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A. JUŠKOS „SVOTBINĖS DAINOS

į šį naują brolių Juškų surinktosios tautosakos leidimą jeina A. Juškos 
užrašytosios „Lietuviškos svotbinės daino s“, išleistos Peter
burgo Mokslų akademijos 1883 metais, „Svotbinė rėdą“, išleista Ka
zanės universiteto 1880 metais, ir vestuvinių dainų melodijų dalis iš A. Juš
kos rinkinio „Lietuvių liaudies melodijo s“, išleisto Krokuvos 
Mokslų akademijos 1900 metais.

Paminėtoji medžiaga perspausdinama dviem atskiromis knygomis: pir
moje knygoje sudėtos vestuvinės dainos (rinkinio I ir II dalys), antroje — 
visos kitos „Svotbinių dainų“ rinkinio dainos (III dalis) ir vestuvinių pa
pročių aprašas „Svotbinė rėdą“.

A. Juškos „Svotbinės dainos“ yra pirmas ir stambiausias šio žanro tau
tosakos rinkinys. Jis apima daugiau kaip 1100 dainų. Palyginus jį su kitais 
dainų rinkiniais, išspausdintais prieš ir po Juškų dainynų pasirodymo, šis 
dainų rinkinys duoda pilniausią ir turtingausią vestuvinių dainų vaizdą, 
sukauptą vienoje knygoje. Tautosakinės medžiagos įvairumu, dainų atmainų 
gausumu jis neturi sau lygaus visų ligi šiol spausdintų vestuvinės tautosa
kos rinkinių tarpe.

Didelė dalis šio rinkinio dainų, nors atspausdintos po baudžiavos panai
kinimo, siekia ankstesnį laikotarpį, kaip tai pažymi ir J. Juška pratarmėje: 
„Nemaž yra svotbinių dainų, kurios paeina iš gilios senovės, iš tos gadynės, 
kada buvo nedabartiškas būdas išdavimo dukters ir sutaisymo svotbos.“ Tu
rint galvoje, kad A. Juška jas rinko 1865—1870 m. laikotarpyje iš 40—80 
metų amžiaus pateikėjų, išmokusių jas iš savo motinų ir senelių, šio rinki
nio dainas tenka laikyti esant patikimomis feodalinio ir iš dalies kapitalis
tinio laikotarpio gyvenimo liudytojomis ir vaizduotojomis. Tai patvirtina ir 
šių dainų tekstas, kuriame atsispindi feodalinio laikotarpio liaudies gyveni
mas, buitis, papročiai, dažniau minimi tokie žodžiai kaip baudžiava, bau
džiauninkai (žr. dainas 358, 393, 401), dvarūno kardas rankoj (357), pilis 
(50, 76).
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šio rinkinio dainose neslepiama neapykanta ne tik dvarūnui, bet ir iš 
viso „bagočiui“ (24, 158, 317 ir kt.), leidžia prieiti išvadą apie feodalizmo 
irimo laikotarpiu prasidėjusią klasinę diferenciaciją valstiečių tarpe.

A. Juškos Veliuonos apylinkėse užrašytos dainos gausiai ir tinkamai 
parodo regionalinius liaudies dainų ypatumus, o taip pat ir visos lietuvių 
liaudies poetinę vestuvinę kūrybą. Šios dainos pasižymi savitu charakteriu, 
išvystytu turiniu, minties išbaigtumu, teksto pilnumu. Jose stipriai išreikšta 
giedra nuotaika, šviesus optimizmas, jose daug subtilumo, paveikslų poetiš
kumo.

Veliuoniškių dainų specifiškumą charakterizuoja kitur Lietuvoje neuž
tinkamos originalios dainos: pvz., „Užteka saulužė aplinkui dangužį“ (637) 
tepažjstama tik šiame rinkinyje. Labai tolimą šios dainos panašumą gali
ma atsekti nebent K. Būgos 1902 m. Rytų Lietuvoje užrašytoje dainoje 
„Ein saulelė aplinkui dangų“. Savita daina ir „Tu mano seserėle“ (393), 
išsiskirianti realiu baudžiauninko pavaizdavimu, vėlyvesniuose užrašymuose 
nebeužtinkama.

Veliuoniškių vestuvinėms dainoms beveik nepažįstamas gilaus sielvarto 
pavaizdavimo būdas, kuris prieitų ligi pavirtimo „į sierą žemelę“. Labai re
tai čia užtinkamas Dunojus, kurį veliuoniškiams atstoja Nemunas,

Kaip apeiginės dainos, pagal savo paskirtį, bet ne pagal tematiką, šia
me rinkinyje savitos yra dainos, dainuojamos per didvakarį (468—474), 
suolą vaduojant iš suolsėdžio atvykus megvakarį jaunikio pulkui (522— 
542), jaunikio išleistuvėse vykstant pas nuotaką (496—506), ieškant nuota
kos po paklode (543—560), sodinant už stalo (per pasėdus, 561—570), kai 
kurios šokių bei žaidimų dainos (668) ir kt.

Silpniau čia atstovaujamos humoristinės dainos, ypač vestuvinių šokių 
bei žaidimų dainos, dainos atvykus jaunavedžiams po jungtuvių į nuotakos 
namus. Visai neužtinkame dainų, atliekamų apdainuojant vestuvinius vai
dintojus (persirengėlius gerve, meška ir kt.).

Teigiamu reiškiniu reikia laikyti tai, kad labai mažai šiame rinkinyje 
yra idėjiniu meniniu požiūriu silpnų dainų, o nepadorių (obsceniškų) dainų 
beužtinkame vieną kitą.1 Jos dažniausiai yra individualinės kūrybos arba 
atkilusios iš kitur ir savo pobūdžiu ryškiai išsiskiria iš visumos.

1 Nepadorumas tautosakoje seniau buvo susijęs su maginiais įsitikinimais, kad są
moningas nepadorumas kai kuriose dainose ir prakalbose vestuvių metu „užtikrina“ jauna
vedžių vaisingumą ir sėkmę. Tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad šių dainų ir prakalbų at
likėjai kasdieniniame gyvenime griežtai laikėsi padorumo kalboje, tačiau vestuvėse tai 
buvo leidžiama ir skaitoma esant reikalinga.
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Išsiskirdamos savitais bruožais, veliuoniškių dainos turi daug bendry
bių su kitų Lietuvos vietų vestuvinėmis dainomis: žemaičių, dzūkų, rytinių 
ir vidurio aukštaičių dainomis. Jose pastebime visą eilę tų pačių vaizdų, tą 
patį realistinį tikrovės atspindėjimą, nuoširdų lyriškumą, jose naudojamasi 
tomis pačiomis meninėmis priemonėmis, užtinkame tas pačias vestuvinių 
apeigų dalis bei jas atitinkančias dainas kaip ir kitų Lietuvos vietų vestu
vinėse dainose.

Tematiniais motyvais veliuoniškių dainos kuo nors ypatingu neišsiski
ria, tačiau kai kurie motyvai jose kitaip parodomi, kitais vaizdais piešiami. 
Pvz., motyvai dainos apie nuo žirgo puolusį bernelį (92, 772) ir jos atmai
nos (plg. A. Juškos „Lietuviškos dainos“ t. 1-92, t. III-1202, 1243, 1246, 
1257) veliuoniškių dainose nuosekliau išvysto dainos mintį, išlaiko logiš- 
kesnį ryšį tarp atskirų posmų, negu aukščiau paminėtų Lietuvos vietų dai
nose. Šių dainų tematiniai motyvai kuo toliau į Lietuvos šiaurę ir rytus, tuo 
labiau fragmentiški, silpniau išvystyti.

Tą patį galima būtų pasakyti ir apie kitus dainų motyvus, pvz., apie rū
dijančio žiedo, netekto žirgelio, ištekėjusios sesers aplankymo, atsisveikini
mo ir kt. motyvus. Net ir žinomi visoje Lietuvoje vestuvinių liaudies dainų 
motyvai veliuoniškių dainose išplečiami, dažniausiai perteikiami išsamesniu 
išdėstymu, lygesniu stiliumi, rimtu, įtikinančiu, objektyviu tonu.

Dalis dainų, kurios turi atitikmenų su kitų Lietuvos vietų dainomis, 
šiame rinkinyje perkuriamos savarankiškai. Pvz., daina apie du jaunu žve
ju, išbėgusiu iš Rusnės kaimo (L. Rėza 32, V. Kalvaitis „Prūsų Lietuvos 
dainos“ 74), Juškos dainyne atitinka tik pirmąją dainos dalį (67, 435) — 
tolimesnė dalis skirtinga ir vystoma vestuvinės tematikos kryptimi. Pana
šiai perkuriamas motyvas apie bernelio lankymą sergančios mergelės (plg. 
L. Rėzos 79, Fortunatovo—Millerio 11 ir Juškos „Svotbinių dainų“ 36). 
Būdami labiau išvystyti, šie motyvai kartu pasižymi paprastumu, saikingu
mu. Visa tai teigiamai charakterizuoja šio rinkinio dainas, jų aukštą meninį 
lygi-

Tačiau pasitaiko rinkinyje ir silpnesnių dainų. Pvz., žinoma daina „Aš 
atsisakiau savo močiutei nuo pusės vasarėlės“, kurią dar XVIII a. pirmasis 
paskelbė P. Ruigys, L. Rėzos dainyne (40) žymiai meniškesnė negu Juškos 
rinkinyje (596, 621). Tokių dainų rinkinyje yra ir daugiau.

Veliuoniškių dainos ypatingai glaudžiai susijusios su vakarinių aukš
taičių dainomis. Jų vestuvinė poezija yra aukštaičių vakariečių dainų tipo 
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ir sudaro bendrą aukštaičių vakariečių dainų ploto dalį. Šių vietų dainų 
bendrybės yra suprantamos, jeigu prisiminsime, kad veliuoniškių patarmė 
su vakariečiais pietiečiais (kapsais ir zanavykais) seniau sudarė vieną tar
mę ir kad dalis suvalkiečių dainų pateko į šj rinkinį iš dainuotojų suval
kiečių, pvz., iš Bakšaitienės, kilusios nuo Virbalio, buvo užrašyta per 400 
dainų, iš Blažienės apie pustrečio šimto dainų.

Būdinga veliuoniškių dainų ypatybė yra jų glaudus artimumas su prū
sų lietuvių, gyvenančių prie jūros (Stankiškių, Gilijos, Dargužiu, Kuršių 
Neringos vakarinės dalies ir kt.), dainomis, o taip pat su prūsų lietuvių, 
gyvenančių arčiau Veliuonos (Lazdėnų, Šilininkų, Lunkės, Lackavos, Nar- 
niškių ir kitų vietovių), dainomis. Šiose vietovėse užtinkamos analogiškos 
dainos, kartais kuone žodis žodin sutampančios su šio rinkinio dainomis, 
rodo jų artimus ryšius. Tokių analogiškų dainų vien tik L. Rėzos dainyne 
galima priskaičiuoti per keliasdešimt.1

1 Plg. L. Rėzos dainas Nr. Nr. 2—6, 9, 18—21, 23 ir kt. su turinčiomis atitikmenis 
Juškos vestuvinėse dainose: 21, 7, 261, 97, 104, 52, 77, 165, 1026, 123, 736, 31, 904, 396, 
123, 92, 1012 ir kt.

Veliuoniškių ir kitų vakarinių aukštaičių dainų ryšiai su prūsų lietuvių 
dainomis pastebimi dainų žodyno bendrybėse (žėglužis, liktelės, pervaznin- 
kėlis), pamėgime priesagų „už“ diminutyvuose (eisim namytužio, šilko 
juostužėlė ik žemužei) ir ypač atspindėjime būdingų pajūriečiams darbo ir 
gamtinės aplinkos vaizdų: jūros, laivų, žvejybos, tinklų, burių... Šie įvaiz
džiai pajūriečių dainose, ypač užrašytose L. Rėzos, yra realūs ir konkretūs, 
tikrovės reiškiniai, kilusieji aplinkoje, kuri supa dainų veikėjus ir jų darbą. 
Tai ir suprantama turint galvoj, kad lietuvių giminės, gyvenusios prie jūros 
ir prie Nemuno, nuo seno turėjo laivų žvejybai, gynybai bei transportui. Apie 
tai liudija IX a. istoriniai šaltiniai ir visa eilė vėlesnių. Rankraštinė ir 
spausdintoji lietuvių liaudies dainų medžiaga rodo, jog šie įvaizdžiai ryš
kiausiai išsilaikė pajūrio lietuvių liaudies dainose; mažiau ryškūs jie vakari
nių aukštaičių ir iš dalies žemaičių dainose ir silpniausi — rytiečių dainose. 
Veliuoniškių vestuvinėje poezijoje jie susiliejo su vietine medžiaga, įgavo, 
savitą charakterį, sudarantį veliuoniškių vestuvinių dainų rinkinio būdingą 
žymę, išskiriančią jį iš kitų, nepajūrinių, dainų rinkinių. Dainos, mininčios, 
jūrą, laivus, žvejybą, šiose dainose nesudaro atskiro siužetinio pagrindo. Šie 
vaizdai jose yra daugiau sutapię su vestuviniais motyvais, įgavę atitrauk- 
tinę, apibendrinančią prasmę, išvirtę poetiniais simboliais. Žvejai čia įgyja 
vestuvininkų prasmę (4S0), mezgimas tinklų— piršlybų bei merginos pasi
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rinkimo prasmę (209, 210), gi plaukiojimas per jūres mareles laiveliu — 
ištekėjimą (234). Šiems poetiniams įvaizdžiams išlikti bei savarankiškai at
sirasti turėjo reikšmės Nemuno artumas, kuriuo seniau ėjo gyvas prekybinis 
laivininkystės kelias į Kuršių mares ir Aistmares. Veliuona tada buvo žino
ma laivų sustojimo vieta, uostas. Rinkinio dainos dažnai mini Nemuną, ku
ris veliuoniškių dainose įgavo vandens sinonimo reikšmę, poetinių jūrių ma
relių įvaizdžio reikšmę.

Laivų, žvejybos įvaizdžiai veliuoniškių dainose galėjo kilti ir iš liaudies 
vestuvinių bei kalendorinių papročių.-Žuvis, kaip apeiginis valgis, — vaisin
gumo simbolis, buvo naudojamas prūsų lietuvių vestuvėse. Baltarusiuose 
buvo žinomas vestuvinis paprotys užmesti ant nuotakos žvejybinį tinklą. 
Viduriniais amžiais, pvz., Prancūzijoje pajūrio gyventojų tarpe buvo pa
protys vežioti laivą ant ratų tam tikrų švenčių metu. Šie papročiai turėjo 
prietarinės reikšmės ir buvo susiję su derlingumui ir moters vaisingumui 
pakelti skirtomis apeigomis. Analogiškus papročius mini Tacitas antrame 
amžiuje prieš mūsų erą, taip pat XII a. šaltiniai.

Tačiau kuri bebūtų laivo ir žvejybos vaizdų įėjimo į veliuoniškių dainas 
priežastis, naujaisiais laikais jie daugiausia bereiškia tik poetinius įvaiz
džius. „Lietuviškose svotbinėse dainose“ jie sudaro būdingą rinkinio žy
mę ir rodo glaudžius veliuoniškių ryšius su pajūrio gyventojais bei kai ku
rių dainų pajūrietinę kilmę.

♦ ♦ ♦

Siame leidinyje paliekamas tas pats vestuvinių dainų suskirstymas, ku
rį buvo padarę A. ir J. Juškos. Klasifikuodami šias dainas, jiedu stengėsi 
apimti svarbiausius vestuvių eigos etapus. Čia sudėtos dainos dainuojamos 
ne tik per pačias vestuves, bet prieš ir po vestuvių. Broliai Juškos suskirstė 
jas į tris stambias dalis.

Pirmosios dalies dainos, kaip ir A. Juškos „Svotbinės rėdos“ papro
čiai, rodo, jog dar jų užrašymo metu buvo žinomos trys piršlybų dalys 
(„parėdkai“): pirmosios piršlybos, kurios A. Juškos užrašymuose vadinamos 
pažintuvėmis, antrosios, dabartiniu terminu tikrosios piršlybos ir trečio
sios — sutartuvės. Šios senovinių piršlybų atskiros dalys praktikuotos Va
karų Lietuvoje dar XVII—XVIII amžiuose.

Į pažintuvių skyrių (1—236) jie įdėjo mėglavimosi (merginimosi) dai
nas. Tai dainos, dainuojamos nuo pažintuvių iki tikrųjų piršlybų. Jos nesu- 
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sijusios su apeigomis, žymi jų dalis nebūtinai tik vestuvėse dainuojamos. 
Apie tai pažymi šio rinkinio pratarmėje ir J. Juška. Mėglavimosi dainos, 
kaip ir pažintuvių, iš kurių jos atskiru poskyriu neišskirtos, yra daugiausia 
meilautinės, bernelio ir mergelės širdies godų dainos. Jos parodo, kaip su
siklosto meilės ir draugystės santykiai jaunų žmonių tarpe, kokios jų pažiū
ros j būsimą šeimos gyvenimą, šeimos santykius. Be šių, bendrų vestuvi
nėms dainoms, temų, tolimesnių pirmosios dalies skyrių: piršlybų (237— 
275), sutartuvių (276—430) ir žiedynų (431—467) dainos vaizduoja atitin
kamus vestuvių momentus: apeiginį pasikeitimą rūtų vainiku ir skarele bei 
žiedais, apeiginį užgėrimą, dovanas ir kt.

į antrąją dalį išskirtos dainos, dainuojamos pačioje vestuvių šventėje. 
Šios dalies visų 17-kos skyrių dainos (468—769) daugiau ar mažiau yra 
susijusios su apeigų veiksmais, dažnai vaizduoja šių apeigų esminius mo
mentus.

Be šių, čia yra įvairių kitų dainų: dainos-mįslės (438), žaidimų bei šo
kių dainos (576, 577, 537 ir-kt.), gausu čia humoristinių kitos šalies vestu
vininkų, piršlio, svočios ir kt. pašiepimo dainų (717, 718 ir kt.). Šios dalies, 
sudarančios pagrindinį vestuvinių dainų skyrių, trūkumu reikia laikyti per 
mažą apeiginių dainų skaičių, jų negausumą, palyginus su pirmąja ir tre
čiąja rinkinio dalimis.

Trečiosios dalies dainos padalintos į du skyrius. Pirmasis skyrius — 
tai sugrąžtų dainos (770—856), kai jaunavedžiai po savaitės pirmą kartą 
aplanko jaunosios tėvų namus. Jose vaizduojamas marčios gyvenimas any
tos namuose, išreiškiamas tėviškės ilgesys. Antrasis šios dalies skyrius, pa
vadintas „Kitos vestuvinės dainos“ (857—1100), apima dainas, kurios savo 
tematika gali būti priskirtos dviem ar daugiau vestuvinių dainų skyriams. 
Jos jau žymiai mažiau susijusios su vestuvių apeigomis.

Kalbant apie Juškų užrašytų dainų suskirstymą, reikia turėti galvoje, 
kad Juškos šias dainas skirstė pagal tematiką ir pagal apeigas (paskirtį, 
funkciją). Tačiau ši klasifikacija nėra pakankamai tiksli. Juškoms nepavyko 
pasiekti, kad abu klasifikacijos principai — apeiginis ir tematinis — būtų 
pilnai suderinti. Tematinis skirstymas nepakankamai atsižvelgė į dainų pa
skirtį, nes rinkinyje užtinkame ir ne vestuvinių dainų (pvz., Naujųjų metų 
(952), linarūties (130) ir kitokių dainų). Net A. Valiūno daina „Ant marių 
krašto Palangos miestely“ (295) čia liko priskirta vestuvinių dainų skyriun, 
nors tenka abejoti, kad liaudies dainuotojai būtų šią dainą laikę vestuvine.
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Skirstydami pagal paskirtį (apeigas), broliai Juškos kai kuriuos ves
tuvinių dainų skyrius paliko per bendrus, smulkiau nesuskirstytus. O tai 
buvo nesunku atlikti esant gyvai vestuvinių apeigų tradicijai tais laikais, 
kai Juškos užrašinėjo tautosaką. Pvz., pirmoje rinkinio dalyje, kaip matėme, 
neišskirtos skyrium per pažintuves dainuojamos dainos nuo mėglavimosi 
dainų, nepateikta kad ir trumpų apeigų aprašymų, kaip tai padaryta antroje 
dalyje; trečioje dalyje liko neišskirtos į atskirus skyrius sugrąžtų bei at- 
grąžtų dainos ir po vestuvių per pirmuosius martavimo metus dainuojamos 
dainos.

Jei šio leidinio pirmoji ir trečioji dalys būtų buvusios smulkiau sukla
sifikuotos pagal paskirtį (apeigas), tai, be abejojimo, mokslinė rinkinio 
reikšmė būtų buvusi dar didesnė. Šie klasifikacijos netikslumai bus atsiradę 
ne vien dėl Juškų, bet ir dėl tautosakos pateikėjų kaltės, nes jie, dėl užsi
miršimo arba dėl vestuvinių papročių tradicijos apsilpimo kartais klaidin
gai nurodydami apeiginių dainų priklausomumą tai ar kitai vestuvių daliai, 
tikrąsias apeigines dainas dažnai priskiria ne prie tų apeigų, prie kurių jos 
turėtų būti priskirtos. Prie šio vestuvių apeiginių dainų painiojimo su ne- 
apeiginėmis galėjo prisidėti ir žinomas paprotys per vestuves tarpapeigi- 
nėse pertraukose dainuoti paprastas, kasdienines (neapeigines) dainas. Tai 
pastebėjo ir J. Juška šios knygos pratarmėje: ... kai tik susirenka giminės
ir susiedai dėl kokios norint svotbinės dingsties, tai ir dainuoja..., neveizint 
dideliai, ar pritinkamas dainas dainuoja, ar ne.“

Nors Juškos, klasifikuodami svotbinės dainas, ir nesiekė mokslinio tiks
lumo, likdami ištikimi gyvenimo praktikai skirstyti dainas taip, kaip dai
nuoja liaudis, tačiau visumoje tą darbą atliko tinkamai. Nepaisant smulkių 
klasifikacijos netikslumų, šis rinkinys yra pirmasis mūsų tautosakos leidi
nių istorijoje, kurio dainos susietos su apeigomis, su aplinka, su situacija. 
Teigiamu dalyku reikia laikyti antroje dalyje smulkų nurodymą apeigų, ku
rių metu yra dainuojamos vestuvinės dainos. Tačiau kaip ir kiekvienas tau
tosakos paruošėjas, taip ir Juškos turėjo susidurti su tais pačiais sunku
mais, kurie iškyla dėl tautosakos specifikos. Vestuvinėse dainose ji pasi
reiškia tuo, kad čia dažnai neįmanoma griežtai atriboti vieną tematikos sky
rių nuo kito. Panašiai ir „Svotbinių dainų“ rinkinio įvairios tematinės gru
pės ne kartą persipina su gretimų skyrių tematiniais motyvais. Tai, matyt, 
turėjo galvoje ir J. Juška, pažymėdamas prie atskirų dainų jų variantus, 
kurie retkarčiais figūruoja įvairiuose vestuvinių apeigų skyriuose, pvz., 141 
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daina dainuojama ir sutartuvėse, ir per marčios pietus vestuvių pabaigoje 
(568), 642 daina dainuojama per atgręžtus ir prie kitų vestuvinių 
apeigų (792).

* * *

Šių visų dalių ir skyrių vestuvinę poeziją jungia į vieną darnią visumą 
bendri idėjiniai tematiniai motyvai. „Svotbinės dainos“ vaizdingai byloja 
apie lietuvių liaudies gyvenimą, atskleisdamos įvairias jos buities puses, 
kurių vyraujanti — šeimos sukūrimas ir santykiai šeimoje. Šių santykių fo
ne iškyla ir kiti liaudies buities vaizdai: tai liaudies darbo veikla su 
džiaugsmais ir sunkumais, tai liaudies priešinimasis feodalizmo ir iš dalies 
kapitalizmo santvarkų negerovėms. Čia mes ryškiai matome, kaip liaudies 
išnaudojimas neaplenkė net tokios gyvenimo srities, kaip santuoka. Feodalo 
vykdomas santuokos laisvės varžymas pirmiausia aprėždavo teisę laisvai 
pasirinkti vyrą ar žmoną: be feodalo sutikimo buvo draudžiama tuoktis su 
kitam feodalui priklausančiais baudžiauninkais. Tai buvo susiję su išnau
dotojišku feodalo apskaičiavimu, kad nesumažėtų jo valdų darbo jėgų skai
čius. Dar ryškiau ta klasinės visuomenės negerovė pasireiškė patriarchali
nės šeimos tradicijose, kurios buvo vienu svarbiausių konflikto šaltinių ves
tuvinėse dainose. Tėvų teisė nuskirti savo vaikams vyrą ar žmoną, nepai
sant jų noro, nulemdavo pastarųjų parinkimą pagal turtinius apskaičiavi
mus. Eilėje dainų tai išreikšta tiesioginiu bernelio ar mergelės skundu, ne
žinojus savo busimojo vyro „nei vardelio, nei giminėlės“ (plg. 277, 874, 
974 ir kt.). Turtinė suaugusių vaikų priklausomybė nuo tėvų, kai, sukūrę 
savo šeimą, vaikai negali tvarkytis savarankiškai, toliau gilina marčios ir 
anytos nesutarimą, užfiksuotą kuone visose vestuvinėse dainose apie mar
čios dalią.

Iš centrinių temų vestuvinėse dainose reikia išskirti moters padėties šei
moje temą, kurioje visu, ryškumu pasireiškia moters paneigimas tiek merge
lei pasirenkant vyrą, tiek ir vėliau, jau ištekėjus. Tiesa, šviesiomis spalvo
mis, giedra nuotaika dainos piešia mergelės gyvenimą tėvų namuose, kur 
ji gyvena laisva „didžioj valelėj“, linksma ir be rūpestėlių, bet tai tik kont
rastingai išryškina jos sielvartą, prasidedantį per bernelio ir uošvės dery
bas, kur jai atitenka, geriausiu atveju, tik antraeilis vaidmuo. Dar ryškesnis 
moters beteisiškumas matyti vyro namuose. Čia, dainų žodžiais tariant, 
„bernužio valelė“ dažnai pasireiškia tiesioginiu vyro grasinimu panaudoti 
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fizinę prievartą, čia anytos barimas, atšiaurūs žodžiai kelia martelės begali
nį tėviškės ilgesį. Atitinkamai nuotaikai sudaryti vestuvinės dainos gau
siai naudoja paraleles, priešpastatančias gyvenimą pas motinėlę ir anytėię, 
metaforas „svetima šalelė“, į kurią plaukia per „jūres mareles juodu laive
liu“, ilgesį ir skausmą vaizduojančią simboliką — martelės pavirtimą ge
gele, antele.

Vaizduodamos sunkią moters padėtį šeimoje ir visuomenėje, vestuvių 
dainos atspindi protestą prieš beteisiškumą, nepalaužiamą lietuvių liaudies 
optimizmą. Sveiku, jaunatvišku pasiryžimu ir atkaklumu jos išreiškia pasi
priešinimą atgyvenusioms tradicijoms, mergelės ar bernelio atsisakymą su
situokti su nepageidaujamu asmeniu, mergelės atbaidantį grasinimą besi- 
peršančiam seniui, kurio ji žada nemylėti, šunimis užpiudyti ir pan. (182, 
40, 227). Dainos rodo aiškų liaudies masių principingumą rinktis bernelį ar 
mergelę iš savo tarpo. Nesugundo jų turtas: mergelė pabrėžia esanti var
guolėlė, dovanėlių neišteksianti (261). Nepaisant sunkios jos materialinės 
būklės, vis dėlto mergelė niekad „nepalaužia širdelės ant bagočiaus“ (271).

Siekimas išsivaduoti iš priespaudos, kova už geresnį gyvenimą vestu
vinėse dainose išreiškiama kaip svajonė apie santykius, paremtus šeimoje 
gryna, pastovia draugyste ir meile, kuri, Engelso nurodymu, klasinėje vi
suomenėje teužtinkama tik paprastų žmonių tarpe, tik pavergtose klasėse.1 
„Davei rankelę, duok ir širdelę — būsiv mudu draugalėliu“ (33), — šiais 
žodžiais išreikštas meilės ir draugystės būtinumas santuokiniame susitari
me. Ta meilė puošia bernelį ir mergelę, stiprina solidarumą tarp vyro ir 
žmonos, palaiko juos kovoje už laimę, už išsivadavimą iš priespaudos. To
kios grynos ir taurios meilės pavyzdžiu gali būti kad ir 358 daina, kur 
bernelis pasirenka vargo mergelę, pamynęs po kojomis turtingosios turtą 
ir kraitį, nes ji jam „ne j širdį.“

1 F. Engelsas. Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė. Vilnius, 1943 m., 
82 psl.

Kaip apskritai lietuvių vestuvinės liaudies dainos, taip ir A. Juškos 
užrašytosios atspindi aukštą darbo liaudies dorovinį grynumą ir taurumą, 
nors šis lietuvių liaudies aukštas dorovingumas, atsispindėjęs vestuvinėje 
poezijoje, kai kurių buržuazinių tautosakininkų ir buvo neigiamas. Tokie 
dainų poetiniai įvaizdžiai, kaip žirgo pririšimas prie rūtų darželio tvoros 
(167), rūtų išmindžiojimas, rūtų vainikėlio paskandinimas (776), kvietimas 
į svirnelį (229), žirgo šėrimas avižėlėmis ir kt., klaidingai buvo aiškinami 
kaip tariamai liaudies dainose išreikšto nedorovingumo simboliai.
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Iš tikrųjų gi šie ir kiti panašus liaudies dainų poetiniai įvaizdžiai buvo 
susiję su įvairiomis liaudies tradicijų bei buities detalėmis. Seniau ir dar ligi 
XIX a. antrosios pusės kai kuriose Lietuvos vietose piršliais į vestuves visad 
jodavo raiti. Atvykę į merginos kiemą, pririšdavo savo „eikliuosius žirge
lius“ prie gėlių darželio tvoros; mergina ir jos draugės išvykstančio piršlio 
žirgą puošdavo rūtomis. Jeigu piršlybos sėkmingai vykdavo ir mergina su
tikdavo ištekėti, tai ji pati, prisisėmusi žiurstą avižų, nešdavo svečių žirgams 
(Šiaulių ir Telšių apyl. vietovėse). Tuo būdu metaforos: rūtų darželio ištrypi- 
mas, uosio tvorelės išlaužymas, žirgelio šėrimas avižėlėmis ir t. t. seniau 
reiškė realistinį papročio pavaizdavimą.

Panaši padėtis yra Ir su vainiko įvaizdžiu. Kai kuriose vietose vainiku 
vadinama gėlių puokštė (bukietas, kvietka), reiškianti tam tikrą moters būk
lę, netekėjusios merginos simbolį. Apeiginis rūtų vainiko nuėmimas prieš 
gaubtuves, apie kurio netekimą dainos jau iš anksto dainuoja, yra simbo
liškas priėmimas į naują aplinką. Vainiko gi skandinimo įvaizdis galėjo 
kilti iš vestuvinių ir kalendorinių lietuvių liaudies papročių. Pvz., būrimuo
se per kupolines (jonines) šventes plukdant vainikus vandenyje buvo žiū
rima, kur jis nuplauks, — iš ten atvyks piršliai (arba ton pusėn nutekės); 
jei du vainikai susitikdavo — ištekės, jei ne — neištekės. Ilgainiui tai su
tapo su liaudies dainose užtinkamu vainiko nuskendimo įvaizdžiu, išreiš
kiančiu išėjimą iš mergystės dienų.

Taip pat vainiko deginimo, žiedo skandinimo įvaizdžiai iš dalies yra 
susiję su teisiškai simboline reikšme, kurią liaudis teikė žiedui, iš dalies su 
liaudies prietarais: pvz., sužadėtuvių, santuokos žiedo netekimas (pameti
mas ar paskandinimas) apskritai reiškė nelaimę, o jo atradimas — laimę; 
prūsų lietuviai XVIII a. turėjo paprotį, atvykus nuotakai į vyro namus ir 
įėjus į klėtį, mesti prieš save žiedą, kurio jaunikio pabroliai turėdavo ieško
ti, ir pan.

Veliuoniškių vestuvinėse dainose atsispindi žiauri gyvenimo tikrovė. 
Liaudies siekimai ir svajonės sukurti šeimą, pagrįstą abipuse meile ir su
tarimu, buvo apnuodytos skurdo, liaudies masių beteisiškumo. Išnaudoto
jiškoje santvarkoje lyčių lygybės nepripažinimas, moters turtinis ir asme
ninis priklausomumas nuo vyro, nuolankumo ir klusnumo reikalavimai var
žė darbo žmogaus augimą, palaikė jo pažiūrų ribotumą. Dainose atsispindi 
nepasitenkinimas tikrove, geresnio gyvenimo lūkesčiai.

14



* * *

Pagrindinių lietuvių liaudies vestuvinių dainų veikėjų — bernelio ir 
ypač mergelės — paveiksluose atsispindi jų buitis su svajonėmis, darbais ir 
kova, džiaugsmais ir lūkesčiais. Vestuvinių dainų mergelė — tai apibendri
nantis paveikslas, kuriame liaudis įkūnijo būdinguosius lietuvės moters 
bruožus. Čia prieš akis iškyla kukli, santūri žodžiuose ir elgesyje, darbšti 
dukrelė. Tuo pat metu ji švelni, bet linksma ir valinga, žinanti savo vertę 
bernelio mergelė. Vestuvinių apeigų metu, atsisveikindama su nerūpestin
gomis mergystės dienomis ir stovėdama naujo, dar nežinomo gyvenimo an
goje, ji — liūdna ir nuolanki nuotaka. Vėliau — kantri martelė, visaip be
sistengianti įtikti anytai niūronėlei, mylinti ir rūpestinga žmona. Ji skun
džiasi ištekėjusi už tinginio ar girtuoklio, bet ji vienintelė, kuri visas blo
gybes jam atleidžia (823).

Suprantama, jog visa tai liečia tik vargo mergelę. Jai priešpastatoma 
bagočiaus dukrelė, tinginė ir nemeili — „kaip eglė šakota“ (1053).

Ne tiek ryškus vestuvinėse dainose antrojo svarbiausio jų veikėjo — 
bernelio paveikslas. Bernelis su dideliu atkaklumu ir energija ieško sau tin
kamos mergelės. Jis joja šimtus mylių į uošvės dvarelį, šaudo raibąją gegelę, 
kerta šviesiu dalgeliu žolelę, gaudo šilko tinkleliu margąsias žuveles — tai 
vis žygiai, kad laimėtų mergelę (191). Kaip ir mergelė, jis yra vargo ber
nelis, bernelis darbininkėlis (241), kuris mergelei „pagrožėjo“ savo dideliu 
darbštumu: jo laukeliai lygūs, jis dienužėj aria laukus, naktužėj gano jau
čius (142). Dėl darbštumo jam daug atleidžiama: „kad ir muštų, kad ir 
bartų, bet tik laukus artų“ (1058). Nežymus bernelio vaidmuo yra jo tėvo 
šeimoje, atvedus ten marčią. Jis yra vienintelis martelės ramintojas, paguo- 
džiąs ją meiliaisiais žodeliais (962, 831), bet ir bejėgis prieš savo tėvų va
lią: „Bernelis barant žodį užtarė, — ir jį nabagą drauge išvarė“ (949). Ta
čiau dainose užtinkamas ir tinginys, girtuoklis bernelis, kuriuo dažnai skun
džiasi mergelė ir žmona (847, 807). Negeras yra mergelei ir piktas „rūsčios 
širdelės“ bernas.

Motina ir anyta papildo moters paveikslą. Jei pirmosios dalies dainų 
(ikivestuvinių) motinos paveikslas, be švelnaus motiniškumo, rodo dar ir 
kietus motiniškos valdžios bruožus, — ji visados pirmoji pasitinka bernelį, 
sutinka arba nesutinka už jo leisti dukrelę, — tai tolimesnėje eigoje šis pa
veikslas rodo jau rūpestingą, švelniai pamokančią, kupiną gyvenimiškos 
išminties moterį.
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Žymiai blankesnis anytos paveikslas, kurią pažįstame iš kitų veikėjų, 
ypač martelės, žodžių. Ji nedraugiška martelei, niūri ir nemeili, dėl to ji yra 
nepatrauklus liaudies dainų veikėjas. Kiti vestuvių veikėjai, kaip, pvz., pirš
lys ir svočia, nenutapomi liaudies dainų charakteriais, nesudaro bei neduo
da medžiagos pilnesniam jų apibūdinimui. Nuolatinis piršliui teikiamas me
lagio epitetas nusako jo pamėgimą daug kalbėti, ne visada tiesą sakyti.

* * *

Vestuvinių dainų svarbiausieji veikėjai, o taip pat ir aplinka, kurioje 
jie veikia, liaudies dainose idealizuojami, supoetinami, suteikiant jiems ne
įprastas, išskirtines savybes. Čia pasireiškia, iš vienos pusės, liaudies pasi
ilgimas gražesnio, šviesesnio gyvenimo, o iš kitos — būdingas liaudies poe
tinės kūrybos bruožas kalbėti metaforomis, hiperbolėmis, tuo būdu dar labiau 
pabrėžiant veikiančiųjų ypatybes. Jaunikis (vedys) dažnai išaukštinamas, 
vadinant jį bajoru, vestuvinis pulkas vadinamas bajorų, ponų, vaisko (ka
rių) pulku. Mergelės tėviškė — tai uošvės dvarelis, tėvelio dvarelis, jų 
varteliai variniai, o langeliai zerkoliniai. Įrankiai ir daiktai, kuriuos mer
gelė bei bernelis vartoja, taip pat ne paprasti: sidabro virbalėliai (233), šilko 
siūleliai (283), sidabro kilpelės, aukso pentinėliai, šilkiniai tinkleliai (5, 17, 
277, 216). Ypač mėgstamas vartoti aukso epitetas: motinėlės aukso rakte
liai (S25), aukso kamanėlės (634), mergelės aukso žiedelis (46). Nepaisant, 
kad tikrovėje auksiniai sutuoktuvių žiedai buvo labai reta prabanga ir liau
dyje žiedas, kai jau jis buvo įėjęs į vestuvines apeigas1, dažniausiai buvo iš 
geležies, alavo — poezijoje visad vadinamas aukso žiedu.

1 Žiedas, kaip vestuvinis paprotys, palyginti yra nesenas. Seniau jis buvo sutarčių sim
boliu, gi vestuvėse (žiedynose) — kaip speciali rankpinigių forma, kaip užsta.as, kaip 
šalis rišąs ženklas.

Senieji šaltiniai žiedo nepriskiria jokiam santuokos momentui. T. Lepneris savo vei
kale „Prūsų lietuvis“, parašytame 1690 m., kalba apie tai, kad lietuviai santuokinio žiedo 
sužieduotuvėse nepažįsta. Ilgainiui žied s buvo įvestas į jungtuvių apeigas, į vestuvinius 
papročius. Dainose minimas pasikeitimas žiedais — vėlyvesnis reiškinys, susidaręs baž
nyčios poveikyje.

Tačiau visumoje šis veikėjų ir aplinkos idealizavimas nepakeičia realis
tinio tikrovės traktavimo „Svotbinėse dainose“. Čia apdainuojami kasdieni
nės buities reiškiniai ir įvykiai pasinaudojant konkrečiais, gyvenimiškais 
vaizdais, palyginimais. Štai kokiu realistišku vaizdu apibūdinamas tinginys 
bernelis: „Kvietelius sėjo, n'išvarinėjo, vandenužiu an'eido“ (275); arba pa-
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lyginimas būsimų marčios ir anytos santykių, kartu charakterizuojąs jas 
abi: „Pasižiūrėk, mergužėle, kaip tos linksta levendrėlės, taip tu lenksies 
anytėlės, kaip ugnelės kibirkštėlės“ (26). Netgi negausūs fantastinio siuže
to dainų atvejai (ypač dukrelės ar motinėlės pavirtimas j gegelę ar antelę, 
liepelę ar eglelę) teikia realistinius kasdienio gyvenimo vaizdus (790).

Meninių priemonių, formų — paralelizmų, palyginimų, epitetų, meta
forų, diminutyvų — įvairumas, gausumas liudija apie didžiulę veliuoniškių 
vestuvinių dainų emocinę jėgą, Visa eilė dainų, keliančių meninį pasigėrė
jimą, patvirtina liaudies kūrybinį pajėgumą, jos dvasinį turtingumą. Be to, 
sukaupimas viename leidinyje žanriniu požiūriu vienodų dainų suteikia vi
sam rinkiniui labiau vienalytį, tartum vientisos fabulos pobūdį. Kompozici
nis laisvumas, kai pasakojimas sumaniai perpinamas dialogais ir mono
logais, daro šių dainų stilių gyvą, lengvą ir puošnų. Visa tai pasakoma gra
žia liaudine dainų kalba, turtingu žodynu, kuris įgalina įvairius meninio 
žodžio reikalavimus suderinti su tinkamu liaudies interesų, pažiūrų ir nuo
taikų perteikimu. Giliai prasmingai, o kartu ir glaustai kalba dainos apie 
anytą, apibūdindamos ją vienu, bet labai taikliu žodžiu: kaip „nepermano
mą“ (627). Savitai nusakomas pabrolių atvykimas: „atsileliuoja per rugie
ną rugsėdami, per pupieną pupsėdami, per avižieną visčiodami, per linieną 
linkčiodami“ (237). Rinkinio dainose gausu senosios buities žodžių, rečiau 
bepasitaikančių vėlesniuose užrašymuose.

♦ * ♦

Slo leidinio reikšmę žymia dalim nulėmė brolių Juškų folkloristinės 
veiklos kryptis. Brolių Juškų darbas tautosakos užrašinėjimo srityje buvo 
susijęs su pagyvėjusią rusų tautosakos rinkimo bei leidimo veikla XIX a. 
antroje pusėje. Rusų revoliucinių demokratų iškelti tautosakos rinkimo ir 
skelbimo principai pastebimi ir A. Juškos folkloristiniame darbe, tiek pa
čioje atrankoje, tiek užrašinėjimų ir publikacijų būde.1 Užrašinėdamas |r 
tvarkydamas veliuoniškių vestuvines dainas, A. Juška suprato tautosakos 
visuomeninę reikšmę. A. Juškos liaudies dainų pažangų vertinimą, jo tau
tosakinės medžiagos atrankos principų objektyvumą rodo ir tai, kad caristi- 
nės patvaldystės laikotarpiu jis išdrįso užrašinėti ir paskelbti viešumai tau-

1 Smulkiau apie brolių Juškų veiklą renkant ir išleidžiant lietuvių tautosaką žr. 
A. Mockaus. .įvadinį straipsnį „Antanas Juška ir jo ,.Lietuviškos dainos“ naujai išleistam 
A. Juškos surihktų 'dainų leidiniui „Lietuviškos dainos“, 1954 m.. I t., 5—21 psl.
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tosaką, nukreiptą prieš liaudies rnasių išnaudotojus: eilėje jo užrašytų ves
tuvinių dainų išjuokiami valstiečių išnaudotojai, feodalai-dvarininkai, iš
reiškiama neapykanta turtingiesiems (310, 427), nepasitenkinimas sunkiu 
baudžiaviniu gyvenimu (393). Jis neaplenkė dainų, išjuokiančių blogų dva
sininkų bei bažnyčios tarnų gobšumą, veidmainystę (970). Visa tai liudija, 
jog A. Juška buvo plačių demokratinių pažiūrų tautosakos užrašinėtojas.

A. Juška suprato liaudies dainų groži ir jėgų. Didelė veliuoniečių meilė 
liaudies dainoms, kaip pažymi J. Juška „Lietuviškų svotbinių dainų“ pra
tarmėje, buvo A. Juškai paraginimu rinkti liaudies dainas, išsaugoti jas 
ateičiai. Aprašinėdamas vestuvinius papročius, A. Juška jas tiesiog vadina 
„puikiomis“ dainomis.

Rinkdamas iš dainų pateikėjų vestuvines dainas, A. Juška užrašinėjo 
visa, kas vertinga mokslui. Jis suprato tautosakos variantų reikšmę, neiš
skyrė nė menkesnių bei neliaudinės kilmės dainų (105 ir kt.). Jis užrašinėjo 
ir naujoviškesnes, vėlesnio laikotarpio dainas, rimuotomis galūnėmis (120, 
266), kurių turinys jau rodo svetimą liaudžiai nuotaiką, jis užrašinėjo taip 
pat sudurstytas, kontaminuotas dainas (26, 37, 56, 67, 101, 177 ir kt.). 
Juškos užrašytų „Svotbinių dainų“ tarpe užtinkame taip pat autorinių dai
nų: A. Strazdo (68), A. Valiūno apie Birutę (295) ir kt.

Sis, kaip ir kiti Juškų lietuvių liaudies dainų rinkiniai, atliko ypatingą 
vaidmenį jo išleidimo metu. Sunkios caristinės priespaudos laikais išleisda
mi šią vertingą medžiagą j viešumą, Juškos atskleidė lietuvių liaudies poe
tinės kūrybos turtingumą, kėlė lietuvių liaudies pasitikėjimą savo kūrybinė
mis jėgomis, palaikė liaudies masių pasididžiavimo jausmą, ragino vertinti 
savo kultūros lobynus.

Pats šio rinkinio išleidimas, kurio ėmėsi Peterburgo Mokslų akademija, 
dar kartą patvirtina pažangiosios rusų šviesuomenės nuoširdžią lietuvių 
kultūrai paramą, kuri stiprino ir tebestiprina abiejų tautų kultūrinius ir 
draugystės ryšius. Siekdami paskelbti plačiajai visuomenei kuo daugiau An
tano gausiai surinktos tautosakinės medžiagos, broliai Juškos dėl vestuvinių 
dainų išleidimo kreipėsi į Peterburgo Mokslų akademiją. Akademija suti
ko šias dainas išspausdinti, ypač kad tą sumanymą parėmė savo autoritetu 
'žymūs rusų mokslininkai prof. I. I. Sreznevskis ir A. A. Potebnia, o taip 
pat prof. K. Jaunius, labai palankiai atsiliepę apie šių dainų aukštą meninę 
it. mokslinę reikšmę. Caro administracijos daromos kliūtys nepajėgė išlei
dimo sutrukdyti. 1883 m. Peterburgo Mokslų akademija savo tipografijoje 

18



išspausdino lietuvių kalba lotyniškomis raidėmis veliuoniškių svotbines dai
nas atskira knyga.

Rinkinio „Lietuviškos svotbines dainos" išleidimas buvo šiltai sutiktas 
ir teigiamai įvertintas to meto spaudoje: žurnale „Slavų filologijos archy
vas“ (1885 m.), „Aušroje“ (1884) ir kt. Visuomenės susidomėjimas Juškų 
dainomis pasireiškė jų pakartotiniu perspausdinėjimu mažesniuose tauto
sakos leidinėliuose, dainų knygelėse, kurių dauguma išėjo kaip tiktai revo
liucinio pakilimo metais (1901, 1905—6 m.) ir vėliau. Kai kurios rinkinio 
dainos jau ir tada buvo populiarios, buvo harmonizuojamos ir toliau vys
tomos. Pvz., A. Juškos užrašytoji vestuvinė daina „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“ 
buvo parafrazuojama, pritaikoma naujoms gyvenimo sąlygoms, spausdi
nama revoliucinių dainų rinkiniuose.

A. Juškos užrašytosios vestuvinės dainos buvo nagrinėjamos įvairiuo
se moksliniuose straipsniuose ir tyrinėjimuose. Jo rinkiniuose sukaupta tur
tinga medžiaga naudojosi lietuvių, rusų ir ukrainiečių mokslininkai, pvz., 
žinomas mokslininkas A. A. Potebnia, latvis J. Liautenbachas, o taip pat 
užsienio mokslininkai: suomis A. R. Niemi, olandas R. van der Meulenas 
ir kt.

Veliuoniškių „Svotbines dainos“ — didelis ir vertingas įnašas lietuvių 
tautosakos rinkinių lobynan. Jos nenustoja savo reikšmės šiandien, kaip ir 
pirmojo leidimo metu. Rinkinio medžiaga turi pažintinės reikšmės ne tik 
lietuvių liaudies buičiai, jos pasaulėžiūrai, bet ir lietuvių tautosakos istori
jai, jos vystymosi istorijai. Tai ypač reikšminga prisiminus, kad įvairių liau
dies dainų tematiniai motyvai labai dažnai esti susikryžiavę su vestuviniais 
motyvais. Vestuvinių dainų medžiaga padeda atsekti tų motyvų prasmę, 
išsiaiškinti jų atsiradimo kituose dainų žanruose priežastis. Pvz., L. Rėzos 
užrašyta daina „Dainuok, sesyte, ko nedainuoji“ buvo laikoma istorine dai
na, atspindinčia lietuvių liaudies gynimosi kovas su švedais. Giliau išana
lizavus paaiškėjo, jog ši daina yra ne istorinė, bet vestuvinė. A. Juškos už
rašytos vestuvinės dainos kaip tik patvirtina šį teigimą, teikdamos naujus 
analogiškus pavyzdžius, kada jaunikio šalies vestuvininkai liaudies dainose 
vaizduojami kaip svetimos šalies ateiviai, atvykę iš toli, iš už jūrių marių, iš 
vengrų žemės, ir pan. (238, 293, 58).

Neginčijama yra A. Juškos užrašytųjų vestuvinių dainų reikšmė lietu
vių literatūrai ir muzikai. Geriausiųjų lietuvių poetų J. Janonio, L. Giros, 
S. Nėries kūryboje sutinkami dainų įvaizdžiai neabejotinai liudija juos bu
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vus susipažinusius su šiuo liaudies poetų kūrybos lobynu. Iš jo ne kartą 
sėmėsi savo kūrybai medžiagą lietuviai kompozitoriai J. Tallat-Kelpša, 
A. Račiūnas, J. Juzeliūnas ir kt.

Vestuvinės dainos ir papročiai turi didžiulės reikšmės etnografiškai ti
riant lietuvių liaudies praeities kultūrą ir buitį. Jos, kaip ir kitos lietuvių 
liaudies dainos, išlaikė santuokos bei šeimos tradicijų atskirus istorinius 
momentus, daugiau ar mažiau ankstyvas, daugiau ar mažiau pasikeitusias 
vestuvinių apeigų vietas, kurios paaiškina kai kuriuos santuokos formos 
elementus (smulkiau žr. antrosios „Svotbinių dainų“ knygos įvadą).

Tarybiniais metais rinkinio „Lietuviškos svotbinės dainos“ medžiaga 
panaudojama mokyklinėse chrestomatijose, lietuvių tautosakos bei dainų 
rinkiniuose.

Šiuo metu, kai politinės, ekonominės ir kultūrinės gyvenimo sąlygos 
Tarybų Lietuvoje pasikeitė iš pagrindų, A. Juškos surinktos vestuvinės 
dainos, be meninės, istorinės bei pažintinės vertės, išlaiko ir auklėjamąją 
reikšmę.

Z. Slaviūnas
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PRATARME

Visos dainos, išspaustos šiame svotbinių dainų surinkime, buvo užrašy
tos iš žodžių veliuoniškių lietuvių dainininkų ir dainininkių mano brolio ku
nigo Antano Juškevičės, kursai, pildydamas reikalus savo dvasiško stono, 
per kelis metus (nuo 1865 ligi 1870 m.) galėjo gerai pažinti savo parapijos 
lietuvių gyvenimą ir būdą. Tankiai girdėdamas dainuojant ir matydamas 
didelę veliuoniečių meilę prie dainų, jis ėmė jas užrašinėti ir per visą savo 
buvimą Veliuonoje užrašė kelis tūkstančius dainų. Nemaž vienok tai jam 
padarė klapato ir kašto, dėl to, jog, kad užrašytum kokią norint dainą, rei
kėjo ar pašaukti pas save dainininkę, ką jis galėjo padaryti tik šventomis 
dienomis, liuosą nuo visokio darbo valandą, ar pačiam važiuoti į kiemą, kur 
gyvena dainininkės arba dainininkai. Kožną kartą reikėjo sau pasirengti 
Česnį ar kokias norint dovanėles už sugaišinimą ūkio darbuose ir dėl pra- 
linksminimo dainuojančių, o darbymetį paprastą dieną reikėjo dainininkėms 
nuo dienos mokėti.

Visos dainininkės ir dainininkai, nuo kurių yra užrašytos veliuoniškės 
dainos, gyvena Veliuonos miestely ir jos apygardoje, šiame nedideliame 
Lietuvos kraštelyje, kursai tęsias Nemuno upės pakraščiais iš viso apie 
30 varstų ir nuo dešinio Nemuno krašto į vakarus ir šiaurę — apie 15 vars
tų.

Jau viršiau minėjau, kad veliuoniškiai lietuviai ir lietuvės labai mėgsta 
dainas. Tiesą sakant, lietuvės moterys dainuoja sau prie visokio darbo: ru
denį ir žiemos čėse sėdėdamos už ratelio arba už staklių, kuliant javus, 
minant ir braukiant linus; vasaros laike darže ravėdamos, pievoj šieną grė
biant’' rugius piaunant ir vasarojų nuo lauko suvalant; dainuoja ir šven
tomis dienomis, o labiausiai ant veSelijos, kurios mažne visas svotbines rė
dąs veda dainuodamos. Dainuoja lietuvės ir lietuviai visokio amžiaus: dai
nuoja piemenukės ir piemenukai bandą ganydami, dainuoja jaunos mergai
tės ir vaikinai, dainuoja tetutės, motušės ir bobutės. Dainuoja sau po vieną, 
dainuoja ir pulku, jei tik sueina prie kokio norint darbo.
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Visos dainininkės ir dainininkai, kurių pavardės yra minimos šiose 
svotbinėse dainose, yra prastos ūkininkės, nuo ryto ligi vakaro triūsiančios 
apie savo ūkio darbus, užaugintos savo motušių, tikrų lietuvių, nemokančių 
nė vienos svetimos kalbos ir temokančių tik vieną savo prigimtą lietuvių 
kalbą. Skaityti knygą ne visos temoka, o rašyti — nė viena nerašo. Dainas 
ir jų balsus anos išmoksta viena nuo kitos iš žodžių: dukterys — nuo mo
tušių, tetų ir bobučių.

Vienok negaliu čia praeiti nepasakęs, kad mūsų gadynėje, meilė prie 
dainų jau pradeda ataušti tarp jaunų mergaičių. Ne vienoj giminėj gali 
dabar rasti tokį paveikslą, kad duktė nemoka dainuoti ir pusės tų dainų, 
kurias dainuoja jos motušė, senoji tetutė ir bobutė. Tarp jaunų mergaičių 
nėra garsių dainininkių: visos garsesnės dainininkės yra jau gražaus 
amžiaus. Taip Blažienė, Norvilienė, Sadauskienė ir Senkauskienė skaitė sau 
po 50 metų, Bakšailienė, Cvirkienė, Kasiulienė — po 60 m., Dabkuvienė — 
65 m., Daškauskienė — 70 m., o Gotautienė — 80 metų.

Kad galėtume aiškiau apžvelgti, nuo kokių dainininkų ir dainininkių 
buvo užrašytos šios svotbinės dainos, ir matyti, kurie iš kokios vietos, kokio 
amžiaus ir kiek dainų padainavo, pridedu čia jų sąrašą.

Patrumpi
nimai Pavardės Iš kur

Kokio 
amžiaus 

(kiek 
metų)

Kiek kas 
dainų 

padainavo

Adom. Adomaitienė Veliuonos 40 38
Aleks. Aleksienė Veliuonos 35 28
Bakš. Bakšaitienė Pelučių

(nuo Virbalio) 60 410
Baltr. Baltrušaičiukė Bulkelių 40 43
Bar. Barisienė Batnėnų 50 22
Blaiv. Blaivinskienė Veliuonos

(iš Užnemunės) 40
Blaž. Blažienė Užnemunės 50 237
Cvir. Cvirkienė Klangių 60 78
Dab. Dabkuvienė Veliuonos 65 156
Dail. Dailydalė 21
Dašk. Daškauskienė Veliuonos 70 103
Diev. Dievienė Veliuonos 40 145
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Patrumpb 
nimai

Pavardės П kur

Kokio 
amžiaus 

(kiek 
metų)

Kiek kas 
dainų 

padainavo

Didž. ' Didžpinigaičiukė 30 63
Got. Gotautienė Klangių 80 211
Gvil. Gvildienė Pupkaimio 40
Jan. Januškytė Veliuonos 20 16
Jar. Jarošaitė Kalvių 40 28
Jon. Jonaitienė Veliuonos 40 22
Jurg. Jurgaitienė

(Jurgaičiukė) nuo Tauragės 40 18
Juš. Juškytė Veliuonos 40 274 ,
Kas. Kasiulienė Raudonėnų 60 30
Kaz. Kazakauskienė

(Dabkuvienės
duktė) Cerbų 45 63

Kem. • Kemzuriukė Vozbutų : 20
Kūne. Kuncienė

(Kunciuvienė) Veliuonos 35 29
Kuč. Kučinskienė Veliuonos 50 50
Lašt.' Lastienė 40 19
Lid., Lyd. Lydeikienė Vilkijos 40 11
Mak. Makarienė Gystėnų 70 12
Makausk. Makauskienė Natėnų 40 21
Mas. Masaitienė Kalvių 40 122
Mikš. Mikštienė Veliuonos 70 76
Nor. ir
Norv. Norvilienė Veliuonos 50 234
Paur. Pauriukė Veliuonos 26 42
Pav. ir
Paval. Pavalkienė Veliuonos 40 40
Pil. Pilipauskicnė Veliuonos 60 20
Pov. Povilaičiukė Raudonėnų 26 27
Rin. Rinkylė Užnemunės 30 54
Rug. Rugienytė Papiškių 20 19
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Patrumpi
nimai Pavardės Iš kur

Kokio 
amžiaus 

(kiek 
metų)

Kiek kas 
dainų 

padainavo

Sad. Sadauskienė Domantų 50 49
Sam. Samuolicnė 40 93
Šen. Senka uskienė Vilkijos 50 48 ■
Stank Stankytė Veliuonos 20 12
Sin. Sinkuvienė Gystėnų 60 73
Stan. Slaniulytė Klangių 20 45
Stir. Stirbinskytė Pamituvio 40 27
Sut. Sutkaitis Kumpėnų 40 19
Salk. Salkuvicnė Veliuonos 45 33
Sop. Sopytė Veliuonos 40 99
Ter. Teresienė 45 84
Tom. Tomašauskytė Dagių 40 61
Tot. Totilienė (Totiliukė,

Totilylė) Pamituvio 60 49
Tum. Tumsienė 35 35
Velič. Veličkienė Papiškių 40 54
Venc. Venclovienė Armeniškių 50 20
Vid. Vidikytė Pamituvio 35 168
Viš. - Višinskicnė Veliuonos 50 29
Zal. Zaliukienė (Gotautie

nės duktė) Gystėnų 40 30
Zil. Zilaitienė Pamituvio 40 24

Čia dar pripleikiu pavardes šių dainininkių ir dainininkų, nuo kurių 
buvo užrašyta po kelias dainas. Štai anos: Andriejienė iš Cerbų, Antanas iš 
Raudėnų, Anusienė iš Veliuonos, .Bačys, Bačienė, Balbytė, Bačiulienė, Ba
čiulis, Bokanienė, Buižiukė (Buižytė), Burkšienė, Cičirkienė, Domkelė, Duo- 
bienė, Džiaugytė, Gerulicnė, Grigienė iš Pupėnų (Pupkaimio), Jokaičiukė, 
Jurgaičiukė nuo Tauragės (Jurbarko), Kimontienė, Klimienė, Kulkienė, 
Lastienė, Mašlauskienė, Masailienė iš Kalvių, Marcinkienė, Maštauskienė, 
Mockaitienė, Mockytė (Mockaičiukė), Norvaišaitė, Palienė, Palaitienė, Pa- 
tašiuvienė, Petraitienė, Pyrailis, Plaušiniukė, Pocalė, Povilaičiukė iš Rau-
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donėnų, Puskepalaitė, Rimeikytė (Rimeikaitė), Ročkuvienė, Rožys, Rum- 
šienė iš Veliuonos, Sutkuvienė, Šviderskienė, Tamošaitė iš Daglėnų, Tom
kus, Valaitienė, Vasiliauskylė, Važnytė, Viksva (Viksvė), Viksvytė iŠ V& 
liuonos, Vyturytė, Užupienė ir Židikienė. ’

Kiti patrumpinimai:

Var. — variantas.
Kaz. — variantas, išspausdintas Kazanės veliuoniškių dainų rinkinyje1, 
ds. — dusyk.

* šiame leidime žymimas raide D, dusyk — 2 k., trissyk — 3 k.
* žiūrėk „Svotbinė rėdą veliuoniškių lietuvių per Antanų Juškevičę, Kazaniuje, 

1880 m. Plg. „Lietuviškų svotbinių dainų“ II t

trs. — trissyk,

Dainų paskirstymas

Visos dainos, kun. Antano užrašytos Veliuonoje ir jos apygardoje, pagal 
jų būdų skiriamos j dainas svotbines, meilingas, uliaunas, kariaunas, mito
loginės, raudas ir sąmyšias dainas.

Prie svotbinių dainų priskiriamos dainos, kurias paprastai dainuoja 
1) dar pirm veselijos per pažintuves vedžio su nuotaka, per piršlybas, su
tartuves ir žiedynas, 2) per pačią veseliją mažne prie kožnos svotbines rė
dos* 2 ir 3) per sugrąžtus jaunojo pas jaunosios tėvus ir atgrąžtus jaunosios 
tėvų pas jaunuosius.

Vienok čia turiu persergėti svotbinių dainų skaitytoją, kad dideliai ne- 
geistų atrasti čia aiškių ženklų skyrimo vieno svotbinių dainų skyriaus nuo 
kito, o labiausiai tose dainose, kurias dainuoja dar ligi nepradėjus veseli
jos. Aiškių ženklų čia ir negali būti dėl to, jog nėra ypatingos rėdos ir cere
monijos prie pažintuvių, nuotakos aplankymo per vedį, piršlybų, sanderybų 
nei prie žiedynų. Bet paprastai kai tik susirenka giminės ir susiedai dėl ko
kios norint svotbinės dingsties, tai ir dainuoja sau pasilinksminę su čerkele, 
neveizint dideliai, ar pritinkamas dainas dainuoja, ar ne. Reikia čia dar tarti, 
jog nemaž yra svotbinių dainų, kurios paeina iš gilios senovės, iš tos gady
nės, kada buvo nedabartiškas būdas išdavimo dukters ir sutaisymo svotbos. 
Antroje dalyje svotbinių dainų, kurias dainuoja atliekant kiekvieną rėdą, 
gali rasti daug pritinkančių prie rėdos dainų, kurios yra dainuojamos svot- 
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bose tų veliuoniškių giminių, kurios dar laikosi savo tėvų ir bočių papra
timo. Prie trečios svotbinių dainų dalies yra atskirtos dainos, kuriose jau
noji ar jaunasis giria arba peikia savo buvimą. Čia yra priskirtos dar tos 
dainos, kurias galėtum priskirti prie šios ar kitos rėdos.1.

Rištžęnklej.

Šime surinkime svotbinių dajnu dėvimi yra šiokie rūštžęnklej 
(bilsės, literos):

1) Savybalscj: a (a, .4): darbas, libas, rūsti, Rūsti.
c (ė, ė): veršis, žvejys, debesis. Ištariamas yra nej mįukštij, 

nej kiėtij, su atvira burna.
ė minkštas, tęnvas, pratęnstinas: mėnfl, tėvas.
e (ė, ė) sįmmišis, minkštas (= ę Šlcjkera) ištinamas 

yra Velflii'iškiu kalbo kajp ia arbi lea: vėjdas, beržas, nešti.
lė sudėtinis (sudėtas iš minkštinančia rištžęnkla i (= č Šlėj- 

kera) ir tęnvoja ė) ištiriamas yra su atvira burna, mįnkštij ir 
pratęnstinij: pieva, diena.

i trumpasis, mįnkštasis: miltaj, dirbti.
y ilgisis: vyras, zujkys.
i (i be šlakėla) mįnkštįntinis žęnklas ne išrėjškia nej jokį bil- 

są, dėvimas yra tik dėl sumįnkštinima sąinbalsm: bajgia, lėjdžia 
0 ilgasis: mokslas, noras.

u (ū, u): kūnas, grūdas, burtas, tintas.
ū ilgasis, ištiriamas yra Veluniškiu Lietuviu kalbo kajp uo 

su didesniu pratinsimu savybalsia o, o kirtajs kajp o: judas, кЙ- 
las, ištark juodas, kuolas, ir jodas, kolas.

ą, €» į, Ū, nosinėj pratęnstini rištžęnklej.

* Kitos veliuoniškės dainos, užrašytos Antano Juškos, jau yra išspausdintos 1880— 
1882 m. Kazanėje trijose knygose, antrašte: „Lietuviškos dainos, užrašytos per Antaną 
juškevičę Veliuonos apygardoje“. Plg. Antanas Juška, „Lietuviškos dainos“, I—III tomai. 
1954 m.
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2) Dvibalsis (dipthongus) au su akcentu ąnt A: jaunas, Augti, 
ir su Akcentu ąnt ii: aiišta, šaukta.

3) Sąmbalsej b, c, č (= cz), d, dž, g, к, I, m, n, p, r, s, š 
(= sz), t, v (= w), ž, z ištiriami yra kičtaj, o 1 (= .u.) ir sąm- 
balsej su dešinu ąntcjfiniu briežiu b, č, Č, d’, dž, g, j, k, m, n, £, r, 
š, š', v, ž, i — mįnkštAj. Sumįnkštinti sąmbalsej atsitjnk tik gale 
žodžiu: skalb, tur, būt, stov. Če mįnkštinantysis briežis (') stato
mas yra vieto atpiilusiu mįnkštinančiu ta ir i: skAlbia, tūri, 
būti, stovi.

ŽęnktAkilis (žęnklas akcėnta) dėvimas yradvejoks: ąnt ilgųjų 
sąngarsiu (syllabu) statomas yra dešinas briežis ('), nulėjstas nū 
dešinos į kajrą pusę (kAlnas, oras), o ąnt trumpųjų — kajras ('), 
nulėjstas nū kajros į dešiną pusę (naktis, obelis).

Šime surinkime svotbimu dajnu žęnklakilį pastačiau tejp 
kajp stAtomas yra paprastame šnekesy Velūniškiu Lietuviu.

Atskirtinej žęnklaj kalbos Velflnlškiu Lietuviu.

Kalba Velfinlškiu Liėtiiviu atsiskiria nu kalbės Žemajčiu ir 
kitu Lietuviu šejs žęnklajs:

1) Savybalsis a Velflniškiu kalbo dėvimas yra pradžio žodžiu 
vieto e ŽemAjčiu ir Prūsu Lietuviu. Velfinyčej sAka: asu, asame, 
ajnii, Ajname, Ažcras, akėčios, aglė, ajle ir Ajla, o ŽcmAjčej ir Prūsu 
Lietuvėj: esu, esame, ejnti, ėjname, ežeras, ekečios, egle, ejle.

2) Velfiniškej Lietuvėj 'ištaria sąmmišį e (= ę Šlcjk.) viėno- 
kej su Užncmunyčejs ir sauletckejs Liėtuvejs, taj yra kajp ia: ge
ras vajkėlis (skajtyk giūras vajkiAlis), o niekuriusc atveyse kajp 
ea: gerėsnis (geriėasnis); tu-Tąjk kad ŽemAjčej ir Prūsu Lietuvėj 
visur vieto sąmmišia 0 rAša e ir skAjta kajp e: geras, vajkčlis, 
geresnis.
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3) Sudėtinis savy balsis lė (= C Šlėjkera) Velfiniškiu kalbu ištū- 
nanias yra kajp ė atviraj, mįnkštlij: diena, pieva, šienas; Žc- 
mšjčiu kalbo apie miestelį Kaltinienus — kajp yj: dyjna, pyjva, 
Šyjnas, o apie m. Alsėdžius ir tolaus į saulėlydį—kajp ej: dėjna, 
pcjva, šėjnas ir šejns, arba kajp ė (= ее): dėna, pėva, šėns.

4) Sudėtinį savybalsį fi Vėl Ciniškoj Lietuvoj 'ištar kajp uo, tajp 
vienok jog ąntrasis gyvulis o ajškiaus girdimas yra kajp pirmasis 
u. Tajp anie ištar juėda duėna, pakėldami ir pratęnsdami balsą o; 
o kfirtajs bdisas u suvisu išnyksta ir anie sūka jodą dona, Nėmonas 
(Nemunas). Žcmdjčcj gi 'ištar u kajp u: juda, diina. Nemunas.

5) Nosinėj sąngarsej, ąn, ęn, ęn įn, ųn djškej girdimi yra 
kalbo Vclfiinškiu Liėtūviu-ukinįnku pradžiė ir vidury žėdžiu: 
rąnstas, lęnkti, kęnsti, lįnsti, siųnsti, o gale žėdžiu užlūjkomi yra 
tik ketvirtame lįnky įvardžiu (асе. pronominum): kąn, tąn, šįn, 
šęn, kurįn, kuręn. Gale gi kitū žodžiu, norįnts ir rėšoma yra no
sinėj, ą, ę, ę, į, ų, bet ištariami yra grynfij kajp a, c, e, i, u. 
Tajp rfišoma yra: sunkų ddrbą pradėjęs nesitrūuk į štilį, o išta
riama: sunku darba pradėjęs nesitrauk i šAli.

Velfiniškiu ištūrime nosimaąn girdimas yra savybalsis a: ąnt, 
ąntras, dąngus, Jungas, o Žemėjčiu ištūrime — u: ųnt, ųntras, 
diįngus, Jungas, arbū o: ont, ėntras, Jėngas, tajpojau išmušant 
į nosį.

6) Kalba Velfiniškiu Lietuviu atsiskiV nu kalbės Žemfijčiu 
ttirai dar, jog Veluniškoj dovi sumįnkštįntus č ir dž (jūučcj, žė- 
džej) tfisc atveysc, kuritise Žemijčcj tąnkifiusej dėvi t ir d (jfiutej, 
žčdcj).

7) Prilyginant kfilbą Velfiniškiu Lietuviu pnė kalbčs Liė- 
tūviu, gyvenančiu už upės Nevežės ir te tolaūs į rytus, rąndame, 
jog Užncvėžyškcj Lietuvoj ničkuriflse atveysc vidury žddžiu o tąn- 
kiūusej pabajgosc Jc, Ja, Ji vartoja kietąjį 1: kumčJa ir kurnėję, 
šakele, puščJd, gulėti, svirnely, o Veluniškcj Lietuvėj — mink
štąjį 1: kumelė, šakelė, pušelė, gulėti, svirnely.
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8) Velun'iškej Lietuvoj vartėja savybalsį u pabąjgoje įntra !jn- 
kia viėntima skajtlaus dAjktvardžiu ir būdvardžiu vyriškos lyties ir 
trečio asabo žodvardžni: ąnt Aukštu kūliui, mūnu dirbąs, sAvu 
žmonis; daktars gydu ronas, š'ildu rąnkas, gAudu paukštį, bėgupar 
laūką. ŽemAjčej ir rytu Lietuvėj šiū'sc atvėyse dėvi savybalsį a: ąnt 
Aukšta kAlna, mAna (Žem. mūna), sAva, gydą, šildą, gauda, bėga, 
o Prūsu Lietuvėj rAša savybalsį o: ąnt Aukšto kAlno, mAno, sAvo, 
gydo, šildo, gaudo, bėgo.

9) Velfiniškiu Lietuviu kalba tumi dar atsiskiria nu kalbūs 
kitu Lietuviu, kad pakėlimas b Alsa (akcentas) tąnkiAusej atsėjo 
ąnt šaknies žodžia. Vclfiniškcj ištar: dąngus, sūnus, žmogus, šir
dis, vieta, rūta, galva, tiesa, pęnki, ręnki, Judi; tutArpu kad 
grammAtikosc rAšoma yra: dangūs, sunūs, žmogūs, širdis, vieta, 
rūta, galvi, tiesa, penki, renki, Judi.

SAkant apie įpatįngus privalūmus kalbos Velfiniškiu Lie
tuviu, turui če dar pridėti, jog prasti žmonis Lietuvėj gani neAj- 
škej ištaria pabajgas žodžiu; vienok ištūrime Velfiniškiu Lietuviu 
gali pasergėti

1) gana tąnkų dėvimą bAlsa i
a) vieto ė: kArvi, nebagi, siunti, rieki (kArvė, nebAgė, siuntė, 

neko);
b) vieto e: šimi dAjkti (šimė dAjkte);
c) vieto ę: mini, tivi, savi (manę, tavę, sivę);
2) dėvimą sąmmišia e (= la)
a) vieto i: saky'ke, rašyke (sakyki, rašyki); šaky'te, rašyto 

(sakyti, rašyti);
b) vieto e: sakėj, rašej, sAkome, rAšomc, sAkote, rAšote, kAr? 

vej, nabagėj, knygoje, sėkloje, su kalinėjs, su gyvulejs, naktysė 
akysė (sakėj, rašėj, sAkome, rAšomc, sAkote, rAšote, kArvej, na- 
bAgej, knygoje, sėkloje, su kalinėjs, su gyvfilejs, naktysė, akysė);
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c) vieto ė: ūžės, vūrles, vadinamės, ginamės, vadinatės, gi
natės (ūžės, vūrlės, vadinamės, giriamės, vadinatės, giriatės);

d) vieto sudėtinia lė: didiėje, balticje (didiėjiė, baltiejiė).
3) Sąmmišis nosinis balsas ę tąnkej dėvimas yra vieto noslma 

ę. nūšlę, rėžę, sikęs, sakysęs, minęs, tivęs, sivęs ir nūšlęn, ro- 
žęn, sikęns, sakysęns, minęns, tivęns, sūvęns (nūšlę, rėžę, sikęs, 
sakysęs, minęs, tivęs, sivęs).

Spausdindamas šias dainas, daugel naudojau pašalpa garsingojo Kaza- 
niaus Universiteto profesoriaus pono Jono Bodueno de Kurtene (Baudouin 
de Courtenay), kursai, skaitydamas su manimi drauge didesnę dalį korek
tūros, žėdname atsitikime teikės man išreikšti savo pasergėjimus. Už tai 
šiam mokslo vyrui iš visos širdies dėkavoju.
tO dienoj karvelio mėnesio 
1883 metuose Kazaniuje

Jons Juškevičė



LIETUVIŠKOS 
SVOTBINĖS 

DAINOS 
i 

DALIS



PIRMA DAL1S VESELIJOS DAJNU.

D ž j n O 8.

1) Ąnt pažįnstuviu ir mėglavimos.

1. Vid.

i Šalę kėlu-
Viėškelėlu
Auga žūlas Į . , 
Ąnžfilėlis. | 4 S

4 Parūdyk ma 
Vieškelėlį 
Prieš tąn didį
Kalnužėlį.

2 Tam ąnžfile, 
Tam žalūmjam 
Kuku rajba 
Gegužėlė.

з Tu gegutė, 
Tu rajboji, 
Parėdyk ma 
Vieškelėlį.

5 Prieš tąn didį 
Kalnužėlį, 
Kur aug mūnu 
Mergužėlė.

6 Kur aug mž,nu 
Mergužėlė, 
Kur slauniūusia 
Giminėlė.

7 Rodą būčiau 
Parėdyti, 
Ne vėlyja 
Vanagėlis.

e Jok, brolėli, 
Jok, jaunasis, 
Prieš tąn didį 
Kalnužėlį.

*) ds = du syk.
„Svotbinių dainą“ pirmasis puslapis



VESTUVIŲ DAINŲ PIRMOJI DALIS

1. DAINOS PER PAŽINTUVES IR MEGLAVIMĄSI

1

Vidikytė

l. Salia kelio 
Vieškelėlio

6. Kur aug mano 
Mergužėlė, 
Kur slauniausia 
Giminėlė.

Auga žaliasl % 
Ąžuolėlis. Į

2. Tam ąžuole, 
Tam žaliajam, 
Kukuoj raiba 
Gegužėlė.

7. — Rodą būčiau 
Parodyti, 
Nevelija 
Vanagėlis.

3. — Tu gegute, 
Tu raiboji, 
Parodyk man 
Vieškelėlį;

8. Jok, broleli, 
Jok, jaunasis, 
Prieš tą didį 
Kalnužėlį.

4. Parodyk man 
Vieškelėlį 
Prieš tą didį 
Kalnužėlį;

9. Kai užjosi 
Prieš kalnelį, 
Tu ten rasi 
Kiemužėlį;

5. Prieš tą didį 
Kalnužėlį, 
Kur aug mano 
Mergužėlė;

10. Tu ten rasi 
Kiemužėlį, — 
Auga tavo 
Mergužėlė;
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11. Auga tavo 
Mergužėlė 
Pas senuosius 
Tėvužėlius;

12. Pas senuosius 
Tėvužėlius, 
Tarp jaunųjų 
Brolužėlių, —

13. Kur jauniausia 
Ir slauniausia, 
Ir brolelių 
Mylimiausia;

14. Kur brolelių 
Mylimiausia, — 
Tai tavei ji 
Bus geriausia.

•S1

1 Žvaigždutė prieš dainos eilės numerį rodo, kad šioje knygoje įdėta jos melodija.

Bakšaitienė

Var. 65

1. Aš prašiau dievo 
Per visas dienas, 
Kad būt miglots rytelis, l 2 k 
Ūkanota dienelė, j

2. O kad nematytų
Mane žmoneliai 
Nuo mergužės parjojant, 
Nuo jaunosios parjojant.

3. Matyt nematė, 
Praste suprato 
Ant juodbėrio žirgelio, 
Ant tymelio balnelio.

4. — O kur tu buvai,
Mano sūneli,
Kodėl šarmots žirgelis, 
Miglota kepurėlė;

5. Sarmots žirgelis, 
Miglota kepurėlė, 
Ūkanots balnelis, 
Rasota sermėgėlė?

6. — Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Jojau lygiais laukeliais, 
Lankiau kalne rugelius.

7. — Tu jodinėjai 
Lygiais laukeliais, 
Lankei kieme mergelę 
Ir jos žalią rūtelę.

8. — O tai tai tiesa, 
Mano tėveli: 
Lankiau kieme mergelę 
Ir jos žalią rūtelę.
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9. Ei, nebark, nebark 
Mane, tėveli: 
Graži mano mergelė, 
Graži mano jaunoji,

10. Graži 
Meili 
Meili 
Gerų

žiūrėti, 
kalbėti, 
kalbėti, 
tėvų dukrelė;

11. Gerųjų tėvų, 
Tėvų dukrelė, — 
Dievas žino budelį, 
Mergelės išmonėlę.

*3
Teresienė

1. — Gerk gėręs, brolyti,^ 
Dūmok ir namo, J 
Rūgoja uošvelė
Ir laigonužiai.

2. — Nerūgok, uošvele, 
Ilgai sėdėjau, 
Aš tavo dukrelės 
Labai norėjau:

3. Išsamsčiau upelius 
Bebraidydamas, 
Parjodžiau žirgelį 
Bemudrindamas.

4. — Nežadėk, močiute, 
Aš jo nenoriu: 
Per puikus žentelis, 
Mandras žirgelis:

5. Su pirmu karteliu 
Žemužę skardė, 
Su antru žodeliu 
Mane pravirkdė.

6. — Mergyte jaunoji, 
Dėl ko supykai, 
Ar dėl to, mergyte, 
Kad retai lankiau?

7. Tolimas kelelis, 
Giružėj klystu, 
Aš savo mergelės 
Dar nepažįstu.

8. Statyčiau stulpelį, 
O kad neklysčiau, 
Lankyčiau mergytę, 
O kad pažinčiau.

9. — Mergyte jaunoji, 
Tekėk už manęs!
— Bernyti jaunasis, 
Daug skolos turi!

10. — Mergyte jaunoji, 
Kas tau pasakė, 
O kas tau taip greitai 
Zinužes piešė?
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11. — Pupkaimio vaikinai 
Tai man pasakė, 
Veliuonos mokiniai 
Zinužes piešė.

12. Gystėnų vaikinai 
Manęs norėjo, 
Pelučių didžpilviai 
Jiems pavydėjo.

13. — Už manęs, mergyte, 
Varge nebūsi: 
Nei kuisi, nei malsi, 
Nei duonos kepsi;

14. Nei kuisi, nei malsi, 
Nei duonos kepsi, 
Užpečky sėdėsi, 
Smulkiai bezdėsi.

4

Mockytė

1. Gerkim, broliai,! „ , 
Uliavokim, I

4. Zėdną dieną 
Į vaiskelį, 
Zėdną dieną 
Ant vainelės.

Rytoj šventa — 
Išmiegosim.

2. 0 tu, sese 
Lelijėle, 
Netekėki 
Už kareivio:

5. 0 tu, sese 
Lelijėle, 
Tu tekėki 
Už artojo:

3. 0 kareivis 
Zėdną dieną, 
Zėdną dieną 
Į vaiskelį;

6. O artojas 
Zėdną dieną, 
Zėdną dieną 
Su žagrele;

7. Zėdną dieną 
Su žagrele, 
Zėdną dieną 
Su jauteliais.
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5
Gvildienė

1. Kur kukuoj gegelė 
Ir lakštingalėlis? 
Ant putino šakelės.

2. Stovi brolužėlis, 
Jaunas raitojėlis, 
Ant sidabro kilpelės.

3. — O ko tu čia stovi, 
O kodėl nejoji?
Seniai laukia močiutė.

4. — O tegu laukia, 
Tegu ji nelaukia, 
Juk žino, kad negrįšiu:

5. Jūrių neplauksiu, 
Marelių nenersiu, 
Nei naktužėj vandruosiu.

6. — Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kur šią naktį nakvojai?

7. — Šile po pušele, 
Girioj po liepele, 
Po linkstančioms šakelėms.

8. — Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kas klojo patalėlį,

9. O kas tau klojo 
Margą patalėlį, 
Kas patalą purino?

10. — Siaurus vėjužėlis 
Klojo patalėlį, 
Rytvėjėlis purino;

11. Žirgužėlis mano, 
Juodbėrėlis mano, 
Prie šalelės stovėjo;

12. Balnužėlis mano, 
Tyminėlis mano, 
Ant žirgelio gulėjo;

13. Kilpužėlės mano, 
Auksinėlės mano, 
Prie šalelės svyravo;

14. Plintelė mano, 
Sviesūnėlė mano, 
Prie šalelės kybojo;

15. Kepurėlė mano, 
Sirminėlė mano, 
Ant galvelės purpėjo;

16. Kuskužėlė mano, 
Silkinėlė mano, 
Ant kaklelio veržėjo;

17. Juostužėlė mano, 
Seržinėlė mano, 
Ant širdelės gulėjo;

18. Cebatėliai mano, 
Vaksonėliai mano, 
Ant kojelių gurgždėjo.
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6
Maštauskienė

1. Jau aušta aušrelė, 
Užteka saulelė, 
Sėdi mano motinėlė 
Už balto stalelio,

2. Sėdėdama rymo, 
Rymodama kalba: 
— Kodėl tavo, dukrytėle, 
Vainikas miglotas?

3. — Anksti rytą kėliau, 
Vandenėlio ėjau, 
Tai ant mano vainikėlio 
Miglužė užkrito.

4. — Netiesa, dukrele, 
Nevierni žodeliai, 
Tai tu savo bernužėlį 
Laukeliu lydėjai,

5. Laukeliu lydėjai, 
Žodelį kalbėjai, 
Tu su savo bernužėliu 
Dūmužę dūmojai.

6. — Tai tiesa, močiute, 
Tai vierni žodeliai, 
Tai aš savo bernužėlį 
Laukeliu lydėjau,

7. Laukeliu lydėjau, 
Žodelį kalbėjau, 
Aš su savo bernužėliu 
Dūmužę dūmojau.

Samuolienė

1. Joju per kiemą, 
Girdžiu per sieną: 
Ai, audžia dunzgalg 
Plonas drobeles. |

3. Parodyk savo 
Skaisčius veidelius, 
Baltų rankelių 
Sunkius darbelius.

2. — Praverk, mergele, 
Stiklo langelį, 
Parodyk savo 
Skaisčius veidelius;

4. Močiutė tarė 
Užtarydama: 
— Neverk, dukrele, 
Stiklo langelį:
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5. Išnaravos tavo 
Visą budelį, 
Išbandavos tavo 
Ir išmonėlę!

6. — Naravok, šelmi, 
Bėrą žirgelį, 
Išbandavoki 
Žirgo budelį.

7. Išnaravojo 
Mane močiutė, 
Kol užaugino, 
Kol užnešiojo,

8. Kol užnešiojo 
Ant baltų rankų, 
Kol išmokino 
Sunkių darbelių.

Satnuolienė

1. — Mergyte, kieno? 
Ar būsi mano?
— Rodą būčiau, bernužėli, 
Nemoku darbų.

2. — Ąžuolo vytis 
Darbų išmokins, 
Žalio beržo rykštužėlė 
Anksti pribudins.

3. — O aš mislijau, 
Kad tu didis pons, 
Kad į akis pažiūrėjau. 
Lopytas žiupons.

4. O aš mislijau, 
Kad tu bajoras, 
Kad į akis pažiūrėjau. 
Gancnas čigonas.

*9
Satnuolienė

Var. 114, plg. 702

1. — Mergyte mano, 
Tekėk už manęs, 
Tai tu nežūsi, 
Varge nebūsi:

2. Po mano vartais 
Jovarai žydi, 
O iš kraštelių 
Žalios rūtelės;

3. O iš kraštelių 
Žalios rūtelės, 
O vidurėly 
Vis vainikėliai.

4. — Meluoji, šelmi, 
Tu naravoji, 
Nuo motinėlės 
Mane vilioji:
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5. Po tavo vartais 
Jūrės marelės, 
O iš kraštelių

8. Tai tu nedirbsi 
Sunkių darbelių, 
Tai tu nevargsi 
Didžių vargelių.Žali maureliai;

6. O iš kraštelių 
Žali maureliai, 
0 vidurėly 
Vis dumblynėlis!

9. — Aš velij slūžyt 
Trejus metelius 
Ir išpažinti 
Didžius vargelius;

7. — Mergyte mano, 
Tekėk už manęs, 
Už manęs jauno, 
Už artojėlio.

Ю. Ir išpažinti 
Didžius vargelius, 
N’už tavęs eiti, 
Šelmi berneli:

11. Tu n’artojėlis, 
Tik girtuoklėlis, 
Tamsių naktelių 
Tu blūdonėlis!

1O

Staniulytė

l. — Kirsdinčiau uoselį 4. — Meluoji, bernyti, 
Netiesą kalbi: 
Ne savo žirgeliu 
Pas mane jojai;

Ir ąžuolėlį, 
Dirbdinčiau tiltelį) % 
Per Nemunėlį; j

2. Dirbdinčiau tiltelį 
Per Nemunėlį, 
Lankyčiau mergelę 
Kas vakarėlį.

5. Ne savo žirgeliu 
Pas mane jojai, 
Ne savo žiedelį 
Man dovanojai, —

3. Sulaužiau tiltelį 
Pirmu karteliu, 
Pravirkdžiau mergelę 
Pirmu žodeliu.

6. Brolelio žirgeliu 
Pas mane jojai, 
Seselės žiedelį 
Man dovanojai.
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7. — Mergyte jaunoji, 
Kas tau pasakė, 
Kas tau taip greitai 
Gazietas rašė?

8, — Tie patys bernyčiai 
Tai man pasakė, 
Iš Vilniaus mokiniai 
Gazietas našė.

11

Gotautienė

l. Nemunėly
Daug žuvelių, —
Eisva mudu 
Du broleliu 
Pažvejoti.

2. Ką sugausva, 
Tą paleisva, 
Ale savo 
Mergužėlę 
Nepaleisva.

3. Kai aš jojau . 
Vieškelėliu, 
Ir sutikau 
Sau mergelę 
Vieškelėliu.

4. Nei man joti, 
Nei stovėti, 
Nei su savo 
Mergužėle 
Pakalbėti.

5. Be miglelės, 
Be šarmelės 
Užsidėsi 
Kepurėlę 
Ant galvelės;

6. Be ugnelės, 
Be liepsnelės 
Užsidėsi 
Širdužėlę 
Ant mergelės.

•12

Norvilienė

Var. 40, 82, 207

1. O kad aš ganiau 
Brolio bėrus žirgelius, 
O aš pamačiau 1 2 k 
Našlužj atjojantį. I

2. Užjok, našluži, 
Į mano tėvo dvarą, 
Užjok, senasis, 
Į mano tėvo dvarą.
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3. Ten tave sodins 11. Užjok, bernuži, 
į mano tėvo dvarą, 
Užjok, jaunasis, 
Į mano tėvo dvarą.

Nuo aklojo kuinelio, 
Ten tave įves 
l margąjį dvarelį;

4. Ten tave sodins 
Už juodojo stalelio, 
Ten tave užgers 
Juodu kaušu šarmelio.

12. Ten tave sodins 
Nuo bėrojo žirgelio, 
Ten tave įves 
Į margąjį dvarelį;

5. Per aslą eisi, — 
Aš jauna pastūmėsiu, 
Ant kuino sėsi, — 
Kuinelį pabaidysiu;

13. Ten tave sodins 
Už baltojo stalelio, 
Ten tave užgers 
Aukso vyno kūbkeliu.

6. Per kiemą josi, — 
Kurteliais užpiudysiu, 
Per vartus josi, — 
Vartelius užkilnosiu;

14. Per aslą eisi, — 
Aš jauna palydėsiu, 
Ant žirgo sėsi, — 
Žirgelį palaikysiu;

7. Per lauką josi, — 
Galvažudžius samdysiu 
Ir galvažudžius 
Tave mušti prašysiu:

15. Per kiemą josi, — 
Kurtelius numaldysiu, 
Per vartus josi, — 
Vartelius atkilnosiu;

8. „Ai, muškit, muškit, 
Galvažudžiai, našlelį, 
Kad jis negrįžtų 
Į mano tėvo dvarą,

16. Per lauką josi, — 
Lydūnėlius samdysiu 
Ir lydūnėlius 
Tave lydėt prašysiu:

9. Kad n’išviliotų 
Nuo tėvo dukrelę, 
Kad neperkalbėtų 
Nuo brolelio seselę!“

i 7. „Lydėkit, lydėkit, 
Lydūnėliai, bernelį, 
Kad jis sugrįžtų 
Į mano tėvo dvarą,

10. 0 kad aš ganiau 
Brolio bėrus žirgelius, 
0 aš pamačiau 
Bernužį atjojantį.

18. Kad išviliotų
Nuo tėvelio dukrelę, 
0 kad perkalbėtų 
Nuo brolelio seselę!“
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*13
Sopytė

Var. 290

l. 0 kad aš jojau 
Per buko girelę,

6. — Labs ryts, labs vakars, 
Uošve motinėle, 
Ar jau kėlė dukrelė?Laužiau beržo rykštelę.

2. Ai, laužiau, laužiau 
Berželio rykštelę, 
Baudžiau bėrą žirgelį.

7. — Mano dukrelė, 
Tavo mergelė, 
Tai seniai kėlė, 
Tai seniai sėdi,3. — Al žirgai, žirgai, 

Žirgai juodbėrėli, Ziūr pro stiklo langelį.

Ar tau parūpo 
Didi kelionėlė, 
Ar ši tamsi naktelė?

8. — Ai, išeik, išeik, 
Mano mergužėle, 
Ant šio didžio dvarelio.

4. — Nei man parūpo 
Didi kelionėlė, 
Nei ši tamsi naktelė,

9. — 0 aš nenoriu 
Tave, bernužėli, 
Aš neisiu ant dvarelio.

5. Tik man parūpo 
Jaunoji mergelė, 
Ši jaunoji mergelė.

Ю. — Kad tu taip puiki, 
Perlabai mandri, 
Liki sveika, mergele!

H. Trotysiu žirgelj 
Ir tymo balnelį, — 
Gausiu kitą mergelę.

Višinskienė

Var. 37, 64, 140, 217

l. Saulelė tekėjo, 
Berželiai mirgėjo, 
Mudu mielu brolužėliu 
Žirgelius balnojov.

2. Žirgelius balnojov, 
Tarp savęs dūmojov: 
Mudu mielu brolužėliu 
Josiv pas mergelę.
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3. Per laukelį jojau, 
Laukelis dunzgėjo; 
Per šilelį jojau, 
Šilelis skambėjo; 
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

4. O kad prijojau 
Uošvelės dvarelį, 
Uošvės vartai užrakinti, 
Sargai pastatyti;

5. Vartai užrakinti, 
Sargai pastatyti, — 
Kai prijojau uošvės dvarą, 
Šoviau į mūrelį.

6. Išeina uošvelė, 
Mergos motinėlė, 
Davė man baltą rankelę, 
Vedė už stalelio.

7. Aš patsai už stalo, 
Žirgeliai ant dvaro, 
Lauke lijo, rasa krito' 
Ant mano žirgelio.

8. Laigonėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Kad priėmėt mane jauną. 
Priimkit žirgelį.

9. Per dvarelį jojau, 
Atgalion žiūrėjau: 
Verkia mano mergužėlė, 
Kaip aguona krinta.

10. Neverki, mergele, 
Raminki širdelę, 
Rasi būsi laimos skirta. 
Būsi mano miela.

Sadauskienė

1. Susidūmojo 
Silkelis su stygele, 
Susikalbėjo 
Bernelis su mergele.

3. Kam paviliojai 
Nuo močiutės dukrelę. 
Kam perkalbėjai 
Nuo brolelių seselę?

2. O tu, berneli, 
Tu didis šalbierėli, 
Kam paviliojai 
Nuo močiutės dukrelę;

4. Gyreis, bernužėli: 
Kalne rugiai liūliuoja 
O pakalnužėly 
Kvieteliai geltonuoja,
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5. Ant kalno liūliavo 
Mėlynos uosilkėlės, 
O pakalnužėly 
Geltonavo svėrelės.

6. Gyreis, bernužėli: 
Stainioi penki žirgeliai 
O staldužėlėj
Šeši šėmi jauteliai, —

7. Stainužėlėj stovi 
Tik du bėru žirgeliu, 
O staldužėlėj — 
Pora kūdų jautelių.

*16
Norvilienė

l. Šėriau žirgelį 
Per rudenėlį, 
Kas subatos rytelį 
Savo bėrą žirgelį 
Pamuštravosiu.

2. Nedėlios rytą 
Jočiau į bažnyčią, 
Atlankyčiau mergelę, 
O jos smūtną širdelę 
Pats suraminčiau.

3. Per lauką jojau, 
Su žirgu kalbėjau: 
— Ar nubėgsi, žirgeli, 
Su pusantro štundelio 
Šimtą mylelių?

4. — Bėgti nubėgsiu, 
Tave nunešiu, — 
Jei bus sraunūs upeliai, 
Išvingiuoti keleliai, — 
Nedatrivosiu.

5. — Bėk, bėk, žirgeli 
Mano juodbėrėli, 
Kai pribėgsi lankelę, 
Apsistoki, žirgeli, 
Ten paganysiu;

6. Bėk, bėk, žirgeli 
Mano juodbėrėli, 
Kai pribėgsi upelį, 
Apsistoki, žirgeli, 
Ten pagirdysiu;

7. Bėk, bėk, žirgeli 
Mano juodbėrėli, 
Kai pribėgsi dvarą, 
Apsistoki, žirgeli, 
Ten pastat/siu.

8. Per girią jojau, 
Girioj nakvojau, 
Klumpa smunka žirgelis- 
Dėl neviernių žodelių. 
Dėl neteisiųjų.
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9. O ir prijojau 
Uošvelės dvarą: 
— Išeik, išeik, uošvele, 
Atkelk manei vartelius, 
Atdaryk duris.

10. O ir išėjo 
Sena uošvelė, 
Išein sena uošvelė, 
Atkel naujus vartelius, 
Prašo žentelį.

11. — Uošvele mano, 
Senoji mano, 
Nežadėki dukrelės 
Nė už vieno bernelio, 
Kaip tik už manęs.

12. — Mergele mano, 
Lelijėle mano, 
Tu pas mane taip būsi, 
Kaip daržely rūtelė 
Tarp žolynėlių.

13. Vaikščioj mergytė 
Po rūtų daržą: 
— Sudiev žalioms rūtelėms, 
Jau aš daugiau nesėsiu 
Nei neravėsiu.

14. Vaikščioj bernytis 
Po vyšnių sodą, — 
Taip jis gražiai dainavo, 
Kaip tas mažas paukštelis 
Lakštingalėlis.

*17

Blažienė

L Tėvyti mano,
2 k.

5. Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Tėveliui dėkavojau.

Senasis mano,
Šerk man bėrą žirgelį,

2. 0 kai nušersi 
Bėrą žirgelį, 
Uždėk tymo balnelį,

6. Per lauką jojau, 
Gražiai dainavau, 
Su žirgeliu kalbėjau:

3. 0 kai uždėsi 
Tymo balnelį, 
Prisek aukso kilpeles,

7. — Žirgeli mano, 
Juodbėrėli mano, 
Kur yr mano mergelė?

4. O kai prisegsi 
Aukso kilpužėles, 
Aš sėsiu ant žirgelio.

8. Per girią jojau, 
Iš plintelės šoviau, 
Giružė suskambėjo,
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9. O kai prijojau 
Uošvelės dvarelj, 
Žalio vario vartelius:

10. — Ei, išeik, išeik, 
Uošve motinėle, 
Atkelk vario vartelius!

11. O aš pamačiau 
Savo mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely.

12. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Suskink rūtų kvietkelę,

13. O suskink, suskink 
Rūtų kvietkužėlę 
Už juodos kepurėlės.

14. Vieną pridėjau, 
Antrą prisegiau, — 
Vis vėjelis nupūtė.

18
Sutkaitis

49

l. Vakar dieną 
Aukštam svirne 
Trys mergytės 
Šilkus suko.

6. — Bernužėli 
Dobilėli, 
Kur mes tave 
Pakavosim:

2. Viena verpė, 
Antra audė, 
0 ši trečia 
Šilkus suko.

7. Ar stainelėj 
Tarp žirgelių, 
Ar daržely 
Tarp rūtelių?

3. — Motinėle 
Sengalvėle, 
Pažadėk man 
Tą dukrelę,

8. — Ne stainelėj 
Tarp žirgelių, 
Tik daržely 
Tarp rūtelių.

4. Pažadėk man 
Tą dukrelę, 
Kuri vakar 
Šilkus suko.

9. Kai langelį 
Pravyrėsit, 
Mane jauną 
Paminėsit:

5. Jei neleisi 
Tos dukrelės, 
Aš numirsiu 
Šią dienelę!

Ю. „Bene tas čia 
Gul bernytis, 
Katras mirė 
Dėl mergytės.“

4. Lietuviškos svotbinės dainos, I



*19
Daškauskienė

l. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Dievuliau varguolėlių, 
Ar dievo duota, 
Laimužei lemta 
Man taip toli mergelė.

2. Kad jojau per girelę 
Žaliuoju pušynėliu, 
Ui, taškė blaškė 
Pušų šakelės
Mano skaisčius veidelius.

3. Kad jojau per laukelį 
Žaliuoju pūdymėliu, 
Vėjužis pūtė 
Skaisčius veidelius, 
Saulė kaitin žirgelį.

4. Kad jojau ūlyčėle 
Juoduoju purvynėliu, 
O ir sutaškė 
Juods purvynėlis 
Mano brangias sukneles.

5. Kad prijojau dvarelį, 
Mergužės tėviškėlę, 
Ir šaute šoviau, 
Ir šaukte šaukiau, — 
Nieks mane neišgirdo.

6. Ir išeina uošvelė, 
Mergužės motinėlė: 
„Ar sveiks atjojęs, 
Mano ženteli?
Nusėski nuo žirgelio!“

7. Kad sėdau nuo žirgelio, 
Nuo savo juodbėrėlio, 
Oi, sklydur lydur 
Brangios suknelės 
Nuo žirgelio nusėdant.

8. Kad ėjau per dvarą, 
Per misingės tiltelį, 
Ui, skamba aida 
Aukso pentinai 
Prie jukto čebatėlių.

9. Kad sėdau už stalelio 
Prie mergelės šalelės, 
Ui, tviska blizga 
Povo plunksnelė
Už kiaunių kepurėlės.

*20
Norvilienė

l. Ui, ui, ui, ui, ką daryti, 
Reik man stoną permainyti, 
Tik nežinau, o kur yra 
Dėl manęs mergaitė čyra.

2. Agė maža kaipo ožka, 
Einant josios kaulai poška 
Tikra tiesa, be apkalbos, 
Maž sau ji uždirba algos.
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3. Agnė yr žvaira, kuprota, 
Nevesčiau, kad ir bagota, 
Kad aš jąją vest norėčiau, 
Į mane šnaira žiūrėtų.

4. Jadvė — ta būtų į štantą, 
Kad vis šlapia kaip ir vanta, 
Kas mielą žėdną rytelį 
Vis su stintoms atsikelia.

5. Marė nor vyrus prigauti, 
Vadin tankiai grybų rauti, 
Nusibėgus krūme sėdi, 
Senų jaunų nesigėdi.

6. Ulė tada labai maudžia, 
Kad kelines tiktai audžia, 
Kad aš tokią vest norėčiau, 
Nė kelinėms neavėčiau.

7. Ieva — toji labai meili, 
Bernužėliai ryja seilę, — 
Tuščia tavęs — durnavok, 
Su bernužiais uliavok!

8. Rožė — toji būtų daili, 
Ant vaikinų labai smaili, 
Kad aš jąją parsivesčiau, 
Su ja gulti negalėčiau.

9. Marcė — ta būtų šauniausia, 
Ant vaikinų yr smailiausia: 
Kad jos niekas nesuvaldo, 
Nėr pakajaus nė ant staldo.

10. Elzė dideliai meilinga, 
Ana yra ir gailinga, 
Tiktai bėda, kad daug ėda, 
Namie ir svečiuos bus gėda.

11. Katrė juoda kaip cigonka, 
Ėst lašinių jai nekanka: 
Edą mėsą pėtnyčioje 
Ir su žydais subatoje.

12. Justė eina į bažnyčią 
Pasirodyt žmonėms tyčia, 
Dėl to jąją neužkenčia, 
Kad su žydais šabą švenčia.

13. Antė daug pikto padarė, 
Kad kaimynus savo barė, 
Ir kaimynai jos nekenčia, 
Kad jiji visuomet šnerkščia.

14. Aidė žiūrint būtų daili, 
Ant šokimo labai smaili, 
Ką aš biednas padarysiu, 
Iš jaunimo n'išvarysiu.

15. Kastė yra labai šauni, 
Ant šokimo labai mauni, — 
Tuščia tavęs, šok sau viena. 
Kad pasilsėčiau aš vienas!

16. Magdė — ta pautus parduoda, 
Niekad ubagams neduoda, 
Į karčemą po daug neša, 
Pasigėrus plaukus peša.

17. Uršė kaipo kvietka žydi, 
Arielkos visiems pavydi, 
Pati geria kiek priguli, 
Naktį šoka, dieną guli.

18. Petrė yr kytra be galo, 
Geria arielką ir alų, 
Liūbij tankiai uliavoti, 
Nenor sunkiai prociavoti.
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1S. Jonė — negerai ji daro, 
Arielką per gerklę varo, 
Naktį geria uliavoja, 
Dieną miegu permiegojo.

20. Pružė stora kaip bačka, 
Ji su savim turi plėčką, 
Įsipylusi sklėnyčią, 
Antrą, trečią geria tyčia.

21. Morta būtų maldingiausia, 
Meldžias jiji kuo ilgiausiai. 
Iš bažnyčios kai išeina, 
Visus šinkus ji apeina.

22. Ona tartum būt be grieko, 
Į akis nesako nieko, 
Už akių kaip kalė loja 
Ir su savo rankoms ploja.

23. Brige — ta būtų geriausia, 
Ana būtų ir meiliausia: 
Šiaip ji meiliai pabučiuoja, 
Pabučiavusi nuspiauna.

24. Juzė — mergina lėčiausia, 
Jiji būtų kuo greičiausia, 
Tik pas jąją nėra rėdos, 
Kad su vyrais apsileidžia.

25. Palionė — ta labai mandra: 
Kad eina, nulenkus galvą, 
Nors ir pro žmogų geriausią 
Ein pro šalį susiraukus.

26. Monė — ta vis ašaroja, 
Užsimerkusi vaikščioja, 
Bėda tokią parsivedus, 
Kad jajai tuoj reikia vado.

27. Alė būtų laba merga, 
Būtų gera gaspadinė: 
Baltai šaukštus sumazgoja 
Ir po suolu pakavoja.

28. Barbė taipo būtų dikta, 
Tiktai bėda, kad ji pikta, 
Kaip meška pyksta, niurna, — 
Tuščia jos, kad tokia durna.

29. Julė yra labai pikta, 
Ant smogimo yra dikta, 
Mažus vaikus lauką vaiko 
Ir į galvą smogti taiko.

30. Zapė — toji būtų drūta, 
Tik jos širdis labai rūsta, 
O jos kasos kaip kanapės, 
Stačios akys kaipo žvakės.

31. Gendrė tur didžią piktybę, 
Užlaiko ilgai rūstybę: 
Dėl vienos kūdosios strovos 
Kas subatą ein į provą.

32. Visas mergas šalin mesčiau, 
Zuzę aš sau parsivesčiau, 
O ta Zuzė — ji ne driskė. 
Ji bus gera moteriškė.
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21
Blažienė

l. Užaugino 
Mane motinėlė, 
Užaukavo 
Ant baltų rankelių.

2. Kad mes buvom 
Trys jauni broleliai, 
Mes turėjom 
Tris rožnius žirgelius:

3. Vienas buvo 
Juodas kaip sabalas, 
Antras buvo 
Mėlyns kaip karvelis;

4. Antras buvo 
Mėlyns kaip karvelis, 
Trečias buvo 
Margas kaip genelis.

5. Su juoduoju 
Į vainelę josiu, 
Mėlynuoju 
Į glitelę stosiu,

6. O marguoju 
Savo žirgužėliu 
Aš nujosiu 
Pias jauną mergelę;

7. Aš nujosiu 
Pas jauną mergelę, — 
Reiks man plaukti 
Per jūres mareles.

8. Dar neplaukiau 
Į pusę jūrelių, 
Susitinku 
Ežero ledelį.

9. Didi dyvai 
Prajovai stojosi, 
Kad vasarą 
Ežerai užšalo.

10. Išsigandom 
Mes jauni broleliai. 
Kur girdysim 
Rožniuosius žirgelius;

11. Kur girdysim 
Rožniuosius žirgelius, 
Kur nušveisim 
Aukso pentinėlius!

12. Užtekėjo 
Iš ryto saulelė, 
Nutirpino 
Ežero ledelį:

13. Iš kraštelio 
Girdysim žirgelius, 
Vidurėly 
Šveisim pentinėlius.

14. Kad aš jojau 
Per žalią girelę, 
Pasilaužiau 
Putino šakelę.

15. Ne tiek yra 
Putino uogelių, 
Kiek ant manęs 
Neviernių žodelių.

16. Krinta byra 
Putino uogelės, 
Taip nuo manęs 
Nevierni žodeliai.
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*22
Šopytė

1. Už stalelio sėdėdamas, 4. Ir atplaukia juods laivelis 
Su meirūnais, dimijonais, 
Su brangiais žolynėliais.

Pentinėliu skambindamas, 
Mergeles viliojau.

2. Ne mergeles aš viliojau, 
Ne jaunąsias aš viliojau, 
Savo liustužį kėliau.

5. Pirkčiau žolynų kuo brangiausių, 
Vesčiau mergelę kuo gražiausią, 
Su skaisčiai^ veideliais.

3. Už stalelio sėdėdamas, 
Pro langelį žiūrėdamas, 
Aš pamačiau laivelį.

6. Uždek, močiute, dvi liktuži, 
Pažiūrėsiu į akeles, 
Ar bus miela mergelė.

7. Dega liktis visa šviesa, 
Kalb mergužė visą tiesą, — 
Mano meilė per nieką.

23
Pavalkienė

Var. 88, 151, 209, 210, 211 ir 212

1. Augin močia dukrelę, 
Sau didžią užvadėlę,

5. Ir išvežė dukrelę 
Į svetimą šalelę,

2.

E’ e’ 12 k
Sau didžią užvadėlę.1 Į

Ar užaugsi, dukrele, 
Ar vaduosi tu mane?

6.

7.

Į svetimą šalelę 
Viduryje naktelės.

Vaikščioj sena močiutė 
Po margąjį dvarelį,

3. Ir užaugo dukrelė, 
Dukrelė lelijėlė.

8. Baltas rankas grąžino, 
Sūnytėlius kilnojo:

4. Privažiavo svetelių
Pilnas tėvo dvarelis

9. — Kelkit, kelkit, sūneliai, 
Balnokit žirgelius,

1 Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „E, e“ su antrąja eilute.
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10. Pabalnoję žirgelius, 
Vykit savo seselę.

11. Mes pavijom seselę 
Ant jūružių marelių

12. Juodam laive besėdint, 
Su laivūnu bekalbant,

13. Su laivūnu bekalbant, 
Šilkų šniūrus betaisant.

16. Jau mano vardužėlis 
Bažnyčioj apsakytas;

17. Jau mano pravardėlė 
Gromatėlėj rašyta;

18. Jau mano vainikėliu 
Altorėliai kaišyti;

19. Jau mano kaspinėliais 
Aprisėliai rėdyti;

14. — Grįžk, sesele, namoniui, 
Grąžin tave močiutė.

20. Jau mano kuskužėlėms 
Karūnėlės taisytos;

15. — Jau negrįšiu,, broleliai, 
Broleliai dobilėliai:

21. Jau mano žiedužėliai 
Bažnyčioj sumainyti.

*24

Blažienė

1. Aukštas dangus, 
Šviesios žvaigždės 
Didelės ir mažos,
Šviesus kelias 
Man berneliui 
Pas mergelę joti;

2 k.

2. Šviesus kelias 
Man berneliui 
Pas mergelę joti, — 
Kai nujojau 
Pas mergelę, 
Dar mergelė miega.

3. — Mergužėle 
Lelijėle, 
Miegu pakajinga, 
Iš kur tavo 
Puikūs rūbai, 
Juk tu slūžauninkė?

4. — Nesisiūlau 
Tau, bernyti, 
Jok pas ūkininkę, — 
Tuščios josios 
Margos skrynios — 
Ji ne darbininkė!
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25

Norvilienė, Dabkuvienė

1. Aš pas tėvelį
Tas viens sūnelis
Kaip darže diemedėlis,! %
Pas tėvelį sūnelis, I

6. O ir ateina
Sena močiutė
Iš aukštojo svirnelio 
Su sidabro rakteliu.

2. Aš nusišėriau 
Savik žirgelį 
Kaip pilką bitinėlį, 
Juodbėrėlį žirgelį.

7. — Oi, sudiev, sudiev 
Uošvei močiutei, 
Jau daugiau nelankysiu, 
Uošvele nevadinsiu.

3. O aš nujojau
I tą kiemelį, 
Kur aug mano mergelė, 
Kur rūtelių darželis.

4. O išein, išein 
Mano mergelė, 
Galvelę glostydama, 
Vainikėlį pindama.

5. Dar aš n'išgėriau 
Pusę stiklelio, 
Ir išbandžiau mergelę, 
Mergos rankų darbelį.

8. — Su ponu dievu, 
Mano ženteli, — 
Dieve laikyk dukrelę, 
Jaučiu kitą žentelį.

9. O kai parjojau 
Aš pas tėvelį, 
Šauniai barė tėvelis, 
Garsiai žvengė žirgelis:

10. — O sūnyt, sūnyt, 
Sūnyti mano, 
Nebandavok mergelių, 
Neužvedžiok žmonelių, —

11. Išbandavoki, 
Mano sūneli, 
Stainioj bėrą žirgelį, 
Savo rankų darbelį.
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•26
Dievienė

Var. 36

1. Brolužėli dobilėli, Į 
Šerk man bėrą žirgužėlį, J

2. Kai nušersi man žirgelį, 
Tai aš josiu pas mergelę.

3. Jojau lauką, jojau antrą 
Ir prijojau žalią lanką;

4. Kai prijojau žalią lanką, 
Ir nusėdau nuo žirgelio;

5. Kai nusėdau nuo žirgelio, 
Pasirėmiau ant balnelio;

6. Pasirėmiau ant balnelio, 
Sumislijau sau mislelę:

7. Kai nujosiu pas mergelę, 
Ką nunešiu dovanėlių?

8. Išsitraukčiau šviesų kardą, 
Pasipiaučiau dobilėlių,

9. Žalios lankos dobilėlių, 
Lygios pievos atolėlių.

10. Kai nujojau pas mergelę, 
Atsisėdau už stalelio,

11. Atsisėdau už stalelio
Ir padaviau dovanėles:

12. — Mergužėle lelijėle, 
Ar priimsi dovanėles?

13. — Bernužėli dobilėli, 
Prastos tavo dovanėlės:

14. Žalios lankos dobilėliai, 
Lygios pievos atolėliai.

15. — Mergužėle lelijėle, 
Aš neturiu sesužėlių,

16. Aš neturiu sesužėlių, 
Nėr kam sėti rūtužėlių, —

17. Aš pats tvėriau daržuželį, 
Aš pats sėjau rūtužėles.

18. Sėjau rūtas, sėjau mėtas, 
Sėjau žalias levendrėles;

19. Dygsta rūtos, dygsta mėtos, 
Dygsta žalios levendrėles;

20. Linksta rūtos, linksta mėtos, 
Linksta žalios levendrėles,—

21. Pasižiūrėk, mergužėle, 
Kaip tos linksta levendrėles,

22. Taip tu lenksies anytėlės, 
Kaip ugnelės kibirkšlėlėsl
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Dabkuvienė

1. Brolyčiai raitojužėliai, 
Jūs mane nekęsdami U 
Zvejužiams pažadėjot.J

2. Aš velyčiau, velyčiau, 
Antele pavirtusi, 
Po mareles plaukyti.

3. Ateis jauni žvejužėliai, 
Ateis jauni žvejužėliai 
Su naujuoju laiveliu;

4. Sugaus tave žvejužėliai, 
Sugaus tave žvejužėliai 
Su šilkiniu tinkleliu;

5. Įdės tave žvejužėliai, 
Įdės tave žvejužėliai 
Į naująjį laivelį;

6. Parveš tave žvejužėliai, 
Parveš tave žvejužėliai 
Į savo tėviškėlę;

7. Užves tave žvejužėliai, 
Užves tave žvejužėliai 
Už baltojo stalelio;

8. Sodins tave žvejužėliai, 
Sodins tave žvejužėliai 
Į baltąjį suolelį;

9. Užgers tave žvejužėliai, 
Užgers tave žvejužėliai 
Su rinckuoju vyneliu.

28
Pocalė

1. Dar gaideliai negiedojo, 
Dvariškėliai išmiegojo, 
Kelkitės, sūneliai, 
Stov žirgai pabalnoti;

2. Stov žirgeliai pabalnoti, 
Kamanėlėms pažaboti 
Prie naujų žiogrelių, 
Prie rūtų darželio.

3. Kad aš jojau per laukelius, 
Per žaliuosius biržtvynėlius, 
Pamačiau mergeles 
Lankoj šieną grėbiant:

4. Po margąja šniūrelkėle, 
Po žaliuoju vainikėliu, — 
Padorios mergelės 
Tink mano širdelei!

5. — Tu prie manęs nekalbėki, 
Aš už tavęs netekėsiu, — 
Aš turiu geresnį: 
Kalboj lagadnesnį,

6. Po žaliuoju kuntušėliu, 
Po šyvąja kepurėle, 
Ožkytais bateliais 
Su šilkų kutosėliais.
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29
Venclovienė

Var. 218

1. Ei, eiki, eiki, 
Mano draugalėle, — 
Aš kitą rudenužėlį, 
Aš kitą rudenėlį.

2. 0 kai tu išeisi, 
Mano draugalėle, 
Aprinki man vietužėlę, 
Aprinki man vietelę;

3. Aprinki vietelę, 
Aprink bernužėlį, 
Bandyk berno būdužėlį, 
Bandyk berno budelį.

*30
Bakšaitienė

1. Kad aš buvau žalnierėlis, 
Labai mandras buvau, 
Kad aš ėjau per gaselį, 
Gaselis dundėjo;

2. Kad aš ėjau per gaselį, 
Gaselis dundėjo, 
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnužė žėrėjo!

3. Ir sutinku gendrolėlį 
Gaseliu ateinant, 
Gendrolėlis — puikus ponas, 
Jis nieko nesakė.

4. 0 kai išbandysi 
Berno būdužėlį, 
Kalbėk ir man žodužėlį, 
Kalbėk ir man žodelį.

5. Ei, neiki, neiki, 
Mano draugalėle, 
Šelmis tavo bernužėlis, 
Šelmis tavo bernelis:

6. Šią naktį per naktelę 
Žirgas perstovėjo 
Pas mano aukštą svirnužėlį, 
Pas aukštąjį svirnelį.

4. Pasistačiau alutėlį 
Juodą bei geltoną, 
Aš užgėriau mergužėlę 
Baltą bei raudoną:

5. — Sveika, mano mergužėle, 
Ar būsi tu mano?
Mergužėle lelijėle, 
Tekėki už manęs!

6. — Prieidamas bernužėlis 
Mane priviliojo, 
Atstodamas bernužėlis 
Alane išvainojo:
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7. „Baltos kojos ir rankelės — 
Tai ne darbininkė, 
Balto lyciaus mergužėlė — 
Tai ne ūkininkė;

8. Už stalelio sėdėdama, 
Pro langelį žiūrėdama, 
Bernelius viliojo, 
Bernužius viliojo;

9. Jei vardeliu neprišaukė, 
Su rankele mojo, 
Jei rankele neprimojo, 
Žiedeliu viliojo.“

31

Bakšaitienė

Var. 3

l. — Mergyte jaunoji, 
Tekėk už manęs,

5. — Bernyti jaunasis, 
Kodėl nelankai, 
Tu mane mergelę 
Širdy nelaikai?

Pas mane, mergele, 
Darbų nedirbsi:

2. Nei grūsi, nei malsi, 
Nei rugius piausi, 
Už vindo sėdėsi, 
Drobeles verpsi, —

6. — Tolimas kelelis, 
Žirgelis klysta, 
Per puiki mergelė, 
Nė nepažįstu.

3. Pas mane meškutė 
Grūdžia ir mala, 
Pas mane kačiutė 
Šaukštus mazgoja;

7. Kasdinčiau stulpelį, 
Kad neklaidžiočiau, 
Ženklinčiau mergelę, 
Kad aš pažinčiau:

4. Pas mane kačiutė 
Šaukštus mazgoja, 
Pas mane laputė 
Aslelę šluoja.

8. Ant josios galvelės 
Vainiks žaliavo, 
Ant baltų rankelių 
Žiedai žėrėjo.
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•32
Aleksienė

Var. 365

1. Naktį jūrės liūliavo, 
Dieną rožės žydėjo, 
O mūsų brolelis 
Bėram žirge sėdėjo,

2. Bėram žirge sėdėjo, 
Su seselėms kalbėjo: 
— Kur josi, broleli, 
Broleli raitojužėli?

3. — O aš josiu, seselės, 
Pas jauną mergelę, 
Pas jauną mergelę 
į uošvelės dvaružį.

4. Ir išėjo uošvužė, 
Ir užkėlė vartelius: 
— Pro šalį, šalelę, 
Ženteli prasčiokuži:

5. Maža mano dukružėlė, 
Mažas dukros kraitužis, — 
Pro šalį, šalelę, 
Ženteli prasčiokužil

6. Naktį jūrės liūliavo, 
Dieną rožės žydėjo, 
O mūsų brolelis 
Bėram žirge sėdėjo,

7. Bėram žirge sėdėjo, 
Su seselėms kalbėjo: 
— Kur josi, broleli, 
Broleli raitojuži?

8. — Aš josiu, seselės, 
Pas jauną mergelę, 
Pas jauną mergelę 
Į uošvelės dvaružį.

9. Ir išėjo uošvužė, 
Ir atkėlė vartelius: 
— Į kiemą, kiemelį, 
Ženteli puikoruži:

10. Didi mano dukružė, 
Didis dukros kraitužis, — 
Į kiemą, kiemelį, 
Ženteli puikoružil

•33
Teresienė, Juškytė

Var. 168

1. O aš išėjau, 
Aš išvandravau 
Nuo tėvelio, 
Nuo motinėlės. 2 k.

2. O aš priėjau, 
Aš privandravau 
Žalią lanką, 
Lygias pievas.
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3. Toje lankelėj, 
Toje žalioje, 
Ten mergytė 
Šienelį grėbė.

10. Man negailėjo 
Tėvo močiutės, 
Tik man gaila 
Jauno bernelio.

4. Ne taip ji grėbė, 
Kaip graudžiai verkė, 
Ant grėblelio 
Pasiremdama.

11. O aš pamačiau 
Savo bernelį 
Žalioj lankoj 
Šienelį piaunant.

5. — Ai, ko tu stovi, 
Ko tu negrėbi, 
Ko, mergyte, 
Taip graudžiai verki?

12. Ne taip jis piovė, 
Kaip graudžiai verkė, 
Ant dalgelio 
Pasiremdamas.

6. — Ką aš neverksiu, 
Ką neraudosiu, 
Aš neturiu 
Senos močiutės!

13. — 0 ko tu stovi, 
Kodėl neplauni, 
Ko, bernyti, 
Graudžiai verki?

7. — Eik šen, mergyte, 
Stok prie šalelės, 
Būsiv mudu 
Draugalėliu:

14. — Ką aš neverksiu, 
Ką neraudosiu, 
Aš neturiu 
Seno tėvelio!

8. Aš be tėvelio, 
Tu be močiutės, — 
Abu mudu 
Siratėliu.

15. — Meski dalgelį 
Į žalią lanką, 
Duok, bernyti, 
Man baltą ranką!

9. 0 aš išėjau, 
Aš išvandravau 
Nuo tėvelio, 
Nuo motinėlės.

16. Davei rankelę, 
Duok ir širdelę, — 
Būsiv mudu 
Draugalėliu:

17. Tu be tėvelio, 
Aš be močiutės, — 
Abu mudu 
Siratėliu.
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*34
Mikštienė, Veličkienė

Var. 115

1. — Padėkdie, mergužėle, 
O ką veiki daržužėly? (2 k.)

2. — Rūtytėles beskinanti, 
Vainikėlį bepinanti.

3. Kam pririšai žirgužėlį 
Prie rūtelių daržužėlio?

4. — Pasakyki, mergužėle, 
Ką padarė iškadėlę?

5. — Ir išlaužė tvorynėlius, 
Išmyniojo žolynėlius.

6. — Pasakyki, mergužėle, 
O ko verti žolynėliai?

7. — Mano verti žolynėliai 
Dviejų trijų šimtužėlių.

8. — Pastatyki stalužėlį, 
Pavadinki tėvužėlį, 
Atskaitysiu šimtužėlius.

9. — Nestatysiu stalužėlio, 
Nei vadinsiu tėvužėlio, 
Nei skaityki šimtužėlius.

10. Vesk žirgelį iš stainelės, 
Alane jauną už rankelės!

35
Didžpinigaičiukė

Var. 356, 376

1. Šalta žiemelė, 
Salts rudenėlis, 
Salt man vienai gulėti.

2. Parduočiau stakles 
Ir plonas drobes, 
Samdyčiau artojėlį.

3. O ir išgirdo 
Jaunas bernelis, 
Stainelėj stovėdamas.

4. — Neparduok staklių, 
Nei plonų drobių, 
Nesamdyk artojėlio:

5. Jaunai mergelei 
Kaip lelijėlei 
Aš būsiu artojėlis:

6. Lauką užarsiu, 
Sieną nupiausiu, 
Prigulsiu prie šalelės.

63



7. Salta žiemelė, 
Salts rudenėlis, 
Salt man vienam gulėti.

8. Parduočiau žirgą 
Ir kamanėles, 
Samdyčiau audėjėlę.

9. O ir išgirdo 
Jauna mergelė, 
Daržely stovėdama.

10. — Neparduok žirgą, 
Nei kamanėles, 
Nesamdyk audėjėlės:

11. Jaunam berneliui 
Kaip dobilėliui 
Aš būsiu audėjėlė:

12. Plonai suverpsiu, 
Tankiai išausiu, 
Prigulsiu prie šalelės.

*36
Bakšailienė

Var.

1. Tu įsibauski, 
Brolau, žirgelj, 
Kelužį keliaudamas, 12 k 
Pas mergužę jodamas, j

2. O kai nujosi 
Pas mergužėlę, 
Sumudrinki žirgelį. 
Pakol atkels vartelius.

3. O ir išėjo 
Sena uošvelė, 
Ir atkėlė vartelius. 
Įleido j dvarelį,

4. O švogerėliai, 
Balti broleliai, 
Atėmė žirgužėlį, 
Įvedė į stainelę,

5. O švogerkėlės, 
Jaunos seselės, 
Atėmė pirštinėles, 
Pilkąją sermėgėlę.

6. — Labs ryts, labs vakars 
Uošvei močiutei, 
Ar yr namie mergelė, 
Tavo jauna dukrelė?

7. — Tavo mergelė, 
Mano dukrelė, 
Serga labai, negali, 
Gul aukštame svirnely.

8. — O švogerkėlės, 
Jaunos seselės, 
Atduokit pirštinėles. 
Pilkąją sermėgėlę,
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9. O švogerėliai, 
Balti broleliai, 
Atduokit žirgelį, > 
Išveskit iš stainelės.

10. O jau sudievu 
Uošvei močiutei, 
Jau daugiau nelankysiu, 
Uošvele nevadinsiu.

11. — O kaip sau žinai, 
Žentai sūneli, 
Dievai laikyk dukrelę, 
Atjos ir kits žentelis.

12. O kai parjojau 
Pas tėvužėlį, 
Šauniai barės tėvelis, 
Alsiai žvengė žirgelis.

13. — Ei sūnyt, sūnyt 
Darbininkėli, 
Neužvedžiok žmonelių, 
Nebandavok mergelių!

14. Išsibandyki, 
Mano sūneli, 
Savo kojų žingsnelius, 
Baltų rankų darbelius.

*37
Norvilienė, Cvirkienė

Var. 14, 64, 140, 178

1. Abu mudu jaunu, 
Abu neženotu, 
Josva mudu brolužėliu 
Mergų žvalgavoti.

2. O dar neprijojov 
Rūkščionių kiemelio, 
Svyruoj linkuoj dirsių varpos 
Po žirgo kojelių.

3. Kad mudu prijojov 
Rūkščionių kiemelį, 
Ir pasmirdo dygūs dagiai, 
Dygios dilgėlėlės.

4. Išeina močiutė 
Iš žąsų tvartelio, 
O jos jauna dukružėlė 
Iš dagių darželio.

5. Senoji močiutė 
Juoda kaip kuoselė, 
O jos jauna dukružėlė 
Murza kaip varnelė.

6. Išeina mergelė 
Iš dagių darželio, 
Graži dygi mergužėlė 
Kaip dagių kvietkelė.

7. Abu mudu jaunu, 
Abu neženotu, 
Josva mudu, brolužėli, 
Mergų žvalgavoti.

8. Kai jau mes prijojov 
Veliuonos laukelių, 
Svyruoj linkuoj kviečių varpos 
Po žirgo kojelių.
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9. O dar neprijojov 
Veliuonos miestelio, 
Ir pakvipo rūtos mėtos, 
Baltos lelijėlės.

10. Išeina močiutė 
Iš aukšto svirnelio, 
O jos jauna dukrytėlė 
Iš rūtų darželio.

11. Senoji močiutė 
Balta kaip gulbelė, 
O jos jauna dukružėlė 
Skaisti kaip roželė.

12. Išeina mergelė 
Iš rūtų darželio, 
Graži, meili mergužėlė 
Kaip rūtų kvietkelė.

•38

Blažienė

Var. 20

1- — Ai geneli, geneli, 1 2 k 
Kod nesiženiji? j 
— Ką, dievas, ženysiuos, 
Kur gulovą gausiu?

2. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi aukštą?
— Vesčiau aukštą, — 
Nemazgoja šaukštų, — 
Kas bus man iš jos, 
Kas man šaukštus išmazgos?

3. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi juodą?
— Vesčiau juodą, — 
Nemazgoja puodų, — 
Kas bus man iš jos, 
Kas man puodus išmazgos?

4. — Ai geneli, geneli, 
Ko' nevedi Oną?
— Vesčiau Oną, — 
Iš giminės ponų, — 
Kas bus man iš jos? 
Aš veliju be pačios!

5. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Gendrę? 
— Vesčiau Gendrūtą, 
Ale labai drūta, — 
Kas bus man iš jos, 
Kas ją drūtą vajavos?

6. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Ievą?
— Vesčiau Ievą, — 
Įšoks j pievą, — 
Kas bus man iš jos, 
Kas ją pievoj suieškos?
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7. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Barbę?
— Vesčiau Barborą, — 
Neperlip per tvorą, — 
Kas ją bekilnos?
Aš velij be pačios!

8. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Agę?
— Vesčiau Agę, — 
Kelinių neima, — 
Kas bus man iš jos, 
Kas man kelnes išvolios?

9. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Magrę?
— Vesčiau Magrietą, — 
Sunki kaip karieta, — 
Kas ją bevadžios?
Aš velij be pačios!

10. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Aldę?
— Vesčiau Aldoną, — 
Jos kojoje rona, — 
Kas ją benešios?
Aš velij be pačios!

11. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Elzę?
— Vesčiau Elzę, — 
Kur patale telžia, — 
Kas bus man iš jos? 
Aš velij be pačios!

12. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Uršę?
— Vesčiau Uršulę, — 
Ji lenda už šulo, — 
Kas bus man iš jos, 
Kas už šulo suieškos?

13. — Ai geneli, geneli, 
Ko nevedi Kotryną?
— Vesčiau Kotryną, — 
Bėgioj po karklyną, — 
Kas ją begainios?
Aš veliju be pačios!

39
Mikštienė

1. Ai tu, rože raudonoji, 
Pasigesi manęs: 
Įšoks ožka su ožiukais, 
Nuės tavo žalius lapus, — 2 k. 
Gedėsi tu manęs.

2. Ai tu, rūta, tu žalioji, 
Pasigesi manęs: 
Įlėks višta su viščiukais, 
Iškas tavo visas šaknis, — 
Gedėsi tu manęs.
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3. Ai močiute tu senoji, 
Pasigesi manęs: 
Kai įeisi į kamarą, 
Kur dukrelė girnas malė, — 
Gedėsi tu manęs.

4. Ai močiute tu senoji, 
Pasigesi manęs: 
Kai įeisi į seklyčią, 
Kur stovėjo aštuonnyčiai, 
Kai nerasi savo dukros, — 
Tai mane gedėsi.

5. Ir kaimynai kavalieriai 
Pasigesit manęs: 
Kai nueisit į svirnelį, 
Kur yr saldi arielkėlė, — 
Čia mane nerasit.

*40
Juškytė

Var. 12, 82, 207

1. Ai tu, seni senutėli, 
Tu manim dabojais, 
Po kailinių skrandutėle 
Pas mane atjojai.

2. Per laukelį atjodamas, 
Degutu smirdėjai, 
Už stalelio sėdėdamas, 
Dageliu žydėjai.

3. Tą vietelę, kur sėdėjai, 
Kaišena iškaišiu, 
Tą stuopelę, katra gėrei, 
Pelenais iššveisiu,

5. Per vartelius išleisdama, 
Šunims užpiudysiu, 
Per laukelį lydėdama, 
Vis mūšį darysiu;

6. Per laukelį lydėdama, 
Vis mūšį darysiu, 
Tuos žodelius, ką kalbėjai, 
Po kojų paminsiu.

7. Ai bernuži bernužėli, 
Tu manim dabojais, 
Po aukseliu sidabrėliu 
Pas mane atjojai.

4. Tuos takelius, kur vaikščiojai, 
Šiaudais išdeginsiu, 
Aklas kuinas kur stovėjo, 
Sąšlavyną pilsiu,

8. Per laukelį atjodamas, 
Diemedžiu kvepėjai, 
Už stalelio sėdėdamas, 
Pinavija žydėjai.
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9. Tą vietelę, kur sėdėjai, 
Lelija rėdysiu, 
Tą stuopelę, katra gėrei, 
Skrynioj pakavosiu,

10. Tuos takelius, kur vaikščiojai, 
Meirūnais barstysiu, 
Bėras žirgas kur stovėjo, 
Ten rūteles sėsiu,

11. Per vartelius išleisdama, 
Graudžiai apsiverksiu, 
Per laukelį lydėdama, 
Vis dainas dainuosiu;

12. Per laukelį lydėdama, 
Vis dainas dainuosiu, 
Tuos žodelius, ką kalbėjai, 
Širdelėj turėsiu.

*41

Staniulytė

Var. 71

l. Ai, žalioj, žalioj, 
Žalioj lankelėj 
Žyd balti dobilėliai.

2 k.

2. O ganė, ganė 
Jauna mergelė 
Du tris šėmus jautelius.

3. O atjoj, atjoj 
Jaunas bernelis, 
Iš kiemo draugalėlis.

4. — O padėk dievas, 
Jauna mergele, 
Jautelių piemenėle!

5. Ar dar tu sveika, 
Ar dievas laiko, 
Mano jauna mergele?

6. — Tai dar aš sveika, 
Tai dievas laiko, 
Mano jaunas berneli.

7. Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kodėl mane nelankai?

8. Ar nežinojai, 
Mano berneli, 
Katram kieme augau?

9. Aš pas tėvelį, 
Pas motinėlę, 
Tarp jaunųjų brolelių.

Ю. — Kad ir žinojau, 
Ale nejojau, 
Nei dariau vieškelėlio.
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42
Baltrušaičiukė

Var. 242

1. — Algute merga, 
A tu, Alga merga, 
Ką dingoji, ką dūmoji, 
Kokių svečių lauki?

2. — Vieno piršliuko, 
Antro dieveriuko, 
O šio trečio, bernužėlio, 
Su rūtų kvietkele.

3. — Algute merga, 
A tu, Alga merga, 
Kur paguldei tuos svetukus, 
Kad mane nebuvo?

4. — Piršlį ant suolo, 
Dieverį po suolu, 
O šį trečiąjį, bernužėlį, 
Margoje lovelėj.

5. — Algute merga, 1
A tu, Alga merga, 
Kuo užklojai tuos svetukus, 
Kad mane nebuvo?

*43
Blažienė

Var. 418

1. Aš prašiau meldžiau 
Savo tėvelio, 
Neduok mane, tėveli, 
Į pagirių kiemelį: 
Aukšti kalneliai, prasti rugeliai, 
Po kalnu vis rūdynėliai.

6. — Piršlį žakioku, 
Dieverį maišioku, 
O šį trečiąjį, bernužėlį, 
Margais patalėliais.

7. — Algute merga, 
A tu, Alga merga, 
Kuo vaišinai tuos svetukus, 
Kad mane nebuvo?

8. — Piršlį antiena, 
Dieverį žąsiena, 
0 šį trečiąjį, bernužėlį, 
Margaisiais paukšteliais.

9. — Algute merga, 
A tu, Alga merga, 
Kuo pagirdei tuos svetukus, 
Kad mane nebuvo?

10. — Piršlį aluku, 
Dieverį miduku, 
0 šį trečiąjį, bernužėlį, 
Saldžia arielkėle.

2. Aš prašiau meldžiau 
Savo tėvelio, 
Tai duok mane, tėveli, 
Į palaukių kiemelį: 
Žemi laukeliai, geri rugeliai, 
Po kalnu vis serbentėliai.
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*44
Bakšaitienė

1. Aš išleidau brolužėlį, 
Aš išleidau dobilėlį 
į svetimą šalužėlę 
Pas jaunąją mergužėlę.

2. Parjoj mano brolužėlis, 
Parjoj mano dobilėlis, 
Labai graudžiai verkdamas 
Ir žirgužį bausdamas.

3. — O ko verki, brolužėli, 
O kam baudi žirgužėlį: 
Ar nemėgai mergužėlės, 
Ar mergos giminėlės?

4. — Maža mano mergužėlė, 
Pasenusi uošvužėlė: 
Nesitaiso staklužėlių, 
N’įsirėdo drobelių.

5. Aš išleidau brolužėlį, 
Aš išleidau dobilėlį 
I svetimą šalužėlę 
Pas jaunąją mergužėlę.

6. Parjoj mano brolužėlis, 
Parjoj mano dobilėlis, 
Tai gražiai dainuodamas, 
Žirgelį mudrindamas.

7. — Ko dainuoji, brolužėli, 
Kam mudrini žirgužėlį: 
Ar į širdį mergužėlė 
Ir mergos motinėlė?

8. — Tai į širdį mergužėlė 
Ir mergos motinėlė: 
Įsitaiso staklužėles, 
Įsirėdo drobeles.

*45
Daškauskienė

Var. 329

1. Ei, mudvi, mudvi, 
Mudvi dvi seseli 
Ginsiv šėmus jautužėlius, 
Ginsiv šėmus jautelius.

2. Mudvi ganydamos, 
Gražiai dainuodamos, 
Sudūmojov dūmužėlę, 
Kokiam bernužiui teksiv:

3. O ar lenkaičiui, 
Ar bajoraičiui, 
Ar šiam šelmiui bernužėliui, 
Laukelių artojėliui?

4. O ne lenkaičiui, 
Nei bajoraičiui, 
Nei šiam šelmiui bernužėliui, 
Laukelių artojėliui:
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5. O jis neturėjo
Nei pievos, nei dirvos, 
Nei ant lauko rugužėlių, 
Nei ant lauko rugelių,

6. Tik jis teturėjo 
Jūres maružėles, 
Pamaryje ugnužėlę, 
Pamaryje ugnelę.

7. Ugnis be vanduo, 
Ir jis ne piemuo, — 
Marelių pervazninkėlis, 
Marelių pervazninkas.

46
Dievienė

Var. 74, 85, 299

1. — Ką beveikiąs, bernužėli, 
Ką beveikiąs, dobilėli, 
Aukso žiedelį bekaldinąs 
Ir mano vardelį bemušdinąs!

2. Nekaldinki žiedužėlio, 
Nemušdinki vardužėlio: 
Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei aukso žiedelio nedėvėsiu;

3. O aš gausiu dar geresnį
Ir už tave bagotesnį:
Šimtų šimteliai yr įduoti, 
O tavo jau seniai pragirtuoti.

4. — Tai netiesa, mergužėle, 
Neviernieji žodužėliai:
O j'au daugiau, daugiau aš negersiu, 

v Nei karčemos duružių neversiu.

5. — Tai netiesa, bernužėli, 
Neviernieji žodužėliai: 
Kaip tu gėrei — gėręs ir girtuos! 
Ir nuo galvos kepurę parduosi!

47
Jarošaitė

1. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Ar leisi, ar duosi 
Savo jauną dukrelę?

2. — O kad ir leisiu, 
O kad ir duosiu, 
Pati dukrelė neina, 
Pati jaunoji neina.
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3. — Ei mergyte, mergyte, 
Jauna mergyte, 
Kodėl už manęs neini, 
Kodėl mane nenori:

4. Ar aš ne baltas, 
Ar ne raudonas, 
Ar ne skaistūs veideliai, 
Ar ne meilūs žodeliai?

5. — Kad tu ir baltas, 
Kad ir raudonas, 
Kad ir skaistūs veideliai, 
Ale rūsti širdelė.

6. — Kybo svirnely 
Trys kančiukėliai: 
Vienas baltų linelių, 
Antras žalių šilkelių,

7. O šis trečiasis, 
Sis kančiukėlis, 
Šešių šimtų vielelių — 
Vis dėl mano mergelės!

48

Dievienė

1. Noriu miego čiūčiulėlio, 
Neturiu kur gulti, 
Jaučiu kieme mergužėlę, 
Neturiu ką siųsti.

2. Siųsčiau tarną ir tarnelį, — 
Ką mergužė veikia?
Skina pina vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių.

3. Ji skindama dabindama 
Su vainiku kalba: 
— Vainikėli žalių rūtų, 
Kur aš tave dėsiu?

4. Ar aš tave į ugnelę, 
O ar ant galvelės? 
Kai tu žalias ugny degsi, 
Aš jauna beverksiu;

5. Kai tu žalias ugny degsi, 
Aš jauna beverksiu, 
Kai uždėsiu ant galvelės, 
Žalias bežaliuosi;

6. Kai uždėsiu ant galvelės, 
Žalias bežaliuosi, 
Kai tu žalias bežaliuosi, 
Jauna bedainuosiu!
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49
Bakšaitienė

1. Ei, šalo, šalo 
Ir pašalnojo 
Darže žalios rūtužėlės, 1 _ . „ , „ .. v. } 2 k. Darže žalios rutuzes; J

2. Darže rūtužėlės, 
Sode obelėlė, 
Lauko gale liepužėlė, 
Lauko gale liepužė.

3. Ei, užaugs, užaugs 
Mano brolužėliai, 
Pakirs žalią liepužėlę, 
Pakirs žalią liepužę;

4. Ei, pakirs, pakirs 
Žalią liepužėlę, 
Išskels baltas lentužėles, 
Išskels baltas lentužes;

5. Ei, išskels, išskels 
Baltas lentužėles, 
Dirbdins naujas staklužėles, 
Dirbdins naujas staklužes;

6. Ei, dirbdins, dirbdins 
Naujas staklužėles, 
Rėdys plonas drobužėles, 
Rėdys plonas drobužes;

7. Ei, rėdys, rėdys 
Plonas drobužėles, 
Sodins jauną audėjėlę, 
Sodins jauną audėją.

8. Ei, niekur nėra 
Tokių mergužėlių 
Kaip Gystėnų kiemužėly, 
Kaip Gystėnų kiemužy:

9. Gystėnų kiemely 
Jaunos mergužėlės 
Vis jaunos audėjužėlės, 
Vis jaunos audėjužės.

10. O kad jos audė 
Plonas drobužėles 
Su lendriniu skietužėliu. 
Su lendriniu skietužiu,

11. Staklės dunzgėjo, 
Drobės skambėjo, 
Audėjėlės dainavo, 
Audėjužės dainavo.

12. Ei, atein, atein 
Bernų pulkužėlis 
Per lygųjį laukužėlj, 
Per lygųjį laukužj.

13. Ei, kuris, katnas 
Būsit, bernužėliai, 
Kurs šoks pro naujas stakleles, 
Kurs šoks pro naujas stakles;

14. Pro naujas stakleles, 
Pro plonas drobeles, 
Pro jaunas audėjužėlės, 
Pro jaunas audėjužės?

15. Ei, užklius, užklius 
Tavo pentinėliai 
Už naujųjų staklužėlių, 
Už naujųjų staklužių,

16. Už naujų staklelių, 
Už plonų drobelių, — 
Nuimsiu kepuružėlę, 
Nuimsiu kepuružę.
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50
Gvildienė

Var. 76

1. O kad aš ganiau 
Šile pilkas avužėles, 
O ir atjojo 
Iš pilies dvarūnėlis.

2. — O tu, ponaiti, 
Tu puikus bajoružėli, 
Nepabaidyki 
Mano pilkas aveles!

3. Kai pabaidysi 
Mano pilkas avužėles, 
Brolelis atims 
Tavo bėrą žirgelį!

4. — O kad jis atims 
Mano bėrą žirgelį, 
O aš atimsiu 
Avelių piemenėlę!

5. O kada buvai 
Avelių piemenužėlė, 
Jau dabar būsi 
Mano jauna mergelė;

6. O kada ganei 
Šile pilkas avužėles, 
Dabar ganysi 
Mano dvaro povėlius;

7. Kada nešiojai 
Žalio beržo rykštelę, 
Dabar nešiosi 
Margo dvaro raktelius;

8. Kada dėvėjai 
Pilkąją sermėgužėlę, 
Dabar dėvėsi 
Žalių šilkų sukneles;

9. Kada vaikščiojai 
Po aukštuosius kalnužėlius, 
Dabar vaikščiosi 
Po margąjį dvarelį;

10. Kada gulėjai 
Šilely ant kupstelio, 
Dabar gulėsi
Po margom perynėlėm.

51
Staniulytė

Var. 62, 84

1. — O kur tu buvai, 
Bernyti mano,
Kur taip ilgai užtrukai? (2 k.)

2. — Giružėj buvau, 
Medužius kirtau, 
Tris sienužes išvežiau.
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3. O man bevežant 
Ketvirtą sienelę, 
Atėjo girios valdonužis, 
Atėmė žirgužėlius.

4. O duočiau šimtą, 
O ir pusantro, 
Kad atimčiau žirgužius 
Aš savo juodbėrėlius.

5. — O nereik šimto, 
Anei pusantro, — 
Žadėk savo dukružę.

6. — Neduosiu šimto, 
Neimsiu žirgo, 
Nežadėsiu dukružėlės 
Už šelmio bernužėlio!

7. — O kad tu turi 
Taip mandrą dukrelę, 
įkalk kieme kuolužj, 
Paleisk ant lenciūgužio!

8. Ten ėjo pėsti, 
Ten jojo raiti, 
Ten važiavo važiuoti,

9. Didžiai dyvijos, 
Kas tik girdėjo: 
Kieno ta dukružėlė, 
Paleista ant lenciūgužio?

10. Sidabro kuolas, 
Aukso lenciūgas, — 
Bajoružio dukružėlė, 
Bajoružio dukružė.

*52
Dabkuvienė

Var. 386

1. Sėjau rūtelių I2 k
Tris devynias saujeles,j

6. — Pasižiūrėki, 
Mano jaunas berneli,

2. Iš tų devynių 
Nė diegužis nedygo,

7. Į tą žaliąjį
Mano rūtų darželį.

3. 0 ir išdygo 
Žalias ąžuolėlis,

8. Atvesk, berneli, 
Savo bėrą žirgelį,

4. Tas ąžuolėlis
Su devynioms šakelėms,

9. Pririšk žirgelį
Prie žalio ąžuolėlio!

5. 0 ir išdygo
Žaliam rūtų daržely.

10. — Ei, dreba, dreba 
Mano bėras žirgelis, —
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11. Pasižiūrėki, 
Alano jauna mergele:

12. Taip tu drebėsi, 
Kai mano rankoj būsi!

13. — Tu nesirūpink, 
Mano jaunas berneli, —

14. Bus dieverėliams 
Lig žemei rankšluostėliai,

15. Bus mošytėlėms
Lig žemei stuomenėliai.

53

Didžpinigaičiukė

1. Susirinko 
Baudžiauninkai 
Karčemužėj gerti.

2. — Gerkit, gerkit, 
Mieli broliai, 
Kuo užsimokėsit?

3. — Jūros 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, 
Kuo taip didžiuojiesi

10. Jei tėvelio 
Didžiu turtu, — 
Rasi mano būsi,

11. O jei savo 
Išmonėle, — 
Lik sveika, mergele!
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54

Sadauskienė

1. Susijojo trys berneliai 
Pas tą vieną mergužėlę. (2 k.)

2. — Duok, močiute, alaus, midaus, 
Neduok, močiute, vainikėlio.

3. — Eik, dukrele, į darželį, 
Skink rūtelių garbinėlių,

4. Skink rūtelių garbinėlių, 
Levendrėlių viršūnėles.

5. Kad atlėktų gulbinėlis. 
Aš paduosiu vainikėlį,

6. Aš paduosiu vainikėlį, 
Kad nuneštų į tą dvarą,

7. Kad nuneštų į tą dvarą, 
Kur močiutės daug dukrelių,

8. Kur močiutės daug dukrelių, 
Brolužėlių daug seselių.

9. Apsiskyrė viens bernelis 
Kur jauniausią mergužėlę,

10. Kur jauniausią, kur slauniausią, 
Kur močiutės mylimiausią,

11. Kur močiutės mylimiausią, 
Seno tėvo yr klausiausia!

55

Samuolienė

1. Už jūrelių, už marelių 
Nulijo, nusnigo, 
Su jaunuoju bernužėliu 
Bekalbant, bešnekant.

2. Mergužėle lelijėle, 
Nesiduok perkalbėt, 
Neduok žiedo nei vainiko, 
Nei meilių žodelių.

3. Duok alučio, duok midučio, 
Tegu jos, nenakvos, 
Per du lauku, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk!
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56
Dabkuvienė

1. Vai, žinau, žinau, 
Ale nesakau: 
Ten aug mano mergužėlė, 
Kur rūtelių darželis.

2. — Labs ryts, labs vakars 
Uošvei motinėlei!
Ar leisi man dukružėlę 
Šį mielą rudenėlį?

3. — Ženteli, ne, ne, 
Jaunasis, ne, ne! 
Dar neleisiu dukružėlės 
Šį mielą rudenėlį:

4. Dar neparnešiojo, 
Dar nepardėvėjo 
Šių šilkinių kaspinėlių, 
Aukselio žiedužėlio.

*57
Sopytė

1. Vakar vakarėlį
Vandeny mirgėjo, — 
Ai, ten girdė du broleliu 
Bėruosius žirgelius.

2. Žirgužėli mano, 
Juodbėrėli mano, 
Taisyk kojas į kelelį, 
Josiu pas mergelę.

3. O dar nenujojau 
Į pusę kelelio, 
Ir palinko žalia rūta 
Žirgui po kojelių.

5. — Močiute, leisk, leisk, 
Senoji, leisk, leisk! 
Negražu nuo kaimynėlių 
Man ilgai mergaujančiai.

6. — Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
O kas tau pagerėjo, 
O kas tau pagražėjo?

7. — Tai man pagerėjo, 
Tai man pagražėjo 
Šis jaunasis bernužėlis. 
Bernelio tėviškėlė:

8. O kai jis arė 
Lygius laukelius, 
Būbau šėmi jautužėliai, 
Linksta lygūs laukeliai!

4. O dar nenujojau 
Ik žaliai girelei, 
Jau sučiulbo raibi paukščiai, 
Sužvingo žirgeliai.

5. O dar nenujojau 
Ik uošvės laukelio, 
Jau pragydo raibi gaidžiai, 
Sužvingo žirgeliai.

6. O dar neprijojau 
Uošvelės dvarelį, 
Jau sulojo margi kurtai, 
Sužvingo žirgeliai.
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7. 0 dar neprijojau 
Uošvelės vartelių, 
Išein, išein uošvužėlė, 
Sena motinėlė;'

12. Veskit žirgelį 
Į naują stainelę, 
Duokit žirgui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

8. Išeina uošvelė, 
Sena motinėlė, 
Ėmė mane už rankelių, 
Sodin nuo žirgelio,

13. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
O kodėl tu, mergužėle, 
Šnaira pažiūrėjai?

9. Sodin nuo žirgelio, 
Veda į svirnelį, 
Veda mane į svirnelį, 
Sodin už stalelio.

14. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Tai iš meilės malonėlės 
Šnaira pažiūrėjau.

10. Už stalelio sėdėjau, 
Per langą žiūrėjau, — 
Žvengia mano žirgužėlis, 
Ant dvaro stovėdams.

15. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Velug tavo puikių rūbų 
Nors prie vinčiaus stočiau;

11. — Laigonėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Kad priėmėt mane jauną, 
Priimkit ir žirgelį.

16. Velug puikių rūbų
Nors prie vinčiaus stočiau, 
Velug tavo išmonėlės, 
Paspiovęs išjočiau.

58
Bakšaitienė

1.

2.

Berželį lenkiau, 
Raselę braukiau, 
Prausiau baltai burnelę,

Prausiau baltai burnelę, 
Kad įtikčiau mergelei.
0 aš n’įtikau
Jaunai mergužėlei, — 
Baudžiau bėrą žirgelį.

. 2 k.
3.

4.

Kad jojau per girelę, 
Per žalią pušynėlį, 
O aš sutikau
Jauną mergužėlę 
Ant lygaus vieškelėlio.
— Traukis, mano mergele, 
Į šalį vieškelėlio: 
Aš tave šausiu
Iš muškietužėlės 
Per žalią volungėlę.
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5. — Nesitrauksiu, berneli, 
Į šalį vieškelėlio, 
O tu, bernužėli, 
Šelmi naružėli, 
Nepadirgei plintelės!

6. Kad jojau per laukelį, 
Per žalią pūdymėlį, 
O aš pamačiau 
Sode obelėlę, — 
Raudoni obuolėliai.

7. Vaikščioj mano mergelė 
Po vyšnelių sodelį, 
O tos mergužėlės 
Puikūs rūbužėliai, 
Maža jos nuojėgėlė.

8. Kad jojau ūlyčėlėms, 
Lygiosioms prievartėlėms, 
O aš pamačiau 
Jauną mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely.

9. Vaikščioj jauna mergelė 
Po rūtų darželį, — 
O tos mergužėlės 
Prasti rūbužėliai, 
Didi jos išmonėlė.

*59
Dabkuvienė

6. Lietuviškos svotbinės dainos, I

1. Saulelė leidos,
Vakars netoli,

5. O kai prijosit 
Žalią girelę,

Cėsas broleliams 1 2 k 
Namučio joti. j

Šauniai šokdinkit 
Bėrus žirgelius;

2. Jokit, broleliai, 
Vienu keleliu, 
Vienu keleliu 
Didžiu pulkeliu;

6. 0 kai prijosit 
Uošvės dvarelį, 
Susistabdykit 
Bėrus žirgelius.

3. O kai prijosit 
Žalią lankelę, 
Pasiganykit 
Bėrus žirgelius;

7. — 0 išeik, išeik, 
Sena močiute, 
0 atkelk, atkelk 
Vario vartelius.

4. O kai prijosit 
Sraunų upelį, 
Pasigirdykit 
Bėrus žirgelius;

8. O ir išeina 
Sena močiutė, 
0 ir atkėlė 
Vario vartelius.
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9. — O dar neleisiu 
Savo dukrelės, 
O dar neaudė 
Plonų drobelių.

10. O galit grįžti, 
Mano ženteliai, 
O jau nepriimsiu 
Čionai nakvoti.

11. Išein mergelė 
Iš margo dvaro, 
Iš margo dvaro, 
Graudžiai verkdama;

12. Iš margo dvaro, 
Graudžiai verkdama, 
Savo brolelio 
Nesulaukdama.

13. — Ei, cit, neverki, 
Mano mergele, 
Antai atjoja 
Didis pulkelis;

14. Antai atjoja 
Didis pulkelis. 
Tame pulkely 
Tavo brolelis.

15. Ne dievai duoki 
Laimužei lemti, 
Per du dvareliu 
Bernužiui augti:

16. Aš nepaspėsiu 
Zlugtelio skalbti 
Ir kas dienelę 
Balta vaikščioti.

17. Tai dievai duoki 
Laimužei lemti, 
Per du laukeliu 
Bernužiui augti:

18. Tai aš paspėsiu 
Zlugtelį skalbti 
Ir kas dienelę 
Balta vaikščioti.

60
Kazakauskienė

1. Ei, šėriau, šėriau 
Juodbėrį žirgelį, 
Ei, šveičiau, šveičiau 
Aukso pentinėlius: 
Laukiau jaunos mergelės.

2. Prijojau prie vartų, — 
Vartai užkelti, 
Prijojau prie lango, — 
Langai užverti.
— Išeik, mano mergele!

3. Ei, išeik, išeik, 
Mano mergužėle, 
Ei, atkelk, atkelk 
Vario vartužius, 
Įleisk mane į dvarą,

4. Ei, sveikink, sveikink, 
Mane, mergužėle!
Sušilo žirgužėlis 
Po manim jaunu, 
Ir aš patsai nelinksmas.
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5. — Ei šelmi, šelmi, 
Šelmi bernužėli, 
Per lauką jojai 
Vis dainuodamas, 
Žirgelį mudrindamas!

6. — Ei, nevieryki, 
Mano mergužėle, 
Vis tąsias kalbeles 
Mink po kojužių, 
Į juodą purvynėlį!

7. Ei mergyt, mergyt, 
Mergyte mano, 
Pramanė žmoneliai 
Tave sergančią: 
Vainikėlis pavyto.

8. — Ei, nevieryki, 
Mano bernužėli, 
Vis tąsias kalbeles 
Mink po kojužių, 
Į juodą purvynėlį!

•61

Gotautienė

l. Gieda gaidužiai, 
Giedos ir antri, 
Žvengia bėri žirgužėliai 
Prie rūtelių darželio.

2. O kad išauštų 
Balta aušružėlė, 
Kad užtekėtų 
Sviesi saulužėlė, 
Aš eičiau į lankužėlę 
Žalio šienelio piauti.

3. O man beplaunant 
Lankoj šienužį, 
Man bešvytuojant 
Naują dalgužį, 
Aš pamačiau mergužėlę 
Vieškelužiu ateinant

4. — Eik šen, mergužėle, 
Artyn pas mane, 
Balta lelijėle, 
Artyn pas mane: 
Kalbėsiva žodužėlį, 
Žodelį kuo meiliausią.

5. — Neeisiu, bernužėli, 
Artyn pas tave, 
Baltas dobilėli, 
Artyn pas tave: 
Nubars mane motinėlė, 
Taip ilgai nepareinant.

6. Močiutė barė, 
Broleliai tarė, 
Seselė graudžiai verkė, 
Jaunoji graudžiai verkė
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7. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kalba mudu žmonužėliai, 
Bet neviernais žodeliais.

8. — Kad įmanyčiau, 
Savo mergužę, 
Kad įmanyčiau, 
Savo leliją
Iš kelio sugrąžinčiau, 
Už stalo pasodinčiau.

9. Sėdi mergužė 
Už balto stalo, 
Sėdi lelija 
Už balto stalo, — 
Jos raudoni veidužėliai, 
Jos geltonos kaselės.

*62
Kazakauskienė

Var. 51, 84

1. — O kur tu buvai, 
Mano bernužėli, 
Kur taip ilgai užtrukai? (2 k.)

2. — Giružėj buvau, 
Medužius kirtau, 
Tris sienužes surenčiau,

3. O ir surenčiau 
Tris naujas sieneles, 
Juodbėružiais parvežiau.

4. O ir atėjo
Girios sergėjėliai, 
Iškinkė juodbėružėlius, 
Iškinkė juodbėružius.

5. — O duočiau šimtą, 
O ir pusantro, 
Atvaduočiau žirgužėlius, 
Atvaduočiau žirgužius.

6. — Nenoriu šimto, 
O nei pusantro, — 
Žadėk savo dukružėlę, 
Žadėk savo dukružę.

7. -r- O tai neduosiu, 
O tai neleisiu 
Palaidnukui bernužėliui, 
Palaidnukui bernužiui.

8. — O kad tu turi 
Tą mandrą dukrelę, 
Įkalk kieme kuolužėlį, 
Įkalk kieme kuolužį,

9. O įkalk, įkalk 
Kieme kuolužėlį, 
Paleisk ant lenciūgužėlio, 
Paleisk ant lenciūgužio:
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10. Ten važiuos ponai, 
O ir bajorai, 
Matys tavo dukružėlę, 
Matys tavo dukružę,

11. Ei, matys, matys 
Tavo dukružėlę 
Kieme ant lenciūgužėlio, 
Kieme ant lenciūgužio:

12. Sidabro kuolai, 
Aukso lenciūgai, — 
Bagotužio dukružėlė, 
Bagotužio dukrelė.

63
Makarienė

1. Žali žolynėliai, 
Balti dobilėliai, — 
Viešu keliu ponai joja, 
Vieškeliu — bajorai.

2. Ne vieni ponai, 
Ne vieni bajorai: 
Joja mano sūnelis drauge, 
Sakalėlis drauge keliauja.

3.  — Užjok, sūneli, 
Nors pas tėvelį, 
Sustok, sustok, mano sūneli, 
Sustabdyk! vaisko pulkelį, 
Sustabdyk! bėrą žirgelį!

1

4. — Nei aš pats josiu, 
Nei pulkelį leisiu, — 
Žvengia mano bėras žirgelis 
Šio didžiojo vaisko pulkelio.

5. Žali ... (kaip aukščiau. To
liau lyruok taip: „Užjok pias 
motušę, — brolį, — sesu
tę, — mergelę“ ir taip baik:)

6. — Užjok, berneli, 
Pas savo mergelę, 
Sustok, sustok, mano berneli, 
Sustabdyk! vaisko pulkelį, — 
Ar negaila manęs mergelės, 
Ar negaila aukso žiedelio?

7. — Tai gaila stovėti, 
Su tavim kalbėti, — 
Sustos mano bėras žirgelis, 
Sustabdysiu visą pulkelį!

J Sustok, sūneli,
Stabdyk pulkelį,
Užjok, užjok, sūneli mano, 
Nors pas savo seną tėvelį!
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8. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Pagailėjai aukso žiedelio 
Ir rūtelių vainikužėlio, — 
Priimk mane jaunę mergelę 
Į šį didį vaisko pulkelį.

9. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Priėmiau tau aukso žiedelį 
Ir rūtelių vainikužėlį, — 
Nepriimsiu tave mergelės: 
Nedaturės žirgužėlis.

•64
Didžpinigaičiukė

Var. 14, 37, 140, 178

1. Abu mudu broliu, 1 2 k 
Abu mudu tokiu, | 
Abu mudu skaistaveidžiu, 
Juodbėri žirgeliai,

2. Plieno padkavėlės, 
Šilkų kamanėlės, 
Vieno plieno padkavėlės, 
Šilkų kamanėlės.

3. Josiva, brolyti, 
Pas Klangių mergeles, 
Josiv, josiv, brolužėli, 
Pas Klangių mergeles.

4. Per laukelį jojau, 
Laukelis dunzgėjo, 
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

5. Per laukę jojau, 
Keliu nepajojau: 
Sviro linko dirsios varpos, 
Žirgams kojas blaškė.

6. Prijojau kiemelį, 
Uošvelės dvarelį, 
Vario vartai uždaryti, 
Sargai sustatyti.

7. Išeina uošvelė 
Juoda kaip kuoselė, 
O jos miela dukružėlė 
Juoda kaip varnelė.

8. Josiva, broleli, 
Pas Veliuonos mergas, 
Josiv, josiv, brolužėli, 
Pas Veliuonos mergas.

9. Per laukelį jojau, 
Laukelis dunzgėjo, 
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

10. Per laukę jojau, 
Keliu nepajojau: 
Sviro linko kviečių varpos, 
Žirgams kojas blaškė.
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11. Prijojau kiemelį, 
Uošvelės dvarelį, 
Vario vartai užrakinti, 
Sargai pastatyti.

12. Išeina uošvelė, 
Sena motinėlė, 
O jos miela dukružėlė 
Balta kaip gulbelė.

13. — Prašau, ženteli, 
Sėski nuo žirgelio! — 
Sodin mane nuo žirgelio, 
Veda į seklyčią,

14. Veda į seklyčią, 
Sodin už stalelio, 
Sodin mane už stalelio 
Su jauna dukrele.

15. Už stalo sėdėjau, 
Alų midų gėriau, — 
Kad pažiūriu pro langelį, 
Žirgas ant dvarelio,

16. Žirgas ant dvarelio, 
Ant margo dvarelio, 
Sniegti, lyja, rasa krinta 
Ant mano žirgelio.

17. Laigonėliai mano, 
Jūs jauni broleliai, 
Kad priėmėt mane jauną, 
Priimkit ir žirgelį.

18. Veskite žirgelį 
Į naują stainelę, 
Duokit žirgui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

19. Užtekėk, saulele, 
Papūski, vėjeli, 
Nušildyki nuvėdinki 
Nuo žirgo raselę.

65
Didžpinigaičiukė

Var. 2

1. Aš prašiau dievo 
Per visą dieną 
Ūkanoto rytelio, 
Migloto vakarėlio,

2. Kad nematytų 
Senas tėvelis 
Pas mergužę išjojant, 
Nuo mergužės parjojant.

3. Matyt nematė, 
Praste suprato 
Ant juodbėrio žirgelio, 
Ant tymelio balnelio.

4. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kodėl rasots žirgelis, 
Miglots tymo balnelis?
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5. — Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Lankiau kalne rugelius 
Ir geltonus kvietelius.

6. — Netiesa, sūneli, 
Nevierni žodeliai: 
Lankei jauną mergelę 
Ir jos žalią rūtelę!

7. — Graži žiūrėti 
Meili kalbėti, — 
Dievas žino budelį, 
Mergelės išmonėlę.

66
Kazakauskienė

Var. 222, 234

1. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano,

6. Atplauk laivelis, 
Tame — bernelis, 
Iš Varšuvos bernelis 
Pas Lietuvos mergelę.

Kelki anksti rytelį, 
Gaideliams negiedojus.

2. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Kokį darbelį dirbsiu, 
Taip anksti atsikėlus?

7. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Sėsk į mano laivelį, 
Į mano vežimėlį,

3. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Eik į jūres mareles 
Baltai burnelę prausti;

8. Aš tave vešiu, 
Mano mergele, 
Už jūrių, už marelių, 
Už žaliųjų girelių.

4. Tu nusiprauski 
Baltai burnelę, 
Sėsk į naujas stakleles, 
Auski plonas drobeles.

9. Tu negirdėsi,
Mano mergele,
Močiutės graudžiai verkiant, 
Tėvelio dūsaujančio;

5. 0 man beprausiant 
Baltai burnelę, 
Ir atplaukė laivelis, 
Tame laively bernelis;

10. Tu negirdėsi,
Mano mergele, 
Seselių dainuojančių, 
Brolelių švilpaujančių, —
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11. Tik tu girdėsi.
Mano mergele, 
Maružes ūžaujančias, 
Lendružes siūbuojančias;

12. Tik tu girdėsi, 
Mano mergele, 
Gegutę kukuojančią, 
Paukštelius čiulbaujančius.

*67

Viksva

Var. 435

1. Ei, kilo, kilo, 
O ir iškilo 
Iš Kirijos miestužio 
Su kadagių laivužiu.

2. Ei, eičiau klausčiau 
Seno tėvelio:
— Ant kur kreipsiu laivužį, 
Kur statysiu žėglužį:

3. Ar ant jūrelių, 
Ar ant marelių, 
Ar ant tojo kiemužio, 
Kur aug mano mergužė?

4. Ne ant jūrelių, 
Ne ant marelių, 
Tik ant tojo kiemužio, 
Kur aug mano mergužė.

5. Kad įmanyčiau, 
Savo mergužę 
Paversčiau į lentužę, 
Myniočiau po kojužių.

6. — Myniok, berneli, 
Šelmi nareli, 
Myniok liepos lentužę, 
Ne tu mane mergužę!

7. — Kad įmanyčiau, 
Savo mergelę 
Paversčiau obuolužiu, 
Mėtyčiau ant rankužių.

8. — Mėtyk, berneli, 
Šelmi nareli, 
Mėtyk obels obuolėlį, 
Ne tu mane mergužę!

9. — Kad įmanyčiau, 
Savo mergelę 
Paversčiau žiedužiu, 
Nešiočiau ant rankužių.

10. — Nešiok, berneli, 
Šelmi nareli, 
Nešiok aukso žiedužį, 
Ne tu mane mergužę!

89



1 1. — Kad įmanyčiau, 
Savo mergelę 
Paversčiau į kvietkužę, 
Nešiočiau už galvužės.

12. — Nešiok, berneli, 
Šelmi nareli, 
Nešiok povo plunksnužę 
Už juodos kepuružės,

13. Ne mane jauną, 
Mane mergelę, 
Pavertęs į kvietkužę, 
Nešiotum ant galvužės!

68

Kačinskienė

1. — Ei strazduži, 
Strazduži, strazdužėli, 
Ko rykavai l 2 k 
Lazdyno krūmužy: Į

2. Ar lazdyne 
Riešutus brandinai, 
Ar kalnely 
Uogeles sarpinai?

3. — Nei lazdyne 
Riešutus brandinau, 
Nei kalnely 
Uogeles sarpinau.

4. Aš, išlėkdams 
Į didžią krygužėlę, 
Išsivedžiau 
Strazdužių pulkužj.

5. Aš, parlėkdams 
Iš didžios krygužėlės, 
Padabojau 
Lietuvos mergužę.

6. — Ei merguže, 
Merguže, mergužėle, 
Ar tu nori 
Riešutų geltonų;

7. Ar tu nori 
Riešutų geltonų, 
Ar sodelio 
Obuolių raudonų?

8. — Nei aš noriu 
Riešutų geltonų, 
Nei sodelio 
Obuolių raudonų,

9. Tik aš noriu 
Jaunojo bernužio 
Ir bernužio 
Meiliųjų žodužių.
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*69

Baltrušaiciukė

1. Ei, siuntė, siuntė 
Mane močiutė 2 k.
Į jūres vandenėlio.

7. Sukūlė viedrus, 
Sulaužė naščius, 
Išlaistė vandenėlį.

2. Sidabro viedrai, 
Aukselio naščiai, 
Silkelio pasaitėliai.

8. Ei, verkė, verkė 
Jauna mergelė 
Cystojo vandenėlio.

3. 0 ir atjojo 
Jaunas bernelis 
Bėrų žirgų girdyti.

9. — Ei, cit, neverki, 
Jauna mergele, 
Aš tavei užmokėsiu:

4. — Pastatyk viedrus, 
Paguldyk naščius, 
Pagirdyk žirgužėlį!

10. 0 ne trečiokais, 
O ne šeštokais, — 
Vis baltais dorelėliais!

5. Nestačiau viedrus, 
Neguldžiau naščius, 
Negirdžiau bėro žirgo.

11. — 0 kad tu turi 
Daug pinigėlių, 
Daug baltų dorelėlių,

6. 0 ir supyko 
Jaunas bernelis, 
Leido žirgą į valią:

12. Kaldyk tiltelį 
Per Nemunėlį 
Pas mano motinėlę,

13. Aš tuo tilteliu 
Ryts vakarėlis 
Pas savo motinėlę.

70

Bakšaitienė

1. Ei tėveli, tėvužėli, 
Serki bėrą žirgužėlį, 
Serki bėrą žirgelį,

2. Serki bėrą žirgužėlį, 
Aš josiu pas mergužėlę, 
Aš josiu pas mergužę.
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3. Ir prijojau kiemužėlį, 
Mergos margą dvaružėlį, 
Mergos margą dvaružj.

4. Užkelti čia vartužėliai, 
Užtraukti lenciūgužėliai, 
Užtraukti lenciūgužiai.

5. Kad išeitų mergužėlė, 
Atkeltų man vartužėlius, 
Atkeltų man vartužius,

6. Atkeltų man vartužėlius, 
Įleistų į dvaružėlį, 
Įleistų į dvaružį.

7. Ir išėjo mergužėlė, 
Atkėlė man vartužėlius, 
Atkėlė man vartužius,

8. Atkėlė man vartužėlius, 
Įleido į dvaružėlį, 
Įleido į dvaružį.

9. — Ei merguže, mergužėle, 
Leisk žirgą į stainužėlę, 
Leisk žirgą į stainužę,

10. Duok žirgui abrakužėlio, 
Šaltinio vandenužėlio, 
Šaltinio vandenužio!

11. — Ei bernuži, bernužėli, 
Gul močiutė svirnužėly, 
Gul močiutė svirnužy,

12. Tur raktus po galvužėle 
Ir rykštužę rankužėlėj, 
Ir rykštužę rankužėj:

13. Dureles suvarstysiu, 
Močiutę pabudinsiu, 
Močiutę pabudinsiu!

14. — Ei dukruže, dukružėle, 
Kam sėmei avižužėlių, 
Kam sėmei avižužių,

15. Kam sėmei avižužėlių, 
Kieno šėrei žirgužėlį, 
Kieno šėrei žirgužį?

16. — Tai sėmiau avižužėlių, 
Šėriau brolio žirgužėlį, 
Šėriau brolio žirgužį,

17. Šėriau brolio žirgužėlį, 
Jos brolis į krygužėlę, 
Jos brolis į krygužę.

18. — Tai netiesa, dukružėle, 
Neviernieji žodužėliai, 
Neviernieji žodeliai:

19. Šėrei berno žirgužėlį, 
O ne savo brolužėlio, 
O ne savo brolužio!

20. Dukrelė savalninkėlė, 
Namelių pūstelninkėlė, 
Namelių pūstelninkėlė,

21. Žirgelių šėrėjužėlė, 
Bernelių viliokužėlė, 
Bernelių viliokužė!
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Dabkuvienė

Var. 41

1. Ei, žalioj, žalioj, 
Žalioj lankelėj 
Žyd balti dobilėliai,

2. O tenai ganė 
Jauna mergelė 
Du šėmuoju jauteliu.

3. O ir ateina 
Jaunas bernelis 
Per žaliąją lankelę.

4. — Ei, padėk dievas, 
Jauna mergele, 
Jautelių piemenėle!

6. — O tai dar sveika, 
Tai dievas laiko, 
Mano jaunas berneli.

7. Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kodėl mane nelankai?

8. Ar nežinojai, 
Mano berneli, 
Katram kiemely augau?

9. Pas tėvelį, 
Pas motinėlę, 
Tarp jaunųjų brolelių.

5. Ar dar tu sveika, 
Ar dievas laiko, 
Mano jauna mergele?

10. — Kad ir žinojau, 
Ale nejojau, 
Vieškelužio nedariau.

