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PRATARMĖ

Liudvikas Rėza — pirmasis lietuvių liaudies 
dainų rinkėjas, leidėjas ir tyrinėtojas. Šiuo tar
pu dar neturime pilno jo tautosakinių darbų lei
dimo. Ligi antrojo pasaulinio karo jo darbų rank
raščiai buvo Karaliaučiaus valstybiniame archyve. 
Per karą archyvas labai nukentėjo, ir L. Rėzos 
rankraščiai jame neišliko. Kai ką iš L. Rėzos 
rankraštinio palikimo turi Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija. Čia ryžtamės paskelbti visa, kas iš 
tautosakinio L. Rėzos palikimo yra išlikę.

L. Rėzos liaudies dainų leidinį sudarys dvi 
dalys. Į pirmąją knygą įeis tai, ką pats L. Rėza 
spaudoje paskelbė, o į antrąją — jo neskelbtieji 
dalykai: dainos, laiškai ir pasisakymai tautosa
kos klausimais. Pirmoje leidinio dalyje pakarto
tinai skelbiamas populiariausias ir reikšmingiau
sias L. Rėzos darbas — ,,Dainos oder Litthau- 
ische Volkslieder".
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1825 m. išėjusios iš spaudos L. Rėzos „Dainos" 
sudomino lietuvių, vokiečių ir kitų tautų rašyto
jus ir mokslininkus. Žurnaluose pasirodė eilė re
cenzijų, paminėjimų bei apžvalgų. Iš L. Rėzos 
vokiško vertimo dainas į čekų kalbą išvertė P. L. 
Celakovsky. Čekiškas L. Rėzos dainyno vertimas 
buvo atspausdintas Prahoje 1827 m. Atskiros 
dainos po to buvo verčiamos į lenkų, rusų ir ki
tas kalbas. L. Rėza ketino išleisti naują savo 
„Dainų" leidimą, bet iki mirties nesuspėjo, ir 
šis darbas atiteko jo mokiniui ir lietuvių kalbos 
lektoriui Karaliaučiaus universitete F. Kuršaičiui,

F. Kuršaičio leidimas išėjo 1843 m. Berlyne. 
Knygos pratarmėje sakoma, kad 1825 metų L. Rė
zos dainų rinkinys tuoj pat buvęs išplatintas. Ir 
nenuostabu: pirmasis dainų rinkinys, padėjęs tvir
tus pamatus lietuvių tautosakos rinkimui, stu
dijavimui ir leidimui, dėl savo populiarumo greit 
virto reta knyga.

F. Kuršaitis, pakartotinai išleisdamas L. Rėzos 
dainų rinkinį, tituliniame puslapyje pažymėjo, 
kad dainos „peržiūrėtos, patikslintos ir pagerin
tos". Jis labai atsargiai, atsižvelgdamas į dainų 
specifiką, taisė L. Rėzos dainų tekstų ir vertimų 
kalbą. Iš fonetinių ir morfologinių taisymų ma
tyti r jog P- Kuršaičio tikslas buvo daugiau priar
tinti dainų kalbą prie bendratautinės lietuvių 
kalbos ir padaryti jas suprantamas daugumui 
skaitytojų. Jis pertvarkė ir knygos struktūrą.
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Knygos pradžioje įdėjo turinį ir sunumeravo dai
nas. Iš pabaigos į pradžią atkėlė L. Rėzos „Lie
tuvių liaudies dainų tyrinėjimą", o „Pastabas" 
paliko pabaigoje. Tyrinėjimo tekste, dainų pava
dinimus su puslapių nuorodomis pakeitė dainų 
numeriais.

1935 m. Kaune išėjo trečiasis L. Rėzos dainų 
leidimas, paruoštas M. Biržiškos.1 Siame leidime 
dainų tekstų rašyba pakeista dabartinės lietuvių 
kalbos rašyba, bet palikta originalo fonetika ir 
formos. Leidinyje sukaupta daug mokslinės 
medžiagos. Jame sužymėti dainų atskirų žodžių 
arba jų formų pakeitimai įvairiuose leidiniuose, 
dainų vertimai į kitas kalbas, išrinkti variantai, 
pasitaiką rankraščiuose ir išleistuose lietuvių 
tautosakos rinkiniuose, duota L. Rėzos biografija 
ir „Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimo" vertimas 
į lietuvių kalbą. Į vertimą perkelti kai kurie 
F. Kuršaičio pataisymai ir, be to, jis papildytas 
citatomis iš tyrinėjamų dainų (to L. Rėzos origi
nale nebuvo). Įvadiniame straipsnyje duodama 
žinių apie L. Rėzos dainų rinkėjų surinktas, už
rašytas ir jam atsiųstas dainas, apie L. Rėzos dai
nų tyrinėtojus, vertėjus ir platintojus. Tai aka
deminis leidinys, kuris gausiai skaitytojų masei 

1 Liudo Rėzos Dainos, pirmojo lietuviško dainyno III lei
dimas, 1 dalis, Vytauto Didžiojo Universiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakulteto leidinys, Kaunas, 1935 m. 170 psl.
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nebuvo patogus tiek savo forma, tiek turinio su
tvarkymu, ir todėl plačiau nepaplito.

L. Rėzos 1825 m. dainyne tik 7 dainos atspaus
dintos su melodijomis, visos kitos be melodijų. 
Nors tai gana stambus trūkumas, bet dainynas 
ir dabar dar nenustojęs savo mokslinės ir me
ninės vertės.

Sis, ketvirtasis, L. Rėzos dainyno leidimas tai
komas tiek tyrinėtojams, tiek plačiajai visuome
nei ir mokyklai. Jis daug kuo skiriasi nuo antrojo 
ir trečiojo leidimų. Visų pirma, jo poriniuose 
puslapiuose duodamas fotografuotinis pirmojo 
(1825 m.) leidimo dainų tekstas, o neporiniuo
se — į dabartinę literatūrinę kalbą transponuo
tasis tekstas; praleidžiama dainų vertimai į vokie
čių kalbą.
v L. Rėzos dainos surinktos Tilžės, Ragainės, 
Pilviškių, Stalupėnų apylinkėse; jose žymu aukš
taičių vakariečių tarmės ir pajūrio žvejų šnektos 
elementų.

Transponuotame tekste rašyba ir tarminė fo
netika keičiama dabartinės literatūrinės kalbos 
rašyba ir fonetika. Kiek leidžia dainos metras 
ir ritmas, didžioji dalis tarminių žodžio formų 
keičiama literatūrinės kalbos formomis. Atsižvel
giant į dabartinę vartoseną, keičiami daiktavar
džių, veiksmažodžių, būdvardžių kamiengaliai, 
svetimi literatūrinei kalbai (širdelis — širdelė, 
šiauras — šiaurus, žydą — žydi ir pan.) ir seno
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sios tarminės linksnių ir asmenų galūnės. Vieto
je įvardžio ma, tav, sav, prieveiksmio tikt ir prie
linksnio nu, nuog vartojama man, tau, sau, tik ir 
nuo.

Išlaikoma dainų leksika (archaizmai, skoliniai, 
tarminiai žodžiai) ir sintaksė (linksnių ir prie
linksnių vartojimas).

Saugomas eilutėje skiemenų skaičius ir atsi
žvelgiama į ritmą, kuris dažnai neleidžia keisti 
tarminės galūnės, pvz.i

Amžinai, 
Niekadai 
Nuo jo atsikreiptis. (48 psl.)

Elizijos, kontrakcijos, sutrumpėjimai aiškumo 
dėlei vietomis pažymimi apostrofu, bet apostrofas 
nededamas ten, kur įprastinis tarminis galūnės 
trumpinimas savaime suprantamas.

Originalo tekstų skyryba keičiama, bet į ją 
atsižvelgiama tiek, kiek ji padeda nustatyti dai
nos prasmę. Padaryti pakeitimai išnašose arba, 
specialiuose paaiškinimuose neaptariami, nes jie 
aiškiai matyti, palyginus greta vienas kito esan
čius tekstus.

L. Rėzos „Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimo'' 
vertimas paimtas iš trečiojo leidimo, bet pašalinti 
originalo iškraipymai. „Pastabos" išverstos nau
jai, nes trečiajame leidime jos buvo išsklaidytos 
išnašose ir, be to, išverstos suarchainta lietuvių 
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kalba, tariamai norint priartinti ją rėziškai kalbai, 
kad ji „perdaug neatšoktų nuo tų dainų kalbos".

Šio leidinio gale pridedama mokslo reikalui 
L. Rėzos „Dainų" vertimų ir variantų bibliografi
ja. Joje lenktiniuose skliaustuose žymimas nuro
domo veikalo antrojo leidimo puslapio numeris, 
o laužtiniuose — melodijos numeris.



LIUDVIKAS RĖZA

(1776—1840)

Liudvikas Rėza buvo aktyvus labai reikšmin
gos ir prieštaringos epochos žmogus. Jis pergy
veno didžiąją prancūzų revoliuciją, tos revoliu
cijos „susitaikymą su dangum“, Napoleono Bo
naparto karus, jų atneštą okupaciją, išsivadavimą 
iš okupacijos ir reakcijos įsigalėjimą. Revoliu
cija, feodalinės santvarkos sugriovimas, išsivada
vimas iš tautinės priespaudos ir reakcijos grįži
mas — kokie tai nesutaikomi dalykai. Jie veikė 
žmones ir jų pažiūras.

Revoliucija „sutaikyta su dangum“, Napoleo
nui Bonapartui pasirašius konkordatą su popie
žium Pijum VII. Sukilusios liaudies išguita katali
kų bažnyčia tuomet grįžo į Prancūziją. Taurieji 
Prancūzijos patriotai, griovę Bastiliją ir šturmavę 
karaliaus rūmus, keikę popiežių ir naikinę vie
nuolynus, negalėjo dabar nepajusti apmaudo.

Žmonės, kurie kovojo dėl pavergtųjų tautų 
išsivadavimo, nepritarė grobikiškiems ir engė- 
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jiškiems Napoleono Bonaparto karams. Jie stojo 
prieš Bonapartą ir bonapartizmą ir tuo pačiu ne
noromis darėsi savo priešų — Burbonų restauraci
jos ir „šventosios sąjungos" — didžiausių reak
cijos apraiškų sąjungininkais.

Tokia giliausių prieštaravimų kupina epocha 
sudarė palankias sąlygas romantizmui tarpti li
teratūroje ir mene.

Romantizmas tuomet buvo idėjinis ir meninis 
judėjimas, kuris keitė apšviestojo absoliutizmo 
ideologiją. Romantizmas gimė kaip liaudies masių 
išsivaduojamasis judėjimas, sukeltas prancūzų re
voliucijos prieš feodalizmą ir tautinę priespaudą. 
Kartu tai buvo ir plačiųjų visuomenės sluoksnių 
nusivylimas sparčiai kylančiu kapitalizmu. Pama
žu plito masėse įsitikinimas, kad revoliucijos 
paskleistų šūkių „laisvė, lygybė, brolybė" kapi
talizmas neįgyvendins. Dėl to kilo neigiama pa
žiūra į to meto tikrovę, stiprėjo kapitalistinės 
civilizacijos su naujomis liaudies masių paver
gimo formomis kritika. Kaip XVIII amžiaus švie
tėjai tikėjo į besąlyginį istorinį progresą, taip 
romantikai vienašališkai matė tik tamsiąsias ir 
neigiamąsias kapitalizmo puses. Romantikai ieš
kojo naujų idealų, kurie buvo pilni nerealių 
svajonių. Vieni iš jų savo svajones kreipė į atei
tį ir skatino geresnės santvarkos, dažniausiai 
utopiškas, viltis, kiti, atvirkščiai, darėsi -konser
vatyvūs ir idealizavo ikiburžuazinę, viduramžišką 
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praeitį, vaizduodami ją kaip patriarchališką idi
liją.

Romantikai daug dėmesio kreipė į liaudį. Do
mėjosi jos kalba, buitimi, poetine kūryba. Tas 
domėjimasis taip pat buvo dvejopas. Romantikai 
atžagareiviai, nors ir rinko ir naudojo žodinę liau
dies kūrybą, į pačią liaudį žiūrėjo kaip į nesikei
čiančią, per amžius sustingusią, nuolankią ir pa
klusnią viešpataujančioms išnaudotojiškoms kla
sėms masę. Jie aukštino liaudies prietaringumą 
ir kultūrinį atsilikimą, nes nekentė sparčiai au
gančių kapitalistinių miestų ir laikė juos dauge
lio blogybių šaltiniais. Aplamai žmonijos ateitis 
jiems nežadėjo jokių prošvaisčių, gyvenime jie 
matė vien sunkumus ir dūsaudami žavėjosi pra
eitimi.

Progresyvieji romantikai buvo optimistai. Jie 
ieškojo liaudyje tautinių aspiracijų, savo kūry
bine veikla skatino geresnės ir teisingesnės atei
ties viltis. L. Rėza — tai kylančio romantizmo 
epochos žmogus, jis pats poetas romantikas.

Liudvikas Rėza — lietuvis, kilęs iš Karvaičių 
kaimo Kuršių Neringoje. Tą žvejų kaimą po 20 me
tų užpustė vėjo nešamas kopų smėlis. Šeimoje; 
be jo, buvo dar trys broliai ir sesuo. 1780 m. Liud
vikas liko našlaitis ir buvo priglaustas iš pradžių 
Naglių žvejo Radmacherio, paskui savo tėvo to
limo giminaičio, Rasytės paštininko Berno. Ganė 
Berno žąsis ir mokėsi pas kaimo mokytoją, pasi
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žymėdamas darbštumu ir gabumais. 1785 m. jį 
priglaudė kitas giminaitis, Kaukėnų bažnytinis 
mokytojas Kristupas Dovydas Vitichas, ir iki 1791 
m. jis mokėsi pas globėją lotynų kalbos. 1791 m. 
Karaliaučiuje buvo priimtas į beturčių mokyklos 
šeštąją klasę, o 1794 m. rudenį jau gavo teisę 
eiti aukštąjį mokslą.

1795 m. kovo mėn. L. Rėza įstojo į Karaliau
čiaus universitetą, kur, be teologijos mokslų, su 
ypatingu susidomėjimu klausė dar įžymaus filo
sofo Em. Kanto (1724—1804) paskaitų. Neturėda
mas jokio turto ir negalėdamas atsidėti mokslui, 
L. Rėza pasirinko liuteronų kunigo-pastoriaus 
profesiją.

Priešpaskutiniais studentavimo metais gavo 
nemokamą kambarį universiteto bendrabutyje, 
stipendiją ir privačių pamokų. 1799 m. baigė 
universitetą. Kelis mėnesius mokė dvarininko 
Auero vaikus Ilavos apylinkėje, dirbo Karaliau
čiaus įgulos pamokslininku (1800—1811) ir po to 
brigados pamokslininku (1811—1816). Kaip Kara
liaučiaus kareivių kunigas, susieina su lietuviais, 
o nuo 1807 m. kai kada laiko lietuviškas pamal
das kariuomenės daboklės bažnyčioje. 1807 m. 
apgynė disertaciją ir įgijo teologijos daktaro 
laipsnį. Skaitė paskaitas Karaliaučiaus universite
te privatdocento teisėmis.

Mokykla ir kunigavimas stūmė L. Rėzą remti 
reakcinę Prūsijos dvarininkų politiką. Savo moks
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line ir visuomenine veikla jis turėjo stiprinti vieš
pataujančios klasės ideologiją. Tačiau konserva
tyvią prūsišką pasaulėžiūrą tuomet ardė pažan
giosios buržuazinės prancūzų revoliucijos pažiū
ros. Tos pažiūros atsispindėjo vokiečių literatūroje 
ir aplamai gyvenime. L. Rėza, kilęs iš liaudies, 
bendraudamas su lietuvių valstiečių jaunimu, pa
imtu į kariuomenę, taip pat buvo veikiamas tų pa
žiūrų. Jis nepasidarė aklu reakcinės politikos įran
kiu, laikė save lietuviu, Prūsijoje skriaudžiamos 
tautos žmogumi.

XIX amžiaus pradžioje ypač sustiprėjo Prūsi
jos lietuvių vokietinimas. Lietuvių kalba buvo 
beveik visiškai‘išstumta iš viešojo gyvenimo: pa
šalinta iš mokyklų, iš teismų, iš visų valdžios 
įstaigų. 1802 metais paruoštas smulkus lietuvių 
vokietinimo planas ir pradėta spaudoje rašyti 
prieš lietuvių kalbą, kad esą jos vartojimas truk
dąs Prūsijos pažangai ir vokiškai kultūrai plisti, 
kad lietuvių esą maža ir todėl nereikią paisyti 
jų tautinių reikalų. Lietuvių kalba tinkanti tik 
tikybai mokyti, o kultūringam žmogui esanti ne
reikalinga.

Lietuviai priešinosi jų niekinimui ir vokieti
nimui. Jie gynė savo kalbą ir reikalavo palikti 
ją mokyklose. Jie patys stengėsi išlaikyti tas 
mokyklas. Lietuvių priešinimąsi parėmė ir kai 
kurie pažangūs vokiečiai, jų tarpe ir filosofas 
Em. Kantas. 1800 metais jis parašė K. Milkaus 
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lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žo
dynui prakalbą, kurioje gynė lietuvių kultūrines 
teises, nes valstybei esą reikalingi tokie kilnūs 
ir darbštūs žmonės, kokie esą lietuviai. Lietuvių 
kalbą gynė G. Ostermejeris (1716—1800), moky
tojas E. Gizevijus (1798—1880) ir kiti, patys daly
vavę lietuvių kultūrinėje veikloje. Mokytojo 
E. Gizevijaus rūpesčiu, dar kurį laiką lietuvių kal
ba buvo palikta Tilžės gimnazijoje, kai kitose 
mokyklose ji jau buvo panaikinta.

