gražintis 
švytuoti, -uoja. -avo — mosuoti, eiti mo

suojant.

T

talanduoti, -uoja, -avo — dainuoti.
tarnui (šen. f. naud.) — tam.
tavei — tau.
tekis, -io — nekastruotas gyvulys (kuilys, 

ožys, avinas...).
tęvas, -a — laibas, plonas.
tykėlio: ištykėlio — pamažu, palengva.
tiktis, -asi, -osi — pasitaikyti, atsitikti.
tilvikas, -o — karvelio didumo balų paukš

tis.
tymas, -o — geros kokybės ožio oda; plg. 

dymas.
tyminis, -ė — kas padaryta iš tymo; žr. 

tymas.
titilis, -io, titis, -čio — tėvas, tėtis.
tolka, -os (si.) — siūlų matas (dvidešimt 

posmų; posmas — keturiasdešimt gi
jų, skaitant po vieną siūlą).

trakas, -o — lapuočių medžių miškelis; 
iškirsta vieta.

tresai, -ų (germ.) — auksu arba sidabru 
austos juostelės drabužiams papuoš
ti; galvos papuošalas mergaitėms.

triba, -os — riba, siena.
iribiliuoti, -iuoja, -iavo, tribuliuoti, -iuoja, 

-iavo — šokti,- šokinėti.
trinytas, -a — trinytiškai, eglute austas. 
trinkėti, -a, -ėjo — bildėti, dundėti.
tropyti, -ija, -ijo (si.) — pataikyti; sngr.: 

pasitaikyti, atsitikti.
trotas, -o (si.) — nuostolis, žala, nete

kimas.
trotyti, -ija, -ijo (si.) — prarasti, netekti. 
trumbočius, -iaus (si.) — dūdininkas.
trūna, -os (si.) — karstas.
iuje, tujei, tujen — tu.
tuntas, -o — būrys, pulkas.
tursinti, -ina, -ino — eiti pasilenkusiam. 
tursuoti, -uoja, -avo — eiti ar ką dirbti 

susilenkusiam, pasitursinusiam.
tvaskėti, tvaska, -ėjo — šviesti, blizgėti. 
toyksoti, tvykso, -ojo — žybsoti, žibėti.

U

ūbas, -o (germ.) — tam tikras žemės 
plotas (30—60 margų; margas — 
V2 ha).

ūbauti, -auja, -avo — ūkauti, ūkčioti, šū
kauti.

ūginti, -ina, -ino — auginti.
ukata, -os (si.) — noras.
ukatytis, -ijasi, -ijosi (si.) — pareikšti, 

turėti norą, norėti.
ukatlyvas, -a (si.) — norus, turįs norą. 
ukvatninkas, -ė (si.) — kas turi norą, 

ukvatą.
ulbauti, -auja, -avo — ulbėti, ulbuoti.
uliavoti, -oja, -ojo (si.) — linksmintis, 

puotauti, girtauti.
imas, -o (si.) — protas.
uolektis, -ies (sk.) — ilgio matas (66— 

71 cm.).
apartas, -a (si.) — piktas, užsispyręs, 

atkaklus.
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urtas, -o (sk.) — senovinis pinigas.
ūžauti, -auja, -avo — su įstanga ūžti 

ošti, gausti; triukšmauti, smarkauti, 
nerimti.

uždambruoti, -uoja, -avo — pagriežti 
dambra; žr. dambra.

užduoti, -a, -ė — sukelti (norą, geidimą).
užkovoti, -oja, -ojo (si.) — palaidoti; 

paslėpti.
užlioduoti, -uoja, -avo -{gerin.) — užtai

syti (šautuvą)*
užmitikti, -a, -o (šen. f.) — užderėti.
užpelenis, -io — vieta už peleno, židinio. 
užpestinti, -ina, -ipd — lėpniai užauginti 
užriesti, -ia, -ė — užaugti* išsiplėsti, už- 

sivynioti.
užriktuoti, -uoja, -avo (germ.) — suri

kiuoti, sutvarkyti, sulygiuoti.
užstojėlis, -io (mln.), užstovas, -o — už

tarėjas, gynėjas.
užvadas, -o — kas ką pavaduoja; pava

duotojas.

V

vadžia, -ios — virvė, vadžios.
vaida, -os — nesantaika, barimasis, bar

nis.
vaidinti, -ina, -ino — dėvėti, turėti, atlik

ti apeigas (su vainikėliu).
vainoti, -oja, -ojo (si.) — barti, kaltinti; 

peikti, niekinti, apkalbėti.
vairus, -i — didelis, gražus, geras; smar

kus, sunkus.
vaitas, -o — viršaitis; kaimo teisėjas; 

dvaro pastatytas baudžiauninkų pri
žiūrėtojas.

vakta> -os (germ.) — sargyba, sargas.
valiavoti, -oja, -ojo (hibr.) — vaikštinėti, 

linksmai laiką leisti, puotauti.
vamzdelis, -io — pučiamasis liaudies mu

zikos instrumentas.
vandr auninkas, -ė (si.) — keliaunin

kas.

varsna, -os ir varsnas, *o — vienu kartu 
užimamas arti lauko plotas (apie 
100 žingsnių ilgumo).

varstas, -o (si.) — rusų ilgio matas 
(1,067 km.; retai bevartojamas įve
dus metrinę sistemą).

varta, -os (germ.) — sargas; sargyba.
vartauninkas, -o (hibr.) — sargas, sar

gybinis, vartininkas.
vartinti, -ina, -ino — raginti, versti.
vasarvidis, -džio — vidurvasaris.
vėdlauti, -auja, -avo — būti vėdliu (ly

dėti jaunąją į vyro namus).
vėdlys, -ė — vestuvininkas, kuris lydi 

jaunąją ar jaunąjį.
vedu, vedvi (vedi) — mudu, mudvi.
veizdėti, veizdi, -ėjo ir veizėti, veizi.

-ėjo — žiūrėti.
vely, velyk, velij (si.) — verčiau, geriau. 
vėlop — vėlai.
velug (si.) — dėl; pagal.
vendravoti, -oja, -ojo (si.) — vaikščioti, 

linksmintis, linksmai leisti laiką.
vergėjas, -o — pavergėjas.
veršenikė, -ės — veršio oda; krepšelis 

knygoms į mokyklą neštis.
veržėti, verži, -ėjo — veržti, spausti.
veselnas, -a (si.) — linksmas; nusitei

kęs, pasirengęs vestuvėms.
viežlyvas, -a (si.) — mandagus, garbin

gas, taurus.
vygė, -ės (germ.) — lopšys.
vygiuoti, -iuoja, -iavo (germ.) — linguo

ti, supti.
vikstimas, -o ir vikstumas, -o — išgėri

mas (stikliuko, taurelės) ligi dugno.
vilbėti, vilba, -ėjo — čiulbėti.
vynas, -a (si.) — kaltas.
vinčiavoti, -oja, -ojo (si.) — sutuokti, 

sujungti; veikinti; mušti, plakti.
vinčius, -iaus (si.) — sutuoktuvės, san

tuoka.
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vindelis, -io — ratelis.
vystas, -o (si.) — moteriška liemenė; 

vystyklas; autas.
viškos, -ų (si.) — aukštas.
Vytaudis, -džio — Vytautas.
vytinis, -io — vytas ar pintas botkotis; 

mušamasis įnagis.
vytis, -ies — vytinė, rykštė.
vyturti, -a, -o — pamažu vyturiuoti, vy

nioti.
vivuoti, -uoja, -avo — dejuoti, aimanuoti, 

zyzti.
vogonas, -o — apvalus medinis indelis 

sviestui į laukus neštis.
vožyti, -o, -ė — vožti, vožinėti.

Z

zbitkas, -o (si.) — išdykavimas, vaginė- 
jimas, nuostolių darymas.

zelzinas, -o (si.) — antinas, gaigalas.
znaimintis, -asi, -osi (si.) — pranešti, 

nurodyti; pažinti.

2

žambis, -io — arklas, medinė žagrė.
žardas, -o — kartys, ant kurių džiovi

namos linų galvelės, žirniai, vikiai 
ir kt.

žėglis, -io — burė; stiebas, kartis.
žėkas, -o (si.) — mokinys.
žėlavoti, -oja, -ojo (si.) — gailėti, už

jausti.
ženklinti, -ina, -ino — žymėti, daryti 

ženklą.
žertas, -o (si.) — juokas, juokavimas. 
žybsoti, žybso, -ojo — šviesti, žibėti. 
žibutė, -ės — žibulis, blizgulis, žibutis. 
žyburti, -a, -o — spinduliuoti, žibėti, 

šviesti.
žyčioti, -ioja, -iojo (si.) — skolinti. 
žiogris, -io — statinė tvora, pinučiai. 
zysti, -sta, -do — imti žydėti.
žyvyti, -i j a, -i j o (si.) — maitinti, penėti; 

sngr.: maitintis, penėtis.
žmonysta, -os — svečiavimasis, viešėji

mas, iškilmė.
žuvėdas, -o — švedas.
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VELIUONIECIŲ DAINININKIŲ IR DAINININKŲ BEI IŠ JŲ A. JUŠKOS UŽRAŠYTŲ IR 

„LIETUVIŠKOSE DAINOSE“ IŠSPAUSDINTŲ DAINŲ 

SĄRAŠAS

1. Adomaitienė, Veliuona, 40 m.
126, 412, 437, 618, 737, 1092, 1180, 
1187, 1190, 1192, 1200, 1270, 1341, 
1410, 1431, 1468.

2. Aleksienė, Veliuona, 35 m.
190, 611, 859, 950.

3. Andrušaitienė
167.

4. Anusaitė 
529.

5. Anusienė
1056, 1353, 1463.

6. Bačys
1087, 1239.

7. Bačienė
105, 616, 939, 1232.

8. Bakšaitienė, Pelučiai (nuo Virba
lio), 60 m.

64, 77, 79, 81, 92, 125, 130, 131, 155, 
156, 177, 189, 192, 200, 208, 213, 222,
224, 229, 240, 258, 266, 268, 291, 292,.
348, 377, 388, 391, 421, 439, 454, 468,
469, 473, 482, 500, 505, 512, 520, 
531, 532, 549, 576, 579, 582, 600, 622,
623, 624, 634, 642, 648, 651, 661, 664,
665, 674, 677, 693, 699, 709, 715, 721,
723, 724, 728, 736, 739, 749, 750, 751,
759, 766, 780, 798, 803, 808, 811, 823,
836, 838a, 844, 865, 899, 902, 908,

910, 914, 925, 930, 940, 945, 955, 966,
972, 1000, 1017, 1029, 1035, 1040
1044, 1045, 1057, 1059, 1063, 1072,
1083, 1093, 1094, 1101, 1105, 1106,
1112, 1114, 1124, 1129, 1136, 1140,
1141, 1149, 1157, 1163, 1166, 1173,
1179, 1186, 1195, 1196, 1234, 1249,
1259, 1287, 1289, 1343, 1351, 
1418, 1454.

9. Baltrušaičiukė, Butkeliai, 40 m.

1365,

345, 402, 434, 551, 1230.

10. Barisienė, Batnėnai, 50 m.

261, 376, 597, 840, 976, 1233.

11. Blaivienė (Blaivinskienė), Veliuona 
(iš Užnemunės), 40 m.

254, 591.

12. Blažienė, Užnemunė, 50 m.

174, 221, 235, 253, 269, 302, 309, 312,
339, 347, 363, 381, 383, 407, 430, 447,
448, 480, 489, 498, 515, 516, 517, 522,
578, 598, 620, 639, 647, 653, 654, 675,
679, 688, 743, 764, 767, 775, 816, 826,
835, 849, 852, 874, 878, 886, 887, 895,
943, 946, 947, 956, 965, 974, 979, 997,
1005, 1052, 1995, 1107, 1116, 1122,
1125, 1132, 1144, 1158, 1245, 1273,
1277, 1283, 1302, 1306, 1313, 1322,
1333, 1340, 1350, 1352, 1357, 1358,
1384, 1416, 1423, 1424, 1440, 1457,
1465.
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13. Bocienė, 40 m.
228, 426.

14. Buižiukė 
640.

15. Burkšienė
530, 1203, 1414, 1422.

16. Cvirkienė, Klangiai, 60 m.
95, 147, 209, 242, 327, 332, 342, 343, 
371, 387, 452, 511, 590, 657, 683, 684, 
704, 716, 822, 869, 871, 898, 907, 938, 
944, 1048, 1076, 1175, 1241, 1254, 
1266, 1290, 1316, 1335, 1376, 1390, 
1392, 1405, 1412, 1430, 1436, 1448.

17. Cičirkienė
170, 573, 797, 975, 1070, 1284, 1320.

18. Dabkuvienė, Veliuona, 65 m.
22, 74, 96, 110, 157, 168, 175, 217, 
255, 313, 320, 329, 350, 368, 408, 414,
416, 431, 443, 472, 577, 580, 667, 773,
796, 819, 824, 845, 851, 86 J, 870, 885,
913, 926, 952, 958, 1011, 1036, 1074,
1100, 1151, 1194, 1206, 1226, 1248, 
1251, 1252, 1292, 1360, 1361, 1445, 
1469.