72
Norvilienė

1. Gerk gėręs, brolyti, 
Dūmok ir namo, 
Bars tave tėvelis 
Ir motinėlė;

2. Bars tave tėvelis 
Ir motinėlė, 
Ir jauna mergelė, 
Retai lankoma.

3. Rūdynai, purvynai 
Neišbrendami, 
Aukštieji kalneliai 
Neužlipami;

4. Aukštieji kalneliai 
Neužlipami, 
Bėrieji žirgeliai 
Neišvedami.
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5. Kirsdinčiau klevelį 
Ir ąžuolėlį, 
Dirbdinčiau tiltelį 
Per Nemunėlį;

6. Dirbdinčiau tiltelį 
Per Nemunėlį, 
Lankyčiau mergelę 
Kas vakarėlį.

9. Aš gausiu mergelę, 
Kur vienturtėlė, 
Su didžia dalele, 
Su pasogėle;

10. Su didžia dalele, 
Su pasogėle, 
Su aukso žiedeliu, 
Su vainikėliu;

7. Sulaužiau tiltelį 
Pirmu karteliu, 
Pravirkdžiau mergelę 
Meiliu žodeliu.

11. Didieji kraiteliai 
Nepavežami, 
Bėrieji žirgeliai 
Nenuturimi;

8. Mergyte jaunoji, 
Tu man netikai, 
Aš josiu į šalį, 
Aš gausiu kitą.

12. Bėrieji žirgeliai 
Nenuturimi, 
Šėmieji jauteliai 
Nepajungiami.

•73
Dabkuvienė

1 Kiti lyruoja pirmuoju asmeniu: nusieičiau, nusikalčiau, pasikirsčiau ir t. t.

1. Ir sulėkė
Du karveliu mėlynu,
E, e,
Du karveliu mėlynu.

2. Ir susėjo
Du broleliu kalbėtis,
E, e, 
Du broleliu kalbėtis:

4. Nusieisiv1
Pas tą kalvį, pas meistrą,
E, e,
Pas tą kalvį, pas meistrą,

5. Nusikalsiv
Sau kirvelį aštriausią,
E, e,
Sau kirvelį aštriausią;

3. — Kada mudu
Du broleliu ženysivos,
E, e,
Du broleliu ženysivos?

6. Nusieisiv
Į girelę žaliausią,
E, e,
Į girelę žaliausią,

94



7. Pasikirsiv 10. Ir įleisiv
Sau liepelę žaliausią, Į mareles plačiausias,
E, e, E, e,
Sau liepelę žaliausią, Į mareles plačiausias,

8. Išskaldysiv 11. Parsikelsiv
Sau lenteles balčiausias, Sau mergelę jauniausią,
E, e, E, e,
Sau lenteles balčiausias, Sau mergelę jauniausią.

9. Budavosiv 12. Tada mudu
Sau laivelį lengviausią, Du broleliu ženysivos,
E, e, E, e/
Sau laivelį lengviausią Du broleliu ženysivos.

74

Duobienė

Var. 46, 85

1. — Ką beveiki, bernužėli, 
Ką beveiki, dobilėli, 
Aukso žiedelį bekaldinąs 
Ir mano vardelį bemušdinąs!

2. Nekaldinki žiedužėlio, 
Nemušdinki vardužėlio: 
Neisiu aš už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo žiedelio nemovėsiu!

3. Bernužėli dobilėli, 
Kalba tave žmonužėliai 
Dienužę geriant, uliavojant, 
Karčemoj už stalo pernakvojant.

4. — Mergužėle lelijėle, 
Duodu tau vierną žodelį: 
Neisiu aš daugiau, negersiu, 
Nei karčemos duružių neversiu..

5. — Tai netiesa, bernužėli, 
Tai nevierni žodužėliai: 
Kaip tu gėrei — gersi ir girtuosi, 
Nuo galvos šlikutę parduosi.
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*75
Dabkuvienė

1. Tai man rupi rudenėlis, 
Kur aš gausiu mergužėlę. (2 k.)

2. Tėvužėli sengalvėli, 
Pirki manei žirgužėlį,

3. Nupirk manei žirgužėlį
Ir tyminį balnužėlį.

4. Aš nežinau vieškelėlio
Ant didžiojo kiemužėlio.

5. Ir atlėkė gegužėlė,
Ir parodė vieškelėlį,

6. Ir parodė vieškelėlį
Ant didžiojo kiemužėlio,

7. Ant didžiojo kiemužėlio 
Pas jaunąją mergužėlę,

8. Pas jaunąją mergužėlę, 
Pas slauniąją giminėlę.

9. — Mergužėle lelijėle, 
Kur statysiv žirgužėlj,

10. Kur statysiv žirgužėlį, 
Kur kabinsiv balnužėlį?

11. — Vesk žirgelį į darželį, 
Nešk balnelį į svirnelį,

12. Tegu ėda žalias rūtas, 
Tegu laužai lelijėles!

13. — Mergužėle lelijėle, 
Ar negaila žalių rūtų,

14. Ar negaila žalių rūtų, 
Ar negaila lelijėlių?

15. — Kad ir gaila — pergailėjo, 
Man širdelė perskaudėjo.

76
Gotautlenė

Var. 50

1. 0 kad aš ganiau 
Basa šile aveles, 
0 ir atjojo 1 2 k
Iš Veliuonos ponelis. J

2. — Pamaži joki, 
Tu puikusis poneli, 
Nepabaidyki 
Mano pilkų avelių!

3. Kai pabaidysi 
Mano pilkas aveles, 
Brolužiai atims 
Tavo bėrą žirgelį.

4. — Kai jūs atimsit 
Mano bėrą žirgelį, 
Aš jums atimsiu 
Avelių piemenėlę!
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5. O kada buvai 
Avelių piemenėlė, 
O j'au nū būsi 
Mano jauna mergelė;

6. O kada ganei 
Basa šile aveles, 
O nū ganysi 
Margo dvaro povėlius;

7. Kada nešiojai 
Žalio beržo rykštelę, 
O nū nešiosi 
Margo dvaro raktelius;

8. Kada vaikščiojai 
Po aukštuosius kalnelius, 
O nū vaikščiosi 
Po margąjį dvarelį;

9. Kada avėjai 
Su laukinėms vyželėms, 
O nū avėsi
Su juktelės kurpelėms;

10. Kada vilkėjai 
Pilkąją sermėgėlę, 
O nū vilkėsi 
Žalių šilkų šiūbelę;

11. Kada gulėjai 
Ant siaurojo suolužio, 
O nū gulėsi 
Marguosiuos perynužiuos.

Bakšaitlenė

Var. 78, 81

1. Siuntė manė močiutė 
Į jūres vandenėlio, 
E, e1,
Į jūres vandenėlio, —

5. 0 aš jauna mergelė 
Pa jūružėms vaikščiojau.

6. Užkilo rytvėjėlis, 
Nupūtė vainikėlį,

2. Žalio vario našteliai, 
Baltos liepos viedreliai.

7. Nupūtė vainikėlį 
[ jūrių gilumėlę.

3. Pasistačiau viedrelius 
Ant pilko akmenėlio,

8. Atjojo kazokėlis 
. Jūrelių pakraštėliu.

4. Pasiguldžiau našlelius 
Ant žilvičio krūmelio,

9. Kazokėlis jauniausias 
Išsirado slauniausias,

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e“ su antrosios eilutės žodžiais.
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10. Išsirado slauniausias: 
Plauks mano vainikėlio.

11. Vainikas j kraštelį, 
Bernelis į dugnelį,

12. Vainikas ant rankelių, 
Bernelis ant lentelės.

13. Barė mane močiutė 
Dėl rūtų vainikėlio:

14. Nuskandinai bernelį 
Už rūtų vainikėlį.

15. Negaila vainikėlio, 
Kaip jauno kazokėlio.

•78
Daškauskienė

Var. 77, 81

1. Siuntė mane motinėlė 
Į jūreles vandenėlio. (2 k.)

2. Man besemiant vandenėlį, 
Ir ištiko šiaurus vėjas,

3. Ir ištiko šiaurus vėjas,
Ir nupūtė vainikėlį,

4. Ir nupūtė vainikėlį 
Į jūrelių gilumėlį.

5. Bėga marios liūliuodamos, 
Neš vainiką vingiuodamos.

6. Ein seselė dūsaudama, 
Vainikėlio ieškodama.

7. Ir atlėkė gulbinėlis 
Iš žaliosios giružėlės,

8. Ir paėmė vainikėlį 
Iš marelių vidurėlio.

9. Lėkė gulbins per mareles, 
Neš vainiką ant sparnelių

10. Ir nunešė į tą dvarą, 
Kur močiutės daug dukrelių,

11. Kur močiutės daug dukrelių, 
Kur brolelio daug seselių.

12. Susijojo daug bernelių 
Pas tą vieną mergužėlę.

13. Duok, močiute, alaus midaus, 
Neduok, močiute, vainikėlio:

14. Kai paduosi vainikėlį, 
Reiks išduoti mane jauną.
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79
Teresienė

1. Ai pučdame, pučdamėli,  
Gale lauko karčemėlė, — 
Tai gardi arielka!

1

2. Arielkėlės atsigėręs, 
Kepurėlę pakylėjęs, 
Jočiau pas mergelę.

3. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Žirgelio girdyti.

4. Ir prijojau ežerėlį, 
Sį drumstąjį vandenėlį, — 
Negėrė žirgelis:

5. Iš kraštelio vis maureliai, 
Vidurėly rūdynėlis, — 
Negėrė žirgelis.

6. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Žirgelio girdyti.

7. Ir prijojau ežerėlį, 
Sį čystąjį vandenėlį, - 
Tai gėrė žirgelis.

1 Kiti lyruoja: „Pudrime...“-

8. Iš kraštelio sidabrėlis, 
Vidurėly vainikėlis, — 
Tai gėrė žirgelis.

9. Kai pagirdžiau, dar gražesnis, 
Kai užsėdau, dar šaunesnis 
Juodbėras žirgelis.

10. — Ai broliukai balandžiukai, 
Kai nujosi pas mergelę, 
Nebūk labai mandras:

11. Nekelk vartų ligi galo, 
Neduok žirgui visos valios, 
Nevirkdink mergelės!

12. — Kelsiu vartus ligi galo, 
Duosiu žirgui visą valią, 
Virkdinsiu mergelę!

13. Išein, išein mergužėlė 
Iš rūtelių darželio, — 
Labai graudžiai verkė:

14. Nėra rūtų, nei ką skinti, 
Nei vainiko iš ko pinti, 
Nei jaunų dienelių.

*80
Bakšaitienė

1. Serki, tėveli, 
Bėrą žirgeli, 
Aš josiu pas mergelę,

2. O kai užaugsiu, 
Protelį gausiu, 
Aš pašersiu žirgelį,
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3. Pats nusišersiu, 
Pats pabalnosiu 
Ir pas mergužę josiu.

4. Kai aš nujojau 
Pirmą kartelį, — 
Nemyl mane mergelė.

5. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Kodėl manim nemėgai?

6. Ar aš ne baltas, 
Ar ne raudonas, 
Ar ne tėvo sūnelis,

7. Ar aš neturiu 
Du ūbu laukeliu 
Visų trijų javelių?

8. Turiu rugelių, 
Turiu mieželių 
Ir geltonų kvietelių.

9. Po mano vartais 
Upužis teka 
Vis rinckojo vynelio;

' 10. Iš krašto siaučia, 
Vidur liūliuoja — 
Vis žalieji šilkeliai.

11. — Meluoji, šelmi, 
Netiesą kalbi, 
Mane jauną vilioji:

12. Po tavo vartais 
Upužis teka 
Vis graudžių ašarėlių;

13. Iš krašto siaučia, 
Vidur liūliuoja — 
Vis žalieji maureliai.

14. Jei ir tu baltas, 
Jei ir raudonas, — 
Prastas tavo žirgelis.

15. Prastas žirgelis, 
Tymo balnelis, 
Tu patsai girtuoklėlis.

*81
Kasiulienė

Var. 77. 78

l. Siuntė mane močiutė 
Į jūres vandenėlio. —

2. Žalio vario našleliai, 
Baltos liepos viedreliai.

3. Pasistačiau viedrelius 
Ant baltų dobilėlių.

4. Pasiguldžiau naštelius 
Ant žilvičio krūmelio,

5. O aš jauna mergelė 
Pajūružiais vaikščiojau

6. Ant’ atbėga laivelis, 
Tam laively bernelis.
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7. — Eikš tu, mano mergele, 
Sėsk į juodą laivelį,

8. Sėsk į juodą laivelį, 
Perkelsiu per jūreles.

9. Privažiavau dvarelį, 
Anytėlės vartelius:

10. Vargai vartuos pražydo, — 
Langužiai išdaužyti.

11. — Nenusimink, mergele, 
Mano paties darbeliai, —

12. Išdils vartuos vargeliai, 
Pataisysiu langelius.

13. Kad išeitų broleliai 
Su šviesiuoju kardeliu,

14. Iškirs vartuos lentelę, 
Bene mano vargelį.

15. Ir išeina broleliai 
Su šviesiuoju kardeliu,

16. Ir iškirto lentelę, 
Tik ne mano vargelį.

17. — Ei tu, šelmi berneli, 
Kinkyk bėrus žirgelius,

18. Kinkyk bėrus žirgelius, 
Važiuosiu pas močiutę!

19. Privažiavau dvarelį, 
Motinėlės vartelius:

20. Žalio vario varteliai, 
Zerkoliniai langeliai.

21. Ant’ išein motinėlė, 
Labai graudžiai verkiant,

22. Labai graudžiai verkdama. 
Rankeles graižydama:

23. — O kur buvai, dukrele, 
Ko raudoni veideliai,

24. Ko raudoni veideliai, 
Ko vytęs vainikėlis,

25. Ko vytęs vainikėlis, 
Surūdijęs žiedelis?

26. — Nuo graudžių ašarėlių 
Tai raudoni veideliai,

27. Nuo šiauriųjų vėjelių 
Tai vytęs vainikėlis,

28. Sunkiųjų darbelių 
Surūdijęs žiedelis.

82
Norvilienė

, Var. 12,

1. — O tu, kregždute lakūnėle. 
Ką girdėjai lakiodama?

2. — Tai aš girdėjau lakiodama, 
Kad atjoja našlužėlis.

40, 207

3. — O kad aš žinočiau, kad jis atjotų, 
Kločiau, kločiau jam patalėlį,

4. O aš pakločiau jam patalėlį 
Trijų eilių erškėtėlių.
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5. O aš padėčiau jam po galvele 
Tris baltuosius akmenėlius,

6. O aš prigulčiau jam prie šalelės, 
Kaip dilgėlėlė prie patvorėlio,

7. Aš paprašyčiau raibų gaidelių, 
Kad trumpintų tamsią naktelę.

8. Aš išmiegojau visą miegelį, 
Iškalbėjau šaunius žodelius.

9. — O tu, kregždute lakūnėle, 
Ką girdėjai lakiodama?

10. — Tai aš girdėjau lakiodama, 
Kad atjoja bernužis.

11. — O kad žinočiau, kad jis atjoja, 
Kločiau, kločiau jam patalėlį,

12. O aš pakločiau jam patalėlį 
Trijų eilių perynėlių,

13. O aš padėčiau jam po galvele 
Tris baltuosius priegalvėlius,

14. O aš prigulčiau jam prie šalelės, 
Kaip rūtelė prie lovelės,

15. Aš paprašyčiau raibų gaidelių, 
Kad ilgintų tamsią naktelę.

16. Aš išmiegojau visą miegelį, 
Iškalbėjau meilius žodelius.

«83
Zaliukienė

1. O rūta, rūta, 
Rūta žalioji, 
N’ilgai žaliuok daržely, (2 k.)

4. O aš palaužiau 
Raudoną rožę, 
Žaliais šilkais vyniotą,

2. O sese, sese, 
Sese jaunoji, 
N’ilgai būk pas močiutę.

5. Aš nepalaužiau
Savo širdelės
Ant to šelmio bernelio.

'.3. Baltų linelių 
Verpk plonas drobes, 
Žinai — reiks šalin eiti.

6. Ta sermėgaitė, 
Ta palaikaitė, 
Tą užsikloti, ta pasikloti. 
Ta mergužę vilioti.
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84

Bakšaitienė

Var. 51, 62

1. — 0 kur tu buvai, 
Mano brolužėli,

6. — Neskaityk šimtą, 
0 nei pusantro, —

Kur taip ilgai užtrukai? (2 k.) Žadėk savo dukružėlę. 
Žadėk savo dukružę.

2. — Giružėj buvau, 
Medužius kirtau, 
Tris sienužes surenčiau,

7. — Aš nežadėsiu 
Savo dukružėlės 
Palaidūnui bernužėliui, 
Palaidūnui berneliui!

3. 0 kai surenčiau 
Tris margas sienužes, 
Juodbėružiais parvežiau.

8. — 0 kad taip mauni 
Tavo dukružėlė, 
Įkalk kieme kuolužėlį, 
Paleisk ant lenciūgužio!

4. 0 ir sutikau 
Girios medininką, — 
Iškinkė juodbėružėlius, 
Iškinkė juodbėružius.

9. Ten jojo ponai, 
O ir bajorai, — 
Matys tavo dukružėlę 
Kieme ant lenciūgužio:

5. — Skaityčiau šimtą, 
0 ir pusantro, 
Vaduočiau juodbėružėlius, 
Vaduočiau juodbėružius.

10. „0 kieno, kieno 
Taip mauni dukrelė 
Kieme ant lenciūgužio?

11. Sidabro kuolai, 
Aukso lenciūgai, —

■ Bajoružio dukružėlė, 
Bajoružio dukružė.“
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85

Zilaitienė

Var. 46, 74

•1.0 kas mano bernužėlio sumislyta, 
O kas mano dobilėlio sudūmota: 
Aukselio žiedelį nukaldinti 1 % 
Ir mano vardelį įmušdinti! J

2. — Ei bernuži, nekaldink žiedelio, 
Dobilėli, nedarkyk dorelėlio: 
Aš tavo mergužė nebūsiu, 
Nei su tavo žiedeliu nenešiosiu!

3. — Ei, už ką, ei, dėl ko, merguže, 
Ei, už ką, ei, dėl ko, jaunoji, — 
Ar ne gražus aukselio žiedelis, 
Ar ne meilūs mano žodeliai?

4. — Tai už tai, tai dėl to, berneli, 
Tai už tai, tai dėl to, jaunasis, — 
Kad ir gražus aukso žiedelis, 
Kad ir meilūs tie tavo žodeliai, —

5. Tai už tai, tai dėl to, berneli, 
Tai už tai, tai dėl to, jaunasis: 
Kieno yra du šimtu įduota, 
O jau tavo seniai pragirtuota!

6. — Ei merguže, jau daugiau negersiu, 
Nei karčemos durelių neversiu!
— Kaip tu gėrei, taip tu ir vėl gersi, 
Ir nuo galvos kepurę pragersi!
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86

Blažienė

1. Aš nusišėriau 
Bėrą žirgelį 
Kaip pilką karvelėlį, 
Juodbėružį žirgelį.

7. O ir atkėlė 
Vario vartelius, 
Sodino nuo žirgelio, 
Duoda baltą rankelę.

2. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kai josi pas mergelę, 
Sumudrinki žirgelį,

3. Tu sumudrinki
Bėrą žirgelį: 
Sutrauki kamanėles, 
Suspausk patį pentinais.

4. O kai prijosi 
Uošvės dvarelį, 
Iššauki iš plintelės, 
Kad išeitų uošvelė,

8. O kai padavė 
Baltą rankelę, 
Kalbin mane žodeliais 
Mano sena uošvelė.

9. O kai nuėjov 
Į aukštą svirną, 
Sodino už stalelio 
Ir užgėrė vyneliu.

10. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Kur yr tavo dukrelė, 
Mano jauna mergelė?

5. O kad išeitų 
Uošvužėlė, 
Kad išeitų uošvelė, 
Kad atkeltų vartelius.

6. O ir išėjo
Sena uošvelė 
Iš aukštojo svirnelio, 
Mano sena močiutė,

11. — Ženteli mano, 
Tėvo sūneli, 
Maža mano dukrelė, 
Aš negaliu išleisti.

12. Jok, ženteli, 
Truk sprandelį, 
Dievai laikyk dukrelę, — 
Bus man daugiau žentelių.
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*87
Masaitienė

Var. D1 683, 686

1. Nejok, bernyti,. 8. Žvengia žirgelis .
Abrakėlio, 
Verkia mergelė 
Vainikėlio.

Pavasarį, 1
Atjok, bernyti, Į
Rudenėlį, ’

2. Kai bus rugeliai 
Želmenyse, 
Žalios rūtelės 
Garbiniuose:

9. N’atžveng žirgelis 
Abrakėlio, 
N’atverk mergelė 
Vainikėlio.

3. Leisiv žirgužį 
į želmenis, 
0 mudu, berneli, >— 
Į svirnelį.

10. Neželk, žolele, 
Ant tos vietos, 
Kur mudu jaunu 
Stovėjov;

4. Visi paukšteliai 
Susilėkė, 
Beržo šakeles 
Nulenkė;

11. Kur mudu jaunu 
Stovėjov, 
Meilius žodelius 
Kalbėjov.

5. Visi broleliai 
Susijojo, 
Aukso žiedelį 
Numovė.

12. Nepūski, vėjeli, 
Iš tos pusės, 
Kur mudu jaunu 
Stovėjov;

6. Žvengia žirgelis 
Rugių lauke, 
Verkia mergelė 
Rūtų darže.

13. Kur mudu jaunu 
Stovėjov, 
Meilius žodelius 
Kalbėjov.

7. Ko žveng žirgelis 
Rugių lauke, 
Ko verk mergelė 
Rūtų darže?

14. — Leisk mane, močiute, 
Atlankyti, ’ 
Berno svirnelio 
Pažiūrėti,

1 „Lietuviškos dainos“, Kazanė, 1880—1882 m., Vilnius. 1954 m.
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15. Svirno grindelės 
Ar grindytos, 
Žalios lotelės 
Ar tašytos.

16. Svirno grindelės 
Obuolėlių, 
Žalios lotelės 
Riešutėlių.

17. — Kad būtum buvus 
Mūs martelė, 
Ten tu bekrimstum 
Obuolėlius,

18. Ten tu bekrimstum 
Obuolėlius, 
Ten tu begvaldytum 
Riešutėlius.

88
Pavalkienė

Var. 23, 180

1. Atjoja šeržentas per laukužį, 
Seržento mėlyna mandieružė, (2 k.)

2. Seržento mėlyna mandieružė, 
Dragūno aukštoji kepuružė.

3. Šeržentas motužę perkalbėjo, 
Dragūnas dukružę paviliojo.

4. Kelkit, sūneliai kuo jauniausi, 
Balnokit žirgelius kuo greičiausius,

5. Balnokit žirgelius kuo greičiausius, 
Vykite seselę tais kelužiais,

6. Kur žalios rūtelės pabarstytos, 
Rūtelių šakelės pamėtytos.

7. Pavijom seselę ant jūružių,
Į juodą laivelį besėdančią,

8. į juodą laivelį besėdančią, 
Laivelio šniūrelius betaisančią.
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9. — Sugrįžki, sesele, rūtelių sėti, 
Jaunoji viešnele, vainiką pintil

10. — Negrįšiu, broleliai, rūtelių sėti, 
Jaunieji broleliai, vainiką pinti:

11. Palikau motužę sėjėjužę, 
Jauniausią seselę — pynėjūžę!

•89
Sopytė

Var. 111, 433

1. Ai, augo, augo 
Žalias skroblužėlis 
Gale tėvo kluonelio. (2 k.)

2. Ai, užaugs, užaugs 
Mano brolužėliai, 
Pakirs žalią skroblelį;

3. Ai, pakirs, pakirs 
Žalią skroblužėlį, 
Genės žalias šakeles;

4. Ai, genės, genės 
Žalias šakužėles, 
Išskels baltas lenteles;

5. Ai, išskels, išskels 
Baltas lentužėles, 
Išgrįs žirgams stainelę;

6. Ai, išgrįs, išgrįs 
Žirgams stainužėlę, 
Statys bėrus žirgelius;

7. Ai, statys, statys 
Bėrus žirgužėlius, 
Šers grynoms avižėlėms.

8. Tai tankiai šėriau, 
Tai tankiai girdžiau, 
Retai lankiau mergelę.

9. O nenusimink, 
Mano mergužėle,

. Kad josiu į krygelę.

' 10. Aš parsiųsdinsiu 
Tavei, mergužėle, 
Tris margas gromatėles;

11. Vienoj gromatėlėj, 
Vienoj margoje, 
Dvi šilkelių kuskeli;

12. Antroj gromatėlėj, 
Antroj margoje, 
Du aukso žiedužėliu;
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13. Trečioj gromatėlėj, 
Trečioj margoje, 
Du rūtų vainikėliu.

15. Nešiok, mergužėle, 
Aukso žiedužėliu 
Po jaunus jaunimėlius;

14. Dėvėk, mergužėle, 
Šilkų kuskužėlę 
Po didžias atlaidėles;

16. Nešiok, mergužėle, 
Rūtų vainikėlį, 
Pas močiutę būdama.

•90

Masaitienė

1. Ant’ ant kalno 
Putinai, 
Ant’ ant kalno, 
Širdele, putinai,

, 2 k.

6. Usarėlius 
Viliočiau, 
Usarėlius, 
Širdele, viliočiau.

2. 0 pakalnėj 
Avietė, 
O pakalnėj, 
Širdele, avietė.

7. 0 aš tave 
Klausysiu, 
0 aš tave, 
Širdele, klausysiu

3. Aš avietę 
Palaužčiau, 
Aš avietę, 
Širdele, palaužčiau

8. Gardžiai valgyt 
Išvirsiu, 
Gardžiai valgyt, 
Širdele, išvirsiu

4. Ir kvietkelę 
Sudėčiau, 
Ir kvietkelę, 
Širdele, sudėčiau.

9. Ir patalą 
Paklosiu, 
Ir patalą, 
Širdele, paklosiu,

5. Ant’ atjoja 
Usarai, 
Ant’ atjoja,- 
Širdele, usarai.

10. Ir aš pati 
Prigulsiu, 
Ir aš pati, 
širdele, prigulsiu.
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*91
Lastienė

1. Ąžuolėlis 8. Artojėlius
Ar ne medelis. 2 Pamigdinsiu,
Vargdienužis Sienpiūvėlius
Ar ne bernelis? Pribudinsiu:

2. — O bernuži, 9. Artojėlių
Vargų berneli, Sunki žagrelė,
Kur tu mane Sienpiūvėlių
Jauną padėsi: Šviesus dalgelis

3. Ar už čerkos, 10. Sedulėlė
Ar už arielkos, Ar ne medelis,
Ar už alaus, Vargdienėlė
Ar už midaus? Ar ne mergelė?

4. — Ne už čerkos, 11. — O merguže,
Ne už arielkos, Vargų mergele,
Ne už alaus, Kur aš tave
Ne už midaus: Jauną padėsiu:

5. Dar aš turiu 12. Ar už čerkos,
Seną tėvelį, Ar už arielkos,
Tur tėvelis Ar už alaus,
Margą dvarelį. Ar už midaus?

6. Po dvaružį 13. — Ne už čerkos.
Bevaikščiodamas, Ne už arielkos,
Seimynužę Ne už alaus,
Budindamas: Ne už midaus:

7. — Kelkit, kelkit, 14. Dar aš turiu
Šeimynužėle, Seną močiutę,
Mano jauni Tur močiutė
Darbininkėliai! Margą dvarelį.
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15. Po dvarelį 
Bevaikščiodama, 
Šeimynėlę 
Budindama:

16. — Kelkit, kelkit, 
Šeimynužėle, 
Mano jaunos 
Darbininkėlės!

17. Audėjėles 
Pamigdinsiu, 
Verpėjėles 
Pribudinsiu:

18. Audėjėlių 
Sviesi dienelė, 
Verpėjėlių 
Tamsi naktelė.

•92

Blažienė

1. Ei broli, broli, 
Brolyti mano, 
Šerk man bėrą žirgelį, (2 k.)

2. O kai nušersi 
Bėrąjį žirgelį, 
Uždėk tymo balnelį,

3. O kai uždėsi 
Tymelio balnelį, 
Prisek aukso kilpelę,

4. O kai prisegsi 
Aukso kilpelę, 
Aš pats sėsiu ant žirgo.

5. Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Pasidilgė plintelė,

6. O kai pasidilgė 
Margoji plintelė, 
Ir nušoviau volungę.

7. — Ei broli, broli, 
Brolyti mano, 
Kam šovei volungėlę:

8. Ar tu negavai 
Girios lakūno, 
Ar marelių narūno?

9. — Lakūns palėkė, 
Narūns panėrė, — 
Volungėje tupėjo.

10. Per lauką jojau, 
Laukas trinkėjo, 
Vieškelėlis mirgėjo,

11. Per šilą jojau, 
Šile nakvojau, 
Volungėlę viliojau,

12. Per tiltą jojau, 
Nuo žirgo puoliau, 
Purvynėly gulėjau.
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13. Aš išgulėjau 
Tris nedėlmečius, 
Nieks mane negirdėjo,

14. Tik tegirdėjo 
Sviesi saulelė 
Ir. ši jauna mergelė.

15. O ir atlėkė
Trys raibos gegelės 
Vidur tamsios naktelės.

16. Viena kukavo 
Gale galvelės, 
Antra gale kojelių,

17. O ši trečioji 
Raiboji gegelė — 
Prie mano šalužėlės.

18. Katra kukavo 
Gale galvelės, 
Buvus mano močiutė;

19. Katra kukavo 
Gale kojelių, 
Buvus mano sesutė;

20. Katra kukavo 
Prie mano šalelės, 
Buvus mano mergelė.

21. Motė suspaudė 
Mano galvelę, 
Labai graudžiai verkdama,

22. Sesuo paėmė 
Man už kojelių, 
Traukdama iš purvyno,

23. O mano mergelė 
Apsikabindama 
Labai meiliai kalbėjo:

24. — Ai, gaila, gaila 
Tau ir per gaila 
Labiau senos močiutės,

25. Senos močiutės, 
Jaunos seselės, 
Labiau jaunos mergelės.

*93
Masaitienė

1. Kad aš buvau 
Mažiukėlis, 
Vygužėj gulėjau,

2. Kad užaugau 
Bernužėlis, 
Gasužiais vaikščiojau.

3. Ir sutinku 
Savo mielų 
Ant didžio gaselio.

4. Aš jai kėliau 
Kepurėlę, 
Ji man nė vainiko.
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5. Aš jai daviau 
Labas dienas, 
Ji man nė žodelio.

6. Ji man davė 
Obuolėlį 
Pro stiklelio langą.

7. Gražus raudas 
Obuolėlis, 
Ale labai rūgštus,

8. Graži jauna 
Mergužėlė, 
Ale labai rūsti.

*94

Bakšaitienė

1. Kad aš ėjau per kiemelį 
Į aukštą svirnelį, 
Ir išgirdau sakalėlį) % 
Giružėj ulduojant. j

4. — Viliok, merga, sau bernelį 
Į savo svirnelį,
Viliok, merga, bernužėlį, 
Ne mane paukštelį;

2. — Ei sakalai, sakalėli, 
Tu gražus paukšteli, 
Kad aš tave įviliočiau 
Į tėvo sodelį,

5. Girdyk, merga, bernužėlį 
Rinckuoju vyneliu, 
Barstyk, merga, pentinėlius 
Auksu sidabrėliu!

3. O aš tave, sakalėli, 
Girdyčiau vyneliu, 
O aš tavo raibas plunksnas 
Barstyčiau aukseliu!

6. Žalioj girioj žalia liepa. 
Tai mano svirnelis, 
Po liepele šaltinėlis, — 
Tai mano vynelis;

7. Po liepele šaltinėlis, — 
Tai mano vynelis, 
Nuo liepelės rasa krinta, — 
Tai mano aukselis.

8. Lietuviškos svotbines dainos, I 113



95
Blažienė

1. Kad aš jojau per girią, 
Per žaliąją giružę,

2. Užkukavo gegutė 
Vidur žalios giružės.

3. Nekukuoki, gegute, 
Nepapratęs žirgelis,

4. Nepapratęs žirgelis 
Tamsioj nakty jodinėti.

5. Ir prijojau dvarelį 
Savo senos uošvelės,

6. Ir išeina mergelė 
Iš aukštojo svirnelio.

7. — Jok sau sveikas, berneli,. 
Seniai tave nenoriu!

8. Aš pažįstu budelį 
Ant juodbėrio žirgelio:

9. Dreba tavo žirgelis, 
Prie vartelių pastatyts.

10. — Pažiūrėki, mergele, 
Per laukelį jojantį:

11. Eis iš manęs garužis, 
Kaip per lauką dūmužis, —

12. Tai bernelio budelis, 
Tai bernelio protužis!

96
Makauskienė

Var. D 671

1. Kad mes buvom 
Du broleliu, 
Abu neženotu, 
Mes turėjom 
Po žirgelį, • 
Abu pabalnotu.

2. Jokiv, įokiv, 
Brolužėli, 
Žirgelių girdyti, 
Jokiv, jokiv, 
Dobilėli, 
Žirgelių girdyti.

3. Aš pamečiau 
Paskandinau 
Aukso padkavėlę.

4. Grįžkiv, grįžkiv, 
Brolužėli, 
Padkavos ieškoti, 
Grįžkiv, grįžkiv, 
Dobilėli, 
Padkavos ieškoti.

5. Ir sutinku 
Mergužėlę 
Vieškelėliu einant,
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Ir sutinku 
Lelijėlę 
Vieškelėliu einant.

6. — Mergužėle 
Lelijėle, 
Ar nematei, 
Ar neradai 
Aukso padkavėlės?

7. — Dievas žino, 
Bernužėli, 
Dievas žino, 
Dobilėli, 
Katruo keliu jojai:

8. Vienas kelias 
Į jūreles, 
Antras — į mareles, 
O šis trečias 
Vieškelėlis — 
Į uošvelės dvarą.

9. Aš nujojau 
Numudrinau 
Į uošvelės dvarą.

10. Ant’ išeina 
Mergužėlė, 
Taip graudžiai verkdama.

11. — Cit, neverki, 
Mergužėle, 
Rasi mano būsi, 
Cit, neverki, 
Lelijėle, 
Rasi mano būsi!

12. Dėl ko tavo, 
Mergužėle, 
Veideliai pablėdnę, 
Dėl ko tavo, 
Lelijėle, 
Veideliai pablėdnę?

13. — Bernužėli 
Dobilėli, 
Nuo šiaurio vėjelio.

14. — Tai netiesa, 
Mergužėle, 
Nevierni žodeliai:

15. Kad būt pūtęs 
Siaurus vėjas, 
Būt veidai raudoni!

16. Dėl ko tavo, 
Mergužėle, 
Vainikas pavyto?

17. — Anksti ryto 
Rasa krito, 
Vainikas pavyto.

18. — Tai netiesa, 
Mergužėle, 
Nevierni žodeliai:

19. Kad būt kritus 
Rasa ryto, 
Vainikas žaliuotų!

20. Dėl ko tavo, 
.Mergužėle, 
Žiedeliai rūdija?
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21. — Bernužėli 
Dobilėli, 
Nuo sunkių darbelių.

22. — Tai netiesa, 
Mergužėle, 
Nevierni žodeliai:

23. Kad būt dirbus 
Sunkius darbus, 
Žiedeliai žvilgėtų!

97

Valaitienė

1. Vai, kad aš ėjau 
Per didį kiemelį, 
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro bagočiaus langelį, —

2. Neūžia staklelės, 
Nei plonos drobelės, 
Nei jovaro šaudyklėlės: 
Mergelė tinginėlė.

3. Vai kad aš ėjau 
Per didį kiemelį, 
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro biedniokų langelį, —

4. Tai ūžia staklelės 
Ir plonos drobelės, 
Ir jovaro šaudyklėlės: 
Mergelė audėjėlė.

5. Ko taip užsipuolei, 
Jaunas bernužėli, 
Ko taip užsipuolei, 
Baltas dobilėli, 
Ant biedniokų dukružėlės, 
Ant vargdienių mergelės?

6. Reikėj užsipulti, 
Jaunas bernužėli, 
Reikėj užsipulti, 
Baltas dobilėli, 
Ant bagočiaus dukružėlės, 
Ant turtingos mergelės:

7. Anksti rytužėlį — 
Vis po jaunimėlį, 
Vėlai vakarėlį — 
Vis po karčemėlę, — 
Tai bagočiaus dukružėlė, 
Tai turtinga mergelė.

8. Mesčiau turtužėlius 
Gilų vandenėlį, 
Baltus rūbužėlius 
Juodą purvynėlį: 
Puolei širdį, mergužėle, 
Mergele vargdienėle. 
Puolei širdį, mergužėle, 
Mergele audėjėle.
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98

Rimeikytė

Var. 430 ir D 712

1. Pagiry girelės 
Gelsvi lineliai, 
Ten mano mergelei % 
Linelius rovė. j

6. Man tave tėvelis 
Jau pažadėjo, 
Margąsias skryneles 
Užraštavojo;

2. — Padėk dievs, mergyte 
Darbininkėle, 
Aš tavei padėsiu 
Linelius rauti.

7. Margąsias skryneles 
Užraštavojo, 
Plonąsias drobeles 
Parandavojo.

3. — Neprašau, bernyti, 
Kad man padėtum, 
Aš pati nurausiu 
Gelsvus linelius.

8. Meluoji, bernyti, 
Netiesą kalbi, 
Dar mano tėvelio 
Nė namie nėra:

4. Bernyti jaunasis, 
Kur jodinėji, 
Bernyti jaunasis, 
Iš kur atjoji?

9. Išjojo tėvelis 
Į didį miestą 
Parnešti man jaunai 
Brangių suknelių.

5. — Pas tavo tėvelį 
Gėriau ir valgiau, 
Man tave tėvelis 
Jau pažadėjo;

10. Nepirki, tėveli, 
Brangių suknelių: 
Nei puikus žentelis, 
Nei dvarūnėlis;

11. Nei puikus žentelis, 
Nei dvarūnėlis, — 
Tėvučio sūnelis, 
Darbininkėlis.
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99
Juškytė

Var. 49, 662 ir D 768, 793

1. Per šilelį jojau, 
Šile šėką pioviau, 
Šilo vidurėly Į 2 k 
Ugnelę sukūriau; J

8. — 0 ką tu vygiuosi 
Naujoje vygelėj, 
0 ką tu guldysi 
Rašytoj lovelėj?

2. Šilo vidurėly 
Ugnelę sukūriau, 
Aš pats atsisėdau 
Ant pušies šakelės.

9. — Mergytę vygiuosiu 
Naujoje vygelėj, 
Aš pats atsigulsiu 
Rašytoj lovelėj.

3. Šakelės palinko, 
Žirgelis pailso, 
0 begu nujosiu 
Pas jauną mergelę?

10. Vai, čiūčia liūlia, 
Jaunoji mergele, 
Vai, čiūčia liūlia, 
Balta lelijėle!

4. O kai prijojau 
Uošvelės dvarelį, 
Stroku atsistojo 
Juodbėras žirgelis.

11. — Vai, nečiūčiuoki, 
Vai, neliūliuoki, 
Seniai užčiūčiavo 
Mane motinėlė:

5. — Vai tu, kleveli, 
Žaliasis medeli, 
Keta tave kirsti, 
Šakeles genėti.

12. Šiltu numazgojo, 
Baltu suvyniojo, 
Vai, čiūčia liūlia 
Ant baltų rankelių;

6. — O ką tu darysi 
Iš mano šakelių, 
0 ką budavosi 
Lygaus liemenėlio?

13. Dieną ant kelių, 
Naktį ant rankelių, 
Vai, čiūčia liūlia 
Ant aukso žiedelio!

7. — Iš tavo šakelių — 
Naująją vygelę, 
0 iš liemenėlio — 
Rašytą lovelę.

14. — Aš tave auginsiu, 
Dėl kito rėdysiu, 
O rasi man’ jau tu 
Daugiau neklausysi.
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1OO
Slaniulytė

1. — Paukštuti lakštuti, Į 9 , 
0 kur tu lakiojai? J

7. — Sesele jaunoji, 
0 kur tu nakvojai?

2. — Sodely medely 
Po žaliais lapeliais.

8. — Dvarely svirnely 
Margoje lovelėj.

3. — Paukštuti lakštuti, 
Ką tu ten užmiršai?

9. — Sesele jaunoji, 
Ką tu ten užmiršai?

4. — Užmiršau palikau 
Raibąją plunksnelę.

10. — Užmiršau palikau 
Rūtų vainikėlį.

5. Prašyčiau maldyčiau 
Raibo sakalėlio,

11. Prašyčiau maldyčiau
Jaunojo brolelio,

6. Kad parneštų plunksnelę 
Iš vyšnių sodelio.

12. Kad parneštų vainikėlį 
Iš margo dvarelio.

1O1
Anusienė

1. Po ūlyčią, po žaliąją, 
Rūtų darželiaity — 
Uliavojo graži mergaK 
Po rūtų darželį. Į

2. — O tu, merga, graži merga, 
Rasi mano būsi?
— Rodą būti ir nebūti, — 
Nemoku darbelių!

3. Nusieičiau j girelę, 
Pasilaužčiau beržo rykštę, 
Išmokinčiau pamokinčiau 
Mergužę darbelių:

4. O ir anksti kelti,
O ir vėlai gulti, 
Ir vasaros dienužėlę 
Lankoj šieną grėbti,

5. Ir šienelį grėbti, 
Ir rugužius piauti, 
Ir ūkanoj dienužėlėj 
Žalius linus rauti.

6. Bėga meška per lendryną, 
Lendres laužydama, 
Bėga vilkas per karklyną, 
Kulnis daužydamas.
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7. Tu meškute, tu kūmute, 
Suimk mano galvą, — 
Kolei gyvas būsiu, 
Tavo vyras būsiu;

9. O tai gražus jaunimėlis 
Kaip tai gražiai šoka: 
Šoka mergos be pančiakų, 
Vaikai be čebatų!

8. Kolei gyvas būsiu, 
Tavo vyras būsiu, 
Kai aš linksmai atsistosiu, 
Aš su tavim šoksiu.

10. Bepig mergoms šokti, 
Bepig uliavoti:
Ne kepurė ant galvelės; 
Rūtų vainikėlis.

11. Bėda vyrams šokti,
Bėda uliavoti:
Tai jiems, tai jiems, tai jiems, tai jiems, 
Jiems kepurė krinta.

102

Rimeikytė

1. Stov žirgeliai pabalnoti, 
Kamanėlėms pažaboti, 
Prie rūtų darželio, K 
Prie naujųjų vartelių, j

2. — Išeik, merga, iš darželio, 
Palaikyk man žirgelį: 
Sėsiu ant žirgelio, 
Muštravosiu žirgelį!

3. — Nei aš eisiu iš darželio, 
Nei laikysiu tau žirgelio, — 
Jok namo, berneli, 
Čia ne tavo mergelė!

4. Man bejojant per lankelę, 
Aš išvydau dvi mergeli 
Žalioje lankelėj 
Šienelį begrėbiant:

5. Po rūtelių vainikėliu, 
Po šilkelio kaspinėliu, — 
Padorios mergelės, —• 
Linkst ir mano širdelė;

6. Ant padorių mergužėlių 
Linkst ir mano širdužėlė! 
— Mergyte jaunoji, 
Ar tu būsi mano?

7. — Kad ir tavo aš nebūsiu, 
Kitam rankos nepaduosiu, 
Berneli jaunasis, 
Dobilėli baltasis.
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103

Dabkuvienė, Juškytė

l. Šokin mudrin broliai žirgus, 
Sakė — nemokantį, — 
Ir pririšo žirgužėlį 
Prie rūtų darželio, j

7. Netur tėvo, nei močiutės, 
Nėr kam pamokinti, 
Nei brolelių, nei seselių 
Lauku palydėti.

2. Ir išlaužė uosio tvorą, 
Tėvelio užtvertą, 
Išmindžiojo žalias rūtas, 
Seselės pasėtas.

8. Nesirūpink, motinėle, 
Kad vargų mergelė, 
Kad ji vargų mergužėlė, 
Kad ji siratėlė.

3. Rūgoj mūsų seserėlė 
Už žalias rūteles, — 
Nerūgoki, seserėle, 
Bus žalios rūtelės,

9. Kad ji ėjo per laukelį, — 
Dailus augumėlis, 
Kad ji triūsė prie darbelių, — 
Gražus liemenėlis;

4. Bus jos žalios, bus jos gražios, 
Bus jos garbiniuotos, 
Ir, nupynus vainikėlį, 
Nešiosi ant galvos.

10. Kai priėjo prie brolelių, — 
Pritink prie brolelių, 
Kai priėjo prie seselių, — 
Pritink prie seselių.

5. Išjoj mūsų brolužėlis 
Į svečių šalelę, 
Padabojo mergužėlę 
Septynių metelių.

II. Čiulba krykščia ruds paukštelis 
Žalioje girelėj, 
0 kad aš pagaučiau, 
Į svirną įleisčiau,

6. Ir atjojo bernužėlis 
Iš svečios šalelės, 
Užkalbino mergužėlę, 
Biedną siratėlę.

12. Aš aukseliu palesinčiau, 
Vynu pagirdyčiau, 
Už stalelio pasodinčiau 
Kaip tikrą brolelį.

13. Krint nuo beržo balta rasa, — 
Tai mano vynelis, 
Nuo ąžuolo pumpurėliai, — 
Tai mano aukselis.
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104

Dievienė

1. Eiva, sesužėle, 
Namo, namo 
Iš jaunimužėlio 1 
Abi mudvi. I

2. Rasiva močiutę 
Belaukiančią, 
Šviesią liktužėlę 
Bedegančią;

6. Už jūrių, už marių, 
Už Nemuno, — 
Ten augo rūtelės 
Kaip avižos;

7. Ten augo rūtelės 
Kaip avižos, 
Vaikščioja bernelis 
Panemunėms.

3. Šviesią liktužėlę 
Bedegančią, 
Gelsvus linužėlius 
Beverpiančią.

8. Juoda kepurėlė 
Ant šalužės, 
Šilkų juostužėlė 
Ik žemužei.

4. — Verpki, močiute, 
Labai plonai, 
Rasi išleisi 
Labai toli.

5. — Verpkis, dukryte, 
Tu dar ploniau, 
Rasi išeisi 
Tu dar toliau.

9. Kad aš žinočiau 
Būsiąs mano, 
Aš persikeldinčiau 
Per Nemuną;

10. Aš persikeldinčiau 
Per Nemuną, 
O aš suvaržyčiau 
Jo juostužę;

11. O aš suvaržyčiau 
Jo juostužę, 
O aš pataisyčiau 
Kepuružę.
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105
Mockytė

Var. D 529, 808, 895

l. Ėjo merga vandens 
Su žaliu uzbonu
Ir sutiko lenkų poną, l 2 k 
Ir- sukūlė uzboną. j

2. Verkia, verkia mergužė
To žaliojo uzbono: 
— Ai tu, lenkų ponai, 
Kam sukūlei uzboną!

3. — Cit, neverk, merguže, 
Ramink savo širdužę, 
Aš tau duosiu aukso žiedą 
Už žalią uzboną.

4. Man to žiedo nereikėjo, 
Tik man uzbono to gailėjo. 
— Ai tu, lenkų ponai, 
Kam sukūlei uzboną!

5. — Cit... (kaip aukščiau ta- 
landuok: „Bėrą žirgą, — po
rą jaučių, — porą šimtų, — 
margą dvarą, — vierną slū- 
gą“ ir taip baik:)

6. — Cit, neverk, merguže, 
Ramink savo širdužę, 
Aš pats būsiu vierna slūga 
Už tą žalią uzboną.

7. Man to uzbono negailėjo, 
Tik man pono tegailėjo, — 
Už žalią uzboną 
Gavau lenkų poną.

8. — Reikėj seniai pasakyt, 
Man širdelės negraudint, 
Kad tu būsi pats už poną, 
Už tą žalią uzboną.

9. Kas tai mano do gražna, 
Kas tai mano do laimė: 
Už žalią uzboną 
Gavau lenkų poną!

106
Gvildienė

Var. 107

l. Ei, žalia, žalia, 
Žalia giružė, 
Toje giružėj 
Turme bernužis.

2. O ir atėjo (atein, atein) 
Seselių pulkas, 
O ir iškėlė 
Turmo duružes;
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3. 0 ir iškėlė 7. Tik man gailėjo 
Jaunų dienužių, 
Jaunų dienužių 
Ir vainikužio:

Turmo duružes, 
Ir išvadavo 
Jauną bernužį.

4. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Katro gailėjo 
Tavo širdužei:

8. Mano vainikas 
Iš rūtų daržo, 
Tavo kepurė 
Ant rinkos rasta;

5. Ar tau gailėjo 
Tėvo motutės, 
Ar tau gailėjo 
Manęs bernužio?

9. Už vainikužį 
Šeši šimtužiai, 
Už kepuružę 
Du šilingužiu.

6. — Nei man gailėj 
Tėvo motutės, 
Nei man gailėjo 
Tavęs bernužio,

U.

о Ю.

Kad tu sutikai

Kad aš sutikau 
Karaliaus pulką, 
Aš nekylėjau 
Jam vainikužio;

Žvirblelių pulką, 
Tu pakylėjai 
Jam kepuružę.

107
Bakšaitienė

Var. 106

l. Ei, žaliuoj, žaliuoj 
Žalia giružė, 
Toje giružėj l 
Tamsus turmužis;/

2. Toje giružėj 
Tamsus turmužis, 
Tame turmužy 
Sėdi mergužė.

3. Ei, mesčiau, mesčiau 
Sniego gniūžtužę, 
Kad ji žinotų, 
Kad tai žiemužė;

4. Ei, mesčiau, mesčiiau 
Purvo gniūžtužę, 
Kad ji žinotų, 
Kad rudenužis;
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5. Ei, mesčiau, mesčiau 
Rūtų kvietkužę, 
Kad ji žinotų, 
Kad vasaružė.

6. Mano vainikėlis 
Vienai dienužei, 
Tavo kepurėlė 
Visam amžužiui;

7. Mano vainikėlis 
Šimtą dorelėlių, 
Tavo kepurėlė 
Tik šilingužj.

8. Kad aš sutikau 
Karalių pulką, 
Aš nekylėjau 
Jam vainikužio;

9. Kad tu sutikai 
Piemenų pulką, 
Tu pakylėjai 
Jam kepuružę.

108

Totilienė

l. Ein močiutė l 2 k 
Per dvarą, j 
Ein močiutė, 
Bernelio, per dvarą.

2. Neš raktelius 
Po juosta, 
Neš raktelius, 
Bernelio, po juosta.

3. Svirno duris 
Rakino, 
Svirno duris, 
Bernelio, rakino,

4. Mane jauną 
Budino, 
Mane jauną 
Bernelį budino:

5. — Kelki, jaunas 
Berneli, 
Kelki, jaunas, 
Bernelio, berneli,

6. Balnok bėrą 
Žirgelį, 
Balnok bėrą, 
Bernelio, žirgelį!

7. Jok į Rygos 
Miestelį, 
Jok į Rygos, 
Bernelio, miestelį.

8. Slaunas Rygos 
Miestelis, 
Slaunas Rygos, 
Bernelio, miestelis,
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9. Dar slaunesnė 
Gartiena, 
Dar slaunesnė, 
Bernelio, Gartiena.

10. Išsirinkčiau 
Sau mergelę, 
Išsirinkčiau 
Mergelių mergelę.

11. Visos lygios 
Kaip viena, 
Visos lygios 
Mergelės kaip viena.

*109
Vidikytė

I. Ei virvinge, virvingėli, 
Tavo žali lapai, 
Žali lapai, ilgos šakos, Į $ 
Juodosios uogelės. J

6. Šokinėjo tribaliavo, 
Pakol vyrą gavo, 
0 kai vyrą gavo, 
Tai ji atsigavo.

2. Ir atėjo trys mergelės 
Tų uogelių rinkti, 
Ir atjojo trys berneliai 
Tų mergelių imti.

3. Vienas ėmė už'rankelės, 
Antras už antrosios, 
0 šis trečias bernužėlis 
Šią trečią mergelę.

4. Sėd mergelė už stalelio, 
Rymo kaip katelė.
— Nesėdėki nerymoki, 
Į mane žiūrėki!

7. — Gana šokčiau uliavočiau, 
Bijau pikto vyro: 
Už stalelio sėdėdamas, 
Kaip šunelis nyro;

8. Už stalelio sėdėdamas, 
Kaip šunelis nyro, 
Pro langelį žiūrėdamas, 
Kaip žąsinas šnypščia.

9. Nusisukčiau plaušų lyną, 
Danu, danu vyrą, 
Kai tas lynas paplūšos, 
Mane vyras pabijos .1

5. Šok, šok, mergužėle, 
Pakol vainikuota, 
Kai nuims vainikėlį, 
Būsi kaip parduota.

1 Kiti lyruoja: „Vyro nugara putos.“

10. Šokit, vyrai, imkit lyną, 
Riškit mano vyrą 
Ir surišę paguldykit 
Į naują lovelę.
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11. Kol tas lynas išplūšos, 
Mano vyras išmiegos, — 
Mano vyras išmiegojęs 
Bene bus geresnis;

*11O
Rinkytė

l. Ei tu, šelmi |
Balamūtai, jok narnoj 
Netrainioki K
Priegalvėlių tu manoj

2. Ne dėl tavęs 
Žąsų pulkus auginau, 
Ne dėl tavęs 
Priegalvėlius pripyliau.

3. Kai ateisiu
Už bernelio, už tavęs, 
Aš auginsiu
Žąsų pulkus didelius;

*111
Veličkienė

Var. 89

l. Ei, didi didi
Girios medužėliai, 
Maži mano broleliai. (2 k.)

2. Ei, užaugs, užaugs 
Mano brolužėliai, 
Iškirs girios medelius,

12. Mano vyras išmiegojęs 
Bene bus geresnis, 
Bene bus jisai geresnis 
Ir išmintingesnis.

4. Aš auginsiu 
Žąsų pulkus didelius, 
Aš pripilsiu 
Patalėlius vis pūkų,

5. Aš pripilsiu 
Patalėlius vis pūkų, 
Aš paklosiu 
Patalėlį svirnely;

6. Aš paklosiu 
Patalėlį svirnely, 
Išmiegosi, 
Bernužėli, tu minkštai.

3. Ei, iškirs, iškirs 
Girios medužėlius, 
Statys naują stainelę,

4. Ei, statys, statys 
Naują stainužėlę, 
Statys bėrus žirgelius,
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5. Ei, statys, statys 
Bėrus žirgužėlius, 
Šers grynu abrakėliu.

6. Ei, nenusimink, 
Mano mergužėle, 
Kad į krygę išjosiu.

7. O aš parleisiu 
Savo mergužėlei 
Tris margas gromatėles:

8. Vienoj gromatėlėj, 
Toje naujoje, 
Du rūtų vainikėliu;

9. Antroj gromatėlėj, 
Antroj naujoje, 
Dvi šilkelių kuskeli;

10. Trečioj gromatėlėj, 
Trečioj naujoje, 
Du aukselio žiedeliu.

11. Nešiok, mergužėle, 
Aukso žiedužėlius 
Po didžius jaunimėlius;

12. Nešiok, mergužėle, 
Šilkų kuskužėlę 
Po didžius atpuskėlius;

13. Nešiok, mergužėle, 
Rūtų vainikėlį 
Pas senąją močiutę,

14. O kai nueisi 
Pas anytužėlę, 
Graudins tavo širdelę:

15. Nuims vainikėlį, 
Uždės gobtūrėlį, 
Sunkins tavo galvelę.

*112
Vyturytė

l. — Ei broliukai balandukai, 
Pabalnoki man žirgelį: 
Josiu pas mergelę, Į 9 , 
Baltą lelijėlę. J 2

2. — Kai prijosi prie dvarelio, 
Apsistoki prie vartelių, 
Stokis prie vartelių, 
Prie aukšto svirnelio.

3. Išeis tavo mergužėlė 
Iš margojo dvaružėlio.
Klausė žirgužėlio: 
— Ar toli atbėgo?

4. — Du šimteliu per girelę, 
Tris šimtelius per laukelį, 
Mano mergužėle, 
Šią tamsią naktelę.
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5. — Vesk žirgelį į stainelę, 
Nešk balnelį į svirnelį, 
Pats, jaunas berneli, — 
į aukštą svirnelį.

6. Zveng žirgelis po stainelę, 
Skamb balnelis bėro žirgo, 
Verk jaunas bernelis 
Jaunųjų dienelių:

7. — Ui dieveli, netropijau, 
Jaunas dienas nutrotijau, 
Dieneles trotijau, 
Vargelį tropijau.

8. Ui dieveli, brangiai duočiau, 
Jaunas dienas atvaduočiau: 
Žirgelį atduočiau, 
Dieneles vaduočiau.

9. Kukuoj raiba gegužėlė 
Ant margojo dvaružėlio, 
Verk jauna mergelė 
Rūtelių daržely:

10. — Ui dieveli, netropijau, 
Jaunas dienas patrotijau, 
Dieneles trotijau, 
Vargelį tropijau.

11. Ui dieveli, brangiai duočiau, 
Jaunas dienas atvaduočiau: 
Skryneles atduočiau, 
Dieneles vaduočiau.

113
Cvirkienė

l. Ir išjojo 
Pons iš dvaro 
l žaliąją lanką, (2 k.)

2. Ir sutinka
Tris mergeles 
Vidur žaliam gojuj:

3. — Eik šen, merga, 
Tu prie manęs, 
Rasi mano būsi!

4. Pamislijo 
Viena merga, 
Pradėjo graudžiai verkti.

5. — Cit, neverki, 
Mergužėle, 
Pirksiu nuometėlį.

6. — Tavo šilkų 
Nuometėlis 
Žaliais šilkais siūtas,

7. Mano rūtų 
Vainikėlis 
Auksu leravotas!

8. — Pakajuje 
Ant stalelio 
Pastačiau zerkolą,

9. Lietuviškos svotbinės dainos, I 129



9. Pasižiūrėk, 
Mergužėle, 
Ar balta raudona.

10. — Vakar buvau, 
Vakar buvau 
Kaip rožė raudona,

11. 0 jau šiandien, 
O jau šiandien 
Kaip drobė baltoji;

12. Vakar buvau, 
Vakar buvau 
Dar pas tėvužėlį,

13. O jau šiandien, 
O jau šiandien 
Jau pas šešurėlį;

14. Vakar buvau, 
Vakar buvau 
Dar pas motinėlę,

15. O jau šiandien, 
O jau šiandien 
Jau pas anytėlę;

16. Vakar buvau, 
Vakar buvau 
Dar su brolužėliais,

17. O jau šiandien, 
O jau šiandien 
Jau su dieverėliais;

18. Vakar buvau, 
Vakar buvau 
Dar su seserėlėms,

19. O jau šiandien, 
O jau šiandien 
Jau su mošytėlėms.

•114
Dailydalė

Var. 9

l. — Gied volungėlis 
Ant ulos, 
Žada mudu l _ , „... . 2 k.Dėti į porą.l

2. Tekėk, mergyte, 
Už manęs, 
Baltoji gulbele, 
Už manęs!

3. Tu už manęs 
Gerai pabūsi, 
Sunkių darbelių 
Nedirbsi;

4. Sunkių darbelių 
Nedirbsi, 
Nei kalne rugelių 
Nepjausi,
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5. Tik po sodelį 
Vaikščiosi, 
Gražius obuolius 
Rankiosi,

6. Tu nusieisi 
į šlaitą 
Brandžių riešutų 
Pasiskinti.

7. — Meluoji, šelmi, 
Meluoji, 
Nuo motinėlės 
Vilioji:

8. Reiks man darbelius 
Nudirbti
Ir kalne rugelius 
Nupiauti.

9. Šaunūs žodeliai — 
Obuoliai, 
Graudžios ašarėlės — 
Riešutai.

115
Cvirkienė

Var. 34

l. — Kam šėrei žirgelį 
Nejodomą, 
Kam vedei mergelę I 2 k 
Nemylimą? J

2. — Šėriau žirgelį 
Dėl gražumos, 
Jojau pas mergelę 
Dėl slaunumos.

3. Pėtnyčioj, subatoj 
Pašėriau, 
Nedėlios rytą 
Išjojau.

4. Per lauką jojau, 
Dūmojau, 
Prie dvaro prijojau, 
Sustojau.

5. Pririšau žirgelį 
Prie tvoros, 
Prie žalių rūtelių 
Darželio.

6. Išlaužė žirgelis 
Tvorelę, 
Išmyniojo žaliąsias 
Rūteles.

7. Išeina mergelė 
Verkdama, 
Žaliųjų rūtelių 
Gailėdama.

8. — Ei, cit, neverki, 
Mergele, 
Aš užstatau bėrąjį 
Žirgelį.
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9. — Brangesnės mano 
Rūtelės
Negu tavo bėras 
Žirgelis:

10. Už mano rūteles 
Trys šimtai, 
Už tavo žirgelį 
Du šimtu!

11. — Ei, cit, neverki, 
Mergele, 
Aš užstatau tymo 
Balnelį.

12. — Brangesnės mano 
Rūtelės 
Negu tavo tymo 
Balnelis:

13. Už mano rūteles 
Trys šimtai, 
Už tavo balnelį 
Du šimtu!

*116

Masaitienė

l. Kalba mudu žmonės, 
Kalba ir susiedai, 
O aš jaunas bernužėlis,l g 
Aš nieko neboju! f

2. Aš neturiu tėvo, 
Anei motinėlės, 
Nei sau jaunos mergužėlės 
Sau pasikalbėti.

3. Ant aukšto kalnelio 
Žalioji liepelė, 
Ten giedojo volungėlė 
Devyniais balseliais.

4. Nei ten volungėlė, 
Nei girios paukštelė, 
Tiktai mano mergužėlė 
Mane pagedauja.

5. O aš nusieičiau 
Ant aukšto kalnelio, 
Tenai aš pasikalbėčiau 
Su savo mergele.

6. Žada mudu skirti: 
Ar ugny deginti, 
Arba ugny sudeginti, 
Ar upėj skandinti.

7. Tau varpeliai skamba 
Ir vargonai gaudžia, 
O jau mudu, mergužėle, 
Prie grotelių einav.

8. Rankeles sudėjov, 
Žiedelius sukeitėv, 
O jau mudu, mergužėle, 
Jau mudu abudu.
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*117
Vidikytė

(2 k.)
1. — Kakaryku, gaideli! 

Labas rytas, mergele!

2. Pasakyki, mergele, 
Kur man leisti žirgelį?

3. — Leisk žirgelį darželį, 
Nešk balnelį svirnelį.

4. — Pasakyki, mergele, 
Ar negaila rūtelių?

5. — Kad ir gaila rūtelių, 
Dar gailesnis žirgelis.

6. Ir pririšo žirgelį, 
Išmyniojo rūteles,

7. Išmyniojo rūteles, 
Raudonas lelijėles.

8. — Nei man gaila rūtelių, 
Tik man gaila dienelių.

9. Ir išein mergelė 
Iš margojo dvarelio.

10. Klausinėjo mergelė:
— Ko tu žvengi, žirgeli?

11. Ar tu nori avižų, 
Ar baltųjų dobilų,

12. Ar baltųjų dobilų, 
Ar šio žalio šienelio?

13. — Nei aš noriu avižų, 
Nei baltųjų dobilų,

14. Nei baltųjų dobilų, 
Tik šio žalio šienelio.

15. Klausinėjo mergelė 
Apie berno budelį.

16. — Kad galėčiau kalbėti, 
Daug turėčiau šnekėti,

17. Daug turėčiau šnekėti 
Apie berno budelį:

18. Kasdien geria karčemoj 
Nė naktelę nein namo.

19. — Ai bernuži, bernuži, 
Prastą turi būdužį, —

20. Paliauk gerti karčemoj, 
Rūpinkisi eit namo!

118
Sadauskienė

Var. D 725

L Kad aš ėjau pajūrėlėms, 2. Ir nupūtė vainikėlį
Ir nupūtė vainikėlį, (2 k.) į jūrelių gilumėlį.
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3. Eina vanduo liūliuodamas, 
Neš vainiką vingiuodamas.

4. Ir priplaukė prie dvarelio, 
Kur tėvelio daug sūnelių,

5. Kur tėvelio daug sūnelių 
Ir brolelio daug seselių,

6. Ir sustojo po langeliu, 
Kur močiutės daug dukrelių.

7. — Katrą duosi man dukrelę?
— Kuo jauniausią, kuo slauniausią,

8. Kuo jiauniausią, kuo slauniausią, 
Giminėlės mylimiausią.

9. — Duok, močiute, alaus midaus, 
Neduok, močiute, manęs jaunos!

10. Sėdi sesuo po langeliu, 
Lėkė gulbių du pulkeliu,

11. Lėkė gulbių du pulkeliu, 
Neš vainikėlį ant sparnelių.

12. — O sesuo, seserėle, 
Tu juo daugiau nedėvėsi,

13. Tu juo daugiau nedėvėsi,
Aukso kūbkoj nelaikysi,

14. Aukso kūbkoj nelaikysi, 
Žaliam vyne nemirkysi.

1. Kad jojau pas mergelę 
Per lygųjį laukelį, 
Berželį lenkiau, 
Raselę braukiau, 
Prausiau baltai burnelę,

2. Prausiau baltai burnelę, 
Kad įtikčiau mergelei, — 
O kai n'įtikau
Savo mergužėlei, 
Baudžiau bėrą žirgelį.

3. Kad jojau per girelę, 
Per žalią pušynėlį, — 
Toje giružėlėj. 
Toje žalioje, 
Stovi žalia liepelė;

•119
Teresienė

4. Stovi žalia liepelė, 
Žalioji liepužėlė, 
O tos liepužėlės

2 k. Pačioj viršūnėlėj 
Kukuoj raiba gegelė.

5. — Ai mergele, mergele, 
Mergele lelijėle, 
Ai, bent pasitrauk, 
Jauna mergužėle, 
Sausiu raibą gegelę!

6. — Aš traukti nesitrauksiu 
Nė biškį į šalelę!
Šelmis bernužėlis, 
Šelmis naružėlis, 
Nepadirgė plintelės!
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7. Prijojau prie dvarelio, 
Prie varinių vartelių, 
Tai triskart šoviau 
Iš margos plintelės, 
Kad išeitų uošvelė.

8. Ir išeina uošvelė, 
Mergelės motinėlė: 
— Sėski, žentužėli, 
Nuo bėro žirgelio, 
Eik už balto stalelio.

9. — Nesėsiu nuo žirgelio, 
Nuo savo juodbėrėlio, — 
Tai triskart sakiau 
Savo uošvužėlei: 
— O ar žadi dukrelę?

10. — Ai ženteli, ženteli, 
Ženteli raitelėli, 
O dar ji nepratus, 
Mano dukružėlė, 
Anksti rytelį kelti.

11. Kad sėdau už stalelio 
Prie mergužės šalelės, 
Tai triskart mušiau 
Į baltą stalelį: 
— O ar leisi dukrelę?

12. — Ai ženteli, ženteli, 
Ženteli raitelėli, 
O ji nepratus, 
Mano dukružėlė, 
Sunkių darbelių dirbti.

13. — Ai uošvele, uošvele, 
Uošvele motinėle, 
Aš išsimokinsiu 
Savo mergužėlę 
Sunkių darbelių dirbti.

120
Kimtienė

l. Kad jojau per laukelį. 
Per lygųjį laukelį, 
Berželį lenkiau, 
Raselę braukiau, 
Girdžiau bėrą žirgelį.

2 k.

2. Prijojau prie kiemelio, 
Prie mergelės dvarelio, 
O aš pamačiau 
Jauną mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely

3. Po rūtų vainikėliu, 
Po drobės skepetėle;
O tos mergužėlės 
Prasti parėdėliai, 
Graži jos išmonėlė.

4. — Eik šen, mano mergele, 
Eik šen, tėvo dukrele, 
Eik šen, mergužėle, 
Duok man rankužėlę, 
Kalbėsiva žodelį.
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5. — 0 tai neisiu, berneli, 
O tai neisiu, jaunasis:

10. Priėjau prie svirnelio, 
Pažiūrėjau mergelę, —

Bars ir tėvužėlis, 
Bars ir motinėlė, 
Kad su tavim kalbėsiu.

0 ten pavėsy 
Jauna mergužėlė 
Plonas drobeles rėžo.

6. Kad jojau ūlytėle, 
Šia žalia prievartėle, 
Liepelę lenkiau, 
Raselę braukiau, 
Prausiau baltai burnelę.

11. — Eik šen, mano mergele, 
Eik šen, mano jaunoji, 
Eik šen, mergužėle, 
Duok man rankužėlę, 
Kalbėsiva žodelį.

7. Dėl to prausiau burnelę, 
Kad įtikčiau mergelei, — 
Jeigu n’įtiksiu- 
Savo mergužėlei, 
Bausiu bėrą žirgelį.

12. Po šilkų skepetėle, 
Ant rankelių žiedeliai, 
O tos mergužėlės 
Puikūs parėdėliai, 
Maža jos išmonėlė.

8. Prijojau prie dvarelio, 
Prie uošvelės dvarelio, 
0 aš pamačiau 
Seną uošvužėlę 
Po dvaružį vaikščiojant.

13. Būtų graži mergelė, 
Būt močiutės dukrelė, 
O tos mergužėlės 
Šaunūs žodužėliai, 
Siektas jos būdužėlis.

9. — Eik šen, mano uošvele, 
Atkelk vario vartelius, 
Duok pasilsėti 
Mano žirgužėliui 
Nors biškį prie tvorelės.

14. Uošvelė drąsiai sakė: 
— Ženteli, mankliavoji! 
Jok sau pro šalį, 
Jaunas ženteli, 
Dar n’užaugo dukrelė.

15. Užauginsiu dukrelę, 
Krausiu aukštą kraitelį, — 
Tąsyk bus čėsas 
Manei kalbėti:
„Dukrelė pačioj vertėj!“
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121
Zilaitienė

Pavalkienė

1. Kad aš ėjau kelužiu 
Į uošvelės dvaružį, 
Sutikau pamačiau 1 
Pulką jaunų mergužių.!

4. — Iš Lietuvos šalužės, 
Ieškau jaunos mergužės: 

k Motės užaugintos,
Darbelių išmokintos,

2. — Motinėle mylima 
Ir slavelėj laikoma, 
Žadėki išduoki 
Savo jauną dukružę.

5. Kuri graži pažiūrėt, 
Tai ta meili kalbėti, 
Kur gražaus protužio, 
Patogaus liemenužio.

6. — Eik, slūgos, šen,
3. — Žentužėli mylimas 

Ir slavelėj laikomas, 
Nežinau, nežinau, 
Katros esi šalužės.

Daryk duris ten, 
Išduokit, išduokit 
Tas margąsias skrynužes, 
Tas margąsias skrynužes 
Ir plonąsias drobužes!

122

l. Kad aš turėjau 
Du lygiu lauku, 
Du lygiu lauku l 2 k 
Vis avižėlėms, —Į

4. Aš nusipirkčiau 
Tymo balnelį, 
Pasibalnočiau 
Bėrą žirgelį;

2. Aš nusipiaučiau 
Tas avižėles, 
Aš nusišerčiau 
Bėrą žirgelį;

5. Pasibalnočiau 
Bėrą žirgelį, 
Aš nusijočiau 
Ir pas mergelę.

3. Aš nusišerčiau 
Bėrą žirgelį, 
Aš nusipirkčiau 
Tymo balnelį;

6. 0 kad aš jojau 
Per lygius laukus, 
Per lygius laukus, 
Per žalias lankas.
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7. O aš pamačiau 
Savo mergelę 
Ant ežerėlio 
Žlugtužį skalbiant:

8. Liepos lentelės, 
Plonos drobelės, — 
Mano mergelė — 
Tai skalbėjėlė!

9. — Eik šen, mergele, 
Artyn pas mane, 
Kalbėsiv mudu 
Meilius žodelius.

10. — Neisiu, bernyti, 
Artyn pas tave: 
Aš prapuldysiu 
Savo vainiką.

11. — Tu nebok nieko, 
Mano mergele, 
Tu neprapulsi, 
Nei vainikėlis!

12. O kad aš jojau 
Per lygius laukus, 
Per lygius laukus 
Vis vieškelėliu, —

13. Aš nusijočiau 
Į jomarkėlį, 
Į jomarkėlį, 
į atlaidėlę,

14. O aš pamačiau 
Savo mergelę 
Karčemužėlėj 
Gražiai bešokant,

15. Gražiai bešokant, 
Brangiai bemokant: 
Už žėdną tancių 
Po auksinėlį;

16. Už žėdną tancių 
Po auksinėlį, 
Už šilkų striūnas 
Po dorelėlį.

17. Ui, ui, ui dievai, 
Dieveli mano, 
Kad labai puikią 
Mergužę gavau:

18. Meirūnų šluota 
Aslužę šlavė, 
Su mėgelkėlėms 
Gražiai išklastė.

19. Ui, ui, ui dievai, 
Dieveli mano, 
Kad labai barė 
Mane močiutė.

20. Ei, nebark, nebark 
Mane, močiute, 
Ne su svetimais 
Karčemoj gėriau:

21. Su broliais gėriau, 
Su broliais šokau, 
Su brolužėliais 
Namo parėjau,

22. Už baltų rankų 
Nusitverdami, 
Meilius žodelius 
Vis kalbėdami.
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*123
Bakšaitienė

l. Jočiau į žvejus, 7. 0 ir nuleidau
Lankyčiau žvejus, 
Vesčiau žvejų mergužėlę, L
Vesčiau žvejų mergužę, j 2 k.

Aukso žiedužėlį 
Į jūružių dugnužėlį, 
Į jūružių dugnužį.

2. Nei žvejos tėvas, 
Nei motinužėlė, — 
Žvejos mano mergužėlė, 
Žvejos mano mergužė.

8. Samdyk, mergužėle, 
Siaurų vėjužėlį 
Nors porą nedėlužėlių, 
Nors porą nedelužių,

3. Žvejų mergužėlė, 
Juodos akužėlės, 
Nemok trijų darbužėlių, 
Nemok trijų darbužių:

9. 0 kad išpūstų 
Mano žiedužėlį 
į brolužio pievužėlę, 
[ brolužio pievužę;

4. Nemoka austi, 
Nei plonai verpti, 
Nemok staklių taisyti, 
Plonų drobių rėdyti,

Ю. 0 kad išpjautų 
Mano žiedužėlį 
Devintoj pradalgužėlėj, 
Devintoj pradalgužėj.

5. Tik tik temoka 
Laive sėdėti, 
Laivo šniūrus šniūruoti, 
Vandenužiu vandruoti.

H. Pirksiu brolužėliui 
Aukso dalgužėlį, 
Deimanto pustyklužėlę, 
Deimanto pustyklužę, —

6. Jūrelėms jojau, 
Tinklelį ploviau, 
Baltai rankas mazgojau.

124
Staniulytė

12. Sidabras baltas, 
Auksas raudonas, 
Misingužė geltona.

I. Jojo kavalieriai 
Per mergų dvarą, 
Daužte daužė į vartelius, 
Šaute šovė į dureles: 
— Kelk, mergužėle!

. 2 k.

2. — Nei kelsiu vartelių, 
Nei versiu durelių: 
Barė mane motinėlė, 
Kad su tavim nekalbėčiau. 
Močiutės bijau.

139



3. — Nebijok močiutės, 
Sėsk j karietą, 
Mes važiuosim svečių šalį, 
Svečių šalį pažadėtą: 
Dvarai muravoti,

4. Dvarai muravoti, 
Stainios yr grįstos, 
Arkliams šieno ir abrako, 
Patiems sūrio ir pyrago 
Užkandų padėta.

•125
Sopytė

l. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur nieko neprijojau 
Žirgelį girdyti l 2 k 
Savo juodbėrėlį, j

2. Ir prijojau ežerėlį, 
Sį čystąjį vandenėlį, — 
Tai gėrė žirgelis 
Mano juodbėrėlis.

4. Ir išeina uošvužėlis, 
Tos mergelės tėvužėlis: 
— Sėsk, žentai, nuo žirgo, 
Žentai, nuo žirgelio!

3. Aš, pagirdęs žirgužėlį, 
Jojau uošvio dvaružėlį 
Pas jauną mergelę, 
Baltą lelijėlę.

5. — Aš nesėsiu nuo žirgelio, 
Nepurvinsiu nė kojelių, 
Kol išeis mergelė,

' Balta lelijėlė.

6. Ir išeina mergužėlė, 
Ta baltoji lelijėlė, 
Išsineša rankoj 
Silkelių kuskelę:

7. Kas kampelis — žemčiūgėlis, 
Vidurėly raštužėlis, — 
Bernelio vardelis, 
Berno pravardėlė.

*126
Bakšaitienė

l. Išeina mergelė 
Iš rūtų darželio, 
Klausė merga žirgužio: | 
— Kokio būdo bernužėlis?!

2. Klausė merga žirgo: 
— Kokio būdo bernas, 
Kokio būdo bernužis, 
Kokia jo yr išmonė?
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3. Žirgelis atsakė, 
Bėrasis atsakė: 
— Kad galėčiau permanyt, 
Daug galėčiau pasakyt,

4. Daugel aš galėčiau 
Tavei pasakyti, 
Koks yr berno budelis, 
Kokia berno išmonė!

5. Išeiki, mergele, 
Iš rūtų darželio, 
Stokis, merga, kiemužy 
Pas rūtelių daržužį;

*127

Teresienė

l. Ai, jojau, jojau
Du šimtu mylelių
Ir prijojau uošvės dvarą, l % 
Žaliąjį mūrelį. J

2. Ai, šoviau, šoviau
Į žalią mūrelį:
— Išeik, išeik, uošvužėle, 
Atkelk vario vartus!

3. Išeina uošvelė 
Balta kaip gulbelė, 
Atkel vario vartužėlius, 
Įleidžia į dvarą;

4. Atkelia vartelius, 
Leidžia į dvarelį, 
Leidžia mane į dvarelį, 
Sodin nuo žirgelio;

6. Stok, merga, kiemužy 
Pas rūtų daržužį, 
Žiūrėk, kaip jis josiąs 
Per lygųjį laukelį:

7. Kelias akmenuotas, 
Visas išbrukuotas, — 
Eis iš manęs garužis 
Kaip per lanką miglužė,

8. Kaip per lanką migla, 
Kaip per lauką dūmas, — 
Tai yr berno budelis, 
Bernužio išmonėlė!

5. Nuo žirgo sodina, 
Už rankelės ima, 
Ima mane už rankelės, 
Veda į svirnelį;

6. Į svirnelį veda, 
Už stalo sodina, — 
Už stalelio sėdėdamas, 
Saldų midų gėriau.

7. Už stalo sėdėjau, 
Pro langą žiūrėjau, 
Ar tebstovi žirgužėlis 
Kieme pabalnotas.

8. — Laigonėliai mano, 
Jaunieji broleliai, 
Kad priėmėt mane jauną, 
Priimkit ir žirgelį:
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9. Veskite žirgeli 
Į naują stainelę, 
Duokit žirgui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

JO. Jau žirgelį veda, 
Į karietą kinko: 
— Išeik, mano mergužėle, 
Sėsk į karietėlę!

11. Į karietą sėdau, 
Vainikas nupuolė: 
— Išeik, išeik, motinėle, 
Paduok vainikėlį!

12. Vainiką duodama, 
Tai graudžiai verkdama: 
— Ar sugrįši, dukružėle, 
Mane atlankyti?

13. — Grįžti nesugrįšiu, 
Lankyt atlankysiu, 
Jau aš savo motinėlei 
Gero nedarysiu.

14. Per girią važiavau, 
Gegutė kukavo: 
— Sustok, sustok, bernužėli, 
Duok man paklausyti!

15. Ar girios gegelė, 
Ar namų paukštelis, 
O ar mano motinėlės 
Meilieji žodeliai?

16. Ne girios gegelė, 
Nei namų paukštelis, 
O tik mano motinėlės 
Meilieji žodeliai.
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Dabkuvienė

Var. 152

l. Ant tėvelio dvaro 
Žirgelį balnojau, 
Balnodamas, žabodamas!
Su žirgu kalbėjau. j

2. Ei žirgai, žirgeli 
Mano juodbėrėli, 
Kai iaš josiu pas mergelę, 
Kelk aukštai galvelę.

3. O dar neišjojau 
Iš tėvelio dvaro. 
Ir išdygo žalia rūta 
Žirgui po kojelių:

4. O dar nenujojau 
Į pusę kelelio, 
Ir pavyto žalia rūta 
Žirgui po kojelių;

5. O dar neprijojau 
Į uošvės dvarelį, 
Ir sulojo margi kurtai, 
Sužvingo žirgelis.

6. Išeina uošvelė 
Iš margo dvarelio, — 
Išeik, išeik, uošvužėle, 
Sudrauski kurtelius,
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7. 0 jei nesudrausi 
Margųjų kurtelių, 
Aš paleisiu žirgužėlį 
Į visą valelę.

8. Išlaužė žirgelis 
Uoselio tvorelę, 
Išmindžiojo juodbėrėlis 
Žaliąsias rūteles.

*129

Masaitienė

I. Liepė tėvelis
Man jaunam ženytis:

4. — O tu, žuvele, 
Marga lydekėle,

— Aš nežinau, tėvužėli,! n .
tz i • 2 k.Kur aug mergele. j

Ar nematei mergužėlės 
Jūrėse marelės’?

2. — Eik į jūreles, 
Sėsk į laivelį, 
Pažvejok mergužėlės 
Jūrėse marelės’!

5. — 0 tik aš mačiau 
Vieną vainikėlį, 
Tik aš mačiau vainikėlį 
Ir aukso žiedelį.

3. 0 ir sugavau 
Marių žuvelę, 
Jūrių marių lydekėlę, 
Vandens paukštelę.

6. Eičiau į turgelį, 
Pirkčiau žėlavėlę, 
Zėlavočiau mergužėlės 
Bent trejus metelius.

*130

Daškauskienė

1. Linelius roviau, 
Rankas mazgojau, 
Paskandinau žiedužj. 1 
Rankelių žėrūnužį. Į

3. — Eik šen, merguže, 
Artyn pas mane, 
Te tau, laikyk žirgužį, 
Plauksiu tavo žiedužio.

2. O aš pamačiau 
Jauną bernužį 
Atjojant per laukužį 
Ant juodbėrio žirgužio.

4. — Neeisiu artyn
Žirgelio laikyti:
Apkalbės mus žmonužiai
Daug neviernais žodužiais.

143



5. — O nebok nieko, 
Jauna merguže: 
Mano paties kalbėti 
Tie nevierni žodužiai.

6. Dėl to kalbėjau, 
Kad aš norėjau, 
Kad kitam pavydėjau 
Tave jauną mergužę.

7. Siuvai raudonai, 
Siuvai geltonai, 
Siuvai žaliais šilkužiais 
Bernužiui marškinužius.

131

Gvildienė

l. Mano bernužis
Tai didis gaspadorius: 
Karčemoj gėrė l , 
Už baltojo stalelio; J 2

2. Karčemoj gėrė 
Už baltojo stalelio, 
Kai namo ėjo, 
Kepurės neturėjo.

3. Mano bernužis 
Tai didis gaspadorius: 
O jis užarė 
Šį lygųjį laukelį;

4. O jis užarė 
Šį lygųjį laukelį, 
O jis pasėjo 
Geltonuosius mieželius;

5. O jis pasėjo 
Geltonuosius mieželius, 
O jis padarė 
Geltonąjį alutį;

6. O jis padarė 
Geltonąjį alutį, 
O jis suprašė 
Jaunimužio pulkelį;

7. O jis suprašė 
Jaunimužio pulkelį, 
O jis pasamdė 
Du jaunu špilmonėliu.

8. Susikalbėjo 
Strūnelė su šilkeliu: 
Abudu mudu 
Vienu balsu sakysiv;

9. Abudu mudu
Vienu balsu sakysiv, 
Abudu mudu
Vienu kartu nutrūksiv;

Ю. Mudu suardysiv 
Jaunimužio pulkelį, 
Mudu sugraudinsiv 
Spilmonužio širdelę.
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11. Susikalbėjo 14. O ir išgirdom 
Sį didį jomarkėlį, — 
Abudu mudu 
[ didį jomarkėlį.

Bernužis su merguže:
Abudu mudu
Vienu kelužiu eisiv;

12. Abudu mudu 
Vienu kelužiu eisiv, 
Abudu mudu 
Vieną žodį kalbėsiv.

15. 0 ir išeina 
Kunigas su torielka, 
O ir pamatė 
Mergužė visą tiesą,

13. 0 ir išgirdom 
Veliuonoj atlaidėlę, 
O ir išgirdom 
Sį didį jomarkėlį;

16. 0 ir pradėjo 
Vargonužiais giedoti, 
O ir pradėjo 
Mūs seselė raudoti.

132
Cičirkienė

1. Mano tėvelio 
Lygūs laukeliai, 
Aug žali pušynėliai.

2 k.
6. Antri pramanė 

Mane žmoneliai, 
Kad ant rožių vaikščiojau.

2. Per tą pušyną 
Upė tekėjo, 
Rincku vynu kvepėjo.

7. Ne dėl pienelio 
Aš esmu balta, 
Ne dėl rožių raudona, —

3. Ei, bėda, bėda, 
Bėda prie bėdos, 
Kad mergužė už vandens.

8. Iš skaistumėlio 
Aš esmu balta, 
Iš gražumo raudona.

4. Pats pušį kirsčiau, 
Laivužį dirbčiau, 
Pats mergužę perkelčiau.

9. Štai ta upelė,
Kur burną prausiaus, 
Kur rankeles mazgojau;

5. 0 ir pramanė
Mane žmoneliai,
Kad pienu burną prausiuos,

10. Štai zerkolėlis, 
Kur aš žiūrėjau, 
Kur galvelę šukavau;

ll. O štai krėslelis, 
Kur aš sėdėjau, 
Kur kaspinėlius segiau.
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*133
Juškytė

l. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kodėl, dėl ko 
Taip ilgai mergavai?

2. — Kaip aš nemergausiu, 
Jauna neskrybausiu, 
Kodėl, dėl ko 
Taip ilgai neatjojai?

3. Kalba susiedėliai, 
Kalba kaimynėliai, 
Kalba vainoja 
Kiemo drauguolėliai.

4. O jūs, susiedėliai, 
Nelabi žmoneliai, 
Ką jūs kalbėsit, 
Kai mane neteksit?

5. Jūs atsikalbėsit 
Kojeles rankeles, 
Ale ne mane 
Vargelių mergelę.

6. O jūs nesutiksit 
Pievelėj dirvelėj, 
Jūs nematysit 
Rūtelių daržely.

134
Pavalkienė

L O ant jūružėlių, 
O ant maružėlių
Aug žalias jovaružėlisi o
Su trimis liemenėliais.!^

4. O aš padirbdinčiau 
Juodą laivužėlį 
Ant jūrių, ant maružėlių, 
Ant čysto vandenėlio.

2. O aš pasamdyčiau 
Tris dailidužes, 
Kirsdinčiau jovaružėlį, 
Išskaldinčiau lenteles;

3. O aš išskaldinčiau 
Baltas lentužėles, 
Padirbdinčiau laivužėlj 
Ant jūružių marelių;

5. O aš pamačiau 
Savo mergužėlę 
Pajūružėms vaikščiojant, 
Gasužiais uliavojant.

6. — Eik šen, mergužėle 
Mano lelijėle, 
Sėsk į mano laivužėlį, 
Perkelsiu per jūreles.
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7. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano,

• Kuo aš tau užmokėsiu, 
Perkelta per jūreles?

8. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Nusegsiu vainikužėlį 
Nuo geltonų kaselių.

9. O aš pažinau 
Savo tėvužėlį 
Tarp šimto gėrėjužėlių 
Margoje karčemėlėj:

10. Jo baltos rankelės, 
Jo skaistūs veideliai, — 
Su aukso sklėnytužėle 
Gėrė rincką vynelį.

11. O aš pažinau 
Savo motinėlę 
Tarp šimto verpėjužėlių, — 
Verpė baltus linelius:

135

Norvilienė

l. 0 aš, išjodamas 
į didį vaiskelį, 
Palikau mergelę l 2 k 
Margoje vygėlėj; j

2. O aš, parjodamas 
Iš didžio vaiskelio, 
Jau randu mergelę 
Rūtelių daržely.

12. Jos naujas vindelis, 
Šilkų kuodelėlis, — 
Močiutė verpėjužėlė 
Verpė baltus linelius.

13. O aš pažinau 
Savo brolužėlį 
Tarp šimto artojužėlių, — 
Arė ūbą laukelį:

14. Jo nauja žagrelė, 
Jo palši jauteliai, — 
Plieniniais noragužėliais 
Arė lygų laukelį.

15. O aš pažinau 
Savo seserėlę 
Tarp šimto audėjužėlių, — 
Audė plonas drobeles:

16. Jos naujos staklelės, 
Šilkelių nytelės, 
Sidabro šaudyklužėlė, — 
Audė plonas drobeles.

3. O aš, išjodamas 
Į didį vaiskelį, 
Palikau mergelę 
Pas žalias rūteles:

4. 0 aš, parjodamas 
Iš didžio vaiskelio, 
Jau radau mergelę 
Pas plonas drobeles.
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5. O aš, išjodamas 
Į didį vaiskelį, 
Palikau mergelę 
Pas plonas drobeles;

6. O aš, parjodamas 
Iš didžio vaiskelio, 
Jau randu mergelę 
Aukštame svirnely.

7. Uliavok, mergele, 
Uliavok, jaunoji, 
Po aukštą svirnelį 
Su jaunu berneliu.

136

Cvirkienė

l. O kad aš jojau 
Pirmą kartužėlį

6. Ai, bent atverki 
Stiklo langužėlį, 
Ai, bent parodyk 
Rankų darbužius.

Pas seną uošvužę, l 2 k 
Pas seną uošvę, j

2. 0 ji nerodė 
Savo dukružėlės, 
Tik ji parodė 
Kiemo mergužę.

7. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
O tai neverki 
Stiklo langužio;

3. 0 kad nujojau 
Antrą kartužėlį, 
O ji nerodė 
Savo dukružės.

8. 0 tai neverki 
Stiklo langužėlio, 
O tu nerodyk 
Rankų darbužių:

4. Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną, 
Ai, audžia dunzgia 
Plonas drobužes.

9. Naravos tavo 
Kojas rankužėles, 
Naravos tavo 
Rankų darbužius.

5. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Ai, bent atverki 
Stiklo langužį;

Ю. — 0 kad aš gaučiau 
Tokią mergužėlę, 
Kad ji išaustų 
Man marškinužius;
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11. Kad ji išaustų 
Man marškinužėlius 
Be nyčių, skieto, 
Be šaudyklužės;

12. O kad aš gaučiau 
Tokią mergužėlę, 
Kad ji pasiūtų 
Man marškinužius;

13. Kad ji pasiūtų 
Man marškinužėlius 
Be siūlo, vaško, 
Be adatėlės;

14. O kad aš gaučiau 
Tokią mergužėlę, 
Kad ji išskalbtų 
Man marškinužius;

15. Kad ji išskalbtų 
Man marškinužėlius 
Be šarmo, muilo, 
Be kultuvėlės.

.16. — O kad aš gaučiau 
Tokį bernužėlį, 
Kad jis vilkėtų 
Tais marškinužiais;

17. Kad jis vilkėtų 
Tais marškinužėliais 
Be kūno, dūšios, 
Be sveikatėlės.

137

Kazakauskienė

l. — O žirgeli, 
Žirgai juodbėrėli, 
Ar turėsi ]
Kojelėse macę; I

2. Ar turėsi 
Kojelėse macę, 
Ar nuneši
Pas mergužę naktį;

3. Ar nuneši 
Pas mergužę naktį, 
Ar atkelsi
Galvele vartelius;

4. Ar atkelsi 
Galvele vartelius, 
Ar skambinsi 
Aukselio raktelius;

5. Ar skambinsi 
Aukselio raktelius, 
Ar budinsi 
Svirnely mergelę?

6. — O berneli, 
Bernai dobilėli, 
O ar duosi 
Žirgui abrakėlio;
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7. 0 ar duosi
Žirgui abrakėlio
Ir upelio
Cysto vandenėlio, —

9. Tai atkelsiu 
Galvele vartelius, 
Tai skambinsiu 
Aukselio raktelius;

8. Tai turėsiu 
Kojelėse macę. 
Tai nunešiu 
Pas mergužę naktį;

Ю. Tai skambinsiu 
Aukselio raktelius, 
Tai budinsiu 
Svirnely mergelę.

*138

Rinkytė

1. Per lauką jojau, \ 2 R 
Lygų ląukužį, — j
Toli leido l 2 k
Mane mergužė. J

6. Per lauką jojau, 
Atgal žiūrėjau, 
0 ar lydėjo 
Mane mergužė.

2. 0 ir prijojau
Tris margus dvarus: 
Vis vario vartai, 
Vis užrakinti!

7. — Sugrįžk, bernuži 
Antrą kartužį, 
Atnešk, atnešk 
Aukso žiedužį,

3. Vis vario vartai, 
Vis užrakinti, — 
Neįsileido 
Mane mergužė.

8. 0 kai atneši 
Aukso žiedužį, 
Žadėk, berneli, 
Šilkų kuskužę:

4. — Joki pro šalį. 
Neskardyk vejos. 
Žinau — nebūsi 
Mano bernužis:

9. Aukso žiedelis 
Ant padabonės, 
Šilkų kuskelė 
Ant uliavonės;

5. Juk tu sušildei 
Bėrą žirgužį, 
0 ir sulaužei 
Tymo balnužį!

Ю. Aukso žiedelis 
Į jaunimužį, 
Šilkų kuskelė 
Į atlaidužes.
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139
Mockaitienė

l. Rūpi rupi kelionėlė, — 
Aš neturiu žirgužėlio. (2 k.)

2. Kad ir turiu žirgužėlį, 
Ale mažą, nedidelį.

3. — Nesirūpink, bernužėli, 
Kad aš mažas žirgužėlis:

4. Per upelį plaukte plauksiu, 
Prieš kalnelį raits užjosiu.

5. Ant to kalno kalnužėlio 
Auga žalia liepužėlė,

6. Toj liepelėj, toj žalioje, 
Tupi raima gegužėlė.

7. — Tu gegute, tu raimoji, 
Parodyk man vieškelėlį,

8. Parodyk man vieškelėlį 
Ant slauniausio kiemužėlio,

9. Ant slauniausio kiemužėlio 
Pas jaunąją mergužėlę.

Ю. — Vienas kelias ant jūrelių, 
Antras kelias ant marelių,

H. O šis trečias kelužėlis
Prieš tą didį kalnuzėlį,

12. Prieš tą didį kalnužėlį 
Ant slauniausio kiemužėlio,

13. Ant slauniausio kiemužėlio 
Pas jauniausią mergužėlę, —

14. Kur jauniausia, kur slauniausia, 
Kur tėvelių mylimiausia,

15. Kur tėvelių mylimiausia, — 
Tai ta tavei bus gražiausia.

140
Jokaičiukė

Var. 14, 37, 64, 178

Saulelė tekėjo, 
Berželiai mirgėjo, 
Mudu jaunu brolužėliu 
Su žirgu kalbėjov.
Balnokiv, broleli, 
Bėrąjį žirgelį, 
Jokiv mudu brolužėliu 
Pas jauną mergelę.

3. O dar neprijojov 
Nė Klangių  kiemelio, 
Ir pakvipo rūtos, mėtos, 
Baltos lelijėlės.

1

4. Išeina mergelė 
Iš rūtų darželio, 
O jos sena motinėlė 
Iš aukšto svirnelio.

1 Klangiai ir Rukšioniai yra kaimai Veliuonos parakvijoje.
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5. Jaunoji mergelė 
Kaip rūtų kvietkelė, 
O jos sena motinėlė 
Balta kaip gulbelė.

8. 0 dar neprijojov 
Rukšionių kiemelio, 
Ir pasmirdo pikti dagiai,. 
Piktos dilgėlėlės.

6. Saulelė tekėjo, 
Berželiai mirgėjo, 
Mudu jaunu brolužėliu 
Su žirgu kalbėjov.

9. Išeina mergelė 
Iš dagių darželio, 
0 jos sena motinėlė 
Iš kiaulių tvartelio.

7. Balnokiv, broleli, 
Bėrąjį žirgelį, 
Jokiv mudu brolužėliu 
Pas jauną mergelę.

Ю. Jaunoji mergelė 
Kaip dagių kvietkelė, 
0 jos sena motinėlė 
Juoda kaip kuoselė.

*141

Masaitienė

I. Sėdi broliai
Už stalelio, 2 k.
Kaip dobilai žydi,

6. Cestavojo 
Mane jauną 
Rinckuoju vyneliu,

2. 0 aš viena 
Seserėlė 
Prie brolių šalelės.

7. Kalbindino
Mane jauną
Meiliaisiais žodeliais.

3. Priviliojo
Mane jauną
[ aukštą svirnelį,

8. Ir atlėkė 
Paukštužėlė 
Per tėvelio dvarą,

4. Pasodino
Mane jauną
Ant margos skrynelės,

9. Per tėvelio 
Margą dvarą, 
Per vyšnių sodelį.

5. Valgydino 
Mane jauną 
Baltais pyragėliais,

10. Palesinčiau 
Paukštužėlę 
Raudonoms uogelėms,
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ll. Pagirdyčiau 
Paukštužėlę

16. Ir parnešė 
Naujienėlę, 
Tik nelabai gerą:Rinckuoju vyneliu,

12. Suglostyčiau 
Jos plunksneles 
Auksu sidabrėliu,

17. 0 jau mūsų 
Seserėlė 
Už stalelio sėdi,

13. Palėkdinčiau
Paukštužėlę
Per tėvelio dvarą,

18. Už stalelio 
Sėdėdama, 
Labai graudžiai verkė.

14. Per tėvelio 
Margą dvarą, 
Per vyšnių sodelį.

19. 0 tai tavei, 
Seserėle, 
Balti pyragėliai,

15. Ir parlėkė
Paukštužėlė
Pas mūsų močiutę,

20. 0 tai tavei, 
Seserėle, 
Rinckasis vynelis,

21. O tai tavei, 
Seserėle, 
Meilieji žodeliai!

*142

Sinkuvienė

l. — Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kas tavei pagrožėjo,! 
Kas tavei pagerėjo: J

2. Ar tas bernužėlis, 
Tasai siratėlis, 
Tai tavei pagrožėjo, 
Tai tavei pagerėjo,

3. Ar jo meilūs žodžiai, 
Ar skaistūs veideliai 
Tai tavei pagrožėjo, 
Tai tavei pagerėjo?

4. — Tai man pagrožėjo, 
Tai man pagerėjo 
Mano jaunas bernužėlis, 
Bernelis darbininkas:
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5. Jo lygūs laukeliai, 
Baltieji rugeliai 
Tai man pagrožėjo, 
Tai man pagerėjo,

6. Ant kalno rugeliai, 
Pakalnėj kvieteliai, 
O tai man pagrožėjo, 
O tai man pagerėjo!

7. Mano bernužėlis 
Tai darbininkėlis: 
Dienužėj arė laukus, 
Naktužėj ganė jaučius.

*143
Juškytė

l. Sutemo tamsiai, 
Nulijo dargiai, — 
Bridau juodą purvelį,

2 k.

2. Ai, bridau, bridau 
Juodą purvužėlį, 
Ai, dergė, dergė 
Bėrą žirgužį, 
Dergė mano žirgelį.

3. Prijojau prie vartų, — 
Vartai užkelti, 
Prijojau prie lango, — 
Langai užverti.
— Išeik, jauna mergele!

4. Ai, išeik, išeik, 
Jauna mergužėle, 
Ai, atkelk, atkelk 
Vario vartelius, 
Atdaryk stiklo langą!

5. O ir išėjo
• Jauna mergužėlė, 

O ir atkėlė 
Vario vartelius, 
Atdarė stiklo langą.

6. — Ai, sveikink, sveikink 
Mane, mergužėle!
Sušilo žirgelis 
Po manim jaunu, 
Ir aš patsai nelinksmas.

7. — Meluoji, šelmi, 
Jaunas bernužėli, 
Per lauką jodamas, 
Vis dainuodamas, 
Žirgelį mudrindamas.

8. — Ai, kalba, kalba 
Tave, mergužėle, 
Labai sergančią, 
Svirne gulinčią, 
Labai sunkiai negalint.

9. — Ai, nebok nieko, 
Jaunas bernužėli, 
Mink šaunius žodelius 
Vis po kojužių, 
Į juodą purvynėlį!
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144

Norvilienė

i. Aš išdainavau 
Visas dainužėles, — 
Dar vienos nedainavau, (2 k.)

2. O aš dainuosiu
Ir tą dainužėlę 
Pavasario dienelę,

3. Kai rūtas sėsiu, 
Kai aš ravėsiu. 
Tai aš ją išdainuosiu.

4. O nieks n’išgirdo, 
Nieks nesuprato, 
Kaip tik mano bernužėlis, 
Gasužiais vaikščiodamas.

5. Ai, kieno, kieno 
Gražus balselis 
Kaip Veliuonos varpelis?

6. Mano mergelės 
Gražus balselis 
Kaip Veliuonos varpelis.

7. Kad įmanyčiau, 
Aš parašyčiau 
Į margą gromatėlę, 
Paleisčiau į kelelį, —

8. Nei aš pats neščiau, 
Nei kitam duočiau, — 
Zylelę nusiųsdinčiau.

9. Parlėkė zylelė 
Pavasarėlį 
Su meirūno šakele.

Ю. Kiek yr meirūno 
Žalių lapelių, 
Tiek ant manęs kalbelių.

H. Nukris meirūno 
Žali lapeliai 
Ir nuo manęs kalbelės.

12. Ne tiek zylelės 
Raibų plunksnelių, 
Kiek ant manęs kalbelių.

13. Birs nuo zylelės 
Raibos plunksnelės, 
O nuo manęs kalbelės.

14. Parlėk zylelė 
Paantkrantužėlėms 
Su trimis naujienužėlėms, 
Su trimis naujienužėms:

15. Už pirmo neiti, 
Antro sulaukti, 
Už trečio nutekėti.

!6. Rytelį kėliau 
Ir žagtelėjau: 
Kas mane paminėjo?

17. Mano bernužis, 
Turguj vaikščiodamas, 
Man kuskužę derėjo, 
Tai mane paminėjo.
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145
Didžpinigaičiukė

1. Aš išginiau jautelius 
Į lankelę, 
Parstovėjau kojeles 1 „ , 
Per naktelę; J

2. Parstovėjau kojeles 
Per naktelę, 
Parrymojau rankeles 
Per aušrelę.

3. Ir atjoja bernužis 
Puikorėlis:

4. — Salin traukis, 
Bernuži puikorėli, 
Aš nelygi mergužė 
Vargdienėlė!

5. Kad ir buvau mergužė 
Vargdienėlė, 
Bet prilygau bernužį 
Puikorėlį.

6. Tai išdygo aukselis 
Ant rankelių,

— Padėk dievas, merguže 
Vargdienėle!

Pražydėjo lelija 
Už galvelės.

146

Vidikytė

1. Aš pas motinėlę 
Valužę turėjau, 
Prisisėjau sau rūtelių, l 2 k 
Kiek tik aš norėjau. j1

2. Rūtelaitės mano, 
Jūs žaliosios mano, 
0 jau daugiau nežaliuosit, 
Kaip šj rudenėlį.

3. Aš jumis paskinsiu, 
Vainikėlį pinsiu, 
Ant galvelės užsidėjus, 
Graudžiai apsiverksiu.

4. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, — 
Atvažiuoja mano mielas 
Per lygų laukelį.

5. Važys moliavotas, 
Žirgas kamanotas, — 
Nieks taip gražiai nevažiavo, 
Kaip mano bernelis!

1 Kiti taip dainuoja: O kas mielą pavasarį 
Sau rūteles sėjau.
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*147
Blažienė

1. Aš pasėjau avižų, 
Pilni laukai dobilų, 
Aš nuplaučiau avižėles, % 
Aš nušerčiau žirgelį;

2. Aš nušerčiau žirgelį 
Su grynosioms avižoms, 
Aš nujočiau į dvarelį 
Pas jaunąją mergelę.

3. — Išeik, išeik, mergele, 
Iš aukštojo svirnelio, 
Kalbėsiva mudu jaunu 
Kuo meiliausius žodužius,

4. Sudėsiva rankeles, 
Mainysiva žiedeliais, 
Klaupsiv, klaupsiv mudu jaunu 
Prie grotelių bažnyčioj.

5. — Salin traukis, berneli, 
Nenaravok tu mane, 
Gana mane naravojai, 
Kol mažiukė aš buvau!

6. Kada kerdžius bandą gins, 
Anksti rytą užtriūbys, 
Tada mudu su berneliu 
Iš lovelės pribudins.

*148

Rinkytė

l. Augin tėvas du šuniuku 
Kaip du dobilėliu, % 
Šėrė tėvas du žirgeliu, 
Abu juodbėrėliu.

2. Jočiau, jočiau į turgelį, 
Pirkčiau sau žirgelį, 
Vieno plieno padkavėlės, 
Šilko kamanėlės.

3. Jočiau, jočiau pas mergelę 
Miglotą rytelį, — 
Uošvė žento nepažino, 
Vartus užkabino:

4. — Jok pro šalį, ponai žentai, 
Maža mano dukra, 
Nei verpėja, nei audėja, 
Šilkų siuvėjėlė.

5. Kalbin mane uošvužėlė, 
Sodin nuo žirgelio, 
Ir užgėrė mergužėlė 
Rinckuoju vyneliu.

6. Gražus vynas, gardus gerti, 
Gražus pažiūrėti, 
Gaila mano jaunų dienų 
Čionai palydėti.
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*149
Gotautienė

l. Aušta balta aušrelė, 
Teka šviesi saulelė, 
O dar mano dukružėlė 
Saldų miegą miega.

2. — Kelk, dukrele, nemiegok, 
Margą dvarą nusišluok, 
Nusišluok margą dvarą, 
Nuklastyk vejelę.

3. Man dvarelį bešluojant, 
Žalią veją beklėsčiant, 
Ant’ atjoja bernužėlis 
Per lygų laukelį.

4. — Mesk šluotelę į šalį, 
Vesk žirgelį į stainią, 
Duok žirgeliui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

5. Man žirgelį bešeriant, 
Vandenėlį benešant, 
Ir sutinku bernužėlį 
Labai graudžiai verkiant.

6. — Cit, neverki, bernuži, 
Ramink savo širdužę: 
Zad neleisti motinėlė 
Dar šį rudenėlį.

7. Kiek yr sode obelų, 
Ant obelų obuolių, 
Kuo gražiausią pasiskinsiu, 
Tą sau palaikysiu.

8. Kiek Veliuonoj klėtaičių, 
Klėtaitėse mergaičių, 
Kuo jauniausią palankysiu, 
Pats sau palaikysiu.

9. Lelijėlė žyd baltai, 
Bijūnėlis raudonai, 
Žydi mano mergužėlės 
Skaistieji veideliai.

10. Bijūnėlis peržydės, 
Tai jis saldžiai nekvepės, 
Prapuls mano mergužėlės 
Jaunosios dienelės.

150

Bakšaitienė

l. Balnoki, tėvuži,
Bėrą žirgą,
Aš josiu mergužių | 2 k
Pažvalgauti. J

2. Nujojau mergužių 
Į Verpikus, —
Verpikų mergužės 
Beverpiančios.
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3. Balnoki, tėvuži, 
Bėrą žirgą, 
Aš josiu mergužių 
Pažvalgauti.

4. Nujojau mergužių 
Į Eisulius, — 
Eisulių mergužės 
Išėjusios.

5. Balnoki, tėvuži, 
Bėrą žirgą, 
Aš josiu mergužių 
Pažvalgauti.

6. Nujojau mergužių 
Į Paskalbius, — 
Paskalbių mergužės 
Beskalbiančios.

7. Tai gražios mergužės, 
Tai patogios, 
Tai baltai žlugtužius 
Beskalbiančios.

151
Norvilienė

Var. 23, 209, 210, 211, 212

1. Beauštanti aušrelė, 
Betekanti saulelė.
— Kelk, sūneli jauniausias, 
Balnok žirgą bėriausią, (2 k.) 
E, e,
Balnok žirgą bėriausią,1

6. — Grįžk, sesele jauniausia: 
Grąžin tave močiutė!

7. — Nei aš pati negrįšiu, 
Nei vainiko grąžinsiu:

8. O mano vardužėlis

2. Balnok žirgą bėriausią, 
Vyk seselę jauniausią!

Gromatėlėj rašytas,
9. 0 mano pravardėlė 

Bažnyčioj apsakyta,
3. Ir pavijo seselę 

Ant jūrelių kraštelio,

4. Juodam laive besėdint, 
Su laivūnu bekalbant,

10. O mano vainikėliu 
Altorėliai kaišyti, 

11. 0 mano vainikėliu
Karūnėlės taisytos,

5. Su laivūnu bekalbant, 
Laivo šniūrus betaisant.

12. O mano kaspinėliais 
Aprisėliai rėdyti,

13. O mano žiedužėlis 
Bažnyčioj sumainytas.

1 Žemiau kiekviename posme somuok: „E, e“ su antrąja eilute.
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*152

Rinkytė

Var. 128

1. Bijūnėlis žalias, 
Bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai, I 9 
Raudoni žiedeliai. J “

2. Bijūnėlį lenkčiau, 
Bijūnėlį braukčiau, 
Nuo bijūno rasužėle 
Burnužėlę prausčiau.

3. Tėvelio dvarely 
Žirgelį balnojau, 
Balnodamas žabodamas 
Su žirgu kalbėjau:

4. — Žirgužėli mano, 
Juodbėrėli mano, 
Kai aš josiu pas mergelę, 
Kelk aukštai galvelę.

5. O dar nenujojau 
Nė pusės kelelio, 
Ir išdygo žalia rūta 
Salia vieškelėlio;

6. O dar nenujojau 
Nė pusės varsnelės, 
Ir palinko žalia rūta 
Žirgui po kojelių;

7. O dar neprijojau 
Prie uošvelės dvaro. 
Ir sulojo margi kurtai 
Vidury dvarelio.

8. — Išeiki, uošvele, 
Sena motinėle, 
Nudrausk, nudrausk margus kurtus, 
Įleisk į dvarelį,

9. O jei nenudrausi 
Margųjų kurtelių, 
Aš pavesiu žirgui valią, 
Išmindžios rūteles,

10. Išmindžios rūteles, 
Išskardys žemelę, — 
Neprigydys mergužėlė 
Nė trejus metelius.

11. Už stalo sėdėjau, 
Pro langą žiūrėjau, 
Šoko kieme jaunimėlis 
Ir man pagailėjo.

12. Su merguže šokčiau, 
Tris šimtelius duočiau, — 
Žiba žėri pažibėliai 
Ant josios galvelės.
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*153
Viksvytė

l. Brolužėlis 
Žirgelį balnojo, 
Dobilėlis 
Žirgelį balnojo, 
Balnodamas dūmojo, 
Dūmodamas kalbėjo, 
Išjodamas verkė.

2 k.

2. — Žirgužėli
Mano juodbėrėli,
Ko taip garsiai nusižvengei, 
Ko taip alsiai atsidusai
Žalioje girelėj:

3. Ar tau sunkios 
Grynos avižėlės, 
Ar šis jaunas raitojėlis, 
Raitojėlio mandierėlė, 
Šviesusis kardelis?

4. — Nei man sunkios 
Grynos avižėlės, 
Nei šis jaunas raitojėlis, 
Raitojėlio mandierėlė, 
Šviesusis kardelis,

5. Tik man rūpi 
Didi kelionėlė, 
Si didžioji kelionėlė, 
Sis dargusis oružėlis, 
Tamsioji naktelė.

6. Raitojėli,
Mano valdonėli, 
Kai prijosi
Prie uošvės dvarelio, 
Sutrauk galvą kamanėlėms, 
Suspausk mane pentinėliais, 
Kad mokėčiau eiti;

7. Kad mokėčiau 
Kalbužes kalbėti, 
Pasakyčiau mergužėlei: 
„Kam tu skynei žalią rūtą, 
Kam tu pynei vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių?

8. Juk žinojai, 
Kad aš tau atnešiu 
Žalių rūtų vainikėlį, 
Aukselio žiedelį.“

154
Klimienė

l. Brolužėlis žirgelį mudrino, 
Kiemužėly mergelę augino. (2 k.)

2. — Šelmis buvai, ne tėvo sūnelis, 
Kam sušildei juodbėrą žirgelį?

11. Lietuviškos svotbinės dainos, I I6l

3. — Nesirūpink, 
Senasis tėveli, 
Aš parvesiu 
Tau jauną martelę.



4. Parvažiavau 
Vidury naktelės, 
0 dar mano 
Tėvelis negulęs.

8. Bėda tavei, 
Pakolei paprasi, 
Anytėlę, 
Ne močiutę, rasi.

5. Im martelę 
Už baltų rankelių, 
Ved martelę 
Į aukštą svirnelį;

9. Nuo rūtelių 
Šalta rasa krito, 
Nuo vėjelio. — 
Graudžios ašarėlės.

6. Ved martelę 
Į aukštą svirnelį, 
Pasodino 
Ant balto krėslelio.

Ю. Kai tu sėsi 
l naujas stakleles, 
Kai rėdysi 
Naująsias drobeles,

7. Du broleliu 
Iš šalių stovėjo, 
Anytėlė
Šnaira pažiūrėjo.

ll. Šaudys tavo 
Rankelių darbelius, 
Šandys tavo 
Kojelių žingsnelius.

155
Kazakauskienė

I. Ei tėtuži, tėtuži, 
Tėtuži mano, 
Šerk man bėrą žirgelį, 
Pirk man tymo balnelį.

4. 0 kai užjosiu 
Ant uošvės dvaro, 
Spardyk sierą žemelę, — 
Čion yr širdy mergelė.

2. 0 kai užaugsiu, 
Protužį gausiu, 
Aš pats šersiu žirgelį, 
Pas mergužę nujosiu.

5. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Kodėl už manęs neini, 
Kodėl mane nenori:

3. O kai prijosiu 
Prie uošvės dvaro, 
Apsistoki, žirgeli, 
Atsikelsiu vartelius.

6. Ar aš ne baltas, 
Ar ne raudonas, 
Ar ne tėtės sūnelis, 
Ne motutės augintas?
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7. — Kad ir tu baltas, 
Kad ir raudonas, 
Kad ir tėtės sūnelis, 
Kad motutės augintas,

8. Tėtės sūnelis, 
Motės augintas, — 
Siektas tavo budelis, 
Rūsti tavo širdelė.

156
Dievienė

1. Eiva, sesužėle, 
Su saule namo 
Iš lygiojo laukužėlio 
Nuo sunkiųjų darbelių,

2. O mudvi rasiv 
Ant vieškelužėlio 
Žalių šilkų tinklužėlį, 
Žalių šilkų tinklelį.

3. Po tuo tinklužėliu 
Žalių šilkužėlių 
Stovi jaunas bernužėlis, 
Stovi jaunas bernelis,

4. O tas bernužėlis, 
Tėvo sūnužėlis. 
Drąsiai mane kalbino, 
Šauniai mane norėjo.

5. — Ei tu, bernužėli, 
Tėvo sūnužėli, 
Imk mano draugalužėlę, 
O ne mane mergelę.

6. — Ne su draugalėle 
Karčemoj gėriau, — 
Su tavimi, mergužėle, 
Su tavimi, mergele;

7. Ne draugalužėlei 
Kuskužę pirkau, — 
Tavei jaunai mergužėlei, 
Tavei jaunai mergelei!

8. — Ar aš prilygau 
Puikiais rūbužėliais, 
Ar skaisčiaisiais veidužėliais, 
Ar skaisčiaisiais veideliais;

9. Ar aš prilygau 
Kojų žingsnužėliais, 
Baltų rankų darbužėliais, 
Baltų rankų darbeliais?

10. Nei aš prilygau 
Puikiais rūbužėliais, 
Nei skaisčiaisiais veidužėliais, 
Nei skaisčiaisiais veideliais,

11. Tik aš prilygau 
Kojų žingsnužėliais, 
Baltų rankų darbužėliais, 
Baltų rankų darbeliais.
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*157
Senkauskienė

l. Ei, žinau, žinau, 
Ale nesakau, 
Kur aug mano mergužėlė, 
Kur statinių darželis.

2. Po langais klevai, 
Po vartais beržai, — 
Ten aug mano mergužėlė, 
Ten statinių darželis.

3. Kur aukšti butai, 
Trinytos lubos, 
Suvertiniai langužėliai, 
SUvertiniai langeliai.

4. — Močiute, leisk, leisk, 
Senoji, leisk, leisk, 
Negražu mūs kiemytėliui 
Taip ilgai mergaujančiai.

5. — Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
O kas tau taip pagerėjo, 
Kas tau taip pagrožėjo?

6. — Tai man pagerėjo, 
Tai man pagrožėjo 
Sis jaunasis bernužėlis, 
Bernelio tėviškėlė.

7. O kad jis arė 
Lygius laukužėlius, 
Buvau pas jautužėlius, — 
Dreba siera žemelė.

*158
Dievienė

l. Gale ūlyčios 
Žalias rūtų darželis, 
O ten vaikščiojo 
Mergužė vargdienėlė.

3. — Ei, atsitrauki, 
Tu bagočiaus sūneli, 
Aš tau negadna 
Mergužė vargdienėlė:

2. O ir atjoja 
Tas bagočiaus sūnelis, 
Ei, kalbin šnekin 
Mergužę vargdienėlę.

4. O aš neturiu 
Aukselio sidabrėlio, 
O aš nedėviu 
Silkelių parėdėlius.
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159
Dabkuvienė

5. — O aš tau duosiu 
Aukselio sidabrėlio, 
Tai tu dėvėsi 
Šilkelių parėdėlius.

6. Ei, bėda, bėda 
Su tuo senu tėveliu, 
Kad nevelijo 
Mergužę vargdienėlę.

7. Ei, bent palauki 
Dvejus trejus metelius, 
0 Iben’ išeitų
Ta bagočiaus dukrelė;

8. 0 ben’ išeitų 
Ta bagočiaus dukrelė, 
Apsiženyčiau 
Mergužę siratėlę.

1. Gėriau alutį geltoną, 
Kad būčiau balta raudona.

7. Der nepraminki vardelio, 
Dar aš ne jūsų martelė,

2. Aš to prasčioko negersiu, 
Nei trečiokėlio neduosiu.

8. Dar aš ne jūsų martelė, — 
Šešių brolelių seselė,

3. Už balto stalo sėdėjau, 
Raudona rože žydėjau,

4. Raudona rože žydėjau, 
Su dieverėliais kalbėjau.

5. Dieveris tarė užgerdams:

9. Šešių brolelių seselė, 
Senos močiutės dukrelė,

10. Ant baltų rankų aukuota, 
Margoj vygelėj vygiuota,

11. Margoj vygelėj vygiuota,
— Būk sveika, mūsų martele! Aukso žiedužiu bovyta,

6. — Dar nepramyniau takelio, 
Dar nepraminki vardelio,

12. Aukso žiedužiu bovyta, 
Iš zerkolėlio žadinta,

13. Iš zerkolėlio žadinta, 
Meiliais žodeliais kalbinta.

*160
Daškauskienė

1. Gystėnų mergos 
Tai labai meilios:

2. Atkėlė vartus, 
Atkalė kuolus,

Tai leidžia nakvynužėlę 
Šį jaunąjį bernelį:

Atėmė lenciūgužėlius, 
Atėmė lenciūgužius.
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3. Gystėnų gaidžiai 
Kas ne gaidužėliai, 
Negieda per naktužėlę, 
Negieda per naktelę:

4. Žvirgždais lesinti, 
Šarmu girdyti, — 
Gaideliai n’išmaitinti.

5. Veliuonos mergos 
Nelabai meilios: 
Neleidžia nakvynužėlę 
Sį jaunąjį bernelį:

161
Norvilienė

Var. 162

l. Jokiv mudu, brolužėli, 
Mergų žvalgavoti. (2 k.)

2. Suderėjo brolužėlis 
Vargdienę mergelę.

3. Rūpinosi motinėlė, 
Kad vargų mergelė, 
Kad ji siratėlė.

4. Nesirūpink, motinėle, 
Kad vargų mergelė, 
Kad ji siratėlė:

5. Kad ji ėjo per laukelį, — 
Dailus augumėlis,

6. Užkėlė vartus, 
Užkalė kuolus, 
Užleido lenciūgužėlius, 
Užleido lenciūgužius.

7. Veliuonos gaidžiai, 
O — tai gaidužėliai: 
Tai gieda per naktužėlę, 
Tai gieda per naktelę:

8. Kviečiais lesinti, 
Pienu girdyti, — 
Gaideliai išmaitinti.

7. Kad priėjo prie seselių, — 
Prilygst prie seselių.

8. Čiulba krykščia paukštužėlis 
Lazdynų krūmely,

9. O kad jį sugaučiau, 
Į svirną įleisčiau,

Ю. Su aukseliu aprėdyčiau, 
Vynu pagirdyčiau.

II. Lazdynėlio tankūs krūmai,— 
Tai mano svirnelis,

12. Ąžuolėlio augumėlis, — 
Tai mano aukselis,

6. Kad priėjo prie brolelių, — 
Prilygst prie brolelių,

13. Žalių rūtų šalta rasa, — 
Tai mano vynelis.
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162
Vasiliauskytė

Var. I6l

l. Nusišėriau sau žirgelį 
Grynoms avižėlėms,

9. Kad priėjo prie brolelių, — 
Prilygst prie brolelių,

2. Josiv mudu, brolužėli, 
Mergų žvalgavoti.

Ю. Kai priėjo prie seselių, — 
Pritink prie seselių.

3. Išsirinko bernužėlis
Vargelių mergelę, —

II. Čiulba gieda paukštužėlis 
Žalioje girelėj,

4. Rūpinosi motinėlė, 
Kad vargų mergelė,

12. 0 kad jį pagaučiau, 
Į svirną įleisčiau,

5. Kad vargelių mergužėlė, 
Kad ji siratėlė.

13. Su aukseliais aprėdyčiau, 
Vynu pagirdyčiau.

6. Nesirūpink, motinėle, 
Kad vargų mergelė,

14. Lazdynėlio tankūs krūmai, — 
Tai mano svirnelis,

7. Kad vargelių mergužėlė, 
Kad ji siratėlė:

15. Jovarėlio viršūnėlė, — 
Tai mano aukselis,

8. Kad ji ėjo per laukelį, — 
Lygaus liemenėlio,
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Blažienė

Var. 220

16. Nuo rūtelių šalta rasa, — 
Tai mano vynelis.

l. Nuo žirgelio puoliau, 
Už ievelės tvėriau: 
— 0 ieva, ievele, 
Slaunus medeli!

3. — Iš tavo šakelių — 
Margąją vygelę, 
0 iš liemenėlio — 
Naująją lovelę.

2. — 0 ką tu darysi 
Iš mano šakelių, 
0 ką budavosi 
Lygaus liemenėlio?

4. — 0 ką tu vygiuosi 
Margoje vygelėj, 
0 ką tu guldysi 
Į naują lovelę?
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5. — Mergelę vygiuosiu 6. Per dvejus metelius
Margoje vygelėj, Vygelę vygiuosiu,
O aš patsai gulsiu O šiuos trečiuosius
Į naują lovelę. Pas save guldysiu.

*164
Kuncienė

1. — 0 ar jau gieda 
Raibi gaideliai,

7. Reiks anytėlei, 
Senai močiutei,

Ar kėlė kaimynužiai? Margųjų jupužėlių;
2. — Jau seniai kėlė 

Kiemo broleliai, 
Jau pašėrė žirgelius.

8. Reiks šešurėliui, 
Senam tėveliui, 
Ilgųjų marškinėlių;

3. — Ei, kur ji dingo, 
Kur ji nuėjo, 
Taip gražiai parėdyta?

9. Reiks mošytėlėms, 
Jaunoms seselėms, 
Margųjų abrūsėlių;

4. — 0 ji nuėjo
I pamarėlį
Plonų drobelių skalbti.

10. Reiks dieverėliams, 
Jauniems broleliams, 
Ilgųjų stuomenėlių.

5. — Ei, kam gi skalbi, 
Kam gi blykiuoji 
Tas plonąsias drobeles?

11. Bent dievai duoki 
Šimtą mošelių, 
Du šimtu dieverėlių,

6. — Tai aš sau skalbiu, 
Aš sau blykiuoju

12. Kad vienam duosiu, 
Antram žadėsiu,

Tas plonąsias drobeles:

*165
Baksaitienė

l. Sėjau rūtas j darželį, 
Ir išdygo nėgelkėlės, (2 k.)

2. Ir išdygo nėgelkėlės, 
Ir pražydo lelijėlės.

Trečiam pasikloniosiu.

3. Eisiu klausiu motinėlės: 
— Katrų pinsiu vainikėlį?

4. — Pink, dukrele, žalių rūtų, 
Žalių rūtužių, lelijėlių.
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5. Užsidėjau ant galvelės, — 
Margas mano vainikėlis.

6. Ir atjoja trys berneliai 
Pas tą vieną vainikėlį.

7. Eisiu klausiu dukružėlės: 
— Katram duosiu vainikėlį?

8. — Duok, močiute, midaus gerti, 
Neduok, močiute, vainikėlio.

9. Mesk vainiką į jūreles, 
į jūrelių gilumėlį:

10. Plauks vainikas liūliuodamas, 
Jos berneliai raudodami.

11. Jos berneliai į tą kiemą, 
Kur tur močiutė tris dukreles,

12. Kurios puikiai parėdytos, 
Už stalelio pasodintos:

13. Šilkų rūbai iki žemės, 
Prienarėliai prie šalelės,

14. Prienarėliai prie šalelės, 
Vainikėliai ant galvelės.
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Dailydalė

l. Eičiau, eičiau 
I turgelį, 
Pirkčiau sau žirgelį

2. Vieno plieno 
Padkavėlėms, 
Šilkų kamanėlėms.

3. Jočiau, jočiau 
Pas mergelę 
Su brolelių pulku.

4. Ir prijojau 
Uošvės dvarą, 
Uošvelės vartelius,

5. Uošvė, žento 
N’išpažinus, 
Vartus užrakino:

6. — Jok sau sveikas, 
Ponai žentai, 
Maža mano dukra:

7. Nei verpėja, 
Nei audėja, 
Nei linų ravėja.

8. — Man nereikia 
Nei verpėjos, 
Nei linų ravėjos, I

9. Tik aš noriu 
Mergužėlės, 
Galvos priglaudėjos.

Ю. Uošvė, žentą 
Išpažinus, 
Vartus atrakino:

H. — Jok šen sveikas, 
Ponai žentai, 
Leisiu savą dukrą!

12. Ėmė mane 
Už rankelių, 
Sodin nuo žirgelio.
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13. Ir išskyrė 
Mane jauną 
Iš brolelių pulko,

14. Kaip bijūno 
Krūmužėlj 
Iš rūtų darželio.

15. Veda mane 
Už rankelių, 
Sodin ant skrynelių,

16. Ir užgėrė 
Mane jauną 
Rinckuoju vyneliu, —

17. Geltons alus 
Gardus gerti, 
Gražus pažiūrėti.

♦167
Rinkytė

l. Mano tėvužėlio 
Margi dvaružiai, 
Mano širdužėlio 
Margi dvaružiai, — 
0 ir prijojo 
Pilnas dvaružėlis l o .? 2 к Jaunų svetužių. Į

2. — Sėskite, sveteliai, 
Nuo bėrų žirgų, 
Riškite žirgelius 
Prie rūtų daržo, 
Prie rūtų daržo, 
Prie štakietužėlių 
Už kamanužių.

4. Vaikščioj motinėlė 
Po margą dvarą, 
Savo dukružėlę 
Labai bausdama: 
— O ar tu turi 
Šimtą lovužėlių 
Žalių rūtužių?

5. 0 ar tu turi 
Šimtą lovelių, 
Šimtą lovužėlių 
Žalių rūtužių, 
Ar išrėdysi 
Brolių kepurėles, 
Jaunų svetužių?

3. Imkit kepurėles 
Į baltas rankas, 
Duokit tėvužėliui 
Labą vakarą!
— 0 ar duos, ar leis 
Tėvas dukružėlę 
Savo jauniausią?

6. — Yra sesužėlių, 
Kieme augančių, 
Baltų lelijėlių, 
Kieme augančių, 
0 tai jos pasės 
Šimtą lovužėlių 
Žalių rūtužių;
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7. O tai jos pasės 
Šimtą lovelių, 
Šimtą lovužėlių 
Žalių rūtužių, 
Tai jos išrėdys 
Brolių kepurėles, 
Jaunų svetužių.

*168
Satnuolienė' 

Var. 33

l. 0 kad aš ėjau, 
Keliu keliavau 
Nuo lėvelio, l 2 k 
Nuo motinėlės, J

2. 0 aš pamačiau 
Savo mergelę 
Žalioj lankoj 
Sieną begrėbiant.

3. Ne taip ji grėbė, 
Kaip graudžiai verkė, 
Ant grėblelio 
Pasiremdama.

4. — 0 ko tu stovi, 
Ko tu negrėbi, 
Ko, mergyte, 
Taip graudžiai verki?

169
Buižiukė

l. Eisiv mudu į tą šalį, 
Kur pušelės labai žalios, 
Ten mudu rinksiv l 2 k 
Raudonas uogeles, j

5. — Ką aš neverksiu. 
Ką neraudosiu: 
Aš neturiu 
Senos močiutės.

6. — Meski grėblelį 
Į žalią lanką, 
Duok, mergyte, 
Man baltą ranką!

7. Davei rankelę, 
Duok ir žodelį, — 
Būsi mano 
Drauguolėlė:

8. Aš be tėvelio, 
Tu be močiutės, — 
Abu mudu 
Siratėliu.

2. Vienos uogos nepaėmęs, 
Žertavoti pradėjo 
Jaunas bernelis 
Su jauna mergele.
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3. Kaip šios šakos palinkusios, 
Mano širdis padūkusi 
Iš jaunų dienelių 
Ant jaunų mergelių.

4. Baltos rankos pirštinuotos, 
Baltos kojos pančiakuotos, 
Sukenkėlė puiki, 
Pati dar puikesnė!

5. Žiba tviska karietėlė, 
Šeši žirgai ir piršlelis 
Zad mane išvežti 
Į svečių šalelę.

6. — Argu tau negailės. 
Širdelės neskaudės, 
Kol pravažiuosi 
Tėtučio dvarelį?

7. Gailėt negailėjo, 
Širdelė man skaudėjo. 
Kol pravažiavau 
Tėvučio dvarelį;

8. Kol pravažiavau 
Tėvučio dvarelį, 
Kol pravažiavau 
Seserėlių darželį.

•170
Rinkytė 

Plg. 157

l. Ei> žinau, žinau, 
Ale nesakau, 
Kur aug mano mergužėlė, ) 
Kur aug mano mergelė: j

2. Kur aukštos stubos, 
Trinytos lubos, 
Suvertiniai langužėliai, 
Suvertiniai langeliai,

3. Tarp vartų beržai, 
Po langais klevai, 
Dobilužių kiemužėlis, 
Dobilužių kiemelis.

4. Išeina mergelė 
Iš rūtų darželio, 
Galvelę glostydama, 
Galvužę glostydama.

5. — Ei tu, mergužėle, 
Balta lelijėle, 
Kas šiurino galvužėlę. 
Kas šiurino galvelę?

6. — Vėjužis pūtė, 
Lelijos lingavo, — 
Tai šiurino galvužėlę. 
Tai šiurino galvelę.

7. — Sakeis, mergužėle, 
Neraudojusi, — 
Ko raudoni veidužėliai. 
Ko raudoni veideliai?

8. — Lietaus išlyti, 
Sniego išsnigti, — 
Tai raudoni veidužėliai, 
Tai raudoni veideliai.
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9. — Sakeis, mergužėle, 
Nerūpestinga, — 
Ko eidama svyravai, 
Ko šokdama lingavai?

10. — Aukštos kurpužėlės, 
Laibas liemenėlis, — 
Tai eidama svyravau, 
Tai šokdama lingavau.
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Dailydalė

1. Einu per dvarelį, 
Pro pravarėlį, 
Girdžiu: mano tėvužėlis 
Dideliai nespėjant:

2. Alutį daro, 
Brangvynėlį varo, — 
O dar mano tėvužėlis 
Dideliai nespėja.

3. Einu per dvarelį, 
Pro rūtų darželį: 
Stovi mano mergužėlė 
Rūtelių daržely.

4. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Suskink, mano mergužėle, 
Rūtelių kvietkelę.

5. — Aš turiu suskintą 
Rūtelių kvietkelę, — 
Ne dėl tavęs, bernužėli, 
Mano rūtos sėtos;

6. Ne dėl tavęs, bernai, 
Mano rūtos sėtos, 
Ne dėl tavęs, dobilėli. 
Gražiai nuravėtos!

7. Einu per dvarelį, 
Pro aukštą svirnelį, — 
Stovi mano mergužėlė 
Aukštame svirnely.

8. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Išsiūk, mano mergužėle, 
Silkelių kuskelę.

9. — Aš turiu išsiūtą 
Silkelių kuskelę, — 
Ne dėl tavęs, bernužėli, 
Gražiai išrašytą.

10. Einu per dvarelį, 
Pro žirgų stainelę: 
Stovi mano mergužėlė 
Pas žirgų stainelę.

11. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Pagirdyki, mergužėle, 
Bėruosius žirgelius.

12. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Negirdysiu, bernužėli. 
Bėrųjų žirgelių:

173



13. Mano vanduo drumstas, 
Bėro žirgo prunkštas, 
Nei tu patsai, bernužėli, 
Mane nežiūrėsi.

14. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Jei bus duota dievo dalis, 
Rasi mano būsi.

172
Norvilienė

l. Ei, jojau, jojau,
Jodams dūmojau:
Kur man naktis nakvoti, l 2 k 
Nakvynužę turėti? J

2. Prijojau kiemelį — kiemas nešluotas, 
Žiūriu pro langelį — drobės neauštos, — 
Čia nėr mano mergužėlės, 
Drobelių audėjužės.

3. Vesčiau žirgužėlį į pūdymužį, 
Mesčiau žiedužėlį į rūdynužį, 
Kad nėr mano mergužėlės, 
Drobelių audėjužės.

4. Žvengia žirgužėlis po pūdymužį, 
Rūdij žiedužėlis po rūdynužį, 
Kad nėr mano mergužėlės, 
Drobelių audėjužės.

5. Ei, jojau, jojau, 
Jodams dūmojau: 
Kur man naktis nakvoti, 
Nakvynužę turėti?

6. Prijojau kiemelį — kiemas nušluotas, 
Žiūriu pro langelį — drobės išaustos, — 
Tai čia mano mergužėlė, 
Drobelių audėjužė.
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7. Vesčiau žirgužėlį į žalią lanką, 
Maučiau žiedužėlį ant baltų rankų, 
Kad yr mano mergužėlė, 
Drobelių audėjužė.

8. Laigo  žirgužėlis po žalią lanką, 
Žėri žiedužėlis ant baltų rankų, 
Kad yr mano mergužėlė, 
Drobelių audėjužė.

1

•173
Teresienė

1. Galva skaudėjo 
Iš rūpestužėlių:

2 k.

4. — Ai, sveikink, sveikink, 
Mergyte, mane!
Pailso žirgelis 
Po manim jaunu, 
Aš jaunas ant žirgelio.

Išgirdau mergelę 
Už kito einant, 
Vainikužį parduodant.

2. O aš, išjodamas 
l didžią krygelę, 
Palikau mergelę 
Rūtelių daržely 
Rūteles besėjančią.

5. — Sveikint sveikinčiau, 
Bernyti, tave, — 
Jau seniai kalba 
Mudu žmoneliai 
Daug neviernais žodeliais.

3. O aš, parjodamas 
Iš didžios krygelės, 
Tebrandu mergelę 
Rūtelių daržely 
Rūteles beskinančią.

6. — Ai, tegu kalba 
Kam galva skauda, 
0 mano mergyte, 
Neatbok nieko 
Su rūtų vainikėliu:

7. Ai, šoki, šoki 
Po jaunimužėlius, 
Vis minki žodelius 
Vis po kojužių, 
Į juodą purvynėlį.

1 Kiti: žvengia.
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174
Gotautienė

L — Kam tankiai lankei 
Mane, bernužėli?
Aš kalbužes kentėjaul (2 k.)

2. — Kad tu kentėjai, 
Mano mergužėle, 
Kodėl tu man nesakei?

3. — Ką aš sakysiu. 
Tavei, bernužėli, 
Kad tu mane norėjai!

4. — Kad mudu augsiv, 
Viens kito tauksiv, 
Abu jaunu būdamu;

5. Kad mudu eisiv 
Nuo tėvužėlių, 
Didžius dyvus darysiv.

6. — Eiki, berneli, 
Į aukštą svirnelį, 
Išnešk šviesų kardužį,1

7. Paimk kardelį, 
Eik į darželį, 
Iškirsk žalias rūteles,

8. Iškirsk rūteles, 
Iškirsk meteles, 
Paliki lelijėles.

9. Vai, ai, ai dieve, 
Dievuliau mano, v 
Kas yr mano rūtelėms, 
Kad jos žalios pavyto?

|0. Šalna pašalo, 
Giedra pagiedrėjo 
Mano žalias rūteles.

11. — Eiki, mergyte, 
Į rūtų darželį, 
Prašyki tulaus būrelio, 
Kad atželtų rūtelės.

12. — Atžels rūtelės, 
Atžels metelės, — 
Negrįš jaunos dienelės,

13. Kad jau pavyto 
Rūtų vainikėlis 
Už geltonų kaselių,

14. Kad surūdijo 
Aukso žiedužėliai 
Ant baltųjų rankelių.

Kiti lyruoja: dalgelį.
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Piraitis

l. Kad aš jojau per girelę 
Ir per žaliąjį gojelį, 
Pro sidabro žiogrelį, l 2 k 
Pro rūtelių darželį, |

2. Į kiemelį įjodamas, 
Bėrą žirgą šokindamas, 
Pentinėliais spausdamas, 
Laužtinėliais tempdamas,

3. Ein močiutė į svirnelį, 
Neš margąją stuopužėlę.
Prašo svečią į svirną: 
— Ten mes pasiregėsme!

4. Į svirnelį įeidamas, 
Tėtužėlį sveikindamas: 
— Ar man leisi dukrelę 
Sį mielą rudenėlį?

5. Tėtužėlis pažadėjo, 
Motužėlę perkalbėjo: 
— Sitai dukros skrynelė 
Ir ši šilkų burvelė.

6. Ein mergytė per kiemelį, 
Ein jaunoji į darželį, 
Dureles darydama, 
Prie rūtelių eidama:

7. — Linksma buvau, kada sėjau, 
Dar linksmesnė, kad ravėjau, 
O nuliūdau skindama, 
Graudžiai verkiau pindama.

176
Rimeikytė

Var. 177

l. Abu mudu jaunu, 
Turiv žirgus jaunus, 
Josiv, josiv vandravoV 
Į Veliuonos miestą.

2. Prijojov dvarelį, 
Aukštąjį kalnelį, — 
Išein, išein motužėlė 
Balta kaip gulbelė;

3. Išein motužėlė 
Balta kaip gulbelė, 
Tos motužės, tos senosios, 
Trys baltos dukrelės.

4. O kad aš jojau 
Per žalią girelę, 
Ir sutikau mergužėlę 
Žalioje girelėj.

12. Lietuviškos svotbinės dainos. I i 77



5. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Ar priimsi šią naktelę 
Mane pernakvoti?

9. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Susirinksiv lapų, kvietkų, — 
Tą mes pasidėsiv.

6. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Toli mano tėviškėlė, 
Negaliu priimti.

Ю. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Aš neturiu patalėlių, 
Nėr kuo užsikloti.

7. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Žalioj girioj po pušele 
Mudu pernakvosiv.

U. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Turiu rudą sermėgėlę, 
Tuomi užsiklosiv.

8. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Aš neturiu priegalvėlių, 
Nėr kuo pasidėti.

177

12. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Tavo bėras žirgužėlis 
Šiaudais apkratytas.

Balkuvienė

Var. 176

1. Abu mudu jaunu, 
Turiv žirgus jaunus, 
Josiv, josiv vandravoti 1 
į Veliuonos miestą. j 2 k.

4. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Tu neturi priegalvėlių, 
Nėr kuo pasikloti.

2. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Tu neturi patalėlių, 
Nėr kuo užsikloti.

5. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Lapukėlius laužysiu, 
Po galvele klosiu.

3. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Turiu kiaurą sermėgėlę, 
Ta pačia užklosiu.

6. Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kas tu esi do bernytis, 
Kur tavo žirgelis?
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7. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Šile, šile pastatytas, 
Šiaudais apkratytas.

8. Ten upelis teka, 
Ten šapelius neša, 
O ten mano mergužėlė 
Baltą vištą peša.

178
Viksva

Var.

I. Abu mudu broliu, 
Abu mudu tokiu, 
Abu mudu skaistveidėliu, — 
Bėrieji žirgeliai.

2. Jokiva, broleli, 
Papiškių  kiemelį, 
O Papiškių kiemužėlio 
Peikiamos mergelės.

1

3. Kad kelužiu jojov, 
Keliu nepajojov: 
Sviro linko dirsių varpos, 
Žirgo kojas daužė.

4. Priiojov dvarelį, 
Uošvelės vartelius, — 
Šiaudais vartai užstatyti, 
Kelmais užramstyti.

5. Išeina uošvelė 
Iš kiaulių tvartelio, 
O jos jauna dukružėlė — 
Iš dagių darželio.

6. Išeina uošvelė 
Juoda kaip kuoselė, 
O jos jauna dukružėlė 
Kaip šilo varnelė.

1 Papiškiai ir Pupkaimiai — Veliuonos parakvijos sodos.

14, 37, 64, 140

7. Abu mudu broliu, 
Abu mudu tokiu, 
Abu mudu skaistveidėliai, — 
Bėrieji žirgeliai.

8. Jokiva, broleli, 
Pupkaimių kiemelį, 
O Pupkaimių kiemely 
Giriamos mergelės.

9. Kad kelužiu jojov, 
Keliu jau pajojov: 
Sviro linko kviečių varpos 
Žirgui po kojelių.

10. Prijojov dvarelį, 
Uošvelės vartelius, — 
Vario vartai užrakinti, 
Lenciūgu užtraukti.

11. Išeina uošvelė
Iš aukšto svirnelio, 
O jos jauna dukružėlė — 
Iš rūtų darželio.

12. Išeina uošvelė 
Balta kaip gulbelė, 
O jos jauna dukružė 
Kaip marių putelė.
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*179
Masaitienė

l. Ai ąžuolai 5. Ai sesele 
Lelijėle, 
Ko sėdėjai 
Vidury svirno;

Ąžuolėli, 
Ąžuolėli l 2 |- 
Simtšakėli J

2. Ko stovėjai 
Vidury lauko, 
Ko rymojai 
Ant šakelės?

6. Ko sėdėjai 
Vidury svirno, 
Ko rymojai 
Ant skrynelės?

3. Ant’ ateina 
Siaurus vėjas, 
Siaurus vėjas, 
Bangus lietus,

7. Ant’ ateina 
Trys berneliai, 
Trys berneliai 
Puikorėliai.

4. Laibų šakelių 
Laužytojėlis 
Ir liemenėlių 
Skaldytojėlis.

8. Išves tave, 
Seserėle, 
Išves tave 
l svečių šalelę.

180
Cvirkienė

Var. 88

L — Ai, kelkit, kelkit, I 4. 0 ir pavijo
Sūnyčiai mano, | 2 k. Savo seserėlę
Ai, kelkit kuo veikiausiai, J Ant jūrių, ant marelių.

2. Ai, vykit, vykit 5. 0 antai stovi
Savo seserėlę, Mūsų seserėlė
Vykit kuo greičiausiai.. Tarp kazokų pulkelio,

3. — 0 jau išvežta 6. Ai, skamba aida
Mūsų seserėlė, Jos alasužėlis
Rūtelės pabarstytos. Kaip aukselio varpelis,

7. Ai, sliūkso drykso 
Josios kasužėlės 
Kaip geltoni šilkeliai.
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181

Didžpinigaičiukė

1. Ai, šalia kelio 1
Pavieškelužio J
Stov marga karčemužė. (2 k.)

2. Ai, tenai gėrė 
Trys jauni broleliai 
Vis rinckąjj vynužį.

3. — Mielai išgerčiau 
Vyno kūbkužę, 
Neturiu pinigužių.

4. Žyčyk, merguže, 
Porą šimtužių, 
Žyčyk, jaunoji, 
Porą šimtužių 
Man baltų pinigužių, 
Muštinių dorelužių.

5. — Ai, kad’ atduosi, 
Berneli mano, 
Ai, kad’ atduosi, 
Jaunasis mano, 
Man baltus pinigužius, 
Muštinius dorelužius?

6. — Pavasaružj 
Giedrą dienužėlę 
Plauksiv jūres maružes.

7. — O ant ko pažinsiu, 
Berneli mano, 
O ant ko pažinsiu, 
Jaunasis mano, 
Tavo juodą laivužj?

8. Visų bernužėlių 
Juodi laivužėliai, 
Mano bernelio melas,

9. Mano bernelio 
Melas laivužis, 
Rožėms rašyts žėglužis.

182

Su.tkai.tis

l. — Ai tu, berneli 
Balamūtėli, 
Kam nuvaitinai j 
Žalią rūtelę? I

2. Bernelis tarė:
— Neverk, mergele, 
Su manim būsi 
Visą amželį;
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3. Su manim būsi,
' Tu nepražūsi, 

Už manęs jauno 
Varge nebūsi!

4. Tiktai tėveliui 
Pasikloniosiu 
Ir dovanėles 
Jam dovanosiu,

5. Kad tave jauną 
Man pavelytų, 
O jei nenori, — 
Prinevalytų.

6. Mergelė tarė: 
— Atstok, berneli, 

_ Tu nevilioki
Jauną mergelę!

7. Mano tėvelis 
Ne toksai yra, 
Kad mane verkiant 
Varys už vyro:

8. Jei aš norėsiu, 
Man pavelija, 
Jei nenorėsiu, 
Nenevalija.

9. Vakars netoli, 
Leidžias saulelė, 
Meldžiu: lydėkit 
Mane, broleliai,

10. Lygiais laukeliais 
Be pakalnėlių, 
Žalia girele 
Be vandenėlių,

11. Jau reik palikti 
Čion motinėlę, 
O reiks nueiti 
Pas anytėlę.

183

Bakšaitienė

L Alutį gėręs, | 2 k 
Alužėlį gėręs J 
Nė dainelių Į 2 k 
Nedainavau; J

2. Midutį gėręs, 
Midutėlį gėręs, 
Ir daineles 
Padainavau.

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

4. Lovelę daręs, 
Naująją padaręs, 
Ir mergelę 
Paguldyčiau,
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5. Mergytę guldęs, 
Jaunąją paguldęs, 
Ir aš jaunas 
Prie šalelės.

6. Mergyte mano, 
Pataikūne mano, 
Kuo aš tave 
Nuraminsiu?

7. Sėski į laivelį, 
Kelsiu per jūreles 
Į tą saldžią 
Ramų žemę ,1

8. Kur neaug rugeliai, 
Nelapoj kvieteliai, 
Tik šios saldžios 
Vynuogėlės, —

1 Kiti: l šį žalią 
Kriūkų lauką, 
Kur neaug mieželį*ai, 
Nei gelsvi kvieteliai, — 
Ten tu nebrauksi 
Prakaitėlio.

9. Nei tu ten sušilsi, 
Nei tu ten nušalsi, 
Vynuogėlės 
Berankiosi.

184
Didžpinigaiciukė

Var. 185

l. Anksti rytą kėliau, 
Saulelė tekėjo, — 
Eisiv mudu, brolužėli,)? 
Žirgelį balnoti. j

2. Žirgelį balnojau, 
Su žirgu dūmojau: 
— Taisyk kojas, juodbėrėli, 
Josiu per šilelį!

3. Per šilelį jojau, — 
Šilelis dunzgėjo, 
Kur užsklendžiau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

4. Prijojau kiemelį, 
Uošvelės dvarelį, — 
Vario vartai užrakinti, 
Lenciūgai užtraukti.

5. Išeina uošvelė, 
Sena motinėlė, 
Vario vartužėlius kėlė, 
Už rankelės tvėrė,

6. Už rankelės tvėrė, 
Į seklyčią vedė, 
Veda mane į seklyčią, 
Sodin už stalelio.
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7. Per seklyčią ėjau, — 
Seklyčia dunzgėjo, 
Tarška barška pentinėliai 
Ant mano kojelių;

8. Tarška barška pentinėliai 
Ant mano kojelių, 
Verkia mano mergužėlė, 
Kaip aguona krinta.

9. — Cit, neverk, mergele, 
Raminki širdelę, 
Jeigu būsi dievo likta, 
Rasi mano būsi.

10. Per seklyčią ėjau, — 
Seklyčia dunzgėjo, 
Sklydur lydur vainikėlis 
Ant mano galvelės.

11. Už stalo sėdėjau, 
Alų midų gėriau, 
Kad pažiūriu pro langelį, — 
Žirgas ant dvarelio;

12. Žiūriu pro langelį, — 
Žirgas ant dvarelio, 
Sniegti, lyja, rasa krinta 
Ant mano žirgelio.

13. Užtekėk, saulele, 
Papūski, vėjeli, 
Nušildyki nuvėduoki 
Nuo žirgo raselę.

185
Senkauskienė

Var. 184

l. Anksti rytą kėliau, 
Su žirgu kalbėjau, 
Anksti rytą atsikėlęs, l 
Po dvarą vaikščiojau.j

2. Po dvarą vaikščiojau, 
Su žirgu kalbėjau: 
— Tu, žirgai eidauninkai, 
Taisyki kojeles,

3. Taisyki kojeles, 
Josiv svečių šalį, 
Josiv, josiv svečių šalį, 
Uošvelės lankyti.

4. Per laukelį jojau, 
Laukelis dunzgėjo, 
Ir iš žirgo padkavėlės 
Ugnelė žėrėjo.

5. Per šilelį jojau, 
Šile šėką roviau 
Ir ant juodo laivužėlio 
Žirgelį pašėriau.

6. Šekelis pavyto, 
Žirgelis sužvingo, 
Nežin’, nežin’, beg nujosiu 
Pas jauną mergelę.
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7. Dvarelį prijojau, 
Iš šaudyklės šoviau:

9. Sėdi už stalelio, 
Žiūri pro langelį:

— Išeik, išeik, mergužėle, 
Atkelk man vartelius!

Šalna šalo, rasa krito 
Ant bėro žirgelio.

8. Išeina uošvelė, 
Tarė man žodelį:

Ю. Pūski, vėjeli, 
Kaitinki, saulele,

— Verkia tavo mergužėlė 
Seklyčioj už stalo.

Bent nupūski nuvėdinki 
Nuo žirgo raselę.

*186
Totilienė

I. Ano galo vaikai 
Tai tikri melagiai:

4. Vandenėlio ėjau, 
Vario vartus kėliau,

0 jie sakė, l 2 k 
Jie pramanė J 
Mane ilgai miegant.

Ten nupuolė, 
Ten nukrito 

- Mano vainikėlis.

2. Kaip aš nemiegosiu, 
Kaip aš budri būsiu, 
Aš nejaučiu 
Tam kiemely 
Augančio bernelio.

5. Paskui mane ėjo 
Trys jauni broleliai, 
0 šio trečio 
Nepažįstu 
Salbieriaus bernelio.

3. Aug mano bernelis, 
Aug mano jaunasis, 
Dar per lauką, 
Dar per antrą, 
Už žalios girelės.

6. Jei broleliai rado 
Mano vainikėlį, 
Tai nešiosiu, 
Tai dėvėsiu
Nors trejus metelius;

7. Jei bernelis rado 
Mano vainikėlį, 
Nenešiosiu, 
Nedėvėsiu
Nė trijų dienelių.
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Nesėk per tankiai) Nereikalauja
Žalių rūtelių; I ’ Mano širdelė.

187

Pavalkienė

1. Anoj pusėj Nemuno 
Trys kleveliai žaliavo, 
Ant tų klevelių, 
Ant tų žaliųjų, 2 k.
Trys karveliai uldavo.

5. Anoj pusėj Nemuno 
Trys liepelės žaliavo, 
Ant tų liepelių, 
Ant tų žaliųjų, 
Trys gegutės kukavo.

2. Nei tai buvo karveliai, 
Nei tai buvo pilkieji, 
T’ik trys berneliai 
Dėl jaunos mergelės 
Labai susiginčijo.

6. Nei tai buvo gegutės, 
Nei tai buvo raibosios, 
Tik trys mergelės 
Dėl jaunų bernelių 
Labai susiginčijo.

3. Vienas sakė: — Mano bus!
Antras sakė: — Kaip dievs 
O šis trečiasis,
Visų jauniausiasis, 
Labai užsirūstino.

7. Viena sakė: — Mano bus! 
duos! Antra sakė: — Kaip dievs duos!

O ši trečioji, 
Visų jauniausioji, 
Labai užsirūstino.

4. Nusieičiau į miestą, 
Pasamdyčiau kankliorių:

8. Nusieičiau į kiemą, 
Pasamdyčiau dūdorių:

— Šok, mano merguže, 
Pakol vainikuota, 
Dabar linksmas čėsas bus!

— Šok, mano bernuži, 
Pakol pentinuotas, 
Dabar linksmas čėsas bus!

*188
Kasiulienė

Nm. 189

1. — Močiute mano, 
Senoji mano,

2. Nesėk per tankiai 
Žalių rūtelių,
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3. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Ant ko panūdo  
Tavo širdelė?

1

4. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Kur per laukelį 
Šešiais važiavo;

5. Kur per laukelį 
Šešiais važiavo, 
Margi kurteliai 
Pirma nubėgo.

6. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Kaip vožijaisi 
Už pono eiti;

7. Kaip vožijaisi 
Už pono eiti, 
0 ar mokėsi 
Su juo kalbėti?

1. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Nesėk per tankiai | 
Žalių rūtelių. j

Kiti lyruoja: palaužei.

8. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Ant tėvo dvaro 
Vyšnių sodelis;

9. Ant tėvo dvaro 
Vyšnių sodelis, 
Už vyšnių sodo 
Jūrės marelės:

10. Jei gerai būsiu, — 
Uogeles rinksiu, 
Jei kaip matysiu, — 
Nusiskandinsiu.

11. Aš išmieruosiu 
Marių dugnelį, 
Aš išskaitysiu 
Marių žuveles.

12. Yra žuvelė 
Ir lydekėlė, 
0 tiktai nėra 
Mano močiutės.

189
Vidikytė

Var. 188

2. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano,

2 k Ant ko panūdo
Tavo širdelė:
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Antpiet gražuliai, 
O vakarienei 
Žalia lapienė.

3. Ar ant bajoro, 6. Ne vargamistros, 
Tik ant čimieliaus, 
Kur per dieneles 
Plūkią švytavo.

Ar ant ponaičio, 
Kur per laukelį 
Šešiais važiavo;

4. Ar vargamistros, 
Ar ant čimieliaus, 
Kur per dienelę 
Plūkią švytavo?

7. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Dėl ko išblyškę 
Tavo veideliai?

5. — Ne ant bajoro, 
Ne ant ponaičio, 
Ne vargamistros, 
Tik ant čimieliaus;

8. — Slabni barštužiai, 
Dirsių duonužė, — 
Dėl to išblyško 
Mano veideliai;

9. Kasdien kukuliai,

*190
Puskepalaitė

l. Močiute mano miela, 
Mielai mane auginai, 
Nemielam pažadėjai:

2 k.

2. Pažadėjai bernužiui, 
Berneliui girtuoklužiui, 
Girelės medininkui.

3. Išjodams j giružę, 
Įgraudinau mergužę: 
— Lauk mane ant dvareliol

4. Parbėg margi kurtužiai, 
Parjoj mano bernužis, — 
Aš jauna ant dvarelio.

5. Vartužius atkeldama, 
Kurtužius Įleisdama: 
— Jok šen, mano berneli!

6. Zirgužį už kamanų, 
Bernužį už rankužių: 
— Sėsk žemyn nuo žirgelio!

7. Zirgužį j stainužę, 
Bernužį į svirnužį, 
Už baltojo stalelio.

8. Zirgužiui abrakužio, 
Bernužiui rincvynužio, 
Kvietinio pyragėlio.
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9. Aš patalą klodama, 
Bernelį globodama: 
— Gulki, mano berneli!

1. 0 aš nenorėjau 
Už bernužio eiti, 
0 aš nenorėjau l 2 1 
Bernužio klausyti. |

2. O aš nusieičiau
Į žalią girelę, 
0 aš pasiversčiau 
l girios gegelę.

3. Ateina bernelis
Su šviesia plintele, 
Keta mane šauti, 
Raibąją gegelę.

4. 0 jis prieidamas, 
Žodužį tardamas: 
— Tai graži girelė 
Ir girios paukštelė!

5. 0 aš nenorėjau 
Už bernužio eiti, 
0 aš nenorėjau 
Bernužio klausyti.

6. 0 aš. nusieičiau
Į žalią lankelę, 
0 aš pasiversčiau 
Į žalią žolelę.

10. Gulki, mano bernuži, 
Pramik pirmą miegužj, 
Aš jauna prie šalelės.

191
Bokanienė

7. Atein bernužėlis 
Su šviesiu dalgeliu, 
Keta mane piauti, 
Lankelės žolelę.

8. O jis prieidamas, 
Žodužį tardamas: 
— Tai graži lankelė 
Ir lankos žolelė!

9. 0 aš nenorėjau 
Už bernužio eiti, 
O aš nenorėjau 
Bernužio klausyti.

IO. 0 aš nusieičiau 
Į sraunų upelį, 
0 aš pasiversčiau 
Į margą žuvelę.

II. Ateina bernelis 
Su šilkų tinkleliu, 
Keta gauti mane, 
Margąją žuvelę.

12. 0 jis prieidamas, 
Žodužį tardamas: 
— Tai gražus upelis 
Ir marga žuvelė!
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192
Juškytė

1. 0 kad aš buvau 
Pas motinužę,

9. Ant to pažinau 
Tave, seserėle,

Pas motinužėlę Į 2 k
Viešnia viešėjau; J

2. 0 kad aš ėjau

Tave, seserėle, 
Balta lelijėle.

10. Sugrįžk, seserėle,
Viešu kelužėliu, 
0 ir priėjau 
Srovės upužį, —

3. Ant to upužėlio

Nors pas motinėlę, 
O mes tau nupirksim 
Margą skrynužę;

11. 0 mes tau nupirksim
Siauras lieptužis, 
Po tuo lieptužėliu 
Juodas laivužis;

4. Po tuo lieptužėliu

Margą skrynužę, 
Močiutė sukraus 
Didį kraitužį.

12. — 0 kaip aš grįšiu,
Juodas laivužis, 
Tame laivužėly 
Jaunas bernužis.

5. Bernužis tarė,

Nekenčiamoji, 
Visų žmonužėlių 
Apkalbamoji?

13. Kalb kaimynėliai,
Laive sėdėdamas: 
— Briski, mergužėle, 
Į gilumužę.

6. Brolelis tarė,

Kalb susiedėliai, 
Jauni drauguolėliai 
Po jaunimužį.

14. — Ai, nedbok nieko,
Žirge sėdėdamas: 
— Briski, seserėle, 
Iki brastužės.

7. — Ant ko pažinai

Mano seserėle, 
Mink šaunius žodelius
Vis po kojužių;

15. Mink šaunius žodelius
Mane, brolužėli, 
Kad pavadinai 
Savo sesele?

8. — Ant balto žiurstelio,

Vis po kojužių, 
Neviernas kalbeles 
1 rūdynužį.

16. 0 kaip ir geriausia
Ant aukso žiedelio, —
Ant to pažinau
Tave, seserėle;

Močiutės dukrelė, 
Nė viena n’išėjo 
Be tų kalbužių.
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*193

Sopytė

l. O kad aš gėriau 
Dieną naktelę, 
Dar mano galvelėj Į 2 k 
Dar nieko nėra. |

2. O kad aš jojau 
Šimtą mylelių, 
Dar savo žirgelį 
N’išmuštravojau.

3. O aš pragėriau 
Šimtą šeštokų, 
Ant bėro žirgelio 
Besėdėdamas;

4. Ant bėro žirgo 
Besėdėdamas, 
Ant tymo balnelio 
Berymodamas.

5. Būčiau pragėręs 
Ir antrą šimtą, 
Liustaunas žirgelis 
Nenustovėjo.

6. Nenustovėjo, 
Taip šokinėjo, 
Sieroj i žemelė 
Po juo drebėjo.

7. Žirgeli mano, 
Bėrasis mano, 
Bėk, mano žirgeli, 
Šimtą mylelių,

8. O kai nubėgsi 
Šimtą mylelių, 
Pribėgsi, žirgeli, 
Uošvės dvarelį,

9. Uošvės dvarelį, 
Vario vartelius, 
Uošveiės dvarelį, 
Vario vartelius.

Ю. O jei užkelti 
Vario varteliai, 
Atmuški, žirgeli, 
Nors su kojelėms.

II. O ir išeina 
Jauna mergelė, 
Išeina mergelė 
Iš rūtų daržo.

12. Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Suskink man, mergele, 
Rūtų kvietkelę.

13. Jei ne rūtelių, 
Jei ne žaliųjų, 
Nors prastų žolelių 
Meirūnėlių:

14. Kad ir meirūnai, 
Prastos žolelės, 
Bil’ mano mergelės 
Dovanėlės.
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15. Mergyte mano, 16. Jei ne šilkeliais,
Jaunoji mano, Jei ne žaliaisiais,
Išsiūk man, mergele, Nors prastais siūleliais
Šilkų kuskelę, — Baltinėliais, —

17. Kad ir baltiniai, 
Prasti siūleliai, 
Bil’ mano mergelės 
Rankų darbeliai.

194

Bakšaitienė

l. O kad aš buvau 
Mažas mažiukėlis, 
Vygužėlėj vygiuojams.l $ 
Miego nenorėjau, j

2. O kai užaugau 
Pas savo tėvelį, 
Po stainelę vaikščiodamas, 
Žirgeliais gėrėjaus.

3. — Tėtužėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Katrą duosi man žirgelį, 
Salin išleisdamas?

4. — Sūnužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kur gražiausias, kur bėriaus 
Tai tavo žirgelis.

5. O dar neišjojau 
Iš tėvelio dvaro, 
Surūdijo kamanėlės, 
Aukselio kilpelės.

6. Liepė tėvelis 
Jauną ženytisi, — 
Aš nežinau, kur aug 
Mano mergužėlė.

7. Siuntė tėvelis 
Ant jūrių kraštelio: 
— Atbėgs tavo mergužėlė 
Jūrelėms marelėms.

8. Atbėgo laivelis 
Jūrelėms marelėms, — 
Bene yra mergužėlė 
Juodame laively?

9. O dar nepribėgo 
Juodasis laivelis: 
— Sėsk, mergele lelijėle, 
Į mano laivelį.

10. O dar neįsėdo 
Į juodą laivelį, 
Ir apgrimzdo laivelis 
Jūrių gilumėly.
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11. Užtiko šalnelė, 
Šiaurusis vėjelis, 
Ir užšalo laivelį 
Jūrių gilumėly.

12. Užtekėk, saulele, 
Nutirpink ledelį: 
Žada mano broleliai 
Jūrelės’ žvejoti.

13. O tik tesugavo 
Jūrių narūnėlį, 
Jūrių marių narūnėlį, 
Vandens paukštelį.

14. Samdyčiau narūnų, 
Marių paukštelį, 
Bene suras mergužėlę 
Jūrelių dugnely.

15. O tik tesurado 
Rūtų vainikėlį, 
Žalių rūtų vainikėlį, 
Aukso žiedelį.

16. Ui, ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano, 
Kad nėr mano mergužėlės, 
Aš nesiženysiuos.

195
Staniulytė

l. — O kad aš augau 
Pas tėvužėlį, 
O dukterėlė 
Pas motinėlę, — 
Abu gražiu, raudonu, | 
Abu viens kitą mylėjov. J

2. — O aš nueičiau 
Į aukštą svirną, 
Užsidaryčiau 
Margoj skrynelėj, — 
Tur būt, aš tavo nebūsiu, 
O jau aš tave nenoriu.

3. — Aš pasiversčiau 
Į aukso raktą, 
Atsirakinčiau 
Margą skrynelę, — 
Aš tenai rasčiau žiedužį, 
Tą savo jauną mergužę.

4. — Aš pasiversčiau 
Į gegužėlę, 
Gražiai lakiočiau 
Po vyšnių sodą, — 
Tur būt, aš tavo nebūsiu, 
O jau aš tave nenoriu.

5. — Aš pasiversčiau 
Į sakalėlį, 
Gražiai lakiočiau 
Po vyšnių sodą, — 
Bene pagaučiau gegutę, 
Tą savo jauną mergutę.

6. — Aš pasiversčiau 
Į lydekėlę, 
Gražiai nardyčiau 
Po ežerėlį, — 
Tur būt, aš tavo nebūsiu. 
O jau aš tave nenoriu.
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7. — Aš pasiversčiau
Į žvejokėlį, 
Gražiai žvejočiau 
Po ežerėlį, —
Bene sugaučiau žuvužę, 
Tą savo jauną mergužę.

8. Kad dievas duotų 
Giedrą dienelę 
Ir ant mergelių 
Gerą laimelę, 
Duok dieve gerą dienužę 
Ir ant mergelių laimužę.

196
Bakšaitienė

l. — O ką jūs liūdit, 
Jaunosios seselės, 
O ką rymot ant rankelių, 
Ką taip graudžiai verkiat?

2. — Ką mes neliūsim, 
Ką mes neliūdėsim, 
Kad čia nėr, nematyt 
Kurio aš norėjau.'

3. Kurio aš norėjau, 
Širdelėj turėjau, 
Antai sėd ant stalelio, 
Pentinėlius šveičia.

4. Salia sėd broleliai, 
Jauni dieverėliai, — 
Nesuleidž mane jauną 
Su jaunu berneliu.

5. Jūs išsikalbėkit 
Jau kojas rankeles, 
Nekaip mane jauną 
Nuo jauno bernelio.

6. — Seniai sukalbėti 
Meilieji žodeliai, 
Jau seniai sumainyti 
Aukselio žiedeliai.

7. Karčemėlėj gėriau, 
Karčemėlėj šokau, 
Karčemėlėj su mergele 
Žodelį kalbėjau.

197

Tumsienė

l. O pakalnėj koplytėlė 
Dar nemuravota, —
Ten vaikščiojo mergužėlei
Dar nevinčiavota. |

2. Eina merga į bažnyčią 
Vidury seselių, 
Kaip ant dangaus sietynėlis 
Vidury žvaigždelių.
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3. Eikit, mergos, palengvėle, 
O kad nedulkėtų, 
O kad mano mergužėlė 
Balta vaikštinėtų.

4. Šokit, mergos, palengvėle, 
O kad netrinkėtų, 
O kad mano mergužėlė 
Saldžiai išmiegotų.

198
Senkauskienė

l. Pas tėvelį augau, 5. Per laukelį jojau,
Gryną duoną valgiau, Vieškelis dunzgėjo,
Po stainelę vaikščiodamas, Į 2 k Kur užmyniau žalią žolę,
Žirgelius žiūrėjau. j ' Žolelė pavyto;

2. — Tėvutėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Katrą duosi pažadėsi 
Manik žirgužėlį?

3. — Sūnutėli mano, 7.
Dobilėli mano, 
Kuo širmiausias, kuo gražiausias,— 
Tai tavo žirgelis.

6. Kur užmyniau žolę, 
Žolelė pavyto, 
Kur paspyriau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

Prie dvarelio jojau, 
Į mūrelį šoviau, 
Kad ne žirgas, ne balnelis, 
Būčiau pats pražuvęs:

8. Žirgas sutrepsėjo, 
Balnas pasvyrėjo, — 
Visi mano neprieteliai 
Šalimis nuėjo.

4. Iš tėvelio jojau, 
Kepurę kilnojau: 
— Sudiev, sudiev susiedėliams 
Ir senam tėveliui.

199
Barisienė

l. Pašlaitėliais
Pakraštėliais
Jauna merga vaikščiojo.

2. Ji vaikščiodama, 
Ji uliavodama 
Žalius pąlėjus rinko.

2 k.
3. Ir surinkdama, 

Ir sudėdama, 
Į kvietkelę dėdama,

4. Ji sudėdama 
Ir sudabindama, 
Vainikėlį pindama,
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5. Ji nupindama, 
Ji nudabindama 
Su vainiku kalbėjo:

6. — Vainikėli 
Žaliojo palėjaus, 
Kur aš tave padėsiu?

7. O kai nueisiu 
Už jauno bernelio, 
Skrynužėj paguldysiu;

8. O kai įdėsiu 
Į margą skrynelę, 
Skrynužėj berūdysi;

9. O kai sugrįšiu 
Vėl pas motinėlę, 
Vejužėj paguldysiu;

10. Kai paguldysiu 
Žalioje vejelėj, 
Rasele atgaivinsiu.

11. — Mergužėle, 
Balta lelijėle, 
Aš daugiau nesugrįšiu:

12. O jau užžėlę, 
O jau užaugo 
Baltieji gobtūrėliai,

13. O jau sudžiovino, 
O jau sudėdino 
Skrynelėj vainikėlį.

*200
Juškytė

1. Pėtnyčioje žirgužį šėriau, 
Subatoje pasibalnojau, 
Nedėlios rytelį 
Iš tėvo dvarelio 
Išjojau.

2. O kai prijojau uošvelės dvarą, 
O kai prijojau senosios dvarą, 
Išėjo uošvelė, 
Atkėlė vartelius. 
Įleido.

3. Ir pririšo žirgužėlį, 
Ir pririšo juodbėrėlį, 
Pririšo žirgelį 
Prie rūtų darželio 
Bėrąjį.

4. Ir sužvingo žirgužėlis, 
Ir sužvingo juodbėrėlis, 
Sužvingo žirgelis, 
Suvirko mergelė 
Jaunoji.

5. Ai, cit, neverki, mergužėle, 
Ai, cit, neverki, lelijėle, 
Aš pirksiu žiedelį.
Ant baltų rankelių 
Aukselio.
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•201
Dailydalė

Po motinėlės 
Stiklo langeliu 
Alyvužė žydėjo,

8. Ta mošytėlė 
Pajuodakėlė — 
Ir kojelių žingsneliu

Po alyvėle,
Po šimtšakėle, 
Stov dvi jauni sesei i.

9. 0 tas bernelis, 
Šelmis narelis, 
Bandė mano budelį.

Ji stovėdami, 
Graudžiai verkdami, 
Su vainiku kalbėjo:

10. — Išsibandyki, 
Šelmi berneli, 
Savo bėrą žirgelį!

— Tu vainikėli 
Žalių rūtelių, 
Kur aš tave padėsiu:

11. Mane išbandė 
Tėvas močiutė, 
Lig mane užaugino

Ar anytėlei,
Ar mošytėlei,
Ar šiam jaunam berneliui?

12. Per trejus metus 
Vygėj vygiavo, 
Ant rankelių nešiojo

Nei anytėlei,
Nei mošytėlei,
Tik šiam jaunam berneliui.

13. — Tu nesirūpink, 
Mano mergele, 
Aš tave nuraminsiu

Ta anytėlė 
Paniūronėlė 
Sande mano darbelį;

202

14. Aukštam svirnely 
Naujoj lovelėj 
Po pūkų patalėliais.

Totilienė

Var. 257

Privažiavo svetelių 
Pilnas tėvo dvarelis 
Ir prisėdo svetelių 
Pilni tėvo suoleliai.

2. Verk mergytė jaunoji 
Per aslelę eidama, 
Verk mergytė jaunoji 
Per kiemelį eidama;
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3. Verk mergytė jaunoji, 
Į darželį eidama, 
Verk mergytė jaunoji, 
Žalias rūtas skindama.

4. Verk mergytė jaunoji, 
Vainikėlį pindama, 
Verk mergytė jaunoji, 
Ant galvelės dėdama.

5. Verk senoji močiutė, 
Kraitelį išleisdama, 
Verk senasis tėvelis, 
Dalelę atskirdamas.

6. Verk jiaunoji seselė, 
Salelėj sėdėdama, 
Verk jaunoji seselė, 
Prie šalies sėdėdama.

7. Verk jaunieji broleliai, 
Laukeliu lydėdami, 
Žvengia brolių žirgelis, 
Purvynėlį brisdamas.

8. Bevelyčiau ant dangaus 
Žvaigždele bežibanti, 
O ir aš sietynėlis 
Vis prie tavo šalelės;

9. Bevelyčiau ant marių 
Žuvele beplaukianti, 
O ir aš karosėlis 
Vis prie tavo šalelės;

10. Bevelyčiau daržely 
Rūtele žaliuojanti, 
O ir aš diemedėlis 
Vis prie tavo šalelės.

11. Kam žalias diemedėlis, 
Man dygus erškėtėlis, 
Man dygus erškėtėlis 
Vis prie mano šalelės.

203

Pocalė

1. Atjojo Jurkus 
Kumpa kumele, 
Be balno, be ploščiaus.l 9 
Šilkų botagu. J-

2. — Nejoki, Jurkau, 
Į mūsų kiemą, 
Neviliok mergelės 
Iš rūtų daržo.

3. — Aš noriu gauti 
Jauną mergelę, 
Jauną mergelę, 
Didžią verpėją:

4. Ana suverpė 
Plonas drobeles 
Be linų, be siūlų 
Ir be vindelio;
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5. Ana išaudė 
Plonas drobeles 
Be skieto, be nyčių, 
Be muštuvėlio.

6. — Ans nudėvėjo 
Plonas drobeles 
Be kūno, be dūšios, 
Be sveikatėlės.

•204

Dailydalė

1. Aš po lankelę vaikščiojau,
Baltai rankeles mazgojau,—
Atjoja bernelis 
Per žalią lankelę 
Pas mane.

2 k.