Prūsijos valdovai, siekdami lietuvių suvokie- 
tinimo, vis dėlto kartais panaudodavo valstybinio 
pobūdžio aktuose ir lietuvių kalbą šalia vokiečių 
kalbos. Vietiniais krašto gyventojais buvo pripa
žįstami senieji prūsai, kurių gyvų nebebuvo. To
dėl lietuviai, kaip artimiausi prūsų giminės, buvo 
laikomi gyvaisiais šalies protėvių palikuonimis, 
priimančiais aukštesnę vokiečių kultūrą ir išnyks
tančiais nuo žemės paviršiaus laisva valia. Prūsi
jos mokslo įstaigos domėjosi prūsais ir lietuviais 
kaip primityvia, savo amžių atgyvenusia tauta. 
Netgi norėta išgelbėti nuo užmiršimo kai kurias 
kultūrines jos vertybes, bet ne pačią tautą.

L. Rėza skyrėsi nuo tokių lietuvybės mylėto
jų tuo, kad jis norėjo išsaugoti tautą ir nežiūrė
jo į ją kaip į muziejinį dalyką.

1809 m. L. Rėza išleido vokiškai savo eilėraš
čių rinkinį, pavadintą „Prutena, arba prūsų liau
dies dainos“. Jau pats rinkinio pavadinimas rodo, 
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kad jis savo poeziją siejo su liaudies dainomis. 
Lietuvių liaudies dainose jis ieškojo savo kūrybai 
ne tik motyvų, bet temų ir siužetų. „Prutenoje" 
duoda keletą savo sukurtų romantinių baladžių 
iš Lietuvos praeities. Eilėraščio „Ona ir Vytau
tas" pradžioje sako, kad skelbti didvyrių šlovę 
esanti dainiaus amžina svajonė. Nors laikai pilis 
išgriovė, bet jos gyvenančios širdyse. Siame eilė
raštyje jis apdainuoja didžiojo kunigaikščio Vy
tauto žmonos Onos žygį, gelbstint savo vyrą iš 
kalėjimo ir tuo pačiu iš mirties nagų. Už Vytau
to gyvenimą Ona buvo pasiryžusi atiduoti savo 
gyvybę. Kitame eilėraštyje jis vaizduoja, kaip 
prūsas Skomandas pasigrobia vaidilutę. Šiuose, 
kaip ir kituose vokiečių kalba parašytuose eilė
raščiuose, matyti lietuviškas L. Rėzos patriotiz
mas. Eilėraštyje „Nuskendęs kaimas" poetas su
šunka: „Ak, kaip laiko ranka sugriauna viską 
pasaulyje: dykuma virsta laukais, iš rūmų belie
ka griuvėsiai, greit žlunga valstybės ir keliasi 
vėlei iš naujo. Kas po tūkstančių metų ras pėdsa
kus tavo, tėvyne, žydinti bočių šalie, kur mano 
dainos suskambo?" Kitame eilėraštyje poetas sa
kosi apkeliavęs platųjį pasaulį, matęs daug pui
kių rūmų, bet jo tėvo lūšnelė jam esanti bran
giausia. Šio eilėraščių rinkinio paaiškinimuose 
L. Rėza pažymi, kad lietuvių liaudis, palyginus 
su paprastais Prūsijos vokiečiais, stovinti aukštes
nėje kultūros pakopoje. Lietuviai valstiečiai esą 
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kūrybingesni, jų menas daug tobulesnis, nes jų 
civilizacija aukštesnė, susikūrusi Lietuvai dar te
beturint politinę nepriklausomybę. Nepriklauso
mo savo būdo lietuvis niekad neprarado: jis pra
tęs su savo viršininku kalbėti kaip su sau lygiu.

Iš „Prutenos" eilėraščių teksto, o ypač iš 
knygos gale įdėtų paaiškinimų, aiškėja L. Rėzos 
pažiūros į liaudies dainas ir aplamai į tautosaką. 
•Daugelį to meto inteligentų nuo žodinės liaudies 
kūrybos skyrė šimtmečiais susiklosčiusi luominė 
siena. Į liaudies kūrybą buvo žiūrima iš aukšto, 
manant, kad valstiečiai, sudarydami grubią minią, 
neturėdami kilnių, taurių ir švelnių jausmų, poe
zijai nieko negali duoti. Jeigu jau ir buvo krei
piamas dėmesys į liaudies dainas, tai tik kaip į 
liaudiškos kalbos šaltinį, kaip į taisyklingos kal
bos pavyzdžius. Romantikai atžagareiviai tautosa
koje ieškojo visų pirma primityvių, civilizacijos 
nepaliestų žmogaus jausmų arba gilios senovės 
mitologinių atgarsių. Jiems liaudies dainos turėjo 
daugiausia pažintinę reikšmę. L. Rėza neatmetė 
liaudies dainų nei kalbinės, nei istorinės-mito- 
loginės reikšmės, bet svarbiausia jam buvo ne tas. 
Liaudies dainas jis laikė visų pirma žodine liau
dies kūryba, liaudies poezija, labai kilnia ir to
bula, iš kurios mokytis privalo poetai. Todėl 
L. Rėza „Prutenose" naudojo liaudies dainas ir 
kūrė jų dvasia. Šitokia literatūrinė pažiūra į tau
tosaką buvo pati pažangiausia. Ji griovė feoda
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linės aristokratijos sukurtą luominę sieną litera
tūroje ir skatino joje demokratines tendencijas.

Liaudies dainas rinkti L. Rėza pradėjo, dar 
studijuodamas universitete. Jų siužetus ir mo
tyvus naudodamas savo poezijoje, jis tautosaką 
romantine, įpindamas į ją ankstyvajam roman
tizmui būdingų antikinio pasaulio vaizdų ir mi
tologinių įvaizdžių.

Patriotizmas ir pažangios pažiūros į žodinę 
liaudies kūrybą darė L. Rėzą vienu iš žymiausių 
Prūsijos lietuvių literatūrinio bei kultūrinio gy
venimo organizatoriumi. Pats rinkdamas lietuvių 
liaudies dainas, ir kitus skatino prie šio darbo, 
parodė didelį susirūpinimą lietuvių literatūros 
ugdymu. L. Rėza taip pat ragino rinkti ir skelbti 
žinias apie lietuvių raštiją. 1817 metais jis at
spausdino atsišaukimą į visus lietuvių literatūros 
draugus. Siame atsišaukime pranešama apie spau
dai rengiamus K. Donelaičio „Metus“ ir prašoma 
juos prenumeruoti. Be to, primenama, kokią di
delę vertę turi lietuvių nacionalinės dainos, ku
rias turėtų pažinti platesnė literatūrinė visuomenė. 
„Būtų labai gaila, — sakoma atsišaukime, — jeigu 
šitie tautos dvasios žiedai pražūtų drauge su pa
mažėl! išmirštančia kalba.“ Jis jau dešimt metų 
renkąs tas dainas ir tik mažą dalį esąs jų surin
kęs, prašo visus lietuvių literatūros draugus už
rašinėti dainas iš liaudies lūpų ir siuntinėti jam. 
Didelis ir reikšmingas darbas paneigsiąs viešai
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(spaudoje) daromus lietuvių tautai priekaištus, 
kad jos kalba nieko negalinti duoti literatūrai.

Literatūrinė L. Rėzos veikla nuolat plėtėsi. Di
delis jo nuopelnas buvo Kristijono Donelaičio 
kūrybos išleidimas. Drauge su liaudies dainomis 
gavęs Donelaičio rankraščius, jis juos redagavo, 
sujungė keturis metų dalių aprašymus į vieną 
poemą ir pavadino bendru „Metų“ vardu. Tik 
Napoleono karai (1807—1815) sutrukdė „Metų“ 
išleidimą.

L. Rėza, būdamas pastorius, teologijos profe
sorius, rūpinosi ir religinio turinio knygų leidimu 
ir gavo paramą iš vidaus reikalų ministerijos 
švietimo skyriaus viršininko V. Humbolto (1769— 
1835). Leisdamas lietuvišką biblijos vertimą, jis 
naudojosi senaisiais biblijų vertimo tekstais, juos 
lygino ir, pasiremdamas gautais duomenimis, pa
rašė vokiečių kalba net du mokslinius darbus. 
Juose pateikia daug žinių apie pirmuosius lietu
viškų raštų autorius. Kalbėdamas apie biblijos 
vertimus, L. Rėza iškėlė gero vertimo savumus. 
Vertimas turįs būti pavyzdingai tikslus, trumpas, 
aiškus ir atliktas gryna lietuvių kalba. Vertėjas 
turįs ne aprašinėti, o ieškoti gyvoje kalboje ati
tikmenų arba pats juos sukurti.

1810 m., patiekdamas apie save žinias univer
sitetui, L. Rėza nurodo, kad jis kilęs iš lietuvių 
giminės ir dar savo vardą papildo lietuviškuoju 
Gediminu (Jediminu).
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Napoleono karų metu, būdamas Karaliaučiaus 
įgulos pamokslininku, su kariuomene turėjo per
eiti Lietuvos sieną ir vykti gilyn į Rusiją kaip 
prancūzų sąjungininkas. Tuomet jis lankėsi Lie
tuvoje (Žemaitijoje ir šiaurinėje dalyje) ir Latvi
joje. 1813—1814 m., rusų kariuomenei Napoleo
ną sumušus, jis jau kaip Napoleono priešas peržy- 
giavo Vokietiją, stebėjo Leipcigo kautynes, 
pramintas „tautų mūšiu", ir pasiekė Paryžių. 
L. Rėzos likimas šiame kare buvo susijęs su ne
pavydėtina Prūsijos padėtimi. Napoleonas Bona
partas privertė Prūsiją pasidaryti jo sąjungininku 
žygyje į rytus. Rusijoje prancūzams karą pralai
mėjus, nukariautieji kraštai panoro iš prancūzų 
okupacijos išsivaduoti. Tauragėje buvo pasira
šytas susitarimas tarp Rusijos ir Prūsijos atstovų 
dėl bendrų karinių veiksmų prieš prancūzus.

Būdamas Latvijoje, L. Rėza susipažino su caro 
paskirtu Estijos ir Latvijos (Tartu mokslų apy
gardos) švietimo globėju dvarininku kunigaikš
čiu Livenu (1767—1844), kuris 1822 m. jį kvietė 
profesoriauti į Tartu universitetą. Tačiau L. Rėza, 
pasak jo biografo F. Šuberto, „iš meilės savo 
tėvynei" nevažiavo. Pabuvęs Prancūzijoje, 1814 
m. jis pasiekė Londoną, kur rūpinosi iš Biblijos 
platinimo draugijos gauti pašalpos lietuviškam 
Biblijos vertimui spausdinti. Savo įspūdžius žy
giuojant su kariuomene aprašė knygoje „Žinios 
ir pastabos iš karo kapeliono dienoraščio", iš
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spausdintoje 1814 m. Berlyne, ir „Prutenos" II 
dalies eilėraščiuose: „Tėvynei", „Pergalės daina" 
ir kt.

L. Rėza nebuvo asketas. Jam buvo svetima 
atsiskyrėliška dvasia, būdinga to meto romanti
kams. 1813 m., keliaudamas po Reino kraštą, jis 
parašė dainą apie Mozelio vyną. Šioje dainoje 
ragina džiaugtis, naudotis gyvenimu, smerkia 
išsižadėjusius pasaulio, ypač tuos, kurie tūno už
sidarę vienuolynuose. Savo dienoraštyje jis paste
bi, kad Baigos apylinkės nepaprastai gražios. Jo
se auginama daug apskritagalvių kopūstų, kurie 
garsūs visoje Prūsijoje. Tų kopūstų pilna daržuo
se, jais apsodinti didžiuliai laukai; esą galvų, ku
rių skersmuo pėdos ilgumo. Jį domina gamta ir 
žmonės su savo darbais, džiaugsmais ir rūpesčiais.

Savo kelionėje jis neaplenkė universitetų, 
bibliotekų ir meno paminklų. Jam nestigo su
pratimo apie meną. Jis turėjo progos pamatyti 
žymiuosius paveikslus ir architektūros kūrinius 
ir juos vertinti.

Grįžęs iš karo, pabaigė biblijos vertimą ir 
1816 m. jį išspausdino. Tais pat metais išleido 
minėtus du mokslinius veikalus — „Lietuviškos 
biblijos istoriją" ir „Filologines kritines pastabas 
lietuviškai biblijai". Šie abu veikalai duoda ne
maža medžiagos lietuvių raštijos istorijai. Juos 
L. Rėza pasirašo dar kaip teologijos profesorius 
ir pamokslininkas, bet jau tais pačiais metais 
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(1816) pasitraukia iš kariuomenės pamokslininko 
pareigų, pasilikdamas tik universitete ordinari
niu profesoriumi ir lietuvių seminarijos vadovu.

Drauge su kitais pažangiaisiais Prūsijos visuo
menės veikėjais L. Rėza kovojo prieš germaniza- 
cinę Prūsijos valdžios politiką. 1818 metais pro
testavo prieš sumanymą pašalinti lietuvių kalbą 
iš mokyklų, pasisakė prieš germanizmų skver
bimąsi į lietuviškus raštus.

Į lietuvių liaudies dainų rinkimą jis įtraukė 
nemaža žmonių: savo auklėtoją K. Vitichą, rašy
tojus Z. Ostermejerį ir V. Simelfenigį, mokytoją 
E. Budrių ir kitus. Netgi ketino 1817—1819 metais 
atvažiuoti į Lietuvą dainų rinkti, bet šio sumany
mo neįvykdė. Iš surinktų dainų atrinko, jo ma
nymu, pačias gražiausias ir jau apie 1815 metus 
rinkinį paruošė spaudai. Ieškodamas savo rinki
niui leidėjo, 1818 m. paskelbė vokiečių periodi
nėje spaudoje straipsnį apie lietuvių liaudies 
dainas, pridėjęs prie jo 10 dainų, išverstų į vo
kiečių kalbą. Po to jis kreipėsi į garsųjį vokiečių 
poetą J. V. Gėtę, prašydamas parašyti rinkiniui 
pratarmę ir padėti leidėją surasti. Nors Gėtė 
lietuvių liaudies dainomis susidomėjo ir vieną 
dainą panaudojo savo kūriniui („Žvejė"), tačiau 
nieko L. Rėzai neatsakė.

1818 m. L. Rėza išleido lietuvių ir vokiečių 
kalbomis K. Donelaičio „Metus". „Metų“ tekstą 
savaip redagavo, versdamas jį į vokiečių kalbą, 
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gerokai sutrumpino. Jis išmetė grubius žodžius 
ir posakius, neigiamus atsiliepimus apie lietuvių 
liaudies dainas ir papročius. Praleido tas vietas, 
kuriose neigiamai apibūdinami lietuviai vals
tiečiai. Tai darė, greičiausiai, romantiniais-patrio- 
tiniais sumetimais.

„Metų" pratarmėje L. Rėza iškėlė K. Donelai
tį kaip didelį tautinį lietuvių poetą, supažindino 
su jo gyvenimu, aptarė jo kūrybos pobūdį ir ei
lėdarą. Iš pratarmės ir paaiškinimų dar labiau 
išryškėja L. Rėzos pažiūros. K. Donelaičio kūri
nys lietuvių tautai turįs išskirtinę reikšmę ne tik 
dėl to, kad poetas yra kilęs iš liaudies gelmių, 
bet ir tuo, kad tai esąs nesenstantis kalbos pa
minklas. Lietuviška kūrinio išraiška esanti gryna, 
liaudiška ir klasiška. „Šį kūrinį, be to, sako L. Rė
za, reikia laikyti perdėm liaudišku, nes jo per
sonažai priklauso tik žemesniajam kaimo gyven
tojų sluoksniui. Poetas buvoja tik valstiečių tro
belėse ir retai tepaliečia kontrasto dėlei aukštes
niųjų luomų papročius." Poeto kūrybos objektu 
buvę vien valstiečiai baudžiauninkai, jų buitis, 
nes jie sudaro tautos daugumą ir yra ištikimiau
si tėvų papročiams. Poetas norėjęs pavaizduoti 
valstietį kaip individualybę, kaip visos tautos 
reprezentantą.

L. Rėza, laikydamas liaudies dainas grožine 
literatūra, Donelaičio „Metų" pratarmėje rašė, 
jog esąs pasiryžęs paskelbti lietuvių tautos lite
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ratūrinius kūrinius, kuriuos turįs surinkęs. Pra
dedąs Donelaičio „Metais“. Po jų išleisiąs lietu
vių liaudies dainas, tą nacionalinį turtą, kurį 
mažai kas tepažįsta. Naudinga būtų paskelbti 
visa, ką sukūrė tautos genijus: dainas, priežo
džius, mitus bei padavimus.

1824 m. išėjo iš spaudos reikšmingas L. Rėzos 
darbas — Ezopo pasakėčių vertimas į lietuvių kal
bą. Vertimas atliktas gryna, gražia kalba. Šiame 
leidinyje išspausdintos visos šešios K. Donelai
čio ir septynios vokiečių rašytojo K. Gelerto 
pasakėčios. Ir čia, populiarindamas K. Donelaiti, 
rašė, jog jo poezija yra verta, kad kiekvienas 
savo tėvynę mylįs lietuvis ją skaitytų. Po metų 
(1825) L. Rėza išleido savo eilėraščių rinkinio 
„Prutena“ antrąją dalį.