19. Dailydalė
248, 546, 596, 696, 711, 932, 1123, 
1218, 1229.

20. Daškauskienė, Veliuona, 70 m.
43, 164, 277, 293, 367, 594, 753, 1075, 
1117.

21. Daškuvienė
465, 703, 890, 953, 996, 1016, 1019, 
1071, 1148, 1166, 1240, 1279, 1285, 
1346, 1446.

22. Didžpinigaičiukė, 30 m.
83, 117, 259, 451, 569, 710, 734, 755, 
891, 968, 983, 1015, 1178, 1208, 1215, 
1253.

23. Dievienė, Veliuona, 40 m.
62, 76, 201, 280, 384, 393, 404, 428, 
440, 459, 484, 487, 606, 687, 731, 741, 

752, 761, 774, 786, 799, 801, 814, 873, 
901, 904, 905, 921, 995, 1042, 1055, 
1086, 1099, 1130, 1152, 1246.

24. Dievienė, Užnemunė (nuo Prūsų). 
1156.

25. Duobienė, 40 m.
19, 199, 282, 351, 476, 491, 495, 535, 
565, 666, 760, 825, 892, 1001, 1025, 
1067, 1263, 1344, 1369, 1375, 1411, 
1425.

26. Džiaugytė
102, 215, 265, 877.

27. Eim.
335.

28. Eirošytė
1013.

29. Eitutavičia
838 b, 838 c.

30. Gotautienė, Klangiai, 80 m.
40, 61, 66, 69, 75, 85, 124,140,143,151, 
172, 176, 191, 223, 233, 275, 276, 308,
321, 352, 359, 379, 389, 420, 453, 458,
474, 481, 513, 457, 560, 566, 574, 
588, 609, 617, 627, 630, 635, 645, 694,
727, 769, 776, 783, 784, 805, 817, 821,
828, 829, 839, 843, 868, 915, 934, 941,
981, 986, 1003, 1030, 1032, 1062, 1079, 
1090, 1097, 1133, 1153, 1155, 1172,
1174, 1176, 1202, 1211, 1216, 1225,
1227, 1228, 1250, 1258, 1288, 1327,
1328, 1338, 1459.

31. Gerulienė
409.

32. Gramalaitė 
1012.

33. Grigienė 
1442.

34. Gvildienė, Pupkaimiai, 40 m. 
528, 625, 644.

35. Januškytė, Veliuona, 20 m.
295, 677, 1348.
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36. Jarošaičiukė
567, 994, 1169.

37. Jarošaitė, Kalviai, 40 m.
39, 89, 542, 1041.

38. Jokaičiukė, 30 m.
80, 485, 680.

39. Jonaitienė, Veliuona, 40 m.
98, 369, 778, 857, 1033.

40. Jurgaičiukė, Tauragė, 40 m.
655, 742, 1065, 1068.

41. Jurgaitienė, 45 m.
73, 129, 283.

42. Juškytė, Veliuona, 40 m.
30, 31, 35, 50, 54, 90, 107, 179, 184, 
197, 204, 219, 245, 284, 333, 360, 

373, 390, 392, 450, 510, 524, 525, 534,
539, 557, 561, 562, 599, 663, 668, 672,
676, 695, 732, 762, 768, 779, 800, 802,
810, 813, 818, 841, 876, 923, 962, 964,
982, 990, 1024, 1037, 1060, 1091, 1096, 
1119, 1135, 1231, 1237, 1238, 1243, 1244, 
1255, 1268, 1271, 1301, 1304, 1315,
1331, 1337, 1342, 1355, 1371, 1373,
1386, 1387, 1388, 1409, 1429, 1434,
1452, 1462.

43. Kasiulienė, Raudonėnai, 60 m.
425, 463, 476, 757, 807, 881, 960, 
1014, 1126, 1291, 1330, 1413, 1427, 
1455.

44. Kazakauskienė, Dabkuvienės duktė, 
Cerbai, 45 m.
58, 133, 160, 225, 397, 514, 543, 552, 
700, 758, 1120, 1282.

45. Kiemzurytė 
1139.

46. Kemzuriukė, Vozbutai, 20 m.
244, 250, 326, 603, 1236.

47. Kimontienė
419, 438, 508, 701, 1185, 1296, 1338.

48. Klim.
104, 109, 145, 370, 894.

49. Kučinskienė, Veliuona, 50 m.
411, 607, 637, 963.

50. Kuncienė (Kunciuvienė), Veliuona, 
35 m.
33, 331, 386, 608, 619, 882, 1143.

51. Lak., Veliuona, 35 m.
32.

52. Lastienė
707, 858, 913, 922, 1264.

53. Lažienė 
861.

54. Lideikienė, Vilkija, 40 m.
97, 287, 467, 572, 638.

55. Makarienė, Gystėnai, 70 m.
87, 493, 568, 837, 1182, 1184, 1191, 
1197, 1204, 1205.

56. Makauskienė, Natėnai, 40 m.
212, 1137.

57. Masaitienė, 40 m.
17, 53, 65, 71, 88, 115, 120, 273, 317, 
435.

58. Masiulienė, 40 m.
341, 366,460, 490,501,540, 589, 726, 
730, 738, 785, 906, 1047, 1051, 1064, 
1077, 1199, 1247, 1280, 1281, 1286,
1329, 1332, 1377, 1381, 1394, 1395, 
1397, 1398, 1408, 1419, 1432, 1439,
1458, 1464.

59. Maštauskienė
664, 614, 792, 880.

60. Merčaitė 
1069.

61. Mikštienė, Veliuona, 70 m.
100, 106, 122, 171, 378, 385, 424, 429, 
747, 833, 1022, 1049, 1121, 1131, 1269, 
1295, 1307, 1323, 1324, 1420, 1467.

62. Minalga
380, 785a.

63. Mockienė
23, 271, 336, 433.
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64. Mockytė
1223.

65. Norvilienė, Veliuona, 50 m.
28, 34, 37, 49, 51, 52, 57, 70, 72, 84,
112, 128, 132, 134, 142, 146, 150,
158, 162, 163, 205, 211, 219, 227,
238, 239, 241, 251, 264, 316, 358,
361, 362, 492, 503, 504, 506, 518,
554, 610, 615, 659, 698, 733, 770,
771, 790, 884, 896, 924, 929, 931,
935, 936, 949, 952, 954, 957, 969,
987, 1006, 1034, 1038, 1039, 1043,
1046, 1066,1088, 1089, 1113,1127,1128,
1145, 1150, 1162, 1171, 1210, 1214,
1221, 1256, 1276, 1293, 1297, 1299,
1303, 1309,1310,1311, 1312,1314, 1318, 
1321, 1325, 1326, 1334, 1336, 1349,
1354, 1359, 1362, 1366, 1367, 1368,
1372, 1385, 1389, 1404, 1417, 1437,
1443, 1447, 1449, 1451, 1461.

66. Palienė
748.

67. Patašiuvienė, Veliuona, 50 m.
20, 1008.

68. Paurikė
1345.

69. Pauriukė, Veliuona, 26 m.
48, 113, 285, 423, 720, 735, 1403.

70. Pavalkienė, Veliuona, 40 m.
86, 678, 719, 838, 1028, 1426, 1456.

71. Petraitienė
848.

72. Pilipauskienė, Veliuona, 60 m.
108, 729.

73. Piraitis
118, 136, 137, 144, 181, 183, 218, 278, 
337, 536.

74. Plaušiniukė
127, 319, 403, 628, 725, 1164.

75. Pocalė
16, 41, 42, 237, 246, 252, 356, 432, 
619, 788, 917, 1018, 1050, 1257.

76. Povilaičiukė, Raudonėnai, 26 m.

25, 289, 299, 394, 746, 756, 1212.

77. Pož.
1407.

78. Remeikytė
1104

79. Rinkytė, Užnemunė, 30 m.

114, 123, 509, 521, 563, 570, 585, 626., 
708, 712, 863.

80. Ročkienė
263, 646.

81. Rožienė
444.

82. Rožys
1274, 1363.

83. Rožnytė
499.

84. Rudzianskienė
830.

85. Rugienė
689.

86. Rugienytė, Papiškiai, 20 m.

119, 139, 297, 446, 781, 793, 888, 
1142, 1213.

87. Rumš.
260.

88. Sadauskienė, Domantai, 50 m.
149, 186, 214, 220, 226, 257, 382, 
538, 690, 692, 786, 809, 1004, 1170, 
1222.

89. Samuolienė, 40 m.

59, 182, 202, 279, 311, 401, 449, 545, 
632, 916, 1189, 1207,-1242, 1300, 1339, 
1356, 1433, 1466.

90. Saprytė
1261.

91. Sapronytė
612.

839



92. Senkauskienė. Vilkija, 50 m.

60, 165,166,188,196, 203, 288, 318,322, 
323, 325, 330, 340, 354, 372, 415, 464, 
494, 526, 555, 559, 586, 629, 671,
673, 740, 745, 772, 803, 853, 854,
867, 873, 879, 900, 919, 933, 937,
942, 978, 1002, 1021, 1026, 1053, 1054,
1084, 1154, 1168, 1219, 1224, 1235, 
1265, 1415, 1435, 1453.

93. Sinkuvienė, Gystėnai, 60 m.
157, 207, 496, 602, 666, 850, 1108, 
1177, 1183, 1188, 1193, 1198, 1402.

94. Staniulienė
483.

95. Staniulytė, Klangiai, 20 m.
141, 180, 267, 344, 413, 593, 621, 669, 
713, 718, 831, 918, 1023, 1115, 1217,

96. Stankuvienė
967, 1220.

97. Stirbinskienė 
980.

98. Stirbinskytė (Stirbinskaitė), Pami- 
tuviai, 40 m.
306, 364, 418, 436, 794, 820.

99. Sutkaitis
834, 1262.

100. Sutkienė
479, 641, 856, 912.

101. Sutkytė
1103.

102. Sviderskienė
1078.

103. Salkuvienė, Veliuona, 45 m.

216, 270, 464, 601, 791, 989, 1379.

104. Sirvaičiukė
633, 670.

105. Sopytė, Veliuona, 40 m.

21, 24, 47, 173, 315, 353, 399, 400, 
471, 571, 587, 604, 662, 685, 686, 795,

806, 872, 897, 948, 985, 1061, 1085, 
1146, 1380.

106. Sviderskienė
893, 911, 993, 1007, 1147, 1160, 1161, 
1450.

107. Tamošaitė
274, 307, 398, 466, 838 d.

108. Teresienė, 45 m.
18, 19, 27, 234, 441, 445, 470, 581, 
603, 660, 763, 928, 971, 999.

109. Tomašauskytė (Tomaševičiukė), Da
giai, 49 m.
44, 45, 93, 138, 230, 249, 256, 262, 
281, 294, 298, 304, 305, 346, 357, 
497, 631.

110. Totilienė, Pamituviai, 60 m.
26, 29, 46, 406, 488, 697, 842, 846, 
889.

111. Totiliukė
777.

112. Tumsienė (Tumusienė), 35 m.
94, 193, 194, 502, 643, 681, 804, 1031.

113. Urbaitienė
656.

114. Valaitienė
927, 998, 1098.

115. Vasiliauskytė
395, 427, 1111.

116. Veličkienė, Veliuona, 40 m.
68, 111, 324, 558, 70?, 815, 970, 1159, 
1298, 1318, 1319.

117. Velička
988.

118. Venclauskienė, Armeniškiai, 50 m.
38, 314.

119. Venclovienė
650, 744, 832.

120. Vidikytė, Pamituviai, 35 m.
36, 56, 67, 99, 101, 148, 152, 154, 161,
187, 195, 198, 206, 243, 247, 334,
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355, 457, 507, 519, 523, 533, 541,
548, 553, 556, 575, 595, 649, 722,
787, 847, 875, 920, 959, 961, 973,984, 
991, 992, 1010, 1080, 1109, 1118, 1275, 
1278, 1393, 1399, 1406.

121. Viksva (Viksvė)

78, 169, 185, 232, 286, 301, 349, 365, 
375, 386, 422, 442, 455, 1020, 1305.

122. Viksvytė

475, 477, 486, 527, 550, 652, 658,
706, 714, 782, 812, 827, 855, 909,
1058, 1073, 1081, 1082, 1102, 1110,
1134, 1138, 1181, 1201, 1209, 1428,
1438, 1444.

123. Višinskienė, Veliuona, 50 m.
91, 303, 417, 605, 717, 1272.

124. Vyturytė
396.

125. Zaliukienė, Gotautienės duktė, 
Gystėnai, 40 m.
55, 135, 231, 272, 544, 583, 584, 754, 
765, 1308, 1396.

126. Zidikienė
862, 1460.

127. Zilaitienė, Pamituviai, 40 m.
236, 1267, 1401, 1441.

128. Zindžiuvienė
328, 1009.



TEMATINIS „LIETUVIŠKŲ DAINŲ“ VISŲ TRIJŲ TOMŲ

DAINŲ SĄRASAS

Sis tematinis dainų paskirstymas yra sudarytas atsižvelgiant į dainų idėjinį tema
tinį turinį ir dainų funkciją gyvenime, siekiant palengvinti skaitytojui naudotis rinkinio 
dainomis, kadangi pirmųjų dviejų „Lietuviškų dainų“ tomų dainos yra visiškai nesugru
puotos, o trečio tomo dainų grupavime pasitaiko netikslumų. Kiekvienas stambesnis šio 
dainų paskirstymo skyrius yra suskirstomas pagal dainų tematinį bendrumą dar į kelias 
smulkesnes grupes, kurios viena nuo kitos atskiriamos žvaigždutėmis. Dainos nurodomos 
numeriais, kuriais jos yra pažymėtos rinkiniuose. Kad skaitytojui būtų lengviau naudotis 
visais trimis tomais, dainos grupuojamos didėjančiu numeriu, tačiau taip, kad dainų 
atmainos ar labai artimo turinio dainos pateikiamos prie pirmosios, tai yra mažiausiu 
eilės numeriu pažymėtos dainos, atskiriant jas viena nuo kitos kableliu, o visas kitas — 
tašku kableliu.