4. — Tėvužėli tu mano, 
Sengalvėli tu mano, 
Ar duosi, ar leisi 
Jauniausią dukrelę 
Už manęs?

2. — Mergužėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Ar eisi už manęs, 
Ar būsi tu mano 
Mergelė?

5. Aš per girelę važiavau, 
Gegužėlė kukavo.
— Sustok, bernužėli, 
Duok man pasiklausyti 
Gegutės.

3. — Bernužėli tu mano, 
Dobilėli tu mano, 
Perkalbėk tėvelį 
Ir seną močiutę 
Tu mano.

6. O ar girios gegutė, 
O ar sodo paukštelė, 
Ar mano tėvelis 
Ir sena močiutė 
Dūsavo?

7. O nei girios gegelė, 
O nei sodo paukštelė, 
Tik mano tėvelis 
Ir sena močiutė 
Dūsavo.
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205
Palienė

Var. 128, 152

1. Bijūnėlis žalias, 
Bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai,) o 
Raudoni žiedeliai, f

2. Ant tėvo dvarelio 
Žirgelį balnojau, 
Balnodamas žabodamas 
Su žirgu kalbėjau:

3. Ei tu, žirgužėli 
Mano juodbėrėli, 
Kai aš josiu pas mergelę, 
Kelk aukštai galvelę.

4. O kad aš jojau 
Viešu vieškelėliu, 
Ir palinko žalia rūta 
Salia vieškelėlio.

5. O kai prijojau 
Uošvelės dvarelį, 
Sodin mane nuo žirgelio, 
Veda į svirnelį;

6. Į svirnelį veda, 
Už stalo sodina, — 
Už stalelio sėdėdamas, 
Rincką vyną gėriau.

7. Už stalo sėdėjau, 
Pro langą žiūrėjau, 
Šoka kieme jaunimėlis, — 
Gražu pažiūrėti.

8. Du šimteliu duočiau, 
Su berneliu šokčiau, — 
Skamba čarška pentinėliai 
Po mano kojelių.

9. Tris šimtelius duočiau, 
Su mergele šokčiau, — 
Žiba žėri pažibėliai 
Ant josios galvelės.

206
Jurgaitienė

1. — Ei, aš miego, miegelio. 
Saldaus miegelio labai, 
Aš n’įmanau, kur gulti, 1 
Kur galvelę padėti. j

2. — Eik šen, mano mergele, 
Gulk ant mano kelelių, 
Gulk ant mano kelelių, 
Ant baltųjų rankelių.
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3. Atguldama palikau, 
Pabusdama neradau 
Ant rankelių žiedelio, 
Ant galvos vainikėlio.

4. — Cit, neverki, mergele, 
Aš pats būsiu svietkeliu, 
Aš pats būsiu svietkeliu 
Rūtelių vainikėlio:

5. Svetimoje šalelėj 
Ant mošclės galvelės, 
Ant mošelės galvelės, 
Ant gelsvųjų kaselių.

6. Cit, neverki, mergele, 
Aš pats būsiu svietkeliu, 
Aš pats būsiu svietkeliu 
Auksinėlio žiedelio:

7. Svetimoje šalelėj 
Ant mošelės rankelių, 
Ant mošelės rankelių, 
Ant bevardžio pirštelio.

207
Daily dalė

Var. 12, 40, 82, 390

1. Dunojėlis 1
Kaip upelis teka, — J

9. Per laukelį —
Grumsleliais mėtyčiau.

2. Aš girdėjau, 
Ką močiutė šneka:

10. Per girelę — 
Vilkelį samdyčiau.

3. Žada mane
Už seno nuduoti.

11. Dunojėlis
Kaip upelis teka, —

4. Aš mokėčiau
Seną šėnavoti:

12. Aš girdėjau, 
Ką močiutė šneka:

5. Per dvi dieni 
Dūmuose rūkyčiau,

13. Žada mane
Už jauno nuduoti.

6. Trečią dieną 
Šarmu pagirdyčiau,

14. Aš mokėčiau 
Jauną šėnavoti:

7. Per kiemelį — 
Kūleliais laidyčiau,

15. Per dvi dieni 
Pyragais penėčiau,

8. Per ūlyčią — 
Šunims užpiudyčiau,

16. Trečią dieną 
Midum pagirdyčiau,
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17. Per kiemelį — 
Žiedelį parisčiau,

18. Per ūlyčią — 
Skambučiu skambinčiau,

19. Per laukelį —

20.
Pati palydėčiau, 
Per girelę — 
Gegužę prašyčiau.

208
Juškytė

1. Bijūnėlis žalias, 
Bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio 
Žali lapai, 
Geltoni žiedeliai.

5. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Audė kiemo 
Audėjėlės, 
Dėl ko nežiūrėjai?

2. Iš šaknelių rausiu, 
Į kvietkelę dėsiu, 
O aš savo 
Bijūnėlį 
Su savimi vešiu.

•
6. — Bernužėli mano, 

Dobilėli mano, 
Maža buvau, 
Neišmaniau, 
Dėl to nežiūrėjau.

3. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kad tu nori 
Salin eiti, 
Begu moki austi?

7. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Čiulba girioj 
Du paukšteliu, 
Kas juodu išmokino?

4. — Bernužėli mano. 
Dobilėli mano, 
Aš neturiu 
Motinėlės, 
Nėr kam pamokinti

•209
Daily dalė

Var. 23, 151

8. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Šalna šalo, 
Rasa krito, 
Tai juodu išmokino.

1. Vakar gėriau, 
Girta buvau, 
Dukrelę pažadėjau,

2 k.
2. O šią dienelę 

Išpagiriojau, 
Dukrelės žėlavojau.
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3. Eina močiutė 
Po rūtų daržą, 
Dukrelės ieškodama:

4. Yra rūtelės, 
Yr lelijėlės, 
Nėra mano dukrelės!

5. Eina močiutė 
Į aukštą svirną, 
Dukrelės ieškodama:

6. Yra skrynelės, 
Plonos drobelės, 
Nėra mano dukrelės!

7. Eina močiutė 
l žirgų stainią, 
Dukrelės ieškodama:

S. Yra žirgeliai, 
Yr kamanėlės, 
Nėra mano dukrelės!

9. Vaikščioj močiutė 
Po margą dvarą, 
Sūnelius kilnodama:

10. — Kelkit, sūneliai 
Mano jaunieji, 
Balnokite žirgelius,

11. Kai pabalnosit 
Bėrus žirgelius, 
Vykit savo seselę!

12. O ir privijom 
Savo seselę 
Prie marelių kraštelio

13. Į laivą sėdant, 
Tinklą bemezgant, 
Su bernužiu bekalbant.

14. — Grįžki, sesele 
Mūsų jaunoji, 
Grąžin tave močiutė!

15. — O jau negrįšiu, 
Jauni broleliai, 
Aš ne jūsų seselė,

16. Aš ne seselė, 
Jūs ne broleliai, — 
Aš viečna siratėlė!

210
Rutnšienė

Var. 23, I5l, 2ll, 212

l. Vaikščioj sena močiutė 
Po margąjį dvarelį, 

e> l 2 k
Po margąjį dvarelį. J

2. Vaikščiodama dūsavo, 
Sūnytėlius kilnojo:

3. — Kelk, sūnyti vyriausias, 
Balnok žirgą bėriausią,

4. Balnok žirgą bėriausią, 
Vyk seselę jauniausią!

5. Ir suvijo seselę
E, e...1 Ant jūrelių marelių,

1 Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e“ su antrosios eilutės žodžiais.
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6. Ant jūrelių marelių 
Juodam laive besėdint,

7. Juodam laive besėdint, 
Liaivo šniūrus betaisant,

8. Laivo šniūrus betaisant. 
Su laivūnu bekalbant.

9. — Grįžk, sesele jauniausia, 
Grąžin tave tėvelis,

10. Grąžin tave tėvelis 
Ir sena motinėlė.

16. Jau mano 
Gromatėlėj

11. — Jau negrįšiu, broleli. 
Broleli dobilėli.

12. — Kad ir pati negrįši, 
Nors vainiką grąžinki.

13. — Jau mano vainikėliu 
Abrozėliai kaišyti,

14. Jau mano kaspinėliais 
Karūnėlės rėdytos,

15. Jau mano vardužėlis 
Bažnyčioj apsakytas, 

pravardėlė 
rašyta.

211
Pocalė

Var. 23, I5l, 210, 212

1. Dar gaideliai 
Negiedojo,

5. Reiks jums joti, 
Reiks važiuoti

Kad motušė kėlė, Seselės ieškoti.
A ja, a ja ja, 1 2 R
Kad motušė kėlė1./ 6. — Pasiklauski

2. Gėrė svečiai Motušėlės,
Uliavojo, Kuriuo keliu josme?
Sūnelius budino.

7. — Kai išjosit
3. Bėg motušė Pro vartelius,

Per kiemelį
Sūnelius žadinti:

Rasit kryžkelėlį

4. — Kelkit, kelkit, 8. Ir atrasit
Sūnylaičiai, Vieškelėlį,
Nebėr seserėlės! Rūteles barstytas.

1 Žemiau po kiekvieno posmo panašiai kartok: „A ja, a ja ja“ su trečiąja eilute.
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9. Ir atradom 16. Norint šešis 
Šimtus duosit, 
Bet neišvaduosit.

Žalias lankas, — 
Žirgeliai ganyti,

10. Ir atradom 
Ežerėlį, — 
Žirgeliai girdyti.

17. Vakar, vakar
Vakarėlį
Aukštyn šokinėjau,

11. Privažiavom 
Margą dvarą, — 
Čia mūsų seselė.

18. 0 šiandien 
Siandienėlę 
Sliūkštu šliūkštinėjau;

12. Ir įėjom 
Į dvarelį, — 
Radom seserėlę:

19. Vakar, vakar
Vakarėlį
Po žaliu vainiku,

13. Ant kraselės 
Besėdinti, 
Graudžiai beverkianti.

20. 0 šiandien 
Siandienėlę 
Po juoda stančkele.

14. — Neverk, mūsų 
Seserėle, 
Mes tave vaduosme!

21. Nebrūpinuos 
Žalioms rūtoms, 
Anei lelijėlėms,

15. — Kame buvot, 
Broterėliai, 
Vakar vakarėlį?

22. Reiks rūpintis 
Batvinėliais 
Ir su kopūstėliais.

212
Juškytė

Var. 23, I5l, 210, 211

1. Treji gaidžiai 
Negiedojo, 
Kai močiutė kėlė,

3. — Kelkit, kelkit,
. 2 k. Sūnytėliai,

Balnokit žirgelius:

2. Atsikėlus 4. Svirno durys
Uliavojo, Atdarytos, —
Sūnelius kilnojo: Jau seselės nėra.
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5. Pabalnokit
Šešis žirgus,
Visus šešis širmus,

15. Ir prijojom 
Žalią liepą, — 
Ugnelė kūrinta,

6. 0 jūs jokit, 
Jūs keliaukit 
Seselės ieškoti.

16. Apie liepos 
Liemenėlį 
Seselė šokdinta,

7. Jokit, jokit, 
Sūnytėliai, 
Ant šešių kelelių,

17. Į lapelius,
Į žaliuosius,
Spilgelės smaigstytos,

8. Vykit, vykit 
Seserėlę
Viešuoju keleliu:

18. Į liepelės
Viršūnėlę
Vainikas kabintas,

9. Kur seselės 
Nuvažiuota, — 
Rūtelės barstyta,

19. Į liepelės 
Šakužėles 
Kasninkai vėdinti.

10. Dieverėlių 
Šalia jota, 
Rasužė braukyta,

20. Kai prijojom 
Uošvės dvarą, — 
Štai mūsų seselė,

11. Šalia kelio 
Vieškelėlio 
Ugnelė kūrinta,

21. Už stalelio
Besėdinti,
Graudžiai beverkianti.

12. Aplink tąją 
Ugnužėlę 
Jaunimėlio šokta.

22. — Cit, neverk, 
Seserėle, 
Mes tave vaduosimi

13. Ir prijojom 
Žalią lanką, — 
Žirgeliai ganyti.

23. Šešis žirgus 
Atiduosim, — 
Tave išvaduosim!

14. Ir prijojom 
Srovės upę, — 
Žirgeliai girdyti,

24. — Jau ne čėsas, 
Brolužėliai, 
Mane atvaduoti:
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25. Buvo atjot, 27. 0 jau dabar, 
Brolužėliai, 
Po juodu gobtūru

Brolužėliai,
Vakar vakarėlį,

26. Kai aš buvau 28.
Po vainiku,
Po šilkų kasninku,

213
Samuolienė

Po juoduoju 
Gobtūrėliu, 
Po dymos ryšeliu.

1. Vis geriam, vis geriam,. 
Vis yra,
Vis žiūrim, vis žiūrim, 
Vis pilna.

2 k.

3. O iš to pulkelio 
Man viena, 
Tik mano mergytė 
Man miela,

2. Šok kieme jaunimo 
Daugumas, 
Jaunime mergyčių 
Gražumas.

4. Už visą pulkelį 
Gražesnė 
Ir už jaunimėlį 
Meilesnė.

214
Veličkienė

i. Žalioj girioj, 
Žalioj girioj 
Lygi pieva, 

e> l 2 k
Lygi pieva,1 J

1 Žemiau po kiekvieno posmo somuok: „E, e“ su trečiąja eilute.

2. Toje pievoj, 
Toje pievoj 
Ąžuolėlis,

3. Tam ąžuole, 
Tam ąžuole 
Sakalėlis.

4. Ir atjojo, 
Ir atjojo 
Trys berneliai,

5. Ir sustojo, 
Ir sustojo 
Su žirgeliais.

6. Ten atlėkė, 
Ten atlėkė 
Trys gegelės.
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7. Jie dingojo, 
Jie dingojo, 
Kad gegelės, —

8. Tenai buvo, 
Tenai buvo 
Trys mergelės.

9. — Padėk dievas, 
Padėk dievas, 
Bernužėliai,

10. Ar šienaujat, 
O ar grėbiai 
Sienužėlj?

11. — Nešienaujam, 
Anei grėbiam 
Sienužėlj,

12. Ieškom jaunos, 
Ieškom jaunos 
Mergužėlės,

13. Motinėlės, 
Motinėlės 
Dukrytėlės.

14. — Jūs nerasit, 
Jūs nerasit 
Čia mergelės,

15. Be motušės, 
Be motušės 
Dvaružėlio.

16. — Pasakyki, 
Pasakyki, 
Mergužėle,

17. O kaip toli, 
O kaip toli 
Dvaružėlis?

18. — Nenujosi, 
Nenujosi, 
Bernužėli,

19. Sulig margo, 
Sulig margo 
Dvaružėlio.

20. Parašyki, 
Parašyki 
Gromatėlę

21. Ir įduoki, 
Ir įduoki 
Sakalėliui,

22. Kad nuneštų, 
Kad nuneštų 
Pas motušę,

23. į motušės, 
Į motušės 
Dvaružėlj.
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215
Tomašauskytė

1. Devinti meteliai,
Ne viena dienelė,
Kai daržely nebuvau, 1 g
Kai rūteles belankiau. I

2. Ir išsišakojo 
Žalioji rūtelė 
Į devynias šakeles, 
Dešimta viršūnėlė.

3. Ant kožnos šakelės 
Po margą gegelę 
Kas rytelį kukavo, 
Kas mieląjį kukavo.

4. Daug žmonės kalbėjo, 
O man pavydėjo: 
Rodo dievas dieneles 
Dėl vargdienės mergelės.

5. — Ko pasidabojai, 
Jaunasis berneli, 
Tu mane siratėlę, 
Tu vargdienę mergelę?

6. Tu patsai žinojai, 
Jaunasis berneli, 
Ne po dvarą vaikščiojau, 
Nei už stalo sėdėjau.

7. — Ariau po kalnelius 
Ir po pakalnėlius, — 
Vargios mano dienelės 
Ir graudžios ašarėlės.

8. Neklausyk, mergele, 
Svieto kalbėjimo, — 
Būsi mano mylima 
Ir svieto prieinama.

•216

Samuolienė

l. Devynias naktis 
Miego nemigau, 
Devynias liktis l 2 k 
Lig sužibinau: J

2. Mezgiau tinklelį 
Žalių šilkužėlių, 
Sklendžiau mergelę 
Ant vieškelužio.

3. Žmonių mergelės 
Vis pašalužėlį, 
Mano mergelė 
Vis į tinklužėlį.

4. — Tai tau, tėveli, 
Žentai mylėti, 
Žentai mylėti, 
Slavoj laikyti.

14 Lietuviškos svotbinčs dainos, I 209



5. — Sugrįžk, dukrele, 
Tave mylėsiu, 
Tave mylėsiu, 
Slavoj laikysiu.

6. — Dabar ne laikas, 
Mano tėvužėli, 
Kai jau prilygau 
Kiemo bernužį;

217
Dailydalė

Var. 14

l. Dar saulelė netekėjo, 
Berželiai mirgėjo, 
Du broleliu dobilėliu K 
Tarp savęs kalbėjo: J

2. — Ui, ui, ui brolužėli, 
Josiu pas mergelę, 
Josiu pas mergelę, 
Baltąją gulbelę.

3. Per laukelį jojau, 
Laukelis dunzgėjo, 
O iš baltų akmenėlių 
Ugnelė žėrėjo.

4. Prijojau prie dvaro, 
Į vartelius šoviau, 
Kad išgirstų uošvužėlė, 
Atkeltų vartelius.

5. Išeina uošvelė 
Balta kaip gulbelė, 
Sodin mane nuo žirgelio, 
Veda į svirnelį,

7. Kai jau prilygau 
Kieme bernužėlį, 
Kai jau pastojau 
Žmonių martuže.

8. Nenusipyniau 
Nė vainikėlio, 
Neparnešiojau 
Pas motinėlę.

6. Veda į svirnelį, 
Sodin už stalelio, — 
Už stalelio sėdėdamas, 
Rincką vyną gėriau,

7. Rincką vyną gėriau, 
Per langą žiūrėjau, 
Ar bestovi žirgužėlis 
Kieme pabalnotas.

8. — Laigonėliai mano, 
Jūs jauni broleliai, 
Kad priėmėt mane jauną, 
Priimkit ir žirgelį.

9. Veskite žirgelį 
Į naują stainelę, 
Duokit žirgui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

10. Veda žirgužėlį, 
Į karietą kinko: 
— Išeik, išeik, mergužėle, 
Sėsk į karietėlę.
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11. Į karietą sėdo, 
Vainikas nupuolė: 
— Išeik, išeik, motinėle, 
Paduok vainikėlį.

12. Išeina močiutė, 
Taip graudžiai verkdama: 
— Ar sugrįši, dukružėle, 
Mane atlankyti?

13. — Grįžti nesugrįšiu, 
Lankyt atlankysiu, 
O aš savo motinėlei 
Gero nedarysiu.

•218
Juškytė

Var. 29

l. — Ai tu, žirgužėli, 
Žirgai juodbėrėli, 
Visą čėsą mylėjau, l 2 ]< 
Abrakėliu pašėriau,j

2. O kada ateis 
Rudens dienužėlė, 
Bausiu tave, žirgužėli, 
Mokinsiu ant kojelių.

3. — O kai pamokinsi, 
Rasi padarysiu: 
Išmindžiosiu purvužėlį, 
Pravirkdinsiu mergelę.

4. — Vai, eiki, eiki, 
Mano drauguolėle, — 
Aš kitą rudenužėlį, 
Aš kitą rudenėlį,

14. Per girią važiavau, 
Gegutė kukavo: 
— Sustok, sustok, bernužėli, 
Duok man paklausyti:

15. Ar girios gegelė, 
Ar sodo paukštelė, 
O ar motinėlės 
Meilieji žodeliai?

16. Nei girios gegelė, 
Nei sodo paukštelė, 
O tik mano motinėlės 
Meilieji žodeliai.

5. O kai išeisi, 
Mano drauguolėle, 
Aprink ir man vietužėlę, 
Aprink ir man vietelę;

6. O kai aprinksi 
Manei vietužėlę, 
Bandyk berno būdužėlį, 
Bandyk berno budelį;

7. O kai išbandysi 
Berno būdužėlį, 
Kalbėk ir man žodužėlį, 
Kalbėk ir man žodelį.

8. — Vai, neiki, neiki, 
Mano drauguolėle, 
Šelmis tavo bernužėlis, 
Šelmis tavo bernelis:
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9. Šią naktį per naktelę 
Žirgai perstovėjo 
Pas aukštąjį svirnužėlį, 
Pas margąsias skryneles;

10. Žirgai perstovėjo, 
Jis perklausinėjo: 
„Kokia tavo drauguolėlė, 
Kokia tavo drauguolė?“

11. — Puikaus kiemužėlio, 
Puiki mergužėlė!
Ar pirkdinsi vainikėlį, 
Ar duosi dorelėlį?

12. Brolelis nupirko 
Perlų vainikėlį 
Už žirgelio šėrimėlį, 
Už miežių rišimėlį.

13. — Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kur būdama tu nešiosi, 
Kur būdama dėvėsi:

14. O ar bažnyčioje, 
O ar karčemoje, 
Ar jaunam jaunimužėly, 
Ar jaunam jaunimėly? .

15. — O nei bažnyčioje, 
O nei karčemoje, 
Tik jaunam jaunimužėly, — 
Barė mane močiutė.

*219

Samuolienė

l. Veliuonos miestas 
Dideliai varaunas, 
Tarp vandenų stovi, 
Lygiai kaip ir Kaunas.

2. Veliuonos vyrai 
Slaunūs kavalieriai, 
Dar jie priešesni 
Kaip Prūsų Žalnieriai:

3. Vieni su strielboms, 
O kiti su straigoms 
Prie dvaro gyveno, 
Atsargiai stovėjo.

4. — Išeik, mergele, 
Ant didžio dvarelio, 
Išnešk berneliams 
Rinckojo vynelio.

5. — O tai aš neisiu 
Ant didžio dvarelio, 
Tai aš nenešiu 
Berneliams vynelio!

6. Atjos manasis, 
Dievo žadėtasis, 
Šiuo viešu keleliu 
Su didžiu pulkeliu,
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7. Tai aš išeisiu 
Ant didžio dvarelio,

9. Žmonių seselės

10.

Žalias rūtas skina, 
0 aš nečėslyva 
Plonas drobes rėžau.

Žmonių seselės 
Visos vainikuotos, 
0 aš nečėslyva 
Jau su kepurėle.

8.

Tai aš išnešiu 
Berneliams vynelio.

Žmonių seselės 
Žalias rūtas sėjo, 
0 aš nečėslyva 
Plonas drobes audžiu;

1.

•220
Masaitienė

Var. 163

Vidury girelės 5. — O ką jūs guldysit

2.

Žalias ąžuolėlis.
— Ai ąžuolėli, I 2 k 
Žada rave kirsti; j

Ai ąžuolėli, 6.

Į margą lovelę, 
O ką jūs vygiuosit 
Rašytoj vygelėj?

— Į margą lovelę ’

3.

Žada tave kirsti, 
Žada tave kirsti, 
Sakeles genėti.

O ką jūs darysit 7.

Aš pats atsigulsiu, 
Rašytoj vygelėj 
Mergelę vygiuosiu:

„Ai, čiūčia liūlia

4.

Iš mano šakelių, 
0 ką jūs mislysit 
Lygaus liemenėlio?

— Iš tavo šakelių — 8.

Mažą nedidelę, 
Ai, čiūčia liūlia 
Mažą nedidelę!“

— Ai, nečiūčiuoki
Rašytą vygelę, 
0 iš liemenėlio — 
Margąją lovelę.

Alane, bernužėli, 
Seniai užčiūčiavo 
Mane motinėlė:

9. Šiltu numazgojo, 
Baltu suvyniojo, 
Ant baltų rankelių, 
Ant aukso žie'delič.
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221
Dabkuvienė

l. Visi paukšteliai 
Susirinko, 
Nulinko. ] ,D v v f }2 k.Beržo sakeles j

2. Visi berneliai 
Susiėjo, 
Meilius žodelius 
Kalbėjo.

3. — Tai tu, bernyti, 
Susiprasi, 
Kai mane jaunos 
Nerasi.

4. Nežeis žolelė 
Ant tos vietos, 
Kur mudu jaunu 
Stovėjov;

5. Kur mudu jaunu 
Stovėjov, 
Meilius žodelius 
Kalbėjov.

I. — Žiūrėk, sesele, 
Pro zerkolo langelį, 
Ar toli aria Į 4
Broleliai pūdymėly.)

6. Nejok, bernuži, 
Pavasarį, 
Atjok, bernuži, 
Rudenėlį,

7. Kai bus rugeliai 
Želmenyse, 
Žalios rūtelės 
Garbiniuose.

8. Leisiv žirgelį 
Rugių lauką, 
Jauną bernelį 
Rūtų daržą.

9. Žvengia žirgelis 
Abrakėlio, 
Verkia mergelė 
Vainikėlio, —

10. Atžvengs žirgelis 
Abrakėlį,
N’atverks mergelė 
Vainikėlio.

«222
Dtevienė

Var. 234

2. Neški, sesele, 
Broleliams pusrytėlius,

2 Bent paganyki
Brolių palšus jautelius.
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3. O man beganant 
Brolių palšus jautelius, 
Ir atvažiavo
Iš Berlyno bernelis;

9. Kai tu išgirsi 
Karvelį ulduojantį, 
Tai tu mislysi 
Tėvelį dūsaujantį;

4. Ir atvažiavo
Iš Berlyno bernelis,
Ir paviliojo
Iš Lietuvos mergelę.

10. Kai tu išgirsi 
Gegutę kukuojančią, 
Tai tu mislysi 
Močiutę graudžiai verkiant;

5. Eik šen, mergele,
Duok man baltą rankelę, 
Sėski, mergele, 
Į mano vežimėlį:

6. Aš tave vešiu
Už jūrių, už marelių, 
Aš tave vešiu
Už žaliųjų girelių.

7. Tu negirdėsi
Tėvelio dūsaujančio, 
Tu negirdėsi
Močiutės graudžiai verkiant;

11. Kai tu išgirsi 
Lendružes siūbuojančias, 
Tai tu mislysi 
Seseles dainuojančias;

12. Kai tu išgirsi 
Maružes ūžaujančias, 
Tai tu mislysi 
Brolelį špyliuojantį.

13. Ir privažiavau 
Gilų, sraunų upelį, 
O ir sustojo 
Šeši bėri žirgeliai.

8. Tu negirdėsi 
Seselių dainuojančių, 
Tu negirdėsi
Brolelių špyliuojančių.

14. Ar aš pats pulsiu, 
Ar mesiu kepurėlę, 
Ar tave stumsiu, 
Ar mesiu vainikėlį?

15. Nei aš pats pulsiu, 
Nei mesiu kepurėlę, 
Nei tave stumsiu, 
Tik mesiu vainikėlį.
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•223
Veličkienė

1. Ui, ui, ui dievai, 5. Tu pas tėvelį, — 
Po jaunimėlį, 
Aš slūžydama, — 
Po purvynėlį.

Dievuliau mano,
Kad labai vargios l 2 k
Mano dienelės. J

2. O ir ateina 
Jaunas bernelis, 
Jis klausinėjo: 
— Kas do vargelis?

6. Tu pas tėvelį, — 
Po atlaidėles, 
Aš slūžydama, — 
Po ašarėles.

3. — Slūžyk, bernyti, 
Metus ir antrus, 
Tai tu žinosi, 
Kas do vargelis:

7. Tu pas tėvelį 
Alutį gėrei, 
Aš slūžydama, — 
Vis vandenėlį.

4. Tu pas tėvelį 
Rylužę railia, 
Aš slūžydama, 
Ai dievai mano.

8. — Mergyte mano, 
Tekėk už manęs, 
Už manęs jauno 
Tu nepražūsi;

9. Už manęs jauno 
Tu nepražūsi, 
Tu nepražūsi, 
Varge nebūsi.

•224
Dabkuvienė

1 Kiti lyruoja: nušauk.

1. Važiavau lauku, 3. — Bernyti mano,
Važiavau antru, 2 k. Jaunasis mano,
N’įkalbinau mergelę, Noriu1 girios paukštelio.

2. Kai privažiavau 4. — Mergyte mano,
Žalią girelę, Jaunoji mano,
Kalbin mane mergelė: Užrūdijus plintelė.
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5. Važiavau lauku, 
Važiavau antru, 
N’įkalbinau mergelę,

6. Kai privažiavau 
Jūres mareles, 
Kalbiu mane mergelė:

7. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Noriu marių žuvelių.

8. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Nemegzdinau tinklelį.

9. Važiavau lauku, 
Važiavau antru, 
N’įkalbinau mergelę,

10. Kai privažiavau 
Uošvės dvarelį , 
Kalbin mane mergelė:

1

11. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Noriu saldaus miegelio.

12. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Eik į aukštą svirnelį:

13. Po patalėliais 
Ant priegalvėlių, — 
Ten tu saldžiai miegosi.

14. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Aš negaliu miegoti

15. Be patalėlių, 
Be priegalvėlių, 
Be jaunojo bernelio.

225

Gotautienė

1. Tu mano mergužėle, 
Mergele lelijėle, 
Tai aš tavim gėrėjaus,K 
Kai per aslelę ėjai: J

2. Tos tavo kurpužėlės, 
Tos tavo juktinėlės, 
Tai jos gražiai skrebsėjo, 
Žemužė sudrebėjo.

1 Kiti lyruoja: margą dvarelį.

3. Tu mano mergužėle, 
Mergele lelijėle, 
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai už stalelio sėdai:

4. Tie tavo žiedužėliai, 
Tie tavo žėrūnėliai, 
Tai jie gražiai žėrėjo 
Ant baltųjų rankelių.
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5. Tu mano mergužėle, 
Mergele lelijėle, 
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai prie šalelės sėdai:

6. Tas tavo vainikėlis, 
Tas tavo žaliukėlis, 
Tai jis gražiai žaliavo 
Už geltonų kaselių.

7. Tu mano mergužėle, 
Mergele lelijėle, 
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai per laukelį ėjai:

8. Tas tavo grėblužėlis, 
Tas tavo klevinėlis, 
Tai jis gražiai švytavo 
Tarp baltųjų rankelių.

9. Tu mano mergužėle, 
Mergele lelijėle, 
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai tu šienelį grėbei:

10. Tas tavo grėblužėlis, 
Tas tavo klevinėlis, 
Tai jis gražiai švytavo, 
Šienelį sugrėbdamas.

226

Senkauskienė

1. Ai, ai, ai dieve dievuliau, 
Vargienos mano dienelės. (2 k.)

2. Kad ir vargienos dienelės, 
Bet linksma mano širdelė.

3. — Vai broli mano, broliukai, 
Kur mudu josiv vandravoti?

4. — Jaučiu kiemely mergelę, — 
Ten mudu josiv vandravoti.

5. Vai, ai, ai dieve dievuliau,
Visą kiemelį perjojau,

6. Visą kiemelį perjojau, 
Aš sau mergelės negavau.

7. O kuo prasčiausia stubelė, 
Tai ten mandriausia mergelė.

8. — Vai, ai, ai dieve dievuliau, 
Ką mudu šiandien valgysiv?

9. — Yra sodely obuolių 
Ir ant vyšnelių uogelių.

10. Visą sodelį perėjau, 
Vyšnių uogelių neradau,

11. Visą sodelį perėjau, 
Nedaug obuolių atradau.

12. O kuo morniausia obelis, 
Tuo kuo gardžiausi obuoliai.
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227
Viksvytė

1. Tur močiutė margą dvarą, 
Vyšnelių sodelį, (2 k.)

2. Tam vyšnelių sodužėly 
Rūtelių darželis,

3. Tam rūtelių daržužėly 
Jaunoji mergelė

4. Skina pina vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių.

5. Ir atjoja trys bernyčiai, 
Visi trys nevedę.

6. Vienas kėlė kepurėlę, 
Aš jam nė galvelės,

7. Antras lenkė man galvelę, 
Aš jam nė žodelio,

8. O šis trečias bernužėlis 
Man rankelę davė,

9. Man rankelę jis duodamas, 
Labai meiliai kalba:

10. — Mergužėle lelijėle, 
Ar būsi tu mano?

11. — Bernužėli dobilėli, 
Eik pas motinėlę, —

12. Ar sukrovė kraitužėlį, 
Ar pilnos skrynelės?

13. — Mergužėle lelijėle, 
O kur motinėlė?

14. — Bernužėli dobilėli, 
Aukštame svirnely,

15. Tam aukštajam svirnužėly 
Žalius šilkus verpia.

16. Prieidamas prie svirnelio, 
Galvelę lenkdamas:

17. — O ar sveika, uošvužėle, 
Ar leisi dukrelę?

18. — Dievas žino, žentužėli, 
Iš katros šalelės.

19. — Uošvužėle motinėle, 
Iš paties Verbaliaus,

20. Iš to pačio miestužėlio, 
Kur slaunūs dvareliai,

21. Iš to slaunaus dvaružėlio 
Bajoro sūnelis.

22. — Žentužėli dobilėli, 
Tai leisiu dukrelę,

23. O tai leisiu dukružėlę, 
Sukroviau kraitelį,

24. Jau sukroviau kraitužėlį, 
Jau pilnos skrynelės.

25. Ne taip greitai pažadėjo, 
Jau žirgelius kinko.

26. — Eik šen, mano mergužėle, 
Sėski prie šalelės.
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27. Kai prisėdo prie šalelės, 
Veža į vinčelj.

34. 0 tu rasi anytėlę, 
Jau ne motinėlę,

28. Nuvažiavov į bažnyčią, 
Ėmė už rankelių,

35. Ten tu rasi šešurėlį, 
Jau ne tėvužėlį,

29. Ėmė mane už rankelių, 
Veda prie grotelių.

36. Ten tu rasi dieverėlius, 
Jau ne brolužėlius,

30. Jau permainė jaunas dienas, 
Rūtų vainikėlį.

37. Ten tu rasi mošytėles, 
Jau ne seserėles.

31. — Ui, ui, ui, ui dievulėliau, 
Ką aš pasidariau,

38. — Anytėlei skepetėle 
Rėdysiu galvelę,

32. Jau prapuldžiau jaunas dienas, 
Rūtų vainikėlį!

39. Šešurėliui — stuomenėlį 
Ik pačiai žemelei,

33. — Cit, neverk, mergužėle, 
Rasi anytėlę,

40. Dieverėliui — abrūsėlį 
Ik pačiai žemelei,

41. Mošytėlei — vainikėlį 
Ir jaunas dieneles.

«228
Masaitienė

1. Už jūrelių marelių 
Augo žali jovarai, 
E, e, o\ 1 2 k
Augo žali jovarai, j

4. — 0 bernyti jaunasis, 
Kodėl mane nelankai,

5. Kodėl mane nelankai, 
Nei širdelėj nelaikai?

2. Ten bernytis vaikščiojo, 
Midaus gorčių nešiojos,

6. — Gana tave lankyčiau 
Ir širdelėj laikyčiau,

3. Midaus gorčių nešiojos, 
Sau mergytę viliojo.

7. Kad du grašiu turėčiau 
Ir ženytis galėčiau, —

8. Dviejų grašių neturiu, 
Nė ženytis negaliu.

Žemiau kiekviename posme panašiai laskuok: „E, e, o“ su antrąja eilute.
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*229

Salkuvienė

1. Tris nakteles 
Nemiegojau, 
Ant žirgelio I 2 k 
Perrymojau. j

2. — Ai mergele 
Mergužėle, 
Ar nejunti, 
Kad ir aš atjoju?

3. — Juntu, juntu, 
Kaip nejuntu, — 
Aš negaliu 
Durelių daryti:

4. Gul močiutė
Prie šalelės, 
Tur raktelius
Po galvele;

5. Tur raktelius 
Po galvele, 
Beržo rykštę 
Baltoje rankelėj.

6. — Ai mergele 
Mergužėle, 
Kur aš dėsiu 
Bėrąjį žirgelį?

7. — Leisk žirgelį 
Į rūtų darželį, 
Pats pareiki 
Į aukštą svirnelį.

8. — Ai merguže 
Mergužėle, 
Ar negaila 
Žaliųjų rūtelių?

9. — Kad ir gaila 
Ir per gaila, — 
Dar gailesnis 
Bėrasis žirgelis.

230

Pocalė

1. Tamsioji naktelė, 
Šaltoji raselė, 
Ak, nežinau, nežinojau,) 
Kur mano mergelė. J

2. Kad ir nežinojau, 
Bet aš ir nujojau, 
Kad atjojau prie vartelių, 
Strapt ir apsistojau.
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3. Išėjo uošvelė, 
Atvėrė vartelius, 
Sodin mane nuo žirgelio, 
Vadin i svirnelį.

4. Į svirną vadino, 
Už stalo sodino, 
Už stalelio sėdėdamas, 
Alų midų gėriau.

5. Šokit, šokėjėliai, 
Griežkit, griežėjėliai, 
Nevožokit mane jauną, 
Į vargą įpuolus.

6. Atsisėdau dailiai, 
Apsiverkiau graudžiai, 
O ši mano mergužėlė 
Smūtna paveizėjo.

231
Sadauskienė

l. Ant kalno beržai, 
Pakalnėj klevai, 
Žalioj lankoj dobilėliai Į 
Gražiais žiedais žydėjo, J

2. Gražiai žydėjo, 
Medum kvepėjo, — 
Ir atėjo brolužėliai, 
Nupiovė dobilėlius.

3. Vėjelis pūtė, 
Saulė kaitino, 
Sudžiovino dobilėlius, 
Razmus lankoj žiedelius.

4. Atjojo bernelis, 
Vienturtis sūnelis, 
Pas vargdienę mergužėlę, 
Purvelio bridėjėlę.

5. Patogus bernelis, 
Vikrus jo žirgelis, 
Aukselio padkavėlės, 
Silkinės kamanėlės.

6. — Mergužėle mano, 
Tekėk už manęs, 
Ilgai tave migdinsiu 
Ir anksti nebudinsiu;

7. Ilgai migdinsiu, 
Anksti nebudinsiu, — 
Lig pačių pusrytėlių, 
Pakol užkils saulelė.

8. — O aš nepapratus 
Ilgai miegoti, 
O aš nepratus 
Pataikūnauti, — 
Aš papratus anksti kelti, 
Sunkius darbelius dirbti.

9. — Mergužėle mano, 
Tekėk už manęs, 
Gražiai tave laikysiu 
Ir puikiai išrėdysiu:

Ю. Silkine kuskele, 
Kamlioto suknele, — 
Labai gražiai dėvėsi 
Ir basa nevaikščiosi.
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И. — О aš papratus 
Prastai dėvėti, 
O aš papratus 
Basa vaikščioti: 
Pašukiniais marškinėliais, 
Savo rankų darbeliais.

12. — Mergužėle mano, 
Tekėk už manęs, — 
Važiuote nuvažiuosiv 
Į didžius jomarkėlius.

13. — O aš papratus 
Pėsčia nueiti, 
O aš papratus 
Pėsčia pareiti: 
Sveikos mano kojužėlės 
Eit i jomarkėlius.

14. Bernuži mano, 
Dobilėli mano, 
Ieškok savei drauguolėlės 
Vienturtėlės mergelės,

15. Kuri papratus 
Ilgai miegoti, 
Kuri papratus 
Pataikūnauti, 
Kur papratus tancius šokti 
Po didžius jaunimėlius.

16. Ant žirgo sėdau, 
Kepurėlę kėliau: 
— Sudiev, mano mergužėle, 
Jau daugiau nelankysiu.

232

Dabkuvienė

1. Užaugino motinėlė 
Sau vieną sūnelį, 
Sau vieną sūnelįl 
Darbininkėlį. I

2. Ai, parves, ai, parves 
Jaunasis sūnelis 
Mums jauną martelę, 
Savei prisiegėlę.

3. — Išsirink išsiskirk, 
Jaunasis sūneli, 
Iš dešimt pulkelių 
Sau vieną mergelę.

4. Išsirinko išsiskyrė 
Sau vieną mergelę 
Su prastais rūbeliais 
Ir juodoms rankelėms.

5. — Ai, atstok, ai, atstok, 
Jaunasis berneli, 
Tu gausi mergelę 
Iš didžio ūkelio,

6. Katra tur, katra tur 
Senuosius tėvelius: 
Jos puikūs rūbeliai 
Ir baltos rankelės.
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Mano sūnužėli, 
Palieki nevedęs 
Sį rudenėlį.

7. — Tol n’atstosiu, tol n’atstosiu, 10. — Tai neduosiu, tai neduosiu
Aš tavei rankelę: 
Man linksmiau širdelėj, 
Kol su vainikėliu.

Pakolei dastosiu, 
Kol nuo motinėlės 
Tave paviliosiu.

8. Katros baltos kojos rankos, — 
Tai ne darbininkė, 
Puikūs rūbeliai, —
Tai ne ūkininkė.

11. Krinta byra ašarėlės
Jaunojo bernelio 
Nuo jaunos mergelės 
Nemeilių žodelių.

9. Ai, eik šen, ai, eik šen,
Jaunoji mergele, 
Duok manei rankelę 
Ir taryk žodelį.

13. — O tai tau,

12. — Cit, neverk, neraudok, 
Ramink sau širdelę, 
Dar aš pamergausiu 
Nors vienus metelius.

o tai tau,

233
Baltrušaičiukė

1. Vaikščioj mergos vingių vingiais,
Vai, ai, ai,
Ir pametė nėrinėlį, Į _ , 
Vai, ai, ai1. f 2 k'

1 Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Vai, ai, ai.“

2. Ir atjojo jauns bernelis, 
Klausinėjo mergužėlės:

3. — O ko verki, mergužėle?
— Ką neverksiu, neraudosiu,

4. Ir pamečiau nėrinėlį
Su sidabro virbalėliais.

5. — Cit, neverk, mergužėle, 
Aš tau duosiu parodėlę:

6. Supurtinki ąžuolėlį, 
Iškris tavo nėrinėlis,

7. Iškris tavo nėrinėlis 
Su sidabro virbalėliais.

8. — Ei berneli dobilėli, 
Ką aš tavei dovanosiu,

9. Ką aš tavei dovanosiu 
Už taip brangią parodėlę?
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10. Aš tau duosiu dovanėlių 
Žalių šilkų pirštinėles.

12. Aš tik noriu nuo mergelės 
Žalių rūtų vainikėlio.

11. — Aš nenoriu nuo mergelės 
Tokių brangių dovanėlių,

13. — Ei berneli dobilėli, 
Mano brangus vainikėlis,

14. Mano brangus vainikėlis: 
Penkių šimtų imuštinėlių.

*234

Dabkuvienė

Var. 222

1. Salia kelio 
Vieškelėlio 
Augo jauna dukrelėj 
Pas seną motinėlę, f

5. Aš tave vešiu, 
Mano mergele, 
Per jūreles maružėles, 
Per gilų vandenėlį.

2. — Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
Auski plonas drobeles 
Su lendriniu skieteliu.

6. Tu negirdėsi, 
Mano mergele, 
Tėvelio dūsaujančio, 
Močiutės graudžiai verkiant,

3. Ant’ ir ateina, 
Ir atvažiuoja 
Iš Varšuvos bernelis 
Pas Lietuvos mergelę:

7. Tik tu girdėsi, 
Mano mergele, 
Mareles ūžaujančias, 
Lendreles siūbuojančias, —

4. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Sėsk į mano laivelį, 
Į mano vežimėlį.

8. Tai tu tarysies, 
Mano mergele, 
Tėvelį dūsaujantį, 
Močiutę graudžiai verkiant.

15. Lietuviškos svotbinės dainos. I 225



•235
Blažienė

Var. 279

1. Šią nedėlėlę 4. — Bėgti nubėgsiu,
Per nedėlėlę, — Stoti nestosiu, —
Subatoje po pietų Jei bus sraunūs upeliai,
Savo bėrą žirgelį 2 k. Išvingiuoti keleliai, —
Išmuštravosiu. Nedatrivosiu.

2. Nedėlios rytą 
Josiu į bažnyčią, 
Atlankysiu mergelę, 
Anos smūtną širdelę 
Pats palinksminsiu.

5. Per lauką jojau, 
Žirgelis klumpa, 
Per lanką jojau, 
Žirgelis smunka: 
Klumpa smunka žirgelis 
Dėl neviernių žodelių,

3. Dėl neteisiųjų.— u žirgai, žirgai,
Žirgeli mano, 6. — 0 tu, taboka
Ar nubėgsi, žirgeli, Mano rudoji,
Su pusantro stundelio Kad aš tave nemalsiu
Šimtą mylelių? Ir į ragą nepilsiu, 

Aš nešniaukšiu.

7. O tu, mergyte 
Mano jaunoji, 
Kad aš tave nevesiu, 
Nei pas save nevešiu, 
Ne mano būsi.

•236
Norvilienė

1. Šėriau žirgužėlj 
Visą rudenėlį, — 
Pavelyki, motinėlėj 
Pas mergelę joti, j

2. Šią tamsią naktelę 
Jojau per girelę, 
Žalios girios balandėlis 
Man kelelį vedė.
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3. Prijojau prie dvaro, 
Šoviau j mūrelį, 
Kad pajustų, kad pabustų 
Jaunoji mergelė.

4. Vai, juntu, juntu, 
Būsiu negirdėjus, — 
Nenorėjau bernužėlį 
Nakvynėlę leisti.

5. Sį anksti rytelį 
Jojau per vejelę: 
— Sudiev, sudiev, mergužėle, 
Daugiau nesugrįšiu.

6. — Sugrįžk, bernyti, 
Sugrįžk, jaunasis: 
Tu, nuėmęs vainikėlį, 
Pats šalin išjosi?

7. — Neverk, mergyte, 
Neverk, jaunoji, 
Aš nupirksiu parsiųsdinsiu 
Rūtų vainikėlį.

8. — Netiesa, berneli, 
Nevierni žodeliai, 
Nenupirksi parsiųsdinsi 
Jaunųjų dienelių.

9. Šiandien vainikuota, 
Rytoj nuometuota, 
O rytoj porytoj 
Būsiu kaip parduota.
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2. DAINOS PER PIRŠLYBAS

*237
Mikštienė

1. Atjoja svotai atsileliuoja (2 k.) 
Per rugieną rugsėdami, 
Per kvietieną kvieksėdami.

2. Atjoja svotai atsileliuoja 
Per pupieną pupsėdami, 
Per žirnienę žirgčiodami.

3. Atjoja svotai atsileliuoja 
Per avižieną visčiodami, 
Per linieną linkčiodami.

4. Atjoja svotai atsileliuoja 
Per miežieną miežčiodami, 
Per grikieną grikčiodami.

*238

Bakšaitienė

1. Augo girioj liepelė, 
Pagiry sedulėlė, — 
Ai, augo, augo 
Kieme mergužėlė 
Pas senąją močiutę.

2. Atvažiavo sveteliai 
Iš Vengrijos žemelės, 
Ai, prašė meldė 
Seną motinėlę:
— O ar leisi dukrelę?

3. Dukrelė prieidama, 
Močiutę maldydama: 
— Ai, neduok neleisk 
Mane, motinėle, 
Sį mielą rudenėlį:

4. Dar aš tave klausysiu 
Ir stakleles taisysiu, 
O aš išausiu 
Plonas drobeles
Su lendriniu skieteliu;

5. Dar nekėliau rytelį, 
Dar nekūriau ugnelę, 
Dar nevadavau 
Savo motinėlės
Nė jokiame žingsnely.
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239

Didžpinigaičiukė

1. Guli Indą 8. Pažyčyki
Ant pečiaus, Andaroką. Oda jo.
Guli Indą 9. PažyčykiAnt pečiaus, . 2 k. 
Oda jo. Ziurstutėlį. Oda jo.

2. Džiovė kojas 10. Pažyčyki
Ant grėdų. Oda jo. Skepetėlę. Oda jo.

3. Ir atjoja 11. — Reikėj verpti,
Piršliukaičiai. Oda jo. Ne gulėti. Oda jo.

4. Šoko Indą 12. Reikėj austi,
Nuo pečiaus. Oda jo. Ne sėdėti. Oda jo.

5. Bėgo Indą 13. Apvynojais
Pas susiedką. Oda jo. Apsiraišė. Oda jo.

6. — Susiedkėle 14. Lapukyčiais
Kaimynkėle. Oda jo. Apsikaišė. Oda jo.

7. Pažyčyki 15. Bėgo Indą
Marškinėlius. Oda jo. Į girią. Oda jo.

16. Išpažino
Indą gėdą. Oda jo.

•240

Rinkytė

1. — Jūs, bernyčiai, mane pirškit, 
Mane neužmirškit!
Kur jūs piršot, ar netiko?
Viens bernytis bene liko, — 
Eisiu ir už kito.

2. Duosiu drobės du stuomeniu 
Kad tiktai išpirštų, 
Ir kelines dar pridėsiu, 
Kad tik neužmirštų.

229



3. — E mergyte, ką tu kalbi, 
Begu turi protą: 
Ką tu virsi, ką tu kepsi, 
Kad neturi nieko?

4. — Ką turėsiu, ir įdėsiu, 
Dyka nesėdėsiu, — 
Jei Smetonos neįdėsiu, 
Barščių neįsrėbsiu.

5. — E mergyte, ką tu kalbi, 
Begu turi protą: 
Ką tu dėsi po galvele, 
Ką tu po šoneliu?

6. — O aš turiu tris žiurstelius, 
Tai aš pataisysiu: 
Vieną dėsiu po galvele, 
Antrą po šoneliu;

7. Vieną dėsiu po galvele, 
Antrą po šoneliu, 
O šį trečią suardysiu, 
Kaldrą pasiūdinsiu.

*241
Dabkuvienė

Var. 249, 443, 444

l. Kad augau pas tėvelį 
Tarp jaunųjų brolelių, 
Jie man užtvėrė rūtų darželįK 
Po stikliniu langeliu. J

2. Kad sėdau už stalelio, 
Žiūrėjau pro langelį, 
Ant' ir atjoja didis pulkelis 
Per lygųjį laukelį;

3. Ant' atjoja pulkelis 
Per lygųjį laukelį, 
O ir pririšo bėrus žirgelius 
Prie rūtelių darželio.

4. Kad ėjau per dvarelį
Pro rūtelių darželį:
— O ko pavytot, žalios rūtelės, 
Daržely žaliuodamos:

5. Ar nuo šiaurių vėjelių, 
Ar nuo ryto raselių, 
Ar nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Graudžiųjų ašarėlių?

6. — Ne nuo šiaurių vėjelių, 
Nei nuo ryto raselių, 
Tik nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Graudžiųjų ašarėlių.

7. Kad sėdau už stalelio 
Prie bernelio šalelės: 
— Atduok, berneli, aukso žiedelį, 
Tu juomi nedėvėsi.

8. Bernelis papykėjo, 
Žiedelį paritėjo: 
— Dabar žinokis, jauna mergele, 
Kad mane nenorėjai!
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9. Tėvelis, išeidamas
Iš margojo dvarelio:
— Sugrįžk, ženteli, tėvo sūneli, 
Nebok mergos kalbelės!

10. — Negrąžink jį, tėveli, 
Negrąžink jį, senasis: 
Ne koks ponaitis, nei bajoraitis, 
Baudžiauninko sūnelis.

11. Kad ėjau per dvarelį 
Pro brolelių stainelę: 
Pirkit, broliai, man vainikėlį 
Ant glotniosios galvelės.

12. Kad ėjau pro darželį, 
Seseles maldydama: 
— Pinkit, seselės, man vainikėlį 
Ant geltonų kaselių!

13. Vainiką bedėvėsiu, 
Sau kitą bežiūrėsiu, — 
Aš išsirinksiu savik bernelį 
Lankoj šienelį pjaunant:

14. Kur šviesusis dalgelis, 
Plačiausia pradalgėlė, — 
Mano bernelis darbininkėlis, 
Šienelio piovėjėlis;

15. Kur geltoni plaukeliai, 
Kur raudoni veideliai, — 
Mano bernelio lengva širdelė, 
Vis meilieji žodeliai.

242

Senkauskienė

1. — Kikiliau, kikiliau 
Laibakoji, 
Kur šią ją naktelę 
Pernakvojai?

2. — Žalioje girelėj 
Po eglele, 
Lygiame laukely 
Po liepele.

3. — Kikiliau, kikiliau 
Laibakoji, 
Piršk manik mergelę, — 
Tu žinai kokią.

4. — Aš pirštu našlelę, — 
Ar dabosi, 
Našlelės vaikelius 
Ar linguosi?

5. — Neimsiu našlelės, 
Nedaboju, 
Našlelės vaikelius 
Nelinguosiu:

6. Našlelės perynai 
Išgulėti, 
Meilieji žodeliai 
Iškalbėti.
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7. — Kikiliau, kikiliai! 
Laibakoji, 
Kur šią ją naktelę 
Pernakvojai?

8. — Žaliame sodely 
Po vyšnele, 
Naujame daržely 
Po rūtelė.

9. — Kikiliau, kikiliau 
Laibakoji, 
Piršk manik mergelę, — 
Tu žinai kokią.

•243
Rutnšienė

Var. 42

1. — Mergyte mano, 
Smūtna širdis tavo, — j 
Pasakyki, merguže, 
Iš kur tie sveteliai?

2. — Piršlys iš Vilniaus, 
Suolsėdis iš Tilžės, 
0 šis jaunas bernužėlis 
Iš Veliuonos dvaro.

3. — Mergyte mano, 
Smūtna širdis tavo, — 
Pasakyki, merguže, 
Kuo svečius priimsiv?

4. — Piršlį alučiu, 
Suolsėdį midučiu, 
0 aš savo bernužėlį 
Rinckuoju vyneliu.

10. — Tai piršiu mergelę, 
Tai žinau kokią, — 
Ar imsi mergelę, 
Ar dabosi?

11. — Tai imsiu mergelę, 
Tai dabosiu, 
Mergelę jaunąją 
Tai šėnavosiu:

12. Mergelės patalai 
Neišgulėti, 
Meilieji žodeliai 
Neiškalbėti.

5. — Mergyte mano, 
Smūtna širdis tavo, — 
Pasakyki, merguže, 
Kuo svečius garmolysiv?

6. — Piršlį kiauliena, 
Suolsėdį žąsiena, 
O aš savo bernužį 
Balta vištienėle.

7. — Mergyte mano, 
Smūtna širdis tavo, — 
Pasakyki, merguže, 
Kuo svečius prikelsiv?

8. — Piršlį vytiniu, 
Suolsėdį klubiniu, 
0 aš savo bernužėlį 
Meiliaisiais žodeliais.
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9. — Mergyte mano, 
Smūtna širdis tavo, — 
Pasakyki, merguže, 
Pro kur juos lydėsiv?

10. — Piršlį pro vartus, 
Suolsėdį pro antrus, 
O aš savo bernužėlį 
Per lygius laukelius.

244
Dievienė

1. Mezgiau tinklužį 
Žalių šilkužėlių, 
Spendžiau mergelę 
Ant vieškelužėlio, 
Spendžiau mergelę 
Ant vieškelužio.

2. O kad ir spendžiau, 
Tik nesugavau: 
Nėjo mergelė 
Tuo vieškelužėliu, 
Nėjo mergelė 
Tuo vieškelužiu.

3. — Ei, kodėl, dėl ko, 
Mano mergužėle, 
Ei, kodėl, dėl ko, 
Mano lelijėle, 
Ar nevelijo 
Tėvs motinėlė?

4. — Tėvelis leido, 
Broleliai velijo, — 
Aš pati nėjau 
Tuo vieškelužėliu, 
Aš pati nėjau 
Tuo vieškelužiu.

245
Norvilienė

1. Mūsų seselė 
Lelijoms kiemą šlavė, 
Kas subatėlę 
Jaunų svetelių laukė,

2. O kai sulaukė 
Savo jaunų svetelių: 
— Labs ryts, labs vakars 
Uošvei motinėlei!

3. Labs ryts, labs vakars 
Uošvei motinėlei, — 
Ar leisi duosi 
Savo jauną dukrelę?

4. — Tai leisiu duosiu, 
Žadėti pažadėsiu, 
Ale n’išnešit
Iš svirnelio skrynelių;

5. Ale n’išnešit
Iš svirnelio skrynelių, 
Ale n’išvešit
Jos aukštojo kraitelio.

6. — Aš atsivesiu 
Penkis jaunus brolelius, 
Tai aš išnešiu
Iš svirnelio skryneles;
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7. Aš atvažiuosiu 
Šešiais bėrais žirgeliais, 
Tai aš išvešiu 
Jos aukštąjį kraitelį.

8. Mūsų seselė, 
Per aslelę eidama, 
Savo svetelius 
į suolą sodindama:

246
Gotautienė

1. Tai didi dyvai, 
Didi stebuklai, 
Kad trys mane norėjo:

2. Vienas atbėgo 
Smilčių kalnužiu, — 
Jam kelužį parodžiau;

3. Antras atbėgo 
Bėru žirgužiu, — 
To pati nenorėjau;

247
Vidikytė

Var. 254

1. Visos mergos, visos sesės, 
Visos su vyreliais,
O aš viena vargdienėlė, l 2 k
O aš be vyrelio. j

2. — Pirškit, pirškit, piršėjėliai, 
Man jauną vyrelį:
Dar yr kieme viens atlikęs, 
O nė vienai nepatikęs, — 
Pirškit nors tą patį.

9. — Ei, sėskit, sėskit, 
Mano jauni sveteliai, 
Seniai užtaisė 
Tuos baltuosius stalelius;

10. Seniai užtaisė
Tuos baltuosius stalelius, 
Seniai uždėjo 
Saldų rincką vynelį.

4. Trečias atbėgo 
Juodu laivužiu, — 
Į tą pati įsėdau.

5. Bepigu būtų, 
Kad mano būtų, 
Kad man ranką priduotų:

6. Pasisodinčiau, 
Apsikabinčiau, 
Meiliais žodžiais kalbėčiau.

3. Pirškit, pirškit jūs, seselės, 
Mane neužmirškit:
Kurs jums peršams nebetiko, 
Koks bernelis bene liko, — 
Eičiau ir už pliko.

4. —. Ar tu durna, ar tu kvaila. 
Ką su anuo veiksi?
— Pupų rėtį pasisėsiu 
Ir gegužių prisibrauksiu, 
Kol bulvių sulauksiu.
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5. — Ai, sesele, ką tu kalbi, 
Ar neturi proto:

• 9. Vieną dėsiu po galvele, 
Antrą po šoneliu,

Ką tu dirbsi, ką tu virsi, 
Kad neturi nieko, —

0 trečiąjį suardysiu, 
Kaldrą pataisysiu.

6. Kad užkulo neįdėsi, 
Juodą neįsrėbsi?
— Ką turėsiu, tą įdėsiu, 
Viena nesėdėsiu, —

10. 0 tu, mano senutėli, 
Tu mano diedeli, 
0 tu, diedai, o tu, laušy. 
Kur aš tave dėsiu?

7. Kai prilauksiu, tai pagausiu, 
Vyrą pabučiuosiu, — 
Gegužiausiv ir grybausiv, 
Kol pupą sulauksiv.

11. Šliuksi vyžos ant kulnų 
Ir šlikutis ant ausų, — 
Jau aš tave, o diedeli, 
Jau vesiu į gryčią.

8. — Ką tu dėsi po galvele, 
0 ką po šoneliu?
— Dabar turiu tris žiurstužius, 
Iš tų pataisysiu:

12. — O ta gryčia ne mano būdo, 
Aš tos gryčios ir nenoriu, 
Atneškit kopėčias, 
Jau lipsiu ant pečiaus.

248
Gotautienė

1. Žalias medelis 
Kadagys, kadagys, 
Girias kavalierius — 
Ne našlys, ne našlys;

4. 0 jei už berno,
Duok dievas, duok dievas, 
0 jei už našlio, 
Apsaugok tu dievas.

2. Girias kavalierius — 
Ne našlys, ne našlys 
Ir mažų vaikelių 
Neturįs, neturįs.

5. Našlys savo pačią 
Minavos, minavos, 
Savo antrą pačią 
Išvainos, išvainos;

3. Kojos rankelės 
Baltosios, baltosios, 
O kieno jūs būsit 
Mylimos, mylimos?

6. Savo antrą pačią 
Išvainos, išvainos, 
Savo mažiems vaikams 
Prikalbės, prikalbės:
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7. „O jūs, vaikeliai 
Mažieji, mažieji, 
O kieno jūs būsit 
Mylimi, mylimi?

8. O jūs, vaikeliai, 
Verksite, verksite, 
Savo motinėlės 
Raudosit, raudosit.“

249
Teresienė

Var.

1. Kad augau pas tėvelį 
Tarp jaunųjų brolelių, 
O man nutvėrė rūtų darželį 
Po stikliniu langeliu.

2. Kad ėjau per dvarelį 
Pro rūtelių darželį: 
— O ko pavytai, žalia rūtele, 
Daržužy žaliuodama:

3. Ar nuo šalnų šalnelių, 
Ar nuo šiaurių vėjelių, 
Ar nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių?

4. — Ne nuo šalnų šalnelių, 
Nei nuo šiaurių vėjelių, 
Tik nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių.

5. Kad sėdau už stalelio 
Prie bernužio šalelės, 
Aš užrūstinau savo bernelį 
Su pirmuoju žodeliu;

6. Užrūstinau bernelį 
Su pirmuoju žodeliu: 
— Atduok, berneli, aukso žiedelį, 
Rūtelių vainikėlį!
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7. Bernužis ir papyko, 
Žiedelį ir parito: 
— Dabar žinokis, mano mergele, 
Kad mane nenorėjai!

8. Tėvelis išeidamas, 
Žentelį grąžindamas: 
— Sugrįžk, ženteli, tėvo sūneli, 
Nedbok mergos kalbelių!

9. — Negrąžink jį, tėveli, 
Negrąžink jį, senasis: 
O nei ponelis, nei bajorėlis, — 
Baudžiauninko sūnelis.

10. Kad ėjau per dvarelį 
Pro brolelių stainelę: 
— Pirkit, broleliai, man vainikėlį 
Už geltonų kaselių.

11. Vainiku bedėvėsiu, 
Aš kitą bežiūrėsiu, 
Aš išsirinksiu savei bernelį 
Lankoj šienelį piaunant:

12. Kur šviesusis dalgelis, 
Plačioji pradalgėlė, — 
Mano bernelio lengva širdelė, 
Vis meilieji žodeliai.
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*250
Bakšaitienė

Var. 241, 249

1. Kad ėjau per dvarelį 
Pro rūtelių darželį, 
O aš čia randu savo mergelę 
Žaliam rūtų daržely.

2. Daviau baltą rankelę, 
Moviau aukso žiedelį, 
O aš numoviau aukso žiedelį 
Nuo baltųjų rankelių.

3. Mergelė papykėjo, 
Iš daržužio išėjo: 
— Atduok, berneli, aukso žiedelį. 
Juk tu tuo nedėvėsi!

4. Bernelis papykėjo, 
Žiedelį paritėjo: 
— Dabar žinokis, mano mergele, 
Kad mane nenorėjai!

5. Išein senas tėvelis
Iš žirgužių stainelės:
— Sugrįžk, ženteli, tėvo sūneli, 
Nedbok mergos kalbelių!

6. — Nebegrąžink, tėveli, 
Nebus tavo žentelis: 
O ne ponelis, ne bajorėlis, — 
Baudžiauninko sūnelis.

7. Per dvaružį eidama, 
Brolelius maldydama: 
— Pirkit, broleliai, man vainikėlį 
Už geltonų kaselių-;

8. Vainiką bedėvėsiu, 
Aš kitą bežiūrėsiu, — 
Aš išsiskirsiu išsilasysiu 
Kur sau lygų bernelį:

9. Kur raudoni veideliai, 
Kur geltoni plaukeliai, — 
Mano bernelio lengva širdelė, 
Vis meilieji žodeliai.

251
Kazakauskienė

l. Ant kalno rugiai, 
Sode obuoliai, — 
Ten šūkavo, ten rykavo 
Močiutė dukrą:

2. — Eik, dukra, namo, 
Dukrele, namo: 
Žada tave ponas tėvas 
Už kurpiuko duoti.
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3. — Tai neisiu namo, 
Nebūsiu aš jo, — 
Prastas darbas kurpiuko: 
Ylelė rankoj!

4. Ylelė rankoj, 
Drotelė antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks drotelę verpti.

5. Ant kalno...

6. — Eik, dukra, namo, 
Dukrele namo: 
Žada tave ponas tėvas 
Už siuvėjo duoti.

7. — Tai neisiu namo, 
Nebūsiu aš jo, — 
Prastas darbas siuvėjo: 
Adatėlė rankoj!

8. Adatėlė rankoj, 
Siūleliai antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks siūlelius verpti.

9. Ant kalno...

10. ...Už kalviuko duoti...

11. ...Kūjelis rankoj!

12. Kūjelis rankoj, 
Geležėlė antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks dumpleles dumpti.

13. Ant kalno...

14. ...Už čigono duoti...

15. ...Makaras rankoj!

16. Makaras rankoj, 
Tarbelė antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks višteles vogti.

17. Ant kalno...

18. ...Už artojo duoti.

19. — Tai eisiu namo, 
Tai būsiu aš jo, — 
Geras darbas artojėlio: 
Žagrelė rankoj!

20. Žagrelė rankoj, 
Botagėlis antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Jautelius ganysiu.

252

Zilaitienė

1. Aš pas močiutę valioj užaugus 
Valios darbelį dirbau:

2. Pasėjau rūtą, pasėjau mėtą, 
Pasėjau mėgelkėlę.

3. Nedygo rūta, nedygo mėta, 
Nedygo mėgelkėlė,

4. O ir išdygo žalia rūtelė 
Su aukso viršūnėle.
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5. O ir atlėkė raima gegelė
Iš žaliosios girelės,

6. Ji įsitūpė įsilingavo
Į rūtos viršūnėlę.

7. O ir išeina jauna mergelė
Iš rūtelių darželio:

8. — Ei, špuč, gegele, lėkį girelę, 
Nepalaužk viršūnėlės!

9. O išlėkdama pasispirdama 
Palaužė viršūnėlę.

10. Ei, verkė, verkė jauna mergelė 
Rūtelių viršūnėlės.

11. — Ei, cit, neverki, jauna mergele, 
Rūtelių viršūnėlės:

12. Atžels rūtelės iš pašaknėlių, 
Bus aukso viršūnėlė.

13. — Aš nepalaužiau savo širdelės 
Ant bagočiaus bernelio:

14. Mano širdelė kaip linkte linko 
Ant artojo bernelio.

*253

Rimeikytė

Var. 378

1. — Šerk, tėveli, man žirgelį, 
Šerk, senasis, juodbėrėlį, 
Kai nušersi, pabalnok 1 
Kamanėlėms pažabok, j

2. — O kur josi, sūnytėli, 
Šį miglotą vakarėlį, — 
Ar negaila žirgelio
Ir tymelio balnelio?

3. Kad aš jojau per laukelį 
Šiuo lygiuoju vieškelėliu, 
Vieškelėlis dulkėjo, 
Lygūs laukai dunzgėjo.

4. Ir prijojau prie dvarelio, 
Prie žaliojo mūružėlio, —
Aš išvydau uošvelę, — 
Ėjo iš aukšto svirnelio;

5. Ėjo iš aukšto svirnytėlio, 
Neš marguosius stikliukėlius, — 
Ji išvydo žentelį.
Atjojant per laukelį.

6. Ji, žentelį lūkėdama, 
Jam vartelius atkeldama: 
— Sveiks atjojai, ženteli, 
Sėsk nuo bėro žirgelio!

7. Im žentelį už rankelių, 
Ved žentelį į dvarelį, 
Sodin žentą už stalo, 
Užger žentą vyneliu.

8. Aš pats sėdžiu už stalelio, 
2veng žirgelis po dvarelį.
— Ui uošvele, uošvele, 
Uošvele motinėle,
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9. Kad priėmei mane jauną. 
Priimk mano ir žirgelį: 
Vesk žirgą į stainelę, 
Duok žirgui abrakėlio.

10. Stikliukėlį penktą gėrė, 
Jau tėvelį perkalbėjo, 
Tėvelį perkalbėjo, 
Tėvs dukrelę žadėjo.

11. Im ženteliui už rankelių, 
Ved žentelį į svirnelį: 
— Štai kur dukros kraitelis: 
Stov trys margos skrynelės.

12. Į darželį įeidama, 
Ant rūtelių apmirdama: 
— Ai rūtelės žaliosios, 
Linksma buvau, kai sėjau;

13. Linksma buvau, rūtas sėjau, 
Dar linksmesnė, kai ravėjau. 
Jau nuliūdau skindama, 
Vainikėlį pindama.

14. Tasai piršlys prieidamas, 
Jai žodelį ištardamas: 
— Nesigailėk rūtelių, 
Nei jaunųjų dienelių!

15. Nepabūsi po rūtelėms, 
Reiks permainyt tau dieneles, 
Reiks permainyt dieneles 
Ir padėti rūteles.

16. Bernužėlis prieidamas, 
Jai žodelį ištardamas: 
— Kad nenori, tai neiki. 
Nei rūtelių neverki.

254
Didžpinigaičiukė

Var. 247

L Visos sesės, visos sesės, 
Visos su vyreliais, 
Tik aš viena seserėlė, 
Tik aš viena vargdienėlė, 
Viena be vyrelio.

2 k.

2. — Pirškit, sesės, pirškit, sesės, 
Ir manei vyrelį, 
Kūris nuo jūs pasilikęs, 
Visoms mergoms nepatikęs, 
Bus tasai man geras.

3. Pirškit, pirškit nors tą patį, 
Kuris yra laušys, 
Šliuksi vyžos ant kulnų 
Ir šlikutis ant ausų, — 
Jau vesčiau į gryčią.

4. — Ei tu, gryčia — mano būdo, 
Aš tos gryčios ir nenoriu: 
Atneškite kopėčias, 
Jau aš lipsiu ant pečiaus, 
Jau lipsiu ant pečiaus.
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5. — N’imki, durniau, n’imki, durniau, 
Ką tu su ja veiksi: 
Ji snaudalė, ji miegalė, 
Ji nemoka nė darbelių, 
Ji neturi nieko!

6. — Tylėk, durniau, tylėk, durniau, 
Turiu tris maišelius: 
Vieną maišą po galvele, 
Antrą maišą po šoneliu, 
Trečiu užsiklosiu.

7. — Neiki, durne, neiki, durne, 
Už laušio bernelio: 
Kad tu už jo nutekėsi, 
Juodos duonos nevalgysi, 
Baltos nematysi.

8. — Tylėk, durne, tylėk, durne, 
Ką aš sumislijau: 
Rugių miežių prisipiausiv, 
Aguonėlių prisirausiv, 
Lig bulvių sulauksiv.

9. — Tylėk, durne, tylėk, durne, 
Ką tu su juo veiksi?
— Grikių rėžį pasisėsiv 
Ir gegužių prisibrauksiv, 
Ir bulvių sulauksiv.

255
Rinkytė

1. Į vario vartus šoviau, 
Į svirną garsas ėjo, — (2 k.)

2. Ir išgirdo mergelė, 
Svirnely vaikščiodama.

3. Eičiau klausčiau tėvelio: 
— Kas do svečiai ūlyčioje:

4. O ar kelužio klausias, 
Ar nakvynužės prašos?

5. O jei kelužio klausias, 
Meldžiu, lydėk, broleli,

6. Jei nakvynužės prašos, 
Leiski, senas tėveli.

7. — Ei dukrele, dukrele, 
Dukrele lelijėle,

8. Reiks svečiams alaus midaus. 
Žirgeliams abrakėlio,

9. O tau jaunai dukrelei 
Rūtelių vainikėlio.

10. — Tas mano vainikėlis 
Rūtų darže laikytas,

11. Rūtų darže laikytas, 
Rincku vynu laistytas.

12. Uždėjau ant galvelės, — 
Nežinau, nė kur dingo:

16. Lietuviškos svotbines dainos, I 241



13. Ar kelužiu nuėjo,.
Ar ugnužėj sudegė,

14. Ar ugnužėj sudegė, 
Ar vandeny nuskendo?

15; Jei kelužiu nueitų, — 
Pažinsiu ant pėdelių:

16. Jei ugnužėj sudegė, — 
Pažinsiu ant pienelių;

17. Jei vandeny nuskendo, — 
Būt drumstas vandenėlis.

256
Duobienė

1. — Eik, mergyte, už mozūro, 
Eik, jaunoji, už mozūro:

2. Už mozūro duoną gausi 
Ir širdį atgausi,

3. Atsisėdus už stalelio, 
Ridikėlius krimsi,

4. Prisikrimtus ridikėlių, 
Į turgų važiuosi,

5. Nuvažiavus į turgelį, 
Duonos nusipirksi.

6. — Turguj duona išmieruotar 
Blėkoms išblėkiuota,

7. Kai parvešiu ir pakepsiu, 
Ir mozūrui duosiu.

8. Jau mozūrui kaip patiko, 
Nė man jaunai nepaliko^

9. Nė man jaunai nepaliko, — 
Noriu vėl važiuoti.

*257
Užupienė

Var. 202

1. E;o piršliai per piršlelius 
Pas senąjį tėvelį 
Ir pramynė takelį Į 2 k 
Pro rūtelių darželį.J

2. Privažiavo jaunųjų 
Pilnas tėvo dvarelis 
Ir pristatė žirgelių 
Pilną tėvo stainelę;

3. Ir pristatė žirgelių 
Pilną tėvo staine!ęr 
Ir prisėdo jaunųjų 
Pilnas tėvo suolelis.

4. E;o seselė jaunon 
Per aslelę verkdama,. 
Ėjo seselė jaunoji 
Į darželį verkdama.
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5. Verk seselė jaunoji, . 
Žalias rūtas skindama,

10. Velij būčiau ant dangaus 
Žvaigždele bežibanti,

Verk seselė jaunoji, 
Vainikėlį pindama,

0 aš sietynėlis 
Pagal tavo šalelę;

6. Verk seselė jaunoji, 
Ant galvelės dėdama, 
Verk seselė jaunoji, 
Už stalelio sėsdama,

11. Velij būčiau daržely 
Rūtele žaliavus, 
0 aš diemedėlis. 
Pagal tavo šalelę.

7. Verk močiutė senoji, 
Kraitelį išduodama, 
O senasis tėvelis, 
Dalelę atskirdamas,

12. Kam žalias diemedėlis, 
Man dygus erškėtėlis, — 
Pagal mano šalelę 
Erškėtėlis stovėjo.

8. Verk brolelis jaunasis, 
Per laukelį leisdamas, 
Žvengia brolio žirgelis, 
Purvynėlį brisdamas.

13. — Mergužėle rožele, 
Smūtna tavo širdelė: 
Kad ėjai per kiemelį, 
Netarei nė žodelį.

9. Velij būčiau ant marių 
Žuvele beplaukianti, 
O aš karosėlis 
Pagal tavo šalelę;

14. — Bernužėli blozneli, 
Ar su tavim kalbėsiu, — 
Smūtna mano širdelė 
Be tavo tų kalbelių.

258

Makarienė

I. Ir atjojo sveteliai 
Iš svetimos šalelės, — 
Tai leisiu, tai duosiu 
Į svetimą šalelę, 
Kur gegutė kukavo, 
Lakštingalas čiulbėjo.

2. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius pasės?

3. — Dėl tavo sėjimo, 
Bus lineliai pasėti.
Tai leisiu...1

1 Kaip aukščiau lyruok: „Tai leisiu, tai duosiu i svetimą šalelę, kur gegutė kukavo, 
lakštingalas čiulbėjo.“
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4. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius nuraus?

5. — Dėl tavo rovimo, 
Bus lineliai nurauti. 
Tai leisiu...

6. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius numuš?

7. — Dėl tavo mušimo, 
Bus lineliai numušti. 
Tai leisiu...

8. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius paklos?

9. Dėl tavo klojimo, 
Bus lineliai pakloti. 
Tai leisiu...

10. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius išmins?

11. — Dėl tavo mynimo, 
Bus lineliai išminti. 
Tai leisiu...

12. O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius nubrauks?

13. — Dėl tavo braukimo, 
Bus lineliai nubraukti. 
Tai leisiu...

14. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius nušukuos?

15. — Dėl tavo šukavimo, 
Bus lineliai nušukuoti. 
Tai leisiu...

16. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei linelius suverps?

17. — Dėl tavo verpimo, 
Bus lineliai suverpti. 
Tai leisiu...

18. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei drobeles išbaltins?

19. — Dėl tavo baltymo, 
Bus drobelės išbaltintos. 
Tai leisiu...

20. — O tu, mano motinėle, 
Kas tavei marškinėlius pasiūs?

21. — Dėl tavo siuvimo, 
Bus marškiniai pasiūti. 
Tai leisiu...

*259
Vidikytė

1. Kalne berželiai stovėjo, 
Beržo lapeliai mirgėjo, (2 k.)

2. Beržo lapeliai mirgėjo, 
Brolis ant žirgo sėdėjo,

3. Brolis ant žirgo sėdėjo, 
Kiaunės kepurę dėvėjo,

4. Kiaunės kepurę dėvėjo, 
Šeržinę juostą juosėjo,
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5. Seržinę juostą juosėjo, 
Kardelį rankoj turėjo,

18. — Ei dukra, dukra, dukrele, 
Kieno sveteliai — ne tavo?

6. Kardelį rankoj turėjo, 
Su seserėle kalbėjo:

19. Tavo prašyti maldyti, 
Už balto stalo sodinti,

7. — Ei broli, broli, broleli, 
Ketėjai daržą nutverti,

20. Už balto stalo sodinti, 
Rincku vyneliu girdyti,

8. Ketėjai daržą nutverti, 
Žalių rūtelių n’apleisti.

21. Rincku vyneliu girdyti, 
Meiliais žodeliais kalbinti,

9. Prijojo dvaras svetelių, 
Stainininkėlių žirgelių,

22. Meiliais žodeliais kalbinti, 
Su obuolėliais bovyti!

10. Atjojo broliai septyni, 
0 jų tarneliai devyni,

23. — Ei motuš, motuš, motuše, 
Kieno dukrelė — ne tavo?

11. Pririšo žirgus prie tvoros, 
Prie žalių rūtų darželio,

24. Tavo gimdyta, auginta, 
Ant baltų rankų nešiota,

12. Išlaužė uosio tvorelę, 
Išmynę žalias rūteles,

25. Ant baltų rankų nešiota, 
Meiliais žodeliais kalbinta,

13. Žalias rūteles iš šaknų 
Ir lelijėles iš laiškų.

26. Meiliais žodeliais kalbinta, 
Šilkų kuskelėms vystyta,

14. Bėgčiau per lauką tekina, 
Skųsčiaus močiutei verkdama:

27. Šilkų kuskelėms vystyta, 
Margoj vygelėj vygiuota,

15. — Ei motuš, motuš, motuše, 
Svečiai iškadą padarė:

28. Margoj vygelėj vygiuota, 
Aukso žiedeliu bovyta,

16. Išlaužė uosio tvorelę, 
Išmynę žalias rūteles,

29. Aukso žiedeliu bovyta, 
Su zerkolėliu žadinta,

17. Žirgai rūteles išmynę, 
Tarnai lelijas nuskynė.

30. Su zerkolėliu žadinta, 
Rincku vyneliu girdyta.
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260

Viksvė

1. Jokit, brolužėliai, 
Vipnu kelužėliu, 
Nelikit nė jauniausio,

2 k.

2. O kai paliksit 
Jauniausią brolelį, 
Netropysit kelelio.

3. O kai prijosit 
Žaliąją lankelę, 
Paganykit žirgelius:

4. „Eskit, žirgužėliai, 
Juodi juodbėrėliai, 
Baltuosius dobilėlius!“

5. O kai jūs prijosit 
Srovelę upelio, 
Pagirdykit žirgelius:

6. „Gerkit, žirgužėliai, 
Juodi juodbėrėliai, 
Cystąjį vandenėlį!“

7. O mums begirdant 
Bėruosius žirgelius, 
Panėrė lydekėlė.

8. — O tu, lydekėle, 
Margoji žuvele. 
Parodyk mums kelelį.

9. — O kad aš galėčiau, 
Su jumis kalbėčiau, 
Parodyčiau kelelį.

10. O kai prijosit 
Uošvelės dvarelį, 
Sustokit prie vartelių:

11. Variniai varteliai, 
Mūriniai dvareliai, 
Zerkoliniai langeliai.

12. — Išeik, švogerėli, 
Jaunas brolužėli, 
Atkelk mums vartelius,

13. Atkelk varinėlius, 
Leisk j dvaružėlį 
Mumis jaunus brolelius.

14. Ei, išeik, išeik, 
Sena motinėle, 
Priimk mano pulkelį.

15. — Priimsiu, ženteli, 
Tavo pulkužėlį, 
Leisiu savo dukrelę.
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261

Juškytė

Var. 262

1. Ai, šlavė, šlavė 10. Juk tu žinojai,
Vėjas kiemužėlį, — 2 k. Jaunas bernužėli,
Laukiau jaunų svetelių. Kad neturiu močiutės:

2. 0 aš išvydau 11. Mano motinėlė,
Pro stiklo langelį: Širdies patiekėte,
Atjoj raitų pulkelis, Aukštam žaliam kalnely.

3. Pusantro šimto 12. O aš nusieičiau
Bernelio brolių, — Į aukštą kalnelį
N’išteksiu dovanėlių. Ant močiutės kapelio.

4. — Tu nenusimink, 13. — Kinkyk, bernužėli,
Mano mergužėle, Bėrus žirgužėlius,
Mano didžio pulkelio: Važiuosiv pas močiutę.

5. Broleliai penki, 14. O kai privažiuosi
Aš patsai šeštas, Aukštąjį kalnelį,
Sekmas mano žirgelis. Sustok, jaunas berneli,

6. — Ko užsipuolei, 15. Sustok, bernužėli,
Jaunas bernužėli, Stabdyk pulkužėlį,
Ant manęs siratėlės, Eisiu prikelti močiutę.

7. Juk tu žinojai, 16. Kelki, motinėle,
Jaunas bernužėli, Širdies patiekėle,
Ne dvaružy vaikščiojau, Aš tau pasikloniosiu.

8. 0 kas dienužėlę 17. — Atsitrauk, dukrele
Po purvynužėlį, Mano siratėle,
Po graudžias ašarėles. Negraudink man širdelės.

9. Ko užsipuolei, 18. Gana k’oniojais,
Jaunas bernužėli, Mano dukrytėle,
Ant manęs siratėlės, Į kalnelį leisdama,
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19. Gana kloniojais, 24. Didis pulkužėlis, 
Mažas turtužėlis, — 
N’išteksiu dovanėlių.

Mano dukryfėle, 
Į duobelę dėdama.

20. — Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Vargios mano dienelės:

25. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Aš duosiu parodėlę:

21. Skauda galvužėlė, 
Gelia širdužėlė, 
Negaliu pastovėti.

26. Tu vienam duosi, 
Antram žadėsi, 
Trečiam pasikloniosi

22. Kelki, motinėle, 
Širdies patiekėle, 
Pažiūrėk į pulkelį:

27. Lig sierai žemelei,
Į pačias kojeles, 
Su graudžioms ašarėlėms.

23. Turiu ir jaunų, 
Turiu ir senų, — 
Reik jiemus dovanėlių.

28. O užžels, užžels 
Kojų takužėliai, 
Išdils rankų darbeliai.

*262
Blažienė

Nat. 261

1. Ai, šlaviau, šlaviau 
Kiemo vejužėlę,

5. 0 ir pristatė
2 k. Pilnas stainužėles 

Savo bėrų žirgelių,Laukiau jaunų svetelių.

2. 0 ir pamačiau: 
Per tėvo laukelį 
Atjoj raitų pulkelis:

6. O ir prisėdo 
Pilni suolužėliai 
Mano jaunų svetelių.

3. Broleliai penki, 
Jis patsai šeštas, 
Sekmas bėras žirgelis.

7. Ei, verkia, verkia 
Jauna mergelė, 
Kad yr didis pulkelis:

4. 0 ir prijojo
Pilnas dvaružėlis 
Alano jaunų svetelių,

8. — Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
N’išteksiu dovanėlių.
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9. — Ei, tylėk, neverk, 
Mano mergužėle, 
Išteksi dovanėlių:

1. — Ai, už ką, dėl ko, 
Jauna mergužėle, 
Nebuvai jaunimėly?

2. — Nespėjau, bernyti, 
Nespėjau, jaunasis, 
Neturėjau čėselio:

3. Loveles dariau, 
Rūteles sėjau, 
Pūtė šiaurus vėjelis,

4. Ai, pūtė, pūtė 
Šiaurusis vėjelis, 
Šlaviau kiemo vejelę.

5. Ai, trinka bilda 
Per tėvo laukelį: 
Atjoj raitų pulkelis.

6. O ir prijojo 
Pilnas dvaružėlis, 
Daug jaunųjų svetelių.

7. Pririšo žirgelius 
Prie rūtų darželio, 
Prie lelijų krūmelio.

8. Išeina mergelė 
Iš rūtų darželio, 
Galvelę šukuodama,

10. Kad vienam duosi, 
Antram žadėsi, 
Trečiam pasikloniosi.

«263
Samuolienė

9. Galvą šukuodama,
2 k. Graudžiai verkdama,

Labai graudžiai verkdama.

10. — Ai, ko tu verki, 
Mano mergužėle, 
Mergyte vargdienėle:

11. Ar nusigandai, 
Mano mergužėle, 
Mano didžio pulkelio?

12. Broleliai penki, 
Aš patsai šeštas, 
Septints mano žirgelis.

13. — Ką aš neverksiu, 
Mano bernužėli, 
N’išteksiu dovanėlių.

14. — Ai, cit, neverki, 
Mano mergužėle, 
Mergyte siratėlė,

15. Aš pamokysiu 
Tave, mergužėle, 
Kaip duoti dovanėles:

16. Kad vienam duosi, 
Antram žadėsi, 
Trečiam pasikloniosi.
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17. — Kinkyk, bernužėli, 
Bėrą žirgužėlį, 
Važiuosiu pas močiutę.

18. Važiavau lauką, 
Važiuosiu pas močiutę. 
N’įkalbinau mergelę,

19. 0 kai privažiavau 
Aukštąjį kalnelį, 
Graudžiai verkė mergelė:

22. Kelki, motinėle 
Mano sengalvėle, 
Pulkelio pažiūrėti.

23. — Ai, bent atsitrauk, 
Mano dukrytėle, 
Dukrele vargdienėle,

24. Maž tavo pulkelis, 
Maž tavo turtelis, — 
Vis graudžios ašarėlės.

20. — Ai, sustok, sustok, 
Mano bernužėli, 
Sustabdyk ir pulkelį,

21. Sustabdyk pulkelį, 
Eisiu prieš kalnelį 
Ant močiutės kapelio.

25. — Kelki, motinėle 
Mano sengalvėle, 
Aš tau pasikloniosiu.

26. — Gana k’oniojais, 
Mano dukrytėle, 
Į kalnelį leisdama.

264
Norvilienė

1. Ar piršleliui I 2 k
Kvieteliai nederėjo, J

, Ar piršlio dukrelės t 2 k 
Miego norėjo; J

2. Ar piršlio rugeliai 
Nederėjo, 
Ar pravarninkas 
Miego norėjo?

3. Bent dievai duoki 
Mūsų piršleliui 
Šimteliu arti, 
Antru akėti,

4. Iš to šimtelio 
Bėrą žirgelį 
Pas mergas joti, 
Mergas vilioti.

265
Marcinkienė, Mockaitienė

1. 0 ir prijojo
Pilnas dvaras svetelių, 
0 ir pristatė l 2 k
Pilnas stainias žirgelių; f

2. 0 ir pristatė
Pilnas stainias žirgelių, 
0 ir prisėdo
Pilni suolai brolelių.
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3. O ir ateina 
Si jaunoji mergelė, 
O ir atneša 
Šių juodųjų uogelių:

4. — Priimkit, broliai, 
Tas juodąsias uogeles, 
Priimkit, broliai, 
Raudonus obuolėlius.

5. — Ne dėl uogužių 
Tokj kelią keliavom, 
Ne dėl obuolių 
Tokį sniegą pūkštavom:

6. Dėl tavo gražumo 
Tokį kelią keliavom, 
Dėl rūbų skaistumo 
Gilų sniegą pūkštavom.

7. Ne bile krūmų 
Laužėm žalią rykštelę, 
•N’iš bile kiemo 
Vedam jauną mergelę:

8. Sedulos krūmo 
Laužėm žalią rykštelę, 
Pelučių kiemo 
Vedam jauną mergelę.

266
Tumsienė

1. O kad vedys atjoja, 
Blūdnai pasidaboja, 
Piršlys žėdną adyną 1 
Jauną tekėt gundina. J

2. Gražią, jauną mergelę, 
Tylinčią kaip avelę, 
Tankiai per piršlio rodą 
Į nevalią paduoda.

3. Tavo mergystės stoną 
Turi nuo dangaus pono, 
Esi apdovanota, 
Vaikščioji vainikuota.

4. Kad tą stoną išvydo, 
Šėtonas iš pavydo 
Mislia nepakajinga 
Tą stoną ved ant maino.

5. Tą adyną po vinčiaus 
Dėvėsi smūtną rūbą, 
Kad ir tu jo nemėgsi, 
Niekad jo neišbėgsi.

6. Vinčiaus ryšį n’išriši, 
Ašaros’ tankiai brisi, 
Kasdien iau senyn augsi, 
Kol giltinės sulauksi.

7. Tropysi vyrą piktą, 
Tankiai būsi ištikta: 
Vyras pikts, neatlaidus, 
Greitas daryti vaidus;

8. Vyras pikts, neatlaidus, 
Greitas daryti vaidus, 
Kartais pripuolęs muša 
Kaip kokią prastą glušą.
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9. Ant lauko kojas ausi, 
Ant pečių rūbus skalbsi, 
Ašaroms burną prausi, 
Skaudumu širdies alpsi.

10. Jau kūdikis ant rankų 
Tur verksmą labai tankų, 
Ko norėjo, tai gavo, 
Vaikščiodama dejavo.

*267
Vidikytė, Cvirkienė

Var. 274

1. Piršo mane kriaučiui, — 
Širdis nedabojo, 
Širdis nedabojo, 
Pasiaubta vaikščiojau: 
Jis, mergeles išmieruodams, 
Ne vienai gėdą užduodams, 
Mok niekus kalbėti, 1 2 k 
Skiautes vaginėti. J

2. Piršo mane šiaučiui, — 
Širdis nedabojo, 
Širdis nedabojo, 
Pasiaubta vaikščiojau: 
Jis, droteles traukydamas, 
Visą šylą statydamas, 
Kur tik jis sėdėjo, 
Ten pikis smirdėjo.

3. Piršo mane kerdžiui, — 
Jo mūri sermėga, 
Jo mūri sermėga, 
Patsai išsipūtęs.
Jis, trūbelę triūbydamas, 
Visą šylą statydamas, 
Kad ir būt padorus, 
Bet ne gaspadorius.

4. Piršo mane strielčiui, — 
O jis man netiko, 
Širdis nedabojo, 
Pasiaubta vaikščiojau: 
O kur tik jisai vaikščiojo, 
Ten paukšteliai vis lakiojo, — 
Kad ir būt padorus, 
Bet ne gaspadorius.

5. Piršo mane seniui, — 
Kaip ant kokio cūdo, — 
Širdis nedabojo, 
Pasiaubta vaikščiojau: 
Jis, už ugnies sėdėdamas, 
Ant jo pienės lakiodamos, - 
Kai svečias atjojo, 
Jis pasikavojo.

6. Piršo mane artojui, — 
O jis manei tiko, 
Sirdis padabojo, 
Tai linksma vaikščiojau: 
Jis, jautelius ganydamas, 
Lygius laukus suardamas,. 
O tai ir padorus, 
Tai bus gaspadorius.
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«268

Samuūlienė

1. Augin močiutė dukrelę, l 2 k 
Keta išleisti šalelę. J

2. O ir prijojo svetelių, 
Nepažįstamų bernelių,

3. O ir pririšo žirgelius
Prie alyvėlės šakelių.

4. Ai, taškė blaškė žirgeliai 
Baltos alyvos šakeles.

5. Ai, verkė, verkė mergelė 
Baltos alyvos šakelės.

6. — O neverk, neverk, mergele, 
Atžels ir kitos šakelės,

7. Atžels ir kitos šakelės, 
Tik nebus tavęs seselės.

8. — O kad ir slaunus miestelis, 
Ale našlelis bernelis.

«269

Viksvytė

1. Aš siratėlė, 
Aš vargdienėlė, 
Aš neturiu močiutės,

2. O aš neturiu 
Senos močiutės, 
Nei senojo tėvelio.

3. O ir ateina 
Jaunas bernelis, 
Iš kiemo draugalėlis,

4. Ei, kalbin šnekin 
Jauną mergelę 
Vis meiliaisiais žodeliais.

5. Rankelę daviau, 
Pasižadėjau, 
Žiedelį dovanojau.

6. — Meluoji, šelmi, 
Netiesą kalbi, 
Tu mane naravoji:

7. Mano žiedelis 
Cysto sidabro, 
Aukseliu leravotas.

8. Ei, eičiau, eičiau 
Viešu keleliu, 
Močiutės ieškodama.

9. Salia kelelio 
Vieškelėlio 
Aug žalioji liepelė.

10. Ei, krinta byra 
Liepos lapeliai 
Ant sierosios žemelės,
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11. Tariau mislijau, 
Mano močiutės 
Vis meilieji žodeliai.

12. O motinėle, 
O širdužėle, 
Jau aš jauna prapuoliau::

13. Rankelę daviau, 
Pasižadėjau, 
Žiedelį dovanojau.

*270

Juškytė

1. Augo girioj dūlelė, 
Pagiry sedulėlė, — 
Oi, augin, augin 
Močiutė dukrelę, ] 
Kaip darže lelijėlę. I

2. Atjoj raitų pulkelis 
Per lygųjį laukelį, 
O šokin mudrin 
Juodbėrą žirgelį, 
Per lauką jodami.

3. Prijojau prie dvarelio, 
Prie varinių vartelių, — 
O ir užkelti 
Variniai varteliai, 
Užtiesti lenciūgėliai.

4. — Išeik, sena močiute, 
Atkelk vario vartelius, 
O, atkelk, atkelk 
Varinius vartelius, 
Atrakink lenciūgėlius.

5. Ir išėjo močiutė 
Iš margojo dvarelio, 
O ir atkėlė 
Varinius vartelius, 
Atrakę lenciūgėlius.

6. Ir išėjo dukrelė 
Iš rūtelių darželio: 
— O neduok neleisk 
Mane, motinėle, 
Dar aš jauna tebesu:

7. Dar nekėliau rytelių, 
Dar neverpiau linelių, 
Dar aš neaudžiau 
Plonųjų drobelių, 
Broleliams dovanėlių;

8. Dar nekėliau rytelių, 
Nepyniau vainikėlio, 
Dar nenešiojau 
Rūtų vainikėlio 
Aš ant savo galvelės.
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271
Baltrušaičiukė

1. Ei, atein, atein
Brolelių pulkelis, 
Zad liepelę pakirsti,

2. Zad pakirsdinti, 
Žad išpiaudinti 
Tris baltąsias lenteles,

3. Zad pavadinti 
Vilniaus meistrelį 
Padirbdinti stakleles.

4. Naujos staklelės, 
Plonos drobelės, 
Seselė audėjėlė.

5. Ei, aš sulaužiau 
Naujas stakleles, 
Misingės šautuvėlį,

6. Aš nepalaužiau 
Savo širdelę 
Už bagoto bernelio^

7. Mano širdelė 
Kaip linkte linko 
Už vargdienio bernelio.

272

Sadauskienė

1. Broliukai jaunasis, 
Aš tau nupiršiu, 
Aš tau nupiršiu 1 2 k 
Gražią mergelę; J

2. Aš tau nupiršiu 
Gražią mergelę, 
Gražią mergelę, — 
Miesto kalelę:

3. Vedama gulti, 
Po suolu lenda, 
Atgulus urščia, 
Bučiuojant kanda.

4. Sesele jaunoji, 
Aš tau nupiršiu, 
Aš tau nupiršiu 
Gražų bernelį;

5. Aš tau nupiršiu 
Gražų bernelį, 
Gražų bernelį,— 
Miesto šunelį:

6. Vedamas gulti, 
Po suolu lenda, 
Atgulus urščia, 
Bučiuojant kanda.
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273
Senkauskienė

Var. 286

1. Augo girioj liepelė, 
Pagiry sedulėlė,

5. Augo girioj klevelis, 
Pagiry ąžuolėlis,

Oi, augo, augo
Pas seną močiutę 
Kuo jauniausia dukrelė.

. 2 k.
Oi, augo, augo
Pas seną tėvelį
Kuo jauniausias sūnelis.

2. Ant’ atjoja pulkelis 
Per lygųjį laukelį, 
Oi, prašė meldė 
Senos motinėlės: 
— Pažadėk man dukrelę.

6. Ant’ atjoja pulkelis 
Per lygųjį laukelį, 
Oi, prašė meldė 
Seno tėvutėlio:
— Pažadėk man sūnelį.

3. Dukrelė išeidama, 
Galvelę palenkdama: 
— Vai, nežadėki, 
Mano motinėle,
Nors šiuos vienus metelius:

7. Sūnelis išeidamas, 
Galvelę palenkdamas:
— Oi, nežadėki
Mane, tėvutėli, 
Nors šiuos vienus metelius:

4. Aš išausiu drobeles 
Su lendriniais skieteliais, 
Aš užvaduosiu 
Savo motinėlę
Nors šiuos vienus metelius.

8. Aš išarsiu laukelius
Su palšaisiais jauteliais,
Aš užvaduosiu
Savo tėvutėlį
Nors šiuos vienus metelius.

274
Senkauskienė

Var. 267

1. — Tekėk, dukra, už kriaučiuko, 
Dukružėle, už kriaučiuko.
— Ne, močiute, ne, ne, ne^Į^ 
Motinėle, ne, ne, ne! J
1 Žemiau po kiekvieno posmo panašiai 

ne, ne, ne!“

2. Už kriaučiuko netekėsiu: 
Siūlų verpti nemokėsiu.

3. — Tekėk, dukra, už šiaučiuko, 
Dukružėle, už šiaučiuko.

lyruok: „Ne, močiute, ne, ne, ne, motinėle,
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4. — Už šiaučiuko netekėsiu: 
Drotų verpti nemokėsiu.

5. — Tekėk, dukra, už puodžiuko, 
Dukružėle, už puodžiuko.

6. — Už puodžiuko netekėsiu: 
Molį minti nemokėsiu.

7. — Tekėk, dukra, už bajoro, 
Dukružėle, už bajoro.

8. — Už bajoro netekėsiu: 
Kavos virti nemokėsiu.

9. — Tekėk, dukra, už artojo, 
Dukružėle, už artojo.
— Tai, močiute, tai, tai, tai, 
Motinėle, tai, tai, tai!

10. Už artojo tai tekėsiu, 
Jaučius ganyt tai mokėsiu, 
Tai, močiute, tai, tai, tai, 
Motinėle, tai, tai, tai!

•275

Bakšaitienė

1. Šį rudenėlį 
Per rudenėlį 
Rūsti mano širdelė. (2 k.)

2. Šį rudenėlį 
Per rudenėlį 
Šlaviau kiemo vejelę,

3. Ei, šlaviau, šlaviau 
Kiemo vejelę, 
Laukiau jaunų svetelių.

4. O ir prijojo 
Pilnas kiemelis, 
Pilnas jaunų svetelių.

5. O ir prisėdo 
Pilni suoleliai, 
Pilni baltų viešnelių.

6. Močiute mano, 
Senoji mano, 
Mielai mane auginai,

7. Mielai auginai, 
Gražiai mokinai, 
N’už mielo pažadėjai:

8. Tu pažadėjai 
Mane mergelę 
Girtuoklužiui berneliui.

9. Buvus prijautus 
Mano širdelė 
Tinginužį bernelį:

10. Kvietelius sėjo, — 
N’išvarinėjo, — 
Vandenužiu apleido.

17. Lietuviškos svotbinės dainos, I 257



3. DAINOS PER SUTARTUVES, ARBA SANDERYBAS

276

Sopytė

Var. 291

1. Ai, smūtnos liūdnos 
Mano dienužėlės 
Be tėvo, be motinėlės, 
Be brolių, be seselių,

2. O dar smūtnesnė
Mano širdužėlė: 
Ne tam kieme bernužėlis, 
Aš negaliu susieiti.

3. — Atjok, bernužėli, 
Baltas dobilėli, 
Subatos vakaružėlį 
Saulelei nusileidus.

4. Ten tu mane rasi, 
Mano bernužėli, 
Žaliam rūtų daržužėly 
Pas žaliąsias rūteles.

5. Rūteles skyniau, 
Vainiką pyniau, 
Su bernužiu kalbėjau
Vis meiliaisiais žodeliais:

6. — Bernužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
Kalba mudu žmonužėliai 
Daug neviernais žodeliais.

7. — Mergužėle mano, 
Balta lelijėle, 
Eik ant aukšto kalnužėlio, 
Kur pūs šiaurus vėjelis:

8. Vėjo pučiama, — 
Balta raudona, 
Žmonių kalbama, — 
Dar raudonesnė, — 
Nedboju nė kalbužėlių, 
Kad į širdį bernelis!

9. Tai retoj vietoj 
Dobilai augo 
Penkioms šešioms šakužėlėms 
Su devyniais žiedeliais,

10. Tai retoj vietoj 
Mergužė augo, 
Žmonių n’apkalbama, 
Susiedu vainojama.
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*277

Palienė

Var. 303, 417, 419

1. Aš anksti kėliau
Ir vėlai guliau: 
Šėriau bėrą žirgužėlį 
Baltaisiais dobilėliais;

7. Aš vakar dienelę 
Miestely buvau, 
Su žentužiais sukalbėjau, 
Dukrelę pažadėjau.

2. Dobilais šėriau, 
Tymu balnojau, 
Sidabružiu žabojau, 
Sidabrėliu žabojau.

8. — Motinėle mano, 
Sengalvėle mano, 
Ar bodiesi, motinėle, 
Mano jaunoms dienelėms?

3. O tik pamiršau, 
Nesusiskyniau 
Žalių rūtų kvietkužėlės 
Už juodos kepurėlės.

9. — Ei, cit, nežliumbki, 
Mano dukrytėlę, 
Sukrauts tavo kraitužėlis, 
Pilnos margos skrynelės.

4. Eičiau į darželį, 
Skinčiausi rūtelių, — 
Čia aš randu sesužėlę 
Labai graudžiai beverkiant.

10. — Kas iš tų skrynelių, 
Iš plonų drobelių: 
Nepažįstams bernužėlis, 
Bernužio giminėlė.

5. Eičiau į svirnelį, 
Klausčiau motinėlės: 
— Kas pravirkdė sesužėlę 
Graudžiomis ašarėlėms?

11. — Ei, cit, nežliumbki, 
Mano dukrytėlę, 
Gražus tavo bernužėlis 
Kaip sode obuolėlis.

6. — Sūnytėli mano, 
Dobilėli mano, 
Aš pravirkdžiau dukrytėlę 
Su meiliaisiais žodeliais.

12. 0 taip jis gražus, 
Baltas raudonas, 
Kaip sode obuolužėlis, 
Daržely bijūnėlis:

13. Kas dieną batuotas, 
Kasdien pentinuotas, 
Su povėlio plunksnužėle 
Už juodos kepurėlės.

259



*278

Blažienė

1. — Močiute mano, 
Sirdele mano, 
Prikelk anksti rytelį, 
Gaideliams negiedojus.

2. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
O ką veiksi, dukrele, 
Taip anksti atsikėlus?

3. — Močiute mano, 
Sirdele mano, 
Aš eisiu į darželį, 
Skinsiu žalias rūteles;

4. Eisiu į darželį, 
Skinsiu rūteles, 
Skinsiu žalias rūteles, 
Pinsiu sau vainikėlį;

5. Skinsiu rūtelę, 
Pinsiu vainiką, 
Dėsiuosi ant galvelės 
Kas nedėlios rytelį.

279

Viksvytė

Var. 235

1. Aš nusišėriau 
Bėrą žirgelį, —

3. — Bėgti nubėgsiu, 
Trivoti trivosiu, — 
Ten nelygūs laukeliai, 
Ten kalnuoti keleliai, — 
Nenutrivosiu.

Panedėlį po pietų 
Savo bėrą žirgelį 
Gerai balnojau.

2 k.

2. — Žirgeli mano, 
Juodbėrėli mano,

4. Per dirvą jojau, 
Žirgelis klimpo, 
Per pievą jojau,

Ar nubėgsi, žirgeli, Žirgelis ilso,
Į pusantro stundelio 
Šimtą mylelių?

Klimpsta ilsta žirgelis 
Dėl neviernių žodelių, 
Dėl neteisybės.
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5. Prijojau upę, — 
Srovės upelis, 
Gilus, vingus upelis, 
Mažas mano žirgelis, 
Neiškakėsiu.

6. Prijojau dvarą, 
Uošvės dvarelį, — 
Čiulba rykau paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely, 
Lakštingalėlė.

7. — Uošvele mano, 
Sena močiute, 
Neduok neleisk dukrelės 
Nė už vieno žentelio 
Kaip tik už manęs.

280
Venclovienė

1. Aš sėdėjau 
Dvare už stalelio, 
Aš rymojau 
Ant baltų rankelių;

5. Nukaldinčiau 
Geležų lenciūgą, 
Sukausdinčiau 
Jo kojas rankeles;

2. Aš rymojau 
Ant baltų rankelių, 
Aš žiūrėjau 
Pro stiklo langelį.

6. Sukausdinčiau
Jo kojas rankeles
Ir įmesčiau 
į gilų dumburj:

3. Ir ištiko 
Šiaurusis vėjelis, 
Ir supustė 
Žalių šilkų kuską.

4. Kad žinočiau 
Bernužį šalbierių, 
Nukaldinčiau 
Geležų lenciūgą;

7. Tu ten būki 
Žiemą vasarėlę, 
Tu žaliuoki 
Su žaliais maureliais.

8. Kad žinočiau 
Geresnį bernelį, 
Jį įleisčiau 
Į aukštą svirnelį,

9. Aš pakločiau 
Jamui patalėlį, 
Trijų eilių 
Baltus priegalvėlius.
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281

Kazakauskienė

l. Atjoja bernelis 
Per lygų laukelį, 
Žirgužį mudrindamas, 
Žemužę skardydamas.

2. Išeina mergelė 
Iš rūtų darželio, — 
Sušiuryta galvužėlė, 
Suklastyti plaukeliai.

3. Klausė bernužėlis 
Jaunos mergužėlės: 
— Kas šiurino galvužėlę, 
Kas suklastė plaukelius?

4. — Vėjelis pūtė, 
Rūtelės ūžė, — 
Siurin mano galvužėlę. 
Tai suklastė plaukelius.

5. Klausė bernužėlis 
Jaunos mergužėlės: 
— Ar yr namie motinėlė, 
Mano sena uošvelė?

6. — Namieje, berneli, 
Namieje, jaunasis, — 
Gul aukštame svirnely, 
Serga, labai negali.

7. — Uošvužėle mano, 
Motinėle mano, 
O ar leisi dukružėlę, 
Mano jauną mergelę?

8. — Neleisiu, ženteli, 
Neleisiu, jaunasis: 
Jauna mano dukružėlė, 
Jauna žmonių martelė.

9. — Leiski, motinėle, 
Leiski, širdužėle: 
Padyvys kaimynužėliai' 
Taip ilgai martaujančią.

10. — Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Ar gėrėjais bernužėliu, 
Bernelio tėviškėle?

II. — Ai, gražus bernelis, 
Mano bernužėlis, 
Kaip sode obuolužėlis, 
Daržely bijūnėlis.

12. Tarp vartų beržai, 
Po langu klevai, 
Graži kieme vejužėlė, 
Žyd balti dobilėliai.
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282
Piraitis

1. Atjojau kartelį, 
Atjojau ir antrą: 
— Pasakyk, mergele. 
Ar būsi tu mano, 
Ar būsi tu mano, ar ne? 
Negraudink širdelę tu mano!

2. — Tai ne mano valia, 
Tai močiutės galia: 
Neduod man tavęs mylėti, 
Anei su tavim kalbėti.

3. — Neklausyk, merguže, 
Ką močiutė šneka, 
Neklausyk, jaunoji, 
Ką šneka senoji, — 
Būsi tu manoji draugė, 
O aš tavo viernas bernelis.

4. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Imi tu mane kaip kitą, 
Po manim pasogos nėra.

5. — Man tavo pasoga
Yr nereikalinga: 
Tavo pasoga tu pati, 
Kaip ant dangaus žvaigždė graži.

6. — Dabar tu sakai:
„Kaip dangaus žvaigždė“, 
O po tam sakysi, 
Kad pasogos nėra.
— Saugok mane, dievai, ir nuo to, 
Kad nepamislyčiau aš ant to.

7. Saugok mane, dievai, 
Keliu beeinantį, 
Korok mane, dievai, 
Rytelį keliantį, 
Korok mane, dievai, visados, 
Kad nepamislyčiau niekados.

283
Sadauskienė

1. Atsigėręs ir pavalgęs, 
Reik močiutei dėkavoti, 
Vai, ai, ai, ai, ai, 
Reik močiutei dėkavoti .1

1 Po kiekvieno posmo panašiai lyruok: „Vai, ai, ai, ai, ai“ su antrosios eilutės 
žodžiais.

2. — Ei močiute, motinėle, 
Katrą duosi man dukrelę?

3. — Aš neduosiu tos dukrelės. 
Kuri moka šilkus verpti.
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4. — Kai neduosi tos dukrelės, 
Aš numirsiu gailestėliu.

5. Tai ta mano mylimoji, 
Pyragėliais penimoji.

6. Eina merga per lankelę, 
Auksorėlės ieškodama,

7. Susitinka seserėlę, 
Vainikėlių auksorėlę.

8. — O sesele lelijėle, 
Paauksink man vainikėlį.

9. Eina merga per aslelę 
Paauksintu vainikėliu.

10. — Ei močiute, motinėle, 
Kur kavosiv tą bernelį:

11. Ar po rūtoms, ar po mėtoms. 
Ar po baltu diemedėliu?

12. — Nei po rūtoms, nei po mėtoms, 
Tik po baltu diemedėliu.

284
Juškytė

1. Augin motužė 5. Atlėkė žąsins 
Su žąsų pulku, 
Sudrumstė vandenį 
Į juodą purvą.

Dvi dukterėli:
— Jauniausia, gražiausia, 
Tai mano būsi.

2. — Motuže mano, 
Senoji mano, 
Kam mane žadėjai 
Šelmiui berneliui?

6. Kol vandenėlis 
Nusistovėjo, 
Bernytis mergytę 
Sau perkalbėjo.

3. — Dukryte mano. 
Jaunoji mano, 
Ką vakar kalbėjai 
Su bernužėliu?

7. — Sūnyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kur dėsi mergelę 
Jauną parvedęs?

4: — Motuže mano, 
Senoji mano, 
Kalbino bernytis 
Į laivą sėsti.

8. — Pirksiu dvarelį, 
Sau tėviškėlę, 
Parvesiu mergelę 
Kaip lelijėlę.
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*285
Viksvytė

1. Augin, augin močiutė 6. — Tada mudu, bernužėli, 
Tada mudu ženysivos, 
Kad vilkutis puodą virs, 
0 laputė išmazgos;

Tąją vieną dukružę, 
Augindama mokindama 
Neketėjo išleisti.

2. Ir atjoja bernužis
Ant juodbėrio žirgužio: 
— Eik šen, eik šen, merguže, 
Kalbėsiva žodužį!

7. Kad meškutė šokį šoks, 
O zuikutis pašpieliuos, 
Tada mudu, bernužėli, 
Į vežimą susodins;

3. — Ei tu, šelmi, atsitrauk, 
Tu tik mane neprigauk, 
Aš tau jauna nesisiūliau, 
Nei po langu nestovėjau.

8. Kad plunksnelė gilyn grims, 
Akmenėlis viršum plauks, 
Tada mudu, bernužėli, 
Už stalelio pasodins;

4. Tu pragėrei namučius 
Ir nuo lauko rugučius, 
Tu pragersi mane jauną 
Ir nuo rankų žiedužius.

9. Kad paukšteliai pračiulbės 
Ir žuvelės prakalbės, 
Tada mudu, bernužėli, 
Kunigėlis vinčiavos;

5. — Mergužėle tu mano,
Lelijėle tu mano, 
Ar nū mudu ženysivos, 
Ar rudens Lauksiva?

«286
Viksvytė

Va r. 273

10. Kad kuoleliai pražydės, 
Ir tvorelės sumirgės, 
Tada mudu, bernužėli, 
Į lovelę suguldys.

1. Augo girioj dūlelė, 
Pagirėj sedulėlė, — 
Ei, augin, augin 
Močiutė dukrelę, 
Sau didžią užvadėlę.

2. Atvažiuoja sveteliai 
Per lygųjį laukelį, 
Ei, prašė meldė 
Seną motinėlę: 
— Žadėk savo dukrelę.
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3. Dukrelė prieidama, 
Burnelę glostydama: 
— Dar nežadėki 
Mane, motinėle, 
Nors šiuos vienus metelius:

4. Dar neaudžiau drobelių 
Su lendriniais skieteliais, 
Dar, motinėle
Mano širdužėle, 
Dar tave n’užvadavau.

5. Augo girioj klevelis, 
Pagirėj ąžuolėlis, 
Ei, augin, augin 
Tėvelis sūnelį, 
Sau didį užvadėlį.

6. Atvažiuoja viešnelės 
Per lygųjį laukelį, 
Ei, prašė meldė 
Seną tėvužėlį:
— Žadėk savo sūnelį.

7. Sūnelis prieidamas, 
Burnelę glostydamas: 
— Dar nežadėki 
Mane, tėvužėli, 
Nors šiuos vienus metelius:

8. Dar n’užariau laukelį 
Su palšaisiais jauteliais, 
Dar, tėvužėli
Mano sengalvėli, 
Dar tave n’užvadavau.

287

Pavalkienė

1. Augo kieme klevužis 
Ir jaunasis bernužis. (2 k.)

2. Pasamdyčiau meistružį, 
Kad pakirstų klevužį,

3. Kad pakirstų klevužį, 
Išskaidytų lentužes,

4. Išskaidytų lentužes, 
Padirbdintų laivužį,

5. Padirbdintų laivužį 
Ant jūrelių marelių.

6. Ir ištiko vėjelis, 
Ir sudraskė laivelį,

7. Ir sudraskė laivelį, 
Ir nuskendo bernelis,

8. Ir nuskendo bernelis 
Į jūrelių dugnelį.

9. Vaikščioj merga pamariais, 
Tais baltaisiais akmenims.

10. — Neverk, merga, neraudok, 
Gausi kitą bernelį.

11. — Kad ir gausiu pargausiu, 
Ale tokio negausiu.

12. — Gausi pypkę rūkantį, 
Tabokėlę uostantį,
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13. Tabokėlę uostantį, 
Arielkėlę geriantį.

15. Tabokėlę išbersiu, 
Arielkėlę išgersiu.

14. — Aš tą pypkę sukulsiu,
Tabokėlę išbersiu,

16. Arielkėlę išgersiu,
Jį per duris išstumsiu.

•288

Važnytė

1. Aušružėlei beauštant, 
Saulužėlei betekant, 
O dar mano mergužėlė 
Saldžiu miegu bemiega.

2. — Kelk, dukrele, nemiegok, 
Margą dvarą nusišluok, 
Nusišlavus margą dvarą, 
Nuklastyk vejelę.

3. Man dvarelį bešluojant, 
Žalią veją beklasčiant, 
Aš pamačiau bernužėlį 
Per lauką atjojant.

4. — Mesk šluotelę į šalį, 
Leisk žirgelį į stainią, 
Duok žirgeliui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

5. Man žirgelį bešeriant. 
Vandenėlį benešant, 
Aš pamačiau bernužėlį 
Labai graudžiai verkiant.

6. — Cit, neverk, berneli, 
Ramink savo širdelę, 
Rasi leis motinėlė 
Šitą rudenėlį.

7. Kiek yr sode obelų, 
Ant obelų obuolių, 
Kuo gražiausią pasiskink, 
Patsai suvalgyki.

8. Kiek yr kieme klėtaičių, 
Zėdnoj klėty mergaičių, 
Kuo jauniausią pasiskirk, 
Tai sau palaikyki.

9. Lelijėlės žyd baltai, 
Bijūnėliai raudonai, 
Žyd ir mano mergužėlės 
Jaunosios dienelės.

10. Bijūnėlis peržydės, 
Tai jis saldžiai nekvepės, 
Prapuls mano mergužėlės 
Jaunosios dienelės.
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*289

Viksvytė

Var. 292

1. Devyni metai, 
Ne viena diena, 
Kai rūteles pasėjau, — 
Nė diegužis nedygo.

2. O ir išdygo 
Žalia liepelė, 
Viršūnužėj kvietkelė 
Su devynioms šakelėms,

3. O kas šakelė, 
Raiba gegelė 
Ryts vakaras kukavo, 
Ryts vakaras alsavo,

4. Ik iškukavo, 
Ik išalsavo 
Nuo močiutės dukrelę, 
Nuo brolelio seselę.

5. — Balnok, broleli, 
Bėrą žirgelį, 
Jok į Tilžės miestelį, 
Pirki aukso žiedelį,

6. O kai nupirksi 
Aukso žiedelį, 
Siųsdink jaunai mergelei 
Ant baltųjų rankelių.

7. — Te tau, mergele 
Mano jaunoji, 
Te tau aukso žiedelį, 
Duok man meilų žodelį.

8. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Megzdink šilkų tinklelį, 
Gaudyk marių žuvelę,

9. O kai sugausi 
Marių žuvelę, 
Siųsdink senai močiutei 
Ant baltųjų rankelių.

10. — Te tau, močiute 
Mano senoji, 
Te tau marių žuvelę, 
Leisk už manęs dukrelę.

11. — Dėkui, ženteli, 
Tėvo sūneli, 
Už marelių žuvelę, 
Už meiliuosius žodelius;

12. Dėkui, ženteli, 
Už tą žuvelę, — 
O tai leisiu dukrelę 
Savo jaunam ženteliui.
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*290
Dabkuvienė

Var. 315

1. Eisim lauką 
Pažiūrėti, 
Katras vėjas pūtė.

2. Pūtė šiaurys, 
Pūtė pietys, 
Pūtė rytvėjėlis.

3. Mano tėvo 
Nauji dvarai, 
Stikliniai langeliai,

4. Mano močiutės 
Margi dvarai, 
Zerkolo langeliai.

5. Mano tėvelio 
Žali sodai, 
Raudoni obuolėliai,

•291
Dievienė

Var. 276

l. Ei, smūtnos liūdnos 
Mano dienužėlės 
Be tėvo, be motinėlės. 
Be brolių, be seselių,

2. 0 dar besmūtnesnė 
Mano širdužėlė:
Ne tam kieme bernužėlis, — 
Aš negaliu susieiti.

6. Mano močiutės 
Žali sodai, 
Raudonos vyšnelės.

7. Ok mergyte, 
Ok jaunoji, 
Nebūk labai mandra, —

8. Velug tavo 
Mandrumėlio, 
Rasi mano būsi,

9. Velug tavo 
Gražumėlio 
Šimtą mylių jočiau,

10. Velug tavo 
Didžių turtų 
Prie vinčiaus pastočiau.

3. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Atjok subatvakarėlj 
Saulelei besileidžiant.

4. Tu mane rasi, 
Bernyti mano, 
Žaliam rūtų daržely 
Pas žaliąsias rūteles.
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5. Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kalba mudu žmonužėliai 
Daug neviernais žodeliais.

6. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Nedboki nė kalbužėlių, 
Nedboki nė kalbelių.

7. Tai retoj vietoj 
Mergužė augo 
Zmonužių n’apkalbama, 
Susiedu n’išvainota.

8. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Eik ant aukšto kalnužio, 
Kur puč šiaurus vėjelis.

9. Vėjo pučiama, — 
Balta raudona, 
Žmonių kalbama, — 
Vis vainikuota.

10. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Nedboju kalbužėlių, 
Bil’ į širdį bernelis.

«292

Baltrušaičiukė

Var. 289

L — Eiva, sesele, 
Rugužių piauti, 
Ne miegužio miegoti, (2 k.)

2. Išsimiegosiv 
Mudvi, sąsele, 
Šventos dienos naktelę.

3. Devyni metai 
Kaip viena diena, 
Kai rūteles pasėjau, — 
Nė diegužis nedygo.

4. O ir išdygo 
Žalia liepelė 
Žaliam rūtų daržely.

5. — Brolyčiai mano, 
Jaunieji mano, 
Kirskit žalią liepelę, 
Skelkit baltas lenteles;

6. Kirskit liepelę, 
Skelkit lenteles, 
Padirbdinkit skrynelę 
Ant jovaro kojelių.

7. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Te tau marių žuvelę, 
Žadėk savo dukrelę.
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8. — Dėkui, ženteli, 
Už tą žuvelę 
Ir už meilų žodelį.

9. Aš nežadėsiu 
Savo dukrelę 
Į pakalnės kiemelį 
Už žvejužio bernelio:

10. Nemoka arti, 
Nei šieną piauti, 
Nei žagružės taisyti, 
Nei jautelių valdyti,

1. Ei, varė, varė 
Basa mergužėlė, 
Basa mergelė 
Šėmus jautužėlius, 
Basa mergelė 
Šėmus jautužius.

2. O ir sutiko 
Jauną bernužėlį, 
Jauną bernelį 
Ant vieškelužėlio, 
Jauną bernelį 
Ant vieškelužio.

3. Ei, sveikink, sveikink 
Mane, mergužėle, 
Jei nesveikinsi, 
Kalsiu kuolužėlį, 
Jei nesveikinsi, 
Kalsiu kuolužį;

11. Tik jis temoka 
Laive sėdėti, 
Laivo šniūrus taisyti, 
Vandenužiu vandruoti.

12. 0 jis priėjo. 
Jis privandravo 
Margąją karčemėlę,

13. Gėrė dienelę, 
0 ir naktelę 
Už baltojo stalelio, 
Už rinckojo vynelio.

293

Bakšaitienė

4. Kalsiu kuolelį, 
Tiesiu tinklužėlj, 
Spęsiu mergelę 
Ant vieškelužėlio, 
Spęsiu mergelę 
Ant vieškelužio.

5. Ui, ui, ui dievai 
Dievulužėliau, 
Kad aš neturiu 
Iščėstužėlio, 
Kad aš neturiu 
Iščėstužio:

6. Žmonių mergelės — 
Vis į tinklužėlj, 
Mano mergelė — 
Vis pro šalužėlę, 
Mano mergelė — 
Vis pro šalužę.

271



7. Ui, ui, ui dievai 
Dievulužėliau, 
Kad aš neturiu 
Seno tėvužėlio. 
Kad aš neturiu 
Seno tėvužio.

8. Mano tėvelis 
Užtarėjužėlis 
Jau seniai guli 
Aukštam kalnužėly, 
Jau seniai guli 
Aukštam kalnužy;

9. Aukštam kalnely, 
Sieroj žemužėlėj, 
Sieroj žemelėj 
Po velėnužėle, 
Sieroj žemelėj 
Po velėnuže.

10. Ant jo kapelio 
Palėjus rietė, 
Gale galvelės 
Rožė žydėjo, 
Gale galvelės 
Rožė žydėjo.

11. Kad dievas duotų 
Giedrą dienužėlę, 
Aš nusiginčiau 
Bėrus žirgužėlius, 
Aš nusiginčiau 
Bėrus žirgužius,

12. Aš nuganyčiau 
Tėvo kapužėlį, 
Aš nuskardyčiau 
Sierą žemužėlę, 
Aš nuskardyčiau 
Sierą žemužę;

13. Aš nuskardyčiau 
Sierą žemužėlę, 
Aš nubraukyčiau 
Ryto rasužėlę, 
Aš nubraukyčiau 
Ryto rasužę.

294

Venclovienė

1. — O kad aš buvau graži, 
Mergužėlė patogi, (2 k.)

3. O aš esmu mergelė, 
Motinėlės dukrelė,

2. Reikėj tavei atjoti, 
Žirgelį pailsinti.

4. Motinėlės dukrelė, 
Penkių brolių seselė,
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5. Turiu didį kraitelį, — 
Penkios margos skrynelės:

6. Viena plonų drobelių, 
Antra šilkų kuskelių,

7. Trečioj margoj skrynelėj — 
Vis plonų drobelių,

8. Ketvirtoje skrynelėj — 
Visi ploni marškinėliai,

9. Penktoj margoj skrynelėj — 
Gražiausios suknelės, 
Kartūniniai žiursteliai.

10. — Palūkėki, mergele, 
Dvejus trejus metelius,

11. Kur padėti kraitelį, 
Budavosiu svirnelį,

12. Budavosiu svirnelį 
Ant astuonių kantelių.

13. Su stikliniais langeliais. 
Bus klevinės grindelės.

14. — Aš tave belūkėsiu 
Ir kitą bežiūrėsiu.

295
Apie Birutę1

1. Ant marių krašto Palangos miestely, 
Kur gyven mūsų broliai žemajtėliai, 
Yr aukštas kalnas, Birute vadintas, 
Žalioms pušelėms viršuj apsodintas.

2. Ten, toj laimingoj žemėj bočių mūsų, 
Arti susiedų kuršėnų ir prūsų, 
Viežlyba, skaisti kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Birutė.

3. Nebuvo ana kokia karalaitė, 
Bet iš Palangos vargdienė mergaitė, 
Žemčiūgais brangiais ir aukso auskarais 
Negašavojos vaikštinėt pamariais.

4. Ji savo darbo marškinius dėvėjo, 
Trumpą rainuotą sijoną turėjo, 
Ant geltų kasų rūtų vainikėlis, 
Ant balto kaklo gintaro šniūrelis.

1 Si daina, matyti, ne paprastų žmonių yra sugalvota, bet aš ją čia įbraukiau dėl 
to, kad ją dainuoja Veliuonos šalyje.
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5. Kad vieną kartą broliai susitarę 
Išėjo anksti žvejoti j mares, 
Sesuo, nešdama pietus lauknešėlėj, 
Sutiko šviesų kunigaikštį kelyj.

6. Jisai Jaugaliaus dėdė Kęstuts buvo, 
Kursai Žemaičius valdė ir Lietuvą, 
Jojo tuo kartu kryžiokus naikinti, 
Kurie norėjo mumis nuvarginti.

7. Ant bėro žirgo, po meškos kalpoku, 
Su šviesiu ginklu, su rago saidoku, 
Auksines kilpas su pentinais spardė, 
O žirgs padkavoms šuoliais žemes ardė.

8. Išvydęs tikrą gražybę pas mares, 
Jaunai Birutei tokiais žodžiais tarė: 
— Kas nors tu esi, deivė ar mergelė, 
Priimk tą mano ranką ant šio kelio.

9. Aš visad ponu žemės buvau jūsų, 
O nuo šio laiko vyru tavo būsiu, 
Kur tave gavau pirmąkart matyti, 
Liepsiu tau namus puikius pastatyti.

10. Kalnas, ant kurio pažinai Kęstutį, 
Nuo tavo vardo bus vadints Birute. 
Čia tu gyvensi nuo vyro mylėta, 
Tu, kuri radai širdyj mano vietą.

11. Norint daug pačių turėt nėr man grieko, 
Prieš tave visas laikysiu už nieką.
Tą girdėdama, mergelė gėdinga, 
Jauna Birutė, skaisti, išmintinga,

12. Žemyn žydraines akeles nuleido, 
Atsidūsėjo ir puolė ant veido:
— Norint seniai jau prieš dievą Perkūną 
Prisiekiau būti čystatoj ant kūno,
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13. Bet kaip yr valia tokia tavo, pone, 
Teišsipildo širdinga malonė.
Visa taip padarė, kaip sakė Kęstutis: 
Ant kalno buvo išstatytas butas.

14. Birutė paskiau nuo jo numylėta 
Pagimdė sūnų Vytautą ant svieto.

«296
Kazakauskienė

Var. 297, 300, 304

1. Kad aš jojau per girelę, 
Kad aš jojau per žaliąją, 
Išgirdau girdėjau 
Gegutę kukuojant.

2. Ne gegutė kukavo, 
Nei raiboji alsavo, 
0 tiktai močiutė 
Dukrelę budino:

6. Ant juodbėrio žirgelio, 
Ant tymelio balnužėlio, — 
Tai tikrai pažinau, 
Tai mano bernelis.

7. Į dvarelį įjodamas, 
Kepurėlę pakeldamas: 
— Ei uošve močiute. 
Ar leisi dukrelę?

3. — Kelk, dukrele, pamigai, 
Jau dienelė netoli, 
Kelk, dukrele, pamigai, 
Drobių audėjėle.

4. — Seniai būčiau atsikėlus, 
Į stakleles įsisėdus, — 
Skauda man, močiute, 
Skauda man galvelė.

5. Į stakleles įsėsdama, 
Per langelį žiūrėdama, 
Pamačiau per lauką 
Bernelį atjojant.

8. — Seniai būčiau jau išleidus, 
Seniai būčiau jau išdavus 
Tą vieną dukrelę, 
Žmonių mylimąją.

9. Iš dvarelio išjodamas. 
Kepurėlę pakeldamas: 
— Lik sveika, uošvele, 
Laikykis dukrelę!

10. Liki sveika, uošvužėle, 
Laikykis sau dukružėlę. 
Laikyk sau dukrelę 
Nors šimtą metelių.

11. — Tu per vartus, 
Kits per antrus, — 
Tai vis man ženteliai, 
Žentai mylimieji.
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297
Rimeikytė

Var. 296, 300, 304

1. Kad aš jojau per girelę, 
Per šį žalią pušynėlį, 
Išgirdau girdėjau, 
Ką močiutė šneka:

2. — Kelk, dukryte, pamigai, 
Aukštam svirne pamigai, 
Jau aušta, jau aušta 
Baltoji aušrelė.

3. — Kad aš būčiau galėjusi, 
Seniai būčiau atsikėlus, — 
Skauda man, skauda man 
Baltoji galvelė.

4. Atsikėliau, atsisėdau, 
Pro langelį pažiūrėjau, 
Išvydau, kas atjoj 
Per lygų laukelį.

5. Atjoj, atjoj bernužėlis, 
Po juo šoka žirgužėlis, — 
Tai tikrai pažinau, 
Kad mano bernelis.

6. Į dvarelį įjodamas, 
Iš plintelės iššaudamas: 
— Išeik, išeik, uošvele, 
Atkelk man vartelius.

7. Uošvužėlė išeidama, 
Baltas rankas suplodama: 
— Sveiks atjojęs, ženteli, 
Sėski nuo žirgelio.

8. Sodin, sodin nuo žirgelio, 
Nuo mano juodbėružėlio, 
Vadina, vadina 
Į aukštą svirnelį.

9. — Nei aš sėsiu nuo žirgelio, 
Nei purvinsiu čebatėlių: 
Per prasta, per prasta 
Močiutės dukrelė.

10. Aš nujosiu į tą dvarą 
Už jūrelių, už marelių, 
Ten gausiu, ten gausiu 
Sau jauną mergelę.

11. Į dvarelį įjodamas, 
Žirgelį muštrindamas, 
Šnekinau kalbinau 
Seną motinėlę;

12. Aš šnekinau, aš kalbinau 
Seną uošvę motinėlę: 
— Ar leisi, ar žadėsi 
Jauniausią dukrelę?

13. — Kad aš būčiau norėjusi, 
Seniai būčiau išleidusi 
Tą vieną mylimą 
Jauniausią dukrelę.

14. Tai neleisiu tau dukrelės, 
Nežadėsiu mylimosios, — 
Jok namo, jok namo, 
Tėvučio sūneli.
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15. Kad aš jojau per girelę, 
Per šį žalią pušynėlį, 
Nevydau, nevydau 
Po savim takelio.

17. Iš dvarelio išjodamas, 
Kepurėlę pakeldamas: 
— Sudiev, sudiev, uošvele, 
Daugiau nelankysiu!

16. Rodos, gražus žirgužėlis 
Ir bagotas bernužėlis, — 
Negavau, negavau 
Sau jaunos mergelės.

18. Laikyk, laikyk sau dukrelę, 
Laikyk savo mylimąją, 
Kol atjos, kol atjos 
Norimi ženteliai.

*298

Daškauskienė

1. Kalb kaimynužiai, 
Kalb susiedužėliai, 
Kalba ir drauguolužiai.

5. Ten rasiu smagius, 
Ten rasiu linksmus, — 
Anytą belaukiančią.

2. Atsikalbėkit 
Kojas rankužėles, 
Ne mane siratužę.

6. Tu pasigesi 
Mane, motinėle, 
Su viena nedėluže,

3. O aš išeisiu 
Sį rudenužėlį, 
Paliksiu jums ruimužį,

7. Kai tu nerasi 
Svirne skrynužėlių, 
Seklyčioj audėjužės.

4. Paliksiu smūtnus, 
Paliksiu liūdnus, 
Močiutę beverkiančią.

8. Sauks mane varpais 
Ir vargonužėliais, 
Verks mane du brolužiai,

9. Neatšauks varpais, 
Nei vargonužėliais, 
Nea'tverks du brolužiai.
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*299
Sinkuvienė

Var. 46

1. Kas bernelio pamislyta, 
Bernužėlio sumislyta: 
Aukso žiedelį nukaldinti 
Ir mano vardelį įmušdinti.

2. — Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo žiedelio nedėvėsiu: 
Kas dienužę gėrei uliavojai, 
Karčemoj už stalo pernakvojai.

3. Kas bernelio pamislyta, 
Bernužėlio sumislyta: 
Šilkų kuskelę nupirkdinti 
Ir mano vardelį įmušdinti.

4. — Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo kuskužės nedėvėsiu: 
Tu pragėrei jautelius 
Ir nuo lauko rugelius.

5. Kas bernelio pamislyta, 
Bernužėlio sumislyta: 
Šilkų kasninką nupirkdinti 
Ir mano vardelį įmušdinti.

6. — Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo kasninko nedėvėsiu: 
Tu pragėrei jautelius 
Ir marguosius dvarelius;

7. Tu pragėrei bėrus žirgelius 
Ir marguosius dvarelius, 
Tu pragersi mane jauną 
Ir nuo rankų žiedužius.

300
Džiaugytė

Var. 296, 297, 304

1. — Kelk, dukryte, pamigai, 
Lelijėle, pamigai: 
Jau aušta aušrelė, 
Jau teka saulelė.

2. — Seniai būčiau atsikėlus, 
Į stakleles įsisėdus, 
Skauda man, skauda man. 
Močiute, galvelė.

3. Atsikėliau, atsisėdau, 
Pro langelį pažiūrėjau, 
Aš pamačiau, kas atjoj 
Per lygų laukelį:

4. Atjoj, atjoj viens bernelis, 
Po juomi šoka bers žirgelis, — 
Tai tikrai pažinau, 
Kad mano bernelis.
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5. Prie dvarelio prijodamas, 
Iš plintelės iššaudamas: 
— Išeik, išeik, uošvele, 
Atkelk man vartelius.

6. Uošvužėlė išeidama, 
Baltas rankas suplodama: 
— Sveiks atjojęs, ženteli, 
Prašau nuo žirgelio!

7. — Nei -aš sėsiu nuo žirgelio, 
Nei aš duosiu tau rankelės: 
Ar leisi, ar duosi, 
Močiute, dukrelę?

8. — Seniai būčiau išleidusi, 
Seniai būčiau išdavusi 
Tą vieną, tą vieną 
Jauniausią dukrelę.

9. Iš dvarelio išjodamas, 
Kepurėlę pakeldamas: 
— Sudiev, sudiev, uošvele, 
Daugiau nelankysiu!

10. Jau daugiau nelankysiu, 
Uošvužėlė nevadinsiu, — 
Laikyk sau, laikyk sau. 
Močiute, dukrelę:

11. Laikyki sau, laikyki sau. 
Motinėle, dukružėlę, 
Kol atjos, kol atjos 
Norimi ženteliai.

301

Kasiulienė

l. Koks stroks be pačios, 
Ilgu laukti subatos, 
Kada mišios, kada kitos,! % 
Kada mudu vinčiavos. Į

2. Parsiduočiau visus rykus, 
Pirkčiau pačiai čeverykus: 
Tai man gaila pačios, 
Nelaikyčiau basos.

3. Parsiduočiau ir ožkaitę, 
Pirkčiau pačiai sukenkaitę: 
Tai man gaila pačios, 
Nelaikyčiau nuogos.

4. Parsiduočiau kumelaitę, 
Pirkčiau pačiai kepuraitę: 
Tai man gaila pačios, 
Nelaikyčiau plikos:

5. Tai man gaila pačios, 
Nelaikyčiau plikos, 
Nelaikyčiau plikos, 
Во man gaila pačios.
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•302
Daškauskienė

Var. 420, 480

1. Lėkė vanagas, 
Lėkė vanagas, 
Lėkė vanagas I 2 k i 
Į pakalnę. J

2. Toje pakalnėj 
Žalia lankelė,

3. Toje lankelėj 
Rūtų darželis,

4. Tame rūtų darže 
Dvi seseli,

5. Tiedvi seseli 
Graudžiai verkia.

6. — O ko jūs verkiat, 
Dvi seseli?

7. — Ką mes neverksiv, 
Dvi seseli:

8. Ar mum močiutė 
Kraitelį krovė,

9. Ar mum tėvelis 
Dalelę skyrė,

10. Ar mum seselės 
Salelėj ėjo,

11. Ar mum broleliai 
Lauku lydėjo?

12. Tamsi naktelė 
Kraitelį krovė,

13. Šviesus mėnulis 
Dalelę skyrė,

14. Siaurus vėjelis 
Lauku lydėjo,

15. Žvaigždės seselės 
Salelėj ėjo.

•303
Teresienė

Var. 277, 417, 419

1. O kad aš ėjau 
Pro rūtų darželį, 
Aš pamačiau sesužėlę 
Žaliam rūtų daržely.

2. O aš įėjau 
Ir susiskyniau 
Žalių rūtų kvietkužėlę 
Už juodos kepurėlės.

1 Žemiau panašiai lyruok kiekvieną posmą.
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3. O aš, įeidamas 
Į rūtų darželį, 
Randu savo sesužėlę 
Labai graudžiai beverkiant.

4. — Motinėle mano, 
Širdužėle mano, 
Kam pravirkdei sesužėlę 
Taip graudžioms ašarėlėms?

5. — Aš vakar dienelę 
Turgužy buvau, 
Su žentužiais kalbėjau, 
Dukrelę pažadėjau.

6. — Motinėle mano, 
Širdužėle mano, 
Nepažįstu bernužėlio, 
Bernužio giminėlės.

7. — Dukrytėle mano, 
Lelijėle mano, 
Gražus tavo bernužėlis, 
Bernužio giminėlė:

8. Kasdien žiuponuotas, 
O ir pentinuotas, 
Su povine plunksnužėle 
Už juodos kepurėlės.

•304
Viksvytė

Var. 296, 297, 300

1. — Kelk, dukryte, pamigai. 
Kelk, jaunoji, pamigai 
Jau seniai, per ilgai 
Aukštame svirnely.

2. — Seniai būčiau atsikėlus, 
Į darželį nusiėjus, 
Skauda man, skauda man. 
Močiute, galvelę.

3. Ir atjojo bernužėlis 
Per lygųjį laukužėlį: 
— Ar leisi, ar duosi 
Jauniausią dukrelę?

4. — Tai netiesa, žentužėli, 
Tai nevierni žodužėliai: 
Neleisiu, neduosiu 
Jauniausią dukrelę,

5. Tai neleisiu, tai neduosiu 
Tą jauniausią dukružėlę, 
Tą vieną mylimą 
Jauniausią dukrelę.

6. — Sudiev, sudiev, uošvužėle. 
Sudiev, sudiev, sengalvėle, 
Liksi sveika, uošvužė, 
Daugiau nesugrįšiu.

7. Jau aš daugiau nesugrįšiu, 
Nei uošvele nevadinsiu, 
Liksi sveika, uošvužė, 
Daugiau nelankysiu.

8. — Sugrįžk, sugrįžk, žentužėli. 
Sugrįžk, tėvo sūnužėli, 
Tai leisiu, tai duosiu 
Jauniausią dukrelę.
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9. Ir sugrįžo žentužėlis, 
Tas tėvelio sūnužėlis, — 
Tai leido, tai davė 
Jauniausią dukrelę,

10. O tai leido, o tai davė 
Tą jauniausią dukružėlę, 
Tą vieną mylimą 
Jauniausią dukrelę.

•305

Satnuolienė

1. Šėriau žirgelį 
Tris nedėlias, 
Balnojau žirgelį 
Per tris dienas.

2. Klausė mane mergytė, 
Kur aš josiu, 
Klausė mane jaunoji, 
Kur aš josiu.

3. — Aš josiu, mergyte, 
l turgelį, 
Aš josiu, jaunoji, 
l turgelį.

4. Klausė mane mergytė, 
Ką aš pirksiu, 
Klausė mane jaunoji, 
Ką aš pirksiu.

5. — Aš pirksiu mergelei 
Šilkų šiūbą, 
Aš pirksiu jaunajai 
Šilkų šiūbą.

6. Mergyte, šiūbelę 
Bedėvėsi 
Ir mano vardelį 
Minavosi.

7. Šėriau žirgelį...

(7, 8, 9 ir 10 posmus taškuok 
kaip 1, 2, 3 ir 4)

11. — Aš pirksiu mergelei 
Aukso žiedą, 
Aš pirksiu jaunajai 
Aukso žiedą.

12. Aukso žiedelį 
Bedėvėsi, 
Bernelio vardelį 
Minavosi.

13. Šėriau žirgelį...

(1, 2, 3 ir 4 taip pat dainuoja ką 
nors perkant ir taip baigia:)

14. — Po dvejų metelių 
Aš sugrįšiu 
Ir tave, mergyte, 
Aš atimsiu.
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*306
Teresienė

Var. D 266, 421

1. Tupi gegužėlė, 
Lakštingalužėlis 
Ant putinėlio žiedo.

2. Stovi brolelis, 
Ans raitelėlis, 
Ant pervazėlio tilto.

3. — Ai, ko tu stovi, 
Ko tu nejoji?
Jau seniai tave 
Tėvelis laukia.

4. — Ai, tegu laukia, 
Tegu nelaukia, 
Juk žino patsai, 
Kad aš negrįšiu.

5. Tupi gegužėlė, 
Lakštingalužėlis 
Ant putinėlio žiedo.

6. Stovi brolelis, 
Ans raitelėlis, 
Ant pervazėlio tilto.

7. — Ai, ko tu stovi, 
Ko tu nejoji? 
Jau seniai tave 
Močiutė laukia.

8. — Ai, tegu laukia, 
Tegu nelaukia, 
Juk žino pati, 
Kad aš negrįšiu.

9. (Taip dainuoja, kad laukia 
brolelis, seselė ir pagaliau 
mergelė, — ir taip baigia:)

10. Grįžti sugrįšiu, 
Lankyt lankysiu, 
O rudenėlį patsai atimsiu.

307

Barisienė, Juškytė, 
Bakšaitienė

1. Sėjau rūtą ir kalbėjau, 
Vai kukū, 
Dyk, rūtele, dyk, žalioji, 
Siluogėlė žydi.

2. Dygo rūta, dygo mėta, 
Vai kukū,
Dygo žalios levendrėlės, 
Siluogėlė žydi.1

1 Panašiai žemiau kiekviename posme lyruok: po pirmosios eilutės „vai kukū“, 
o po antrosios „šiluogėlė žydi.“
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3. Eičiau klausčiau pas močiutę: 
— Katrų skinti į kvietkelę?

4. — Skink, dukrele, skink, jaunoji, 
Žalių rūtų garbiniuotų.

5. Eičiau klausčiau pas močiutę: 
— Katrų pinti vainikėlį?

6. — Pink, dukrele, pink, jaunoji, 
Žalių rūtų garbiniuotų.

7. Eičiau klausčiau pas močiutę: 
— Katrų dėti ant galvelės?

8. — Dėk, dukrele, dėk, jaunoji, 
Žalių rūtų garbiniuotų.

9. Siuntė mane motinėlė
Į dunojų vandenėlio.

10. Ir ištiko rytvėjėlis, 
Ir nupūtė vainikėlį.

11. Ir atplaukia žūklijėliai , 
Zūklijėliai žvejonėliai.

1

12. — Žūklijėliai žvejonėliai, 
Ar nematėt, ar neradot 
Mano vainikėlio?

13. Vienas tarė: — Mes nematėm? 
Antras tarė: — Neregėjom!

14. Trečias tarė bernužėlis: 
— Ką mums duosi, — pasakysim.

15. — Vienam duosiu vario luotą, 
Antram duosiu aukso irklą,

16. O šiam trečiam bernužėliui 
Pati teksiu — nutekėsiu.

•308
Blažienė

Var. 251, 267, 274, D 476

1. Žalioj lankelėj balti dobilėliai, — 
Uliavojo dvi seseli. 
Šienelį grėbdami.

2. — Eik, sesuo, namo, seserėle, namo, 
Žada tave ponas tėvas 
Už kriaučiuko vaiko.

3. — Nei eisiu namo, nei būsiu jojo, 
Žino mano ponas tėvas, 
Koks kriaučiuko darbas:

' Bakšaitienės variantas: Ir sutikau tris žuklėdžius. 
Tris žuklėdžius, žūklėdėlius.
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4. Adata rankoj, siūlelis antroj, — 
Visus. darbus pametusi, 
Reiks siūlelius verpti.

5. Žalioj lankelėj... (lyruok 1 posmą)

6. — Eik, sesuo, namo, seserėle, namo, 
Žada tave ponas tėvas 
Už šiaučiuko vaiko.

7. Nei eisiu namo... (3 posmas)

8. Ylelė rankoj, drotelė antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks droteles verpti.

9. Žalioj lankelėj... (1 p.)

10. — Eik, sesuo, namo, seserėle, namo. 
Žada tave ponas tėvas 
Už kalviuko vaiko.

11. — Nei eisiu namo... (3 p.)

12. Kūjelis rankoj, replelės antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks dumpleles dumpti.

13. Žalioj lankelėj... (7 p.)

14. — Eik, sesuo, namo, seserėle, namo, 
Žada tave ponas tėvas 
Už kareivio duoti.

15. — Nei eisiu namo... (3 p.)

16. Kardelis rankoj, plintelė antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks plintelė šveisti.

17. Žalioj lankelėj... (J p.)
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18. — Eik, sesuo, namo, seserėle, namo, 
Žada tave ponas tėvas 
Už bendoriaus vaiko.

19. — Nei eisiu namo... (3 p.)

20. Kirvelis rankoj, šulelis antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks skiedreles rinkti.

21. Žalioj lankelėj... (1 p.)

22. — Eik, sesuo, namo, seserėle, namo, 
Žada tave ponas tėvas
Už čigono vaiko.

23. — Nei eisiu namo... (3 p.)

24. Kumelė rankoj, kančiukas antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks višteles vogti,

25. (Dainuoja dar:)

a) Už šienpiūvio vaiko... 
Dalgelis rankoj, budelė antroj, — 
... Reiks šienelį grėbti.

b) Už špilmono vaiko... 
Smuikelis rankoj, šmicelis antroj, — 
... Reiks kazoką šokti.

26. Žalioj lankelėj... (1 p.)

27. ... Už artojo vaiko.

28. — Tai eisiu namo, tai būsiu jojo, — 
Lengvas darbas artojėlio: 
Žagrelė rankoj,

29. Žagrelė rankoj, botagėlis antroj, — 
Visus darbus pametusi, 
Reiks jautelius ginti.
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«309
Juškytė

1. — Motinėle tu mano, 
Sengalvėle tu mano,

6. Tai ne dėkui močiutei,

. 2 k.

Kad mažą valioj auginai,. 
Valioj auginai, 
Ilgai migdinai, 
Man kraitelio nesukroveL.

Ar žadi leisti 
Jauniausią dukrelę 
Už vargdienio bernelio?

2. — Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Nežadu leisti 
Jauniausią dukrelę 
Už vargdienio bernelio.

7. — Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Tai tu susikrausi 
Didelį kraitelį, 
Už bernelio kai nueisi.

3. — Motinėle tu mano, 
Sengalvėle tu mano, 
Tai žadėk leisti 
Mane jauną dukrelę 
Už vargdienio bernelio.

8. — Motinėle tu mano, 
Sengalvėle tu mano, 
Jau nebus čėsas 
Man kraitelį krauti, 
Už bernelio kai nueisiu.

4. — Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Ar tu nebijosi 
Didelio vargelio 
Už vargdienio bernelio?

9. — Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Bars anytėlė, 
Bėgs puodelėlis, 
Budins jaunas bernužėlis.

5. — Motinėle tu mano, 
Sengalvėle tu mano, 
O tai nebijosiu 
Didelio vargelio 
Už vargdienio bernelio.

10. — Motinėle tu mano, 
Sengalvėle tu mano, 
Pūsta puodelio, 
Pūsta anytėlės, — 
Atgal grįšiu pas močiutę.

И. — Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Netiesą kalbi, 
Mano dukrytėle: 
Nesugrįši pas močiutę.
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310
Pilipauskienė

Var. D 108, 984

l. — Bajorėli, ką dūmoji, 
Kad pas mane neatjoji? 
— Neturiu ukatos l o , 
r> . . x 2 k.Pas tave siratą. J 
— Ai tu, bajor, bajorėli, 
Aš už tavęs netekėsiu: 
Tu nežinai nieko, 
Tu neturi nieko!1

1 Žemiau po kiekvieno posmo panašiai somuok: „Ai tu, bajor...“

2. Žirgelis vaško, 
Kai užsėdi, braška.

3. Balnelis ridiko 
Bajorėliui pritiko.

4. Kardelis prie šalies, 
Kad pažiūriu — šakalys.

5. Žiuponėlis karmazino, 
Kad pažiūriu — rudo milo.

6. Sermėgėlė gelumbinė, 
Kad pažiūriu — pilko milo.

7. Kepurėlė vienų kiaunių, 
Kad pažiūriu — ožio kailio.

8. Kepurėlė širminė, 
Kad pažiūriu — skūrinė.

9. Kuskužėlė žalio šilko, 
Kad pažiūriu — pakulinė.

10. Salbierkėlė aksominė, 
Kad pažiūriu — kanapinė.

11. Apkaklėlė švabskinė, 
Kad pažiūriu — nuobraukinė.

12. Marškinėliai perkeliniai, 
Kad pažiūriu — pakuliniai.

13. Kelnelės zomšinės 
Neaptenka šikinės.

14. Pirštinėlės zomšinės, 
Kad pažiūriu — megztinės.

15. Kam tu, šelmi, viliojai, 
Sava neturėdams?

16. Cebatėliai nauji, 
Užkulnėliai kiauri,

17. Cebatėliai vaksavoti, 
Kad pažiūriu — vakar vogti,

18. Cebatėliai žalios skūros, 
Kad pažiūriu — šunienos.

19. Pirštinėlės zomšinės, 
Kad pažiūriu — ožienos.

20. Kepurėlė suknienos, 
Kad pažiūriu — šunienos.

288



*311
Sadauskienė

19. Lietuviškos svotbinės dainos, I

l. Už jūrelių, 7. Antrą lauką 
Privažiavo,Už marelių

2.

3.

4.

5.

6.

Trys kazokai 
Kortoms ėjo, 
E, e, e, e, e, 
Trys kazokai 
Kortoms ėjo.1

Taip ilgai 
Kortoms ėjo, 
Kol tėvelį 
Perkalbėjo.

Ne taip greita 
Perkalbėjo, — 
Tėvs dukrelę 
Pažadėjo.

Ir pakinkė 
Šešis žirgus, 
Įsodino
Į karietą;

Įsodino
Į karietą 
Ir išvežė 
Vilniaus miesl

Pirmą lauką 
Privažiavo, 
Mūs seselė 
Ir nuliūdo;

2 k.

i

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Jau seselė 
Graudžiai verkė;

Trečią lauką 
Privažiavo, — 
Mūs seselė 
Jau prašneko:

— Kuo tėveliui 
Nusidėjau, 
Kad jums mane 
Pažadėjo?

Kazokėliai, 
Mieli broliai, 
Kodėl pas jus 
Ne kaip pas mus:

Pas mus kalnai 
Vis auksiniai 
Ir tilteliai 
Sidabriniai,

Pas jus kalnai 
Akmeniniai 
Ir tilteliai 
Murmuliniai;

Pas mus rūtos 
Garbiniuotos 
Ir seselės 
Vainikuotos,

Visur žemiau laskuok: „E, e, e, e, e“ su dviem paskutinėm eilutėm.
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14. Pas jus broliai 16. Pas jus kraujo 
Upė teka 
Ir broleliai 
Graudžiai verkia.

Su kardeliais, 
Cebatėliai 
Pentinuoti;

15. Pas mus vyno 17.
Upė teka
Ir broleliai
Gražiai šneka,

18. Mūsų žemė 
Be karaliaus- 
Ėmė brolius 
Po nevalios.

312
Staniulytė

Kazokėliai, 
Mieli broliai, 
Išvarykite 
Kryžiokus.

I. — Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Ką aš jauna sulauksiu? (2 k.)

4. Ar tu bijojai, 
Mano mergele, 
Mano žilos galvelės?

2. 0 aš sulaukiau, 
Jauna būdama, 
Našlužio atjojančio.

5. Tu nesirūpink, 
Mano mergele, 
Kad ir žila galvelė:

3. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Kodėl neini už manęs?

6. Ir česnakėlio 
Balta galvelė, 
Bet jo žali laiškeliai.

313
Senkauskienė

l. Ei tu, berneli, 
Tu mano šalbierėli, 
O ko atjojai 
Sį mielą rudenėlį?

2. Juk tu žinojai, 
Kad aš vargų mergelė, 
Juk tu žinojai, 
Kad gailių ašarėlių.
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3. Ne motinėlė 
Manik kraitelį krovė, 
Ne tėvutėlis 
Manik dalelę skyrė;

4. Ne tėvutėlis 
Atanik dalelę skyrė, 
Ne brolužėlis 
Manik rangelę rengė;

5. Ne brolužėlis 
Manik rangelę rengė, 
Ne seserėlė 
Man vainikėlį pynė;

6. Ne seserėlė 
Man vainikėlį pynė, 
Ne seserėlė 
Manik šalia sėdėjo;

7. Ne seserėlė 
Manik šalia sėdėjo, 
Ne seserėlė 
Mane lauku lydėjo, —

1. Ai, už ką, dėl ko, 
Mano mergužėle, 2 
Jaunimužy nebuvai?

2. — Nespėjau, bernyti, 
Nespėjau, jaunasis, 
Neturėjau čėselio:

8. Naktis močiutė 
Manik kraitelį krovė, 
Mėnuo tėvelis 
Manik dalelę skyrė;

9. Mėnuo tėvelis 
Manik dalelę skyrė, 
Sietyns brolelis 
Manik rangelę rengė;

10. Sietyns brolelis 
Manik rangelę rengė, 
Žvaigždė sesutė 
Man vainikėlį pynė;

11. Žvaigždė sesutė 
Man vainikėlį pynė, 
Žvaigždė sesutė 
Manik šalia sėdėjo;

12. Žvaigždė sesutė 
Manik šalia sėdėjo, 
Žvaigždė sesutė 
Mane lauku lydėjo.

314
Teresienė

Var. 263

3. Loveles dariau,
! k. Rūteles sėjau,

Šlaviau kiemo vejelę;

4. Ai, šlaviau, šlaviau 
Kiemo vejužėlę, 
Laukiau jaunų svetelių.
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5. O ir prijojo 
Pilnas dvaružėlis 
Vis jaunųjų svetelių:

Ю. O kai privažiuosi 
Aukštąjį kalnelį, 
Sustok, mano berneli,

6. Pusantro šimtelio 
Bernelio brolelių, — 
N’ištenku dovanėlių.

II. Sustok, bernužėli, 
Stabdyk pulkužėlį, 
Aš eisiu pas močiutę.

7. — Ai, nesibodėk, 
Mano mergužėle, 
Mano jaunais broleliais:

12. Prieš kalną eidama, 
Ant kapo puldama: 
— Kelki, mano močiute,

8. Kad vienam duosi, 
Antram žadėsi, 
Treciam pasikloniosi.

13. Kelki, motinėle 
Mano širdužėle, 
Užtark mane, močiute,

9. — Kinkyk, bernužėli, 
Bėrus žirgužėlius, 
Važiuosiu pas močiutę,

14. Nuo šaunių žodelių, 
Nuo šiaurių vėjelių, 
Nuo gailių ašarėlių.

315
Mikštienė

Var. 290

1. Eičiau lauką
Pažiūrėti,
Katras vėjas pūtė. (2 k.)

5. Aš jai tariau:
— Padėk dievas, — 
Ji man nė žodelio.

2. Pūtė šiaurys, 
Pūtė pietys, 
Pūtė rytvėjėlis.

6. — 0 mergyte, 
0 jaunoji, 
Ko tu taip didžiuojies,

3. Penkių metų
Mergužėlė
Lankoj šieną grėbė,

7. Ko tu taip
Labai didžiuojies?
Tu mane nenori!

4. Šešių valsčių
Bernužėliai
Pas mergytę jojo.

8. — Mano tėvelio 
Margi dvarai, 
Zerkolo langeliai;
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9. Mano močiutės 
Vyšnių sodai, 
Raudonos uogelės.

13. Aš dėl tavo 
Protužėlio 
Paspiovęs atstočiau.

10. — Mergužėle 
Lelijėle, 
Rasi mano būsi?

14. Kas iš tavo 
Gražumėlio, 
Kad ne protužėlis;

11. Aš dėl tavo 
Gražumėlio 
Šimtą mylių jočiau;

15. Kas iš tavo 
Puikių rūbų, 
Kad ne verpėjėlė;

12. Aš dėl tavo
Puikių rūbų
Nors j vinčių stočiau;

16. Kas iš tavo 
Aukšto kraičio, 
Kad ne audėjėlė.

*316
Norvilienė

1. Kad aš buvau mergelė, 
Vargdienužė mergelė, 
Kaip gegutė kukavau,! % 
Žmonužių apkalbama;J

5. Buvo joti pas mergą, 
Pas vienturtę dukrelę, 
Kur pas močiutę augus, 
Vargužio n’išpažino:

2. Kaip gegutė kukavau, 
Žmonužių apkalbama, 
Kaip lendružė siūbavau, 
Vėjelio papučiama.

6. Kur nekėlė rytelio, 
Kur nekūrė ugnelės, 
Kur nekūrė ugnelės, 
Neėjo prie girnelių;

3. Kad aš buvau mergelė, 
Mergužė nepatogi, 
Aš nesakiau: — Berneli, 
Vesk mane siratėlę!

7. Kur nėjo prie girnelių, 
Kur negrėbė šienelio, 
Kur negrėbė šienelio, 
Kur nepiovė rugelių.

4. Buvo tau nelankyti, 
Žirgelio nealsinti, 
Buvo joti, berneli, 
Tau į kitą kiemelį;

8. Pasimislyk, berneli, 
Kad neturiu močiutės, 
Aš neturiu močiutės, — 
Nėr kam krauti kraitelio.
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9. — Nesirūpink, mergele, 
Kad neturi kraitelio, 
Kukuoj girioj gegelė, 
Ulduoj girioj karveliai;

10. Kukuoj girioj gegelė, 
Ulduoj girioj karveliai, 
Kas jiems davė balselį 
Ir raibąsias plunksneles?

11. Tai tau duos, mergele, 
Tą didįjį kraitelį 
Už rankelių darbelius, 
Už meiliuosius žodelius.

•317
Bakšaitienė

Var. 158, 335, 347

l. Nesiženyčiau 
Dvejus trejus metelius, 
Pakol išeitų
To bagočiaus dukrelė;

2. O kai ta išeis
To bagočiaus dukrelė, 
Aš parsivesiu 
Vargdienužę mergelę.

3. O ir atjojo
To bagočiaus sūnelis, 
Ei, kalbin šnekin 
Vargdienužę mergelę.

4. — Jok tu pro šalį, 
Tu bagočiaus sūneli, 
Aš tau nelygi — 
Vargdienužė mergelė.

5. O aš neturiu 
Aukselio nei perlelio, 
O aš neturiu 
Žalių šilkų kuskelės.

6. — Kad dievas duotų 
Dvejus gerus metelius, 
Tai tu turėsi 
Aukselio ir perlelio;

7. Tai tu turėsi 
Aukselio ir perlelio, 
Tai tu turėsi 
Žalių šilkų kuskelę.
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*318
Blažienė

1. O ant lankos, 
Ant rinkos, — 
Ten šinkaunaį n , \ 2 KKarčema; J

2. Ten šinkauna
Karčema, 
Sinkarkaitė
Yr jauna.

3. — Sinkarkaitė
Jaunoji, 
Statyk alaus 
Uzboną.

4. — Kad statysiu 
Uzboną, 
Nusivilki
Ziuponą.

*319
Juškytė

Var. 12, 40, 82, 2(

Г. Sėdžiu už stalo,
Žiūriu pro langą:
0 kas ten atjojai
Viešu kelužiu? J

2. Atjoj našlužis 
Ant juodo kuino, — 
Našlelio kuinelis 
Tai klupinėjo.

5. — Kam aš vilksiu 
Ziuponą, 
Kad aš turiu 
Pinigų.

6. — Kad tu turi 
Pinigų, 
Veski mano 
Dukterį.

7. Karčemoje 
Kalbėjau, 
Karčemoje 
Gulėjau,

8. Karčemoje 
Gulėjau, 
Bažnytėlėj 
Vinčiavos.

)7, 390

3. — Ant ko pažinai 
Mane, mergužėle, 
Kad pavadinai 
Mane našleliu?

4. — Ant alksnio kilpelių, 
Ant juodo kuino, — 
Ant to pažinau 
Tave, našlužį.
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5. Našlį pamačiau, 
Ražą paėmiau, 
Po našlio kojelėms 
Raželiu braukiau.

6. Sėdžiu už stalo, 
Žiūriu pro langą: 
O kas ten atjoja 
Viešu kelužiu?

7. Atjoj bernelis 
Ant bėro žirgelio, — 
Bernelio žirgelis 
Tai šokinėjo.

8. — Ant ko pažinai 
Mane, mergužėle, 
Kad pavadinai 
Mane berneliu?

9. — Ant aukso kilpelių, 
Ant bėro žirgelio, — 
Ant to pažinau 
Tave, bernuži;

10. Ant to pažinau 
Tave, bernuži, 
Tai pavadinau 
Savo berneliu.

11. Rūtą paskyniau, 
Berną pagriebiau, 
Po berno kojelėms 
Rūtele braukiau.

•320
Kazakauskienė

Var. 644, D 598

1. Ei, jojau, jojau, 
Jodamas dūmojau: 
Kur aš josiu, 
Kur sustosiu, 
Kur šią naktį nakvosiu?

2 k.

2. Ei, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj našlelę, —• 
Ten aš josiu, 
Ten sustosiu, 
Ten šią naktį nakvosiu.

3.

4.

Ei, klojo, klojo 
Ji man patalėlį, 
Klojo ji man 
Patalėlį 
Pilkų akmenėlių.

Ei, guli, guli 
Ji man prie šalelės, 
Guli ji man 
Prie šalelės 
Kaip ledo lytelė.
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5. Ei, gieda, gieda 
Raibieji gaideliai, 
Gieda raibi 
Gaidužėliai, 
Ilgina naktelę.

6. Ei, negiedokit, 
Raibieji gaideliai, 
Negiedokit, 
Gaidužėliai, 
Trumpinkit naktelę.

321
Kazakausklenė

Var. 12

1. Ei, krykštė nardė 5. Aš jam klosiu 
Patalėlį 
Dviejų eilių 
Akmenėlių.

Siera antelė
Po malūno 1 ~ .... } 2 k.Ezerelį. J

2. O ne antelė, 
O ne sieroj i, — 
Tėvo dukrelė 
Vyriausioji:

6. Aš jam dėsiu 
Po galvele 
Sįjį trečią 
Erškėtėlį.

3. Ji po svirnelį 
Vaikščiodama, 
Sau patalėlį 
Taisydama.

7. O aš prigulsiu 
Jam prie šalelės 
Kaip žuvelė 
Prie lytelės.

4. 0 ir atjojo 
Senas našlelis: 
Klok, mergele, 
Man patalėlį!

8. Jis šią naktelę 
Perkalbėjo, 
Kaip šunelis 
Perurzgėjo.

322
Gelbogytė

1. Ei, gėriau, gėriau 
Uliavojau,
Pakol jauną mergužę I $ ų
Paviliojau. J

2. Išgėriau bosą, 
Išgėriau antrą, 
O dar savo mergužę 
N’įkalbinau.
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3. — Mergyte mano 
Tu jaunoji, 
Lelijėle tu mano 
Tu baltoji,

4. Tekėk už manęs 
Kazokiuko, 
Tu už manęs jauno 
Zalnieriuko.

5. — Bernyti mano 
Tu jaunasis, 
O dobilėli tu 
Tu baltasis,

mano

6. Pas mus upeliai 
Vyno teka, 
O iš pakraštėlių 
Žali šilkai plauko;

7. Pas mus kalneliai 
Auksinėlio, 
O ir tilteliai 
Sidabriniai;

8. Pas jus upeliai 
Vandenėlio, 
O iš pakraštėlio 
Žali maurai plauko:

9. Pas jus kalneliai 
Smiltužėlių, 
O ir tilteliai 
Ąžuoliniai.

323
Juškytė

1. Kam pažadėjai 
Mane, motuše, 
Už šelmio bernelio, Į 
Už girtuoklėlio? J

2. Jisai pragėrė 
Šimtą šeštokų, 
Ant bėro žirgelio 
Besėdėdamas;

3. Ant bėro žirgo 
Besėdėdamas, 
Ant tymo balnelio 
Berymodamas.

4. Jis būt pragėręs 
Ir antrą šimtą, 
Liustaunas žirgelis 
Nenustovėjo;

5. biusto žirgelis 
Nenustovėjo, 
Sieroji žemelė 
Po juo drebėjo;

6. Siera žemelė 
Po juo drebėjo, 
Jaunoji mergelė 
Miego norėjo.
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7. Taip ji norėjo, 
Kaip linkte linko, 
Kaip darže rūtelė, 
Vėjo pučiama;

8. Darže rūtelė, 
Vėjo pučiama, 
Jaunoji mergelė, 
Žmonių kalbama.

324
Rimeikytė

1. — Ai motuše tu mano, 
Ai senoji tų mano, 
Kam tu mane pažadėjai 1 
Už to šelmio bernelio? J

4. — Grįžk, dukrele, atgalion, 
Grįžk, jaunoji, atgalion, 
Grąžink savo jaunas dienas 
Ir margąsias skryneles.

2. Jis pragėrė namučius 
Ir nuo lauko rugučius, 
Jis pragers mane jauną 
Ir nuo rankų žiedelius;

5. — Ai motuše, negaliu, 
Ai senoji, negaliu: 
Jau sukeisti aukso žiedai 
Ir surištos rankelės.

3. Jis pragers mane jauną 
Ir nuo rankų žiedužius, 
Jis pragers mane jauną 
Ir margąsias skrynužes.

6. Kad su peiliu putrą srėbs 
Ir su kaušu duoną rieks, 
O tai mudu, o tai mudu 
Vieną dūmą dūmosiv.

325
Dabkuvienė

Ries balti dobilėliai.

1. — Ai močiute, motinėle,' 
O kur leisi dukružėlę, 2 k.
O kur leisi dukrelę:

3. — Ne į kiemą, kiemužėlį, 
Ne į margą dvaružėlį, 
Ne į Tilžės miestelį, —

2. Ar į kiemą, kiemužėlį, 
Ar į margą dvaružį, 
Ar į Tilžės miestelį?

4. Ant aukštojo kalnužėlio 
Po žaliąja liepužėle, 
Po sierąja žemele.

5. Užlinks liepos 
Užgrius siera

šakužėlės, 
žemužėlė,
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*326
Blažienė

Var. 327, 328, 339, 345

1. Ai sakalai, sakalėli, 
Tu aukštai lakiojai, 
Nuo vienos mergužėlės! % 
Naujienas nešiojai. J

2. Ir parnešei naujienėlę 
Dar nelabai gerą: 
„Girdžiu: tavo mergužėlė 
Už kito jau eina!“

3. Tetekie, tetekie, 
Tegu dievs padedie, 
Pabalnoki, tarnai, žirgą, 
Josiu pažiūrėti.

4. Eina merga į koplyčią, 
Puikiai parėdyta, 
Su levendrų vainikėliu, 
Aukseliu pustyta.

5. Sėdi merga suole, 
Lelijėlė suole, — 
O jo jauno širdis alpo, 
Į ją pažiūrėjus.

6. Vienas ėmė už rankelės, 
Antram pagailėjo, 
O šio trečio širdis plyšta, 
Ketvirts jau bemiršta,

7. O penktasis puol ant žemės, 
Sakė jau nekeisiąs, 
O šeštasis žiūr j dangų: 
— Jau aš čia netversiu!

8. Septintasis pėdas skaitė, 
Kur merga vaikščiojo, 
Aštuntasis krases rinko, 
Kur merga sėdėjo.

9. Devintasis įsisuko 
Į mergelių pulką, 
Dešimtasis išsiskyrė 
Mergelę gražiausią.

10. Dešimtasis pabučiavo: 
— Štai mano mergelė! 
Dešimtasis pameilavo: 
— Štai mano jaunoji!

327
Cvirkienė

Var. 326, 328, 339, 345

1. — Ai sakalai, sakalėli, 
Tu aukštai lakiojai, 
Ką atgebai, sakalėli, 1 2 k 
Man per naujienėlę?/

2. — Aš atgebau naujienėlę 
Tau nelabai lemtą, 
Sakė: tavo mergužėlę 
Šiandien vinčiavosią.
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3. — Balnok, tarnai, bėrą žirgą, 
Josiu pažiūrėti! — 
Atvažiavo mergužėlė 
Margoj karietėlėj.

4. Eina merga per šventorių, 
Mergas kalbindama, 
Antanas labai verkė, 
Suole sėdėdamas.

5- O tai Mato širdis plyšta, 
Jau Juras bemiršta, 
O Antanas žemę puolė, 
Žemės kvapą gėrė.

6. Klūpo mano mergužėlė 
Tarp šešių mergelių.
— Ai mergele, ai panele, 
Kur meilūs žodeliai?

7. Atsižiūrėk, mergužėle, 
Štai tavo pirmasis!
— Atsitrauki, balamūtai, 
Nenaravok mane!

•328

Masaiiienė

Var. 326, 327, 339, 345

1. Ai sakalai, sakalėli, 
Tu aukštai lakiojai, 
Nulėkdamas parlėkdamas 
Naujienas nešiojai.

2. Ir parnešei naujienėlę, 
Tik nelabai gerą: 
„Girdžiu: tavo mergužėlę 
Rytoj vinčiavoja.“

3. Tegu ima, tegu veda, 
Tegu vinčiavoja, — 
Pabalnoki bėrą žirgą, 
Ir aš patsai josiu.

4. Stovi, stovi koplytėlė 
Dar nemuravota, 
Stovi mano mergužėlė 
Dar nevinčiavota.

5. Eina mano mergužėlė 
Su trimis sijonais: 
Vienas striukas, antras druko, 
Trečias karmazino;

6. Vienas striukas, antras druko, 
Trečias karmazino, — 
Atsimink, mergele, 
Kad mano provyti!
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329
Samuolienė

Var. 45

1. Ai, mudvi, mudvi, 
Mudvi dvi seseli 
Ginsiv šėmus jautužėlius 
Į žaliąją girelę.

2. Mudvi ganydami, 
Ugnį kūrindami, 
Sudūmojov dūmužėlę, 
Kokiam teksiv berneliui:

3. O ar artojėliui, 
O ar šienpiūvėliui, 
Ar šiam trečiam bernužėliui, 
Pervažninko sūneliui?

4. O nei artojėliui, 
O nei šienpiūvėliui, 
Tik šiam trečiam bernužėliui, 
Pervažninko sūneliui.

5. Ugnis be vanduo, 
Ir aš ne piemuo: 
Marelių valdonužėlis, 
Jūrelių pervažninkas!

330
Daškauskienė

1. Ai, žinau, žinau, 
Ale nesakau, 
Kur aug mano mergužė, 
Kur austi plonas drobužes.

4. — Ir leisti leisiu, 
Ir pažadėsiu, — 
Nėra kam palydėti, 
Vainikėlio parnešti.

2. Auga mergužė 
Austi drobužes 
Už du šimtu mylelių, 
Už žaliųjų girelių.

3. Ai, eičiau klausčiau 
Senos močiutės: 
— Ar leisi man dukrelę 
Sj mielą rudenėlį?

5. Rytelį kėliau, 
Dureles vėriau, — 
Tai graudžiai apsiverkiau, 
Kai dukrelės neradau:

6. Nėra dukrelės, 
Nėra jaunosios, 
Rytelio kėlėjėlės, 
Linelių verpėjėlės!
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331

Pocalė

l. Ak dievuliau mano,
Ką aš padariau,
Kad jaunas dieneles
Savo pabengiau!
Ak, aš durnė, 
Ką padariau, 
Kad berneliui 
Ranką daviau, 
Kad suderėjau!

>2 k.

2. — Motušaite mano, 
Duok man parodą, 
Kad galėčiau gaut 
Bent kieką rodą, 
Kad galėčiau 
Rodą gauti, 
Būčiau, būčiau 
Patiešyta 
Nuo tų rūpesnių.