„Prutenoje“ L. Rėza skiria savo eilėraščius 
nuo liaudies dainų. Jo eilėraščiuose smerkiami 
grobikiški kryžiuočių karai, reiškiamas nepasi
tenkinimas vokiečių dvarininkų vykdoma socia
line ir nacionaline lietuvių priespauda. Tačiau 
juose pasireiškia ir kai kurie vidiniai L. Rėzos pa
saulėžiūros prieštaravimai. Keliuose eilėraščiuose 
šlovinamos Prūsijos valstybės karinės pergalės, 
vadinas, tos priemonės, kurios stiprino išnaudo
jamų ir engiamų žmonių priespaudą.

1825 m. L. Rėza išleido pirmąjį lietuvių liau
dies dainų rinkinį, pavadintą „Dainos oder Lit- 
thauische Volkslieder“.
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Manydamas, kad dainomis lietuviai vadina 
su meile susijusias dainas, o kitas, sakysime, dar
bo arba karo dainas, vadina giesmėmis, jis siekė, 
kad rinkinio pavadinimas atitiktų taip suprastą 
jo dainų turinį. Į rinkinį dainos sudėtos ne padri
kai, o sujungtos į ciklą, kurį L. Rėza vadina 
meilės ciklu. Pradžioje eina dainos apie bernelį 
ir mergelę iki vedybų, toliau apdainuojamos ve
dybos ir pabaigoje duodamos dainos apie jauna
vedžių gyvenimą. Todėl L. Rėza ,,Lietuvių liau
dies dainų tyrinėjime", pridėtame rinkinio gale, 
rašė: „Lietuvių liaudies dainos, kaip šis rinkinys 
rodo, daugiausia yra erotinės: jose apdainuojami 
meilės ir džiaugsmo jausmai, piešiama šeimos 
gyvenimo laimė ir paprasčiausiu būdu parodomi 
švelnūs šeimos narių ir giminių santykiai. Šiuo 
atžvilgiu visas šis rinkinys sudaro tarsi meilės cik
lą — jos pirmąsias užuomazgas, atsiskleidimą 
įvairiausiais atspalviais ir išbaigimą vedybiniame 
gyvenime.".

L. Rėza savotiškai skyrė dainą ir giesmę. 
„Prutenos" I dalies paaiškinimuose rašė: „Dai
na yra lietuviškas erotinės liaudies dainos pa
vadinimas. Jeigu dainos turinys yra rimtas arba 
religinis, tada tokia daina vadinama giesme, 
dėl to veiksmažodžiai dainuoti ir giedoti skiriami 
beveik taip, kaip vokiečių kalboje — pasaulietiš
kai ir dvasiškai dainuoti."

Reikia pastebėti, kad žodį,,erotinis" L. Rėza su
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prato daug plačiau, nekaip šiandien tas žodis 
suprantamas. Erotika jis vadino visa, kas turėjo 
ryšio su meile, nesiedamas šio žodžio su aistro
mis.

L. Rėzos teiginys, kad jo rinkinys rodo lietu
vių liaudies dainų erotiškumą, buvo klaidinantis. 
Daug kas tuomet suprato, kad tik tokias, dau
giausia apie meilę kalbančias, dainas lietuviai 
ir dainuoja, kad darbo, buitinės, istorinės, karo ir 
kitokios dainos jų tarpe labai mažai tepaplitusios. 
Iš tiesų dainų parinkimas ir jų sugrupavimas 
rinkinyje rodė L. Rėzos pažiūras ir norus ir ne
galėjo duoti pilno ir išsamaus lietuvių liaudies 
poetinės kūrybos vaizdo. „Dainos“ buvo tik dau
giausia meilės dainų vienetai, parinkti iš didžiu
lio liaudies dainų lobyno.

Jau atrinkdamas dainas spaudai, L. Rėza turė
jo pastebėti, kad kai kuriose iš jų jokio ero- 
tiškumo nėra, kad jos netiktų vadintis dainomis, 
bet jos žavingai gražios ir todėl negalima buvo jų 
atsisakyti. Rinkinį atspausdinus ir pasirodžius 
spaudoje recenzijoms, L. Rėza rado reikalinga 
dar kai ką paaiškinti, kad būtų teisingai supras
tas. 1826 m. kovo 20 d. laiške Gėtei jis rašė: 
„Nustatydamas eilę, aš laikiausi pažiūros, jog 
į priekį reikia dėti tas dainas, kurios lietuvių 
nuotaką rodo namuose pas motiną, toliau — tas, 
kurios vaizduoja ją kaip sužadėtinę ir po to 
kaip žmoną. Gyvulių vestuves kaip alegorines 
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įdėjau tarp nuotakos dainų. Ypatingo grupavi
mo arba suskirstymo aš nedariau, nenorėdamas pa
prastam dainų rinkiniui suteikti dirbtinę išvaiz
dą."

L. Rėza, nors ir buvo poetas, progresyvus 
romantikas, bet vis dėlto romantikas. Jo pažiū
rose į liaudį buvo daug būdingų romantizmui 
bruožų. „Prutenos" I-je dalyje, kalbėdamas apie 
lietuvių liaudies dainas, jis stengėsi pabrėžti jų 
tyrą naivumą, elegantiškumą ir laisvę, nes visa 
tai esą artima senovės graikų gracijai ir kultūrai. 
Lietuvių liaudies dainose nesą neestetiškų vaiz
dų, nesą išsireiškimų, kurie įžeistų gerą skonį. 
Jose daug sąmojo, palyginti švelnių kreipimosi 
formų ir natūralaus paprastumo. Šitokį suidea
lintą ir suidilintą lietuvių liaudies dainų vaizdą 
L. Rėza aiškino aukšta lietuvių liaudies dvasine 
kultūra.

„Lietuvių liaudies dainų tyrinėjime" tokio 
romantiško lietuvių dainų idealizavimo yra ma
žiau. Čia nurodoma, jog iš dainų galima nustaty
ti apdainuojamo įvykio vietą ir laiką, vadinas, 
iškeliami kai kurie istoriniai buitiniai dainų bruo
žai. Pateikiama dainų siužetų, kuriuose nieko 
„erotiško" nėra. Nebeminimas naivumas, kuriuo 
jis laikė gausų deminutyvų vartojimą, iškelia
mas dainų natūralumas, švelnumas ir paprastu
mas. Vis dėlto L. Rėza bijojo, ar neįtars kas nors 
jo meilės savo tautos žodinei kūrybai ir nepa
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laikys noru dirbtinai jas išaukštinti. Gėtei jis 
rašė: „O dieve, kai kurie kritikai gali pagalvoti, 
kad leidėjas kai kurias dainas pats sukūrė, arba 
mažų mažiausiai jas išdailinęs rinkinyje šen ir 
ten išdėliojo." L. Rėza sako, jog jo padėjėjai, 
dainų rinkėjai, dar tebėra gyvi ir gali būti liu
dininkai ištikimybės dainų tekstams, užrašy
tiems iš liaudies lūpų. Tekstų tikrumą jis nusta
tęs ne iš vieno, o iš keleto atskirų rinkėjų arba 
atskirų vietų užrašymų. Jeigu jis turėjęs tik vie
ną dainos tekstą, naudojęsis juo labai atsargiai 
ir dėl to kai kurių, iš jų į rinkinį visai nedėjęs. 
Neabejotinai tikru tekstu laikęs tą, kuris buvęs 
užrašytas iš dviejų ar trijų dainininkų, gyve
nančių skirtingose vietovėse.

Si laiško Gėtei vieta aiškiai sako, ką L. Rėza 
laikė autentišku liaudies dainos tekstu ir ką jis 
aplamai laikė liaudies daina. Liaudies daina 
L. Rėza laikė kolektyvinį liaudies poezijos kūri
nį, bendromis jėgomis dailintą, tobulintą ir pri- 
gijusį tarp dainininkų. Tai buvo naujoviška ir 
teisinga, vėliau folkloristų perimta, pažiūra.

L. Rėzos ,,Dainos", kaip pirmasis lietuviškas 
dainynas, plačiai paplito už lietuvių gyvenamų 
žemių sienų. Paplisti padėjo tai, kad rinkinyje 
greta lietuviškų tekstų buvo ir vokiški vertimai, 
padaryti paties L. Rėzos. Tas rinkinys turėjo ir 
dabar tebeturi poetinę, kalbinę ir istorinę-etno- 
grafinę reikšmę. L. Rėza, būdamas didelio išsi
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lavinimo ir išprususio poetinio skonio žmogus, 
parinko tikrai pačias vertingąsias to meto lie
tuvių liaudies dainas. „Dainos" paskatino rinkti 
liaudies poetinę kūrybą, gilintis į ją ir pamilti 
jų kūrėją — lietuvių liaudį. Jų tekstai, ištisai arba 
dalimis verčiami į lenkų, rusų ir čekų kalbas, ilgą 
laiką buvo Europos mokslininkams vienintelis lie
tuvių tautosakos šaltinis.

Rinkinio pabaigoje įdėtas L. Rėzos „Lietuvių 
liaudies dainų tyrinėjimas" sudaro lietuvių tau
tosakos mokslo pradžią. „Prutenos" pirmosios 
dalies paaiškinimuose L. Rėza ypač pabrėžė lie
tuvių liaudies dainų švelnumą, žavingumą ir 
„erotiką", nepastebėdamas jų ryšio su kitais gy
venimo tikrovės reiškiniais. „Tyrinėjime" jis jau 
nurodo konkrečių istorinių įvykių atsispindėji
mą žodinėje liaudies kūryboje. Tačiau L. Rėza 
nenagrinėja socialinio momento dainose. Tiesa: 
jis pažymi, kad lietuvių liaudies dainos kupinos 
gilaus skausmo ir liūdesio, bet neieško to skaus
mo ir liūdesio socialinių priežasčių, laiko tai 
būdingu lietuviškos dvasios bruožu. Teisingai 
pabrėždamas lietuvių liaudies dainų natūralumą, 
paprastumą, gyvenimo tikrovės atspindžius jose, 
jis vis dėlto nesugebėjo atskleisti socialinės ir 
tautinės priespaudos poveikio.

L. Rėza nemaža dėmesio skyrė lietuvių liau
dies dainų eilėdarai, laikydamas ją silabine-toni- 
ne ir pažymėdamas dažniausiai pasitaikančius 
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pėdų derinius. Jis teisingai nurodo, kad liaudies 
dainoms rimas nėra būdingas. Nors L. Rėzai dar 
ir nepavyko pilnai atskleisti liaudies dainų rit
mikos savitumo, jos toniškumo, vis dėlto jis nu
sipelnė pirmojo dainų eilėdaros tyrinėtojo garbę. 
L. Rėzos „Tyrinėjimuose" ir „Pastabose" pareikš
tos mintys apie lietuvių liaudies dainas beveik 
šimtą metų buvo lietuvių tautosakos tyrinėjimo 
pagrindu. Tos mintys skatino gilintis į liaudies 
kūrybos poetiką. Be to, jos turėjo didelę reikšmę 
liaudies poetinės kūrybos tradicijų plėtotei gro
žinėje lietuvių literatūroje.

Išspausdinęs „Dainas", L. Rėza dar paruošė 
spaudai Dovydo psalmes ir žinias apie Rytų Prūsi
jos evangelikų bažnyčios pamokslininkus. Po to 
nieko daugiau nebeišleido, nors ruošėsi ir ne kar
tą viešai žadėjo išleisti lietuvių literatūrinį turtą: 
dainas, priežodžius, mitus bei padavimus. Nebe
įstengęs to padaryti iki pat savo gyvenimo pabai
gos, jis rūpinosi lietuvių inteligentijos ugdymu. 
Mirdamas visą savo turtą paliko Karaliaučiaus 
universitetui, kad jame būtų įsteigtas stipendijų 
fondas neturtingiems studentams, studijuojantiems 
lietuvių kalbą. Paliko biblioteką daugiau kaip 
3.000 tomų su savo pastabomis ir pažymėjimais.

L. Rėza, pirmasis išleidęs K. Donelaičio raš
tus ir juos populiarinęs, paskelbęs lietuvių dainas 
ir jas tyrinėjęs, paskatino ir kitus rinkti žinias 
apie lietuvių raštiją, tirti ir rinkti lietuvių tau-
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tosaką. Tuo jis daug nusipelnė ne tik grožinei 
literatūrai, bet ir aplamai lietuvių kultūrai.

Liaudies dainų rinkimas ir jų skelbimas spau
doje skleidė demokratines pažiūras ir kėlė lie
tuvių tautinį atsparumą prieš pavergėjus. Tad 
L. Rėzos tautosakinė veikla lietuvių kultūros isto
rijoje suvaidino progresyvų vaidmenį.
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21 t a i t i s.

motules mylimofe's

VOiemvtt £>uFrytez
Sei barbenus birbt ne mengiau, 

0unFu$ barbue taip nuttvirau, 

Bai Fittoo mergytes.

ttlan paUpe mamulyte, 

2lng(tė ryt$ Fe'ltie.

24g paFUufiau, atfiFilau, 

3r ugnelė jei prafatau, 

P«StytuFu& tvirti.

man paifpe mamulyte, 

plonas gijeS įverpti.

216 paFUuftau, greitay tverpjau, 

plonu gijų jufufFinnau 

£>aug tuFflant poSmelu.
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(.KRAITIS

Aš motužės mylimosios
Vienertė dukrytė,
Jai darbelius dirbt nevengiau, 
Sunkius darbus taip nutvėriau, 
Kaip kitos mergytės.

Man paliepė mamulytė 
Anksti rytą keltis.
Aš paklausiau, atsikėliau, 
Ir ugnelę jai prakuriau 
Pusrytukus virti.

Man paliepė mamulytė
Plonas gijas verpti.
Aš paklausiau, greitai verpiau, 
Plonų gijų susukinau 
Daug tūkstant' posmelių.
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UTan palėpe ^Tamulyte, 

Plonai bvobes austi.

2lB ir augiau, igbusginnau, 

plonas brobes fufirėcjau

3 margs fErynėlę.

Weja jau mano Fraituįė, 

3 faetims 

Dwejei$, trejetą ratėlcis, 

PenFeis, gegeis 3irgėlei$, 

WifiaiS pavivebinmFaiS.

Kur ratelei ipgrfje, 

ije wirxvele6 truFPo, 

^ruFte truFFo u?irrvėle6 ; 

luobos pilna girbups 

Jaunoj mergytės.

Kab ag ėjau per Flėtup, 

Pienės grinbiS hnFo;

£.inFte hnFo grinbatis, 

Krifle Fritto agerates 

VZug mano weibėlio.
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Man paliepė mamulytė 
Plonas drobes austi.
Aš ir audžiau, išdūzginau, 
Plonas drobes susiriečiau 
Į margą skrynelę.

Veža jau mano kraitužį 
Į svetimą šalį 
Dvejais trejais rateliais, 
Penkiais šešiais žirgeliais, 
Visais parvedinykais.

Kur rateliai įsigręžė, 
Čia virvelės trūko.
Trūkte trūko virvelės, 
Tūžbos pilna širdužė 
Jaunosios mergytės.

Kad aš ėjau per klėtužę, 
Klėties grindys linko.
Linkte linko grindatės, 
Kriste krito ašaratės 
Nuo mano veidelio.
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tfjergate prie girtiil

UjPit, u$Fit, 

iHaito girnatee! 

dingos, tte wien« malu.

2i§ tviena matau, 

Wie»a baniaifau, 

Wiena givnujes tcauFiau,

Ko ufftpiilei 

faunas bernyti, 

iHanj tvargu merguję?

3tiF tu pnnojet 

©jietbieo bernyti, 

iHattf btvate ne fiibint:

6



2. MERGATE PRIE GIRNŲ

Ūžkit, ūžkit, 
Mano girnatės! 
Dingos, ne viena malu.

Aš viena maliau, 
Viena dainavau, 
Viena girnužes traukiau.

Ko užsipuolei, 
Jaunas bernyti, 
Mane, vargų mergužę?

Juk tu žinojai, 
Širdies bernyti, 
Mane dvare nesėdint:
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3FFi Fidžiu

3 purtvynati, 

.3 F paįaftacjiu

3 JvaHlienati

W argoS mano fcienujefr.
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Iki kelužių

Į purvynatį,
Ik pažastačių
Į vandenatį...
Vargios mano dienužės.

9



5 e t « « U j fj d Į ę

O tai iDyroai, 

I)it>i ©ywai bumo: 

3v ujgdto 

įėjėta tvafaratėj’.

Kur gicbifu 

25«rajt jirgati? 

Kur igplaufu 

HJpoe fibbiratė?

Zaimt time 

0auluje9 bienatę, 

3c atgillo 

Cjere ^.cbdtia.

€jon’ girbtfu 

Uita j* jirgati, 

€jon’ igplaufu 

£epo9 Vibbirati.
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3. EŽERAS UŽŠALO

O tai dyvai, 
Didi dyvai buvo: 
Ir užšalo 
Ežers vasaratėj.

Kur girdysiu 
Bėrąjį žirgatį?
Kur išplausiu 
Liepos kibiratį?

Laimė lėmė 
Saulužės dienatę, 
Ir atšilo 
Ežere ledatis.