Tematinis dainų paskirstymas apima visų trijų „Lietuviškų dainų“ tomų dainas, iš
skyrus trečiojo tomo „Raudų“ ir „Mitologinių dainų“ skyrius. Tačiau šių skyrių dainos, 
kurių negalima laikyti raudomis ar mitologinėmis, yra įjungiamos į šį tematinį pa
skirstymą.

ANTĮ BAUDŽIAVINĖS DAINOS

185; 209; 253, 1314, 312; 279; 402; 659; 737; 589, 956; 838d, 1342; 1284; 1289; 1332, 
1434; 1399; 1440.

DARBO DAINOS <

377, 502, 532; 27, 895; 47; 122; 293; 361; 1013; 1336; 1416; 73, 251, 282; 408; I 19; 1534; 
77; I 8, 118; 630, 766, 769; 1312; 1358; I 10; 18; 260; 107; 124; 215; 290, 1005; 301; 387; 
426; 442; 512; 546; 702; 736; 979; 1286; 1349; 1355, 1356; 1428.

MEILĖS DAINOS IR DAINOS APIE JAUNYSTĘ

14, 204; 15; 22; 42, 1479, 1010, 899; 436, 1011, 471, 880, 970, 983, 804; 54; 66; 75, 249; 
87; 97, 300; 119; 129, 850; 134, 740, 1216; 151, 230, 323, 367, 389; 160; 178; 201; 232;
236; 257; 258, 350; 266, 421, 514; 270; 283; 341, 474; 347; 352; 403; 404; 684; 445, 462,
1127; 473; 477; 480; 481, 493, 520, 758, 716, 523; 498; 516, 662, 807, 836, 839, 841, 1239;
524; 526; 539; 542; 544; 568; 571; 576; 660, 772; 675; 680, 713, 782; 698; 726; 739; 741;
755; 767; 803a; 819; 857; 867; 983; 928; 951; 952; 953; 992; 999; 1047; 1049; 1069; 1214, 
1227; 1234; 1383; 1465; 1517. *** 10, 527,596,803, 803a, 902; 40,41, 519,719, 720, 721,957, 
805, 825; 74, 648, 882; 76, 744, 831, 883; 83, 331, 517, 810, 822, 840, 842, 958, 985, 1546; 
105, 709; 123, 909, 908; 148; 157; 250; 285; 299; 334; 353; 354; 384; 392; 415; 417; 823; 
420, 422; 424; 469; 499; 504, 1519; 507; 521, 610, 620, 634, 717, 750, 796, 848, 872, 533; 
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543; 553, 567; 563; 564, 761; 580; 594, 609; 600; 654; 665; 666; 672; 681; 688, 948; 694, 
967; 701; 704, II 4; 738; 762; 780, 995; 787; 852, 853, 865; 873; 878, 894, 907; 942; 943; 
975; 1002; 1006; 1371; 1379; 1515; 1545; 1565; 1567. ***30,  92, 1254, 1524; 45; 68; 78; 98; 
146; 116; 166; 173, 298, 611, 627, 1535; 194; 201, 881; 203; 206; 217, 318, 340, 450; 
582, 938; 229, 355, 597, 646, 679; 263, 552, 670, 828, 913, 919, 1266; 272; 280; 302; 304; 
306; 308, 463, 691; 339, 801, 994; 388, 601; 362, 949, 1232; 378; 379; 452; 465; 479; 
487; 508; 581; 710; 725; 674; 729; 748; 763; 816; 863; 869; 887; 901; 915, 916; 977; 
1021; 1232; 1269; 1306; 1359; 1373; 1380; 1384; 1423; 1426; 1468; 1516, 1529, 1520, 
III 14. ***80;  89; 99; 101, 268, 371, 723, 102; 126, 759; 131; 137; 171; 197; 
259; 292; 993; 313; 320, 1315; 326; 337, 390, 490; 376; 386; 988; 454; 743; 
467; 470; 482, 578, 671; 492; 623; 653; 663; 697, 779; 756; 888; 954, 955; 996; 1003; 
1007; 1016, 1044, 1068; 1262; 1392; 1526. ***33;  50; 52, 455, 972, 973, 974; 71; 100; 
109; 174, 182, 575, 1023; 218; 238; 281; 288, 900; 289; 335, 1566; 403, 428; 437; 448; 
501; 604; 657; 715, 962; 777; 800; 802; 833; 981; 1000; 1258; 1381; 1518; 1519.

VESTUVIŲ DAINOS

3; 39, 57, 62; 69; 110; 113; 234; 241; 248; 252; 271; 321, 528, 531; 348; 382; 405; 429; 
431, 529, 808, 809; 441; 453, 752, 969, 179; 466, 509, I 24; 472; 475, 536, 603, 1561, I 30; 
476; 486, 700; 488; 525, 668, 874, 940; 53t); 549; 562; 570; 583; 585; 615; 616; 628; 633; 
667; 669; 682; 699; 712, 792, 1012; 722; 724; 734; 746; 754; 781; 811; 813; 817; 818; 
820, 1554; 827; 829; 858; 861; 862; 868; 870; 875, 876, 877; 890, III 2; 897; 903; 922,
923; 924; 925; 926; 963; 966; 971; 978; 987; 1015; 1213; 1224; 1233; 1348; 1361; 1400;
1446; 1470; 1471; 1472; 1474; 1475; 1480, 1493; 1499; 1504; 1523; 1530; 1533; 1548; 1552;
1558; 1560; 1562; 1563; 1569; I 7; I 11; I 14; I 15; I 20; I 23; II 1; II 2; II 3; III 4,
III 10; III 8. ***21; 56; 574, 815; 60; 85; 142; 168; 180; I 33; 183; 184; 200; 235;
239; 1263; 256; 295; 307; 314, 357, 936. I 9, I 25; 329; 368; 369; 399, 677, 824, 1030,
1492, 1517; 443, 584, 683, 686, 696, 826, 832, 1060, 1481, 1494, 1497, I 18; 550; 551;
569; 572; 573; 614; 640; 661; 730; 731; 742, 1477, 1478, 1503; 791, 917, 964, 1496,
I 21; 794, 1223, 1489, 1505, 1531, I 6; 834; 884; 918; 980; 997; 1028; 1062; 1215; 1353; 
1458; 1473; 1476; 1482; 1483; 1486; 1487; 1490; 1495; 1498; 1500; 1502; 1514; 1549, 1252, 
1253, I 1; 1556; 1559; I 13; I 16; I 28; I 29; III 17.

DAINOS APIE ŠEIMOS GYVENIMĄ

120; 187; 188; 213; 224, 1555; 225; 233; 276; 366; 591; 814; 910. ***35;  72; 175, 
310, 522; 351; 859; 385; 434; 458; 931; 513; 558; 577; 692; 785, 837; 806; 830; 945; 1242, 
1264; 1250; 1251, 1261; 1255; 1256; 1259; 1288. ***24;  25, 58, 111, 273, 545, 912; 31, 
195; 37; 38; 46; 49; 51; 63; 70; 132, 179; 929; 140; 154, 330, 757, 749, 1464; 155, 275, 
459; 163, 786; 165; 221, 511; 244; 262; 274; 278; 284; 297; 319; 372; 397, 885, 886; 407; 
413, 1226, 1509; 416; 440; 444; 457; 464, 496; 481, 493; 485; 489, 494; 495; 510; 518; 
535; 541; 547; 548; 586; 695, 773; 607; 647; 703; 732; 770; 838a; 843, 844, 1209, 1211, 
1212, 1228; 864; 910; 920; 927; 934; 982; 1009; 1020; 1031; 1048, 1376; 1235; 1245; 1337; 
1508; 1532; I 2; III 13. ***23;  103; 189, 394; 199; 228, 1249; 242, 1014; 380, 656; 446; 
714; 1074; 1210; 1241; 1551; III 12. *** 16; 19; 20; 125; 144, 226; 145; 150; 159, 164; 
202; 222, 871; 255, 303, 1001; 286; 359, 768; 363; 391, 464; 478, 557, 636; 484; 534; 595; 
606; 635; 655; 753; 771; 774; 821; 835; 891; 906; 937; 941; 976; 989; 990; 1295; 1296;
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1310; 1366; 1367; 1390; 1395; 1397; 1401; 1402; 1417; 1436; 1439; 1441;! 31. ♦♦♦ 4; 90, 1238; 
91; 93; 130; 216; 291; 322; 370; 395; 435; 438; 456; 411, 419, 566, 889; 418, 497; 505; 549, 
602; 579; 587, 643; 588; 664; 673; 690; 708; 718; 745, 1219; 776; 797; 812; 862, 946; 904; 
911, 1240, 1244; 921, 1221; 1225; 1229; 1230, 1231; 1237, 1541, I 32; 1260; III 3.

REKRUTŲ IR KARO DAINOS

117; 223, 1165; 346; 658; 678; 765; 784; 1067; 1077; 1089; 1094; 1113, 1162, 1537; 1115; 
1120; 1130; 1156; III 20. ***26,  555; 43, 44; 240, 412; 561; 599; 622, 629, 1091; 624, 
1176; 626; 637; 638; 641, 642; 645, 687; 728; 751, 1093; 846; 914, 1171, 1004; 1075; 1076; 
1079, 1100, 1109, 1148; 1088; 1092; 1096; 1097; 1098; 1099; 1103, 1104; 1105; 1108; 1111; 
1114; 1121; 1124; 1125; 1128; 1129; 1132, 1134, 1138; 1143, 1146, 1155; 1144; 1151; 1152; 
1153; 1154; 1158; 1172; 1173; 1539; I 22. ***53,  1090; 427; 590, 947, 260, 870; 621, 1160; 
631, 789; 632; 788; 790; 798, 799; 896; 939; 1017; 1080, 1166; 1086; 1101; 1139; 1159; 
1161; 1164; 1536. ***254;  625; 1071, 1157, 1169; 1072, 1073; 1082; 1083, 1084, 1118, 
1149, 1150; 1141; 1087; 1095; 1102; 1106; 1107; 1110; 1112; 1119; 1142; 1167; 1538; 
I 12; III 5; 1081; 1540. *** 104; 114, 333, 793, 795, 1163; 196; 439, 986; 605, 608, 944, 
1085, 1202, 1243, 1246, 1257; 624, 1078, 1176; 639; 644, III 14; 693; 764, 935; 961; 1116; 
1104, 1122, 1123, 1126; 1131, 1133, 1135, 1136, 1137, 1174, I 3, I 17, 1140; 1145, 1147, 
1236; 1168; 1170; I 4.

VAISIŲ DAINOS

2; 7, 559, 560, 968; 17; 64; 81; 167; 898, 1557, 1564; 192, 1363; 247, 1553; 317, 423, 
491, 652; 358, 1509; 393; 483; 506, 1466; 651; 676; 685; 727; 747, 1024; 760, 1407; 847; 960; 
1025; 1027; 1029; 1032; 1033; 1036; 1037, 1344; 1038; 1043; 1045, 1053; 1055; 1057; 1058, 
1070; 1287; 1267; 1280, 1313; 1283; 1292; 1297; 1303; 1304; 1320; 1321, 1326; 1323,
1330; 1324; 1429; 1364; 1327; 1328; 1329, 1398; 1331, 1335; 1333; 1334; 1340; 1345;
1347; 1352; 1357; 1369; 1370; 1372; 1385, 1525; 1391; 1393; 1411; 1415; 1419; 1420; 1437; 
1444; 1445; 1447; 1455; 1459; 1461; 1467; 1550. *** 79, 468; 269; 309; 349; 565; 598;
707, 1040, 1322; 783, 849, 851, 998; 845; 915; 998; 1022, 1039, 1389; 1052; 1054; 1064; 
1066; 1268; 1317, 1318, 1425; 1388; 1396; III 18. ***65;  59, 112, 425; 451; 617; 775;
854; 1008; 1026; 1034; 1035; 1041, 1042; 1050; 1061; 1374; 1375; 1453; III 22. *** 1;
34, 612; 147; 968; 1302; ***1051;  1056; 1059; 1063; 1065; 1270; 1273; 1275; 1276, 
1277; 1279, 1339; 1281; 1285; 1290, 1291, 1316; 1307; 1325; 1338; 1341; 1350; 1354; 
1408; 1409; 1414; 1422; 1427; 1435.

SATYRINES IR HUMORISTINĖS DAINOS

141; 143; 152; 153; 161, 156; 162, 1431; 207; 220; 374; 315; 364; 400, 406, 409; 430; 
447; 540; 932; 950; 1272; 1278; 1282; 1293; 1368; 1378; 1394; 1403; 1413; 1424; 1438; 
1443; 1454; 1460; 1463; 1432; 1547.

KAI KURIŲ PAPROČIŲ DAINOS

5; 61; 311; 930, 959; 1203; 1218; 1469.
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ŠOKIŲ DAINOS

305; 360; 1360; 1377; 1410; 1430; 1449; 1452; 1462.