3. — Dukteraite mano, 
Eik, nebijok, 
Pasogėlę duosiu 
Ir išrėdysiu.
— Tiesą kalbi, 
Motušaite, 
Juk čia vedvi 
Neperbūsva, — 
Reiks persiskiesti.

4. — Ir susiedai kalba: 
Vaikis nepaikas, 
Ir man pačiai rodos: 
Gers, nekuprots! 
Kas tai žino, 
Koks tai būdas, 
Jei ans nebus 
Koksai dūdas, 
Nepersakomas.

5. — Be ans žinos, 
Kas tai pati, 
Be nešankins 
Per pečkaklj 
Dėl menko daikto?

332

Tomašauskytė

l. Ant ežerėlio 
Vaikščiojau, vaikščiojau, 
Baltas rankeles Į g 
Mazgojau, mazgojau.!

2. O jūs rankelės 
Baltosios, baltosios, 
O kam jūs tekste, 
Mielosios, mielosios?
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3. Jei už bernelio, — 
Dievai duok, dievai duok, 
O jei už našlelio, — 
Ratavok, ratavok!

4. Našlys savo vaikelius 
Minavos, minavos, 
O manei biednai 
Visados prikapos.

5. Pigus miške medis 
Kadagys, kadagys, 
Pigesnis bernelis, 
Dar našlys, dar našlys.

6. Pigus miške medis 
Epušė, epušė, 
Pigesnė mergelė, 
Dar našlė, dar našlė.

333
Gotautienė

1. Ant kalno malūnėlis, 
Pakalnėj ežerėlis, 
Ten nardė krykštė I 
Pilka antelė | 2 k. 
Malūno ežerėly. J

2. — Jūs mano brolužėliai, 
Baltieji dobilėliai, 
Jūs padirbdinkit 
Manei laivelį
Ant jūružių marelių:

3. Po mares beplaukysiu, 
Paviršium benardysiu, — 
O ir pamačiau
Du strielčiukėliu 
Pamaružiais ateinant.

4. — Jūs mano strielčiukėliu, 
Baltuoju dobilėliu, 
Ar judu nematėt 
Mano bernelio
Iš krygužės parjojant?

5. Su strielčium bekalbant, 
Paviršium beplaukianti, 
O ir pamačiau 
Savo bernelį
Iš krygužės parjojant.

6. — Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Bent atmainyki 
Aukso žiedelį, 
O aš tavo nebūsiu.

7. — Du šimteliu trotysiu, 
Ziedužio nemainysiu: 
Išvandravojau 
Rygos miestelį, 
Apvajavojau 
Lenkų žemelę, — 
Tavęs jaunos n’užmiršau!
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•334

Didžpinigaiciukė

20. Lietuviškos svotbines dainos, I

1. — Labas vakars, 
Motinėle, 
O kur tavo | ,
Ta dukrelė; j

2. O kur tavo 
Ta dukrelė, 
Kurią manei 
Pažadėjai;

3. Kurią manei 
Pažadėjai, 
Už rankelių 
Pavedėjai?

4. — Mano jauna 
Dukružėlė 
Žaliam rūtų 
Daržužėly;

5. Žaliam rūtų 
Daržužėly 
Skin žaliąsias 
Rūtužėles;

6. Skin žaliąsias 
Rūtužėles, 
Pin rūtelių 
Vainikėlį.

7. Eina piršlys 
Į darželį, 
Rand mergelę 
Pas rūteles.

8. Piršlio balsą 
Išgirdusi, 
Ant rūtelių 
Apmirusi.

9. Ima piršlys 
Už rankelių, 
Ved mergelę 
Į seklyčią.

10. Į seklyčią 
Įeidama, 
Motinėlę 
Sutikdama:

11. — Ei močiute, 
Motinėle, 
Kuo aš tavei 
Nusidėjau;

12. Kuo aš tavei 
Nusidėjau, 
Kad tu mane 
Pažadėjai?

13. Ar taip pigiai 
Užauginai, 
Kad taip greitai 
Pažadėjai?

14. Stovi žirgai 
Pakinkyti, 
Ant dvarelio 
Pastatyti.
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15. — Sustok, sustok, 
Bernužėli, 
O aš eisiu 
Į darželį;

16. Dar aš eisiu 
Į darželį, 
Pasikloniosiu 
Rūtelėms.

17. Į darželį 
Įeidama, 
Ant rūtelių 
Parpuldama:

18. — Verk, rūtele, 
Verk, žalioji, 
Sėjėjėlę 
Išleisdama!

19. Palūkėkit, 
Mieli broliai, 
Dar aš eisiu 
Į svirnelį;

20. Dar aš eisiu 
Į svirnelį, 
Pasikloniosiu 
Skrynelėms.

21. Į svirnelį įeidama, 
Ant skrynelių parpuldama:

22. — Verk, skrynele, verk, margoji, 
Vožėjėlę išleisdama;

23. Verk, drobele, verk, plonoji, 
Rėžėjėlės netekdama.

*335
Kazakauskienė

Var. 158, 317, 347

1. — Mergyte jaunoji, 
Ką sudūmojai, 
Kad vargų bernelį K k 
Pasidabojai? J

2. — Bagočiaus bernelis 
Salia stovėjo, 
Man jojo veideliai 
Dagiu dygėjo.

3. Vargdienis bernelis 
Salia stovėjo, 
Man jojo veideliai 
Žėrėt’ žėrėjo.

4. Bagočiaus bernelio 
Laukas neartas, 
Vargdienio bernelio 
Ir užakėtas.

5. Bagočiaus bernelio 
Jaučiai samdyti, 
Vargdienio bernelio 
Paties auginti.
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336

Blažienė

1. — Močiute mano, 7. Jau suderėjo 
Jauną dukrelę, 
Parandavojo 
Margas skryneles;

Senoji mano, 
Duok man valelę 
Sj rudenėlį;

2. Duok man valelę 
Sį rudenėlį, 
Aš nusišluosiu 
Gražiai kiemelį.

8. Parandavojo 
Margas skryneles, 
Paraštavojo 
Plonas drobeles.

3. Dar nenušlaviau 
Pusę dvarelio, 
0 ir prijojo 
Svečių dvarelis;

9. Važiavau lauką, 
Važiavau antrą, 
Aš n’įkalbinau 
Savo mergelės.

4. O ir prijojo 
Svečių dvarelis, 
O ir pristatė 
Stainioj žirgelių;

10. Kai privažiavau 
Anytos dvarą, 
0 ir sulojo 
Margi kurteliai;

5. O ir pristatė 
Stainioj žirgelių, 
0 ir prisėdo 
Svečių suoleliai;

11. O ir sulojo 
Margi kurteliai, 
0 ir išėjo 
Šimtas mošelių;

6. O ir prisėdo 
Svečių suoleliai, 
Ir suderėjo 
Jauną dukrelę;

12. O ir išėjo 
Šimtas mošelių, 
Šimtas mošelių — 
Vis seserėlių.
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*337
Juškytė

1. 0 jūs, susiedai, 12 k
Salbieružiai mano, j 
Kam paviliojo! 12 k
Nuo manęs mergelę?/

2. Aš bevelyčiau 
Žirgelio netekęs, 
Nekaip savo 
Mergelės negavęs.

338
Cvlrkienė

1. 0 ir išjojo
Mūsų brolužėlis
Į giružę medžioti. (2 k.)

2. 0 ir pagavo 
Mūsų brolužėlį 
Seržentų drauguolužiai;

3. 0 ir apvilko 
Mūsų brolužėlį 
Mėlyna mandieruže;

4. O ir uždėjo 
Mūsų brolužėliui 
Aukštąją kaškietužę;

5. 0 ir įdavė 
Mūsų brolužėliui 
[ rankelę kardužį.

6. Eiva, broluži, 
Į pamaružę, 
Ateis juodi laivužiai.

3. Būč nusipirkęs 
Ir kitą žirgelį, 
Ale negausiu 
Sau tokios mergelės,

4. O kad ir gausiu 
Tuo pačiu vardeliu, 
Ale negausiu 
Tokios išmonėlės.

7. 0 ir atėjo, 
Ir atliūliavo 
Du šimtu miesčionkužių.

8. — Ai brolau, brolau, 
Brolyti mano, 
Išrink manei mergužę.

9. — Rinkti išrinksiu, 
Skirti išskirsiu, 
Tik nebus ji lygi:

10. Ji nemokėjo 
Verpti, nei austi, 
Nei staklužių taisyti,

11. Tik ji mokėjo 
Laive sėdėti, 
Laivo šniūrus taisyti;

12. Laive sėdėti, 
Šniūrus taisyti, 
Vandenužiais liūliuoti.
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*339

Bakšaitienė

Var. 326, 327, 328, 345

1. Sakalėlis paukštužėlis, 
Aukštai lakiodamas, 
Nuo vienos ant kitos 1 
Naujienas nešiojo. j

2. Ir parnešė naujienėlę 
Man nelabai gerą, 
Sakė: mano mergužėlę 
Rytoj vinčiavoja.

3. O ant kalno koplyčaitė 
Dar nemuravota, 
Tebėr mano mergužėlė 
Dar nevinčiavota.

4. Balnok, tarnai, bėrą žirgą, 
Josiu ir aš drauge, 
Josiu ir aš pažiūrėti, 
Kaip ji puikiai eina:

5. Šilkų šiūba, šilkų šiūba, 
Levendrų vainikas, — 
Mergelė lelijėlė 
Siūbuoj kaip lendrelė.

6. O jau mano mergužėlė 
Visiems kloniojasi, 
Kai aš ėjau pro šalelę, 
Man galvelę lenkė.

7. Kai mergytę vinčiavojo, 
Prie šalies stovėjau: 
— Atsižiūrėk, mergužėle: 
Aš tavo pirmasis.

8. — Salin traukis, bernužėli, 
Nevirkdink širdelės, 
Verkia mano širdužėlė, 
Ne tavo virkdoma.

9. Visi medžiai pumpuravo, 
Nė viens nežaliavo, — 
Ko jūs, medžiai, pumpuruojat, 
Ką jūs nežaliuojat?

10. Smūtna liūdna širdis brolio 
Be jaunos mergelės, 
Smūtna liūdna širdis brolio 
Be jaunos mergelės.

*340

Vidikytė

1. Sklydur lydur vainikėlis
Po tėvelio margą dvarą. (2 k.)

2. Ir nupuolė vainikėlis
Nuo galvelės ant žemelės. ♦

3. Ir išėjo brolužėlis, 
Ir paėmė vainikėlį,

4. Naujoj skrynioj pakavojo, 
Aukso raktais užrakino.
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5. Atlankyčiau vainikėlį 
Po tris kartus ant dienelės.

6. Vieną kartą kai nuėjau, — 
Gražus, žalias vainikėlis;

7. Antrą kartą kai nuėjau, — 
Jau pavytęs vainikėlis;

8. Trečią kartą kai nuėjau, — 
Supelėjęs vainikėlis.

9. Klausinėjo tėvužėlis: 
— Ar su našliu sukalbėjai,

10. Ar su našliu sukalbėjai, 
Ar našleliui ranką davei?

11. — Meiliais žodžiais kalbėdama. 
Ne su našliu sukalbėjau,

12. Ne su našliu sukalbėjau 
Nei našleliui ranką daviau, —

13. Su berneliu sukalbėjau,
Bernužėliui ranką daviau.

*341
Blažienė

1. Stov žirgeliai pakinkyti, 
Ant dvarelio pastatyti, — 
Seniai čėsas, čėsas 1 2 k 
Į vežimą sėsti. j

2. Seniai būčiau įsisėdus, 
Seniai būčiau išvažiavus, 
Ale gaila, gaila 
Močiutės palikti.

3. Nesigailėk motinėlės, 
Ten tu rasi anytėlę: 
Bus kam pribudinti 
Anksti rytužėlį.

4. Aš, močiutės pakeltoji, 
Niekad anksti n’atsikėliau, 
Anytos keliama, 
Šokau nuo suolelio.

342
Senkauskienė

1. Stov žirgeliai pakinkyti, 
Ant dvarelio sustatyti, 
Jau sesutei čėsasIo .T v. ... 2 k.į vežimą sesti, j

2. Seniai būčiau ir įsėdus, 
Pro vartelius išvažiavus, 
Aukštai mano kabo 
Rūtų vainikėlis.

3. — Išeik, išeik, motinėle, 
Išnešk manik vainikėlį, 
Mano vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių.

4. Motinėlė išeidama, 
Vainikėlį išnešdama, 
Taip ji graudžiai verkė, 
Dukrelę leisdama.
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5. — Ai dukrele, ar sugrįši, 
Lelijėle, beg sugrįši, 
Balta lelijėle, 
Ar begu sugrįši?

6. — O aš grįžti nesugrįšiu, 
O lankyti atlankysiu, 
Savo motinėlei 
Gero nedarysiu.

343
Norvilienė

1. Siuntė mane motinėlė 
Mažą mergą ieškoti, 
Ak man, bėda man, 
Maža mano dalužė.1

2. Parsivedžiau sau mergaitę, 
Gero būro dukteraitę.

3. — Meski žiedus, pirštinaites, 
Mazgok šaukštus, torielkaites!

4. Aš kiauleles išvariau, 
Gromatėlę surašiau,

5. Gromatėlę surašiau, 
Pas tėvelį nuleidau.

6. Man tėvelis pagailo, 
Davė pypkę ir kapšiuką.

7. Arosėlį turėjau, 
Prie cibuko pridėjau.

8. Aš kiauleles išvariau, 
Gromatėlę surašiau,

9. Gromatėlę surašiau, 
Pas močiutę nuleidau.

10. Motinėlė pasigailius 
Davė ratus, kumelėlę,

11. Tai kumelei švikštelėjau 
Ir iš ratų virstelėjau,

12. Aš kumelei sukirtau 
Ir iš ratų išvirtau.

*344
Šopytė

1 Po kiekvieno posmo somuok: „Ak man, bėda man, maža mano dalužė.“

1. Augin močiutė 
Vieną dukrelę 
Kaip darže lelijėlę.

3. — Ai močiute, močiute,
2 k. Močiute mano,

Dar aš nenoriu eiti.

2. — Ai, tekėk, tekėk, 4. Būčiau išėjus
Mano dukrele, Sį rudenėlį,
Sj mielą rudenėlį. Gaila trijų daiktelių:
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5. Gaila rūtelės 
Ir mėgelkėlės, 
Ir senos motinėlės.

6. Eina močiutė 
Per didį dvarą, 
Pro rūtelių darželį.

7. Vysta rūtelės 
Ir mėgelkėlės, — 
Nėra mano dukrelės.

8. Nevysk, rūtele, 
Nei mėgelkėle, 
Sugrįš mano dukrelė,

9. Ai, sugrįš, sugrįš 
Mano dukrelė, 
Rūtelių ravėjėlė.

*345
Pauriukė

Var. 326, 327, 328, 335

1. Aukštas dangus, šviesi saulė, 
Ant dangaus linksmybė, — 
Kur pamato mergužėlę,! % 
Kad ta mano būtų. j

2. Ei sakalai, sakalėli, 
Tu aukštai lakiojai, 
Nuo vienos ant kitos 
Naujienas nešiojai.

3. Ir parnešei naujienėlę, 
Tik nelabai gerą: 
„Sakė: tavo mergelę 
Rytoj vinčiavosią.“

4. Vincas ėmė už rankelių, 
Jokūbui pagailo, 
Mataušui širdis plyšta, 
O Juras bemiršta,

5. O Tamošius žemę puolė, 
Žemės kvapą gėrė:
— Mergele širdele,
Kas tau perkalbėjo?

346
Pavalkienė
Var. D 772

1. Eičiau į darželį, 
Skinčiau tris kvietkeles: 
Vieną broliui, 
Antrą dieveriui, 
Trečią bernužėliui.

2. Broliui žalių rūtų, 
Diever’ nėgelkėlių, 
O tam šelmiui 
Bernužėliui 
Dygių dilgėlėlių.
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3. Eičiau į stainelę, 5. Brolio šokinėjo,
Skirčiau tris žirgelius: Dievers garsiai žvengė,
Vieną broliui, 0 to šelmio
Antrą dieveriui, Bernužėlio
Trečią bernužėliui. Vėjelis sudraskė.

4. Broliui pabalnotą, 6. Eičiau į svirnelį,
Diever’ pažabotą, Skirčiau tris kuskeles:
0 tam šelmiui Vieną broliui,
Bernužėliui Antrą dieveriui,
Šiaudų suvyniotą. Trečią bernužėliui.

7. Broliui žalių šilkų, 
Diever’ pusšilkėlių, 
O tam šelmiui 
Bernužėliui 
Storų pakulnėlių.

347
Didžpinigaičiukė

Var. 158, 317, 335

1. Ei, čiulba ulba 4. Ei, čiulba ulba
Žalios girios paukšteliai, 
Ei, kalbin šnekin 
To bagočiaus bernelis.

Žalios girios paukšteliai, 
Ei, kalbin šnekin* 
Tą bagočiaus dukrelę.

2. Kad dievas duotų 
Dvejus trejus metelius, 
Bene išeitų
Ta bagočiaus dukrelė;

5. — Ei, šalie traukis 
Tu, bagočiaus berneli, 
Aš tau nelygi, .— 
Vargdienužė mergelė.

3. Bene išeitų
Ta bagočiaus dukrelė, 
Bene man tektų 
Vargdienužė mergelė.

6. 0 aš neturiu 
Aukselio sidabrėlio, 
0 aš neturiu 
Silkelio parėdėlių.
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7. — Duos mums dievulis 
Aukselio sidabrėlio, 
Duos mums dievulis 
Silkelio parėdėlių.

348
Stirbinskytė

1. — Ei uošvelaite, 
Uošvelaite mano, 
Žadėk man dukrelę 
Nors šį rudenėlį.

2. — Ei žentelaiti, 
Žentelaiti mano, 
Dar mano dukrelė 
Nemok darbą dirbti.

3. — Ei uošvelaite, 
Uošvelaite mano, 
Aš pats išmokinsiu 
Ją darbelį dirbti:

4. Eisiu į kalnus 
Rugelių pakirsti, 
O mano mergelė 
Eis po manim rišti;

5. Užkinkysiu 
Tris bėrus žirgelius, 
Važiuosva į kalnus 
Rugelių parvežti.

6. Bėgo žirgeliai 
Pasižvingaudami, 
O mano mergelė 
Ėjo graudžiai verkdama.

7. Duosiu žirgeliams 
Grynų avižėlių, 
O savą mergelę 
Aš patsai mokinsiu.

349
Kasiulienė

1. Ir atjojo trys berneliai 
Pas tą vieną vainikėlį.

2. Duok, močiute, alaus midaus, 
Neduok, močiute, vainikėlio:

3. Mesk vainiką į jūreles, 
Į jūrelių gilumėlę.

4. Plauk vainikas liūliuodamas, 
Joja bernužis raudodamas.

5. Buvo joti tau, berneli, 
Kur yr daugel mergužėlių,

6. Kur yr daugel mergužėlių, 
Kurios puikiai parėdytos:
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7. Balti rūbai lig žemelei, 
Žalių šilkelių kaspinėliai,

8. Žalių šilkų kaspinėliai, 
Žalių rūtelių vainikėlis,

’9. Žalių rūtų vainikėlis 
Ir aukselio žiedužėlis;

10. Žalių rūtų vainikėlis 
Ant glodniosios galvužėlės,

11. Žalių šilkų kaspinėliai 
Ant geltonų kasužėlių,

12. O aukselio žiedužėlis 
Ant baltųjų rankužėlių.

«350
Dabkuvienė

1. Ir atvažiavo 
Senas svetelis, 
Senas svetelis 
Pavakarėlj.

4. Sena bobelė 
Pasikalbėti, 
Jaunoji mergelė 
Minkštai gulėti.

2. — Jei turi pačią, 
Važiuok namoniui, 
O jei neturi, 
Ženykis mane.

5. — Ei tu, našlele, 
Tu vargdienėle, 
Ar daugel tu turi 
Mažų vaikelių?

3. — Turiu turėti 
Seną bobelę, 
Velyčiau aš tave, 
Jauną mergelę:

6. — Kiek gryčios kerčių, 
Tiek mano vaikų, 
0 užpečkėly 
Dar šešetėlis.

*351
Bakšaitienė

Var. 131

1. Ir susitarė
Silkelis su strūnele, 
Susikalbėjo
Brolelis su sesele:

2. — Abudu mudu 
Vienu balsužiu šauksiv, 
Abudu mudu
Vienu kartu nutrūksiv;
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3. Mudu padarysiv 
Smuikoružiui darbelį, 
Mudu sustabdysiv 
Šokėjėlių pulkelį.

4. Mano bernužėlis 
Tai didis gaspadorius: 
Karčemoj gėrė 
Už baltojo stalelio.

5. Žmonių laukeliai 
Užarti, užakėti, 
Mano bernužėlio 
Nei arti, nei akėti.

6. O aš išgirdau 
Sintautuos atlaidėlę: 
— Eiva, berneli, 
Mudu į atlaidėlę.'

7. O kai išėjo 
Kudirka su torielka, 
O ir pasakė 
Mergelei visą tiesą.

8. O kai pradėjo 
Vargonėliais giedoti, 
O ir pradėjo 
Mūs seselė raudoti.

352
Pavalkienė

Išginiau jaučius
Į ramunaičius, 
Būbavo jauteliai, — 
N’ėd ramunužių.

4. — Ei, nebark, nebark 
Mane, brolužėli: 
Aš viena seselė 
Tame kiemužy.

Namo parvariau, 
Stalde uždariau, 
Paėmus dalgelį, 
Šekelį pioviau.

5. O kai išeisiu 
Iš to kiemužėlio, 
Jūs verksit raudosit, 
Mane nerasit.

Šekelį pioviau, 
Dalgį nulaužiau, — 
Bars mane broleliai, 
Namo parėjus.

6. 0 kai nueisiu 
Į tą kiemužėlį, 
Ten rasiu linksmus, 
Bedainuojančius.
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•353

Bakšaitienė

1. — Jodai nejodai, 
Šelmi bernužėli, 
O tu pramynei 
Juodus takužėlius, — 
Tu mane tik negausi. (2 k.)

2. Jodei parjodei 
Bėrą žirgužėlį, 
O tu pramynei 
Juodus takužėlius, 
Mane jauną augindamas, 
Močiutę gaišindamas.

3. — Ei, neduok neleisk 
Mane, motinėle, 
Ei, neduok neleisk 
Mane, sengalvėle, 
Į Rukšionių kiemužėlį, 
Į Rukšionių kiemužį:

4. Rukšionių laukai, 
Tai prasti javai, 
Prasti laukužėliai, 
Reti rugužėliai, 
Palaukėms rūdynužėliai, 
Palaukėms rūdynužiai.

5. O tai duok, tai leisk 
Mane, motinėle, 
O tai duok, tai leisk 
Alane, sengalvėle, 
Į Papiškių kiemužėlį, 
Į Papiškių kiemužį:

6. Papiškių laukai, 
Tai geri javai, 
Geri laukužėliai, 
Tankūs rugužėliai, 
Palaukėms dobilužėliai, 
Palaukėms dobilužiai.

354

Bakšaitienė

1. Kad aš jojau per laukelį 
Pro žaliąją giružėlę, 
Pro rūtelių darželį, 
Pro naujuosius vartelius,

2. Ir prijojau kiemužėlį, 
Mergos margą dvaružėlį, 
Kad išeitų mergelė, 
Man atkeltų vartelius.

3. Į kiemelį įjodamas, 
Bėrą žirgą šokindamas, 
Pentinėliais spausdamas, 
Laužtinėliais tempdamas.

4. Ein močiutė per dvarelį, 
Nešas rankoj stuopužėlę: 
— Prašau svetį į svirną, 
Ten mes pasikalbėsva.
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5. Į svirnelį įeidamas,
• Kepurėlę pakeldamas: 
— Labas vakars, uošvele, 
Ar man leisi dukrelę?

7. Ein mergytė per kiemelį, 
Ein jaunoji į darželį, 
Dureles darydama, 
Prie rūtelių eidama:

6. Jau močiutė pažadėjo, 
Ir tėvelis prikalbėjo: 
— Sitai dukros skrynelė 
Ir ši šilkų barvelė.

8. — Linksma buvau, kada sėjau,. 
Dar linksmesnė, kai ravėjau, 
O nuliūdau skindama, 
Graudžiai verkiau pindama.

*355

Bakšaitienė

Var. 369

L Kad aš jojau per laukelį, 
Per lygųjį laukužėlį, 
Kad aš jojau per laukelį, 
Visi paukšteliai čiulbėjo.

2. Ir prijojau uošvės dvarelį, 
Uošvužėlės dvaružėlį, 
Ir prijojau uošvės dvarą, 
Ir išėjo jauna mergelė:

3. — Bent pamažu, bernuži, joki, 
Kojužėlėms žemės nekapoki, 
O, dėl dievo, kad nejustų, 
Nei močiutė nepabustų.

4. Motinėlė pasibusdama, 
Dukrytėlę prisivadindama: 
— O dukryte mano miela, 
Su kuo tu šią naktį nakvojai?

5. — Motinėle, ponas dievas su manim, 
Širdužėle, ponas dievas su manim, — 
Patalėliais užsiklojau, 
Priegalvėliu pasiklojau.
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*356
Dievienė

Var. 35, 648, D 528, 531

1. Kas nor išmokti 
Dainų dainelių, 
Tas tur prie manęs stoti.

2. O aš dainorius, 
Aš dainorėlis, 
Aš dainų špilmonėlis.

3. Aš atdaryčiau 
Dainų skrynelę, 
Paleisčiau ant liustelio.

4. Akmuo be kraujo, 
Vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių, —

5. Taip ir aš jaunas, 
Jaunas bernelis, 
Be jaunosios mergelės.

6. Parduočiau žirgą 
Ir kamanėles, 
Samdyčiau verpėjėlę.

7. O ir išgirdo 
Jauna mergelė, 
Aukštam svirne būdama

8. — Neparduok žirgo 
Nei kamanėlių, 
Nesamdyk verpėjėlės:

9. Aš tau suverpsiu 
Gelsvus linelius 
Kaip žaliuosius šilkelius

10. ' O aš išausiu 
Plonas drobeles 
Kaip baltus popierėlius, -

11. Plonai suverpsiu, 
Tankiai išausiu, 
Kasdien baltas vaikščiosi.

*357
Kazakauskienė

1. Kratė, kratė, 
Kratė, kratė 
Kratėjėlės 
Gale lauko,

2. Gale lauko, 
Gale lauko 
Laukužėlio 
Mėšlužėlį.

3. Ir atjoja, 
Ir atjoja 
Bernužėlis 
Dvarūnėlis:

4. — Padėk dievas, 
Padėk dievas, 
Mergužėle 
Kratėjėle!
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5. 0 ar eisi, 
0 ar eisi, 
Ar tekėsi 
Už dvarūno?

13. Ir atjoja, 
Ir atjoja 
Bernužėlis 
Artojėlis:

6. — 0 tai neisiu, 
0 tai neisiu, 
Netekėsiu 
Už dvarūno:

14. — Padėk dievas, 
Padėk dievas, 
Mergužėle 
Kratėjėle!

7. Dvarūnėlio, 
Dvarūnėlio
Baltos rankos — 
Juoda duona;

15. 0 ar eisi, 
0 ar eisi, 
Ar tekėsi 
Už artojo?

8. Dvarūnėlio, 
Dvarūnėlio 
Kardas rankoj, 
Ne žagrelė;

16. — 0 tai eisiu, 
0 tai eisiu, 
Tai tekėsiu 
Už artojo:

9. Dvarūnėlio, 
Dvarūnėlio 
Margi kurtai, 
Ne jauteliai;

17. Artojėlio, 
Artojėlio
Juodos rankos —'
Balta duona;

10. Dvarūnėlio, 
Dvarūnėlio 
Kančas rankoj, 
Ne dalgelis.

18. Artojėlio, 
Artojėlio 
Žagrė rankoj, 
Ne kardelis;

11. Kratė, kratė, 
Kratė, kratė 
Kratėjėlės 
Gale lauko,

19. Artojėlio, 
Artojėlio 
Palši jaučiai, 
Ne kurteliai;

12. Gale lauko, 
Gale lauko 
Laukužėlio 
Mėšlužėlį.

20. Artojėlio, 
Artojėlio 
Dalgis rankoj, 
0 ne kančas.
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358

Daškauskienė

1. — Ko užsipuolei, 
Jaunas bernužėli, 
Ko užsipuolei, 
Jaunas dobilėli, 
Ant manęs siratužėlės, 
Ant vargužių mergužės?

2. Juk 'tu žinojai, 
Jaunas bernužėli, 
Juk tu žinojai, 
Jaunas dobilėli, — 
Ne pilužėj sėdėjau, 
Ne dvaružy vaikščiojau:

3. Aš kas dienužėlę 
Po baudžiavužėlę, 
Kas valandužėlę 
Po ašaružėles, — 
Vargios mano dienužėlės, 
Graudžiosios ašarėlės.

4. Buvo ieškoti 
Tavei, bernužėli, 
Buvo žiūrėti 
Tavei, dobilėli, 
Kur bagota mergužėlė, 
Kur su didžiu kraiteliu.

5. — O kas man iš to 
Didžio turtužėlio, 
O kas man iš to 
Didžio kraitužėlio, 
Kad n’į širdį mergužėlė, 
Kad n’į širdį mergelė!

6. — AAeski turtužį 
Į purvynužį, 
O jos kraitužį 
Į rūdynužį, 
Mink vis tai po kojužėlių, 
Kad n’į širdį mergelė.

7. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Apkalbės mus žmonužėliai 
Daug neviernais žodeliais.

8. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Eik ant aukšto kalnužėlio, 
Kur puč šiaurus vėjelis.

9. — Vėjo .pučiama, — 
Balta raudona, 
Žmonių kalbama, — 
Dar raudonesnė, — 
Žydžiu kaip lelijužėlė, 
Neboju nė kalbelių!
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*359
Viksvytė

1. Mano mergytė 5. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Mergyte jaunoji, 
Kas tau pasakė?

Darbinga buvo: 
Pametus kuodelį, 
Po kiemus zuja.

2. Mano mergytė 
Turtinga buvo: 
Sumerkė žlugtaitį 
Į puodynaiti.

6. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Bernyti jaunasis, 
Sviets, liūdas šneka

3. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Mergyte jaunoji, 
Tekėk už manęs.

7. Atlėkė žąsins 
Su didžiu pulku, 
Sudrumstė vandenį 
Į juodą purvą.

4. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Bernyti jaunasis, 
Daug skolų turi.

8. Tas vandenėlis 
Nenusistojo, 
Bernytis mergytę 
Sau paviliojo.

9. Maži turteliai, 
Maži kraiteliai, 
Su mažais turteliais 
Gera mergelė.

360
Dievienė

Savo jauniausią?

1. Mano tėvužėlio 2. Sėskit, broleliai,
Margi dvaružiai, Nuo bėrų žirgų,
Mano sengalvėlio Imkit kepurėles

Į baltas rankas,Margi dvaružiai, — Duokit tėveliui
0 ir prijojo Labą vakarą!
Pilnas dvaružėlis — 0 ar duos, ar leis
Jaunų svetužių. Tėvas dukružėlę
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3. Eina močiutė 4. — Yra seselių,
Per margą dvarą, Kieme augančių,
Su savo dukrele Baltų lelijėlių,
Kalbėdama: Kieme augančių,
— 0 ar tu turi 0 tai jos pasės
Šimtą lovužėlių Šimtą lovužėlių
Žalių rūtužių, Žalių rūtužių,
Ar apkaišysi Tai jos apkaišys
Brolių kepurėles, Brolių kepurėles,
Pasekėjužių? Pasekėjužių.

361

Kazakauskienė

I. Mano tėvo dvarely, 5. Nežvenki, mano žirgeli,
Žaliam vyšnių sodely, Po manim, juodbėrėli,
Ui, čiulba ulba Kad aš išgirsčiau
Raibi paukšteliai Savo mergelės
Per visą vasarėlę. Garsųjį alasėlį;

2. Ne paukšteliai čiulbėjo, 6. Kad išgirsčiau mergelės
Ne raibieji ulbėjo, — Garsųjį alasėlį,
Susikalbėjo Kad pamatyčiau
Du brolužėliu Savo jaunosios
Pas mergužę nujoti. Nors skaistųjį veidelį.

3. Kai jojau per laukelį, 7. Ir išeina mergelė
Per žalią pūdymėlį: Iš rūtelių darželio:
— Pašokinėki, — Ei, jok sau sveikas,
Mano žirgeli, Jaunas berneli,
Po manim, juodbėrėli! Kada manęs nenori!

4. Pašokinėk, žirgeli, 8. Katras mane norėjo,
Po manim, juodbėrėli, Gražumo nežiūrėjo,
Tiktai nežvenki, Tik jis norėjo
Mano žirgeli, Sparčių darbelių
Po manim, juodbėrėli; Ir mano išmonėlės.
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9. — Ui, ui, ui dievulėliau, 
Kaip aš jaunas padariau?! 
Ui, velyk būčiau 
Neiškalbėjęs, 
Sau vienas sudūmojęs.

362

Zidikienė

1. — Mergyte jaunoji, 
Kod neteki?
— Bernyti jaunasis, 
Kod nevedi?

2. — Neturi, mergyte, 
Margų skrynių!
— 0 jaunas bernyti, — 
Bėrų žirgų!

3. Sėsiva, berneli, 
Žalius miežius, 
Sersiva, broleli, 
Bėrus žirgus.

•363

Pauriukė

1. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Kodėl už manęs neini, 
Kodėl mane nenori:

2. Ar aš ne baltas, 
Ar ne raudonas, 
Ar ne tėvo sūnelis, 
Ar ne skaistūs veideliai?

4. Josiva, broleli, 
Per giružę, 
Per žalią girelę 
Pas mergužę.

5. 0 giria, giruže 
Tu žalioji, 
0 kokių paukštelių 
Valdonužė:

6. Ar margų genelių 
Nerašytų, 
Ar pilkų karvelių 
Neprašytų?

3. — Kad ir tu baltas, 
Kad ir raudonas, 
Kad ir tėvo sūnelis, — 
Siektas tavo budelis.

4. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Kas tau jaunai pasakė, 
Tas nesąmones skelbė?
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5. — Bernyti mano, 6. — Kybo klėtelėj
Jaunasis mano, Pints kančiukėlis
Vis to kiemo mergelės, Šešių šimtų vielelių, —
Vis to kiemo jaunosios. Tai dėl tavęs, mergele.

364
Daškauskienė

1. Motinėlė nemeilinga, 3. Ar taip lengvai užauginai,
Parduoti dukrą už berlinką, Kad taip pigiai pažadėjai?

2. Už arielkos stikliukėlį 4. Naktį miego n’išmiegojai,
Pažadėjai dukterėlę. Ant rankelių berymojai,

5. Dieną darbužių nenudirbai,
Ant rankelių benešiojai.

365
Daškauskienė

Var. 32

1. Naktį jūrės liūliavo, 5. Naktį jūrės liūliavo,
Dieną rožės žydėjo, Dieną rožės žydėjo,
0 mūsų brolelis 0 mūsų brolelis
Bėram žirge sėdėjo. Bėram žirge sėdėjo.

2. Pro rūtelių daržužj, 6. Pro rūtelių daržužį,
Pro lelijų krūmužį Pro lelijų krūmužį
Atjoja berneliai, Atjoja berneliai,
Visi trys puikoružiai. Visi trys prasčiokužiai.

3. Ir išėjo močiutė, 7. Išėjo močiutė
Ir užkėlė vartužius: Ir atkėlė vartužius:
— Pro šalį šalelę, — Į kiemą kiemelį,
Ženteliai puikoružiai! Ženteliai prasčiokužiai!

4. Dar n’užaugo dukružė, 8. Jau užaugo dukružė,
Nesukrovė kraitužį, Jau sukrovė kraitužį,
Ne čėsas dukrelei Jau čėsas dukrelei
Su sveteliais kalbėti. Su sveteliais kalbėti.
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366
Daškauskienė

1. — Nejok, berneli, 4. Tamsi naktelė, — 
Tai mano močiutė, 
Šviesus mėnesėlis, — 
Tai mano tėvelis,

Pas tą siratėlę: 
Netur tėvelio, 
Anei motinėlės;

2. Netur tėvelio, 
Anei motinėlės, 
Netur brolelio, 
Anei seserėlės.

5. Dangaus žvaigždelės, 
Tai mano seselės, 
Šviesus sietynėlis, — 
Tai mano brolelis.

3. — Turiu tėvelį, 
Turiu ir močiutę, 
Turiu brolelį, 
Turiu ir seselę:

6. Tamsi naktelė 
Man kraitelį krovė, 
Šviesus mėnesėlis 
Man dalelę skyrė,

7. Dangaus žvaigždelės 
Salelėj sėdėjo, 
Šviesusis sietynėlis 
Laukeliu lydėjo.

367
Sadauskienė

1. Neveski, broleli, 
Tu vienturtėlės, 
Miesčionkos mergelės 
Pataikūnėlės:

4. Tu josios darbeliais 
Visad šlėkštėsi, 
Į savą mergelę 
Nepažiūrėsi.

2. O jiji nepratus 
Darbelių dirbti, 
Nei pusrytėlius 
Nenor išvirti,

5. Per visą amželį 
Vargą turėsi, 
Kas mielą dienelę 
Ašaras bersi.

3. Žiemelės čėselį 
Po užpečkėlį, 
O vasarėlę 
Po pavėsėlį.

6. Zenykis, broleli, 
Tu siratėlę, 
Vargdienę mergelę 
Prociauninkėlę,

326



7. Katra yr papratus 
Darbelius dirbti 
Ir pusrytėlius 
Visiems išvirti,

8. Žiemelės čėselį 
Po pusnynėlius, 
0 rudenėlį 
Po purvynėlį.

«368
Dievienė

1. Neveski, berneli, 
Iš girelės, — 
Girios mergelės 
Tinginėlės:

2. Jos storai verpia, 
Retai audžia, 
Jos juodai skalbia 
Rūdynuose;

3. Jos juodai skalbia 
Rūdynuose, 
Jos žemai džiausto 
Patvoriuose.

369
Norvilienė

Var. 355

1. Nusišėriau savei žirgelį, 
Savei juodą juodbėrėlį,

2. Užsidėjau tymo balnelį, 
Prisisegiau aukso kilpeles,

9. Tu josios darbeliais 
Besigėrėsi, 
Į savo mergelę 
N’atsižiūrėsi.

10. Per visą amželį 
Tu linksmas būsi, 
Per dievo valią 
Niekad nežūsi.

4. Veski, berneli, 
Iš laukelio, — 
Laukų mergelės 
Darbininkės:

5. Jos plonai verpia, 
Tankiai audžia, 
Jos baltai skalbia 
Ežeruose;

6. Jos baltai skalbia 
Ežeruose, 
Jos aukštai džiausto 
Pasvirniuose.

3. Prisisegiau aukso kilpeles 
Ir sidabro lenciūgėlį.

4. Kad aš jojau per girelę, 
Giružėlė nužėrėjo,
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5. Giružėlė nužėrėjo 
Nuo sidabro lenciūgėlio.

6. Ir prijojau margąjj dvarelį, 
Ir sulojo margi kurteliai,

7. Ir sulojo margi kurteliai, 
Ir išėjo jaunoji mergelė,

8. Ir išėjo jaunoji mergelė, 
Ir atdarė vario vartelius:

9. — Bent, broliukai, pamažu joki, 
Padkavėlėms žemužę kapoki!

10. Kur užstojo ant akmenėlio, 
Ten ugnužė sužėrėjo,

II. Ten ugnužė sužėrėjo 
Nuo sidabro padkavėlių.

12. Motinėlė pasibusdama, 
Dukrytėlę prisivadindama:

13. — O dukrytėje mano jaunoji, 
Su kuo tu šią naktį nakvojai?

14. — Motinėle, pons dievs su manim, 
Aš neturiu nieko su savim:

15. Priegalvėliais pasiklojau, 
Patalėliais užsiklojau,

16. Patalėliais užsiklojau, 
Aš sau viena išmiegojau,

17. Aš sau viena išmiegojau, 
Nė su nieku nedurnojau.

370
Daškauskienė

• 1. O aš. palaužiau 
Raudoną rožę, 
Žaliais šilkais vyniotą,

2. Aš nepalaužiau 
Savo širdelę 
Ant vienturtės dukrelės:

3. Tie patalaičiai, 
Tie pa laukaičiai, 
Tie užsikloti, 
Tie pasikloti, 
Tie bernužius vilioti.

4. O aš palaužiau 
Raudoną rožę, 
Žaliais šilkais vyniotą,

5. Aš nepalaužiau 
Savo širdelę 
Ant vienturčio bernelio:

6. Ta sermėgaitė, 
Ta palaikaitė, 
Ta užsikloti, 
Ta pasikloti, 
Ta mergužes vilioti.
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*371

Bakšaitienė

l. 0 ir atlėkė 5. — Ei, atstok šalin,
Raibas sakalėlis Jaunas medininkai,
Į sodą, Nuo manęs,
Pasidabojo Gausi ir kitą
Raibą gegužėlę Tokiąją panelę
Sodely. Kaip mane.

2. — Ei, atstok šalin, 6. — 0 aš išjodžiau
Raibas sakalėli, Tris šimtus miestelių
Nuo manęs, Ir vieną,
Gausi tu kitą O aš negavau
Tokią gegužėlę Tokios panelės
Kaip mane. Kaip tave.

3. — 0 aš išlaksčiau 7. 0 ir atjojo
Tris šimtus sodelių Jaunas bernužėlis
Ir vieną, Į kiemą,
0 aš negavau Pasidabojo
Tokios gegužėlės Jauną mergužėlę
Kaip tave. Kiemely.

4. 0 ir atjojo 8. — Ei, atstok šalin,
Jaunas medininkas Jaunas bernužėli,
Į miestą, Nuo manęs,
Pasidabojo Gausi tu kitą
Jaunąją panelę Tokią mergužėlę
Miestely. Kaip mane.

9. — O aš išjodžiau 
Tris šimtus kiemelių 
Ir vieną, 
O aš negavau 
Tokios mergužėlės 
Kaip tave.
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*372
Mikštienė

1. — O iš kur tie seni svečiai, 
Sesele mano, 
O iš kur tie seni svečiai, 
Viešnele mano:

2. Ar iš Vilniaus, didžio miesto, 
Sesele mano, 
Ar iš Vilniaus, didžio miesto, 
Viešnele mano?

3. Tavęs jaunos jie ieškojo, 
Sesele mano, 
Tavęs jaunos jie merginos, 
Viešnele mano.

4. Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Sesele mano, 
Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Viešnele mano.

5. — Tai neeisiu, netekėsiu, 
Sesele mano:
Skauda mano ir galvelė, 
Viešnele mano.

6. — Neskaud tavei nė galvelė, 
Sesele mano, 
Neskaud tavei nė galvelė, 
Viešnele mano, —

7. Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Sesele mano, 
Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Viešnele mano.

8. — Tai neeisiu, netekėsiu, 
Sesele mano, 
Tai neeisiu, netekėsiu, 
Viešnele mano:

9. Skauda manei ir kojelės, 
Sesele mano, 
Nepašoksiu nė tancelio, 
Viešnele mano.

10. — Neskaud tavei nė kojelės, 
Sesele mano, 
Tai pašoksi ir tancelį, 
Viešnele mano.

11. Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Sesele mano, 
Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Viešnele mano.

12. — Tai neeisiu, netekėsiu, 
Sesele mano, 
Tai neeisiu, netekėsiu, 
Viešnele mano:

13. Skauda mano ir rankelės, 
Sesele mano, 
Nepadirbsiu aš darbelio, 
Viešnele mano.

14. — Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Sesele mano, 
Tai padirbsi ir darbelį, 
Viešnele mano.

15. — Tai aš neisiu, netekėsiu, 
Sesele mano,
Aš užkelsiu ir vartelius, 
Viešnele mano.

16. — Tai tu eisi, tai tekėsi, 
Sesele mano, 
Aš atkelsiu ir vartelius, 
Viešnele mano.
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17. — Tai aš neisiu, netekėsiu, 
Sesele mano, 
Tai aš neisiu, netekėsiu, 
Viešnele mano:

18. Aš užtrauksiu lenciūgėliais. 
Sesele mano, 
Užrakinsiu užraktėliais, 
Viešnele mano.

19. — Aš nutrauksiu lenciūgėlius, 
Sesele mano, 
Atrakinsiu užraktėliue, 
Viešnele mano.

373
Gotautienė

Var. 413, D 691, 850

1. O kad aš augau 
Tarp susiedužėlių, 
Tarp susiedų vaikelių,

2. Su visais augau, 
Visus prilygau, 
Tik vieno tenorėjau.

3. Katro norėjau, 
Širdy turėjau, 
Kas dienužę minėjau,

4. Mačiau išjojant, 
Mačiau parjojant, 
Mačiau žirgą balnojant.

5. O ir atjojo 
Šelmis bernužėlis, 
Ne tėvelio sūnelis:

6. — Eik šen, mergužėle, 
Duok man kuskužėlę 
Prakaitužiui šluostyti.

7. Šauniai atsakiau: 
— Šelmi bernužėli, 
Ne tėvelio sūneli,

8. Tu nusišluostyk, 
Šelmi bernužėli, 
Žalio klevo lapeliu.

9. Mano kuskužėlė 
Tilžėj pirkta, 
Taip brangiai užmokėta,

10. O iš kraštužėlių 
Aukso kvietkužėlės, 
Vidury išvingiuota.

11. Turiu kuskužėlę 
Brolelio pirktą, 
Aš pati pardėvėsiu.

12. Katra kuskužėlė 
Bernelio pirkta, 
Ugnelėj sudeginsiu.

13. — Nešiok, mergužėle, 
Šilkų kuskužėlę, 
Pas močiutę būdama,

14. O kai nueisi 
Pas anytužėlę, 
Dirgys tavo veidelius!
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Senkauskienė

15. — Ei, dirgys, dirgys 
Skaisčius veidužėlius, 
Graudins mano širdelę.

18. — Lietučio išlyta, 
Vėjo išpustyta, 
Dėl to balta raudona.

16. Už jūrių marelių, 
Už dviejų šimtelių, 
Tai mano kuskužėlė.

19. — Gyreis, mergužėle, 
Ne rūpestužėlėj, 
Ko eidama svyravai?

17. — Gyreis, mergužėle, 
Neraudojusi, 
Kod raudoni veideliai?

20. — Aukštos kurpužėlės, 
Laibs liemenužėlis, 
Tai eidama svyravau.

374

1. 0 kad aš gėriau 
Aliį dar midų, 
Dar mano galvelėj 
Dar nėra nieko.

6. Taip ji norėjo, 
Kaip linkte linko, 
Kaip žalia rūtelė, 
Vėjo pučiama;

2. 0 aš pragėriau 
Šimtą šeštokų, 
Bėrajam žirgely 
Besėdėdamas;

7. Žalia rūtelė, 
Vėjo pučiama, 
Kiemely dukrelė, 
Tėvo barama.

3. Bėrajam žirgely 
Besėdėdamas, 
Su jauna mergele 
Bekalbėdamas.

8. — Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Rodyk man, rodyk 
Kiemo mergelę.

4. Aš būč pragėręs 
Ir antrą šimtą, 
Liustaunas žirgelis 
Nenustovėjo;

5. Liusto žirgelis 
Nepastovėjo, 
Jaunoji mergelė 
Miego norėjo.

9. Kad nerodysi 
Kiemo mergelės, 
Suskink man, suskink 
Rūtų kvietkelę.

10. Aš tą kvietkelę 
Kasdien nešiosiu, 
Tarysiuos, mergelė 
Man prie šalelės.
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375
Antanas

1. O kad išauštų 
Balta aušrelė, 
Kad užtekėtų 
Sviesi saulelė,

6. Aš tau nupirksiu 
Šilkų kuskelę, 
Aš dovanosiu 
Aukso žiedelį.

2. Aš pamatyčiau 
Savo mergelę 
Ant ežerėlio 
Zlugtelį skalbiant.

7. — Toji kuskelė 
Žalio šilkelio, 
Ji nusvyrėjo 
Mano petelius;

3. Balta lentelė, 
Plonos drobelės, —
Mano mergelė 
Tai skalbėjėlė.

8. Tas vainikėlis 
Žalių rūtelių, 
Jis nugulėjo 
Alano galvelę;

4. 0 aš sušilau, '
Aš surasojau, 
Su mergužėle 
Bekalbėdamas.

9. Tie kaspinėliai 
Žalių šilkelių, 
Jie nuviržėjo 
Mano kaseles;

5. — Mergauk, mergele, 
Trejus metelius, 
Aš tau nupirksiu 
Šilkų kuskelę;

10. Tasai žiedelis, 
Tas auksinėlis, 
Jis nuviržėjo 
Mano pirštelius

376
Juškytė

Var. 35, D 528

1. 0 kas išmanė 
Dailias daineles, 
Jei ne tie galvočėliai.

3. Taip ir aš jauna, 
Jauna mergelė, 
Be jauno bernužėlio.

2. Akmuo be šaknų, 
Vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių,

4. Parduosiu žiedą 
Ir vainikėlį, 
Storosiuos artojėlio.
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377
Gotautienė

Var. D 523, 524

5. Ir atsiliepė 
Jaunas bernelis 
Žalių rūtų daržely:

9. 0 ir išgirdo
J^una mergelė 
Žaliam rūtų daržely:

6. — Neparduok žiedą, 
Nei vainikėlio, — 
Aš būsiu artojėlis:

10. — Neparduok žirgo, 
Nei kamanėlių, 
Nesamdyk audėjėlės:

7. Salta žiemelė, 
Salts rudenėlis, 
Salt man vienam gulėti.

11. Būsiu verpėja, 
Būsiu audėja, 
Būsiu rugių rišėja, —

8. Parduosiu žirgą 
Ir kamanėles, 
Samdysiu audėjėlę.

12. Plonai suverpsiu, 
Tankiai išausiu 
Bernužiui marškinėlius.

1. — O kurgi buvai, 
Bernyti mano:

5. — Rodą būč gelbėti, 
Rodą negelbėti, —

Ar ant jūrių maružėlių 
Žuvelių pažvejoti?

Aš neturiu laivužėlio 
Nei klevinio irklelio:

2. 0 ką pagavai, 
Bernyti mano?
— Žuvužę lydekužėlę, 
Marelių narūnėlę.

6. Juodasis laivelis 
Girioj ant kelmelio, 
O klevinis irklužėlis 
Stainelėj pastatytas.

3. — Tinklužį ploviau, 
Rankas mazgojau, 
Paskandinau žiedužėli, 
Rankelių žėruonėlį.

4. — Žiedelį griebiau 
Ir pats įpuoliau, — 
Gelbėk mane, mergužėle, 
Jau aš marių žentelis.

7. Kaip aš gelbėsiu 
Tave, bernužėli, 
Kalba mudu žmonužėliai 
Daug neviernais žodeliais.

8. — Neboki nieko, 
Mano mergužėle: 
Mano paties kalbužėiės 
Neviernieji žodužiai.
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9. Dėl to kalbėjau, 
Kad pats norėjau, 
Aš kitam pavydėjau 
Tavęs jaunos mergelės.

10. Tu nusieiki
Ant aukšto kalno, 
Kur puč šiaurus vėjužėlis, 
Kur puč šiaurus vėjelis.

11. Vėjo pučiama, — 
Balta raudona, 
Žmonių kalbama, — 
Vis vainikuota, — 
Neboju nė kalbužėlių, 
BiT i širdį bernelis.

12. Ateis rudenėlis, 
Šaltoji žiemelė, 
Kris nuo medžių lapužėliai 
Nuo mudviejų — žodeliai.

*378
Vidikytė

Var. 253

1. — O kur josi, brolužėli, 
Si miglotą rytmetėlį, 
Ar negaila žirgelio 
Ir šio tymo balnelio?

5. Į dvarelį įjodamas, 
Bėrą žirgą mudrindamas, 
Kamanėles tempdamas, 
Muštukėliu dauždamas.

2. Kada šėriau, linksmas buvau, 
Kada girdžiau, dar linksmesnis, 
Jau sugrūdau balnodams, 
Graudžiai verkiau išjodams.

3. Kad aš jojau vieškelėliu, 
Šiuo lygiuoju kelužėliu, 
Smagiai bėgo žirgelis, 
Linksma mano širdelė.

6. Ein uošvelė per dvarelį 
Ir dukrelė prie šalelės: 
— Nežadėki, motuže, 
Nors šiuos vienus metelius.

7. Ein uošvelė per dvarelį, 
Neš margąsias stuopužėles, — 
Ji pamatė žentelį 
Atjojant per laukelį.

4. Kad aš jojau per girelę, 
Pro šį žaliąjį gojelį, 
Pro rūtelių darželį, 
Pro lelijų krūmelį,

8. Ji, žentelį lūkėdama, 
Jam vartelius atkeldama: 
— Sveiks atjojęs, ženteli, 
Sėsk nuo bėro žirgelio.
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9. Ein uošvelė per dvarelį, 
Ein senoji į svirnelį, — 
Svirno duris verdama: 
— Prašau svečią į svirną!

10. Prašau svečią į svirnelį, 
Sėsti ant margųjų skrynelių, 
Imti į ranką stuopužę, 
Užgerti jauną mergužę.

11. Svečias, į svirną eidamas, 
Tėtužėlį sveikindamas: 
— Labas vakars, uošveli! 
Ar žadėsi dukrelę?

12. Stuopužėlę penktą gėriau 
Ir tėvelį perkalbėjau, 
Tėvelį perkalbėjau, — 
Tėvs dukrelę žadėjo.

13. Tėvas ženteliui svirnely 
Rodo dukrelės kraitelį: 
— Štai kur dukros kraitelis 
Ir trys margos skrynelės.

14. Ir motužė pažadėjo. 
Vieną skrynią pakylėjo: 
— Štai tau dukros skrynelės 
Ir sidabro rakteliai.

15. Dukrytėlė vaikščiodama, 
Jau širdelėj dūmodama: 
— Tink iš viso bernelis, — 
Gaila žalių rūtelių.

16. Ein dukrelė per dvarelį, 
Ein jaunoji į darželį, — 
Daržo duris verdama, 
Labai graudžiai verkdama:

17. — Rūtas sėjau, linksma buvau, 
Kai ravėjau, dar linksmesnė, 
Jau sugrūdau skindama, 
Graudžiai verkiau pindama.

18. Piršlys, prie jos prieidamas, 
Jai širdelę drąsindamas: 
— Nesigailėk rūtelių, 
Nei jaunųjų dienelių:

19. Nepabūsi po rūtelėms, 
Reiks tau permainyt dieneles, 
Reiks permainyt dieneles, 
Reiks padėti rūteles.

20. Bernužėlis prieidamas, 
Jai žodelį pratardamas: 
— Kad nenori, tai neiki, 
Nei rūtelių neverki.

21. Aš pas savo motinėlę 
Paskutines nedėlėles 
Po svirnelį trinksėju, 
Širdis mano smūtėjo.
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•379
Kačinskienė

1. O tai ne dėkui 
Tėvui motinėlei, 
Kad mane mažą 1 
Valioj auginai, j

2. Valioj auginai, 
Ilgai migdinai, 
Lig pusrytėlių 
Nepribudinai.

3. O kad reiks išeiti 
Į svečių šalelę, 
Nelaikys manęs 
Pataikūnužės:

4. Dirbdins grėblužį, 
Įdės kotužj, 
Siųs j lankelę 
Šienelio grėbti.

5. — Naujas grėblužis, 
Lygus kotužis, — 
Ne darbininkė 
Mūsų martelė.

6. — Naujas grėblužis, 
Lygus kotužis, 
Ale nelygios 
Tėvo lankužės.

380
Daily dalė

1. Per lauką jojau, 
Lygų laukužį, 
O ir prijojau 1 g 
Uošvės dvaružį. J

2. Vis vario vartai, 
Vis užrakinti, — 
Neįsileidžia 
Mane mergužė:

3. — Jok sau pro šalį, 
Jaunas bernuži, 
Žinau, žinau:
Mano nebūsi.

4. Per lauką jojau, 
Atgal žiūrėjau, 
Ar nelydi 
Mane mergužė.

5. — Sugrįžk, berneli, 
Antrą kartužį, 
Parnešk, berneli, 
Aukso žiedužį, —

6. Aukso žiedelį 
Ant uliavonės, 
Šilkų kuskelę 
Ant padabonės;

7. Aukso žiedelį 
Į jaunimėlį, 
Šilkų kuskelę 
Į atlaidėlę.

22. Lietuviškos svotbinės dainos, I 337



381
Pavalkienė

1. Parves brolis K 
Jauną marčią J 
Sidabruotą, U 
Pažibuotą. I

3. Ėjo brolis 
Šieno piauti, 
O martelė 
Su grėbleliu,

2. Iš sidabro 
Saulė teko. 
Iš vainiko 
Rasa krito.

4. Ir palūžo
Marčios grėblys, — 
Dieverėlio 
Širdis plyšo.

5. Marčios grėblys 
Moliavotas, 
Dieverėlio 
Dovanotas.

•382

Sopytė

1. Pasidariau alutį 
Tai gražų, geltoną, 
Išsigėrus kriūzelaitį, l 2 k 
Balta bei raudona, j

2. — Ko atjojai, bernužėli, 
Tu nenorimasis, 
Ko prisėdai prie šalelės. 
Tu nemylimasis.

3. — Nusieiki, mergužėle, 
Ant aukštojo kalno, 
Ant to kalno, ant aukštojo, 
Kur Žalnieriai eina.

338



4. — Atėjo pulkas, atėjo antras, — 
Nėr mano bernelio, 
Ir atėjo trečias pulkas, — 
Štai mano bernelis!

5. Muškit, būgnai, skambink, varpai. — 
Štai mano bernelis!
Parašykit gromatėlę, 
Rytoj vinčiavosim.

383
Daškauskienė

1. Prijojo kiemas svetelių, 6. Mirksta kepurė purvely, 
Verkia bernelis turmely.Nepažįstamų žmonelių, (2 k.)

2. Nor mane jauną prigauti, 
Iš to kiemelio išvesti.

7. Palenksiu trake berželį, 
Pakarsiu šelmį bernelį:

3. Aš mergužėlė nedurna, 
Aš bernužėlį prigavau:

8. — 0 tai tau, šelmi, kyboti. 
Ne mane jauną vilioti.

4. Aš jo kepurę nutraukiau, 
Į purvynėlį įmečiau,

9. Prarijai, šelmi, žodelius 
Kaip šile radęs uogeles.

5. Į purvynėlį įmečiau, 
Stūmiau bernelį į turmą.

10. Prarysi, šelmi, drabužius, 
Ne vienos dienos darbužius.

384
Kemzuriukė

1. Saulelei tekant 
Žirgą pašėriau, 
Saulei leidžiant balnojau. (2 k.)

3. Tik težinojo 
Jauna mergelė 
Ir ši tamsi naktelė.

2. Naktį išjojau, 
Naktį parjojau, 
Nieks mane nežinojo,

4. Ai, barė, barė 
Mane tėvelis 
Už juodbėrą žirgelį
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5. — 0 nebark, nebark 
Mane, tėveli, — 
Graži mano mergelė:

6. Graži žiūrėti, 
Meili kalbėti, 
Patogaus liemenėlio.

1. Saulelė leidžias, 
Vakars netoli, 
Cėsas broleliams 1 2 k 
Namučiui joti. J

2. — Jokit, broleliai, 
Vienu keleliu, 
Vienu keleliu, 
Didžiu pulkeliu,

3. 0 kai prijosit 
Žalią lankelę, 
Pasiganykit 
Bėrus žirgelius;

4. 0 kai prijosit 
Srovės upelį, 
Pasigirdykit 
Bėrus žirgelius;

5. 0 kai prijosit 
Žalią girelę. 
Šauniai šokdinkit 
Bėrus žirgelius;

7. Ant to kelelio 
Žolė nežėlė, 
Medeliai nelapojo.

8. Zelki, žolele, 
Lapok, medeli, 
Dėl mano slaunumėliol

385
Juškytė

6. 0 kai prijosit 
Uošvės dvarelį, 
Susistabdykit 
Bėrus žirgelius.

7. — 0 išeik, išeik, 
Sena močiute, 
0 atkelk, atkelk 
Vario vartelius.

8. 0 ir išėjo 
Sena močiutė, 
O ir atkėlė 
Vario vartelius.

9. — O kur jūs jojat, 
Didis pulkeli, 
O kur jūs jojat, 
Ar pas mergelę?

10. O dar neleisiu 
Savo dukrelės, 
0 dar neaudė 
Plonų drobelių.
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Žlugtužį skalbti 
Ir kas dienelę 
Balta vaikščioti.

11. O galit joti, 
Mano ženteliai, 
0 jau nepriimsiu 
Čionai nakvoti.

15. O ir atjoja 
Antras pulkelis, 
Bene tik yra 
Mano bernelis!

12. Išėjo mergelė 
Iš margo dvaro, 
Iš margo dvaro, 
Graudžiai verkdama;

16. Ar dievo duota, 
Laimužės lemta 
Per du kiemeliu 
Bernužiui augti:

13. Iš margo dvaro, 
Graudžiai verkdama, 
Savo bernelio 
Nesulaukdama.

17. Aš nepaspėjau 
Žlugtužio skalbti 
Ir kas dienelę 
Balta vaikščioti.

14. — O ir atjoja 
Didis pulkelis, 
Ai, nėra, nėra 
Mano bernelio.

18. Ar dievo duota, 
Laimužės lemta 
Per du laukeliu 
Bernužiui augti:

19. Tai aš paspėjau

386
Bakšaitienė

Var. 52

1. Sėjau rūteles 
Tris devynias saujeles, 
Iš tų devynių 1 
Nė diegužis nedygo. J

2. O ir išdygo 
Žaliasis ąžuolėlis, 
O ir išdygo 
Jo devynios šakelės.

3. Ei, dreba, dreba 
Žaliasis ąžuolėlis, 
Ei, dreba, dreba 
Jo devynios šakelės.

4. — Pasižiūrėki, 
Mano jauna mergele: 
Taip tu drebėsi, 
Kai mano valioj būsi!
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5. — Ei, tegu dreba 
Žaliasis ąžuolėlis, 
Ei, tegu dreba 
Jo devynios šakelės.

6. Ei, rūpinosi 
Mano jaunas bernelis 
Dėl mano vargų, 
Dėl mano neturtėlio.

7. — Ui, tu ten rasi, 
Mano jauna mergele, 
Šimtą mošelių, 
Du šimtu dieverėlių.

8. Reiks mošytėlėms 
Po ploną abrūsėlį, 
O dieverėliams 
Po plonus marškinėlius.

9. — Tu nesirūpink, 
Jaunas mano berneli, 
Dėl mano vargų, 
Dėl mano neturtėlio:

10. Bus mošytėlėms 
Po ploną abrūsėlj, 
O dieverėliams 
Po plonus marškinėlius.

*387

Dievienė

1. Seselė kiemą šlavė, 
Šluodama graudžiai verkė. (2

2. — Ar šluoji, ar nešluoji, 
Tu čionai nevaikščiosi.

3. — Vaikščiosiu nevaikščiosiu. 
Vaikščios mano broleliai,

4. Vaikščios mano broleliai. 
Mynios žalią vejelę,

5. Mynios žalią vejelę, 
Skardys sierą žemelę.

6. Į vartų lentą šoviau, 
Į svirną garsas ėjo.

7. — Ei tėvuži, tėveli, 
.) Kas do svečiai ūlyčioj:

8. Ar jie kelužio klausias, 
Ar nakvynužės prašos?

9. O jei kelužio klausias, 
Meldžiu, rodyk, broleli,

10. Jei nakvynužės prašos, 
Meldžiu, leiski, tėveli.

11. — Ei dukryte, dukrele, 
Dukrele savalninke,

12. Dukrele savalninke, 
Svetelių viliokėle.
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13. Reik svečiams midutėlio, 
Baltųjų pyragėlių,

14. Reik žirgams abrakėlio, 
Grynųjų avižėlių

15. Ir tau jaunai dukrelei 
Reik didelės dalelės:

16. Reik šilkelio kuskelės 
Ir aukselio žiedelio.

388
Didžpinigaičiukė 

Var. 403

1. Šėriau žirgužėlį 
Per nedėlmetėlį, 
Josiu, josiu pas mergelę,! % 
Josiu, josiu pas mergą.j

2. Per dvarą jojau 
Ir užsimiršau 
Pasiskinti kvietkužėlę 
Už kiaunės kepurėlės.

3. Einu per dvarelį 
Į rūtų darželį, 
O čia randu seserėlę, 
Taip graudžiai beverkiančią.

4. Ai, eičiau klausčiau
Senos motinėlės:
— Kas pravirkdė seserėlę, 
Kas pravirkdė seselę?

5. — Nei aš jos bariau, 
Nei aš jos mušiau, 
Aš pati pravirkdinau, 
Aš pati pravirkdžiau:

6. Jomarkėly buvau, 
Karčemėlėj gėriau, 
Dukrelę pažadėjau, 
Dukrytę pažadėjau.

7. — Motinėle mano. 
Širdužėle mano, 
Ar bodiesi, motinėle, 
Mano jaunų dienelių?

8. — Dukrytėle mano, 
Jaunoji mano, 
Pilnos margos skrynužėlės 
Vis plonųjų drobelių.

9. — Kas iš tų skrynelių, 
Iš plonų drobelių, 
Nepažįstu bernužėlio, 
Bernelio giminėlės.

10. — Cit, neverk, dukrele, 
Balta lelijėle, 
Gražus tavo bernužėlis 
Ir slauni giminėlė:

11. Tavo bernužėlis 
Baltas raudonas, 
Nešioj povo plunksnužėlę 
Už kiaunės kepurėlės.
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►389
Sopytė

1. Šėriau, šėriau žirgužėlį 
Per dvejus metelius, 
Dėl to šėriau juodbėrėlį,! % 
Kad jis gražus būtų. j

2. Kad aš jojau per ūlyčią, 
Žemužė dunzgėjo, 
Viso kiemo mergužėlės 
į mane žiūrėjo.

3. — Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, 
Jaunosios mergelės, 
Žinot pačios, mergužėlės, 
Kad ne visoms teksiu:

4. Padabojau sau mergelę 
Trylika metelių, 
Padabojau lelijėlę 
Trylika metelių.

5. — Bent palauk, bernužėli, 
Bent trejus metelius, 
Bent palauk, dobilėli, 
Bent trejus metelius.

6. Laukiau metus, laukiau antrus, 
Laukiau ir trečiuosius, 
Dabar josiu jomarkėlį 
Mergelės žiūrėti.

7. Aš pamačiau mergužėlę 
Vidury gaselio
Jau be rūtų vainikėlio, 
Be aukso žiedelio.

8. — Uliavojai, mergužėle. 
Per trejus metelius, 
Uliavok, mergužėle, 
Ir visą amželį.

9. Ne kas mano per liustelis, 
Kas per uliavonė 
Jau be rūtų vainikėlio, 
Be aukso žiedelio.

10. — Kloniokis, mergužėle, 
Močiutei ik žemei, 
Kloniokis, lelijėle, 
Močiutei ik žemei.

11. — Kad ir aš kloniosiuos. 
Žemai galvą lenksiu, 
Tik dėl manęs motinėlė 
Drobelių neaudė.

12. — Kloniokis, mergužėle, 
Tėveliui ik žemei, 
Kloniokis, lelijėle, 
Tėveliui ik žemei.

13. — Kad ir aš kloniosiuos. 
Žemai galvą lenksiu, 
Tik dėl manęs tėvužėlis 
Skrynelių nedirbo.

14. — Kloniokis, sesužėle, 
Broleliui ik žemei, 
Kloniokis, lelijėle, 
Broleliui ik žemei.
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15. — Kad ir aš kloniosiuos, 
Žemai galvą lenksiu, 
Tik dėl manęs brolužėlis 
Žirgelio nešėrė.

16. — Kloniokis, sesužėle, 
Seselei ik žemei, 
Kloniokis, lelijėle, 
Seselei ik žemei.

17. — Kad ir aš kloniosiuos, 
Žemai galvą lenksiu, 
Tik dėl manęs seserėlė 
Rūtelių nešėjo.

18. — Kloniokis, sesužėle, 
Berneliui ik žemei, 
Kloniokis, lelijėle, 
Berneliui ik žemei.

19. — Kad ir aš kloniosiuos, 
Žemai galvą lenksiu, 
Tik dėl manęs bernužėlis 
Žiedelio nepirko.

390

1. Tykiai tykiai 9. Srauniai srauniai

Adomaitienė

Var. 40, 82, 207, 394

Nemunėlis eina, —j Nemunėlis eina, —
2. Dėl to tykiai, 10. Dėl to srauniai,

Kad už seno eina. Kad už seno eina.
3. Kad už seno, — 11. Kad už jauno, —

Seną nemylėsiu: Jauną tai mylėsiu:
4. Už stalelio 12. Už stalelio

Prie šalies nesėsiu, Prie šalies sėdėsiu.
5. Per aslelę 13. Per aslelę

Žodeliais kalbėsiu, Žiedeliu ritėsiu,
6. Per kiemelį 14. Per kiemelį

Akmenėliu risiu, Obuolėliu risiu,
7. Per laukelį 15. Per laukelį

Kurteliais lydėsiu, Aš pati lydėsiu,
8. Per girelę 16. Per girelę

Žmogžudžius samdysiu. Brolelius samdysiu.
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391
Cičirkienė

1. Tekėk, mergyte, už manęs,) % 
Balta lelijėle, už manęs: J

2. Tu sunkių darbelių nedirbsi, 
Kalne rugelių nepiausi,

3. Kalne rugelių nepiausi, 
Pakalnėj linelių nerausi:

4. Po vyšnių sodą vaikščiosi, 
Baltas rankeles graižysi,

5. Margoj kraselėj sėdėsi, 
Su savo mieliausiu kalbėsi.

6. Už Nemunėlio nujosiv, 
Šią tamsią naktelę nakvosiv.

7. Per Nemunėlį perplauksi, 
Baltąją burnelę nusiprausi.

*392

Vidlkytė

1. Treji gaidžiai negiedojo, 
Kad močiutė vaikščiojo: 
— Kelkit, kelkit, sūneliai, 
Jau ne čėsas miegoti:

2. Stov žirgeliai pabalnoti, 
Kamanėlėms pažaboti. 
Prie rūtų darželio, 
Prie naujų vartelių.

3. Kai užsėdau ant žirgelio, 
Muštravojau žirgelį, 
Muštravosiu žirgelį, 
Kai reiks joti pas mergelę.

4. Kad aš jojau per laukelį, 
Aš pamačiau tris mergeles 
Žalioje lankelėj 
Šienelį begrėbiant.

5. Po rūtelių vainikėliais, 
Po šilkelių kaspinėliais, - 
Patogios mergelės, — 
Linksma mano širdelė.

6. Kai prijojau prie mergelių, 
Ir sustojo bers žirgelis: 
— Eikš, mano mergele, 
Duok man baltą rankelę!

7. Duok man baltą rankelę, 
Duok rūtelių kvietkelę, 
Salt vienam gulėti, 
Ne su kuo kalbėti.

8. — Nei aš eisiu pas tave. 
Nei aš duosiu rankelę, 
Jok tu sau, berneli, 
Čia ne tavo mergelė.
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*393
Sviderskienė

Var. 401

1. Tu mano seserėle, 
Sesele gulbužėle, 
Ar nori vargą vargti,! $ 
Vargelį pamatyti? J

2. Jei nori vargą vargti, 
Vargelį pamatyti, 
Tekėk už baudžiauninko. 
Už dvaro nevalninko:

3. Išeidams į dvarelį, 
Į didžią baudžiavėlę, 
Paliks tave bemalant, 
Prie girnelių bestovint.

4. Pareidams iš baudžiavos, 
Iš didžios nevalėlės, 
Parneš šaunių žodelių 
Ir graudžių ašarėlių.

5. Jei nori valioj būti, 
Vargelio nematyti, 
Tekėk už medlinčiaus, 

z Už girios valdonėlio:

6. Išeidams į girelę, 
Į didžią valdonėlę, 
Paliks tave bemiegant. 
Patalėliais užklojęs.

7. Pareidams iš girelės, 
Iš didžios valdonėlės, 
Parneš raibų paukštelių 
Ir meiliųjų žodelių.

394
Pauriukė

Var. 40. 207, 390

1. Vai, teka, teka, 
Nemunėlis teka, 
Dėl to teka, dėl to teka,l % 
Kad seselė verkė. J

2. Vai, verkė, verkė, 
Kad už seno davė, 
Dėl to verkė, dėl to verkė: 
Senas nemylėjo.

3. Per aslelę einant, 
Pati pastūmėsiu, 
Per laukelį einant, 
Kurteliais užleisiu;

4. Per vartelius einant, 
Vartelius užkelsiu, 
Per laukelį einant, 
Kurteliais užleisiu;
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5. Per laukelį einant, 
Kurteliais užleisiu, 
Per girelę einant, 
Mušeklius samdysiu.

6. Vai, tykus, tykus, 
Nemunėlis tykus, 
Dėl to tykus, dėl to tykus, 
Kad seselė džiaugias.

8. Per aslelę einant, 
Pati pavedėsiu, 
Per kiemelį einant, 
Obuolėliu risiu;

9. Per vartelius einant, 
Vartelius alkelsiu, 
Per laukelį einant, 
Pati palydėsiu;

7. Vai, džiaugės, džiaugės, 10. 
Kad už jauno davė, 
Dėl to džiaugės, dėl to džiaugės, 
Kad jaunas mylėjo, s

Per laukelį einant, 
Pati palydėsiu, 
Per girelę einant, 
Kankliorius samdysiu.

395
Bakšaitienė

1. Turiu brolį! „ , 
Kalviuką, J 2 k 
Nukals vario I „ 
Tiltuką. J

2. Aš tuo tiltu 
Tekina 
Pas motinėlę 
Verkdama.

3. Turiu rūtą 
Skinamą 
Ir vainikėlį 
Pinamą.

396
Bakšaitienė

1. Ui, bėda, bėda, 
Bėda prie bėdos, 
Kad mergužė už vandens. (2 k.)

3. Kol kelte kėliau, 
Tolei tylėjo, 
Tariau — nemok kalbėti.

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

4. O kai perkėliau, 
Pradėjo verkti, 
Kaip gegutė kukuoti
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5. — Ei bati, bati, 
Batuži, brolau, 
Perleisk man tą mergužę.

6. — Aš velij perleist 
Ūbą laukužį
Nekaip jauną mergužę:

•397
Pauriukė

1. Žyd girioj avikamša, 
Žyd girioj avikamša, 
Pūdymužy atolai, l 2 k 
Žalioj lankoj dobilai, j

2. Ant’ atbėgo žirgužėlis 
Per tą žalią pūdymėlį. 
— Eik, bernyti, pasigauk, 
Žirgužėlį pasišerk!

7. Ūbas laukužėlis — 
Vieną metužėlį, 
Šiam vienam rudenužiui,

8. Mano mergužėlė — 
Visam amželiui, 
Pakol gyva galvužė.

3. Eik, bernyti, pasigauk, 
Žirgužėlį pasišerk, 
Во numins žolynėlius, 
Tuos baltuosius dobilėlius.

4. — Neišvengsi, seserėle, 
Nuo jaunojo bernužėlio, 
O kad dievs sutaikintų, 
Po perynais suguldytų;

5. O kad dievs sutaikintų, 
Po perynais suguldytų, 
O kokių ten juokų 
Po perynais pūkų.

•398
Bakšaitienė

Var. 98, 430, D 712

1. Žalioje lankelėj 
Auga liepelė, j
Ten vargų mergelė 1 
Linelius rovė. |

2. Atjoja bernelis 
Bagotėlis:
— Diepadėk, mergele 
Darbininkėle!

3. Diepadėk, mergele 
Darbininkėle, 
Aš tavei padėsiu 
Linelius rauti.

4. — Nepadėk, berneli 
Bagotėli, 
Man padės, man padės 
Sena močiutė.
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5. Sėd mano močiutė 
Vidury dvaro, 
Vidury dvarelio 
Margoj kraselėj.

6. Tur mano močiutė 
Beržo rykštelę, 
Antroje rankelėj 
Vainikėlį.

7. — Ar nori, dukrele, 
Beržo rykštelės, 
Ar trokšta širdelė 
Vainikėlio?

8. — Nenoriu, močiute, 
Beržo rykštelės, 
Tai trokšta širdelė 
Vainikėlio.

9. — Pas tavo tėvelį 
Gėriau ir valgiau, 
Jau tave tėvelis 
Man pažadėjo;

10. Jau tave tėvelis 
Man pažadėjo 
Ir margas skryneles 
Man dovanojo;

1. Ui, kytra mandra 
Mano uošvužėlė, — 
Ji ne taip kytra, Į j 
Kaip išmintinga, j

11. Ir margas skryneles 
Man dovanojo, 
Plonąsias drobeles 
Užraštavojo.

12. — Meluoji, berneli. 
Netiesą kalbi, 
Dar mano tėvelio 
Nė namie nėra:

13. Išjojo tėvelis 
į Tilžės miestą, 
Į Tilžės miestelį 
Suknelių pirkti.

14. Nepirki, tėveli, 
Brangias sukneles, 
Nepuikus bernelis, 
Ne dvarūnėlis.

15. Nupirko tėvelis 
Brangias sukneles: 
Aukseliu išsiūtas, 
Šilkais vedžiotas.

16. Tur mano tėvelis 
Du tris šimtelius, 
Nor mano tėvelis 
Bajoro žento.

•399

Bakšaitienė

2. Kai aš nujojau 
Pirmą kartužėlį, 

k Ji man nerodė
Savo dukrelės,
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3. Ji man nerodė 
Savo dukrelės, 
Ji man parodė 
Svečių mergelę.

9. 0 kad išaustų 
Plonas drobužėles 
Be skieto, nyčių, 
Be šaudyklėlės.

4. Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną: 
Ei, audžia dunzgia 
Svirne drobeles.

10. — Kai tu užarsi 
Lygius laukužėlius 
Be jaučių, žagrės. 
Be noragėlio,

5. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Tu man atdaryk 
Stiklo langelj;

11. Tai aš išausiu 
Plonas drobužėles 
Be skieto, nyčių, 
Be šaudyklėlės.

6. Tu man atdaryk 
Stiklo langužėlį, 
Tu man parodyk 
Skaisčius veidelius;

12. — 0 kad aš gaučiau 
Tokią mergužėlę, 
Kad man pasiūtų 
Man marškinėlius;

7. Tu man parodyk 
Skaisčius veidužėlius, 
Tu man parodyk 
Rankų darbelį.

13. 0 kad pasiūtų 
Man marškinužėlius 
Be siūlo, vaško, 
Be adatėlės.

8. 0 kad aš gaučiau 
Tokią mergužėlę, 
Kad man išaustų 
Plonas drobeles;

14. — Kai tu nupjausi 
Lygius laukužėlius 
Be vieko, dalgio, 
Be pustyklėlės,

15. Tai aš pasiūsiu 
Tau marškinužėlius 
Be siūlo, vaško. 
Be adatėlės.
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•400
Viksvytė

Vcr. 251, 267, 274

1. Žada mane motinėlė 
Už kriaučiuko bernužėlio, — 
Aš neisiu, neisiu, 1
Netekėsiu, I %
Už kriaučiuko berno [ 
Negyvensiu. J

2. Žada mane motinėlė 
Už čigono bernužėlio, — 
Aš, neisiu, neisiu, 
Netekėsiu, 
Už čigono berno 
Negyvensiu.

3. Čigonėlio šlėktas būdas, 
Siektas būdas, prastas darbas: 
Už kumelę davė 
Pusketvirto, 
Su bizūnu kirto
Ir parvirto.

4. Žada mane motinėlė
Už artojo bernužėlio, — 
Tai eisiu, eisiu, 
Tai tekėsiu, 
Už artojo berno 
Tai gyvensiu.

401
Bakšaitienė

Var. 393

l. Jei nori vargą vargti, 
Vargų dienas bandyti, 
Tekėk už baudžiauninko,! $ 
Už dvaro darbininko. |

2. Kai jis eis į dvarelį 
Sunkių darbelių dirbti, 
Paliks tave jau kėlus, 
Prie girnelių pristojus.

3. Kai pareis iš dvarelio 
Nuo sunkiųjų darbelių, 
Parneš šaunių žodelių 
Ir graudžių ašarėlių.

4. Jei nori liustą kelti, 
biusto dienas bandyti, 
Tekėk už varto vaiko, 
Už girios valdonėlio.

5. Kai jis eis į girelę 
Su margaisiais kurteliais, 
Paliks tave bemiegant, 
Patalužiais užklostęs.

6. Kai pareis iš girelės 
Su margaisiais kurteliais, 
Parneš raibų paukštelių 
Ir meiliųjų žodelių.
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402

Tumsienė

1. Neeik, sesele, puikiai, 
Lelijėle, puikiai
Per anytos dvarą 1 2 k 
Į vyšnių sodelį. J

2. Tam vyšnių sodely 
Sakalai čiulbėjo, 
O ten mudu jaunu 
Tarp savęs kalbėjov.

3. Ar žib žiedas ant rankų, 
Ar vainikas ant galvos, 
Ar čiulb sakalėliai 
Vyšnelių sodely?

4. Tai žib žiedas ant rankų, 
Tai vainikas ant galvos, 
Tai čiulb sakalėliai 
Vyšnelių sodely.

5. — Ai tu, bernai mano, 
Tu jaunasis mano, 
Apkalba žmoneliai 
Neteisioms kalbelėms.

6. Sako: tu žirgelį 
Tancely prašokus, 
O mandierėlę 
Arielkoj pragėrus.

7. — Neklausyk, mergele, 
Vėjelio pučiančio, 
Nei susiedėlių, 
Labai vainojančių:

8. Tebėra žirgelis 
Naujoje stainelėj, 
O mandierėlė 
Aukštame svirnely.

9. Rūtelių daržely 
Gulbinėlė plaukia, 
Bernytis mergytės 
Pasogėlės klausia.

10. — Ką tu mane žiūri, 
Pats nieko neturi, 
Jaunas bernužėli, 
Ieškai pasogėlės.

11. — Eikiv į stainelę 
Balnoti žirgelį, 
Aš savo mergelės 
Graudinsiu širdelę.

23. Lietuviškos svotbinės dainos, I 353



403
Senkauskienė

Var. 277, 303, 388, 405, 417, 419

1. Tai anksti kėliau, 
Tai vėlai guliau, 
Bėrą žirgą balnojau, 1 2 k 
Abrakėliu pašėriau, J

5. — Vakar dienelę 
Turgely buvau, 
Su ženteliais kalbėjau, 
Dukrelę pažadėjau.

2. 0 tik pamiršau 
Suskinti kvietkelę, 
Žalių rūtų kvietkužėlę 
Už kiaunės kepurėlės.

3. 0 aš prijojau 
Anytos dvarą, — 
Vidur dvaro rūtų daržas, 
Tenai verkia mergelė.

6. Ai, nebok nieko, 
Mano dukrele, 
Gražus tavo bernužėlis, 
Iš slaunios giminėlės:

7. Kas dieną batuots, 
Kasdien žiuponuots, 
Su kiaunine kepurėle, 
Su povėlio plunksnele, —

4. — Ai uošve, uošve, 
Uošve motina, 
Kas pravirkdė dukružėlę 
Žalių rūtų daržely?

8. O jis taip gražus, 
Tavo bernužėlis, 
•Kaip daržely diemedėlis, 
Kaip sode obuolėlis.

*404
Maslauskienė

Var. 40. 207, 390, D 252

1. Siuntė mane motinėlė 
Į girią uogelių, 
Trad ritum , 
Ritum, ritum, 2 k. 
Į girią uogelių.

1

2. Sijonėlį pasikaišius, 
Rankovėles atsiraičius,

3. Susitikau seną diedą 
Vidury girelės.

4. — 0 senuti, senutėli, 
Kod nesiženiji?

5. — 0 tai aš ženysiuos, 
Jei tu jauna eisi.

1 Žemiau po kiekvieno posmo panašiai kartok: „Trad ritum, ritum, ritum“ su antrąj.i 
eilute.
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6. — O kad aš ir eisiu, 
Su tavim negulsiu,

7. O kad aš ir gulsiu, 
Ale aš nekreipsiuos,

8. O kad aš ir kreipsiuos, 
Ale nemyluosiu,

9. O kad ir myluosiu, 
Ale nebučiuosiu,

10. O kad ir bučiuosiu, 
Ant žemės nuspiausiu.

11. O tu, seni, seneli, 
Agurko nosele,

12. O tu, seni, seneli, 
Pelėdos akelės,

13. O tu, seni, seneli, 
Apuoko galvele,

14. O tu, seni, seneli, 
Išdžiūvusios blauzdos

15. O tu, seni, seneli, 
Česnako danteliai,

16. O tu, seni, seneli,
Zuikelio ūseliai.

405
Vidikytė

Var. 277, 303, 388, 417, 419

1. Ir anksti kėliau, 
Ir vėlai guliau, 
Šėriau bėrą žirgužėlį 
Šiais baltais dobilėliais.

2. Bepigu augti 
Jaunam, sūnytėliui 
Pas senąjį tėvužėlį, 
Pas senąjį tėvelį:

3. Kasdien sopaguotas, 
Kasdien pentinuotas, 
Su povėlio plunksnužėle 
Po dvarelį vaikščioja.

4. O kad užmiršau, 
Nenusiskyniau 
Žalių rūtų kvietkužėlę 
Už juodos kepurėlės.

5. Einu į darželį, 
Randu seserėlę 
Labai graudžiai verkiančią. 
O taip labai raudančią.

6. Eičiau į svirnelį, 
Klausčiau motinėlės: 
— Kas pravirkdė seserėlę 
Taip graudžioms ašarėlėms?

7. — Aš vakar buvau, 
Mieste važinėjau, 
Su ženteliais kalbėjau, 
Dukrelę pažadėjau.

8. — Ei, cit, neverki, 
Mūsų seserėle, 
Pilnos tavo skrynužėlės 
Baltųjų ritinėlių.
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9. — Kaip aš neverksiu, 
Kaip aš neraudosiu, 
Kad nežinau bernužėlio, 
Bernužio giminėlės.

10. — Ei, cit, neverki, 
Mūsų seserėle, 
Aš pažįstu bernužėlį, 
Bernužio giminėlę:

11.0 taip jis gražus, 
Taip jis raudonas 
Kaip sode obuolužėlis, 
Daržely bijūnėlis.

*406
Bakšaitienė

1. — Ei bijūn, bijūnai! ,
Tu žaliasis, J
Kas tave įsėjo, 1 2 k 
Nuravėjo? j

2. Kas tave įsėjo, 
Nuravėjo, 
Kas tavo šakeles 
Pagenėjo?

3. — Seselė įsėjo, 
Nuravėjo, 
Broleliai šakeles 
Pagenėjo.

4. — Ei brolau, broluži 
Brangvarduži, 
Ar vesi našlužę, 
Ar vadžiosi?

5. Ar vesi našlužę, 
Ar vadžiosi, 
Ar gulsi našlužės 
Patalužy?

6. — Nevesiu našlužės, 
Nevadžiosiu, 
Negulsiu našlužės 
Patalužy:

7. Nešilti našlužės 
Patalužiai, 
Nemeilūs našlužės 
Nė žodužiai,

8. Pirmojo bernelio 
Išgulėti, 
Meilieji žodužiai 
Iškalbėti.

9. — Ei brolau, broluži 
Brangvarduži, 
Ar vesi mergužę, 
Ar vadžiosi?

10. Ar vesi mergužę, 
Ar vadžiosi, 
Ar gulsi mergužės 
Patalužy?
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11. — Tai vesiu mergužę, 
Tai vadžiosiu, 
Tai gulsiu mergužės 
Patalužy:

12. Tai šilti mergužės 
Patalužiai, 
Tai meilūs mergužės 
Ir žodužiai,

13. Pirmojo bernelio 
N’išgulėti, 
Meilieji žodeliai 
N’iškalbėti.

407
Juškytė

1. Ai bajorai, bajorėli, 
Aš už tavęs netekėsiu: 
Tu neturi nieko. (2 k.)1

2. Kepurėlė karmazino, 
Kai pažiūriu — rudo milo, — 
Tu neturi nieko.

3. Marškinėliai perkeliniai, 
Kad pažiūriu — pakuliniai, — 
Tu neturi nieko.

1 Žemiau po kiekvieno posmo dainuok: „Ai bajorai, bajorėli, aš už tavęs netekėsiu 
tu neturi nieko.“

4. Sermėgėlė gelumbinė, 
Kad pažiūriu — rudo milo, — 
Tu neturi nieko.

5. Kelinėlės aksominės, 
Kad pažiūriu — nuobraukinės, — 
Tu neturi nieko.

6. Cebatėliai juktiniai, 
Kad pažiūriu — mediniai. — 
Tu neturi nieko.

7. Kardelis prie šalies, 
Kad pažiūriu — pagalys, — 
Tu neturi nieko.

408
Aleksienė

1. — Ai, žydėk, žydėk, K 
Sausoji lazdele! j

2. — Kaip aš žydėsiu, 
Aš, sausa būdama:

357



3. O kas man supus 
Žaliuosius lapelius,

4. O kas man sukies 
Raudonus žiedelius?

f

5. — Vėjelis supūs 
Žaliuosius lapelius,

6. Saulelė sukies 
Raudonus žiedelius.

7. — Ai, tekėk, tekėk, 
Vargužio mergele!

8. — Ką aš tekėsiu, 
Vargely būdama:

9. O kas man sukraus 
Aukštąjį kraitelį,

10. O kas man sukvies 
Svotbelės pulkelį?

11. — Naktelė sukraus 
Aukštąjį kraitelį,

12. Broleliai sukvies 
Svotbelės pulkelį.

*409
Senkauskienė

Var. 410, 411, D 453

1. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar naujos staklelės 
Ant vandenėlio?

2. Nei vėjai pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Tik naujos staklelės 
Ant vandenėlio.

3. Močiutė verkė, 
Senoji verkė, 
Jauniausią dukrelę 
Šalin leisdama:

4. — O kas man išaus 
Plonas drobeles, 
O kas man išvingiuos 
Vingių rašteliais?

5. — Martelė išaus 
Plonas drobeles, 
Martelė išvingiuos 
Vingių rašteliais.

6. — Martelės austa 
Aš nedėvėsiu, 
Martelės vingiuota 
Nesigėrėsiu, —

7. Dukrelės austa 
Tai aš dėvėsiu, 
Dukrelės vingiuota 
Pasigėrėsiu.

8. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar naujos žagrelės 
Ant pūdymėlio?
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9. Nei vėjai pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Tik naujos žagrelės 
Ant pūdymėlio.

10. Tėvelis verkė, 
Sūnelį rengė, — 
Sūnelį rengdamas, 
Salin leisdamas:

11. — 0 kas man suars 
Lygius laukelius, 
0 kas man paganys 
Šėmus jautelius?

1. Ar vėjas pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar lelija lingavo, 
Lelijėlė lingavo?

2. Nei vėjas pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Nei lelija lingavo, 
Lelijėlė lingavo, —

3. Seselė verkė, 
Jaunoji verkė, 
Per aslelę eidama, 
Už stalelio sėsdama.

4. Ar aš nesakiau, 
Mano sesele, 
Neik per linų laukelį, 
Per linelių laukelį:

12. — Žentelis suars 
Lygius laukelius, 
Žentelis paganys 
Šėmus jautelius.

13. — Žentelio arta 
Rugių nesėsiu, 
Žentelio ganyta 
Nesigėrėsiu, —

14. Sūnelio arta 
Rugius pasėsiu, 
Sūnelio ganyta 
Pasigėrėsiu.

410
Cvirkienė

Var. 409

5. Ai, užkris, užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis,

6. Ne vienai dienai, 
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui 
Bus ant tavo galvelės.

7. Ar vėjas pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar meirūnas lingavo, 
Meirūnėlis lingavo?

8. Nei vėjas pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Nei meirūnas lingavo, 
Meirūnėlis lingavo, —
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9. Brolelis verkė, 
Jaunasis verkė, 
Per aslelę eidamas, 
Už stalelio sėsdamas.

10. Ar aš nesakiau, 
Mano broleli, 
Neik per miežių laukelį 
Per mieželių laukelį:

11. Ai, užkris, užkris 
Tau už kepurės 
Žalių miežių laiškelis, 
Geltonasis žiedelis.

411
Daškauskienė

Var. 409, 410

l. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar lelija lingavo? (2 k.)

2. Seselė verkė, 
Broleliai barė, 
Jos niekas neužtarė.

3. Ar aš nesakiau, 
Mano sesele, 
Neik per linų laukelį:

4. Ui, užkris, užkris 
Linų žiedelis
Už geltonų kaselių, —

5. Neparnešiosi, 
Nepardėvėsi, 
Nei kitam dovanosi, —

6. Ne vienai dienai, 
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui.

7. Nuo putinėlio, 
Nuo šermukšnėlio 
Pagiružiai raudoni,

8. Nuo pikto vyro, 
Nuo girtuoklėlio 
Antakužiai mėlyni.

9. Griauk, griaustinėli, 
Žaibuok, žaibeli, 
Užmušk piktą vyrelį,

Ю. O kai užmuši 
Piktą vyrelį, 
Našluže benašlausiu:

ll. Ar aš našlelė, 
Ar aš mergelė, — 
Vis ta pati valelė.

360



*412

Teresienė

1. Močiute mano, 
Senoji mano, 
Leisk mane valią 1 2 k 
Sį rudenėlį. J

8.

2. Aš nusišluosiu 
Margą dvarelį, 
Nusimazgosiu 
Baltai stalelį.

9.

3. Dar nenušlaviau 
Nė pusę dvaro, 
Jau ir prijojo 
Svečių dvarelis.

10.

4. Nenumazgojau 
Nė pusę stalo, 
O jau prisėdo 
Svečių suolelis.

11.

5. Ai, broliai, broliai, 
Brolyčiai mano, 
Kinkykit greitai 
Bėrus žirgelius;

12.

6. Aš čia nebūsiu 
Pas motinėlę, 
Jau aš važiuosiu 
Pas anytėlę.

13.

7. Neprivažiavau 
Nė žalios girios, 
Jau čiulba rykau 
Raibi paukšteliai;

14.

Neprivažiavau 
Anytos lauko, 
O jau pragydo 
Raibi gaideliai;

Neprivažiavau 
Anytos dvaro, 
O jau sulojo 
Margi kurteliai;

Dar neišlipau 
Nė iš vežimo, 
Jau krinta byra 
Žalios rūtelės;

O dar neėjau 
Nė per aslelę, 
Jau krinta byra 
Gailios ašaros;

O dar nesėdau 
Nė už stalelio, 
Jau surūdijo 
Aukso žiedeliai.

O ką kalbėjai, 
Šelmi berneli, 
Lig paviliojai 
Mane mergelę.

Sakei: „Nepiausi 
Kalne rugelių, 
Tu nenešiosi 
Rugių pėdelių.“
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15. Sakei: „Neplausi 
Lankoj šienelio, 
Tu nenešiosi 
Naujų grėblelių.“

16. Ai broliai, broliai, 
Brolyčiai mano, 
Kinkykit greitai 
Bėrus žirgelius.

17. Aš čia nebūsiu 
Pas anytėlę, 
Jau aš važiuosiu 
Pas motinėlę:

18. Čia juoda duona, 
Nė tos neduoda, — 
Kai ilgiau būsiu, 
Labiau sudžiūsiu.

413
Rugienytė

Var. 373

L O kad aš augau 7. O tu nusišluostyk
Tarp susiedužėlių, 2 k. Klevo lapužęliu,
Tarp kaimynos bernelių, Ne su mano kuskele:

2. Tarp visų augau, 8. Mano kuskužėlė
Visus prilygau, Tilžely pirkta,
Tik vieno tenorėjau. Taip brangiai užmokėta

3. Katro norėjau, 9. Iš pat kraštužėlių
Širdy turėjau, Aukso kvietkužėlės,
Kas dienužę regėjau: Vidurys išvingiuotas.

4. Mačiau išjojant, Ю. — Gyreis, mergužėle,
Mačiau parjojant, Ne rūpestužėlėj,
Mačiau žirgą balnojant. Ko svyravai eidama?

5. — Išeik, mergužėle, II. — Aukštos kurpužėlės,
Išnešk kuskužėlę Laibas liemenėlis,
Prakaitužiui šluostyti. Tai svyravau eidama.

6. O aš atsakiau: 12. — Gyreis, mergužėle,
—- Šelmi bernužėli, Neraudojusi,
Ne tėvelio sūneli, Kod raudoni veideliai?
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13. — Vėjužis pūtė, 
Lietutis lijo, 
Dėl to balta raudona,

14. Mano tėvužėlio 
Balta duonužėlė, 
Tai raudoni veidužėliai, 
Dėl to balta raudona.

414
Tomašauskytė

l. Po močiutės vartais, 
Motinėlės vartais 
Augo dygo žolynėliai, Į 9 , 
Balti dobilėliai. j

2. Čia atjos berneliai, 
Čia atjos jaunieji, 
Čionai ganys bėrus žirgus 
Kas nedėlios rytą.

3. Žirgai priganyti, 
Stainioj pastatyti, 
O jau mūsų seserėlė 
Seniai parėdyta.

4. Už stalelio sėdi, 
Trys žvakelės dega, 
Vainikėlis ant galvelės, 
Pati kaip roželė.

5. Ateina stuopelė 
Staleliu gerdama: 
— Ai, ai, ai, ai dievulėliau, 
Pas ką aš užgersiu?

6. — Gerti užgersiu 
Savo mylimiausią, 
Kuris vakar tolimiausias, 
Šiandien artimiausias.

415
Patašiuvienė

l. Putė vėjas,
Putė vėjas ąžuolą,) 9 , 
Ąžuolėlį. J

2. Nepūsk, vėjai, 
Nepūsk, vėjai, ąžuolą, 
Ąžuolėlį,

3. Rasi rytoj, 
Rasi rytoj šakeles 
Nulaužyta

4. Ir žaliuosius, 
Ir žaliuosius lapelius 
Nubraukyta.

5. Barė tėvas, 
Barė tėvas sūnelį 
Kuo jauniausią.

6. Nebark, tėvai, 
Nebark, tėvai, sūnelį 
Kuo jauniausią,
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7. Rasi rytoj, 12. Ir žaliuosius, 
Ir žaliuosius lapelius 
Nubraukyta.

Rasi rytoj stainelę 
Atdaryta

8. Ir bėruosius, 
Ir bėruosius žirgelius 
Išvadžiota.

13. Barė motė, 
Barė motė dukrelę 
Kuo jauniausią.

9. Pūtė vėjas, 
Pūtė vėjas liepelę, 
Liepužėlę.

14. Nebark, mote, 
Nebark, mote, dukrelę 
Kuo jauniausią,

Ю. Nepūsk, vėjai,
Nepūsk, vėjai, liepelės, 
Liepužėlės,

15. Rasi rytoj,
Rasi rytoj svirnelį
Atdaryta

H. Rasi rytoj,
Rasi rytoj šakeles
Nulaužyta

16. Ir margąsias,
Ir margąsias skryneles 
Atvožyta,

17. Ir plonąsias, 
Ir plonąsias drobeles 
Atrėžyta.

*416
Gotautienė

l. Aš mergytę auginau, 
Kaip uogelę sarpinau, 
Aš pats ir pamokinau.

4.
.2 k.

Ir sutinku brolelį, 
Brolužėlį švogerį, 
Vieškelėliu jojantį:

2. Pas mergytę nujojau, 
Du šimteliu trotijau, 
Visa širdžia dūmojau.

5. — Ei tu, broli, broluži, 
Brolužėli švogeri, 
Jokiv mudu į girią,

3. Kad aš jojau per girią, 
Per žaliąją girelę, 
Pro uošvelės dvarelį,

6. Jokiv mudu į girią, 
Į tą žalią giružę, 
Kur gegutė kukavo,

364



*417
Bakšaitienė

Var. 277, 303, 4I9

7. Kur gegutė kukavo, 
Ten mergytė dainavo, 
Ten mergytė dainavo.

8. Ir pririšo žirgelį 
Prie rūtelių darželio, 
Prie rūtelių darželio.

9. 0 aš jaunas bernelis. 
Mano bėras žirgelis, 
Mano bėras žirgelis.

Ю. — Tu, bernyti, atsitrauk, 
Žalių rūtų nenulaužk, 
Viršūnėlės nenuskink:

15. Pakinkykit žirgelius 
Ir atkreipkit į vartus, 
Ir atkreipkit į vartus;

16. Ir atkreipkit į vartus, 
Išnešdinkit skrynužes, 
Išnešdinkit skrynužes.

17. Trinka bilda skrynužes, 
Per laukelį vežamos, 
Verkia mano mergelė.

18. — Cit, neverki, merguže, 
Negraudinki širdelę, 
Pasižiūrėk į mane!

H. Reiks man rytoj ir poryt 
Žalių rūtų pasiskint, 
Į kvietkelę susidėt,

12. Į kvietkelę susidėt, 
Vainikėlį nusipint, 
Ant galvelės užsidėt,

13. Ant galvelės užsidėti, 
Brolužėlius perprašyti, 
Brolužėlius perprašyti.

14. Jūs broleliai jaunieji. 
Dobilėliai baltieji, 
Pakinkyki! žirgelius,

19. — Dar aš turiu gobtūrą, 
Žalių šilkų nuometą, 
Žalių šilkų nuometą,

20. Mezgėjėlių megzdintą, 
Minyškėlių rašytą, 
Minyškėlių rašytą;

21. Pamarėlėms baltintą, 
Pasvirnėliais džiovintą, 
Pasvirnėliais džiovintą;

22. Aukštam svirne mogliavotą, 
Motinėlės dovanotą, 
Motinėlės dovanotą.

I. Aš anksti kėliau 
Ir vėlai guliau:

2. O tik t’užmiršau, 
Nesusiskyniau

Šėriau bėrą žirgužėlį, — l 2 k 
Žinau, reiks šalin joti. |

Žalių rūtų kvietkužėlę 
Už juodos kepurėlės.
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3. Einu į darželį, 
Aš randu seselę 
Ant rūtelių lovužėlės 
Labai graudžiai beverkiant.

9. — Motinėle mano, 
Sengalvėle mano, 
Bau bodiesi, motinėle, 
Mano jaunoms dienelėms?

4. — Mano sesužėle, 
Mano lelijėle, 
O ko verki, sesužėle, 
Ko verki, lelijėle?

10. — Dukrytėje mano, 
Lelijėle mano, 
Sukrauts tavo kraitužėlis, 
Pilnos margos skrynelės.

5. Mano sesužėle, 
Mano lelijėlė 
Nė žodelio neatsakė, 
Su manim nekalbėjo.

6. Eičiau į svirnelį, 
Klausčiau motinėlės:

ll. — O kas iš skrynelių, 
Iš plonų drobelių, 
Nepažįstams bernužėlis, 
Bernelio giminėlė.

12. — Dukružėle mano, 
Lelijėle mano,

— Kas pravirkdė sesužėlę 
Taip graudžioms ašarėlėms?

Gražus tavo bernužėlis, 
Bernelio giminėlė, —

7. — Sūnužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Aš pravirkdžiau sesužėlę 
Su meiliaisiais žodeliais:

13. O taip jis gražus, 
Baltas raudonas, 
Kaip sode obuolužėlis, 
Daržely bijūnėlis:

8. Aš vakar dienelę 
Mieste važinėjau, 
Su žentužiais kalbėjau, 
Dukrelę pažadėjau.

14. Kasdien sopaguotas, 
O ir pentinuotas, 
Su povėlio plunksnužėle 
Už juodos kepurėlės.

418
Senkauskienė

Var. 43

I. Aš prašiau meldžiau 
Senos močiutės:

2. Žemi laukeliai, 
Reti rugeliai,

— Neduok mane, močiute,! % 
Už pagirių bernelio: J

Parugėms 
Rūdynėliai.
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3. Aš prašiau meldžiau 
Senos močiutės:
— Tai leisk mane, močiute, 
Už palaukių bernelio:

4. Lygūs laukeliai, 
Tankūs rugeliai, 
Parugėms 
Beržynėliai,

5. Per tą beržyną, 
Per tą žaliąjį, 
Teka sraunus 
Upelis,

6. Ant to upelio, 
Ant to srauniojo, 
Plaukia juodas 
Laivelis,

7. Tame laively, 
Tame juodame, 
Šoko šimtas 
Mergelių.

*419
Veličkienė

Var. 277, 303,

L — Aš vakar dienelę 
Turguj važinėjau, 
Su ženteliais kalbėjau,^ 
Dukrelę pažadėjau. J

2. — Netiesa, močiute, 
Netiesa, senoji: 
Nesukrautas kraitelis, 
Dar nepilnos skrynelės.

8. Su visoms šokau, 
Su visoms gėriau, 
Tiktai vienos norėjau, 
Vieną širdy turėjau.

9. 0 kad negausiu 
Tos norinčiosios, 
Tai lauksiu 
Užaugančiosios.

Ю. Oi, augo, augo 
Kieme mergelė 
Kaip maružių 
Lendrelė:

H. Geltoni plaukai, 
Raudoni veidai, 
Liemenužio 
Patogaus.

12. O aš negavau 
Tos norinčiosios, 
Nei nesulaukiau 
Užaugančiosios.

417

3. — Tai tiesa, dukrele, 
Tai tiesa, jaunoji, 
O tai sukrautas kraitelis, 
0 tai pilnos skrynelės.

4. — Netiesa, močiute, 
Netiesa, senoji, 
Nepažįstu bernužėlio, 
Bernelio giminėlės.
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5. — Dukrele mano, 
Lelijėle mano, 
Gražus tavo bernužėlis. 
Bernelio giminėlė.

6. Ne taip jis gražus, 
Kaip jis patogus — 
Kaip sode obuolužėlis, 
Daržely bijūnėlis;

7. O kai jis arė 
Ūbą laukužėlj, 
Baubė šėmi jautužėliai, 
Drebėj siera žemelė;

8. O kai jis arė, 
Namo parvarė, 
Abrakužiu pašėrė, 
Šaltinėliu pagirdė.

420
Venclovienė

Var. 302

1. Atjoja bernelis 
Per žalią laukelį, 
Atneš motinėlei 
Meiliuosius žodelius:

2. — Motinėle mano. 
Senoji galvele, 
Ar leisi, ar duosi 
Jauniausią dukrelę?

3. — Neleisiu neduosiu 
Jauniausios dukrelės. 
Kad mano dukrelė 
Nemoka darbelių.

4. — Motinėle mano, 
Senoji galvele, 
Aš pats išmokysiu 
Ją darbelių dirbti:

5. Eisiu į kalnelį 
Kvietelių pakirsti, 
Eis mano mergelė 
Paskui mane rinkti;

6. Bėrus žirgužėlius 
Pasikinkysiu, 
Geltonus kvietelius 
Aš parsiveždinsiu.

7. Žvengia žirgeliai 
Pasižvengaudami, 
Verk mano mergytė 
Pasiraudodama: /

8. — Aš pas motinėlę 
Valelėj užaugau, 
Sunkiųjų darbelių 
Niekados nedirbau:

9. Po rūtų darželį 
Pasivaikščiodama, 
Žaliosioms rūtelėms 
Nusibovydama.

10. Verkia seselė 
Rūtelių daržely, 
Žaliąsias rūteles 
Apsikabindama.
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11. — 0 ar tu verki, 14. Nėr man tėvelio 
Dalelės skirti, 
Nėr man močiutės 
Kraitelio krauti,

0 ar tu neverki, 
Jau mes tave vešim 
Į svečių šalelę.

12. — Jaunos seselės 
Šoka tanciavoja, 
0 aš siratėlė 
Už stalo sėdėjau.

15. Nėra seselių 
Šalia sėdėti, 
Nėr man brolelio 
Lauku lydėti.

13. Ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano, 
Jau aš neprilygstu 
Prie jaunų seselių:

16. Mėnuo tėvelis 
Dalelę atskirs, 
Saulė motinėlė 
Kraitelį sukraus,

17. Žvaigždės seselės 
Salelėms sėdėjo, 
Sietyns brolelis 
Laukeliu lydėjo.

*421

Rinkytė

1. Augino močiutė
Šią jauniausią dukružėlę, 
Ei, išduod išleidž 1 2 k 
Į svetimą šalužę. j

2. O ir prijojo
Pilnas dvaras svetužių, 
O ir pristatė
Pilnas stainias žirgužėlių,

3. O ir pristatė
Pilnas stainias žirgužėlių, 
Ir prikabino
Pilnas sienas kardužių.

4. O ir ateina
Si jaunoji mergužėlė, 
Ir atsineša
Šių juodųjų uogužių.

5. Vienoj rankužėj 
Šios juodosios uogužėlės, 
Antroj rankužėj 
Geltoni riešutužiai.

6. — Valgykit, svečiai, 
Šias juodąsias uogužėlės, 
Gvildykit, svečiai, 
Geltonuosius riešutužius.
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7. — Ne dėl uogužių 
Šimtą mylužių jojau, 
Ne dėl riešutų 
Tave jauną žiūrėjau:

9. N’iš bile krūmo 
Laužiau žalią rykštužėlę, 
N’iš bile kiemo
Vedžiau jauną mergužę, —

8. Dėl išmonėlės 
Šimtą mylužių jojau, 
Dėl skaisčių veidų 
Tave jauną žiūrėjau.

10. Iš beržo krūmo 
Laužiau žalią rykštužėlę, 
Iš Dagių kiemo 
Vedžiau jauną mergužę.

*422
Rimeikytė

1. Augino močiutė 
Tą vieną dukrelę. 
Sau didžią užvadėlę. (2 k.)

5. Jis moka arti 
Ir šieną piauti, 
Ir žagružę taisyti.

2. O ji augindama, 
Mielai nešiodama, 
Nemielam pažadėjo.

6. 0 jis, pareidamas 
Iš ūbo laukelio, 
Parneš meilių žodelių.

3. 0 ir pažadėjo 
Mane motinėlė 
Slūžauninkui berneliui.

7. Jis moka medžioti, 
0 ir meškerioti, 
Ir laivužiu liūliuoti.

4. Kad ir slūžauninkas, 
Mano dukružėle, 
Tur didžią išmintėlę:

8. O jis, pareidamas 
Nuo jūrių marelių, 
Parneš margų žuvelių.

423
Sadauskienė

1. Augino močiutė 
Tris jaunas dukreles, 
0 tris jaunas dukružėles 
Kaip tris lelijėles.

2. Viena buvo Ona, 
Antra Marijona, 
0 ši trečia, kuo jauniausia, 
Vardu Magdalena.
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3. Ir atjojo ponai, 
Ponai ir bajorai, 
Padabojo kuo jauniausią, 
Vardu Magdaleną.

4. — Magdalena merga, 
Ar eisi už manęs? 
Dovanosiu aukso žiedą 
Nuo baltų rankelių.

5. — Tebesie žiedelis, 
Veskisi žirgelį, 
Aš nei eisiu už tavęs, 
Nei mainau žiedelio;

6. Nei eisiu už tavęs, 
Nei mainau žiedelio, — 
Juk tu esi bernužėlis 
Tikras laidokėlis.

7. Už rūtelių lapą 
Gauni vyrų kapą, 
Už arielkos pusę čerkos 
Gauni vyrų šimtą.

8. Išgėriau stiklelį 
Už save mažesnį, 
Padabojau sau bernytį 
Už save gražesnį.

9. Bernytis gražesnis, 
Žirgelis mandresnis: 
Karališka mandierėlė, 
Aukštas kaškietėlis.

10. Per girelę jojau, 
Jerubėlę šoviau. 
Laukiau tave artyn save, - 
Palaikyk žirgelį,

11. Palaikyk žirgelį, 
Kad nešokinėtų, 
Imki trumpas kamanėles, 
Kad nė neskambėtų.

12. Strielčiuko čėstis, 
O mano nečėstis: 
Nutrotijau vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių.

424

Adomaitienė

1. — Ei bernyti, ką mislijai: 
Apsiskyrei sau mergelę, 
Austi nemokančią!

2. Kad reiks eiti į stakleles, 
Reiks maldyti susiedkėles 
Staklelių taisyti.

2 k.
3. Kad mergytė stakles taisė, 

Stov bernytis prie šalelės. 
Labai graudžiai verkė.

4. — Nesvietiški čia darbeliai. 
Nežmoniškos čia staklelės; 
Nemoku austi.
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5. — Cit, neverki, mergužėle, 
Ramink savo širdužėlę: 
Aš moku austi.

6. — Ei mergyte, ką mislijai: 
Apsiskyrei sau bernytį, 
Arti nemokantį!

7. Kad reiks eiti į laukelį, 
Reiks maldauti susiedėlių 
Žagrelių taisyti.

8. Kad bernytis žagres taisė, 
Stov mergytė prie šalelės, 
Labai- graudžiai verkė.

9. — Nesvietiški čia darbeliai, 
Nežmoniškos čia žagrelės: 
Nemoku arti.

10. — Cit, neverki, bernužėli, 
Ramink savo širdužėlę: 
Aš moku arti.

425

Senkauskienė

1. — Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Gražiai žydi lelijėlė 1 2 k 
Statinių daržely. J

2. — O aš išeidama, 
Čionai nebūdama, 
Aš išnešiu lelijėlę 
Su savimi drauge.

3. — Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kaip tu neši lelijėlę 
Su savimi drauge?

4. — Motinėle mano, 
Sengalvėle mano, 
Viršūnėles lenkte lenksiu, 
Pašaknėles rausiu.

5. — Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Piktas tavo šešurėlis: 
Nežydės tau lelijėlė.

6. — Motinėle mano, 
Sengalvėle mano, 
Aš nulenksiu šešurėlį, — 
Žydės lelijėlė.

7. Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kad tu nori mane gauti, 
Ar tu moki arti?

8. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kad tu nori šalin eiti, 
Begu moki austi?
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426

Dabkuvienė

1. Bėki, laivuži,
Jūrėms maružėlėms, 
Bernelių prilioduotas,! % 
Bernelių prilioduotas.)

2. Parbėk, laivuži 
Vandrauninkužėli, 
Į mano tėvo dvarelį, 
Po zerkolo langeliu,

3. O kai pribėgsi 
Tėvo dvaružėlį, 
Sustok, juodas laivužėli, 
Sustok, juodas laiveli.

4. — Išeik, tėvuži, 
Nors ant dvaružėlio, 
Išskirk manei bernužėlį, 
Išskirk manei bernelį, —

5. Ne pijokužį,
Nei ultojužėlį, 
Nei nakties blūdonužėlį, 
Nei nakties blūdonėlį.

6. — Eiti išeisiu, 
Skirti aš neišskirsiu: 
Nežinau, koks būdužėlis, 
Nežinau, koks budelis:

7. Ar pijokužis, 
Ar uitojužėlis, 
Ar nakties blūdonužėlis, 
Ar nakties blūdonėlis.

•427

Viksvytė

1. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Nesėk per tankiai! 
Žalių rūtelių. j

2. Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Ant ko panūdo 
Tavo širdelė?

3. — Močiute mano, 
Senoji mano, 
Kur per laukelį 
Šešiais važiavo;

4. Kur per laukelį 
Šešiais važiavo, 
Šalimis jojo 
Jauni slūgelės.
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5. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Nesivožyki 
Už pono eiti.

6. — Močiute mano, 
Senoji mano. 
Tai vožijausi 
Už pono eiti.

7. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Kaip tu ten rasi, 
Kaip tu paprasi:

8. Vidury dvaro 
Jūrės marelės 
Ir ant kraštelių 
Vyšnių sodeliai.

9. — Jei gerai būsiu, 
Uogeles rinksiu, 
Jei šlėktai būsiu, 
Pasiskandinsiu.

10. Aš išmieruosiu 
Jūrių dugnelį, 
Aš išnardysiu- 
Jų gilumėlį.

*428

Sviderskienė

1. Vilniaus mieste 3. — Aš neskinsiu
Gražus daržas, Nei rūtelės,
Tame darže Nedarysiu
Žalia rūta, — Nei kvietkelės, —
O ten vaikščiojo O dar aš esmu
Padabna mergelė, 2 k. Krokuvos vaitaitė,
Skynė žaliąją rūtelę. Dar nelygi karaliūnui.

2. Atvažiuoja 
Didi ponai. 
Iš Varšuvos 
Atmonai, — 
O prašė meldė 
Padabnos mergelės: 
— Paskink žaliąją rūtelę.
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4. O aš turiu 
Šešis žirgus, 
Vis sidabro 
Padkavomis, — 
O dar aš turiu 
Ir tris karietėles, 
Vis aukseliu leravotas.



5. Jau sumušė 
Ir j būgnus, 
Suzvanavo 
Ir j varpus, 
Jau perkalbėjo 
Krokuvos vaitaitę, 
Į karietą įsodino;

7. Vieni vartai 
Žalio vario, 
0 antrieji 
Yr sidabro,

6. Į karietą
Įsodino
Ir veseliją
Pakėlė, —
Gersime alų
Iš aukso sklėnyčios
Iš karaliaus pyvinyčios.

O šieji treti — 
Cystojo aukso, 
Kur vaitaitė išvažiavo.

•429
Samuolienė

1. Ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano, 
Žada mane tėvužėlisl 
Jauną ženydinti. J

5. O aš nusipirkčiau 
Žaliųjų šilkelių, 
Pažvejočiau mergužėlės 
Po jūres mareles.

2. 0 aš nusieičiau 
Į Tilžės miestelį, 
Aš perkelčiau mergužėlę 
Per jūres mareles.

3. 0 ir užtiko 
Šiaurusis vėjelis, 
Suliūliavo laivelį, — 
Išpuolė mergelė.

6. O ir sugavau 
Vieną lydekėlę, 
Vieną lydekėlę, 
Maiių narūnėlę.

7. — O tu, lydekėle, 
Marių narūnėlę, 
Ar nematei mergužėlės 
Po jūres mareles?

4. 0 aš nusieičiau 
Į Tilžės miestelį, 
Nusipirkčiau tinklelį 
Žaliųjų šilkelių;

8. — 0 kad ir mačiau, 
0 kad ir regėjau 
Žalių rūtų vainikėlį, 
Aukso žiedelį.
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9. 0 aš nusieičiau 
Į Tilžės miestelį, 
Nusipirkčiau barvelę 
Žaliųjų šilkelių;

•430
Juškytė

1. Užteka saulelė | 
Per žalią girią, L R 
Per žalią girelę, Į 
Per pušynėlį. j

2. Atjoja bernelis 
Per lygius laukus, 
Per lygius laukelius, 
Per beržynėlius.

3. Pakelėj mergelė 
Linelius rovė: 
— Padėk dievs, mergele, 
Linų ravėjai

4. Padėk dievs, mergele, 
Linų ravėjai
— Tai dėkui, bernyti, 
Laukų artojau!

5. Kur buvai, bernyti, 
Kur jodinėjai?
— Pas tavo tėvelį 
Gėriau ir valgiau;

6. Pas tavo tėvelį 
Gėriau ir valgiau, 
Su tavo tėveliu 
Žodį kalbėjau;

10. O aš nusipirkčiau 
Žaliųjų šilkelių, 
Žėlavočiau mergužėlės 
Nors trejus metelius.

7. Su tavo tėveliu 
Žodį kalbėjau, — 
Jau tave tėvelis 
Man pažadėjo;

8. Jau tave tėvelis 
Man pažadėjo, 
Margąsias skryneles 
Parandavojo;

9. Margąsias skryneles 
Parandavojo, 
Plonąsias drobeles 
Užraštavojo.

10. — Meluoji, bernyti, 
Netiesą kalbi: 
Nėr mano tėvelio, 
Nėr nė namieje, —

11. Išjojo tėvelis 
Į Vilniaus miestą, 
Į Vilniaus miestelį 
Suknelių pirkti.

12. Nor mano tėvelis 
Bajoro žento, 
Nor mane tėvelis 
Puikiai rėdyti.
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4. DAINOS PER ŽIEDYNAS

*431

Bakšaitienė

l. Ai, daugel, daugel 
Mūsų brolelių, 
Beg visi pentinuoti.

8. Gaila tėvelio 
Ir motinėlės, 
Ir brolių, ir seselių.

2. Vienas brolelis
Yra rytuose,
Antrasis — vakaruose,

9. Aušružė aušo, 
Tėvelis klausė:
— Kur dėjai pentinėlius?

3. O šis trečiasis 
Mūsų brolelis 
Lankoj šienelį piovė.

Ю. O aš atsakiau, 
Nenutylėjau 
Savo senam tėveliui,

4. Jis ne taip piovė, 
Kaip graudžiai verkė, 
Ant dalgelio rymojo.

ll. O aš atsakiau,
Graudžiai verkdamas:
— Gulbinužiams atdaviau:

5. — Ar tau gailėjo 
Naujo dalgelio, 
Ar žaliosios žolelės?

12. Gulbinai plaukė, 
Pentinus nešė, 
Taip gražiai ulduodami.

6. — Nei man gailėjo 
Naujo dalgelio, 
Nei žaliosios žolelės,

13. O ir apstojo 
Brolelių pulkai 
Baltuosius gulbinėlius,

7. Tik man gailėjo 
Trijų daiktelių 
Labiau jaunos mergelės:

14. 0 ir išskyrė 
Mane jauniausią 
Prie baltų gulbinėlių, —

15. Mane jauniausią, 
Visų slauniausią, 
Tėvelio mylimiausią.
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*432
Anusienė

Var. D 603

1. Ai tu, zuikeli, 
Budrus paukšteli, 
Nešokinėk per kelią:

2. Turiu šaudyklę 
Zalvarinėlę, 
Sidabružiu lioduotą.

3. Kai sykį šovė, 
Plaukai dulkėjo, 
Giružė ūžtelėjo.

4. Ai, ūžkit, ūžkit, 
Girios medeliai, 
Maži mūsų broleliai.

5. Ai, užaugs, užaugs 
Mūsų broleliai, 
Iškirs girios medelius.

6. Giružėj kirto, 
Pagirėj tašė, 
Ant vieškelėlio vežė.

7. Išbudavojo 
Margą dvarelį 
Ant aštuonių kampelių.

8. Kamps į kampelį 
Raiba gegelė 
Ryts vakaras kukavo,

9. Kol iškukavo, 
Kol išlingavo 
Iš močiutės dukrelę,

10. Iš motinėlės 
Baltą dukrelę, 
Iš brolelių seselę.

11. Balnok, broleli. 
Bėrą žirgelį, 
Lydėsim seserėlę

12. Pro margą dvarą, 
Pro rūtų daržą, 
Pro vyšnelių sodelį,

13. Per aukštus kalnus, 
Per lygius laukus 
Į levendrų darželį.

14. Nupins seselė 
Sau vainikėlį 
Levendrų daržely.

433
Viksvytė

Var. 89, 111,

1. Ei, didi, didi
Girios medužėliai,
Maži mūsų broleliai. (2 k.)

D 78

2. Ei, užaugs, užaugs 
Mūsų brolužėliai, 
Iškirs girios medelius.
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3. Ei, iškirs, iškirs 
Girios medužėlius, 
Išskels baltas lenteles.

4. Ei, išskels, išskels 
Baltas lentužėles, 
Išgrįs žirgams staineles.

5. Tu nenusimink, 
Mano mergužėle, 
Kai josiu į krygelę,

6. O aš parsiųsdinsiu 
Savo mergužėlei 
Tris margas gromatėles:

7. Vienoj gromatėlėj, 
Vienoj šioj margoje, 
Dvi šilkelio kuskeli;

8. Antroj gromatėlėj, 
Antroj šioj margoje, 
Du aukselio žiedeliu;

9. Trečioj gromatėlėj, 
Trečioj šioj margoje, 
Du rūtų vainikėliu.

10. Dėvėk, mergužėle, 
Šilkų kuskužėlę 
Po didžias atlaidėles;

11. Dėvėk, mergužėle, 
Aukso žiedužėlį 
Po jaunus jaunimėlius;

12. Dėvėk, mergužėle. 
Rūtų vainikėlį, 
Pas močiutę būdama,

13. O kai tu nueisi 
Pas anytužėlę, 
Pas savo niūronėlę,

14. Nuims vainikėlį, 
Uždės gobtūrėlį. 
Sunkins tavo galvelę.

15. Ei, sunkins, sunkins 
Tavo galvužėlę, 
Darkys tavo veidelius.

*434
Rinkytė
Var. 456

1. Ei, gėriau, gėriau, 
Gerdams dūmojau, 
O kur aš rasiu 
Savo mergužę.

2. O kad išauštų 
Balta aušružėlė. 
Kad užtekėtų 
Sviesi saulužė,

3. Aš nusieičiau 
Į pūdymužėlį, 
Į pūdymėlį 
Pas artojužius.

4. O ben’ išeitų 
Mano mergužėlė, 
O ben’ išneštų 
Man pusrytužius.
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5. Išeina pulkas, 10. O ben’ išeitų
Išeina antras, — Mano mergužėlė,
Ei, nėra, nėra 0 ben’ išneštų
Mano mergužės. Man pusrytužius.

6. Artojai arė, 
Arę sustojo, — 
Kalba vainoja 
Mano mergužę.

Išeina pulkas, 
Išeina antras, — 
Ei, nėra, nėra 
Mano mergužės.

7. O ar jūs kalbat, 
Ar jūs vainojai, 12. Sienpiūviai piovė,
Tą pačią vesiu Piovę sustojo, —
Apkalbamąją. Kalba vainoja

8. Ei, gėriau, gėriau... (dainuok 1 ir 2 p.)
Mano mergužę.

9. Aš nusieičiau 13. 0 ar jūs kalbat,
Į žalią lanką, Ar jūs vainojat,
Į žalią lanką Tą pačią vesiu
Pas šienpiūvužius. Apkalbamąją,

14. Kurios norėjau, 
Širdy turėjau, 
Padovanojau 
Aukso žiedužėlį.

435

Bakšaitienė

Var. 67

1. Ei, kilo, kilo, 
O ir iškilo
Iš Gelijos1 miestužio 
Su kadagių laivužiu.

1 Kiti lyruoja: „Iš Gilijos...“

2. Ei, eičiau klausčiau 
Seno tėvelio, 
Katrul kreipsiu laivužj, 
Kur statysiu žėglužj:
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3. Bau ant jūružių, 
Bau ant maružių, 
Bau ant viešo kiemužio, 
Kur aug mano mergužė?

4. Ne ant jūružių, 
Ne ant maružių, 
Tik ant viešo kiemužio, 
Kur aug mano mergužė;

5. Kur aukštos stubos, 
Trinytos lubos, — 
Čia aug mano mergužė, 
Siuva man marškinužius, —

6. Siuva raudonais, 
Siuva geltonais, 
Siuva žaliais šilkužiais 
Berneliui marškinužius.

7. — Kad įmanyčiau, 
Savo mergelę 
Lelijuže paversčiau, 
Už kepuružės kiščiau.

8. — Dėvėk, bernuži, 
Povo plunksnužę 
Už kiaunių kepuružės, 
Nekaip mane mergužę.

9. — Kad įmanyčiau, 
Savo mergužę 
Obuolužiu paversčiau, 
Ant rankelių nešiočiau.

10. — Nešiok, bernuži, 
Aukso žiedužį 
Ant baltųjų rankužių, 
Nekaip mane mergužę:

11. Nešiojo mane 
Tėvas močiutė, 
Ik mažą užaugino, 
Darbelių išmokino.

*436
Gotautienė

1. Eikim, broliai, pažiūrėti, 
Kokiais žiedais putins žydi,

2. Žydi putins viršuj kalno, 
Avietėlė pakalnėlėj?

3. Putinėlį pasilaužčiau, 
Avietėlę pasiskinčiau.

4. Kad aš ėjau vieškelėliu, 
Ir sutikau bernužėlį.

5. — Mergužėle lelijėle, 
Kam palaužei putinėlį,

6. Kam palaužei putinėlį, 
Kam paskynei avietėlę?

7. Išbars tave motinėlė 
Ir senasis tėvužėlis.

8. — Aš tėvelio pasiklausiau, 
Močiutės pasivelijau
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9. Putinėlį pasilaužti, 
Avietėlę pasiskinti.

10. Ganė merga šėmus jaučius, 
Aukso žiedą raičiodama,

11. Ir parito žiedužėlį 
Į uošvelės dvaružėlį.

12. Kai tas žiedas suskambėjo, 
Mudu jaunu sukalbėjo,

13. Mudu jaunu sukalbėjo, 
Baltas rankas ir sudėjo.

*437
Pilipauskienė

1. — Eik šen, mano mergužėle, 
Žmonių kalbamoji, 
Sėsk prie šalelės, 
Kalbėk man žodelį.

2. Sakė tave, mergužėle, 
Vainiką pragėrus, 
Aukso žiedelį 
Liustužy prašokus.

3. — Neklausyk, bernužėli, 
Vėjelio pučiamo 
Nei susiedėlio
Sūnelio lojančio:

4. Tebėr mano vainikėlis 
Darže ant rūtelių, 
Aukso žiedelis 
Ant baltų rankelių.

5. — Mergužėle lelijėle, 
Eikiv į darželį, 
Eik į darželį, 
Paskink man rūtelių.

6. Žalia rūta, žalia rūta 
Dar tebežaliuoja, 
Mano mergelė 
Dar linksmai dainuoja.

438
Dievienė

Var. D 30, 47, 92, 351

1. Ei, niekur nėra 
Tokių sodužėlių 
Kaip tik mano tėvelio:

2. Perlų lapužėliai, 
Aukso žiedužėliai, 
Deimanto obuolėliai.

3. O ir atlėkė 
Raiba gegužėlė 
Iš žaliosios girelės,

4. O ir įtūpė 
Raiba gegužėlė 
Į tėvelio sodelį.
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5. Kolei tupėjo, 
Visa žėrėjo, 
Lėkdama suskambėjo.

6. Ei, niekur nėra 
Tokios stainužėlės 
Kaip tik mano brolužėlio,

7. Mano brolužėlio 
Nauja stainužėlė, 
Taip naujai budavota:

8. Mūro sienužėlės, 
Stiklo duružėlės, 
Zerkoliniai langeliai.

9. — Ei, atmink, atmink, 
Jauna mergužėle, 
Kas juodas nedarytas?

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

11. Juodas varnužėlis, 
Šilo paukštužėlis, 
Tai juodas nedarytas.

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

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

14. Margas genužėlis, 
Girios paukštužėlis, 
Tai margas nerašytas.

15. — Ei, atmink, atmink, 
Jauna mergužėle, 
Kas gimė be kalbelės?

16. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas gimė be kalbelės:

17. Aukštame kalnely 
Pilkas akmenėlis 
Tai gimė be kalbelės.

18. — Ei, atmink, atmink, 
Jauna mergužėle, 
Kas lėkė be sparnelių?

19. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas lėkė be sparnelių:

20. Lygiais laukužėliais 
Siaurus vėjužėlis 
Tai lėkė be sparnelių.

21. Viršum medužėlių 
Juodas debesėlis 
Tai lėkė be sparnelių.

22. — Ei, atmink, atmink, 
Jauna mergužėle, 
Kas bėgo be kojelių?

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

24. Jūrėms maružėlėms 
Juodas laivužėlis 
Tai bėgo be kojelių.
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25. — Ei, atmink, atmink, 
Jauna mergužėle, 
Kas žaliavo žiemą vasarą?

26. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas žaliavo žiemą vasarą

27. Eglelė, pušelė, 
Žalioji rūtelė 
Tai žaliavo žiemą vasarą.

*439
Viksvytė

1. Ei, per žalią giružėlę k , 
Saulelė tekėjo, J 
O pro stiklo langužėlj 
Močiutė žiūrėjo.

2. Žiūrėdama rymodama 
Dukrelę kalbino:
— O kur buvai, dukružėle, 
Kur tu vaikštinėjai?

3. — Leidau lydėjau 
Brolelį per lauką, 
Ei, per lauką, per laukelį, 
Per žalią girelę;

4. Ei, per žalią giružėlę, 
Per aukštus kalnelius, 
Ei, per aukštus kalnužėlius, 
Per lygius laukelius.

5. Toj žalioje giružėlėj 
Paukšteliai čiulbėjo, 
O su jaunu brolužėliu 
Taip meiliai kalbėjau.

6. — Tai netiesa, dukružėle, 
Nevierni žodeliai: 
Leidai lydėjai 
Bernelį per lauką;

7. Ei, per lauką, per laukelį, 
Per žalią girelę, 
Ei, per žalią giružėlę, 
Per aukštus kalnelius;

8. Ei, per žalią giružėlę, 
Per aukštus kalnelius, 
Ei, per aukštus kalnužėlius, 
Per lygius laukelius, —

9. Toj žalioj giružėlėj 
Paukšteliai čiulbėjo, 
O su savo bernužėliu 
Taip meiliai kalbėjai.

10. — Dovanojo man bernelis 
Aukselio žiedelį, 
Aukselio žiedužėlį 
Su meiliais žodeliais.

11. — O už ką, o dėl ko 
Tavei dovanojo?
— Tai iš meilės malonėlės 
Man žiedelį davė.
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440
Bakšaitienė

1. Ei tėvuži, tėvužėli, 
Tu mane n’užkęsdamas 
Žalnieriui pažadėjai.

2. Aš velyčiau, velyčiau 
Antele pasivertus, 
Ant jūružių nuplaukus.

3. Megzdins mano brolužėliai, 
Megzdins mano brolužėliai 
Žalių šilkų tinklelį;

4. Žvejos mane brolužėliai, 
Žvejos mane brolužėliai 
Po jūres, po mareles;

5. Sugaus mane žvejužėliai, 
Sugaus mane žvejužėliai, 
Būsiu žvejų martelė;

6. Sodins mane žvejužėliai, 
Sodins mane žvejužėliai 
Į margą karietėlę;

7. Veždins mane žvejužėliai, 
Veždins mane žvejužėliai 
Į anytos dvarelį;

8. Sodins mane žvejužėliai, 
Sodins mane žvejužėliai 
Už baltojo stalelio;

9. Užgers mane žvejužėliai, 
Užgers mane žvejužėliai 
Su rinckuoju vyneliu.

441
Daškauskienė

Var. D 362, 949, 979

l. Jau aš pasenau, 
Neištekėjau, 
Lįsčiau karklyną, 
Bene padvėsčiau.

2. O man begulint 
Tam karklynėly, 
Atbėga zuikelis 
Ir atstriguoja.

3. — Oi tu, zuikeli, 
Tu striguonėli, 
Padainuok dainelę, 
Palinksmink mane.

4. — O kad aš buvau 
Jaunas, nevedęs, 
Prisižiūrėjau 
Gražių mergelių:

25. Lietuviškos svotbinės dainos. I 385



5. Tai visos gražios, 6. O kas do čėsas,
Visos patogios, — Kas do gadynė,
Kai nutekėjo, Kad vainikėliai
Jau nebe tokios. Žydėt pradėjo.

*442
Blažienė

1. Kad aš jojau 
Per žalią girelę, 
Aukštai mėnuo tekėjo.

2. Nenujojau 
Nei varsnų, nei antrų, 
Saukia mane mergelė:

3. — Sustok, palauk, 
Jaunasis berneli, 
Aš ant tavęs gnievojau.

4. — Už ką, dėl ko, 
Jaunoji mergele, 
Tu ant manęs gnievojai?

5. — Kad aš ėjau 
Pro stiklo langelį, 
Tu kalbėjai su penkioms.

6. — Kas tau dėl to, 
Jaunoji mergele, 
Kad kalbėjau su šešioms:

7. Nė ant vienos 
Širdies nepalaužiau, 
Tik ant tavęs, mergele.

8. Mergužėle, 
Balta lelijėle, 
Te tau aukso žiedelį,

9. Dėvėk, mano 
Jaunoji mergele, 
Ant baltųjų rankelių.

443
Viksvytė

Var. 55, 444

1. Kad ėjau per darželį, 
Pro rūtelių darželį: 
— O ko pavytot, žalios rūtelės, 
Daržužy žaliuodamos:

2. Ar nuo šaltos šalnelės, 
Ar nuo šiaurių vėjelių, 
Ar nuo seselės, tos skaistveidėlės^ 
Gailiųjų ašarėlių?
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Bernužis papykėjo,
Ziedužį paritėjo:
— Dabar žinokis, mano mergele, 
Kad mane nenorėjai,

6. Kad mane nenorėjai, 
Širdelėj neturėjai, — 
Prisižiūrėsiu aš sau mergyčių 
Lankoj šienelį grėbiant, —

3. Ne nuo šaltos šalnelės, 5.
Ne nuo šiaurių vėjelių, 
Tik nuo seselės, tos skaistveidėlės, 
Gailiųjų ašarėlių.

4. Kad sėdau už stalelio 
Prie bernužio šalelės, 
Ei, krinta byra jos ašarėlės 
Per skaisčiuosius veidelius.

7. Kur raudoni veideliai, 
Kur geltoni plaukeliai, 
Mano mergelės lengva širdelė, 
Vis jos meilūs žodeliai.

444
Kačinskienė

Var. 241,

1. Kad augau pas tėveli 
Tarp jaunųjų brolelių, 
O man nutvėrė rūtų darželį n ,г 2 2 kPo stikliniu langeliu. Į

2. Kad ėjau per kiemelį, 
Pro rū‘elių darželį: 
— O ko pavytot, žalios rūtelės, 
Daržely žaliuodamos:

3. Ar nuo šiaurių vėjelių, 
Ar nuo šaunių žodelių, 
Ar nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Graudžiųjų ašarėlių?

4. — Ne nuo šiaurių vėjelių, 
Nei nuo šaunių žodelių, 
Tik nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Graudžiųjų ašarėlių.

249, 443

5. Kad sėdau už stalelio 
Prie bernelio šalelės: 
— Atduok, berneli, aukso žiedelį 
Nuo baltųjų rankelių.

6. Bernelis papykėjo, 
Žiedelį paritėjo:
— Dabar žinokis, mano mergele, 
Kad mane nenorėjai.

7. Ir išeina tėvelis
Iš aukštojo svirnelio:
— Sugrįžk, ženteli, tėvo sūneli, 
Nebok mergos kalbelių.

8. — Negrąžink jį, tėveli, 
Nebus tavo žentelis: 
Nei jis ponaitis, nei bajoraitis, — 
Baudžiauninko sūnelis.
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9. Nesirūpink, tėveli, 
Nesirūpink, senasis, 
Aš išsirinksiu savei bernelį 
Lankoj šienelį piaunant:

10. Kur šviesiausias dalgelis, 
Plačiausia pradalgėlė, — 
Mano bernelis darbininkėlis, 
Šienelio piovėjėlis;

11. Kur geltoni plaukeliai, 
Kur raudoni veideliai, — 
Mano bernelio lengva širdelė. 
Vis meilieji žodeliai.

*445
Bakšaitienė

1. — Kelk, kelk, mergyte, 
Ar n’išmiegojai, — 
Kur dėjai vainikėlį:

2. Ar pakavojai, 
Kam dovanojai, 
Ar bernužiui atdavei?

3. — Nei pakavojau, 
Nei dovanojau, — 
Į jūružes įmečiau.

4. Gražu žiūrėti 
Į vainikužėlį, 
Kai po jūreles plauko.

*446
Juškytė

1. — Kur josi, bernyti?
— Į turgelį!
— Kur josi, jaunasis?
— Į turgelį!

5. — Pasižiūrėki, 
Mergele mano, 
Kaip dreb bėras žirgelis,

6. Taip tu drebėsi, 
Mergele mano, 
Kai mano valioj būsi.

7. Kol apsidžiaugsiu, 
Tolei nebausiu 
Savo jauną mergelę 
Dėl meiliųjų žodelių;

8. Kai apsidžiaugsiu, 
Su rykšte bausiu 
Savo jauną mergužėlę 
Dėl neviernų žodelių.

2. — Ką pirksi, bernyti, 
Turgelyje, 
Ką pirksi, jaunasis, 
Turgelyje?
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3. — Aš pirksiu, mergyte, 
Aukso žiedą, 
Aš pirksiu, jaunoji, 
Aukso žiedą.

4. — Aukselio žiedelį 
Bedėvėsiu, 
Bernelio vardelį 
Minavosiu.

‘447
Barisienė, Viksvytė

1. — Labs ryts, labs vakars, 
Uošvei»? motinėle, 
Ar yr namie mergelė, 
Kod nešluoja kiemelį?

7. — Tu mano mergužėle, 
Baltoji lelijėle, 
Kad ne žaliais šilkeliais, 
Nors baltais baltinėliais.

2. — Tu mano žentužėli, 
Tėvelio sūnužėli, 
Tavo jauna mergelė 
Žaliam rūtų daržely.

8. — Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Aš neturiu močiutės, 
Kas — baltų baltinėlių?

3. — Tu mano mergužėle, 
Baltoji lelijėle, 
Suskink ir man, mergele, 
Žalių rūtų kvietkelę.

9. — Tu mano mergužėle, 
Baltoji lelijėle, 
Aš pirksiu tau, mergele, 
Rūtelių vainikėlį.

4. — Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Aš neturiu seselių, 
Kas man pasės rūteles?'

10. — Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Nemokėsi derėti, 
Nepritiks man dėvėti.

5. — Tu mano mergužėle, 
Baltoji lelijėle, 
Išsiūk ir man, mergele, 
Žaliais šilkais kuskelę.

11. — Tu mano mergužėle, 
Baltoji lelijėle, 
Aš pirksiu tau, mergele, 
Silkelio gobtūrėlį.

6. — Tu mano bernužėli, 
Baltasis dobilėli, 
Aš neturiu brolelio, 
Kas man nupirks šilkelių?

12. — Tu mano bernužėlį, 
Baltasis dobilėli, 
Tai mokėsi derėti, 
Tai pritiks man dėvėti.
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448
Dabkuvienė

Угг. D 524

1. Linelius roviau, 
Rankas mazgojau, 
Nuskandinau žiedužj, 
Rankelių žėrūnužį.

2. Atjoj bernytis 
Per žalią lanką 
Ant juodbėrio žirgužio:

3. — Eik šen, mergyte, 
Laikyk žirgužėlį, 
Plauksiu laivu žiedužio.

4. — Nelaikau žirgo, 
Neplauki žiedo, — 
Kalba mudu žmonužiai 
Vis neviernais žodeliais.

5. — Tylėk, mergyte, 
Tu nebok nieko, — 
Mano palies kalbelės 
Neviernieji žodužiai.

6. Dėl to kalbėjau, 
Kad aš norėjau, 
Kad kitam pavydėjau 
Tave jauną mergužę.

7. Siuvai raudonai, 
Siuvai geltonai, 
Siuvai žaliais šilkužiais 
Berneliui marškinėlius.

*449
Rinkytė

1. Liustaunas metelis , 
Sį rudenėlį, | 
Aš vienas sūnelis į n .

į 2 kPas tėvužėlį; j

2. Aš vienas sūnelis 
Pas tėvužėlį, 
Aš šėriau žirgelį 
Per rudenėlį;

3. Aš šėriau žirgelį 
Per rud?nė!i, 
Aš lankiau mergelę 
Ryts vakarėlis.

4. Už jūrių, už marių, 
Už vandenėiių 
Be vėjo ievelė 
Sakeles lenkė.
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5. Be vėjo ievelė 
Sakeles lenkė, 
Bernelis mergelę 
Jau perkalbėjo;

6. Bernelis mergelę 
Jau perkalbėjo, 
Aukselio žiedelį 
Padovanojo.

7. Aukselio žiedelį 
Aš benešiosiu, 
Bernelio vardelį 
Beminavosiu.

*450
Pavalkienė

1. Mano tėvelio 
Margi dvareliai, 
Zerkoliniai langeliai. (2 k.)

2. Po tais langeliais, 
Po zerkoliniais, 
Alyvužė žaliavo.

3. Ta alyvėlė, 
Žalias medelis, 
Baltais žiedais žydėjo,

4. Tieji žiedeliai, 
Tieji baltieji, 
Juodas uogeles vedė,

5. Tosios uogelės, 
Tosios žaliosios, 
Kadagužiu kvepėjo.

6. O ir atjojo 
Jaunas bernelis 
Ant juodbėrio žirgelio,

7. O ir pririšo 
Bėrą žirgelį 
Prie alyvos šakelės.

8. Ei, taškė blaškė 
Bėras žirgelis 
Prie alyvos šakelės,

9. O ir palaužė 
Bėras žirgelis 
Alyvužės šakelę.

10. Ei, barė baudė 
Mane tėvelis 
Dėl alyvos šakelės.

11. Dėl to ji lūžo, 
Kad laiba buvo 
Alyvužės šakelė.

12. Kad įmanvxiau, 
Aš sugydyčiau, 
Žaliais šilkais vyniočiau.
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451
Jarošaitė

l. 0 kas tas kiemas, 
Kas ne kiemužėlis, 
Vis mane pakalbėjo.

2. 0 kai išeisiu 
Iš to kiemužėlio, 
Paliksiu beverkiančius, —

6. Geltons smuikužis, 
Jauns špilmonužis, 
Mošelės šokėjužės, —

7. Alošelės šoko, 
Jaunosios šoko, 
Martelė graudžiai verkė.

3. Paliksiu smūtnus, 
Paliksiu liūdnus, 
Paliksiu beverkiančius,

8. Draudė brolužėliai 
Pasekėjužėliai 
Savo jauną seserėlę:

4. O kai nueisiu 
Į tą kiemužėlį, 
Ten rasiu belaukiančius, —

9. — Ei, cit, neverki, 
Mūsų seserėle, 
Mes tave atlankysim

5. Ten rasiu linksmus, 
Ten rasiu smagius, 
Ten rasiu belaukiančius:

Ю. Žiemos keleliu 
Nauju važeliu 
Juodbėraisiais žirgužiais,

ll. Pavasaružėlį
Juodu laivužėliu 
Cystuoju vandenužiu.

*452
Bakšaltienė

l. Per daržą ėjau, 
Kvietkelę skyniau, 
Už kepurėlės dėjau.

2. Vieną pridėjau, 
Antrą prisegiau, — 
Vis vėjužis nupūtė.

3. Per lauką jojau, 
Atgal žiūrėjau, 
Ar lyd mane mergelė,

4. Ar lyd mergužėlė 
Mane lelijėlė, 
Ar žiūri pro langelį?

5. Per girią jojau, 
Zuikutį šoviau, 
Pūkeliai sudulkėjo.

6. — Ar tau gailėjo 
Zuikio pūkužėlių, 
Ar jo mažų vaikelių?
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7. — Nei man gailėjo 
Zuikio pūkužėlių, 
Nei jo mažų vaikelių,

8. Tik man gailėjo 
Jaunos mergužėlės, 
Mergelės paliekant.

9. Per dvarą ėjau, 
Garsiai kalbėjau, 
Kad išgirstų mergelė.

10. O ir išgirdo 
Mane mergužėlė, 
Aukštam svirne būdama:

11. — Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Kaip aš jauna martausiu:

12. Aš nemokėsiu 
Anytos lankoti, 
Mošelių lelijėlių.

13. Ir atsiliepė 
Jaunas bernužėlis 
Bėro žirgo stainelėj:

14. — Ei, nedbok nieko, 
Mano mergužėle, 
Abu mudu lankosiv:

15. O ne žingsnužėliais, 
O ne darbužėliais, 
Tik meiliaisiais žodeliais.

*453

Juškytė

1. Per šilelį jojau, 
Šile šėką pioviau, 
Ant juodo laivelio 
Žirgelį pašėriau.

2. Šekelis pavyto, 
Žirgelis pailso, 
O begu nujosiu 
Pas jauną mergelę.

4. — O kad ir girdėjau, 
Dideliai nespėjau, 
Senai motinėlei 
Patalėlį klojau,

5. Patalėlį klojau
Ir burnelę glosčiau: 
— Nežadėk, močiute, 
Nelabam berneliui.

3. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Ar tu negirdėjai 
Šile žirgo žvengiant?

6. O kai pažadėsi 
Nelabam berneliui, 
Tankiai atlankysiu, 
Graudžiai pravirkdinsiu^
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7. O kai pažadėsi 
Tam labam berneliui, 
Retai atlankysiu, 
Meiliai pakalbėsiu.

8. — Eik, dukrele, puikiai, 
Lelijėle, puikiai 
Per močiutės dvarą 
Į aukštą svirnelį:

9. Ten žib žiedai ant rankos 
Ir vainikas ant galvos, 
Čiulba sakalėliai 
Vyšnelių sodely.

10. — Neik, dukrele, puikiai, 
Lelijėle, puikiai 
Per anytos dvarą 
Į aukštą svirnelį:

11. Nežib žiedai ant rankos, 
Nei vainikas ant galvos, 
Liūdi sakalėliai 
Vyšnelių sodely.

454

Pavalkienė

1. Pats pušį kirtau, 
Pats laivą dariau, 
Pats mergužę perkėliau. (2 k.)

2. Pakolei kėliau, 
Tolei tylėjo, 
O kai perkėliau, 
Pradėjo verkti, 
Kaip gegulė kukuoti.

3. — Ei broli, broli, 
Brolyti mano, 
Perleisk man tą mergužę.

4. — Velij perleisčiau 
Ūbą laųkužį, 
Ūbą laukužį, 
Cūgą žirgužių, 
Ne kad jauną mergužę:

5. Ūbas laukužis 
Trejiems meteliams, 
Cūgas žirgelių 
Ant parodėlės, 
Mergytė visam amžiui, 
Jaunoji visam amžiui.
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*455

Viksvytė

1. Dukrelė augino, 
Ant kanklių skambino, 
Ei, liūlia, liūlia,  
Ant kanklių skambino,

1

1 Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: ,,Ei, liūlia, liūlia“ su antrąja eilute.

2 Kiti somuoja taip: Midutį šinkavo
Ir svoteliams davė:
— Gerkit, svotužėEai, 
Jauni brolužėliai.

2. Ant kanklių skambino, 
Vygelę vygiavo,

Vygelę vygiavo, 
Žiedeliu bovino:

4. — Auk, dukrele, greitai, 
Pasiskubėk veikiai,

5. Pasiskubėk veikiai, 
Mes tave išduosim,

6. Mes tave išduosim 
Ir pasogą duosim:

8. Du žirgu nušertu 
Ir porą šimtelių,

9. Ir porą šimtelių, 
Margą karietėlę.

10. Važiavo laukelį, 
Važiavo ir antrą,

11. O ir privažiavo 
Margą karčemėlę.

12. Toje karčemėlėj 
Jauna šinkarkėlė,

13. Jauna šinkarkėlė 
Midutj šinkavo,

14. Midutį šinkavo  
Ir broleliams davė:

12

7. Duosim porą jaučių, 
Du žirgu nušertu,

15. — Gerkit, brolužėliai,
Visi uliavokit,

16. Džiaukitės, broleliai,
Seselę išleidę.
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456
Viksvytė

Var. 434

Jojau, jojau, 
Jociams dūmojau, 
O kur aš rasiu 
Savo mergužėlę, 
0 kur aš rasiu 
Savo mergužę.

6. Aš nusijočiau 
Į žalią lanką, 
Į žalią lanką 
Pas šienpiūvužėlius, 
Į žalią lanką 
Pas šienpiūvužius,

Aš nusijočiau 
Į ūbą lauką, 
Į ūbą lauką 
Pas artojužėlius, 
Į ūbą lauką, 
Pas artojužius,

7. Bene ateitų 
Mano mergužėlė, 
Bene atneštų 
Man pusrytužėlius, 
Bene atneštų 
Man pusrytužius.

Bene ateitų 
Mano mergužėlė, 
Bene atneštų 
Man pusrytužėlius, 
Bene atneštų 
Man pusrytužius.

8. Ateina pulkas, 
Ateina antras, — 
Ai, nėra, nėra 
Mano mergužėlės, 
Ai, nėra, nėra 
Mano mergužės.

Ateina pulkas, 
Ateina antras, — 
Ai, nėra, nėra 
Mano mergužėlės, 
Ai, nėra, nėra 
Mano mergužės.

9. Ai, jojau, jojau, 
Jodams dūmojau, 
O kur aš rasiu 
Savo mergužėlę, 
0 kur aš rasiu 
Savo mergužę.

Ai, jojau, jojau, 
Jodams dūmojau, 
O kur aš rasiu 
Savo mergužėlę, 
0 kur aš rasiu 
Savo mergužę.

10. Aš nusijočiau 
Į tą kiemužėlį, 
Į tą kiemužėlį, 
Kur daug mergužėlių, 
Į tą kiemelį, 
Kur daug mergužių.
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11. Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną: 
Ai, audžia dunzgia 
Plonas drobužėles, 
Ai, audžia dunzgia 
Plonas drobeles.

12. Duružes vėriau, 
Žodį kalbėjau: 
0 katra būsit 
Mano mergužėle, 
O katra būsit 
Mano mergele?

1. Ei, barė, barė 
Mane tėvelis, 
Kad su svetimais 1 % 
Karčemoj gėriau. J

2. Ei, nebark, nebark 
Mane, tėveli, 
Ne su svetimais 
Karčemoj gėriau:

3. Su broliais gėriau, 
Su broliais šokau, 
Su brolužėliais 
Namo parėjau.

4. 0 kad išauštų 
Balta aušrelė, 
Kad užtekėtų 
Sviesi saulelė,

13. 0 katra būsit 
Mano mergužėle, 
Tai dovanosiu 
Šilkų kuskužėlę, 
Tai dovanosiu 
Šilkų kuskužę,

14. Šilkų kuskužę 
Ant padabonės, 
Aukso žiedelį 
Ant uliavonės;

15. Aukso žiedelį 
Ant uliavonės, 
Savo mergelei 
Rūtų vainikėlį.

457
Kučinskienė

5. Kad pamatyčiau 
Savo mergelę

k Ant ežerėlio
Žlugtelį skalbiant.

6. 0 kad prieičiau 
Pasikalbėti, 
Su mergužėle 
Pasidūmoti:

7. — Mergauk, mergele, 
Trejus metelius, 
Aš tau nupirksiu 
Šilkų kuskelę;

8. Aš tau nupirksiu 
Šilkų kuskelę 
Ir dovanosiu 
Aukso žiedelį.

397



9. — O ta kuskelė 
Žalių šilkelių, 
Ji nūs vyrėjo 
Mano peteli,

10. O tas žiedelis 
Cysto sidabro, 
Jis nuveržėjo 
Mano pirštelį.

458

Sutkaitis

1. Mudu du broliuku, 
Kaip du karveliuku, 
Mudu išjodamu, 
Mudu parjodamu 
Imsim vieną lelijėlę! $ 
Su savimi drauge, j

2. O dar neįjojau 
Į pusę laukelio, 
Ir užkilo šiaurus vėjas, 
Nupūtė vainikėlį.

3. O dar neprijojau 
Prie vario vartelių, 
Ir išėjo tėvužėlis 
Atkelti vartelius.

4. O dar neįjojau 
Į pusę dvarelio, 
Ir išėjo brolužėlis 
Priimti žirgelius.

5. O dar nenusėdau 
Nuo bėro žirgelio, 
Ir užgėrė motinėlė 
Raudonu vyneliu.

6. O dar neišgėriau 
Anė pusę čerkos, 
Ir suvirko mergužėlė, 
Svirnely būdama.

7. Cit, neverk, mergele, 
Balta lelijėle, 
Dovanosiu aukso žiedą 
Ir šilkų kuskelę.

8. Salia vieškelėlio 
Stov žalia pušelė, 
Dreba pušies lapužėliai 
Nuo šiaurių vėjelių.

9. Mergužėle mano, 
Balta lelijėle, 
Dar tu dar labiau drebėsi 
Nuo šaunių žodelių.
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*459
Viksvytė

1. Ei, temo, temo, 
O ir sutemo, 
Tamsioji naktelė 1 , 
Tamsiai sutemo; J '

2. Tamsi naktužėlė 
Tamsiai sutemo, — 
Išjojo bernelis 
Pas mergužėlę.

3. O kai prijojo 
Uošvės dvarelį, 
Uošvės dvarelį, 
Vario vartužius:

4. — Ei, išeik, išeik, 
Jauna mergužėle, 
Duok baltą rankelę, 
Keisiv žiedužius.

5. — Neisiu, bernužėliu 
Artyn pas tave, 
Neduosiu rankelės, 
Nei auksinužio:

6. O jau aš turiu 
Kitą bernužėlį, 
Kurio aš norėjau, 
Širdy turėjau;

7. Kurio aš norėjau, 
Širdy turėjau, 
Vis per naktelę 
Meiliai kalbėjau.

*460
Bakšaitienė

1. Kad aš jojau per lankelę, 
Per žalią lankelę, 
Ir sutinku mergužėlę, 1 $ 
Keliu ateinančią. i

2. — Mergužėle lelijėle, 
Ar būsi tu mano? 
Mergužėle lelijėle, 
Tekėki už manęs.

3. — Dievas žino, bernužėli, 
Ar leis motinėlė, 
Ar leis mano motinėlė, 
Ar velys tėvelis.

4. — Mergužėle lelijėle, 
Eik pas motinėlę, 
Mergužėle lelijėle, 
Pasiklausk tėvelio.

5. — Motinėle širdužėle, 
Ar leisi tu mane, 
Tėvužėli sengalvėli, 
Ar velysi manei?

6. Vainikėlį atidaviau 
Nuo glodnios galvelės, 
Ir žiedeliai sumainyti 
Nuo baltų rankelių.
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461
Baltrušaičiukė

1. Kad aš jojau 11. Ir atnešė
Per girelę, Dovanėlę
Medžių šakos linko, (2 k.) Po aukso žiedelį.

2. Nuo tų medžių 12. — 0 kodėl,
Rasa krinta 0 už ką
Ant bėro žirgelio. Vienai dovanojai?

3. Ir prijojau 13. — Kad ji graži
Margą dvarą, Kaip lendrelė,
Rūtelių darželį, Vainiks ant galvelės.

4. Tame rūtų 14. Ir išjojo
Daržužėly Viens bernelis
Sėd jauna mergelė, Į girią medžioti,

5. Sėdi jauna 15. 0 antrasis
Mergužėlė, — Bernužėlis
Ji rūteles skynė. Į jūres žvejoti,

6. Ji, skindama 16. O šis trečias
Žalias rūtas, Bernužėlis
Dėjo į kvietkelę, Lankoj žirgus ganė.

7. Iš kvietkelės 17. Kursai girelėj
Paimdama, Medžiojo,
Vainikėlį pynė, Kovelę nušovė;

8. Nupynusi 18. Kursai jūrelės’
Vainikėlį, Žvejojo,
Dėjos ant galvelės, Dvi žuveli gavo;

9. Užsidėjus 19. Kursai lankoj
Ant galvelės, Žirgus ganė,
Sėdos už stalelio. Sau mergelę gavo,

10. Ir atjojo 20. Sau mergelę
Trys berneliai Gavo, gavo
Iš svečių šalelės, Ir visus apgavo.
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*462
Dievienė

26. Lietuviškos svotbinės dainos, I

1. — Labs ryts, mergužėle, 
Ar linksma širdelė?
— Dar nelinksma širdužėlėj 
Be tavęs, berneli. j

2. Atsimink, berneli,
Ką vakar kalbėjai,
Atsimink, dobilėli, 
Ką vakar kalbėjai.

3. Tu vakar kalbėjai 
Daug meilių žodelių, 
0 jau šiandien, bernužėli, 
Nėra nė žodelio.

4. Ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano, 
Kur aš būsiu, pasidėsiu 
Viečna siratėlė,

5. Be senos močiutės, 
Be jaunų dienelių, 
Be rūtelių vainikėlio, 
Be seno tėvelio?

6. O aš nusieičiau
Į rūtų darželį, 
Bene sakys kas į mane: 
„Padėk dięvs, mergele!“

7. 0 ir susiėjo
Kiemo draugalėliai, 
Nieks nesakė jau į mane: 
„Padėk dievs, mergele!“

8. Ui, ui, ui dievai, 
Dievulėliau mano, 

k Kur aš būsiu, pasidėsiu
Viečna siratėlė?

9. 0 aš pasiversčiau 
Į raibą gegelę, 
Nusilėkčiau j girelę, 
Į žalią girelę;

10. 0 aš įsitūpčiau 
Ir į obelėlę, 
Pakukuočiau su gegele 
Rytą vakarėlį.

11. Kukavau rytelį, 
Vėlai vakarėlį, — 
Nieks n’išgirdo, nesuprato, 
Kad mano balselis;

12. Niekas n’išgirdo, 
Kad mano balselis, 
Nieks n’išgirdo, nesuprato, 
Kad jauna mergelė.

13. O ir atjoja
Jaunasis bernelis 
Į jūreles, į mareles 
Žirgelių girdyti.

14. 0 jis išgirdo. 
Kad mano balselis, 
Jis išgirdo, jis suprato, 
Kad jauna mergelė.
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15. — Eik šen, mergužėle, 
Stok prie šalužėlės, 
Kalbėsiva, mergužėle, 
Meiliuosius žodelius,

1. Už jūrių, už marių, 
Už vandenėlių 
Derėjo dirvelė Į „ , 
Baltus linelius; J

2. Derėjo dirvelė 
Baltus linelius, — 
Ten jaunos mergelės 
Linelius rovė;

3. Ten jaunos mergelės 
Linelius rovė, 
Ten jaunas bernelis 
Neperkalbėjo;

4. Ten jaunas bernelis 
Neperkalbėjo, 
Nei aukso žiedelio 
Nedovanojo.

5. Už jūrių, už marių, 
Už vandenėlių 
Derėjo ievelė, 
Sakelės linko;

, 16. Dėsiva rankeles,
Keisiva žiedelius, 
Kalbėsiva, mergužėle, 
Meiliuosius žodelius.

*463

Sinkuvienė

Var. 467

6. Derėjo ievelė, 
Sakelės linko, 
Ten jaunos mergelės 
Uogeles rinko;

7. Ten jaunos mergelės 
Uogeles rinko, 
Ten jaunas bernelis 
Ją perkalbėjo;

8. Ten jaunas bernelis 
Ją perkalbėjo, 
Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo:

9. — Aukselio žiedelį 
Tu benešiosi 
Ir mano vardelį 
Beminavosi.

10. Nešiosi, mergele, 
Aukso žiedelį, 
Aukselio žiedelį 
Be deimantėlių.
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464

Didžpinigaičiukė

1. Šią nedėlėlę 9. 0 jau čia būta 
Nelabų žmonių, — 
Mergelė perkalbėta.

Per nedėlėlę l 2 k
Bėrą žirgelį šėriau,J

2. 0 kai nušersiu 
Bėrą žirgelį, 
Pas mergužę nujosiu.

10. Ai, atsiminki, 
Mano mergele, 
Ką vakar iškalbėjai!

3. Per šilą jojau, 
Šilas dunzgėjo, 
Žirgelis garsiai žvengė.

11. Ai, tu stovėjai, 
Mano mergele, 
Ant tėvelio dvarelio,

4. Žvengė nežvengė 
Mano žirgelis, — 
Seniai girdi mergelė.

12. Ai, tu rymojai, 
Mano mergele, 
Ant rūtelių darželio.

5. Mano mergelė 
Kamaroj mala, 
Net kamarėlė skamba.

13. Rankelę davei, 
Pasižadėjai, 
Žiedelį dovanojau.

6. Aš pas mergelę 
Į kamarėlę, — 
Mergelė į svirnelį;

14. Tai brangiai daviau, 
Brangiai mokėjau 
Už aukselio žiedelį:

7. Aš pas mergelę 
Ir į svirnelį, — 
Mergelė graudžiai verkia.

15. Du šimtu daviau, 
Šimtą pridėjau 
Už aukselio žiedelį.

8. Verki neverki, 
Mano mergele, 
Juk žinai: mano būsi.

16. Mokėk nešioti 
Ir šėnavoti 
Sį aukselio žiedelį, —

17. Ne vienai dienai, 
Nei adynėlei, — 
Visam tavo amželiui.
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•465
Pavalkienė

1. Eiva, sese, 
Eiva, sese, 
Seserėle, 
Jūrių maružių 1 2 k 
Pažiūrėti. j

7. — Vienam duosiu, 
Vienam duosiu 
Šilkų kuską, 
Antram duosiu 
Aukso žiedą,

2. Jūrės marės, 
Jūrės marės 
Suliūliavo, 
Vario tiltužis 
Suskambėjo.

8. 0 šiam trečiam, 
0 šiam trečiam 
Žvejužėliui 
Pati teksiu, 
Mergužėlė.

3. Po.tuo tiltu, 
Po tuo tiltu 
Tiltužėliu, 
Ten žvejojo 
Trys žvejeliai.

9. — Jūsų brolis, 
Jūsų brolis 
Brolužėlis 
Nuo žirgelio 
Pasvyrėjo:

4. — Ei jūs, žvejai, 
Ei jūs, žvejai, 
Trys žvejeliai, 
Ar nematėt 
Mūs brolelio?

10. Jis jjodams, 
Jis, jjodams 
Į jūreles, 
Nuo žirgelio 
Pasvyrėjo;

5. Vienas tarė, 
Vienas tarė: 
— Mes nematėm! 
Antras tarė: 
— Neregėjom!

11. Jis įpuldams, 
Jis, įpuldams 
Į jūreles, 
Aukštyn rankas 
Iškeldamas:

6. 0 šis trečias, 
0 šis trečias 
Zvejužėlis:
— Ką man duosi, — 
Pasakysiu!

12. — Gelbėk mane, 
Gelbėk mane, 
Zvejužėli, 
Nors ne mane, — 
Kepurėlę.
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13. — Ką gelbėsiu, 
Ką gelbėsiu, 
Brolužėli, 
Mes neturim 
Klevo irklo, —

14. Klevo irklas, 
Klevo irklas 
Išplūšojo, 
Šilkų tinklas 
Sublizgėjo.

•466

Dievienė

1. — Labs ryts, labs vakarėlis, 
Uošvele motinėle, 
Ar yr namie mergelė,! g 
Tavo jauna dukrelė?!

2. — Tu mano žentužėli, 
Tėvelio sūnužėli, 
Aukštam naujam svirnely 
Siuva šilkais kuskelę.

3. — Tu mano mergužėle, 
Močiutės dukružėle, 
Išsiūk ir man kuskelę 
Vienais žaliais šilkeliais.

4. — Tu mano bernužėli, 
Tėvelio sūnužėli, 
Aš neturiu tėvelio, 
Nėr kam nupirkti šilkelių.

5. — Tu mano mergužėle, 
Močiutės dukružėle, 
Kad ne žaliais šilkeliais, 
Nors baltais baltinėliais.

6. — Tu mano bernužėli, 
Tėvelio sūnužėli, 
Aš neturiu brolelių, 
Nėr kam pasėti linelių.

7. — Tu mano mergužėle, 
Močiutės dukružėle, 
Eisiva atpuskėlj, 
Į didį jomarkėlį.

8. — Tu mano bernužėli, 
Tėvelio sūnužėli, 
Ką pirksi atpuskėly, 
Taip didžiam jomarkėly?

9. — Tu mano mergužėle, 
Močiutės dukružėle, — 
Silkelio gobtūrėlį, 
Mergužei nuometėlį.

10. — Tu mano bernužėli, 
Tėvelio sūnužėli, 
Tu nemoki trejoti, 
Nepritiks man nešioti.
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•467

Blažienė

Var. 463

1. Už jūrių, už marių, 
Už vandenėlių 
Be vėjo ievelė 1 
Sakeles lenkė; I

2. Be vėjo ievelė 
Sakeles lenkė, 
Bernytis mergytę 
Jau perkalbėjo;

3. Bernytis mergytę 
Jau perkalbėjo, 
Aukselio žiedelį 
Jau dovanojo:

4. — Tu aukso žiedelį 
Kasdien dėvėsi, 
Bernelio vardelį 
Beminavosi.
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ĄNTR'A DALIS VESĖLIJOS DAJNU.

Dijnos, dajniijamos par vesėliją:

1) Didvakary1).

468. V i š.

Rėdant kvieslį kviėtka.

i Kad aš buvau pas močiūtę, 
Darbėlu ne dirbau, 

Aš turėjau darželijtį 
Žalėjs klevijs tvėrtą.

2 N’iŠmislyjau, n’išm'islyjau, 
Kokioms sėkloms sėti;

Ljčiau, klausčiau pas močiūtę, 
Kokioms sėkloms sėti.

з Motynėlė, širdužėlė, 
Kokiūms sėkloms sėti? 

Sėki rūtą, seki mėtą, 
Seki lelijėlę,

4 Sėki rūtą, sėki mėtą, 
Sėki lelijėlę, 

Sėki sivu jiunas dienas, 
Kajp žilą rūtelę.

') D'idvakaris, arba Didžioji Rūda, yra susirįnkimas giminės 
vėdžia ir nutakos po sąnderybu prieš vesėliją paprastoj ketvergė, 
kad pasikalbėti apie veselijos dalykus ir išsiųnsti kviestos pa
kviesti gimines ir kajmynus ąnt vesėlijos. Giminė vėdža suslręnka 
pas vedį, o giminė ntitakos susėjna į namūs nStakos. Pasikalbėjus 
ir išskyrus kviestos, mergos parėda ju kepures su rūtomis ir žes- 
nėmis (galūnajs), o kviėtkas ju (lazdeles vientisas, dvišakas, arbi 
trišakas) — su kaspinūjs, ir prikabina pnė ju varpelus; tū tirpu 
vajkinaj rėdą ju irklus su žolynajs. Rėdant ir išlėjdžiant kvies
tos, dajnūja.

Antrosios dalies puslapio pavyzdys



VESTUVIŲ DAINŲ ANTROJI DALIS

DAINOS, DAINUOJAMOS PER VESTUVES

1. DIDVAKARĮ1

1 Didvakaris, arba didžioji rodą, yra vedžio ir nuotakos giminės susirinkimas po 
sanderybų prieš vestuves, paprastai ketvirtadienį, pasikalbėti apie vestuvių dalykus ir 
išsiųsti kvieslius pakviesti gimines ir kaimynus vestuvių. Vedžio giminė susirenka pas 
vedį, o nuotakos giminė susieina į nuotakos namus. Pasikalbėjus ir išskyrus kvieslius, 
mergos parėdo jų kepures rūtomis ir žesnėmis (galionais), o jų kvietkas (vientisas, dvi
šakas arba trišakas lazdeles) — kaspinais ir prikabina prie jų varpelius, tuo tarpu vai
kinai jų arklius rėdo žolynais. Rėdant ir išleidžiant kvieslius dainuoja.

«468
Višinskienė

(Rėdant kvieslį kvietka)

1. Kad aš buvau pas močiutę, 
Darbelių nedirbau, 
Aš turėjau darželaitį, 
Žaliais klevais tvertą.

2. N’išmislijau, n’išmislijau, 
Kokioms sėkloms sėti, — 
Eičiau klausčiau pas močiutę, 
Kokioms sėkloms sėti.

3. — Motinėle širdužėle, 
Kokioms sėkloms sėti? 
— Seki rūtą, seki mėtą, 
Seki lelijėlę;

4. Seki rūtą, seki mėtą, 
Seki lelijėlę, 
Seki savo jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.
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5. Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
Sėjau lelijėlę, 
Sėjau savo jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

12. Grėbiau rūtą, grėbiau mėtą, 
Grėbiau lelijėlę, 
Grėbiau savo jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

6. Dygo rūta, dygo mėta, 
Dygo lelijėlė, 
Dygo mano jaunos dienos 
Kaip žalia rūtelė.

13. Vyto rūta, vyto mėta,
Vyto lelijėlė,
Vyto mano jaunos dienos 
Kaip žalia rūtelė.

7. Laisčiau rūtą, laisčiau mėtą, 
Laisčiau lelijėlę, 
Laisčiau savo jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

14. Vežė rūtą, vežė mėtą, 
Vežė lelijėlę, 
Vežė mano jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

8. Augo rūta, augo mėta, 
Augo lelijėlė, 
Augo mano jaunos dienos 
Kaip žalia rūtelė.

15. 0 jei gerą vyrą gausiu, 
Dievui dėkavosiu, 
0 jei kokį balamūtą, 
Per amželį verksiu.

9. Skyniau rūtą, skyniau mėtą, 
Skyniau lelijėlę, 
Skyniau savo jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

16. Nesirūpink, mergužėle, 
Burnelės neprausi, 
Nusiprausi, mergužėle, 
Graudžioms ašarėlėms;

10. Ant’ ateina bernužėlis 
Su plieno dalgeliu, 
Keta kirsti jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

17. Nesirūpink, mergužėle, 
Rankšluosčiu nešluostysi, 
Nušluostysi rankovėle, — 
Argi suskubėsi?

11. Kirto rūtą, kirto mėtą, 
Kirto lelijėlę, 
Kirto mano jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

18. Nesirūpink, mergužėle, 
Galvos nešukuosi, 
Sukuos tavo geltas kasas 
Bernas su nageliais;

19. Nesirūpink, mergužėle, 
Neskalbsi žlugtelio, 
Nuskalbs tavo marškinėlius 
Ant baltų petelių.
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469
Ručinskienė 

Var. 468 

(t, 2,3 posmai kaip 468 dainos 5, 6, 7)

4. Pyniau rūtą, pyniau mėtą, 
Pyniau lelijėlę, 
Pyniau savo jaunas dienas 
Kaip žalias rūteles.

5. Bepig tavei, bernužėli, 
Pas tėvelį būti, 
Bėda manei mergužėlei 
Reik šalin išeiti.

6. Tavo juoda kepurėlė 
Kasdien ant galvelės, 
Mano rūtų vainikėlis 
Vieną valandėlę.

470
Masaitienė

Var. 468

1. O jei gerą vyrą gausiu, 
Dievui dėkavosiu, 
O jei kokį balamūtą, 
Per amželį verksiu.

2. Rūpinosi seserėlė:
— Kaip puikiai rėdysiuos?
— Nesirūpink, seserėle, 
Kaip puikiai rėdysies;

3. Nesirūpink, seserėle, 
Kaip puikiai rėdysies, 
Aprėdys tave mošelės 
Šauniausiais žodeliais.

4. Rūpinosi seserėlė:
— Kaip praustuos burnelę? 
— Nesirūpink, seserėle, 
Kaip prausies burnelę;

5. Nesirūpink, seserėle, 
Kaip prausies burnelę, 
Nusiprausi burnužėlę 
Graudžioms ašarėlėms.

6. Rūpinosi seserėlė:
— Kaip skalbsiu žlugtelį? 
— Nesirūpink, seserėle, 
Kaip skalbsi žlugtelį;

7. Nesirūpink, seserėle, 
Kaip skalbsi žlugtelį, 
Nuskalbs tavo marškinėlius 
Ant baltų petelių.

411



471

Cvirkienė

(Išleidžiant kvieslį)

l. — Mėlynasis karvelėli, 5. Jei dievs duotų gerą vyrą, 
Dievui dėkavočiau, 
O jei kokį laidokėlį, 
Per amžių raudočiau.