Čion girdyšiu 
Bėrąjį žirgatį, 
Čion išplausiu 
Liepos kibiratį.
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36 bajoru 

25rohs jirgĄ pitFo. 

36 PaFatnea 

25rolie HTatcję webe.

(D Fo įmtnįia 

Gralis jirgatts' 

© Fo tvetFia 

3aunoįt ttlergatef

Jtveng’ jirgdtis 

įa(O)U 2lwt$£cui. 

WerF tntrgate 

Pirmoju Dienacju.
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Iš Bajorų
Brolis žirgą pirko, 
Iš Pakalnės
Brolis marčią vedė.

G ko žvengia 
Bėrasis žirgatis? 
O ko verkia 
Jaunoji mergatė?

Žveng' žirgatis 
Žaliųjų avižačių, 
Verk' mergatė 
Pirmųjų dienačių.
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IHote to t r p j « n t i.

<2BaFat parijau laba y wHay, 

??<ibat» iTlofjuttf, ne gullinrjt, 

eSjafalyti be blgancjf, 

pioney brobllj be nerpjanejį.

Werpfis tttptjutte, labay ptoney, 

Cu matų (rif! (abay toly!

^WerpFis DuFryte, iv bar pfonauJ, 

21% t«m>t kifa ir bar tolaus."
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4. MOTE VERPIANTI

Vakar parėjau labai vėlai, 
Radau močiutę negulinčią, 
Šakalytį bedegančią, 
Plonai drobelę beverpiančią.

— Verpkis, močiute, labai plonai. 
Tu mane leisi labai toli.
— Verpkis, dukryte, ir dar ploniau, 
Aš tave leisiu ir dar toliau.



3 i r g d t i e.

Jirgati, 

iTTano Hėrafis, 

□FFi Jaloe ZanVtleSl

3r Faį pribfgft 

galg Zantttę, 

Ten tawj ganymu.

25iįf Jirgati, 

iTTano Hivaflt, 

3FFi 0rowe» uppujt*!

3r Fai ptibčgfi 

€Srowe» uppujf, 

Ten tawt pagirtųjų.

-B^gF Sirgati, 

iTIano JBerafie, 

3FFi 4>gtvio btvare'lio!
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5. ŽIRGATIS

Bėk, žirgati, 
Mano bėrasis, 
Iki žalios lankelės.

Ir kai pribėgsi 
Žalią lankelę, 
Ten tave ganysiu.

Bėk, žirgati, 
Mano bėrasis, 
Iki srovės upužės.

Ir kai pribėgsi 
Srovės upužę, 
Ten tave pagirdysiu.

Bėk, žirgati, 
Mano bėrasis, 
Iki uošvio dvarelio.
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3r Fab ptebfgfi 

<D§wto btvare'lė, 

Cm tawf apflabbėfie.

□geit mergyte

3g SRutu ©arjo 

rVainifčli pindama.

OMotfFi®, 

mano mergyte, 

KHpbcftt mano Sirgytiff.

Caip tn brvobtfi 

»«t> tvainiFFota 

man jattna igteFFOi.

O Fdb tn eift 

pro mano Gįali, 

Kai IVafFnJe fatirpfT.

18



Ir kad pribėgsi 
Uošvio dvarelį. 
Ten tave apstabdysiu.

Išeit mergytė 
Iš rūtų daržo, 
Vainikėlį pindama.

Įsižiūrėki, 
Mano mergyte, 
Kaip dreb mano žirgytis.

Taip tu drebėsi, 
Kad vainikuota 
Man jauna ištekėsi.

O kad tu eisi 
Pro mano šalį, 
Kaip vaškužis sutirpsi.
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XV a i n i f f a s.

ifafi tai £>yivai, bibbi £>ytva(! 

Hutu fėjau, HoJcS Oygo. 

ppF mergyte VVatniFPėlė, 

jalu Hutu WainiFFe'lė! 

H?iF mergyte Wanbine'lio! 

21g it ėjau Wanbinėlio, 

3r u^tlFFo gauras Wėjas 

3r ėpute WainiFFe'l» 

3 Juru (ZiUumme'U.

trys ^ernpcjei Jaloj’ JtanFoj’, 

€5j<nq Pjovos jalof £.anfof. 

Katras bufit’ mano mielas? 

Katras plauPgt’ WainiFFelio? 

„3t ag bufu tawo mielas, 

z/3r ag plauEfu WainifFe'lio, 

„33uru (Billummelt." — 

TOainiFFėlis prie Krantelio, 

3JernuJėlts prie dugnelio. 

WainiFFe'li» ant HanFek'a 

3}ernujėlts ant lenteles.
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6. VAINIKAS

Kas tai dyvai, didi dyvai! 
Rūtų sėjau, rožės dygo. 
Pink, mergyte, vainikėlį, 
Žalių rūtų vainikėlį!
Eik, mergyte, vandenėlio!
Aš ir ėjau vandenėlio,
Ir užtiko šiaurus vėjas, 
Ir įpūtė vainikėlį
Į jūrių gilumėlį.
Trys bernyčiai žalioj lankoj 
Sieną piovė žalioj lankoj.
— Katras būsit mano mielas? 
Katras plauksit vainikėlio?
— Ir aš būsiu tavo mielas, 
Ir aš plauksiu vainikėlio, 
Į jūrių gilumėlį.
Vainikėlis prie krantelio — 
Bernužėlis prie dugnelio.
Vainikėlis ant rankelės — • 
Bernužėlis ant lentelės.
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G i c r a t a.

(Birų mantų funte, 

5 ©irrujf Ugeliū, 

3 (Bttt-f Serbente'liu. 

2X6 Ugeiiū ne rinFau, 

Serbente'liii ne brauFiau. 

Užėjau ant Falne'liū, 

Tint iTIocjuttes Pape'liū; 

lai laba? graubjey tverčiau 

216 laivo motinėlės.

„© Fas cje mantus tverFia? 

mano Fappe'lė minbjoj’?

2(6 a6, aF motinėle, 

2(6 wiena ©irrate'le. 

Kas 6uFFoe mano <5a(we(e? 

iluprauo mano JJurnčlf f 

»as FalbiS meiles go^lėi“
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7. SIRATA

Į girią mane siuntė, 
Į giružę uogelių, 
Į girią serbentėlių. 
Aš uogelių nerinkau, 
Serbentėlių nebraukiau. 
Užėjau ant kalnelio, 
Ant močiutės kapelio; 
Tai labai graudžiai verkiau 
Aš savo motinėlės.
— O kas čia manęs’verkia? 
Mano kapelį mindžioj'?
— Aš, aš, ak, motinėle, 
Aš viena siratėlė.
Kas šukuos mano galvelę? 
Nupraus mano burnelę? 
Kas kalbės meilės žodelį?

23



<EiF nammit ©uFrytel 

Itn Fittft iYIotine'fc 

gjuffoS tawo (Balvcili 

llupraus tavoo JJutnėlj 

ten jauname Sernptis 

KaIMS trieile# Jobtluj.
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— Eik namo, dukryte! 
Ten kita motinėlė 
Sukuos tavo galvelę, 
Nupraus tavo burnelę. 
Ten jaunasis bernytis 
Kalbės meilės žodelius
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e < ( f s-

5tur groji mufū €Se(Jyte Potv/jo, 

Kutujes jyb/jo it £etijnjrS;

Cje mufu 0eflyte fmutnep lubtjo.

® f o nulupi faunoįi ©eflyte?

2lr nt pirmos ttrno E>itnujateo?

21 r nt jaunas taivo iiernujatis.

ilor’e ir pirmos mano iDienujatee 

llor’o ir jaunas mano iJernn^atitf, 

(Baila ^jir&jei mano ZDienujarju,

3 fturtima Wiet4 toly išeinant, 

edwo brangf iTIocjuttj palicFant.

tie gicOoFit juo raibi (Eaibujci!
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8. SESUO

Kur graži mūsų sesytė stovėjo, 
Rūtužės žydėjo ir lelijužės;
Čia mūsų sesytė smūtnai liūdėjo.

— O ko nuliūsti, jaunoji sesyte?
Ar ne pirmos tavo dienužatės?
Ar ne jaunas tavo bernužatis?

— Nors ir pirmos mano dienužatės, 
Nors ir jaunas mano bernužatis — 
Gaila širdžiai mano dienužačių.

Į svetimą vietą toli išeinant, 
Savo brangią močiutę paliekant, 
Negiedokit jūs, raibi gaidužiai!
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paUgiPit ith IZaPtatg, 

Bab ag gaudau ilgėfnep ftotveti z 

<3u tHocjutte jobytr Palblti,

tai ne gubojo raibi (Baibujfi 

^ab ag gatvau ifgefney flovvčttt 

0u HTocjuttc Jobytt falbftū
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Pailginkit man šitą naktatę, 
Kad aš gaučiau ilgesniai stovėti, 
Su močiute žodytį kalbėti.

Tai negiedojo raibi gaidužiai, 
Kad aš gavau ilgesniai stovėti, 
Su močiute žodytį kalbėti.
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£ i a e.

3 SjiUę ijau, 

SjiUujij’ Pirtau, 

pagirrej’ Jtaiįvg Eurau.

© Eai paPurau’ 

jfut>4 £.aiwftti 

Su (^turtais EampacjeiS;

2lnt Eojno Pampo 

po Jtėpos ttTe&i, 

6u bemanome SjaFFStems;

2fnt Eojn6& SjaFPoo 

Po graju panFgcju 

Su meilingais 35alfėleie —
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9. LAIVAS

1 šilą ėjau 
Silužy kirtau, 
Pagiry laivą kūriau.

O kai pakūriau 
Juodą laivatj 
Su astuoniais kampačiais;

Ant kožno kampo
Po liepos medį 
Su devynioms šakatėms;

Ant kožnos šakos 
Po gražų paukštį 
Su meilingais balseliais...
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-8ro(r, 23rofi, 

•Srolpti mano, 

.Kur Freipflwa fcaitvatė?

Ht ant £>waracjio? 

2lr ant tnieftacjio?

2lr ant m.;Jo Kfmacjiof

tttajam’ Rfmatij’ 

tTTaJos IHergatčo, 

2tUe mcilate.-------

(D jep ne gaufu 

EoFios nore'jau, 

JlatiFfu priaiigoncjofes.

O iey ne gaufu 

Pi-iaugancjofte, 

įVeflu 5'weji» ITIergarj.l

jjroejū ffiergate, 

paįūOePate, 

tie mcE’ trijų i&atbacju:
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Ei broli, broli, . 
Brolyti mano, 
Kur kreipsiva laivatį?

Ar ant dvaračio?
Ar ant miestačio?
Ar ant mažo kiemačib?

Mažam kiematy 
Mažos mergatės, 
Ale didi meilatė.

O jei negausiu, 
Kokios norėjau, 
Lauksiu priaugančiosios.

O jei negausiu 
Priaugančiosios, 
Vesiu žvejų mergatę.

Žvejų mergatė, 
Pajuodakatė, 
Nemok trijų darbačių:
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Klty tanFey aufti, 

XIey plona? įverpti, 

tliy StaFlpJee taifyti;

tirt anFfli FeltiP, 

laimi feOfti 

baltas wnF«$ majg&L —
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Nei tankiai austi, 
Nei plonai verpti, 
Nei staklužes taisyti;

Tik anksti keltis, 
Laive sėdėti, 
Baltas rankas mazgoti.
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3 n t W e w er fe I e s.

^emeeRle, 

tVyturele! 

Ko ne cjuibi Piewe(/j’? 

Ko ne ryFauji £)irwe'(/j’ ?

Bur ag cjtilbefu piewe'l/f? 

Būt ag ryFatifii 

Wiffl matinę užeina, 

Wiffi mamų pabaibo.

Piemenėlei 25anbuų gano, 

2Xrtojilei JlauFnjė ara;

Cai tie mamų užeina, 

Xai tie mannf pabaibo.
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10. ANT VIEVERSELIO

— Vieversėli, 
Vyturėli!
Ko nečiulbi pievelėj?
Ko nerykauji dirvelėj?

— Kur aš čiulbėsiu pievelėj? 
Kur aš rykausiu dirvelėj?
Visi mane užeina, 
Visi mane pabaido.

Piemenėliai bandužę gano, 
Artojėliai laukužį aria — 
Tai tie mane užeina, 
Tai tie mane pabaido.
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J B f e l a w i m a a.

€>5enbien 2Hu gerflm, 

TJytoj’ igFeUufim, 

3 W«ngrnjū įimti

Kur Uppuje» YVyno,

2luFfo Obelčcjei, 

3* (Birrča 6ob?,cje».

© Fg mes ten tvetFtfm

Coi’ Wengruju 3'emej’?

ttliefle ntum« paFnrfim 

36 brangu 2(Ftnenacjū, 

€>aulu$es Jlartgates.

0 Fabbay fUgrpBim

3g Wengruju

Kab >£bygs Kolacjei, 

Žele ir 2(Pmen?.cv«» 

2(nt 3utu ITIebacjei.
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11. IŠKELIAVIMAS

Šiandien alų gersim, 
Rytoj iškeliausim 
Į vengrųjų žemę,

Kur upužės vyno, 
Aukso obelačiai 
Ir girios sodačiai.

— O ką mes ten veiksim 
Toj vengrųjų žemėj?

— Miestą mums pakursim 
Iš brangių akmenačių, 
Saulužės langačių.

— O kada sugrįšim 
Iš vengrųjų žemės?

— Kad išdygs kuolačiai, 
Žels ir akmenačiai, 
Ant jūrių medačiai.
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HffpcHnntmae.

5ta» ag /jau t Heliju ?&arj<|, 

Penfi, gegi ant mantus jutejo.

Kab įgijau iį giliju &atjo, 

VenPiz gegi Fepputre® Fjtlfjo.

2Xat> ag goFau fu gtv/ju 55ern?fjiu» 

ittano balt<i ©jurgtėl* fubrafFe, 

HieF9 paFIaufe: Pieno tHerfitff 

VHannę greita? * gailio nubiagFe.

Kab ag goFau fu fatvo Sernytjiu 

iTIannj jauna «nt KanFėlu negr.
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12. IŠPAŽINIMAS

Kai aš ėjau į lelijų daržą, 
Penki šeši ant manęs žiūrėjo. 
Kad išėjau iš lelijų daržo, 
Penki šeši kepures kylėjo.

Kad aš šokau su šviežiu bernyčiu, 
Mano baltą žiurstelį sudraskė.
Nieks neklausė, kieno ta mergatė, — 
Mane greitai į šalis nublaškė.

Kad aš šokau su savo bernyčiu, 
Mane jauną ant rankelių nešė.
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ienfu 0n?obboi’ Vainota.

£rp» ©jegtofai,

<3ječi ItecjoFai; 

lai grajey $y&a 

£>arje burnotai.

O> ag paeitu,

<D ir fuprantu. 

Kurti mergyte 

X r’ barbininFa:

žibama g«Fti 

StaFlnJes taift;

Var/juP gofup 

ičrabujee tm.

trys ejcgtoFai, 

Gjegi ItecjoFat; 

lai grajcy $yba 

Darje burnotai.
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13. LENKŲ SVODBOJ DAINUOTA

Trys šeštokai, 
Šeši trečiokai —
Tai gražiai žydi 
Darže burnotai.

O aš pažįstu,
O ir suprantu, 
Kuri mergytė 
Yr darbininkė:

Eidama šokti, 
Staklužes taisė;
Parėjus šokus, 
Drobužes rėdė.

Trys šeštokai, 
Šeši trečiokai —
Tai gražiai žydi 
Darže burnotai.
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4)-ag parptu,

(D it fuprantu, 

Kurtis Sernytis 

yr J>arbinint'ae:

/Eibamns goFti 

Sagtujf taife;

Parfjįs gofęs 

£auFuje žte.

Crys SjegtėFai, 

6jegi CrecjoFai 

€ai gra^ey Jpba 

J>atje Sumėtai.

<D ag paeitu, 

d) iv fuprantu. 

Kurti mergyte 

il« fcarbininFa.

i£it*ama goFti 

WainiFF<i pyue;

ParJjuf’ fjoFuP 

jparjc guUe'jo.
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O aš pažįstu, 
O ir suprantu, 
Kuris bernytis 
Yr darbininkas:

Eidamas šokti, 
Žagružę taisė;
Parėjęs šokęs, 
Laukužį arė.

Trys šeštokai, 
Šeši trečiokai — 
Tai gražiai žydi 
Darže burnotai.

O aš pažįstu, 
O ir suprantu, 
Kuri mergytė 
Ne darbininkė:

Eidama šokti, 
Vainiką pynė;
Parėjus šokus, 
Darže gulėjo.
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Trys gfgtoPat 

Osegi TregoFar. 

Tai grajey jyba 

iOarje burnotai.

O ag patyRu,

<D ir fuprantu, 

Kurtis bernytis 

XTt datbtninFae.

žibamas goFti 

Pentinnue fnveite; 

Parėję ftoFjS 

Pattvorrie glaifloF.
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Trys šeštokai, 
Šeši trečiokai <— 
Tai gražiai žydi 
Darže burnotai.

O aš pažįstu, 
O ir suprantu, 
Kuris bernytis 
Ne darbininkas:

Eidamas šokti, 
Pentinus šveitė; 
Parėjęs šokęs, 
Patvoriais šlaistos.

47



mylinti,

Xe'Fa Uppujefij’ 

{.įyftaS Wan&tite'(ie.