LOPŠINĖS IR VAIKŲ DAINOS

55; 327; 1274; 1299; 1382; 1433; 1442; 1456.

DAINOS APIE GYVULIUS, ŽVĖRIS, PAUKŠČIUS 
IR VABZDŽIUS

94; 115; 135; 191; 316; 344; 345; 433; 593; 1362; 1568; 733; 1298; 237, 267, 375, 1522, 
381, 401, 1404, 1513; 1351; 1365; 1305; 149, 650; 785a, 1265; 212; 619, 1405, 1311, 265; 
277; 449; 133; 838, 1451; 28, 29, 177, 778, 1217; 618, 711, 905; 176; 1448; 243, 264, 461, 
500, 342, 365, 1309, 1406, 1450; 96, 649, 838c; 1412; 17, 246, 879, 892; 245; 1301; 1343; 
1346; 13'86.

DAINOS APIE GAMTĄ

48; 261; 373, 735; 554; 95, 1175.



LITERATŪROS KŪRINIŲ PERKŪRIMAI IR LITERATŪRINIO 

CHARAKTERIO DAINOS

A. Strazdo ar jam priskiriamų kūrinių perkūrimai1: „Ant kalnelio putinas“ — 933, 
1271; „Ant kalnelio vaikščiodama“ — 36, 1510; „Atvažiavo bajorėlis“ — 108, 984; 
„Daina apie girtuoklius“ — 856; „Ei tu, dieve viso pilnas“ — 556, 1308; „Ei tu, 
Dominykai“ — 1710; „Gaspadorius žabus kirto“ — 169, 1387, 1421(?)2; „Gegužėlė“ — 
138, 328; „Giesmė apie siratas“ — 11, 154; „Giesmė gaspądoriška“ — 136(?), 181(?), 
325; „Ir taip daugel gaspadinė“ — 391, 1310, 1441; „Jau saulelė šviečia“ — 88, 211; 
„Kaip pradėsiu tik dainuoti“ — 1484, 1485(?), 1488, 1491 (?); „Katino ir žiurkių vaina“ — 
343, 1457; „Kiškis“ — 86, 106, 190(?), 414, 1511, I 26; „Meškos medžioklė“ — 410, 965; 
„Morciaus mėnuo stojos“ — 287; „Nepaimti dievo cūdai“ — 9, 186(?), 706, 838b; 
„Pone dieve visagalis“ — 32, 1046(?), 1308, 1424, 1528; „Priečastis mergos“ — III 7; 
„Senelis ganė aveles“ — 172; „Strazdas“ — 26(?), 128, 231 (?), 1018, 1019, I 27, III 1, 
III 16; „Susiedas lauką užsėjo“ — 12;

1 Čia nurodytos dainos priskiriamos A. Strazdui remiantis šiais leidiniais:
1. Antanas Strazdas. Pasaulinės ir dvasinės z giesmės. Spaudai paruošė 

J. Petrulis ir K. Korsakas-Radžvilas. Spaudos Fondas, Kaunas, 1938, 247 psl.
2. Antanas Strazdas. Raštai. Valstybinė Grožinės Literatūros Leidykla, Vil

nius, 1953, 176 psl.
2 Prie dainų numerių ar autorių pavardžių skliausteliuose pažymėti klaustukai rodo, 

kad abejojama dėl sąraše pateikiamų dainų atmainų priskyrimo nurodytiems autoriams.
3 Žr.: S. Daukantas, Dajnes žiamajtiu, Petrapilys, 1846, 134 psl.
4 Žr.: L. Ivinskis, 1862 m. kalendorius. Vilnius, 1861 m., 47—48 psl.
5 Žr. to paties autoriaus 1860 m. kalendorių, 54 psl.
8 Plg. M. Valančiaus „Palangos Juzėj“ šešto ir dešimto vakaro pasakojimus.

S. Valiūno — „Birutė“ — III 9.

D. Poškos — „Mužikėlio giesmė“ — 396.
Griškos* — „Seneliai“ — 503.
L. Ivinskio(?) — „Smetonas“* — 67, 127; „Piemenėlis“     — 158.12345
M. Valančiaus (?): „Aš užgimiau prasčiokėlis“* — 84, 208, 324; „Rūtų daržely žyd 

puikios žolelės“ — 991; „Praleidau metų apie šimtą kokį“ — 432, I 21; „Gerai, dieve, 
padarei“ — 139, 1506.

A. Vienažindžio — „Kas ten rėkia, kas ten šaukia“ — 460.
Neišaiškintų autorių ir literatūrinio charakterio dainos: 6; 8; 13; 144; 186; 193; 198; 

218; 205; 1319; 209; 210; 332; 211; 219; 227; 336; 383; 398; 400,406, 409; 515; 538; 613; 689; 
855; 856; 1300; 1488, 1491; 1501; 1507; 1543; 1512; 1521; 1542; III 6; III 11; III 17; 
III 19; III 25.
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ALFABETINIS DAINŲ SĄRAŠAS

Abi mudvi toki, bet liciaunos pažiūrėt . .......................... 1266 449*
Aguonėlė puronėlė žydėjo, žydėjo, brolužėlis tarp žo-

lėlių sėdėjo, sėdėjo........................................... .... 1485 581
Ai, augo, augo žalias medelis, ąžuolas šimtšakėlis . . . 1146 1106 (1151) 802
Ai, bent pasakyk, jauna mergužėle, koks medelių vardelis 1254 425
Ai, daugel, daugel mūsų seselių, beg visos vainikuotos . 1263 443
Ai, kūliau, kūliau šiaudus be grūdų, padariau alutį grynų

avižų........................................... ..................................... 1509 621
Ai pūdyme, pūdyme, pūdymėli žaliasis............................. 1230 377 560 (588) 810
Ai, rišo, mano vyrą surišo.................................................... 1464 553
Ai, žadu ketu žalnieriuku būti, žalnierėliu vandrauninku 1176 1152 (1198) 807

1153 (1199) 807
Ak broli, broli, broleli mano, balnok bėrą žirgelį . . . 1257 431
Ak, kas tai brangus ir pilnas gėrybės................................. 1507 617
Ak, kur aš dingsiu sirata, kur aš pasidėsiu be turtų . . 1544 679
Ak, miego, miego noriu, saldaus miegelio noriu . . . 1490 593
Ak tu, dieve mano brangus, kaip tas yra vyras brangus 1491 593
Ak tu, dieve visagalis, garbiu tave visos šalys .... 1528 653
Alau, alau, aš tave valau.................................................... 1275 453
Alutį gėręs, alužėlį gėręs, nė dainelių nedainavau .... 1031 1240 (1288) 782

1241 (1289) 782
Alutį gėriau, tai pasigėriau................................................ 1467 555
Alutį gerus, alytėlį gerus, nė dainelių nedainuosiu . . . 1031 25 1240 (1288) 782

1241 (1289) 782
Amin, bubt, kumelę lupt.................................................... 1274 453
Anksti rytą atsikėlęs, ropukainės atsigėręs........................ 1277 455
Anksti rytą atsikėliau, ropukainės atsigėriau................... 1276 453
Anksti rytą rytelį sėjau žalias rūteles ir išgirdau gegu

žėlę ..................................................................................... 1503 611
Anksti rytą rytelį skyniau žalias rūteles ir išgirdau ge

gužėlę ................................................................................. 1478 573

* Pirmasis skaičius rodo dainos teksto ir melodijos eilės numerį, antrasis — šio 
leidinio dainos teksto puslapį, trečiasis — melodijos originalo („Lietuvių liaudies melo
dijos“, 1900 m.) eilės numerį ir ketvirtasis — melodijos puslapį šioje knygoje.
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Anksti rytą rytelį šėriau bėrą žirgelį ir išgirdau gegu
žėlę ..............................................................................

Anksti rytą rytužėlį šėriau bėrą žirgužėlį........................
Anoj pusėj ant kardono stov maskolių gendrolas ....

Anoj pusėj ant kardono stov vokiečių gendroliukas . . .

Anoj pusėj lauko dvi žibuli plauko......................................
Ans apynėlis nelabo būdo: jis nepalaikė aruode grūdų . 
Ant aukšto kalnelio po ąžuolėliu mergelė jaunoji linelius 

rovė................................................. ... . . .
Ant kalėdų daugel šveričių, atsiguliau viena...................
Ant kalnelio stovėjo, į Jonelį žiūrėjo,. . ....... . .. 
Arielkėlė čuiki vedė mane gulti ...........................................
Arielkėle kartuolėle, čestavok tu mane.............................
Ar šilai ūžavo, ar laukai miglojo, ar mūsų seselė uogeles 

rankiojo.....................................................................
Ar tas diedas ne pašėlęs, kad jam daugel reikia.. .. . . 
Aš alučio negeriu, aš ir nedainuosiu.. .. .. . .. . . . 
Aš arielkos negeriu nei nesivolioju ...... . . . 
Aš dainelių daugiau nedainuosiu, aš raudutę, raudą rau

dosiu .........................................................................
Aš eičiau lauką pasižiūrėti, ar dar. aukštai saulelė . . . 
Aš galiu gert, uliavot, kad žagrelė sutaisyta....................
Aš gana prašiau, aš gana meldžiau savo seno tėvužėlio 
Aš išleidau brolelį į tolimą šalelę, džiūstu vystu kaip rū

telė aš be tavęs, broleli........................................
Aš jaunas kareivužėlis iš svetimos šalužėlės...................
Aš mažas vaikelis kaip pupų pėdelis,......................... ...
Aš pavalgęs, aš pagėręs . . ................................................
Aš paveizdžiu pro langelį — raudonbarzdis prie rūtelių 
Aš pažįstu gaspadorių, kurs svetelius .myli . . . ,. . . 
Aš prašiau meldžiau seno tėvužėlio: „Sėk man žalius 

miežužėlius“ ...........................................................
Aš siratėlė, aš vargdienėlė, o aš neturiu užtarėjėlės.. . .. 
Aš su šiūba šiūbt, šiūbt, visi ponai lupt, lupt . . . . 
Aš tam žemaičiui pajuostpilvaičiui prikaisčiau alaus . . 
Aš tą stiklą vis visą, kai arielkos priviso........................
Aš tuo kalnu nelipsiu nei upeliu nebrisiu . . ...... 
Aš tų ožkų neganysiu, po karklyną nevaikysiu...................
Aš turėjau seną motę, liepė manei ženytisi . . . . . 
Atbėg zuikis per dirvonus, pasikaišęs padarmonus . . . 
Atein pėsčių pulkelis per lygiuosius laukelius...................
Atjoj kareivis šieno papirkti................................................
Atjoj raitų pulkelis per lygiuosius laukelius...................

1477 571
1093 101
1080 1058 (1102) 791

1059 (1103) 791
1080 83 1058 (1102) 791

1059 (1103) 791

1269 451
1270 451

1560 701
1223 363
1271 451
1273 453
1063 59 1000 (1043) 789

1152 223 999 (1042) 803
1272 451
1039 33
1279 455

1222 361 1005 (1048) 809
1280 457
1281 457
1127 165

1103 119
1151 219
1469 555
1470 557
1282 457
1283 457

1142 199
1238 393
1284 459
1287 459
1285 459
1288 461
1286 459
1220 359 J041 (1085) 808
1265 449
1493 597
1536 663
1480 575
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Atsiliepė baravyks, visų grybų pulkauninks........................ 1175 275
Atsimink, šaltyšiau, atsimink, jaunasis............................. 1289 461
Augin mane motušėlė kaip žalių rūtelę............................. 1514 631
Augino močiutė tą vieną dukrelę kaip, daržely žaliąją

rūtelę................................................................................. 1255 427
Augino tėvelis tą vieną sūnelį, augindamas dūmojo į

žentus išleisti................................................................... 1128 1331 (1382) 796
Augino tėvelis vienturtį sūneiĮ, o augindamas dūmojo į

žentus išleisti................... ............................................... 1128 167 1331 (1382) 798’-
Augin tėvas du jaunu sūneliu................................................ 1140 195
Augin tėvas du sūneliu, augindamas labai džiaugės . . 1149 215
Augin tėvas du sūneliu, augindamas labai džiaugęs . 1J5Q 215
Augin tėvas du sūneliu, motinėlė dvi dukreli................... 1114 139
Augin tėvas sūnelį, sau didį užvadėlį ........ 1116 .141
Augin tėvas sūnelį, šėrė bėrą žirgelį................................. 1082 85
Augin tėvas sūnelį, žad leisti kariuortienę . . J. . . . 1117 143 1553 (1615) 795.
Augin tėvas sūnužėlį, tėvutėlis sūnužėlį, augindamas

džiaugės.......................................................................  . 1098 109
Augin tėvelis du sūnužėliu kaip darže bijūnėliu .... 1134 179
Augin tėvelis vieną sūnelį, sau didį užvadėlį................... 1091 97
Augin tėvelis vieną sūnelį, sau didį užvadėlį................... 1148 211
Augin tėvužėlis vieną sūnužėlį, sau didį užvadužėlį . . 1094 103
Augin tėvužėlis vieną sūnužėlį, sau didį užvadužėlį . . 1119 147 1561 (1623) 796

1562 (1624) 796-
1563 (1625) 796.