Kur tu lakinėjai, 
Geltonasis karosėli, 
Kur tu lydavojai?

2. — Mėlynasis karvelėlis — 
Po žalią girelę, 
Geltonasis karosėlis — 
Po jūres mareles.

6. Nesirūpink, seserėle, 
Neprausi burnelės, 
Nupraus tavo burnužėlę 
Gailios ašarėlės;

3. — Mėlynasis karvelėli, 
Kas tave nušovė, 
Geltonasis karosėli, 
Kas tave sugavo?

7. Nesirūpink, seserėle, 
Neskalbsi žlugtelio, 
Išskalbs tavo marškinėlius 
Ant baltų petelių;

4. — Jaunas brolis aukso strielba 
Tai mane nušovė, 
Jauna merga šilkų tinklu 
Tai mane sugavo.

8. Nesirūpink, seserėle, 
Nešluosi aslelės, 
Iššluos tavo aslužėlę 
Geltonos kaselės.

472
Jonaitienė

l. Sėdo brolužėlis 
Kiemely ant žirgelio, 
O ir pamatė l j 
Vainiką ašarose. J

2. — Ui, kieno, kieno 
Vainikas ašarose?
— O tai vis mūsų 
Seselės savalninkės,

3. Kuri neklausė 
Tėvelio nei močiutės, 
Kuri neklausė 
Brolelio nei seselės.

4. Tai tą nudavė 
Į svetimą šalelę, 
Tai tą išdavė 
Į svečiąją šalelę.
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5. Ji negirdėjo
Tėvelio dūsaujančio,
Ji negirdėjo
Močiutės graudžiai verkiant,

6. Tik tegirdėjo 
Gegutę kukaujančią, 
Žalioj girelėj
Liepelę girgžduojančią.

7. Tai ji mislijo 
Tėvelį dūsaujantį, 
Tai ji dingojo 
Močiutę graudžiai verkiant.

*473
Rugienytė

1. Sėjau rūteles 
Per tris metelius, 
Nė viena nedygo.

2. 0 ir išdygo 
Žals meirūnėlis 
Žaliam rūtų daržely,

3. Ir iššakojo, 
Ir išlapojo 
Į devynias šakeles.

7. Dėkui tėtužiui 
Ir motužėlei, 
Kad mane užaugino,

8. 0 tam ne dėkui 
Šelmiui berneliui, 
Kad mane perkalbėjo —

9. Už jūrių marių, 
Už vandenėlių, 
Už žaliosios girelės.

4. Ant kožnos šakos 
Po gegužėlę 
Kas rytelį kukavo,

5. Patol kukavo, 
Kol iškukavo 
Nuo močiutės dukrelę,

10. Žalioj girelėj 
Žals ąžuolėlis — 
Tai mano tetužėlis:

11. Šaknys — kojelės, 
Sakos — rankelės, 
Lapeliai kaip žodeliai.

6. Nuo motužėlės 
Baltą dukrelę, 
Nuo brolelio seselę.

12. Žalioj lankelėj 
Balta liepelė — 
Tai mano motužėlė:

13. Šaknys — kojelės, 
Sakos — rankelės, 
Lapeliai kaip žodeliai.
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*474

Bačienė

1. Sėjau rūtas, sėjau mėtas, 
Sėjau nėgelkėles. (2 k.)

2. Dygo rūtos, dygo mėtos, 
Dygo nėgelkėles.

3. Skyniau rūtas, skyniau mėtas, 
Skyniau nėgelkėles.

4. Eičiau klausčiau motinėlės: 
— Iš ko pinsiu vainikėlį?

5. — Pink, dukrele, vainikėlį 
Žalių rūtų garbinėlių,

6. Žalių rūtų garbinėlių, 
Levendrėlių viršūnėlių.

7. Ir atjojo trys bernyčiai 
Pas tą vieną mergužėlę.

8. — Duok, močiute, alaus midaus, 
Neduok mano vainikėlio.

9. — Mesk, dukrele, vainikėlį 
Į jūrelių gilumėlį.

10. Bėga vanduo liūliuodamas, 
Neš vainiką vingiuodamas,

11. Neš vainiką vingiuodamas, 
Verk dukružė vaikščiodama.

12. — Cit, neverki, dukružėle, 
Tu jo daugiau nenešiosi,

13. Tu jo daugiau nenešiosi, 
Žaliam vynužy nevilgysi,

14. Žaliam vyne nevilgysi, 
Gulbių sparnužiais nedangstysi.

15. Lėk gulbinas viršum medžių, 
Neš vainikužį ant sparnelių, —

16. Jis nunešė į tą kiemą, 
Kur yr močiutės daug dukrelių:

17. Aš tai duočiau dovanočiau
Žalių rūtų vainikėlį

18. Kuo jauniausiai, kuo slauniausiai 
Visų brolelių mylimiausiai.



2. MERGVAKARĮ1

*475
Dievienė

1. — Labs vakars, 
Sesele viešnele,

6. — Ai jūs, mano 
Seselės viešnelės,

2. Ant kokios parodos 
Mus jaunas suprašei:

7. Tai ant tokios parodos 
Jumis jaunas suprašiau:

3. Ar žaliųjų 
Rūtelių suskinti,

8. Tai žaliųjų 
Rūtelių suskinti,

4. Ar rūtelių 
Vainikėlį pinti,

9. Tai rūtelių 
Vainikėlį pinti,

5. Ar tave jauną 
Į šalį išleisti?

10. Tai mane jauną 
Į šalį išleisti.

476 । 
Juškytė

1 Mergvakaris, arba pintuvių vakaras, paprastai yra sutaisomas pirmadienį vakare. 
Susieina visa giminė ir pakviesti kaimynai ir draugai: vieni pas vedžio tėvus, o kiti 
į nuotakos namus. Išvakarėse vedys su savo svotais (piršliu, kviesliu ir pabroliais) pa
sirengęs joja pas nuotakų. Atjoję prašosi į vidų, paskui vaduoja suolų, ieško nuotakos 
po paklode ir šoka dainuodami. Ligi neatjojus vedžiui, pamergės pina nuotakos kasas ir 
rėdo jos galvų.

1. — Labas vakars, uošvytėle!
0 kur tavo ta dukrelė, (2 k.)

4. — Mano jauna dukrytėlė 
Žaliam rūtų daržužėly,

2. 0 kur tavo ta dukrelė, 
Kurią manei pažadėjai,

5. Žaliam rūtų daržužėly, 
Skin rūtelių garbinėlių,

3. Kurią manei pažadėjai, 
Už rankelės pavedėjai?

6. Skin rūtelių garbinėlių, 
Pin rūtelių vainikėlį.
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7. Eina piršlys į darželį, 
Rand mergelę pas rūteles.

8. Piršlio balsą išgirdusi, 
Ant rūtelių apmirusi.

9. Ėmė piršlys už rankelės, 
Ved mergelę už stalelio:

10. — Sėsk, mergele, jau į suolą, 
Dabar tavei taip išpuola.

11. Į seklyčią įeidama, 
Motinėlę sutikdama:

12. — Motinėle širdužėle, 
Kuo aš tavei nusidėjau,

13. Kuo aš tavei nusidėjau, 
Kad taip greitai pažadėjai,

14. Kad taip greitai pažadėjai, 
Už rankelės pavedėjai,

15. Ar taip lengvai užauginai, 
Kad taip labai papiginai?

16. — Sėsk, mergyte, už stalelio 
Su jaunuoju bernužėliu.

17. Stovi žirgai pakinkyti, 
Ant dvarelio pastatyti.

18. — Sustok, sustok, bernužėli, 
Dar aš eisiu į darželį,

19. Dar aš eisiu į darželį 
Pasikloniot žalioms rūtoms,

20. Pasikloniot žalioms rūtoms 
Ir baltosioms lelijėlėms.

21. Į darželį įeidama, 
Ant rūtelių parpuldama:

22. — Verk, rūtele, stovėdama, 
Sėjėjėlę išleisdama,

23. Verk, baltoji lelijėle, 
Skynėjėlės netekdama.

24. — Sustok, sustok, bernužėli, 
Dar aš eisiu į svirnelį,

25. Dar aš eisiu į svirnelį 
Pasiklonioti skrynelėms.

26. Į svirnelį įeidama, 
Ant skrynelių parpuldama:

27. — Verk, skrynele, verk, margoji, 
Vožėjėlę išleisdama,

28. Verk, drobele, verk, plonoji, 
Rėžėjėlės netekdama.

*477
Dievienė

1. Rūteles sėjau
Ir žagtelėjau:
Kas mane paminėjo?

2 k.
2. Ir paminėjo 

Berno močiutė, 
Man vietelę skirdama.
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3. — Ei, išskirk, išskirk 
Ir man vietelę, 
Ir mano draugalėlėms:

4. Penkios seselės, 
Aš pati šešta, 
Šimts mano draugalėlių.

5. Ei jūs, seselės, 
Jūs draugalėlės, 
Jūs manim n’išsitekot:

6. O kur jūs ėjot, 
Kur jūs sustojot, 
Vis mane išvainojot.

7. Jūs n’išsitekot 
Pievoj, dirvelėj, 
Nei jaunam jaunimėly;

8. Jūs n’išsitekot 
Nei bažnytėlėj, 
Nei kiemo prievartėlėj.

9. Jūs įsikąskit 
Sausą lendrelę, 
Dygiausią dilgėlėlę,

10. O ne mane 
Vargų mergelę, 
Be tėvo, be močiutės, —

11. O aš neturiu 
Tėvo močiutės, 
Nei brolių, nei seselių.

♦478
Daškauskienė

Var.

I. — O ko verki, sesele, ko verki, 
O ko verki, jaunoji, ko verki: 
Ar ne tavo jaunos dienelės, Į % 
Ar ne tavo jaunasis bernelis?!

2. — Kad ir mano jaunos dienelės, 
Kad ir mano jaunasis bernelis, 
Gaila mano širdužei, gaila 
Nuo močiutės šalin išeiti.

3. — O ko verki, sesele, ko verki, 
O ko verki, jaunoji, ko verki: 
Motinėlę ir vėl atlankysi, 
Vainikėlio daugiau nenešiosi.

862

4. O ko verki, sesele, ko verki, 
O ko verki, jaunoji, ko verki? 
Eik, sesele, į rūtų darželį, 
Pasižiūrėk žaliųjų rūtelių.

5. Kad seselė į darželį ėjo, 
Tai tuo čėsu rūtelės žydėjo, 
Verkė seselė iš tikros širdelės, 
Pagailėjo žaliųjų rūtelių;

6. Verk seselė iš tikros širdelės, 
Pagailėjo žaliųjų rūtelių, 
Pagailėjo žaliųjų rūtelių, 
Pagailėjo jaunųjų dienelių.
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7. Kad seselė už stalo sėdėjo, 
Su vainiku taip gražiai kalbėjo: 
— Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Ar keliausi su manimi drauge?

8. Vainikėlis taip gražiai atsakė, 
Žalių rūtų taip gražiai atsakė: 
— Aš papiatęs su tavim vaikščioti, 
Aš keliausiu su tavimi drauge.

9. O kur mudu jaunu sėdėjov, 
Meiliuosius žodelius kalbėjov, 
Ten išdygo balta lelijėlė, — 
Ašaružių žemužė nekėlė.

10. — O ko verki, sesele, ko verki, 
O ko verki, jaunoji, ko verki? 
— Šok aslelėj seselių pulkelis, 
O aš eisiu pas jaunas seseles.

11. — Kad ir eisi pas jaunas seseles, 
Kad ir stosi į seselių pulką, 
Jau nespaudys baltųjų rankelių, 
Jau nemaustys aukselio žiedelio,

12. Jau nekaišys žaliosioms rūtelėms, 
Jau neraištys šilkų kaspinėliais, 
Jau nevadins jaunąja sesele, 
Tiktai vadins jaunąja martele.

13. Jau prilygai jaunąjį bernelį, 
Atsisėdai martelių suolely, 
Atsisėdai martelių suolely 
Ir prilygai jaunąjį bernelį.

479
Gotautienė

Var. 478

1. — O ko liūdi, sesele, ko liūdi, 
O ko liūdi, jaunoji, ko liūdi: 
Ar ne tavo pirmos dienelės, 
Ar ne tavo jaunasis bernelis?

2. — Kad ir mano pirmos dienelės, 
Kad ir mano jaunasis bernelis, 
Gaila mano širdužei, gaila 
Nuo močiutės šalim sau išeiti.

3. Išein mūsų seselė iš daržo, 
Išsineša vainikėlį rankoj: 
— Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Ar tu eisi su manimi drauge?

4. — Aš papratęs su tavimi eiti, 
Su tavimi kelužį keliauti, 
Kai tu sėsi už balto stalelio, 
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės;

5. Kai tu sėsi už balto stalelio, 
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės, 
Kai nuimsi ant baltų rankelių, 
Sugraudinsiu seselės širdelę.
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*480
Staniulytė

1. Lėkė vanagas, (2 k.) 8. Nėr man močiutės,
Lėkė vanagas 1 % Nėr man močiutės
Ir į pakalnę; j Kraitelį krauti;

2. Toje pakalnėj, 9. Nėr man brolelio,
Toje pakalnėj Nėr man brolelio
Žalia lankelė; Lauku lydėti;

3. Toje lankelėj, 10. Nėr .man seselių,
Toje lankelėj Nėr man seselių
Rūtų darželis; Salia sėdėti.

4. Tame daržely, 11. Mėnuo tėvelis,
Tame daržely Mėnuo tėvelis
Sėdi mergelė; Dalelę skyrė;

5. Sėdi mergelė, 12. Saulė močiutė,
Sėdi mergelė, Saulė močiutė
Galvą šukuoja; Kraitelį krovė;

6. Galvą šukuoja, 13. Sietyns brolelis,
Galvą šukuoja, Sietyns brolelis
Sunkiai dūsuoja: Lauku lydėjo;

7. — Nėr man tėvelio, 14. Žvaigždės seselės,
Nėr man tėvelio Žvaigždės seselės
Dalelę skirti; Salia sėdėjo.

481
Blažienė

I. Gied volungėlė 2. — Ai, cit, neverki,
Levendrų sodely, Jaunoji mergele,
Verkia mergelė Prašau į sodą
Rūtelių daržely. Bent pauliavoti.
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3. — O nėr man čėso 
Sode uliavoti, 
Reik jau man rytoj 
Prie Vincelio stoti.

4. Reiks mudum jaunum 
Prisiegą daryti, 
Tėvui močiutei 
Sudiev pasakyti.

5. Reiks mum apverkti 
Jaunąsias dieneles, 
Atsižiūrėti 
Žaliųjų rūtelių.

6. Vėjužis pūtė, 
Medžių šakas laužė, 
O mudu jaunu 
Žmonės žodžiais daužė.

7. Paliaus ir vėjas 
Medžių šakas laužęs 
Ir mudu jaunu 
Žmonės žodžiais daužę.

•482
Sadauskienė

1. Našleli seneli, 
Ką sudūmojai, 
Kad jauną mergelę 
Pasidabojai?

2. Girdėjau, pirmosios 
Tu nemylėjai, 
Vis rūsčią širdelę 
Ant jos turėjai.

3. Jau tavo dienelės 
Seniai išnyko, 
Su mažais vaikeliais 
Tave paliko.

4. Našleli seneli, 
Kitos ieškojai, 
Pirmosios vardelį 
Vis minavojai.

5. Tu jauną mergelę 
Sau prisipiršai, 
Pirmosios vardelį 
Greitai užmiršai.

6. Sesele jaunoji, 
Ką sudūmojai, 
Kad seną našlelį 
Pasidabojai?

7. Dar tavo, sesele, 
Ne senatvėlė, 
Reikėjo pabūti 
Pas motinėlę;

8. Reikėjo palaukti 
Kitų metelių, 
Daugel tave gailis 
Jaunų bernelių.
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9. Dar tavo rūtelės 
Tebežaliuoja, 
Rūtų vainikėlis 
Tebgarbiniuoja.

*483
Samuolienė, Dailydalė

(Atjojant vedžiui, dainuoja stojusios angoje)

1. Ei pučdame, pučdamėli, 
Gale lauko karčemėlė, 
Arielkėlė gardi.

2. Arielkėlės atsigėręs, 
Kepurėlę pakylėjęs, 
Josiu pas mergelę.

3. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Žirgelio girdyti.

4. Ir prijojau ežerėlį, 
Sį drumstąjį vandenėlį, — 
Negėrė žirgelis:

5. Iš kraštelio purvynėlis, 
Vidurėly dumblynėlis, — 
Negėrė žirgelis.

6. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Cysto vandenėlio.

7. Ir prijojau šaltinėlį, 
Sį čystąjį vandenėlį, — 
Tai gėrė žirgelis.

8. Iš kraštelio sidabrėlis, 
Vidurėly vainikėlis, — 
Tai gėrė žirgelis.

9. Kai prigirdžiau, dar gražesnis, 
Kai užsėdau, dar mandresnis, — 
Josiu pas mergelę.

10. — Ai broliukai balandukai, 
Kai nujosi pas mergelę, 
Nebūk labai mandrus:

II. Nekelk vartų iki galo, 
Neduok žirgui visą valią, 
Nevirkdink mergelės.

12. — Kelsiu vartus iki galo, 
Duosiu žirgui visą valią, 
Virkdinsiu mergelę.

13. Išein, išein mergužėlė 
Iš rūtelių daržužėlio, — 
Labai graudžiai verkia:

14. — Nėra rūtų, nei ką skinti. 
Nei vainiko iš ko pinti, 
Nei jaunų dienelių.
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484

Staniulytė

1. Rūtą sėjau, prikalbėjau,
Ei kukū,
Dyk, rūtele, dyk, žalioji, 
Siluogėlė žydi.

2. Reiks man rytoj ar porytoj, 
Ei kukū,
Rūtą skint, vainiką pinti,
Siluogėlė žydi,

3. Ant galvelės, ant glodniosios, 
Ei kukū,
Ant geltonų kasužėlių, 
Siluogėlė žydi.

4. Siuntė mane motinėlė,
Ei kukū,
Į dunojų vandenėlio, 
Siluogėlė žydi.

5. Man besemiant vandenėlį,
Ei kukū,
Ir ištiko šiaurus vėjas, 
Siluogėlė žydi,

6. Ir nupūtė vainikėlį, 
Ei kukū,
Į dunojaus gilumėlį, 
Siluogėlė žydi.

7. Ir atjojo trys berneliai, 
Ei kukū, 
Trys berneliai raitojėliai, 
Siluogėlė žydi.

8. — Jūs bernyčiai raitojėliai, 
Ei kukū, 
Ar nematėt vainikėlio, 
Siluogėlė žydi.

9. Vienas sakė: — Mes nematėm! 
Ei kukū, 
Antras sakė: — Neregėjom!
Siluogėlė žydi,

10. O šis trečias bernužėlis, 
Ei kukū:
— O ką duosi, — pasakysim! 
Siluogėlė žydi.

11. — Vienam duosiu aukso žiedą, 
Ei kukū,
Antram duosiu šilkų kuską, 
Siluogėlė žydi,

12. O šiam trečiam bernužėliui, 
Ei kukū,
Pati teksiu, nutekėsiu, 
Siluogėlė žydi.
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485

Kuncienė, Juškytė

1. O ir pradėjo 
Ruduoti rudenėlis, — 
Liūdnas mūsų brolužėlis, 
Liūdnas mūsų brolelis.

2. O kai sulaukė 
Subatvakarėlio, 
Verkė mūsų brolužėlis, 
Verkė mūsų brolelis.

3. O jis, vaikščiodamas 
Po žirgų stainelę, 
Baltas rankas graižydamas, 
Su žirgeliu kalbėjo:

4. — Ei žirgai, žirgai, 
Žirgai juodbėrėli, 
Visą čėsą mylėjau, 
Abrakėliu pašėriau.

5. O kai aš nujosiu 
Pas savo mergelę, 
Bausiu tave, žirgužėli, 
Mokysiu ant kojelių.

6. O kai išmokysiu, 
Rasi padarysi: 
Išmindžiosi rūtužėles, 
Pravirkdinsi mergelę.

7. Tai bepig augti 
Jaunam brolužėliui 
Pas senąjį tėvužėlį, 
Šerti bėrą žirgelį.

8. Pro žirgų stainelę 
Tek srovės upelis 
Bėriems žirgams girdyti, 
Pentinėliams nušveisti.

9. O ir pradėjo 
Ruduoti rudenėlis, — 
Liūdna mūsų seserėlė, 
Liūdna mūsų seselė.

10. O kai sulaukė 
Subatvakarėlio, 
Verkė mūsų seserėlė, 
Verkė mūsų seselė.

11. O ji, vaikščiodama 
Po rūtų darželį, 
Baltas rankas graižydama, 
Su rūtelėms kalbėjo:

12. — Ei rūtos, rūtos, 
Rūtos, rūtytėlės, 
Visą čėsą mylėjau, 
Pasėjau, nuravėjau.

13. Tai bepig augti 
Jaunai seserėlei 
Pas senąją motinėlę, 
Sėti žalias rūteles.

14. Pro rūtų darželį 
Tek srovės upelis 
Žalioms rūtoms laistyti, 
Vainikėliui mirkyti.
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486

Gotautienė

Var. 478 

(Kai nuotaką iš po paklodės užveda už stalo)

1. Mūs seselių pulkai surėdyti, 
Viena vyną suole pasodinta. 
— O ko liūdi, sesele, ko liūdi, 
O ko liūdi, jaunoji, ko liūdi;

2. O ko liūdi, sesele, ko liūdi, 
O ko liūdi, jaunoji, ko liūdi: 
Ar ne tavo jaunosios dienelės, 
Ar ne tavo pirmasis bernelis?

3. — Kad ir mano jaunosios dienelės, 
Kad ir mano pirmasis bernelis, 
Gaila mano širdužei, man gaila 
Nuo močiutės jau šalin išeiti.

4. Kad aš eisiu nuo savo močiutės, 
Užpus mane šiaurieji vėjeliai, 
Užpus mane šiaurieji vėjeliai, 
Užlis mane bangieji lieteliai.

5. O kur mūsų seselė sėdėjo 
Ir meiliuosius žodelius kalbėjo, 
Ten išdygo balta lelijėlė, 
Ašaružių žemužė nekėlė.

6. Išein mūsų seselė iš daržo, 
Išsineša vainikėlį rankoj: 
— Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Ar tu eisi su manimi drauge?

7. Vainikėlis taip gražiai atsakė 
Seserėlei, kaip rašteliu rašė: 
— Aš papratęs su tavimi eiti, 
Su tavimi kelužį keliauti.

8. Kai tu sėsi už balto stalelio, 
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės, 
Kai nuimsi ant baltų rankelių, 
Sugraudinsiu seselės širdelę.

9. Gali eiti į jaunimužėlį, 
Gali šokti seselių pulkely, 
Neraitys tau šilkų kaspinėlių, 
Nesagstys tau rūtų vainikėlio;

10. Nesagstys tau rūtų vainikėlio, 
Nemaustys tau aukselio žiedelį, 
Nemaustys tau aukselio žiedelį, 
Nevadins jaunąja sesele.

11. Gali eiti į jaunimužėlį, 
Gali sėsti martelių suolely, 
Nemaustys tau aukselio žiedelį, 
Tau uždės šilkų gobtūrėlį.
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487
Gotautienė

1 Kiti dainuoja: „O tutyti, tutytėli.“

Var. 483

1. 0 pučdame, pučdamėli1,) % 
Gale lauko karčemėlė, j 
Gardus vynužėlis.

10. Iš kraštelio sidabrėlis, 
Viduryje vainikėlis, — 
Tai gėrė žirgelis.

2. Rincką vyną atsigėręs, 
Kepurėlę pakylėjęs, 
Josiu pas mergelę.

11. Kai pagirdžiau, dar gražesnis, 
Kai užsėdau, dar mudresnis, — 
Josiu pas mergelę.

3. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Cysto vandenėlio.

12. Kai prijojau uošvės dvarą, 
Garsiai šoviau iš plintelės: 
— Išeiki, uošvele!

4. Kai prijojau ežerėlį, 
Sį drumstąjį vandenėlį, — 
Negėrė žirgelis:

13. Ir išėjo uošvužėlė, 
Mano sena motinėlė, 
Sodin nuo žirgelio.

5. Iš kraštelio žali maurai, 
Viduryje rūdynėlis, — 
Negėrė žirgelis.

14. — Aš nesėsiu nuo žirgelio, 
Nepurvinsiu sermėgėlės, 
Lig išeis mergelė.

6. Kai prijosiu karčemėlę, 
Pagirdysiu žirgužėlį, 
Bene bus gražesnis.

15. Ir išėjo mergužėlė, 
Mano balta lelijėlė, 
Sodin nuo žirgelio.

7. Kai pagirdžiau, dar kūdesnis, 
Kai užsėdau, dar niekesnis, —
Jočiau pas mergelę.

16. Nuo žirgelio nusėsdamas, 
Sieros žemės nelypstydams, 
Kepurėlė rankoj.

8. Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Cysto vandenėlio.

17. — Bernužėli dobilėli, 
Kai nujosi pas mergelę, 
Nebūk labai ulus:

9. Kai prijojau šaltinėlį, 
Sį čystąjį vandenėlį, —
Tai gėrė žirgelis.

18. Nekelk vartų ligi galo, 
Neduok žirgui visos valios, 
Nelaikyk ant juoko.
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19. — Kelsiu vartus ligi galo, 
Duosiu žirgui visą valią, 
Virkdinsiu mergelę:

20. Išmyniosiu žalias rūtas 
Ir baltąsias lelijėles, 
Ir baltas lelijas.

488
Juškytė

Var. 478, 486

(Per vedžio išleistuves)

1. Mūs brolelių pulkai surėdyti, 
Vienas vynas suole pasodintas. 
— O ko liūdi, broleli, ko liūdi, 
O ko liūdi, jaunasis, ko liūdi;

2. Ko liūdi, broleli, ko liūdi, 
Ko liūdi, jaunasis, ko liūdi: 
Ar ne tavo pirmosios dienelės, 
Ar ne tavo jaunoji mergelė?

3. — Kad ir mano pirmosios dienelės, 
Kad ir mano jaunoji mergelė, 
Graudu mano širdužei, graudu 
Nuo tėvelio šalin sau išeiti.

4. Išein mūsų brolelis iš stainios, 
Išsiveda žirgužėlį rankoj: 
— Žirgužėli mano juodbėrėli, 
Ar tu eisi su manimi drauge?

5. — Aš papratęs su tavimi eiti, 
Su tavimi kelužį keliauti, 
Kai tu sėsi už balto stalelio, 
Aš žvingausiu po stiklo langeliu.

6. Kur mūsų brolelis stovėjo, 
Meiliuosius žodelius kalbėjo, 
Ten išdygo baltas diemedėlis, 
Ašaružių žemužė nekėlė.

489
Viksvytė 

(Dainuoja svotui atjojant)

1. Aš nusišėriau 
Bėrą žirgelį, — 
Panedėlį po pietų 
Savo bėrą žirgelį 
Gražiai balnojau.

2 k.

2. Per pievą jojau, 
Žirgelis klimpo, 
Per dirvą jojau, 
Žirgelis ilso, — 
Klimpsta, ilsta žirgelis 
Dėl neviernų žodelių, 
Dėl neteisybės.
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3. Prijojau upę, 
Srovės upelį, — 
Gilus, vingus upelis, 
Mažas mano žirgelis, 
Neiškakėsiu.

4. Prijojau dvarą, 
Uošvės dvarelį, — 
Čiulba rykau paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely, 
Lakštingalėlės.

5. Tėveliai mano, 
Senieji mano, 
Neduok neleisk dukrelės 
Nė už vieno žentelio, 
Kaip tik už manęs.

490
Burkšienė

1. 0 šlaviau, šlaviau 
Vejas, kiemužėlį, 
Laukiau jaunų svetelių.

2 k.
7. — Jūs išsiteksit, 

Jūs, bagotyrėlės, 
Manimi siratėle:

2. 0 aš pamačiau: 
Per tėvo laukelį 
Atjoj raitų pulkelis.

8. Aš jūs nenumyniau 
Pievų, dirvužėlių, 
Nei žalių antvejėlių,

3. — O nenusimink, 
Mano mergužėle, 
Mano didžio pulkelio:

9. Tiktai teužmyniau1
Vieną kartužėlį 
Su rūtų vainikėliu.

4. Penki broleliai, 
Aš patsai šeštas, 
Sekmas mano žirgelis.

10. Vai, ai, ai dievai, 
Dievuliau mano, 
Aš neturiu močiutės.

5. — Mažas turtužėlis, 
Didis pulkužėlis, 
N’išteksiu dovanėlių.

11. Mano motinėlė, 
Širdies patiekėlė, 
Gul aukštame kalnely.

6. — Tu vienam duosi, 
Antram žadėsi, 
Trečiam pasikloniosi.

12. — Kinkyk, bernužėli, 
Bėrą žirgužėlį, 
Važiuosiv pas močiutę.

1 Kviesdama į vestuves savo drauges ir pamerges.
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13. O kai privažiavov 
Aukštąjį kalnelį: 
— Sustok, mano berneli!

14. Sustok, bernužėli, 
Stabdyk pulkužėlį, 
Aš eisiu pas močiutę.

15. — Kelki, motinėle, 
Širdies patiekėle, 
Aš tau pasikloniosiu.

16. — Atstok, dukrytėle, 
Balta lelijėle, 
Negraudink man širdelės.

17. Nusieik, dukrele, 
Į naują svirnelį 
Pas margąsias skryneles,

18. Atvožk skrynelę, 
Išsiimk drobelę, 
Ramink savo širdelę.

19. Atvožiau skrynelę, 
Išėmiau drobelę, 
Sugraudinau širdelę,

20. Aš sugraudinau 
Savo širdužėlę 
Ant močiutės darbelių.

491

Gotautienė

1. Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Eik į rūtų daržužėlį, (2 k.)

2. Ten tu pasiskinsi, 
Ten tu susipins! 
Žalių rūtų vainikėlį.

3. Vainikėli mano, 
Žaliukėli mano, — 
Sį vakarą ant galvelės,

4. O rytoj rytelį 
Užtekės saulelė, 
Nuims tave nuo galvelės.

5. Nuims vainikėlį, 
Uždės gobtūrėlį — 
Sunkumėlį ant galvelės.

6. Sunkumas galvelės, 
Smūtnumas širdelės, — 
Yr visokie rūpestėliai.

7. Vainikėli mano, 
Žaliukėli mano, — 
Lengvumėlis ant galvelės.

8. Lengvumas galvelės, 
Linksmumas širdelės, — 
Nėr nė jokių rūpestėlių.
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*492
Blažienė

8. Kad ir pabučiuosiu, 
Ant žemės nuspiausiu.

1. Tu senas diedeli, 
Tu nori ženytis, 
Rad ridi, rad ritum ,K 
Tu nori ženytis. j

1

2. Kopūstinė galva, 
Česnakiniai dantys, —

3. Kad apsiženysiu, 
Su tavim nebūsiu;

4. 0 kad ir aš busiu, 
Su tavim negulsiu;

5. Kad ir atsigulsiu, 
Tik n’apsikabinsiu;

6. Kad apsikabinsiu, 
Tik nepamyluosiu;

7. Kad ir pamyluosiu, 
Tik nepabučiuosiu;

•493
Norvilienė

1 Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: ■ „Rad ridi, rad ritum“ su antrąja 
eilute.

1. Ko užsipuolei, 
Jaunas bernužėli, 2 k.
Ant manęs siratėlės?

2. Juk tu žinojai, 
Mano bernužėli, 
Ne dvaružy užaugau:

6. Ai, leiski, leiski 
Mane, bernužėli, 
Močiutei pasiklonioti.

7. — Kelkis, motinėle 
Užaugintojėle, 
Aš tau pasikloniosiu,

3. Aš po vargužėlius, 
Po purvynužėlius, 
Po graudžias ašarėles.

4. Juk tu žinojai, 
Mano bernužėli, 
Jog neturiu močiutės:

8. Pasikloniosiu 
Paskutinj kartą 
Su rūtų vainikėliu.

9. — Gana kloniojais, 
Mano dukružėle, 
Į kalnelį leisdama,

5. Mano motinėlė, 
Širdies patiekėlė, 
Gul aukštame kalnely.

10. Gana kloniojais, 
Į kalną leisdama, 
Į duobelę dėdama.
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11. O aš, prieidama 17. — Ai, turi, turi 
Namie močekėlę, 
Taisys plonas drobeles.

Prie aukšto kalnelio, 
Močiutei kloniojausi:

12. — Ai, kelkis, kelkis, 
Mano motinėle, 
Širdelės patiekėle.

18. — Kelkis, motinėle, 
Širdies patiekėle, 
Pažiūrėk j pulkelį:

13. — O atstok, atstok, 
Mano dukrytėle, 
Negraudink man širdelės:

19. Didis pulkužėlis, 
Mažas turtužėlis, 
N’išteksiu dovanėlių.

14. Skauda galvužėlė, 
Spaudžia širdužėlę, 
Negaliu pakalbėti.

20. — Tu vienam duoki, 
Antram žadėki, 
Trečiam pasiklonioki.

15. — Ai, kelkis, kelkis, 
Mano motinėle, 
Taisyki man stakleles,

21. Dukrytėle mano,
Lelijėle mano, 
Ten užžels kojų takeliai, —

16. Ai, taisyk, taisyk 
Man naujas stakleles, 
Rėdyk plonas drobeles.

22. O užžels, užžels 
Kojų takužėliai, 
Išdils rankų darbeliai.

•494

Juškytė

1. Atjoja bernužėlis
Per lygius laukužėlius, — 
Ai, skamba aida
Jo pentinėliai,
Muštinės kamanėlės.

2 k.

2. Čia randa mergužėlę, 
Čia randa lelijėlę, 
Aukštam svirnely, 
Rūtų daržely, 
Taip graudžiai beverkiančią.

3. — Neverki, mergužėle, 
Neverki, lelijėle, — 
Tu prisiverksi 
Rytoj rytelį, 
Nuo močiutės eidama.

4. — Pas savo motinėlę, 
Močiutę širdužėlę, 
Rūtele dygau, 
Rože žydėjau, 
Lelijuže klestėjau;
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5. Pas savo motinėlę, 
Močiutę širdužėlę, 
Aš prisipioviau 
Lauke rugelių, 
Geltonųjų kvietelių;

6. Pas savo anytėlę, 
Anytą niūronėlę, 
Dilgėle dygau, 
Dagiu žydėjau, 
Erškėtėliu skėtrėjau

7. Pas savo anytėlę, 
Anytą niūronėlę, 
Aš prisipioviau 
Kalne dirselių, 
Mėlynų vosilkėlių.

*495
Norvilienė

Var. 471

1. — Mėlynasis karvelėli, 
O kur tu lakiojai, 
Geltonasis karosėli, l 2 k 
O kur nardinėjai? j

2. — Mėlynasis karvelėlis 
Po giružę lakstė, 
Geltonasis karosėlis
Po mareles nardė;

3. Mėlynasis karvelėlis 
Paukštelius išvaikė, 
Geltonasis karosėlis 
Žuveles išskaitė.

4. — Mėlynasis karvelėli, 
Kas tave nušovė, 
Geltonasis karosėli, 
Kas tave sugavo?

5. — Tur brolelis aukso strielbą, 
Tai mane nušovė, 
Tur seselė šilkų tinklą, 
Tai mane sugavo.

6. — Brolužėli dobilėli, 
O kur jodinėjai?
— Po didžiuosius jomarkėlius 
Mergelių žiūrėjau.

7. Ir išeina mergužėlė 
Iš rūtų darželio, 
Išsineša vainikėlį 
Ant baltų rankelių.

8. — Bepig tavei, bernužėli, 
Pas tėvelį būti, 
Bėda manei mergužėlei 
Nuo močiutės eiti.

9. Tavo kiaunių kepurėlė 
Ant viso amželio, 
Mano rūtų vainikėlis 
Šiai mielai dienelei.
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3. PER VEDŽIO IŠLEISTUVES*

*496
Bakšaitienė

(Jaunajam išjojant pas mergą-nuotaką)

1. — 0 kur tu josi, 6. — 0 tai aš josiu
Broleli didžturtėli, Per šilą pas mergelę,
Kur pasikėlei Tai aš nakvosiu
Taip vėlai vakarėlį; Kiemužy pas mergelę.

2. Kam pabalnojai 7. — 0 ko tu jojai,
Juodbėružj žirgelį, Berneli didžturtėli,
Kam pažabojai Juk tu žinojai,
Laužtinėms kamanėlėms; Kad aš vargų mergelė:

3. Kam apsivilkai 8. Ne tėvužėlis
Pilkąja sermėgėle, Man skrynužes nupirko,
Kam užsidėjai Ne motinėlė
Juodąja kepurėle; Man kraitužį sukrovė,

4. Kam apsitraukei 9. Ne seserėlės
Juodaisiais sopagėliais, Man drobužes išaudė,
Kam prisisegei Ne brolužėliai
Aukselio pentinėlius? Mane lauku lydėjo, —

5. 0 ar tu josi 10. Kiemo tėveliai
Per šilą pas mergelę, Man skrynužes nupirko,
Ar tu nakvosi Kiemo močiutės
Silužy po pušele? Man kraitužį sukrovė,

11. Kiemo seselės 
Man drobužes išaudė, 
Kiemo broleliai 
Alane lauku lydėjo.

1 Mergvakarį mergos padabina vedį ir svotus, apkaišydamos jų kepures ir sermė
gas rūtomis ir visokiais pažibais. Jų žirgus vaikinai parėdo žolynais ir lintomis. Išvaka
rėse po vakarinės vedys, vedamas pabrolio, puola į kojas savo tėvams ir, atsideivojęs 
su visa gimine ir svečiais, joja su svotais pas nuotakų. Išleidžiant vedį dainuoja.
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497
Blažienė

1. Ei tu, broleli, 
Broleli dobilėli, 
Kur pasirengei 1 2 
Taip vėlai vakarėlį;]

2. Kur pasirengei 
Taip vėlai vakarėlį, 
Kam apsivilkai 
Baltaisiais marškinėliais;

3. Kam apsivilkai 
Baltaisiais marškinėliais, 
Kam apsisiautei 
Pilkąja sermėgėle;

4. Kam apsisiautei 
Pilkąja sermėgėle, 
Kam apsiavei 
Naujaisiais sopagėliais;

5. Kam apsiavei 
Naujaisiais sopagėliais, 
Kam užsidėjai 
Aukštąją kepurėlę?

6. O kai tu josi 
Pas jaunąją mergelę, 
Vis pirma leiski 
Savo' didį pulkelį  .121

1. O ar jau gieda 
Raibieji gaideliai, 
Ar jau čėsas, tėvužėli, 
Joti pas mergelę?

2. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Ar padėsit, brolužėliai, 
Kelužį keliauti?

1 Nuotakos šalies vaikinai ties jos namais skersai gatvę arba tarpvarty juokais 
ištiesia smaluotą virvelę arba užrita kelią akmenimis, kad vedžio pulkas greit nejjotų 
į kiemą.

28. Lietuviškos svotbinės dainos, I

7. Nestramūžykit, 
Broleliai, bėro žirgo, 
Neišmyniokit 
Darže žalių rūtelių.

498
Dievienė

(Kada leidžia sūnų pas nuotaką)

3. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Imkit visi, brolužėliai, 
Po margą plintelę.

4. O kai prijosim 
Žalią girelę, 
Saukit visi, brolužėliai, 
Iš margų plintelių.
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5. O kai mes šovėm 
Iš margų plintelių, 
Suskambėjo giružė, 
Sučiulbo paukšteliai.

6. O kai prijosim 
Uošvelės dvarelį, 
Saukit visi, brolužėliai, 
Į vario vartelius,

7. 0 kad išgirstų 1
Jaunoji mergelė, 
Aukštam svirne būdama, 
Kuskužę siūdama.

499
Bakšaitienė

Var. 498

1. — O ar jau gieda 
Raibieji gaideliai, 
Ar bus čėsas, tėveli, 
Pas mergelę joti?

2. — Sūnužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Susikviesk, sūneli, 
Savo draugalėlius.

3. — Draugalėliai mano, 
Brolužėliai mano, 
Imkit visi plinteles 
Su savimi drauge.

4. 0 kai mes prijosim 
Prie uošvelės dvaro, 
Sausime kartužiu 
Į uošvelės dvarą.

8. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Įsiūk ir mums, mergužėle,. 
Po šilkų kuskelę.

9. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Nepažįstu, bernuži, 
Jaunųjų brolelių.

0. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Tai vis mano brolužėliai 
Suolely sėdėjo.

5. 0 kad bent išgirstų 
Jaunoji mergelė, 
Aukštam svirnely būdama, 
Kuskužę siūdama.

6. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano, 
Dovanoki, merguže, 
Po šilkų kuskelę.

7. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Nepažįstu, bernuži, 
Tavo draugalėlių.

8. — Mergužėle mano, 
Lelijele mano, 
Tai vis mano draugalėliai 
Tam suole sėdėjo.
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*500
Juškytė

(Jojant pas nuotaką)

1. Brolužėliu 
Anksti rytą kėlė, 
Anksti rytą 
Atsikėlė, 
Po dvarelį 
Vaikščiodamu, 
Žirgeliu balnojo.

2. Brolužėliu 
Žirgeliu balnojo, 
Balnodamu 
Dūmojo, 
Dūmodamu 
Rymojo, 
Išjodamu verkė.

3. Dar n’įjojau 
Į pusę kelelio, 
Ir sužvingo 
Žirgužėlis 
Žalioje girelėj.

4. — Žirgužėli 
Mano juodbėrėli, 
Ko taip garsiai 
Nusižvengei 
Žalioje girelėj:

5. Ar tau rūpi 
Tolimas kelelis, 
Tolims kelias, 
Juodas purvas, 
Tamsioji naktelė?

2 k.

2 k.

6. — Nei man rūpi 
Tolimas kelelis, 
Nei tolimas 
Kelužėlis, 
Nei juodasis 
Purvužėlis, 
Nei tamsi naktelė,

7. Tik man rūpi 
Jaunas raitojėlis, 
Raitojėlio 
Mandierėlė, 
Šviesusis kardelis.

8. — Nesirūpink, 
Mano žirgužėli, 
Kai nujosiu 
Pas mergelę, 
Pas mergelę 
Į dvarelį, 
Stainioj pastatysiu.

9. Aš pašersiu 
Savo žirgužėlį 
Nei rugeliais, 
Nei mieželiais, — 
Grynoms avižėlėms;

10. Pagirdysiu 
Savo žirgužėlį 
Nei alučiu, 
Nei midučiu, — 
Cystu vandenėliu.
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11. Mergužėle 
Mano lelijėle, 
Kam tu skynei 
Žalią rūtą, 
Kam tu pynei 
Vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių?

12. Juk žinojai, 
Mano mergužėle, 
Kad atjosiu 
Vakarėlį, 
Aš atnešiu 
Vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių.

13. Pamergauki, 
Mano mergužėle, 
Nors šį mielą 
Vakarėlį 
Lig rytoj rytelio.

14. Nuims tavo 
Rūtų vainikėlį, 
Nuims rūtų 
Vainikėlį, 
Uždės šilkų 
Gobtūrėlį 
Ant viso amželio.

501
Daškauskienė 

(Svotams atjojus)

l. Basi, svotai, 
Jūs atjojot, 
Apsiaukit, apsiaukit 
Su Veličkos vyžoms.

2. Mažai, svotai, 
Jūs atjojot, 
Neleisim, neleisim 
Seselės iš pulko.

3. Mūs seselė 
Tokia graži, 
Gražiai, gražiai, gražiai 
Yra parėdyta,

4. Tėvo motės (mot’nos) 
Užauginta, 
Su šilkais, su šilkais 
Yra parėdyta.

5. Kad padėsit 
Šimtą timpų, 
Leisim, leisim, leisim 
Seselę mes jumis.
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502

Mikštienė

Var. 500

1. Brolužėliai 
Žirgelius balnojo, 
Dobilėliai 
Žirgelius balnojo, 
Balnodami dūmojo, 
Dūmodami kalbėjo, 
Išjodami verkė.

2. — Ko sužvengei, 
Mano žirgužėli, 
Ko sužvengei, 
Mano juodbėrėli, 
Ko taip garsiai 
Nusižvengei 
Naujoje stainelėj:

3. Ar parūpo 
Ši tamsi naktelė, 
Ar pasunko 
Grynas abrakėlis, 
Ar šis jaunas raitojėlis, 
Raitojėlio mandierėlė, 
Šviesusis kardelis?

4. — Nei man rūpi 
Si tamsi naktelė, 
Nei man sunku 
Grynas abrakėlis, 
Tik šis jaunas raitojėlis, 
Raitojėlio mandierėlė, 
Šviesusis kardelis.

5. — Cit, nežvenki, 
Mano žirgužėli, 
Cit, nežvenki, 
Mano juodbėrėli, 
Kai nujosiu pas mergelę, 
Pas mergelę j dvarelį, 
Stainioj pastatysiu.

6. Aš pašersiu 
Savo žirgužėlį, 
Aš pašersiu 
Savo juodbėrėlį 
Nei rugeliais, 
Nei mieželiais, — 
Grynu abrakėliu.

7. Pagirdysiu 
Savo žirgužėlį, 
Pagirdysiu 
Savo juodbėrėlį 
Nei alučiu, 
Nei midučiu, — 
Cystu vandenėliu.

8. Mergužėle 
Mano lelijėle, 
Kam tu pynei 
Vainikėlį 
Ant savo galvelės:
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9. Juk žinojai, 
Kad aš tau atnešiu 
Žalių rūtų
Vainikėlį 
Ant tavo galvelės.

10. Padėvėki, 
Mano mergužėle, 
Nuo šio mielo 
Vakarėlio 
Lig rytoj rytelio.

503
Juškytė

1. Vui, ui, ui dievulėliau, 
Dievuliau varguolėlių, 
Ar dievo duota, 
Laimužei lemta 2 k.
Man taip toli mergelė?

2. Kad į kilpelę stojau
Ir ant žirgelio sėdau, —
O jau sudievu 
Tėvui močiutei 
Ir visai giminėlei.

3. Kad jojau per dvarelį 
Pas jaunąją mergelę, — 
O jau sudievu 
Broliams seselėms 
Ir visiems kaimynėliams.

4. Kad jojau per laukelį, 
Per žalią pūdymėlį, 
Vėjužis pūtė 
Skaisčius veidelius, 
Saulė kaitin žirgelį.

5. Kad jojau per girelę, 
Žaliuoju pušynėliu, 
Ai, taškė blaškė 
Pušų šakelės 
Mano bėrą žirgelį.

6. Kad jojau ūlytėle, 
Juoduoju purvynėliu, 
O ir sutaškė 
Juods purvynėlis 
Mano brangias sukneles.

7. Kad išjojau į lauką, 
Anytėlės laukelį, 
O ir sulojo 
Margi kurteliai, 
Sužvingo ir žirgelis.

8. Kad prijojau dvarelį, 
Mergužės tėviškėlę, 
Ir šaute šoviau, 
Ir šaukte šaukiau, 
Kad išgirstų mergelė.

9. Ir išėjo uošvele, 
Mergužės motinėlė, 
Ji man atkėlė 
Vario vartelius, 
Įleido į dvarelį.

10. Ir išeina mergelė 
Baltoji kaip gulbelė, 
Meldžiu: — Laikyki 
Bėrą žirgelį, 
Priimk už kamanėlių!
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11. Kad sėdau nuo žirgelio, 
Nuo savo juodbėrėlio, 
Ai, sklydur lydur 
Sieros suknelės 
Nuo žirgelio nusėdant.

12. Kad ėjau per dvarelį, 
Per misingės tiltelį, 
Sijužės linko, 
Vanduo mirgėjo, 
Jau, regiu, reiks man pulti.

13. O kad ir aš įpulsiu, 
Bet tenai neprapulsiu: 
Joj vienoj šaly 
Jauni broleliai, 
Antroje — kareivėliai.

14. Kad ėjau per vejelę, 
Per uošvelės dvarelį, 
Ai, skamba aida 
Aukso pentinai 
Prie juktos čebatėlių.

15. Kad ėjau per aslelę 
Prie baltojo stalelio, 
Ai, tviska blizga 
Kovo plunksnelė 
Už kiaunių kepurėlės.

16. Kad sėdau už stalelio 
Prie mergužės šalelės, 
Mano veideliai 
Išpalakščiavo 
Dėl neviernų žodelių.

17. Mergelė tapo rūsti, 
Širdelė sugraudinta, 
O krinta byra 
Jos ašarėlės
Per skaisčiuosius veidelius.

504

Norvilienė

Var. 500, 502

1. Brolužėliai 1 _ .Ali- x i -i • ? 2 k.

Anksti rytą kele, J 
Anksti rytą atsikėlę, 
Po dvaružėlį vaikščiojo, 
Žirgelius balnojo;

2 k.

2. Brolužėliai 
Žirgelius balnojo, 
Balnodami dūmojo, 
Dūmodami rymojo, 
Išjodami verkė.
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3. Kad aš jojau 
Per žalią girelę, 
Ir sužvingo žirgužėlis, 
Ir sužvingo juodbėrėlis 
Žalioje girelėj.

4. Žirgužėli 
Mano juodbėrėli, 
Ko taip garsiai nusižvengei, 
Ko taip alsiai atsidusai 
Žalioje girelėj:

5. Ar pasunko 
Grynos avižėlės, 
Ar šis jaunas raitojėlis, 
Raitojėlio mandierelė, 
Šviesusis kardelis;

6. Ar parūpo 
Tolimas kelelis, 
Tolims kelias, svečia šalis, 
Juodas purvas, dargus oras, 
Tamsioji naktelė?

7. Nesirūpink, 
Mano žirgužėli, 
Aš nujosiu pas tėvelį, 
Pas tėvelį į dvarelį, 
Stainioj pastatysiu.

8. Aš pašersiu 
Savo žirgužėlį 
Ne rugeliais, nei mieželiais, 
Nei mieželiais, nei kvieteliais, 
Grynomis avižėlėmis;

9. Pagirdysiu 
Savo žirgužėlį 
Ne alučiu, nei midučiu, 
Nei midučiu, nei vynučiu, — 
Cystu vandenėliu.

10. Kad aš jojau 
Pro rūtų darželį, 
Ir sužvingo žirgužėlis, 
Ir suvirko mergužėlė 
Rūtelių daržely.

11. Mergužėle 
Mano lelijėle, 
Ko taip graudžiai ėmei verkti, 
Ko taip balsiai ėmei rėkti 
Rūtelių daržely:

12. Ar tau gaila 
Žaliųjų rūtelių, 
Ar tau gaila žalių rūtų, 
Ar geltonų lelijėlių, 
Ar jaunų dienelių?

13. Nesirūpink, 
Mano mergužėle, 
Nesirūpink, mergužėle, 
Aš atnešiu vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių.

14. Pamergauki, 
Mano mergužėle, 
Pamergauki, mergužėle, 
Nors šį mielą vakarėlį 
Lig rytoj rytelio.
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15. Nuries tavo 
Šilkų kaspinėlius, 
Nusegs tavo vainikėlį, 
Uždės tavei muturėlį 
Ant viso amželio.

*505
Bakšaitienė

1. Bijūnėlį lenkiau, 
Nepalenkiau, 
Žalios levendrėlės 
Pasilenkė;

2. Žalios levendrėlės 
Pasilenkė, 
Jau mūsų brolelis 
Pasirengė;

3. Jau mūsų brolelis
• Pasirengė, 

Pilką sermėgėlę 
Apsivilko;

4. Pilką sermėgėlę 
Apsivilko, 
Juodą kepurėlę 
Užsidėjo;

1. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar naujos žagrelės 
Ant pūdymėlio?

5. Juodą kepurėlę 
Užsidėjo, 

Į g k Aukso pentinėlius
J ’ Prisisegė.

6. — Kur josi, broleli, 
Kur keliausi, 
Mūsų dobilėli, 
Kur keliausi?

7. — Siaurieji gaseliai, 
Persiskirkit, 
Duok mūsų broleliui 
Uliavoti;

8. Duok mūsų broleliui 
Uliavoti, 
Aukso pentinėlius 
Panešioti.

506
Duobienė

2. Ne vėjai pūtė, 
Nei sodai ūžė, 

1 2 k Tik naujos žagrelės
J * Ant pūdymėlio.
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3. Tėvelis verkė, 
Senasis verkė, 
Jauniausią sūnelį 
Šalin leisdamas.

9. Ne vėjai pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Tik naujos staklelės 
Ant vandenėlio.

4. — 0 kas man užars 
Ūbą laukelį, 
O kas man užakės 
Ūbą laukelį?

10. Močiutė verkė, 
Senoji verkė, 
Jauniausią dukrelę 
Šalin leisdama.

5. — Žentelis užars 
Ūbą laukelį, 
Žentelis užakės 
Ūbą laukelį.

11. — 0 kas man išaus 
Plonas drobeles, 
O kas man išrašys 
Vingių rašteliais?

6. — Žentelio arta 
Aš nesidžiaugsiu, 
Žentelio akėta 
Nesigėrėsiu:

12. — Martelė išaus 
Plonas drobeles, 
Martelė išrašys 
Vingių rašteliais.

7. Žentelis arė, 
Sau gera darė, 
Žentelis akėjo, 
Sau malonėjo.

13. — Martelės austa 
Aš nesidžiaugsiu, 
Martelės rašyta 
Nesigėrėsiu:

8. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar naujos staklelės 
Ant vandenėlio?

14. Martelė audė, 
Siau gera darė, 
Martelė išrašė, 
Pati gėrėjos.



4. LAUKIANT VEDZIO1

1 Mergvakarį pas nuotakos tėvus susirinkęs jaunimas, laukdamas vedžio, šoka, 
o pamergės ir kitos mergos viešnios, pasodinus nuotaką ant naujosios krasės, rėdo jos 
galvą dainuodamos.

507
Makarienė

(Kasas pinant jaunajai)

1. — Ei tu, sėjele, 
Mūsų lelijėle, 
Nenorėjai klausyti 
Senos motinėlės.

2. O tu, sėjele, 
Mūsų lelijėle, 
Mes supinsim tau, sėjele, 
Silkelių kaseles.

3. O tu, močiute 
Mūsų sengalvėle, 
Atdaryk margą skrynią, 
Atduok kaspinėlius.

4. O tu, sėjele, 
Balta lelijėle, 
Pulk močiutei po kojelių, 
Kad tave augino.

5. — O tu, motinėle 
Mano sengalvėle, 
Puolu tavik po kojelių, 
Kad mane auginai.

6. — O tu, piršleli, 
Didis viliokėli, 
Išviliojai iš mūs jauną 
Mūsų draugalėlę.

7. O tu, marčelka, 
Visų viliokėli, 
Tu išvesi išviliosi 
Iš mūsų seselę.

508
Pavalkienė

1. Ei, barė, barė 
Broleliai seselę, — 
Jau dabar ne čėsas 
Broleliams barti,

2. Kad jau prijojo 
Pilnas dvaružėlis, 
Pilnas dvaružėlis 
Jaunų svetužių;
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3. Kad jau pristatė 
Pilną stainužėlę, 
Pilną stainužėlę

6. Gerkit, gėrėjėliai, 
Šokit, šokėjėliai, 
Man jaunai seselei 
Po vainikužio.Bėrų žirgužių;

4. Kad jau prisėdo 
Pilni suolužėliai, 
Pilni suolužėliai 
Jaunų svetužių.

7. Pora stundužėlių 
Ligi gaidužėlių, 
Jau dabar važiuosiu 
Pas anytužę.

5. 0 tie svetužėliai, 
Berno brolužėliai, 
Man jaunai seselei 
Vis dieveružiai.

8. Vaduosiu anytą, 
Laukuosiuos mošelių, 
Anytai širdelei 
Ugnužę kursiu.

*509

Blaivinskienė

L Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Statyk naują krėslužėlį 
Į seselių pulkelį:

2. Sukuos galvužėlę, 
Supins kasužėles, 
Uždės tau vainikužėlį 
Paskutinį kartelį.

3. Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė, 
Kur yr mano motinėlė, 
Kur yr mano močiutė:

4. 0 ar rytuose,
Ar vakaruose, 
Ar šiam aukštam kalnužėly 
Po sierą j a žemele?

5. 0 nei rytuose, 
Nei vakaruose, 
Tik šiam aukštam kalnužėly 
Po sierąja žemele.

6. Nusieik, dukrele, 
Ant aukšto kalnelio, 
Ant aukštojo kalnužėlio, 
Ant močiutės kapelio.

7. — Kelki, motinėle, 
Širdies patiekėle, 
Aš tau pasikloniosiu 
Lig sierai žemelei.

8. — Ai, atstok šalin, 
Mano dukrytėle, 
Negraudink man širdužėlės^ 
Negraudink man širdelės.
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9. Gana kloniojais, 
Mano dukrytėle, 
[ kapelį leisdama, 
į duobelę dėdama.

10. Nusieik, dukrele, 
Į aukštą svirnelį, 
Į aukštąjį svirnužėlį 
Pas margąsias skryneles.

11. Atvožk skryneles, 
Išsiimk drobeles, 
Sugraudinsi širdužėlę 
Ant močiutės darbelių.

12. Atvožiau skryneles, 
Išėmiau drobeles, 
Sugraudinau širdužėlę 
Ant močiutės darbelių.

510

Viksvytė

Var. 509

(Mergvakarį, dar neatjojus vedžiui)

l. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Pastatykit krasužėlę 
Į seselių pulkelį:

2. Sės mūsų seselė, 
Sės mūsų jaunoji 
Į margąją krasužėlę, 
Į seselių pulkelį.

3. Sukuos galvužėlę, 
Supins kasužėles, 
Prisegs rūtų vainikėlį 
Paskutinį kartelį.

4. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Aš esmu siratužėlė, 
Vargdienužė mergelė:

5. O aš neturiu 
Tėvo motinėlės, 
Nei brolių, nei sesužėlių, 
Nei jokios prieigėlės.

6. Ei, eičiau klausčiau 
Siaurio vėiužėlio, 
Katram kampe motinėlė, 
Katram kampe tėvelis:

7. O ar rytuose, 
Ar vakaruose, 
Ar aukštame kalnužėly 
Po sierą j a žemele?

8. O ne rytuose, 
Nei vakaruose, 
Tik aukštame kalnužėly 
Po sierą j a žemele.

445



9. Ei, eičiau kelčiau
Savo motinėlę
Iš aukštojo kalnužėlio,
Iš sierosios žemelės:

10. — Kelk, mano močiute,. 
Kelk, mano senoji, 
Aš tau pasikloniosiu 
Ik sierajai žemelei.

11. — Nekelsiu, dukrele, 
Nekelsiu, jaunoji, 
Gana prisikloniojai, 
Ik mažą užauginau.

511
Juškytė

Var. 510

l. Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Statyk aukso krasužėlę 
Tarp seselių pulkelio:

2. Sės mūsų seselė, 
Sės mūsų jaunoji, 
Sės į aukso krasužėlę 
Tarp seselių pulkelio.

3. Eičiau klausyčiau 
Šiauriojo vėjelio, 
Iš kur pūtė vėjužėlis, 
Iš kur pūtė šiaurusis:

4. O ar iš rytelių, 
Ar iš vakarėlių, 
Ar iš tojo kalnužėlio, 
Kur gul mano močiutė?

5. O ne iš rytelių, 
Nei iš vakarėlių, 
Tik iš tojo kalnužėlio, 
Kur gul mano močiutė.

6. Ant mano močiutės 
Aukštojo kalnelio 
Nė joks žolyns nedygo, 
Nė joks žolyns nedygo.

7. O tik išdygo 
Žalioji liepelė, — 
Kukuoj liepoj gegužėlė, 
Kukuoj liepoj gegelė.

8. O ne gegelė, 
O ne raiboji, — 
Ažna būtų dukružėlės. 
Vis kilnota močiutė.

9. Nekelsiu, dukrele, 
Nekelsiu, jaunoji, 
Gana tu man kloniojais, 
Pakol mane išleido.
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512
Dievienė

Var. 510, 513

l. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano,

Ю. Ei, augo, augo 
Žalia liepužėlė, 
Augo žalia liepužėlė 
Ant močiutės kapelio,

Pastatykit krasužėlę, 
Pasodinsim seselę.

6. Ei, eičiau klausčiau 
Siaurio vėjužėlio, 
Iš kur pučia vėjužėlis, 
Katram kampe močiutė.

u. 0 toje liepelėj, 
0 toje žalioje, 
Kukuoj raiba gegužėlė 
Ant močiutės kapelio.

9. Mano motinėlė 
Smilčių kapužėly, — 
Nežeis žalia žolužėlė 
Ant močiutės kapelio.

12. O nei ten gegelė, 
0 nei ten raiboji, — 
Verkia mūsų sesužėlė 
Savo senos močiutės.

(2, 3, 4, 5, 7, 8 posmai tie patys kaip 510 dainos)

513
Juškytė

Var. 510

(Galvą rėdant ir dedant vainiką)

l. — Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Statyk naują krėslužėlį 
Į seselių pulkelį.

3. Sukuos galvužėlę, 
Supins kasužėles, 
Uždės rūtų vainikėlį 
Paskutinį kartelį.

2. — Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Sėsk į naują krėslužėlį, 
Į seselių pulkelį:

4. — Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Žaliam rūtų daržely 
Pas žaliąsias rūteles.

447



5. Ai, eičiau klausčiau 
Raibos gegutėlės, 
Kur yr mano motinėlė, 
Katram kampe močiutė:

6. O ar rytuose, 
Ar vakaruose, 
Ar šiam aukštam kalnužėly 
Po sierą j a žemele?

7. O ne rytuose, 
Ne vakaruose, 
Tik šiam aukštam kalnužėly 
Po sierąja žemele.

8. O aš nusieičiau
Ant aukštojo kalnelio, 
Ant aukštojo kalnužėlio, 
Ant močiutės kapelio:

9. — Kelki, motinėle 
Mano sengalvėle, 
Aš tau pasikloniosiu 
Lig sierai žemelei.

10. — Gana kloniojais, 
Mano dukružėle, 
Į kalnelį leisdama, 
Į duobelę dėdama.

11. Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Eik į aukštą svirnužėlį 
Pas margąsias skryneles,

12. Atsivožki skryneles, 
Išsiimki drobeles, 
Nuraminsi širdužėlę 
Ant plonųjų drobelių.

13. Atvožiau skryneles, 
Išsiėmiau drobeles, 
Sugraudinau širdužėlę 
Ant močiutės darbelių.

514
Staniui y tė

Var. 513

Ю. — Atsitrauk, dukrele, 
Atsitrauk, jaunoji, 
Negraudink man širdužėlę, 
Negraudink man širdelę.

II. Nusieik, dukrele, 
Į aukštąjį svirnelį, 
Į aukštąjį svirnužėlį - 
Pas margąsias skryneles.

(Visi kiti posmai kaip 513 dainos)
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515

Gotautienė 

(Kai atjoja jaunasis)

1. Nepūski, vėj'užėli, 
Neūžki, šiaurūnėli, 
Kad aš girdėčiau 
Savo bernelį 
Per laukelį atjojant.

2. Atjoja bernužėlis, 
Atjoja dobilėlis, — 
Ei, skamba aida 
Jo pentinėliai, 
Muštinės kamanėlės.

3. Parjoja brolužėlis, 
Parjoja dobilėlis, 
Randa seselę 
Rūtų daržely 
Labai graudžiai beverkiant.

4. — Neverki, seserėle, 
Neverki, lelijėle, — 
Tu prisiverksi 
Rytoj rytelį 
Anytėlės svirnely.

5. Nuims tau vainikėlį, 
Uždės tau gobtūrėlį, 
Ei, dilgins, dilgins 
Skaisčius veidelius 
Graudžiosios ašarėlės.

6. Pas savo motinėlę, 
Pas savo širdužėlę, 
Rūtele dygai, 
Rože žydėjai, 
Lelijuže klestėjai;

7. Pas savo anytėlę, 
Pas savo niūronėlę, 
Dageliu dygsi, 
Usnim pražysi, 
Dilgėluže klestėsi.

8. Pas savo motinėlę, 
Pas savo širdužėlę, 
Tu prisipiovei 
Kalne rugelių, 
Geltonųjų kvietelių;

9. Pas savo anytėlę, 
Pas savo niūronėlę, 
Tu prisipiausi 
Kalne dirselių, 
Mėlynų vosilkėlių.
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516

Norvilienė

(Laikant vedį už durų)

l. Gieda gaideliai, ryliuoja, 
Aušta aušrelė, švytuoja, 
O ant’ atjoja ) 
Jaunas bernelis |2 k.
Per lauką. I

2. Per lauką jojau, dūmojau, 
Dvarą prijojau, sustojau: 
— Išeik, mergele 
Mano jaunoji, 
Iš dvaro.

3. — Palauk, bernyti, valandą, 
Palauk, jaunasis, ir antrą: 
Tiesiu stalelį, 
Kloju lovelę 
Dėl tavęs.

4. Stovėk, bernyti, valandą, 
Stovėk, jaunasis, ir antrą, 
Stovėk, bernyti, 
Trečią valandą, — 
Nespėju.

5. — Bepigu tavik stovėti, 
Su seserėlėms kalbėti, 
O bėda manei 
Jaunam berneliui 
Ant oro:

6. Nudergė mano žirgužį 
Ir ant žirgužio balnužį, 
Nudergė mano 
Brangias sukneles 
Ant manęs.

7. — Rūteles skyniau dėl savęs, 
Vainiką pyniau dėl tavęs, 
Gali stovėti 
Porą valandų 
Dėl manęs.

8. — Kad tu, mergyte, prapultum, 
Ne mane jauną viliotum, 
Ne mane jauną, 
Jauną bernelį, 
Viliotum.

9. — Zyčytas tavo žirgelis 
Ir ant žirgelio balnelis, 
Zyčytos tavo 
Brangios suknelės 
Ant tavęs:

10. Girkalnės Jokaus žirgelis, 
Seredžiaus Maušo balnelis. 
Veliuonos Leibos 
Brangios suknelės 
Ant tavęs.
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517
Gotautienė

Var. 516

l. Gysta gaideliai, ryliuoja, 3. Sudirgo mano žirgelis
Aušta aušrelė, švytruoja, Ir ant žirgelio balnelis,
Ok, bėdos, bėdos, Sudirgo mano
Vargai berneliui, 2 k. Brangios suknelės
Reik joti. Dėl tavęs.

2. Per lauką jojau, dūmojau, 4. — Tedirgsta tavo žirgelis
Vartus prijojau, rymojau: Ir ant žirgelio balnelis,
— Išeik, mergele, Tedirgsta tavo
Atkelk vartelius Brangios suknelės
Naujuosius. Dėl manęs.

5. Brolelio buvo žirgelis 
Ir ant žirgelio balnelis, 
Ne tavo buvo 
Brangios suknelės, 
Žyčytos.

518
Daškauskienė

Var. 517

I. Gieda gaideliai,, ryliuoja, 3. — Bepigu tavei stovėti,
Aušta aušrelė, 
O bene mano

šviesuoja, Su dieverėliais kalbėti, 
O bėda manei

Vargo bernelis 
Atjoja.

2 k. Vargo berneliui 
Ant oro:

2. — Stovėk, bernyti, stundužį, 4. Nudergė bėrą žirgužį
Stovėk, jaunasis, ir antrą, 
Stovėk, bernyti, 
Trečią stundelį
Ant oro.

Ir ant žirgelio balnužį, 
Nudergė mano 
Brangias sukneles 
Ant manęs.
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519
Baltrušaičiukė

l. Augo girioj dulelė,
Pagiry sedulėlė, —
Ei, augo, augo 
Močiutės dukrelė 
Kaip darže lelijėlė.

2 k.

2. Atjoj raitų pulkelis 
Per lygųjį laukelį, 
Ei, šokiu mudriu 
Bėruosius žirgelius, 
Per laukelį jodami.

3. Prijojo prie dvarelio, 
Prie varinių vartelių, 
Ei, ir užkelti 
Variniai varteliai, 
Užleisti lenciūgėliai.

4. Ir ateina uošvelė 
Per margąjį dvarelį: 
— Ei, atkelk, atkelk 
Varinius vartelius, 
Atrakink lenciūgėlius.

5. Ir išeina dukrelė 
Iš naujojo svirnelio: 
— Ei, neduok neleisk, 
Mano motinėle, 
Dar aš jauna tebesu:

6. Dar nekėliau rytelį, 
Dar neverpiau linelių, 
Dar aš neaudžiau 
Plonųjų drobelių, 
Svoteliams dovanėlių;

7. Dar nebuvau daržely, 
Dar nešėjau rūtelių, 
Dar nedėvėjau 
Rūtų vainikėlio
Aš ant savo galvelės.

*520
Norvilienė

l. Eik, sesele, į darželį, 
Skink rūtelių garbinėlių, (2 k.)

2. Skink rūtelių garbinėlių, 
Levendrėlių viršūnėlių.

3. Ir suskynė, ir nupynė 
Žalių rūtų vainikėlį.

4. Ein seselė pajurėliais, 
Jūres mares lankydama,

5. Jūres mares lankydama, 
Vainikėlį vėdindama.

6. Siuntė mane motinėlė 
Į jūreles vandenėlio.
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7. Man besemiant vandenėlį, 
Ir ištiko šiaurus vėjas,

8. Ir ištiko šiaurus vėjas, 
Ir nupūtė vainikėlį,

9. Ir nupūtė vainikėlį 
Į jūrelių gilumėlį.

10. Ein seselė raudodama, 
Vainikėlio ieškodama.

11. Eina vanduo liūliuodamas, 
Neš vainiką vingiuodamas.

12. Ir atlėkė gulbinėlis 
Iš žaliosios giružėlės.

13. Aš prašyčiau gulbinėlio, 
Kad išneštų vainikėlį,

14. Kad išneštų vainikėlį 
Iš jūrelių gilumėlio.

15. Lėkė gulbins viršum medžių, 
Neš vainiką ant sparnelių,

16. Nusilėkė į tą dvarą, 
Kur tėvelio daug sūnelių,

17. Kur tėvelio daug sūnelių, 
Kur močiutės daug dukrelių,

18. Kur močiutės daug dukrelių, 
Kur brolelio daug seselių.

19. Dovanojo tai seselei,
Kur jauniausia, kur slauniausia,

20. Kur jauniausia, kur slauniausia, 
Kur broleliui mylimiausia.

21. Duok, močiute, vyno, midaus, 
Neduok, močiute, vainikėlio.

22. Pasodino už stalelio
Ir parėdė vainikėliu.

521

Sviderskienė

Var. 513

8. — Ai, atstok, atstok, 
Mano dukružėle, 
Neskudulk man galvužėlės, 
Nesunkink man širdelės.

10. Tu pasikloniok, 
Mano dukružėle, 
Šioms margosioms skrynužėlėms 
Ir plonosioms drobelėms.

(Visi kiti posmai kaip 513 dainoje)



5. VADUOJANT SUOLĄ1

1 Trissyk vaduoja suolą nuo mergų dainininkių: 1) mergvakarį, vedžiui atjojus pas 
nuotaką, 2) atvedus nuotaką iš po paklodės ir 3) atvedus jaunąją iš klėties po sukeltuvių. 
Mergvakarį, atjojant vedžiui su svotais, nuotakos šalies jaunikiai juokdariai dėl juoko 
daro visokias kliūtis: ištiesdami skersai kelią smaluotas virveles, užrisdami kelią akme
nimis ir medžio kluciais; paskui prituri juos už vartų; įleidus į kiemą, neleidžia per 
slenkstį į vidų; įsiprašius į vidų, mergos, sėdėdamos suole užstalyje, neleidžia svotų 
į suolą, ligi ncišvaduoja, duodami joms alvę midaus ir pyragą.

2 Tamsioje naktelėj
Jautelius ganyt.

«522
Viksvytė

(Atjojant svotams, mergos sėdi už stalo)

1. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį: 
O kas atjoj 
Viešu kelužiu?

5. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį: 
O kas atjoj 
Viešu kelužiu?

2. Ei, atjoj, atjoj 
Raitų pulkužėlis, 
Nor mano tėvelį 
Seną perkalbėti.

3. Aš prašiau meldžiau 
Seną tėvužėlį: 
— Neduok neleisk 
Už kareivužio:

4. Aš nemokėsiu 
Kareivio klausyt, 
Nei šiaip, nei taip 
Kardužio nušveist.

6. Ei, atjoj, atjoj 
Jaunas bernužėlis, 
Nor mano tėvelį 
Seną perkalbėti.

7. Aš prašiau meldžiau 
Seną tėvužėlį:
— Tai leisk, tai duok 
Už artojužio:

8. Tai aš mokėsiu 
Artojo klausyt, 
Ir šiaip, ir taip 
Jautelius ganyt .12
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523
Gotautienė

Var. 522

2. Ei, atjoj, atjoj 
Du žalnieružiu, 
Nor mano tėvelį 
Seną perkalbėti.

3. Aš prašiau meldžiau 
Savo tėvužėlio: 
— Neduok neleisk 
Už žalnieružio.

4. O aš nenorėjau 
Žalnieriaus klausyti, 
Žalnieriaus kardelio 
Rankužėj laikyti.

6. Ei, atjoj, atjoj 
Du artojužiu, 
Nor mano tėvelį 
Seną perkalbėti.

8. O aš tai norėjau 
Artojo klausyti, 
Artojo jautelius 
Lankelėj ganyti.

(Kiti posmai kaip 522 dainoje)

*524
Daškauskicnė

Var. 522

(Kai už durų laiko vedį)

1. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį:
O kas ten atjoja l 2 k 
Didžiu kclužiu? |

2. Atjoja bernelis 
Ant juodo kuinelio, 
Bernelio kulnelis 
Taip klupinėjo.

3. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Ant ko pažinai, 
Bernu vadinai:

4. Ar ant kuinužio, 
Luobo balnužio, 
Ar ant raudonų 
Alksnio kilpužių?
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5. Berną pamačiau, 
Ražą paėmiau, 
Po berno kojelių 
Raželiu braukiau.

8. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Ant ko pažinai, 
Našliu vadinai:

6. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį:

9. Ar ant žirgužio, 
Tymo balnužio,

0 kas ten atjoja 
Didžiu kelužiu?

Ar ant žėrinčių 
Aukso kilpužių?

7. Atjoja našlelis 
Ant bėro žirgelio, 
Našlelio žirgelis 
Tai šokinėjo.

10. Našlį pamačiau, 
Rūtą paskyniau, 
Po našlio kojelių 
Rūtelėmis braukiau.

525
Daškauskienė

(Atjojus jaunajam su svotais prie slenksčio)

1. — Vėlybi svoteliai, 
Vėlybi, vėlybi!

2. Kas jumis, svoteliai, 
Vėlino, vėlino?

3. — Žyčytas žirgelis 
Vėlino, vėlino:

9. Lig pažyčijau, — 
Valanda, valanda,

10. Lig apsivilkau, — 
Ir antra, ir antra.

11. — Vėlybi svoteliai, 
Vėlybi, vėlybi!

4. Lig pažyčijau, — 
Valanda, valanda,

5. Lig pabalnojau, — 
Ir antra, ir antra.

6. — Vėlybi svoteliai, 
Vėlybi, vėlybi!

7. Kas jumis, svoteliai, 
Vėlino, vėlino?

8. — Žyčyta sermėga 
Vėlino, vėlino:

12. Kas jumis, svoteliai, 
Vėlino, vėlino?

13. — Žyčyta kepurė 
Vėlino, vėlino:

14. Lig pažyčijau, — 
Valanda, valanda,

15. Lig užsidėjau, — 
Ir antra, ir antra.

16. — Vėlybi svoteliai, 
Vėlybi, vėlybi!
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•526

Norvilienė

(Vaduojant suolą)

17. Kas jumis, svoteliai, 
Vėlino, vėlino?

24. Lig pažyčijau, — 
Valanda, valanda,

18. — Žyčyti čebatai
Vėlino, vėlino:

25. Lig pasisukau, — 
Ir antra, ir antra.

19. Lig pažyčijau, — 
Valanda, valanda,

26. — Vėlybi svoteliai, 
Vėlybi, vėlybi!

20. Lig apsiaviau, — 
Ir antra, ir antra.

27. Kas jumis, svoteliai, 
Vėlino, vėlino?

21. — Vėlybi svoteliai, 
Vėlybi, vėlybi!

28. — Žyčyta juosta 
Vėlino, vėlino:

22. Kas jumis, svoteliai, 
Vėlino, vėlino?

29. Lig pažyčijau, — 
Valanda, valanda,

23. — Zyčyta kuskelė 
Vėlino, vėlino:

30. Lig apsijuosiau, — 
Ir antra, ir antra.

1. Alutį gėriau,
Gražiai dainavau, —
O kas išrašė 1 ]
Mano veidužius: į

2. Ar apynėlis, 
Macnus spurgužis, 
Kurs aukštai rietė, 
Plačiai lapojo?

3. Plačiai lapojo, 
Tankiai šakojo, 
O kas šakelė — 
Aukso spurgužė;

4. O kas šakelė — 
Aukso spurgužė, 
Ant viršūnėlės 
Raiba gegužė

5. Kukavo rytą, 
Vėlai vakarą, 
Kol iškukavo 
Tėvo dukrelę,

6. Tėvo dukrelę, 
Brolio seselę, 
Senos močiutės 
Pasiuntinėlę.
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527
Masaitienė

Var. 526

5. Kukavo rytą 8. Ant žirgo sėdau, 
Žirgs šokinėjo, 
O kai užsėdau, 
Visas žėrėjo.

Ir vakarėlį, 
Lig iškukavo 
Močiutės dukrelę,

6. Močiutės dukrelę, 
Brolio sesužę, 
Seno tėvelio 
Pasiuntinužę.

9. Kad tu taip puikus, 
Labai bagotas, 
Tik surūdiję 
Aukso pentinai,

7. Tas apynėlis 
Ledako būdo: 
Jis nepalaiko 
Aruode grūdų. 
(Apleisti posmai

10. O kad aš vargų, 
Vargų mergelė, 
Tik žiba žėri 
Šilkų kaspinai.

yra tie patys kaip 526 dainoje)

527a
Bakšaitienė

1. Alutį gėriau, 
Gražiai dainavau, 
O kas išrašė 
Mano veidužėlius, 
O kas išrašė 
Mano veidužius?

2. To apynėlio 
Gelta spurgelė 
O tai išrašė 
Mano veidužėlius, 
O tai išrašė 
Mano veidužius, —

3. Kur aukštai rietė, 
Plačiai lapojo 

’lr išlapojo 
Šimtą šakužėlių, 
Ir išlapojo 
Šimtą šakužių.

(Kiti posmai kaip 527 dainoje)
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528
Norvilienė

(Kai pabroliai vaduoja suolą)

1. Tai jums, svotai, ne gyliukis, 
Tai jums, svotai, ne gyliukis, 
Tai jums, tai jums 1 2 
Nė suolelio nėra. |

2. Nepakarnūs mūs svotukai, 
Nepadorūs mūsų svotai: 
Prieš mus, prieš mus 
Su kepurėms stovi.

3. Nusiimkit kepurėles, 
Palenkite mums galveles, 
Tai leisim, tai leisim 
Į suolelį sėsti.

4. Kad neimsit kepurėlės, 
Nerodysit pakarėlės, 
Neleisim, neleisim 
Mes jumis suolelio.

5. Mūs svoteliai, kaip stuobreliai 
Stovit jūs visi aslelėj, 
Tai jums, tai jums 
Ir suolelio nėra.

6. Parodykit rugių kraują, 
Parodykit miežių kraują, — 
Tai leisim, tai leisim 
Į suolelį sėsti.

7. Parodykit kviečių varpą, 
Parodykit kviečių varpą, 
Tai leisim, tai leisim 
Į suolelį sėsti.

8. Mes nenorim jūs pyragų, 
Tik mes norim jūsų doros, 
Norim, norim 
Jūsų padorumo.

529
Masaitienė

Var. 528

1. Tai jums, svotai, 
Ne gyliukas, 
Tai jumis, tai jumis 
Nė suolelio nėra.

2. Tai mums, svotai, 
Tai gyliukas, 
Tai mumis, tai mumis 
Ir suolelis yra.

3. Tai jums, svotai, 
Ne gyliukas, 
Tai jumis, tai jumis 
Nė midučio nėra.

4. Tai mums, svotai, 
Tai gyliukas, 
Tai mumis, tai mumis 
Ir midučio yra.
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5. Tai jums, svotai, 
Ne gyliukas, 
Tai jumis, tai jumis 
Nė alučio nėra.

6. Tai mums, svotai, 
Tai gyliukas, 
Tai mumis, tai mumis 
Ir alučio yra.

7. Prašom, svotai, 
Ir j suolą, 
Prašom, prašom, 
Svoteliai, į suolą, —

8. Jei n’į suolą, 
Tai po suolu, 
Prašom, prašom, 
Svoteliai, j suolą.

•530
Viksvytė 

(Vaduojant suolą)

1. Nepakarnus svoteliai, 
Su kepurėms stovit, —

2. Mūsų senam tėvutėliui 
Reik didžios pakaros, —

3. Ne tėvelio auginti, 
Ne močiutės mokinti, —

4. Girioj meškų auginti, 
Meškinėlių mokinti.

5. Nepakarnus svoteliai, 
Su kepurėms stovit, —

6. Mūsų senai močiutei 
Reik didžios pakaros.

7. (Kaip 4)

8. -(Kaip 1)

9. Mūsų jauniems broleliams 
Reik didžios pakaros.

10. (Kaip 4)

11. (Kaip 1)

12. Mūsų jaunoms seselėms 
Reik didžios pakaros.

13. (Kaip 4)

14. (Kaip 1)

15. Mūsų jaunai mergelei 
Reik didžios pakaros.

16. (Kaip 4)

17. (Kaip 1)

18. O mums jaunoms seselėms 
Reik didžios pakaros.

19. O mums jaunoms seselėms 
Reik rugelių bačkos, 
Kvietelių pyrago.
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531
Dabkuvienė

532
Blažienė

(Sėdėdamos ant suolo, mergos dainuoja)

l . Aš, to krūzo neišgėrus, 
Svotams dugno neparodžius, 
Neisiu, neisiu
Iš suolelio lauką.

2 ir 3. Tai jums, svotai, ne gyliukas... 
(Kaip 529 dainos 1 ir 2 posmai)

4. Nepakarnūs mūsų svotai, 
Nepadorūs mūsų svotai, 
Prieš mus, prieš mus 
Su kepurėms stovi.

533
Sopytė

(Kai svotai įsiprašo už stalo)

1. Pasisėdim, 
Ponios mergos, 
Pasisėdim, 
Pasisėdim.

3. Tai jums, svotai, 
Ne gyliukis, 
Po jumis, po jumis 
Vis krūzeliai pūsti.

2. Pasistovit, 
Ponai svotai, 
Pasistovit, 
Pasistovit.

4. Tai mums, mergos, 
Tai gyliukis, 
Po mumis, po mumis 
Vis krūzeliai pilni.

* Žemiau kiekviename posme panašiai talanduok: „Leliumai“.

1. — 0 iš kur tie svotai.) o . ? 2 k.Leliumai, J
Tie aukštakvietkiai, L ,
Leliumai?1 j

2. 0 kam tos jų kvietkos? 
— Vortinkliams šluostyti.

3. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie ilgasermėgiai?
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4. O kam tos jų sermėgos? 16. O kam jų tos lupos? 
— Torieliams laižyti.— Slenksčiams šluostyti.

5. — 0 iš kur tie svotai 
Paplokštgalvėliai?

17. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie ilganosiai?

6. O kam tos jų galvos? 
— Pabalkėms landyti.

18. O kam tos jų nosys? 
— Tabokai uostyti.

7. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie kukulakiai?

19. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie ilgabarzdžiai?

8. 0 kam tos jų akys? 
— Į mergas žiūrėti.

20. 0 kam tos jų barzdos?
— Stikleliams šluostyti

9. — O iš kur tie svotai, 
Tie retadančiai?

21. — O iš kur tie svotai, 
Tie ilgaūsiai?

10. 0 kam tie jų dantys? 
— Blėkelėms tąsyti.

22. O kam tie jų ūsai?
— Grindims1 šluostyti.

11. — O iš kur tie svotai, 
Tie stačiazūbiai?

23. — O iš kur tie svotai, 
Tie ilgapirščiai?

12. 0 kam tie jų zūbai?
— Mergelėms bučiuoti.

24. O kam tie jų pirštai?
— Gružuliams2 graibyti

13. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie storazūbiai?

25. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie ilgakojai?

14. 0 kam tie jų zūbai? 
— Mergeles išjuokti.

26. O kam tos jų kojos? 
— Po pečium žarstyti.

15. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie dambralūpiai (storalūpiai)?

27. — 0 iš kur tie svotai, 
Tie kumpakojai?

1 Girnelėms arba šaukšteliams.
8 Arba: mėsai kabinti.

28. O kam tos jų kojos? 
— Valseliams šokti.
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534
Blažienė

Var. 533

1. — 0 iš kur jus, svotai, 
Leliumai,

5. — 0 iš kur jus, svotai, 
Jūs dambralūpiai?

Jūs ilgaplaukiai, 
Leliumai?

6. 0 kam jūs tos lūpos? 
— Boboms pabučiuoti.

2. O kam jūs tie plaukai? 
— Boboms pešioti.

7. — 0 iš kur jūs, svotai 
Kačergakojai?

3. — 0 iš kur jūs, svotai, 
Jūs didžiakeliai?

8. 0 kam jūs tos kojos? 
— Ropukams maišyti.

4. (Kaip 533 dainos 8 posmas)

535
Duobienė

(Kai, išvadavus suolą, susėda)

1. — Susisėskit, susisėskit, 
Svoteliai, j suolą,

7. — Susisėskit, susisėskit, 
Svoteliai, į suolą,

2. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, 
Kokios svotų akys.

8. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, 
Kokie svotų dantys.

3. — Stypynakiai, kukulakiai 
Suolely sėdi.

9. — Skapladančiai, veršiadančiai 
Suolely sėdi.

4. — Susisėskit, susisėskit, 
Svoteliai, į suolą,

10. — Susisėskit, susisėskit, 
Svoteliai, į suolą,

5. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, 
Kokios svotų lūpos.

11. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, 
Kokie svotų ūsai.

6. — Veršialūpiai, arklialūpiai 
Suolely sėdi.

12. — Samaūsiai, juodaūsiai 
Suolely sėdi.
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13. — Susisėskit, susisėskit, 
Svoteliai, j suolą,

14. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, 
Kokie svotų plaukai.

15. — Sąvėliai, ilgaplaukiai 
Suolely sėdi.

*536
Gotautienė

1. — Svotukai mažasis,l 
Per kur atjojai? J

2. — Per žirnieną 
Zirgčiodamas.

3. — Svotukai... (1 p.)

4. — Per pupieną 
Pupsėdamas.

5. — Svotukai... (1 p.)

6. — Per rugieną 
Rugsėdamas.

7. — Svotukai... (1 p.)

8. — Per kvietieną 
Kveksėdamas.

9. — Svotukai... (1 p.)

10. — Per linieną 
Linksėdamas.

11. — Svotukai... (1 p.)

12. — Per miežieną 
Myžčiodamas.

13. — Svotukai mažasis, 
Kur kuiną statei?

14. — Gale jaujos 
Prie tvoros rišau.

15. — Svotukai mažasis, 
Vilks kuiną piauna!

16. Nubėgo svotukas, 
Nurusnojo,

17. Nuėmė skūrelę, 
Nunainiojo,

18. Nuėmė skūrelę, 
Nudirliojo.

19. — Svotukai mažasis, 
Daug taukų gavai?

20. — Nei ką daugel, 
Nei ką per mažai:

21. Vienam sykeliui 
Barzdą patepti.
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537
Blažienė

1. — O ko jus, svoteliai,! _ , J ? 2 kČionai atjojot: J
Ar klaustis kelelio, 1 % 
Ar vieškelužio? j

2. — O ar yra namie 
Jūsų brolužiai, 
O ar leis svetelius 
J nakvynužę?

3. — O tai yra namie 
Mūsų brolužiai, 
O tai leis svetelius 
Į nakvynužę.

4. — Vesime žirgelius 
Į naują stainią, 
O jaunus svetelius 
Į seklytužę.

538
Gotautienė

1. Valgykit, svotukai, 
Mūs gardūs burokai: 
Du stukučiu mėsos! 
Ir ragučiai ožkos, j

2. Valgykit, svotukai, 
Mūs gardūs burokai: 
Du stukučiu mėsos 
Ir nagučiai ožkos.

3. Valgykit, svotukai, 
Mūs gardūs burokai: 
Du stukučiu mėsos 
Ir snukutis ožkos.

4. Valgykit, svotukai, 
Mūs gardūs burokai: 
Du stukučiu mėsos 
Ir liežuvis ožkos.

5. Valgykit, svotukai, 
Mūs gardūs burokai: 
Du stukučiu mėsos 
Ir uodega ožkos.

6. Valgykit, svotukai, 
Mūs gardūs burokai: 
Du stukučiu mėsos 
Ir stimburys ožkos.

*539
Bakšaitienė 

(Kai svotai sėdi už stalo)

Atjoj svoteliai 2. — Ei jūs, mergelės,
Per lygų laukelį, Gražios mergelės,
Po jaisiais žirgeliai Ant ko jūs pažinot,
Vis šokinėjo. Svotais vadinot?
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3. — Ant aklų kulnelių, 
Ant šiaudų balnelių, 
Ant tų raudonųjų 
Aukso kilpelių;

4. Lūpos kaip dambros, 
Plaukai kaip karklai, 
Sėdėjo klestėjo 
Kaip erškėtėliai.

5. Atjoj broleliai 
Per lygų laukelį, 
Po jaisiais žirgeliai 
Vis šokinėjo.

6. — Ei jūs, mergelės, 
Gražios mergelės, 
Ant ko jūs pažinot, 
Broliais vadinot?

7. — Ant bėrų žirgelių, 
Ant tymo balnelių, 
Ant šių žėrinčiųjų 
Aukso kilpelių; '

8. Veidai raudoni, 
Plaukai geltoni, 
Sėdėjo klestėjo 
Kaip diemedužiai.

540
Sadauskienė

(Svotams susėdus ant Suolo)

l. Nesislinkit, nesiglauskit, 
Svoteliai, prie sienos:

5. Pakars jumis po ardu, 
Pakabinę už dantų, —

2. Mūsų sienos skylėtos, — 
Ištrauks jumis per sieną.

6. Reti jaujos ardeliai, 
Reti svotų danteliai.

3. Ištrauks jumis per sieną, 
Nuvilks jumis per kiemą,

4. Sugniauš jumis į saują, 
Nuves jumis į jaują,

7. Jūs svotukai mažieji, 
Gale lauko rastieji,

8. Bridot balą, gavot galą, — 
Pilna barzda lakišių.

541
Cičirkienė

L Tai jums, svotai, Į .
Ne gyliukis, j
Tai jums, tai jumsl %
Nė suolelio nėra. I

2. Tai jums, svotai, 
Ne gyliukis, 
Prieš mumis, prieš mumis 
Be kepurių stovit.
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3. Prašom, svotai, 
Ir į suolą, 
Prašom, prašom, 
Svoteliai, į suolą.

4. Jei n’į suolą, 
Nors po suolu, 
Prašom, prašom, 
Svoteliai, į suolą.

5. Mūsų suolai 
Yra kiauri, 
Mūsų katės 
Smaguriai, — 
Ištrauks, ištrauks 
Svotelius per suolą

6. Sušėdo, susėdo 
Svotai už stalo, 
Padėjo, padėjo 
Barzdas ant stalo.

7. Alutį gėrė, 
Snarglys varvėjo, 
Per aslą ėjo, 
Vyžos šliukšėjo.

542
Masaitienė

1. Valgykit, valgykit, 
Svoteliai mūsų, 
Nekraukit, nekraukit 
Kišenių savų.

3. Kišeniai prairo, 
Kaulai išbiro, 
Gėda rinkti, 
Gaila palikti.

2. O ir užpuolė 
Veliuonos šunys, 
O ir praplėšė 
Svotų kišenius.

4. Pas mus, sesele, 
Barščiai su druska, 
Pas jus, broleli, 
Barščiai be druskos

5. Pas mus, sesele, 
Barščiai su kruopoms, 
Pas jus, broleli, 
Barščiai be kruopų.



в. IEŠKANT NUOTAKOS PO PAKLODE*

543
Gotautienė

1 Pamergės ir viešnios mergos, įleidus svotus į suolą, pačios eina į gryčią ir ten vie
noje kertėje pas:slepia po paklode drauge su nuotaka, palikdamos iš savo tarpo tris daini
ninkes prie paklodės su plėčkele midaus arba vyno. Vedžio svotai ir visi vestuvininkai eina 
ieškoti nuotakos iš seklyčios į gryčią. Nuotaka, jaunojo brolio vedama iš po paklodės, su 
graudžiomis ašaromis lenkiasi ligi žemės visiems, bučiuodama kojas savo motinai, tėvui, 
visai giminei, pamergėms, mergoms draugėms, kaimynams ir visiems svečiams.

(Kai eina po drobule ieškoti nuotakos)

1. — Labas rytas, mergužėle! 
— 0 ko ieškai, bernužėli, 
0 ko ieškai, bernuži?

8. — Pasakyki, mergužėle, 
Ką padarė iškadėlę, 
Ką padarė iškadą?

2. 0 ko ieškai, bernužėli, 
Sį miglotą rytužėlį, 
Sį miglotą rytužį?

9. —> Ir įšoko į darželį, 
Išmyniojo žolynėlius, 
Išmyniojo žolynus.

3. — Ieškau bėro žirgelio 
Ir tymelio balnelio, 
Ir tymelio balnužio.

10. — Pasakyki, mergužėle, 
Kaip tos žydi žolužėlės, 
Kaip tos žydi žolužės?

4. — Pasakyki, bernužėli, 
Kokių plaukų žirgužėlis, 
Kokių plaukų žirgužis?

11. — Viena žydi kaip saulelė, 
Antra žydi kaip mėnelis, 
Antra žydi kaip mėnuo,

5. — Juodbėrėlis žirgužėlis, 
Aukso tymo balnužėlis, 
Aukso tymo balnužis.

12. 0 ši trečia žolužėlė 
Žyd po visą daržužėlį, 
Žyd po visą daržužį.

6. — Tavo bėras žirgužėlis 
Mano tėvo stainužėlėj, 
Mano tėvo stainužėj;

13. — Pasakyki, mergužėle, 
Ko tos vertos žolužėlės, 
Ko tos vertos žolužės?

7. Tavo tymo balnužėlis 
Mano tėvo svirnužėly, 
Mano tėvo svirnužy.

14. — Mano vertos žolužėlės 
Dviejų trijų šimtužėlių, 
Dviejų trijų šimtužių.
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15. — Pavadinki tėvužėlį, 
Paskaitysiu šimtužėlius, 
Paskaitysiu širntužius.

16. — Nevadinsiu tėvužėlio, 
Neskaityki šimtužėlių, 
Neskaityki šimtužių:

17. Man mergelei iškadėlė, 
Tau, berneli, neslavėlė, 
Tau, berneli, neslava.

18. Eik, bernyti, pro vartus, 
O aš jauna pro antrus, 
O aš jauna pro antrus.

19. Eik, bernyti, po lauką, 
Leisk žirgelį ant vilkų, 
Leisk žirgelį ant vilkų

544
Juškytė

Var. 543

9. — Uosio tvorą išlaužė, 
Žolynėlius išmynę, 
Žolynėlius išmynę.

10. — Pasakyki, mergužėle, 
Kaip tie žydi žolynėliai, 
Kaip tie žydi žolynai?

14. — Už rūteles tris šimtus, 
Už lelijas du šimtu, 
Už lelijas du šimtu.

(Kiti posmai kaip 543 dainoje)

545
Var. 543

1. — Labas rytas, mergužėle! 
— O ko ieškai, bernužėli, 
O ko ieškai, bernuži?

2. — Ieškau bėro žirgužėlio, 
Aukso tymo balnužėlio, 
Aukso tymo balnužio.

3. (Kaip 543 dainos 4 posmas)

4. — Žirgužėlis juodbėrėlis, 
Auksu pūstas balnužėlis, 
Auksu pūstas balnužis.

5. (Kaip 543 dainos 6 posmas)
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6. (Kaip 543 dainos 7 posmas)

7. (Kaip 543 dainos 8 posmas)

8. — Uosio kuolus išlaužė, 
Ievos tvoras išlenkė, 
Žolynėlius išmynę.

9. — Pasakyki, mergužėle, 
Kaip tie žydi žolynėliai, 
Kaip tie žydi žolynai?

10. — Žyd rūtelės kaip saulelė, 
Lelijėlės kaip mėnelis, 
Lelijėlės kaip mėnuo,

11. O šie treti žolynėliai 
Žydi po visų darželius, 
Žydi po visų daržus.

12. — Pasakyki, mergužėle, 
Ko tie verti žolynėliai, 
Ko tie verti žolynai?

13. — Už rūteles du šimtu, 
Už lelijas du antru, 
Už lelijas du antru,

14. Už šiuos trečius žolynėlius 
Pats man tekši, bernužėli, 
Pats man tekši, bernuži.

15. — Pavadinki tėvužėli, 
Atskaitysiu šimtužėlius, 
Atskaitysiu šimtužius.

16. (Kaip 543 dainos 16 posmas)

17. — Leisk žirgelį po lauką, 
O pats eiki po dievo, 
O pats eiki po dievo.

18. Manei jaunai iškadėlė, 
Tavei jaunam neslavėlė, 
Tavei jaunam neslava.

546
Buižytė

(Vaduojant nuotaką iš po paklodės)

l. Brolužėli, atnešk ženklą! g 
Nuo senos močiutės, i
Nuo senos močiutės 1 % 
Meiliuosius žodelius, j

2. Pasakyki motinėlei, 
Mes pigiai neduosim: 
Mes be šimtelio 
Seselės neduosim,

3. Be šimtelio, be pusantro — 
Nė iš baltų rankų, 
Be aukso žiedelio 
Už stalo nesėsim.

4. Brolužėli, atnešk ženklą 
Nuo jaunos seselės, 
Nuo jaunos seselės 
Žaliųjų rūtelių.

5. Pasakyki, seserėle, 
Ką rūta kaštuoja, 
Žalioji rūtelė 
Kaip brangiai auginta?

6. Taip ji brangiai užauginta, 
Gražiai apravėta, 
Žalioji rūtelė 
Taip tankiai laistyta.
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7. Mūs seselė anksti kėlė, 
Į darželį ėjo, 
Į darželį ėjo, 
Rūteles ravėjo.

8. Pasakyki, brolužėli, 
Kiek vandens liejo, — 
Tiek reikia seselėms 
Rinckojo vynelio.

9. Pasakyki, brolužėli, 
Kiek kartų ravėjo, — 
Tiek reikia seselėms 
Baltų pyragėlių.

10. Lenk galvelę, lenk galvelę 
Lig sierai žemelei, 
Kloniokis, broleli, 
Sanai motinėlei;

11. Kloniokis, broleli, 
Senai motinėlei, 
Kad tau užaugino 
Jaunąją dukrelę;

12. Pasikloniok, brolužėli, 
Mums jaunoms seselėms, 
Mums jaunoms seselėms 
Už žalias rūteles.

*547
Cvirkienė

(Užvedus nuotaką už stalo)

1. — Iš kur tu, bernyti,!
Iš kur tu, jaunasis? j 
— Iš girios, mergyte, 1 %
Iš girios, jaunoji. J

2. — Nebeskuo tu, bernyti, 
Eglele pasmirdęs, 
O tavo veideliai — 
Eglelės šakužėms.

3. — Iš kur tu, mergyte, 
Iš kur tu, jaunoji?
— Iš rūtų darželio, 
Iš rūtų daržužio.

4. — Nebeskuo tu, mergyte, 
Rūtelėms pakvipus, 
O tavo veideliai — 
Rūtelių šakužėms.

548
Plaušiniukė

1. O be šimto, 
Be pusantro — 
Nė iš baltų rankų:

2. Mūsų sėta, 
Mūs ravėta 
Žalioji rūtelė.

2 k.
3. Skyrė, skyrė 

Mane jauną 
Iš seselių pulko,

4. Kaip daržely 
Lelijėlę
Iš lelijų krūmo.
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5. Ką tik buvau 11. Kada buvau
Pas močiutę 
Po didį liustelį,

Beauganti
Kaip darže rūtelė,

6. Ką tik buvau 
Beklėsčianti 
Kaip žalia metelė,

12. Tai dėvėjau
Vainikėlį
Ant savo galvelės,

7. Ir išskyrė, 
Ir paskynę 
Jaunieji broleliai.

13. O jau dabar 
Pas anytą 
Jau po gobtūrėliu.

8. Bėgčiau lauką, 
Lenkčiau krūmą, 
Regiu — jau neišbėgsiu.

14. Ir įpuoliau, 
Ir įbėgau 
[ didį vargelį.

9. Ir įbėgau,
Ir įpuoliau
Į seselių pulką,

15. Surūdijo
Žiedužėliai
Ant baltų rankelių,

10. Ir išbėgau, 
Ir išpuoliau 
Iš seselių pulko.

16. Ir pavyto 
Vainikėlis 
Ant mano galvelės.

549
Gotautienė

(Vaduojant nuotaką iš po drobulės)

1. Girdžiu: sveteliai 1 2 k 
Atjoja per lauką, j 
Ko jūs, sveteliai, reikalaujat,) 
Ar mūs seselės pagedaujat? Į

2. 0 mes neduosim 
Savo seserėlės 
Be motinėlės 
Parodėlės.

3. Bent parodyk, brolužėli, 
Nuo tėvelio raštelį, — 
0 mes neduosim seserėlės 
Be tėvelio parodėlės.

4. Mūsų seselė — 
Verpėjėlė, 
Plonų drobelių 
Audėjėlė.

5. Pasimislyk, brolužėli, I 2 k 
Kiek vakarų sėta, — j 
0 be kviečių, be stirtelės — 
Nė iš baltų rankų.

6. Pasimislyk, brolužėli, 
Kiek vandens lieta, — 
0 be vyno, be bačkelės — 
Nė iš baltų rankų.
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7. Pasimislyk, brolužėli, 
Kiek kartų ravėta, —
O be šimto, be pusantro — 
Nė iš baltų rankų.

8. Mūsų sėta, mūs ravėta 
Žalioji rūtelė, —
O be šimto, be pusantro 
Nė iš baltų rankų.

*550
S tanky t ė

1. Aušt aušrelė, 
Tek saulelė 
Per žalią girelę. (2 k.)

2. Ir išjojo 
Trys bernyčiai 
Balandžių šaudyti.

3. Margi dvarai, 
Žali lapai, 
Žilvičių krūmeliai,

4. Tam krūmely 
Žilvitėlių 
Misingės lopšelis,

5. Tam lopšely 
Misinginiam 
Gul jauna mergelė.

6. Ir atjojo 
Trys bernyčiai, 
Visi trys nevedę.

7. Viens prijojo, 
Pačiučiurvo, 
Antras papūliavo,

8. O šis trečias 
Bernužėlis 
Meiliai pabučiavo.

9. Vienas ėmė 
Už rankelės, 
Antras už vygelės,

10. O šis trečias 
Bernužėlis 
Atstodams bučiavo.

11. Klausinėjo 
Mergužėlės: 
— Katram jaunam tekši:

12. Ar tam kurpiui, 
Ar siuvėjui, 
Ar šiam bendoriukui,

13. Ar šiam jaunam 
Bernužėliui, 
Laukų artojėliui?

14. — Nei šiam kurpiui, 
Nei siuvėjui, 
Anei bendoriukui,

15. Tik šiam jaunam 
Bernužėliui, 
Laukų artojėliui.
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551
Blažienė

(Kai jau lenda po paklode ieškoti nuotakos, o mergos, kiekviena prispau
dus delnu ant galvos savo vainiką, slepia ją)

1. Šen dūravęs, 
Ten dūravęs 
Piršlys po kamarą

2. Susitiko 
Seną bobą, 
Tarė, kad mergelė.

3. Žiūri piršlys 
Į kampeli, — 
Randa rudą katę.

1. Šen dūravęs, |
Ten dūravęs 1
Piršlys po kamarą j

2. Žiūri piršlys 
Į aruodą, — 
Rado rudą katę.

3. Jis mislijo, 
Kad mergelė, — 
Štai ruda katelė.

1. Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Antra žirgą balnojo.

4. Piršlys tarė, 
2 k. Kad mergelė, —

Štai ruda katelė.
5. Siekė piršlys 

Pabučiuoti, — 
Jo barzdą sudraskė.

6. Tasai piršlys, 
Labas žmogus, 
Pačiai nesisakė.

552
Samuolienė

Var. 551

4. Siekė piršlys
2 k. Pabučiuoti, —

Jo barzdą sudraskė.
5. Piršlio pati 

Klausinėjo, 
Kas barzdą sudraskė,

6. Ansai piršlys, 
Geras žmogus, 
Pačiai nesisakė.

*553
Kazakauskienė

2. 0 ši trečioji
2 k. Mano seselė.

, Man vartelius atkėlė,
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3. Vartus atkėlė 
Ir palydėjo 
Lig Nemuno kraštelio.

4. — Pasižiūrėki, 
Mano broleli, 
Kaip gilus Nemunėlis:

5. Ar plaukte plauksi, 
Ar nerte nersi 
Lig Nemuno kraštelio?

6. Ten tu terasi, 
Mano broleli, 
Savo jauną mergelę.

7. — Pasižiūrėki, 
Mano mergele, 
Kaip tai dreba žirgelis,

8. Taip tu drebėsi, 
Mano mergele, 
Kai mano valioj būsi.

9. — Neboju nieko, 
Nenusimenu, — 
Darže žalios rūtelės.

554

Sviderskienė

(Kai ieško nuotakos po drobule)

1. Girdžiu svetelius 
Toli atkeliaujant, 
Mūsų seselės 1 
Reikalaujant, j

4. O mes neleisim 
Savo seserėlės, 
Baltų linelių 
Mynėjėlės.

2. O mes neleisim 
Savo seserėlės, 
Žalių linelių 
Ravėjėlės.

5. Girdžiu svetelius 
Toli atkeliaujant, 
Mūsų seselės 1 
Reikalaujant, j

3. Girdžiu svetelius 
Toli atkeliaujant, 
Mūsų seselės! g 
Reikalaujant, j

6. O mes neleisim 
Savo seserėlės, 
Baltų linelių 
Verpėjėlės.
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7. Girdžiu svetelius 
Toli atkeliaujant, 
Mūsų seselės 1 
Reikalaujant, j

8. O mes neleisim 
Savo seserėlės, 
Plonų drobelių 
Audėjėlės.

555
Masaitienė

(Kai išveda iš po paklodės ne nuotaką)

1. Vynos, vynos, Į 2 k 
Broleli, vynos, j 
Duokit jam vyno, | 
Kad nerand vienos.

2. Žiopliai, vėpliai 
Jaunojo broliai, 
Nemok, nemok 
Nuotakos ieškoti.

*556
Bakšaitienė

1. — Gerk, mano sesele, 
Gerk, mano viešnele, 
Visą stiklelį I % 
Ir į dugnelį, j

2. — Negaliu, broleli, 
Negaliu, jaunasis, 
Skauda galvelė 
Ne visą (į pusę) gerus.

3. — Eik, mano sesele, 
Eik, mano viešnele. 
Šimtą mylelių 
Viešu keleliu.

4. — Negaliu, broleli, 
Negaliu, jaunasis, 
Skaud man kojelės 
Netoli ėjus.

5. Gers mano seselė, 
Gers mano jaunoji, 
Neliks bitelei 
Nei bitinužiui.

6. Bitutė nešė 
Saldų midutėlį; 
O bitinėlis — 
Geltoną Vaškelį.

7. Bitutės nešta — 
Aš pati gersiu, 

. O bitinėlio —
Broleliui duosiu.
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557
Mlkštlenė

(Vedant nuotaką iš po drobulės)

1. Ką padariau, ką padariau, 
Jauna bebūdama: 
Jaunystėlė — valnystėlė, —1 % 
Nuim vainikėlį. j

2. Bėgčiau 1аиЦ, lenkčiau krūmą. 
Regiu — neišbėgsiu, — 
Ir įbėgau, ir įbėgau
Į seselių pulką.

3. Ką tik buvau besirpstanti 
Kaip kalne uogelė, 
Ką tik buvau beauganti 
Kaip darže rūtelė.

4. Ir pamynė mane jauną 
Kaip po purvynėlį, 
Mano rūtų vainikėlį 
Kaip 'po rūdynėlį.

5. Skyrė, skyrė mane jauną 
Iš seselių pulko, 
Kaip daržely lelijėlę
Iš lelijų krūmo.

6. Veda mane iš seselių, 
Veda už stalelio, 
Užves mane už stalelio 
Prie jaunų bernelių.

7. Sėd seselė už stalelio, 
Taip kaip rožė žydi, 
O bernelis prie šalelės 
Kaip erelis burkso;

8. O bernelis prie šalelės 
Kaip erelis burkso, — 
Ai dieveliau, dievulėliau, 
Čia mano vietelė.

9. Krinta byra ašarėlės 
Per skaisčius veidelius, 
O nuo skaisčių veidužėlių — 
Ant baltų rankelių,

10. O nuo baltų rankužėlių — 
Ant balto žiurstelio, 
O nuo balto žiurstužėlio — 
Ant jukto kurpelių,

11. O nuo jukto kurpužėlių — 
Ant sieros žemelės, 
O nuo sieros žemužėlės 
Į sraunų upelį,

12. O iš sraunaus upužėlio — 
Į jūres mareles, 
O iš jūrių maružėlių — 
Į visą svietelį.

13. Ir atjojo brolužėliai 
Žirgelių girdyti: 
— Jūs žirgeliai juodbėrėliai. 
Kodėl jūs negeriate?

14. Ar ne saldžios, ar ne gardžios 
Sesers ašarėlės?
— Jeib ir saldžios, jeib ir gardžios. 
Tik mes jų negersim.
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558
Nortiilienė

Var. 557

1. Ką tik buvau beauganti 1 2 k 
Kaip darže rūtelė, į

2. Ką tik buvau besirpstanti 
Kaip kalne uogelė.

3. Ui, ui, ui dievulėliau,
Ką aš pasidariau:

4. Jaunystėlė — durnystėlė, — 
Nuims vainikėlį.

5. Bėgau lauką, lenkiau krūmus, 
Tariau, ben* išbėgsiu,

6. Ir įbėgau, ir įskriejau
Į seselių pulką.

7. Augo dygo žalia rūta
Tarp lelijų krūmo,

8. Ir išskynė žalią rūtą
Iš lelijų krūmo.

9. Skyrė, skyrė mane jauną
Iš seselių pulko

10. Ir išskyrė mane jauną
Iš seselių pulko.

11. Kaip daržely žalią rūtą 
Iš lelijų krūmo,

12. Ėmė mane už rankelės, 
Vedė už stalelio,

13. Pasodino už stalelio 
Su jaunu berneliu.

14. Krinta byra ašarėlės 
Per skaisčius veidelius,

15. O nuo skaisčių veidužėlių 
Ant šilkų kuskelės,

16. O nuo šilkų kuskužėlės — 
Ant balto žiurstelio,

17. O nuo balto žiurstužėlio — 
Ant aukštų kurpelių,

18. O nuo aukštų kurpužėlių - 
Ant sieros žemužėlės,

19. O nuo sieros žemužėlės — 
Į jūres mareles,

20. O toms jūrėms maružėlėms 
Į visą svietelį.

*559
Dievienė

(Kai išveda nuotaką iš po drobulės)

1. — Buk pakarni, 1 2 k 
Sesele viešnele, į

2. Pasikloniok
Močiutei ik žemei.

3. Aš močiutei
Ik žemei kloniojaus,

4. Man močiutė
Nė žodžio n’atsakė, —
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5. Sugraudino 
Smūtnąją širdelę.

6. — Būk pakarni,|g 
Sesele viešnele, |

7. Pasikloniok 
Tėveliui ik žemei.

,8. Aš tėveliui 
Ik žemei kloniojaus,

9. Man tėvelis
Nė žodžio n’atsakė, —

10. Sugraudino 
Smūtnąją širdelę.

11. — Būk pakarni,) g 
Sesele viešnele, J

12. Pasikloniok 
Broleliui ik žemei.

13. Aš broleliui
Ik žemei kloniojaus,

14. Man brolelis
Nė žodžio n’atsakė, —

15. Sugraudino
Smūtnąją širdelę.

16. — Būk pakarniJ 
Sesele viešnele, J

17. Pasikloniok
Seselei ik žemei.

18. Aš seselei
Ik žemei kloniojaus,

19. Man seselė
Nė žodžio n’atsakė, —

20. Sugraudino
Smūtnąją širdelę.

560
Juškytė

(Vedant nuotaką iš po paklodės)

5. Ir įbėgau, įsisukau 
į seselių pulką,

6. Kaip darželio žalia rūta 
Į lelijų krūmą.

(Nuo 7 iki 20 posmo kaip 
558 dainoje, o 21 ir 22 kaip 557 

dainos 13 ir 14 posmai)

1. Augo dygo žalia rūta 1 2 k 
Tarp lelijų krūmo, j

2. Augo, augo seserėlė
Tarp seselių pulko,

3. Skynė, skynė žalią rūtą
Iš lelijų krūmo.

4. Bėgau lauką, lenkiau krūmą, 
Tariau, bene išbėgsiu1 2 3 4 1,

1 Kiti lyruoja: Bėgau daržą, lenkiau krūmą, 
Bene pasislėpsiu.



7. PER PASĖDUS1

*561
Vidikytė

1 Atvedus nuotaką iš po drobulės į seklyčią, pasodina ją į užstalę, ir visa svotba su
sėda. Vedys, apsiautęs brangia dovanota skepeta ant pečių verkiančiai nuotakai, dalina 
savo karvolių ir mdų nuotakos giminei. Tuo tarpu mergos, atsistojusios ties nuotaka, 
dainuoja ir ją graudina.

(Atvedus jaunąją iš po drobulės ir užvedus už stalo, dainuoja)

1. Sėd mūsų seselė 
Už balto stalo, 
Tėvelis gale stalo. (2 k.)

8. — Nepriimsiu, dukrele, 
Tavo vainikėlio, 
Nei tavo jaunų dienų.

2. Parito seselė 
Savo vainikėlį 
Per baltąjį stalelį:

9. Sėd mūsų seselė 
Už balto stalo, 
Brolelis gale stalo. (2 k.

3. — Priimki, tėveli, 
Mano vainikėlį 
Ir mano jaunas dienas.

10. Parito seselė 
Savo vainikėlį 
Per baltąjį stalelį:

4. — Nepriimsiu, dukrele, 
Tavo vainikėlio, 
Nei tavo jaunų dienų.

11. — Priimki, broleli, 
Mano vainikėlį 
Ir mano jaunas dienas.

5. Sėd mūsų seselė
Už balto stalo,
Močiutė gale stalo. (2 k.)

12. — Nepriimsiu, sesele, 
Tavo vainikėlio, 
Nei tavo jaunų dienų.

6. Parito seselė 
Savo vainikėlį 
Per baltąjį stalelį:

13. Sėd mūsų seselė 
Už balto stalo, 
Seselė gale stalo. (2 k.)

7. — Priimki, močiute. 
Mano vainikėlį 
Ir mano jaunas dienas.

14. Parito seselė 
Savo vainikėlį 
Per baltąjį stalelį:
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15. — Priimki, sesele, 
Mano vainikėlį 
Ir mano jaunas dienas.

16. — Nepriimsiu, sesele, 
Tavo vainikėlio, 
Nėi tavo jaunų dienų.

17. Sėd mūsų seselė 
•Už- balto stalo. 
Bernelis prie šalelės.

18. Parito seselė 
Savo vainikėlį 
Per baltąjį stalelį:

19. — Priimki, berneli, 
Mano vainikėlį 
Ir mano jaunas dienas.

20. — Tai priimsiu, mergele, 
Tavo vainikėlį
Ir tavo jaunas dienas1.

562
Masaitienė

(Kai pasodina jaunąją už stalo, atvedus iš po paklodės)

1. Sesele lelijėle, 
Ne vis suole sėdėki,

2. Nė vis suole sėdėki, 
Ir stačia pastovėki.

3. Juk tu žinai, sesele, 
Kad esi siratėlė:

4. Tu neturi tėvelio 
Nei senos motinėlės.

5. Guli tavo tėvelis 
Ant aukštojo kalnelio,

6. Ant aukštojo kalnelio 
Po sierąja žemele,

7; Po sierąja žemele, 
Po žalia velėnėle,

8.: Ant žalios velėnėlės 
Želia žalia žolelė,

2 k. 9. Ant žolės viršūnėlės 
Žėri aukso raselė.

10. — Prašyčiaus pono dievo, 
Kad leistų atlankyti,

11. Kad leistų atlankyti, 
Dukrelės pažiūrėti,

12. Ar gražiai parėdyta, 
Ar suole pasodinta?

13. Atsakė ponas dievas: 
— Aš patsai atlankysiu,

14. Aš patsai atlankysiu, 
Dukrelės pažiūrėsiu.

15. Tai gražiai parėdyta, 
Tai suole pasodinta,

16. Su rūtų vainikėliu, 
Su šilkų kaspinėliais,

17. Su šilkų kaspinėliais 
Prie bernužio šalelės.

1 Ir čia jaunieji tuoj pasibučiuoja.
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563
Mikštienė

Var. 562

(1, 2, 3 ir 4 posmai kaip 562 dainos)

5. O jau tavo tėvelis 
Gul aukštajam kalnely,

6. Gul aukštajam kalnely 
Po žalia velėnėle,

7. Ant jo aukšto kapelio 
Žėlė žalia žolelė.

8. (Kaip 562 dainos 9 posmas)

9. Maldyčiau pono dievo, 
Kad leistų atlankyti.

(10, 11, 12 ir 13 kaip 562 dai
nos 11, 12, 13 ir 14 posmai)

15. Ir suole pasodinta 
Su šilkų kaspinėliais,

16. Su šilkų kaspinėliais. 
Su rūtų vainikėliu,

17. Su aukso žiedužėliu. 
Su šilkų kuskužėle,

18. Su rūtų vainikėliu 
Prie bernužio šalelės

19. Sirmine kepurėle, 
Mėlynu žiuponėliu,

20. Aukselio žiedužėliu, 
Sidabro pentinėliais,

21. Silkine kuskužėle, 
Juktinėms kurpužėlėms.

•564
Pavalkienė 

(Sėdint suole) 

11.

12.

13.

14.

1. Ei sesele, sesele, 
Sesele siratėlė,

5. Guli tavo tėvelis 
Aukštam žaliam kalnely,

6. Guli tavo močiutė 
Tam aukštam kalnely.

7. — Prašyčiau pono dievo, 
Kad leistų pažiūrėti,

8. Kad leistų pažiūrėti, 
Dukrelės atlankyti.

Su rūtų vainikėliu,
Su šilkelių kuskele,
Su šilkelių kuskele, 
Su aukselio žiedeliu
Tai gražiai parėdyta, 
Tai suole pasodinta
Su jaunuoju berneliu,
Su jaunosioms seselėms 

(2, 3, 4 kaip 562 dainos 2, 
3, 4, o 9, 10 kaip 12, 15)
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565
Zaliukienė, Gotautienė

(Kai atveda jaunąją iš po drobulės)

1. Sakė mane šiokią,
Sakė mane tokią,
Sakė mane ilgai miegant, 1 % į. 
Darbelių nedirbant. |

4. Žino mane dievas, 
Žino mane žmonės, 
Žino mane dievulėlis, 
Už katro aš eisiu:

2. Ko aš nemiegosiu, 
Ko aš anksti kelsiu, 
Kad aš jaučiu — tam kiemely 
Nėr mano bernelio.

5. Ne už dvarūnėlio, 
Ne už bajorėlio, — 
Už to kiemo bernužėlio, 
Laukų artojėlio.

3. Kad aš būč žinojus, — 
Tam kieme bernelis, 
Tai aš būčiau anksti kėlus, 
Vandenėlio ėjus.

6. Jis turėjo žirgą, 
Žirgą juodbėrėli, — 
Aukštai šoko, garsiai žvengė, 
Nuogaldą turėjo,

7. Kur užmynė žolę, 
Žolelė pavyto, 
Kur užgavo akmenėlj, 
Ugnelė žėrėjo.

*566
Vidikytė

(Kai atskyrus nuotaką užveda į užstalę)

1. — Ko sėdi, sesele,
Kod neverki,
Kod savo močiutės Į „ ,
Nevirkdini? J

3. — Ko sėdi, sesele, 
Kod neverki, 
Kod savo tėvelio 
Nevirkdini?

2. — Verks mano močiutė 
Nevirkdoma, 
Man aukštą kraitelį 
Atskirdama.

4. — Verks mano tėvelis 
Nevirkdomas, 
Man didžią dalelę 
Atskirdamas. ------
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5. — Ko sėdi, sesele, 
Kod neverki, 
Kod savo seselių 
Nevirkdini?

6. —. Verks mano seselės 
tyevirkdoipos, 

.Prie mano šalelės 
Sėdėdamos;

7. Prie mano šalelės 
Sėdėdamos, 
Mano vainikėlį 
Prisegdamos.

8. — Ko sėdi, sesele, 
Kod neverki, 
Kod savo brolelių 
Nevirkdini?

9. — Verks mano broleliai 
Nevirkdomi, 
Per lygų laukelį 
Lydėdami.

•567
Gotautienė

Чат. D 453

(Iš po drobulės atvedus, sodinant į suolą)

1. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar lendružės siūbavo, 
Ar lendrės siūbavo?

2. Nei vėjai pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Nei lendružės siūbavo, 
Nei lendrės siūbavo, —

3. Verkė seselė,
Verkė jaunoji, 
Per aslelę eidama, 
Į suolelį sėsdama. .

4. Ei, cit, neverki, 
Mūsų sesele, 
Rytoj dar graudžiau verksi. 
Rytoj graudžiau raudosi:

5. Ims vainikėlį, 
Dės muturėlį, 
Virkdins tavo širdelę, 
Dilgins skaisčius veidelius.

6. Ar aš nesakiau 
Tavik, sesele, 
Neik per linų laukelį, 
Žalių linų laukelį:

7. Ei,, užkris, .užkris 
Tau'už kaselių (vainikėlio) 

.Žalių, linų laiškelis, 
< Mėlynasis žiedelis, —

8. Ne vienai dienai, 
Nei valandėlei, — .
Visam tavo amželiui, 
Vis ant tavo galvelės1.

’ Kiti lyruoja: „Pakol gyvai galvelei“.
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568
Kimontlenė

(Mergvakarį, kai jaunąją iš po paklodės užveda už stalo)

9. Ar vėjai pūtė, 
Ar sodai ūžė, 
Ar meirūnai lingavo, 
Meirūnėliai lingavo?

10. Nei vėjai pūtė, 
Nei sodai ūžė, 
Nei meirūnai lingavo, 
Meirūnėliai lingavo, —

11. Verkė brolelis, 
Verkė jaunasis, 
Per aslelę eidamas, 
Į suolelį sėsdamas.

12. Ar aš nesakiau ; : !
Tavik, broleli, 
Neik per miežių laukeli, 
Žalių miežių'laukelį:

13. Ei, užkris, užkris ' , 
Už kepurėlės ' ■ . >
Žalių miežių laiškelis, 
Geltonasis žiedelis,; —

14. Ne vienai dienai, 
Nei valandėlei, — . . ,. 
Visam tavo amželiui, \. 
Vis ant tavo galvelės.

7. O tai tau, seserėle, 
Balti pyragėliai.

1. Sėdi broliai už stalelio,! _ , 1 \ 2 k
Kaip dobilai žydi, J

2. O aš jauna seserėlė
Prie brolio šalelės.

3. Krinta byra ašarėlės
Per skaisčius veidelius.

4. Cestavojo mane jauną 
Rinckuoju vyneliu, .

5. Valgydino mane jauną < 
Baltais pyragėliais. . ■>

6. 0 tai tau, seserėle, 
Rinckasis vynelis, ,

(Kai jaunąją iš po paklodės užveda už stalo, ją graudina1)

•569
Dievienė

Var. 468, 470

1. Aš turėjau darželaitį, 
Vienais klevais tvertą, 
Neturėjau tokių sėklų l 2 k 
Į tą daržą sėti. j

2. Sėjau rūtas, sėjau mėtas, 
Sėjau mėgelkėles, 
Sėjau savo jaunas dienas į g 
Kaip žalias rūteles. J

Šią dainą taipojau dainuoja didvakarį, išleidžiant kvieslį.
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3. Laisčiau rūtas, laisčiau mėtas. 
Laisčiau mėgelkėles, 
Laisčiau savo jaunas dienas 
Kaip žalias rūteles.

9, Nesirūpink, mergužėle, 
Neprausi burnelės, 
Nusiprausi burnužėlę 
Graudžiomis ašarėlėmis;

4. Dygsta rūtos, dygsta mėtos, 
Dygsta mėgelkėles, 
Dygsta mano jaunos dienos 
Kaip žalios rūtelės.

10. Nusiprausi burnužėlę 
Graudžiomis ašarėlėmis, 
Nusišluostysi, mergužėle, 
Savo rankovėle;

5. Skyniau rūtas, skyniau mėtas, 
Skyniau mėgelkėles, 
Skyniau savo jaunas dienas 
Kaip žalias rūteles.

11. Nesirūpink, mergužėle, 
Neskalbsi žlugtelio, 
Nuskalbs tavo marškinėlius 
Ant tavo petelių;

6. Pyniau rūtas, pyniau mėtas, 
Pyniau mėgelkėles, 
Pyniau savo jaunas dienas 
Kaip žalias rūteles.

12. Nesirūpink, mergužėle, 
Nešluosi aslelės, , 
Iššluos tavo bernužėlis 
Geltonoms kaselėms.

7. Jei dar gerą vyrą gausiu, 
Dievui dėkavosiu, 
0 jei kokį palaidnuką, 
Per amželį verksiu.

13. — Bepig tavei, bernužėli, 
Juoda kepurėlė, 
Bėda manei mergužėlei 
Rūtų vainikėlis:

8. — Nesirūpink, mergužėle,
Nekelsi rytelį, 
Prikels tave bernužėlis 
Vidury naktelės;

570

Vidikytė

14. Tavo juoda kepurėlė 
Ant viso amželio, 
Mano rūtų vainikėlis 
Vienai valandėlei.

i. Kai pas močiutę augau, (2 k.)
Kaip darže rožė žydėjau, (2 k.)

3. Kelčiau rytelį kuo greičiau, 
Pasėčiau rožę kuo anksčiau.

9 Kai už bernelio nuėjau, 
Didį vargelį pamačiau.

4. Eičiau žiūrėti darželį, 
Ar žydi rožė raudonai.

486



5. Žydi roželė raudonai 
Ir lelijėlė geltonai.

6. Paskyniau rožę raudoną 
Ir lelijėlę geltoną.

7. Įmečiau rožę j jūres 
Ir lelijėlę geltoną.

8. Plaukė roželė kraštužiu, 
0 lelijėlė viduriu.

9. Kraštu, rožele, krastužiu, 
Namo, sveteliai, namučio.

Ю. Klausė seselės: — Sesute, 
Kieno sveteliai prašyti?

H. — Mano sveteliai prašyti, 
Už balto stalo sodinti,

12. Už balto stalo sodinti, 
Rincku vyneliu priimti.

*571
Juškytė

Var. 564

(Kada prieš išvažiavimą į vinčių visi sėda už stalo)

I. Broleli siratėli, 12 k 
Ne vis suole sėdėki,Į

8. Prašyčiau pono dievo, 
Kad leistų atlankyti,

2. Ne vis suole sėdėki, 
Ir stačias pastovėki.

3. Juk tu žinai, broleli, 
Kad esi siratėlis.

9. Kad leistų atlankyti, 
Sūnelio pažiūrėti,

Ю. Ar gražiai parėdytas, 
Ar suole pasodintas.

4. Kad esi siratėlis: H. Atsakė ponas dievas:
Tu neturi tėvelio, — Aš patsai atlankysiu,

5. Tu neturi tėvelio
Nei senosios močiutės.

12. Aš patsai atlankysiu, 
Sūnelio pažiūrėsiu.

6. Guli tavo tėvelis 
Po aukštuoju kalneliu,

13. Tai gražiai parėdytas, 
Tai suole pasodintas:

7. Po aukštuoju kalneliu, 
Po sierąja žemele.

14. Sirmine kepurėle, 
Silkine kuskužėle,

15. Silkine kuskužėle,
Su aukselio žiedeliu.



8. VEDANT ŠOKTI*

*572
Dabkuvienė

I. Mano tėvo, tėvo tėviškėlėj
Klevo lentoms grindužės išgrįstos, (2 k.)

2. Klevo lentoms grindužės išgrįstos, 
Pipirėliais gražiai išbarstytos,

3. Pipirėliais gražiai išbarstytos, 
Meirūnėliais lubos iškaišytos.

4. Padarykit aslužėj ruimužį, 
O aš eisiu su broleliu šokti.

5. Kad aš ėjau su broleliu šokti. 
Mane jauną ant rankelių nešė,

6. Mane jauną ant rankelių nešė, 
Salia eidams vainikėlį taisė.

7. Padarykit aslužėj ruimužį, 
O aš eisiu su bernužiu šokti.

8. Kad aš ėjau su bernužiu šokti 
Mane jauną į' šaleles blaškė.

9. Mane jauną į šaleles blaškė, 
Pentinėliais žiurstužį sudraskė.

573
Daškauskienė

Var. 572

(Po marčpiečio, vedant šokti iš užstalės)

1. Mano tėvo, tėvo tėviškėlėj (2 k.) 
Klevo lentoms aslužė išgrįsta. (2 k.)

2. Klevo lentoms aslužė išgrįsta, 
Pipirėliais aslužė barstyta,

3. Pipirėliais aslužė barstyta, 
Meirūnėliais lubužės kaišytos

4. Padarykit aslužėj ruimužį, 
O aš eisiu su broleliu šokti

(Nuo 5 posmo ligi galo kaip 572 dainoje)

1 Apdalinus visus karvoliumi ir midumi, eina iš užstalės šokti. Piršlys veda svočią, 
vedžio brolis — nuotaką, nuotakos brolis — vedj, kvieslys — pamergę. Dukart apsisukę, 
leidžia vedį su nuotaka šokti. Tiems susėdus, eina šokti visi, kas tik nori, ir šoka dai
nuodami.
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574
Gotautienė

(Po keltuvių, vedant iš užstalės šokti)

4. Meirūnėliais lubos iškaišytos, 8. Padarykit aslužėj ruimužį, 
Kartūnėliais stalužiai dangstyti. Eis bernužis su merguže šokti.

9. Jei tu neisi su manimi šokti, 
Dievažigi, mušiu per veidužį.

(Kiti posmai tie patys kaip 572 dainoje)

575
Juškytė 

Var. 572

1. Mano tėvo, tėvo tėviškėlėj 
Klevo lentužėms aslužė išgrįsta,

2. Klevo lentužėms aslužė išgrįsta, 
Meirūnėliais gražiai išbarstyta.

3. Padarykit aslužėj ruimužį, 
Dar aš eisiu su broleliu šokti.

4. Kad aš ėjau su broleliu šokti, 
Mane jauną į šalužes blaškė,

5. Mane jauną į šalužes blaške, 
Pentinėliais žiurstužį sudraskė

6. Padarykit aslužėj ruimužį, 
Dar aš eisiu su bernužiu šokti

7. Kad aš ėjau su bernužiu šokti. 
Mane jauną už rankelių vedė,

8. Mane jauną už rankelių vedė. 
Salia eidams vainikėlį taisė.

576
Norvilienė

1. Siaurus vėjas 
Rugius sėjo, 
O Mikita 
Užakėjo.
Trampita, Mikita, 
Tą pametęs, 
Imk kitą.

2. Nesėk, seni, 
Neteks tau, 
Žilbarzdėli, 
O štai tau. 
Trampita...'

1 Žemiau po kiekvieno posmo panašiai talanduok: Trampita, Mikita. 
Tą pametęs. 
Imk kitą.
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3. Jauna merga 
Kaip roželė,

5. Krankia varnr, 
Sūrio nori,

Senas diedas 
Kaip oželis. 
Trampita...

Verkia merga, 
Tekėt nori.
Trampita...

4. Krankia varna 6. Nekrank, varna,
Ant kuolelio, Gausi sūrį,
Verkia merga Neverk, merga,
Ant suolelio. Gausi vyrą.
Trampita... Trampita...

577
Blažienė 

(Per baigtuves su pagaliukais šokant)

1. Krankia varna, 
Sūrio nori, 
Verkia merga, 
Meilės nori. 
Trampita, Mikita, | 
Tą pametęs, imk kitą.

2. Džiaugias varna, 
Sūrį gavus, 
Verkia merga, 
Berną gavus. 
Trampita...

5. Kad Mikita 
Rugius sėjo, 
Siaurus vėjas 
Užakėjo.

1 Trampita...? 2 k.
6. Nesėk, seni, 

Neteks tau, 
Žilbarzdėli, 
0 štai tau (špygą) 
Trampita...

3. Krankia varna 
Ant kuolelio, 
Verkia merga 
Ant suolelio. 
Trampita...

7. Jauna merga 
Kaip roželė, 
Senas diedas 
Kaip oželis. 
Trampita...

4. Kad Mikita 
Drobes audė, 
Po seklyčią 
Vėjus gaudė. 
Trampita...

8. Seškutaitė 
Nutekėjo, 
Į pakalnę 
Nupleškėjo. 
Trampita...



9. VEŽANT KRAITI*

578

Juškytė, Kačinskienė 

(Vaduojant kraitį)

1. Pas močiutę užaugau, 
Močiutė negailėjo, 
O kad reikia šalin išeiti, 
Močiutė pagailėjo.

*2. Jau gaila ir per gaila, 
Jau širdužė per skauda.
— Dabar ne čėsas, mano močiute, 
Manęs jaunos gailėtis:

3. Stov žirgai pakinkyti, 
Ant dvaro pastatyti, 
Išeik, išeik, mano močiute, 
Atskirk manei kraitelį.

4. Močiutė išeidama, 
Kraitelį atskirdama:
— Sugrįžk, sugrįžk, mano dukrele, 
Ramink mano širdelę.

5. — Aš grįžti jau sugrįšiu, 
Širdelę nuraminsiu, 
O jau daugiau, mano močiute. 
Tau gero nedarysiu,

6. Tau gero nedarysiu, 
Staklužių netaisysiu, — 
Tegu stovi naujos staklelės
Ir plonosios drobelės.

7. Darysiu anytėlei, 
Bernužio motinėlei, 
Anytėlei šaunžodėlei, 
Bernužio motinėlei.

1 Paprastai kraitį iš jaunosios namų veža pas jaunąjį antradienio rytmetį arba, jei jau 
nieji po vinčiaus dar grįžta pas jaunosios tėvus, tai tą dieną, kurią iš!e džia jaunąją 
pas anytą. Vaduoti kraitį į klėtį su muzika eina visa svotba. Vedys duoda motinai dolerį 
už patalus, o pabrolys duoda seseriai pusę dolerio už skrynias. Vaduojant kraitį, nešant 
iš klėties į vežimą ir išleidžiant, dainuoja. Drauge su kraitvežiais važiuoja du jaunosios 
broliu.

49!



579
Daškauskienė

Var. 578

1. Kad augau pas tėvelį, 
Tėvelis nemylėjo, 
O kai reikia šalin eiti, 
Tėvelis pagailėjo.

2. Stov žirgeliai pakinkyti, 
Prie svirnelio pastatyti.
— Tėvužėli širdužėli, 
Skirk manei pasagėlę.

3. Ein močiutė į svirną, 
Senoji j svirnelį: 
— Motužėle širdužėle, 
Atskirk manei kraitelį.

4. Kraitelį atskirdama, 
Labai graudžiai verkdama: 
— Sugrįžk, sugrįžk, dukrytėle, 
Ramink mano širdelę.

580

Maštauskienė

I. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Užkinkykit

, Aštuonis žirgelius,

2. O kai užkinkysit 
Aštuonis žirgelius, 
Privažiuokit 
Prie svirno durelių;

3. O kai privažiuosit 
Prie svirno durelių, 
Pavadinkit
Seną motinėlę;

4. O kai pavadinsit 
Seną motinėlę, — 
Atdaryk svirnelį, 
Atrakink dureles;

5. O kai atdarysit 
Svirnelio dureles, 
Parodykit 
Dukrelės skryneles.

6. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Išvinduokit 
Į margą brikelį;

7. O kai išvinduosit 
Į margą brikelį, 
Užsisėskit, 
Baltieji broleliai.

8. O kai mes važiavom 
Per lygų laukelį, 
Palydėjo 
Baltieji broleliai;
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9. O kad mes važiavom 
Pro žalią girelę, 
Užkukavo 
Raiboji gegelė;

10. O kai privažiavom 
Prie mūrų dvarelio, 
Ir subėgo 
Margieji kurteliai;

11. O kai įvažiavom 
Į didį dvarelį, 
Pasitiko 
Sena anytėlė.

12. — Anytėle mano, 
Motinėle mano, 
Atdaryki 
Svirnelio dureles;

13. O kai atdarysi 
Svirnelio dureles, 
Parodyki 
Skrynioms vietužėlę;

14. — Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Paštatykit 
Svirne už durelių.

581
Gotautienė

l. Mūsų seselė 
Bijūnais dvarą šlavė,

•”"Kas subatėlę 
Jaunų svetelių laukė.

2. O ir prijojo 
Pilnas dvaras svetelių, 
O ir pristatė
Pilnas stainias žirgelių;

3. O ir pristatė 
Pilnas stainias žirgelių, 
O ir prisėdo 
Pilni suolai svetelių.

4. — Ai uošve, uošve, 
Uošvele motinėle, 
Ar duosi leisi 
Savo jauną dukrelę?

5. — Kad duosiu leisiu 
Savo jauną dukrelę, 
Ale n’išnešit
Iš svirnelio skrynelių;

6. Ale n'išnešit
Iš svirnelio skrynelių, 
Ale n’išvešit
Mano dukros kraitelio.

7. — Aš atsivesiu 
Penkis jaunus brolelius, 
Atvažiuodinsiu
Šešiais bėrais žirgeliais.

8. Aš atvesdinau 
Penkis jaunus brolelius, 
Atvažiuodinau
Šešiais bėrais žirgeliais.
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9. Dar nepakėlė 12. Dar n’įvažiavo 
Nė į pusę kelelio, 
Jau ir sužvingo 
Visi šeši žirgeliai;

Skrynelės iš vietelės, 
0 ir pristojo 
Penki jauni broleliai.

10. 0 dunzgia dreba 
Kiemužio vejužėlė, 
Jau ir važiuoja 
Mūs jaunoji seselė.

13. Jau ir sužvingo 
Visi šeši žirgeliai, 
Jau ir suvirko 
Mūs jaunoji seselė.

11. Dar nejvežė
Nė j pusę varsnelių, 
0 ir pristojo 
Šeši bėri žirgeliai.

*582
Norvilienė

14. 0 dunzgia dreba 
Viešasis kelužis, 
Ai, graudžiai verkia 
Mūs jaunoji seselė.

1. Aš eisiu namo, namo, 
Važiuosiu namo, namo 
Nieks mane nenakvino.

>

4. Seselė apnakvino, 
Brolelis nekentėjo, 
Brolelis nekentėjo.

2. Močiutė apnakvino, 
Tėvelis nekentėjo, 
Tėvelis nekentėjo.

5. Aš eisiu namo, namo, 
Važiuosiu namo, namo, 
Nieks mane nenakvino.

3. Aš eisiu namo, namo, 6.
Važiuosiu namo, namo, — 
Nieks mane nenakvino.

«583
Kučinsklenė

Var. 581

Bernelis apnakvino, 
Mošelės nekentėjo, 
Mošelės nekentėjo.

1. Kas subatėlę 
Lelijoms kiemą šlavė, 
Kas nedėlėlę
Jaunų svetelių laukė.

6. Ale n’išneši
Mano dukros skrynelių, 
Ale n’išveši
Mano dukros kraitelį.
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7. Pasiprašysiu 
Penkis šešis brolelius, 
O ben’ išnešiu 
Tavo dukros skrynelių;

8. Pasikinkysiu
Penkis šešis žirgelius, 
O ben’ išvešiu 
Tavo dukros kraitelį.

9. Pamaži neškit 
Mano margas skryneles, 
Nenudaužykit
Margų skrynių kojeles.

10. Kai nudaužysi!
Margų skrynių kojeles, 
Nepataisysit
Be Kauno sliesorėlių;

11. Nepataisysit
Be Kauno sliesorėlių, 
Nenusiųsdinsit
Be jaunųjų brolelių:

12. Nenusiųsdinsit
Be jaunųjų brolelių.
Neatprašysit
Be senojo tėvelio.

13. Dar n’įvažiavom 
Nė į pusę kelelio, 
Jau ir sulūžo 
Geležiniai rateliai.

(2, 3, 4 ir 5 posmai kaip 581 dainos)

*584
Bakšaitienė

Var. 581

1. Ir atvažiavo 
Iš Berlyno bernelis, 
Ei, kalbin šnekin 
Iš Lietuvos mergelę,

2. Ei, kalbin šnekin 
Mano seną močiutę: 
— Ar duosi leisi 
Savo jauną dukrelę?

3. — Rods, duoti duosiu, 
Žadėti pažadėsiu, 
Juk jūs n’išvešit 
Mano dukros kraitelį.

4. Ar pakinkysit 
Šešis širmus žirgelius, 
Ar pastatysit
Po svirnelio durelėms?

5. — Mes pakinkysim 
Šešis širmus žirgelius. 
Mes pastatysim 
Po svirnelio durelėms.

6. — Pamaži vežkit 
Mano dukros kraitelį. 
Nenudaužykit 
Margų skrynių kojeles.
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7. Kai nudaužysit 
Margų skrynių kojeles, 
Nepataisysit
Be Vilniaus dišerėlės*.

8. Pamaži vežkit 
Mano dukros skryneles, 
Nenulankykit 
Skrynelių jutrynėlių.

9. Kai nulankysit 
Skrynelių jutrynėles, 
Nepataisysit
Be Tilžės sliesorėlių.

585
Adomaitienė

1. Seniai nekenčia 
Manęs broleliai, 
Svirne — margų skrynelių.

7. Skrynių vietelėj 
Rugių nesėsit, 
Nei arsit, nei akėsit2;

2. Išsibodėsit,
Mano broleliai,
Su dviem trims nedėlėlėms,

8. Vainiko vietoj 
Žirgų nešersit, 
Nei liustužio nekelsit.

3. Ai, pasigesit, 
Mano broleliai, 
Su viena valandėle.

9. O išveš mane 
Pas anytėlę 
Į aukštąjį svirnelį.

4. Kai jūs nerasit 
Svirne skrynelių, 
Seklyčioj — audėjėlės.

10. Aušta aušrelė, 
Teka saulelė, 
Atein berno seselės,

5. Aš jums paliksiu 
Svirne ruimelį, 
Karčemužėj liustelį.

11. Ims vainikėlį, 
Dės muturėlį, 
Dilgys skaisčius veidelius,

6. Rūtų daržely 
Šieno nepiausit, 
Dalgužio nepustysit;

1 Teresienė: „Be Vilniaus meisterėlių.“ 
5 Juškytė: Nei lelijėlių 

Nepasodinsit, 
Kur aš jauna vaikščiojau!

12. Ai, dilgys, dilgys 
Skaisčius veidelius 
Kaip dilgioms dilgėlėlėms.
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13. Eiki, sesele 
Visų jauniausia, 
Atnešk man vainikėlį.

14. Joki, broleli 
Visų jauniausias, 
Nereik man vainikėlio.

586
Norvilienė

Var. 585

(1, 2, 3 posmai kaip 585 dainos 1, 6 ir 7)

4. Arkit, broleliai, 
Lygius laukelius, 
Ten arkit, ten akėkit,

5. Žalioj lankelėj 
Sieną tepiaukit, 
Ten dalgelius pustykit.

587
Jarošaičiukė

Var. 585

1. Seniai nekenčia 
Mane broleliai 
Nei svirnely skrynelių,

2. O aš išeisiu 
šį rudenėlį, 
Išsivešiu skryneles.

3. Nepasisėsit 
Rugių kvietelių 
Mano skrynių vietelėj,

4. Nepasodinsit 
Nei bijūnėlių, 
Kur aš jauna vaikščiojau.

5. Tu pasigesi
Mane, močiute, 
Su viena nedėlėle,

6. Kai tu nerasi 
Svirne skrynelių, 
Seklyčioj audėjėlės,

7. Kai reiks samdyti, 
Kai reiks maldyti 
Samdininkes mergeles.

8. Tos samdininkės, 
Tos maldininkės, 
Nedirbs čyrai darbelių:

9. Per dieną audė, 
Masto n’išaudė, 
Laužė lendrių skietelį;

10. Ai, laužė, laužė 
Lendrių skietelį, 
Traukė šilkų nyteles;
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11. Ai, traukė, traukė 
Šilkų nyteles, 
Ardė vingių raštelius;

1. Seniai nekentė 
Manęs motušė 
Nei skrynelių svirnely

2. Skrynelės vietoj- 
Nei stakles dėsi, 
Nei šešnyčius rėdysi.

3. Seniai nekentė 
Manęs motušė 
Nei rūtelių daržely.

4. Rūtelių vietoj 
Nei rugių sėsi, 
Nei arsi, nei akėsi.

5. Ant mano vietos 
Kitą samdysi, 
0 brangiai užmokėsi.

1. Martute sesute, 
Gyreis bagota,— 
Ar mes nežinom, | % j

. Kur tu gyveni; j

12. Ai, ardė, ardė 
Vingių raštelius, 
Graudin mano širdelę.

588
Tamošaltė

Var. 585

6. Samdininkėlė 
Valiauninkėlė 
Nedirbs čyrai darbelių:

7. Per dieną audė, 
Masto n’išaudė, 
Nendrės skietą sulaužė,

8. 0 gaišiu, gaišin 
Naujas stakleles, 
Trūkiu baltas drobeles.

9. Ai, pasigesi 
Manęs, motuše, 
Ir svirnely skrynelės,

10. Kad jau nebrasi 
Svirne skrynelės, 
Seklyčioj audėjėlės.

589
Dabkuvienė

2. Ar mes nežinom, 
Kur tu gyveni, 
Ar mes nežinom, 
0 ką tu turi:
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3. Vienoj skrynelėj 4. Zentuti broluti,
Karnų kūlelis, Gyreis bagotas, —;
Antroj skrynelėj Ar mes nežinom,
Vyžų porelė. O ką tu turi:

5. Vienam aruode 
Pelė penima, 
Antram aruode 
Žiurkė keliama.

590
Gotautienė

(Kraitį, tirvinant iš klėties)

1. Vai jūs, broleliai, 
Jauni kraitvežėliai, 
Pamažu vežkit 
Margas skryneles:

2. Nenudaužykit 
Skrynių kojužėles, 
Nenusukinkit 
Skrynių jutrynėlių.

3. Mano tėvelis 
Ne bendoružėlis, 
Jis nepataiso > 
Skrynių kojužėlių;

4. Mano broleliai 
Ne sliesoružėliai, 
Jie nenulieja 
Skrynioms jutrynėlių?

5. Mano seselės 
Ne audėjužėlės, 

* Jos neišaudžia
Broliams stuomenėlių.

591
Norvilienė

l. O tu, apynėli, 
Žalias puronėli, 
Kol vienas buvai, l % 
Vaidužių nedarei, )

2. O kai tu prilygai ; 
Grynuosius mieželius,.

■ Tu, apynėli, / 
Vaidužj padarei. -
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3. 0 tu, seserėle, 
Baltoji lelijėle, 
Kol viena buvai, 
Vargelio nematei,

4. 0 kai tu prilygai 
Jauną bernužėli, 
Tu, seserėle, 
Vargelį pamatei.

5. — 0 jūs, dieverėliai, 
Baltieji broleliai, 
Pamažu vežkit 
Margąsias skryneles;

6. Pamažu vežkit 
Margąsias skryneles, 
Nenuskaldykit 
Skrynių pakojėles.

7. Kai nuskaldysit 
Skrynių pakojėles, 
Nepadirbdinsit 
Be staliorėlio.

8. — Mes pasamdysim 
Tilžės staliorėlj, 
Mes padirbdinsim 
Skryniai pakojėles.

1. Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kol viena buvai, 
Vaidužių nedarei, 2 
Vaidų nedarei,

9. — Pamažu vežkit 
Margąsias skryneles, 
Nenutrankykit 
Skrynios jutrynėles.

10. Kai jūs nutrankysit 
Skrynios jutrynėles. 
Nepadirbdinste 
Be sliesorėlio.

11. — Mes pasamdysim 
Rygos sliesorėlį, 
Mes padirbdinsim 
Skrynelei jutrynėles.

12. — Ei, pamažu vežkit 
Margąsias skryneles, 
Neišbarstykit 
Plonąsias drobeles.

13. Kai jūs išbarstysit 
Plonąsias drobeles, 
Jūs neišausit 
Be audėjėlių.

14. — Mes pasisamdysim 
Vilniaus audėjėles, 
Mes išausime 
Plonąsias drobeles.

592
Daškauskienė

Var. 591

2. Kai tu prilygsi 
Jauną bernužėlį, 
Tai tu pakelsi 

k. Kasdien vaidužėlį,
Kasdien veidužį.
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3. 0 ir atvažiavo 
Jauni dieverėliai, 
0 ir išvežė 
Margas skrynužėles, 
Margas skrynužes.

4. Dieverėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Pamažu neškit 
Mano skrynužėles, 
Mano skrynužes;

5. Pamažu neškit 
Mano skrynužėles, 
Nenudaužykit 
Skrynios zovieskužėlių, 
Skrynios zovieskužių (zovieskėlių),

6. 0 kai nudaužysit 
Skrynios zovieskėlius, 
Nepataisysit 
Be sliesoružėlio, 
Be sliesoružio.

7. Mano brolužėliai 
Ne sliesoružėliai, 
Jie nepataiso 
Skrynios zovieskužėlių, 
Skrynios zovieskėlių.

8. Brolužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kol vienas buvai, 
Vaidužių nedarei, 
Vaidų nedarei,

9. 0 kai tu prilygsi 
Jauną mergužėlę, 
Tai tu pakelsi 
Kasdien vaidužėlį, 
Kasdien vaidužį.

10. O ir atėjo 
Jauni švogerėliai, 
O ir išvedė 
Bėrą žitgužėlį, 
Bėrą žirgužį.

11. švogerėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Pamažu veskit 
Mano žirgužėlį, 
Mano žirgužj;

12. Pamažu veskit 
Mano žirgužėlį, 
Nenudaužykit 
Plieno padkavužėlių, 
Plieno padkavėlių,

13. 0 kai nudaužysit 
Plieno padkavėles, 
Nepataisysit 
Be kalvužėlio, 
Be kalvužio.

14. Mano brolužėliai 
Ne kalvužėliai, 
Jie nepakaustys 
Bėro žirgužėlio, 
Bėro žirgužio.
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*593
Juškytė

1. — Ausk, močiute, drobužes, 
Sengalvėle, drobužes, 
Žiūr j mane žmonužėliai, — 
Į svetimą šalužę.

2. — Bent palauk, dukruže, 
Bent palauk, jaunoji, 
Bent palauk, dukružėle, 
Nors šiuos vienus metelius.

3. — Ai močiute, negaliu, 
Sengalvėle, negaliu: 
Atjos jauni dieverėliai, 
Išveš margas skrynužes.

4. Trinka bilda skrynužės, 
Trinka bilda margosios, 
Trinka bilda skrynužėlės, 
Iš svirnelio nešamos.

5. Tviska blizga drobužės, 
Tviska blizga plonosios, 
Tviska blizga drobužėlės, 
Per laukelį vežamos.

6. Verkia mūsų seselė, 
Verkia mūsų jaunoji, 
Verkia mūsų seserėlė, 
Nuo močiutės eidama.

7. — Cit, neverk, sesele, 
Ramink savo širdelę, 
Atvažiuos brolužėliai, 
Ramins tavo širdelę.

8. Taldu maldų brolužiai, 
Taldu maldų jaunieji, 
Taldu maldų brolužėliai 
Seserėlės širdužę.

*594
Duobienė 

Var. 591 

(Nešant kraitį iš klotes)

6. Jūs kraitvežėliai, 
Marčios brolužėliai, 
Pamažu vežkit 
Margas skrynužes:

7. Nenudaužykit 
Skrynių kojužėlių, 
Nenusukykit 
Skrynių jutrynėlių.

8. Kai nudaužysit 
Skrynių kojužėles, 
Nepataisysit 
Be bendoružio;

9. Kai nusukysit 
Skrynių jutrynėles, 
Nepataisysit 
Be sliesoružio.

(Apleisti posmai yra tie patys kaip 591 dainoje)
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595
Zaliukienė

(Kraitį vežant)

1. Aš mergytę auginau, 
Kaip uogelę sarpinau, 
Aš pats ir pamokinau,

.2 k.

2. Kaip uogelę sarpinau 
Žaliam rūtų daržely, 
Žaliam rūtų daržely.

3. Pas mergytę nujojau, 
Du šimteliu trotijau, 
Visa širdžia dūmojau.

4. Kad aš jojau per girią, 
Pro šią žalią giružę, 
Pro uošvelės dvarelį,

5. Ir sutikau brolelį, 
Brolužėlį švogerėlį, 
Vieškelėliu einantį.

6. — Josiv mudu į girią, 
Kur gegutė kukavo, 
Ten mergytė dainavo.

7. Aš pats jaunas bernelis, 
Mano bėras žirgelis 
Prie rūtelių darželio.

8. — Ei bernyti, atsitrauk, 
Žalių rūtų nenulaužk, 
Viršūnėlių nenuskink:

9. Reiks man rytoj rūtas skinti, 
Vainikėlį nusipinti, 
Ant galvelės užsidėti,

10. Ant galvelės užsidėti, 
Po kiemelį vaikštinėti, 
Brolužėlius suprašyti.

11. Brolužėliai jaunieji, 
Dobilėliai baltieji, 
Pakinkykit žirgelius,

12. Pakinkykit žirgelius 
Ir atsukit į vartus, 
Ir atsukit į vartus.

13. Trinka bilda skrynelės, 
Per laukelį vežamos, 
Verkia mano mergelė.

14. — Cit, neverki, mergele, 
Pažiūrėki į mane, 
Suraminsi širdelę.

15. — Dar as turiu muturėlį, 
Žalių šilkų nuometėlį, 
Žalių šilkų nuometėlį:

16. Mezgėjėlių megzdintas, 
Minyškėlių rašytas, 
Minyškėlių rašytas,

17. Pamarėliais balintas, 
Pasvirnėliais džiovintas, 
Pasvirnėliais džiovintas,

18. Aukštam svirne mogliavotas, 
Motinėlės dovanotas, 
Motinėlės dovanotas.



10. VAŽIUOJANT l VINCIŲ1

596

Gotautienė

1 Išvežus kraitį, visi parėdkininkai susėda į stalą valgyti. Pirm valgio, visiems sėdint, 
pamergė prisega nuotakai ant viršugalvio rūtų vainiką, kurį atneša vedžio pabrolys. 
Visiems bevalgant, jaunieji sėdi ir n;eko nevalgo. Pakilus nuo stalo, jaunoji, vedama 
pabrolio, klonicdamasi puola į kojas tėvams, giminei ir kiekvienam svečiui ir sėda į ve
žimą. Sėdint už stalo, valgant ir atsideivojant mergos dainininkės dainuoja.

1. Ei, duoki leiski 
Mane, broleliai,

6. Jau aš važiuosiu 
Pas anytėlę, 
Badai nebūsiu 
Pas motinėlę.

Jau gana dirbau 
Pulką metelių;

2. Jau gana dirbau 
Pulką metelių, 
Jau prisiaudžiau 
Plonų drobelių;

7. Nepervažiavau 
Tėvo laukelio, 
0 ir sutemo 
Tamsi naktelė;

3. Jau prisiaudžiau 
Plonų drobelių, 
Jau prisigrėbiau 
Lankoj šienelio;

8. Neprivažiavau 
Žalios girelės, 
0 jau sučiulbo 
Girios paukšteliai;

4. Jau prisigrėbiau 
Lankoj šienelio, 
Jau prisipioviau 
Kalne kvietelių.

9. Neprivažiavau 
Anytos lauką, 
O jau pragydo 
Raibi paukšteliai;

5. Kinkykit, broliai, 
Bėrus žirgelius, 
Jau aš važiuosiu 
Pas anytėlę;

10. Neprivažiavau 
Anytos dvarą, 
O ir sulojo 
Margi kurteliai;
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11. Dar neišsėdau 
Iš vežimėlio, 
Jau pasitiko 
Du dieverėliu;

16. 0 sodin mane 
Už balto stalo, 
Užgėrė mane 
Rincku vyneliu.

12. Dar nepravėriau 
Vario vartelių, 
Jau pasitiko 
Dvi mošytėli;

17. Dar neišgėriau 
Nė krūzelėlio, 
Išpalakščiavo 
Mano veideliai;

13. Jau pasitiko 
Dvi mošytėli, 
0 ir išeina 
Anyta sveikint;

18. Nepasėdėjau 
Pusę stundelio, 
Atsiliuosavo 
Šilkų kuskelė;

14. Dar neįėjau 
Nė pro dureles, 
Jau išsinarstė 
Juktos kurpelės.

19. Dar neišėjau 
Pirmo tancelio, 
Padovanojau 
Šilkų kuskelę,

15. O veda mane 20. O ta kuskelė
Į margą dvarą, 
0 sodin mane 
Už balto stalo;

•597
Stankuvienė

1. Kad aš jojau, jojau 1 $
Du šimtu mylelių, j
Ir prijojau dvaružėlj, 1 2 k 
Mėlyną dvarelį. j

2. Prie dvaro prijojau, 
Į mūrelį šoviau: 
— Išeik, išeik, uošvytėle, 
Atkelk man vartelius.

Žalių šilkelių, 
0 vidurėly 
Vingių rašteliai.

3. Išeina uošvelė, 
Sena motinėlė, 
Ir atkėlė man vartelius, 
Leido į dvarelį;

4. Į dvarelį leido, 
Nuo žirgo sodino, 
Ėmė mane už rankelių, 
Vedė į stubelę;
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5. Į stubelę vedė, 
Už stalo sodino, 
Užger mane motinėlė 
Rinckuoju vyneliu.

6. Dar aš neišgėriau 
Nė pusę stiklelio, 
Ir suvirko mergužėlė, 
Bakšėje būdama.

7. Alų midų gėriau, 
Pro langą žiūrėjau, — 
Stovi mano žirgužėlis 
Kieme pastatytas.

8. O jūs, svainiai mano, 
Jūs jauni broleliai, 
Kad priėmėt mane jauną, 
Priimkit ir žirgelį:

9. Nuveskit žirgelį 
Į naują stainelę, 
Duokit žirgui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio.

10. Jau žirgelį veda, 
Į karietą kinko, 
Sodin mane į karietą, 
Veža per dvarelį.

11. Ant pastovo stojau, 
Į karietą sėdau, 
Ir nupuolė vainikėlis 
Nuo mano galvelės.

12. — Išeik, motinėle, 
Paduok vainikėlį! 
— Ar sugrįši, dukružėle, 
Ar atsilankysi?

13. — Grįžti nesugrįšiu, 
Lankyt atlankysiu, 
O jau daugiau motinėlei 
Gero nedarysiu.

14. Per dvarą važiavau, 
Karvelis uldavo — 
Sustok, sustok, bernužėli, 
Duok man paklausyti:

15. Ar karvelio balsas, 
Ar namų paukštelio, 
Ar tai mano tėvužėlio 
Meilieji žodeliai?

16. Nei dvaro karvelis, 
Nei namų paukštelis, 
Tiktai mano tėvužėlio 
Meilieji žodeliai.

17. Per girią važiavau, 
Gegutė kukavo, — 
Sustok, sustok, bernužėli, 
Duok man paklausyti:

18. Ar kukuoj gegutė, 
Ar lakštuoj lakštutė, 
Ar tai mano motinėlė 
Mane pagedauja?

19. Nei kukuoj gegutė, 
Nei lakštuoj lakštutė, 
Tiktai mano motinėlė 
Mane pagedauja.
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*598
Rinkytė

i. Kiek yr girioj žalių medžių, 
Ant medžių šakelių, 
Ant šakelių šių laibųjų^ p 
Daug žalių lapelių; j

2. Ant šakelių šių žaliųjų 
Daug žalių lapelių, 
Tiek ant manęs mergužėlės 
Neviernų žodelių.

3. Kad čia būtų sutaisyta 
Baltieji staleliai, 
Kad čia būtų ir padėta 
Rinckasis vynelis;

4. Kad čia būtų pakinkyta 
Bėrieji žirgeliai/ 
Kad čia būtų pastatyta 
Pas aukštą svirnelį.

5. Seniai reikėj išvažiuoti,
Į kelią įstoti, 
Išvažiavus iškeliavus 
Reiks į vinčių stoti.

6. Privažiavom bažnytėlę 
Žaliai muravotą, — 
Verkia mano mergužėlė 
Dar nevinčiavota;

7. Verkia rauda mergužėlė 
Iš visos širdelės, — 
Širdis mano dar graudesnė, 
Į ją pažiūrėjus.

8. Cit, neverki; mergužėle, 
Mudu gražiai būsiv: 
Abu mudu begyvensiv 
Kaip karvelių pora.

9. Privažiavom žalią girią, 
Raibi paukščiai čiulba, — 
Yr pravirkdyta mergelė, 
Kur širdį turėjo.

10. Susikviečiau visą sodvą 
Ant savo čėsnelės, 
Tik nekviečiau kunigėlio, 
Dukauno tėvelio.

*599

Viksvytė

1. O mergyte, o jaunoji, 
Ko rusta taip vaikščioji, — 
Eisiv į darželį, Ц p 
Kur žalios rūtelės, j

2. Ten žydėjo žalios rūtos 
Ir margosios mėgclkėlės, — 
Žaliųjų rūtelių 
Pinsiv vainikėlį.
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3. 0 mergyte, o jaunoji, 
Ko tu rūsta taip vaikščioji, —
Eisiv į stainelę, 
Kur bėri žirgeliai.

9. Iš bažnyčios išeidama, 
Žemyn galvą palenkdama, — 
0 kai sugrįšiu, 
Jau tokia nebūsiu.

4. Stov žirgeliai pakinkyti 
Ir aukseliu pažaboti, — 
Utarninko rytą 
Važiuos j bažnyčią.

10. Sėda sodva į vežimą, 
Rand gaspadą, kokią gali, — 
Kuo greičiau važiuosim, 
Vešim gaspadinę.

5. Utarninke po pietelių 
Klupdys tave prie grotelių, 
Permainys dieneles 
Aukselio žiedeliu.

11. O mergyte, o jaunoji, 
Ko tu rūsta taip vaikščioji,— 
Eisiv į svirnelį, 
Kur plonos drobelės.

6. Eina kunigs prie altoriaus, 
Vargamistra ant vargonų, — 
Sudės baltas rankas, 
Nuims vainikėlį.

12. Ten margosios skrynužėlės 
Ir margosios drobužėles, —
Rėžysim drobeles
Šlauniai giminėlei.

7. Jau permainė jaunas dienas, 
Žalių rūtų vainikėlį, — 
Verksi tu, mergele, 
Verks tavo širdelė.

13. Seredėlėj pakratėlėj, 
Jau pavalgius marčpietėlį, 
Pakvies giminėles 
Namučio važiuoti;

8. Verkė tėvas ir motina, 
Verkė broliai ir seselės, 
Verksi tu, mergele, 
Verks tavo širdelė.

14. Ketvergėlį vakarėlį 
Pasiklosiu patalėlį, 
Su bernužiu gulsiu, 
Aš pirma parpulsiu.

•600

Bakšaitienė

1. Ar vėjužis pūtė, 
Ar giružė ūžė, 
Ar levendrėlė 
Darže lingavo, 
Kaip lendružė siūbavo?

2 k.

2. Ne vėjužis pūtė, 
Nei giružė ūžė, 
Nei levendrėlė 
Darže lingavo, 
Kaip lendružė siūbavo, —
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3. Mūs seselė verkė, 
Mūs jaunoji verkė, 
Verkė seselė 
Jaunų dienelių, 
Rūtelių vainikėlio/

4. Prapuolei, sesuže, 
Prapuolei, jaunoji, 
Iš savo valios, 
Iš valnystėlės
Į graudžias ašarėles.

5. Tai tavei, sesuže, 
Tai tavei, jaunoji, 
Tai tau, sesele 
Mūs lelijėle, 
Močiutės  neklausyti.1

6. Prapuolei, sesuže, 
Prapuolei, jaunoji, 
Iš savo valios, 
Iš valnystėlės 
Į graudžias ašarėles.

1 Dar taip somuoja: brolelio, seselės neklausyti.

7. Tai tavei, sesuže, 
Tai tavei, jaunoji, 
Tai tau, sesele, 
Vis jomarkėliai, 
Didžiosios atlaidėlės.

601
Daily dalė

l. Augau pas močiutę' 
Lepūnėlė, 
Gulėjau vygelėj 
Mažiukėlė.

2. Pabudau rytelį 
Žiovaudama, 
Saukiau motinėlę 
Pravirkuodama.

3. Vaikščioj močiutė 
Po dvarelį, 
Baltąsias rankeles 
Švytuodama.

4. Paėmė nešioti 
Ant rankelių, 
Pastatė ilsėti 
Ant savo kelių.

5. Bovijo raudonais 
Obuolužiais, 
Gėrėjos patogiai 
Skaisčiais veidužiais.

6. O kai užaugau 
Mergužėlė, 
Močiutės mylima 
Dukružėlė,
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7. Sėdau j stakleles 
Dainuodama, 
Linksminau močiutę 
Užvaduodama.

12. Skindama rūteles 
Pravirkdinau, 
Eidama į vinčių 
Atsisveikinau.

8. Ai, dėkui, dėkui 
Motinėlei 
Už užauginimą 
Širdužėlei.

13. Ai, sudiev, sudiev 
Motinėlei, 
Ai, sudiev, sudiev 
Tėvužėliui;

9. Tiktai ne dėkui 
Motinėlei, 
Kad mane išduoda 
Anytėlei'

14. Ai, sudiev, sudiev 
Abiem tėveliam, 
Visiems susiedėliams,. 
Broliams seselėms;

10. Kokios ten bus 
Vargios dienužėlės, 
Per skaisčius veidelius 
Birs ašarėlės.

15. Ai, sudiev, sudiev 
Paskutinj kartą, 
Jau daugiau čia bus, 
Man duris užvers;

11. Rūtų daržely 
Susibariau, 
Jauniausią seselę 
Salin variau,

16. Ai, sudiev, sudiev 
Vainikėliui, 
Tam mano galvos. 
Rėdytojui:

17. Aš tave nešiojau 
Dainuodama, 
Dabar atsiskyriau 
Graudžiai verkdama.

602
Daškauskienė 

Var. 478, 486

1. — Ko liūdi, putinėli, 
Ko liūdi, 
Ko liūdi, žaliukėli, 
Ko liūdi:

2. — To liūdžiu, šermukšnėle;
To liūdžiu,
To liūdžiu, žaliukėle^
To liūdžiu:

Tu užaugai tarp medelių, 
Krovei žiedelius tarp šakelių, 2 k. 
Ko liūdi?

Vėtra laužė šakužėles, 
Šalna šalo žiedužėlius,. 
To liūdžiu.
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3. — Ko liūdi, bernužėli, 
Ko liūdi, 
Ko liūdi, dobilėli, 
Ko liūdi:
Tu užaugai pas tėvelį, 
Šėrei žirgelį stainelėj, 
Ko liūdi?

4. — To liūdžiu, mergužėle, 
To liūdžiu, 
To liūdžiu, lelijėle, 
To liūdžiu: 
Keta mane vinčiavoti, 
Pentinėlius pakavoti, 
To liūdžiu;

5. To liūdžiu, mergužėle, 
To liūdžiu, 
To liūdžiu, lelijėle, 
To liūdžiu:
Ved žirgelį iš stainelės, 
Mane jauną į nevalią, 
To liūdžiu.

7. — To liūdžiu, putinėli, 
To liūdžiu, 
To liūdžiu, žaliukėli, 
To liūdžiu:
Keta mane žalią kirsti 
Ir šakeles nugenėti, 
To liūdžiu.

8. — Ko liūdi, mergužėle, 
Ko liūdi,
Ko liūdi, lelijėle,
Ko liūdi:
Tu užaugai pas močiutę, 
Krovei kraitužį su seselėmis, 
Ko liūdi?

9. — To liūdžiu, bernužėli, 
To liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli, 
To liūdžiu:
Keta mane turgavoti1, 
Vainikėlį pardavoti, 
To liūdžiu;

6. — Ko liūdi, šermukšnėle, 
Ko liūdi, 
Ko liūdi, žaliukėle, 
Ko liūdi:
Tu užaugai tarp medelių, 
Krovei žiedelius tarp lapelių, 
Ko liūdi?

10. To liūdžiu, bernužėli,
To liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli,
To liūdžiu:
Vež kraitelį per laukelį, 
Mane jauną į vargelį, 
To liūdžiu.

Kiti lyruoja: vinčiavoti.
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•603
Rinkytė

1. — Motinėle mano, 
Širdužėle mano, 
Kam pažadėjai 
Į vargų kiemą,

2. Į vargų kiemelį 
Už vargų bernelio? 
Kaip aš ten rasiu, 
Kaip aš paprasiu!

3. — Dukružėle mano, 
Lelijėle mano, 
Tu atsikeiki
Anksti rytelį;

4. O kai atsikelsi 
Anksti rytužėlį, 
Tu nusiprauski 
Baltai burnelę;

5. O kai nusiprausi 
Baltai burnužėlę, 
Tu susikurki 
Bute ugnelę;

6. O kai susikursi 
Bute ugnužėlę, 
Tu nusieiki 
Į rūtų daržą;

7. O kai nusieisi 
Į rūtų darželį, 
Tu susilaužki 
Meirūnų šluotą;

8. O kai susilauši 
Meirūnų šluotelę, 
Tu nusišluoki 
Anytos dvarą;

9. O kai nusišluosi 
Anytos dvarelį, 
Lelijomis kloki, 
Kad nedulkėtų;

10. Lelijomis kloki, 
Kad nedulkėtų, 
Rūtelėmis barstyki, 
Kad vis kvepėtų.

11. Anyta keldama, 
Duružes verdama: 
— Tai darbininkę 
Martelę gavau.

604
Norvilienė

1. Eikiv, sese, į gojelį,
Kur gied, kur gied volungėlė,
Kur gied volungėlė 1 g 
Ir lakštingalėlė. j

2. Kad ir giedate, paukšteliai, 
Smūtnos mano yr mislelės: 
Reiks man išvažiuoti 
Į svečią šalelę.
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3. Eikiv, sese, į girelę, 
Skinsiva ten vieškelėlį, 
Skinsiv vieškelėlį 
Per žalią girelę.

4. Netropijau į girelę, 
Patropijau į darželį, 
Per žalias rūteles 
Skyniau vieškelėlį.

5. Stov karieta pastatyta 
Ir mergelė parėdyta 
Šilkų rubenkėle, 
Atlošo juostele.

6. Išvažiuosi su pulkeliu, 
Nesugrįš! nė tuo keliu, 
Tu mano dukrele, 
Mano vienturtėje.

7. Kad važiavau per girelę, 
Per šią gilią sietuvėlę, 
Nuskendo mergelė, — 
Atlikau našlelis.

8. Verkė tėvas motinėlė, 
Verkė broliai seserėlės, — 
Ne jūsų dukrelė, — 
Tai mano draugelė.

605

Duobienė

1. Ein dukrelė per dvarą, 
Labai graudžiai verkdama, 
O ir sutiko
Savo tėvužėlį, 2 k.
Lig žemužei kloniojos.

2. Dukrelė graudžiai verkia, 
Tėvelis meiliai maldo: 
— O, cit, neverki, 
Mano dukružėle, 
Dar, rasi, vėl sugrįši.

3. — Dar grįžti dar sugrįšiu, 
Lankyti atlankysiu, 
O jau daugiau 
Savo tėvužėliui 
Jau gero nedarysiu.