Paoppelij’ 

Pagftftinnii’

Ko mergyte?

Kur ag ne (uWfu?

Kur ag ne ratibofuį 

tlicFo to 

ile matau

Ką ©jtrtij’ turėjau.

tlaFtij’ be Diegelio

SobuFFg Falbe'jau 

Hmjinay, 

UieFatep

tlu jo atftfteiptte.
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14. MYLINTI

Teka upužėly
Cystas vandenėlis.

— Paupely 
Pašaltiny

Ko liūdi, mergyte?

— Kur aš neliūdėsiu?
Kur aš neraudosiu?

Nieko to 
Nematau, 

Ką širdy turėjau.

Nakty be miegelio 
2oduką kalbėjau: 

„Amžinai, 
Niekadai

Nuo jo atsikreiptis."
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Wt(iqdu atfFirt.| 

uiig ©ugt(v3

<D ne fat

216 tiFtap 

tiu jauno ^5erne(io.
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Velyčiau atskirtą 
Kūną nuo dūšelės, 

O ne kai 
Aš tiktai

Nuo jauno bernelio.
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tU v l i e.

■^nr eifu, Fur bnfu, Fur tai rnatpfu?

K ii m’ fa ujo ©jirbujg ag nurambyfu? 

360 meiles minnfoame taip graubjey toerFfu, 

Kol fawo SjirbiiJg nu joS nulenFfu.

llnmynau taFFe'lg jg belanFybamS, 

□fjfemjau Upp»jg tiFt beJengPybams. 

mergytg/ Sjirbptg tiFt bar lanfyfa, 

Wil gtygu, Fab meit/« jos atjlmyfU.
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15. M Y L Į S

Kur eisiu, kur būsiu, kur tai matysiu? 
Kuom savo širdužę aš nuramdysiu? 
Jos meilės minėdams, taip graudžiai 

verksiu, 
Kol savo širdužę nuo jos nulenksiu.

Numyniau takelį, ją belankydams, 
Išsėmiau upužę, tik bežangstydams. 
Mergytę, širdytę tik dar lankysiu, 
Vėl grįšiu, kad meilės jos atsiminsiu.
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tie moFunti plonay įverpti.

Slg turtėjau 3«rgu5H<, 

Plorint ma$<|, alle grajir.

3ie paFėle matinę jaunę

<D ir mano Sermėgatf.

Pritfj Balneli rigejia bėgo, 

PcFalneky u>i$ Odele.

Per Uppeli goFte fjoFo, 

Per tHareles plauFti planFc.

21fj futiFFau iTTergnJett 

£)arbujeltū ne moFancję.

3i ne moFe plcnay įverpti, 

pionay įverpti t tanFiey auflt.
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16. NEMOKANTI PLONAI VERPTI

Aš turėjau žirgužėlį, 
Norint mažą, ale gražų.

Jis pakėlė mane jauną, 
O ir mano sermėgatę.

Prieš kalnelį risčia bėgo, 
Pakalnėlėn — vis šuoleliu.

Per upelį šokte šoko, 
Per mareles plaukte plaukė.

Aš sutikau mergužėlę 
Darbužėlių nemokančią.

Ji nemokė' plonai verpti, 
Plonai verpti, tankiai austi.
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2lg turrejou 25 o rb oreli, 

Plona? regt^, tonFiej? pj?t<$.

© tolfoi )g ifjntoFinno, 

Plonoj? įverpti, tanFiey aiiflu
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Aš turėjau barborėlį, 
Plonai rėžtą, tankiai pintą.

O tasai ją išmokino 
Plonai verpti, tankiai austi.
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P a f f a l b a.

% augfli Felau 

IViffuo paėjau 

Jahifue lUcptonacsug.

2<g retay ffjau;

3«e tatiFtep t>ygo, 

3r gvajey pumpuraroo.

3g Palapčlū 

TOainiEF$ pynati/ 

2)<nvjau Fiema JHergaticmS.

30 Puinpurdū 

Kroictfilu fFynau, 

jparojau Fienio JJcrnatifins.
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17. PASKALBA

Aš anksti kėliau, 
Visus pasėjau 
Žaliuosius meironačius.

Aš retai sėjau, 
Jie tankiai dygo, 
Ir gražiai pumpuravo.

Iš palapėlių
Vainiką pyniau — 
Daviau kiemo mergatėms.

Iš pumpurėlių 
Kvietkelių skyniau — 
Daviau kiemo bernačiams.
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€irtu -per Piem<j, 

Sirbjiu per Sietu?, 

SIpEalb’ mubbu 3fnotic'(e0.

<Cy ne buF tiieP<| 

brangi ttTergyte, 

iTTyP 5'obėlua po Eojome.

Pabjūo trtebe'fci, 

IZoFrtg lapelei, 

Palauš mubb’ apFalbiti.
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Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną, 
Apkalb mudu žmonelės.

Ei, nebok nieką, 
Brangi mergyte, 
Mink žodelius po kojoms.

Padžius medeliai, 
Nukris lapeliai, 
Paliaus mud’ apkalbėti.
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3 ir • r b l y t i &

^jgėjo Eetlijis, if;Fnprino, 

PucįFtfg prie Sjono, ten tyrino;

3PcI’j{0 be tuppitit parcilbino, 

2UIat»$p 3wtrblytt nubilbino.

Parweje 25rolpc;ei, pcrgirgjbino, 

3wilFo nū Jvogiū, ėcjuncjiito.

tlupegc JniFrytes, nubuiFtno; 

SEFeppe iHatnmtije, igcjirgFtno.

OG^PPe 3’«»ivblpti, ifjcjirgFino, 

3neGe 0e||'ytes, ėftyrijo,

Jnege 5*witblytt, iflytijo, 
paflate ant Stalo, pare'plino.
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18. ŽVIRBLYTIS

Išėjo tėtužis, iškūprino, 
Pučkelę prie šono ten dyrino.

Įsteigęs betupint, pavilbino, 
Atlaužęs žvirblytį nubildino.

Parvežė brolyčiai, pargirgždino, 
Įvilko nuo rogių, įčiunčino.

Nupešė dukrytės, nudulkino, 
Iškepė mamužė, iščirškino.

Iškepė žvirblytį, iščirškino, 
Įnešė sesytės, įstyrijo.

Įnešė žvirblytį, įstyrijo, 
Pastatė ant stalo, parėplino.
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€5uffbo 0weticj»i, furoglino, 

Snwatge Jroirblyti, futrafjFsno.

25tr»a(gant Jairblyti, betragFinant 

ggmauFe KluTFo bw* PufbacsFt.
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Susėdo svetyčiai, surioglino, 
Suvalgė žvirblytį, sutraškino.

Bevalgant žvirblytį, betraškinant, 
Išmaukė aluko dvi pusbački.
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3 w i r b I i o C 5 e f n i g,

O ir pabare gtvivblefis 2l(u, 

©cm, Jam, bąli bam, 

3wirblelie 211h.

© ir fuFnaiete wifius PauFgtyrjus, 

©am, bam, bąli bam, 

PauFgtycįiio.

© ir igtvebe 5’tvitblifl prltių 

Dam, bam, bąli bam, 

Pelitu goFti.

© ir numynė PeUboe pivgt<j 

©am, bam, bąli bam, 

Pelėbofi piratą.

pekba i proiv^, 3'tvirbfie i livery, 

jDam, bam, balt bam, 

5wirbli6 » Zroorę.
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19. Žvirblio C £ s n i s

O ir padarė žvirblelis alų, 
Dam, dam, dali dam, 
Žvirblelis alų.

O ir sukvietė visus paukštyčius, 
Dam, dam, dali dam, 
Visus paukštyčius.

O ir išvedė žvirblis pelėdą, 
Dam, dam, dali dam, 
Pelėdą šokti.

O ir numynė pelėdos pirštą, 
Dam, dam, dali dam, 
Pelėdos pirštą.

Pelėda į provą, žvirblis į tvorą, 
Dam, dam, dali dam, 
Žvirblis į tvorą.
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W i I f o 5 w o M’ u

S(tu»c5«wo trtegFa 

0u 2lUucjauo 25rttjF.i, 

4> tVilPelui, 

lltbcgehii 

0WOt>be(£ fehi.

ejj>8 i pirBlue, 

Jtape i Gvoocius, 
0 BigFilio, 

t^ebagelis, 

luv jie toainycjoti.

SjegFa# Hta bare, 
’jaitbllo ttliflį maiįt, 
(Begujde, 

Hebagele, 

2lvwynū pamėgo,
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20. VILKO SVODBA

Atvažiavo meška 
Su alučio bačka, 
O vilkeliui, 
Nabagėliui 
Svodbelę kelti.

Ežys į piršlius, 
Lapė į svočias, 
O kiškelis, 
Nabagėlis 
Tur jis važnyčioti.

Šeškas alų darė, 
Žvirblis misą maišė, 
Gegužėlė 
Nabagėlė 
Apynių parnešė.
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□auta iHa(P<į Fappof, 

6311 Pobua margoj’. 

Katinėlis, 

llebagelis, 

mefelefl mebjoį’.

(Banbrae FanFlatto, 

£oFj?s trintittat&o, 

<D YVilFHtS, 

HinFfmas <fg« 

YVefFle ©gFg goFti.

3«p ifj gerės WA(e0, 

216 |b Kūma goffU.

£> Irfgtt ig ptFto, 

218 it IVbrafTyfU.

© ig tat»o SFuros 

25us Kerbjėini 6juba, 

Kurs tnanng gana 

Po iDobilacjuSz 

po ftunįatto.
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Jaut's malką kapoj', 
Šuo puodus mazgoj', 
Katinėlis 
Nabagėlis 
Mėselės medžio j'.

Gandras kankliavo, 
Lokys trimitavo, 
O vilkelis, 
Linksmas esąs, 
Vesis ožką šokti.

Jei iš geros valios, 
Aš su kūma šoksiu, 
O jeigu iš pikto, 
Aš ją sudraskysiu.

O iš tavo skūros 
Bus kerdželiui šūba, 
Kurs mane gano 
Po dobilačius, 
Po avižates.
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3 xv c । u tB e v g a t t.

3/ 5wej»8 jocjau, 

givejue lan Fycjau. 

$weju UTergatj įvefcjait.

§weįu ttlergate, 

PajiibaFFate

13e moF trijų Iparbacju:

tie plona? įverpti, 

tie? tanFie? aufti, 

tley Drobujen rebyti;

<D ji tiFt moFa, 

Haitve frf&dti, 

baltas HatiFaS ma;goti.

£au»i fft>e*jau> 

CinFlujf trauFiau, 

26altas JFanFas tnajgojau.
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21. ŽVEJŲ MERGATĖ

Į žvejus jočiau, 
Žvejus lankyčiau, 
Žvejų mergatę vesčiau.

Žvejų mergatė, 
Pajuodakatė, 
Nemok trijų darbačių:

Nei plonai verpti, 
Nei tankiai austi, 
Nei drobužes rėdyti;

O ji tik moka, 
Laive sėdėti, 
Baltas rankas mazgoti.

Laive sėdėjau, 
Tinklužį traukiau, 
Baltas rankas mazgojau.
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21 p baltos, baltos 

mano HanFateS , 

Kaobien ant Wanbenac$ū.

2fy Wargae, Warga9, 

Hlano Dienated!

(D b no ir bar trargėfnes.

margas ant margo, 

23iba ant Se'boS, 

2tnt Wanbenu mergatei!

Hy Satti, £atti, 

25attu$i mano, 

perleifF ma tawo mergyt

ZVeiFiauo perteifcjiau 

Daug mierū £.auFo, 

llt Fai mano mergyte.
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Ai baltos, baltos 
Mano rankatės, 
Kasdien ant vandenačių.

Ai vargas, vargas 
Mano dienatės!
O bus ir dar vargesnės.

Vargas ant vargo, 
Bėda ant bėdos 
Ant vandenų mergatei!

— Ai bati, bati, 
Batuži mano, 
Perleisk man tavo mergytę!

— Veikiau perleisčiau 
Daug mierų lauko, 
Nekaip mano mergytę.
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@ 3 o t e I d t f.

Seniytia tverFia, 

Ko Oaimafie rverFia J 

WerFia gawje IHergujatj 

»ibbf 6joFfjatf.

Kai Fittoo werpt, 

Kai FittoS bmrjbe. 

Tai mano mergyte 

Karcjiamelij’ Boto.

Kai fittos aube, 

Kai Fittos fuwe, 

Tai mano iKcrgyte 

Kieti)’ fFanney miegojo.

Kai Fittoe tėfe, 

Kai Fittoe balt.iroo, 

Tai mano mergytes 

TDinbujis be’jatvo.
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22. ŠOKĖJATfi

Ko bernytis verkia, 
Ko jaunasis verkia? 
Verkia gavęs mergužatę, 
Didžią šokėjatę.

Kai kitos verpė, 
Kai kitos burzdė, 
Tai mano mergytė 
Karčiamėlėj šoko.

Kai kitos audė, 
Kai kitos siuvo, 
Tai mano mergytė 
Klėty skaniai miegojo.

Kai kitos tiesė, 
Kai kitos baltavo, 
Tai mano mergytės 
Vindužis dejavo.
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p u i t o v a t » e.

turtėjau ma$<| 23roh;

35et biMiS pniForatiS.

3io turtėjo ber<i 3trgą 

2luF|o patfatvatėme.

Kab jis jojo per Pieivatf, 

Piewuje linFčjo.

$ie užmynė iPubilatf, 
Diibilatf futefjFejo.

Kai ji© jojo pec £.auF«t>

2_auFujiS bilbijo.

Kai jis jojo per ©jillatr, 

©jidu^io fFambfjo.

3i« ujmyne Sjilie SjieFgt^ 

Kab §cwulc(ei lėFe.
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23. PUIKORATIS

Aš turėjau mažą brolį, 
Bet didelis puikoratis.

Jis turėjo bėrą žirgą 
Aukso patkavatėms.

Kad jis jojo per pievatę, 
Pievužė linkėjo.

Jis užmynė dobilatį, 
Dobilatis suteškėjo.

Kai jis jojo per laukatį, 
Laukužis bildėjo.

Kai jis jojo per šilatį, 
Silužis skambėjo.

Jis užmynė šile šiekštą, 
Kad žievulėliai lėkė.

79



3i& futiFFo ITIergvijatf, 

2Jaltg Pelijate.

Jis jei baive labą ?vyt^ 

3» jam ne Jobati.

3«» jei Fe'fe Keppurraff

3* )<»»» WainiFatė.
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Jis sutiko mergužatę, 
Baltą lelijatę.

Jis jai davė labą rytą, 
Ji jam nė žodatį.

Jis jai kėlė kepuratę, 
Ji jam vainikatį.
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©irratelee a u & a.

Slg Watgfcienele, 

2lg 0irrotele!

Papratup ivargti, 

Warga&icftele;

Kat> ag turtėjau 

Uore HTotinek, 

UJtarojele!

3au fennep gul 

2luVgtam’ Kalneli)’. 

2lnt jos Fappclii 

JCntu ?vafl*ele 

Taip grajey gtvlecsa 

Kai 0it>abre(ė».
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24. SIRATĖLĖS RAUDA

Aš vargdienėlė, 
Aš siratėlė!
Papratus vargti 
Vargo dienelę. 
Kad aš turėčiau 
Nors motinėlę 
Užtarėjėlę!

Jau seniai gul 
Aukštam kalnely, 
Ant jos kapelių 
Rūtų raselė 
Taip gražiai šviečia, 
Kaip sidabrėlis.
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p a 5 a b ė j i m a s.

Ssilleh jojau, 

631U? SjėPą pjotvjau, 

2(nt jufco £aiwe(to 

3:rgup pairau.

SjčFujlS paivyto, 

Sirgusio pai(fo.

T i Fra y ne nujoju 

Pas $a(q Kurnate.

tu tHerguįe mano, 

£elijate mano, 

2k tu ne girOėiei 

6$IUe 3ir<M RengiantJ

O jey ir gtrMjati, 

2llle ne atfpejau.

Dar a(5 pafilttfu 

Pne mano mocjutce’f.
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25. PAŽADĖJIMAS

Per šilelį jojau. 
Šile šėką pioviau, 
Ant juodo laivelio 
Žirgužį pašėriau.

Sėkužis pavyto, 
Žirgužis pailso, — 
Tikrai nenujosiu 
Pas žalią kiematį.

— Tu, merguže mano,
Lelijate mano, 
Ar tu negirdėjai 
Šile žirgą žvengiant?

— O jei ir girdėjau, 
Ale neatspėjau, — 
Dar aš pasiliksiu 
Prie mano močiutės.
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Senai motinėlei 

Patalėli Flocpau? 

Patalėli Flocjiau, 

(Baltvujelę gloRsau’

Pleikiu tHamu<ele 

YHano GJarbuJele, 

tie įabėF iDinrj'tę 

VZelabarn ^crnpč^ui!

2Sab tu pa^abėfi 

lltlabam ^crnycįui, 

XanFey atlanFpfu, 

(Sraubjep fnu?irFOtfu.

Kab tu pajabeft 

Habaniam ^trny^iu, 

Xetay atlanFyfu, 

tneilcjr paFalbFfu.
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Senai motinėlei 
Patalėlį kločiau, 
Patalėlį kločiau 
Galvužėlę glost'čiau.

Meldžiu, mamužėle, 
Mano garbužėle, 
Nežadėk dukrytę 
Nelabam bernyčiui!