Augo, augo obelėlė beržyne, beržyne............... ... . 1290 461
Augo kieme liepelė, augo kieme žalioji............................. 1516 633
Augo kiemely liepelė, augo kiemely žalioji........................ 1529 655
Augo kieme obelėlė sodinta, sodinta.................................. 1291 461
Aukšti kalnai, lygios lankos, balti .dobilėliai ~ . . . 1071 69 1576 (1639) 790

1577 (1641) 790’

Aukšti kalnai, lygios lankos, vai, smūtną- liūdna, rūsti
širdis mano............................  . .................................. 1236 389

Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė, reiks broleliui karan joti 1145 205
Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė, reiks broleliui karan joti 1147 211 1515 (1576) 802

1516 (1577) 802
Aušta aušrelė, teka saulelė per žaliąją girelę................... 1561 703

Balnok, tarnai, bėrą žirgą, reiks į krygę joti................... 1124 159 656 (690) 796

Bėda, kol patiekiau, bėda, kol sukviečiau........................ 1557 699

Bėda manei yra, — turiu blogą vyrą, vežiau į Telšius,
nieks neatpirko...................................... ....................... 1551 689

Bent išgerki, mano mielas, broleli mylimasis................... 1292 463
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Biednas aš bernelis, apskrits siratėlis, rūpestinga širdis 
mano.........................................................................

Brolelis ant dvaro žirgą balnojo, seselė daržely rūteles 
sėjo.........................................................................

Brolelis ant dvaro žirgelį balnojo, seselė daržely rūtužė 
les sėjo................................................................

Brolyčiai jaunieji mes biednieji, užpuolė kryžiokai nezbaž 
nieji ....................................................................

Brolužėli mano, dobilėli mano, kur šią naktį nakvojai
Bubulis — cibulėlis, ulutė — aguonėlė........................
Buvau brolio veselijoj, — gavau dovanų dviejų gijų 

juostelę................................................................

Cit, neverki, merguže,' cit, neverki, jaunoji, prisiverks 
rytoj dieną....................................................................

Cerkele mažiuke, ką tu padarei

1214 345

1131 173 638 (672) 800

1123 157 637 (671) 797

1173 635 (668,669) 806
1108 129
1293 463

1498 605

1126 163

1453 547

Dainų, dainų dainuškėlę daugiau nedainuosiu....... 1295 463
Dainuoj lapė, dainuoj zuikis, dainuoj visi paukščiai . . 1296 465
Dainuoj vilkas, dainuoj lokys, dainuoj visi paukščiai . . 1297 465
Daug yr -sviete darželių, kur tur puikių žolelių .... 1543 677
Dėkui tavei, seserėle, už žalias rūteles ............................. 1482 577

Devyni metai, ne viena diena, kai nuo močiutės šalin 
išėjau............................................  1242 403

Diedo jautis virvėms pirktas: ylų ragai, žarijos akys . . 1298 465
Dievas mandriai padarė, kad mergystę sutvėrė , . . . 1506 615
Dievas žino, kas nutiko, kur mylimasis paliko .... 1510 621
Dil dil melninks, geležinis melninks..................... 1299 465
Du broleliu keliu jojo, bejodamu sudūmojo............ 1566 709
Dūdorius ein į peklą, jaunims paskui seka............ 1300 467
Dui, dui salemoną, Juras ginė edelmoną................ 1070 69
Dukrele mano lelijėle, aš mislijau — užauginsiu sau di

delį užvadėlį........................... Ą . . . 1190 305
Dukrele tu mano, nepadabojai tėvelio tėviškėlę .... 1188 303
Dūmoj balta motušėlė, durnoj mielas tėtušėlis .... 1535 661
Duokit midutėlio atsigerti, rylužia, railia, atsigerti . . 1051 47
Dvi bituti dobilėly ūžė.............................................................. 1301 467

624 (655) 811

Ed zuikelis rugius pas dvarą, pas dvarą........................
Ei apynėli, ant tavęs rasa, aš pas tėvelį dukrelė basa . . 
Ei, augin, augin močiutė dukrelę, sau didžią užvadėlę . 
Ei, augin, augin tėvas sūnelį kaip darže diemedėlį . .

1511 623
1302 467
1250 415
1100 113 611 (641) 793
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Ei, augin, augin tėvas sūnytėlį kaip darže diemedėlį . . 1109 129
Ei, augo, augo žalias medelis, ąžuolas šimtšakėlis . 1146 209 1106 (1151) 802
Ei, basa, basa mūsų seserėlė ginė jautelius į giružėlę 1219, 357
Ei brolau broliukai, balnok žirgą...................................... 1088' 95 1108 (1153) 792
Ei broli broleli, balnok žirgą............................................... 1088 1108 (1153) 792
Eičiau ant dvaro pasižiūrėti, ar dar aukštai saulelė . 1313’ 473
Ei, džium, džium, džium karklyne žvirblelį . 1547 683
Ei geneli, geneli, kod nevedi pačią........................ 1563 705

Ei, gėriau, gėriau, gerdams dūmojau, kur šiąją naktį
nakvosiu........................................... ........................ 1087 93 1246 (1295) 792

Ei, gėriau, gėriau, gerdams dūmojau................................. 1303 469

Ei, gėriau, gėriau, pasigėriau, ant žirgo sėdau — pasvy-
rėjau................................. ................... 1055 585 (613) 786

586 (614)' 787
1116(1161) 787
1117 (1162) 787

Ei, gėriau, gėriau, pasigėriau, į stakles sėdau — pasver-
dėjau...................................... 1055 49 585 (613) 786

586 (614) 787
1116(1161) 787
1117 (1162) 787

Ei, jau, Motiejau, aš pas tave atėjau................................. 1304 469
Ei, kieno, kieno žalias kiemelis meironužiais barstytas . 1079 81
Eikiv, mote, pupų kult...................................... 1050 45
Eikiv namučio pasibardamučiu, katras iš muma daugiau

pragėrėv ....................................................................... 1026 19
Ei kūma, tu kūmute, kam pragėrei tu karvutę . 1268 449
Ei, leido davė močiutė dukrelę į svečiąją šalelę . 1251 419
Ei, liūdi, liūdi, liūdi, mušė katas būgnus............................ 1305 469
Ei, mes keleiviai, mes keleivėliai, mes kelužius keliavom 1065 61
Ei, mes trys, mes trys, mes trys brolužėliai . 1153 223
Ei, myli, myli mane bernelis .... 1465 553
Ei močiut motinėle, kas do dyvai daros............................ 1306 469
Ei močiut motinėle, leisk mane į valią, į jūreles, į ma

reles žlugtelio skalbti............................. 1244 407
Ei, mudu du brolužėliu, abudu kareivėliu .... 1154 225 567 (595) 803
Eina martelė į svirnelį, viščiukėliai paskui ją seka . 1310 471
Ei, noriu, noriu, arielkėlės noriu.. .... 1267 449
Einu per kiemą, girdžiu per sieną................................. 1312 473
Ei, pavadinkit Veličkėlį, o kad atneštų puodelį . 1307 471
Ei, piešė, piešė į karą joti, kariuomenę stoti . . . 1174 269
Ei pūdyme, pūdyme, pūdyme žaliukėli........................ 1230 560 (588) 810
Ei putin putinuži, kur augai, kur lapojai . 1155 227
Eisim namo kakti, imsim gaidį plakti . . . 1311 473
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nekvieti.................................................................. 1550 689
Ei susiėdė kūmaite, kur gyveni, dėl ko manęs viešėti

Ei, šėriau, šėriau, šėriau bėrą žirgelį . 1171 259 952 (994)
953 (995)

806
806

Ei, šėriau, šėriau, šėriau bėrą žirgelį................... 1172 261
Ei tėveli, šerk man bėrą žirgelį, josiu į krygelę . . 1086 91 955 (997) 791
Ei tu, dievai visagalis, garbiu tave visos šalys .... 1308 471
Ei tu, mergele, tu valiūkėle, o ko tu išėjai nuo motušėlės 1497 603
Ei tu, seni, pasenai, ei tu, seni, kaip piaulai . . 1278 455
Ei tu, žvirbli.......................................................................... 1309 471
Ei, varė, varė, šaltyšius varė mus tris jaunus brolelius . 

Ei varnai, varnai, juodasis varneli, kur buvai, kur la
1156 229 971 (1013) 803

kiojai ................................................................................. 1157 231 973 (1015) 803
974 (1016) 804

Ei, žadu ketu kareiviuku būti, kareivėliu vandrauninku 1078 79 978 (1020) 791
Ei, žadu ketu kareiviuku būti, kareivėliu vandrauninku . . 1176 277 1152 (1198) 807

1153 (1199) 807
Ei, žadu ketu žalnieriuku būti, reik pakarniam jaunam būti 1078 978 (1020) 791
Ėjo vaitas vaitodamas, gaudo gaidį giedodamas . . 1314 475
Esu našlelė siratėlė, jauna kaip mergelė . 1501 609

Gale kiemužėlio jaunų jaunimėlis, — leisk mane, berneli,
į jaunimužį....................................................................... 1221 361

Gale lauko avietėlė žydėjo, lakštutė ant avietės tupėjo . . 1315 475
Gale lauko obelėlė kokiais žiedais žydėjo........................ 1316 475
Gale tėvo laukelio aug žalias ąžuolėlis............................. 1092 99
Galiu gert, galiu gert, negaliu pakelti............................ 1317 475
Ganiau ožkas po karklynus, išsibraidžiau po purvynus . 1521 641
Gaspadorius ašį tašė, gaspadinė žąsį pešė................... 1319 477
Ger bajorai arielkėlę; ne tiek gėrė, kiek išlaistė .... 1074 75
Ger bernelis karčiamėlėj, rankoj veda juodbėrėlį . 1044 888 (928) 784
Ger bernelis karčiamoj, nė naktelės nein namo . 1068 67
Ger bernytis karčiamėlėj, ger bernytis karčiamoj . 1044 886 (925) 784

Ger bernytis karčiamoj, ger jaunasis karčiamoj . 1044 39 886 (925) 784
888 (928) 784

Gėriau alutį geltoną, kad būčiau balta raudona .... 1067 63 890 (929) 790

Gėriau alutį, saldų midutį, aš negaliu pasigert be rincko
vynelio................................................................................. 1036 31 891 (930) 783

Gėriau alutį, saldų midutį per visą.naktį ligi gaidužių 1062 57 751 (935,572) 788
893 (932) 788
895 (934) 789
896 (936) 789
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Gėriau dienužę, o ir naktužę, — randužė nemokėta . . 1064 61 892 (931) 790
Gėriau vieną, gėriau antrą, dar galvelė nesupranta . . 1321 477
Geri buvo tie meteliai, kurie gėrė arielkėlę........................ 1527 653
Gerk, broleli, gerk, gerk, gerk, jaunasis, gerk, gerk . . 1323 479
Gerk, brolyti, gerk, jaunasis, ir aš drauge........................

Gerk, brolyti, ir aš drauge, — kai reiks užmokėti, aš
1040 899 (939) 783

išeisiu ................................................................................. 1040 35 899 (939) 783
Gerk, brolužėli, ir aš gersiu, kai reiks užmokėti, aš išeisiu 1322 479
Gerk gėręs, duok arielkos, padėk kiaušius ant torielkos . 1324 479
Gerk gėręs, gerk gėręs, tursink namo gulti........................ 1325 479
Gerk gėręs, gerk negėręs, gerk, už barzdos nusitvėręs . . 1326 481
Gerki, gerki, pasigerki, — tu ant mane nesibarki . . . 1061 55
Gerki, gerki, seserėle, dar nepasigėrei.............................
Gerki, šešiuke mano miela, — jei ne šiandien, tai rytoj

1331 483

aš pas tave gersiu......................................................... 1033 27
Gerkit alų, gaspadoriaus darytą........................................... 1466 553
Gerkit aplinkui, duokit šaltyšiui, nelenkit baudžiauninko . 1332 483
Gerkit, gerkit ir dainuokit, leiskit ir aplinkui ..... 1333 485
Gerk, kūmute, gerk, gerk, gerk, širdute, gerk, gerk . . . 1327 481
Gerk, mano sesele, gerk, mano viešnele............................. 1328 481
Gerk, sesele gėrėjėle, gerk, šešiuke gėrėjuke, gėrėja . . . 1043 39 905 (947) 784
Gerk, sesele mano, jei malonė tavo.................................; 1037 33
Gerk, sesele, vikst visą, gerk, širdele, vikst visą .... 1329 483
Gerk, sesele mylimoji, mūsų malonė lakumoji................... 1043 905 (947) 784
Gerk, sesute, gerk, gerk, gerk, širdžiuke, gerk, gerk . . 1330 483
Gers, gers brolužėlis, gers, gers, gers................................. 1334 485
Gersi, gersi, kūmute, rytoj, ne — porytoj........................ 1335 485
Gieda gaideliai, ryliuoja, aušta aušrelė, švytuoja . . . 
Gied volungėlė levendrų daržely, verkia mergelė rūtelių

1320 477

daržely.................................................................................
Gied volungėlė liepos pašakėlėj, verkia mergelė rūtelių

1567 1187 (1233) 815

daržely................................................................................. 1567 711 1187 (1233) 815
Girdžiu — mano sesutė alų pasidarė, girdžiu — mano

jaunoji alų pasidarė......................................................... 1053 49
Girdžiu savo brolužėlį, — alų pasidaręs, arielkėlę iš

sivaręs ................................................................................. 1045 41 913 (955) 785
Grėblelį traukiau, vakarėlio laukiau......................................
Griebiu į kišenę — pinigų nė znoko, duočiau pertarui