4. Ein dukrelė per dvarą, 
Labai graudžiai verkdama, 
O ir sutiko
Savo močiutę, 
Lig žemužei kloniojos.

5. Dukrelė graudžiai verkia, 
Močiutė meiliai maldo:
(Baik 2 posmą)

6. (Dainuok 3 posmą)

7. Ein seselė per dvarą, 
Labai graudžiai verkdama, 
O ir sutiko
Savo brolelį, 
Lig žemužei kloniojos.

33 Lietuviškos svotbinės dainos, I 513



8. Seselė graudžiai verkia, 
Brolelis meiliai maldo: 
(Baik 2 posmą)

9. (Dainuok 3 posmą)

10. Ein seselė per dvarą, 
Labai graudžiai verkdama, 
O ir sutiko 
Savo seselę, 
Lig žemužei kloniojos.

11. Seselė graudžiai verkia, 
Seselė meiliai maldo: 
(Baik 2 posmą)

12. (Dainuok 3 posmą)

606
Dabkuvienė

L — Tu mergyte, tu jaunoji, 
Ko taip smūtna vis vaikščioji: 
Ar rūteles sėjai |
Svetimoj šalelėj; j

2. Ar tau gaila žalių rūtų, 
Ar geltonų lelijėlių, 
Ar senos močiutės
Vargely palikti?

3. — Nei man gaila žalių rūtų, 
Nei geltonų lelijėlių, 
Tik senos močiutės
Vargely palikti.

4. Stov žirgeliai pakinkyti, 
Ant dvarelio pastatyti, 
Jau čėsas, sesele,
Į vežimą sėsti.

5. Mūs seselė parėdyta, 
Už stalelio pasodinta, 
Graudžiai beverkianti 
Prie berno šalelės.

6. Eik, sesele, pasikloniok 
Tėvužėliui iki žemei, 
Kad tavei atskyrė 
Geriausią dalelę;

7. Eik, sesele, pasikloniok 
Motinėlei iki žemei, 
Kad tavei sukrovė 
Didelį kraitelį;

8. Eik, sesele, pasikloniok 
Brolužėliui iki žemei, 
Kad nepavydėjo 
Rūteles pasėti;

9. Eik, sesele, pasikloniok 
Seserėlei iki žemei, 
Kad tavei padėjo 
Vainikėlį pinti.
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•607
Viksvytė

Var. 606

1. 0 ar auksužėlis, 
Ar sidabružėlis 
Žemužėj ritinėjos? (2 k.)

4. Kloniokis, sesele, 
Kloniokis, jaunoji, 
Močiutei ik žemelei.

2. 0 ne auksužėlis, 
Nei sidabružėlis 
Žemužėj rit:nėj,os, —

5. 0 aš prieidama, 
Pasikloniodama:
— Slavink, slavink, močiute.
Man į vinčių išeinant.

3. Mūsų sesužėlės 
Graudžios ašarėlės 
Žemužėj ritinėjos.

6. 0 ar auksužėlis...

(Čia dainuok pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį posmą, o ketvirtajame
vietoje „močiutei“ statyk „tėveliui“ 
penktajame vietoje „močiute“ statyk,

, „broleliui“, „seselei“, o 
„tėveli“, „broleli“, sesele“)

608

Totiliukė

Var. 642

1 Taip pat tėtušėliui, broleliams, seselėms, visai giminėlei ir visiems.

1. Suniukai sulojo, 
Svetukai sujojo, 
Bene čėsas, seserėle, Į % 
Į vinčių važiuoti. Į

3. Eik per aslelę, 
Pulk po kojelių, 
Pulk po kojų, po kojelių 
Savo motušėlei.

2. — Ko verki, sesele, 
Ko verki, jaunoji, 
Ar nemoki, seserėle, 
Močiutei1 kloniotis:

4. Per aslų eidama, 
Po kojų puldama: 
— Laimink slavink, motušėle, 
Į vinčių leisdama.

33 515



609
Gotautienė

Var. 607

1. Eik, seserėle, 
Balta lelijėle, 2 k.
Pasikloniok tėveliui.

7. Eik, seserėle, 
Balta lelijėle, 
Pasikloniok broleliams.

2. 0 ne aukselis, 
Nei sidabrėlis 
Žemužėj ritinėjas, —

8. O ne dorelėlis, 
0 nei šeštokėlis 
Žemužėj ritinėjas, —

9. Mūsų seserėlės
3. Mano dukrytėlės 

Graudžios ašarėlės 
Žemužėj ritinėjas.

Graudžios ašarėlės 
Žemužėj ritinėjas.

10. Eik, seserėle,
4. Eik, seserėle,

Balta lelijėle, 
,. Pasikloniok močiutei.

Balta lelijėle, 
Pasikloniok seselėms.

11. 0 ne skepetėlė,
i'
5. 0 ne stuomenėlis, 

0 nei abrūsėlis 
Žemužėj ritinėjas, —

O nei juostužėlė 
Žemužėj ritinėjas, —

12. Mūsų seserėlės 
Graudžios ašarėlės

6. Mano... (3 posmas) Žemužėj ritinėjas.

610
Jurgaičlukė

1. — Aušt aušrelė, tek saulelė, 
Jau mah čėsas išvažiuoti, (2 k.)

5. Pas motušę įėjusi, 
Po kojelių parpuolusi:

2. Jau man čėsas išvažiuoti, 
Dar man miela čionai būti.

6. — Motušėle sengalvėle, 
Daugiau tave neslaugysiu,

3. — Palūkėki, jauns berneli, 
Dar aš-eisiu pas.motušę,

7. Daugiau tave neslaugysiu, 
Patalėlių netaisysiu.

8. — Aušt aušrelė... (1 ir 2 posmai)
4. Dar aš eisiu pas motušę, 

Pasiklausiu motušėlės.
— Palūkėki, jauns berneli, 
Dar aš eisiu į svirnelį.
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9.

10.

11.

į svirnelį įėjusi, 
Ant skrynelės parpuolusi:

— O skrynele tu margoji, 
Daugiau tave nerakinsiu,

Daugiau tave nerakinsiu, 
Plonų drobių neraižysiu.

12. — Aušt aušrelė.,. (1 ir 2 posmai) 
— Palūkėki, jauns berneli, 
Dar aš eisiu į darželį.

13. Į darželį įėjusi, 
Ant rūtelių parpuolusi:

14. — O rūtelės jūs žaliosios, 
Daugiau jūsų nebeskinsiu,

15. Daugiau jūsų nebeskinsiu, 
Vainikėlį nebepinsiu.

*611
Mikštienė

(Dainuoja iš užstalės, eidami j vinčių)

l. Leido, leido 
Žalią lytelę žeminiui, 
Kloniojosi
Mūsų seselė tėveliui:

2. — Tai ne dėkui, 
Mano tėveli, ne dėkui, 
Kad nepalaikei
Nė šių metelių pas save;

3. Kad nepalaikei
Nė šių metelių pas save, 
Nepardėvėjau
Sierų suknelių pas tave.

4. Leido, leido
Žalią lytelę žeminiui, 
Kloniojosi
Mūsų seselė močiutei:

5. — Tai ne dėkui, 
Mano močiute, ne dėkui, 
Kad nepalaikei
Nė šių metelių pas save;

6. Kad nepalaikei 
Nė šių metelių pas save, 
Nepavaikščiojau 
Su vainikėliu pas tave

7. Leido, leido 
Žalią lytelę žeminiui, 
Kloniojosi
Mūsų seselė broleliui:

8. — Tai ne dėkui, 
Mano broleli, ne dėkui. 
Kad nepalaikei
Nė šių metelių pas save;

9. Kad nepalaikei 
Nė šių metelių pas save, 
Nepardėvėjau 
Šilkų kuskelės pas tave.

10. Leido, leido 
Žalią lytelę žeminiui, 
Kloniojosi
Mūsų seselė seselei:
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612 
Masaitienė

(Pabrolių vedina, nuotaka kloniojas, eidama į vinčių)

H — Tai ne dėkui, 
Mano sesele, ne dėkui, 
Kad nepalaikei 
Nė šių metelių pas save;

12. Nepalaikei
Nė šių metelių pas save, 
Neparrietėjau
Nė kaspinėlių pas tave.

613
Masaitienė 

(Važiuojant į vinčių, kada eina per duris laukan)

I. — Ko verki, sesele, 
Ko verki, jaunoji, 
Ar nenori, seserėle, 
Tėveliui kloniotis?

3. 0 aš prieidama, 
Pasikloniodama: 
— Bagaslovyk, tėvužėli, 
Man j vinčių einant

2. Eik per aslelę, 
Pulk po kojelių, 
Pulk po kojelių kojužėlių 
Savo tėvužėliui.

4. — Ko verki, sesele, 
Ko verki, jaunoji, 
Ar nenori, seserėle, 
Močiutei kloniotis?

(Taip kloniojas broliams. seserims ir visai giminei)

Žemiau po kiekvieno posmo rypuok: Pasidūmok tu savei, 
Ar nebus gaila tavei?

l. Tu mano seserėle, 
Baltoji lelijėle, 
Pasidūmok tu savei, $ 
Ar nebus gaila tavei?1

2. Čia palikai tėvelį, 
Ten rasi šešurėlį;

4. Čia palikai brolelius, 
Ten rasi dieverėlius;

5. Čia palikai seseles, 
Ten rasi mošytėles;

6. Čia palikai rūteles, 
Ten rasi dilgėlėles;

3. Čia palikai močiutę, 
Ten rasi anytėlę;

7. Čia palikai seklyčią, 
Ten rasi kiaulinyčią.
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614
Cvirkienė

(Per slenkstį išleidžiant į vinčių)

I. Išleidžiam seselę, 
Išleidžiam jaunąją, 
Išleidžiam audėjėlę.

7. Išleidžiam brolelį, 
Išleidžiam jaunąjį, 
Išleidžiam artojėlį.

2. Sugrįžki, sesele, 
Sugrįžki, jaunoji, 
Sugrįžki, audėjėle:

8. Sugrįžki, broleli, 
Sugrįžki, jaunasis, 
Sugrįžki, artojėli:

3. Čia naujos staklelės, 
Čia plonos drobelės, — 
Dukrelė — audėjėlė.

9. Čia naujos žagrelės, 
Čia šėmi jauteliai, — 
Sūnelis — artojėlis,

4. O kai tu nueisi 
Pas anytužėlę, 
Anytą — niūronėlę,

Ю. 0 kai tu nueisi 
Pas šešuružėlį, 
Šešurą — niūronėlį,

5. Tu žengsi žingsnelį, 
Peiks tavo darbelį, 
Sandys kojas rankeles.

H. Tu žengsi žingsnelį, 
Peiks tavo darbelį, 
Sandys kojas rankeles.

6. Ten senos staklelės, 
Ten storos drobelės, — 
Martelė — tinginėlė.

12. Ten senos žagrelės, 
Ten kūdi jauteliai, — 
Žentelis — tinginėlis.

*615
Blažienė

(Stovint ant rinkos ir laukiant vinčiaus)

I. Eina kunigs 2. Kunigs gieda
Per bažnyčią, Pas altorių,
Nešas knygas Vargamistra
Ir šlaktuvą, 
Tralai, tralai. Ant vargonų,

Tralai, tralai. Tralai... (kaip viršiau) 
. 9 L

Tralai, tralai. Z K.

Tralai, tralai.
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3. Kunigs gieda 
Dvasią šventą, 
Vargamistra 
Su vargonais, 
Tralai...

616
Gotautienė

l. Eina kunigs per bažnyčią, 
Vargamistra paskui seka, (2 k.)

2. Eina kunigs prie altoriaus, 
Vargamistra ant vargonų.

3. Ves mergelę prie grotelių, 
Suriš rankeles stulele.

4. Kai vargonuoja, vainikuota, 
O jau širdis mano kruta.

5. Skleidžia kunigas knygelę, 
Alpsta mergelės širdelė,

6. Širdis alpsta, lūpos džiūsta, 
Ašarėlėmis žemė plūsta.

7. Sakys kunigs jmokslėlj. 
Nusegs rūtų vainikėlį.

8. Žiedai žėri, vainiks tviska 
Prieš kunigą ant torielio.

9. Velyk būčiau negimusi, 
Nekaip jauna tekėjusi,

Ю. Nekaip jauna tekėjusi, 
Į vargelį įpuolusi,

ll. Ant seselių atminusi, 
Ant rūtelių apmirusi.

12. Dėkų tėvui augintojui 
Ir močiutei gimdytojai.

*617
Juškytė

(Pargrįžus iš vinčiaus)

l. Pasėjau linelius 
Lankoj, lankoj, 
Parvedžiau mergelę l 
Rankoj, rankoj. j

2. Pasėjau linelius
I lygumą, 
Parvedžiau mergelę, 
Kur mylimą.

3. Uždek man, močiute, 
Tris liktužes, 
Žiūrėsiu mergelei 
Į veidužius:

4. Ar skaistūs veideliai, 
Ar raudoni, 
Ar puikūs rūbeliai, 
Ar bagoti?
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5. Neskaistūs veideliai, 
Neraudoni, 
Nepuikūs rūbeliai, 
Nebagoti.

7. Ui, ui, ui dievuliau, 
Brangiai duočiau, 
Kad jaunas dieneles 
Atvaduočiau.

6. Ui, ui, ui dievuliau, 
Netropijau, 
Tik jaunas dieneles 
Patrotijau.

8. Kur puikūs rūbeliai 
Dvarūnėlė, 
Kur skaistūs veideliai - 
Tinginėlė.

618 
Švidersklenė 

(Dainuoja kieme atvažiavus po vinčiaus)

I. Mano tėvo dvaružy
Auga žalia liepužė.
— 0 liepele šimtšakėle, I % |< 
Keta tave pakirsti. j

5. Vartelius prakeldama, 
Žodelį pratardama, 
Klausinėja dukružėlės: 
— Beg su visu pareini?

2. — Nors jūs mane pakirsit. 
Sakeles nugenėsit, 
Išauš šilta vasarėlė, 
Žaliuos mano šakelės.

6. — Ne su visu, močiute. 
Ne su visu, senoji, — 
Palydėjau jaunas dienas 
Su vienu vakarėliu.

3. Kur žiba žiburužis, 
Ar dega dvi liktuži, 
Ar lauk mane motinėlė 
Iš laukelio pareinant?

7. Už jūrių, už maružių, 
Už aukštųjų kalnužių 
Žaliuoj mano vainikėlis 
Ant mošelių galvelės.

4. Ar jau visi sugūžė, 
Ar jau visi sumigo, — 
0 dar mano motinėlė 
Man vartelius atkėlė.

8. — 0 sakale, sakale, 
Tu raibasis paukšteli, 
Perlėk jūres maružėlės, 
Parnešk man vainikėlį.

9. — Aš negaliu perlėkti, 
Vainikėlio parnešti, 
Liūliuoj jūrės maružėlės 
Ir raibosios plunksnelės.



11. VAŽIUOJANT PAS ANYTĄ1

619
Cvirkienė

1 Jei iš bažnyčios visa svotba grįžta pas jaunosios tėvus, tai, pasilinksminus Ir pa 
šokus kiek tinkama (dieną, dvi, tris), važiuoja į jaunojo namus. Rengdamiesi ir va 
žiuodami dainuoja.

1. Kad sėdau už stalelio 
Su jaunuoju berneliu, — 
0 krinta byra 
Man ašarėlės 
Per skaisčiuosius veidelius.

6. Kad ėjau per dvarelį, 
Per žaliąją vejelę, — 
0 jau sudievu 
Žaliai vejelei, 
Aš daugiau nemyniosiu.

2. Kad ėjau nuo stalelio, 
Nuo baltojo stalelio, — 
0 jau sudievu 
Baltam staleliui, 
Jau daugiau nemazgosiu

7. Kad ėjau per dvarelį 
Į rūtelių darželį, — 
O jau sudievu 
Žalioms rūtelėms 
Ir visiems žolynėliams

3. Kad ėjau per aslelę, 
Per lygiąją aslelę, — 
0 jau sudievu 
Lygiai aslelei, 
Jau daugiau aš nešluosiu

8. Kad ėjau iš darželio, 
Iš naujojo darželio, — 
0 jau sudievu 
Naujam darželiui, 
Aš daugiau nevaikščiosiu

4. Kad ėjau per dureles. 
Per tėvelio dureles, — 
O jau sudievu 
Naujoms durelėms, 
Aš daugiau nevarstysiu, —

9. Kad ėjau iš darželio, 
Iš rūtelių darželio, 
0 aš pamačiau 
Dvare žirgelį, 
Dėl manęs pakinkytą.

5. Varstysiu anytėlės, 
Bernužio motinėlės, 
Tankiai varstysiu, 
Save graudinsiu, 
Aš graudžiai apsiverksiu.

10. Priėjau prie žirgelio, 
Žirgelio juodbėrėlio, 
Aš užsistojau 
Ant pastovėlio 
Su rūtų vainikėliu.
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11. Kad sėdau prie šalelės, 
Aš galvelę palenkiau, — 
O jau sudievu 
Tėvui močiutei 
Ir visai giminėlei.

12. Važiavau per laukelį, 
Per anytos laukelį, 
O aš pamačiau 
Savo vargelį 
Anytėlės varteliuos.

13. O tu, mano broleli, 
Priimk šviesų kardelį, 
O ben' iškirsi 
Mano vargelį 
Iš anytos vartelių.

14. Ir atjojo brolelis 
Su šviesiuoju kardeliu. 
O ir iškirto 
Vartų lentelę, 
Tik ne mano vargelį;

15. Tik ne mano vargelį. 
Ne mano vargužėlį: 
Vargas šakojo, 
Vargas lapojo, 
Vargas vartus kilnojo.

16. Vargas vartus kilnojo. 
Vargužėlis kilnojo, — 
Ne mano vienos 
Sakužės linko, 
Links ir girios medelių;

17. Links ir girios medelių, 
Giružės medužėlių: 
Links šermukšnėlio, 
Links putinėlio, 
Links žalios sedulėlės.

•620
Blažienė

1. Kad važiavau per lauką, 
Per lygųjį laukelį, 
Šalimis jojo 
Jauni broleliai, 
Širdelę ramindami.

2. Privažiavau laukelį, 
Anytėlės posmelę, 
Šalimis jojo 
Vis dieverėliai, 
Širdelę graudindami.

3. Privažiavau vartelius. 
Anytėlės dvarelį, 
O ir išėjo 
Jauna mošelė 
Iš aukštojo svirnelio

4. Mošelė prieidama, 
Martelei kalbėdama: 
— Lipki, martele. 
Iš vežimėlio. 
Eik į aukštą svirnelį.

523



5. Martelė jai atsakė, 
Labai gailiai verkdama: 
— O neisiu, neisiu 
Iš vežimėlio
Nors porą adynėlių.

6. Martelė, įeidama
[ aukštą svirnelį:
— O graudin virkdin 
Mano širdelę
Kuo jauniausia mošelė.

7. Mošelė, prieidama 
Prie jaunosios martelės: 
— Sėski, martele, 
Nors ant kraselės, 
Nuimsiu vainikėlį.

8. Martelė jai atsakė, 
Labai gailiai verkdama: 
— N'imki, mošele, 
Man vainikėlio 
Nors šią mielą naktelę.

9. Mošelė prieidama, 
Martelei kalbėdama: 
— O aš nuimsiu 
Tau kaspinėlius 
Nuo glodniosios galvelės.

10. Martelė, kalbėdama 
Savo jaunai mošelei: 
— N'imki, mošele, 
Man kaspinėlių 
Nuo glodniosios galvelės.

11. Mošelė prieidama, 
Martelei kalbėdama: 
— Atduok, martele, 
Aukso žiedelį 
Nuo baltųjų rankelių.

*621

Dievienė

(Si daina dainuojama mergvakarį)

l. Šią vasarėlę — 
Pas motinėlę, 
O rudenėlį — l 
Pas anytėlę, j

2. Jūs kaspinėliai 
Žalių šilkelių, 
N’ilgai blizgėsit 
Man ant galvelės.

3. Tu vainikėli 
Žalių rūtelių, 
N’ilgai žaliuosi 
Man ant galvelės.

4. Ei jūs, kaselės, 
Jūs geltonosios, 
N’ilgai sliūksosit 
Per pakalėlę.
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5. Ei jūs, žiedeliai, 
Jūs auksinėliai, 
N’ilgai žėrėsit 
Man ant rankelių.

6. Sį vakarėlį — 
Pas motinėlę, 
Rytoj rytelį — 
Pas anytėlę.

622

Veličkienė

1. Anksti rytelį kėliau, 
Po dvaružį vaikščiojau, 
Žalias rūtas lankiojau: 
— Rūtelės mano, 
Žaliosios mano, 2 k.
Jau aš jumis palieku.

2. Kad ėjau iš močiutės, 
Iš miargojo dvarelio, — 
Ai, sudiev, sudiev 
Senai močiutei 
Ir visai giminėlei.

3. Prie močiutės eidama, 
Tėveliui kloniodamos, — 
Ai, sudiev, sudiev 
Senam tėveliui, 
Broleliams ir seselėms.

4. Ant pastovėlio stojau, 
Į vežimėlį sėdau, — 
Dabar sudievu 
Ir kaimynėliams, 
Ir kiemo draugalėliams.

7. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Kaip aš paprasiu 
Pas anytėlę;

8. Kaip aš paprasiu 
Pas anytėlę, 
Kaip aš įtiksiu 
Tai anytėlei?

5. Važiavau per laukelį, 
Per tėvelio laukelį: 
— Jūs palydėkit, 
Jauni broleliai, 
Vargdienužę mergelę.

6. Kad važiavau per girią. 
Per ilgąją girelę, 
Jau užkukavo 
Raibos gegelės, 
Manei jaunai važiuojant.

7. Gegelės kukuodamos, 
Karveliai ulduodami, - 
Ai, krinta byra 
Žali lapeliai, 
Mane palydėdami.

8. Išvažiavau į lauką, 
Į anytos laukelį, 
0 ir pragydo 
Raibi gaideliai, 
Man jaunai atvažiuojant.
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Jau ne čėsas, jaunoji, 
Kad palydėjai
Jau vainikėlį
Ir jaunąsias dieneles.

9. Privažiavau prie dvaro, 13. Sakei, jaunas berneli,

10.

Prie varinių vartelių, 
Jau atsidarė 
Vario varteliai, 
Atleido lenciūgėliai. 
Išeina anytėlė, 14.

Zerkoliniai langeliai, 
0 kad pažiūriu, 
Mano bernelio
Virkščiomis kimšti langeliai 
Kai aš jauna atėjau,

11.

Bernužio motinėlė: 
— Būk sveika, jauna 
Mano martele, 
Eik į margą dvarelį.
Įėjau į dvarelį, 15.

Visą tiesą pamačiau: 
0 kad pažiūriu, 
Mano bernelio 
Šiaudais kimštos durelės.
Berneli šalbierėli,

12.

Į bernužio dvarelį, 
Ai, krinta byra 
Jau ašarėlės 
Ant dvarelio bežiūrint.
— Berneli šalbierėli, 16.

Mergelių viliokėli, 
Kam paviliojai 
Tu mane jauną, 
Užvedžiojai motušę?
Mergelė vaikščiodama,

Mergelių viliokėli, 
Jau gana gyreis 
Savo dvareliu, 
Zerkoliniais langeliais:

17. — Jau

Rankeles graižydama: 
— Dabar kinkyki 
Bėrus žirgelius, 
Aš grįšiu pas motušę.

ne čėsas, mergele,

623

Norvilienė

1. Kad augau pas motušę,
Motušė nemylėjo, 
O kai reiks eiti 
Nuo motinėlės. 
Motušei pagailėjo.

2 k.

2. Tu mano motinėle, 
Motuše sengalvėle, 
Kaip aš ten būsiu, 
Kaip aš ten rasiu, 
Tave senos nebrasiu?
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3. Stov žirgai pakinkyti, 
Ant dvaro sustatyti. 
Bernužis tarė: 
— Išeik, mergele, 
Sėski į vežimėlį!

4. Kai iš stubelės ėjau, 
Iš tėvelio namelių, — 
Sudievu, sudiev 
Mano motušei 
Ir senamui tėveliui.

5. Kad ėjau per dvarelį, 
Pro rūtelių darželį, — 
O jau sudievu 
Žaliam darželiui 
Ir šioms žalioms rūtelėms.

6. Ant pastovėlio stojau, 
Į vežimėlį sėdau, 
Visiemus lenkiau 
Savo galvelę 
Ligi sierai žemelei.

7. Motušė išeidama, 
Vartelius atkeldama: 
— Kada sugrįši, 
Mano ženteli, 
Kada mane lankysi?

8. — Motuše uošvužėle, 
Mergužės motinėle, 
Grįžti sugrįšiu, 
Tave lankysiu 
Subatos vakarėlį.

9. Per dvarą išleisdama, 
Dukrelę lydėdama, 
Tai graudžiai verkia 
Sena motušė 
Ir senasis tėvelis.

10. Dukra jau važiuodama, 
Balsu gailiai žlembdama: 
— Ar dievo duotas, 
Laimužei lemtas 
Man taip toli bernelis.

11. Kai važiavau per lauką. 
Per motušės laukelį, 
Šalimis sėdi 
Jaunos seselės, 
Iš galo brolužėliai.

12. Kai važiavau per girią, 
Per žalią pušynėlį, 
Ai, taškė blaškė 
Pušų šakelės
Mano skaisčius veidelius.

13. Kai važiavau per lauką, 
Per anytos laukelį, 
Šalimis sėdi 
Senos mošelės, 
Iš galo dieverėliai.

14. Privažiavau prie dvaro. 
Prie anytos dvarelio, 
Garsiai sulojo 
Margi kurteliai 
Ūlyčioj už vartelių.
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15. Privažiavau prie vartų, 
Anytėlės vartelių,

17. Išeina brolužėlis
Su šviesiuoju kardeliu, 
0 ir iškirto 
Vartų lentelę, 
Bet ne mano vargelį.

Tai aš pamačiau 
Savo vargelį 
Anytėlės varteliuos.’

16. Prašyčiau brolužėlio, 
Maldyčiau dobilėlio, 
0 kad iškirstų
Vartų lentelę, 
Bene iškirstų vargelį.

624
Butilene

18. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Vargios mano dienelės:
Vargai vargojo,
Vargai šakojo, 
Vargai vartuos žydėjo.

1. Kodėl negersiu, 
Nelinksma būsiu, 
Ar ne liustaunasl _ . _. , ... >2 k.Sis vakarėlis; Į

6. Ant kryžkelėlių 
Žirgus ilsino, 
Ten mane jauną 
Skaudžiai virkdino.

2. Ar ne liustaunas 
Sis vakarėlis, 
Ar nemylėjo 
Mane močiutė?

7. — Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
Kaip tu ten naši, 
Kaip tu paprasi:

3. Kolek turėjo, 
Tolek mylėjo, 
Kai neturėjo, 
Ir palydėjo.

8. Rasi anytą 
Nepermanytą 
Ir mošytėles 
Nenulenkiamas;

4. Ai, lydi, lydi 
Mane broleliai 
Per lygius laukus, 
Per aukštus kalnus.

9. Ir mošytėles 
Nenulenkiamas, 
Ir dieverėlius 
Neperkalbamus;

5. Per aukštus kalnus, 
Per sraunias upes, 
Kol nualsino 
Bėrus žirgelius.

10. Rasi anytą, 
Ne motinėlę, 
Ir šešurėlį, 
Ne tėvužėlį.
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11. Kelsi rytelį 
Ir nekeliama, 
Kursi ugnelę 
Neraginama;

12. Kursi ugnelę 
Neraginama, 
Neši vandenį, 
Graudžiai verkdama;

13. Trauksi girneles 
Apsiverkdama, 
Apsišluostysi 
Su rankovėlėmis.

14. O kad aš ėjau 
Per ūlytėlę, 
Po mano kojų 
Žemelė linko;

15. Po mano kojų 
Žemelė linko, 
Per skaisčius veidus 
Ašaros krito.

16. Senai anytai 
Bet neįtikau, 
Jaunoms mošelėms 
Nenusilenkiau.

*625
Juškutė

Var. 624

34 Lietuviškos svotbines dainos, I

1. Kodėl negersiu, 5. Rasi anytą
Nelinksma būsiu, 
Ar nemylėjo 
Mane močiutė?

>2 k. Nenulenkiamą 
Ir šešurėlį 
Neperkalbamą;

2. Kolei turėjo, 
Tolei mylėjo, 
Kai neturėjo, 
Ir palydėjo

6. Kelsi rytelį 
Nekeliamoji, 
Kursi ugnelę 
Neliepiamoji.

3. Per aukštus kalnus, 
Per lygius laukus, 
Per pušynėlius, 
Per beržynėlius.

7. Tai tu nulenksi 
Rūsčią anytą, 
Tai perkalbėsi 
Ir šešurėlį.

4. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano, 
Kaip tu ten rasi, 
Kaip tu paprasi:

8. Kėliau rytelį 
Nekeliamoji, 
Kūriau ugnelę 
Neliepiamoji, —
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9. Tai nenulenkiau 
Rūsčios anytos, 
Neperkalbėjau 
Nė šešurėlio.

626
Staniulytė

Var. 627, 628

Man ant galvelės.

1. Kinkykit, broliai, 
Man vežimėli, 
Jau aš važiuosiu! 
Pas anytėlę. J

5.

2 k.

0 ta kuskelė 
Žalių šilkelių, 
0 vidurėly 
Vingių rašteliai.

2. Dar neišėjau 
Iš vežimėlio, 
Jau išsinarstė 
Aukštos kurkelės.

6. Dar neįėjau 
Nė per aslelę, 
Padovanojau 
Aukso žiedelį.

3. Dar neįėjau 
Nė per dureles, 
Jau pasitiko 
Jaunos mošelės.

7. Jūs kaspinėliai 
Žalių šilkelių, 
Jau neblizgėsit 
Man ant galvelės;

4. 0 dar n’užsėdau 
Nė už stalelio, 
Padovanojau 
Šilkų kuskelę.

8. O jūs, žiedeliai 
Cysto aukselio, 
Jau nežėrėsit 
Man ant rankelių;

9. Tu vainikėli 
Žalių rūtelių, 
Jau nežaliuosi
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627
Gotautienė

1. Sesele mūsų, 
Jaunoji mūsų, 
Tu atsiskyrei Į 2 k 
Nuo seserėlių, j

2. Sesele mūsų, 
Jaunoji mūsų, 
Ką tu ten rasi, 
Kolei paprasi?

3. Rasi anytą 
Nepermanytą 
Ir šešurėlį 
Neperkalbamą.

1. Kolei negėriau, 
Nelinksmas buvau, 
Mane broleliai l 2 k 
Ar nemylėjo? i

2. Kolei turėjau, 
Tolei mylėjau, 
Kai neturėjau, 
Ir palydėjau

3. Per lygius laukus, 
Per aukštus kalnus, 
Per pušynėlį, 
Pro sedulėlę.

4. Netoli leidau, 
Toli lydėjau: 
Lig dimijono 
Žaliam daržely.

4. Kelsies rytelį, 
Smūtna būdama, 
Sėsi už stalo 
Pamislydama;

5. Sėsi už stalo 
Pamislydama, 
Kąsi kąsnelį 
Atsidusdama;

6. Kąsi kąsnelį 
Atsidusdama, 
Semsi šaukštelį, 
Gailiai verkdama.

628
Gotautienė

5. Dimijoną lenkiau, 
Raselę braukiau, 
Tąja rasele 
Burnelę prausiau.

6. Tolei lydėjau 
Lygiais laukeliais, 
Kol prialsinau 
Bėrą žirgelį.

7. — Ei brolau, brolau, 
Broliukai mano, 
Ar tau negaila 
Bėro žirgelio?

8. — Tai man negaila 
Bėro žirgelio, 
Tik man tegaila 
Tave, sesele.
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9. Sesele mano, 10. Kelsi rytelį
Jaunoji mano, Vis dūsaudama,'
Kaip tu ten rasi, Prausi burnelę
Kaip tu paprasi: Su ašarėlėmis;

11. Prausi burnelę 
Su ašarėlėmis, 
Nusišluostysi 
Su rankovėlėmis.

*629
Bakšaitienė

1. Gėrėjos manim močia, 4
Gėrėjos manim sena, 
Mane mažą augindama, 1 
Taip puikiai rėdydama. J

2. Verksi, mano močiute, S
Verksi, mano senoji, 
Mano žingsnius žangstydama, 
Žodelius garbstydama.

3. Verksi, mano močiute, 6
Verksi, mano senoji, 
Mane jauną išleisdama, 
Vartelius užkeldama.

630
Domkelė

1. Aš padorus kavalierius, 2
Mano amžius be rėdos, 
Jodinėju, važinėju 1
Žiemą vasarėlę. i

. Ein močiutė per dvarą 
Į aukštąjį svirnelį, 
Neranda svirne skrynelių 
Nei jaunosios dukrelės.

►. Kad ateitų dukrelė 
Nors per baltą viešnelę, 
Kad išaustų drobeles, 
Raštužius išrašytų.

. — Rods, ateisiu, močiute, 
Nors per baltą viešnelę, 
Aš neausiu drobelių, 
Raštužių nerašysiu.

. Neramios mano mislelės 
Po visas šaleles, — 
Gana žirgus muštravoti, 
Ūlyčiomis jodyti,
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3. Reik jau stoną permainyti, 
Pakol dar jaunystė, 
Jaunystėlė durnystėlė, 
Glūpas protužėlis.

4. Ir išjojo jauns bernelis 
Į svečią šalelę, 
Apsirinko sau mergelę, 
Biedną siratėlę.

5. Pabalnokit man žirgelį, 
Josiu paveizdėti.
Šviesios lintos, žalios rūtos, 
Rūtų vainikėlis.

6. Siunčiau savo vierną slūgą 
Į rūtų darželį, 
Kad išeitų mano miela 
Bent pasikalbėti.

7. Ana nieko neatsakė, 
Tiktai graudžiai verkė 
Ir kaseles sušukavo 
Paskutinį kartą.

8. Padėkavok motušėlei 
Už paauginimą, 
Už kavonę, už malonę, 
Už nemiegojimą;

9. Padėkavok tėtušėliui 
Už didžią dalelę, 
Už dalelę, už barvelę, 
Už naują skrynelę;

10. Padėkavok seserėlei 
Už žalias rūteles, 
Už rūteles, už roželes 
Ir už vainikėlį;

11. Padėkavok brolužėliui 
Už palydėjimą, 
Už žirgelį, už balnelį, 
Už palydėjimą.

*631
Staniuliukė

l. Žada žvirblis dukter duoti, 
Žiad alų daryti:
Iš pusantro miežio grūdo!
Penkias bačkas pyvo. J

3. Atsisėdau už stalelio 
Raštelius rašyti, 
Aš per graudžias ašarėles 
Negaliu matyti.

2. Aš, išgėrus kriūzelaitį, 
Balta bei raudona, 
Atsisėdau už stalelio 
Raštelius rašyti;

4. Kad aš ėjau pro darželį, 
Darže rūtos ūžė, 
Kad aš ėjau per svirnelį, 
Svirno grindys trinko,
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5. Aš sutikau bajorėlį, 
Su juo nekalbėjau, 
Išsirinkau sau bernelį, 
Kokį aš norėjau.

9. — 0 kad ir aš kloniosiuos, 
Galvą žemyn lenksiu, — 
Nesukrovė motinėlė 
Dėl manęs kraitelio.

6. — Kloritokisi, mergužėle, 
Tėveliui lig žemei, 
Kloniokisi, lelijėle, 
Tėveliui lig žemei.

10. — Kloniokisi, mergužėle, 
Broleliui lig žemei, 
Kloniokisi, lelijėle, 
Broleliui lig žemei.

7. — 0 kad ir aš kloniosiuos, 
Galvą žemyn lenksiu, — 
Neatskyrė tėvužėlis 
Dėl manęs dalelės.

11. — 0 kad ir aš kloniosiuos, 
Galvą žemyn lenksiu, — 
Neužtvėrė brolužėlis 
Dėl manęs darželio.

8. — Kloniokisi, mergužėle, 
Močiutei lig žemei, 
Kloniokisi, lelijėle, 
Močiutei lig žemei.

12. — Kloniokisi, mergužėle, 
Seselei lig žemei, 
Kloniokisi, lelijėle, 
Seselei lig žemei.

13. — O kad ir aš kloniosiuos, 
Galvą žemyn lenksiu, — 
Nepasėjo seserėlė 
Dėl manęs rūtelių.

*632
Bakšaitienė

1. Netoli leisiu, 
Toli lydėsiu, 
Lig dimijono, į % 
Rūtų darželio. J

2. Aš iššaudysiu 
Girios paukštelius, 
Kad nebaidytų 
Bėrų žirgelių;

3. Aš išgenėsiu 
Pušų šakeles, 
Kad nenubrauktų 
Jos vainikėlio.

4. Ei, čiulba rykau 
Raibi paukšteliai, 
Kad mes važiavom 
Viešais keleliais.
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5. Ei, vysta linksta 
Pušų šakelės, 
0 vis į šalį, 
Į vieškelėlį.

6. Ir privažiavau 
Margą dvarelį, — 
Tai alsiai žvengė 
Bėri žirgeliai;

1. Ant tėvelio dvaro 
Žėlė žolynėliai, 
Žėlė, žėlė žolynėliai, Į » 
Balti dobilėliai. j

2. Veskite žirgelius 
Į žalią lankelę, 
Priganykit bėrus žirgus 
Žalioje lankelėj.

3. Žirgai priganyti, 
Dvare pastatyti, 
0 jau mūsų seserėlė 
Seniai parėdyta;

4. Seniai parėdyta, 
Suole pasodinta, 
Ant galvelės vainikėlis, 
Pati kaip roželė.

5. Ateina stiklelis 
Staleliu gerdamas, — 
Ui, ui, ui dievulėliau, 
Ant ko aš užgersiu?

7. Tai alsiai žvengė 
Bėri žirgeliai, 
Tai graudžiai verkė 
Jauna seselė.

8. Kas tie sveteliai, 
Kas do sveteliai 
Vidury dvaro 
Vis uliavoja?

633
Gotautienė

6. Gerti užgersiu, 
Ale nepakelsiu, 

k Kuo tolesnį ar mielesnį,
Aš savo mieliausią.

7. Ant tėvelio dvaro 
Dvi liktuži dega, 
0 jiau mūsų seserėlę 
Per laukelį veža;

8. Per laukelį veža, 
Pulkelis lydėjo, — 
Jau sudievu žalioms rūtoms, 
Jau daugiau neskinsiu;

9. Jau daugiau neskinsiu, 
Vainiką nepinsiu, 
Aš ant savo galvužėlės 
Daugiau nedėvėsiu;

10. Ant savo galvelės 
Daugiau nedėvėsiu, 
Su seselėms, su jaunosioms, 
Daugiau nekalbėsiu.
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634
Gotautienė

Plg. 623 dainą

1. Beauštant! aušrelė, 
Betekanti saulelė, 
Kelk, seserėle, 
Mano viešnele, 
Ar dar tu n’išmiegojai?

2. Pinkisi vainikėlį, 
Dėkisi ant galvelės, 
Tavo sveteliai, 
Balti broleliai, 
Balnoj bėrus žirgelius.

3. Aš pas savo tėvelį, 
Aš pas savo senąjį, 
Aš nusišėriau 
Bėrą žirgelį 
Grynomis avižėlėmis.

4. Aš savo žirgužėlį, 
Aš savo juodbėrėlį, 
Aš pažabočiau 
Bėrą žirgelį 
Aukselio kamanėlėmis.

5. Aš savo žirgužėlį, 
Aš savo juodbėrėlį, 
Aš pakinkyčiau 
Bėrą žirgelį
Į margą karietėlę.

6. Kad važiavau per lauką. 
Per močiutės laukelį, 
Ei, šokin mudrin

2 k. Bėras žirgelis, 
Nedagaun nė žemelės.

7. Kad važiavau per antrą. 
Per močiutės laukelį, 
Tai gražiai bėgo 
Bėras žirgelis, 
Galvelę palenkdamas.

8. Privažiavau dvarelį, 
Anytėlės vartelius, 
Aš ir pamačiau 
Savo vargelį 
Prie anytos vartelių.

9. Kad išeitų brolelis, 
Išsineštų kardelį, 
O kad iškirstų 
Mano vargelį 
Iš anytos vartelių.

10. Ir išėjo brolelis 
Su šviesiuoju kardeliu, 
O ir iškirto 
Vartų lentelę,’ 
Tik ne mano vargelį;

11. Ir iškirto lentelę, 
Tik ne mano vargelį, — 
Vargai šakojo, 
Vargai lapojo, 
Vargai vartuos žydėjo.
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635
Pallenė

Plg. 623 ir 634 dainas

1. Gieda raibi gaideliai, 7. Kad važiavau per antrą,
Aušta balta aušrelė, Per anytos laukelį,
Kelk, dukrele, 1 Šalimis jojo
Daržo rūtele, |2 k. Jau dieverėliai,
Ar dar tu n’išmiegojai?] Martelę graudindami.

2. Nusipinki vainikėlį, 8. Privažiavau dvarelį,
Užsidėk ant galvelės, Anytėlės vartelius,
Jau seniai laukia 0 čia bežydi
Balti broleliai, Mano vargelis
Žirgeliai pakinkyti; Anytėlės varteliuos.

3. Stov žirgai pakinkyti, 9. Bene išeitų broleliai
Ant dvaro pastatyti, Su šviesiaisiais kardeliais,
Kelk, dukrele, Bene iškirstų
Balta gulbele, Mano vargelį
Eik į rūtų darželį. Iš anytos vartelių.

4. Anksti rytelį kėliau, 10. Broleliams pagailėjo,
Į daržužėlį ėjau, Jauniesiems pagailėjo,
0 aš nerandu 0 ir iškirto
Darže rūtelių, Vartų lentelę,
Ant rūtų vainikėlio. Bet ne mano vargelį.

5. Ant pastovėlio stojau, 11. Reiks man vargelį vargti
Į vežimėlį sėdau, — Ir ašarėles braukti, —
O jau sudievu Ui, ui, ui dievai,
Tėvui močiutei, Dievuliau mano,
Broleliams ir seselėms. Prapuldžiau jaunas dienas.

6. Kad važiavau per lauką, 12. Vargai vartus kilnojo,'
Motinėlės laukelį, Vargai mano šakojo,
Šalimis jojo Vargai šakojo,
Balti broleliai, Vargai lapojo,
Seselę ramindami. Vargai vartuos žydėjo.
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636
Norvilienė

. 1. Kad mudu buvov 
Du jaunu broleliu, — 
Kur mudu eisiv, 12 k 
Ten graudžiai verksiv. J

2. Eisiv į staldą, 
O į staldelį 
Pasižiūrėti 
Bėrų žirgelių.

3. Tebėra stalde 
Bėri žirgeliai, 
O nėra, nėra 
Mūsų brolelio.

4. O kaip mum ilgu 
Be brolužėlio, 
Bėriems žirgeliams — 
Be valdonėlio,

5. O kaip jam ilgu 
Be tėvužėlio, 
Mėlynam karveliui — 
Be pušynėlio.

6. Kad mudvi buvov 
Dvi jauni seseli, — 
Kur mudvi eisiv, 
Ten graudžiai verksiv.

7. Eisiv j daržą, 
O j darželį, 
Pasižiūrėsiv 
Žalių rūtelių.

8. Tebėr daržely 
Žalios rūtelės, 
O nėra, nėra 
Mūsų seselės.

9. O kaip mum ilgu 
Be seserėlės, 
Žalioms rūtelėms — 
Be ravėjėlės.

10. O kaip jai ilgu
Be motinėlės, 
Raibai gegelei — 
Be beržynėlio.

*637

Gotautienė

(Išleidus dukrą, dainuoja su šokiu)

1. Užteka saulužė, 
Daulėliu, lėliu, 
Aplinkui dangužį, 
Daulėliu.
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2. — Apeiki, sauluže, daulėliu, lėliu, 
Aplinkui oružį, daulėliu.

3. Paskaityk, sauluže, daulėliu, lėliu, 
Ar visos žvaigždutės, daulėliu.

4. — Jau skaitau neskaitau, daulėliu, lėliu, 
Jau vienos ir nėra, daulėliu,

5. Šviesiausios žvaigždužės, daulėliu, lėliu, 
Kur anksti užtekėjo, daulėliu,

6. Kur anksti užtekėjo, daulėliu, lėliu, 
Ir vėlai nusileido, daulėliu.

7. Užteka saulužė, daulėliu, lėliu, 
Aplinkui dangužį, daulėliu,

8. Apeiki, motuše, daulėliu, lėliu, 
Aplinkui dvaružj, daulėliu.

9. Paskaityk, motuše, daulėliu, lėliu, 
Ar visos dukružės, daulėliu.

10. — Jau skaitau neskaitau, daulėliu, lėliu, 
Jau vienos ir nėra, daulėliu,

11. Vyriausiosios dukružės, daulėliu, lėliu, 
Kur anksti atsikėlė, daulėliu,

12. Kur anksti atsikėlė, daulėliu, lėliu, 
Ir vėlai atsigulė, daulėliu.

637a

Dabkuvienė

13. Linelių verpėjėlės, daulėliu, lėliu, 
Drobelių audėjėlės, daulėliu,

14. Šienelio grėbėjėlės, daulėliu, lėliu, 
Rugelių piovėjėlės, daulėliu.

(Posmai nuo 1 ligi 12 kaip 637 dainoje)



12. PER SUGULTUVES*

•638
Bakšaitienė

1. Aluti geltonasis, 
Miduti raudonasis, 
Mergužėle skaistveidužėle, 
Merguže skaistveiduže.

2. Abudu mudu jaunu, 
Abudu mudu magu, 
Kas mudu anksti prikels, 
Anksti rytelį budins?

3. Gaidužiai raibūnužiai, 
Gaidužiai kėlėjužiai 
Tai mudu anksti prikels, 
Anksti rytelį budins.

4. Samdysiv šeimynužėlę, 
Samdysiv šeimynužę, 
Ale ne tinginužėlę, 
Ale ne miegalužę.

5. Dirbs mumia šeimynužėlė, 
Dirbs muma šeimynužė 
Žalioj lankoj šienužėlį, 
Baltuosius dobilužius.

•639
Cvirkienė

Var. 638

1. Aluti geltonasis, (2 k.) 
Krosyk mano veidužius,

2. Bernuži brangvarduži, 
Ramink mano širdužę.

3. Abudu mudu jaunu, 
Ir šeimynužė jauna,

4. Kas mudu anksti prikels, 
Anksti rytužį budins?

5. Yra vyšnių sodužis,
(2 k.) Tam sodužy svirnužis,

6. Tam sodužy svirnužis, 
Tam svirnužy močiutė,

7. Tėvelio margi dvarai, 
Gieda raibi gaidužiai, -

8. Tai mudu anksti prikels. 
Anksti rytužį budins.

1 Parvažiavus po vinčiaus dainuojant, svočia išvakarėse nulydi jaunuosius į kieti. 
Svotbininkai dar šoka, žaimojas ir sugula seklyčioj ant ilginių šiaudų pramigti.
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640
Bakšaitienė

1. Alutį gėręs, 
Alužėlį gėręs, 
Nė dainelės nedainavau;

2. Brangvyną gėręs, 
Brangvynužį gėręs, 
Ir dainelę padainavau.

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

4. Lovelę daręs, 
Naująją padaręs, 
Ir mergelę paguldysiu.

5. Mergelę guldęs, 
Jaunąją paguldęs, 
Ir aš jaunas prie šalelės.

6. Mergyte mano, 
Pataikūne mano, 
Kuo aš tave nuraminsiu?

7. Sėski į laivelį, 
Bėgsiu per jūreles 
Į šią saldžią Ramų žemę,

8. Kur neaug rugeliai, 
Nelapoj kvieteliai, 
Tik šios saldžios vynuogėlės.

9. Nei tu ten sušilsi, 
Nei tu ten nušalsi, — 
Vynuogėlės berankiosi.

*641
Kazakauskienė

1. Ei malun, malūnuži, 
Pilkasis karveluži,

2. Lėk į jūres maružes, 
Gerk marių vandenužį,

3. Gerk marių vandenužį, 
Begerdamas paklausyki,

4. Begerdamas paklausyki, 
Ką mergužė kalbėjo,

5. Patalėlį klodama 
Ir seną guldydama:

6. „Gulk, senas, pataluose, 
Kaip šiekšta rūdynuose,

7. Aš prie tavo šalužės, 
Kaip dilgė prie tvoružės.

8. Ei malūn, malūnuži, 
Pilkasis karveluži,

9. Lėk į jūres maružes, 
Gerk marių vandenužį,

10. Gerk marių vandenužį, 
Begerdamas paklausyki,
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11. Begerdamas paklausyki, 
Ką mergužė kalbėjo,

12. Patalėlį klodama 
Ir jauną guldydama:

13. „Gulk, jaunas, pataluose, 
Kaip šilkas atlasuose,

14. Aš prie tavo šalužes, 
Kaip rūta prie galvužės.“

642
Norvilienė

Var. 792, 849

1. Devyni metai — 
Ne viena diena, 
Kai rūteles pasėjau, — 
Nė diegužis nedygo,

2. O ir išdygo 
Žalia rūtelė 
Su devynioms šakelėms, 
Viršūnėlėj kvietkelė,

3. O kas šakelė — 
Raiba gegelė 
Kukavo ryts vakarėlis 
Ir vidury dienelės,

4. Lig iškukavo, 
Lig išlakštavo 
Nuo močiutės dukrelę 
Į svetimą šalelę.

5. Kai iškukavo, 
Kai išlakštavo, 
Ir gegutė išlėkė, 
Ir rūtelė pavyto.

6. Važiavau lauką, 
Važiavau antrą, 
N’įkalbinau mergelės, 
N’įkalbinau jaunosios.

7. Kai privažiavau 
Žalią girelę, 
Kalbin mane mergelė, 
Kalbin mane jaunoji:

8. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Noriu girios paukštelio.

9. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Užrūdijus plintelė. (2 k

10. Važiavau lauką, 
Važiavau antrą, 
N’įkalbinau mergelės, 
N’įkalbinau jaunosios.

11. Kai privažiavau 
Jūres mareles, 
Kalbin mane mergelė, 
Kalbin mane jaunoji:
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12. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Noriu marių žuvelės. (2 k.)

13. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Nemegzdinau tinklelio, 
Nekaldinau irklelių.

14. Važiavau lauką, 
Važiavau antrą, 
N’įkalbinau mergelės, 
N’įkalbinau jaunosios.

15. Kai privažiavau 
Margą dvarelį, 
Kalbin mane mergelė, 
Kalbin mane jaunoji:

16. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Noriu saldaus miegelio. (2 k.)

17. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Eik į aukštą svirnelį, 
Gulk į margą lovelę

18. Po patalėliais, 
Po perynėliais 
Su jaunuoju berneliu. (2 k.)

643
Bakšaitienė

1. Devyni metai — 
Ne viena diena, 
Kai daržužy nebuvau, 
Daržo duris nevėriau,

2. O kai pravėriau 
Daržo dureles, — 
Išaugusios rūtelės 
Į devynias šakeles,

'3. O kas šakelė — 
Raiba gegelė 
Kas rytužį kukavo, 
Vakaružį alsavo,

4. Lig iškukavo, 
Lig išalsavo 
Nuo močiutės dukrelę. 
Nuo brolužių seselę.

5. Kai iškukavo, 
Kai išalsavo, 
Pati pirma išlėkė 
Į anytos dvarelį.
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*644
Šopytė

Var. 320

1. Ei, gėriau, gėriau, 
Gerdamas dūmojau: 
Kur šią naktį pernakvosiu, 
Nakvynužę gausiu.

2. Ai, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj našlelę, — 
Aš ten josiu, pernakvosiu, 
Nakvynužę gausiu.

3. Ai, kloja, kloja 
Našlė patalėlį, 
Kloja našlė patalėlį 
Trijų perynėlių;

4. Ai, deda, deda 
Ji man po galvele, 
Deda manei po galvele 
Pūkų priegalvėlį;

5. Ai, guli, guli 
Našlė prie šalelės, 
Guli našlė prie šalelės 
Kaip ledo lytelė;

6. Ai, gieda, gieda 
Raibieji gaideliai, — 
Ai, giedokit, neperstokit, 
Trumpinki! naktelę.

7. Ai, kietas, kietas 
Našlės patalėlis, 
Kietas našlės patalėlis 
Trijų perynėlių.

8. Ai, gėriau, gėriau, 
Gerdamas dūmojau: 
Kur šią naktį pernakvosiu, 
Nakvynužę gausiu.

9. Ai, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj mergelę, — 
Aš ten josiu, pernakvosiu, 
Nakvynužę gausiu.

10. Ai, kloja, kloja 
Merga patalėlį, 
Kloja merga patalėlį 
Trijų akmenėlių;

11. Ai, deda, deda 
Ji man po galvele, 
Deda manei po galvele 
Raudoną plytelę;

12. Ai, guli, guli 
Merga prie šalelės, 
Guli merga prie šalelės 
Kaip mano širdelė.

13. Ai, gieda, gieda 
Raibieji gaideliai, — 
Negiedokit, ga’dužėliai, 
Ilginkit naktelę;

14. Ai, minkštas, minkštas 
Mergos patalėlis, 
Minkštas mergos patalėlis 
Trijų akmenėlių.

544



645
Norvilienė

I. O tu, liepa, liepa žalioji,1 
Graži tavo viršūnėlė: J

2. Viršūnėlė aukso žiedelio. 
Liemenėlis sidabrėlio.

•3. Po ta liepa, po ta žaliąja, 
Ten stovėjo nauja lovelė;

4. Prie tos lovos, prie tos naujosios. 
Ten stovėjo margas krėslelis;

5. Tam krėslely, tame margajam. 
Ten sėdėjo jauna mergelė.

6. — Ei bernuži, bernuži mano. 
Kur tu mane jauną padėsi?

7. — Dar aš turiu seną tėvelį, 
Tur tėvelis margą dvarelį,

8. Tur tėvelis margą dvarelį, 
Ten parvesiu jauną mergelę.

9. Tėvužėlis vaikščiodamas. 
Šeimynėlę budindamas:

10. — Kelki, mano šeimynėle, 
Kelki, mano darbininkėliai!

11. Artojėlius pamigdydams, 
Sienpiūvėlius pribudindams;

12. Artojėlių juodas purvelis, 
Sienpiūvėlių šalta raselė;

13. Artojėlių sunki žagrelė, 
Sienpiūvėlių lengvas dalgelis

14. Motinėlė vaikščiodama, 
Dukrytėles budindama:

15. — Kelkit, mano dukterėlės, 
Kelkit, mano darbininkėlės!

16. Audėjėles pamigdydama, 
Verpėjėles pribudindama;

17. Audėjėlių šviesi dienelė, 
Verpėjėlių tamsi naktelė;

18. Audėjėlių sunkios staklelės. 
Verpėjėlių lengvas ratelis.

•646
Duobienė

Var. 644

I. Ai, gėriau, gėriau, 
Gerdamas dūmojau: 
Kur aš josiu, pernakvosiu. 
Nakvynužę gausiu.

2. Ai, jojau, jojau, 
Jodamas dūmojau: 
Ten aš josiu, ten nakvosiu. 
Nakvynužę gausiu.

35 Lietuviškos svotbinės dainos. I

3. Ai, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj našlelę, — 
Ten aš josiu, ten nakvosiu. 
Nakvynužę gausiu.

4. Ai, klojo, klojo 
Našlė patalėlį, 
Klojo našlė patalėlį 
Penkių akmenėlių:

545



5. Ai, dėjo, dėjo 
Manei po galvele, 
Dėjo manei po galvele 
Raudonas plyteles;

6. Ai, guli, guli 
Našlė prie šalelės, 
Guli našlė prie šalelės 
Kjaip girioj šiekštelė.

7. Ai, gieda, gieda 
Raibieji gaideliai, — 
Jūs giedokit, nenustokit, 
Trumpinkit naktelę;

8. Ai, kietas, kietas 
Našlės patalėlis, 
Kietas našlės patalėlis, 
Jau aš Išmiegojau.

9. Ai, jojau, jojau. 
Jodamas dūmojau, 
Kur aš josiu, kur nakvosiu, 
Nakvynužę gausiu.

10. Ai, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj mergelę, — 
Ten aš josiu, ten nakvosiu. 
Nakvynužę gausiu.

11. Ai, klojo, klojo 
Merga patalėlį, 
Klojo merga patalėlį 
Penkių priegalvėlių;

12. Dėjo man po šonu 
Pūkų patalėlius, 
Dėjo manei po galvele 
Penkis priegalvėlius;

13. Ai, guli, guli 
Merga prie šalelės, 
Guli merga prie šalelės 
Kaip darže rūtelė;

14. Ai, gieda, gieda 
Raibieji gaideliai, 
Jūs giedokit ir nustokit, 
Ilginkit naktelę;

15. Ai, minkštas, minkštas 
Mergos patalėlis, 
Minkštas mergos patalėlis. 
Aš neišmiegojiau.

647
Zilaitienė

Var. 644

1. Ei, gėriau, gėriau, 
Gerdamas dūmojau: 
O kur aš josiu, 
Kur aš pernakvosiu.

2. Ei, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj našlelę, — 
O ten nujosiu, 
Ten aš pernakvosiu.
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3. Ei, kloja, kloja 
Našlė patalėlį, 
Kloj patalėlį 
Penkių akmenėlių;

4. Ei, deda, deda 
Našlė po galvele, 
Ded po galvele 
Raudoną plytelę;

5. Ei, veda, veda 
Mane į svirnelį, 
Ei, guldo, guldo. 
Guldo į lovelę;

6. Ei, guli, guli 
Našlė prie šalelės, 
Gul prie šalelės 
Kaip ledo lytelė.

7 Ei, gėriau, gėriau, 
Gerdamas dūmojau: 
O kur aš josiu, 
Kur aš pernakvosiu

8. Ei, jaučiu, jaučiu 
Pakelėj mergelę, — 
O ten aš josiu, 
Ten aš pernakvosiu

9. Ei, kloja, kloja 
Merga patalėlį, 
Kloj patalėlį 
Penkių perynėlių;

10. Ei, deda, deda 
Merga po galvele. 
Ded po galvele 
Pūkų priegalvėlį;

11. Ei, veda, veda 
Mane į svirnelį. 
Ei, guldo, guldo 
Su jauna mergele.

12. Ei, guli, guli 
Merga prie šalelės. 
Gul prie šalelės 
Kaip mano širdelė

13. Ei, gieda, gieda 
Raibieji gaideliai. 
Dar n’iškalbėjau 
Meiliųjų žodelių;

14. Ei, sodin, sodin 
Mane už stalelio. 
Ei, užger, užger 
Rincku vynužėliu

*648
Blažienė

Var. 356, 376, 528, 531

1. Salta žiemelė, 
Salts rudenėlis, 
Salta manei 
Vienam gulėti.

2. Parduočiau žagrę 
Ir palšus jaučius, 
Aš samdyčiau 
Sau gulovėlę.
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3. 0 ir išgirdo 
Jauna mergelė, 
Po svirnelį 
Vaikščiodama:

4. — Neparduok žagrės. 
Nei palšų jaučių. 
Aš tau būsiu 
Gulovėlė:

5. Plonai suverpsiu. 
Tankiai išausiu. 
Aš prigulsiu 
Prie šalelės:

•649
Rinkytė

i. Salia kelio vieškelėlio 
Augo žalia liepužėlė, 
E, o, 
Augo žalia liepužėlė.

2. Ant liepelės viršūnėlės 
Kukuoj raiba gegužėlė.
E, o, 
Kukuoj raiba gegužėlė.

3 Ei gegute tu raiboji, 
Parodyk man vieškelėlį.
E, o, 
Parodyk man vieškelėli;

4. Parodyk man vieškelėlį 
Ant šio didžio dvaružėlio.
E, o, 
Ant šio didžio dvaružėlio;

6. O aš prigulsiu 
Tau prie šalelės 
Kaip rūtelė 
Prie galvelės.

7. 0 gieda, gieda 
Raibi gaideliai 
Šioj tamsioje 
Naktužėlėj.

8. Dar n'iškalbėjov 
Meilių žodelių, 
Pradėj gaideliai 
Jau negiedoti.

5. Ant šio didžio dvaružėlio. 
Ant uošvelės kiemužėlio. 
E, o, 
Ant uošvelės kiemužėlio;

6. Ant uošvelės kiemužėlio, 
Kur aug mano mergužėlė. 
E, o, 
Kur aug mano mergužėlė;

7. Kur aug mano mergužėlė, 
Ten slauniausia giminėlė. 
E, o, 
Ten slauniausia giminėlė.

8. — Ei mergele lelijėle, 
Ar negaila tau rūtelių.
E, o, 
Ar negaila tau rūtelių?
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9. — Kad ir gaila, pergailėjo. 
Jau širdelė perskaudėjo, 
E, o, 
Jau širdelė perskaudėjo:

10. Jau aš jųjų ir neskinsiu. 
Vainikėlio ir nepinsiu, 
E, o, 
Vainikėlio ir nepinsiu;

11. Vainikėlio ir nepinsiu, 
Ant galvelės nenešiosiu.
E, o, 
Ant galvelės nenešiosiu;

12. Ant galvelės nenešiosiu, 
Su seselėms nevaikščiosiu.
E, o, 
Su seselėms nevaikščiosiu.

650

Kaslulienė

I. Užsidegčiau tris žvakeles, 
Pažiūrėčiau j akeles. 
Ar bus mano lygi?

2 k.
3. — Bernuži levendruži, 

Kai nujosi pas mergužę. 
Nebūk labai mandras:

2. Dega žvakė visa liepsna. 
Tai mergytės visa tiesa. 
Tai bus mano lygi.

4. Nekelk vartų- iki galo, 
Neduok žirgui visos valios. 
Nevirkdink mergelės

5. — Kelsiu vartus iki galo. 
Duosiu žirgui visą valią, 
Virkdinsiu mergelę.

•651

Viksvytė

(Kai sugultuvėms įleidžia į svirną)

1. — Eiki, eik, berneli, 
Pasienėliu eiki, 
Nesumynioki 
Tu patalėlių mano.

2. — Tu nesirūpink. 
Mergužėle mano. 
Aš užmokėjau 
Už patalėlius tavo
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3. — Netiesa, berneli. 
Netiesą tu kalbi, — 
Dar neužmokėjai 
Už patalėlius mano

*652
Viksvytė

1 . Apynėlis bijo vėjo, 
Puronėlis bijo vėjo, 
Ei, kuč dūda, dam, dam, dam. 
Kuč dūdelė, dam, dam, dam.

2 Kad bijotų, n’išbijotų, 
Aukštam sode nekybotų, 
Ei, kuč dūda, dam, dam, dam. 
Kuč dūdelė, dam, dam, dam.

i Mergužėlė bijo vyro, 
Lelijėlė bijo vyro, 
Ei, kuč dūda, dam, dam, dam. 
Kuč dūdelė, dam, dam, dam

4. Kad bijotų, n’išbijotų, 
Nė už vyro netekėtų, 
Ei, kuč dūda, dam, dam, dam. 
Kuč dūdelė,.dam, dam, dam.

5. Eikš, mergele, j lovelę, 
Atsigulsi prie šalelės, 
Ei, kuč dūda, dam, dam, dam. 
Kuč dūdelė, dam, dam, dam

6. Aš prispausiu prie šonelio 
Ir priglausiu prie širdelės, 
Ei, kuč dūda, dam, dam, dam. 
Kuč dūdelė, dam, dam, dam.

653
Pavalkienė

1. Eisva mudu abudu
Į žalią girelę, abudu. (2 k.)

‘2. Kirsiva mudu abudu
Žaliąją liepelę, abudu.

3. Skaldysiv mudu abudu 
Baltąsias lenteles, abudu

4. Dirbsiva mudu abudu 
Naująją lovelę, abudu.

5. Gulsiva mudu abudu
Į margą lovelę, abudu.
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‘654
Vidikytė

(Dainuoja grįžtant iš klėties, kai motina nuveda jaunuosius, 
suguldo ir raktą sau paima)

1. Užritino akmenėlį 
Ant svirno durelių, 
Užrakino svirno duris 
Su aukso rakteliu.

2. Šokit, sesės žemuogėlės 
Ale netrinkėkit, 
O kad mano martytėlė 
Saldžiai išmiegotų.

3. Šokit, broliai pentinuoti, 
Ale netrinkėkit, 
O kad mano sūnytėlis 
Saldžiai išmiegotų.

*655
Gotautienė

1 Ar aš nesakiau 
Savo seselei: 
Neik per linų laukelį, 1 2 k 
Žalių linų laukelį: J

2. Ei, užkris, užkris 
Už vainikužio 
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis.

3. Ar vėjas pūtė. 
Ar sodai ūžė, 
Ar lelija lingavo, 
Kaip lendružė siūbavo?

4. Ei, verkė, verkė 
Mūsų seselė, 
Per aslužę eidama, 
į suolužį sėsdama.

5. Ei, cit, neverki, 
Mūsų sesele, 
Rytoj dar graudžiau verksi. 
Rytoj graudžiau raudosi:

6. Ims vainikėlį, 
Dės muturėlį, 
Virkdins tavo širdelę, 
Dilgys skaisčius veidelius.

7. Devyni metai
Kaip viena diena, — 
Visam tavo amželiui. 
Pakol gyva galvelė.



13. PER SUKELTUVES IR DEDANT MUTURĄi

1 Trečiadienio rytmetį vieni vestuvininkai juokdariai kiloja jaunuosius, užlipę ant 
stogo ir tarškindami su mintuvais, brązgindami klėties duris su pagaliukais, o kiti, apsi 
kaišę rūtomis, parėdę vežimą šiaudų ryšiais ir žolynais ir pakinkę šešis arklius pratiega, 
važiuoja su muzika į kaimynus paieškoti ir parvežti svočią. Svočia, atvažiavus į svotbos 
namus, iš vežimo su muzika eina stačiai į klėtį kelti jaunųjų ir rėdyti jaunosios galvą 
Išpynus jaunosios kasas ir uždėjus jai raudoną šilkų čepčių, svočia uždeda ant čepčiaus 
Šliką arba muturą, ar gobtūrą. Rėdant jaunąją, svotba klėty geria, dainuoja ir šoka

*656

Samuolienė

1. — Gegute raiboji, 
Kur šiąnakt nakvojai?

9. — Šešiuke jaunoji, 
Kur šiąnakt nakvojai?

2. — Sodely obely 
Po žaliais lapeliais.

10. — Svirnely lovelėj, 
Marguos patalėliuos.

3. — Gegute raiboji. 
Ką tu ten palikai?

11. — Šešiuke jaunoji, 
Ką tu ten palikai?

4. — Palikau užmiršau 
Raibąją plunksnelę.

12. — Palikau užmiršau 
Rūtų vainikėlį.

5. Aš prašyčiau sakalėlį, 
Tą raibą paukštelį,

13. Aš prašyčiau brolužėlį 
Baltą dobilėlį,

6. 0 bene atvaduotų 
Raibąją plunksnelę.

14. 0 bene atvaduotų 
Mano vainikėlį.

7. Gana prašiau, gana meldžiau 15.
Tą raibą paukštelį.

Gana prašiau, gana meldžiau 
Jaunojo brolelio,

8. 0 tik man n’atvadavo 
Raibosios plunksnelės.

16. 0 tik man n’atvadavo 
Jaunųjų dienelių.
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*657
Veličkienė

I. — Kelk, mano mergyte. 
Ilgai miegi, 
Balta lelijėle, 
figai miegi.

2. Jau tavo sveteliai 
Už stalelio 
Ir bėri žirgeliai 
Ant dvarelio.

3. — Paduok, bernužėli. 
Vainikėlį
Ir prie vainikėlio 
Kaspinėlius.

4. — Atsitrauk, mergyte 
Klastorkėle, 
Jaunų bernužėlių 
Viliokėle:

5. Tavo vainikėlis 
Ant galvelės, 
Šilkų kaspinėliai 
Prie kaselių.

6. — Kelki, bernužėli. 
Ilgai miegi, 
Mano dobilėli. 
Ilgai miegi.

7. Nėra pentinėlių 
Ant kojelių, 
Kiaunių kepurėlės 
Ant galvelės.

8. — Traukis, mergužėle 
Salbierėle: 
Tebėr pentinėliai 
Ant kojelių;

9. Tebėr pentinėliai 
Ant kojelių, 
Kiaunių kepurėlė 
Ant galvelės.

*658
Mikštienė

Plg. 825

1. Kur žiba žiburužiai, 
Kur dega dvi liktuži, 
Ar lauk mano motinėlė 
Manęs jaunos pareinant?

2. Jau visi yr sugulę, 
Jau visi yr išmigę, 
O dar mano motinėlė 
Man vartelius atkėlė.
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3. Man vartelius keldama, 
Labai graudžiai verkdama. 
Klausinėjo dukrytėlės: 
— Beg su visu pareini?

4. Dukrelė man atsakė, 
Jaunoji man atsakė: 
— Palydėjau jaunas dienas 
Su vienu vakarėliu.

5. Po močiutės varteliais 
Augo žalia liepelė.
— Ei liepele šimtšakėle. 
Keta tave pakirsti.

6. — Kad ir mane pakirsit, 
Sakeles pagenėsit, 
Išauš šilta vasarėlė, 
Žaliuos mano šakelės.

7. — Ei sakalai, sakalai. 
Tu raibasis paukšteli, 
Nulėk jūres maružėles. 
Parnešk man vainikėlį.

8. — Ne, aš negaliu lėkti, 
Negaliu nei puruoti, 
Dūmoju: „Man sparnužėliai 
Ir raibosios plunksnelės.*'

658a

Jurgaičiukė 

Var. 658

(Stovint kieme parvažiavus iš vinčiaus)

1. Jau visi yr išgulę, 
Jau visi yr išmigę, 
O dar mano motušėlė 
Man vartelius atkėlė.

2. — O kur buvai, dukrele. 
O kur buvai, jaunoji, 
Kur užkrito tau raselė 
Už gelsvųjų kaselių?

3. — Motuše, rugius rišau, 
Senoji, rugius rišau, — 
Ten užkrito man raselė 
Už gelsvųjų kaselių.

*659
Bakšaitiene

Var 1073

I Aš noriu miego labai, 
Saldaus miegelio labai. 
Aš neturiu kur gulti, 1 
Galvužę pasidėti. J

2. Eik čia, mano mergužėle, 
Gulk ant mano kelužėlių. 
Gulk ant mano kelužėlių. 
Ant baltųjų rankužių
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3. Užmigdama palikau. 
Pabusdama neradau 
Ant galvos vainikužio. 
Ant rankužių žiedužio.

5. Aš pažinau vainikėlį, 
Aš savo žaliukužėlį, 
Ant mošelės galvužės. 
Ant geltonų plaukužių.

4. Aš pažinau žiedužėlį. 6. Tas mano vainikužėlis,
Aš savo auksinužėlį, Tas mano žaliukužėlis.
Ant dieverio rankužių, 
Ant kumpojo pirštužio

*660

Blažienė

1. Aš per naktelę 4.
Nemigau, 
Vis vainikėlį 
Vaktavau (dabojau).

2. Aš ant aušrelės 5.
T’užmigau, 
Nė vainikėlio 
Neradau.

3. Aš per dienelę 6.
Perverkiau, 
0 nė burnelės 
Neprausiau.

7. Aš nuraminčiau 
Širdužę 
Meiliais žodeliais 
Bernužio.

Tai jis gražiai žaliavo, 
Kaspinužiai blizgavo.

Aš nusiprausčiau 
Burnužę 
Žalių rūtelių 
Rasuže,

Nusišluostyčiau
Burnužę
Raudonų rožių 
Kvietkuže,

Aš parėdyčiau
Galvužę
Žalių šilkelių
Kuskuže.
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*661

Gotautienė

I. Ar aš tau nesakiau, 
Ar aš nekalbėjau, —

2. Buvo tau neklausyti, 
Ką Mariutė sakė:

3. Sermėgėlė išrašyta, 
Nuo Mariutės išprašyta

4. Ar aš tau nesakiau, 
Ar aš nekalbėjau, —

5. Buvo tau neklausyti. 
Ką Mariutė sakė:

6. Kelinėlės išrašytos, 
Nuo Mariutės išprašytos

7. Ar aš tau nesakiau. 
Ar aš nekalbėjau, —

8. Buvo tau neklausyti. 
Ką Mariutė sakė:

9. Marškinėliai išrašyti, 
Nuo Mariutės išprašyti

10. Ar aš tau nesakiau. 
Ar aš nekalbėjau, —

11. Buvo tau neklausyti. 
Ką Mariutė sakė:

12. Kepurėlė išrašyta, 
Nuo Mariutės išprašyta.

13. Ar aš tau nesakiau. 
Ar aš nekalbėjau. -

14. Buvo tau neklausyti. 
Ką Mariutė sakė:

2 k

15. Pirštinėlės išrašytos, 
Nuo Mariutės išprašytos.

(Taip dainuoja dar: tymo balnas, aukso kilpos, kamanėlės, 
bers žirgelis)

662
Pavalkiene

Var. 49. 99. 220. D 768. 786, 793

1. Ei, liustas, liustas, 1$ 
Bus kieme pūstas, Į 
Liustas mano mergelės, į 2 (< 
Už du šimtu mylelių. J

2. O viešu keleliu 
Šimtas mylelių, 
O antru du šimteliu 
Šios žaliosios girelės.
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3. Aš nusieičiau 
Į tą girelę, 
Aš nusieičiau 
[ tą žaliąją, 
Pakirsdinčiau liepelę, 
Išskaldinčiau lenteles

4. — O ką darysi 
Iš mano šakų. 
Ką išmislysi 
Iš liemenėlio?
— Iš šakužių— lovelę.
Liemenužio — vygelę.

5. — O ką guldysi 
Į tą lovelę, 
O ką vygiuosi 
Toje vygelėj?
— Pats gulsiu j lovelę. 
Mergelę — j vygelę.

6. — Kuo užmigdinsi 
Savo mergelę, 
Kuo užmigdinsi 
Savo jaunąją?
— Šiuo žaliuoju vyneliu. 
Brangiuoju bnangvynėliu.

7. — Kuo pribudinsi 
Savo mergelę, 
Kuo pribudinsi 
Savo jaunąją?
— Samdysiu špilmonėlį. 
Misingės trimitėlę.

8. — Kuo įkalbinsi 
Savo mergelę, 
Kuo įkalbinsi 
Savo jaunąją?
— Baltaisiais pyragėliais 
Raudonais obuolėliais.

9. Mano mergelė, 
Mano jaunoji, — 
Kaip ji saldžiai kvepėjo, 
Kaip ji meiliai kalbėjo.

663
Pavalkienė

1. — Broliukai žentukai, 
Laigonėli, 
Kur dėjai seselės 
Vainikėlį?

2. — Įmečiau, įmečiau
Į dunojų,
Į čystą vandenį.
Į ežerėlį.

3. — Nei tu pats, nei tu pats 
Parnešiosi, 
Nei kamui kitamui 
Dovanosi.
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664
Juškytė

Var. 665

1. Seselė kiemą šlavė, 
Šluodama graudžiai verkė.

7. Čia skyniau rutužėles. 
Čia pyniau vainikėlį.

2. — Ar šluoji, ar nešluoji, 
Tu čionai nevaikščiosi,

8. Čia pyniau vainikėlį, 
Nežinau, nė kur dingo:

3. Tu čionai nevaikščiosi, 
Vejelės nemindžiosi.

9. Ar kelužiu nuėjo, 
Ar vandeny nuskendo.

4. — Kad ir aš nevaikščiosiu. 
Vaikščios mano broleliai,

10. Ar vandeny nuskendo. 
Ar ugnužėj sudegė.

5. Vaikščios mano broleliai. 
Mindžios žalią vejelę.

11. Kad kelužiu nuėjo, 
Pažinčiau ant pėdelių.

6. Čia vakar vakarėlį,
Čia skyniau rūtužėles,

12. Kad vandeny nuskendo. 
Būt drumstas vandenėlis.

13. Kad ugnužėj sudegė, 
Pažinčiau ant pienelių.

665
Baltrušaičiukė

Var. 664

1. Seselė kiemą šlavė, 
Šluodama graudžiai verkė.

5. Vaikščios mano broleliai 
Vadžios bėrus žirgelius.

2. — Ar šluoji, ar nešluoji, 
Sesele, nevaikščiosi,

6. Mynios žalią vejelę, 
Skardys sierą žemelę.

3. Tu čionai nevaikščiosi, 
Vejužės nemyniosi.

7. Skardys sierą žemelę, 
Balnos bėrus žirgelius.

4. — Vaikščiosiu nevaikščiosiu,
Vaikščios mano broleliai,

8. Balnos bėrus žirgelius. 
Jos j svečią šalelę,
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9. Jos į svečią šalelę, 
Ieškos sau draugalėlės.

10. Ieškos siau draugalėlės. 
Ves žirgą į stainelę,

11. Ves žirgą j stainelę, 
Duos žirgui abrakėlio.

12. Duos žirgui abrakėlio. 
Šaltinio vandenėlio.

13. — Kur ims ji abrakėlio. 
Kur ims ji šaltinėlio?

14. — Svirnely abrakėlis. 
Ežere šaltinėlis.

15. Aš vakar vakarėlį 
Čia pyniau vainikėlį,

16. Čia pyniau vainikėlį. 
Uždėjau ant galvelės,

17. Uždėjau ant galvelės, 
Nežinau, nė kur dingo:

18. Ar ugnužėj sudegė. 
Ar vandeny nuskendo.

19. Ar vandeny nuskendo. 
Ar kelužiu nubėgo,

20. Ar kelužiu nubėgo.
Ar bernužis nuėmė.

21. Jei ugnužėj sudegė. 
Pažinčiau ant pienelių.

22. Jei vandeny nuskendo, 
Ant drumsto vandenėlio.

23. Jei kelužiu nubėgo, 
Pažinčiau ant pėdelių

24. Ne ugnužėj sudegė, 
Nei vandeny paskendo.

25. Nei kelužiu nubėgo, 
Tik bernužis nuėmė

26. Tas mano vainikėlis 
Aukso kūbkoj laikomas

27. Aukso kūbkoj laikomas, 
Rincku vynu mirkomas.

*666
Dabkuvienė 

(Po sukeltuvių)

— Bernyti mano. 
Jaunasis mano, 
O kur padėjai 
Tuos pentinėlius, 
Kur vakar šveitei?

2.

2 k.

— Per dvarą ėjau, 
Rankelėj nešiau, 
O paskui ėjo 
Du švogerėliu, — 
Bene jiems teko.
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3. — Mergyte mano. 
Jaunoji mano, 
O kur padėjai 
Tą vainikėlį, 
Ką vakar pynei?

4. — Per dvarą ėjau. 
Rankelėj nešiau, 
O paskui ėjo 
Dvi mošytėli, — 
Bene joms teko

5. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Kaip mudu būsiv, 
Kaip mes gyvensiv, 
Kaip mum dievs laikys?

6. — Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Dievas išlaiko 
Girios paukštelius. 
Laikys ir mudu.

•667
Bakšaitienė

l. — Ko nuliūdai, sesele. 
Ko nuliūdai, jaunoji, 
Kam nuleidai baltas rankas 
Ant savo kelelių:

2. Bene buvai daržely, 
Bene skynei rūteles, 
Bene tavo vainikėlis 
Darže ant rūtelių?

3. — Nei aš buvau daržely, 
Nei aš skyniau rūteles, 
Tai ne mano vainikėlis 
Darže ant rūtelių, —

4. Sesuo buvo daržely, 
Sesuo skynė rūteles, 
Tai seselės vainikėlis 
Darže ant rūtelių.

5. — Kad žinočiau — seselės. 
Kad žinočiau — jaunosios. 
Aš atimčiau j rankeles. 
Dėčiau ant galvelės:

6. Kad žinočiau — mergužės. 
Kad žinočiau — jaunosios. 
Aš paminčiau po kojelių 
Į juodą purvelį.

7. — Ko nuliūdai, broleli. 
Ko nuliūdai, jaunasis, 
Kam nuleidai baltas rankas 
Ant savo kelelių:

8. Bene buvai stainelėj, 
Bene šėrei žirgelį, 
Bene tavo kepurėlė 
Stainioj ant žirgelio?

9. — Nei aš buvau stainelėj. 
Nei aš šėriau žirgelį, 
Tai ne mano kepurėlė 
Stainioj ant žirgelio, —

10. Brolis buvo stainelėj. 
Brolis šėrė žirgelį, 
Tai brolelio kepurėlė 
Stainioj ant žirgelio.
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11. Kad žinočiau — brolelio, 
Kad žinočiau — jaunojo, 

v Aš atimčiau j rankelę, 
Dėčiau ant galvelės;

12. Kad žinočiau — bernužio, 
Kad žinočiau — jaunojo, 
Aš paminčiau po kojelių 
Į juodą purvelį.

668
Povilaičiukė

(Per sukeltuves klėty dedant muturą šoka ir dainuoja)

1. Rudmėsėlę paskyniau, 
Jos koteli pamyniau, 
Aukštyn šokau, rankas plojau, 
Rudmėsėlę garbavojau.

2. Rudmėsėlę tu mano, 
Roviau šaknį aš tavo, 
Aukštyn šokau, rankas plojau 
Į karklyną autus džioviau.

3. Motiejėli mažasis, 
Gale lauko rastasis, 
Bridai balą, radai galą, — 
Pilna barzda lakišių.

669
Sadauskienė

Var. 668

1. Rudmėsėlę paskyniau, 1 
Jos šaknelę pamyniau, |

2. Aukštyn šokau, rankas plojau, 
Rudmėsėlę garbavojau.

3. Gers grybas baravykas, 
Visų grybų pulkauninkas,

4. O ta lepšė pašlemėke — 
Visų grybų paskutinė.

5. Žaisk, dūda ragine, 
Šok, mergyte lelija, .

6. Kai tu nutekėsi, 
Tu tada nespėsi,

7. Kai tu sena būsi, 
Tada negalėsi:

8. Bus žilvičių stučkos, 
Putino karteliai,

9. Nieks tau nerūpės, 
Rankoj lazdelę turėsi.
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670
Januškytė

1. Trepu, trepu kaip treputė, 
Mano pati kaip bitutė, 
Ką tu, bala, pasenai, — 
Vakar vedžiau, neseniai!

2. Taip ji nori šokinėti, 
Kaip bitutė korinėti, — 
Kurių biesų pasenai, 
Vakar vesta, neseniai!

3. Mano bitės kaip karvikės, 
O bitukai kaip jautukai 
Nešė medų rezginėms.
O kur krovė? Daržinėj.

4. Kai praimsim daržiniukęr 
Gersim saldžią arielkutę, 
Gersim tūtuosim 
Ir susiedams duosim.

5. — Ei mergyte, ką čia turi, 
Skepetėle ką vyturi?
— Skepetėlėj obuoliai, 
O kišenėj riešutai.

6. Duosiu ponams obuolių, 
O mužikams riešutų, 
O mužikams riešutų, 
Kad neeitų prie kitų.

7. — Kakaryku, gaidužėli! 
— Labas rytas, mergužėle!
Atdaryk kamarėlę, 
Atiduok kepurėlę.

*671
Blažienė

l. Šokinėjo tribuliavo 
Apie mane jauną.

2. Man vainikas ne ant vieko, 
O berniukas cielam viekui;

3. Cebačiukai be aulų, 
Nėra nė dvare tokių.

4. Vakar vedžiau jauną. 
Šiandien radau seną,

5. Vakar vedžiau, neseniai,. 
Kurių biesų pasenai?

6. Nuvažiavo į malūną 
Su rugių ketvirčiu,

7. Ligi miltus sumalino,
Jauną pačią numarino.

562



671a
Adomaitienė

(Dainuoja po sukeltuvių, rėdant galvą)

l. Aš noriu miego, saldaus miegelio, 
Ai dievulėliau, saldaus miegelio.

2. Aš nusieičiau į žalią lanką, 
Aš pasiversčiau į gegužėlę,

3. Aš pasiversčiau į gegužėlę,
Aš nusilėkčiau pas motinėlę,

4. Aš nusilėkčiau pas motinėlę, 
Pas motinėlę į margą dvarą.

5. Aš įsitūpčiau į obelėlę, 
Aš pakukuočiau kaip gegužėlė.

6. O kas girdėjo, kas negirdėjo, — 
Gird motinėlė margam dvarely.

7. Eina močiutė per margą dvarą, 
Per margą dvarą sūnelių kelti:

8. — Kelkit, sūneliai, ar n’išmiegojot, 
Ar jūs negirdit gegutės balsą?

9. O ant balselio — girios gegelė, 
O ant kojelių — mano dukrelė.

10. O kad žinočiau — girios gegelė, 
Aš pabaidyčiau į žalią girią,

ll. O kad žinočiau — mano dukrelė, 
Aš paprašyčiau j margą dvarą,

12. Aš paprašyčiau į margą dvarą, 
Aš pasodinčiau už balto stalo,

13. Aš pasodinčiau už balto stalo, 
O iaš užgerčiau rincku vyneliu.

14. O dar n’išgėriau nė sklėnyčėlės, 
Išpalakščiavo mano veideliai.
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15. Šią vasarėlę pas motinėlę, 
O rudenėlį pas anytėlę.

16. Ei jūs, kaselės, jūs geltonosios, 
N’ilgai sliūksosit per pakalėlį;

17. Tu vainikėli žalių rūtelių, 
N’ilgai žaliuosi man ant galvelės;

18. Jūs kaspinėliai žalių šilkelių, 
N’ilgai blizgėsit man ant kaselių;

19. Ei tu, žiedeli auksinėli, 
N’ilgai žėrėsi man ant rankelių;

20. Tu gobtūrėli žalios drobelės, 
Tu nuveržėsi mano galvelę,

21. Tu nuveržėsi mano galvelę, 
Tu sugraudinsi mano širdelę.

*672
Bakšaltienė

1. — 0 kas šiąnakt per naktelę 8. Kai prijojom srovės upę, —
Ant dvaro bildėjo? Žirgeliai girdyti.

2. — Ui, čia būta didžių ponų, 
Išvežta seselė.

9. Ir prijojom aukštą kalną, 
Žaliąją liepelę:

3. — Kelkit, kelkit, sūnytėliai, 
Balnokit žirgelius,

10. Po liepele, po žaliąja, 
Ugnelė kūrinta.

4. Balnokit žirgužėlius, 
Vykite seselę.

11. Ant tos liepos šakužėlių 
Šilkų kaspinėliai,

5. Jokit, jokit, sūnytėliai, 
Šiuo mintu keleliu,

12. Ant liepelės viršūnėlės 
Rūtų vainikėlis.

6. Kur seselės nuvažiuota, 
Rūtelės barstyta.

13. Kai prijojom margą dvarą, 
Čia radom seselę:

7. Kai prijojom žalią lanką, — 
Žirgeliai ganyti.

14. Už stalelio pasodinta, 
Graudžiai beverkianti,
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15. Jau be rūtų vainikėlio, 16. Jau nuimti vainikėliai
Jau be kaspinėlių, Kaip rūtų raselė,

17. Jau uždėti gobtūrėliai 
Kaip girios lauželiai.

*673
Pavalkienė

Var. 672

15. — O jau negrįšiu, 
Baltieji broleliai, — 
Vainiką sugrąžinsiu.

1. Augina močiutė 8. O mes pavijom
Tą vieną dukrelę ■ 2 k. Savo seserėlę
Kaip daržely rūtelę. Ant jūružių marelių,

2. 0 ji augindama, 9. 0 mes pažinom
0 ji nešiodama Savo seserėlę
Kitiems pažadėjo. Vidury kazokėlių.

3. 0 ir prijojo 10. Ei, sliūkso drykso
Pilnas dvaras svečių Geltonos kaselės
Viduryje naktelės, Per josios pakalėlę,

4. 0 ir išvežė 11. Ei, tviska blizga
Mūsų seserėlę Šilkų kaspinėliai
Viduryje naktelės. Ant geltonų kaselių,

5. Vaikščioja močiutė 12. Ei, žaliuoj žaliuoj
Po margą dvarelį, Rūtų vainikėlis
Kilnodama sūnelius: Ant glodniosios galvelės.

6. — Ei, kelkit, kelkit, 13. Ei, žiba žėri
Sūnyčiai mano, Aukselio žiedeliai
Balnokit žirgelius, Ant baltųjų rankelių.

7. O kai pabalnosit 14. — Ei, sugrįžk, sugrįžk,
Bėruosius žirgelius, Mūsų seserėle,
Vykite seserėlę. Dar grąžina močiutė.
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*674
Burkšienė

Var. 673

1. Kada buvo geri metai, 
Gėrė berneliai arielkėlę.

2. Kai berneliai pasigėrė, 
Sau mergelę perkalbėjo,

3. Sau mergelę perkalbėjo, 
Nė močiutė nežinojo.

4. Vaikščioj močia po dvarelį, 
Sūnytėlius kilodama:

5. — Kelkit, kelkit, sūnytėliai, 
Balnokite žirgužėlius.

6. Pabalnojo ir išjojo 
Seserėlės paieškoti.

7. Mes pavijom seserėlę 
Ant jūrelių, ant marelių, —

8. Su laivūnu bekalbanti, 
Į laivelį besėdanti,

9. Į laivelį besėdanti, 
Labai graudžiai beverkianti.

10. — Cit, neverki, seserėle, 
Išvaduosim mes broleliai:

11. Šešis žirgus latiduosim, 
Seserėlę išvaduosim.

12. — Jau ne čėsas, brolužėliai, 
Jau sudėtos baltos rankos,

13. Jau sudėtos baltos rankos, 
Sumainyti žiedužėliai.

*675
Blažienė

(Vedant iš klėties)

1. Ant’ ateina seselė
Pro rūtelių darželį:
— O ko pavytai, žalia rūtele, 
Daržužy žaliuodama:

2. Ar nuo šiaurio vėjelio, 
Ar nuo skalsaus lietelio, 
Ar nuo seselės, mūs brangvardėlės, 
Graudžiųjų ašarėlių?
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3. — Nei nuo šiaurio vėjelio, 
Nei nuo skalsaus lietelio, 
Tik nuo seselės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių.

*676
Totilienė

1. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave tvoroms aptvėrė, 
Mane kalboms apkėlė.

2. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave žalią suskynė, 
Mane jauną supynė.

3. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave žalią virino, 
Mane jauną virkdino.

4. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave nešė j pyvnyčią, 
Mane vedė į bažnyčią

5. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave nešė ant stalo, 
Mane vedė už stalo.

6. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tu stovėjai ant stalo, 
Aš sėdėjau už stalo.

7. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tu po balta putele, 
Aš po šilkų mučele.

*677
Samuolienė

Var. 676

1. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave sode sodino, 
Mane jauną augino.

3. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave žalią apsmaigys, 
Mane jauną apkaišys.
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4. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tavo spurgos spurgojo, 
Mane jauną viliojo.

5. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave ėmė nuo kartelių, 
Mane vedė už rankelių.

10. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave pylė i sklėnyčią, 
Mane vedė į seklyčią.

12. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Išgers saldžias ir karčias, 
Išveš mane į marčias.

7. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tave žalią špuntavojo, 
Mane jauną vinčiavojo.

13. Apynėli žaliasis, 
Puronėli gražusis, 
Tavo putos ištiško, 
Mano veidai išblyško.

(Praleisti posmai yra 676 dainoje)

*678
Dabkuvienė 

(Rėdant galvą)

1.’Atsikelk rytelį, 
Nusiprausk burnelę, 
Eik į rūtelių darželį,

6. Sunkumas galvelei, 
Smūtnumas širdelei, 
Daugel tau rūpestėlių,

2. Ten tu susiskinsi, 
Ten tu susipinsi 
Žalių rūtų vainikėlį.

3. Ten tu susiskynus, 
Ten tu susipynus, 
Užsidėsi ant galvelės.

4. Lengvumas galvelei, 
Linksmumas širdelei, — 
Man visokie gerumėliai.

5. Nuims vainikėlį, 
Uždės muturėlį, 
Graudins tavo širdužėlę.

7. Tai daugel vargelių, 
Sunkiųjų darbelių, 
Daugel graudžių ašarėlių:

8. Niekins šešurėlis, 
Niekins anytėlė, 
Apkalbės ir mošytėlės.

9. Bernelis kalbino, 
Širdelę ramino:
— Kentėk, mano mergužėle:

10. Ateis rudenėlis, 
Išeis mošytėlė, 
Palengvins tavo širdelę.
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679
Didžplnigaičiukė

1. Išvažiavo pons iš dvaro 
Į lygiuosius laukelius,

7. 0 jau aš tokia nebusiu, 
Kaip pas motinėlę:

2. Susitinka tris mergeles 
Vidur žalio gojaus.

8. Vakar buvau, vakar buvau 
Dar pas motinėlę,

3. Klausinėjo pons mergelių: 
— Katra mano būsit?

9. 0 jau šandien, o jau šiandien 
Jau pas anytėlę;

4. Susimislijus viena merga 
Pradėjo graudžiai verkti.

10. Vakar buvau, vakar buvau 
Dar su vainikėliu,

5. — Cit, neverki, graži merga, 
Būsi mano miela.

11. 0 jau šiandien, o jau šiandien 
Jau su nuometėliu;

6. — Kad ir būsiu tavo miela, 
Jau tokia nebūsiu,

12. Vakar buvau, vakar buvau 
Kaip rožė raudona,

13. O jau šiandien, o jau šiandien 
Kaip drobė balčiausia.

680
Teresienė

Var. 656

1. — Gegute raiboji, I 
Kur šiąnakt nakvojai?)

2. Sodely obelėj
Po žaliais lapeliais.

3. — Gegute raiboji, 
Ką tu ten užmiršai?

4. — Užmiršau palikau 
Tris raibas plunksneles.

5. Prašyčiau maldyčiau 
Raibo sakalėlio:

6. Bene atims atvaduos 
Tris raibas plunksneles.

7. Kiai atims atvaduos, 
Aš jomis nedėvėsiu.

8. — Mergyte jaunoji, 
Kur šiąnakt nakvojai?
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9. — Svirnely lovelėj 
Su jaunu berneliu.

10. — Mergyte jaunoji, 
Ką tu ten užmiršai?

11. — Užmiršau pialikau 
Rūtų vainikėlį.

15.

12. Prašyčiau maldyčiau 
Jauno bernužėlio:

13. Bene atims iatvaduos 
Rūtų vainikėlį?

14. — Kai atims iatvaduos. 
Tu juomi nedėvėsi,

Dėvės jauna seselė 
Už glodnios galvelės.

*681
Cičirkienė

1. Per šilą jojau, 
Šekelį pioviau, 
Bėrą žirgelį šėriau.

2
6.

k.
Už stalo sėdau, 
Vynelį gėriau, 
Graudžiai verkė mergelė.

2. Per lauką jojau, 
Kvietkelę skyniau, 
Už kepurėlės dėjau.

7. — Neverk, mergele, 
Te tau kuskužėlę, 
Šluostykis ašarėles.

3. Vieną pridėjau, 
Antrą prisegiau, — 
Vis vėjužis nupūtė.

8. — Vui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Kaip įtiksiu anytai:

4. Per dvarą ėjau, 
Kepurę kėliau, 
Tėveliui dėkavojau.

9. Ar anksti kėlus,
Ar vėlai gulus, 
Ar prie girnelių stojus?

5. Per aslą ėjau, 
Garsiai kalbėjau, 
Kad išgirstų mergelė.

Ю. — Nei anksti kėlus,
Nei vėlai gulus,
Nei prie girnelių stojus,

11. Tiktai įtiksi, 
Mano mergužėle, 
Savo meiliais žodeliais.
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*682
Viksvytė

Var. 672, 673, 674

1. Šią naktelę 10. Pas tą ugnį
Per naktelę 2 k. Ugnužėlę
Dvarelis dunzgėjo. Jaunimėlio šokta.

2. 0 čia būta 11. — Jokim, jokim,
Didžių ponų, Brolužėliai,
Išvežta dukrelė. Ik žaliai girelei.

3. Ir išeina 12. Kai prijojom
Motinėlė Žalią girią, —
Iš aukšto svirnelio, Žirgeliai ganyti.

4. Išėjo iš 13. Jokim, jokim,
Svirnužėlio, Brolužėliai,
Neranda dukrelės, Ik srovės upelio.

5. Ir neranda 14. Kai prijojom
Dukružėlės, Srovės upę, —
Savo lelijėlės: Žirgeliai girdyti.

6. — Kelkit, kelkit, 15. Jokim, jokim,
Sūnužėliai, Brolužėliai,
Balnokit žirgelius, Ik margam dvareliui.

7. Pabalnoję 16. Kai prijojom
Žirgužėlius, Margą dvarą, —
Vykite seselę. Čia radom seselę:

8. Kur seselės 17. Taip ji gražiai
Nuvažiuota, — Parėdyta,
Rūtelės barstytos; Už stalo sodinta.

9. Salia kelio 18. — Grįžki, grįžki,
Vieškelėlio Sesužėle,
Ugnelė kūrinta. Grąžina močiutė.
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19. — Jau netiesa, 
Brolužėliai, 
Nevierni žodeliai:

20. Vakar buvau 
Su vainiku 
Ir su kaspinėliais,

21. O jau šiandien, 
Brolužėliai, 
Su šilkų gobtūru.

22. — Sudiev, sudiev, 
Sesužėle, 
Balta lelijėle,

23. Mes parnešim 
Motinėlei
Didžią naujienėlę.

683

(Per sukeltuves, ligi

1. Seredos rytelį
Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu veizdžiu pro langelį,^ 
Nematau bernelio. j

2. — Eik šen, mano bernužėli, 
Ką aš pasakysiu: ' 
Nėra mano vainikėlio, 
Ką dabar darysiu?

3. — Eik šen, mano mergužėle, 
Ką aš pasakysiu: 
Eisiv mudu į darželį, 
Ten pasikalbėsiv;

4. Eisiv mudu į darželį, 
Ten pasikalbėsiv:
Aš priskinsiu, tu nupinsi 
Rūtų vainikėlį.

5. Žiūr močiutė, žiūr senoji 
Pro stiklo langelį:
— Gana, rūtų nelaužykit, 
Svieto nejuokinkit!

Venclovienė

nedėjus muturo)

6. — Eik šen, mano motinėle, 
Ką aš pasakysiu:
Ar tau gaila rūtų mėtų, 
Ar jaunų dienelių?

7. — Nei man gaila rūtų mėtų, 
Nei jaunų dienelių, — 
Atiduok, žentulaiti, 
Man mielą dukrelę.

8. — Jau ne čėsas, motinėle, 
Dukrelės prašyti:
Kai prijojau prie vartelių, 
Reikėj atsakyti,

9. Kai nusėdau nuo žirgelio, 
Nebuvo vadinti, 
Kai įėjau į seklyčią, 
Nebuvo sodinti,

10. Pasodinai už stalelio, 
Nebuvo priimti!
— Tai netiesa, žentulaiti, 
Nevierni žodeliai:
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11. Tu praraynei takužėlius, 
Dukrelę lankydams, 
Tu nuglostei kasužėles, 
Dukrelę bučiuodams.

*684
Bakšaitienė

1. Močiutės dvarely) g 
Augo liepelė, į
Jos viršūnėlėj 1 2 k
Kukuoj gegelė, f

2. Kukavo rytelj 
Ir vakarėlį, 
Kol iškukavo 
Tėvo dukrelę,

3. Tėvelio dukrelę, 
Brolių seselę, 
Senos močiutės 
Pasiuntinėlę.

4. Jau mūsų seselei 
Žirgelius kinko, 
Raiba gegelė 
Po dvarų skraido.

5. Jau mūsų seselė 1
Vežime sėdi, 
Raiba gegelė 
Pirma išlėkė.

1 Kiti lyruoja: Tamsioje girelėj 
Tamsužė temo, 
Tėvo laukely 
Gaidžiai giedojo.

12. — Eikš, mergyte, eikš, jaunoji, 
Į aukštą svirnelį, 
Cėsas dėti muturėlį 
Ant tavo galvelės.

(Čia plok delnais)

6. Jau mūsų seselę 
Pro vartus veža, 
Raiba gegelė 
Kelelį veda.

7. Jau mūsų seselė 
Lauku važiuoja, 
Raiba gegelė 
Gražiai kukuoja.

8. — Kur tave, sesele, 
Tamsužė temo, 
Kur, lelijėle, 
Gaidžiai giedojo?

9. — Močiutės dvarely 
Tamsužė temo, 
Žalioj girelėj 
Gaidžiai giedojo .1

0. — Kur tave, sesele, 
Aušružė aušo, 
Kur, lelijėle, 
Saulė tekėjo?
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11. — Anytos dvarely 
Aušružė aušo, 
Už balto stalo 
Saulė tekėjo.

12. — Kas tavo, sesele, 
Kasas išpynė, 
Kas, lelijėle, 
Vainiką ėmė?

13. — Jaunieji broleliai 
Kasas išpynė, 
Jaunos mošelės 
Vainiką ėmė.

14. — Kur tavo, sesele, 
Vainiką ėmė, 
Kur, lelijėle, 
Muturą dėjo?

15. — Anytos svirnely 
Vainiką ėmė, 
Prie naujos lovos 
Muturą dėjo.

16. — Kur tave, sesele, 
Bernužis barė, 
Kur, lelijėle, 
Taip graudžiai verkei?

17. — Aukštame svirnely 
Bernužis barė, 
Pas margas skrynias 
Taip graudžiai verkiau.

18. — Kur tavo, sesele, 
Palydėjėliai, 
Kur, lelijėle, 
Pasekėjėlės?

19. — Jaunieji broleliai — 
Palydėjėliai, 
Jaunosios seselės — 
Pasekėjėlės.

685
Daškauskienė

(Dedant- muturą)

1. — Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Kas išpins kasužėles, 1 
Nuries kaspinėlius? J

2. — Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Nesupynėt man kaselių, 
Neužrietėt kaspinėlių, —

3. Seselės supynė, 
Seselės užrietė 
Man glodnius kaspinėlius 
Ant gelsvųjų kaselių.

4. Brolužėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Neišpinkit kasužėlių, 
Nedėkit muturėlio:
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5. Kol su kaspinėliais, 
Kol su vainikėliu, 
Linksma mano širdužėlė 
Prie jaunųjų seselių.

6. — Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Svočia nuries kaspinėlius 
Ir rūtų vainikėlį, —

7. Nuries kaspinėlius, 
Nuims vainikėlį, 
Uždės jaunas bernužėlis 
Silkelių muturėlį,

8. Uždės muturėlį, 
Suspaus galvužėlę, 
Smūtna tavo širdelė, 
Sunki tavo galvelė.

9. — Bernužėli mano, 
Dobilėli mano, 
Kad uždėjai sunkumėlį 
Ant mano galvelės,

10. Uždėjai sunkumą 
Ant mano galvelės, 
Ramink mano širdužėlę 
Per visą amželį.

686 
Senkauskienė 

(Rėdant galvą)

1. Atsikelk rytelį, 
Nusiprausk burnelę, 
Eik į rūtelių darželį. (2 k.)

2. Ten tu prisiskinsi, 
Ten tu nusipinsi 
Žalių rūtų vainikėlį.

3. Supins kasužėles, 
Prisegs vainikėlį, 
Lengvumėlį ant galvelės.

4. Žalumas rūtelių, 
Gražums vainikėlio, 
Man visokie gerumėliai.

5. Lengvumas galvelės, 
Linksmumas širdelės, 
Nėr nė jokių rūpestėlių.

6. Seredos rytelį, 
Kai išauš aušrelė, 
Nepažinsim mes seselės.

7. Atsikelk rytelį, 
Nusiprausk burnelę, 
Eik į aukštąjį svirnelį,

8. Eiki į svirnelį 
Prie margų skrynelių, 
Atsivožki skrynužėles,

9. Atsivožk skryneles, 
Sugraudink širdelę, 
Išsiimki gobtūrėlį .1

10. Nusegs vainikėlį, 
Uždės gobtūrėlį, 
Sunkumėlį ant galvelės.

1 Kiti lyruoja: muturėlį, nuometėlį, šliką.
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11. Sunkumas galvelės, 
Rūstumas širdelės, 
Man visokie rūpestėliai.

12. Gobtūrėli mano, 
Gražumėli mano, —’ 
Sunkumėlis ant galvelės.

687

Patašiuvienė

1. Ketėjau žadėjau 
Davatkėle būti, 
Mislijau dūmojau 
Rankelės neduoti.

3. Gulu šią naktelę 
Stone mergystėlės, 
Siekiau ant galvelės 
Rūtų vainikėlio.

2. Daviau baltą ranką 
Lyg ant žertavonės, 
Nuėjau su bernu gulti 
Iš tikros malonės.

4. Suradau, suradau 
Baltą gobtūrėlj, 
Jau sudiev pasakiau 
Visoms seserėlėms;

5. Jau sudiev .pasakiau 
Visoms seserėlėms, 
Jau dabar čia būsiu 
Jau su moterėlėmis.

688
Povilaičiukė

(Dedant muturą)

1. Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė, — 
Verkia mūsų seserėlė | % 
Anytėlės svirnely. j

3. Seserėle mano, 
Lelijėle mano, 
Statyk naują krasužėlę 
Į seselių pulkelį.

2. Neverk, seserėle 
Mano lelijėle, 
Ramink savo širdužėlę 
Pas bernelio močiutę.

4. Nuims vainikėlį, 
Uždės muturėlj, 
Uždės tavei muturėlį, 
Ant galvos sunkumėlj.
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688a
Vidikytė

(Per sukeltuves, kai, kasas išpynus, uždeda gobtūrą)

1. Broleliai, seselės,! g 
Svogerėliai, j
Kur dėjot seselės! _ , 
Vainikėlį? J

2. Nuėmėt vainiką 
Kaip žiedelį, 
Uždėjot gobtūrą 
Kaip lauželį.

3. Lengvumas, gražumas 
Vainikėlio, 
Sunkumas, bjaurumas 
Gobtūrėlio.

689
Duobienė

1. Ėjo mergos rudmėsiauti,! 9 
Rudmėsėlių šaknų rauti. J ~

2. Rudmėsėlę radusios, 
Aukštyn rankas kėlusios:

3. — Rudmėsėlę tu mano, 
Rausiu šaknį aš tavo!

4. Rudmėsėlę kai paroviau, 
Aukštyn rankas ir suplojau:

5. — Rudmėsėlę tu mano, 
Myniau šaknį aš tavo!

6. Aukštyn šokau, rankas plojau, 
Rudmėsėlę garbavojau.

689a

Povilaičiukė

(Per sukeltuves, rėdant galvą muturu)

1. Bernyti dobilėli, 
Kur dėjai vainikėlį, 
Liūlia, liūlia, liūlia,! n ,} 2 k.Kur dėjai vainikėlį: J

2. Ar upėj paskandinai, 
Ar ugny sudeginai, 
Liūlia, liūlia, liūlia, 
Ar kam padovanojai?

37 Lietuviuko- svotbinės dainos, I 577



3. Jei upėj paskandinai, 
Bus žalias vandenėlis, 
Liūlia, liūlia, liūlia, 
Pažinsiu ant putelių;

4. Jei ugny sudeginai, 
Pažinsiu ant pienelių, 
Liūlia, liūlia, liūlia, 
Pažinsiu ant pienelių;

5. Jei kam padovanojai, 
Pažinsiu ant kaselių, 
Liūlia, liūlia, liūlia, 
Pažinsiu ant kaselių.

690
Plaušiniukė

(Parėdžius galvą muturu)

L Ui dievulėliau, 
Ką dabar darysiu: 
Nutrotijau vainikėljl g 
Žaliųjų rūtelių. J

2. Visos seselės, 
Visos vainikuotos, 
O aš viena seserėlė 
Štai be vainikėlio.

3. Visoms seselėms:
„Liabas ryts, mergelės!“ 
O man vienai seserėlei:
„Liabas ryts, martele!“

4. Aš padėjau tris šimtus 
Ant balto stalelio:
— Pasižiūrėk, mergužėle, 
Ar ne gana tavei?

5. — Ir ketvirtą pridėsi 
Tu man dar šimtelį, 
Vainikėlis dar brangesnis 
Ir už raudonuosius.

691
Zilaitienė

Var. 942, plg. D lOOl

L Pas močiutę augau, 
Vargo n’išpažinau, 
Kas dienelę valandėlę K 
Vainikėlį pyniau; j

2. Vainikėlį pyniau, 
Ant galvelės dėjau 
Ir į šaltą šaltinėlį 
Vandenėlio ėjau;
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3. Vandenėlio ėjau, 6. Jei bernelis rado,
Vario vartus kėliau, — 
Ten nukrito, ten nuskriejo 
Rūtų vainikėlis.

Salbierėlis rado, 
Nenešiosiu nedėvėsiu 
Nė trijų dienelių.

4. Paskui mane ėjo 
Du jaunu broleliu: 
— Katras radot, brolužėli, 
Mano vainikėlį?

7. Gobtūrėlis puikus, 
Kromužy pirktas, 
Kai uždėjo ant galvelės, — 
Kaip girios lauželis.

5. Jei brolelis rado, 
Dobilėlis rado, 
Tai nešiosiu, tai dėvėsiu 
Nors trejus metelius;

8. Vainikėlis prastas, 
Rūtų darže rastas, 
Kai uždėjo ant galvelės, 
Kaip auksas žėrėjo.

692
Gotautienė

1. Per šilelį jojau, 
Šile šėką roviau, 
Ant jovaružėlio 12 k 
Šekelį padžioviauj

5. — 0 tu, merga mano, 
Tu jaunoji mano, 
Ar tu negirdėjai 
Šile žirgo žvengiant;

2. Šekelis pavyto, 
Žirgelis nuliūdo, 
Vargu beg nujosiu 
Pas jauną mergelę.

6. Ar tu negirdėjai 
Šile žirgo žvengiant 
Ir ant žirgužėlio 
Kamanėlių žvangant?

3. Vieškelėliu jojau, 
Zirgužis sužvingo, 
Zirgužis sužvingo, 
Kamanos sužvango,

7. — Girdėti girdėjau, 
Ale netėmijau, 
Senai motinėlei 
Patalėlį klojau;

4. Kamanos sužvango, 
Mergužė suvirko, 
Mergužė suvirko 
Seklyčioj už stalo.

8. Senai motinėlei 
Patalėlį klojau, 
Jaunamui broleliui 
Žirgelį balnojau;
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9. Jaunamui broleliui 
Žirgelį balnojau, 
Su savo sesele 
Tai meiliai kalbėjau:

11. Žaliuoj vainiks ant galvos 
Ir žiedeliai ant rankų, 
Rykau sakalėlis 
Žaliam ąžuolėly.

10. — Eik, sesele, puikiai, 
Lelijėle, puikiai 
Per motinėlės 
Žaliąjį kiemelį:

12. Eik, sesele, liūdnai, 
Lelijėle, liūdnai 
Per anytėlės 
Žaliąjį kiemelį:

13. Vysta vainiks ant galvos, 
Rūdij žiedai ant rankų, 
Liūdi sakalėlis 
Žaliam ąžuolėly.

«693

Blažienė

Var. 676, 677

1. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tave darže sodino, 1 o .j 2 kMane mažą anginoj

2. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tave smaigais apsmaigys, 
Mane rūtoms apkaišys.

3. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tu smaigeliu bevajosi, 
Aš bernytį beviliosiu.

4. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tavo spurgos sidabrinės, 
Mano galva auksina.

5. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tave katile virino, 
Mane jauną virkino.

6. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tave nešė su uzbonu, 
Mane vedė su žiuponu.

580



7. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tave kliukin į sklėnyčią, 
Mane vežė į bažnyčią.

8. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tave plempė iš sklėnyčios, 
Mane vežė iš bažnyčios.

9. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tavo šumo kaštavos, 
Mane jauną vartavos.

10. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tu kubile vaikščiojai, 
Man kraitelį sukrovei.

11. Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasis, 
Tu po balta putele, 
Aš po šilkų mučele.

«694

Satnuolienė

(Vedant jaunąją iš klėties pirmąjį rytą po sukeltuvių)

1. Sėdžiu už stalo, rymau, 
Žiūriu pro langą, matau: 
Atein mano bernužėlis 1 f 
Su didžiu jaunimužiu.j

4. Sėdžiu už stalo, rymau, 
Žiūriu pro langą, matau: 
Atein mano mergužėlė 
Su didžiu jaunimužiu.

2. — Bernyti, bernyti mano, 
Jaunas, jaunasis mano, 
Kokį darbelį dirbai, 
Jaunimužy nebuvai?

5. — Mergyte, mergyte mano. 
Jauna, jaunoji mano, 
Kokį darbelį dirbai, 
Jaunimužy nebuvai?

3. — Naują žagrelę taisiau, 
Šėmus jautelius jungiau, 
Tėveliui gerą dariau, 
Ūbą laukelį ariau.

6. — Naujas stakleles taisiau, 
Plonas drobeles rėdžiau, 
Močiutei gerą dariau, — 
Jaunimužy nebuvau.



14. VISTAUJANT*

695

Dabkuvienė

1- — O gegute, 
Ko kukavai, 
Aukštai medy 1 g 
Tupėdama? J

2. Duonos druskos 
Tu neperki, 
Ko taip labai 
Graudžiai verki?

3. Nei tu ari, 
Nei tu sėji, 
Nei tu sunkiai 
Prociavoji:

4. Laukai tavo 
Jau suarti, 
Pievos visados 
Nuplautos,

5. Kur sparneliu 
Tik užgauni, 
Vis tu sau 
Maitnastį gauni.

6. — Vis tarp jūsų 
Barniai, bilsčiai, 
Vis tarp jūsų 
Neprieteliai.

7. Pameskite
Barnius, bilsčius, 
Gyvenkit
Kaip mes, paukšteliai.

1 Atvedę jaunuosius iš klėties į seklyčią po sukeltuvių, pasodina į užstalę. Svočia 
duoda užkandžius jauniesiems ir parėdkininkams. Pašokus ir padainavus, svotai, visi 
svotbininkai ir mergos su muzika eina pas kaimynus vištauti, tai yra, surinkti ką norint 
jaunajai dėl pragyvenos. Kaimynai vaišina svotbininkus, girdo juos ir valgydina, o jie, 
tuomi nesikakindami, gaudo kaimynų vištas, graibo visa, kas jiems papuola į rankas, 
ir, dėdami į maišus, neša jaunajai.
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696
Totilienė
Var. 695

1. — Gegutėle, 
Kur kukuoji?
— Aukštam medy 
Tupėdama.

p k.

4. Nesirūpink, 
Gegutėle, 
Tavo linai 
Jau pasėti;

2. — Ar bėdas 
Savo rokuoji, 
Ko taip labai 
Rūsčiai giedi;

5. Tavo linai 
Jau pasėti, 
Tavo drobės 
Jau išaustos;

3. Ar bėdas 
Savo rokuoji, 
Ko taip labai 
Graudžiai verki?

6. Tavo drobės 
Jau išaustos, 
Tavo dirvos 
Jau suartos;

7. Tavo dirvos 
Jau suartos, 
Tavo pievos 
Jau nuplautos.

•697
Gotautienė

1. — Karvelaiti, ko ulduoji, 
Ar svieto vargus rokuoji? (2 k.)

2. — Zmogeliaiti, ko tu verki, 
Ar tu duoną druską perki?

3. Bepig tavei, žmogelaiti: 
Šilta troba, šilta strova,

4. Šilta troba, šilta strova 
Ir patalas tau gatavas, —

5. Bėda manei karvelaičiui 
Žalioj girioj ant Sakaičių:

6. šalta rasa pasikloti, 
Žali lapai užsikloti,



7. Po girelę reik lakstyti, 
Vabalėlius sau gaudyti,

8. Vabalėlius sau gaudyti 
Ir patsai save maitinti, —

9. Ar man lėkti, ar tupėti, — 
Reik man šaudiklių bijoti.

10. Gaspadine, sukis greitai, 
Juk tu žinai, ko mums reikia.

11. O kad svečiai suvažiavo, 
Tai ne jaučiai sugyliavo.

12. Žinai savo tiesų kelią 
Į svirnelį pas bonkelę:

13. Atnešk gardaus alutėlio 
Ir baltųjų pyragėlių,

14. Atnešk sviesto, paskubėki, 
Leiski svečius, netrukdyki.

698

Gotautienė

1. Sukukavo gegužėlė, 
. Aukštam medy tupėdama. (2 k.)

2. — Ar bėdas vargus rokuoji, 
Kad taip rūsti vis kukuoji?

3. — O jūs esat tokie žmonės, 
Kad pas jūsų nėr malonės.

4. — Nekukuoki, gegužėle, 
Aukštai medy tupėdama,

5. Aukštai medy tupėdama, 
Savo giesmes giedodama.

6. — Kad aš lėksiu per girelę, 
Kur užgriebsiu su sparneliu,

7. Kur užgriebsiu su sparneliu, — 
Zinos, kad čia mano būta.



15. PER MARCPIETĮ*

699
Norvilienė

1. Aukšti kalnai, margi dvarai, 
Zerkolo langeliai, —
Ten lakiojo, ten skraidžiojo 
Mėlyni karveliai.

2. — Karvelėli mėlynasis, 
O kur tu lakiojai?
Karosėli geltonasis, 
Kur tu nardinėjai?

3. — Karvelėlis mėlynasis — 
Po žalią girelę, 
Karosėlis geltonasis — 
Po sraunų upelį.

4. — Karvelėli mėlynasis, 
Kas tave nušovė?
Karosėli geltonasis, 
Kas tave sugavo?

5. — Jauni broliai aukso strielba 
Tai mane nušovė, 
Jaunos mergos šilkų tinklu 
Tai mane sugavo.

700
Sopytė

1. Tamsužė temo, 
Žirgužj šėriau 
Grynomis avižėlėmis;

. 2 k.

2. O kai pragydo 
Pirmi gaidužėliai, 
Aš pasigirdžiau 
Bėrą žirgelį 
Cystuoju vandenėliu;

3. O kai pragydo 
Antri gaidužėliai, 
Aš pabalnojau 
Bėrą žirgužėlį 
Su tymelio balneliu;

4. O kai pragydo 
Treti gaidužėliai, 
Aš pakylėjau 
Juodą kepurėlę, 
Prašiau meldžiau brolelių:

i Vakare, kai jau svotba prisivištavus sugrįžta į jaunojo namus, jaunojo svočia 
kelia inarčpietį jauniesiems ir parėdkininkams. Mergos dainininkės, asloj stovėdamos, 
apdainuoja bevalgančius: svočia, svotus, piršlį, jaunuosius ir kitus svotbininkus. Paval
gius ir pašokus, jaunoji dalina dovanas (stuomenis, abrūsus) jaunojo tėvams ir giminei 
ir parėdkininkams.
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5. — O ar padėsit, 
Mano brolužėliai, 
Man kelužį keliauti?

8. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Ką aš jaunas padariau:

6. Dar nenujojau 
Pusę kelužėlio, 
Atsiliuosavo 
Aukso kilpužėlės, 
Nupuolė pentinėlis.

7. — O bent sustokit, 
Jauni brolužėliai, 
Bent sustabdykit 
Bėrus žirgužėlius, 
Prisekit pentinėlj.

9. Nesikloniojau 
Senai motinėlei, 
Nei senajam tėveliui.

10. Tu nesirūpink, 
Mano motinėle, 
Rinkta lasyta 
Mano mergužėlė 
Iš didžios giminėlės:

11. Ji moka austi 
Ir plonai verpti, 
Ir plonai verpti, 
Stakles taisyti 
Ir . drobužes rėdyti.

701
Dabkuvienė

(Giriant)

I. — Eikim, seselės, 
Bent pažiūrėti, 
O kokios mūsų l 2 k 
Jaunųjų akys? j

2. — Juodos akelės 
Kaip serbentėlės,

(Arba:

Mėlynos akys 
Kaip vosilkėlės )

Skaistus veideliai 
Kaip putinėliai.

(Neivojant)

3. — Eikim, seselės, 
Bent pažiūrėti, 
O kokios mūsų 
Jaunųjų akys?

4. — Apuoko galvos, 
Pelėdos akys, 
Žilos kiaulelės 
Blakstienužėliai.
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702

Satnuolienė

Plg. 9

1. — Mergyte man®, 
Tekėk už manęs, 
Tai tu nežūsi, 1 _ .2 2 k. Varge nebūsi: Į

2. Po mano vartais 
Jovarai žydi, 
O iš kraštelių 
Žalios rūtelės;

3. O iš kraštelių 
Žalios rūtelės, 
O vidurėly — 
Vis vainikėliai.

4. — Meluoji, šelmi, 
Tu naravoji, 
Nuo motinėlės 
Mane vilioji:

5. Po tavo vartais 
Jūrės marelės, 
O iš kraštelių — 
Žali maureliai;

6. O iš kraštelių 
Žali maureliai, 
O vidurėly — 
Vis dumblynėlis.

7. — Mergyte mano, 
Tekėk už manęs, 
Už manęs jauno, 
Už artojėlio,

8. Tai tu nedirbsi 
Sunkių darbelių, 
Tai tu nevargsi 
Didžių vargelių.

9. — Aš vely slūžyt 
Trejus metelius 
Ir išpažinti 
Didžius vargelius;

10. Ir išpažinti 
Didžius vargelius, 
N’už tavęs eiti, 
Šelmi berneli:

11. Tu «'artojėlis, 
Tik girtuoklėlis, 
Tamsių naktelių 
Tu blūdonėlis.
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*703
Zaliukienė

(Per dovanų dalybas po marčpiečio)

1. Kukuoj gegutė liepoje, 
Kukuoj raimoji liepoje 
Ant šių linkstančių šakelių I % 
Ir ant žaliųjų lapelių. J

2. O kad aš jaunas nevedęs, 
Jaunos mergelės negavęs, 
Tai aš mylėjau motutę, 
Slavelėj Įtaikiau sesutę.

3. O kad aš jaunas parvedęs, 
Jauną mergelę prilygęs, 
Tai nemylėjau motutę, 
Slavoj nelaikiau sesutę.

4. O kad ji ėjo per veją, 
Per šią žaliąją vejelę, 
Žalia vejelė sulinko, 
Mūsų motutė suvirko.

5. O kai ji ėjo į svirną, 
Į šj aukštąjį svirnelį, 
Svirno grindelės sutrinko, 
Mūsų seselė pravirko.

6. Kai ji rakino skryneles, 
Kai ji rakino margąsias, 
Aš tariau: miesto varpeliai, — 
Mūsų sesutės rakteliai.

7. O kad ji vožė skryneles, 
Kai ji rakino rakteliais, 
Aukso rakteliai suskambo, 
Mūsų seselė prakalbo.

8. O kad ji rėžė drobeles, 
Kad ji dalino daleles, 
Aš tariau: beržo tošelės, — 
Mano seselės drobelės.

Senkauskienė

5. O kai ji ėjo į svirną, 
Į šį aukštąjį svirnelį, 
Ir suskambėjo rakteliai, 
Aš tariau: miesto varpeliai.

(Kiti posmai kaip 703 dainoje)

*704
Juškytė

(Dalinant dovanas po

I. Augus neaugus dukružė, 
Krovus nekrovus kraitužį, — 
Tolei neisiu nuo motinėlės, 
Pakol sukrausiu tokį kraitelį, 
Kaip ir žmonių dukrelės.

2 k.

marčpiečio)

2. O kad aš audžiau drobužes, 
O kad aš audžiau plonąsias, 
Šauniai narstė šaudyklėlė 
Per plonąsias drobeles.

588



3. O kad aš ėmiau balinti, 
Plonas drobeles tvaipinti, 
Gėrėjosi sena močiutė, 
Salelėj vaikščiodama.

4. Kad ėmiau skrynias vožyti, 
Plonas drobeles rėžyti, 
Graudžiai verkė sena močiutė, 
Į mane žiūrėdama.

5. Ai cit, neverki, močiute, 
Raminki savo širdužę, 
Nei aš pirmoji, nei paskutinė, 
Yr daug tokių dukrelių.

705
Gotautienė

1. Ui, ui, ui dievai,
Dievuliau,
Varginos mano dienužės. (2 k.)

2. Kad ir varginos
Dienužės, 
Bet linksma mano širdužė.

3. Už balto stalo
Sėdėjau,
Su dieverėliais kalbėjau.

4. Dieveris tarė
Užgerdams:
— Būk sveika, jauna martele.

5. — Dar nepraminki
Vardelio,
Dar aš ne jūsų martelė;

6. Dar aš ne jūsų
Martelė, —
Penkių brolelių seselė;

7. Penkių brolelių
Seselė,
Senos motušės dukrelė,

8. Ant baltų rankų
Nešiota,
Šilkų juostele vystyta;

9. Šilkų juostele
Vystyta,
Margoj vygelėj vygiuota;

10. Margoj vygelėj
Vygiuota,
Aukso žiedeliais bovyta.

11. O kai užaugau
Dukrelė,
Baltų linelių verpėja;

12. Baltų linelių
Verpėja,
Plonų drobelių audėja, 

13. O ir išaudžiau
Drobužes,
O ir išrėžiau stuomenis;

14. O ir išrėžiau
Stuomenis,
Išdovanojau dieverims:

15. O dieverėliams 
Po stuomenį, 
O mošytėlėms po nuometą.



16. DALINANT KARVOJŲ1

706

Samuolienė

1.

2.

Ar tavo martelės! $ 3. Tai dėkui svočiukei
Malti tingėjo, J Už arielkėlę,
Ar tavo pyvoriai 1 % Už arielkėlę,
Miego norėjo? į Už prisvilainę.

Kad žinojai, svočia, 4. Tai dėkui svočiukei
Mažas turtelis, Už pyragėlį,
Reikėjo atsisėst Už pyragėlį,
Pas užpečkėlj. Už ašakainį.

707
Blažienė

(Kai šokus padeda karvojų ant stalo, pirm raikymo, kol dar žvakutės dega, dainuoja)

1. Karvojėlis dimnasis, 1 % 
Svočia protingoji, —j

3. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

2. Penkios šešios kūlė, 
Niekaip neiškūlė;

4. Kai svočiutė priėjo, 
Visa kūlė išėjo.

1 Svotbai yra kepami du karvojai: vienas nuo jaunojo, o kitas nuo jaunosios arba 
svočios. Jaunojo karvojų suvalgo mergvakarį, išvadavus suolą, o jaunosios karvojų dalina 
po marčpiečio, išdalinus jaunosios dovanas. Jaunosios karvojų kepa kaip galint didesnį 
(mažne iš viso pūro kvietinių miltų), su visokiais paveikslais ant plutos, ir apkaišo jį 
rūtomis ir tris devyneriomis žvakelėmis (27). Pabrolys, užsidegęs karvojaus žvakeles ir 
užsidėjęs ant savo galvos, neša jį į seklyčią, pirma einant svočiai su jaunąja ir žibu
riuojant kviesliui su žvake. Svočia su jaunąja, vedama kvieslio, šokdama du-trissyk eina 
aplinkui po aslą, o pabrolys su karvojum, paskui juos sekdamas, taip pat šoka ir, priėjęs 
prie stalo, kur piršlys sėdi, deda prieš jį karvojų. Sudegus žvakelėms, piršlys, raikyda
mas karvojų, dalina jaunojo giminei ir kitiems, rodant šešurui.
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5. Penkios šešios vėtė, 
Niekaip neišvėtė;

6. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

7. Kai svočiutė priėjo, 
Vis ševeliais išvėtė.

8. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

9. Penkios šešios malė, 
Niekaip nesumalė;

10. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

11. Kai svočiutė priėjo, 
Ir malūnas sužūlė.

12. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

13. Penkios šešios maišė, 
Niekaip nejmaišė;

14. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

15. Kai svočiutė priėjo, 
Ir karvojų įmaišė.

16. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

17. Penkios šešios minkė, 
Niekaip neužminkė;

18. Karvojėlis dinmasis, 
Svočia protingoji, —

19. Kai svočiutė priėjo, 
Užminkymas įvyko.

20. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

21. Penkios šešios kepė, 
Niekaip nepakepė;

22. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

23. Kai svočiutė priėjo, 
Pats į pečių ėjo.

24. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

25. Penkios šešios ėmė, 
Niekaip neišėmė;

26. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

27. Kai svočiutė priėjo, 
Pats iš pečiaus ėjo.

28. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

29. Penkios šešios riekė, 
Niekaip neprariekė;

30. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

31. Kai svočiutė priėjo, 
Karvojėlį prariekė.

32. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —
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33. Penkios šešios davė, 
Niekaip n’atidiavė;

34. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

35. Kai svočiutė priėjo, 
Karvojų padalino.

36. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

37. Penkios šešios valgė, 
Niekaip nesuvalgė;

38. Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji, —

39. Kai svočiutė priėjo, 
Į vogtuvus sudėjo.

708
Norvilienė

Var. 707 

(Karvojų dalinant)

1. Penki šeši arė, 
Niekad nesuarė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena suarė, — 
Karvojėlis dimnasis, 1$ 
Svočia protingoji. j

2. Penki šeši sėjo, 
Niekad nepasėjo, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena pasėjo, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

3. Penki šeši akėjo, 
Niekad n’užakėjo, 
Kai svočiukė atėjo, 
Viena užakėjo, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

4. Penki šeši piovė, 
Niekad nenupiovė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena nupiovė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

5. Penki šeši vežė, 
Niekad nesuvežė, 
Kai svočiutė atėjo, 
Ji viena suvežė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

6. Penki šeši kūlė, 
Niekad neiškūlė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena iškūlė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.
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33. Lietuviškos svotbinės dainos, I

7. Penki šeši vėtė, 10. Penkios šešios kepė, 
Niekad nepakepė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena pakepė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

Niekad neišvėtė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena išvėtė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

8. Penki šeši malė, 
Niekad nesumalė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena sumalė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

11. Penkios šešios raikė, 
Niekad nesuraikė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena suraikė, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia protingoji.

9. Penkios šešios maišė, 12. Penkios šešios davė,
Niekad neįmaišė, Niekad neišdavė,
Kai svočiukė atėjo, Kai svočiukė atėjo,
Ji viena įmaišė, — Ji viena išdavė, —
Karvojėlis dimnasis, Karvojėlis dimnasis,
Svočia protingoji. Svočia protingoji.

*709
Samuolienė

Var. 707, 708

1.

2.

(Pirm raikymo karvojaus,

Dvylika ariau, 
Ale neišariau, — 
Karvojėlis dimnasis, 1 2 k 
Svočia išmanesnė. Į
Dvylika akėjau, 
Ale n’užiakėjau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

kol dega žvakelės karvojuje)

3. Dvylika sėjau, 
Ale neužsėjau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

4. Dvylika dygo, 
Ale neišdygo, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.
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5. Dvylika pioviau, 
Ale nenupioviau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

6. Dvylika vežiau, 
Ale neparvežiau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

7. Dvylika kūliau, 
Ale neiškūliau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

8. Dvylika maliau, 
Ale nesumaliau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

9. Dvylika kepiau, 
Ale neiškepiau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

10. Dvylika vežiau, 
Ale neparvežiau, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

11. Dvylika valgėm, 
Ale nesuvalgėm, — 
Karvojėlis dimnasis, 
Svočia išmanesnė.

710
Duobienė

(Pirm raikymo karvojaus)

l. Dvylika malė, 
Niekaip nesumalė, 
Kai svočiukė atėjo, l 2 k 
Ji viena sumalė. j

2. Dvylika maišė, 
Niekaip neįmaišė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena įmaišė.

3. Dvylika minkė, 
Niekaip neužminkė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena užminkė.

4. Dvylika kepė, 
Niekaip nepakepė, 
Kai svočiukė atėjo. 
Ji viena pakepė.

5. Dvylika ėmė, 
Niekaip neišėmė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena išėmė.

6. Dvylika riekė, 
Niekaip nesuraikė, 
Kai svočiukė atėjo, 
Ji viena suraikė.
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Plaušiniukė

1. Susirinko | o , / 2 kPenkios moters J
Pyragėlių malti. (2 k.)

2. Visos malė, 
Nesumalė, 
Kai svočiutė priėjo, 
[ miltus suėjo.

3. Susirinko 
Penkios moters 
Pyragų maišyti.

4. Visos maišė, 
Neįmaišė, 
Kai svočiutė priėjo, 
Į kutulus ėjo.

5. Susirinko 
Penkios moters 
Pyragų minkyti.

6. Visos minkė, 
Nesuminkė, 
Kai tik svočia priėjo, 
į tešlą suėjo.

7. Susirinko 
Penkios moters 
Pyragėlių kepti.

8. Visos kepė, 
Nesukepė, 
Kai tik svočia priėjo, 
Į pečių suėjo.

9. Susirinko 
Penkios moters 
Iš pečiaus išimti.

10. Visos ėmė, 
Neišėmė, 
Kai tik svočia priėjo, 
Iš pečiaus išėjo.

11. Susirinko
Penkios moters 
Pyragėlių riekti.

12. Visos riekė, 
Nesuriekė, 
Kai lik svočia priėjo, 
Į griežimus ėjo,

13. Po užpečkiais, 
Papečkėliais 
Griežinėliais ėjo.



17. APIE SVOČIĄ IR SVOTUS*

712

Duobienė

l. Piasimislyk, 
Ponia svočia, 
O ko mums reikia, 
Mums jaunoms seselėms?

2. Reik seselėms 
Arielkėlės, 
Saldžios arielkėlės 
Ir balto pyrago.

3. O mes vargom 
Per dienelę, 
O mes laukėm 
Tos svočiukės, 
Kad tik ji pareitų, 
Kad ji parkeliautų,

4. Kad ji mums 
Parvežtų 
Saldžios arielkėlės, 
Baltų pyragėlių.

5. O jei duosi, 
Prisakyki, 
Jei neduosi, 
Atsakyki, — 
Neduoki mergelėms 
Taip ilgai dainuoti.

6. Yra suole 
Spilmonėlis, 
Mums velij ten šokti, 
Nekaip čia dainuoti.

7. O jei duosi, 
Dėkavosim, 
Jei neduosi, 
Iškoliosim, — 
Bus svočiukei gėda 
Už stalo sėdėti.

8. Būtum gavus 
Kitą svočią 
Su didžiais turteliais, 
Didžiais spasabėliais.

1 Svočią, svotus, jaunuosius ir kitus parėdkininkus mergos dainininkės apdainuoja 
per visas vestuves, kada tik nori ką pagirti arba išpeikti.
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Blažienė

1. Pasimislyk, t 2 k
Ponia svočia1, J

1 Kiti: pons piršleli.
* Tų svetelių.

Ko už stalo sėdil g
Pačioje kerčioje? Į

2. O mes vargom 
Per naktelę, 
O mes laukėm 
Tos viešnelės2 
Su saldum midumi, 
Su baltais pyragais.

3. O jei duosi, 
Dėkavosim, 
Jei neduosi, 
Iškoliosim, — 
Bus svočiutei gėda 
Už stalo sėdėti.

5. Mažas tavo 
Butelėlis, 
Didis mūsų 
Pulkužėlis, 
Ne visoms apteko, 
Yra rūgojančių.

6. Dėkui svočiai 
Už pyragą, 
O svočiukei dėkui, 
Už pyragą dėkui.

7. Mažas tavo 
Bakanėlis, 
Didis mūsų 
Pulkužėlis, 
Ne visoms apteko. 
Yra rūgojančių.

4. Dėkui svočiai 
Už midutj, 
O svočiukei dėkui, 
Už midutj dėkui.

8. Dėkui svočiai 
Už midutj, 
O svočiukei dėkui, 
Už midutj dėkui.

9. Didis tavo 
Butelėlis, 
Mažas mūsų 
Pulkužėlis, 
Tai visoms apteko, 
Nėra rūgojančių.
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Sopytė

1. Pasimislyk, 
Ponia svočia. 2 k.

O ko mes čia stovim, 
Ko iš tavęs norim? 2 k.

2. O mes vargom 
Per naktelę, 
O mes laukėm 
Tos viešnelės 
Su baltais pyragais, 
Su saldžiu midumi.

3. O jei duosi, 
Pasakyk, 
Jei neduosi, 
Atsakyk, — 
Ilgu mums stovėti, 
Su svočia kalbėti.

4. O jei duosi, 
Dėkavosim, 
Kad neduosi, 
Iškoliosim, — 
Bus svočiutei gėda 
Už stalo sėdėti.

715

Teresienė

l. Tu, svočiutė, — \ 2 k 
Tikra melagėlė: j
Sakeisi gyreisi ’
Daug sūnelių turint,—

2. Kur tavo, 
Kame tavo 
Tie sunūžėliai?

3. Tu, svočiutė, — 
Tikra melagėlė: 
Sakeisi gyreisi 
Daug dukrelių turint,--

4. Kur tavo, 
Kame tavo 
Jaunosios dukrelės?

5. Tu, svočiuke, — 
Tikra melagėlė: 
Sakeisi gyreisi 
Duosiant arielkėlės,

6. Kur tavo, 
Kame tavo 
Saldi arielkėlė?

7. Tu, svočiuke, — 
Tikra melagėlė: 
Sakeisi gyreisi 
Duosiant pyragėlio,

8. Kur tavo, 
Kame tavo 
Balti pyragėliai?
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716

Plaušiniukė

1. Eime, sesės, prie stalelio,!^ 
Pažiūrėsim to pulkelio, j

2. Mūs svočiukė — baltrankėlė, 
Pyragėlių kepėjėlė.

3. Mūs svočiutė besėdint, 
Salia midų beturint.

4. Tu, svočiutė, neskūpėk, 
Visą midų mums padėk.

5. Eime, sesės, prie stalelio,K 
Pažiūrėsim to pulkelio, j

6. Mūs svočiukė — baltrankėlė, 
Pyragėlių kepėjėlė.

7. Mūs svočiutė besėdint, 
Salia mėsą beturint.

8. Tu, svočiutė, neskūpėk, 
Visą mėsą mums padėk.

9. Eime, sesės, prie stalelio, 
Pažiūrėsim to pulkelio.

10. Mūs svočiukė — baltrankėlė, 
Pyragėlių kepėjėlė.

11. Mūs svočiutė besėdint, 
Salia pyragą beturint.

12. Tu, svočiutė, neskūpėk, 
Visą pyragą mums padėk.

13. Mūs jaunieji kaip bitelės, 
Jiems užteko po šaukštelį

14. Ir mėselės po kąsnelį, 
Ir vynelio po čerkelę.

2 k.

Bakšaitienė

1. — Eiva, sesele, 
Pažiūrėti, 
Kokios mūsų 
Svočiutės akys?

2. — Apuoko galvelė, 
Pelėdos akys, 
Žilos kiaule'.ės 
Blakstienėliai.

3. — Eiva, sesele, 
Pažiūrėti, 
Kokios mūsų 
Martelės akys?

4. — Juodos akelės 
Kaip serbentėlės, 
Skaistūs veideliai 
Kaip putinėliai.
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718
Masaitienė

(Svočiai)

l. Ko, svočiutė, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio l 2 k 
Nežinai, nežinai; J

7. Karielėliai 
Pažyčioti, 
Marškinėliai 
Kitos duoti.

2. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

8. Ko, svočiutė, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio | 
Nežinai, nežinai;/

3. Mučiulėlė 
Piažyčiota, 
Mezginėliai 
Kitos duoti.

9. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

4. Ko, svočiutė, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio l
Nežinai, nežinai... J

10. Žiurstelis 
Pažyčiotas, 
O vystelis 
Kitos duotas.

(Čia dainuok antrąjį posmą)
H. Ko, svočiutė, 

Purpsai čiupsiai,

5. Muturėlis 
Piažyčiotas, 
Kaspinėliai 
Kitos duoti.

Didžio daugio l 2 k 
Nežinai, nežinai;/

12. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio

6. Ko, svočiutė, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio I 2 k 
Nežinai, nežinai.. J

Neturi, neturi:

13. Kiklikėlis 
Pažyčiotas, 
Cepanėlis

(Čia dainuok antrąjį posmą) Kitos duotas.
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14. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 
Nežinai, nežinai;

15. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

16. Andarokas 
Pažyčiotas, 
Sijonėlis 
Kitos duotas.

17. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 
Nežinai, nežinai;

18. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

19. Žiuponėlis 
Pažyčiotas, 
Sukenkėlė 
Kitos duota.

20. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 
Nežinai, nežinai;

21. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

22. Baronėliai 
Pažyčioti, 
Skepetėlė 
Kitos duota.

23. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 
Nežinai, nežinai;

24. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

25. Pančiakėlės 
Pažyčiotos, 
O kurpelės 
Kitos duotos.

26. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 
Nežinai, nežinai;

27. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

28. Juodaunyčia 
Pažyčiota, 
Jaksas, štaltis 
Kitos duotas.

29. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 
Nežinai, nežinai;
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30. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

31. Tavo dantys 
Išbyrės, išbyrės, 
Nė širdžiukas 
Nemylės, nemylės.

32. Ko, svočiute, 
Purpsai čiupsai, 
Didžio daugio 1 2 k 
Nežinai, nežinai; J

33. Didžio daugio 
Nežinai, nežinai, 
Mažo biškio 
Neturi, neturi:

34. Midutėlio 
Neturi, neturi, 
Pyragėlio 
Neturi, neturi.

1. Aš tariau, svočiukė 
Geros giminės,
O tu, tu — l 2 k 
Geros giminės, J

2. 0 čia beesant 
Vagilčiukė, 
0 tu, tu — 
Vagilčiukė:

(Kai duoda midaus, pyrago, 
mėsos, tai taip apdainuoja 

svočią:)

35. Prabočyki, 
Ponia svočia, 
Niekas nežyčiotas, 
Svieto pramanyta:

36. Nežyčiota 
Mučiulėlė, 
Niekas nežyčiotas, 
Žmonių pramanyta.

37. Prabočyki, 
Ponia svočia, 
Niekas nežyčiotas, 
Svieto pramanyta:

38. Nežyčiotas 
Muturėlis, 
Niekas nežyčiotas, 
Žmonių pramanyta. 
Ir t. t.

719

Juškytė

3. 0 ji pavogė 
Skauradėlę, 
0 tu, tu — 
Skauradėlę,

4. 0 ji pavožė 
Po kepurėle, 
0 tu, tu — 
Po kepurėle,
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5. O ir nušutę 
Taukais plaukus, 
O tu, tu — 
Taukais plaukus.

•720
Norvilienė

1. Atvažiuoja svočia ratais, 
Užsidengus žaliais lapais,

2. Atvažiuoja svočia ratais, 
Apsikaišius galvą krapais,

3. Atvažiuoja rogutėms, 
Apsikaišius rožutėms.

5. Mūs svočiutė kaip roželė, 
Jos pyragai kaip pusnelės,

6. Mūs svočiutė kaip bitutė, 
Jos alutis kaip midutis.

7. Tu, svočiutė, neskūpėk, 
Uzbonėlį mums padėk.

4. Mūs svočiutė — baltrankėlė, 
Pyragėlių kepėjėlė.

8. Duok pabroliui uzbonėlį, 
O kviesleliui sklėnytėlę.

9. Tai svočiutė būsi slauni,
Kad pakampiais vis surandi.

721
Norvilienė

l. Svočiutė ėjo per sodą,! $ 
Svočiutė bėrė rasodą. j

2. Svočios rasoda nedygo, 
Svočia prie svotų prilygo.

3. Svočiutė suole sėdėjo, 
Svoteliai kampe tupėjo.

4. Svočiutė raikė pyragą, 
Svoteliai graužė noragą.

5. Svočiutė piaustė pečenką, 
Svoteliai graužė kačergą.

6. Svočiutė asloj trepsėjo, 
Svoteliai labai smūtnėjo.
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722
Juškytė

1. Dėkui svočiai 
Už pyragą, 
Mes jums davėm 
Baltą stalą, — 
Dėkui, dėkui.

2 k.

2. Dėkui svočiai 
Už midutj, 
Mes jums davėm 
Juodą pyvą, — 
Dėkui, dėkui.

3. Mūsų pyvas 
Labai macnus, 
Svočios midus 
Dar macnesnis, — 
Dėkui, dėkui.

*723

Bačys

1. — Pajuodėliai svotai, 
Kokia jūsų svočia, (2 k.)

2. Kokia jūsų svočia, 
Kokie svočios rūbai?

3. — Įkrypai rėžti, 
Totoriškai siūti.

4. Ir išeina svočia
Iš jautelių tvarto,

5. Iš jautelių tvarto, 
Jaučių subadyta, —

6. Svočios tarnai netikę, 
Jaučių nenuvarė.

7. — Pajuodėliai svotai, 
Kokia jūsų svočia, (2 k.)

8. Kokia jūsų svočia, 
Kokie svočios rūbai?

9. — Įkrypai rėžti, 
Totoriškai siūti.

10. Ir išeina svočia
Iš žąselių tvarto,

11. Iš žąselių tvarto, 
Žąsų sužnaibyta, —

12. Svočios tarnai netikę, 
Žąsų nenubaidė.

13. — Pajuodėliai svotai, 
Kokia jūsų svočia, (2 k.)

14. Kokia jūsų svočia, 
Kokie svočios rūbai?
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15. — Įkrypai rėžti, 
Totoriškai siūti.

16. Ir išeina svočia 
Iš kiaulelių tvarto,

17. Iš kiiaulelių tvarto, 
Kiaulių suknaisyta, —

18. Svočios tarnai netikę, 
Kiaulių nenuvarė.

19. Ant svočiutės galvos 
Strazdas lizdą krovė, —

20. Svočios tarnai netikę, 
Strazdo nenubaidė.

724

Masaitienė

1. Svočiute, gerk, gerk, 
Širdele, gerk, gerk, 
biustas tavei, svočiutėle, —1
Į patį dugną. J

*725

Blažienė

1. — Ei jūs, svoteliai, 
Jūs girtuoklėliai, 
Kur gėrėt, kur gėrėt, 
O kur girtavot?

21. Po svočiutės nosim 
Voras musę korė, —

22. Svočios tarnai netikę, 
Voro nenubaidė.

23. Ant svočiutės kelių 
Katė vaikus vedė, —

24. Svočios tarnai netikę, 
Katės nenubaidė.

25. Ant svočiutės vyžų 
Visi šunys myžo, —

26. Svočios tarnai netikę, 
Sūnų nenubaidė.

2. Svočiute, gerk, gerk, 
Širdele, gerk, gerk, 
Treji gaidžiai negiedojo, 
Trys trimitai trimitavo, — 
Svočiutei liustas.

2. Toje karčemoj, 
Toje šinkaunoj, 
Pragėrė, pragėrė 
Svotai kepures.
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726

Kačinskienė

1. Labas vakars, 1 % 
Ponia svočia, J 
Ko taip smūtnai sėdi 1 „ , 
Už balto stalelio? J

2. Ar "rūpėjo
Poniai svočiai, — 
Neturi kuo priimti 
Jaunųjų svetelių.

3. Kad norėjai 
Eit j svočias, 
Reikėj prisikepti 
Baltų pyragėlių;

4. Kad norėjai 
Eit j svočias, 
Reikėj išsileisti 
Rinckojo vynelio,

5. Dėl jaunųjų — 
Pyragėlių, 
Dėl senųjų — 
Vynūžėlio
Ir dėl kunigėlio — 
Diktą pyragėlį.

727

Didžpinigaičiukė

1. Susiprask!, ponia svočia,
O ko mumis reikia, 
Mums jaunoms seselėms?

2. Reikia saldaus midutėlio, 
Saldaus midutėlio, 
Baltų pyragėlių.

3. O jei duosi, prisakyki, 
Jei neduosi, atsakyki, — 
Ilgu mumis laukti, 
Nei mums atsitraukti.

4. Juk žinojai, ponia svočia, 
Kad prasti meteliai, 
Maži spasabėliai,

5. Mažas tavo bertainiukas, 
Daug mūsų seselių, 
Ne visoms apteko.
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728

Blažienė

1. Ir ateina svočia
Iš kiaulelių tvarto, (2 k.)

4. Ir ateina svočia 
Iš žąselių tvarto,

2. Iš kiautelių tvarto, 
Kiaulių suknaisyta, —

5. Iš žąselių tvarto, 
Žąsų supešiota, —

3. Svočios tarnai netikę, 
Kiaulių neuždarė.

6. Svočios tarnai netikę, 
Žąsų nesuvarė.

7. Pridergs svočia sukenkaitę, 
Išneš tarnai lauką.

729

Juškytė

1. Svočiukė širdžiuke, 
Gyreis bagota, 
Gyreis bagota, | 2 R 
Labai turtinga. J

3. Vienoj skrynelėj — 
Vyžų porelė, 
Antroj skrynelėj — 
Karnų kūlelis.

2. Žinau, žinau 
Tavo turtelį, 
Žinau, žinau 
Tavo turtelį:

4. Svočiukė širdžiuke, 
Gyreis bagota, 
Gyreis bagota, 1 ? k 
Labai turtinga: / "

5. Vienam aruode — 
Pelė penima, 
Antram aruode — 
Žiurkė keliama.
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730
Norvilienė

1. Gyreisi, svočia, 
Šešiais važiavus, — 
Parodyk karietėlę, 
Šešis bėrus žirgelius.

2. Gyreisi, svočia, 
Kviečius pardavus, 
Parodyk muštinius 
Ir dorelėlius.

3. Gyreisi, svočia, 
Puiki, bagota, 
Parodyk midutėlj, 
Baltuosius pyragėlius?

4. Dėkui svočiai 
Už midų saldų, 
Dėkui svočiai už pyragus, 
Už pyragus, už kvietiainius.

731
Dlevienė

l. Gyreis, svočia, |2 
Bagota esant, — J 
Parodyki midutį, ] 
Baltuosius pyragėlius.

2. Kieno, kieno 
Zyčyts žiponas, 
O mūs svočiutės 
Iš kromo pirktas;

3. Kieno, kieno 
Žyčyts andaroks, 
O mūs svočiutės 
Pačios išaustas.

732
Bakšaitienė

l. Gyreisi, svočia, 
Labai bagota, — 
Ar mes nežinom,! 2 
Ką, svočia, turi: J

2. Vienam aruode
Pelė penima, 
Antram aruode
Katė pririšta.

3. Važiuosiv, svočia, 
Mudvi į turgų, 
Tu su pelele, 
Aš su jauteliais.

4. Aš už jautelius 
Du šimtu gavau, 
Tu už pelelę, — 
Tik šilingužį.
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733

Juškytė

1. — Svočiute rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavoK 
Kepurėlė graži? J

2. — Pas močiutę augau, 
Vargų n’išpažinau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Kepurėlė graži.

3. — Svočiute rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Ziponėlis gražus?

4. — Raseinių miestelio 
Iš aukšto kromelio, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Ziponėlis gražus.

5. — Svočiute rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Žiurstelis puikus?

6. — Plonas drobes audžiau, 
Nė biškį nesnaudžiiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Žiurstelis puikus.

7. — Svočiute rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Marškinėliai balti?

8. — Per upelį važiavau, 
Vandenėlio ten gavau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Marškinėliai balti.

9. — Svočiute rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Verykėliai juodi?

10. — Anksti rytą kėliau, 
Per purvelį ėjau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Verykėliai juodi.

11. — Svočiute rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Drobelės tankios?

12. — Kad aš tankiai audžiau, 
Kad biškį pasnaudžiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Drobelės tankios.
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734

Sinkuvienė

Var. 733

1. — Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo Į % 
Pagurklėlis gurkso? Į

2. — Pas močiutę augau, 
Agurkėlius valgiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Pagurklėlis gurkso.

3. — Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Burnelė balta?

4. — Pas močiutę augau, 
Pieneliu prausiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Burnelė balta.

5. — Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Rankelės švelnios?

6. — Pas močiutę augau, 
Darbelių nedirbau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Rankelės švelnios.

7. — Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Kojelės baltos?

8. — Pas močiutę augau, 
Po purvyną braidžiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Kojelės baltos.

9. Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Kaklelis storas?

10. — Pas močiutę augau, 
Žalią tešlą valgiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Kaklelis storas.

11. — Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Pilvelis didelis?

12. — Pas močiutę augau, 
Pyragėlius valgiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Pilvelis didelis.

13. — Svočiukė rože, 
Svočiukė lelija, 
Kodėl tavo, kodėl tavo 
Akelės juodos?

14. — Pas močiutę augau, 
Serbentėles valgiau, 
Dėl to mano, dėl to mano 
Akelės juodos.
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15. — Svočiuke rože, 
Svočiuke lelija, 
Bene turi, bene turi 
Rūtelių sėklų?

16. — Mergytės rožės, 
Mergytės lelijos, 
Tai aš turiu, tai aš turiu, 
Batvinėlių sėklų.

735
Blažienė

Var. 734

1. — Svočiuke rože, 
Svočiute lelija, 
Kodėl tavo akytės, 
Akytėlės paledrytės 
Tamtedrytės 
Taip juodos?

2. — Pas močiutę augau, 
Serbentėles valgiau, 
Dėl to mano akytės, 
Akytėlės paledrytės 
Tamtedrytės 
Taip juodos.

3. — Svočiuke rože, 
Svočiuke lelija, 
Dėl ko tavo kojytės, 
Kojytytės paledrytės 
Tamtedrytės 
Taip baltos?

4. — Pas močiutę augau, 
Po purvyną braidžiau, 
Dėl to mano kojytės, 
Kojytytės paledrytės 
Tamtedrytės 
Taip baltos.

5. — Svočiuke rože, 
Svočiuke lelija, 
Dėl ko tavo pilvytis, 
Pilvytytis paledrytis 
Tamtedrytis 
Taip didelis?

6. — Pas močiutę augau, 
Žalius žirnius valgiau, 
Dėl to mano pilvytis, 
Pilvytytis paledrytis 
Tamtedrytis 
Taip didelis.

736
Daškausklenė

(Piršlys dainuoja svočiai)

1. Šokinėja žvirblis
Po ūlyčią,
Tas slaunus paukštelis, 1
Tas žvirblelis. |

2. Išėjo tėvelis, 
Išlingino, 
Užmušė žvirblelį, 
Užplumpino.
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3. Užkinkė broleliai 
Šešis žirgus, 
Parvežė žvirblelį, 
Pargirgždino.

9. Pridėjo torielius, 
Prikaupino
To slaunaus paukštelio, 
To žvirblelio.

4. Įnešė į vidų, 
Įvilkino
Tą šlaunų paukštelį, 
Tą žvirblelį.

10. Atjojo dvariškis 
Dvarą varyti, 
Norėjo žvirblelį 
Vienas praryti.

5. Nupešė seselės, 
Nudulkino, 
Nupešė žvirblelį, 
Nuruntino.

11. Prirydžiau dvariškį, 
Prispringinau, 
Atleido baudžiavos 
Cielą dieną.

6. Pripylė perynas
Ir priegalvius
To slaunaus paukštelio, 
To žvirblelio.

12. Sukviečiau aš ponus
Ir bajorus
Ant slaunaus paukštelio, 
Ant žvirblelio.

7. Prisūdė mėselės 
Penkias verpeles 
To slaunaus paukštelio, 
To žvirblelio.

13. Ateina bajorai, 
Atlingina, 
Ant žvirblio kepenės 
Atkūprina.

8. Iškepė žvirblelį, 
Iščirškino, 
Pripiaustė torielius, 
Čerpės bliūdus.

14. Suėdė bajorai, 
Sutriuškino, 
Suėdė žvirblelį, 
Suspringino.

15. Išėjo bajorai, 
IŠlingino, 
Priputę žvirblienos, 
Iškūprino.
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737
Juškytė

1. Ant svočiutės galvos 
Šarka lizdą krovė, 
E, e, o, lia, lia , 
Šarka lizdą krovė,

1

2. O svočiutė nesikęs, 
Šarkos nepabaidžius.

3. Po svočiutės nosia 
Voras musę korė,

4. O svočiutė nesikęs, 
Voro nepabaidžius.

5. Ant svočiutės lūpų 
Katė pelę piovė,

6. O svočiutė nesikęs, 
Katę nepabaidžius.

7. Ant svočiutės rankų 
Žiurkė vaikus vedė,

8. O svočiutė nesikęs, 
Žiurkės nepabaidžius.

i Žemiau kiekviename posme panašiai dainuok: „E, e, o, lia, lia“ su antrąja eilute.

9. Ant svočiutės kelių 
Avižėlės dygo.

10. Ziūti, žiūti, žiūti, žiūti 
Avižėlių lesti!

11. Po svočiutės kojų 
Karkleliai augo,

12. Ciba, ciba, ciba, ciba 
Karklelių graužti!

13. Svočiutė ruišė, 
Nušutusi kulšė.

14. Tu svočiutė kumpokiške, 
Vakar kriučką graužei.

15. Tai jums, svotai, 
Ar ne gėda?

16. Mūsų svotai tinginiai, 
O jų batai šiaudiniai,

17. Šiaudų batai, virkščių padai, 
Ir tie patys žyčioti.

1. Ant svočiukės lūpų 
Šarka lizdą krovė, 
O svočiukė n’užsikęs, 
Šarkos nepabaidžius.

738
Dabkuvienė

Var. 737

2. Ai svočiukė durniuke, 
Kod tu nepabaidei, 
Kam tu davei, kam tu davei 
Šarkai lizdą krauti?
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3. Ant svočiukės akių 
Karklynėliai augo, 
Cibe, eibe, cibute, 
Eik karklelių graužti!

6. Po svočiukės nosia 
Voras musę korė, 
O svočiukė n’užsikęs, 
Voro nepabaidžius.

4. Ant svočiukės kojų 
Dirselės augo, 
Žiūte, žiūte, žiūrute, 
Eik dirselių lesti!

7. Ant svočiukės kelių 
Bitutės spietė, 
Kad svočiukė išmanytų, 
Bites nubaidytų.

5. Ant svočiukės galvos 
Gužas gūžtą^ krovė, — 
Svočios tarnai netikę, 
Gužo nepabaidė.

8. Ta svočiukė atsikėlus, 
Viršininką pasiėmus, 
Bmė rėtį ir sietuką, 
Susigavo bitinuką;

9. Ėmė rėtį ir sietuką, 
Susigavo bitinuką, 
Gėrė alų, miešė medų, 
Seselėms žadėjo.

1. Ant svočiutės galvos 
Šarka lizdą krovė,

739
Blažienė

Var. 737

4. Vyrai molį mynė, 
Moters pečių lipė,

2. Po svočiutės nosia 
Voras musę korė,

5. Ant svočiutės vyžų 
Visi šunys čyžo,

3. Ant svočiutės pilvo 
Vyrai molį mynė,

6. Ant svočiutės kelių 
Katė vaikus vedė,

7. Katė vaikus vedė, 
Svočia peles gaudė.
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740
Samuolienė

1. O iš kur, ponia svočia, (2 k.) 
Iš kur tu, svočiuke, (2 k.) 
Gražiai pasirėdžius? (2 k.)

2. Graži tavo kepurėlė, 
Vilniuje pirkta, 
Aukštame kromely.

3. O iš kur, ponia svočia, 
Iš kur tu, svočiuke, 
Gražiai pasirėdžius?

4. Gražus tavo žiuponėlis, 
Žaliais šilkais siūtas, 
Sidabru vadžiotas.

5. O iš kur, ponia svočia, 
Iš kur tu, svočiuke, 
Gražiai pasirėdžius?

6. Gražus tavo yra vystas, 
Vilniuje pirktas, 
Brangiai užmokėtas.

741
Masaitienė

l. Ateina svočia 3. Svočiute kepė
Per sodą, 
Eidama sėjo į _ , 
Rasodą. j 2 k<

Ragaišį, 
Svoteliai graužė 
Pagaikštį;

2. Rasoda kreivai 4. Svočiute kepė
Išdygo, Duoną,
Svoteliai atgal Svotai išbėgo
Sugrįžo. Per kluoną.

742
Januškytė

I. Svočios pyragai 2. Mūsų stalai
Labai balti, Numazgoti,
Mūsų duona Svočios pyrags
Dar baltesnė. Nesijotas;
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3. Ant ašakos 
Pasistojęs, 
Gali Kauną 
Pamatyti.

4. Svočios vynas 
Labai macnus, 
Mūsų vanduo 
Dar macnesnis.

743
Vidikytė

1. Atvažiuoja svočia 2. Žirgužėlis bėga,
Geležiniais ratais, Vežimėlis barška,
Prisidėjus vežimėlį! g Krinta byra iš vežimo
Kopūstėlių lapų, j ’ Kopūstėlių lapai.

3. Dėl to jisai barška, 
Kad sužlėts kaip marška. 
Tai svočiutei važinėti, 
Pupų rėtį įsidėti.

744
Norvilienė 

(Svočios daina)

1. Kad ir gėriau 
Pasigėriau, 
Bet čionai negulsiu,

2 k.

Dar aš turiu žvangančių 
Ir kišenėj skambančių, — 
Namo parvažiuosiu.

2. Dar aš turiu 
Dvi mošeli, 
Paklos man patalą, — 
Patalėlį klostydamos 
Ir į mane žiūrėdamos, 
Mane išvainos.

745
Kasiulienė

1. Tu svotukai tinginy, 
Tavo batai šiaudiniai, 
Šiaudų batai, virkščių padai, 
Ir tie patys žyčioti.

2. Svotukai mažasis, 
Gale lauko rastasis, 
Šiaudų kūly rištasis, 
Vyžoj, vyžoj vežtasis,
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3. Svotukai mažasis, 
Gale lauko rastasis, 
Gale lauko rastasis, 
Vyžpalaiky vežtasis.

4. Svotukai mažasis, 
Kiaulių migy rastasis, 
Karklų vyžoj vežtasis, 
Bridai balą, gavai galą, 
Pilna barzda lakišių.

5. Jaunasis gražusis, 
Bažnytėlėj rastasis, 
Bažnytėlėj rastasis, 
O brikutėj vežtasis.

746
Palaitienė

1. Svotuti mažasis, | g 
Kelme tupėjai, j
Kelme tupėjai, 1
Vaikus perėjai.!

2. Gražūs vaikyčiai 
Kaip ir katyčiai, 
Skalyčiai, skaklyčiai 
Kaip ir šunyčiai.

3. Ar tai ne durniai 
Tie mūsų svotai: 
Po suolu lenda, 
Kaleles randa.

4. Priėjo pečių, 
Tarė — piliorius, 
Priėjo stulpą, 
Tarė — altorius.

747
Gotautienė

1. — Svotukai mažasis, 
Per kur atjojai?

2. — Pro ūlytėlę, 
Pro kupetėlj.

3. Per slenkstį lipo, 
Barzda nupliko,

4. Per aslą ėjo, 
Galva kretėjo,

5. Už stalo sėdo, 
Miego norėjo,

6. Palenkęs galvą. 
Žemyn žiūrėjo.

7. Per kiemą jojo, 
Kuinas suklupo,

8. Per slenkstį lipo, 
Vyžos nukrito,
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9. Už stalo sėdo, 
Kelnės nusmuko.

10. Svotukai mažas, 
Nesėsk j suolą:

11. Mus suolai kiauri 
Katės — smagurės,

12. Ištrauks tau rykus 
Rykus per suolą.

*748
Juškytė, Anusienė

1. Nesislinkit, nesislinkit,1 
Svoteliai, prie sienos: j

2. Mūsų sienos skylėtos, 
Ištrauks jumis per sieną,

3. Ištrauks jumis per sieną, 
Sugniauš jumis į saują,

4. Sugniauš jumis į saują, 
Nuneš jumis į jaują,

5. Nuneš jumis j jaują, 
Pakars jumis po ardais,

6. Pakars jumis po ardais, 
Pakabinę už dantų, —

7. Braškės jaujos ardeliai, 
Braškės svotų kakleliai.

749
Totllytė 
Var. 748

1. Nesėskit, nesėskit, 
Svoteliai, j suolą:

2. Mūsų suolai skylėti, 
Mūsų katės — pragarai,

3. Mūsų katės — pragarai, 
Paliks jumis skarais.

4. Nesiglauskit, nesiglauskit, 
Svoteliai, prie sienos:

5. Mūsų siena kiaura, 
Ištrauks jumis per sieną,

6. Ištrauks jumis per sieną 
Nuvilks jumis j jaują,

7. Nuvilks jumis į jaują, 
Pakars jumis po ardais,

8. Barška jaujos ardeliai, 
Barška svotų danteliai.

9. Kokie jaujos ardeliai, 
Tokie svotų danteliai.

10. O jūs, svotai tinginiai, 
Jūsų batai šiaudiniai;

11. Šiaudų batai, virkščių padai. 
Ir tie patys žyčioti.
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*750
Bakšaitienė

1. Ėdė, ėdė 1 %
Svotai kauleliusj

2. Jie nugrauždami 
Į kašes krovė,

3. Nešė gabeno 
Tilvikų mergoms.

7. Pametę gėdą, 
Į kašes krovė.

751
Samuolienė

Var. 1020

l. — Namo, namo, 
Svotai begėdžiai: 
Rūdija pelija 
Žagrelės jūsų.

2. — Ne strioks, ne strioks, 
Nei kokia bėda, 
Nudirbsim darbelius 
Dieną, ne naktį.

3. — Namo, namo, 
Svotai begėdžiai: 
Žvingauja, žvingauja 
Žirgeliai jūsų.

4. — Ne strioks, ne strioks, 
Nei kokia bėda, 
Pašersim žirgelius 
Dieną, ne naktį.

4. 0 užpuolė 
Kriniūnų šunys,

5. O ir išbarstė 
Svotai kaulelius.

6. Gėda rinkti, 
Gaila palikti, —

5. — Namo, namo, 
Svočia begėde: 
Rūdija pelija 
Staklelės tavo.

6. — Ne strioks, ne strioks, 
Nei kokia bėda, 
Išausiu drobeles 
Dieną, ne naktį.

7. — Namo, namo, 
Svotai begėdžiai: 
Žiloji kiaulelė 
Jaujelę kulia.

8. — Ne strioks, ne strioks, 
Nei kokia bėda, 
Iškulsim jaujelę 
Dieną, ne naktį.
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9. — Namo, namo, 
Svotai begėdžiai: 
Raibasis gaidelis 
Negrėbstęs stumia.

10. — Ne strioks, ne strioks, 
Nei kokia bėda, 
Sugrėbstę sustumsim 
Dieną, ne naktį.

11. — Namo, namo, 
Svotai begėdžiai: 
Pilkasis žąsinas 
Nevėtęs pila.

12. — Ne strioks, ne strioks, 
Nei kokia bėda, 
Išvėtę supilsim 
Dieną, ne naktį.

•752
Dabkuvienė

1. Mūsų svoteliai — 
Puikūs, neprasti: 
Per lauką kai jojo, 
Skurliai lakiojo,

2. Nuo kuino sėdo, 
Kuinas suklupo, 
Per aslą kai ėjo, 
Vyžos nusmuko,

3. Už stalo sėdo, 
Miego norėjo, 
Už stalo sėdėjo, 
Snausti pradėjo.

4. O jie snausdami, 
Pasiremdami, 
Į savo kojeles 
Vyžų žiūrėjo.

•753
Bačys

1. Gražūs svotukai, 
Pasidabinę: 
Į suolą sėdo, 
Snarglys varvėjo.

2. Gražūs svotukai. 
Pasidabinę: 
Po nosia lašas, 
Pakaušy šašas.

3. Gražūs svotukai, 
Pasidabinę: 
Keimeriai ilgi, 
Utėlių pilni.

4. Gražūs svotukai, 
Pasidabinę: 
Kalnieriai yra, 
Utėlės byra.
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5. Gražūs svotukai, 
Pasidabinę: 
Per aslą ėjo, 
Vyžos šliuksėjo.

6. Gražūs svotukai, 
Pasidabinę:
Į tancių ėjo, 
Skranda braškėjo.

7. Gražūs svotukai, 
Pasidabinę:
Per slenkstį lipo, 
Barzda prilipo.

754
Teresienė

Var. 753

1. Gražūs svoteliai, 
Pasidabinę: 
Po nosia snargliai 
Pasikabinę.

2. Per aslą ėjo, 
Vyžos šliuksėjo, 
Už stalo sėdo, 
Snarglys varvėjo.

3. Kalnieriai ilgi, 
Utėlių pilni, 
Kalnieriai iro, 
Utėlės biro.

755
Cvirkienė

1. Valgykit, valgykit, 
Svoteliai mano, 
Nekraukit, nekraukit 
Kišenių savo.

2. Aš savo svotelius 
Pavalgydinsiu, 
Svotelių kišenių 
Nepripildysiu.

3. Kišenės prairo, 
Kaulai išbiro, 
Gėda rinkti, 
Gaila palikti.
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756
Masaitienė

1. Eskit, svotai, l 2 k 
Neužsirykit: |

2. Suėdėt kiaulę. 
Kiaulę su šeriais, —

3. Žviegia, rėkia ' 
Kiaulė po pilvą.

4. Eskit, svotai, 
Neužsirykit:

5. Suėdėt jautį, 
Jautį su ragais, —

6. Baubia, rėkia
Jautis po pilvą.

7. Eskit... (taškuok 1 p.)

8. Suėdėt avį, 
Avį su aviukais, —

9. Bliauja, rėkia
Avis po pilvą.

10. Eskit... (7 p.)

11. Suėdėt ožką, 
Ožką su ožiukais, —

12. Bliauja, rėkia
Ožka po pilvą.

13. Eskit... (1 p.)

14. Suėdėt antį. 
Antį su ančiukais, —

15. Kvarksi, rėkia 
Antis po pilvą.

16. Eskit... (1 p.)

17. Suėdėt žąsį, 
Žąsį su žąsiukais, —

18. Kirksi, rėkia 
Žąsis po pilvą.

19. Eskit... (1 p.)

20. Suėdėt vištą, 
Vištą su viščiukais, —

21. Kvarksi, rėkia 
Višta po pilvą.

22. Eskit... (1 p.)

23. Suėdėt šunį, 
Šunį su šuniukais, —

24. Kaukia, rėkia 
Šuva po pilvą.

25. Eskit... (1 p.)

26. Suėdėt vilką, 
Vilką su vilkučiais, —

27. Staugia, rėkia 
Vilkas po pilvą.

28. Eskit... (1 p.)

29. Suėdėt žvirblį, 
Žvirblį su žvirbliukais, —

30. Caža, rėkia 
Žvirblis po pilvą.

31. Eskit... (1 p.)
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32. Suėdėt strazdą, 
Strazdą su vaikyčiais, —

33. Čerškia, rėkia 
Strazdas po pilvą.

34. Eskit... (1 p.)

35. Suėdėt žiurkę, 
Žiurkę su vaikyčiais, —

36. Cypia, rėkia 
Žiurkė po pilvą.

37. Eskit... (7 p.)

38. Suėdėt arklį, 
Arklį su plaukais, —

39. Žvengia, rėkia 
Arklys po pilvą.

757
Teresienė

Var. 756

1. Eskit, svotai, 
Neužsirykit:

2. Suėdėt kiaulę, 
Kiaulę su šeriais,

3. Žviegia, rėkia 
Kiaulelė pilve.

4. Eskit, svotai, 
Neužsirykit:

5. Suėdėt karvę, 
Karvę su ragais, —

Baubia karvė 
Karvelė pilve.

Eskit, svotai, 
Neužsirykit:

Suėdėt avį, 
Avį su nagoms, —

9. Bliauja, rėkia 
Avelė pilve.

758
Plaušinlukė

1. Užmušiau žvirblį. 
Išviriau širdį, — 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.

2. Užmušiau varną, 
Išviriau sparną, — 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.

3. Užmušiau šarką, 
Išviriau karką, — 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.

4. Užmušiau uodą, 
Išviriau kuodą, — 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.
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5. Užmušiau vilką, 
Išviriau kinką, — 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.

6. Užmušiau lapę, 
Išviriau kaklą,— 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.

7. Užmušiau stirną, 
Išviriau spirgą, — 
Prašom, svoteliai, pasisylyt, 
Mūsų patrovėlės nepadyvyt.

759

Blažienė

1. — Ar mes nežinom,) g 
Kur jūs gyvenat? J

9. Išritot žarnas, 
Ištįsčiojot,

2. — Pelučių mieste, 
Vidury kiemo.

10. Išvirėt mėsą, 
Iškleginot,

3. — Ar mes nežinom, 
Ką jūs turit?

11. Nugraužėt kaulus, 
Nučiulpėjot,

4. — Vienam aruode 
Du rugių grūdu,

12. Nešėt vilkot
Gystėnų mergoms.

5. Antram aruode 
Du miežių grūdu,

13. O ir užpuolė 
Veliuonos šunys,

6. Trečiam aruode 
Žiurkę penimą.

14. O ir praplėšė 
Svotų kišenius,

7. Užmušėt žiurkę, 
Užplumpinot,

15. 0 ir pabėrė 
Žiurkės kaulelius.

8. Nulupot skūrą, 
Nutimpliojot,

16. Gėda rinkti, 
Gaila palikti, —

17. Pametę gėdą, 
Pagriebę bėgot.
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760
Dabkuvienė

1. Svotukai broliukai, 
0 ar tu vedęs, 
O ar tu vedęs, 1 .} 2 kAr dar nevedęs? J

2. 0 jei nevedęs, 
Mes tau pripiršim 
Gerą mergelę, 
Kiemo mergelę,

4. Išaušta aušrelė 
Žalioj lankelėj, 
Sutemo tamselė 
Naujos’ staklelės’.

5. Vedama gulti, 
Tai gražiai eina, 
Siekiama bučiuoti, 
Apsikabina.

3. Kiemo mergelę, 
Tėvo dukrelę, 
Tėvo dukrelę, 
Brolių seselę.

6. Siekiama bučiuoti, 
Apsikabina, 
Prigulus tyli, 
Bučiuojant myli.

(Apdainuoja peikiant)

40. Lietuviškos svotbinės dainos, I

7. Svotukai mažasis, 
Ko puikavojies, 
Ar mes nežinom, 
Kur tu gyveni;

8. Ar mes nežinom, 
Kur tu gyveni, 
Ar mes nežinom, 
Ką tu turi:

11. Mes tau nupiršim 
Gražią mergelę, 
Gražią mergelę, 
Miesto kalelę:

12. Kaulų kojos, 
Kaulų rankos, 
0 liemenėlis 
Kaip kočėlėlis;

9. Vienam aruode 
Pelė penima, 
Antrame aruode 
Žiurkė keliama.

13. Vedama gulti, 
Po suolu lenda, 
Prigulus urščia, 
Bučiuojant kanda.

10. Svotukai mažasis, 
0 ar tu vedęs, 
0 jei nevedęs, 
Sakykis mumus.

14. Po pečium lindoti, 
Vaikus perėti, 
Ir išperėjo 
Tuos kirkilaičius:
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15. Pilkus, rainus 
Kaip kačiukus, 
Stabiklais kakliukais 
Kaip šuniukus.