Kad tu pažadėsi 
Nelabam bernyčiui, 
Tankiai atlankysiu, 
Graudžiai suvirkdysiu.

Kad tu pažadėsi 
Labajam bernyčiui, 
Retai atlankysiu, 
Meiliai pakalbėsiu.
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itef f ėjimas u 3 'OOyvą.

J? as nor tVarguic ruargti 

Jv 2ljjarelu brauFti, 

TcFFčF u$ Būro WaiE$ 

BaubjžuninFc 0waitelė.

□Beta i Baubjamatg, 

3 margoji ©iivaratė, 

PaliFs mannf be įverpiant, 

Uj (Birnelu be flotvint.

Pareis ig Baubjatvates, 

36 margojo Bvaracjio, 

Parneg’e graju jobacju, 

3r gailu 2lgeriicju.

Kas ne nor Watg$ tvargft, 

tie 2X6areIū brauFti, 

1EeEF£E uj Warto WatFą, 

UJ Warto Sunytelu.
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26. TEKĖJIMAS UŽ VYRĄ

Kas nor vargužį vargti 
Ir ašarėlių braukti, 
Tekėk už būro vaiką, 
Baudžiauninko svaitelį.

Išeis į baudžiavatę, 
Į margąjį dvaratį, 
Paliks mane beverkiant, 
Už girnelių bestovint.

Pareis iš baudžiavatės, 
Iš margojo dvaračio, 
Parneš gražių žodačių 
Ir gailių ašaračių.

Kas nenor vargą vargti 
Nei ašarėlių braukti, 
Tekėk už varto vaiką, 
Už varto sūnytėlį.
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Jgeis jie i Cirtatf, 

3 jal<j Seninau, 

Palies mannj bemėgant 

Perynujeis ujeiojįs.

Pareis jis iį ©iriatės 

36 Jalo Serjin&cjio, 

Parneg raibu Paufgtdcjū 

3« tneUatee Sobacjū.
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Išeis jis į giratę, 
1 žalią beržynatį, 
Paliks mane bemiegant, 
Perynužiais užklojęs.

Pareis jis iš giratės, 
Iš žalio beržynačio, 
Parneš raibų paukštačių 
Ir meilatės žodačių.
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tH č n e f i o S w o o b a.

fD?ewu €>auluj{ we$e 

Pirm<| paroafareU.

0auluj< angfh Felip;

tTTenujis at|ifF?re>

PTenu viens vaiFgtinjjo 

tlugrinnf pamilto.

perFuns &ibey fupyFęs 

3» Morui per0alli>«.

Bo Saulutes atflfFyrei?

2tugrinn{ pamiHjeif 

Wtens VlaFtip tvaiFgtinįei t
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27. MĖNESIO S V O D B A

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį.

Saulužė anksti kėlės, 
Mėnužis atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.

Perkūns, didžiai supykęs, 
Jį kardu perdalijo.

— Ko saulužės atsiskyrei?
Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėjai?
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3 £ f a & a

©ainoF

Ko ne Oainoji-

Ko rymai ant KanFeluf 

KanFekS išrymotas ?

Kur ag bainofttf 

Kur linFfma bufu? 

J?ta Dar k OgFaba, 

Darkau’ 3fjFabuk:

Kutos numintos, 

Koks nugintos, 

Jlėlijoe iglaFgtptos, 

Kaffuk mtbrauFtta!

2lr Sjaurys pute? 

2lr Uppe apttvinno? 

2lr PerFunas growe, 

2lr Raibais muge :
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28. IŠKADA DARŽELY

— Dainuok, sesyte, 
Ko nedainuoji?
Ko rymai ant rankelių? 
Rankelės užrymotos.

— Kur aš dainuosiu? 
Kur linksma būsiu?
Yra darže iškada, 
Daržely iškadužė:

Rūtos numintos, 
Rožės nuskintos, 
Lelijos išlakstytos, 
Rasužė nubraukyta.

— Ar šiaurys pūtė? 
Ar upė aptvino?
Ar perkūnas griovė, 
Ar žaibais mušė?
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tie Siaurys pute, 

tie Uppe aptroinno, 

PetPunS ne graubamo 

€5 u Raibai# ne muge.

JSarjboti tpprai, 

Wyrai ig Juru 

Pri Kragto (eiOattt, 

3 Oarfc fopant,

Kutas ntimpne, 

Kojes nuffyne, 

ItlijM i&lafįtt, 

JCuffuJf nubtauFt.

O ir ag patti 

Wo$ i|Ti(aifiau 

Po Kutu pagaferu 

Po jubu WainiFe(u.
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— Ne šiaurys pūtė 
Ne upė aptvino, 
Perkūns negriaudams 
Su žaibais nemušė.

Barzdoti vyrai, 
Vyrai iš jūrių, 
Prie krašto leidžiant, 
I daržų kopiant,

Rūtas numynė, 
Rožes nuskynė, 
Lelijas išlakštė, 
Rasužę nubraukė.

O ir aš pati 
Vos išsilaikiau 
Po rūtų pašakėliu, 
Po juodu vainikėliu.
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C i I t a e.

Ultg jojau, 

3«rg’6 iffibaibo, 

ITu Sirgusio nnpulau.

2ly, tai man minėtas, 

JHans patalėlis, 

Cjyflafts UJanbetiHis!

W atfiFrtts, 

2lpfiJurOt»: 

□au mer’ mano JDraugHio.

2tg patfai lubtMf, 

žirgytis fmutnas.

U*/ *1 babat bar y fu f
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29. TILTAS

Per tiltą jojau, 
Žirgs išsibaidė, 
Nuo žirgužio nupuoliau.

Ai tai man minkštas
Mans patalėlis, 
Cystasis vandenėlis I

Aš atsikėlęs, 
Apsižiūrėjęs: 
Jau nėr mano draugelio.

Aš patsai liūdnas, 
Žirgytis smūtnas. 
Ui, ką dabar darysiu?
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<D ir rtt(r'Fe 

Trys ®ulbu5eleo 

Jfj Karalaus ©urfelio.

O ir nutupe

Cos <5ulf>ujeles

2lnt ^rolycjio Kapelio

(Bulbe pri Kojų, 

(Zulbr pri Galmoe, 

(Bulbe pri ©jalatics.

tHarti pri Ko j ii, 

GSeflu pri (Saituos, 

mamuje pri ©jalalleo.

marti gebFfo 

Cris HeMates, 

0eflu trejus metteluo.

© gi mamule, 

m«no (Barbujele, 

Kol po gywa (Balwe(e.
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O ir atlėkė
Trys gulbužėlės 
Iš karaliaus darželio.

O ir nutūpė
Tos gulbužėlės 
Ant brolyčio kapelio.

Gulbė prie kojų, 
Gulbė prie galvos, 
Gulbė prie šalatės.

Marti prie kojų, 
Sesuo prie galvos, 
Mamužė prie šalatės.

Marti gedėjo 
Tris nedėlates, 
Sesuo trejus metelius,

O ši mamužė, 
Mano garbužėlė, 
Kol jos gyvą galvelė.
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p r o p ū l u f t.

D ir ifjbygo JUpatele 

lewo Jalam’ GoOuJij’.

<D po ta £epa, Hepatele 

0towfjo Zewo £>uf*yte.

©u Dmaroneleis ji FalMjo, 

€3u £>waroneie, puitor&jci*

9p, OefTyt’ / eefijft’, 6e(Tp<eic 

96 pafaFyfu ęetujui..

9p, »rolpt’, 25rolpt’, JStrolptfli, 

OH eo faFy|t Tttujiuf

9r feil Siu fctvejū ^obujeluf 

3v M( fio 9uFfo 5'rt»S‘« *
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30. PRAPUOLUSI

O ir išdygo liepatėlė 
Tėvo žaliam sodužy.

O po ta liepa liepatėle 
Stovėjo tėvo dukrytė.

Su dvaronėliais ji kalbėjo, 
Su dvaroniais puikoračiais.

— Ai sesyt, sesyt, sesytėle, 
Aš pasakysiu tėtužiui.

— Ai brolyt, brolyt, brolytėli, 
Dėl ko sakysi tėtužiui?

Ar dėl šių dviejų žodužėlių?
Ar dėl šio aukso žiedužio?
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Vle be'l tu btve'jū ^obujelu, 

TiFt bei gio auffo Jjebtlia.

€5errab5s Kptq, anFfti Xyt«i, 

Pvapule Cex»o DuFryte.

tlebeles Hytq, anFfti Xyt.j

□gjojo šiolei jfįjPoti:

Wato Crimittais tvimittnwe, 

Subnats įtemptais bubnatvo.

(D ir furabo 0eflyte(g 

Sint Juru, IHaru Dugnelio.

Rentoms Smiltekmis apbumH/ 

Salele maureleis apnegta.
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— Ne dėl tų dviejų žodužėlių, 
Tik dėl šio aukso žiedelio.

Seredos rytą, anksti rytą 
Prapuolė tėvo dukrytė.

Nedėlios rytą, anksti rytą 
Išjojo broliai ieškoti.

Vario trimitais trimitavo, 
Būbnais įtemptais būbnavo.

O ir surado sesytėlę 
Ant jūrių marių dugnelio,

Šėmoms smiltelėmis apdumtą, 
Žaliais maureliais apneštą.
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W a i n i f č l i e

Sis /jau per Kfmflė, 

Pro Kutu £>ar$£U; 

(D ir futiFFau 

6e(m<?, SentfU, 

Pat Kutu DarJe'U. 

Cwe‘re baltg Kanfčif, 

jn«we SuFfo $iebelė.

2ttMf Serntli, 

mano Jiebfle! 

6u tanam’ m Falb/fu. 

£)ar bufu pat tHocjuttf, 

I)ar Flaufyfu ttlocjuttrt.

pirFiV Stotelei 

HTan WainiFflė 

Knt gtlftou KaffelŪ! 

WainiFFu3< betvlfu, 

JlanFoj’ ©jenuje grfbfu.
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31. VAINIKĖLIS

Aš ėjau per kiemelį, 
Pro rūtų darželį, 
O ir sutikau 
Šelmį bernelį
Pas rūtų darželį.
Tvėrė baltą rankelę, 
Movė aukso žiedelį.

— Atduok, berneli, 
Mano žiedelį!
Su tavim nekalbėsiu, 
Dar būsiu pas močiutę, 
Dar klausysiu močiutei.

Pirkit, broleliai, 
Man vainikėlį 
Ant gelsvų kaselių! 
Vainikužį dėvėsiu, 
Lankoj šienužį grėbsiu.
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<D ir nupūtė 

mano WainifeliS 

3 cjyfa Wanbene'(ė. 

Dabar nup(auF(t 

paloms ZanVtlime, 

3 3ures ė mare'les. 

3urujems plauFfl, 

mergutę bet»irfbtfi.

21 p ticj, ne aerEis 

mano mergyte!

(Baufl Qwecįią, Sernyti 

€Su Jalaifeis CinFIe'leie.

<D tu fb^tpejop 
mano Wa(niFH< 
38 Jutu, ig mateli
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O ir nupuolė 
Mano vainikėlis 
I čystą vandenėlį. 
Dabar nuplauksi 
Žalioms lankelėms 
Į jūres, į mareles; 
Jūružėms plauksi, 
Mergužę bevirkdysi.

— Ai tie, neverki, 
Mano mergyte!
Gausi svečią bernytį 
Su žaliaisiais tinkleliais.

— O tu sužvejosi 
Mano vainikėlį 
Iš jūrių, iš marelių!
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u $ w c j u.

3^8’ išbėgo 

36 Kufnfc "Rimo 

Du jaunu $wOFtetu'

Jie leibo, (eibe 

Plonus linFIeluS 

Pabummo Wibbureltj’.

/

O ir Pigimo 

!bywnay tinEleleiS 

®u Juru Wer6ufelu.

2ly Drauge, drauge 

Daivorfjati mana, 

Ras tai Pywu Jinvcluf
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32. D U ŽVEJU

Išbėg' išbėgo 
Iš Rusnės kiemo 
Du jaunu žvejytėliu.

Jie leido leido 
Plonus tinklelius 
Padumo vidurėly.

O ir sugavo 
Dyvnai tinkleliais 
Du jūrių veršiukėliu.

— Ai drauge, drauge, 
Tavorščiau mano, 
Kas tai dyvų žuvelės?
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d? ir fu py Po 

dangti Diematie: 

p.'.FiUo gaurye W?jatis.

2ly Drauge, Drauge 

Totvavgau mano, 

tHeff 2lnFfo OnPorcb!

Te gul, te ritto 

25angputtye Walt{, 

2fnt 2luFfo 3nForflio!

21 p ©tauge, Drauge, 

Towar§au mano, 

iLipF tnaflo Wirgone7f;

JvafFi mat?(i 

Kopų Kalnelio, 

2lr laibais pufjiPFčs.

VIey matau Kopų 

iley Kopų Kalnu, 

X?ey laibaju pufįiFFiu;
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O ir supyko 
Bangų dievatis — 
Pakilo šiaurys vėjatis.

— Ai drauge, drauge, 
Tavorščiau mano, 
Mesk aukso inkarėlį!

Tegul terita 
Bangputys valtį 
Ant aukso inkarėlio!

— Ai drauge, drauge, 
Tavorščiau mano, 
Lipk masto viršūnėlėn!

Rasi, matysi 
Kopų kalnelį
Ir laibąsias pušikes.

— Nei matau kopų, 
Nei kopų kalnų, 
Nei laibųjų pušikių,
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(D af tiPt matau 

iMergyte fawo. 

Pro pugynę roaiFgcjojatit,

3o5e WaeniFP(i», 

(Btlfwoe KafliėlFe, 

Jalo Kagto ©jurgtfbe.

Bat» ima ny c ja u, 

PnfTau Oalycjau 

Šalo Xa£to ©jurgtčlė:

Wien<j puflelf 

J SFrinuJf Wfu, 

Antrąjį « VVeluFe'lf.

Hy brauge, ©rauge. 

©otvargau mano, 

Batrul |hFP

2lr ant paFalnte?

2ir ant Warufh?s?

2lr ant Jfafnfs Bernelio^
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O aš tik matau 
Mergytę savo 
Pro pušyną vaikščiojant.

Juods vainikėlis, 
Gelsvos kaselės, 
Žalio rašto žiurstelis.

Kad įmanyčiau, 
Pusiau dalyčiau 
Žalio rašto žiurstelį:

Vieną puselę 
Į skrynužę dėsiu, 
Antrąją į vėlukėlį.

— Ai drauge, drauge, 
Tavorščiau mano, 
Katrul suksi valtužę?

Ar ant Pakalnės?
Ar ant Varusnės?
Ar ant Rusnės kiemelio?
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tley ant paFatnės, 

VIey ant Warufnes, 

TiFt ant Jvufnea Beme'lio.

Bufnee Bernelis, 

Bai Blaipebuje, 

Cje bego fu WaltujeiS.

Bufnes Bent eit j’,

2lug’ mano Stebėtis, 

Itn rinfl mano Sjirbe'tia.
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— Nei ant Pakalnės, 
Nei ant Varusnės, 
Tik ant Rusnės kiemelio.

Rusnės kiemelis 
Kaip Klaipėdužė — 
Čia bėga su valtužėm.

Rusnės kiemely 
Aug mano žiedelis, 
Ten rimst mano širdelė.
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i to e j ė n c.

^83 ty tftttsyte per Hangelj, 

Rurfai VViįas pucjta'

XaS furs Wafar, tas ir ©jenbieii: 

©jautu Weju$ati0.

Rat> galėjau fu JUiwe(u 

per Jūratės plauFtt, 

perprrtfcjau ju&u SjilPif, 

$alu Kutufccjū.

3oVu ©jilFu WeluFel£ 

□gragpt 3wejatiems;

O gu }alū KutuJaeju, 

WaiiuT<liems pyti.
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33. ŽVEJIENE

— Vei, mergyte, per langelį, 
Kursai vėjas pučia?
— Tas, kurs vakar, tas ir šiandien — 
Šiaurių vėjužatis.

Kad galėčiau su laiveliu 
Per jūrates plaukti, 
Parsivežčiau juodų šilkų, 
Žalių rūtužačių.

Juodų šilkų vėlukėlį
Išrašyt žvejačiams, 
O šių žalių rūtužačių 
Vainikėliams pinti.
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Q 5 e i r y s»

uj 6į«irt etfu 

Sjeiri apH anPpfu? 

2tg pafliverfu 

3 margai H.y'befytį. 

2tg nufiplauFfu 

3 Jūres, i tncrujes. 
Zen pafiglaufu 

Po Jalį Sok'lc

Otteit Sjeirp^ pafluj 

GjtlVū TinFl<i negįe. 

tlor TinFli; trauFti, 

Uor manng fugauti, 

CiFrap baboOams 

meile? FalbėbamS: 

marga JLybefyte! 

Btap, gvoji mergyte.
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34. ŠEIRYS

Aš už šeirį eisiu, 
Šeirį apslankysiu.
Aš pasiversiu 
I margą lydekytę, 
Aš nusiplauksiu 
Į jūres, į maružes, 
Ten pasiglausiu 
Po žalia žolele.

Ateit šeirys paskui, 
Šilkų tinklą nešąs.
Nor tinklą traukti, 
Nor mane sugauti, 
Tikrai dabodams, 
Meiliai kalbėdams: 
— Marga lydekytė, 
Štai graži mergytė.
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U $ S 3 e i r 4 ne t e f a n t i.