1336 485

bent pusę šeštoko.............................................................. 1562 705
Guds parvedęs bajorikę ir atradęs čigonikę........................ 1532 659

Imčiau lyną, riščiau vyrą......................................................... 1337 487
Ir atjojo jauns bernelis iš svetimosios šalelės................... 1549 687
Ir išaušo aušrelė, patekėjo saulelė...................................... 1502 611
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Ir vėl, ir vėl nedėlioj šventa................................................ 1338 487
IŠ ežero į upelį teka, — aš girdėjau, ką motušė sako . 1552 691
Išgėriau septynias, dar gersiu devynias............................. 1339 487
Išgėriau stiklelį už save mažesnį...................................... 1340 487
Išgerk šitą, pripilk kitą, parodyki dugnelį........................ 1341 489
Išgrauš ponams ir pristovams........................................... 1342 489
Išjojo Jasiulis į Gudus, į vaiską, paliko Marelę sunkiai

dūsaujančią....................................................................... 1210 337
Išjojo Jasius karana, paliko Kasę sergančią................... 1211 339
Išlindo blakė iš sienos.............................................................. 1343 489
Iš maženėlės be motinėlės, maža papratus vargelį vargti 1229 373 932 (974) 809

933 (975) 810
934 (976) 810

Iš maženėlės pas motinėlę, maža papratus vargelį vargti 1229 932 (974) 809
Išsigerki, mano miela.............................................................. 1344 489
Išsiviriau kopūsčiukų, susikviečiau susiedžiukų................... 1345 491
Iš trijų kampų vėjužis pūtė, dulkino baltas smiltužėles . . 1158 233 936 (978) 804
Išvedė blusa blakę į tancių................................................ 1346 491

Jasiulis į vainą jojo, Marė graudžiai raudojo................... 1228 371
Jauna merga žirgus girdė.................................................... 1348 491
Jautelius ganiau, ramunes roviau...................................... 1349 493
Jei mane, sese, mylėsi, dar gersiu, dar liustą kelsiu . . . 1347 491
Jojau dieną, jojau naktį, niekur gera neprijojau .... 1559 701 761 (799) 815
Judita merga, Juditėlė merga, ką dūmoji širdy savo . . 1499 605
Juodas pyvas bei brangvynas skudm mano galvužėlę . . 1069 67
Juodprusnis, juodprusnis plaučius parvilko ...... 1351 493
Juo geriu, juo geriu, juo geryn einu................................. 1350 493
Jureli, mano sūneli, o aš mislijau, kad savo sūnelį už

auginsiu .................................................................. 1196 313
Jūs sveteliai, jūs nebūkit kaip veršeliai............................. 1352 493
Jūs svotukai mažieji, gale lauko rastieji............................. 1353 495

Kada buvo geri metai, ger broleliu rincką vyną .... 1030 *23

Kada gėriau, negėriau, o jau dabar gersiu ...... 1054 49
Kad alaus, kad gardaus, kad bernyčio gražaus .... 1354 495
Kad aš augau pas tėvelį tarp jaunųjų brolelių .... 1121 151
Kad aš gėriau, pasigėriau, savo juodą kepurėlę palydėjau 1052 47 791 (829) 786-

792 (830) 786
793 (831) 785

Kad ir gersiu, pasigersiu, svečių nevarysiu........................ 1357 497

Kad aš jojau į Krajiną, suderėjau su Marina ..... 1233 381
Kad aš jojau per žalią girelę, pasilaužiau putelio šakelę 1496 601
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Kad aš mažas buvau, šile karves ganiau............................. 1356 495
Kad aš mažas buvau, šile ožius ganiau............................. 1355 495
Kad išauštų aušrelė, užtekėtų saulelė................................. 1110 131
Kad mergytė drobes audė, po seklyčią vėjus gaudė . . . 1358 497
Kad mes augom trys jauni broleliai, mes turėjom po bėrą

žirgelį................................................................................. 1102 117 829 (867) 794
Kad mes buvom trys balti broleliai, mes turėjom po

vieną žirgelį............................ .......................................... 1262 441
Kad mes esam diktos mergos, turim vyrų krūvą .... 1359 497
Kad mes, lenkai, mašeravom, visus prūsus sugonijom . . 1106 830 (868) 795
Kad Mikita rugius sėjo, šiaurus vėjas užakėjo .... 1360 497
Kad mudu augov pas tėvužėlį, pas tėvužėlį kaip ąžuolėliu 1159 235
Kad prancūzai mašeravo, visus preisus sudramino . . . 1106 125 830 (868) 795
Kad tu, šelmi, nesulauktum, kad tu mane gautum . . . 1361 499
Kad už gero vyro, kaip tai gerai yra: kaip ta žąselė

pūkuose ............................................................................ 1256 429
Kad vilkelis šieną piovė, o pūkelis vis paskui................... 1362 499
Kai brolelis skendo, į dugnelį grimzdo, brolio kepurėlė —

viršum vandenėlio......................................................... 1531 657
Kai linelius roviau, į saujeles kroviau, ak, dievai, bėdos,

nieks manęs nerėdo......................................................... 1534 840 (878) 814
Kai linelius sėjau, gaidžiais apakėjau, ai, bėda, bėda,

nieks man neparėdo......................................................... 1534 661 840 (878) 814
Kai mes pradėsim karaliui slūžyt, atsidėkavosim giminei

savo.................................................................. 1112 135
Kaip aš negersiu, gerus nedainuosiu................................. 1032 27
Kam šėrei žirgelį, kam šveitei kardelį, kur josi, broleli,

baltas dobilėli.............................................................  , 1122 153 497 (522) 797
850 (888) 797

Ką padarei, mergužėle, jauna bebūdama, kam paklausei
bernužėlio....................................................................... 1481 577

Karčiamužėj gėriau, karčiamužėj šokau, karčiamužėj už
stalelio su jauna mergele................................................ 1049 45

Kareiviuko geras pustas, kirto galvą kaip kopūstą . . . 1107 127
Kas gėrė alaus, tam duos dievs daugiau........................ 1363 499
Kas gėrė — tas gerulis, kas negėrė — tas burbulis . . . 1364 499
Ką sudūmojo du jaunu broleliu, ką sudūmojo baltu do

bilėliu ................................................................................. 1111 133
Katinėli nabagėli, kurgi vaikštinėjai................................. 1365 501
Kelki, sūneli kareivužėli, o jau tavo pulkelis pentinėlius •

šveičia................................................................................. 1075 75
Kelkit, vyrai, nemiegokit, kumeliukę ratavokit................... 1367 501
Kelk, tarneli, klok patalėlį vidur tamsios naktelės . . . 1366 501
Kinkyk, švoger, kiaulę, važiuosiv į Kauną........................ 1368 501
Kodėl negersiu, gerus nedainuosiu...................................... 1374 505
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Koks to medaus gardumas, o mūs besiedos gražumas . . 1369 503
Ko liūdit, seselės, ko nedainuojat, ko sėdit už stalelio . . 1258 433 532 (558) 813
Ko tu, mergyte, trokšti, ar rugių sėklos blokšti .... 
Krinta rasa nuo berželio ant žalių rūtelių, — nor mane

1373 505

diedas iš visos širdelės.................................................... 1249 413
Kukavo gegutė lakiodama, verkė mano močiutė ieškodama 1235 385

Kukuoj girioj gegužėlė, — bene biedna siratėlė .... 1541 671
Kukuoj girioj gegužėlės, verk ne viena siratėlė .... 1237 391 521 (547) 811
Kur aš biedna pasidėsiu, kad vietelės neturėsiu .... 1370 503
Kur aukštos tvoros, kur žali sodai...................................... 1371 503
Kur būsiu, būsiu, kur eisiu, eisiu, Kulskiškių ne'užmiršiu 1526 651
Kur kukuoj gegelė, gyst lakštingalėlė................................. 1487 585
Kur mūsų bičiuliai gėrė, ten kviečių kelmeliai žėlė . . . 1372 503

Leisk mane, motinėle, močiute, į valią, į jūreles, į ma-
reles žlugtužio skalbti.................................................... 1240 397

Lėkė gaidys per kelelį, sakė kakaryku.................................. 1118 145
Lėkė sakalas per ežerėlį, tame ežere juodas laivelis . . . 1253 423
Lėkė vanagas į pakalnę, toje pakalnėj žalia lankelė . . 1252 421
Lemtos vėlės jau pristos, lemtos vėlės mums saugos . . 
Lygiuosius laukelius aš praveizėjau, kol savo martelę aš

1247 413

paregėjau............................................................................ 1495 599
Lokės uodega, lokės uodega, vilko gaurutinė................... 1382 509

Man dievas davė didžią dalužę, man vyras leido visą
valužę................................................................................. 1042 37 716 (751) 783

Mane motinėlė nesigailėjo, kareiviui pažadėjo................... 1099 111 718 (753) 793
Mane motinėlė nesigailėjo, Žalnieriui pažadėjo .... 1099 718 (753) 793
Mano audims kaip skūra, šlėkta vyro notūra...................
Mano bernelis tai didis gaspadorius: karčiamoj gėrė už

1875 505

baltojo stalelio................................. ................................. 1028 21 721 (756) 781
Mano brolelis valužėj augo, kareivėliu pastojo .... 1202 323 723 (758) 807
Mano brolelis valužėj augo, žalnierėliu pastojo .... 1202 723 (758) 807
Mano močiutė pasigėrė, dvaru eidama, pasvyrėjo . . . 1376 505
Mano močiutė pasigėrus kiemu eidama pasvyrėjo . . . 1048 43 731 (766) 785
Mano tėvas gaspadorius, aš karčiamos kamisorius . . . 1034 29
Mano tėvelio margi dvarai, vidur dvarelių kalnužis . . . 1227 369 734 (767) 809
Mano tėvužėlio naujos stainužės, stov du bėru žirgužėliu 1135 183 743 (780) 801
Mano tėvužėlio naujos stainužėlės, tai gražiai budavotos 1144 203
Meldžiu prie dievo per visą dieną, kad būt ūkana diena 1479 573
Mergele puiki, mergele graži, kas tau, giltine, yra . . . 1475 569
Mergyte mano jaunoji, kur guli tamsioje naktelėj . . . 1379 507
Mergytės mažos, dainelės gražios...................................... 1380 507
Mes išėjom iš namelių, mes atėjom į lankelę................... 1248 413
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Mes trys broleliai vaikščiojam lankoj, galim rytoj būti 
prūsokų rankoj........................................................... 1537 665

Miego, miego, — aš to miego nelabai noriu................... 1378 507
Miesto vaikai jaunučiukai kaip cukriniai obuoliukai . . . 1381 509
Myl mane vokietukas, davė pupų rakandukų................... 1383 509
Močiute mano senoji, ar seniai tokia gadynė................... 1077 77
Močiute mano, senoji mano, aš noriu miego, saldaus 

miegelio..................................................................... 1259 435 (9)
(10)

Močiute mano, senoji mano, kam mane mažų valioj 
auginai.......................................................................... 1226 367

Motė grybus užkaitusi, duktė taukus nugriebusi .... 1377 507
Motinėle, mano širdele, mano užvadėli ir užtarėjėli . . 1179 285
Motinėle miela, palik mane vienų...................................... 1384 509
Motinėle, o tu mano gimdytojėle, o tu mano augintojėle 1177 279
Motinėle tu mano, aš tau pasikloniosiu į pačias kojeles . 1178 283
Musė, piene pasigėrus, vedė blusų šokti.................. 1386 511
Mūs seselei bėda kilo, kad stiklelis rankoj yra .... 1385 511

Ne čia balandis ūbavo, ne, — kur lizdelį tupėjo .... 1505 613
Ne dėkui tėvui nei motušėlei, kad valelėj paaugino . . . 1554 695
Nedėlios rytų saulė tekėjo, graži mergelė krėsle sėdėjo . 1212 341
Nedėlmetį verpiau, subatoj išlenkiau................................. 1389 513
Neduokit duonos, šunims dalinsiu...................................... 1387 511
Negėręs, negėręs negaliu būti, o aš neturiu nė ko parduoti 1066 63
Negerus negaliu būti, neturiu nė ko parduoti.................... 1388 511
Nevesiu puikios, o nei bagotos — vesiu vargų mergelę 1246 411 287 (289)
Niekam tos bėdos, kaip tik gaspadinei........................... 1390 513
Nuo alaus galva skaust, nuo midaus dar labiau .... 1393 515
Nuo šermukšnėlių, nuo putelėlių girelė raudonavo . . . 1524 649
Nutrūko vadelės, pabėgo kumelės.................................. 1391 513
Nuvaržojo rankužėles šilkų kamanėlės ....... 1392 513
Nuvažiuosiu į Krajinų, suderėsiu su Regina............ 1224 365

O ant Keizerio tribos — ten didis karas buvo .... 1072 73
O ant Keizerio tribos — ten karužis stovėjo .... 1073 73
O aš siratėlė, o aš vargdienėlė, .aš neturiu tėvelio . . . 1260 437
O atkelkite vėlių vartelius, o atdarykite vėlių dureles, o 

pasodinkite į vėlių suolelį................................. 1194 313
O augom, augom mes trys broleliai, mes trys jauni bro

leliai, karaliaus kareivėliai....................  1539 669
O ųžuolai, ųžuolai, ųžuolai šimtšakėli, ar velij pakirsdin- 

tas, ar velij bežaliuojųs.................................. 1143 201
O dar aš šiandien nevalgiau, o nei burnelės neprausiau 1395 515