761
Bakšaitlenė ,

1 žemiau kiekviename posme panašiai rincruok: ..Ritum, ritum, eitum“ su antrąja 
eilute.

1.

2.

(Per dalinimą karvojaus po sukeltuvių arba po marčpiečio)

Moterėlės, l 2 k ^as ^'e *avo РУгаёа‘»
Svočia parvažiavo, j ' Kas ne pyragai:
Ritum, ritum, ritum1, | , - TZ ... .,e , 2 k. 6. Katilaity maišyti,Svočia parvažiavo. | „ . . , ..r ’ Kojoms minkyti,
Kad čia būtų 7 Kojoms minkyti,
Siūlai ištaisyti, Bulimis ploti>

3. Kad čia būtų 
Svočia pasodinta.

8. Bulimis ploti, 
šiaudais rašyti,

4. Moterėlės, 
Svočia su pyragais.

9. šiaudais rašyti, 
Klojime kepti,

10. Klojime kepti, 
Rašalu tepti.

762
Blažienė

1. — Tu svotukai mažasis,). ./2 кKiaulių migy rastasis, f 
E, e, o.

3. — Ką aš tave lankysiu 
Ir širdelėj laikysiu, 
E, e, o.

2. Dėl ko mane nelankai 
Ir širdelėj nelaikai? 
E, e, o.

4. Jau kurteliai sulojo 
Ir durelės sugirgždėjo. 
E, e, o.
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5. — Atsineški duonos sikę, 
Pasišerki visus šunis, 
E, e, o.

6. — Aš atneščiau taukų bliūdą 
Ir patepčiau svirno duris, 
E, e, o.

763
Dievienė

1. Gyreisi, piršly, Į
Bagotas esąs, —j $
Parodyk iarie!kė!ę, I 2 k 
Baltuosius pyragėlius.)

3. Dėkui piršliui 
Už arielką, 
0 už arielkėlę, 
Už rugių žiedelį.

2. Dėkui piršliui 
Už pyragą, 
Už baltą pyragą, 
Už tą kvietainėlį.

4. Lela tavo plėčka, 
Mažas mūsų pulkas, 
Tai visoms užteko, 
Nėra rūgojančių.

764
Blažienė

1. Tu piršliukai, l 2 k 
Tikras melagėli, j 
Sakeisi gyreisi l 2 k 
Daug sūnelių turįs. į

5. Tu piršliukai, 
Tikras melagėli, 
Sakeisi gyreisi 
Pyragėlius kepęs.

2. Kur tavo, 
Kame tavo 
Jaunieji sūneliai?

3. Tu piršliukai, 
Tikras melagėli, 
Sakeisi gyreisi 
Daug dukrelių turįs.

6. Kur tavo, 
Kame tavo 
Balti pyragėliai?

7. Tu piršliukai, 
Tikras melagėli, 
Sakeisi gyreisi 
Arielkėlę leidęs.

4. Kur tavo, 
Kame tavo 
Jaunosios dukrelės?

8. Kur tavo, 
Kame tavo 
Saldi arielkėlė?
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9. О ко ėjai
Ir j piršlius
Su mažais turteliais, 
Mažais spasabėliais?

10. Būtum gavę
Kitą piršlį
Su didžiais turteliais, 
Didžiais spasabėliais.

11. Tu piršliukai šeima, 1 
O piršleli šeima, J

12. Piršai mūsų šešiukę, 
Piršdamas gyrei viečiukę.

13. Sakei: jaučių penkiolika, 
O jautukų šešiolika.

14. Kai nuėjo mūs šešiukė, 
Tik terado vieną tuką,

15. Tik terado vieną tuką 
Ir tą patį šiųmetuką.

765
Dabkuvienė

1. Dėkui piršliui 
Už arielką, 
Dėkui, dėkui. (2 k.)

2. Jo arielka 
Labai macni, 
Mūsų vanduo 
Dar macnesnis.

3. Dėkui piršliui 
Už pyragą, 
Dėkui, dėkui.

4. Jo pyragai 
Labai balti, 
Mūsų duona 
Dar baltesnė:

5. Ant ašakos 
Pasistojęs, 
Gali Kauną 
Pamatyti;

6. Gali Kauną 
Pamatyti, 
Kaune žmones 
Suskaityti.

766
Kasiulienė

1. Aš tariau, svotukas
Geros giminėlės,
O tai, tai, 
Geros giminėlės,

2. O tai beesąs 
Vagių giminėlės, 
O tai, tai, 
Vagių giminėlės:
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3. Ir pavogei 
Skauradėlę, 
0 tai, tai, 
Skauradėlę,

6. Ir nupliko 
Jamui kakta, 
0 tai, tai, 
Jamui kakta.

4. Ir pavožei 
Po kepurėle, 
0 tai, tai, 
Po kepurėle,

5. Ir nuėdė 
Taukai plaukus, 
0 tai, tai, 
Taukai plaukus,

7. Aš tariau, svotuko 
Galva raudona, 
0 tai, tai, 
Galva raudona, —

8. šarkų, varnų 
Sukapota, 
0 tai, tai, 
Sukapota.

767 
Masaitienė 

(Duodant pamergei už vainiką per ačiavimą)

1. Nedėk mums varinėlių.l % 
Nelopysim katilėlių, j

2. Svotas akių neturėjo, 
Kad tris grašius tepadėjo.

3. Dėk, dėk muštinėlj, 
Gausi ploną stuomenėlj,

4. Duok, duok dorelėlį, 
Atduos dukrą bernužėliui

768
Masaitienė

1. Mažą stukj padėjo, 1 2 k 
Svotas snukį susuko, j

2. Kiek tas stukis — krypt, krypt, 
Tiek svotukas — šypt, šypt.

3. Ko, svotukai, šaipais, 
Ar mergelių baidais?

4. 0 tu ilgai nešaipykis, 
Tavo dantys išbarškės.

5. Tavo dantys išbarškės, 
Nė mergelės nežiūrės.
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1. Užsidegčiau tris žvakutes, 
Pažiūrėčiau į akutes, 
Kokios brolių akys? (2 k.)

2. Cibulakiai, kukulakiai, 
Stypynakiai, torielakiai — 
Tai broliukų akys.

769
Norvilienė

I. Kur svočiutė šokinės, 
Penki sprindžiai stribūnos,

2. Kur svočiutė atsisės, 
Ten suolelis subraškės,

3. Ten suolelis subraškės, 
Ten trinkelė sudrebės.

4. Kur svočiutė sėdėjo, 
Ten per suolą spaknojo.

5. Aš matau, numanau, 
Kad svočios nereikia, —

6. Paimk ją už galvos, 
Meski ją už tvoros,

7. Meski ją už tvoros, 
Tegu ji ten purpso.

1. Atvažiuoja svočia 
Geležiniais ratais, 
Prisidėjus vežimėlį 1 % 
Kopūstėlių lapų. j

2. Tai gražu žiūrėti, 
Tai meilu kalbėti, 
Krinta byra kopūstėliai 
Per vežimo galą.

1. Atvažiuoja svočia ratais, 
Apsikaišius visa lapais, — 
Svočiutė ruiša, l 2 k 
Nušutusia kulšia. J

2. Atvažiuoja svočia 
Su kriučko tekiniais, 
Ir atbėgo kriu, kriu, kriu, 
Ir suėdė tekinius.

1. Svočia buvo, svočios nėr, 
Kai pažiūriu, jau kertėj.

2. O ko, svočia, visa sukritai, 
Rugelių žiedais visa sukvipai?

1. O svočiutė, tu, tu, tu, 1$ . 
Kad man būtų čion visoj

2. Kad saldžios, kad gardžios 
Arielkėlės virintos.
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I

2 [1031 (ĮQ74)], plg. 1033

ž .J ppr . W
/ Aš prašiau die_____ vo per vi.sas die oas,

SD 65.

2 [1032 (1075)].

4 r r Ir r Ir r - Г и J i
Aš pra_šiau die_____ vo per vi___są die_____ną,

esąs die____ nas>

P' irr r J J lr r r ir. r Ir r:ll 
kad būt mig_lots ry__ te___ lis, ū_ka_no__ ta die_ne__ lė.

SD 65.

2 [1033 (1076)]. Var. 1031

Aš pra.šiau die__ vo per vi__są die__ ną,
esąs die__ nas>

kad būt miglots ry__ te___lis, ū___ ka___ no_ta die__ ne_lė.

SD 65; plg. D 445,

633



dū_mok ir na_mo,

3 [900 (940)], plg. 901, 902.

rū_ go__ ja uoš—ve lė ir švo_ge____rė___ liai.
SD 72.

Gerk gė _ ręs, bro_ ly__

3 [901 (941, 943)]. Var. 900.

dū_mok ir na_mo,Gerk gė__ręs, bro_ly__

rū go ja uoš__ ve lė lai _ go----- nu žiai.
(švo.ge___ rė liai)

SD 72.

3 [902 (942)]. Var. 900.

na_mo,Gerk gė_ręs, bro_ly__ ti, dū__mok ir

rū __ go__ja uoš _ vai _ tė,
cve_lė

i) gai sė ___ dė___ jai.
ir lai __ gū____ nu___ ž i ai>

SD 72.

8 [1167 (1213)].

y--*' J J J ~lp J If f r Ir J :llįĮ
— Mer.gy—te, kie.no, ar bū___si ma.no?

— Ro—da bū.čiau, ber.nu.žė. Ii, ne.mo.ku darybų.
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9 [1174 (1220)].

Mer.gy—te та no, te—kėk už та nęs,

tai tu ne__ žū si, var_ge ne__ bū ____ si, /Cbū ____ si.

Plg. SD 31.

O kad aš ga niau ši _ le bal_tas
«bro.liu bė__rus

12 [260 (261)1.

O kad aš ga_i;iau tė_ve_lio paLšus jau___čius,

tė—ve_lio jau.čius, bro.le_lio bė—rus žir___ gus.
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12 [261 (262)]. Var. 260.

O kad aš ga.niau tė_veJio šė_mus jau__ čius,
cbraJio bė.rusžir_______ge-------liūs»

o aš pa_ma_čiau našJu_žį at-jo jan__ tj, //_ jan_tį.

Plg. SD 50, 76,13 [272 (273)].

O kad aš jo__jau per bu__ko gi —re__ lę,

lau ką, per ža _ lią pū___  dy__ mė____ Ii.
gi rią, lau_ žiau ber___ žo rykš- te le>

Plg. D 923,
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13 [275 (276)].

SD 140. 1013; plg. D 1113.

14 [369 (381)1. Var. 368.

SauJe__lė te___kė___ jo, ber_že_liai mir__ gė  jot

mu_du mie.lu bro_lu_žė_liu žir-ge-litis bal__ no____ jov.

14 [370 (382)].
SD 140, 1013; plg. D 1113.

SauJe_lė te—kė — jo, ten van.duo mir_gė___jo.

ten du broJiu broJu__žė_liu žir_ge_liūs bal no___ jo.

S D 140,1013; plg. D 1113.
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15 [1341 (1394)1.

Su _si_ dū-mo—jo šil_ ke_ lis su strū_ne_le, 
<rsty_ge — le»

$ ll:p p p J p p iš p J
su _ si_ kal_bė_.jo ber_ne__lis su mer___ ge_le.
(a_bu_du mu_du)

16 [1440 (1501)1, Plg- 618.
M !■! E Д , I

per ru__de_____
(ne_ dėl____

Šė—riau žir____ ge

jau 
siu)

lį iš____ mušt _ra vo
(pa___ mušt _ra___ vo

_ vo bė_ rą žir___ ge

SD98&
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19 [691 (726)1.

Ui, ui, ui die____ vu___ lė liau, die_vu__ liau

20 [496 (521)].

Vai, ai. ai. ai, ką da_ry_ti, reik man sto.ną per-mai.ny-.ti, 

<Ui, ui, ui, ub

aš ne_ži_nau, kas tai y ra, dėl ma.nęs kur mer.ga čy__ra.
etika <o kur> <rmer_ gai_tė>

22 [665 (699)].

Už sta_ le------ lio sė__dė — da------ mas, pen.ti___nė__ liti

lio jauskam.bin— da — mas, mer.ge____  les vi
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24 [1575 (1638)], plg. 1233,1234, 1547, 1574.

'i p ‘hp -H »Mp p p P ir |Ш
Aukšlas dan.gus, švie.sios žvaigždės di_de_lės ir ma_žos,

-h P p Mp M Įp P p I .^^jĮ 
švie.sus keblias man Ьег_пе_liui pas mer_ge_lę jo____ ti.

SD 345.

25 [1028 (1071)].

Jį* jį . r , —j— J ■Ф—M—c—f—1-2------------- --—

Aš pas tė _____  ve ______ Ij

Lf—t—f—J 

tas viens sū _

-P------- ₽-----------—

_ ne ______  lis, pa____ sto_____ jau
ckaip dar____  že

J? P * ■ + "■ Я л --- p......

L-l--------- [-------------------

žal__ nie __________
die___me __________

ffl 1 r ir r r ‘Г r
_ rė---------liu, dra__ gū____nu ____  žiu bro _
_ dė______ lis, pas tė____ve_____ 1| sū___

____  le _____ liu.
____  oe_____ lis.

D 240.

25 [1700 (1768)].

į H r r !J r Ir r r lJ—
Aš pas tė___ve______ Ij tas viens sū____ ne -------- lis

H r r Ir r ir r ir r r N j
kaipdar.že die__ me_dė___ lis, pas tė—ve — Ii su ------- ne—lis.

D 240.
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27 [632 (664)1.

Bro_ly_čiai rai ------- to_ju_žė____ liai, jūs, ma_ne

ne------ kęs _da------- mi, žve _ ju — žiam pa____  ža__ dė____ jot.

30 [786 (824)1.

«dun__ dė jo»

41. Lietuviškos svotbinės dainos, I 641



32 [31 (32)], plg. 28, 98.

j-- * P P P P I r — P p 
Nak — tj ma___ rios liū ____ _____lia___ vo,

<rjū___TPSJ»

I-* P P P P I p 4:P p -4- 
die _ ną ro__ žė žy ____  dė__ jo, o mū___ sų

p H ii p p Ьд.-1'p.
bro__ le___lis bė__ ram žir__ ge se  de _ jo-

SD 363

33 [104 (105)].

O aš iš___ ė ____ jau, aš iš__vand _ ra vau

£

nuo tė__ ve _____ lio, nuo mo_ti____ nė _____lės, /Cnė___ lės.

34 [303 (305)1, Plg. 299.

Pa.dė die—vai, mer_gu _že __ le, o ką vei _ki

daržu _žė_ly? O ką vei _ ki daržu _2e_ly, // dar_žu_žy?
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37 [1096 (1141)1, plg. 370.

A-bu mu.du jau_ nu, a_bu_du ne___ ve____ dę,
<ne_že — no____ tu>

jv4-J--p-|p p p p I p p p. p. |.J— J: ^j| 

jo—siv mu.du bro_lu_žė_liu mer.gų žvaLga___vo_____ti.
<vjos_va»

SD 176, 177,

37 [1098 (1143)], plg. 1097, 1099.

A _bu mu.du bro-hi. žė-liu, a_bu ne.že_ no—tu.
<jWl-----nu> pigt D 20Z-

41 643



37 [1099 (1144)]. Var. 1098.

А -----------bu пш____du bro___ lu___  žė___ liu.

37 [1102 (1147)1.

A —bu mu_du bro_lu _žė_liu, a — bu_du ne ve_dę.

a__ bu mu_du bro_lu_žė_liu, a__bu ne_že___ no___ tu.

Plg. S D 178.

38 [589 (617)1.

__Ai ge_ne__Ii. ge __ ne— Ii, ko ne_ ve__di
«kod ne_ si__ že___

aukš—tą? — Ves_čiau aukš-tą,— ne_ maz.go.ja ^aukš_tų,—

r r 1Щ p p P J M 

kas bus man iš jos. kas manšaukš.tus iš_maz.gos?
(su.maz.gos)

Plg, D1563.
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40 [1148 (1194)]. Var. 43.

Ai tu, se_ni se_nu_tė__Ii, tu ma_nim da bo_jais,

po kai_li_ niu skran.du_te pasma.ne at___ jo___  jai.
(skran.du_tė_Je)

41 [695 (730)].

44 [1013 (1056)]. SD 418; plg. D 445. 688.

Aš iš.leLdau bro_Iu__žė__ lį,* aš iš_Iei_dau bro____ le_lį
4rdo_bi—lė_lį>

į sve_ti_mą ša_lu_že_le pas jau_na_ja mer-ge_Ję.
«iner_gu_žė_lę>
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45 [565 (593)].

mu _ dvi dvi se___Ei mu_dvi, mu_d\i,

45 [566 (594)].

j- Шрг... P
Ei,mu.dvi,mu.dvi, mu.dvi dvi se.seJi gin.siv šė—mus

Л ;p iM jj'. j
jau___ tu_____žė_ liūs, gin.siv še_mus jau _____te______ (liūs).

52 [385 (397)], plg. 440
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52 [440 (461, 462)], plg. 385.

SD 386.

59 [365 (376)], plg. 366 367.

Sau.le__ lė lei____ džias, va _kars ne____to Ii,
«lei___ dos»

čė__sas bro___ le _____ liams na_ mu_ čio

59 [366 (378)]. Var. 365, 367.

jo— ti, //jo — ti.

SD 385; plg. D 1113.

Sau. le__ lė

liams na__ mu__ čioče__ sas bro___ le

S D 385.

lei ____  džias, va_ kars ne___ to
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59 [367 (377, 379)]. Var. 366.

Sau. le__ lė lei____ džias, va _ kars ne____ to Ii.

гг

čė—sas bro—le------ liams na __ mu_ čio jo____ ti, ^jo___ ti.

SD 385.
61 [881 (920)].

Gie_dagai_du_že_liai, gie.dos ir anLri, 
«ziai»

žvengia bė_ri

žir------- gu.žė — liai prie rū___ te___ lių dar___ že____ lio.

62 [82 (83)1.

O kur tu bu _vai, ma_no bro_lu —žė—Ii, 
«ber_nu_že__ Ii»

62 [83 (84)].

kur taip ii—gai už_tru_kai.

< ГТ Įi'r^r sį 
kur taip ii—gai už.tru.kai?

SD 84; plg. D 585.1085.

3

ii- gai il-gai už.tru___ kai?

SD 84; plg. D 585. 1085.

už.tru.kai, kur taip

O kur tu bu__ vai, ma_no bro__lu_žė_ kur taip
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64 [1100 (1145)].

A_bu mu_du bro____ liti, a_bu mu_du to kiu,

a—bu mu-du skaistjvei_de_liu, juod.bė_ri žir___ ge____ liai.
«skais_ta_vei.džiu»

64 [1101 (1146)1.

A_bu mu_du bro_ lu.žiu, a—bu mu_du to kiu,

a_bu mu_du skaisJa_vei_džiu, be_ne_ji žir___ge____ liai.
(skaist.veLde_Jiu) <

67 [551 (579)], plg. 575.

Ei, ki_io, ki lo, o ir iš-----ki;--------- lo

is Ki____ri_jos miesJu_žio suka------du.gių lai-vu.ziu.

67 [575 (603)], plg. 551.

Ei,kijo, kijo, o ir iš_kiJo iš Gi____Ii-jos
«Ki___ Ii—jos'»

mies—tu__ žio su ka du gių lai—vu —žiu.
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69 [949 (991)], plg. 1145.

J

Ei, siun.tė, siun.tė ma_ne mo_ti__nė_Jė
«mo_čiu_te»

t
[27

jū__ res van___ de
<cvan_ de

nu.žė — lio, //-de_nė_lio.
- nl.Da^

69 [1145 (1190)], plg. 949.

ma__ne mo_ ti__nė__ lė
<rmo_čiu _tė>

Ai siun.tė, siun.tė 
« Ei»

į jū_resvaii-de . nu.žė-lio, 
«nė—lio»

jū_res van__ de_nė_lio.
Plg. D 805.

su__lė____ kė du kar_ve___liu mė_ ly__ nu,

73 [925 (967)].

mė_ ly___nu.e, du kar__ve___ liue,
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77 [317 (323)], plg. 316, 473.

. i J r PP Į г Г PIГ r ppl r J-
Siun.tė ma.ne mo_čiu___tė į jū_res van_ de_ ne _lio.

e, e, į jū_ resvan_ de__ nė___ lio.

D 824; plg. D 513. 806. 813.

77 [318 (322)1, Plg. 319 ir 320.

Siun.tė ma.ne mo___ čiu___ tė į jū _resvan.de___ nė—lio.

e, e, e, į jū - res van------ de ------- nė --------lio.

D 824, 841; plg. D 513. 806. 813.

D 824. 841; plg. D 513, 806, 813.

D 824. 841; plg. D 513. 806. 813.
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78 [321 (326)].

Siun.tė mo_ d__nė___ lė. raa_ no Sir_du __žė _ lė.

ne.lio.
Plg. D 807. 308.

jū — res.. van__ de____nu.že___lio, de

78 [460 (483)], plg. 312, 314, 416.

du----- no_jaus van.de. nė(lio).
cį jū_ re_les»

D 807, 839; plg. D 808,809; plg. S D 77. 81.

Siun.tė ma.ne mo_ti_nė_le

78 Г469 (492)1.

Siun—tė ma_ ne mo_ti _ne_lė į jū.re les

. van.de—nė —(lio), į jū — re___ les van.de—ne

78 [1507 (1568)1.
SD 1090; D 807. 817; plg. D 808. 809.

Shin.tė ma.ne mo-ti___ nė —lė, siun.tė ma.ne mo_ti—

SD 1090; D 807. 817.839. 842; plg. D 808. 822; plg. S D 77. 78. 81
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80 [437 (456)].

Plg. D 751. 1264; plg. SD 388. 1100

81 [312 (314)], plg. 313, 314, 316, 468, 473, 460.

D 513, 806; plg. D 824. 825.

D 513. 806.
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» I Г » p U J I J J |J J -M
oi ko pa___  vy__ tai va_ sa ---------- ru_žę?
n’il gai ža__ liuok dar------------------ že__ 1уэ

«Ai> cau_ go> cskrobilu— žė— lis>

ga____k tė_____vo dva re _Jio.
ckluo____  oe_lio>

Plg. D 308, 504.,
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89 [610 (640)], plg. 595, 1107, 1111.

Ei, au_ go, au__go
<Ai>

ža _ lias skrob.lu__žė__ lis

ga___ le tė___ vo kino

91 [1087 (1132)].

ne  lio.

D 308; plg. D 236. 504.

ne me__ de_____ lis,A —žuo—lė__ lis ar

ne ber___ ne .. lis?varg_ die nė__ lis ar
«varg_die nu__ zis

92 [598 (627)].
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93 [1455 (1516)]. Var. 1544.

Kad aš bu ___ vau ma___  žiu ___ kė___ lis,

SD 1012

Kad aš ė—jau per kie_me_ Ij j aukš-tą svir__

и|Ь| 1 । ii । i । 1 įni Ui ipm ir r :ii
— ne------П iš_gir_dau sa_ka_lė_Ij gi..ru.žė] ui___duo_jant.

94 [790 (828)1.

Kad aš ė__ jau per kie__me_ Ij j aukš.tų svir_

J. - J~l^’|pppp|pPtrP|rr=
_ ne____ Ij ir iš_gir_dau sa_ka_lė_lį gi.ru.žėj ul_duo_jant.
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109 [555 (583)]. Var. 554.

Ei ser_ben_ta ser.ben.lė — le, ža- ii ta_vo la___ pai.

ža_ Ii la_pai. i) _ gos ša _ kos, juo_ do _ sios uo___ ge___ lės.
Plg, D 315.

110 [963 (1005)1.

Ei tu, šel_ mi ba__Ia mū_tai, jok na_mo,

ne _ trai _nio _ ki prie.gal __vė _ Iii) tu raa__ no.

42. Lietuviškos svotbinės dainos, I 657



112 [596 (625, 624)].

Д'~Т^М-Р-1Р Р I? p iro
Ei bro_liu_kai ba _ lan _du _ kai, pa_ bal_no___ ki

man žir_ge_ lį, pa_ bal__ no____  ki man žir_ ge _lį.

Plg. D 862.

112 [604 (633, 634)].

iilPpf J lp p p P.ip.p-f j/iŲlįulP
Ei broJe— Ii do_bi_lė_Ii, pa.bal.no ki manžiEge.lį:

«Ei bro.hu__kai ba.lan.du_kai»

Plg. D 608, 862, 944, 1088.

114 (880 (919)1.

G ied vo _ lun__gė____ lis ant tvo____ ros,
<U -------- los,

t>* II-P P F P Ir ■ J 1 । . . . . J
die_vu _ lis ža[d] dėt mus । po _____  rą.
ža_da mu_du de ____ ti»

116 [844 (882)]

KaLba mu_du žmo___ nės, kal_ba ir su___šie____ dai.

o aš, jau.nas ber_nu_žė_lis, aš nie.ko ne__ bo____ ju.

658
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117 [841 (879)].

119 [819 (857)].

t P'J'rrir p p iP'P'Pp ih r r
Kad jo_jau per gi re_lę, per ža_lią pu____ §y_nė_Jj

(ber___ žy_ nė_lj>
(lau — ke_lj, per ly-gu-jį lau_ ke_Ii) 

epas mer__ ge_lę>

ber.žeJį lenJuau, ra.se.lę brauJdau, Draugiau baltai bur_____nėję,
(gir-džiau bėrą žir ge_lj)

123 [770 (808)].

Г Г Г..Г .J r r r r 
Jo—čiau j žve_jus, lan_ky_čiau žve_jus,

ves_čiau žve.jų mer_gu_žė__lę, vesčiau žve.jų mer.gu.žę.

42* 659



. 125 [762 (800). Var. 76Į.

Jo___ jaudie_ ną. jo__ jau nak_tj, nie_kur nie___ko

ne_pri_jo_jau žir_ge_lį gir—dy ti, sa vojuod.bė___ rė_Ij.
SD 951; D 1559.

126 [939 (981)]

Iš__ ei___na mer.ge____ lė iš rū —tu dar.že—lia>

cber____ ne _ lis^

127. [581 (609)].

F?' P P I P M fp :ll 1
jo—jau, jo_ jau du šimUu my_le__lių.Ei.

ir prLjo—jau dva_ ntžė— lj, ža«lią.jj mū re____lj.
ruoš-vės dva.rą>
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129 [709 (744)].

Lie___pė tė___ ve___ lis man jau.nam že — ny------ tis:

aš ne_ži_nau, tė_vu_žė_li, kuraugmer ge —lė.

130 Г713 (748)].

Li_ ne____ liūs - ro_viau, ran.kas maz_go_jau,

nu.skan.di. nau žie____du.žį/ ran.ke.lių žė—rū____ nu-žį.
cpa.skan.di.nau>

S D 448.

130 [714.(749)].

Li.ne____ liūs ro_____ viau, ran.kas maz_go_jau,

nu_skan_di_ nau žie___ du_žį, ran.ke_Iių žė___ rū____ nu_žį.
cpa_skan.di—nau>

SD 448.
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133 [72 (73)], plg. 59.

Mer.gu — žė _ le ma___ no, le___Ii__ jė__ le

_ga____ vai, ko___dėl, dėl ko taip ii___gai mer___ga___ vai?
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142 [446 (469)].

Plg. SD 592. 685. 901.

Se_se_rė_lės тало, baLlos le_li_jė-Iės, pa_sta_ty_kit

Plg. S D 592.685.

143 [176 (178)], plg. 177.
b. b.......... Я--Д Д - >

nu__ Ii____ joSu__ te___ то tam_ šiai,

__ Ii. bri____dau juo_____ dą pur_____  ve ____lj.
Plg. S D 800-
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143 1177 (179)1, Plg. 176.

Su___ te___  mo tam- šiai. nu — Ii------ jo

r r 1Г1 ir Г.-. H
dar giai. - bri _dau juo_dą pur_velj.

147 [1029 (1072)].

Aš pa_sė_jau a_vi_žų, pil_ni lau.kai do.biJų,

Plg. D 282.

148 [1557 (1619)].

Au__ gin tė___ vas du su — niu — ku,

kaip du do__ bi____  liu
dė

ku, šė__ r ė tė___’vas
liu>

rė------- liu.
Plg. D 861,1149.

du žir — ge — liu, a___ bu juod — bė
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149 [659 (693)].

<t J J J BJ I J,.r r ,J N-T-r-=į

Auš_ta bal_ta auš_ru — žė—lė, te —ka švie-si
<rauš____ re___ lė>

149 [1511 (1572)]. Var. 569, plg. 1512, 1518, 1519.

& » J J J r Iff r Ir rJ 
Auš_ta bal_ta aušJ’U-že, te_ka švie_si sau.lu_žė.

<auš_re_lė>

-iKp--I J g
o dar ma.no mer.gu_žė_lė sal.dų mie.gą mie____ga.

150 [654 (688Я.
SD 1063.
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SD 205. 208.

152 [640 (674)].

Bi __ jū__ nė___ lis ža____lias, bi___ jū — nė------ lis gra—žus.

bi_jū_ne_lio ža_li la__pai, rau_do_ni žie—de_liai.

SD 205, 208.

153 [1200 (1246)].

(do_ bi _ lė__ lisBroJu__žė—lis žir.gu.ži baLno_jo, 
cžir.ge.ljj>

žir_ge_l[ bal_no_jo), bal_no_da__mas du  mo__jo,

dū_mo_da—mas kai___  bė_jo, iš_ jo_da _mas ver__ke.

SD 502; plg. SD 154.
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156 [854 (892)]; plg. 867, 868.

Op p p p p ।c
Ei_ siv, se_se_rė__ le, su sau.le na__ mo
(Ei_ va, se__su_ žė__ le)

157 [982 (1024)].

Ei, ži____ nau, ži.nau, a___ le ne___ sa_kau.

ll: p p p l'J' I >J f J' J> I J1 p I J 
kuraugma.ro mer___ ge —lė, kur rū_te__ lių dar__žeJis.

emeriu, žė— lė* csta.ti__ nių>

SD 170.

158 [871 (910)]. Var. 870.

$ ii J p p N J | f—p- F—FF  f lp
Ga_le ū  ly čios ža_ lias rū tų dar_ že_____lis.

o ten vaikš-čio__ jo mer.gu —žė si ____  ra___ tė____ lė.
«rvarg__die___ nė____ lė>

160 [914 (956)1.

Gys.tė__ nų mergos tai la__ bai ) meiJios:

tai lei.džia nak_ vy__ nu.žė—lę šį jau _ną_ jį berne Jį,

667
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163 [294 (296)].

.tt, _ . , . i .. . . . . I1 . . -j- N J J|f
Nuo žlr__ge_lio puo___ liau už ie_ve___lės

tvė-riau; o ie_va, ie__ ve_le. slau_nūsme_de___Ii.

«kaLmy nu žiai»

SD 275. 459; plg. SR 22.

165 [381 (393)], pig. 1182.
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167 [742 (778. 779)].

Ma_no tė_ vu_že_ lio niar.gi dva_ru_žiai,

(ma__ no šir__ du___žė___ lio mar.gi dva.ru _ žiai], —

(sen_ gal__vė___ lio)

o ir pri_jo_ jo piLnas dva.ru _že_ lis jau.nu sve.tu.žiu.

SD 3G0; plo- D 1227.

168 [253 (254)].

O kad aš e ____ jau, kad aš vand__ ra____ vau
erke_ liu ke____ lia_____  vau>

nuo te___ ve____ lio. nuo mo_ti_____ ne___ lės./Cnė___ lės.

Pia. D 602.

168 [254 (255)].

O kad aš ė ____ jau. ke _ liu ke____ lia___vau,

e, e, e, džium.džium.džium, ke_ liu ke____ lia____vau.

Plo. D 195. 849. 918.
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dva.ru
dva.ru


168 [255 (256)].

nuo tė__ ve _ lio. nuo mo_ti____ nė___ lės./Gnė___ lės,

Plg. D 602.

168 [256 (257)]. Var. 255, 256.

Plg. D 195. 849. 918.

168 [257 (258)].

O kad a§ ė____ jau. ke _ liu vand_ ra-----------vau,
<ke__ lia vau>

nuo tė__ ve lio, nuo шо_ti____ nė___ lės,/Cnė—lės.

Plg. D 195, 849. 918.
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170 [980 (1022), plg. 1003

Ei, ži__ nau, ži__ nau, a__ le ne_sa__ kau,

kur aug ma__no mer____ gu_žė lė,
iner___ ge lė.

S O 157. 330.

173 (872 (911)].

Gal__ va skau___ dė___jo iš rū___ peš____

_tu___žė___ lių: iš__ gir___ dau mer__ ge___ le už ki_to

ei____ nant, vai__ ni____ku____ ži par duo —_______ dant.

179 [1352 (1405)].' Var. 567.

*•' г .Г—Г--j J r p Г . r
Ei 4 _ žuo le, 4 ________  žuo_Jė--- Ii,

4____ žuo____ le šimt____ ša_____kė_____ Ii.
<4____ žuo____ lė Ii šimt___ ša_____ kėli*

SD 867.
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179 [1353 (1406)1. Var. 567.

Ai ą žuo___ lai, ą  žuoJė_____ Ii,

ą žuo____ lai § i mt ša____ kė_____ Ii.
(ą žuo____ lė Ii) šimt___ ša_____ kėli.

186 [1085 (1130)1.

A_no ga_Io’ vai__ kai. jie tik_ri me___la____ giai:
(tai)

o jie sa.kė, jie pra.ma.ne ma_ne ii_gai mie__ gant.

SD 189.
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188 (15).
JU- - „

Var. 14.

f

SD 189

188 (17)
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190 [1313 (1363)].

ma_ne už.au------gi.nai, ne-mie_lam pa.ža_____ dė____ jai.

SD 791, 817, 921

193 [262 (263)].

PlO SD 374

193 [264 (265)].
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193 [265 (266)1.

O kad aš gė riau die_ną nak__ te le.

dar sa__ vo pro_te__ lio aš ne_ pra___ gė____ riau.
«ma_no gal _ ve__ lėj dar nie_ ko nė_____ ra»

Plg. D 798, 799.

193 [266 (267)]. Var. 265.

dar ne___  pra____ gė ---------- riau, gė  riau
dar nie___ ko nė ---------- ra, // nė ------------- ra>

D 798; plg. D 799; plg. S D 856.

193 [270 (271)].

O kad aš > gė------riau die—ną nak _ te----------- lę,

&*** Ih J' I .b 1 ji lj =įHI
skaust ma_ no gal _ ve _ lė iš pa — gi rė  Iių. 
crffcr ma.no gal-ve—lėj dar nie— ko nė ra>

Plg. D 798-
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193 [1491 (1552)], plg. 262-264.

M P I j Ip p p
O kad aš gė____riau die_ną nak___  te  lę,

dar ma__no gal _ ve__  lėj dar nie __ ko nė____ ra.

D Z077, SD 1069

200 [323 (328)].

201 [327 (333,335)].
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204 [1030 (1073)].

Aš po lan__  ke ę vaikš_čio__ jau,

ber_ne_lis per ža_ lią lan_ke_ lę pas ma_ne.

209 [477 (500)].

677



212 [151 (152)1.

Treji gai.džiai ne.gie-do_jo, kai mo.čiu.tė kė___ lė.

Plg. D 1492.

212 [152 (153)].

Plg. D 1492.

216 [622 (653)].

De_ vy_ nias nak___tis mie_go ne____ mi_____gan,

de__ vy_ nias lik____ tis lig su___ ži _____ bi_____ nau.
«kol»

678



218 [1149 (1195)].

vi.są čė_są my___ lė.jau, ab____ra_kė_liu pa___ šė___ riau.

Plg. D 173.

219 [487 (512)].

eVe liuo_ nos mies__ tas di *____ de___ liai va___
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220 [486 (511)].

Ai ą_ žuo— lė____ Ii, ža_da ta_ve kirs_ti.

222 [676 (711)].

223 [683 (718)]. Var. 682.

223 [684 (719)]. Var. 682.

y j..rnį Jį Г Г Г Irw
Ui, ui, ui die____ vai, die_ vu _liau ma____ no,

trlJ.J J N r :H'J ' J
kad laibai var___ gios ma.no die ne____ lės, /'-ne_____ lės.

SD 802; D 518; plg. D 369.
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224 [481 (504)].

IP p p N- iii
ant___ rą, n’į — kai______ bi — nau mer___ ge _______  lės.
«ant___ru» <mer_ ge  lę>

228 [700 (735)], plg. 701, 702, 704.

Už ju _ re __ lių, ma_re__ lių au_go ža__ Ii

jo—va_rai, e, e, o, au-go ža_li jo_va_rai.

229 [153 (154)]
Plg. D 353, 489

Tris nak—te _ les ne — mie — go—jau,

ant žir_ ge_ lio per____  ry  mo jau.

234 [183 (185)1.

Ša_ lia ke___  le____  lio vieš____ ke___  lė____ lio

ti__ nė_ (le).au.go jau_na dūk_re__ lė passe.ną

681



235 [424 (440)].

Šią ne_dė------ lė-------- lę per ne —dė____ lė_____ lę,

su_ba_to____ je po pie___tų sa_vo bė____ rą

žir----- ge------  Ii iš____ mušt — ra vo jau.
«siu»

236 [1397 (1456)]. S D 16, 989; plg.SD 464.

Šė.riau žir_£u__ žė__ lį vi_są ro_de___nė___lį,-

—v
—L

-Sj—ч—ч—y 1/ ? .h Ji 1 J^į=jl
pa_ve_ly_ ki, mo_ti_nė_le, pas mer_ge_lę jo — ti.

237 [1538 (1599)].
PI g. SD 388.

At__jo ja svo___ tai at _ si le____ liuo_ ja,

per ru ___ gie___ ną rug_ sė da__mi,

kviek _ šie da —mi.per kvie _ tie____ną

682



238 [1524 (1585)], plg. 1525.

ei, au __ go, au go kie_ me mer___ gu__ žė___ lė

fc- " r 'T -'Г~ Ir Г "
* Гпяс со na io mn Xin fn 1

Plg. D 97

SD 273.
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240 [772 (810)], plg. 562.

241 [777 (815)].

D 667; SD 249, 444.

243 [1173 (1219)].
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250 [788 (826)].
i =

Kad ė — jau per dva__ re___ Ij, pro rū_te__lių

253 [435 (453)].

Šerk,tė_ve_Ii, man žir_ge_lį, Šerk,tė__ve_Ii, man žir_ge__IĮ...
<se_ na _ sis, juocL be_ rė _ lj>

jau ū siu_kai ran.da-si
ckai nu__šer_ si, pa_bal_nok,

-K—4---------------- ---------------- K—br—Г-“V5:------------ 111 . j Л Л 1J J J • ■ ■ H n • ■ л ■ Л Л 1---------- 1/ |/ У--------- ------------------------Ш_П--------------- < * *------- U
ir mer_gy_tės glau.džia.si.
ka _ ma _ nė - lems pa _ ža _bok>

M L Plg. D 751.1264; plg. SD 920.

257 [992 (1035)].

<rĖ_jo pirš.liai per pirš.lc_ liūs»

ir pra.my_nė ta__ke.lį pro rū_te_lių dar_ že.lį.

685



259 [847 (885)]. Var. 44,45,144,145,146, 848, 849.

Kai__ ne berže

ber_žo la_pe____ liai mir_gė_ jo, // mir.gė—jo.

sto_vė _io,

259 [848 (886)]. Var. 847, 849. D 875, 876, 877.

Kai__ ne ber že lis sto__ vė____ jo,

ber_ žo la----- pe--------liai rair-gė—jo, // mir_gė_jo.

259 [849 (887)]. Var. 847, 848. °87&'876

Kal_ne bcr že lis sto-vė jo, ber.žo la—

a I1- ,2-
---- J..  J. ..J"jJJ '

P P p Į J ; j
lau___ kiau jau------- nų sve ------------ te ----- lių.

«sve tu___ žių>
SD 261.
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263 [968 (1010)]. Var. 306.

Ei. už ką, dėl ko, ma_no mer__ gu_žė_le,
<rjau_na»

--------- *------ *------------ & —gh —ch— 
jau_ ni___ mu____  žy ne ------------- bu---- vai?
«ne__ bu — vai jau_ni mė  ly>

SD 314.

263 [1150 (1196)1. Var. 968.

Ai, už ką, dėl ko, roa.no mer_gu_ že _le,
«rjau_na>

11151: Ai var nai, var nai, juo da sis vąr ne Ii,

SD 314; D 1157.

267 [324 (330)].

‘t пуутг - ip p p p ir r H
Pir.šo ma_ne kriaušiui,— šir_dis ne_da bo jo,

fa* p p p p i r ~ r -ip p p p 
šir__dis ne_da____bo___ jo, pa_siaub_ta vaikš _čio___ jau.

■ lhJ1 I p P Ip p I kjlp.P .1
Jis, mer_ge_les iš_mie-ruo-dams, ne vie_nai gė__ dą už_duo.dams,

Ž* P P P P Ir Г Ip p P p
no_ rint būt pa___ do____ rus, bet ne gas.pa____do___rius.
cmoknie—kus kai___ bė____ ti, skiaules va_gi____ nė___ ti>
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267 [325 (331). Var. 324.

Pir_ šo ma — ne kriau.čiui,- šir__ dis ne___no____
cda__

_rė------jo, šir_ dis ne —no— rė------ jo, pa_siaub_ta vaikš.
_ bo___ joa

_čio — jau. Jis, mer.ge__ les iš_ mie.ruo-dams, ne vie_nai gė__

_ dą už-duo.dams.kadir būt pa —do__ rus, ne.busgas.pa__ do_rius.

268 [1549 (1610)].

U-J J- .1 r 
Au__ gin mo_čiu____ tė dūk____re____ lę,

ke___ ta iš leis_____ ti ša  le____ !ę.

269 [1035 (1079)].

Plg. D 90, 524, 1238.
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270 [1527 (1588)]. Var. 1526, plg. 1528.

Au___ go gi ____ rioj dū------------------le-----------lė,

pa__ gi__ ry se_____du lė____ lė, — ei, au.gin,au.gin

mo_čiu.tė duk.re_lę, kaip dar_že le____ Ii___ jė___lę.

SD 238. 273. 286. 519.

270 [1528 (1589)}. Var. 1527.

Au — go gi___ rioj dū le lė.

pa_gi — ry se—du ------- lė------lė,— oi, au.gin, au_gin

mo.čiu.tė duk.re_lę, kaip dar.že le___ Ii___ jė___lę.

SD 238. 270. 286. 519.
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270 [1529 (1590)]. Var. 1526.

SD 238. 270, 273. 286, 619.

270 [1530 (1591)].

i ъ p l-J l.h JJ §1
Au — go du_Je ----- lė vi_ du_ ry gi___ rios,

siū.ba____ vo lin_ga____ vo kaip lend___ru___ žė.lė.

Plg. SD 286.

270 [1531 (1592)].
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275 [121 (122)].

> Ž J J, JŲ J J I I p II: J
Ši ru__ de_ nė___ lį per ru_de_ nė____ lį rūs.ta ma_

J j U j,piJ J-j U j 1Д1
_ do šir_____ d e Г7 _ lė, rūs_ta ma no šir______ de_____ (lė).

Plg. D 561.

277 [1003 (1046)1. Var. 980, 981.

Ašanksli kė.liau ir vė.lai guJiau: šė_ riau bė__rą

Л.Л p ipp 1 
žir----- gu.žė—lį, šė_ riau bė rą žir______ ge_lį.

cbal. tai_ siais do------ bi lė_liais> d 62.'

278 [20 (20, 21)], plg. 116.

Mo_ čiu_te ma------ no, se__ no—ji ma____ no,
«sir_ de__ le»

t

pri.kelkanks_.ti ry_ te gai_du_žiams ne__ gie_do_jus.
«gai_de_liams»

285 [1546 (1607)].

Au.gin, au.gin mo_čiu_te tą.ją vie.ną dukiu.žę].

au.gin.da.ma mo_kin.da.ma ne_ke_tė_ jo iš_ leis.ti.

Plg. SD 268; plg. D 105.827.
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286 [1526 (1587)], plg. 1529.

Au.go gi.rioi dū.te_lė, (pa_gi_ry se_du.lė_lė),

ei, au_gin,au_gin mo.čiu.tė dukreJę, sau di.džią už__va.dėJę,

SD 238.

kelk.duk.re_ te, ne_gu_Jėk,
со dar ma.no mer.gu_žė_lė

mar.gą dva.rą šluok.
sal.džiu mie.gu bemiega»

Plg. SD 945.

be.te-kant. kelk.duk.reJe, ne-guJėk, margą dva.rą šluok.
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Var. 1245.289 [1244 (1292).

SD 642. 643; plg. D 1242.

SD 642. 643; plg. D 1242

290 [851 (889)].

Plg. SD 436
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290 [852 (890). Var. 851.

į ii J' p Г P p J
Ei_sim lau____  ką pa_ žiu_ re _____ ti,

Ž P M r I f r :ll
kat__ras vė _______  jas pū ______ _______ t ė.

Plg. SD 436

291 [1043 (1087)], plg. 1044.

ž -f-. [ 1Г Г J J |c
Ei, smūt.nos liūd.nos raa.no die_nu _ žr_lės:

f F <■ Ц; r 'f T-Į-t* p r r Į r Г-r-
be tė.vo, be mo  ti.ne lės. be bro.lių, be se.se.liu.

S D 276; plg. SD 967.

291 [1044 (1088)]. Var. 1043.

be tė.vo. be mo _ ti.nė_lės, be bro.lių, be se.se.lių.

292 [853 (891)]. Var. 865.

SD 276.
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2у2 [865 (903)]. Var. 853.

296 [796 (834)].

Kad aš jo_jau pergi_re_lę. kad aš jo _jau perza.lią.ją.

ne____ liai ir kie_mo drau ------  guo— lė ---------- liai.
_ dužė__ liai, kai___ba ir drau____  guo__ lu žiai>

298 [863 (901)]. Var. 247, 840, plg. 843.

j{ J~L-p p Ji J~’ Į p M P Į?
Kal.ba kai _ my_ nu _žiai, kal.ba su _ sie.du _žiai, 

ll:p MJ1 |ОЪ Ip J~: Jj P [p- Л1. g 

kal.ba ir drau_guo___ lu.žiai. kal.ba ir drau.guo.lu.žiai.

695



299 [500 (525)].

Kas ber_ ne lio pa _ mis. ly ta,

ber_nu_žė____ lio su.mis.ly____ ta: auk___ so žie_de_lj

nu_kal_din___ ti ir ma_no var_de_li j _ muš-din__ :ti.

302 [1184 (1230)].

Lė-------- kė va — na _ gas, lė kė va __ na _ gas,

lė_ kė va------ na -------- gas i pa____  kal(nę).

D 1252; S D 480; plg. D 1253.

303 [258 (259)].

$ ? p -^'p Г IP * ^p p P Ui p p ИЛ
O kad aš ė_jau pro rū.tų dar.žc. lį, aš pa _ ma.čiau

se_ su_žė_ lę žaJ.am rū.tij dar—že _ lyt // dar----- že—ly.
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304 [513 (539)1.

jau šeiniai. per ii_gai aukš.ta_me svir_ncJy.

305 [434 (452)].

bal_no —jau žir_ ge _ l| tris iip___  dė------lias.
«per tris die___ nas»

306 [1760 (1831)].

Tu — pi ge _ gu _ žė, lakš.tin _ ga _ lu _ žė __ lis

ant pu__ti  nė  lio žie ____ do

D 421.

308 [1132 (1177)], Plg. 1133.
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308 [1133 (1178)]. Var. 1132.

Ža— lioj lan__ ke___ lėj bal.ti do_bi____lė___ liai,—

u_lia_vo_jo dvi se_se—Ii, šie_nte_Iį grėb_da___ mi.

309 [1179 (1225)].

Mo__ ti_____  nė___ le tu ma__ no, šen _ gal____

_vė le tu ma___  no, o ar duo_ si lei.si__
(ar ža_di leis__ ti jau —

jau _ ną dūk . re___ lę už varg _ die____ nio ber ____ . ne - lio?
_ niauksią)

311 [305 (307)].

Plg. D 8-fB
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316 [785 (823)].

1 jN p p P p I r J J IP p P p I r U'P 
Kad aš bu _ vau var_ge__ly, varg_die_nu_žė mer.ge lė, 

amer.ge—lė»

aš ne_sa_kiau: „Vesk ma.ne, vesk ma. ne varg_die_ nė__
[kaipge.gu_tė ku_ ka.vau, žmo.nu.žių ap__ kai—ba_ maL

317 [291 (293)].

«pa _ kol iš___ ei____tų to»

318 [213 (212)].

kar_če_ma, kar__  če _____ mė___ lė šin_kau_na.

319 [1205 (1251)], plg. 1207.

o kas ten ai__ jo____ ja vie.šu ke_lu—žiu.

Plg. SD 522. 524; plg. D 285. 697.
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320 [578 (606)].

kur aš jo_siu, kur su_sto_siu, kur šią.nakt nak —vo _ siu.
«пак-ti nak.vo_siu»

Plg. SD 172; plg. D 429.

jo_ jau, jo—jau, jo_da_masdū—mo__ jau:

326 [558 (586)].

ne _ šio_ jai.nuo vie.nos pas ant.rą nau_jie_nas 
<rmer_gu_žė_lės»

328 [96 (97)], plg. 63, 94, 109, 557, 1144.

328 [557 (585)]. Var. 96, plg. 1144.

Ai tu, sa_kal sa_ka_lė_h, tu aukš.tai la—kio_jai,

iš_ lėk. da _ mas, par. lė k _ d a _ mas nau.jie, nas ne_ šio___ ji.
enu.lėk.da _ mas» SD 326 327; plg SD 339 345. plg D 912
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328 [1144 (1189)1, Plg. 96, 557.

Ai sa_ka_le, sa.ka.le_ Ii, tu aukš.tai la _ kio___ jai
«tu, sakalai»

nu. lėk.da. mas, par.lek.da_ mas nau.jie.nas ne__ šio ____ jai.

SD 326. 327.
334 [1183 (1229)].

•j .h Л ж -П r,.Q Į! |Ц

La _ bas va ___ kars. mo_____ ti  ne_le.

SD 476.

o kur ta ___ vo ta duk.re — le,

335 [1165 (1211)]. Var. 441,667, 686. 715, 750, plg. 1166,1188.

į>“ У f i o p p ir
Mer_gy_te jau _ no — ji, ką su _ dū__  mo ___ jai

II p P—I- p J1 I p J'! IJ b II 

kad var.gų ber_ne_lj pa _ si _ da  bo_ jai?

336 (11), plg. 113.

j r r f ir ~T'IM r ir Г
Mo_čiu_te ma ____no, se_no_ ji ma no,

л ___________________________________________ , H- 112- 1

₽' ||:Г r r Ir r Ir J j Ir ■' r -llr f:|1
duok man va «le____ lę šj ru_de___ nė____  lį /Lnė__ (lį).

Plg. SD 41Z.
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337 [173 (175)].

L „ . PPIr rJ
_ ru - žiai ma___ no,Su . šie

<rO jūs su
_ dai, šal _ bie 
sie.dai»

каш pa _ vi lio-jot nuo ma_ nęs шег__ ge___ lę?

337 [174 (176)]. Var. 173.

Su _ šie ------- dai,šaLbie  ru___ žiai ma____ no,
ffOjūssusie___  dai»

каш pa_vi__ lio____ jot nuo ma_____nęsmer___ge___ lę?

339 [373 (371, 385)], plg. 361.

Sa_ka_lė_lis paukš.ty_tė_lis, aukš.tai la_kio__da___mas,
(Sa.ka. Iė_ Ii, paukš.tu_žė__li)

M J I rfr r I p p P P I r- -T 
nuo vie.nos ant ki-tos nau.jie.nas ne__ šio__jo.

(ne_ šio — jai)
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339 [361 (372)], plg. 373.

«p... p—ji. p ip' >
Sa____ka____ lė ____ Ii, paukš_____ ty_tė____ Ii,

paukš.ty__tė___ Ii, ko aukš.tai la ____ kio ___ jai?

340 [449 (472)], plg. 448.

p Į p p p- A p p
Skly.dur ly_ dur vai_ni_kė ____ lis po tė _ ve —lio

į* P įJ.P' -N P -p. . -N
mar_gą dva ___  rą, po tė__ ve _____ lio mar.gą dva __ rą.

341 [453 (476)].

Stov žir_ge__liai pa _ kin_ ky_ti, ant dva_re__lio

pa_staJy_ti, a _ le čė.sas, čė-sas 
[sc_iiiai)

ve_ži_mą sės.tis.

SD 342; plg. SD 10}.
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341 [454 (477)].

ma_.no шег__ ge ____ le, sės. kis į ve_____ži___ mė____ lį.

Plg. SD 102, 342.

341 [455 (478)].

ma.no mo__ čiu____ fe, skirk ir ma_ nei da____ le___ lę,

Plg. SD 102, 342.

344 [1369 (1422)].

Au_gin mo__ čiu _ __ tė vie_ną dūk___ re------- lę,

5 D 673, 903; D 895.
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345 [1574 (1637)]. Var. 1332. plg. 1575.

kur pa_ma_tau mer.gu.žė» lę. kad ta ma.no bū_tų.

Aukotas dan.gus, švie.si sau.lė, ant dangaus links, my__bė,—

351 [926 (968)].

45. Lietuviškos svotblnės dainos, I 705



353 [760 (798)].

juo.dus ta.ku.žė-lius],- tu ma_ne [tik ne_gau_siL

Jo.dai, ne_jo_dai, šel.mi ber_nu_žė_ Ii, (o tu pra.my.nei

355 [801 (839)].

per ly__gų lau__
<r)y_ gų — ji

Kad aš jo _ jau per lau.ke

_ ke Ij, 
lau__ ku.žėlį»

kad aš jo__ jau per lau.ke — lį,

[T

vis’ paukš-te__ liai čiul — bė___ jo,

«visi»

// čiul — bėųo.

Plg. SD 354; plg. D 878.

356 [502 (527)], plg. 347.

iš ____  mok
iš   mok

ti dai nų dai____
ti dai nų dai____

Kas nor 
(Nr. 501) Kas nor

fl 1Jr ™
p* p*1 r1.

_ nuo___ti, aš dai _ nų dai-----no------ rė ------ ------ lis.
_ ne____ lių, aš 

etas
dai_nų 
tur prie

špil___ mo____ nė ------
ma___ nęs sto ____

____ lis.
____ ti>
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357 [518 (544)].

į-- i Ji p r r c n
Kra_tė, kra----- Ле, kra __ tė, kra tė

&. . . r. . P" C1 F' ltp P r r=
kra___tė ____ jė ____  lės ga__ le lau _______ko.

359 [726 (761)]. Var. 12, plg. 10, 727, 811.

361 [870 (909)], plg. 871.

_ te liai ža__ iiam vys___ nių so____ de ly.
«per vi__ są va  sa____  rė le»

Plg. D. 441. 1092; vlg. S D Ю24.
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•363 [1170 (1216)].

371 [58 (59)1, plg. 98.

‘O ir atJė.kė rai.bassa.kaJė_lis į so — dą.

j? žlbj p iopWiž j Л

pa si_da_bo_jo rai.bą ge.gu.žėJę so.de —ly.

372 [60 (61)], plg. 94.

/)| J Į J- p - Į*'

O iš kur tie se.ni sve_čiai, se__se__ lema-.no,

■I11 IPppp-.- J J U H

o iš kur tie se.ni sve_čiai. vieš_ne_le ma.no?

708
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378 [78 (79)].

žir_ge —По ir šio ty mo bal_ne_ lio?

Plg. D 740.

378 [85 (86)].

O ko ieš___ kai, ber — nu — žė — Ii,

379 [36 (37)].
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382 [401 (413)].

Pa_ si _ da _ riau a _ lu _ t į tai gra.žų, ge! _ to__ ną,

iš_ si_ gė_riau kriu.že_ lai_ tj, bal.ta be rau_do____na.
«iš. si_ gė_rus»

386 [383 (395)].

Sė_rjau rū___ te _ ___ les, sė_ jau ža____ lią___ sias,
«tris de.vy.nias sau_je_les>

į

nė die___ gu _žis ne _ dy___go, nė die____ gu.žis ne—dy_go.

SD 664, 665.
387 [1258 (130G)]. Var. 1257.

Se___  se___ lė kie __ mą šia vė.

šluo_da__ ma grau.džiai ver___ kė, // vcr____ kė.

SD 664. 665.
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389 [198 (449)1. Var. 194, plg. 433.

Šė_ riau, šė_ riau žir_ gu _ žė _ lį per tre.jus me_

_te liūs, dėl to šė__ riau juod.be _ re _ Ii,

kad jis g ra _žus bū  tų, // bū____ tų.

Plg. D 331. 973.
389 [433 (451)], plg. 198.

Šė. riau, §ė_ riau žir_gu_žė_li per tre_.įus me__te—liūs,
trdve.jus»

dėl to šė-riau juod.bė_rė—lį, kad jis gra.žus bū___ tų.

Plg. D 331, 978.

392 [149 (150)1.

Tre ji gai džiai ne_ gie_do jo, jau

711
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393 [157 (158)], plg. 1, 2.

varg ti, • te__ kėk už
<rvar_ ge__ lj

bau džiau _ nin____ko.
pa ma ty_____ ti»

Plg. SD 401.

397 [672 (707)].

a__ to___ lai, ža__ lioj lan — ko j do _ b i _ lai.

398 [1136 (1181)], plg. 663,715,750, 1074.

lan__ ke-------lėj au — go lie___Ža___lio___ je

-Pe mer___ge ____ leten var___ go

vė, // ro  vė.

D 792,966; S D 98

Ii ____ne____ liūs ro
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399 [169 (171)1.

ii ne taip kyt _ ri, kaip iš__  min __ tin____ga.

400 [1127 (1172)].

UŽ kriaušiu__ ko ber__ uo ne___gy_____  ven __ siu.

404 [468 (491)]. Var. 467; plg. 312, 316, 317.

Siun.tė ma.ne mo_ ti _nė_ lė į ši_lą uo__ gau__ti,
<rgi_ rią uo___ge— lių»

trad ri — turo, ri_tum, ri - turo, trad___ri _ turo ri _tum turo,
«i gi - rią uo.ge—Нц»

D 823; pi O. D 507. M Z-
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406 [605 (635)]
/

409 [1202 (1248)], plg. 1216, 1217.

O r J l-J r Ir
Ar vė___ jai pū ____ tė, ar so_dai ū ____ žė,

IN J r !r r r Ir r r-^^1
ar nau_ jos stak.le lės ant van.de nė lio?

412 (12), plg. 113, 114, 1740.

SD 506; plg. SD 410. 411; plg. D 453.

leisk ma__ne va____ lią šj ru___de _____ nė ____ lį.

416 [1014 (1057)].

[a§ pats ir pa____ mo_ki__nau].

SD 595

714.

van.de


417 [1002 (1045)].

šė_riaubė_ra žir_gu _žė.lįt- ži_ nau reiks šalin jo___ ti.

Plg. SD 62, 277.

419 [1042 (1086)].

Aš va_ kar die_ ne_lę tur.guj va_ži_ nė_jau,

su žen_te_liais kai__ bėjau, duk.re.lę pa___ža.dė-jau.

421 [1565 (1627)].

Au_gi_no mo_čiu_tė šią jau.niau.sią dūk__ ru____

_ že_lę, ei, iš_duod,išJeidž i sve_ti_mą ša_lu žę.
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Plg. D 622. 859.

427 [618 (649)].

ką va ____  kar kal_bė_jai su ber_nu ___ žė_liti?
cne.sėk per tan___ kiai ža__ lių rū____ te_Пцэ

sto_vi oau_jas dar----------------že___ lis, o čia vaikš.
ta — me dar_že ža------- ------ lia rū ta»

4h- ■■ ,M _____ w_______________ ,

- ------- jo pa — dab__ na pa___ ne____lė,

sky — nė ža__ lias rO ______ te _____ les.
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428 [103 (104)]. Var. 102.

O ant Vi) _ niaus aukš_ tų kai____ nų
aVil __ niaus mies_ te gra žus dar------- žas,

ža_lias rū_tų dar že__lis, o ten vaikš.čio___jo
ta_rae dar.že ža_ lia rū—ta»

cmer.ge_ lė> eržaJią____ ją rū____ telę*

428 [488 (513)1. Var. 103.

Vilniaus miesle gra.žus dar_žas, ta.me dar.že ža.lia

rū___ ta,— o ten vaikš.čio_jo pa___dab_na pa_____
<rmer___

- ne____ lė, sky_ne ža_ lią_ ją rū  te____lę.
_ ge____ lė>

PlO. D 847.
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429 [690 (725)].

ža_da ma_ne tė_vu_žė_!is fau.ną že_ ny___ din ti.

430 [110 (111)]. D 499, 903.

Už_te_ ka sau_le_ lė per ža_ lią gi----- ną,

S D 992;D 239. 1263.
431 [1392 (1451)]. Var. 52, plg. 1393, 1394.

■J. . t-..r. Ir Cjir Г J I
Ei, dau_ gel, dau_______ gel raū___ sų bro___ .

<r Ai»

_ le lių, mes vi __ si pas tė____ ve lį.
ebeg vi_si pen_____ ti_____nuo ti»

431 [1393 (1452)1. Var 52. 12Q9
SD 922; D 1263; plg. D 239.

Ei, dau — gel, dau ____ gel mū__ su bro
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431 [1394 (1452)]. Var. 52, 1392.

Ai, dau__ gel, dau_____ gel mu___ sų bro____

Plg SD 320434 [588 (616)].

o kuraš ra ___ siu sa.vo m(*r__gu_žė_le. //.gu.žę?

<rgu----- že»
Plg. SD 644. 646; plg. SR 59. plg D 429. 1087.

ge_nau. ge___ nau, ger.damsdu____ mo___jau.
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434 [1118 (1163)]. Var. 727, 922.

Plg. S R 27
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Plg. SD 465. 717.

437 [990 (1033)].

Eik šen. nia.no mer.gu _žė _ le. žmo.niu kal.ba _ mo_ii,

sėsk priešą___ le____lės, kai _ hė _ si v žo____ de_lį.
«kaLbek mani

439 [562 (590)], plg. 719, 772, 1615.

p lp ■b.fr ip p^ p Ir r
Ei, per ža_lią gi_ru_žė_lę sau.le_lė te__ kė___jo,

Ibp p p p-lp Й-Мр p p p I j j

o per stik.lo lan.gu_žė_lj mo_čiu_tė žiū  rė jo.

46. Lietuviškos svotbinės dainos, I

p_lp_%25e2%2596%25a0b.fr


442 [797 (835)], plg. 802.

т p p r J i n р'г^гр
Kadašjo —jau per gi_re_lę, aukš.tai mė_nuo te_kė__jo.

D 684; SD 461.

— Kur jo__ si, jau _ na _ sis? — l tur  ge__lį!

447 [540 (566)]

Labs ryts, labs va__kars, uoš_ve _ le mo _ ti _ nė—le,

į r r r ir J J Įf r |J 
ar duo__si, lei ____ si sa _ vo jau___ ną dūk _ re------ lę?
car yr na___mie mer_ge__lė, kad ne.§luo_ja kie.meJji
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447 [541 (567)].

M J1 lp. . . p U' p p
Labs ryts, labs va _____ kars uos __ vei mo____

j* J 1д-_Р_...р.....1г P Ir ~ lp'
— čiu _____ tei, ar yr na____ mie mer_ge ________ lė?

Plg. D 879; plg. SD 334.

449 [715 (750)], plg. 663, 750.

. g J r r ir Г r-l-F-Г- r~—l-p J
Lius_tau_nas me_te_ lis šį ru_de__ nė____ lj,

H r r 1 Г J J I r rJ I r r ;
aš vie_ nas sū_ne__ lis pas tė__ vu ____žė ____ lį.

450 [739 (775)]. Var. 737, 738.

Ma__no tė  ve  lio nau — ji ga -------
<mar_ gi d va—

_ se  liai, tarp var___ tu pur  vy -------
_ re liai, zer____ ko — Ii  niai lan___

Plg. D 533, 681; plg. SD 1091,1135.
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452 [217 (216)], plg. 226.

453 [227 (226)].
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453 [228 (227)1, plg. 229.

453 [231 (230)]. Var. 230.

p g p p P p P' pi p P P P P'- -p lž- 
Perši_le_lį jo jau, ši_le šė__ką pio viau, 

į? MPP p Lj lįj pp lppPP.lr-W 
ant juo.do lai ___ ve.lio žir.geJj pa—šė __riau.
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455 [619 (650)1.

Dūk.re lę au_gi_no, ant kank.lių skam.bi_.no,

ei, lio__ lia, liū_lia. ant kank.lių skam.bi___no.

459 [954 (996)].

460 [804 (842)].

Kad a§jo_jau per lan.ke_lę, per ža_lią lan_ke__ lę,

ir su —tin_ ku mer.gu_ žė_ lę, ke_ liu at.ei— nan_ čią.

Plg. SD 354, 355

462 [542 (568)].

— Da ne_links.ma §ir_de_lė, da ne_tu_riu ber__ne_Jio.
(Dar) cšir.du_žė_lė be ta_vęs, ber—ne —Ii»

Plg. SD 447.
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463 [705 (740)], plg. 107,108, 661,1420-1422,1602.

Už jū— rių ma_ re__ lių, už Ne mu-.no,
cuž ma_rių, už van de_nėlių, 

r-f-rirr j i f r Ir Г 
ten au go rū te lės kaip a________ vi_žos.
de—rė — jo dir—ve—lė bal_ tus li_ neliūsi

D 498, 963-

465 [864 (902))

c -1 Г' P1Г Г Г Г 1Г Г Г Г Ii!
Ei_va. se se. ei _va. se_se, se_ se _ rė _le, 

iri I

i! H:r Г Г г Г Ir JlWJ U II
jū.riu ma— ru.žiu pa.žiū.rė  ti. /Crė ti.

466 [538 (564)].

Labs ryts, labs va___ ka___rė____ lis, «uoš.ve___le

P------ f—r J И-J r Г r r
rno_____1 ti__ nė _____ le», ar yr na ------ i

---------------—f-—-L——

mie duk_
cmer__

_ re_____  lė.
_ ge_____lė.

ko ne____šiuo_____ ja kie___ me____ lį?
ta____vo jau______ na dūk___ re_____ lė»

Plg. SD 44Z.
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<C-0 [539 (56o)J. Var. 538.

Labs ryts, labs va___ ka _ rė__ lis, uoš.ve___ le mo___ ti - nė___le.

ar yr na.miemer.ge-.!ė. ta___vo jau. na dūk___ re___ iė?
Plg. SD 334.

467 (662 (696)1.

ii Г J J !Г J Г Г 1Г-.М
Už jū _ riu, už ma.riu, už van.de nė liu

■Г r r r Ir J J Ir r J N 
be vė___jo ie___ ve___ lės ša___ ke___ les leū _____kė.
(de _ rė jo) sD *63_ D ^3 D 4<]S' <g&

467 [663 (697)].

SD 463. D 963; plg. D 408. 498

van.de


II

468 [781 (819)].

Kad aš bu _ vau pas mo_čiu_tę, di.dėj va ___ liojbu.vau.
<dar.be_liu ne.dir_bau>

473 [383 (395)].

Sė_ jau rū te___les. se_jau ža lią___sias, nė die____
<per tris me__ te _ liūs. nė vie____

- gu.žis ne__ dy____ go. nė die______gu _zis ne____dy —go.
- na> Plg. SD 53. зав.
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474 (1182 <1228)1.

Sė — jau rū — tas, sė __ jau mė___ tas,

sė _ jau mar------ gą _ sias ne__ gel _ kė______ les.

Plg. o 710.

475 [1180 (1226)].

— La.bas va.kars, se.se le vieš_ne_Je, //vieš.ne le.

477 [359 (369)]; plg. 360.

Plg. SD 484.

Plg. SD 484.
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478 [1193 (1239)]. 1

Ko ver_ki, se_se_le, ko ver_ki, ko ver.ki,

jau_no_ji, ko ver__ ki, ar ne ta _ vo pir____mos die_
«jau — nos»

_ ne___lės, ar ne ta__ vo jau.na_.sis ber___ne___ lis?

480 [1185 (1231)].

482 [1188 (1234)], plg. 1194.

Naš. le_ Ii se_ ne__ Ii, ką su__du ___ mo_____jai.

kad jau _ ną mer_ ge__ le pa_si_ da____  bo__ jai?

731



483 [1189 (1235)], plg. 1190.

kar__če__ mė___ lė, a ___ nei _ kė___ lė gar___ di.

483 (1190 (1236)], plg. 1189.

kar _ če __ me__ lė. a___nei _ kė _____ lė gar _____ di.

484 [1191 (1237)].

Rū_tą sė__jau, pn_kal__bė__ jau, ei ku_kū.

732



492 [1194 (1240)], plg. 1188.

493 [1195 (1241)].

Ko už__ si _____  puo_lei, jau__ nas ber_____

_ du____žė_____ Ii, ant ma___ nęs si _ ra ------------

733



494 [1197 (1243)].

495 [1181 (1227)].

Mė_ly__na__sis kar_ve__lė—Ii, o kur tu la —

SD 471.

496 [1198 (1244)].

i >" H f f

kur pa_ si__ kė___ lei taip vė_lai va _ ka _ rė------- Ii?

734



500 [1199 (1245)], plg. 1200.

SD 504.

505 [1201 (1247)].

ža_lios le_vand.rė_lės pa si ____ len____ kė.

509 [1203 (1249)].

j8» a J J u
Bro_lu__žė__ Ii ma_no, do_bi_lė_Ii ma_no,

sta.tyk nauja krėsJu __ žė__ Ii į se_se_lių pulkeJi.

SD 510. 511. 512. 513.
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520 [1204 (1250)].

Eik, se___ se___ le, i dar___ že___ Ii.

skinkrū.te___ lių gar.bi.nė liu, // gar.bi.nė____ lių.

522 [1206 (1252)].

o kas at.joj vie_ šu ke — le — liu?
SD 524; D 285; plg. D 587.

524 [374 (386)], plg. 549,1205-1207, 1465.

pro lan - ge---------lį: kas ei — na,
«o kas ten

Plg. D 283, 284, 285, 479, 587; plg. SD 319-
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o kasis__ га___šė ma_no vei — du_že_lius, /Cdu-žius?

SD 527865, 1000.

526 [1448 (1509)1. Var. 1447.

A _ lu _ tį gė ___ riau, gra.žiai dai____ na_vau, —

o kas iš__ ra___  šė ma.no vei.du.že___ lį?
S D 527 b, 855, 1000.

vei ____ du ____ žius?
S D 527 b. 855. 1000.

kas iš___ ra ___  šė ma.no

47. Lietuviškos svotbinės dainos, I 737



526 [1450 (1511)]. Var. 1447.

įs jį M P Į P Г I p P P Ip Г "I
A__lu__ tį gė-riau, gra.žiai dai___ na_vau, —

J' ip > JHJ M lg Jr M
o kas iš ___  ra___ šė ma___ no vei____du_žius?

SD 527й. 855. Ю00.

526 [1451 (1512)]. Var. 1447.

A __ lu__tj gė____ riau, gra_ žiai dai____ na_vau, — •

o kas iš___ ra___  šė ma_no vei__ du_ žė_liūs,_du.žius?

S D 527 bt 855. 1000-
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536 [178 (180)].

_ Svo_tu_ kai bro_liu_ kai, per kur at___ jo_jai,
cma.ža _ sisi>

539 [1539 (1600)].

At _ jo — ja svo _ te _ Iiai per ly gų lau _ ke — Ii,

po ju — mi žir__ ge___ liai vis klu_ pi _ ne__jo.
(jai _ siais) (šo __ ki _ nė _ jo).

539 [1540 (1601)].

At_jo ja svo—te liai per ly gų lau.ke-lj,i

svo—te__ lių kui — ne_ liai vis klu_ pi____nė—jo.
epo jai__ siais žir— ge— liai vis šo__ ki____ nė—jo*

47* 739



547 [930 (972)].

į? F P P P p p I ¥ P p p
— E kur jūs, ber_ny_čiai, iš kur jūs, jau_nie__ji?

<tu.ber.ny—ti, iš kurtu. jau_ na__ sis?

— Iš ply_ nios.mergy- tės, iš ply.nios.jau__no____ sios.
— Iš gi_rios,mer.gy_te, iš gi.rios, jau _ no___ ji»

547 [931 (973)].

8 g P P lp P lp Г
Iš kur tu, ber_ne__Ii, iš kur tu, jau_na.sis,

iš kur tu, ber_ny_ ti, iš kur tu. jau____ na — sis?
ciš gi__ rios, mer_gy__ te, iš gi____ rios.jau____ no — ji»

550 [1517 (1578)]

<P" ii p P P I-^P'lp УР Jl lH
Ausi auš.re_lė, teksau.le_le. šal.ta ra_sa krin-ta.

<perža_lią gi__ re__lę»

SD 1061, 1062; plg. D 832, 1561.
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553 [484 (509)].

556 [904 (946)]

Gerk,mū_sų se_se le, gerk,mū_sų jau_no_ji,
ema.no» (ma.no vieš_ne_ le,

559 [1210 (1257)]

Būk pa-------- kar.ni. se.se.le vieš.ne le.

741



561 [1211 (1258)].

564 [553 (581)], plg. 1.

4 r r lJ J l-J j Ir r r I
Ei se__ se____ le, se___se____ (e. se__se____le

J l|:J J J Ir
le--------- Ii------jė  le, pa___ si ____dū _____ mok tu
<rs i------ ra___ tė  le, gu___ Ii ta _____ vo tė ___

J J ir-r r 1 . . . J U ;ll
sau. ar ne___bus gai la tau.

_ve---------lis aukš_tam. ža______ liam kai____nely»

566 [1420 (1481)], plg. 25, 107, 108, 485, 661, 705, 866.
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566 [1421 (1482)], plg. 1420.

567 [1216 (1263)], plg. 1202.

Ar___ vė__ jai pū____ tė, ar so__ dai u _____žė,

ar lend.ru.žės siū.ba.vo, lend__ ru__ žė.lės siu ba___ vo?
(ar lendrės)

569 [1218 (1265)].

SD 410, 411; plg. SD 409, 506; D 453.

De—t“ — rė.jau to — kių sėk.lų į tą dar.žą sė__ ti.
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572 [1220 (1267)].

582 [1006 (1049)].

Aš ei—siu na_mo, na_ mo, va_žiuo_siu

na_ mo, na__ mo,— nieks ma___ne ne___nak 

._vi _no, nieks ma__ ne ne — nak  vi __ no.

583 [505 (530)].

kas ne_dė_le_lę iau.kiau jau.nų sve____ .‘te lių.
Plg. SD 581.
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584 [920 (962)1. Var. 921.

Ir at___va___  žia___ vo, ir at _ ke____ lia--------vo

iš Var_šu__ vos po__ ne___ lis pas Lie.tu___ vos mer_ge— lę.

584 [921 (963)].

«ei, kaLbin šne____kin»

584 [1222 (1269)]. Var. 921.

ei, kai _ bin ma__no se ną mo____ čiu ___ tę.
<ršne_ kin»

584 [1223 (1270)]. Var. 921.

745



593 [1224 (1271)].

Ausk, mo_čiu _te, dro.bu. žes, sen.gaL vė _ le, dro.bu.žes,

žiūr’ j raa_ne žmo-nu.žė-Iiai,— j sve.ti _mą ša_lu_žę.

598 [1226 (1273)].

Kiek yr gi _rioj ža_lių me_džiųt ant me.džių ša__ ke_lių,

ant ša_ke_lių šių lai_bų_jų daug ža__lių !a___ pe__ lių>
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599 [308 (310)].

Ok mcr.gy—te, tu jau_no ji, ko tu smūt.na
«О» «о» «rūs_ ta

čia vaikš.čio_ji, — ei —sim į dar__že___ 1J, kur ža_lios rū_te___ lės.

tT-fl—fl—?—h— Į Мч Д—p p p-g 1 |J '!l

taip» «ei_siv»j dar__že Ij, kur ža__liosrū___ teles.

600 [1217 (1264)].

603 [1227 (1274)], plg. 1228.
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603 [1228 (1275)]. Var. 1227.

Mo_ti_nė_!e ша_по4 šir_du_ žė_le ma_no,

kam pa_ ža__ dė __ jai j var.gų kie _mą>z/kie___ mą?

607 [1229 (1276, 1277)].

O ar auk. su _žė_lis, ar si _ dab_ru_žė__ lis

že___ mu___ že ri  ti _____ nė jos?

611 [1230 (1278)1
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615 [1231 (1279)].

s />
Ei _ 
tra_

f p J
_na ku____ni|
-lai, tra___ la;

sl--------

?s
i,

1 
t
>er baž__ r
ra—lai, t

-h. h
ly___ (
ra— 1

:ią, 
ai,

Г" .11
r

t

p p
le___  šas I

ra___ Jai, t

E—p— 

įny----- gas

ra___ Jai,

p. 
ir šlak____ tu _____ vą,

(šiek___ tu _____ vą)
Itra------ lai, tra_____ lai].

J4g. S D C16,

617 [410 (422)].

Pa-SLsė__ jau mie_že_ liūs lan.koj, lan.koj,
di_ ne_ liūs »

620 [1232 (1280)].
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621 [426 (442)].

625 [534 (560)].

gė ------------ rus ne__ dai_____ nuo___ siu?
Plg. SD 624.

629 [898 (938)].

Gė_rė_jos ma_nim mo.čia, gė_rė_jos ma__ nim se_na,

£ l^p pJJLJp P lp ^.1^
ma_ne ma_žą au__ gin_da__ma, taip pui.kiai re___dy.da.ma.
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631 11234 (1282)].

iš pus_ant.ro mie.žio grū.do pen.kias bač.kas py____vo. D 50j.

632 [1235 (1283)].

Ne_ to Ii lei _ siu, to__ Ii ly_dė_siu,

lig di _ mi__ jo  no ža__lio dar____ želio.
(ru — tų)

637 [109 (110)].

751

pus_ant.ro


638 [1236 (1284), plg. 1239.

639 [1237 (1285)].

A-lu.ti gel_ to____ na_sis, krasykma.no vei_du.žius.

639 [1238 (1286)]. Var. 1236.

kro__  syk ma  no vei ----------- du-—žius.

641 [1243 (1291)].

Ei maJūn, ma__ lū___nu.ži, pil.ka.sis kar_ve___ lu _ži.

752

krasykma.no


644 [1247 (1294)]. Var. 1119, plg. 1248.

Ei, gė_riau, gė__ riau, ger.da_.mas dū___ mo___ jau:

kur aš šią.nakt per_nak_vo_siu, nak.vy_nu_žę gau__siu?
cšią nak_tį> $d 646: SD 647; D jq87.

646 [1119 (1164)], plg. 1246,1247, 1248,1586

Ai, jo_jau, jo__ jau, jo_da.mas dū___mo____ jau;
<gė.riau, gė__ riau. ger_da.mas»

kur aš jo_ siu, per_nak.vo_siu, nak-vy_nu_žę gau___ siu?

SD 644. 646. 647; D 1087. plg. D 429; plg. SD 172,320

646 [1248 (1296)] plg. 1247, 1586.

И n Ir I--"1ПП I r
Ei, gė.riau, gė riau, ger.da. mas dū mo jau:

„ K <Ai> I, , ff . I I II|p P p IP P P p lr^
kur aš jo_siu, per.nak.vo_siu, nak.vy_nu_žę gau_siu? 

SD 647; plg. SD 644; plg. D 1087.
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646 [1586 (1649)]. Var. 1119; plg. 1248.

t p p P lp r
Ei gė_riau, gė riau, ger.da.masdū mo jau:

kur aš jo_ siu, per_nak_vo_siu, oak.vy_uu_žę gau___ siu?

D 1087: SD 644.

648 [1249 (1297)].

649 [187 (189). Var. 1250.

649 [1250 (1298)].

lie_pu _ žė__ lė, e, o, au_go ža_lia lie_pu_žė.
<&ė_lė>

Plg. D 199.

754



652 [1089 (1134)], plg. 1090, 1252.

А ____ py___  nė____lis bi____ jo ve___ jo,
[ei, kuč dū____ da, dam. dam, d am.

pu _ ro__ nė___ lis bi___ jo vė___jo, // dam,dam.dam!]
kuč dū__ de___ lė,

dam, dam, dam, kuč dū__ de__ le, dam, dam, dam!]

48* 755



652 [1252 (1300)], plg. 1089, 1090.

654 [1253 (1301)].

.756



655 [1092 (1137)].

Ar aš ne_sa_ kiau sa_vo bro_ le_ liui:
«se_ se _ lei:

ne____ ves____ ki mies_____ čion kė_lės-
neik per Ii____  nų lau ke_lp>

Plg. D 179, 437

655 [1672 (1739)].

iL'-r. :• N r Ir
Ar aš ne----- sa ------------  kiau, ma no mer 

«sa__ vo se_____

— ke-------- lį, ža— lių Ii --------nų lau------- ke(lj). Djn

656 [883 (922)]. Var. 884.

$ 4-p-p U — J ■■ ■ I p p J1,1
Ge_gu_tė ku__ ka___ vo, rai.bo_ji ku ___ ka___ vo,

ll: P p P P И P P
margam tė_vo dva__ re_ly, vyš_ne_Iių so___ de____ ly.

PlO-SD 680.
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656 [884 (923)], plg. 885.

U P r ' IM

------- n B fl 1
1. II 2- |

?—2—5—5— • ■ ■
eT r r F

kur šią — nakt nak__vo__— jai, /Lvo -------  jai?
SD 680.

Var. 884.656 [885 (924)].

Ge_gu_te rai-bO-ji, kur va - kar nak_vo_jai, — 
<šią.nakt>

ge_gu_te rai_bo_ji, kur va.kar nak __ vo___ jai?
tšiąjįaki» SD 680.

656 [1255 (1303)].

-jai? — So_de_ly, o_be_ly, po ža.liais la.pe____ liais.
SD 680.

— Ge_ gu_te rai-bo kur šią_ nakt nak.vo

657 [1588 (1651)].

Kelk, kelk, mer_gu _žė__ le, il-gai mie____ gi.

ma_no le___Ii___ jė — le, il-gai mie___ gi.

0 b---------------------m-------1----------k--------- T---------------------------------- -- ---------- ------- lb—N------------------ z--------------r-------- -1
\ \ ■ F\ M J.' г \r 1 • л ' л ’ 1 n J " - ---------------JL-į— p—p—k-------------- -*—*—

SR 61.
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657 [1589 (1652)]. Var. 1588.

Kel_ki, raer_ gu _ žė _ le, il_ gai mie____gi,
<rma_ no mer_ gy__te>

ma__ no le___Ii____jė___ le. ii-gai mie_gi.
<rbal_ta>

sn 61.

658 [1323 (1374)].

Kur ži ____ ba ži  bu  ru ____ žiai,

kur de—ga dvi lik ___  tu—ži, ar lauk ma__ ne
(ma_no)

mo__ ti___ nė___ lė ma.nęs jau__ nos par_ei __nant?
SD 825.

659 [1492 (1553)], plg. 1738, 1739.

S D 1072; plg. D 355.
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659 [1493 (1554)].

660 [1256 (1304)].

<da bo įau>

661 [1094 (1139)].
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666 [1259 (1307)], plg. 157, 185, 538.

Вег—пу___ ti ma__ по, jau___ na____ sis
------------------л---------Tf-------- F— /____ E___ p ' ~

•Z
nia_no, o kur pa____ dė ____ jai tuos pen _ ti ____

* Ir r =t -T- -II
— nė liūs, kur va  kar švei _ tei?

667 [1260 (1308)], plg. 1261.

667 [1261 (1309)], plg. 1260.
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671a [1263 (1312)].

4 'i P P P'~p"lp l^'P P p
Šo_ki_nė_jo tri.bi — la_vo a_ pie ma_ne jau.ną.

cbu>
Plg. D 330-

672 [1264 (1313)], plg. 1265, 1273.

4 ... 11Ш-g-lLP-.P. p IP P P p N r
O kas šią.nakt per nak-te_lę ant dva.ro bil dė jo?

j ll:p p p IP p p p Ip p p p 1J J :ll
0. čia bū—ta di_džių po_nų, iš—vež.ta dūk re__lė.
<Ui> <se__ se _ lė >

SD 682.

672 [1265 (1314)].

f- P p'IP P p p Ip P J 1 
O kas šią.nakt per nak.te-lę ant dva.ro bil dė _jo?

Ihp p p Ip P p p Ip P и Д 
O, čia bū—ta di_džių ро_пц, iš-vež-ta dūk re lė.

<Ui> cse___se__ lė>

s D 682.
673 [1266 (1315)], plg. 1267.

kaip dar—že--------- ly ža___ lią___ ją rū — te____ lę.

D 859; plg. SD 422; plg. D 709. 838.
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674 [1267 (1316)1. Var. 1266.

ger’ ber_ ne----------  liai a___riel_kė |ę.

675 [1268 (1317)].

ža _ lia rū__ te_____ le, dar_žu_žy ža_ liuo_____da____ma?

676 [1269 (1318)]. Var. 1088.

ta_ve tvo-roms ap_tvė-rė, ma_ne kal-boms ap_ kė — lė. s d 677,

763



677 [1088 (1133)], plg. 1269-1271.

А —ру_ nė _li žaJia_sis, pu_ro—nė_ii gra_žu_sis, 

p ? -M “M 
ta — ve ža_lią so_di_no, ma_ne ina_žą au_gi.no.

<rso_ de» <rjau.ną>

677 [1270 (1319)]. Var. 1088, Plg. 1277.

678 [1372 (1426)].

764

au_gi.no


681 [226 (225)1. Var. 217.

Per ši____lą jo__ jau, šė___ke___ 1į

pio_ viau. bė__ rą žir____ ge Ij šė riau.

682 1200 (198)1.

F* M P p IГ J ■ l|:P P P P 
mie __ go ne mie___  go____ jau, o čia bū ta
<dva_ re — lis dunz— gė____ jo>

pri —va — žiuo_ta la__ bai pui___kių 4 sve____ čių.
<r di džių po__ nu. iš___ vež___ta dūk____ re_____ lė>

682 [1273 (1322)].

di__ džių po—nų, dūk_ re—lė iš---------vež -------ta.
«iš__vež —ta. dūk____ re lė>

SD 672.
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684 [28 (29)].

Mo_čiu _tės dva__re___ ly au_ga lie---------- pe—lė.

oi lie.pa, lie------ pa, lie_pe_le ža — lio------- (ji).
«jos vir-šū nė____ lėj kn_ kinį ge_ge — lė>

684 [1276 (1325)]. Var. 29.

Mo__čiu—tės dva_re__ly au—go lie___ pe____ lė,

ant vir— šū____ nė____ lės
«jos vir — šū------nė------- lėj

rai _ ba ge------ ge_____ lė.
ku — kuoj>

766



691 [391 (403)1

693 [1277 (1326)], plg. 1270, 1271.

694 [379 (391)].

lan----- gą, raa.tau: at__ ein ma___ no ber_nu_žėJis

su di ____ džiu jau ni mu žiu.
Plg. D 283. 479. 587.
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694 [380 (392)]

__nu___žė___ lis» Plg. D 283. 479. 587.

694 [1278 (1327)], plg. 380.

Sė—džiu už sta__ lo, ry_____ mau, žiū-riu pro

lan-------- gą, ma---------tau: at — ein ma------no ber_

_ nu__ žė___ lis su di___ džiu jau ni _____mu___ žiu.

__ nu__ žė___ lis su di___ džiu jau ni_____mu.žiu.

768



697 [1280 (1329)].

703 [1282 (1331)].

ku_kuoj rai—mo------ ji lie--------- po_____ je ant šių links—

__ tan__ čiųša____ke_____ lių ir ant ža------lių_jų la — pe.lių.

704 [1520 (1581)]. Var. 1091, plg 243. 244, 632.

į,: iJJf ir f ir

nuo mo—ti----- nė--------lės, Ii gi su____krau_siu to_kį krai_
«pa—kol»

—te------ IĮ, kaip ir Žmo-------nių duk_re lės.

49. Lietuviškos svotbinės dainos, I 769



709 [1283 (1332)].

A jį J- J; j, - №
Dvy____ Ii___ k a a___ r?au a___ le ne — iš — a —— riau

H. ||2. I

i II--Ij J 
kar_vo_jė_lis dim.na..\is, svo_cia iš_ma_nin.ga, /Cnin-ga. 

(iš_ ma — nes. nė)

720 [1545 (1606)].
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723 [298 (300)].

Pa—juo-dė—liai svo__tai, ko—kia jū —sų svo_čia?

725 [580 (608)].
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748 [290 (292)].

Ne_s!_slin _kit, ne_si — sliri-kit, svateJiai.prie šie__nos.
SD 540.

750 [616 (647)].
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752 [30 (31)].

753 [917 (959)].
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JAUNIAUS LAIŠKAS JUŠKAI

LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraštyne yra Ka
zimiero Jauniaus 72 puslapių laiškas Juškai, kuriame K. Jaunius plačiai aptaria Juškos 
dainų rašybą ir duoda visą eilę praktinių pastabų bei nurodymų, turėjusių didelės įtakos 
dainų tekstų paruošimui spaudai.

Čia dedama keletas to laiško ištraukų.
Rašte minimos dainos „Mudu abu brolužėliu abu neženoti“, kurią K. Jaunius perrašo 

„pagal pilną ir tikrai lietuvišką s t atrašą“, faksimilė įdėta „Lietuviškų dainų“ / tome, 
706 psl., eilės Nr. 368.
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PASTABOS





A. JUŠKOS „SVOTBINIŲ DAINŲ“ ANTRASIS LEIDIMAS

„Lietuviškos svotbinės dainos“ — vienas žymiausių ne tik Juškos, bet 
ir iš viso lietuvių kalba tautosakinis rinkinys. Susipažinęs su šiuo rinki
niu, K- Jaunius rašė A. Juškai: „.. .sudėjus į vieną kupetą visas: Stane- 
vičės, Daukanto, Neselmono ir kitų apskelbtąsias dainas, dar nė iš tolo 
neprisiartinsme prie begalinio skaičiaus dainų (3.500 + 2.000), kurias 
Tamsta su tokia kantrybe ir per tiek metų kraustei ir rankiojai.“1 Jei dar 
prisiminsime, kad A. Juška dainas užrašinėjo pagal to meto mokslo reika
lavimus (metrikos žymėjimas, užrašymo pilnumas bei tikslumas ir pan.), 
kad dar užrašė šių tekstų 1.852 melodijas, tai drąsiai galėsime teigti, 
kad Juškos rinkiniai ligi šių dienų nenustojo savo reikšmės: „Svotbinės 
dainos“ buvo ir ligi dabar pasiliko nepakeičiamos nagrinėjant lietuvių tau
tosaką, liaudies papročius, jos turi didelės svarbos kalbininkams, etnogra
fams bei kitiems mokslininkams, besidomintiems lietuvių liaudies gyve
nimu. Dėl to Petrapilio Mokslų akademija, prieš 70 metų išleisdama 
„Svotbinės dainas“, padarė didelę paslaugą ne tik lietuviams, bet ir kilų 
šalių mokslininkams. Kova dėl šio rinkinio išleidimo lietuvių raidynu yra 
akivaizdus pažangiųjų rusų mokslininkų talkos lietuvių tautai pavyzdys, 
vienas ryškiausių faktų dviejų tautų kultūriniame bendravime.

1 Apie A. Juškos dainų kalbą. (Laiškas yra Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
rankraštyne.)

50. Lietuviškos svotbinės dainos, I

Kiek galima tikslesnis bei pilnesnis šių dainų išleidimas turi didelės 
ne tik mokslinės, bet ir visuomeninės reikšmės. Iš šios dvigubos paskirties 
išplaukia ir šio rinkinio naujojo leidimo uždaviniai: a) išlaikyti mokslinę 
rinkinio vertę ir b) padaryti dainas paskaitomas platesnėms skaitytojų 
masėms. Tai gali užtikrinti tik fotografuotinis tekstas, lygiagrečiai perteik
tas ir dabartiniam skaitytojui įprastesne forma. Deja, tai dvigubai išplečia 
leidinį, daro jį neparankų naudotis. Dėl to leidžiant „Svotbinės dainas“ 
fotografuotinio teksto teko atsisakyti. Bendrą originalo vaizdą skaitytojas
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galės susidaryti iš „Lietuviškų dainų“ fotografuotinio teksto ir „Svotbinių 
dainų“ teksto iliustracijų šiame leidinyje.

Leidinys leidžiamas pilnas, stengiantis kiek galima tiksliau perduoti 
originalą. Kad rinkinys nenustotų mokslinės vertės ir turint galvoje pa
kankamai išaugusi skaitytojų sąmoningumo lygį, o taip piat siekiant, kad 
šiame leidinyje būtų išlaikytas ir nesuardytas pirminis rinkinio pilnumas, 
čia paliekamos ir tos vestuvinės liaudies dainos ir liaudies prakalbos (ora
cijos), kuriose pasitaiko vietų su nepagarbiais kitų tautybių atžvilgiu iš
sireiškimais, su šiurkštesniais ir nepadoriais žodžiais bei posakiais. Tos 
vietos, kurios dabar sunkiai perspausdinamos (pvz., raštženkliai), duo
damos fotografuotiniu būdu. Kad nebūtų kartojimo, išleistas raštženklių 
aiškinimas „Svotbinėje rėdoje“, kuris maža kuo skiriasi nuo „Svotbinėse 
dainose“ įdėto aiškinimo.

„Svotbinės dainos“ turi dvigubą antraštę: rusų kalba („Литовские сва
дебные народные песни“) ir lietuvių kalba („Lietuviškos svotbinės dai
nos“). Ir mokslinėje literatūroje, ir kasdieninėje praktikoje šis leidinys 
buvo vadinamas „Svotbinėmis dainomis“, išleidžiant „liaudies“ (antraštėje 
rusų k.) ir „lietuviškos“ (abiejose antraštėse). Siekiant pabrėžti pakarto
jamojo leidinio autentiškumą, pilnumą, antraštė paliekama nekeista. Palik
ta nekeista ir prie dainų pridedamo vestuvių papročių aprašo „Svotbinė 
rėdą“ antraštė. Šios antraštės tiek įprastos, tiek plačiai visų vartojamos, 
kad jų sulietuvinimas kai kam keltų abejojimo, ar čia besąs tas pats vei
kalas.

Visas surinktąsias dainas Juška sugrupavo į mišrių, karo, raudų, mi
tologinių, dainelių, vaišių, meilės ir vestuvių dainų skyrius. Dalis vaišių ir 
mišrių dainų, karo bei mitologinės dainos, raudos ir dainelės įdėtos „Lie
tuviškose dainose“, o „Svotbinės dainos“ apima meilės bei vestuvių dai
nas ir eilę per vestuves dainuojamų vaišių bei mišrių dainų. Taigi, „Svot
binės dainos“ yra „Lietuviškų dainų“ dalis.

Ruošiant „Svotbines dainas“ teko atsižvelgti į „Lietuviškų dainų“ 
leidimą ir prisilaikyti tų pačių redagavimo principų. Vis dėlto, kadangi 
šis rinkinys neturi fotografuotinio teksto, čia teko žymiai daugiau prisi
laikyti originalo, keičiant tik tai, kas daro rinkinį sunkiai paskaitomą šių 

■dienų skaitytojui.
Šį leidinį sudaro „Lietuviškų svotbinių dainų“ rinkinys — 1.100 dai

nų ir „Svotbinės rėdos“ — 38 dainos. „Svotbinė rėdą“, nors ir sudaro or
ganišką „Svotbinių dainų“ dalį, bet buvo išspausdinta anksčiau Kaza- 
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nėję (1880 m.). „Svotbinė rėdą“ čia1 įjungta į „Svotbinių dainų“ leidinį, 
nes ji aiškina „Svotbinių dainų“ medžiagą — kalba apie vestuvines apei
gas. „Svotbinė rėdą“, aiškindama liaudies vestuvinius papročius, visą rin
kinį daro vieningesnį, sistemingesnį — vestuvinės dainos yra lyg ir iliust
racinė „Svotbinės rėdos“ medžiaga.

Kaip į „Lietuviškų dainų“, taip ir į „Svotbinių dainų“ kiekvieną to
mą dedamos tekstus atitinkančios melodijos, žodynėlis ir alfabetinis dainų 
bei melodijų sąrašas, o antrajame tome dar įdedamos tos melodijos, ku
rioms nerasta atitinkančių tekstų, dainininkių sąrašas ir visų melodijų 
orientacinė palyginamoji lentelė.

A. Juška prie dainų pažymi dainininko pavardės kelias raides. Siame 
leidinyje rašomos pilnos pavardės. Nustatant pavardes, buvo sunkumų, 
nes kai kurios dainos neturėjo pažymėto dainininko, o iš kai kurių su
trumpinimų nebuvo galima nustatyti pavardės, pvz.: Viks. gali reikšti 
ir Viksva (Viksvė), ir Viksvytė; Bač. — Bačienė, Bačiulienė ar Bačiulis; 
maišoma Maštauskienė ir Maslauskienė ir pan. Dalį tų spragų buvo 
galima atstatyti iš „Rodinio“, kur abėcėline tvarka pažymėti dainų nume
riai ir dainininkės (44 dainoj įrašyta Bakšaitienė, 251 — Kazakauskienė, 
328 vietoj Sellas — Masaitienė, 614 — Cvirkienė, 768 — Masaitienė).

Juškos pateikiami žodžių aiškinimai bei kiti kalbiniai nurodymai iš 
teksto nukelti į žodynėlį. Prie teksto paliktos tos pastabos bei išnašos, ku
rios nurodo dainavimo būdą, dainos pobūdį, aiškina vestuvines apeigas ir 
pan. Prie kai kurių dainų nurodyti tekstų variantai. Nors jie nėra nei pilni, 
nei tikslūs, bet jie palikti tokie, kokius juos paduoda Juška. Variantų nu
rodymai kai kur buvo dainos pradžioje, o kai kur išnašoje — jie visur 
suvienodinti: nukelti į dainos pradžią. Tekstų variantai pažymėti ir melo
dijose. Visi šie tekstų variantų nurodymai suvesti į melodijų palyginamąją 
lentelę antrojo tomo pabaigoje.

Redaguojant leidinį didžiausią sunkumą sudarė litenatūrinimo klau
simas, suradimas tų kriterijų, kurie leistų nustatyti keitimo ribas, kad dai
na nenustotų savo specifikos ir būtų lengvai paskaitoma. Nustatyti kurių 
nors griežtų normų čia neįmanoma, nes, pritaikius vieną kurį nors bendrą 
literatūrinimo mastą, tektų paaukoti ritmą bei rimo pradmenis, dažnai 
būtų suniveliuotas paskirų dainų savitumas. Taigi, tenka atsisakyti kurio 
nors bendro literatūrinio šablono, griežtų gramatinių bei sintaksinių nor
mų, o vadovautis daugiau vartosenos polinkiais, kurio nors kalbinio fakto 
paplitimu, priimtinumu bei supratimu dabartiniam skaitytojui.
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Nors dainos surinktos, kaip pats Juška teigia, „.. .Veliuonos miestely 
ir jos apygardoje, šiame nedidžiame Lietuvos kraštelyje, kursai tęsias Ne
muno upės pakraščiais iš viso apie 30 varstų ir nuo dešinio Nemuno 
krašto į vakarus ir šiaurę — apie 15 varstų“ (žr. pratarmę), kuris su
daro gana vienalytę tarmę, bet dainose randame didelę tarminių elementų 
įvairybę iš zanavykų, žemaičių ir net rytų aukštaičių. Įvairūs tos pačios 
dainos variantai ar net ir tos pačios dainos paskiri posmai turi tarminių 
skirtybių. Dalį tų įvairybių, atrodo, jau bus aplyginęs, leidinį tvarkydamas 
spaudai, Jonas Juška, kai ką taisydamas K. Jauniaus nurodymais, o gal prie 
taisymo bus prisidėjęs ir K. Jaunius (plg. minėtą K. Jauniaus laišką Juš
kai). Šios įvairybės ir paliktos, šiek tiek jas aplyginus bei suvienodinus. 
Tie reiškiniai, kurie daugiau ar mažiau vienodi visame rinkinyje, palikti.

Bet ne tik tarminio vienodumo rinkinyje nerandame: daug čia rašybos, 
skyrybos, sintaksės nevienodumų, daug forminių įvairybių, kurias dar padi
dina labai gausios klaidos, dažnai temdančios net dainos prasmę. Tos 
klaidos bei labai ryškūs nevienodumai stengtasi atitaisyti, suvienodinti: 
po kalinių skrandutėle ( = kailinių), rydenėlj ( = rudenėlį), saudulėle 
( = sedulėlė), į margąjį krasužėlę, aukso vynos kubkeliu, ką dievus ženysiuos 
( = dievas), šenu ( = seno), užbonas, vizbonas (=uzbonas), praščiokuzis 
(=prasčiokužis), žentužėlė ( = žentužėli), nedobk ( = nedbok), medeinčiąjį 
( = medlinčiaus), rūtų darželaite (=darželaity), liki ( = ligi), putančio 
( = pučiančio), akivaizde ( = akivaizdoj), pasikaita (=pasi'keičia), musyjie 
(=mūsieji), tidvi ( = tiedvi), šausintis ( = šausiant), stojusis (^stojusios), 
cidabras ( = sidabras), otbalis, obalas ( = obelis, obuolys), nesąmanius 
(=nesąmones) ir t. t.

Vis dėlto stengtasi keisti kiek galima mažiau. Palikti, pavyzdžiui, toki 
dabartinei kalbai nebūdingi netaisyklingumai bei nevienodumai:

Ant’ išeina motinėlė,
Labai graudžiai verkiant, 
Labai graudžiai verkdama, 
Rankeles graižydama;

Tegu ėda žalias rūtas, 
Tegu laužai lelijėles.

Rašyba tvarkoma pagal dabartinio meto reikalavimus. Tai pirmiau
sia liečia lietuviškuosius žodžius. Bet gausus tautosakinis žodynas su dau
gybe archaizmų, onomatopėjų, įvairiausių priedainit| ir pan. sunkiai be- 
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įspraudžiamas į normų rėmelius. Dar painesnis skolinių rašybos klausi
mas. Siame leidinyje našybia tų svetimybių, kurios originale rašomos visur 
vienodai, sistemingai, palikta nepakeista (pvz., svotba, karčema), paliktos ir 
liaudies asimiliuotos svetimybės (pvz., gendrolius, šeržentas), bet tos sve
timybės, kurių formos bei rašyba įvairuoja, jeigu jos nėra kuo nors bū
dingos, rašomos dabar labiau įprastu būdu (pančekos — pančiakos, čigo
nas — čigonas, čėrka, čierka — čerka ir pan.).

Paliktos neliestos senosios formos (dviskaita, senasis naudininkas, 
vietininkas ir kt.): jaunamui, savei, savik, mudvi, eisiv, manei, manik, se- 
namui, tavei, tavik ir pan. Nekeičiama ir tikrinių vardų vartosena, nors 
ir pats Juška rašo nevienodai, pvz.: Totilienė, Totiliukė ir Totilytė — tai 
ta pati Pamituvio 60 m. dainininkė; Kuncienė ir Kunciuvienė, Jurgaitienė 
ir Jurgaičiukė ir pan. Vis dėlto Taurogė, Jurborgas, Nemuonas ir pan. pa
keisti įprastiniais vardais.

Tautosakos metrika dažnai laužo įprastines žodžio formas, panaudo
dama eliziją ten, kur per didelis skiemenų skaičius negalima įsprausti 
į melodijos metrą. Vietoj praleistų garsų Juška deda apostrofus. Siame lei
dinyje apostrofų skaičius sumažintas (jie nedėti, pvz., susėjo, nedbok, at- 
duočiau, tebstovi ir pan.), vis dėlto be jų apsieiti negalima, nes kai kur 
būtų neaiški žodžio prasmė: n’iš, n’už, jūrelės* žvejoti, n’išriši, ašaros’ tan
kiai brisi, kad’ ( = kada), n’ilgai, ant’ ( = antai), man’, jūrėse marelės’ 
ir pan.

Kiek leido metras, ištaisyti pagal įprastines formas garsų pridėjimai 
bei nutrupėjimai: bėra (m) jam, lygio(m)sioms, vy(k)šnių, nu (v) eitų, kat- 
ruo(m), ap(v)ynojais, atsidū(k)sėjo, (v)oras, jema ( = ima), pė(k)sti, 
(v)ona, (v) o ir pan.

Nutrupėjusios galūnės restauruotos tiek, kiek tai nekliudo metrikai 
(nepridedant naujo skiemens) ir kiek tai reikalinga prasmei suvokti: jau 
mano pravardėlė gromatėlė(j) rašyta, kalbo(j) lagadnesnis, lanko(j) šieną 
grėbiant, ma(n), eik še (n), vieno (j) gromatėlė (j), vieno (j) margoje, dvi 
šilkelių kuskeli, trečio (j) gromatėlė (j), trečio (j) margoje, du rūtų vaini
kėliu.

Žodynas iš esmės neliestas. Tuo būdu pasiliko nekeisti tarminiai žo
džiai, svetimybės, archaizmai ir pan. Bet kadangi originale nėra kurio nors 
vienodumo, tai įvairuojančius žodžius teko kiek aplyginti, artinant prie 
literatūrinės kalbos. Toks fonetinis bei morfologinis literatūrinėje kalboje 
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nevartojamų žodžių keitimas sudaro daug sunkumų, nes susiduriame su 
šaknies balsių nustatymu, su kamiengaliais, galūnėmis. Kol nėra išleisto 
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno, tenka naudotis žodyno kartoteka, bet tau
tosakos žodynas .toks gausus, kad daugelio žodžių ir žodyno kartoteka 
neduoda pakankamai medžiagos, iš kurios būtų galima spręsti vieną ar 
kitą kalbos reiškinį. Siek tiek padeda Juškos Žodynas (ligi K raidės).

Sunkiai sprendžiamas kamiengalių klausimas. Originale esama daug 
painiavos: dažnai tie patys žodžiai turi skirtingus kamiengalius (pvz., 
žalius — žalias, mandrus — mandras, svetys — svečias), kartais labai 
svetimus dabartinei kalbai. Čia teko daugiausia atsižvelgti į dabartinę var
toseną: būdingesnius literatūrinei kalbai kamiengalius palikti, tuo tarpu 
dabartinei vartosenai svetimus — pakeisti. Pakeisti literatūriniais tokie 
nebūdingi literatūrinei kalbai kamiengaliai bei galūnės, kaip: artojus, siu
vėjus — artojas, siuvėjas, tėvužėliaus, alučiaus, midučiaus — tėvužėlio, 
alučio, midučio, liemenužiaus patogaus — liemenužio, upis — upė, laima — 
laimė, lyną — lynas, dukterę — dukterį, mergystes — mergystės, galve- 
lis — galvelė, sermėgėlio — sermėgėlės, vynelė — vynelis, svetis, svetei, 
sūnylatei, gaidei — svečias, svečiai, sūnylaičiai, gaidžiai, žmonis — žmo
nės, amžis — amžius, segėje — segėja, mėnesies — mėnesio, atvėjyse — 
atvejuose, naujyna — naujiena; žalius, viešus, smūtnus, liūdnus — žalias, 
viešas, smūtnas, liūdnas, neviernus, saldas — neviemas, saldus, jauniau- 
sis — jauniausias, padorės — padorios, didės — didžios, skaistam, Skais
tei — skaisčiam, skaisčiai; penkius, šešius — penkis, šešis, penkiomis 
tūkstantimis — penkiais tūkstančiais, tretinjį — trečiąjį; toje — toji; ža- 
džiu, žadi — žadu, žada, kaba — kabo, galėtum, eitum, matytum — galėtų, 
eitų, matytų, nusispiauja, bepiaujant — nusispiauna, beplaunant; par — 
per ir pan.

Bet, atsižvelgiant į dainos metriką, vienur kitur teko atsisakyti nuo 
vienodinimo ir palikti tokias formas, kurios kitose vietose keičiamos. Pvz., 
mandras ir mandrus, rūstas ir rūstus — suvienodinta, bet palikta tokiose 
vietose:

Zapė — toji būtų drūta, 
Tik jos širdis labai rūsta.

Kad tu taip puiki, 
Per labai mandri, — 
Lik sveika, mergele.
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Daugiausia painiavos sudaro u ir u transkribavimas.
K. Jiaunius piagyrė Jušką už įvedimą raštženklio u: „Tamstos u yra 

dar svaresnis ir naudingesnis raštženklis... u pritink prie visų tarmių: 
vieni ded o vienoj pusėj, kiti — kitoj, tretieji, neveizėdami į o viršutinį, 
ištar savo ū. Antrą ne mažesnę naudą daro mums u, rodydamas, iš kur 
išdygo tas garsinis...“ (plg. aukščiau minėtą laišką). Juškos u reiškia 
mūsų dabartinius uo, o arba u. Dažnai sunku ir nustatyti, kurį garsą 
reiškia. Pvz.: žvengia mano žirgelis šių didžiųjų vaisku pulkelu, ant tu 
šelmiu berneliu, upužis tekia vis rinckuju vyneliu ( = rinckuoju vyneliu ar 
rinckojo vynelio), ei, verkė, verkė jauna mergelė čystuju vandenėliu, kada 
gulėjai ant siauruju sūlužiu, kudėl, ale neišvešit jos ankštųjų kraitelu, 
senųjų tėvelu, šių lygiųjų vieškelėliu ( = šio lygiojo vieškelėlio ar šiuo 
lygiuoju vieškelėliu), ku (=kuo ar ko), stupa ir kt.

Painiavą sudaro ir tai, kad Juška u rašo tik kai ‘kuriose dainose, o net 
ir toje pačioje dainoje rašo u, uo, o ir u, vadinasi, kurios nors sistemos 
čia nerandame.

Dar sudėtingesnis u transkribavimo klausimas. Juškos u atstoja mū
siškius u, ų, ū ir o, dėl to vienaskaitos kilmininkas, įnagininkas ir dau
giskaitos kilmininkas sutampa. Nustatant to ar kito žodžio linksnį ar skai
čių, dažniausiai reikia atsižvelgti į kirčio ženklą, į logiką, analogiją bei 
tradiciją.

K. Jaunius reikalavo dainas sukirčiuoti: „ .. .Kiekvienas išdavėjas tur 
mums parodyti gyvą kalbą: be balsiakilos to nepadarys. Juk pajutę dainas, 
visi kaip ant medaus supuls: ar anie dainuoti norės? Ne, bet norės pažinti 
gryną lietuvišką kalbą ir nulius, jei, neradę balsakilų, neįmanys, kaip anas 
reik skaityti. Gaidų mylėtojams gali pridėti natas, jei išdavėjas mok anas 
surašyti. Bet dėl gaidų apleisti balsakilas negut tas galėtų, kurs neišmano, 
ko ieško dainose mūsų mylėtojai“ (žr. K. Jauniaus laišką).

Juška paklausė Jauniaus ir sukirčiavo tekstą. Bet pats Juška skun
džiasi: „Veliuoniečiai lietuviai, taipojau kaip ir žemaičiai, tankiausia liūb 
ištarti šakninį žodžio sangarsį su didesniu balso pakėlimu nekaip pri
augusį sangarsį. Taip anie sako: galva, ranka, merga, dangus, lėtus (lytus), 
šiltai vasarėlei, jauna mergelė, balti dobilėliai, žalius miežius, baigiu, lie
piu, meldžiu; baigi, liepi, meldi, kalbi, penki, tuo tarpu kai gramatikose 
ir kitose lietuvių knygose yra ženklinamas su ženklakiliu priaugusis san- 
garsis, paprastai žodžio galūnė. Viršiau miniavoti žodžiai yra šitaip rašomi: 
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galva, ranka, merga, dangus, lietus (lytus), šilta, jauna, balti, žalius; bai
giu, liepiu, meldžiu; baigi, liepi, meldi, kalbi, penki.“

Kad ir nebūdingas literatūrinei kalbai Juškos kirčiavimas, vis dėlto 
kartais padeda mums nustatyti žodžio formą. Pavyzdžiui:

Broliui žaliu šilku, 
Diever pusšilkėliu, 
O tam šelmiui 
Bernužėliui
Storu pakulnėliu —

kirčio ženklas žaliu, šilku, storu rodo, kad čia yra daugiskaitos kilminin
kas: žalių, šilkų, storų, o iš analogijos — ir pusšilkėlių, pakulnėlių, o ne: 
žalio, šilko, pusšilkėlio, storo pakulnėlio.

Bet kirčio ženklai kartais mums maža padeda. Pvz.: 

prijojau prie langu, — 
langai užverti —

antrosiųs eilutės langai lyg ir rodytų, kad ir pirmojoje eilutėje turėtų būt 
prie langų, o ne prie lango, kaip tai rodo kirtis.

Linksnį bei skaičių kartais galime nustatyti iš analogijos pagal kitus 
linksnius. Pavyzdžiui:

Nėra seselių
Salia sėdėti, 
Nėr man broleliu
Lauku lydėti — >

čia turime seselių, bet brolelio, nes sekantis posmas sako: 
Žvaigždės seselės, 
Sietyns brolelis.

O aš neturiu senu tėveliu

reiškia:
O aš neturiu seno tėvelio, ne senų tėvelių, 

nes toliau yra:
Tu be tėvelio.
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Kai kurių dažnesnių žodžių vartosenoje susidaro lyg ir savotiška tra
dicija, pagal kurią kartais galime nuspėti neaiškias formas. Pavyzdžiui, 
mėgstama sakyti: žalių šilkų, šilkelių pasaitėliai, šilkelių parėdėlių, šilkelių 
kuskelės, brolelių, seselių ir pan. — vis daugiskaita. Tuo tarpu labai retai 
pasako senų tėvelių — dažniausiai būva seno tėvelio.

Vienur kitur linksnį nustatome atsižvelgdami į logiką, kai kur galū
nėje linksnį padeda nustatyti ir galūnių derinimas, tautosakos pamėgimas 
asonansų.

Ne visi linksniai vartojami taip, kaip dabar įprasta, be to, dėl sutrum- 
pėjimo kai kurių galūnės yra vienodos, todėl dažnai sunku nustatyti links
nį, ypač — ė-kamienio vienaskaitos vardininką, įnagininką, vietininką ir 
šauksmininką, nes tie visi linksniai turi galūnę ė.

Juška neišskiria vardininko ir šauksmininko ir visur vietoje šauksmi
ninko vartoja vardininką, pavyzdžiui: motinėlė mano, senoji galvelė; leisk 
mane, močiutė; dukrelė lelijėlė ir pan. Šiais atvejais vardininkas pakeistas 
šauksmininku: motinėle, galvele, močiute, dukrele lelijėle.

Dainose dažnai vartojami seni galininkai, nebūdingi dabartinei litera
tūrinei kalbai. Gana nuosekliai vartojamas krypties galininkas be prie
linksnio: eisim lauką pasižiūrėti, susirinko baudžiauninkai karčemužę gerti, 
leisk žirgelį darželį, mažus vaikus lauką vaiko ir pan. Šios rūšies galinin
kas, nors ir svetimas dabartinei literatūrinei kalbai, paliktas, kaip ir gali
ninko vartojimas su neiginiu, kuris taip pat dažnas dainose: aš tave 
nenoriu, mane nekęsdami, nenaravok mane, mane jaunos nerasi, dar ne
prijojau uošvės dvarelį, nieks mane negirdėjo, nežadėki mane, kodėl mane 
nelankai, mane neužmirškit, neįsileido mane mergužė, nepriimsiu tave mer
gelės, siavo mergužėlę nepaleisva, neprijojau dvarelį, neparduok žiedą, 
neparduok žirgą ir kt.

Tai, kas pasakyta dėl u ir u nustatymo sunkumų, pasakytina ir dėl 
įnagininko linksnio: čia labai sunku nustatyti ribą tarp įnagininko ir kil
mininko, pavyzdžiui: mergele, ku (ko ar kuo?) taip didžiuojies, miegu 
(miegu ar miego) pakajinga, upeliai vynu (vyno ar vynu) teka, liustu 
(liustu ar liusto) žirgelis nenustovėjo ir pan.

Prielinksnių tarminis vartojimas nemaža skiriasi nuo įprastinės da
bartinės vartosenos, dėl to ten, kur tai leido metrika, prielinksnių varto
jimas priderintas prie literatūrinės kalbos normų. Pirmiausia tai palietė 
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prielinksnius iki, ligi, pagal, pas, po, prie, už: ik uošvės laukelį, ik žaliai 
girelei — ik uošvės laukelio, ik žalios girelės; lig ryteliui — lig rytelio; pa
gal tavo šalelės — pagal tavo šalelę; pas josios — pas jąją, pas šienpio- 
vužėlių, pas šienpiovužių — pas šienpiovužėlius, pas šienpiovužius, josiu 
pas mergelės, baltos lelijėlės — josiu pas mergelę, baltą lelijėlę; po gal
velę — po galvele, po margosios šniūrelkėlės, po žaliojo vainikėlio — po 
margąja šniūrelkėle, po žaliuoju vainikėliu, po šyvosios kepurėlės — po 
šyvąja kepurėle, po dešinos — po dešinei, po margų perynėlių — po mar
gom perynėlėm; prie dvarą — prie dvaro; tekėk už mane — tekėk už ma
nęs, tekėk už baudžiauninką, už dvaro nevalninką — tekėk už baudžiaunin
ko, už dvaro nevalninko, už kurpiuką nutekėjo — už kurpiuko nutekėjo ir kt.

Tautosakinis sakinys toks sudėtingas, tiek jame minties šuolių, tokia 
gausybė įvairiausių stilistinių priemonių, kad labai sunku jį įterpti į įpras
tinės skyrybos rėmus.

Sunkumų sudaro tiesioginės kalbos skyryba. Juška tiesioginės kalbos 
neišskiria jokiais ženklais, tik retkarčiais prieš ją padeda dvitaškį. Dabar
tiniame leidinyje tiesioginė kalba išskirta brūkšniais ir kabutėmis. Bet dai
nų tiesioginė kalba tokia neišsiskirianti, tiek ji susipynusi su netiesiogine, 
perėjimai iš vienos į antrą tiek neryškūs, 'kad dažnai visiškai neaišku, kur 
tiesioginė kalba prasideda ir kur baigiasi. Dažnai sunku tiesioginę kalbą 
atskirti nuo paprasto kreipimosi, kuris, savo ruožtu, kartais turi visus tie
sioginės kalbos požymius.

Tiesioginė kalba skiriama tik ten, kur yra dviejų partnerių dialogas:

— Sugrįžki, sesele, rūtelių sėti, 
Jaunoji viešnele, vainiką pinti. 
— Negrįšiu, broleliai, rūtelių sėti, 
Jaunieji broleliai, vainiką pinti.

Kur tena tik kreipimasis, bet nėra replikos, ten jo nelaikome tiesio
gine kalba ir jo neišskiriame tiesioginės kalbos skirtukais:

Sugrįžki, sesele, rūtelių sėti, 
Jaunoji viešnele, vainiką pinti. 
Negrįžo seselė rūtelių sėti, 
Negrįžo jaunoji vainiką pinti.
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Kartais nėra dialogo, bet sakinys turi tiesioginės kalbos formą:
Barė mane močiutė
Dėl rūtų vainikėlio: 
— Nuskandinai bernelį 
Už rūtų vainikėlį!

Jeigu į tiesioginę kalbą įterpti kito žodžiai, pamokymas, nurodymas 
ir pan., kurie turi tiesioginės kalbos formą, jie išskiriami kabutėmis:

— Prieidamas bernužėlis
Mane priviliojo, 
Atstodamas bernužėlis 
Mane išvainojo:

„Baltos kojos ir nankelės — 
Tai ne darbininkė, 
Balto lyciaus mergužėlė — 
Tai ne ūkininkė.“

— Užauginsiu dukrelę, 
Krausiu aukštą kraitelį, — 
Tąsyk 'bus čėsas 
Manei kalbėti:
„Dukrelė pačioj vertėj.“

— Kad mokėčiau 
Kalbužes kalbėti, 
Pasakyčiau mergužėlei: 
„Kam tu skynei žalią rūtą. 
Kam tu pynei vainikėlį 
Žaliųjų rūtelių?“

Kiek skirtingesnis darbias yra su aiškinamaisiais, ne dainų, tekstais: 
išnašomis, paaiškinimais, nurodymais ir visu „Svotbinės rėdos“ tekstu. 
Tai jau nėra liaudies kūryba, jie neturi meninės vertės, jie mums tėra svar
būs savo prasme, perduodamomis mintimis. Dėl to mes iš jų reikalaujame, 
kad jie būtų aiškūs, tiksliai perduotų mintį, būtų sklandus bei lengvai pa
skaitomi. Deja, Juškos parašyti tekstai ne visur atitinka tuos reikalavimus. 
Dėl to juos teko kiek aptvarkyti, aplyginti.
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Rašydamas paaiškinimus ar vestuvinių apeigų aprašą, Juška stengėsi 
ne tik pavaizduoti puikius lietuvių liaudies papročius, bet ir parodyti lietu
vių kalbos turtingumą, formų įvairumą, senumą bei originalumą. Dėl to 
jo raštuose gausu retų, senų, mažai dabar bevartojamų žodžių bei posa
kių. Jis jais gėrisi, džiaugiasi, stengiasi panaudoti jų kiek galima daugiau, 
kiekviena proga patiekti vis ką nors naujo. Tuo būdu jo parašyti raštai 
yra lyg savotiška jo žodyno iliustracija.

Turint galvoje tą didelę reikšmę, kurią Juška teikė žodžių įvairumui 
bei gausumui, paliktas nekeistas jo žodynas. Žodžiai tik kiek aptvarkyti 
pagal bendrus dainų tvarkymo principus. Bet čia buvo 'galima laisviau 
elgtis papildant nepilnas, nutrupėjusias galūnes, pavyzdžiui: valgydin — 
valgydina, ved — veda, grob — grobia, ne atsto — neatstoja ir t. t.

Visur pataisytos pastabos tekste arba išnašose, kurios nurodo daina
vimo būdą arba aiškina dainą, pvz.: „Ant to pavydalo lyruok „Vaj, aj, aj, 
aj, aj“, po žėdno posmo su žodžiais antros eilios žemiau“ taisoma į: „Že
miau panašiai lyruok po kiekvieno posmo: „Vai, ai, ai, ai, ai“ su antrosios 
eilutės žodžiais.“

Didesnių pakeitimų teko padaryti žodžių išdėstyme sakinyje. Apnašo 
žodžiai grupuojami neįprasta lietuvių kalbai tvarka, dėl to žodžių tvarką 
teko keisti, daugiau ar mažiau priartinant prie dabartinės vartosenos, pa
vyzdžiui: išpina bizus (kasas), per gobtūravimą, jaunosios klėtyje — per 
gobtūnavimą klėtyje išpina jaunosios bizus.

Bet ir čia, kaip ir tvarkant dainas, nesistengta duoti literatūrinę for
mą, visur suvienodinti, — tenorėta, neiškraipant senovinio fono, padaryti 
šį rinkinį prieinamą platesnėms masėms.

Vyt. Maknys



DEL SVOTBINIŲ DAINŲ I TOMO MELODIJŲ

Dideliu moksliniu kruopštumu paruoštas A. Juškos rinkinys „Lietuvių liaudies melo
dijos“1 yra vienas žymiausių lietuvių melodijų rinkinių. Leidžiant naują „Lietuviškų dai
nų“ leidimą buvo nusistatyta lygiagrečiai su dainų tekstais perspausdinti ir šį milžinišką 
Antano Juškos darbą, ne mažiau svarbų ir dar sunkiau gaunamą kaip jo dainų rinkiniai.

1 „Melodje ludowe litewskie“, zebrane przez š. p. ks. Antoniego Juszkiewicza. Kra- 
kow, 1900.

2 Pirmasis skaičius žymi dainos teksto numerį, skaičiai skliausteliuose — melodijų 
pirmojo leidimo eilės numerį.

Iš melodijų rinkinyje įdėtų per 1.700 melodijų „Lietuviškose dainose“ jau panaudota 
beveik 600. Likusių melodijų apie 650 atitinka „Svotbinių dainų“ tekstus, apie 100 melo
dijų tik apytikriai priklauso „Svotbinėms dainoms“ — jos ir dedamos tekstų eilės tvar
ka. Tos melodijos, kurių tekstai nesusiję su perspausdinamaisiais tekstais arba kurios 
neturi pilnų tekstų, dedamos į šio leidinio JI tomo melodijų priedus (V skyrius).

Pirmuosiuose trijuose A. Juškos „Lietuviškų dainų“ tomuose melodijų redakcijos pa
stabose jau buvo nurodyta, kad pirmoje laidoje prie išspausdintų melodijų nenurodyta 
tempo, daugumos užrašytų melodijų ritminis vienetas yra ketvirtinė nata, vienodu ritmi
niu vienetu užrašytos skirtingo pobūdžio melodijos.

Labai dažnai melodijos atrodo tiesiog mechaniškai įspraustos į 8 taktų schemą. 
Galima pastebėti, kad eilėje dainų dirbtinai pritęsti trūkstami iki tos schemos taktai. Šiuo 
atveju, atitinkamai visą melodiją suredagavus, palikta tokia ritminė gaidų vertė, kokia ji 
buvo išspausdinta pirmoje melodijų laidoje. Palikti autentiški ir melodijų intervalai, nors 
kai kuriais atvejais jie kelia rimtų abejojimų, ar jie tiksliai buvo užrašyti. Redaguotos 
tik toš melodijos, kurių tekstas ir melodinė intonacija aiškiai prašosi jas atgaivinti, su
teikti joms natūralų ir akiai malonesnį vaizdą.

Redaguojant padaryti šie pakeitimai:

1. Vietoje ketvirtinių aštuntinėmis užrašytos šios melodijos:
1[186( 188)]1 2, 12[259(260)], 12(260(261)], 12(261(262)], 12(272(273)], 13(273(274)],
13(274 (275) ], 13(275 (276) ], 14(368 (380) ], 14(369 (391)], 14(370 (382) ], 15[ 1341 (1394) ],
20(496(521)], 24(1575(1638)], 26(630(662)], 30(786(824)], 32(31(32)], 34(303(305)],
37(1095(1140)], 37(1096(1141)], 37(1098(1143)], 37(1099(1144)], 37(1102(1147)], 38(589(617)1, 
4Cf 1 148(1194)], 44(1013(1056)], 45(565(593)], 45(566(594)], 57(479(502)], 64(1100(1145)], 
64(1101(1146)], 67(551(579)], 67(575(603)], 69(949(991)], 69(1145(1190)], 78(460(483)], 
78(1507(1568)], 87(1481(1543)], 89(609(639)], 89(610(640)], 91(1087(1132)], 93(1455(1516)., 
94(789(827)], 94(790(828)], 109(555(583)], 110(963(1005)], 112(596(625, 624) j,

112(604(633, 634)], 116(844(882)], 117(841(879)], 117(842(880)], 119(819(857)],
125(762(800)], 126(939(981)], 127(581(609)], 129(709(744)], 130(713(748)], 130(714(749)], 
133(72(73)], 141(1490(1551)], 142(446(469)], 142(447(470)], 147(1029(1072)], 148(1557(1619)],
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152(639(673)], 152(640(674)], 156(854(892)], 157(982(1024)], 165(381(393)],
167(742(778, 779)], 168(254(255)], 170(980(1022)], 186(1085(1130)], 193(262(263)].
193(264(265)], 193(265(266)], 193(266(267)], 193(1491(1552)], 212(150(151)], 212(151(152)], 
212(152(153)], 218(1149(1195)], 220(486(511)], 224(481(504)], 228(700(735)], 236(1397(1456)], 
237(1538(1599)], 240(772(810)], 241(777(815)], 243(1173(1219)], 253(435(453)].
257(992(1035)], 262(1146(1192, 1191)], 263(1150(1196)], 267(324(330)], 267(325(331)], 
270(1527(1588)], 270(1528(1589)], 270(1529(1590)], 270(1530(1591)], 277(1003(1046)1, 
285(1546(1607)], 286(1526(1587)], 288(1518(1579)], 288(1519(1580)], 296(796(834)],
298(863(901)], 302(1184) (1230)], 303(258(259)], 304(513(539)], 308(1132(1177)1,
308(1133(1178)], 316(785(823)], 318(213(212)], 319(1205(1251)], 320(578(606)],
326(558(586)] — 6-ame takte ketvirtinė išskaidyta j dvi aštuntines, 328(96(97)], 
328(557(585)], 328(1144(1189)], 334(1183(1229)], 335(1165(1211)], 335(1166(1212)],
339(373(371, 385)], 339(361(372)], 340(449(472)], 345(1574(1637)], 351(926(968)],
353(760(798)], 355(801(839)], 357(518(544)], 359(726(761)], 363(1170(1216)],
368(1403(1462)], 371(58(59)], 379(36(37)], 382(401(413)], 389(198(449)], 389(433(451)], 
392(149(150)], 397(672(707)], 399(169(171)], 400(1127(1172)], 404(468(491)], 416(1014(1057)], 
417(1002(1045)], 419(1042(1086)], 421(1565(1627)], 422(1569(1631, 1632)], 429(690(725)i. 
432(966(1008)], 434(579(607)], 434(588(616)], 434(1118(1163)], 434(1580(1650)],
437(990(1033)], 439(562(590)], 442(797(835)], 445(514(540)], 446(525(551)], 447(541(567)], 
453(227(226)], 453(228(227)], 453(229(228)], 453(231(230)], 445(619(650)], 459(954(996)], 
462(542(568)], 466(538(564)], 468(781(819)], 474(1182(1228)], 478(1193(1239)], 482(1188(1234)],
483(1189(1235)], 483(1190(1236)], 484(1191(1237)], 492(1194(1240)],
500(1199(1245)], 505(1201 (1247), 520(1204(1250)], 522(1206(1252)],
526(1448(1509)], 526(1449(1510)], 526(1450(1511)], 526(1451(1512)],
536(178(180)], 539(1539(1600)], 539(1540(1601)], 547(930(972)],
550(1517(1578)], 556(904(946)], 559(1210(1257)], 571(1219(1266)],
582(1006(1049)], 583(505(530)], 593(1224(1271)], 597(1225(1272)],
599(308(310)], 603(1227(1274)], 603(1228(1275)], 607(1229(1276, 1277)],
625(534(560)], 
639(1238(1286)], 
646(1248(1296)], 
652(1089(1134)], 
656(883(922)], 
658(1323(1374)], 
672(1264(1313)], 
677(1088(1133)], 
682(1273(1322)],

625(535(561)], 629(898(938)], 632(1235(1283)],
641(1243(1291)], 644(1247(1294)], 646(1119(1164)],
648(1249(1297)], 649(187(189)], 649(1250(1298)],

652(1090(1135)], 652(1252(1300)], 654(1253(1301)],
656(884(923)], 656(885(924)], 657(1588(1651)],
659(1492(1553)], 661(1094(1139)], 667(1260(1308)],

495(1181(1227)], 
526(1447(1508)], 
530(1209(1256)],

547(931 (973)], 
572(1220(1267)], 
598(1226(1273)], 
615(1231(1279)],
639(1237(1285)], 

646(1586(1649)]. 
651(1251(1299)], 
655(1092(1137) j. 
657(1589(1652)], 

671a[1263( 1312)],
672(1265(1314)], 673(1266(1315)], 674(1267(1316)], 676(1269(1318)],
677(1270(1319)], 677(1271(1320)], 678(1372(1426)], 682(200(198)],
684(28(29)], 691(391(403)], 693(1277(1326)], 697(1280(1329)],

709(1283(1332)], 720(1545(1606)], 723(298(300)], 725(580(608)], 748(290(292)], 752(30(31)].

2. A. Juškos melodijų leidinyje užrašytosios melodijos daugelyje atvejų ir metriškai 
netiksliai sugrupuotos. Mechaniškai suskirstytos į 2/4 ar 4/4 taktus melodijos yra negyvos, 
jose sumaišyti natūralūs muzikiniai kirčiai, dingsta logiškas melodijų intonacinis paskirs
tymas. Vadovaujantis pirmųjų trijų A. Juškos „Lietuviškų dainų“ tomų melodijų redakcijos 
sistema, šiame leidinyje spausdinamos melodijos taip pat yra suredaguotos ir metriškai.
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Pakeistas metras šių melodijų:
Vietoje 3/2—3/4, 2/4: 152(640(674)];
Vietoje 312—314: 583(505(530)], 625(535(561)];
Vietoje C — mišrus, bet nesimetriškas 314, 2/4 421(1565(1627)] dainoje;
Vietoje 4/4 arba C — 2/4: 14(368(380)], 14(369(381)], 14(370(382)], 2C[496(521)], 

24(1575(1638)], 34(303(305)], 37(1095(1140)], 44(1013(1056)], 45(565(593)], 64(1100(1145)], 
64(1101(1146)], 94(789(827)], 94(790(828)], 109(555(583)], 116(844(882)], 130(713(748)], 
130(714(749)], 132(72(73)], 148(1557(1619)], 157(982(1024)], 212(150(151)], 212(152(153)], 
236(1397(1456)], 240(772(810)], 241(777(815)], 257(992(1035)], 267(324(330)], 267(325(331)], 
270(1530(1591)], 288(1518(1579)], 288(1519(1580)], 308(1132(1177)], 320(578(606)],
328(96(97)], 328(557(585)], 328(1144(1189)], 339(361(372)], 339(373(385)], 345(1574(1637)], 
389(198(449)], 389(433(451)], 416(1014(1057)], 429(690(725)], 432(966(1008)], 439(562(590)], 
462(542(568)], 615(1231(1279)], 646(1119(1164], 646(1586(1649)], 649(1250(1298)],
652(1252(1300)], 672(1264(1313)], 682(200(198)], 748(290(292)];

Vietoje C — 4/8: 693(1277(1326)];
Vietoje 3/4—314, C: 160(914(956)];
Vietoje 3/4 — sudėtiniai: 15(1341(1394)], 505(1201(1247)], 632(1235(1283)];
Vietoje 3/4—3/8: 13(273(274)], 13(274(275)], 13(275(276)], 67(551(579)], 168(254(255)], 

193(262(263)], 193(264(265)], 193(265(266)], 193(266(267)], 193(1491(1552)], 224(481(504)], 
237(1538(1599)], 434(579(607)], 434(588(616)], 434(1118(1163)], 434(1587(1650)], 445(514(540)], 
446(525(551)], 526(1447(1508)], 526(1448(1509)], 526(1449(1510)], 526(1450(1511)], 
526(1451(1512)], 536(178(180)], 539(1540(1601)],547(931 (973)],556(904(946)],559(1210(1257)], 
582(1006(1049)], 625(534(560)], 639(1238(1286)], 648(1249(1297)], 651(1251(1299)], 
725(580(608)], 752(30(31)];

Vietoje 3/4, 2/4 — sudėtiniai: 8(1167(1213)];
Vietoje 2/4—312: 2(1031 (1074)], 299(500(525)];
Vietoje 2/4—mišrus metras 3/2, C; 61(881 (920)], 62(82(83)], 78(321(326)], 123(770(808)], 

269(1035(1079)], 291(1043(1087)], 509(1203(1249)], 691(391(403)], 876(249(250)];
Vietoje 2/4 — mišrus metras C, 312: 2(1033(1076)], 75(128(129)], 78(469(492)],

465(864(902)];
Vietoje 214 — mišrus, bet nesimetriškas 3/2, C: 428(102(103)], 428(103(104)],

428(488(513)];
Vietoje 2/4 — C: 22(665(699)], 77(320(325)], 149(659(693)], 149(1511(1572)],

162(294(296)], 179(1352(1405)], 179(1353(1406)], 179(1354(1407)], 229(153(154)],
250(788(826)], 259(847(885)], 460(804(842)];

Vietoje 2/4 — C, 2/4: 252(788(826)];
Vietoje 2/4—314: 87(1481(1543)], 89(610(640)], 167(742(778, 799)], 319(1205(1251)], 

368(1403(1462)], 459(954(996)], 539(1539(1600)], 572(1220(1267)], 655(1092(1137)],
659(1492(1553)];

Vietoje 214—314, 5/4: 351(926(968)];
Vietoje 3/4, 2/4 — sudėtiniai: 8(1167(1213)];
Vietoje 214 — mišrus metras: 12(259(260)], 12(260(261)], 12(261(262)], 13(272(273)], 

26(630(662)], 45(566(594], 67(575(603)], 69(949(991)], 69(1145(1190)], 75(128(129)],
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77(318(322)], 78(469(492)], 89(609(639)], 117(841(879)], 126(939(981)], 127(581(609)], 
142(447(470)], 156(854(892)], 163(1200(1246)], 170(980(1022)], 218(1149(1195)],
243[ 1173 (1219) ], 259(847 (885) ], 262[ 1146 (1192, 1191)], 263[ 1150(1196)], 269[ 1035 (1079) ], 
27C[ 1528(1589) ], 270[ 1529(1590) ], 277[ 1003(1046) ], 286[ 1526(1587) ], 298(863 (901)], 
303(258(259)], 353(760(798)], 357(518(544)], 379(36(37)], 392[149(150)[, 417(1002(1045)], 
419[ 1042 (1086) ], 453(231 (230) ], 520[ 1204(1250) ], 522[ 1206(1252) ], 547(930 (972) ],
597(1225(1272)], 607(1229(1276, 1277)], 649(187(189)], 673(1266(1315)], 678(1372(1426)], 
709(1283(1332)], 720(1545(1606)];

Vietoje 2/4 — simetriškas 3/4, 2/4: 26(630(662)], 78(1507(1568)], 112(604(633, 634)], 
316(785(823)], 657(1588(1651)];

Vietoje 2/4—4/8: 571(1219(1266)], 593(1224(1271)], 629(898(938)], 656(883(922)], 
656(884(923)], 656(885(924)], 658(1323(1374)], 661(1094(1139)], 667(1260(1308)],
723(298(300)].

3. Melodijose pažymėti pakartojimai suderinti su tekste pažymėtais pakartojimais.
4. Daugelyje melodijų buvo netiksliai užrašyti chromatiniai arba trūko tonacinių-der- 

minių ženklų. Šie užrašymo netikslumai yra pašalinti. MeL 212(151 (152)] prie rakto turi 
būti penki diezai.

5. Kai kuriais atvejais pridėtos lygos — tuomet kalbinis kirtis atitinka muzikinį kirtį. 
Pvz., 45(566(594)] melodijoje buvo 2/4 metras. Atitinkamai suredagavus metrą, reikėjo 
žodyje „jautužėlius“ sulyguoti skiemeniui „tu“ dvi aštuntines. Tokiu būdu tekstas sude
rintas su muzikiniais kirčiais. Tokių atvejų yra ir daugiau. Reikia dar kartą pabrėžti, kad 
melodijų intervalika ir gaidų ritminis ilgis išlaikyti griežtai autentiški.

Melodijos 188[(16)] ir 188[( 17)] pradedamos prieštakčiu, — I-oje laidoje šios melodijos 
buvo užrašytos be prieštakčio.

6. Tais atvejais, kai kartojant būva skirtingi žodžiai, vietoje pakartojimo ženklų per
rašyta ta melodijos dalis, kuri pakartojama. Tai žymiai palengvina tą pačią melodiją 
skaityti, taip pat ji gražiau ir atrodo.

Alfabetinis melodijų sąrašas duodamas drauge su alfabetiniu dainų tekstų sąrašu 
„Alfabetiniame dainų sąraše“.

Kaip ir „Lietuviškų dainų“ trijuose tomuose, melodijų tekstai palyginti su atitinka
mais dainų tekstais ir skirtingi žodžiai surašyti po melodijomis kampiniuose (« >) skliaus
tuose.

Viršuje prie variantų pažymimas atitinkamas pirmosios laidos melodijos numeris. Tos 
dainos, kurių melodijos pateikiamos šiame leidinyje, pažymėtos žvaigždutėmis prieš dai
nos teksto eilės numerį. Melodijų apačioje nurodomi tekstų atitikmenys: D — „Lietuviško
se dainose“, SD — „Lietuviškose svotbinėse dainose“, SR — „Svotbinėje rėdoje“, LD — 
„Lietuviškose dainose“ 1878 m., ЛНП «Литовские народные песни» 1867, ML — „Lietuviš
kosiose melodijose“.

Siame leidinyje melodijos dedamos ir tokios, kur pirmoji strofa ne visai atitinka me
lodijoje užrašytą tekstą. Praleisti tas melodijas nebūtų tikslu, juo labiau, kad besido
mintiems melodijomis bus daug medžiagos lyginant tų pačių melodijų variantus. Melodijų 
variantai aiškiai rodo, kokia kūrybinga liaudies fantazija, kaip ta pati melodija su dide-
le menine jėga keičiama, varijuojama. V. Paltanavičius



ŽODYNĖLIS

А

Abrakas, -o (si.1) — arklių pašaras (avi
žos); duonos riekė.

1 Sutrumpinimai: dg. — daugiskaita, dvisk. — dviskaita, germ. — germanų, hibr. — 
hibridas, įnag. — įnagininkas, išt. — ištiktukas, mžb. — mažybinė forma, naud. — nau
dininkas, priev. — prieveiksmis, šen. f. — senovinė forma, si. — slavų, sngr. — sangrąžinė 
forma, šauksm. — šauksmininkas, vard. — vardininkas, vien. — vienaskaita, viet. — vie
tininkas.

61. Lietuviškos svotblnės dainos, I 801

Abum (šen. f.) — abiem.
Ačiavimas, -o — dėkojimas renkant nuo

takai dovanas kepurei (šlikui) arba 
muturui.

Alpinti, -a, -o — lepinti.
Alasas, -o (si.) — balsas, triukšmas.
Atduoti, -ja, -avo, ulduoti, -ja, -avo — 

burkuoti.
Alsiai — sunkiai, nuvargusiai.
Alsinti, -a, -o — ilsinti, varginti, dusinti, 

ilsti.
Alsuoti, -ja, -avo — sunkiai dūsuoti.
Alvė, -ės (germ.) — nedidelis keturkam

pis puodelis (ligi pusės litro, pusė 
stuopos).

Anas, ans — jis, ji.
Anyta, -os — jaunojo, vyro motina.
Anteilinis, -ė, — virš linijos, ant eilutės.
Apipiešti, -ia, -ė — aprašyti; papasakoti.
Apkelti, -ia, -ė: kalbomis apkelti — ap

kalbėti.
Apmirti, apmiršta, apmirė — sustingti; nu

tirpti, nustoti jausti, labai susijau
dinti.

Aprisas, -o (si.) — paveikslas.
Apsūdyti, -ija, -ijo (si.) — nuteisti, nu

spręsti; apskelbti, apkalbėti; apšmeižti.
Ardas, -o — kartis linams ar javams 

džiauti; tarpai tarp ardų.
Argu — argi, ar, bene.
Arosas, -o (si.) — vilnonės arba med

vilninės gijos; iš arosinių gijų austa 
arba pinta medžiaga.

Aš ak aini s, -io — su ašakomis, ašakotas 
pyragas, ragaišis.

Atbėgti, -a, -o — atplaukti, atvykti, atva
žiuoti.

Atboti, -ja, -jo (si.) — kreipti dėmesio, 
paisyti; bijoti, vengti.

Ateiti, ateina, atėjo — atplaukti, atvykti, 
atvažiuoti.

Atgebai, atgebau — atgabenai, atgabenau.
Atlaida, -os — suėjimas, susirinkimas; 

religinė šventė.
Atlasas, -o, atlošas, -o (si.) — švelnus 

šilkinis audinys.
Atmonas, -o (germ.) — karvedys, etmo

nas; viršininkas.
Atpuskas, -o — suėjimas, susibūrimas; 

prekymetis; atlaidai.
Atsideivoti, -ja, -jo — atsisveikinti, pasa

kyt sudiev.



Atsikalbėti, -a, -ėjo — prisiplepėti, prisilie- 
žuvauti, apkalbėti.

Atsileliuoti, -ja, -avo — atvykti, ateiti su 
daugybe žmonių, su pulku triukšmau
jant, klegant.

Atstriguoti, -ja, -avo, atstrikuoti, -ja, 
•avo — atšokinėti, atšokti, atbėgti 
striksint.

Atvandruoti, -ja, -avo (si.) — ateiti, at
keliauti.

Augumas, -o — ūgis, nuaugimas, stogas; 
medžio augumas — laja, ūgis.

Aukauti, -ja, -avo, aukuoti, -ja, -avo — 
supti, liūliuoti, nešioti.

Auksinas, -o — senovinis Lietuvos pini
gas; 15 ir 30 kp vertės moneta.

Auksinis, -io — aukso pinigas.
Auks orius, -iaus (hibr.) — auksintojas.
AvikamŠa, -os — raktažolė, anksti pava

sarį raudonai ir mėlynai žydinti žolė.
Ažna — o, ogi, o tik, štai.

B

Badai (si.) — rodos, bene, lyg, tartum, 
gal.

Bagaslovyti, -ija, -ijo (si.) — laiminti.
Bakšė -ės (germ.) — šalinė kamara, šali

nė, kurioje verda, miega, sudeda daik
tus.

Balaižyti, -ija, -ijo (si.) — keikti, plūsti, 
niekus taukšti.

Balamūtas, -o (si.) — veidmainys, vilio
tojas, apgavikas; suvedžiotojas, plepys.

Balinti, -ina, -ino — baltinti.
Baltinis, -ė — baltas, baltintas, baltos 

spalvos.
Bandavoti, -ja, -jo (hibr.) — bandyti, 

tirti.
Bangus, -i — smarkus, didelis, staigus, 

liūtingas (lietus).
Barva, -os (si.) — vienos spalvos drabu

žių eilutė, kostiumas.

Batis, -čio — kuršis; draugas.
Bau — ar, arba, beg, begu, gal.
Be — bei, ir; ar, kažin.
Be, beg, begu — ar, gal būt, gal, kažin.
Bėgti, -a, -o — plaukti, irtis; vykti, ke

liauti.
Bendorius, -iaus (si.) — kubilius; dailidė.
Bėralas, -o — nevėtyti, su pelais grūdai 

duonai kepti; bėralinė duona — iš bė- 
ralo iškepta duona, labai menka.

Berlauti, -ja, -avo — mėsinėti, darinėti, 
skrosti.

Berlinka, -os — Lietuvos pinigas senovė
je; vėliau 7V2 kapeikos, 15 skatikų, pu
sė auksino.

Bernas, -o, bernelis, -io (mžb.) — vaiki
nas, jaunikaitis, nevedęs vyras; myli
masis; jaunikis; vyras.

Bertainis, -io (germ.) — nedidelė statinai
tė alui supilti.

Besieda, -os (si.) — pasilinksminimas, 
vaišės; susirinkimas.

Biksvės, -ių, buksvės, -ių, buksvos, -ų 
(germ.) — kelnės.

Bilsčius, -iaus — bildesys, triukšmas, bar
nis.

Biržtva, -os — beržynas; baltmiškis.
Biržtvynas, -o — beržynas; baltmiškis; 

krūmokšniai; biržtva.
Biza, -os, bizas, -o (germ.) — kasa, pynė.
Blėka, -os (germ.) — skarda, forma duo

nai kepti, indas.
Blėkai, -ų (si.) — viduriai, žarnos; valgis 

iš jų.
Blėkiuoti, -ja, -avo (hibr.) — kepti duo

ną metalinėse formose, induose (blėko- 
se); fasuoti, seikėti.

Blykiuoti, -ja, -avo (germ.) — baltinti au
deklą patiesus ant pievos; balti; bluk
ti.

Bliozė, -ės (germ.) — tabakmaišis, pini
ginė.

Bliūti, bliūja, bliuvo — bliauti, rėkti.
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Blūdas, -o (si.) — klajotojas; išdykėlis, 
patvirkėlis.

Bludnas, -a — klaidus, klaikus, pakvai
šęs, paikas.

Blūdonėlis, -io, blūduonėlis, -io (si., 
mžb.) — klajoklėlis, klajotojas, nakti
balda.

Bodėtis, -isi, -ėjosi — nemėgti, nekęsti, 
vengti, gristi, bijoti, ilgėtis.

Brandis, -džio — branda, derlius, gerai 
subrendę javai.

Brangvardėlis, -io (mžb.) — brangaus 
vardo.

Brangvynas, -o (germ.) — degtinė.
Braukti, -ia, -ė, — liesti, glostyti; imti be 

leidimo; smarkiai valgyti, kirsti; rodą 
braukti — tartis, kalbėtis.

Brėžis, -io — ženklas, brūkšnys; kirčio 
ženklas.

Bryzas, -o (si.) — nemažas gabalas laši
nių, mėsos ar kt.

Broga, -os (si.) — degtinės raugalas, 
alaus putra, jovalas.

Brolis, -io, brolelis, -io (mžb.) — brolis; 
mylimasis bernelis, jaunasis; vyras; 
jaunojo palydovai bei kiti jaunieji.

Broterėlis, -io (germ.) — brolelis; berne
lis.

Brūkuoti, -ja, -avo — burkuoti.
Būbavoti, -ja, -jo (hibr.) — baubti, bu

banti.
Būbuolėlis, -io, būbuonėlis, -io — kas bau

bia, būbauna (apie jaučius).
Būbuoti, -ja, -avo — baubti, būbauti.
Bukis, -io — bukas daiktas, žmogus; ap

sileidėlis, tinginys, žioplys.
Bulis, -ies — užpakalys, pasturgalis.
Bumburuoti, -ja, -avo — pumpuruoti.
Būrys, -io — pulkas, draugija; gero bū

rio — gerų tėvų, geros aplinkos.
Burksoti, -o, -ojo — murksoti, purpsoti.
Burlynė, -ės — purvynė, purvynas.
Burnotas, -o — burnotis, raudonai žydinti 

gėlė.

Burva, -os (si.) — vienos spalvos drabu
žiai; žr. barva.

Butą, -os, butas, -o — trobesys, kamba
rys, butas; pirkios priemenė.

Būti: buvai, buvo — reikėjo: buvo atjot 
vakar vakarėlį.

Būsiu negirdėjus — lyg tarytum negir
dėjau, apsimesti negirdėjus; buvus 
prijautils — nujautė.

C

Cibai (išt.) — ožkos šaukimo garsas.
Ciba, -os, eibė, -ės (germ.) — ožka.
Ciūgas, -o, cūgas, -o (si.) — pora arba 

kelios poros vieno plauko arklių; eilė, 
grandinė, vilkstinė.

C

Cenavoti, -ja, -jo (si.) — šėnavoti, gerb
ti.

Cepanas, -o (si.) — švarkas, žiuponas.
Cepčius, -iaus (si.) — senoviška moteriš

ka kepurė; nuometas.
Čerpė, -ės (si.) — molinis indas; čerpės 

bliūdas — molinis dubuo.
Cėslyvas, -a (si.) — laimingas.
Cesnis, -ies (si.) — vaišių valgis ir gėri

mas.
Cestavoti, -ja, -jo (si.) — vaišinti, my

lėti.
Cėstis, -ies (si.) — laimė.
Ceverykas, -o (si.) — batas, užvarstoma 

kurpė; čeverykuotas — apsiavęs ba
tais; turtingas, pasipuošęs.

Cimielius, -iaus — lentų piovėjas.
Cyras, -a (si.) — teisingas, doras, nuo

širdus.
Čiūčiuoti, -ja, -avo — migdyti, liūliuoti, 

supti, linguoti.
Čiužinėti, -ja, -jo — vaikščioti kojas vel

kant, slankioti, valkiotis, šliaužioti.
Ciužūnaitė, -ės — čiužinėtoja (lapė).
Cyžė, -ės (si.) — duoklė, nuoma, mokestis.

803



D

Daboti, -ja, -jo (si.) — patikti, žiūrėti su 
patikimu, mylėti; saugoti, prižiūrėti; 
sngr.: patikti, pamilti.

Dagauti, -na, -vo (hibr.) — pasiekti.
Dainorius, -iaus (hibr.) — dainininkas.
Dambra, -os — dūda, dūdelė, birbynė; lū

pinė armonikėlė.
Dambralūpis, -io — stora, atvėpusia lūpa 

(pajuok.).
Dargus, -i — darganotas; lietingas; bjau

rus.
Daryti, -o, -ė — dažyti: kas juodas neda

rytas; daryti vieškelėlį — keliauti: ale 
nejojau, nei dariau vieškelėlio.

Dastoti, -ja, -jo — pasiekti; atsitikti, įvyk
ti, pasidaryti.

Daug — labai: kalba daug neviernais žo
deliais.

Delmonas, -o (si.) — kišenė; piniginė.
Dergti, -ia, -ė — snigti su lietumi, dar

ganoti, bjauroti (apie orą); plūsti, 
šmeižti, niekinti.

Dideliai — labai: dideliai nespėjau.
Didvakaris, -io — arba didžioji rodą, yra 

vedžio ir nuotakos giminės susirinki
mas po sanderybų prieš vestuves, pa
prastai ketvirtadienį, pasikalbėti apie 
vestuvių dalykus ir išsiųsti kvieslius 
pakviesti gimines ir kaimynus į ves
tuves.

Dieveris, -ies — vyro brolis.
Dygėti, dygi, -ėjo — diegti, durti, dygsėti, 

perštėti.
Dykas, -a — tuščias; laisvas, be darbo; 

veltui duodamas, nemokamas.
Diktas, -a (germ.) — didelis, stambus; 

tvirtas, stiprus.
Dilginti, -a, -o, dilgyti, -a, -o — dirginti, 

erzinti, deginti, kelti perštėjimą (su 
dilgyne); žr. dirginti.

Dyma, -os (si.) — toks plonas ruožuotas 
audeklas.

Dymas, -o (si.) — tymas (geros kokybės 
ožio oda).

Dimijonas, -o — timijonas, čiobrelis.
Dyminis, -ė — keturnytas raštuotas au

deklas.
Dimnas, -a — nuostabus, nepaprastas, 

keistas.
Dingoti, -ja, -jo — neaiškiai nujausti, ro

dytis, matytis, tartis.
Dingstis, -ies — priežastis, proga, atvejis.
Dirginti, -a, -o — leisti, spausti, judinti; 

erzinti; spęsti; žr. dilginti.
Dirgti, -sta, -o — dargiam darytis; būti 

dergiamam, šlapti.
Dirlioti, -ja, -jo — lupti, imti, traukti.
Dirsus, -i — menkas, lengvas, tuščias: 

dirsi varpa — kaip dirsės, tuščia, ne
brandi.

Dišerė, -ės (germ.) — dailidė, stalius; 
meistras, amatininkas.

Dyvas, -o (si.) — nuostabus dalykas, ste
buklas, keistenybė.

Dyvytis, -ijasi, -ijosi, dyvotis, -ojasi, -ojosi 
(si.) — stebėtis.

Dora, -os — gerumas, tinkamumas, nau
dingumas.

Drabankubilis, -io, drapankubilis, -io — 
kraičkubilis, kraičio dėžė.

Draugalas, -a — draugas, bendras; vyras, 
pats; pajaunys, pabrolys, pamergė, 
martmergė; mylimasis, meilužis.

Draugė, -ės — draugija, būrys; draugys
tė.

Drauguolis, -ė — draugas, draugė; vyras, 
pati.

Dryksoti, drykso, -jo — išsidriekusiam ka
roti, gulėti, drybstoti.

Drota, -os, drotva, -os (germ.)—įvaškuo
ta arba jpikiuota virvelė, batsiuvių nau
dojama batams siūti.

Drukas, -o (si.) — spaustiniai raštai dra
bužiuose: druko skepetėlė, druko sijo
nas — raštuotas, margintas, dažytas.

Dūdas, -o — paikas, kvailys.
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Dūlią, -ios (si.) — kriaušės atmaina (di
delė minkšta kriaušė), bobinė kriaušė, 
boba; paprastasis svarainis.

Dumburys, -io — duburys, pelkė; gili vie
ta ežere ar upėje; duobė.

Dunzgėti, dunzga, -jo — dundėti, bildėti.
Dunzgenti, -a, -o, dunzginti, -a, -o — bels

ti, bildinti.
Dūruoti, -ja, -avo — tąsytis, bastytis, 

vaikščioti, slankioti be darbo; delsti, 
gaišti, trukti.

Dvaras, -o (si.) — kiemas; sodyba; dide
lis ūkis.

Dvarūnas, -ė (si.) — dvarininkas, dvariš
kis, bajoras.

Dzingilis, -io — varpelis, skambutis.

E

Eidauninkas, -o — eiklus žirgas, greita
kojis.

Esmu (šen. f.) — esu.

G

Gailėsmas, -o — gailesys.
Gaisrus, -i — garsus; šviesus, aiškus.
Galionas, -o, galūnas, -o — auksu arba 

sidabru austa juostelė drabužiams ar
ba baldams apvedžioti; moterų galvos 
papuošalas, gėlėta juosta.

Gancnas, -a (germ.) — visiškas, tikras.
Garbinys, -io — garbana (susiraitę plau

kai, vilnos ar augalai).
Garbstyti, garbsto, garbstė — girti, aukš

tinti, mąstyti (mirusį).
Garmolyti, -ija, -ijo, garmulyti, -ija, 

-ijo — vaišinti, valgydinti, šerti, pe
nėti.

Gasas, -o, gasužis, -io (mžb., germ.) — 
gatvė, gatvelė; kelias; vieškelis; takas; 
praėjimas.

Gašavotis, -jasi, -josi (si.) — trokšti, 
veržtis; puoštis.

Gašytis, -ijasi, -ijosi (si.) — puoštis.
Gazieta, -os (sk.) — naujiena; gazietas 

piešė — žinias pranešė.
Gedauti, -ja, -avo — laukti, ilgėtis, liūdė

ti; ieškoti, pasigesti, geisti, klausinėti.
Gega, -os — gegutė.
Gegutis, -čio, gegužis, -io — toks gry

bas.
Gegužiauti, -ja, -avo — grybauti, gegu

žius rinkti.
Geltas, -a — geltonas, gelsvas.
Gendrolius, -iaus (germ.) — generolas.
Gilynio — gilyn.
Gyliukas, -o, gyliukis, -io — laimė, pasise

kimas; ne gyliukis — ne juokai!
Gyliuoti, -ja, -avo — lakstyti nuo vabz

džių, bėginėti.
Girgždinti, -a, -o — sunkiai vežti.
Girinis, -io — giros kubilėlis.
Giržduoti, -ja, -avo — girgždėti, traškėti.
Gysti, -sta, gydo — imti giedoti.
Gyvuolis, -io — dalis; narys; antrasis gy- 

vuolis — dvigarsio antrasis sandas.
Glitą, -os (germ.) — eilė, greta, vora.
Glodnas, -a, glodnus, -i — glodus, glot

nus, lygus.
Glumnas, -a (si.) — kvailas, silpnaprotis.
Gobtūras, -o — ištekėjusios moters galvos 

papuošalas (aksominė kepuraitė), kurį 
svočia uždėdavo nuotakai ant galvos.

Gojus, -aus — nedidelis gražus miškelis.
Gorčius, -iaus — skysčių bei biralų saikas 

(2,8 litro).
Gorinti, -a, -o — baidyti, bauginti, gąs

dinti, vaikyti.
Grašis, -io — senovinis pinigas (V2 ka

peikos moneta); smulkus pinigas.
Grazna, -os, gražna, -os — grožis; pagra

žinimas, papuošalas; pirštinė.
Griežimas, -o, griežinys, -io — graižinys; 

riekė.
Grynyčia, -ios (si.) — negyvenamasis 

trobos galas; klėtis, trobelė, pirkia.
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Gromata, -os — laiškas; aktas; parašyti 
gromatą — sudaryti aktą; gromatą 
piešti — žinias pranešti.

Grūsti, grunda, grūdo, grūsti, grūsta 
(grūda), grūdo, grūdoti, -ja, -jo — 
liūsti, nusiminti; krimstis, sielvartauti.

Gražulis, -io — kukulis, tešlos gumuliu
kas.

Gučas, -ė — gudruolis.
Gulėti: aukštam kalnely — būti miru

siam; ant lentos — būti pašarvotam.
Gulovas, -ė — žmona, pati, vyras.
Gumuoti, -ja, -avo — pamažu susilenkus 

eiti, kūprinti, slinkti.
Gurgždėti, gurgžda, -jo — girgždėti.
Gurgždonėlis, -o — kas gurgžda (batų 

epitetas).
Gurksoti, gurkso, -ojo — sėdėti išpūtus 

gurklį, atkorus gurklį.
Gūruoti, -ja, -avo — pamažu slinkti, eiti 

susikūprinus.
Gužas, -o — gandras.
Gūžti, -ia, -ė — tūpti, glaustis, nurimti, 

užmigti.
Gvilbinti, -a, -o — gvaldyti, gliaudyti.

I

Įgyliuoti, -ja, -avo — įbėgti gyliuojant, 
įzylioti.

Ilsinti, -a, -o — duoti pailsėti.
Ilsinti, -a, -o — varginti, dusinti, alsinti.
Įmokslėlis, -io — pamokslėlis.
Indarokas, -o, andarokas, -o — sijonas.
Ing (šen. f.) — į.
Įrašyti, -rašo, -rašė — raštuoti, marginti, 

gražinti.
Įsibausti, -džia, -dė — išsigąsti; bauginti, 

gąsdinti.
Įsiplesnoti, -ja, -jo — įskristi.
Išbaužti, -ia, -ė — išvykti, išeiti, iškeliau

ti.
Iščėstis, -ies (si.) — laimė, sėkmė.

IŠkakėti, -i, -ėjo — išsikapstyti, išsikepur- 
noti.

Iškleinioti, -ja, -jo — iškrypuoti, išeiti ne
tiesiai.

Išleisti, -leidžia, -leido — išvaryti, padary
ti (degtinę); išsiųsti.

IŠlelioti, -ja, -jo — nuvyti, nuvaryti; iš
plūsti.

Išmonė, -ės, išmanė, -ės — protingumas, 
sumanumas, išmaningumas.

Išmoningas, -a — sumanus, gabus, išra
dingas; įmantrus, nepaprastas.

Išmušti, -a, -ė — ištarti; išmušant į no
sį — ištarti pro nosį, nosinį garsą.

Išpalakščiuoti, -ja, -avo — parausti; iš
blykšti, išbalti.

Išpažinti, -pažįsta, -pažino — pažinti, pri
pažinti; pajusti, patirti.

Išpleškinti, -a, -o — išvirti.
Išplūšoti, -ja, -jo — plaušoti, plūšyti; da

ryti atšaižas, plaušus; išeiti atšaižo
mis.

Išrašyti — marginti, dažyti; siūti.
Išrėdyti, -rėdo, -rėdė (si.) — išpuošti, iš

rengti, išleisti.
IŠriaukti, -ia, -ė — išgerti, išmaukti.
Išsigridyti, -grido, (-ija), -gridė (-ijo) — 

išsinešdinti, išvykti, išvažiuoti.
Išsikalbėti, -kalba, -kalbėjo — apkalbėti; 

peikti, niekinti; apkaltinti; išsikalbėki t 
kojas rankeles — plepėkit, kiek tik pa
tinka, sukit sau sprandą!

Išsilasyti, -laso, -lasė — rinkti, rankioti, 
ieškoti, išsirinkti.

Išskaityti, -o, -ė — suskaityti; išsklaidyti.
IšŠandyti, -šando, -šandė (germ.) — iš

peikti; apšmeižti; žeminti, niekinti; iš
barti.

Iššaukti, -ia, -ė — garsiai kalbėti, dainuo
ti; prašyti, maldauti.

Ištaisyti, -taiso, -taisė — išpuošti, apvilkti.
Ištikti, -tinka, -tiko — pritrenkti, nustebti, 

nusivilti; užpulti, suduoti, sumušti.
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fšvandruoti, -ja, -avo — iškeliauti; apke
liauti.

Išvėdlauti, -ja, -avo — išlydėti jaunąją j 
vyro namus.

Jšžargas, -a — išsižergęs, išsikėlęs. 
[žodyti, -žodo, -žodė — pasakyti, išreikšti.

J

Jamui (šen. f.) — jam.
Jaunimas, -o — jaunimo sueiga, pasi

linksminimas, „vakaruškos“.
Jauniškė, -ės — jaunystė.
Jeib — kad ir, nors.
Jodžioti, -ja, -jo — jodinėti, jodyti.
Jomarkas, -o (germ.) — suėjimas, susibū

rimas; prekymetis.
Juktinėliai, -ių (hibr.) — iš juchtos pasiū

ti batai.
Jumis, jumus (šen. f.) — jums.
Juodaunyčia, -ios (hibr.) — juodas akso

minis galvos aprišalas, ant kurio mer
ginos nešioja kaspinus, o moterys — 
nuometus.

Jupa, -os (si.) — ilgas su rankovėmis per 
galvą velkamas senovės viršutinis dra
bužis; suknelė.

Jutryna, -os (si.) — vidinė spyna; suky- 
nės.

K

Kaima, -os — kaimas.
Kaimyną, -os — kaimynija; apylinkė.
Kaišena, -os — lenktas geležinis peilis 

(skaptas) loviams, geldoms kaišti ar 
žievei drožti.

Kaišti, -ia, -ė — skusti, grandyti, skap
tuoti, valyti.

Kukėti, -i, ėjo — kepurnotis, lįsti, klam
poti, kapstytis, kapanotis.

Kakti, kanka, kako — vykti, keliauti, eiti, 
važiuoti.

Kalbėti, -a, -ėjo — apkalbėti; bernužio 
kalbama — kalbinama.

Kalnelis, -io — kapinės.
Kalpokas, -o — kepurės viršus.
Kamara, -os (si.) — indauja, sandėlis; 

klėties miegamasis.
Kamliotas, -o (pranc.) — tankus vilnonis 

audeklas (dažnai su medvilninių ver
palų priemaiša).

Kamui kitamui (šen. f.) — kam kitam.
Kančas, -o, kančius, -iaus (si.) — bizū

nas, odinis arba vielinis rimbas.
Kapšas, -o, kapšiukas, -o (mžb.) — pini

gų ar tabako maišelis.
Karaliūnas, -o — karalaitis, karaliaus sū

nus.
Karieliai, -ių (si.) — karoliai, vėrinys.
Karka, -os (si.) — kiaulės kojos staibis, 

linkmuo; kumpio dalis prie kelio.
Karmazinas, -o (germ.) — raudonos spal

vos plonas gelumbinis audeklas.

Karoti, -ja, -jo, koroti, -ja, -jo (si.) — 
bausti.

Karvojus, -jaus, karvelius, -iaus — labai 
didelis įmantriai papuoštas svočios py
ragas.

Kasninkas, -o (si.) — kaspinas.
Kaškieta, -os (sk.) — kareiviška unifor

minė kepurė.
Kaupinti, -a, -o — pridėti su kaupu, dary

ti kaupą.
Kavonė, -ės (si.) — auginimas, globoji

mas, auklėjimas; saugojimas.
Kedelis, -io (germ.) — suknelė; sijonas; 

trinyčiai.
Keipti, -sta, -o — leipti, alpti; dvėsti, gaiš

ti; menkėti, silpnėti, liesėti.
Kėlėjas, -a, — anksti atsikeliąs ir kitus 

žadinąs.
Kepenė, -ės — kepsnys; kas kepama.
Ketėti, keta, ketėjo — žadėti, ketinti.
Kieka, -os (įv.) — kokia nors, kiek nors; 

kiek daug, koks.
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Kiemas, -о — kiemas; aikštė prie gyvena
mo namo; atskira kaimo sodyba, ūkis; 
kaimas.

Kilnoti, -ja, -jo — apkalbėti, šmeižti.
Kiltas, -a, kiltinis, -ė — storas, šiurkštus, 

grubus (audeklas, verpalas).
Kiocis, -io (germ.) — krepšys.
Kirkilas, -o — kikilis.
Kiška, -os — koja, rietas; kelnių dalis ko

jai įkišti.
Klastyti, -klasto, -klastė — šluoti, šlavi

nėti, valyti; daryti sklastymą, šukuoti.
Klastorius, -iaus (hibr.) — klastingas 

žmogus, apgavikas.
Klausus, -i — paklusnus.
Kleginti, -a, -o — kunkuliuoti, čirškinti.
Klėsti, klėsčia (klėsda, klesčia), -tė — 

skleisti (s), plėsti (s); šluoti; daryti 
plaukų skyrimą, sklastymą.

Klevinėlis, -io — pagamintas iš klevo 
(grėblio epitetas).

Klienas, -a — laibas, lieknas.
Klostyti, klosto, klostė — dėti, tiesti, klo

ti; žr. klastyti, klėsti.
Klubinis, -io — klubikaulis.
Klucis, -io — rąstigalis, trumpas medžio 

gabalas.
Kod — kodėl.
Kolek — kol, kolei.
Kotavoti, -ja, -jo (si.) — kankinti, mušti, 

plakti.
Kragas, -o (germ.) — ąsotis; geriamasis 

puodelis, taurė.
Kraityti, kraito, kraitė kratyti.
Kraitkubilis, -io — tam tikra dėžė krai

čiui laikyti, drapankubilis.
Kraitvežys, -ė — vestuvių dalyvis, kuris 

su tam tikromis apeigomis veža jau
nosios kraitį.

Krasė, -ės (si.) — kėdė.
Kraujas: rugių kraujas — degtinė; mie

žių kraujas — alus.
Krėslas, -o — kėdė.

Kretėti, kreta, -jo — drebėti, krutėti (nuo 
senatvės).

Krygė, -ės (germ.) — karas.
Kriūkriū — kiaulė: atbėgo kriūkriū ir su

ėdė tekinius.
Kriūzas, -o, krūzas, -o, kriūžas, -o 

(germ.) — geriamasis puodelis; taurė; 
ąsotis.

Kriuzuoti, -ja, -avo — garbiniuoti plau
kus.

Krošėti, kroši, -ėjo — tūnoti, tingiai sėdėti 
nieko neveikiant, be rūpesčio.

Kr otelės, -ių (si.) — grotelės, pertvara.
Kūbka, -os, kūbkas, -o (si.) — puodžiu

kas, geriamasis puodelis; taurė.
Kukulakis, -io — išverstaakis, kukulių aki

mis.
Kukulis, -io — gružulis, tešlos gumulas, 

gabalas; kepalas; žr. gružulis.
Kūlė, -ės — kūlimas; kuliamieji javai; ja

vų kūlimo metas.

Kulšis, -ies — šlaunis.
Kuntušas, -o (si.) — brangus vyrų viršu

tinis drabužis.
Kurka, -os (germ.) — kurpė; kulnis.
Kurtas, -o (si.) — medžioklinis šuo.
Kuska, -os (si.) — skarelė, skepetaitė; 

siuvinėtas rankdarbis.
Kutosai, -ų — kutai.
Kvieslys, -io — jaunųjų pasiuntinys, ku

ris kviečia artimuosius į vestuves.
Kvietainis, -io — kvietinis pyragas.
Kvietka, -os (si.) — puokštė, bukietas; 

gėlė; vientisa, dvišaka arba trišaka 
kvieslio lazdelė, papuošta kaspinais ir 
varpeliais.

Kvorta, -os — skystų ir birių kūnų matas 
(0,82 litro); lošiamoji korta.

L

Labas, -a — geras.
Laidokas, -o — patvirkėlis.
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Laigyti, laigo, laigė — žvengti, bėgioti, 
šokinėti.

Laigonas, -o, laigūnas, -o, laiguonas, -o — 
žmonos brolis, svainis.

Laivūnas, -o — kas plauko laivu, jūrinin
kas.

Lakinėti, -ja, -jo — skraidyti, lakioti, bė
gioti.

Lakišius, -iaus — balų ir pakrančių auga
las geltonais žiedais ir labai kibiais 
vaisiais, arkliažolė.

Lakstėte, -ės (mžb.) — lakštuotoja, lakš
tutė, lakštingala.

Lakštuoti, -ja, -avo — suokti, giedoti (apie 
lakštingalų).

Lakūnas, -o — kas laksto, skraido, skrai
duolis.

Lankoti, -ja, -jo — nulenkti; patikti, pa
traukti; gerbti, pataikauti.

Lankuotis, -jasi, -avosi — lanku, aplinkui 
apeiti, lenktis, vengti.

Lapienė, -ės — jaunų lapų (dilgėlių, us
nių, kopūstų, burokų ir kt.) sriuba.

Lasyti, laso, lasė — rinkti, ieškoti.
Laskuoti, -ja, -avo — dainuoti.
Laukarys, -io — kuris aria laukus.
Laukas, -a, laukasis, -oji, laukis, -ė — 

baltu snukiu ar balta kakta, laukas gy
vulys.

Laukneša, -os, lauknešėlė, -ės (mžb.), 
lauknešėlis, -io (mžb.) — indas val
giui į laukų nešti.

Laušys, -io — luošas žmogus, luošys.
Laužtinėliai, -ių (mžb.) — laužtukai, tam 

tikri užlaužiami žųslai.
Laužtinės, -ių — laužtinės kamanos.
Ledakas, -o (si.) — biaurus, blogas.
Leisti, leidžia, leido — varyti, spausti 

(degtinę); siųsti (laiškų); dainų leisti j 
liustelį — dainuoti, kad plačiai pa
sklistų.