<Eeivo įaugu, 

0tiP(o Hangiijatju, 

2l(ytvuje JyVėjc.

<£> ji 'tfbijo, 

O ji f (y flėja, 

3ūt>as llgates ttege.

<D tos figateJ, 

<P tos jubofes 

Tiing&ynatt Fwep?jo.

Kab «g ^inttocjau 

2ktttujt gaufent, 

3am ©ermegelt fuejau;

0ute igfucjau, 

JJagte igragycjau, 

©ibabvdu igtvabsocjau.
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35. UŽ ŠEIRĮ NETEKANTI

Po tėvo langu, 
Stiklo langužačiu, 
Alyvužė žydėjo.

O ji žydėjo, 
O ji klestėjo, 
Juodas uogates nešė.

O tos uogatės, 
O tos juodosios 
Rinčvynačiu kvepėjo.

Kad aš žinočiau 
Bernužį gausiant, 
Jam sermėgėlę siūčiau;

Siute išsiūčiau, 
Raš'te išrašyčiau, 
Sidabrėliu išvadžiočiau.
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^Rab ag Jtttnocjau 

llaglHjt gaufent, 

Žtabbyqau jam g.encti<jat«9;

2lg furaFycjau 

3am Bejae, KanfateS, 

3r tmtfcjau jt t RuraU.

3ts nt jinnčtu 

tJienoe tlaFtrtes, 

Vley j<emos nep Wafare<e».
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Kad aš žinočiau 
Našlužį gausiant, 
Kabinčiau jam lenciūgačius;

Aš surakinčiau 
Jam kojas rankates, 
Ir įmesčiau jį į kuoratį.

Jis nežinotų
Dienos naktelės, 
Nei žiemos, nei vasarėlės.
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2& a r o W a j f f a e.

*3BaiFgfj»io Cetujie 

po marg^ fPtparę, 

2iuFfo Kaftektf ffambinbania, 

Qawo Sunykus jau Ptlbamao:

2lp, PflPitz PefFit 

©unycjei mano! 

3au mufu Dtvar? 

rvaifjas apjojo, 

□t mufu Ckflytes igtvajaroojo.

W«Hay igj6flrit> 

pirma prtflofim, 

3r tą, XVaiflilt 

iYIesigtva j atrofini;

3r mufu 6tffytc6

Waifle pajygm:
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36. KAROVAISKAS

Vaikščiojo tėtužis 
Po margą dvarą, 
Aukso rakteliais skambindams, 
Savo sūnyčius jau keldamas:

— Ai kelkit, kelkit, 
Sūnyčiai mano! 
Jau mūsų dvarą 
Vaiskas apstojo 
Ir mūsų sesytes išvajavojo.

— Vėlai iš josim, 
Pirma pristosim, 
Ir tą vaiskelį 
Mes išvajavosim, 
Ir mūsų sesytes 
Vaiske pažinsim:
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2tnt jū Q>alwelte 

<5elewo& HcflVIee;

3r ant Kaflelu 

$a!9 Kafpine'fis 

3r ant Etafrinū 

3nfcs tVainiFe'Hs;

3t ant WainiFFo 

SuFfo RtpitFek.

Seflyteo niufii, 

OatinofeS mufii!

O Fu r jus gawot 

2tuCro »wetPe(j?

iDibjamt Fare 

Tarp tnufu 23rotė(u 

<D qen mts gaivom 

JtuFfo KivctFelf.
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Ant jų galvelės 
Gelsvos kaselės. 
Ir ant kaselių 
Žals kaspinėlis, 
Ir ant kaspinų 
Juods vainikėlis, 
Ir ant vainiko 
Aukso kvietkelis.

— Sesytės mūsų, 
Jaunosios mūsų, 
O kur jūs gavot 
Aukso kvietkelį?

— Didžiame kare 
Tarp mūsų brolelių, 
O čion mes gavom 
Aukso kvietkelį.
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Seffycju Kaubojimae

£Jau ir atlfFe (Bulbįti PulFatist 

© ir patvare i Far$ jutu

jRittu igjujo jauni Jbrolytįti, 

© muju merą neygi tam fiiti-

45rolpquf jūti, 23rolui ne jutii

<tiwa Tėtuliui jaboti!

Wiena Qefppte 3rotyti rfbe, 

© gi antroji Wartelu9 File.

2ti 25roli, Sroli, Fabba parjufi 

Po mufu Clwo raubona 3o$ef

Bab ji pratybų, tai ag parjufu, 

© ir pra&bo nebelįs 2Cytą.
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37. SESYČIŲ RAUDOJIMAS

Jau ir atlėkė gulbių pulkatis, 
O ir pavarė į karą joti.

Kitų išjojo jauni brolyčiai, 
O mūsų nėra neigi kam joti.

Brolyčiui joti, broliui nejoti:
— Eiva tėveliui žirgą žaboti!

Viena sesytė brolytį rėdė, 
O ši antroji vartelius kėlė.

— Ai broli, broli, kada parjosi
Po mūsų tėvo raudona rože?

— Kad ji pražydės, tai aš parjosiu, — 
O ir pražydo nedėlios rytą.
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17 i era, Pat nįera mumma J&rolacjio. 

£iwa Sefiyte, firoly^io kuftt,

2tnt ano Kalno, pao Ūfiez Zivora!

3r nnfloivėjom’ Kaln^z ©ubatf,

$r paPdnėjom UfTcd Itvoratę. 

iZiera, Pai niera mumma iJrolacjto.

Parbeg’ 3ir3ati9/ ngia parbėgo.

Tlutfo Filpatie 0jalk‘ Pabejo.

J€iwa SdTyte, Sirgą fugaubtr, 

3r jam fugatvuS, iįHaufinėftm.

2li 5*rge, 3’rge, brolio degime, 

0) fur tu bejet mumma brolyti f

3umma 23rolpu iHugip ttugowez

(!) mannę paleibo i wi(T^ @wiet^

Detvjneo Uppeo plauFte perplauFiau, 

d) fę begimtą neete pernčrau.
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Nėra, kai nėra muma brolačio: 
— Eiva, sesyte, brolyčio laukti.

Ant ano kalno pas uosio tvorą 
Ir nustovėjom kalne duobatę,

Ir pakilnėjom uosio tvoratę, — 
Nėra, kai nėra muma brolačio.

Parbėg' žirgatis, risčia parbėgo, 
Aukso kilputės salią kabėjo.

— Eiva, sesyte, žirgą sugaudyt, 
Ir jį sugavus, išklausinėsim.

— Ai žirge, žirge, brolio bėgūne, 
O kur tu dėjai muma brolytį?

— Juma brolytį mūšy nušovė, 
O mane paleido į visą svietą.

Devynias upes plaukte perplaukiau, 
O šią dešimtą nerte pernėriau.
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Ui, ui ©tetruki, T)ietvulati mano, 

Ka& mum’ paMfl Srolio

Saulute tarė nujileibama: 

2tft jum’ paNfu, Srolio gebbeti;

©etvynee Kyttu iTTiglujej' temfu.

(D gi ftegimt} ney ne teFEefu.
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— Ui, ui dievuži, dievuliau mano, 
Kas mum padės brolio gedėti?

Saulužė tarė nusileisdama:
— Aš jum padėsiu brolio gedėti:

Devynis rytus miglužėj temsiu, 
O šį dešimtą nei netekėsiu.
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IH o t c ir 5D u f r y t r.

SlitFfli

Saulute teFFjjo,

<£> po 6tiFIo Hartgujacju 

tBocjutte fefcfjo.

Klaufu tatvt £>uFtujez 

Kur tu watFgtinljei?

4> Fur tawo WainiFėIt 

iTItgluJe ujFritto f

2(«Ffli 2Cpt<i 

Wanbene(io čjau, 

4> tat mano WainiFf(< 

lYIiglUje ujFritto.
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38. MOTE IR DUKRYTE

Anksti rytą rytužį 
Saulužė tekėjo, 
O po stiklo langužačiu 
Močiutė sėdėjo.

— Klausiu tave, dukruže, 
Kur tu vaikštinėjai, 
O kur tavo vainikėlį 
Miglužė užkrito?

— Anksti rytą rytužį 
Vandenėlio ėjau, 
O tai mano vainikėlį 
Miglužė užkrito.
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Tai tte Tufą, TuFritjc, 

17 r tvicrni jo&ujet.

<D tu fatno 3ernu|elt

P« JlauFij lyfcrjei.

© tai tiefa, iTIatnuje, 

Tai wierni JočuJfi, 

.Mg fu fawo 35ernu$ehu 

JofcuFę FalMjau.
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— Tai netiesa, dukruže, 
Nevierni žodužiai, 
O tu savo bernužėlį 
Per lauką lydėjai.

— O tai tiesa, mamuže, 
Tai vierni žodužiai, 
Aš su savo bernužėliu 
Žoduką kalbėjau.
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3 n t & l e ro c l i o.

§li Jaloj’ Saloj’ lUetve'lift, 

po Xewuįio Wartcki0.

H’ilgap ?alofl, wefii0 Alerecli, 

EiEt gi ivieną SYIetelt.

© ag ir turru tu 23rolFtelu, 

Jkttin’ tawf paFirfh.

© Fą jus meiPfh «6 mano SjaFū?

3g mano Hemenelio ?

3g tawo SjaFū baltą VVajeltz 

Jtottu Sirgu tuajott.

3g iemcnelio jutą JlaiįvcU 

Wantcnuju Fclauti.
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39. ANT KLEVELIO

Ai žaliuoj, žaliuoj vėsus klevelis 
Po tėvužio varteliais.

— N'ilgai žaliuosi, vėsus kleveli, 
Tik šį vieną metelį.

O aš ir turiu du brolytėliu, 
Ketin tave pakirsti.

— O ką jūs veikste iš mano šakų, 
Iš mano liemenėlio?

— Iš tavo šakų baltą važelį 
Bėru žirgu važiuoti.

Iš liemenėlio juodą laivelį 
Vandenužiu keliauti.
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<Ū jey jus matinį totj? nuleidę, 

2ijj jums ne bėFaivofu.

4> jey jus manng rettay lanFyRe, 

Tey laba? graut^ey niėrrfu.

<D ir atlanFe manng Srolaejei, 

Kas ileScles JJytatc

Žiemuže tVaje bėru JirgarjM, 

3t tVafaroje £aiwac;u.
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— O jei jūs mane toli nuleiste, 
Aš jums nedėkavosiu.

O jei jūs mane retai lankyste, 
Tai labai graudžiai verksiu.

O ir atlankė mane brolačiai
Kas nedėlios rytelį:

Žiemužėj — važe bėru žirgačiu 
Ir vasaroje — laivačiu.
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jDnFrea 2ttfifa?ei Finnimn8

atftfaFiau fawo VHorjuttei, 

© ag nu PufTeS jau Wart*are'leS:

3^gFoF iHocjutte/ faw tVerpėjate, 

Sau? Werpčjat{ ir 2lub?jatg.

3au prifitverpjau baltu Cinneliu, 

3au pripauOjiati plonu iDrobeliū.

3au prijiguratvau baltu Stalėtu, 

2Jau prijtglaivjau žUemo Weje'lė9.

3au gana Flaitjiau faivo niocjuttei, 

□au reiFta Flaufyt ir 2lnytelei.

£jau prtfigrėbjau JtanFu Sie’ne'lto:

Prifinegojau nauju <5tėblelu.

© VVainiFeli Jalu puteliu, 

XZ’ilgay jalog ant mano (Balivėle's!
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40. DUKROS ATSISVEIKINIMAS

Aš atsisakiau savo močiutei, 
O aš nuo pusės jau vasarėlės.

— Ieškok, močiute, sau verpėjatę, 
Sau verpėjatę ir audėjatę.

Jau prisiverpiau baltų linelių, 
Jau prisiaudžiau plonų drobelių.

Jau prisišiūravau baltų stalelių, 
Jau prisišlaviau kiemo vejelės.

Jau gana klausiau savo močiutei, 
Jau reikia klausyt ir anytėlei.

Jau prisigrėbiau lankų šienelio, 
Prisinešiojau naujų grėblelių.

O vainikėli žalių rūtelių, 
N'ilgai žaliuosi ant mano galvelės.
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iHanO Kaffeled Jalu SjilFelu, 

3au ne blijgčfte Saulei Faitinnenf!

HTano piauFelei, o geltonieji, 

tTefifFirfhf'te tVejo pucjiami?

2lg atlanFyfu fatvo tnocjuttę 

He roainiFota, o nūmetota.

© tliimeteli, mano pfonafls, 

Wejo pučiamai bar pabujgefi’

ttlano Kaltelei, o wtw<ngr/įiz 

Saulei Faitinnant bar pablijgėpte!

tHano Kaflyted $a(u SplPeltti 

Senoj’ Fabef’tt, mannę rvirgbyfte!

tHano Jiebe'lei, o auPfinelei, 

©Frynof gu(Uf’te ir berubbypte!
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Mano kaselės žalių šilkelių, 
Jau neblizgėste saulei kaitinant.

Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Nesiskirstyste vėjo pučiami.

Aš atlankysiu savo močiutę 
Ne vainikuota, o nuometuota.

O nuometėli, mano plonasis, 
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi.

Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant dar pablizgėste.

Mano kasytės žalių šilkelių, 
Sienoj kabės te, mane virkdyste.

Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėste ir berūdyste.
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i e g a s O a r $ a t i j

3aboP, Tarnati, 

23^rą SirgaU, 

€5ibabro Pamane'ttmB!

(D a6 ir jofu 

3 t<Į Kemefr, 

Kur rimfl’ mano ©jirbatič;

Kur auFgti Suttai, 

Sut gtviefus Hansai, 

Kur Jalog PaivarlateS;

tarp Wartu Kleivai, 

po Jtangu 25erjai, 

Tint Kiemo £>ūbilacjei.

2li igeit, igeit, 

□g Heliju £)ar$o 

(Bahva glofljbania.
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41. MIEGAS DARŽATY

2abok, tarnati, 
Bėrą žirgatį 
Sidabro kamanėlėms!

O aš ir josiu 
Į tą kiemelį, 
Kur rimst mano širdatė;

Kur aukšti butai, 
Kur šviesūs langai, 
Kur žalios pavartatės;

Tarp vartų klevai, 
Po langu beržai, 
Ant kiemo dobilačiai.

Ai išeit išeit 
Iš lelijų daržo, 
Galvą glostydama.
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(Bloftaif ne gtofiaip 

IHano mergyte!

Kur tu taOfca guU^ei#

<D ag guUejau

<D ag Tapnojau 

Po £iltjčrZUumacju.

tVejujia pute

Hefijoa uįe

3gart>e mano plaukius.
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— Glostais neglostais, 
Mano mergyte, 
Kur tu tada gulėjai?

— O aš gulėjau, 
O aš sapno jau 
Po lelijų krūmačiu.

Vėjužis pūtė, 
Lelijos ūžė, 
Išardė mano plaukelius.
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P a t tv e b i m m o j£> a i n «.

3$ WaFartfid 

Weiilim6 pucjiant, 

ileliju^ms be (ingoiant,

3(jwčV

mteų DuFreh 

Per jalajg Cirrflf.

», FflFit, FflFit, 

Jrtano Sanflei, 

WvFit pawem ©efielf!

3au ir patvip 

6awo

Pas Ja(a)£ (BinUe;
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42. PARVEDIMO DAINA

Iš vakarėlio
Vėjeliams pučiant, 
Lelijužėms belinguojant,

Išvež' išvežė
Mielą dukrelę 
Per žaliąją girelę.

— Ai kelkit kelkit, 
Mano sūneliai, 
Vykit pavestą seselę!

Jau ir pavijo
Savo seselę 
Pas žaliąją girelę.
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Per jojo, 

SjiUas btlbljo 

3r Kamanos (Tambejo.

24i, gryfjf’6» flryfjtiS 

iTlano Sefjyte!

<5rajin’ tawj tTTocjutte.

Sėt ag ne grygu, 

Plano Srolelei! 

(Bcatyfu Waimtėl».

(D Fnr ©eflyte, 

PaiubafPpte, 

O fur ta naftvpnofl?

6tow’ ant Kafnėlo, 

^a(i Zfvilt: 

lin mano tlafroytičfe.

©jfttoe a.<pėlt3

Jalt Jlapttei 

Sus mano pn^altvele.
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Per šilą jojo, 
Šilas bildėjo 
Ir kamanos skambėjo.

— Ai grįžkis grįžkis, 
Mano sesyte, 
Grąžin tave močiutė!

— Bet aš negrįšiu, 
Mano broleliai! 
Grąžinsiu vainikėlį.

— O kur, sesyte, 
Pajuodakyte, 
O kur tu nakvynosi?

— Stov ant kalnelio 
Žalia liepelė — 
Ten mano nakvynėlė.

Šitos liepelės 
Žali lapeliai — 
Bus mano priegalvėlė.
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Uf mannt Inifo 

£.iepo0 ®jaK(e&, 

n« mocjuttėo Kante (cB.

U J m antį f fritto 

fctpos JUCelei, 
il» mocjutte« Sottėlei.
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Už mane linko 
Liepos šakelės — 
Ne močiutės rankelės.

Už mane krito 
liepos žiedeliai — 
Ne močiutės žodeliai.
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a « m o fe s en eles

Slūgo JDacje Klemėles, 

£.ut>o iDatje Kūteles, 

JLub’, lub’, lubo 

Jaunoju OienHu.

2te tam gaila Tettujce ?