813
814

813
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O ir atlėkė juods vabalėlis, jauns oberštėlis.................1136
O ir atlėkė juods vabalėlis, pons oberštėlis.................1136 185
O jūs mane nevartinkit, už pijoką nelaikykit...... 1318 477
O jūs, mergelės jaunosios, jaunosios, jūs neviliokit ber

nelių jaunųjų............................................... 1519 637
O jūs mergos nebijokit, Pauliaus barzdą atiduokit . . . 1394 515
O kad aš augau pas tėvužėlį kaip bijūnėlis tarp lelijėlių 1101 113

O kad aš buvau gera gaspadinė, aš pragėriau rėtį ir 
šaukštdėtį........................................................ 1396 515

O kad aš ėjau nuo savo tėvelio, prašiau meldžiau tėvu- 
žėlio, kad mane atlankytų............................ 1261 439

O kad aš gėriau šiandien per dieną, dar mano galvelėj 
dar nieko nėra......................................... 1047 43

O kad ateitų motinėlė, bene atneštų saldumėlių .... 1397 517
O kad būtų man gerai ir širdelei prijemliai................... 1398 517
O kad mes jojom į estrų žemę estrikų bausti................... 1076 77
O kad mudu augov, du jaunu sūneliu, pas senąjį tėvelį . 1132 177
O kad mudu augov, du jaunu broleliu, pas senąjį tėvelį . 1125
O kad mudu augov, mudu du broleliu, pas senąjį tėvelį 1125 161
O kad tie prancūzai būt visi prapuolę............................. 1095 105
O kame tu buvai, oželi mano................................... 1522 643
O kas šiandien do diena, kad taip liūdna per dieną . . 1120 149
O kas tos do bėdos, kad bajorai kalėdos........................ 1399 517
O kas vedė bajoriukę, o aš vesiu čigoniukę . . . . . . 1400 519
O kieno, kieno žalias kiemelis, jovaružių krūmelis . . . 1089 95
O kokie ten žmonės pagiry gyvena, juodais jaučiais aria 1401 519
O kur tu buvai, dukrele mano, taip ilgai neparėjai . . . 1085 89
O mano broleli, mano dobilėli, o mano broleli, mano 

ąžuolėli........................ ....................................... 1204 331
O mano dukrele, mano vėlių martele, kokiais lapeliais 

laposi............................................................. 1189 303
O mano dukrele, mano verpėjėle,. mano audėjėle ... 1191 307
O mano motinėle, mano sengalvėle, palikai mane siratėlę 1182 291
O mano motinėle, palikai mane siratėlę...................1181 289
O mano sesele, o mano viešnele, o paskynę kaip daržo 

rūtelę.............................................................. 1201 323
O mano sūneli, mano dobilėli, o mano artojėli, mano 

šienpiūvėli................................................................ 1192 309
O mano tėveli, mano sengalvėli, o mano tėveli, mano 

trumpamžėli ........................................................... 1184 295
O mano vaikeli, mano sūneli, o ko pabūgai........................... 1197 315
O mano vyreli, mano dobilėli, ko pabūgai......................... 1187 299
O mano vyreli, mano širdele, pasodinai mane į puikų 

suolelį, į našlių pulkelį............................................. 1185 297

57 (58)
57 (58)

801
801

243 (244)
244 (245)

794
794

263 (264) 785

331 (338) 798

76 (77) 796
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O mano vyreli, mano užstovėli, norint reta tvorelė buvai,
ale tik man užvėjėlė buvai........................................... 1186 299

O Mare Marele, dūšia širdies mano, iš kur buvo tie sve
teliai ......................................................................... 1553 693

O mergike lenderskike, auk bent porą metų, aš tave par
vesiu sekmą rudenėlį............................................. 1515 633

O nėr nė kieno tokių dvaružėlių, kaip tik mano tėvelio 1243 405 92(93)
93 (94)

O po Krokuva sidabriniai vartai, o ten žydėjo du rože
lių krūmu................................................................ 1241 399

O puodžiau, puodžiau, nebaidyk karvelių............................. 1402 519
O pušyne, pušynėli, tam pušyne karčiamėlė................... 1530 657
O samdė mane mąstyti, o samdė mane raudoti .... 1205 333
O sesele, ką čia turi ir kuskelėj ką vyturi........................ 1468 555
O sesele seserėle, eikiv vedvi į lankelę, kur gied volungėlė 1489 591
O tėveli mano trumpamžėli, o mano tėveli rūpintojėli . . 1183 293
O tu, oželi cinanagėli......................................................... 1513 629
O tu, mano motinėle, o tu, mano dūsuonėle................... 1180 287
O tu, mano sesele, o tu, mano lelijėle, tu rasi savo tėvelį 

tenai........................................  1199 319
O tu, mano sūneli, ko tu pasimirei, ar tu duonos netekai, 

tėvą motę palikai.........................  1195 313
O tu, mano vyreli, guli kaip vilkas, Švelnus kaip šilkas . 1208 335
O tu, mano vyreli, kai tu buvai gyvas, koks tu buvai 

vyras......................................................................... 1206 335
O tu, mano vyreli, o kas iš tavęs bus................................. 1207 335
O tu, piršly, tu melagi, tu pradėjai visą pradžią .... 1484 579
Oželį baltą, nieko nekaltą, vilkas sugavo ....... 1404 521
O žirge, žirge tu juodbėrėli, bėk per lygius laukelius . . 1160 237

812
812

Padarys, padarys gaidys alų, išvarys, išvarys vaikų garą 1405 521
Paklausyk, brolau mano, brolau gaspadoriau................... 1538 667
Paniulaite, mumis meti, žadi rytoj ponia būti................... 1558 699
Papioviau žvirblelį, išviriau širdelę...................................... 1406 521
Pareis mano tėvas, numuš mano strėnas........................ 1407 521
Pasidabok mane, mergužėle, manim jaunu, lenkų karei

vėliu .......................................................................... 1161 239
Pasigėriau sau, sau, išlup, vyrai, tau tau........................ 1408 523
Pasigėriau žalio vyno, atsiguliau ant žolyno................... 1409 523
Pasisėjau kanapėlę, aš neturiu ravėjėlės............................. 1410 523
Pasiskerdžiau meitėlėlį, susikviečiau kaimynėlius .... 1411 525
Pastačiau butelį ant jūrių kraštelio, ui, -ui, ui, ui dievu

liau, ant jūrių kraštelio.........................  1090 415 (427)
416 (428)

792
792

859



Pastačiau butelį ant jūrių kraštelio, viliojau mergelę dvy
likos metelių........................................................... 1090 97

Pastačiau butelį ant marių kraštelio, viliojau mergelę 
dvylikos metelių............................................................. 1090

Pastačiau svirnelį ant marių kraštelio, viliočiau mergelę 
dvylikos metelių.............................................................1090

Pas tėvelį augau, saldų midų gėriau, aš nusišėriau bėrų 
žirgelį •......................................................................... 1096 107

Pas tėvelį augau, valužę turėjau, nusišėriau sau žirgelį 
grynoms avižėlėms........................................................1129 169

Pempikė šoka, o tilviks nemoka........................................... 1412 525
Penkiasdešimt metų, kai merga tebesu............................. 1413 525
Penki broleliai žalioje lankoj, o rytoj būsim kryžiokų 

rankoj.......................................................................... 1162 241
Per dienelę laukiau, kaip žuvelė plaukiau, per naktelę 

guliu.......................................................................... 1569 713
Per girelę jojau, jodamas dūmojau ir prijojau dvarelį . . 1474 567
Per kiemą jodams į rūtų daržą, išlaužysiu rūtelių . . . 1518 637
Per lygiuosius laukelius atein mergų pulkelis................... 1533 661
Per pušynėlį, per beržynėlį atjoj jaunas bernelis .... 1213 343
Per pušynėlį, per beržynėlį atjoj jaunas bernelis .... 1216 349
Pilkas mažas karvelėli, ką jūs matėt, ką regėjot .... 1414 525
Pirkau žirgelį už šešis šimtus, vedžiau mergelę iš di

džio pulko...................................................................... 1105 123
Piršo man trūbočių — ano storos lūpos............................ 1523 647
Plaukė žąselė per ežerėlį.................................................... 1520 639
Plėčkelė raštuota arielkos neduoda, namon, sveteliai, na

mon .............................................................................. 1415 527
Po Šilėnais, po Trepėnais pilna lanka kupetėlių .... 1416 527
Po tėvelio dvarelį aug žalias ąžuolėlis...................................1138 191
Prasidėkime dainuoti, imkit, mergos, uvožoti................... 1488 587
Priegalvėlis, priegalvėlis, priegalvėlis minkštas .... 1417 527
Prikaisk alaus, pridėk medaus................................................ 1419 529
Pripilk alaus, pridrėbk medaus, mergytė jaunoji, priimk 

mane......................................................................... 1057 53
Privažiavo pilnas dvaras svečių, n’įmanau, kur dėt . . 1420 529
Pro mano tėvo margą dvarelį žals vieškelėlis ėjo . . . 1130 171

415 (427)
416 (428)

417 (429)
418 (430)

418 (430)

393 (405)
394 (406)

351 (361)

352 (362)

Ratas tekinį vijo, o niekad nepavijo

Saldi arielka tai gardu gerti, pritinka širdelei . \ . . 
Saldi arielka tai gardu gerti, pritinka širdelei .... 
Saldi arielkėlė cukravota, gražus stikliukėlis risavotas

1421 529

1027 21
1422 531
1038 33

792
792

793
793

793

799
799

787

800

860



Saldi gardi arielka, širdžių linksmintoja..................... 1046 41
Saldi gardi arielkėlė, mūs seselė gėrėjėlė................. 1029 23
Saldi gardi arielkėlė, — seselė gėrėja, gėrėjėlė, gėrėja . . 1025 17
Saulė tekėjo ar iš vakarų, žemė drebėjo man po kojelių 1113 137
Sėdau į stakleles vis dainuodama, vadavau močiutę gailiai

verkdama..................................................................... 1423 531
Sėd motušė svirno lovoj, beržo rykštė rankoj .. . . . . 1508 619
Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro langelį, vidury jūrelių auga

ąžuolėlis....................................................  1163 243
Sėjau, sėjau rūteles po tėtušio langeliu...................... 1500 607
Seni diedai ir kuproti mok kozoką gražiai šokti .... 1424 531
Senutis išėjo galvijų ganyti, — kas ten ant kalno, negal

išmanyti..................................................................... 1542 673
Sermėgėlę milo pilko žyds už arielką nuvilko............ 1425 531
Sesele mano lelijėle, sesele mano nėgelkėle, kaip mudvi 

atsiskirsiv.............................................................. 1200 321
Siuntė mane motinėlė dunojaus vandens...................................1548
Siuntė mane motinėlė į dunojų vandens ............................. 1548 685
Siuntė mane motinėlė teliuko ganyti.......................... 1428 533
Siuntė mane motušėlė į girelę obuoliauti................. 1546 681
Skauda man galvelė, nežinau dėl ko........................... 1059 55
Skauda mano galva, gaspadinei bamba...................... 1427 533
Smuikuok, smuikuok, smuikoriau.................................... 1426 533
Stikliukėlis mažiukėlis, midutėlis gardus...................... 1056 51
Stov kareiviai ant vartos, šalčio kenčia visados .... 1084 87
Stov kareiviukas, stov raitojukas ant sidabrinio tiltaičio . 1164 245
Stov žalnieraičiai, stov raitojaičiai ant sidabrinio tiltaičio 1164 
Sūneli mano siratėli, sūneli mano rūtų vainikėli . . . 1193 311
Sūnytėli mano, trumpamžėli mano, o ar pažinsi mano

tėvelį motinėlę......................................  1198 317
Sūnyti mano, jaunasis mano, o ką tu ten veiksi, kai 

kareivužiu būsi.............................................................1139 193
Su rūtomis, rožėmis motušės kiemą šlaviau, su lelijėlėmis 

trobelę išdabinau.................................................. 1483 579
Sveiks! Dėkui! Duok arielkos................................................ 1429 533

363 (374)

375 (387)

461 (484)
461 (484)

452 (475)
452 (4/5)

Salia kelio karčiamėlė, ger bernelis karčiamoje .... 1035 29 181 (183)
182 (184)

Šen einu, ten einu, vis mano močiutės nėra................... 1215 347
Šią naktelę per naktelę miego nemiegojau, — žalioje lan- 

kelėj žirgelius dabojau............................................. 1556 697
Šiandien diena — tai mano dienelė, rytoj diena — ka

riuomenę joti........................................................... 1097 107
Šią vasarą vidur vasaros žalioje lankelėj jautelius ganiau 1232 379
Šėriau žirgelį per nedėlėlę.................................................... 1471 561

78!

804

814
814

805
805

782
783-

861



Serki, tėveli, bėrą žirgelį: auga kiemely jauna mergelė . 1264 445
Šimts mane peikė, šeši vainojo, penki mane norėjo . . . 1504 613
Šokit, broliai, vis aplink....................................................... 1430 535
Šokit, mergos, kad ir basos.............................................. 1431 535
Šoko lėkė Vilko Magdė su Stepu...................................... 1432 535
Šoko mergos be pančiakų, vaikai be čebatų................... 1433 535
Sucas šucavo, strielčius strielčiavo...................................... 1434 537

Tai daina, tai dainiukė.........................................................
Tai daina, tai graži, tai nėra galo .......................................
Tai dėkui dievui už mano vyrą, o jam dievs davė didžią 

dalužę.......................... ....................... .......................
Tai gardu gerti, kad myli, gražu pareiti, kad lydi . . .
Tai mano pati, tai gaspadinė................................................
Tai mano pati, tai gaspadinė................................................
Tai retoj vietoj dobilai augo penkiais šešiais lapužėliais 
Ta yr gaspadinė, kuri linksmo veido, — davė gerti ir 

valgyti................ ........................................................
Tai tiko Mikui, kas tiko — tai Miko.................................