Lėtas, -a (latv.) — didelis.
Lemtas, -a — geras, malonus, taikus, tin

kamas.

Lendrė, -ės — nendrė, vandens augalas il
gu, tuščiaviduriu stiebu.

Lendrynas, -o — nendrynas.
Leravoti, -ja, -jo — apvedžioti; apdažyti.
Lėtūnas, -ė — lėtas, tylus, neapsukrus.
Levendra, -os — žolinis augalas arba pus

krūmis kvapiais mėlynais žiedais ir la
pais.

Liciaunas, -a (si.) — gražaus veido, lie- 
kųs atmintyje, lengvai įsidėmimas.

Lycius, -iaus (si.) — veidas.
Lydavoti, -ja, -jo — nardyti, nardinėti.
Lydūnas, -o, lyduonėlis, -ė (mžb.) — ku

ris lydi, lydėtojas, palydovas (laidotu^ 
vėse, vestuvėse).

Lydur — lyduriuoti, krypuoti.
Likti, -a, -o — lemti, skirti; likta — lem

ta, skirta.
Liktis, -ies (germ.) — žvakė; žvakidė, ži

bintas; šviesa.
Linginti, -a, -o — linguojant eiti, kiūtin

ti.
Linkis, -io — linksnis.
Linta, -os (si.) — kaspinas, juosta, juos

telė.
Lioduoti, -ja, -avo (germ.) — krauti; už

taisyti (šautuvų).
Lypstyti, lypsto, lypstė — liesti.
Lyruoti, -ja, -avo — dainuoti.
Liūdas, -o (si.) — žmonės, visuomenė, ap

linkiniai gyventojai.
Liūjuoti, -ja, -avo — liūliuoti, banguoti.
Liustas, -o (germ.) — laisvė, linksmu

mas, džiaugsmas.
Liustaunas, -a (germ.) — smarkus, links

mas, neramus, gyvas.
Liustavoti, -oja, -ojo (germ.) — linksmin

tis, džiaugtis, puotauti, ūžti, lėbauti.
Lokiakojis, -ė — nerangus, nepaslankus.
Lova, -os — lysvė, ežia.
Lūkėti, lūki, -ėjo — laukti, tikėtis, viltis» 

lūkuriuoti.
Luobas, -o — paviršius, išorinė išvaizda.
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M

Mace, -ės, macis, -ies (si.) — jėga, iš
tvermė.

Magus, -i —- viliojantis, žavus, patrauk
lus.

Maitnastis, -ies — maistas; prasimaitini
mas.

Makaras, -o — kančius, botagas; lazda, 
pagalys.

Makas, -o — kapšys, maišelis; piniginė.
Maldininke, -ės — samdininkė, kurią rei

kia daug maldauti, prašinėti.
Maldyti, maldo, maldė — prašyti, maldau

ti.
Malkas, -o — gurkšnis.
Mandiera, -os — kariškas švarkas.
Mandravoti, -ja, -jo (si.) — gudrauti, pui

kauti; puoštis, puošniai vilkėti.
Manei, manik (šen. f.) — man.
Mankliavoti, -ja, -jo — gudrauti, kombi

nuoti.
Marčelka, -os — vestuvių apeigų vadovas.
Marčpietis, -čio — jaunojo svočios už

kandis jauniesiems ir parėdkininkams.
Marginė, -ės — margas sijonas, drabužis; 

moteriškas švarkas.
Marti, -čios — sūnaus žmona; jaunoji, 

nuotaka.

Mastas, -o — ilgio matas 67 arba 71 cm, 
uolektis.

Mata, -os, matė, -ės, motė, -ės — moti
na.

Maukas, -o — gurkšnis.
Maunus, -i — smarkus, išdidus; puikus, 

gudrus, šaunus.
Mauras, -o — vandens paviršiuje plūdu

riuojantis augalas, plūdena.
Medininkas, -o — miško sargas, eigulys.
Medlinčius, -iaus (hibr.) — miškininkas; 

medžiotojas.
Mėgelka, -os (germ.) — gvazdikas (dar

želio gėlė).

Mėglautis, -jasi, -avosi, mėglintis, -asi, 
-osi — meilintis; stengtis pažinti, įtik
ti, pataikauti.

Mėglavimasis, -osi — jaunikio lankyma
sis jaunosios namuose prieš piršlybas. 

Meirūnas, -o — mairūnas, kvapi darželio 
gėlė.

Melas, -a — mėlynas.
Merga, -os, mergelė, -ės (mžb.), — my

limoji; jaunoji; žmona.
Mergauti, -ja, -avo, — būti jaunųjų paly

dove; būti netekėjusiai.
Mergvakaris, -io — pintuvių vakaras, 

vestuvių išvakarės pas jaunąją.
Meškakojis, -ė — nerangus, nevikrus; žr. 

lokiakojis.
Midus, -aus — medaus vynas.
Mylėti, myli, -ėjo — vaišinti, gražiai pri

imti.
Mylia, -os — ilgio matas (7 varstai).
Minavoti, -ja, -jo — prisiminti, minėti.
Misingė, -ės, misingis, -io (si.) — žalva

ris.
Mitravoti, -ja, -jo (hibr.) — miklinti, 

mankštinti.
Mogliavoti, -ja, -jo — mogliuoti, brūž- 

kuoti.
Moliavonė, -ės, muliavonė, -ės (si.) — pa

veikslas, vaizdas, piešinys; graži iš
vaizda.

Mornas, -a — menkas, prastas.
Moša, -os — vyro sesuo.
Mučė, -ės (germ.) — kepurė.
Mudras, -a, mudrus, -i — puikus, išdidus; 

protingas.
Mudrinti, -a, -o — šokinti, miklinti, žva- 

linti; smarkiai joti, vaikyti.
Mudum (šen. f.) — mudviem.
M ūma (šen. f.) — mudviem, mudviejų, 

mums.
Muravoti, -ja, -jo (hibr.) — mūryti; 

muravoti dvarai — graži sodyba.
Murmulas, -o — marmuras.
Murus, -i — murzinas, nešvarus.
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Mušeklis, -io — mušeika, plėšikas.
Muškieta, -os — senovinis dagčių užde

gamas šautuvas.
Muštinės, -ių — muštukai, žąslai, kama

nos.
Muštinis, -io — senovinis pinigas (8 auk

sinai).
Muturas, -o — kepuraitė, kurią svočia už

deda jaunajai.

N

Nainioti, -ja, -jo — lupti, traukti.
Namolei, namolia, namoliui, namonio, na- 

moniui, namučio, namučiui, namytužė- 
lio — namo.

Naras, -o — nardytojas, plaukėjas.
Naravoti, -oja, -ojo — nervinti, pykinti, 

erzinti; apgaudinėti.
Narūnas, -o — kas neria vandeniu, nė- 

rikas.
Natūra, -os, notūra, -os, notūras, -o — 

būdas, prigimtis; gamta.
Nebeskuo — ne be reikalo.
Nečėslyvas, -a, neščėslyvas, -a (si.) —ne

laimingas.
Neatboti, -oja, -ojo, nedboti, -oja, -ojo 

(si.) — neboti, nekreipti dėmesio, ne
paisyti.

Nedėlmetis, -čio (hibr.) — savaitė.
Negadnas, -a (si.) — biaurus; netinka

mas.
Nėgelka, -os (germ.) — gvazdikas.
Neivoti, -ja, -jo — niekinti, peikti, kone

veikti.
Nelabas, -a, — negeras.
Nėmaž — nė kiek.
Nenevalyti, -ija, -ijo (si.) — neversti, ne

varyti prievarta.
Nepersakomas, -a — neperkalbamas, nesu

kalbamas.
Nereikalauti, -ja, -avo — nelinkti, nemėg

ti; nepritarti.
Nesikakinti, -a, -o — nepasitenkinti.

Neviernas, -a (si.) — netikras, melagin
gas, neteisingas; nevierni žodužiai — 
apkalba, šmeižtas.

Nevožoti, -oja, -ojo (si.) — negerbti, ne
vertinti.

Niekamui (šen. f.) — niekam.
Nyroti, nyro, -ojo — tūnoti, nuleidus gal

vą sėdėti arba stovėti, piktai žiūrėti.
Nytis, -ies — iš stiprių siūlų numegzta 

staklių dalis metmenims suverti.
Niūronas, -ė — paniurakis, pikčiurna.
Noglas, -a, nognas -a (si.) — staigus, 

netikėtas, baisus; didelis.
Notrė, -ės, notrelė, -ės (mžb.) — dilgėlė. 
Notrynas, -o, notrynė, -ės — dilgėlynas. 
Nubraškenti, -a, -o — nubrazdenti, nu

vežti sunkiai pakrautą.
Nudagioti, -ja, -jo — pražudyti, netekti.
Nudergti, -ia, -ė — aplyti, apsnigti, dar

ganoti.
Nudrausti, -draudžia, -draudė — su

drausti.
Nudūlenti, -a, -o, nudūlinti, -a, -o — pa

mažu eiti, kiūtinti, nustyrinti; nuskristi.
Nudulkinti, -a, -o — nupešti.
Nuduoti, -duoda, -davė — išleisti už vy

ro.
Nugaubstyti, -gaubsto, -gaubstė — nu- 

rišti, nušiaušti, nuvynioti.
N ūkanoti, -ja, -jo (si.) — nukamuoti, nu

kankinti.
Nuleisti, -leidžia, -leido — nusiųsti.
Nulenkti, -ia, -ė — paveikti, patraukti į 

savo pusę, pasigerinti.
Numudrinti, -a, -o — smarkiai nujoti.
Nunainioti, -ja, -jo — nutratinti, nulupti, 

nuriesti.
Nuobraukinis, -ė — išaustas iš nuobrau

kų.
Nuobraukos, -ų, nuobrukos, -ų — pakulos 

ir spaliai, likę linus nubrukus ir iš
šukavus.
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Nuogalda, -os — nuojauta; nuoganda, bai
mė, išgąstis.

Nuo jėga, -os — išmonė, protas.
Nuometas, -o — ištekėjusių moterų galvos 

apdangalas.
Nuoskunda, -os — užuojauta.
Nuošukinis, -io — iš nuošukų išaustas au

deklas.
Nuošukos, -ų — nušukuotų linų liekanos 

(pakulos, pašukos).
Nuruntinti, -a, -o — nupešti.
Nusiduoti, -duoda, -davė — atsitikti, įvyk

ti; nusidavimai — įvykiai, pasakojimai 
apie nuotykius.

Nuskardyti, -o, -ė — numynioti, nuspar
dyti, nutrinti.

Nuskusti, -skundžia, -skundė — užjausti, 
paguosti, nuraminti.

Nusvyrėti, -svyri, -jo — nusverti, nu
spausti.

Nutarti, -ia, -ė — pasmerkti, paniekinti.
Nutrotyti, -ija, -ijo (si.) — netekti, pra

rasti.
Nuvainoti, -ja, -jo (si.) — išbarti, apkal

tinti; išpeikti, apkalbėti.
Nuvaržoti, -ja, -jo, nuviržėti, -virži, 

-ėjo, — nuveržti, nuspausti, nuslėgti.
Nuvykti, -vyksta, -vyko — pavykti, pasi

sekti.
Nuvirinti, -a, -o — atvėsinti, nuvilti.

O

Obalas, -o — obelis.
Obuolas, -o — obuolys.
Ožkytas, -a — ožkos odos batai; vaškuo

tas, vaksuotas.

P

Pabengti, -ia, -ė — pabaigti; prarasti, nu
stoti.

Pabrolis, -io, pabrolys, -io — jaunave
džių palydovas, pajaunys.

Pačiutis, -čio — vyras.
Padabnas, -a, padabnus, -i (si.) — ma

lonus, gražus, dailus; patogus, paran
kus.

Padabonė, -ės (hibr.) — patikimas, mei
lė; pasigrožėjimas.

Padaboti, -ja, -jo (si.) — įsižiūrėti, įsimy
lėti; saugoti, prižiūrėti; patikti, pa
milti.

Padarmonas, -o (si.) — drabužis, ap
siaustas; ilgas moteriškas paltas.

Padėti, -deda, -dėjo — išleisti, išeikvoti. 
Padyvoti, -ja, -jo (si.) — stebėtis. 
Padugnys, -io — vieta prie dugno. 
Padvada, -os (si.) — vežimas.
Pagaikštis, -čio — žarsteklis.
Pagedauti, -ja, -avo — pasiilgti, ilgėtis, 

klausti, ieškoti, teirautis.
Pagerėti, -gėri, -ėjo — patikti: man page

rėjo šis jaunasis bernelis.
Pagiedrėti, -i, -ėjo, — išdžiovinti.
Pagirniai, -ių — nuomalos, išbirę girno

se smulkūs miltai.
Pagorinti, -a, -o — pagąsdinti, pabaidyti. 
Pagražėti, -graži, -ėjo, pagrožėti, -groži, 

-ėjo, pagrožti, -ta, -o — patikti; atro
dyti gražiam; žr. pagerėti.

Paikas, -a — kvailas, kvaišas.
Pakajingas, -a (hibr.) — taikus, ramus; 

geras.
Pakajus, -aus (si.) — rūmų kambarys; 

ramybė, taika.
Pakala, -os — nugara, užpakalis.
Pakara, -os (si.) — nuolankumas, nusiže

minimas.
Pakarnas, -a (si.) — nuolankus, nusiže

minęs.
Pakavoti, -ja, -jo (si.) — paslėpti; palai

doti; prižiūrėti.
Pakelti, -ia, -kėlė — suruošti (vestuves,, 

pokylį ir kt.).
Pakibinti, -a, -o — paliesti, užkalbintu 

paerzinti.
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Pakinkis, -io — kojų sulenkimas per ke
lį-

Pakiana, -os (si.) — nusilenkimas, link
telėjimas; dovana.

Pakoja, -os — kojomis išminama staklių 
dalis, kuri keičia nytis.

Pakojė, -ės — esanti po kojomis, mindžio
jama.

Pakratėlė, -ės — pakratų trečiadienis (nuo 
vestuvinių vaišių telieka liekanos, pa
kratai): seredėlėj pakratėlėj pakvies 
giminėles namučio važiuoti.

Pakristi, -krinta, -krito, — perkristi, su- 
blogti, išalkti.

Pakriuzuoti, -ja, -avo (germ.) — sugar
banoti, susukti (plaukus).

Pakulinis, -io, pakulnis, -io — iš pakulų 
padarytas siūlas, audeklas; susivėlęs, 
netvarkingas.

Palaidnukas, -o — palaidūnas, vėjavaikis, 
išdykėlis.

Palaikis, -ė — senas, padėvėtas, menkas: 
palaikaitė sermėgaitė — sunešiota, 
prasta, menka.

Palaužti širdį — įsimylėti.
Paleisti į kelelį — pasiųsti.
Pale jus, -aus — vaistažolė; naudojamas 

bičių maistui pagardinti.
Palšas, -a — šviesiai pilkas.
Palšis, -io, palšonėlis, -io — palšas jau

tis (jaučio epitetas).
Palugnus, -i (sk.) — malonus, paklusnus, 

nuolankus.
Pamėklinti, -a, -o — nuvokti, nutuokti, nu

spėti, numanyti.
Pamerge, -ės — jaunųjų palydovė.
Pamilčiai, -ių — pabiros, smulkūs miltai, 

išbirę prie girnų malant.
Paminklas, -o — prisiminimas, atsimini

mas; ant paminklėlio — prisiminimui.
P anka, -os — kojinė.
Panūsti, -sta, panūdo — palaužti, palinkti: 

pasiilgti; labai norėti.

Papiešti, -ia, -ė — parašyti; žinias pa
piešti — pranešti.

Paralius, -iaus (germ.): po paralių! — 
po galų! po velnių! prasmek! galą 
gauk!

Parandavotl, -ja, -jo (hibr.) — perleisti, 
atiduoti, padovanoti, užrašyti; padary
ti įrantas, išpiaustyti, pagražinti.

Paraštavoti, -ja, -jo (hibr.) — perleisti, 
atiduoti; užrašyti.

Pardėvėti, -dėvi, -jo — pradėvėti, prane
šioti, sudėvėti.

Pardosas, -o — pardavimas; ant pardo- 
sų — parduoti.

Parėdas, -o — drabužis; papuošalas.
Parėdka, -os (si.) — vestuvių tvarka; 

vestuvių puota.
Parėdkininkas, -o — vestuvių dalyvis, ves

tuvininkas, turįs vestuvių rėdoj kurių 
nors pareigų.

Pareiti, -eina, -ėjo — tilpti; suvartoti, su
naudoti.

Pargauti, -na, -avo, — prisivilioti, par
vesti, parkviesti: kad ir gausiu par- 
gausiu, ale tokio negausiu.

Pargirgždinti, -a, -o — važiuoti girgždant, 
sunkiai parvežti.

Parjodyti, -jodo, -jodė — suvarginti jo
dant.

Parleisti, -leidžia, -leido — parsiųsti (gro- 
matą).

Parnešioti — pranešioti; sunešioti, sudė
vėti.

Paroda, -os, parodėlė, -ės — patarimas; 
pritarimas; pasirodymas; ant parodė
lės — pasirodyti; aš tau duosiu paro
dėlę — patarsiu.

Parprašyti, -prašo, -prašė — parkviesti, 
parvaryti.

Parrietėti, -ja, -jo — sukti, rišti, vynioti.
Parsigridyti, -grido (-ija), -gridė (-ijo) — 

pareiti, parvykti, parsibelsti.
Parsiuntinti, -a, -o — parsiųsdinti.
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P ar šokti, -a, -o — par dėvėti, sudėvėti, su
nešioti.

Partrinkinti, -a, -o — parvežti su dideliu 
bildesiu.

Parvadinti, -a, -o — parkviesti, paršaukti.
Parvažinėti, -ja, -jo — suvarginti bevaži

nėjant.
Pasamonas, -o (si.) — elgetos krepšio dir

žas; elgetos skurliai.
Pasėdai, -ų — vestuvių apeigų dalis, kai, 

atvedus nuotaką iš po drobulės, visi 
susėda, o vedys dalina savo karvolių 
ir midų.

Pasekėjas, -o — jaunųjų palydovas per 
vestuves, vedlys.

Pasergėjimas, -o — pastaba.
Pasiaubtas, -a — pritrenktas; nusiminęs.
Pasiaubuolis, -ė — kas dūksta, siaučia, 

šėlsta: karvė pasiaubuolėlė.
Pasibengti, -ia, -ė — pasibaigti.
Pasidirgyti, -dirgo, -dirgė — paliesti, pa

spausti (šautuvą).
Pasigalauti, -ją, -avo — gauti galą, nusi

baigti, žūti.
Pastoti, -ja, -jo — atsitikti, įvykti.
Pašalpa, -os — patarimas; talka, pagalba.
Pašukinis, -ė — iš nuošukų (pakulų, pa

šukų) siūlai ar medžiaga; pašukiniai 
marškinėliai — menki.

Pataikūnas, -o — pataikautojas; tinginys, 
dykinėtojas.

Patieka, -os — raminimas, paguoda.
Patikti, -tinka, -tiko — atsitikti, įvykti.
Patogus, -i — dailus, malonus, patrauk

lus; geras, tinkamas, gražus.
Patrūbočius, -iaus — trimitininkas, dūdų 

orkestrantas, dūdininkas.
Patrukti, -trunka, -truko — užtrukti, su

trukti.
Pats, -ies, pačiukas, -o (mžb.) — vyras..
Paulduoti, -ja, -avo — pačiulbėti, paulbuo- 

ti (apie karvelį).
Pautas, -o — kiaušinis.
Pautienė, -ės — kiaušinienė.

Pavaitinti, -a, -o — pavytinti, daryti, kad 
pavystų.

Pavandravoti, -ja, -jo, pavandruoti, -ja, 
-avo — pakeliauti, pasibastyti, pavaikš
čioti.

Pavitoti, -ja, -jo (si.) — pasveikinti; už
gerti, sveikinti geriant; vaišinti; muš
ti su vytim, raižyti.

Pažaras, -o (si.) — žara, gaisas.
Pazvanuoti, -ja, -avo (si.) — paskam

binti varpais.
Pažibotas, -a, pažibuotas, -a — pasipuo

šęs žibučiais; kas puošiasi su papuo
šalais.

Pažintuvės, -ių — vestuvių dalis, kai jau
nikis pirmąkart atvyksta pas jaunosios 
tėvus ir oficialiai susipažįsta su jau
nąja ir jos šeima.

Pečkaklis, -io — duonkepės krosnies prie
kinė dalis, prieškrosnis; šankinti per 
pečkaklį — įsakinėti, muštruoti.

Per gelis, -io — laivelis.
Peryna, -os (si.) — patalas.
Permanyti, -mano, -manė — suprasti, pa

žinti.
Perrymoti, -ja, -jo — nurymoti, nuvarginti.
Persergėti, -sergsti, -sergėjo — perspėti, 

įspėti.
Persiskiesti, -skiedžia, -skiedė — persi

skirti, pasikeisti.
Perslekuotas, -a — su persmaugomis, ne

lygus siūlas.
Perstovėti, -stovi, -ėjo — nustovėti, nuvar

ginti.
Perti, -ia, pėrė — mušti, vanoti, pliekti; 

šaudyti.
Pervažas, -o (si.) — keltas; ant pervazė

lio tilto — ant kelto.
Pervazninkas, -o, pervažninkas, -o (si.) — 

keltininkas; kėlėjas.
Pervelyti, -ija, -ijo (si.) — labiau norėti, 

geisti.
Piaulai, -ų — pjuvenos.

814



Piešti, -ia, -ė — rašyti; marginti; praneš
ti.

Pikis, -io — kieta dervinė masė, kuria 
batsiuviai įtrina siūlą, drotvą.

Pynė, -ės — supinta kasa.
Piršlys, -io — pagrindinis asmuo per pirš

lybas ir vestuves, kuris suveda jaunuo
sius, padeda susitarti su tėvais.

Pyvas, -o — alus.
P y viny čia, -os — rūsys.
Pyvorius, -iaus — alaus gamintojas; alu- 

dininkas.
Plėčka, -os (si.) — butelys.
Pleikti, -ia, -ė — (pri)dėti, (pri)durti, pa

tiekti.
Plempti, -ia, -ė — gerti, sriaubti, daug 

gerti.
Plėnys, -ių — pelenai, degėsiai.
Plinta, -os (germ.) — šautuvas.
Plūdurti, -ia, -o — plūduriuoti; plūsti aša

rose.
Plumpinti, -a, -o — mušti, dobti.
Pogymis, -io — prigimtis, gamta.
Posmą, -os — rėžis, siauras lauko ruo

žas.
Pragyvena, -os — prasigyvenimas, įsikur- 

dinimas.
Praliustavoti, -ja, -jo (germ.) — pralė

bauti, praūžti.
Prasčiokas, -o — prastuolis, menkas žmo

gus; menkas, prastas alus.
Prašmintėlis, -io, prašmintinis, -io — po

būvis, išgėrimas.
Pratiega, prategiui — vienas paskui ki

tą.
Pravara, -os, pravaras, -o — aptvaras, 

aptvertas kelias gyvuliams varyti; pa
talpa ratams laikyti.

Pravardė, -ės — pavardė; netikras, išgal
votas vardas ar pavardė.

Pravarninkas, -o (si.) —*• kuris varo deg
tinę; svaigiųjų gėrimų darytojas.

Pridaryti, -o, -ė — farširuoti, prikimšti, 
pridėti (paršą).

Prieiga, -os — priėjimo vieta; globa, užta
rimas; aš neturiu jokios prieigėlės — 
globos.

Prienaras, -o — prie senų kojinių ar prie 
kokio drabužio prinertoji dalis.

Priešesnis, -ė — priešingesnis; žiauresnis, 
piktesnis.

Prievartė, -ės — kelias ties sodyba, prie 
vartų.

Prikaupuoti, -ja, -avo — pridėti su kaupu.
Prilygti, -lygsta, -lygo — pritikti; pasida

ryti, būti lygiam; išsirinkti; įsimylėti, 
vesti, ištekėti.

Prilioduoti, -ja, -avo (germ.) — prikrauti.
Primusyti, -ija, -ijo (si.) — versti, prikal

bėti, privilioti, prisiūlyti.
Prinevalyti, -i j a, -i jo (si.) — priversti; pri

kalbėti, privilioti.
Prirydyti, -rydo, -rydė — duoti, kad pa

kankamai prirytų, privalgydinti, pri
šerti.

Prisibraukti, -ia, -ė — prisivalgyti, prisi
kirsti; prisivogti, prisikniaukti; prisi
rinkti.

Prisiega, -os — žmona.
Prisvilainis, -ė — kas prisvilo; prisvilusi, 

pridegusi degtinė.
Privandruoti, -ja, -avo (si.) — prikeliau

ti, prieiti, prijoti.
Privygiuoti, -ja, -avo (hibr.) — prisupti, 

priliūliuoti, prilinguoti.
Pūčka, -os — šautuvas, patranka.
Pūdas, -o — rusų svorio matas (16,3 kg).
Puikorėlis, -io — išdiduolis, pasipūtėlis, 

puikuolis, puikūnas; kas gražus, šau
nus, išdidus.

Pulkas, -o — būrys, daugis.
Pūrai, -ų — kviečiai.
Pūras, -o — javų tūrio matas (24 gor

čiai).
Puronėlis, -ė — kas yra papuręs, pasi

šiaušęs: apynėlis puronėlis, aguonėlė 
puronėlė.
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Puruoti, -ja, -avo — miegoti; ateiti; eiti, 
skristi, judėti; tupėti: aš negaliu lėkti, 
negaliu nei puruoti.

Puskvortė, -ės (hibr.) — skysčių saikas 
(Ve gorčiaus).

Pūstas, -o — tuščias; pūsta jo — tuščia 
jol mat jį galai!

Pustyklė, -ės — galąstuvas.
Pustyti, pusto, pustė — puošti; gražinti; 

galąsti, aštrinti.
Putra, -os — menka sriuba iš kruopų, mil

tų.

R

Raibūnėlis, -io, raibuonėlis, -io, raibūnu- 
žis, -io — raibo paukščio epitetas.

Raimas, -a — raibas, margas.
Raitojus, -jo, raitojėlis, -io, raitorius, 

-iaus — raitelis.
Rakti, rako, rakė — rakinti, atidaryti, at

verti.
Ranga, -os — kraičio rengimas, jaunosios 

ruošimas.
Rasi — gal, gal būt.
Raskašius, -iaus, raškažis, -io (si.) — 

gerumas; linksmybė, malonumas; pra
banga.

Rašyti, rašo, rašė, — marginti, dažyti; 
siūti; gromatėlėj rašyti— surašyti jung
tuvių aktą, susirašyti: jau mano pravar
dėje gromatėlėj rašyta; aš pats atsigul
siu rašytoj lovelėj; aš turiu išsiūtą 
šilkelių kuskelę, gražiai išrašytą; ro
žėms rašyti žėglužiai.

Raštas išrašyti — išraštuoti, išmarginti.
Raštavoti, -ja, -jo (hibr.) — užrašyti, 

skirti.
Raudojėlė, -ės — raudotoja.
Razmas, -a — įvairus.
Reda, -os (si.) — tvarka, apeigų tvarka; 

apsirengimas, drabužis, papuošalai; 
nurodymas, paliepimas, potvarkis; ma
no amžius be rėdos — neskaičiuojamas: 

aš labai senas; vestuvinė rėdą — vestu
vių tvarka, apeigos.

Rėdyti, rėdo, rėdė (si.) — puošti; audimą 
apmesti.

Reikalauti, -ja, -avo — mėgti, linkti; pri
tarti.

Riesti, riečia, rietė — sukti, rišti; vynioti; 
smarkiai augti, plėstis.

Riestinėlis, -io — rietimas ratu; riesti ries- 
tinėlį — gerti iš eilės, aplink, ratu.

Rietas, -o — šlaunis, kulšis.
Rietėti, -ja, -jo — sukti, rišti, vynioti.
Rykas, -o — indas, įrankis; namų apyvo

kos daiktas.
Rykauti, -ja, -avo — čiulbėti, rėkauti, šū

kauti, barti.
Rinckasis, -ojo, rincvynis, -io — pirktinis 

vynas; degtinė.
Ringuoti, -ja, -avo — dainuoti.
Rypuoti, -ja, -avo — dainuoti.
Ritėti, rita, -ėjo — iš lengvo risti, paris

ti; riedėti.
Rodąs, -a (si.) — turįs noro, sutinkąs, 

linksmas, patenkintas.
Rožnas, -a, rožnus, -i (si.) — įvairus, vi

soks; puikus, gražus.
Rubenkėlė, -ės (mžb.) — drabužėliai.
Rūdynas, -o — drėgna, Šlapia žemė su 

durpių priemaiša.
Rudulti, -a, -o — verkti, raudoti.
Raišis, -ė — raišis, šlubis.
Runtinti, -a, -o — pešti, dulkinti.
Rusnoti, -ja, -jo — bėgti, skubėti.

S

Saidokas, -o — lankas, kilpinis.
Sajonas, -o — sijonas.
Sambalsis, -io — priebalsis.
Sąmyšis, -ė — mišrus, sudėtinis.
Sanderybos, -ų — sutartuvės, sugertuvės, 

kada galutinai susitariama dėl ves
tuvių.

Sangarsis, -io — sudėtinis garsas, dvigar
sis.
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Sargolužis, -io, sargovas, -o — sargas.
Sarpinti, -a, -o — sirpinti, nokinti.
Saulėtekis, -ė — rytų, rytinis: saulėtekiai 

lietuviai, saulėtekis vėjas — rytų vėjas.
Savalninkas, -ė (si.) — savivaliautojas, 

viliotojas, išdykėlis.
Savei, savik — sau.
Sąvėlis, -ė — susivėlęs.
Savibalsis, -io — balsis.
Sedula, -os — krūminis medelis su raudo

nomis, rūgščiai saldžiomis uogomis.
Sėjelė, -ės — sėjėja, sėjikė, kuri sėja.
Seklyčia, -ios (si.) — svetainė, svečių kam

barys.
Selbti, -ia, -ė — liūsti; rūpintis.
Senamui (šen. f.) — senam.
Sergėti, sergsti, -ėjo — perspėti, įspėti.
Sieras, -a (si.) — pilkas; drėgnas.
Sietuva, -os — gili upės vieta, duburkis.
Sikė, -ės — gabalas, kampas (duonos).
Siuntinys, -io — pasiuntinys.
Skardyti, skardo, skardė — mindžioti, spar

dyti.
Skatikas, -o — senovinė pusės kapeikos 

moneta; smulkus pinigas.
Skėtrėti, skėtri, skėtrėjo — skėtrioti, išsi

plėsti, augti išsiskėtus, plėstis.
Skiautė, -ės — atkirpto audeklo gabalas.
Skietas, -o — staklių dalis audeklo atau

dams sumušti.
Skisčioti, -ja, -jo — skėsčioti.
Sklėnyčia, -os (si.) — stiklinė.
Sklęsti, sklendžia, sklendė, — kliudyti, 

minti; spęsti spąstus, gaudyti.
Sklydur, sklyduriuoti, -ja, -avo, sklydur- 

ti, -ura, -uro — lyduriuoti; plūduriuo
ti, tyvuliuoti, būti pasiskleidusiam.

Skranda, -os — kailiniai.
Skrebsėti, skrebsi, -jo — girgždėti, dus

liai krebždėti, skrebėti.
Skrybauti, -ja, -avo, — švaistytis, būti 

linksmam.
Skubrus, -i — skubus, greitas.

Skudinti, -a, -o, skudulti — kvaršinti, 
skaudinti: neskudulk man galvužėlės.

Skūpukas, -o (si.) — šykštuolis.
Slabnas, -a (si.) — silpnas, menkas.
Slava, -os (si.) — šlovė, garbė.
Slavinti, -a, -o (si.) — šlovinti, garbinti, 

girti.
Sliūksoti, sliūkso, -jo — driektis, drykso- 

ti, kaboti.
Smuikorius, -iaus (hibr.) — smuikininkas; 

muzikantas.
Smūtėti, smūti, -ėjo — liūsti, liūdėti.
Smūtnas, -a (si.) — liūdnas; smūtnas 

rūbas — gedulingas, niūrus.
Soda, -os — sodžius, kaimas, gyvenvietė.
Sodva, -os — svodba, vestuvininkai: su

sikviečiau visą sodvą ant savo česne- 
lės; sėda sodva į vežimą.’

Somuoti, -ja, -avo — dainuoti; pridėti.
Sopagas, -o (si.) — batas.
Sopaguotas, -a (hibr.) — batuotas.
Spaknoti, -ja, -jo — lašėti.
Spasabas, -o (si.) — išgalė.
Spęsti, spendžia, spendė — užtaisyti spąs

tus, gaudyti.
Spilga, -os (si.) — segtukas.
Srovės upelis — sraunus.
Stadala, -os (si.) — užeigos, nakvynės 

namai, viešbutis, svetainė; tvartas, ark
lidė.

Stainia, -os (si.) — arklidė, arklių tvar
tas.

Staldas, -o (germ.) — tvartas.
Stančkelė, -ės (hibr.) — kaspinėlis; po 

stančkele — kaspinuota, apmartuota.
Stinta, -os — tokia žuvis.
Stypynė, -ės — aukštas, išstypėlis; kojo

kas.
Stypynakis, -ė — išversta aki s.
Stirta, -os — didelė javtį, šieno ar šiaū- 

dų krūva.
Stomuo, -ens — audeklo gabalas (marš

kiniams, kelnėms); žmogaus ūgis, liė- 
muo; žr. stuomuo. 1
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Stonas, -o (si.) — padėtis; luomas, šeimi
nė padėtis: reik jau stoną permainyti — 
vesti.

Stopa, -os, stuopa, -os — stikliukas, tau
relė; indas (P/s litro talpos).

Stotis, -jasi, -josi — pasidaryti, tapti.
Straiga, -os — labai ilga ir plona pušinė 

šatra tvorai tverti; tvoros statinis; 
mietas.

Strampas, -o — lazda, pagalys.
Stribūna, -os — pakala, užpakalis.
Strielčius, -iaus (si.) — medžiotojas, šau

lys.
Striguonėlis, -ė — kas striksi, šokinėja: 

zuikelis striguonėlis.
Strypas, -o — pagalys, stora lazda.
Striūna, -os, strūna, -os (si.) — styga.
Strova, -os (si.) — menkas valgis, mais

tas; sriuba.
Stuba, -os (germ.) — pirkia, troba.
StuČka, -os (si.) — kaspinas.
Stukis, -io — gabalas.
Stundelis, -io (germ., mžb.) — valandėlė; 

ilgokas laiko tarpas.
Stuomuo, -ens — gabalas medžiagos 

marškiniams, kuriuo jaunoji apdovano
ja artimuosius; žr. stomuo.

Suderėti, sudera, -jo — susitarti dėl ve
dybų sąlygų.

Sudergti, -ia, -ė — aplyti, apsnigti, dar
ganoti.

Sugrąžtai, -ų — pirmą sekmadienį po ves
tuvių jaunųjų lankymasis pas jauno
sios tėvus.

Sugrūdoti, -ja, -jo, sugrūsti, -sta, -do — 
nuliūsti, nusiminti; krimstis, sielvar
tauti.

Sukenka, -os (si.) — suknelė.
Suklesti, -čia (-klėsda), -stė — iš(si)- 

skleisti, pra (si) skleisti, iš (si) plėsti.
Sukloti, -ja, -jo — sukrauti (kraitį).
Suknelė, -ės — vyro drabužis: sutaškė ber

nelio brangias sukneles.

Sumudrinti, -a, -o (si.) — išmiklinti, išdre
siruoti, padaryti žvalų.

Suolsėdis, -džio — vienas vestuvių apei
gų pareigūnų.

Supūškinti, -na, -no — suvalgyti.
Surūsti, -rūsta, -rudo — susirūstinti, nu

siminti, nuliūsti.
Sušniaukti, -ia, -ė — pauostyti (taboką).
Sutartuvės, -ių — sanderybos, galutinis 

susitarimas dėl vedybų.
Suulduoti, -ja, -avo — suulbuoti, sučiul

bėti, suburkuoti.
Suvyti, -veja, -vijo — pavyti.
Svainis, -io — žmonos brolis.
Svečias, -a — svetimas, kitas, tolimas.
Svėrė, -ės — garstukas, geltonai žydinti 

piktžolė.
Svyrėti, -svyri, -ėjo — slėgti, spausti.
Svietkas, -o (si.) — liudininkas.
Svočia, -os — vienas svarbiausių vestuvių 

apeigų dalyvių.
Svodba, -os, svotba, -os — vestuvės; ves

tuvininkai.
Svotas, -o (si.) — jaunojo palydovas 

(piršlys, kvieslys, pabrolys); žento 
(marčios) tėvas.

S

Salbierius, -iaus (si.) — valiūkas, išdykė
lis, apgavikas.

Salbierka, -os (si.) — liemenė.
Šandyti, -o, -ė (germ.) — niekinti, peikti, 

žeminti, šmeižti; barti.
Šankinti, -a, -o — šokdinti; imti nagan, 

varinėti, uiti.
Sarokėlis, -io (hibr.) — pilkasis (zuikio 

epitetas).
Šaudyklė, -ės — staklių dalis siūlui per

traukti per metmenis (šeivai įdėti); 
šautuvas.

Saudiklis, -io — šaulys, kas šaudo, me
džiotojas.

Šaunus, -i — smarkus; piktas.
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Šeiva, -os — kiauravidurė ritė siūlams su
sukti audžiant.

Šėkas, -o — lankos žolė arkliui pasišerti.
Šėmas, -a — šviesiai melsvai pilkas.
Seržentas, -o — seržantas, žemesnis kari

nis laipsnis kariuomenėje.
Seržinis, -ė — keturnyta languota me

džiaga.
Šešnytis, -čio — medžiaga, austa šešiomis 

nytimis.
Šeštokas, -o — senovinis pinigas (šeši 

. grašiai).
Šešuras, -o — vyro tėvas.
Seveliais — labai greitai.
Šikšna, -os — oda.
Šikšninis, -ė — odinis.
Šilingas, -o — senovinis pinigas (šeši 

grašiai).
Sliuogė, -ės — šilauogė, šilo uoga (bruk

nė, mėlynė, girtuoklė).
Sinkarka, -os, šinkorė, -ės, šinkorka, -os 

(si.) — smuklininke.
Sinkas, -o (si.) — smuklė.
Sinkuoti, -ja, -avo — pilstyti, pardavinėti.
Širmas, -a — žilas, baltas su tamsių prie

maiša.
Sirminėlė, -ės — žilais plaukais kepurė.
Širmis, -io — širmas arklys.
Siūba, -os (si.) — kailiniai, kailiai; švar

kas; suknelė.
Šyvas, -a — šviesiai pilkas.
Skapladantis, -čio — suskilinėjusiais, šu

kėtais dantimis.
Šlakas, -o — lašas; mažas kiekis.
Slaktuvas, -o — šlakstytuvas, šlakstyklė.
Slėkštėtis, -isi, -ėjosi — šlykštėtis, bjau

rėtis.
Siektas, -a (germ.) — blogas, menkas.
Slikas, -o — sidabru ir auksu išsiūta ke

puraitė.
Šliuksėti, šliuksi, -ėjo, šliukšėti, šliukši, 

-ėjo — šlepsėti, čiurkšėti.
Sliūkštinėti, -ja, -jo — slankioti, Šliau

žioti.

Smaukšti, šmaukščia, -tė, šniaukšti, -čia,, 
-tė — uostyti, niaukti.

Smicelis, -io — smičius, trauktuvas, grie- 
žiklis.

Šnaira — šnairai, šnairomis.
Snarpšlys, -ė — kas pro nosį šnarpščia; 

nesveikas žmogus.
Šnekesys, -io — tarmė, šnekta: paprastas 

veliuoniškių lietuvių šnekesys — kas
dieninė kalba.

Snerkšti, -čia, -tė — šnirpšti, garsiai 
traukti pro nosį.

Spieliuoti, -ja, -avo, špyliuoti, -ja, -avo 
(germ.) — griežti; linksmintis.

Spilmanas, -o, špilmonas, -o, špilvonas, 
-o (germ.) — muzikantas, griežikas, 
dainininkas.

Stakieta, -os (si.) — statinis.
Stanta — geras, tinkamas.
Stundelis, -io (germ., mžb.) — valandėlė; 

ilgesnis laiko tarpas.
Švytruoti, -ja, -avo — šviesti, švitėti.
Švytuoti, -ja, -avo — mosuoti, linguoti.
Svogeris, -io (germ.) — svainis, žmonos 

brolis.

T

Taipojau — taip pat, irgi.
Talanduoti, -ja, -avo — dainuoti.
Tarnui (šen. f.) — tam.
Tancius, -iaus — šokis, žaidimas.
Tančės — tada.
Tavei, tavik — tau.
Teko (būt. k. 1. III asm.) — tekėjo.
Tęvas, -a — plonas, laibas.
Tik — juk, gi: tik dėl manęs motinėlė 

drobelių neaudė.
Tiktis, tinkasi, tikosi — atsitikti, įvykti.
Tymas, -o — geros kokybės ožio oda.
Tyminis, -ė — padarytas iš tymo; tyminė- 

lis — balno epitetas.
Timpa, -os — senovinis pinigas (18 ka

peikų).

819



Timplioti, -ja, -jo — nulupti, nutraukti. 
Tirvinti, -a, -o — tempti, sunkiai nešti. 
Tįsčioti, -ja, -jo — tampyti, tempti.
Titilis, -io, titis, -čio — tėvas, tėtis, tė

velis.
T olas — tolimas.
Tolek — tol, tolei.
Trakas, -o — nedidelis lapuočių miškelis; 

iškirsta vieta.
Trečiokas, -o — senovinis smulkus pini

gas.
Trejoti, -ja, -jo — plonai nuarti, nuskusti.
Tribaliuoti, -ja, -avo, tribuliuoti, -ja, 

-avo — šokinėti, stengtis.
Trinytas, -a — trigubas, trijų eilių; triny- 

tiškai, eglute austas.
Trinka, -os — kaladė, kulbė, medžio gaba

las kam nors pasidėti.
Trinkėti, trinka, -ėjo — bildėti, dundėti.
Trivoti, -ja, -jo — tverti.
Tropyti, -ija, -ijo (si.) — pataikyti; sngr.: 

pasitaikyti, atsitikti.
Trotyti, -ija, -ijo (si.) — prarasti, nusto

ti, pamesti, pražudyti.
T aje, tujei, tujen — tu.
Tukas, -o — riebus gyvulys.
Turmas, -o (germ.) — kalėjimas; bokštas.
Tvaipinti, -a, -o — rodyti.
Tvaskuoti, -ja, -avo — dainuoti.
Tviroti, -ja, -jo — ištverti, išlaikyti.
Tvorynelis, -io — tvora.

U

Ūbas, -a — lygus.
Ūbas, -o (germ.) — žemės plotas 15—30 

ha.
ūkata, -os, ukvata, -os, akvata, -os 

(si.) — noras.
Ūla, -os — akmeninga vieta.
ūlbauti, -ja, -avo, ulbuoti, -ja, -avo —tar

pais ulbėti, čiulbėti.
Ulduoti, -ja, -avo — burkuoti.
Uliavonė, -ės (si.) — pasilinksminimas.

Ultojas, -o (si.) — tinginys.
ūosilka, -os (si.) — vosilka, rugiagėlė.
Uošvė, -ės, uošvis, -io — žmonos tėvas, 

motina.
Upis, -io — upė.
ūršti, -čia, -tė — urgzti.
ūsaras, -o — husaras, raitelis.
Užgerti, -ia, -gėrė — sveikinti užgeriant, 

gerti į kieno sveikatą.
Užklumpanti, -a, -o — užmušti.
Užkulas, -o — uždaras, užtrinas, riebalai.
Užlioduoti, -ja, -avo (germ.) — pakrauti; 

užtaisyti (šautuvą).
Užpiešti, -ia, -ė — užrašyti.
Užplumpinti, -a, -o — užmušti, nudobti.
Užraštavoti, -ja, -jo — užrašyti; dovano

ti, atiduoti, pavesti.
Užsklęsti, -sklendžia, -sklendė — užkliu

dyti.
Užtaisyti, -taiso, -taisė — apkrauti, apdė

ti, prirengti.
Užtrinkinti, -a, -o — užmušti.
Ūžuonėlis, -ė — kas ūžia, ošia, gaudžia 

(medžio epitetas).
Užvadas, -o — pavaduotojas.

V

Vaikis, -io — vaikinas, bernas.
Vaikščioti, -ja, -jo — veikti (apie apynį).
Vainoti, -ja, -jo (si.) — mušti; barti, keik

ti, kaltinti, peikti, niekinti, apkalbėti.
Vaitinti, -a, -o — vytinti.
Vaksonėliai, -ių — tepalu ištepti ir nu

blizginti batai (batų epitetas).
Valdimiras, -o (hibr.) — valdytojas, na

mų galva.
Valdonas, -o — valdovas. 1
Valdonėlė, -ės — valda, valdomieji plo

tai.
Valiauninkėlis, -ė — valios žmogus, lais

vas, valiūkas.
Vamzdetė, -ės, vamzdelis, -Io ^- pučiama

sis liaudies muzikos instrumentas.
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Vamzdyti, -i j a, -i jo — vamzdį pūsti,
vamzdeliu švilpti, dūduoti.

Vandravoti, -oja, -ojo, vandruoti, -ja, 
-avo (si.) — keliauti, bastytis.

Varaunas, -a — saugus, tvirtas.
Vargienas, -a, varginas, -a — varganas, 

vargingas, skurdus.
Vargoti, -ja, -jo — bujoti, augti, didėti var

gams: vargai vargojo, vargai šakojo, 
vargai vartuos žydėjo.

Varinėlis, -io — varinis (vartų epitetas).
Varyti, varo, varė — leisti, tekinti, daryti; 

brangvynėlį varyti — degtinę varyti, 
daryti.

Varsna, -os, varsnas, -o — vienu kartu 
užimamas arti lauko plotas (apie 100 
žingsnių); ilgio matas.

Varstas, -o (si.) — senovės rusų ilgio 
matas (1,067 km).

Vartas, -o (germ.) — miško sargas; ei
gulys.

Vartauninkas, -o (hibr.) — sargas, sar
gybinis, vartininkas; eigulys.

Vartavoti, -ja, -jo — saugoti, sergėti.
Vasilka, -os, vosilka, -os — rugiagėlė.
Vedys, -džio — jaunikis.
Vėdlauti, -ja, -avo — būti vėdliu, lydėti 

jaunąją į vyro namus.
Vėdlys, -io, vedlys, -io — vestuvininkas, 

kuris lydi jaunuosius.
Vedu, vedi vedvi (vard.) — mudu, mu

dvi.
Vedum, vedim (naud. ir įnag.) — mu
dviem.
Vėduoti, -ja, -avo — pūsti, vėdinti.
Ve jotis, -jasi, -josi — vytis, suktis, vynio

tis.
Veizdėjėlė, -ės — prižiūrėtoja.
Veizdėti, -i, -ėjo, veizėti, -i, -ėjo — žiūrėti, 

žvalgyti.
Vely, velij, velyk (si.) — verčiau, ge

riau.
Velyti, -i j a, -ijo — leisti, sutikti, pritarti; 

labiau norėti, bevelyti.

Velug — pagal, dėl.
Vergėjas, -o — pavergėjas.
Verykai, -ų (si.) — čeverykai, suvarstomi 

batai, kurpės.
Verpelė, -ės (germ.) — statinaitė.
Veržėti, -i, -ėjo — slėgti, spausti.
Vientinis, -ė — vienas, pavienis; vientur

tis; vientinis skaitlius — vienaskaita.
Viernas, -a (si.) — tikras, teisingas; iš

tikimas.
Vieškelužį daryti — keliauti, joti vieškeliu.
Viežlybas, -a (si.) — garbingas, manda

gus, taurus.
Vikstimas, -o, vikstumas, -o — dugnas; 

išgėrimas taurelės ligi dugno.
Vilkinti, -a, -o — vilkti, sunkiai tempti.
Vilva, -os — viliotojas, viliokas.
Vynas, -a (si.) — kaltas, nusižengęs.
Vinčiavoti, -ja, -jo (si.) — tuokti, jungti; 

mušti, plakti.
Vinčius, -iaus (si.) — tuoktuvės, santuo

ka.
Vindas, -o — ratelis.
Vinduoti, -ja, -avo (germ.) — kelti, iškil

noti.
Vingus, -i — labai išsivingiavęs, vingiuo

tas.
Viržėti, virži, -ėjo — veržti, veržėti, ver

žiant įskaudinti.
Viste mus (šen. f.) — visiems.
Vystas, -o (si.) — gorsetas, moteriška lie

menė; vystyklas; autas.
Vištauti, -ja, -avo — rinkti pas kaimy

nus ką nors jauniesiems gyvenimo pra
džiai.

Vytinis, -io — vytas ar pintas botkotis; 
mušamasis įrankis.

Vytis, -ies — vytinė, rykštė.
Vitoti, -ja, -jo (si.) — vaišinti, užgerti, 

sveikinti geriant; mušti su vytimi, rai
žyti.

Vyturti, -a, -o — vynioti, sukti, vyturiuo- 
ti, vystyti.
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Vogtuvas, -о — vieta vogtiems daiktams 
sudėti; didelė kišenė.

Vortavoti, -ja, -jo — saugoti, sergėti.
Vožė ja, -os — vožytoja, kas vožia, voži- 

nėja, atidarinėja.
Vožinti, -a, -o, vožyti, vožo, vožė — vož

ti, vožinėti, darinėti.
Vožytis, -ijasi, -ijosi (si.) — drįsti; apsi

spręsti, teiktis; norėti, ryžtis.

Z

Znaimintis, -asi, -osi (si.) — rekomenduo- 
tis, pranešti, pažinti; nurodyti.

Zomčas, -o, zomšas, -o — minkštai iš
dirbta elnio ar briedžio oda.

Zomčinis, -ė — zomšinis, padarytas iš 
zomšos.

Zuiti, zuja, zujo — bėgioti, landyti, laks
tyti, ieškoti.

Zvanuoti, -ja, -avo (hibr.) — skambinti 
varpais.

2

Žagtelėti, žagteli, -jo — sužagsėti.
Zaimotis, -jasi, -josi — daryti juokus, 

vaipytis, nerimtai elgtis; žaisti.
Žakas, -o — maišas.
Zangstyti, žangsto, žangstė — žengti, ei

ti į koją.
Žardas, -o — kartys, ant kurių džiovina

mos linų galvelės, žirniai, vikiai ir kt.
Žėglis, -io — burė; burinis laivas; stie

bas, kartis.
Zėlava, -os (si.) — gedulas, gedulo ženk

las.

Zėlavoti, -oja, -ojo (si.) — gedėti; gailė
ti, užjausti.

Žeminis, -io — rytų vėjas, nes pas Kur
šių marias nuo žemės pučia.

Zenklakilis, -io — kirčio ženklas.
Žentas, -o — dukters vyras.
Zerkolas, -o, zerkolas, -o — veidrodis.
Žertas, -o (si.) — juokas, išdaiga.
Zertavoti, -ja, -jo (si.) — juokauti, krėsti 

išdaigas.
Zėrūnas, -o — žėrintis daiktas (žiedo epi

tetas).
Zesnė, -ės — galionas, auksiniais arba si

dabriniais siūlais austa juostelė.
Žyburti, -a, -o — spinduliuoti, žibėti, 

šviesti.
Zydrainis, -ė — žydras.
Žiedelis, -io: rugių žiedelis — degtinė.
Zyčyti, -ija, -ijo (si.) — skolinti.
Ziedynos, -ų — susikeitimas žiedais prieš 

vestuves.
Žiogris, -io — statinė tvora, pinučiai.
Zironužis, -io — kas žėri, spindi, blizga 

(žiedo epitetas).
Ziruoti, -ja, -avo — žėrėti, blizgėti.
Ziūtė, -ės, žiūrutė, -ės — žąsiukas, žąsis.
Ziūtil (išt.) — paukščių (žąsų ir kt.) 

šaukimo garsas.
Zodvardis, -džio — veiksmažodis.
Zūklėdis, -džio, žūklijas, -o — žuvininkas, 

žvejys.
Žvalgauti, -ja, -avo, žvalgavoti, -ja, -jo 

(hibr.) — žvalgyti, žiūrėti.
Zvejonis, -io — žvejotojas.



ALFABETINIS DAINŲ SĄRAŠAS

Abu mudu broliu, abu mudu tokiu, abu
mudu skaistaveidžiu............................... 641 86 Didžpinigaičiukė 1100(1145) 649

Abu mudu broliu, abu mudu tokiu, abu 1101(1146) 649
mudu skaistveidėliu............................... 178 179 Viksva

Abu mudu brolužėliu, abu neženotu . . 37 1098(1143) 643
1099(1144) 644

Abu mudu jaunu, abu neženotu, josva
mudu brolužėliu mergų žvalgavoti . 37 65 Norvilienė,

Cvirkienė 1095 (1140) 643
1096(1141) 643

1098(1143) 643
1099(1144) 644
1102(1147) 644

Abu mudu jaunu, turi v žirgus jaunus,
josiv, josiv vandravoti į Veliuonos
miestą........................................................ 176 177 Rimeikytė

Abu mudu jaunu, turi v žirgus jaunus,
josiv, josiv vandravoti į Veliuonos
miestą........................................................ 177 178 Šalkuvienė

Ai, ai, ai dieve, dievuliau, vargienos
mano dienelės......................................... 226 218 Senkauskienė

Ai, atstok, atstok, mano dukružėle, ne-
skudulk man galvužėlės, nesunkink
man širdelės.............................................. 521 453 Šviderskienė

Ai, augo, augo žalias skroblužėlis gale
tėvo kluonelio......................................... 89 108 Šopytė 609(639) 654

610(640) 655
Ai ąžuolai, ąžuolėli, ąžuolėli šimtšakėli 179 180 Masaitienė 1352(1405) 671

1353(1406) 672
1354(1407) 672

Ai bajorai, bajorėli, aš už tavęs netekė
siu: tu neturi nieko............................... 407 357 Juškytė

Ai, šlaviau, šlaviau kiemo vejužėlę, lau
kiau jaunų svetelių............................... 262 248 Blažienė 1146(1191, 1192) 686

1 Pirmosios skilties skaičius rodo dainos teksto numerį, antrosios — dainos teksto 
puslapį, trečiojoje skiltyje nurodyta dainininkė, ketvirtosios skilties skaičius žymi originalo 
(1900 m.) melodijos eilės numerį, penktosios — melodijos puslapį šioje knygoje.
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Ai, daugel, daugel mūsų brolelių, beg
visi pentinuoti......................................... 431 377 Bakšaitienė 1392(1451)

1393(1452)
1394(1453)

718
718
719

Ai geneli, geneli, kod nesiženiji . . . 38 66 Blažienė 589(617) 644
Ai, gėriau, gėriau, gerdamas dūmojau . 646 545 Duobi enė 1119(1164) 753

1248(1296) 753
1586(1649) 754

Ai, jojau, jojau du šimtu mylelių ir pri
jojau uošvės dvarą, žaliąjį mūrelį . .

Ai, jojau, jojau, jodams dūmojau, o aš

127 141 Teresienė 581(609) 660

n’atrandu savo mergužę..................... 434 1118(1163) 720
Ai, jojau, jojau, jodamas dūmojau . . 
Ai, kelkit, kelkit, sūnyčiai mano, ai, kel-

646 1119(1164) 753

kit kuo veikiausiai............................... 180 180 Cvirkienė

Ai močiute, motinėle, o kur leisi dukru
žėlę, o kur leisi dukrelę.................

Ai motuše tu mano, ai senoji tu mano,

325 299 Dabkuvienė

kam tu mane pažadėjai už to šelmio 
bernelio................................................... 324 299 Rimeikytė

Ai, mudvi, mudvi, mudvi dvi seseli gin- 
siv šėmus jautužėlius į žaliąją girelę 

Ai pučdame, pučdamėli, gale lauko kar-
329 302 Samuolienė

čemėlė, — tai gardi arielka . . . 
Ai sakalai, sakalėli, tu aukštai lakiojai,

79 99 Teresienė

ką atgebai, sakalėli, man per naujie
nėlę .............................................................. 327 300 Cvirkienė

Ai sakalai, sakalėli, tu aukštai lakiojai,
nuo vienos mergužėlės naujienas ne
šiojai ........................................................ 326 300 Blažienė 558(586) 700

Ai sakalai,'sakalėli, tu aukštai lakio
jai, nulėkdamas parlėkdamas naujie
nas nešiojai.............................................. 328 301 Masaitienė 96(97) 700
j 557(585) 700

1144(1189) 701

Ai, siuntė, siuntė mane motinėlė . . . 
Ai, smūtnos liūdnos mano dienužėlės be

69 1145(1190) 650

tėvo, be motinėlės, be brolių, be seselių 
Ai, šalia kelio pavieškelužio stov marga

276 258 Sopytė

karčemužė..............................................
Ai, šlavė, šlavė vėjas kiemužėlį, — lau

181 181 Didžpinigaičiukė

kiau jaunų svetelių............................... 261 247 Juškytė
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Ai tu, berneli balamūtėli, kam nuvaitinai
žalią rūtelę.............................................. 182 181 Sutkaitis

Ai tu, rože raudonoji, pasigesi manęs . 39 67 Mikštienė
Ai tu, sakai, sakalėli, tu aukštai lakiojai 
Ai tu, seni, senutėli, tu manim dabojais,

328 557(585) 700

po kailinių skrandutėle pas mane atjo- 
jai.............................................................. 40 68 Juškytė 1148(1194) 645

Ai tu, zuikeli, budrus paukšteli, nešoki
nėk per kelią.....................................

Ai tu, žirgužėli, žirgai juodbėrėli, visą
432 378 Anusienė 966(1008) 719

čėsą mylėjau, abrakėliu pašėriau . . 
Ai, už ką, dėl ko, jauna mergužėle, ne-

218 211 Juškytė 1149(1195) 679

buvai jaunimėly.................................... 263 249 Samuolienė 968(1010) 687
1150(1196) 687

Ai, už ką, dėl ko, mano mergužėle, jau- 
nimužy nebuvai................................

Ai, žalioj, žalioj, žalioj lankelėj žyd
314 291 Teresienė

balti dobilėliai......................................... 41 69 Staniulytė 695(730) 645
Ai, žydėk, žydėk, sausoji lazdele . . . 
Ai, žinau, žinau, ale nesakau, kur aug

408 357 Aleksienė

mano mergužė, kur austi plonas dro
bužes ......................................................... 330 302 Daškauskienė

Ak dievuliau mano, ką aš padariau, kad 
jaunas dieneles savo pabengiau . .

Algute merga, a tu, Alga merga, ką din-
331 303 Pocalė

goji, ką dūmoji, kokių svečių lauki . . 42 70 Baltrušaičiukė
Aluti geltonasis, krosyk mano veidužius 639 540 Cvirkienė 1237(1285) 752

Aluti geltonasis, miduti raudonasis, 1238(1286) 752

mergužėle skaistveidužėle, merguže 
skaistveiduže......................................... 638 540 Bakšaitienė 1236(1284) 752

Alutį gėręs, alužėlį gėręs, nė dainelių
nedainavau............................................... 183 182 Bakšaitienė

Alutį gėręs, alužėlį gėręs, nė dainelės 
nedainavau............................................. :

Alutį gėriau, gražiai dainavau, — o kas
640 541 Bakšaitienė

išrašė mano veidužėlius..................... 527a 458 Bakšaitienė
Alutį gėriau, gražiai dainavau, — o kas

išrašė mąno veidužius.......................... 526 457 Norvilienė 1447(1508) 737
1448(1509) 737
1449(1510) 737
1450(1511) 738
1451(1512) 738

Anksti rytą kėliau, saulelė tekėjo, — ei-
siv mudu, brolužėli, žirgelį balnoti . . 184 183 Didžpinigaičiukė
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Anksti rytą kėliau, su žirgu kalbėjau, 
anksti rytą atsikėlęs, po dvarą vaikš
čiojau ....................................................

Anksti rytelį kėliau, po dvaružį vaikščio
jau, žalias rūtas lankiojau.................

Ano galo vaikai tai tikri melagiai: o jie 
sakė, jie pramanė mane ilgai miegant

Anoj pusėj Nemuno trys kleveliai ža
liavo ..........................................................

Ant’ ant kalno putinai, ant’ ant kalno, 
širdele, putinai.....................................

Ant’ ateina seselė pro rūtelių darželį .
Ant ežerėlio vaikščiojau, vaikščiojau, 

baltas rankeles mazgojau, mazgojau .
Ant kalno beržai, pakalnėj klevai, žalioj 

lankoj dobilėliai gražiais žiedais žydėjo
Ant kalno malūnėlis, pakalnėj ežerėlis, 

ten nardė krykštė pilka antelė malūno 
ežerėly ....................................................

Ant kalno rugiai, sode obuoliai, — ten 
šūkavo, ten rykavo močiutė dukrą

Ant marių krašto Palangos miestely, 
kur gyven mūsų broliai žemaitėliai, 
yr aukštas kalnas, Birute vadintas . .

Ant svočiukės lūpų šarka lizdą krovė, o 
svočiuke n’užsikęs, šarkos nepabaidžius

Ant svočiutės galvos šarka lizdą krovė, 
e, e, o, lia, lia, šarka lizdą krovė . .

Ant svočiutės galvos šarka lizdą krovė, 
po svočiutės nosia voras musę korė .

Ant tėvelio dvaro žėlė žolynėliai, žėlė, 
žėlė žolynėliai, balti dobilėliai . . .

Ant tėvelio dvaro žirgelį balnojau, bal
nodamas, žabodamas su žirgu kalbėjau

Apynėli puronėli, apynėli žaliasis, tave 
darže sodino, mane mažą augino . .

Apynėlis bijo vėjo, puronėlis bijo vėjo .

Apynėli žaliasis, puronėli gražusis, tave 
sode sodino, mane jauną augino . .

185

622

186

187

90 
675

332

231

333

251

295

738

737

739

633

128

693
652

677

184 Senkauskienė

525 Veličkienė

185 Totilienė 1085(1130) 672

186 Pavalkienė

109 Masaitienė
566 Blažienė 1268(1317) 763

303 Tomašauskytė

222 Sadauskienė

304 Gotautienė

237 Kazakauskienė

273 (Valiūnas)

613 Dabkuvienė

613 Juškytė

614 Blažienė

535 Gotautienė

142 Dabkuvienė

580 Blažienė 1277(1326) 767
550 Viksvytė 1089(1134) 755

1090(1135) 755
1252(1300) 756

567 Samuolienė 1088(1133) 764
1270(1319) 764
1271(1320) 764
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Apynėli žaliasis, puronėli gražusis, tave 
tvoroms aptvėrė, mane kalboms apkėlė

Ar aš nesakiau, mano mergele: neik per 

linų laukelį..........................................
Ar aš nesakiau savo broleliui: neveski 

miesčionkėlės.....................................
Ar aš nesakiau savo seselei: neik per 

linų laukelį, žalių linų laukelį . . .

Ar aš tau nesakiau, ar aš nekalbėjau, — 
buvo tau neklausyti, ką Mariutė sakė

Ar mes nežinom, kur jūs gyvenat . .
Ar piršleliui kvieteliai nederėjo, ar pirš

lio dukrelės miego norėjo ....
Ar tavo martelės malti tingėjo, ar tavo 

pyvoriai miego norėjo......................
Ar vėjas pūtė, ar sodai ūžė, ar lelija 

lingavo, lelijėlė lingavo.................
Ar vėjai pūtė, ar sodai ūžė, ar lelija 

lingavo ................................................
Ar vėjai pūtė, ar sodai ūžė, ar lendružės 

siūbavo, ar lendrės siūbavo ....
Ar vėjai pūtė, ar sodai ūžė, ar naujos 

staklelės ant vandenėlio................
Ar vėjai pūtė, ar sodai ūžė, ar naujos 
. žagrelės ant pūdymėlio.....................
Ar vėjužis pūtė, ar giružė ūžė, ar le- 

vendrėlė darže lingavo, kaip lendružė 
siūbavo...............................................

Aš anksti kėliau ir vėlai guliau: šėriau 
bėrą žirgužėlį baltaisiais dobilėliais .

Aš anksti kėliau ir vėlai guliau: šėriau 
bėrą žirgužėlį, — žinau, reiks šalin 
joti..........................................................

Aš eisiu namo, namo, važiuosiu namo, 
namo, — nieks mane nenakvino . . .

Aš gana sakiau savo seselei: neik per 
linų laukelį..........................................

Aš išdainavau visas dainužėles, — dar 
vienos nedainavau . ......................

Aš išginiau jautelius į lankelę, parsto- 
vėjau kojeles per naktelę.................

676

655

655

655

661
759

264

706

410

411

567

409

506

600

277

417

582

655

144

145

567 Totilienė 1269(1318) 763

1672(1739) 757

1092(1137) 757

551 Gotautienė 1012(1055) 756
1092(1137) 757
1672(1739) 757

556 Gotautienė 1094(1139) 760
624 Blažienė

250 Norvilienė

590 Samuolienė

359 Cvirkienė

360 Daškauskienė

484 Gotautienė 1216(1263) 743

358 Senkauskienė 1202(1248) 714

441 Duobienė

508 Bakšaitienė 1217(1264) 747

259 Palienė 1003(1046) 691

365 Bakšaitienė 1002(1045) 715

494 Norvilienė 1006(1049) 744

1012(1055) 756

155 Norvilienė

156 Didžpinigaičiukė
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Aš išleidau brolužėlį, aš išleidau dobilė
lį į svetimą šalužėlę pas jaunąją mer-
gužėlę........................................................ 44 71 Bakšaitienė 1013(1056) 645

Aš mergytę auginau, kaip uogelę sarpi- 
nau, aš pats ir pamokinau .... 

Aš mergytę auginau, kaip uogelę sar-

416 364 Gotautienė 1014(1057) 714

pinau, aš pats ir pamokinau .... 

Aš noriu miego labai, saldaus miegelio

595 503 Zaliukienė .

labai, aš neturiu kur gulti, galvužę 
pasidėti................................................... 659 554 Bakšaitienė 1492(1553) 759

1493(1554) 760
Aš noriu miego, saldaus miegelio, ai

dievulėliau, saldaus miegelio .... 671a 563 Adomaitienė
Aš nusišėriau bėrą žirgelį kaip pilką kar^ 

velėlį, juodbėružį žirgelį.................

Aš nusišėriau bėrą žirgelį, — panedėlį
86 105 Blažienė

po pietų savo bėrą žirgelį gerai bal
nojau ........................................................ 279 260 Viksvytė

Aš nusišėriau bėrą žirgelį, — panedėlį
po pietų savo bėrą žirgelį gražiai bal
nojau ........................................................ 489 426 Viksvytė

Aš padorus kavalierius, mano amžius be 
rėdos, jodinėju, važinėju žiemą vasarėlę 

Aš pasėjau avižų, pilni laukai dobilų,
630 532 Domkelė

aš nuplaučiau avižėles, aš nušerčiau 
žirgelį........................................................ 147 157 Blažienė 1029(1072) 664

AŠ pas močiutę valioj užaugus valios
darbelį dirbau......................................... 252 238 Zilaitienė

Aš pas motinėlę valužę turėjau, prisisė- 
jau sau rūtelių, kiek tik aš norėjau .

Aš pas tėvelį tas viens sūnelis kaip
146 156 Vidikytė

darže diemedėlis, pas tėvelį sūnelis . 25 56 Norvilienė, 
Dabkuvienė .1028(1071) 640

Aš pas tėvelį tas viens sūnelis, pasto 1700(1768) 640
jau žalnierėliu, dragūnužių broleliu „ 

Aš per naktelę nemigau, vis vainikėlį

25 1028(1071) 640

vaktavau ................................................... 660 555 Blažienė 1256(1304) 760
Aš po lankelę vaikščiojau, baltai ranke

les mazgojau ......... 
Aš prašiau dievo per visą dieną ūkano

204 199 Dailydalė 1030(1073) 677

to rytelio, migloto vakarėlio .... 65 87 Didžpinigaičiukė
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AŠ prašiau dievo per visas dienas, kad 
būt miglots rytelis, ūkanota dienelė .

Aš prašiau meldžiau savo tėvelio, ne
duok mane, tėveli, į pagirių kiemelį . 

Aš prašiau meldžiau senos močiutės: 
neduok mane, močiute, už pagirių 
bernelio...............................................

Aš sėdėjau dvare už stalelio, aš rymo
jau ant baltų rankelių......................

Aš siratėlė, aš vargdienėlė, aš neturiu 
močiutės................................................

Aš tariau, svotukas geros giminėlės, o 
tai, tai, geros giminėlės.................

Aš tariau, svočiukė geros giminės, o 
tu, tu — geros giminės................

Aš, to krūzo neišgėrus, svotams dugno 
neparodžius, neisiu, neisiu iš suole
lio lauką ...............................................

Aš turėjau darželaitį, vienais klevais 
tvertą, neturėjau tokių sėklų į tą dar
žą sėti.....................................................

Aš vakar dienelę turguj važinėjau, su 
ženteliais kalbėjau, dukrelę pažadėjau 

Ateina svočia per sodą, eidama sėjo ra- 
sodą..........................................................

Atjoja bernelis per lygų laukelį, žirgu- 
žį mudrindamas, žemužę skardydamas 

Atjoja bernelis per žalią laukelį, atneš 
motinėlei meiliuosius žodelius . . .

Atjoja bernužėlis per lygius laukužėlius . 
Atjoja svotai atsileliuoja per rugieną 

rugsėdami, per kvietieną kvieksėdami 
Atjoja šeržentas per laukužį, šeržento 

mėlyna mandieružė...........................
Atjojau kartelį, atjojau ir antrą: pasa

kyk, mergele, ar būsi tu mano . . .
Atjojo Jurkus kumpa kumele, be balno, 

be ploščiaus, šilkų botagu.................
Atjoj svoteliai per lygų laukelį, po jai

siais žirgeliai vis šokinėjo ....

2

43

418

280

269

766

719

531

569

419

741

281

420
494

237

88

282

203

539

36 Bakšaitienė 1031(1074)
1032(1075)
1033(1076)

633
633
633

70 Blažienė 1034(1077) 645

366 Senkauskienė

261 Venclovienė

253 Viksvytė 1035(1079) 688

628 Kasiulienė

602 Juškytė

461 Dabkuvienė

485 Dievienė 1218(1265) 743

367 Veličkienė 1042(1086) 715

615 Masaitienė

262 Kazakauskienė

368
430

Venclovienė
Juškytė 1197(1243) 734

228 Mikštienė 1538(1599) 682

107 Pavalkienė

263 Piraitis

198 Pocalė

465 Bakšaitienė 1539(1600)
1540(1601)

739
739
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Atsigėręs ir pavalgęs, reik močiutei dė
kavoti........................................................ 283 263 Sadauskienė

Atsikelk rytelį, nusiprausk burnelę, eik į 
rūtų darželį..........................................

Atsikelk rytelį, nusiprausk burnelę, eik į
678 568 Dabkuvienė 1372(1426) 764

rūtelių darželį.........................................
Atsitrauk, dukrele, atsitrauk, jaunoji,

686 575 Senkauskienė

negraudink man širdužėlę, negraudink 
man širdelę .............................................. 514 448 Staniulytė

Atvažiuoja lenkų poni, kur turėjo daug
dukrelių................................................... 720 1545(1606) 770

Atvažiuoja svočia geležiniais ratais, pri
sidėjus vežimėlį kopūstėlių lapų . . . 

Atvažiuoja svočia ratais, užsidengus ža-
743 616 Vidikytė

liais lapais.............................................. 720 603 Norvilienė 1545(1606) 770
Augau pas močiutę lepūnėlė, gulėjau vy- 

gelėj mažiukėlė.....................................
Augin, augin močiutė tąją vieną dukru-

601 509 Dailydalė

žę, augindama mokindama neketėjo 
išleisti........................................................ 285 265 Viksvytė 1546(1607) 691

Augin močia dukrelę, sau didžią užva
dėlę .........................................................

Augin močiutė dukrelę, keta išleisti
23 54 Pavalkienė

šalelę........................................................
Augin močiutė vieną dukrelę kaip dar

268 253 Samuolienė 1549(1610) 688

že lelijėlę.............................................. 344 311 Šopytė 1369(1422) 704
Augin motužė dvi dukterėli, — jauniau

sia gražiausia, tai būsi mano . . . 
Augina močiutė tą vieną dukrelę kaip

284 264 Juškytė
1370(1423) 705

daržely rūtelę.........................................
Augino močiutė šią jauniausią dukru

673 565 Pavalkienė 1266(1315) 762

žėlę, ei, išduod išleidž į svetimą šalužę 
Augino močiutė tą vieną dukrelę, sau di

421 369 Rinkytė 1565(1627) 715

džią užvadėlę......................................... 422 370 Rimeikytė 1569(1631, 1632) 716
Augino močiutė tris jaunas dukreles, o

tris jaunas dukružėles kaip tris lelijė
les ............................................................. 423 370 Sadauskienė

Augin tėvas du šuniuku kaip du dobilė
liu, šėrė tėvas du žirgeliu, abu juodbė
rėliu ........................................................ 148 157 Rinkytė 1557(1619) 664

Augo dygo žalia rūta tarp lelijų krūmo . 
Augo girioj dūlelė, pagirėj sedulė

560 479 Juškytė

lė, — ei,; augin, augin močiutė dukre
lę, sau didžią užvadėlę.................... 286 265 Viksvytė 1526(1587) 692
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Augo girioj dūlelė, pagiry sedulėlė, — 
ei, augo, augo močiutės dukrelė kaip
darže lelijėlė.........................................

Augo girioj dūlelė, pagiry sedulėlė —
519 452 Baltrušaičiukė

oi, augiu, augiu močiutė dukrelę kaip 
darže lelijėlę......................................... 270 254 Juškytė 1527(1588) 689

1528(1589) 689
1529(1590) 690
1530(1591) 690
1531(1592) 690

Augo girioj liepelė, pagiry sedulėlė, —
ai, augo, augo kieme mergužėlė pas 
senąją močiutę......................................... 238 228 Bakšaitienė 1524(1585) 683

1525(1586) 683
Augo girioj liepelė, pagiry sedulėlė, oi,

augo, augo pas seną močiutę kuo jau
niausia dukrelė......................................... 273 256 > Senkauskienė

Augo kieme klevužis ir jaunasis ber-
nužis........................................................ 287 266 Pavalkienė

Augus neaugus dukružė, krovus nekro
vus kraitužį..........................................

Aukštas dangus, šviesios žvaigždės di
704 588 Juškytė 1520(1581) 769

delės ir mažos......................................... 24 55 Blažienė 1575(1638) 640
Aukštas dangus, šviesi saulė, ant dan

gaus linksmybė, — kur pamato mer
gužėlę, kad ta mano būtų..................... 345 312 Pauriukė 1574(1637) 705

Aukšti kalnai, margi dvarai, zerkolo
langeliai, — ten lakiojo, ten skrai
džiojo mėlyni karveliai.......................... 699 585 Norvilienė

Ausk, močiute, drobužes, sengalvėle, dro
bužes, žiūr į mane žmonužėliai, — į 
svetimą šalužę......................................... 593 502 Juškytė 1224(1271) 746

Aušružėlei beauštant, saulužėlei bete
kant, o dar mano mergužėlė saldžiu 
miegu bemiega......................................... 288 267 Važnytė 1518(1579) 692

1519(1580) 692
Aušta balta aušrelė, teka šviesi saulelė,

o dar mano dukružėlė saldų miegą 
miega........................................................ 149 158 Gotautienė 659(693) 665

1511(1572) 665
Aušt aušrelė, tek saulelė, jau man čė- 

sas išvažiuoti.....................................
Aušt aušrelė, tek saulelė per žalią gi

610 516 Jurgaičiukė

relę .............................................................. 550 473 Stankytė 1517(1578) 740
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Ąžuolėlis ar ne medelis, vargdienužis
ar ne bernelis......................................... 91 110 Lastienė 1087(1132) 655

Bajorėli, ką dūmoji, kad pas mane ne
atjoji ....................................................

Balnoki, tėvuži, bėrą žirgą, aš josiu
310 288 Pilipauskienė

mergužių pažvalgauti..........................
Basi, svotai, jūs atjojot, apsiaukit, ap-

150 158 Bakšaitienė 654(688) 665

siaukit su Veličkos vyžoms .... 
Beauštanti aušrelė, betekanti saulelė,

501 436 Daškauskienė

kelk, seserėle, mano viešnele, ar dar 
tu n’išmiegojai......................................... 634 536 Gotautienė

Beauštant! aušrelė, betekanti saulelė,—
kelk, sūneli jauniausias, balnok žirgą 
bėriausią................................................... 151 159 Norvilienė

Bėki, laivuži, jūrėms maružėlėms, berne-
lių prilioduotas......................................... 426 373 Dabkuvienė

Bernyti dobilėli, kur dėjai vainikėlį . . 
Bernyti mano, jaunasis mano, o kur

689a 577 Povilaičiukė

padėjai tuos pentinėlius, kur vakar 
šveitei........................................................ 666 559 Dabkuvienė 1259(1307) 761

Berželį lenkiau, raselę braukiau, prau-
siau baltai burnelę............................... 58 80 Bakšaitienė

Bijūnėlį lenkiau, nepalenkiau, žalios le- 
vendrėlės pasilenkė...........................

Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus, bijū
505 441 Bakšaitienė 1201(1247) 735

nėlio žali lapai, geltoni žiedeliai . . . 
Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus, bijūnė

208 202 Juškytė

lio žali lapai, raudoni žiedeliai . . . 152 160 Rinkytė 639(673) 666
640(674) 666

Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus, bijūnė
lio žali lapai, raudoni žiedeliai . . .

Broleliai, seselės, švogerėliai, kur dėjot
205 200 Paliepė

seselės vainikėlį.................................... 688a 577 Vidikytė
Broleli siratėli, ne vis suole sėdėki . . 
Brolyčiai raitojužėliai, jūs mane nekęs

571 487 . Juškytė 1219(1266) 743

dami žvejužiams pažadėjot .... 
Broliukai jaunasis, aš tau nupiršiu gra

27 58 Dabkuvienė 632(664) 641

žią mergelę.................................... , .
Broliukai žentukai, laigonėli, kur dėjai

272 255 Sadauskienė

seselės vainikėlį....................................
Brolužėliai anksti rytą kėlė, anksti ry

663 557 Pavalkienė

tą atsikėlę, po dvaružėlį vaikščiojo, 
žirgelius balnojo.................................... 504 439 Norvilienė
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Brolužėliai mano, dobilėliai mano, pasta- 
tykit krasužėlę į seselių pulkelį . .

Brolužėliai mano, dobilėliai mano, pa- 
statykit krasužėlę, pasodinsim seselę

Brolužėliai mano, dobilėliai mano, už
kinkyki! aštuonis žirgelius ....

Brolužėliai žirgelius balnojo, dobilėliai 
žirgelius balnojo................................

Brolužėli, atnešk ženklą nuo senos mo
čiutės, nuo senos močiutės meiliuosius 
žodelius...............................................

Brolužėli dobilėli, šerk man bėrą žirgu
žėlį C .... ................................................

Brolužėli mano, dobilėli mano, statyk 
aukso krasužėlę tarp seselių pulkelio 

Brolužėli mano, dobilėli mano, statyk 
naują krėslužėlį į seselių pulkelį . .

Brolužėli mano, dobilėli mano, statyk 
naują krėslužėlį į seselių pulkelį . . .

Brolužėlis žirgelį balnojo, dobilėlis žir
gelį balnojo..........................................

Brolužėlis žirgelį mudrino, kiemužėly 
mergelę augino................................

Brolužėliu anksti rytą kėlė, anksti rytą 
atsikėlė, po dvarelį vaikščiodamu, 
žirgeliu balnojo................................

Būk pakarni, sesele viešnele, pasikloniok 
močiutei ik žemei................................

Dar gaideliai negiedojo, dvariškėliai iš
miegojo, kelkitės, sūneliai, stov žirgai 
pabalnoti................................................

Dar ga’deliai negiedojo, kad motušė kėlė 
Dar saulelė netekėjo, berželiai mirgėjo, 

du broleliu dobilėliu tarp savęs kalbėjo
Dėkui piršliui už arielką, dėkui, dėkui . 
Dėkui svočiai už pyragą, mes jums da

vėm baltą stalą .....................................
Devynias naktis miego nemigau, devy

nias liktis lig sužibinau.................

Devyni metai — ne viena diena, kai dar- 
žužy nebuvau, daržo duris nevėriau .

510

512

580

502

546

26

511

509

513

153

154

500

559

28 
211

217 
765

722

216

643

445 Viksvytė

447 Dievienė

492 Maštauskienė

437 Mikštienė

470 Buižytė

57 Dievienė 630(662) 641

446 Juškytė

444 Blaivinskienė 1203(1249) 735

447 Juškytė

161 Viksvytė 1200(1246) 666

161 Klimienė

435 Juškytė 1199(1245) 735

478 Dievienė 1210(1257) 741

58 Pocalė
204 Pocalė

210 Dailydalė
628 Oabkuvienė

604 , Juškytė

209 Samuolienė 622(653) 678
623(654) 679

543 Bakšaitienė

53. Lietuviškos svotbinės dainos, I 833



Devyni metai, ne viena diena, kai rūte
les pasėjau, — nė diegužis nedygo . 289 268 Viksvytė 1244(1292)

1245(1293)
693
693

Devyni metai — ne viena diena, kai rū
teles pasėjau, — nė diegužis nedygo .

Devinti meteliai, ne viena dienelė, kai

642 542 Norvilienė

daržely nebuvau, kai rūteles belankiau 215 209 Tomašauskytė
Dukrelę augino, ant kanklių skambino . 
Dukryte mano, jaunoji mano, kelki anks-

455 395 Viksvytė 619(650) 726

ti rytelį, gaideliams negiedojus . . . 

Dukryte mano, jaunoji mano, nesėk per

66 88 Kazakauskienė

tankiai žalių rūtelių..........................
Dukružėle mano, lelijėle mano, eik į

427 373 Viksvytė 618(649) 716

rūtų daržužėlį..................... ...

Dukružėle mano, lelijėle mano, gražiai
491 428 Gotautienė

žydi lelijėlė statinių daržely .... 425 372 Senkauskienė

Dunojėlis kaip upelis teka, — aš girdė
jau, ką močiutė šneka......................

Dvylika ariau, ale neišariau, — karvojė-
207 201 Dailydalė

lis dimnasis, svočia išmanesnė . . . 
Dvylika malė, niekaip nesumalė, kai svo-

709 593 Samuolienė 1283(1332) 770

čiukė atėjo, ji viena sumalė . . . 710 594 Duobienė

Ėdė, ėdė svotai kaulelius, jie nugrauž- 
dami į kašes krovė...........................

Ei, aš miego, miegelio, saldaus miegelio
750 619 Bakšaitienė 616(647) 771

labai, aš n’įmanau, kur gulti, kur gal
velę padėti.............................................. 206 200 Jurgaitienė

Ei, atein, atein brolelių pulkelis, žad 
liepelę pakirsti.....................................

Ei, atjoj, atjoj du žalnieružiu, nor ma
271 255 Baltrušaičiukė

no tėvelį seną perkalbėti.................... 523 455 Gotautienė
Ei, augo, augo žalias skroblužėlis gale 

tėvo kluonelio.....................................
Ei, augo, dygo žals pušynėlis gale tėvo

89 610(640) 655

dvarelio................................................... 89 609(639) 654
Ei ąžuole, ąžuolėli, ąžuole šimtšakėli . 179 1352(1405) 671

Ei, barė, barė broleliai seselę, — jau 
dabar ne čėsas broleliams barti . .

Ei, barė, barė mane tėvelis, kad su sve
508 443 Pavalkienė

timais karčemoj gėriau . 457 397 Kučinskienė
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Ei bernyti, ką mislijai: apsiskyrei sau
mergelę, austi nemokančią .... 424 371 Adomaitienė

Ei bijūn, bijūnai tu žaliasis, kas tave 
įsėjo, nuravėjo ................................

Ei broleli dobilėli, pabalnoki man žir-
406 356 Bakšaitienė 605(635) 714

gelį............................................................. ' 112 604(633, 634) 658
Ei, broli, broli, brolyti, nupirk bėrą žirgelį 
Ei broli, broli, brolyti mano, šerk man

92 598(627) 655

bėrą žirgelį..............................................

Ei broliukai balandukai, pabalnoki man

92 111 Blažienė 598(627) 655

žirgelį: josiu pas mergelę, baltą le
lijėlę .............................................. 112 128 Vyturytė 596(624, 625) 658

604(633, 634) 658
Eičiau, eičiau į turgelį, pirkčiau sau

žirgelį................................................... ..... 166 169 Dailydalė
Eičiau į darželį, skinčiau tris kvietkeles 346 312 Pavalkienė
Eičiau lauką pažiūrėti, katras vėjas pūtė 
Ei, čiulba ulba žalios girios paukšte-

315 292 Mikštienė

liai, ei, kalbin šnekin tą bagočiaus
dukrelę ................................................... 347 313 Didžpinigaičiukė

Ei, daugel daugel mūsų brolelių, beg
visi pentinuoti......................................... 431 1392(1451) 718

1393(1452) 718
Ei, didi, didi girios medeliai, maži 

mūsų broleliai......................................
Ei, didi, didi girios medužėliai, maži

433 378 Viksvytė

mano broleliai......................................... 111 127 Veličkienė 595(623) 657
Ei, duoki leiski mane, broleliai, jau 

gana dirbau pulką metelių ....
Ei, eiki, eiki, mano draugalėle, aš kitą

596 504 Gotautienė

rudenužėlį, aš kitą rudenėlį .... 
Ei, gėriau, gėriau, gerdamas dūmojau:

29 59 Venclovienė

kur šią naktį pernakvosiu, nakvynužę 
gausiu........................................................ 644 544 Sopytė 1247(1294) 753

Ei, gėriau, gėriau, gerdamas dūmojau: 
o kur aš josiu, kur aš pernakvosiu . 

Ei, gėriau, gėriau, gerdamas dūmojau:
647 546 Zilaitienė

kur aš josiu, pernakvosiu..................... 646 1248(1296) 753
1586(1649) 754

Ei, gėriau, gėriau, gerdams dūmojau,
o kur aš rasiu savo mergužę . . . 434 379 Rinkytė 579(607) 719

588(616) 719
1118(1163) 720
1587(1650) 720
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Ei, gėriau, gėriau uliavojau, pakol jau-
ną mergužę paviliojau.......................... 322 297 Gelbogytė

Ei, jojau, joj su du šimtu my lėlių ir pri
jojau dvaružėlį.................................

Ei, jojau, jojau, jodamas dūmojau: kur
127 581(609) 660

aš josiu, kur sustosiu, kur šią naktį 
nakvosiu................................................... 320 296 Kazakauskienė 578(606) 700

Ei, jojau, jojau, jodams dūmojau, o kur
aš rasčiau savo mergužėlę .... 434 579(607) 719

Ei, jojau, jojau, jodams dūmojau: kur 
man naktis nakvoti, nakvynužę turėti 

Ei jūs, svoteliai, jūs girtuoklėliai, kur
172 174 Norvilienė

gėrėt, kur gėrėt, o kur girtavot . . 725 605 Blažienė 580(608) 770
Ei, kilo, kilo, o ir iškilo iš Gelijos mies- 

tužio su kadagių laivužiu .... 
Ei, kilo, kilo, o ir iškilo iš Kirijos mies-

435 380 Bakšaitienė

tužio su kadagių laivužiu..................... 67 89 Viksva 551(579) 649
575(603) . 649

Eiki, eik, berneli, pasienėliu eiki, nesu-
mynioki tu patalėlių mano .... 651 549 Viksvytė 1251(1299) 755

Eikim, broliai, pažiūrėti, kokiais žiedais 
putins žydi..........................................

Eikim, seselės, bent pažiūrėti, o kokios
436 381 Gotautienė 855(893) 721

mūsų jaunųjų akys...............................
Eikiv, sese, j gojelį, kur gied, kur gied

701 586 Dabkuvienė

volungėlė...................................................
Eik, mergyte, už mozūro, eik, jaunoji

604 512 Norvilienė

už mozūro.............................................. 256 242 Duobienė
Ei, krykštė nardė siera antelė po ma

lūno ežerėlį...........................................
Eik, sesele, į darželį, skink rūtelių gar

321 297 Kazakauskienė

binėlių .... i...............................
Eik, seserėle, balta lelijėle, pasikloniok

520 452 Norvilienė 1204(1250) 736

tėveliui........................................................ 609 516 Gotautienė
Eik šen, mano mergužėle, žmonių kal

bamoji, sėsk prie šalelės, kalbėk man 
žodelį........................................................ 437 382 Pilipauskienė , 990(1033) 721

Ei, liustas, liustas, bus kieme pūstas,
bustas mano mergelės, už du šimtu 
mylelių..................................................  . 662 556 Pavalkienė

Ei malūn, malūnuži, pilkasis karve-
luži, lėk į jūres maružes, gerk marių 
vandenužį................................................... 641 541 Kazakauskienė 1243(1291) 752

836



Eime, sesės, prie stalelio, pažiūrėsim* 
to pulkelio.....................  .

Ei, mudvi, mudvi, mudvi dvi sėseli gin-
716 599 * Plaušiniukė

si v šėmus jautužėlius, ginsi v šėmus 
jautelius ..................... 45 71 Daškauskienė 565(593) 646

566(594) 646

Eina kunigs per bažnyčią, nešas knygas
ir šlaktuvą.............................................. 615 519 Blažienė 1231(1279) 7*49

Eina kunigs per bažnyčią, vargamistra 
paskui seka ..........................................

Ein dukrelė per dvarą, labai graudžiai
616 520 Gotautienė

verkdama...................................................
Ei, niekur nėra tokių sedužėlių kaip tik

605 513 Duobienė

mano tėvelio.........................................
Ein močiutė per dvarą, ein močiutė,

438 382 Dievienė

bernelio, per dvarą............................... 108 125 Totilienė
Ein piršliai per piršlius pas senąjį tėvelį 
Einu per dvarelį, pro pravarėlį, gir-

257 992(1035) 685

džiu: mano tėvužėlis dideliai ne- 
spėjant........................................................ 171 173 Dailydalė

Ei, per žalią giružėlę saulelė tekėjo, 
o pro stiklo langužėlį močiutė žiūrėjo 

Ei pučdame, pučdamėli, gale lauko kar-
439 384 •Viksvytė 562(590) 721

Čerriėlė, arielkėlė gardi .......................... 483 421 . Samuolienė, 1189(1235) 732
Dailydalė 1190(1236) 732

Ei serbentą, serbentėle, žali tavo lapai, 
ilgos šakos, juodosios uogelės . . .

Ei sesele, sesele, sesele siratėle, guli
109 555(583) 657

tavo tėvelis aukštam žaliam kalnely 
Eisim lauką pasižiūrėti, katras vėjas

564 482 Pavalkienė 553(581) 742

pūtė............................................................. 290 269 Dabkuvienė 851(889) 693
— 852(890) 694

Ei, siuntė, siuntė mane močiutė į jūres
vandenėlio ............................................... 69 91 Baltrušaičiukė 949(991) 650

1145(1190) 650
Eisiv mudu į tą šalį, kur pušelės labai

žalios........................................................ 169 171 Buižiukė
Eismą, broliai, pažiūrėti, kokiais žiedais 

putins žydi...........................................
Ei, smūtnos liūdnos mano dienužėlės be

436 855(893) 721

tėvo, be motinėlės, be brolių, be se
selių ........................................................ 291 269 Dievienė 1043(1087) 694

1044(1088) 694
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Ei strazduži, strazduži, strazdužėli, ko1 
rykavai lazdyno krūmužy.................

Eisva mudu abudu į žalią girelę, abudu 

Ei, šalo, šalo ir pašalnojo darže žalios 
rūtužėlės, darže žalios rūtužės . . .

Ei, šėriau, šėriau juodbėrį žirgelį, ei, 
šveičiau, šveičiau aukso pentinėlius .

Ei, temo, temo, o ir sutemo, tamsioji 
naktelė tamsiai sutemo................

Ei tėtuži, tėtuži, tėtuži mano, Šerk man 
bėrę žirgelį, pirk man tymo balnelį

Ei tėveli, tėvužėli, šerki bėrą žirgu
žėlį, šerki bėrą žirgelį......................

Ei tėvuži, tėvužėli, tu mane n’užkęsda- 
mas Žalnieriui pažadėjai.................

Ei tu, berneli, tu mano šalbierėli, o ko 
atjojai šį mielą rudenėlį.................

Ei tu, broleli, broleli dobilėli, kur pasi
rengei taip vėlai vakarėlį.................

Ei tu, sėjele, mūsų lelijėle, nenorėjai 
klausyti senos motinėlės.................

Ei tu, šelmi balamūtai, jok namo, ne- 
trainioki priegalvėlių tu mano . . .

Ei tu, zuikeli, budrus paukšteli, nešo
kinėk per kelią................................

Ei uošvelaite, uošvelaite mano, žadėk 
man dukrelę nors šį rudenėlį . . .

Ei, už ką, dėl ko, mano mergužėle, jau- 
nimužy nebuvai.......................................

Ei, varė, varė basa mergužėlė, basa 
mergelė šėmus jautužėlius ....

Eiva, sese, eiva, sese, seserėle, jūrių 
maružių pažiūrėti ...........................

Eiva, sesele, pažiūrėti, kokios mūsų svo- 
čiutės akys..........................................

Eiva, sesele, rugužių piauti, ne miegu- 
žio miegoti ....

Eiva, sesužėle, namo, namo iš jaunimu- 
žėlio abi mudvi................................

Eiva, sesužėle, su saule namo iš lygiojo 
laukužėlio nuo sunkiųjų darbelių . .

68

653

49

60

459

155

70

440

313

497

507

110

432

348

263

293

465

717

292

104

156

90

550

Kučinskienė

Pavalkienė

74 Bakšaitienė

82 Kazakauskienė

399 Viksvytė 954(996) 726

162 Kazakauskienė

91 Bakšaitienė

385 Bakšaitienė

290 Senkauskienė

433 Blažienė

443 Makarienė

127 Rinkytė 963(1005) 657

966(1008) 719

314 Stirbinskytė

968(1010) 687

271 Bakšaitienė

404 Pavalkienė 864(902) 727

599 Bakšaitienė

270 Baltrušaičiukė 853(891) 694
865(903) 695

122 Dievienė 866(904) 657

163 Dievienė 854(892) 667

838



Ei, virvinge, virvingėli, tavo žali lapai, 
žali lapai, ilgos šakos, juodosios
uogelės........................................................ 109 126 Vidikytė 555(583) 657

Ei, žalia, žalia, žalia giružė, toje gi
ružėj turme bernužis...........................

Ei, žalioj, žalioj, žalioj lankelėj žyd
106 123 Gvildienė

balti dobilėliai......................................... 71 93 Dabkuvienė
Ei, žaliuoj, žaliuoj žalia giružė, toje 

giružėj tatnsus turmužis.................
Ei, žinau, žinau, ale nesakau, kur aug

107 124 Bakšaitienė

mano mergužėlė, kur aug mano mer
gelė ............................................................. 170 172 Rinkytė 980(1022) 671

Ei, žinau, žinau, ale nesakau, kur aug 
mano mergužėlė, kur statinių darželis 

Ėjo merga vandens su žaliu uzbonu ir
157 164 Senkauskienė 982(1024) 667

sutiko lenkų ponų, ir sukūlė uzboną 
Ėjo mergos rudmėsiauti, rudmėsėlių

105 123 Mockytė

šaknų rauti.............................................. 689 577 Duobienė
Ėjo piršliai per piršlelius pas senąjį 
tėvelį.....................................................

Eskit, svotai, neužsirykit: suėdėt kiaulę,
257 242 Užupienė 992(1035) 685

kiaulę su šeriais....................................
Eskit, svotai, neužsirykit: suėdėt kiaulę,

756 622 Masaitienė

kiaulę su šeriais.................................... 757 623 Teresienė
Gale tėvo dvarelio žalias vyšnių sodelis 
Gale ūlyčios žal:as rūtų darželis, o ten

361 870(909) 707

vaikščiojo mergužė vargdienėlė . . . 
Galva skaudėjo iš rūpestužėlių: išgir

158 164 Dievienė 871(910) 667

dau mergelę už kito einant .... 
Gegutė kukavo, raiboji kukavo margam

173 175 Teresienė 872(911) 671

tėvo dvarely.............................................. 656 883(922) 757

Gegutėle, kur kukuoji .......................... €96 583 Totilienė
Gegute raiboji, kur šiąnakt nakvojai . 656 552 Samuolienė 883(922) 757

884(923) 758
885(924) 758

1255(1303) 758

Gegute raiboji, kur šiąnakt nakvojai . . 
Gėrėjos manim močia, gėrėjos manim

680 569 Teresienė

sena, mane msžą augindama, taip 
puikiai rėdydama.................................... 629 532 Bakšaitienė 898(938) 750

Gėriau alutį geltoną, kad būčiau balta
raudona . . ..................... 159 165 Dabkuvienė
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Gerk gėręs, brolyti, dūmok ir namo, 
bars tave tėvelis ir motinėlė . . . 

Gerk gėręs, brolyti, dūmok ir namo, 
rūgoja uošvelė ir laigonužiai . . .

Gerkim, broliai, uliavokim, rytoj šven
ta — išmiegosim ........ 

Gerk, mano sesele, gerk, mano viešnele, 
visą stiklelį ir į dugnelį . . . .

Gieda gaideliai, ryliuoja, aušta aušrelė, 
švytuoja...............................................

Gieda gaideliai, ryliuoja, aušta aušrelė, 
šviesuoja ...............................................

Gieda gaidužiai, giedos ir antri, žvengia 
bėri žirgužėliai prie rūtelių darželio 

Gieda raibi gaideliai, aušta balta aušre
lė, kelk, dukrele...............................

Gied volungėje levendrų sodely, verkia 
mergelė rūtelių daržely . z.................

Gied volungėlis ant ulos, žada mudu 
dėti į porą..........................................

Gyreisi, piršly, bagotas esąs, — parodyk 
arielkėlę, baltuosius pyragėlius . . . 

Gyreis, svočia, bagota esant, — paro
dyki midutį, baltuosius pyragėlius . . 

Gyreisi, svočia, labai bagota, — ar mes 
nežinom, ką svočia turi ..... 

Gyreisi, svočia, šešiais važiavus, — pa
rodyk karietėlę, šešis bėruš žirgelius 

Girdžiu: sveteliai atjoja per lauką. Ko 
jūs, sveteliai, reikalaujat, ar mūs 
seselės pagedaujat...........................

Girdžiu svetelius toli atkeliaujant, mūsų 
seselės reikalaujant .......

Gysta gaideliai, ryliuoja, aušta aušrelė, 
švytruoja...............................................

Gystėnų mergos tai labai meilios: tai 
leidžia nakvynužėlę šį jaunąjį bernelį 

Gražūs svoteliai, pasidabinę: po nosia 
snargliai pasikabinę...........................

Gražūs svotukai, pasidabinę: į suolą 
sėdo, snarglys varvėjo......................

Guli Indą ant pečiaus,' guli Indą ant 
pečiaus, oda jo................................

72

3

4

556

516

518

61

635

481

114

763

731

732

730

549

554

517

160

754

753

239

840'

93 Norvilieriė 1 v

37 Teresienė -900(940) 634
901(941, 943) 634

902(942) 634

38 Mockytė.

476 Bakšaitiehė 904(946) 741

450 Norvilienė

451 Daškauskienė

83 Gotautienė 881 (920) 648

537 Palienė

419 Blažienė

130 Dailydalė 880(919) 658

627 Dievienė

608 Dievienė

608 Bakšaitienė

608 Norvilienė

472 Gotautienė

475 Sviderskienė

451 Gotautienė

165 Daškauskienė 914(956) 667

621 Teresienė

620 Bačys 917(959) 771

229 Didžpinigaičiukė



1г anksti kėliau, ir vėlai guliau, šėriau
bėrą žirgužėlį šiais baltais dobilėliais 

Ir ateina svočia iš kiaulelių tvarto,
405 355 Vidikytė

kiaulių suknaisyta....................................
Ir išjojo pons iš dvaro į žaliąją lanką,

728 607 Blažienė

ir sutinka tris mergeles vidur žaliam 
gojuj........................................................ 113 129 Cvirkienė

Ir atjojo sveteliai iš svetimos šalę-
lės, — tai leisiu, tai duosiu į svetimą 
šalelę........................................................ 258 243 Makarienė

Ir atjojo trys berneliai pas tą vieną 
vainikėlį................................................

Ir atvažiavo, ir atkeliavo iš Varšuvos
349 314 Kasiulienė

ponelis........................................................

Ir atvažiavo iš Berlyno bernelis, ei,

584 920(962) 745

kalbin šnekin iš Lietuvos mergelę . 584 495 Bakšaitienė 920(962) 745
921(963) 747

1222(1269) 745
1223(1270) 745

Ir atvažiavo senas svetelis, senas sve
telis pavakarėlį......................................

Ir sulėkė du karveliu mėlynu, ir susėjo

350 315 Dabkuvienė 922(964) 705

du broleliu kalbėtis...............................
Ir susitarė šilkelis su strūnele, susikal

73 94 Dabkuvienė 925(967) 650

bėjo brolelis su sesele..........................
Išeina mergelė iš rūtų darželio, klausė

351 315 Bakšaitienė 926(968) 705

merga žirgužio, — kokio būdo bernu
žėlis ............................................................. 126 140 Bakšaitienė 939(981) 660

Išginiau jaučius į ramunaičius, būbavo
jauteliai, — n’ėd ramunėlių . . . 352 316 Pavalkienė

Iš kur tu, bernyti, iš kur tu, jaunasis . 547 471 Cvirkienė 930(972) 740
931(973) 740

Išleidžiam seselę, išleidžiam jaunąją, 
išleidžiam audėjėlę...........................

Išvažiavo pons iš dvaro į lygiuosius
614 519 Cvirkienė

laukelius...................................................
Į vario vartus šoviau, į svirną garsas

679 569 Didžpinigaičiukė

ėjo............................................................. 255 241 Rinkytė

Jau aš pasenau, neištekėjau, — lįsčiau 
karklyną, bene padvėsčiau................

Jau aušta aušrelė, užteka saulelė, sėdi
441 385 Daškauskienė

mano motinėlė už balto stalelio . . 6 40 Maštauskienė

54 Lietuviškos svotbinės dainos, I » 841



Jau visi yr išgulę, jau visi yr išmigę, 
o dar mano motušėlė man vartelius
atkėlė........................................................

Jei nori vargą vargti, vargų dienas ban-

658a 554 Jurgaičiukė

dyti, tekėk už baudžiauninko, už dva
ro darbininko . . . ..........................

Jočiau į žvejus, lankyčiau žvejus, ves
čiau žvejų mergužėlę, vesčiau žvejų

401 352 Bakšaitienė

mergužę...................................................
Jodai nejodai, šelmi bernužėli, o tu

123 139 Bakšaitienė 770(808) 659

pramynei juodus takužėlius .... 
Jojau dieną, jojau naktį, niekur nieko 

neprijojau žirgelį girdyti savo juod-

353 317 Bakšaitienė 760(798) 706

bėrėlį........................................................
Jojau, jojau, jodams dūmojau, o kur aš 

rasiu savo mergužėlę......................
Jojo kavalieriai per mergų dvarą, dauž- 

. te daužė į vartelius, šaute šovė į du
reles ..........................................................

Joju per kiemą, girdžiu per sieną: ai, 
audžia dunzga plonas drobeles . . .

Jokit, brolužėliai, vienu kelužėliu, nelikit 
nė jauniausio.....................................

Jokiv mudu, brolužėli, mergų žvalgavoti 
Jūs, bernyčiai, mane pirškit, mane ne

125 140

456 396

124 139

7 40

260 246
161 166

Sopytė 762(800) 660

Viksvytė

Staniulytė

Samuolienė

Viksvė 
Norvilienė

užmirškit ...................................................
Jūs kraitvežėliai, marčios brolužėliai,

240 229 Rinkytė 772(810) 684

pamažu vežkit margas skrynužes . .

Ką beveikiąs, bernužėli, ką beveikiąs, 
dobilėli, aukso žiedelį bekaldinąs ir 
mano vardelį bemušdinąs.................

Ką beveiki, bernužėli, ką beveiki, dobi
lėli, aukso žiedelį bekaldinąs ir mano 
vardelį bemušdinąs . . . . . . .

Kada buvo geri metai, gėrė berneliai 
arielkėlę, kai berneliai pasigėrė, sau

594 502

46 72

74 95

Duobienė 773(811) 746

Dievienė

Duobienė

mergelę perkalbėjo...............................
Kad aš buvau mažiukėlis, vygužėj gulė

jau, kad užaugau bernužėlis, gasu-

674 566 Burkšienė 1267(1316) 763

žiais vaikščiojau . .... 93 112 Masaitienė 1454(1515) 655
1455(1516) 656
1457(1518) 656

842



Kad aš buvau mergelė, vargdienužė 
mergelė, kaip gegutė kukavau; žmo-
nužių apkalbama.................................... 316 293 Norvilienė 785(823)

Kad aš buvau pas močiutę, darbelių ne
dirbau, aš turėjau daržėlaitį, žaliais 
klevais tvertų..................................... 468 409 Višinskienė 781(819)

Kad aš buvau žalnierėlis, labai mand- 
ras! buvau, kad aš ėjau per gaselį, 
gaselis dundėjo................................ 30 59 Bakšaitienė 786(824)

Kad aš ėjau kelužiu į uošvelės dvaružį, 
sutikau pamačiau pulką jaunų mer
gužių ..................................................... 121 137 Zilaitienė

Kad aš ėjau pajūrėlėms, ir nupūtė vai
nikėlį į jūrelių gilumėlį................. 118 133 Sadauskienė

Kad aš ėjau per kiemelį į aukštą svir
nelį, ir išgirdau' sakalėlį giružėj 
ulduojant............................................... 94 113 Bakšaitienė 789(827)

Kad aš jojau, jojau du šimtu mylelių, 
ir prijojau dvaružėlį, mėlyną dvarelį 597 505 Stankuvienė

790(828)

1225(1272)
Kad aš jojau per girelę, medžių šakos 

linko ... . . ...... . . 461 400 Baltrušaičiukė
Kad aš jojau per girią, per žaliąją gi

ružę, užkukavo gegutė vidur žalios 
giružės....................... • . . . . . . 95 114 Blažienė

Kad aš jojau per girelę ir per žaliąjį 
gojelį, pro sidabro žiogrelį, pro rūte
lių darželį . . . ... • • • . 175 177 Piraitis

Kad aš jojau, per girelę, kad aš jojau 
per žaliąją, išgirdau girdėjau gegutę 
kukuojant................................................ 296 275 Kazakauskienė 796(834)

Kad aš jojau per girelę, per šį žalią 
pušynėlį, išgirdau girdėjau, ką mo
čiutė šneka ........................................... 297 276 Rimeikytė

Kad aš jojau per laukelį, pro žaliąją 
giružėlę, pro rūtelių darželį, pro nau
juosius vartelius . . . . . . . . 354 317 Bakšaitienė

Kad aš jojau per laukelį, per lygųjį lau- 
kužėlį, visi paukšteliai čiulbėjo . . . 355 318 Bakšaitienė 801(839)

Kad aš jojau per lankelę, per žalią lan
kelę, ir sutinku mergužėlę, keliu atei
nančią ..................................................... 460 399 Bakšaitienė 804(842)

,Kad aš jojau, per žalią girelę, aukštai , 
mėriuo tekėjo.................................... 442 386 Blažienė 797(835)

699

729

641

656 
656

746

695

706

726

722

843



Kad aš turėjau du lygiu lauku vis 
avižėlėms ..........................................

Kad augau pas motušę, motušė nemy
lėjo, o kai reiks eiti nuo motinėlės, 
motušei pagailėjo................................

Kad augau pas tėvelį tarp jaunųjų bro
lelių, jie man užtvėrė rūtų darželį 
po stikliniu langeliu...........................

Kad augau pas tėvelį tarp jaunųjų bro
lelių, o man nutvėrė rūtų darželį po 
stikliniu langeliu................................

Kad augau pas tėvelį tarp jaunųjų brole
lių, o man nutvėrė rūtų darželį po 
stikliniu langeliu . . . . . .

Kad augau pas tėvelį, tėvelis nemylėjo, 
o kai reikia šalin eiti, tėvelis pagailėjo

Kad ėjau per darželį, pro rūtelių darže
lį, — o ko pavytot, žalios rūtelės, dar- 
žužy žaliuodamos................................

Kad ėjau per dvarelį, pro rūtelių darželį, 
o aš čia randu savo mergelę žaliam 
rūtų daržely..........................................

Kad ir gėriau pasigėriau, bet čionai ne
gulsiu, dar aš turiu žvangančių ir kiše
nėj skambančių, — namo parvažiuosiu

Kad jojau pas mergelę per lygųjį laukelį, 
berželį lenkiau, raselę braukiau, prau- 
siau baltai burnelę...........................

Kad jojau per girelę, per žalią pušynėlį 
Kad jojau per laukelį, per lygųjį laukelį, 

berželį lenkiau, raselę braukiau, gir
džiau bėrą žirgelį................................

Kad mes buvom du broleliu, abu neže- 
notu, mes turėjom po žirgelį, abu pa
balnotu ................................................

Kad mudu buvov du jaunu broleliu, — 
kur mudu eisiv, ten graudžiai verksiv

Kad sėdau už stalelio su jaunuoju berne
liu, — o krinta byra man ašarėlės per 
skaisčiuosius veidelius......................

Kad važiavau per lauką, per lygųjį lau
kelį, šalimais jojo jauni broleliai, šir
delę ramindami . . ...

122

623

241

249

444

579

443

250

744

119
119

120

96

636

619

620

137 Pavalkienė

526 Norvilienė

230 Dabkuvienė 777(815) 684

236 Teresienė

387 Kučinskienė

492 Daškauskienė

386 Viksvytė

237 Bakšaitienė 788(826) 685

616 Norvilienė

134 Teresienė 819(857) 659
819(857) 659

135 Kuncienė

114 Makauskienė

538 Norvilienė

522 Cvirkienė

523 Blažienė 1232(1280) 749
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Kai aš buvau žalnierėlis, labai mandrus
buvau ........................................................

Kai pas močiutę augau, kaip darže ro-
30 786(824) 641

žė žydėjau, kai už bernelio nuėjau, 
didį vargelį pamačiau.......................... 570 486 Vidikytė

Kakaryku, gaideli! Labas rytas, mergele!
Pasakyki, mergele, kur man leisti žir- 
gelį............................................................. 117 133 Vidikytė 841(879) 659

842(880) 659
Kalba mudu žmonės, kalba ir susiedai, o

aš jaunas bernužėlis, aš nieko neboju 116 132 Masaitienė 844(882) 658
Kalb kaimynėliai, vainoj žmoneliai ir 

kiemo draugalėliai...........................
Kalb kaimynužiai, kalb susiedužėliai,

298 843(881) 895

kalba ir drauguolužiai.......................... 298 277 Daškauskienė 843(881) 695
863(901) 695

Kalne berželiai stovėjo, beržo lapeliai
mirgėjo, brolis ant žirgo sėdėjo . . . 259 244 Vidikytė 847(885) 686

848(886) 686
849(887) 686

Kam pažadėjai mane, motuše, už šel
mio bernelio, už girtuoklėlio .... 

Kam šėrei žirgelį nejodomą, kam vedei
323 298 Juškytė

mergelę nemylimą............................... 115 131 Cvirkienė
Kam tankiai lankei mane, bernužėli, aš 

kalbužes kentėjau................................
Ką padariau, ką padariau, jauna bebū

174 176 Gotautienė

dama: jaunystėlė — valnystėlė, — nuim 
vainikėlį................................................... 557 477 Mikštienė

Karvelaiti, ko ulduoji, ar svieto vargus
rokuoji, žmogelaiti, ko tu verki, ar tu 
duoną druską perki............................... 697 583 Gotautienė 1280(1329) 769

Karvojėlis dimnasis, svočia protingoji,— 
penkios šešios kūlė, niekaip neiškūlė 

Kas bernelio pamislyta, bernužėlio su-
707 590 Blažienė

mislyta: aukso žiedelį nukaldinti ir 
mano vardelį įmušdinti.......................... 299 278 Sinkuvienė 500(525) 696

Kas nor išmokti dainų dainelių, tas tur
prie manęs stoti.................................... 356 319 Dievienė 502(527) 706

Kas subatėlę lelijoms kiemą šlavė, kas 
nedėlėlę jaunų svetelių laukė .... 

Ką tik buvau beauganti kaip darže rū
583 494 Kučinskienė 505(530) 744

telė, ką tik buvau besirpstanti kaip 
kalne uogelė.............................................. 558 478 Norvilienė
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Kelk, dukryte, pamigai, kelk, jaunoji,
i • pamigai jau seniai, per ilgai aukštame 

svirnely................................................ 304 281 Viksvytė 513(539) 697
Kelk, dukryte, pamigai, lelijėle, pamigai:

jau aušta aušrelė, jau teka saulelė . . 300 ; 278 Džiaugytė
Kelki, mergužėle, ilgai miegi, mano leli

jėle, ilgai miegi.................................
Kelk, kelk, mergyte, ar n’išmiegojai, —

657 1589(1652) 759

kur dėjai vainikėlį...............................
Kelk, kelk, mergužėle, ilgai miegi, mano

445 388 Bakšaitienė 514(540) 722

lelijėle, ilgai miegi
Kelk, mano mergyte, ilgai miegi, balta

657 1588(1651) 758

lelijėle, ilgai miegi............................... 657 553 Veličkienė 1588(1651) 758
1589(1652) 759

Ketėjau žadėjau davatkėle būti, mislijau 
, dūmojau rankelės neduoti.....................
Kiek yr girioj žalių medžių, ant medžių

687 576 Patašiuvienė

šakelių, ant šakelių šių laibųjų daug 
. žalių lapelių......................................... 598 507 Rinkytė 1226(1273) 746
Kikiliau, kikiliau laibakoji, kur šiąją 

naktelę pernakvojai...........................
Kinkykit, broliai, man vežimėlį, jau aš

242 231 Senkauskienė

važiuosiu pas anytėlę...............................
Kirsdinčiau uoselį ir ąžuolėlį, dirbdinčiap

626 530 Staniulytė

tiltelį per Nemunėlį............................... 10 42 Staniulytė
Kodėl negersiu, gerus nedainuosiu . . 
Kodėl negersiu, nelinksma būsiu, ar ne

625 535(561) 750

liustaunas šis vakarėlis.....................
Kodėl negersiu, nelinksma būsiu, ar nę-

624 528 Buižienė

534(560)mylėjo mane močiutė.......................... 625 529 Juškytė 750
535(561) 750

Koks stroks be pačios, ilgu laukti suba-
tos, kada mišios, kada kitos, kada mu
du vinčiavos......................................... 301 279 Kasiulienė

Kolei negėriau, nelinksmas buvau, mane 
broleliai ar nemylėjo...........................

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi, ko liūdi, ža
628 531 Gotautienė

liukėli, ko liūdi: tu užaugai tarp mede
lių, krovei žiedelius tarp šakelių, ko 
liūdi ........................................................ 602 510 Daškauskienė

Ko nuliūdai, sesele, ko nuliūdai, jaunoji,
kam nuleidai baltas rankas ant savo 
kelelių .............................................. 667 560 Bakšaitienė 1260(1308) 761

1261(1309) 761
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Ko sėdi, sesele, kod neverki, kod savo
močiutės nevirkdini............................... 566 483 Vidikytė 1420(1481) 742

1421(1482) 743
Ko, svočiutė, purpsai čiupsai, didžio dau

gio nežinai, nežinai...........................
Ko užsipuolei, jaunas bernužėli, ant ma-

718 600 Masaitienė

nęs siratėlės ... ..................... 493 429 Norvilienė 1195(1241) 733
1196(1242) 733

Ko užsipuolei, jaunas bernužėli, ko užsi-
puolei, jaunas dobilėli, ant manęs sira-
tužėlės........................................................ 358 321 Daškauskienė

Ko verki, sesele, ko verki, jaunoji, ar ne-
nori, seserėle, tėveliui kloniotis . . . 612 518 Masaitienė

Ko verki, sesele, ko verkti, ko verki, jau
noji, ko verki .....................................

Krankia varna, sūrio nori, verkia merga,
478 1193(1239) 731

meilės nori, trampita, Mikita, tą pa
metęs, imk kitą............................... 577 490 Blažienė

Kratė, kratė, kratė, kratė kratėjėlės gale 
lauko laukužėlio mėšlužėlį ....

Kukavo rytą ir vakarėlį, lig iškukavo mo
357 319 Kazakauskienė 518(544) 707

čiutės dukrelę.........................................
Kukuoj gegutė liepoje, kukuoj raimoji

527 458 Masaitienė

liepoje ant šių linkstančių šakelių ir 
ant žaliųjų lapelių ....;.. 703 588 Zaliukienė 1282(1331) 769

— Kur josi, bernyti? — Į turgelį. —
Kur josi, jaunasis? — Į turgelį . . 446 388 Juškytė 525(551) 722

Kur kukuoj gegelė ir lakštingalėlis?
Ant putino šakelės...............................

Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj lakšte-
5 39 Gvildienė

lė, — verkia mūsų seserėlė anytėlės 
svirnely................................................... 688 576 Povilaičiukė

Kur svočiutė šokinės, penki sprindžiai
stribūnos................................................... 769 630 Norvilienė

Kur žiba žiburužiai, kur dega dvi liktuži 

— Labas rytas, mergužėlei — 0 ko

658 553 Mikštienė 1323(1374) 759

ieškai, bernužėli, o ko ieškai, bernuži 
— Labas rytas, mergužėle! — 0 ko

543 468 Gotautienė

ieškai, bernužėli, o ko ieškai, bernuži 
Labas vakars, motinėle, o kur tavo ta

545 469

dukręlė, .kurią manei pažadėjai . . 
Labas vakars, ponia svočia, ko taip

334 305 Didžplnigaičiukė 1183(1229) 701

smūtnai sėdi už balto stalelio .... 726 606 Kučinskienė
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Labas vakars, uošvytėle, o kur tavo ta
dukrelė, kurią manei pažadėjai . . . 

Labs ryts, labs vakarėlis, uošvele moti-

476 415 Juškytė

nėle, ar yr namie mergelė, tavo jauna 

dukrelė..................... ... 466 405 Dievienė 538(564) 727
539(565) 728

Labs ryts, labs vakars, uošvele motinėle,
ar yr namie mergelė, kod nešluoja kie
melį ............................................................. 447 389 Barisienė, 540(566) 722

Viksvytė 541(567) 723
— Labs ryts, mergužėle, ar linksma šir-

dėlė? — Dar nelinksma širdužėlė be 
tavęs, berneli......................................... 462 401 Dievienė 542(568) 726

Labs vakars, sesele viešnele, ant kokios
parodos mus jaunas suprašei . . . 475 415 Dievienė 1180(1226) 730

Leido, leido žalią lytelę žeminiui, klonio- 
josi mūsų seselė tėveliui.................

Lėkė vanagas į pakalnę, — toje pakalnėj

611 517 Mikštienė 1230(1278) 748

žalia lankelė..............................................
Lėkė vanagas ir į pakalnę; toje pakalnėj

302 280 Daškauskienė 1184(1230) 696

žalia lankelė.............................................. 480 419 Staniulytė 1185(1231) 731
Liepė tėvelis man jaunam ženytis, — aš 

nežinau, tėvužėli, kur aug mergelė

Linelius roviau, rankas mazgojau, nu

129 143 Masaitienė 709(744) 661

skandinau žiedužį, rankelių žėrūnužį 
Linelius roviau, rankas mazgojau, pa

448 390 Dabkuvienė

skandinau žiedužį, rankelių žėrūnužį 130 143 Daškauskienė 713(748) 661
714(749) 661

Liustaunas metelis šį rudenėlį, aš vienas
sūnelis pas tėvužėlį............................... 449 390 Rinkytė 715(750) 723

Mano bernužis tai didis gaspadorius:
karčemoj gėrė už baltojo stalelio, kai 
namo ėjo, kepurės neturėjo .... 131 144 Gvildienė

Mano mergytė darbinga buvo: pametus 
kuodelį po kiemus zuja.................

Mano tėvelio lygūs laukeliai, aug žali
359 322 Viksvytė 726(761) 707

pušynėliai ..............................................
Mano tėvelio margi dvareliai, zerkoliniai

132 145 Cičirkienė

langeliai...................................................
Mano tėvelio nauji gaseliai, tarp vartų

450 391 Pavalkienė 739(775) 723

purvynėliai .... 450 739(775) 723
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Mano tėvo dvarely, žaliam vyšnių sode
ly, ui, čiulba ulba raibi paukšteliai per
visą vasarėlę.........................................

Mano tėvo dvaružy auga žalia liepų-

361 323 Kazakauskienė 870(909) 707

žė. — 0 liepele šimtšakėle, keta tave 
pakirsti ................................................... 618 521 Sviderskienė

Mano tėvo, tėvo tėviškėlėj klevo lentoms 
grindužės išgrįstos...........................

Mano tėvo, tėvo tėviškėlėj klevo lentoms

572 488 Dabkuvienė 1220(1267) 744

aslužė išgrįsta .................................... 573 488 Daškauskienė
Mano tėvo, tėvo tėviškėlėj klevo lentu- 

žėms aslužė išgrįsta......................
Mano tėvužėlio margi dvaružiai, mano

575 489 Juškytė

sengalvėlio margi dvaružiai .... 

Mano tėvužėlio margi dvaružiai, mano

360 322 Dievienė

širdužėlio margi dvaružiai..................... 167 170 Rinkytė 742(778, 779) 669

Martute sesute, gyreis bagota, — ar 
mes nežinom, kur tu gyveni . . .

Mažą stukį padėjo, svotas snukį su-

589 498 Dabkuvienė

suko.............................................................
Meirūnėliais lubos iškaišytos, kartūnė-

768 629 Masaitienė

liais stalužiai dangstyti.......................... 574 489 Gotautienė
Mėlynasis karvelėli, kur tu lakinėjai, 

geltonasis karosėli, kur tu lydavojai 
Mėlynasis karvelėli, o kur tu lakiojai,

471 412 Cvirkienė

geltonasis karosėli, o kur nardinėjai 495 431 Norvilienė 1181(1227) 734
Mergyte jaunoji, ką sudūmojai, kad var

gų bernelį pasidabojai......................
— Mergyte jaunoji, kod neteki? — Ber

335 306 Kazakauskienė 1165(1211) 701

nyti jaunasis, kod nevedi? .... 362 324 Zidikienė
Mergyte jaunoji, tekėk už manęs, pas 

mane, mergele, darbų nedirbsi . . .
— Mergyte, kieno, ar būsi mano? —

31 60 Bakšaitienė

Rodą būčiau, bernužėli, nemoku darbų 8 41 Samuolienė 1167(1213) 634
Mergyte mano, jaunoji mano, kodėl už 

manęs neini, kodėl mane nenori . . 
Mergyte mano, smūtna širdis tavo, pa

363 324 Pauriukė 1170(1216) 708

sakyki, merguže, iš kur tie sveteliai 243 232 Rumšienė 1173(1219) 684
Mergyte mano, tekėk už manęs, tai tu 9 41 l

nežūsi, varge nebūsi...............................
Mergužėle mano, lelijėle mano, kodėl,

702 587 J Samuolienė 1174(1220) 635

dėl ko taip ilgai mergavai .... 133 146 Juškytė 72(73) 662
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Mezgiau tinklužį žalių šilkužėlių, spen-
džiau mergelę ant vieškelužėlio . . . 244 233 Dievienė

Močiute mano miela, mielai mane augi
nai, nemielam pažadėjai................

Močiute mano, senoji mano, ar leisi, ar

190 188 Puskepalaitė 1313(1363) 674

duosi savo jauną dukrelę..................... 47 72 Jarošaitė
Močiute mano, senoji mano, duok man 

valelę šį' rudenėlį................................
Močiute mano, senoji mano, leisk mane

336 307 Blažienė 11 701

valią šį rudenėlį....................................
Močiute mano, senoji mano, nesėk per

412 361 Teresienė 12 714

tankiai žalių rūtelių............................... 188 186 Kasiulienė 14 672
15, 16, 17 673

Močiute mano, senoji mano, nesėk per
tankiai žalių rūtelių............................... 189 187 Vidikytė

Močiute mano, širdele mano, prikelk 
anksti rytelį, gaideliams negiedojus

Močiutės dvarely augo liepelė, jos viršū-
278 260 Blažienė 20(20, 21) 691

nėlėj kukuoj gegelė............................... 684 573 Bakšaitienė 28(29) 766
29(30) 766

1276(1325) 766
Moterėlės, svočia parvažiavo, ritum, ri- 

tum, ritum, svočia parvažiavo . . .
Motinėle mano, širdužėle mano, kam pa

761 626 Bakšaitienė

žadėjai į vargų kiemą.......................... 603 512 Rinkytė 1227(1274) 747
1228(1275) 748

Motinėlė nemeilinga parduod dukrą už
berlinką, už arielkos stikliukėlį paža
dėjai dukterėlę.................................... 364 325 Daškauskienė

Motinėle tu mano, sengalvėle tu mano,
ar žadi leisti jauniausią dukrelę už 
vargdienio bernelio............................... 309 287 Juškytė 1179(1225) 698

Mudu du broliuku, kaip du karveliuku,
mudu išjodamu, mudu parjodamu im
sim vieną lelijėlę su savimi drauge 458 398 Sutkaitis

Mūs brolelių pulkai surėdyti, vienas vy
nas suole pasodintas......................

Mūs seselių pulkai surėdyti, viena vyną
488 426 Juškytė

: suole pasodinta.........................................
Mūsų seselė bijūnais dvarą šlavė, kas

486 424 Gotautienė

subatėlę jaunų svetelių laukė .... 
Mūsų seselė lelijoms kiemą šlavė, kas

581 493 Gotautienė.

subatėlę jaunų svetelių laukė .... 245 233 Norvilienė i
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Mūsų svoteliai — puikūs, neprasti: per 
lauką kai jojo, skurliai lakiojo . . 752 620 Dabkuvienė 30(31) 771

Naktį jūrės liūliavo, dieną rožės žy-
dėjo, o mūsų brolelis bėram žirge sė
dėjo ............................................................. 32 61 Aleksienė 31(32) 642

Naktį jūrės liūliavo, dieną rožės žydėjo, 
o mūsų brolelis bėram žirge sėdėjo 

Namo, namo, svotai begėdžiai: rūdija
365 325 Daškauskienė

pelija žagrelės jūsų .......................... 751 619 Samuolienė
Našleli seneli, ką sudūmojai, kad jauną 

mergelę pasidabojai...........................
Nedėk mums varinėlių, nelopysim kati-

482 420 Sadauskienė 1188(1234) 731

lėlių.............................................................

Neeik, sesele, puikiai, lelijėle, puikiai

767 629 Masaitienė

per anytos dvarą į vyšnių sodelį . . 

Nejok, berneli, pas tą siratėlę: netur tė-

402 353 Tumsienė

velio anei motinėlės...............................
Nejok, bernyti, pavasarį, atjok, bernyti,

366 326 Daškauskienė

rudenėlį.................... 87 106 Masaitienė 3(2) 654
1481(1543) 654

Nemunėly daug žuvelių, — eisva mudu
du broleliu pažvejoti.......................... 11 43 Gotautienė

Nepakarnūs svoteliai, su kepurėms stovit 
Nepūski, vėjužėli, neūžki, šiaurūnėli, kad

530 460 Viksvytė 1209(1256) 738

aš girdėčiau savo bernelį per laukelį 
atjojant................................................... 515 449 Gotautienė

Nepūsk, vėjeli, pavasarį, pūski, vėjeli, 
rudenėlį . ..........................................

Nesėskit, nesėskit, svoteliai, į suolą: mū
87 3(2) 654

sų suolai skylėti, mūsų katės — pra
garai ........................................................ 749 618 Totilytė

Nesislinkit, nesiglauskit, svoteliai, prie
sienos: mūsų sienos skylėtos, — iš
trauks jumis per sieną.......................... 540 466 Sadauskienė

Nesislinkit, nesislinkit, svoteliai, prie sie
nos: mūsų sienos skylėtos, ištrauks ju
mis per sieną......................................... 748 618 Juškytė, 

Anusienė 290(292) 771
Nesiženyčiau dvejus trejus metelius, 

pakol išeitų ta bagočiaus dukrelė . . 
Netoli leisiu, toli lydėsiu, lig dimijono,

317 294 Bakšaitienė 291(293) 699

rūtų darželio .......................................... 632 534 Bakšaitienė 1235(1283) 751

851



Neveski, berneli, iš girelės, — girios 
mergelės tinginėlės: jos storai verpia,
retai audžia.............................................. 368 327 Dievienė 1403(1462) 708

Neveski, broleli, tu vienturtėlės, miesčion- 
kos mergelės pataikūnėlės.................

Noriu miego, čiūčiulėlio, neturiu kur gul-

367 326 Sadauskienė

ti, jaučiu kieme mergužėlę, neturiu ką 
siųsti........................................................ 48 73 Dievienė

Nuo žirgelio puoliau, už ievelės tvė-
riau, — o ieva, ievele, slaunus me
deli ............................................................. 163 167 Blažienė 294(296) 66a

Nusišėriau sau žirgelį grynoms avižė-
lems, josiv mudu, brolužėli, mergų
žvalgavoti................................................... 162 167 Vasiliauskytė

Nusišėriau savei žirgelį, savei juodą
juodbėrėlį................................................... 369 327 Norvilienė

O ant jūružėlių, o ant maružėlių aug
žalias jovaružėlis su trimis liemenė
liais ............................................................. 134 146 Pavalkienė

0 ant lankos, ant rinkos, — ten šinkau- 
na karčema, šinkarkaitė yr jauna

O ant Vilniaus aukštų kalnų žalias rūtų

318 295 Blažienė 213(212) 69?

darželis................................................... 428 102(103) 716
103(104) 717

0 ar auksužėlis, ar sidabružėlis žemužėj 
ritinėjos...............................................

0 ar jau gieda raibieji gaideliai, ar bus

607 515 Viksvytė 1229(1276, 1277) 748

čėsas, tėveli, pas mergelę joti . . . 499 434 Bakšaitienė

O ar jau gieda raibieji gaideliai, ar jau 
čėsas, tėvužėli, joti pas mergelę . .

0 ar jau gieda raibi gaideliai, ar kėlė

498 433 Dievienė

kaimynužiai..............................................

0 aš išėjau, aš išvandravau nuo tėvelio,

164 168 Kuncienė 1709(1778) 668

nuo motinėlės . .......................... 33 61 Teresienė, 
Juškytė 104(105) 642

0 aš, išjodamas j didį vaiskelį, palikau 
mergelę margoje vygelėj.................

0 aš nenorėjau už bernužio eiti, o aš

135 147 Norvilienė

nenorėjau bernužio klausyti .... 191 189 Bokanienė
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O aš palaužiau raudonę rožę, žaliais šil
kais vyniotą, aš nepalaužiau savo šir-
dėlę ant vienturtės dukrelės .... 

O be šimto, be pusantro — nė iš baltų
370 328 Daškauskienė

rankų: mūsų sėta, mūs ravėta žalioji 
rūtelė........................................................ 548 471 Plaušiniukė

O gegute, ko kukavai, aukštai medy tu
pėdama ...............................................

O ir atlėkė raibas sakalėlis į sodą, pasi-
695 582 Dabkuvienė *

dabojo raibą gegužėlę sodely . . . 
O ir išjojo mūsų brolužėlis į giružę me-

371 329 Bakšaitienė 58(59) 708

džioti, o ir pagavo mūsų brolužėlį šer- 
žentų drauguolužiai .......................... 338 308 Cvirkienė

O ir pradėjo ruduoti rudenėlis, — liūd-
nas mūsų brolužėlis, liūdnas mūsų 
brolelis........................................................ 485 423 Kuncienė, 

Juškytė 1192(1238) 732
Ю ir prijojo pilnas dvaras svetelių, o ir

pristatė pilnas stainias žirgelių . . 265 250 Marcinkienė, 
Mockaitienė

Oi rūta, rūta, rūtytuže, oi, ko pavytai 
vasaružę ................................................

O iš kur jūs, svotai, leliumai, jūs il
83 95(96) 654

gaplaukiai, leliumai...............................
O iš kur, ponia svočia, iš kur tu, svo-

534 463 Blažienė

čiuke, gražiai pasirėdžius .... 
O iš kur tie seni svečiai, sesele mano,

740 615 Samuolienė

o iš kur tie seni svečiai, viešnele
mano........................................................ 372 330 Mikštienė 60(61) 708

0 iš kur tie svotai, leliumai, tie aukš-
takvietkiai, leliumai .......................... 533 461 Sopytė

C jau tavo tėvelis gul aukštajam kal
nely po žalia velėnėle.....................

O jei gerą vyrą gausiu, dievui dėka-
563 482 Mikštienė

vosiu, o jei kokį balamūtą, per am
želį verksiu.............................................. 470 411 Masaitienė

O jūs, susiedai, šalbieružiai mano, kam
paviliojot nuo manęs mergelę . . . 337 308 Juškytė 173(175) 702

174(176) 702
O kad aš augau pas tėvužėlį, o dukte

rėlė pas motinėlę...........................
O kad aš augau tarp susiedužėlių, tarp

195 193 Staniulytė

kaimynos bernelių, tarp visų augau, 
visus prilygau, tik vieno tenorėjau . . 413 362 Rugienytė
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0 kad aš augau tarp susiedužėlių, tarp
susiedų vaikelių, su visais augau, vi
sus prilygau, tik vieno tenorėjau . . 373 331 Gotautienė

0 kad aš buvau graži, mergužėlė pa
togi, reikėj tavei atjoti, žirgelį pa
ilsinti .................................................... 294 272 Venclovienė

0 kad aš buvau mažas mažiukėlis, vy- 
gužėlėj vygiuojams, miego nenorėjau 194 192 Bakšaitienė

O kad aš buvau pas motinužę, pas mo- 
tinužėlę viešnia viešėjau................. 192 190 Juškytė

0 kad aš ėjau, keliu keliavau nuo tė
velio, nuo motinėlės ... 168 171 Samuolienė 253(254)

O kad aš ėjau pro rūtų darželį, aš pa
mačiau sesužėlę žaliam rūtų daržely 303 280 Teresienė

254(255)
255(256)
256(257)
257(258)

258(259)
0 kad aš ganiau basa šile aveles, o ir 

atjojo iš Veliuonos ponelis .... 76 96 Gotautienė
0 kad aš ganiau brolio bėrus žirgelius, 

o aš pamačiau našlužį atjojantį . . 12 43 Norvilienė 259(260)

O kad aš ganiau šile baltas aveles, o 
aš pamačiau našlužį atjojantį . .

0 kad aš ganiau šile pilkas avužėles, 
o ir atjojo iš pilies dvarūnėlis . .

12

50 75 Gvildienė

260(261) 
261(262)

259(260)

’ O kad aš ganiau tėvelio palšus jau
čius, brolelio bėrus žirgus .... 

0 kad aš ganiau tėvelio šėmus jaučius, 
o aš pamačiau našlužį atjojantį . .

0 kad aš gėriau alų dar midų, dar ma
no galvelėj dar nėra nieko ....

12

12

374 332 Senkauskienė

260(261)

261(262)

0 kad aš gėriau dieną naktelę, aš savo 
protelio dar nepragėriau .... t

0 kad aš gėriau dieną naktelę, dar ma
no galvelėj dar nieko nėra ....

193

193 191 šopytė

265(266)
266(267)

262(263)
264(265)
265(266)
266(267)
270(271)

1491(1552)

669
669
670
670
670

696

635
635
636

635

635

636

675
675

674
674
675
675
675
676
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0 kad aš gėriau dieną naktelę, skaust 
man galvelė iš pagirėlių.................

0 kad aš jojau per buko -girelę, lau-
193 270(271) 675

žiau beržo rykštelę............................... 13 45 Sopytė 272(273) 636
273(274) 636
274(275) 636
275(276) 637

O kad aš jojau per lygų laukelį, per
žalią pūdymėlį ............................... 13 273(274) 636

274(275) 636
0 kad aš jojau per lygų laukelį pas 

jaunąją mergelę................................
0 kad aš jojau pirmą kartužėlį pas seną

13 275(276) 637

uošvužę, pas seną uošvę, o ji nerodė 
savo dukružėlės.................................... 136 148 Cvirkienė

0 kad išauštų balta aušrelė, kad užte
kėtų šviesi saulelė...........................

O kad vedys atjoja, blūdnai pasidaboja,
375 333 Antanas

piršlys žėdnoj adynoj jauną tekėt 
gundina................................................... 266 251 Tumsienė

0 ką jūs liūdit, jaunosios seselės, o ką
rymot ant rankelių, ką taip graudžiai 
verkiat ................................................... 196 194 Bakšaitienė

0 kas išmanė dailias daineles, jei ne 
tie galvočėliai.....................................

O kas mano bernužėlio sumislyta, o
376 333 Juškytė

kas mano dobilėlio sudūmota: aukse
lio žiedelį nukaldinti.......................... 85 104 Zilaitienė

— 0 kas šiąnakt per naktelę ant dvaro
bildėjo? — Ui, čia būta didžių ponų, 
išvežta seselė ......................................... 672 564 Bakšaitienė 1264(1313) 762

1265(1314) 762
0 kas tas kiemas, kas ne kiemužėlis, 

vis mane pakalbėjo ...... 
Ok mergyte, tu jaunoji, ko tu smūtna

451 392 Jarošaitė

čia vaikščioji .........................................
0 ko jūs, svoteliai, čionai atjojot: ar

599 308(310) 747

:' klauštis ikelelio, ar vieškelužio . . . 

0 ko liūdi, sesele, ko liūdi, o ko liūdi,
537 465 Blažienė

jaunoji, ko liūdi: ar ne tavo pirmos 
dienelės, ar ne tavo jaunasis bernelis 479 418 Gotautienė

O ko verki, sesele, ko verki, o ko verki,
jaunoji, ko verki: ar ne tavo jaunos 
dienelės, ar ne tavo jaunasis bernelis 478 417 Daškauskienė 1193(1239) 731
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O kurgi buvai, bernyti mano: ar ant jū-
rių maružėlių žuvelių pažvejoti . . 377 334 Gotautienė

O kur josi, brolužėli, šį miglotą rytme-
tėlį, ar negaila žirgelio ir šio tymo 
balnelio................................................... 378 335 Vidikytė 78(79) 709

85(86) 709
O kur tu buvai, bernyti mano, kur taip 

ilgai užtrukai.....................................
O kur tu buvai, mano bernužėli, kur taip

51 75 Staniulytė

ilgai užtrukai......................................... 62 84 Kazakauskienė 82(83) 648
83(84) 648

O kur tu buvai, mano brolužėli, kur taip 
ilgai užtrukai....................................

O kur tu josi, broleli didžturtėli, kur
84 103 Bakšaitienė

pasikėlei taip vėlai vakarėlį .... 
O mergyte, o jaunoji, ko rūsta taip

496 432 Bakšaitienė 1198(1244) 734

vaikščioji, — eisiv į darželį, kur ža
lios rūtelės.............................................. 599 507 Viksvytė 308(310) 747

O pakalnėj koplytėlė dar nemuravo-
ta, — ten vaikščiojo mergužėlė dar 
nevinčiavota.............................................. 197 194 Tumsienė

O pučdame, pučdamėli, gale lauko kar- 
čemėlė, gardus vynužėlis................

O rūta, rūta, rūta žalioji, n’ilgai ža
487 425 Gotautienė

liuok daržely ......................................... 83 102 Zaliukienė 95(96) 654
0 sakalai, sakalėli, tu aukštai lakiojai 
O šlaviau, šlaviau vejas, kiemužėlį, lau

328 96(97) 700

kiau jaunų svetelių............................... 490 427 Burkšienė
O tai ne dėkui tėvui motinėlei, kad ma

ne mažą valioj auginai................
O tu, apynėli, žalias puronėli, kol vie

379 337 Kučinskienė 36(37) 709

nas buvai, vaidužių nedarei .... 
O tu, kregždute lakūnėle, ką girdėjai la

591 499 Norvilienė

kiodama ...................................................
0 tu, liepa, liepa žalioji, graži tavo

82 101 Norvilienė

viršūnėlė................................................... 645 545 Norvilienė
0 už jūrelių, už marelių trys kazokėliai 

vaikščiojo ..........................................
O žirgeli, žirgai juodbėrėli, ar turėsi

311 305(307) 698

kojelėse macę . . 137 149 Kazakauskienė

Padėkdie, mergužėle, o ką veiki daržu
žėly . . .... 34 63 Mikštienė, 

Veličkienė 303(305) 642
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Pagiry girelės, gelsvi lineliai, ten mano
mergelė linelius rovė.......................... 98 117 Rimeįkytė

Pajuodėliai svotai, kokia jūsų svočia, ko-
kie svočios rūbai.................................... 723 604 Bačys 298(300) 770

Parves brolis jauną marčią sidabruotą, 
pažibuotą................................................

Pasėjau linelius lankoj, lankoj, parve-

381 338 Pavalkienė

džiau mergelę rankoj, rankoj . . . 

Pasidariau alutį tai gražų, geltoną, iš-

617 520 Juškytė 410(422) 749

sigėrus kriūzelaitį, balta bei raudona 382 338 Sopytė 401(413) 710

Pasimislyk, ponia svočia, ko už stalo 
sėdi pačioje kerčioje......................

Pasimislyk, ponia svočia, o ko mes čia

713 597 Blažienė

stovim, ko iš tavęs norim .... 714 598 Sopytė

Pasimislyk, ponia svočia, o ko mums rei
kia, mums jaunoms seselėms . . .

Pasisėdim, ponios mergos, pasisėdim,
712 596 Duobienė

pasisėdim, pasistovit, ponai svotai, pa- 
sistovit, pasistovit.......................... 532 461 Blažienė

Pas močiutę augau, valužę turėjau . . 
Pas močiutę augau, vargo n’išpažinau,

691 391(403) 767

kas dienelę valandėlę vainikėlį pyniau 
Pas močiutę užaugau, močiutė negailė

691 578 Zilaitienė 391(403) 767

jo, o kad reikia šalin išeiti, močiutė 
pagailėjo................................................... 578 491 Juškytė, 

Ručinskienė
Pas tėvelį augau, gryną duoną valgiau,

po stainelę vaikščiodamas, žirgelius 
žiūrėjau................................................... 198 195 Senkauskienė

Pašlaitėliais, pakraštėliais jauna mer
ga vaikščiojo, ji vaikščiodama, ji ulia- 
vodama žalius palėjus rinko .... 199 195 Barisienė

Pats pušį kirtau, pats laivą dariau, pats
mergužę perkėliau............................... 454 394 Pavalkienė

Paukštuti lakštuti, o kur tu lakiojai . . 
Penki šeši arė, niekad nesuarė, kai svo-

100 119 Staniulytė

čiukė atėjo, ji viena suarė .... 
Per daržą ėjau, kvietkelę skyniau, už

708 592 Norvilienė

kepurėlės dėjau.................................... 452 392 Bakšaitienė 217(216) 724
218(217) 724

Per lauką jojau, lygų laukužį, o ir pri
jojau uošvės dvaružį.......................... 380 337 Dailydalė

55. Lietuviškos svotbinės dainos. I 857



Per lauką jojau, lygų laukužį, — toli
leido mane mergužė.......................... 138 150 Rinkytė 224(223) 662

Per šilą jojau, šekelį pioviau, bėrą žir
gelį šėriau..........................................

Per šilelį jojau, šile šėką pioviau, ant
681 570 Cičirkienė 226(225) 765

juodo laivelio žirgelį pašėriau . . . 453 393 Juškytė 227(226) 724
228(227) 725
229(228) 725
231(230) 725

Per šilelį jojąu, šile Šėką pioviau, šilo 
vidurėly ugnelę sukūriau.................

Per šilelį jojau, šile šėką roviau, ant
99 118 Juškytė

jovaružėlio šekelį padžioviau . . . 
Pėtnyčioje žirgužį šėriau, subatoje pasi-

692 579 Gotautienė

balnojau, nedėlios rytelį iš tėvo dva
relio išjojau.............................................. 200 196 Juškytė 323(328) 676

Pyniau rūtą, pyniau mėtą, pyniau leli-
jėlę, pyniau savo jaunas dienas kaip 
žalias rūteles........................................ 469 411 Kučinskienė

Piršo mane kriaučiui, — širdis nedabojo,
pasiaubta vaikščiojau.......................... 267 252 Vidikytė, 

Cvirkienė 324(330) 687
325(331) 688

Po močiutės vartais, motinėlės vartais 
augo dygo žolynėliai, balti dobilėliai .

Po motinėlės stiklo langeliu alyvužė žy
414 363 Tomašauskytė

dėjo, po alyvėle, po šimtšakėle, stov 
dvi jauni seseli.................................... 201 197 Dailydalė 327(333, 335) 676

328(334) 677
Po ūlyčią, po žaliąją, rūtų darželaity, 

uliavojo graži merga po rūtų darželį . 
Prijojo kiemas svetelių, nepažįstamų

101 119 Anusienė

žmonelių, nor mane jauną prigauti, iš 
to kiemelio išvesti............................... 383 339 Daškauskienė

Privažiavo svetelių pilnas tėvo dvarelis
ir prisėdo svetelių pilni tėvo suoleliai 202 197 Totilienė

Pūtė vėjas, pūtė vėjas ąžuolą, ąžuolėlį 415 363 Patašiuvienė

Rudmėsėlę paskyniau, jos kotelį pamy
niau, aukštyn šokau, rankas plojau, 
rudmėsėlę garbavojau.......................... 668 561 Povilaičiukė

Rudmėsėlę paskyniau, jos šaknelę pamy
niau, aukštyn šokau, rankas plojau, 
rudmėsėlę garbavojau.......................... 669 561 Sadauskienė
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Rūpi, rūpi kelionėlė, — aš neturiu žir
gužėlio, kad ir turiu žirgužėlį, ale
mažą, nedidelį.........................................

Rūtą sėjau, prikalbėjau, ei kukū, dyk,
139 151 Mockaitienė

rūtele, dyk, žalioji, šiluogėlė žydi . . 
Rūteles sėjau ir žagtelėjau: kas mane

484 422 Staniulytė 1191(1237) 732

paminėjo................................................... 477 416 Dievienė 359(369) 730
360(370) 730

Sakalėlis paukštužėlis, aukštai lakioda-
mas, nuo vienos ant kitos naujienas 

nešiojo .... ............................... 339 309 Bakšaitienė. 361((372) 703
373(371, 385) 702

Sakė mane š okią, sakė mane tokią, sakė
mane ilgai miegant, darbelių nedir
bant ............................................................. 565 483 Zaliukienė, 

Gotautienė
Saulelei tekant žirgą pašėriau, saulei 

leidžiant balnojau...........................
Saulelė leidos, vakars netoli, čėsas bro-

384 339 Kemzuriukė

lėliams namučio joti............................... 59 81 Dabkuvienė 365(376) 647
365(378) 647

367(377,379) 648
Saulelė leidžias, vakars netoli, čėsas

broleliams namučiui joti..................... 385 340 Juškytė
Saulelė tekėjo, berželiai mirgėjo, mudu 

jaunu brolužėliu su žirgu kalbėjov .
Saulelė tekėjo, berželiai mirgėjo, mudu

140 151 Jokaičiukė

‘ mielu brolužėliu žirgelius balnojov . 14 45 Višinskienė 368(380) 637
369(381) 637
370(382) 637

Saule’ė tekėjo, berželiai mirgėjo, taisyk,
žirge, kojužėles, josiu pas mergelę . . 14 368(380) 637

Saulelė tekėjo, ten vanduo mirgėjo . . 
Sėdi broliai už stalelio, kaip dobilai

14 370(382) 637

žydi, o aš jauna seserėlė prie brolio 
Šalelės........................................................ 568 485 Kimontienė

Sėdi broliai už stalelio, kaip dobilai
žydi, o aš viena seserėlė prie brolių 
šalelės........................................................ 141 152 Masaitienė 1490(1551) 662

Sėd mūsų seselė už balto stalo, tėvelis
gale stalo.............................................. 561 480 Vidikytė 1211(1258) 742

Sėdo brolužėlis k;emely ant žirgelio, o ►
ir pamatė vainiką ašarose * . . . 472 412 Jonaitienė
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Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro langelį:
o kas atjoj viešu kelužiu....................

Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro langelį: o
522 454 Viksvytė 1206(1252) 736

kas ten atjoja didžiu kelužiu . . . 
Sėdžiu už stalo, rymau, žiūriu pro lan-

524 455 Daškauskienė 374(386) 736

gą, matau: atein mano bernužėlis su 
didžiu jaunimužiu ... 694 581 Samuolienė 379(391) 767

380(392) 768
1278(1327) 768
1279(1328) 768

Sėdžiu už stalo, žiūriu pro langą: o 
kas ten atjoja viešu kelužiu .... 

Sėjau rūtą ir kalbėjau, vai kukū, dyk,
319 295 Juškytė 1205(1251) 699

rūtele, dyk, žalioji, šiluogėlė žydi 307 283 Barisienė, 
Juškytė, 
Bakšaitienė

Sėjau rūtas į darželį, ir išdygo nėgelkė- 
lės, ir pražydo lelijėlės.................

Sėjau rūtas, sėjau mėtas, sėjau nėgelkė-
165 168 Bakšaitienė 381(393) 668

les, dygo rūtos, dygo mėtos, dygo 
nėgelkėlės.............................................. 474 414 Bačienė 1182(1228) 730

Sėjau rūteles per tris metelius, nė viena
nedygo ......................................... 473 413 Rugienytė 383(395) 729

384(396) 729
Sėjau rūteles tris devynias saujeles, iš 

tų devynių nė diegužis nedygo . . .
Sėjau rūtelių tris devynias saujeles, iš

386 341 Bakšaitienė 383(395) 710

tų devynių nė diegužis nedygo 52 76 Dabkuvienė 385(397) 646
* 440(461, 462) 647

Seniai nekenčia mane broleliai, nei svir
nely skrynelių.....................................

Seniai nekenčia manęs broleliai, svir
587 497 Jarošaičiukė

ne — margų skrynelių.......................... 585 496 Adomaitienė
Seniai nekenčia manęs broleliai, svir

ne — margų skrynelių......................
Seniai nekentė manęs motušė, nei skry

586 497 Norvilienė

nelių svirnely.........................................
Seredos rytelį sėdžiu už stalelio, žiūriu

588 498 Tamošaitė

veizdžiu pro langelį, nematau bernelio 
Seselė kiemą šlavė, šluodama. graudžiai

683 572 Venclovienė

verkė........................................................ 387 342 Dievienė 1257(1305) 710
1258(1306) 710

Seselė kiemą šlavė, šluodama graudžiai
verkė ........................................................ 664 558 Juškytė
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Seselė kiemą šlavė, šluodama graudžiai
verkė........................................................

Sesele lelijėle, ne vis suole sėdėki, ir
665 558 Baltrušaičiukė.

stačia pastovėki....................................
Sesele lelijėle, ne vis suole sėdėki, ir

562 481 Masaitienė

stačia pastovėki....................................
Sesele mūsų, jaunoji mūsų, tu atsiskyrei

563 482 Mikštienė

nuo seserėlių......................................... 627 531 Gotautienė
Seserėle mano, lelijėle mano, kas išpins 

kasužėles, nuries kaspinėlius . . . 
Seserėle mano, lelijėle mano, kas tavei

685 574 Daškauskienė

pagražėjo, kas tavei pagerėjo . . . 142 153 Sinkuvienė 446(469) 663
447(470) 663

Seserėle mano, lelijėle mano, kol viena
buvai, vaidužių nedarei, vaidų ne
darei ........................................................ 592 500 Daškauskienė

Seserėlės mano, baltos lelijėlės, pasta- 
tykit krėslužėlį.....................................

Siuntė mane motinėlė dunojaus vande-
142 447(470) 663

nėlio........................................................ 78 460(483) 652
Siuntė mane motinėlė į jūreles vande

nėlio . . ......................................... 78 98 Daškauskienė 321(326) 652
460(483) 652
469(492) 652

1507(1568) 652
Siuntė mane močiutė į jūres vandenėlio 77 97 Bakšaitienė 317(323) 651

318(322) 651
319(324) 651
320(325) 651

Siuntė mane močiutė į jūres vandenėlio 81 100 Kasiulienė 312(314) 653
313(315) 653

Siuntė mane motinėlė į girią uogelių . 
Siuntė mane motinėlė mažą mergą ieš

404 354 Maslauskienė 468(491) 713

koti, ak man, bėda man, maža mano 
dalužė........................................................ 343 311 Norvilienė

Siuntė mane motinėlė į šilą uogauti . . 
Siuntė motinėlė, mano širdužėlė, j jūres

404 468(491) 713

vandenėlio.............................................. 78 321(326) 652
Sklydur lydur vainikėlis po tėvelio 

margą dvarą.....................................
Stov žirgeliai pabalnoti, kamanėlėms

340 309 Vidikytė 449(472) 703

pažaboti, prie rūtų darželio, prie nau
jųjų vartelių......................................... 102 120 Rimeikytė
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Stov žirgeliai pakinkyti, ant dvarelio 
pastatyti, seniai čėsas, čėsas į vežimą
sėsti .............................................................. 341 310 Blažienė 453(476) 703

454(477) 704
455(478) 704

Stov žirgeliai pakinkyti, ant dvarelio
sustatyti, jau sesutei čėsas į vežimą 
sėsti ........................................................ 342 310 Senkauskienė

Sukukavo gegužėlė, aukštam medy tu-
pėdama................................................... 698 584 Gotautienė

Susidūmojo šilkelis su stygele, susikal
bėjo bernelis su mergele.................

Susiedai, šalbieružiai mano, kam pavilio-
15 46 Sadauskienė 1341(1394) 638

jot nuo manęs mergelę..................... 337 173(175) 702
174(176) 702

Susijojo trys berneliai pas tą vieną 
mergužėlę..........................................

Susiraski, ponia svočia, o ko mumis
54 78 Sadauskienė

reikia, mums jaunoms seselėms . . . 
Susirinko ' baudžiauninkai karčemužėj

727 606 Didžpinigaičiukė

gerti ........................................................ 53 77 Didžpinigaičiukė
Susirinko penkios moters pyragėlių malti 
Susisėskit, susisėskit, svoteliai, į suolą,

711 595 Plaušiniukė

pažiūrėsim, pažiūrėsim, kokios svo
tų akys................................................... 535 463 Duobienė

Sutemo tamsiai, nulijo dargiai, bridau
juodą purvelį......................................... 143 154 Juškytė 176(178) 663

177(179) 664

Svočios pyragai labai balti, mūsų duona 
dar baltesnė..........................................

Svočiuke rože, svočiute lelija, kodėl ta
’ 742 615 januškytė

vo akytės, akytėlės paledrytėš tam- 
tedrytės taip juodos............................... 735 611 Blažienė

Svočiuke rože, svočiuke lelija, kodėl ta
vo, kodėl tavo pagurklėlis gurkso . .

Svočiuke širdžiuke, gyreis bagota, labai
734 610. Sinkuvienė

turtinga................................................... 729 607 Juškytė
Svoč’utė ėjo per sodą, svočiute bėrė ra- 

sodą. Svočios rasoda nedygo . . .
Svočiute, gerk, gerk, širdele, gerk, gerk,

721 603 Norvilienė

Tusias tavei, svočiutėle, į patį dugną 
Svočiute rože, svočiute lelija, kodėl tavo,

724 605 Masaitienė

kodėl tavo kepurėlė graži . ... 733 609 Juškytė
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Svotukai broliukai, o ar tu vedęs, ar
dar nevedęs .............................................. 760 625 Dabkuvienė

Svotukai mažasis, per kur atjojai . . 536 464 Gotautienė 178(180) 739
Svotukai mažasis, per kur atjojai . . . 

Svotuti mažasis, kelme tupėjai, vaikus

747 617 Gotautienė

perėjai........................................................ 746 617 Palaitienė

Salia kelelio vieškelėlio augo jauna 
dukrelė pas seną motinėlę .... 

Salia kelio vieškelėlio auga žalias ąžuo-

234 225 Dabkuvienė 183(185) 681

lėlis..............................................................
Sal'a kelio vieškelėlio augo žalia lie-

1 35 Vidikytė

pužėlė........................................................ 649 548 Rinkytė 187(189) 754
1250(1298) 754

Salta žiemelė, šalts rudenėlis, šalta ma-
nei vienam gulėti.................................... 648 547 Blažienė 1249(1297) 754

Salta žiemelė, šalts rudenėlis, šalt man 
vienai gulėti.....................................

Šen dūravęs, ten dūravęs piršlys po ka-
35 63 Didžpinigaičiukė

marą susitiko seną bobą, tarė, kad 
mergelė................................................... 551 474 Blažienė

Šen dūravęs, ten dūravęs piršlys po ka
marą, žiūri piršlys į aruodą, rado rudą 
katę.............................................................. 552 474 Samuolienė

Šėriau, šėriau žirgužėlį per dvejus me
telius, dėl to šėriau juodbėrėlį, kad jis 
gražus būtų ......................................... 389 344 Sopytė 198(449) 711

433(451) 711
Šėriau žirgelį tris nedėlias, balnojau žir

gelį per tris dienas............................... 305 282 Samuolienė 434(452) 697
Šėriau žirgelį per rudenėlį, kas subatos 

rytelį savo bėrą žirgelį pamuštravosiu 
Šėriau žirgužėlį per nedėlmetėlį, josiu,

16 47 Norvilienė 1440(1501) 638

josiu pas mergelę............................... 388 343 Didžpinigaičiukė
Šėriau žirgužėlį visą rudenėlį, — pave

lyki, motinėle, pas mergelę joti . . . 
Serki, tėveli, bėrą žirgelį, aš josiu pas

236 226 Norvilienė 1397(1456) 682

mergelę................................................... 80 99 Bakšaitienė 437(456) 653
Šerk, tėveli, man žirgelį, jau ūsiukai

randasi ir mergytės glaudžiasi . . . 
Šerk, tėveli, man žirgelį, šerk, senasis,

253 435(453) 685

juodbėrėlį, kai nušersi, pabalnok, ka
manėlėms pažabok .............................. 253 239 Rimeikytė 435(453) 685
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Šią naktelę per naktelę dvarelis dunzgė- 
jo, o čia būta didžių ponų, išvežta
dukrelė ............................... 682 571 Viksvytė 200(198) 

1273(1322)

765

765
Šią naktelę per naktelę miego nemiego

jau ..........................................................
Šią nedėlėlę per nedėlėlę bėrą žirgelį šė-

682 200(198) 765

riau............................................................. 464 403 Didžpinigaičiukė

Šią nedėlėlę per nedėlėlę, — subatoje
po pietų savo bėrą žirgelį išmutravo- 
siu............................................................. 235 226 Blažienė 424(440) 682

Siaurus vėjas rugius sėjo, o Mikita už- 
akėjo.....................................................

Šią vasarėlę — pas motinėlę, o rudenė

576 489 Norvilienė

lį — pas anytėlę....................................

Sį rudenėlį per rudenėlį rūsti mano šir

621 524 Dievienė 426(442) 750

delė ............................................................. 275 257 Bakšaitienė 121(122) 691
Šokinėja žvirblis po ūlyčią, tas slaunus 

paukštelis, tas žvirblelis.................
Šokinėjo tribuliavo apie mane jauną,

736 611 Daškauskienė

man vainikas ne ant vieko, o berniu
kas cielam viekui............................... 671 562 Blažienė 1263(1312) 762

Sokin mudrin broliai žirgus, sakė — ne
mokantį, — ir pririšo žirgužėlį prie 
rūtų darželio......................................... 103 121 Dabkuvienė, 

Juškytė
Suniukai sulojo, svetukai sujojo, bene čė-

sas, seserėle, į vinčių važiuoti . . . 608 515 Toti liuke

Tai anksti kėliau, tai vėlai guliau, bėrą
žirgą balnojau, abrakėliu pašėriau . . 403 354 Senkauskienė

Tai didi dyvai, didi stebuklai, kad trys 
mane norėjo..........................................

Tai jums, svotai, ne gyliukis, tai jumis,
246 234 Gotautienė

tai jumis nė suolelio nėra .... 
Tai jums, svotai, ne gyliukis, tai jums,

529 459 Masaitienė

svotai, ne gyliukis, tai jums, tai jums 
nė suolelio nėra.................................... 528 459 Norvilienė

Tai jums, svotai, ne gyliukis, tai jums, 
tai jums nė suolelio nėra.................

Tai man rūpi rudenėlis, kur aš gausiu
541 466 Cičirkienė

mergužėlę . .................................... 75 96 Dabkuvienė 128(129) 650

864



Tamsioji naktelė, šaltoji raselė, ak, neži-
nau, nežinojau, kur mano mergelė . . 230 221 Pocalė

Tamsužė temo, žirgužj šėriau grynomis 
avižėlėmis.......................................... 700 585 Sopytė

Tekėk, dukra, už kriaučiuko, dukružėle, 
už kriaučiuko..................................... 274 256 Senkauskienė

Tekėk, mergyte, už manęs, balta lelijėle, 
už manęs: tu sunkių darbelių nedirbsi, 
kalne rugelių nepiausi...................... 391 346 Cičirkienė

Tėvyti mano, senasis mano, šerk man 
bėrą žirgelį, o kai nušersi bėrą žirge
lį, uždėk tymo balnelį...................... 17 48 Blažienė 140(141)

Tykiai tykiai Nemunėlis eina, dėl to ty
kiai, kad už seno eina...................... 390 345 Adomaitienė

Treji gaidžiai negiedojo, kad močiutė 
vaikščiojo................................................ 392 346 Vidikytė 149(150)

Treji gaidžiai negiedojo, kai močiutė kė
lė, atsikėlus uliavojo, sūnelius kilnojo 212 205 Juškytė 150(151)

Trepu, trepu kaip treputė, mano pati 
kaip bitutė, ką tu, bala, pasenai, — va
kar vedžiau, neseniai........................... 670 562 Januškytė

151(152)
152(153)

Tris nakteles nemiegojau, ant žirgelio 
perrymojau.......................................... 229 221 Salkuvienė 153(154)

Tu įsibauski, brolau, žirgelį, kelužį ke
liaudamas, pas mergužę jodamas . . 36 64 Bakšaitienė 155(156)

Tu mano mergužėle, mergele lelijėle, tai 
aš tavim gėrėjaus, kai per aslelę ėjai . 225 217 Gotautienė

Tu mano seserėle, baltoji lelijėle, pasi- 
dūmok tu savei, ar nebus gaila tavei . 613 518 Masaitienė

Tu mano seserėle, sesele gulbužėle, ar 
nori vargą vargti, vargelį pamatyti . 393 347 Sviderskienė 157(158)

Tu mergyte, tu jaunoji, ko taip smūtna 
vis vaikščioji: ar rūteles sėjai svetimoj 
šalelėj..................................................... 606 514 Dabkuvienė

Tupi gegužėlė, lakštingalužėlis ant pu
tinėlio žiedo.......................................... 306 283 Tereslenė 1760(1831)

Tu piršliukai, tikras melagėli, sakeisi 
gyreisi daug sūnelių turįs................. 764 627 Blažienė

Turiu brolį kalviuką, nukals vario tiltu
ką, aš tuo tiltu tekina pas motinėlę 
verkdama................................................ 395 348 Bakšaitienė
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Tur močiutė margą dvarą, vyšnelių so
delį, tam vyšnelių sodužėly rūtelių
darželis................................................... 227 219 Viksvytė

Tu senas diedeli, tu nori ženytis . . . 
Tu, svočiutė, — tikra melagėlė: sakeisi

492 429 Blažienė 1194(1240) 733

gyreisi daug sūnelių turint . ... 
Tu svotukai mažasis, kiaulių migy ras-

715 598 Teresienė

tasis, dėl ko mane nelankai ir širde
lėj nelaikai.............................................. 762 626 Blažienė

Tu svotukai tinginy, tavo batai šiaudi-
niai, šiaudų batai, virkščių padai, ir tie 
patys žyčioti.............................................. 745 616 Kasiulienė

Ui, bėda, bėda, bėda prie bėdos, kad 
mergužė už vandens......................

Ui dievulėliau, ką dabar darysiu: nutro-
396 348 Bakšaitienė

tijau vainikėlį žaliųjų rūtelių . . . 690 578 Plaušiniukė
Ui, kytra mandra mano uošvužėlė, — ji 

ne taip kytra, kaip išmintinga . . . 
Ui, ui, ui dievai, dievulėliau mano, žada

399 350 Bakšaitienė 169(171) 713

mane tėvužėlis jauną ženydinti . . . 
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, aš

429 375 Samuolienė 690(725) 718

šiuos metelius vargely buvau . . . 
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, ką aš

223 683(718) 680

jauna sulauksiu . ...............................
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, kad la

312 290 Staniulytė

bai vargios mano dienelės .... 223 216 Veličkienė 683(718) 680
684(719) 680

Ui, ui, ui dievai, dievuliau, varginos 
mano dienužės.....................................

Ui, ui, ui dievulėliau, dievuliau varguo
705 589 Gotautienė

lėlių, ar dievo duota, laimužei lemta 
man taip toli mergelė.......................... 19 50 Daškauskienė 691(726) 639

Ui, ui, ui. ui, ką daryti, reik man stoną
permainyti, tik nežinau, o kur yra dėl 
manęs mergaitė čyra .......................... 20 50 Norvilienė 496(521) 639

Uosio tvorą išlaužė, žolynėlius išmy
nę, — pasakyki, mergužėle, kaip tie 
žydi žolynėliai......................................... 544 469 Juškytė

Užaugino mane motinėlė, užaukavo ant 
baltų rankelių.....................................

Užaugino motinėlė sau vieną sūnelį, sau
21 53 Blažienė

vieną sūnelį darbininkėlį . .... 232 223 Dabkuvienė
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Už jūrelių marelių augo žali jovarai,
ten bernytis vaikščiojo, midaus gor-
čių nešiojos..............................................

Už jūrelių, už marelių nulijo, nusnigo,
228 220 Masaitienė 700(735) 681

su jaunuoju bernužėliu bekalbant, be
šnekant ........................................................ 55 78 Samuolienė

Už jūrelių, už marelių trys kazokai kor
toms ėjo...............................................

Už jūrių marelių, už Nemuno, ten augo
311 289 Sadauskienė 305(307) 698

rūtelės kaip avižos...............................
Už jūrių, už marių, už vandenėlių, be

463 705(740) 727

vėjo ievelė šakeles lenkė..................... 467 406 . Blažienė 662(696) 728
653(697) 728

Už jūrių, už marių, už vandenėlių derėjo 
dirvelė baltus linelius......................

Užmušiau žvirblį, išviriau širdį, — pra-
463 402 Sinkuvienė 705(740) 727

šom, svoteliai, pasisylyt, mūsų patro- 
vėlės nepadyvyt.................................... 758 623 Plaušiniukė

Už stalelio sėdėdamas, pentinėliu skam
bindamas, mergeles viliojau ....

Užritino akmenėlį ant svirno durelių,
. 22 54 Sopytė 665(699) 639

užrakino svirno duris su aukso rak
teliu ............................................................. 654 551 Vidikytė 1253(1301) 756

Užsidegčiau tris žvakeles, pažiūrėčiau į 
akeles, ar bus mano lygi.................

Užteka saulelė per žalią giria, per žalią
650 549 Kasiulienė

girelę, per pušynėlį............................... 430 376 Juškytė 110(111) 718
Užteka saulužė, daulėliu, lėliu, aplinkui 

dangužį, daulėliu...................... : .
Užteka saulužė, daulėliu, lėliu, aplinkui

637a 539 Dabkuvienė

dangužį, daulėliu.................................... 637 538 Gotautienė 109(110) 751

Vai, ai, ai, ai, ką daryti, reik man sto
ną permainyti......................................... 20 496(521) 639

Vai jūs, broleliai, jauni kraifvežėliai, 
pamažu vežkit margas skryneles . . .

Vai, kad aš ėjau per didį kiemelį, per di
590 499 Gotautienė

dįjį kiemužėlį, pro bagočiaus langelį . 
Vaikščioj mergos vingių vingiais ir pa

97 116 Valaitienė

metė nėrinėlį.........................................
Vaikščioj sena močiutė po margąjį dva

233 224 Baltrušaičiukė

relį, vaikščiodama dūsavo, sūnytėlius 
kilnojo........................................................ 210 203 Rumšienė
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Vai, teka, teka, Nemunėlis teka, dėl to
teka, dėl to teka, kad seselė verkė . . 394 347 Pauriukė

Vai, žinau, žinau, ale nesakau: ten aug 
mano mergužėlė, kur rūtelių darželis . 

Vakar dieną aukštam svirne trys mergy-

56 79 Dabkuvienė

tės šilkus suko......................................... 18 49 Sutkaitis
Vakar gėriau, girta buvau, dukrelę pa

žadėjau .....................................................
Vakar vakarėlį vandeny mirgėjo, — ai,

209 202 Dailydalė 477(500)

ten girdė du broleliu bėruosius žirgelius 
Valgykit, svotukai, mūs gardūs burokai:

57 79 Sopytė 479(502)

du stukučiu mėsos ir ragučiai ožkos . 538 465 Gotautienė
Valgykit, valgykit, svoteliai mano, ne- 

kraukit, nekraukit kišenių savo . . .
Valgykit, valgykit, svoteliai mūsų, ne-

755 621 Cvirkienė

kraukit, nekraukit kišenių savų . . . 542 467 Masaitienė
Važiavau lauku, važiavau antru, n’įkal- 

binau mergelę.....................................
Vėlybi svoteliai, vėlybi, vėlybil Kas ju-

224 216 Dabkuvienė 481(504)

mis, svoteliai, vėlino, vėlino .... 
Veliuonos miestas dideliai varaunas,

525 456 DaŠkauskienė

tarp vandenų stovi, lygiai kaip ir 
Kaunas................................................... 219 212 Samuolienė 487(512)

Vidury girelės žalias ąžuolėlis, ai ąžuo
lėli, žada tave kirsti...........................

Viena seselė brolelį rengė, antra žirgą
220 213 Masaitienė 486(511)

balnojo, o ši trečioji mano seselė man 
vartelius atkėlė......................................... 553 474 Kazakauskienė 484(509)

Vilniaus miestas apipraunas, tarp van
dens stovi lygiai kaipo Kaunas . . .

Vilniaus mieste gražus daržas, tame dar
219 487(512)

že žalia rūta . . 428 374 Sviderskienė 102(103)
103(104)
488(513)

Vynos, vynos, broleli, vynos, duokit jam 
vyno, kad nerand vienos................

Vis geriam, vis geriam, vis yra, vis žiū
555 476 Masaitienė

rim, vis žiūrim, vis pilna....................
Visi paukšteliai susirinko, beržo šakelės

213 207 Samuolienė

nulinko ...................................................
Visos mergos, visos sesės, visos su vy

221 214 Dabkuvienė

reliais, o aš viena vargdienėlė, o aš 
be vyrelio . 247 234 Vidikytė
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Visos sesės, visos sesės, visos su vyre
liais, tik aš viena seserėlė, tik aš vie-
na vargdienėlė, viena be vyrelio . . 

Vui, ui, ui dievulėliau, dievuliau varguo-
254 240 Didžpinigaičiukė

lėlių, ar dievo duota, laimužei lemta 
man taip toli mergelė......................... 503 438 Juškytė

Žada mane motinėlė už kriaučiuko ber
nužėlio ....................................................

Žada žvirblis dukter duoti, žad alų da-
400 352 Viksvytė 1127(1172) 713

ryti: iš pusantro miežio grūdo penkias 
bačkas pyvo .............................................. 631 533 Staniuliukė 1234(1282) 751

žalias medelis kadagys, kadagys, girias 
kavalierius — ne našlys, ne našlys . 

žalioje lankelėj auga liepelė, ten vargų
248 235 Gotautienė

mergelė linelius rovė..........................
Žalioj girioj lygi pieva, toje pievoj

398 349 Bakšaitienė 1136(1181) 712

ąžuolėlis...................................................
žalioj lankelėj balti dobilėliai, — uliavojo

214 207 Veličkienė

dvi seseli, šienelį grėbdami .... 308 284 Blažienė 1132(1177) 697
1133(1178) 698

žali žolynėliai, balti dobilėliai, — viešu
keliu ponai joja, vieškeliu bajorai . . 63 85 Makarienė

žyd girioj avikamša, pūdymužy atolai, 
žalioj lankoj dobilai...........................

žiūrėk, sesele, pro zerkolo langelį, ar
397 349 Pauriukė 672(707) 712

toli aria broliai pūdymėly ... 222 214 Dievienė 676(711) 680
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ТОМ I 
На литовском языке

Techn. redaktorius V. Serapinas. Korektorė /. Meciūnaitė
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PASTEBĖTOS KLAIDOS

Išspausdinta Turi būti

250 psl. 263 daina 18 posmas 2 eil. 
Važiuosiu pas močiutę. Važiavau antrą,

345 psl. 390 daina 10 posmas 2 eil. 
Kad už seno eina. Kad už jauno eina.

395 psl. 455 daina 1 posmas 1 eil.
Dukrelė augino, Dukrelę augino,