1437 537
1435 537

1041 35
1024 17
1403 519
1436 537
1133 179

1525 651
1438 539

Tamsioji naktelė, šaltoji raselė, ak, nežinau, nežinojau, 
kur mano mergelė.................................................

Tėvai, tėvai, rugiai byra.....................................   . . .
Tėvelio dvarely augo beržai, senojo dvarely augo beržai
Tėvo sode augo grūšia, e, o, juodbarina, liūdna diena . .
Tie dvarai didieji, vyšnių sodeliai žalieji . . . 
Tie prūsokai su mūs ponais tylomis susitarė . . 
Tie viščiukai cypia verkia, — lesti norėjo . . . 
Tili lili bamba, per galinį langą.............................
Tilviks parvedė kielelę jauną, nebagotą, pripuolė žvirblis,

bučiavo

125 (126)

1729 (1800)

1473 565
1439 539
1203 327 1379 (1433)
1081 85
1440 539
1165 245
1441 539
1442 541

1512 625
Tilžės miestas brukavotas, ašaroms išklotas................1115 141
Trejas vadžias sutraukiau, ligi buksves užtraukiau . . . 1443 541
Treji gaideliai giedojo, broliai žirgelius balnojo .... 1167 249 147 (148)

148 (149)
Treji gaidžiai nugiedojo, kad motušė kėlė................... .... 1492 595
Trys dienelės linksmybėlės, visas amžius verkti .... 1494 597
Tu išgersi šitą, aš pripilsiu kitą.................................... 1444 541
Tu kūmute, tu širdute, numylėjai mane...................... 1445 541
Tu Oniuke, tu šešiuke, kodėl tu neverki...................... 1446 543
Tupi, tupi volungėlė ant šulinio krašto...................... 1448 543
Tupi vanagėlis miežiuos, miežiuos............................... 1449 545
Tupi žvirblis kamine su raudona uodega...................... 1450 545
Tu pripilsi mylėdama, aš išgersiu norėdama............ 1447 543
Tur gervė, tur gervė aukso paukštę........................... 1451 545
Tutu tututis, aš pats kukutis......................................... 1452 545

781

800

808

805
805

862



Ui, ką aš veiksiu biedna siratėlė be rūtelių vainikėlio . . 
Ui, ui, ui brolyčiai mes jaunieji, užpuolė prūsokai tie 

bemeiliai....................................................................

1234 383 168 (170)

1173 265 635 (668,669)
681 (716)

Ui, ui, ui dievai, ui dievulėliau, nėra kam joti į karužėlį 
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, o ką aš padariau, jauna 

būdama.....................................................................

1137 189

1245 409 1321 (1372)
1322 (1373)

811

806
807

812
812

Ui, ui, ui, ui, ui, strazdas vivavo: kur nutūpsiu, nakvosiu 1217 355
Užgerk mane, mylėk mane, aš vaidos nedarysiu .... 1455 547
Už jūrių, už marių gegutė kukavo...................................... 1454 547
Už jūrių marelių, už vandenėlio, rinko mergelės, rinko 

jaunosios smulkias uogeles........................ 1545 681
Už jūrių marių, už vandenėlių, rinko mergelės, rinko jau

nosios smulkias uogeles............................ 1565 709
Už Nemuno ant kardono stovi kareivių gendrolius . . . 1166 249
Už Šilėnų, už Trepenu pilnas laukas kupetienų .... 1418 527
Už šilų, už šilelių, už žaliųjų girelių, gul sūnelis su

kapotas ..................................................................... 1168 253

Vadin mane gendrolėlis į karaną joti, — ar manei joti, 
ar man apsistoti.................................................. 1540 669

Vakar vakarėlį pioviau gaigalėlį, laukiau, laukiau ber
nužėlio ......................................................................... 1472 563

Vaikai, vaikai, kame kumelėlė...................................... 1568 713
Vaikeliai verkia, duonelės reikia........................................... 1456 547
Vaikščioj katas ant šiaudų.................................................... 1457 549
Vaikščioj mergelė po dvarelį, baltas rankeles grąžydama 1141 197
Vainikėlis žaliukėlis, mergų linksmumėlis........................ 1458 549
Vai pūdymai, pūdymai, pūdymėli žaliasis........................ 1231 379
Važiuokit, sveteliai, pakol nesutemo, — tamsi naktis, 

tolims kels, nebatseksit kelio................................... 1564 707
Vedė Jasius Kasiulę, sekmų metų mergelę......................... 1209 337
Verbos rytą nedėlioj dievas prūsams padėjo..................... 1083 87
Veseliją padariau ir mergeles sukviečiau ............................. 1486 583
Vidur lauko kryklės augo, balti žiedai žydi................... 1169 255
Viena pusė išrašyta, antra nerašyta.................................. 1459 549
Vyrai mūrai, sugriuvai, mane našlę palikai................... 1460 549
Visą amžių uliavojau, ant maro nebojau...................................1218
Visą čėsą uliavojau, ant maro nebojau............................. 1218 355
Vis geriam, vis geriam — vis yra, vis žiūrim, vis žiū

rim — vis pilna....................................................... 1058 53
Vis geriam, vis geriam, vis nedainuojam........................ 1060 55
Vis geriam, vis geriam, vis nedainuojam........................ 1461 551

119 (120)

483 (505)

495 (520)
495 (520)

492 (517)

801

808

808
808

788

863



Visi broliai bajorai, visi broliai raitoriai...................................1104 121
Visi skersi pavyduoliai į mane veizėjo, kad regėjo mane 

jauną...................................  . . . . . 1517 635

Žalioje girelėj, ram ta dra ta ta, paukšteliai čiulbėjo . . 1170 257
Žalioj girelėj žals ąžuolėlis, ant ąžuolėlio žali lapeliai . . 1225 365
Žalioje lankelėj yr daug grėbėjėlių, ai, nėra, nėra mano 

mylimosios................................................................ 1476 569
Žalios lankos, lygios pievos, balti dobilėliai, gilus diinojėlis 1239 395 671 (705)
žyd girioj avikamša, žalioj lankoj dobilai ....... 1462 551
Žyd, žyd putelėlis žalioje girelėj, tegu žydi, tegu klėsta 

raudonos uogelės...................................................... 1555 695
Žiūriu veizdžiu pro langelį, žalios rūtos pro darželį . . 1463 551
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„PRIEDUOSE“ ISSPAUSDINTŲ DAINŲ ALFABETINIS

SĄRASAS

Anksti rytą rytelį šėriau bėrą žirgelį................................................ I 13 739*
Ant marių krašto, ties miestu Palangos...................................... III 9 765
Aš negaliu daugel gerti, reiks man rytą anksti kelti................... III 24 775
Atlėk sakalas ant ežerėlio................................................................... I 1 731
Auga berželis ant kalno, o po tuo berželiu bernelis................... I 16 741
Auga girioj klevelis, pagirėje — ąžuolėlis................................. I 20 745
Ąžuole ąžuolėli karpytų lapelių, ko tujei augai............................. I 2 732
Bitute, lingo, bite, lingo, linago.................................................... I 10 737
Ciuto, čiutele, rūto, rūtele ................................................................... I 11 738
Devinti metai — ne viena diena, kai aš bernelį mačiau .... III 18 771
Didi dyvai rados ir stebuklai, kad vasarą ežerai užšalo . . . I 21 745
Dieną naktį uliavojau, ant smerčio nebojau.................................. III 19 772
Du balandžiu klane gėrė, begerdamu sudūmojo................... I 15 740
Eina merga su viedreliais upėn vandenėlio................................. IH 7 762
Ein močiutė per dvarą, ein močiutė, berneli, per dvarą . . . III 5 759
Eisiv, seserėle, su saule namo iš lygiojo laukužėlio................... II 2 754
Ei, žalioj, žalioj, žalioj lankelėj aug balti dobilėliai................... II 3 755
Ėjo šiaučius per miestelį, nešė kurpalių maišelį........................ III 21 773
Gėriau alutį geltoną, kad būčiau balta raudona................... ....
Gied volungėlė vyšnelių sodelyj, verkia panelė levendrų dar

I 28 750

želyj ............................................................................................... III 4 759
Giest volungėlė vyšnelių sodely, verkia mergelė rūtelių daržely III 10 767
Goštaute, goštaute, goštaute, rylio................................................ I 9 737
Kad aš jaunas buvau, ženytis norėjau........................................... III 12 768
Ką dirb žiobris rugiuose, žiobrelaitis rugiuose........................ I 33 752
Ką tu verki, panele, ką tu verki, jaunoji...................................... I 18 743
Ko tau, tėvutėli, sudaičio, sudaičio, sudaičiutėle........................ I 5 734
Ko tujei, kunigėli, sudaičio, sudaičio, sudaičiutėle................... I 4 734
Kukuoj girioj gegužėlė, verk ne viena siratėlė................... .... I 32 751
Kur mudu josim, mudu du broleliai................................................ III 2 757
Labas rytas, uošvele, judabru, ar neduosi dukrelės, judabru . . III 8 763

* Pirmasis, rymiškasis, skaičius parodo priedą (I — „Lietuvių liaudies dainos“
1867 m., 11 — „Lietuviškos dainos“ 1878 m., III — iš rankraščių spausdinamos dainos), 
antrasis — dainos numerį, trečiasis — dainos teksto puslapį.
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Margi dvarai, margi dvarai, deimanto langeliai...................
Mergele rudakėle, vedu negyvensme...........................................

III 
I

11
31

767
751

Musė, pieno prigėrusi, žad veselę kelti...................................... III 17 771
Mūsų linai nesėti, dar lineliai nesėti........................................... I 19 743
Neturiu dvaro nei tėviškėlės, perša man mergelę................... II 1 754
Nežiūrėkit ant manęs, panelės, ašai esmu Žalnierių bernelis . . I 12 738
Oi, didi, didi girios medeliai, maži mūsų broleliai................... I 30 751
Oi dieve, dieve, dievuliau mano................................................ I 3 732
Oi strazdeli, strazdeli, tu raibasis paukšteli............................. III 16 770
Oi tu, ąžuole ūžauninke, ūžavai rytą vakarėlį............................. I 6 734
Oi tu, latre, pijoke............................................................................ III 22 774
Oi iu, strazde strazdeli, tu mandrasis paukšteli........................ I 27 749
Oi tu, strazde strazdeli, tu mandrasis paukšteli........................ III 1 757
O kad mus bernelius praded gaudyti...................................... III 20 773
O kai kavalierius piršlį gražiai prašė........................................... III 6 760
Palik sveika, mano miela skaisčiausia panele............................. III 25 776
Parvedžiau pirmą iš bagoto stono........................................... III 23 774
Po tėvelio vartais, motinėlės vartais................................................ I 29 750.
Sėd zuikelis pilkas ant ežios, ant ežios ....... I 26 749
Sėjau rūtą, sėjau mėtą, sėjau lelijėlę........................................... I 25 748
Susirinko baudžiauninkai karčiamužėj gerti................................. II 4 756
Šermukšnėlis gražus, šermukšnėlis žalias................................. I 14 740
Šią naktelę per naktelę aš miegelio nemiegojau................... III 15 769
Teka upė pro vartelius, du zelzinu plaukia................................. III 14 769
Teka upė rūdynėlyj, neturiu ką gerti . . .................................. III 13 769
Tėtuši mano, sens tėvutėli, katrą duosi man žirgelį................... I 24 747
Ūgin mane motinėlė, ūgin mane mažulėlę................................. I 23 747
Užmitiko užderėjo kalne riešutėliai, kalne riešutai................... I 8 736
Užūgino tėvs sūnelį, pažadėjo į vaiskelį...................................... I 22 746
Užuminė Jurgelis martelei mįslę.................................................... I 7 735
Visi bajorai į Rygą joja, mūsų broleliai žirgą balnoja . . . . I 17 742
Žalioj girelėj tamsioj naktelėj kalbino mane jauni berneliai . . III 3 758
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JIHTOBCKHE FIECHH 

TOM III 
Ha JIHTOBCKOM H3EIKC

Redaktorius Vyt. Maknys

Techn. redaktorius V. Serapinas Korektorė Z. Meciūnaitė

Pasirašyta spaudai 1954.XII.8. LV 04038. Leidinio Nr. 1688. Tiražas 
6.000 egz. Popierius 70x92 i/lfl — 27.125 pop. 1. = 63,47 sp. I. 
53 leid. 1. Spausdino valst. K. Požėlos v. spaustuvė Kaune, 

Puškino 11. Užsak. Nr. 2176. r-b

PocyAapcTBeHHoe iiaAareJibCTBO xy,no>KecTBeHHoft jiHTeparypbi JHjtoh- 
ckoA CCP. BHJibHtoc. OrneųaTano b Tiiiiorpa(t)HU hm. K. FIokc-ij, 

KayHac, yji. IlyuiKHHa 11.