Kt jenofto iHocsuttesf 

21c tam gaila Jaunoji, 

Jaunoji! dieneliu?

tie ma gaila Cettuje's, 

ilep fenoffo tHoejtittea; 

Xai gaila ma, tiFt gaila 

Jaunofu Inenelu.

«CiF ttTocįutte tulimu! 

£ZefF WainiFPa galimu! 

JJinnai, iHotinele patti, 

jRab ag ne negofu.
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43. JAUNOSIOS DIENELES

Augo darže kleveliai, 
Liūdo darže rūtelės, 
Liūd, liūd, liūdo 
Jaunųjų dienelių.

— Ar tau gaila tėtužio? 
Ar senosios močiutės?
Ar tau gaila, jaunoji, 
Jaunųjų dienelių?

— Nei man gaila tėtužio, 
Nei senosios močiutės, 
Tai gaila man, tik gaila 
Jaunųjų dienelių.

Eik, močiute, tolimu! 
Nešk vainiką šalimu!
Žinai, motinėle, pati, 
Kad aš nenešiosiu.
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YV » f f i manncbare

<33i(Fi mantų bare;

Hey tviens ne uįtare: 

23aube 2lnnyta, baube 25etnytlt, 

iTIuge nefilgailebam®, 

tZe baufl bernyti!

pafiflufu Tercetui. 

tHano TerceliS per Kiemą i)o, 

£jr Kamanėlės JUnFoj’ turr^o, 

23aufl, moFif lentyte!

Tarno Wale DuPryte.

Wi(Fi mannj bare; 

tley rciens ne ujtare. 

23«ube 2lnyta, baube bernyti®, 

JHuge nėftgailebamS. 

tie bauft bernyti!

Pafi|Tufu ©eflytei. 

iHano Seflyte per Kiem^ ėjo, 

□r Wainib'elt SanFoj’ turrejo 

V>ą pabarei ©eflyte^ 

Jr ag »alna pirmu iDienelu.
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44. VISI MANE BARE

Visi mane barė, 
Nei viens neužtarė: 
Baudė anyta, baudė bernytis, 
Mušė nesigailėdams.
— Nebausk, bernyti, 
Pasiskųsiu tėveliui!
Mano tėvelis per kiemą ėjo 
Ir kamanėles rankoj turėjo: 
— Bausk, mokyk, žentyti, — 
Tavo valioj dukrytė.

Visi mane barė, 
Nei viens ne užtarė: 
Baudė anyta, baudė bernytis, 
Mušė nesigailėdams.
— Nebausk, bernyti, 
Pasiskųsiu sesytei!
Mano sesytė per kiemą ėjo 
Ir vainikėlį rankoj turėjo: 
— Ką padarei sesytei? — 
Ir aš valna pirmų dienelių.
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Wiffi mantų bare, 

ilep roieno ne ujtare. 

ttlano kreiptis per Kientq ėjo, 

3r Karbujel* Kanfoj’ turtėja. 

SDabar ®rvainj?te, 

Ka tu tarai Seflytei?

IZulėFe (Baltvele 

Kai Bapuflelis;

Warw#e Kraujo 0j(aFe(W 

Kai bijūno lapelei.
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Visi mane barė, 
Nei viens neužtarė. 
Mano brolytis per kiemą ėjo 
Ir kardužėlį rankoj turėjo: 
— Dabar, svainyti, 
Ką tu darai sesytei?
Nulėks galvelė
Kaip kopūstėlis;
Varvės kraujo šlakeliai 
Kaip bijūno lapeliai.
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tft i e ! a u f a © o w a n a.

0 Fab ag jojau tVarfnelu,

23 e JBafno, be Pilpo, be Hamanelu, 

© ag prijojau Jal<j <5irre(g, 23erjine(f, 

Jaloj’ <Birre(ij’ Serjelė lenFcjau!

Seralio Katfėle 23urne(g praufcjau! 

© Pab ag buqau baltas, raubonaS, 

Kaip mano Cetvffio lyba 23arnotas!

© ag cjon rabau mano mergyte, 

Pao Kutu £>ar$e(ė, pao iHprone!ū. 

mergyte mano, jaunoji mano, 

X<į ag turr/fu ant £)owaneleS?

Kg fFyfu Kro/tFJf jalu Kutelu 

© ir fuflyfu brangiaufu 3'ok'lu.

© jey ir prafta, prafcjū prafrjaufa, 

<tiFt ©orvanele meilu mcifaufee!

164



45. MIELIAUSIA DOVANA

O kad aš jojau šimtą varsnelių 
Be balno, be kilpos, be kamanėlių, 
O aš prijojau žalią girelę, beržynėlį. 
Žalioj girelėj berželį lenkčiau, 
Berželio rasele burnelę prausčiau! 
O kad aš būčiau baltas, raudonas, 
Kaip mano tėvelio žydi burnotas.

O aš čion radau mano mergytę 
Pas rūtų darželį, pas myronėlius. 
— Mergyte mano, jaunoji mano, 
Ką aš turėsiu ant dovanėlės?

— Aš skinsiu kvietkelį žalių rūtelių, 
O ir suskinsiu brangiausių žolelių.

O jei ir prasta, prasčių prasčiausia, 
Tik dovanėlė meilių meiliausia.
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Cėn»6 Sunu i

bijawo Cetujie ftnafls * 

© ir igfcibe Sūnyti i Karg. 

Jaunas mano Sunujis, 

HTenFas jojo protujis.

TiFt (towfF, 

Ue btebMF, 

3nt WeluFo tote $urfl?» 

& Bab tr tu pulfl, 

iTTirfi tiFt garbinga?;

Sus PaminnFjhns ir (Stabe,

4> ir atjojo Srolet, moju Coroargti. 

© Fg babar waiFta mano Sūnytis: 

Jau gauja, Eerta jalnrtet.

Cje gui pucjFos ir Barbat
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46. TfiVS, SŪNŲ Į KARĄ LEIDŽIĄS

Ko dejavo tėtužis senasis? 
O ir išleido sūnytį į karą. 
Jaunas mano sūnužis, 
Menkas jojo protužis.

Tik stovėk,
Nedrebėk, 
Ant vėluko vis žiūrėk!
O kad ir tu pulsi, 
Mirsi tik garbingai — 
Bus paminėjims ir grabe.

O ir atjojo broliai, mūsų tavorščiai.
O ką dabar veikia mano sūnytis? 
Jau sauja, kerta Žalnieriai. 
Čia gul pučkos ir kardai.
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tiet įiowif, 
Vlt brebbčF, 
2tnt WeluFo wi« JuriF! 

O Fab ir tu pulji, 

HTirft tift garbinga?;

23ufl paminnėtas ir (Srabt,

Xje gul, jau miegti mano Sūnyti* 

2tnt jo Kapelų Xafl«je frinta.
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Tik stovėk, 
Nedrebėk, 
Ant vėluko vis žiūrėk!
O kad ir tu pulsi, 
Mirsi tik garbingai — 
Būsi paminėtas ir grabe.

Čia gul, jau miegti mano sūnytis. — 
Ant jo kapelių rasužė krinta.
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YV a r n a e.

Sltie'Fe j ūbas Warna«, 

Situe'gt balte JCanPę 

3r auFfin^ ^iebeii.

Kiaufu tawf PauFgteli

Tu jibafiS Warnč(i: 

Kur gavai balte XanF<i 
3r BuFfeio Jjfbfti ?

2tg buvau bibjam’ Kare.

Ten bibi iTTugi muge,- 

Ten Farbu Taore tw/re 

puqF^(emi4 Oūbf Fafe, 

Ten Kraujo Upp# bego;

Ten gut ne viens €5tine'[iSz 

Ten verFia nt viens Tivčlis.

Ui, ui, tai mano ^iebilis. 

tie gryg mano ZJernelie, 

Krint mano Sgareleo.
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47. VARNAS

Atlėkė juodas varnas, 
Atnešė baltą ranką 
Ir auksiną žiedelį.
— Klausiu tave, paukšteli, 
Tu juodasis varneli, 
Kur gavai baltą ranką 
Ir aukselio žiedelį?

— Aš buvau didžiam kare:
Ten didį mūšį mušė,
Ten kardų tvorą tvėrė, 
Pučkelėmis duobę kasė, 
Ten kraujo upė bėgo, 
Ten gul ne viens sūnelis, 
Ten verkia ne vienas tėvelis.

— Ui, ui, tai mano žiedelis! 
Negrįš mano bernelis, 
Krint mano ašarėlės.
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6 5 c I t i n a t i e.

Kkwž(iu GsaltlnUtis, 
Cjyftao YVanbenaiis.
Kur ateit Saulės putrytes, 

21 n Pfu Surn? praufHfi.

Pri Bltaflio Spltinaejio, 

j^jau Surn^ prausis;

IHan bepraufent balte 25urn<j, 

lluplowjau $eb£t*.

© atėjo Cietvo 6un/lei 

€*u ©jUFu ZinFlelefo, 

3r jwej4wo mano gebate 

3fj roanbens ©IBuntfc?

3* atjojo jauno ^Bernytis 

2int bėro ^iręacjio;

© tas bcrafia Jitgatis 

2lnFfo pabFatvatems.
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48. ŠALTINATIS

Po kleveliu šaltinatis,
Cystas vandenatis, 
Kur ateit saulės dukrytės 
Anksti burną praustis. 

t

Prie klevelio šaltinačio
Ėjau burną praustis.
Man beprausiant baltą burną, 
Nuploviau žiedatį.

O atėjo dievo sūneliai
Su šilkų tinkleliais
Ir žvejavo mano žiedatį 
Iš vandens gilumos.

Ir atjojo jauns bernytis
Ant bėro žirgačio, 
O tas bėrasis žirgatis 
Aukso patkavatėms.
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fynay ttTergyte, 

'SiFfj įenay 3aim6jf, 

Kalbe‘jiwa Kalbat^, 

SHimofltva £)umatj: 

iRut 0rowe giliauja, 

2£ur iTIellū meilauja?"

He galu bernyti;

25ariaP fflatio ttlorjutte, 

2JariaP mano @enga(wele;

Olgay ne pareifu. — —
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— Eikš šenai, mergyte, 
Eikš šenai, jaunoji, 
Kalbėsiva kalbatę, 
Dūmosiva dūmatę, 
Kur srovė giliausia, 
Kur meilių meiliausia.

— Negaliu, bernyti, — 
Barsis mano močiutė, 
Barsis mano sengalvėlė, — 
Ilgai nepareisiu.
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pirmroafaro 3b a i n a.

S(o Wtj(l6 vutfi 

Ko (Pftre gaubė? 

Ko £č(iįa lingarvof

ile Wėjas pute, 

tie ffiirre gaubė, 

tie Zitija ling?.wo.

©eflyte įverFia, 

jaunoji werFia, 

tVainiFelei lingatvo.

tie werF ©eflyte, 

iTIano Oaunoji, 

£)at Xytej’ baugiaus tvevFft.

Kels WainiFeIuS, 

ilumetduo, 

®ar Kytoj’ baugfaus tverFp.
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49. PIRMVAKARIO DAINA

Ko vėjas pūtė, 
Ko giria gaudė, 
Ko lelija lingavo?

Ne vėjas pūtė, 
Ne giria gaudė, 
Ne lelija lingavo:

Sesytė verkė,
Jaunoji verkė, 
Vainikėliai lingavo.

Neverk, sesyte, 
Mano jaunoji, 
Dar rytoj daugiau verksi.

Kels vainikėlius, 
Dės nuometėlius, 
Dar rytoj daugiau verksi.
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3gPF« Kaifelf, 

'SjUFū ęfaujelf; 

tai fatvo HTergyRefe!

tlumaus JjieMf, 

VZu balto TfanFo; 

Tai tarno puityftek!
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Išpins kaselę, 
Šilkų saujelę — 
Tai tavo mergystėlė!

Numaus žiedelį 
Nuo baltos rankps — 
Tai tavo puikystėlė!
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n u t e f o s 2) a i n c

M*o (ubit Qtffytes, f o ne bainojat?

2lr mattnfS jfgPot neeupeftingos ?

© Eur ag bainofu, Put ItnEfma bufu?

ITe pas tnotptg namu paretfu.

2tP, tas man fugilbis Kojas, JianFeks? 

© Pao man ffalbČS YTltilis Sobelusf

“Hnytti fhgilbis Sojas, ^anteles, 

bernytis FalbčS IRtileo gobėtus.

Snptai begilbint gtaubjep patverFfu.

3tonu$ui Falbant 6jtrbt tambyfu!
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50. NUOTAKOS DAINA

— Ko liūdit, sesytės, ko nedainuojat?
Ar manęs ieškot nerūpestingos?

— O kur aš dainuosiu, kur linksma būsiu: 
Ne pas motytę namo pareisiu.

Ak, kas man sušildys kojas rankeles?
O kas man kalbės meilės žodelius?

— Anyta sušildys kojas rankeles, 
Bernytis kalbės meilės žodelius.

— Anytai bešildant, graudžiai paverksiu, 
Bernužiui kalbant, širdį ramdysiu.
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tH c & ė j i 8

3U ag jotu jau galiu, 

Dufu Sirgę pabFatvoti, 

PabFawe(ee atFappoti*.

Sab ag jofu pagirreie, 

Pagirreleia jobibanie, 

Battvddus gaubtams--------

3t pamacjau iTlergiiie 

Pagirrekie tvaiFgcjojant, 

ŪgeFeS bt ranFiojant.

2fg nufebg& ujniiggau 

2lut ttlergates BietUįū 

3t joe JUlijoo KanFujū.
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51. MEDĖJAS

Kad aš josiu jau šalin, 
Duosiu žirgą patkavoti, 
Patkavėles atkapoti.

Kad aš josiu pagiriais, 
Pagirėliais jodydams, 
Karvelėlius šaudydams.

Ir pamačiau mergužę 
Pagirėliais vaikščiojant, 
Uogeles berankiojant.

Aš nusėdęs užmigau 
Ant mergatės kelužių 
Ir jos lelijos rankužių.
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2tai pabubbau, tai ner<joau 

Sibabtinnes Pentinefus, 

lley ftpurrfe 25urtiFFą.

2(F atboFit, fas atr^bot! 

PTan (Bebos ne baryFit, 

Jv ne mano HTerguJeil
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Kai pabudau, tai neradau 
Sidabrinius pentinėlius 
Nei kepurės burtiką.

Ak, atduokit, kas atradot, 
Man gėdos nedarykit 
Ir nei mano mergužei!
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čtt, 3<Hncrėne.

Balnftei jalneratvo, 

Crimittaio trimittdroo, 

3 Par<j igPefaivo.

Garbes iTIotyte mano, 

4> leift ir manng brauge 

0u 3aineteis fu Svoleleis.

fcuFryte, mano Samioji, 

tie e i P tu u į, Jalnčvu!
^alučiu ivargoS I)una:

Sjebien cjonay, JCytoj’ tena? —
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52. DUKTĖ ŽALNIERIENE

Žalnieriai žalnieriavo, 
Trimitais trimitavo, 
Į karą iškeliavo.

— Garbės motyte mano, 
O leisk ir mane drauge 
Su Žalnieriais, su broleliais.

— Dukryte mano jaunoji, 
Neik tu už Žalnierių.
Žalnierių vargo duona: 
Šiandien čionai, rytoj tenai.
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(Barbės (Bahvuje mano 

CiFt eifu, tie atbofu, 

€5u Seineris jalnetofu.

JmFryte, mano jaunoji, 

Bur bėft tu WaittiF<Į?

€>jt Kutu WainiftU?

(Barbės ilTotyte mano 

roainiFFas (ingos Weje(ij’ 

Kafpina $ibbčs ©auklėj’.

(DuPryte mano jaunoji, 

(p Ftip tu naFwj?noft?

Kur tfaPmynujt

(Barbės (Balmuje mano, 

2fnt įa(ofe'6 tanfeles, 

2(nt austojo Kalnelio.
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— Garbės galvuže mano, 
Tik eisiu, neatbosiu, 
Su Žalnieriais žalnieriosiu.

— Dukryte mano jaunoji, 
Kur dėsi tu vainiką, 
Sį rūtų vainikėlį?

— Garbės motyte mano, 
Vainikas linguos vėjely, 
Kaspinas žibės saulelėj.

— Dukryte mano jaunoji, 
O kur tu nakvynosi, 
Kur nakvynužę gausi?

— Garbės galvuže mano, 
Ant žaliosios lankelės, 
Ant aukštojo kalnelio.
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fcufrpte, mano Jaunoji 

d> Fi tu paftiflefi?

© Fu tu uIJiFIėn*

fSatbts itTammuje mano 

JtafluJe pafTiHofu, 

nrialuU ufnrtofuj
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— Dukryte mano jaunoji, 
O kuo tu pasiklosi?
O kuo tu užsiklosi?

— Garbės mamuže mano, 
Rasuže pasiklosiu, 
Migluže užsiklosiu.
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^įaun&tie i VOaiffą jobama.

3<m« giejl (Saibujia, felfis ©unptil 

JUiPs t<tw i joti.

©. Pab ag jojau per Ulycjeles;

Pro fawo CenrigPelf, <-

Dabar fu Diewu tewui, iTTocjuttef, 

25rolycjwmS ir ©efiytieme.

3 Puflg Belo bar ne nujojau, 

Sggirbjau StufFis leibjiant,

€5joP got Jirgelis. matau SJrolelua. 

„0a>eiF6, ffoeiFs Baro Draugeli!"

Bab tviff^’fente ant ntufu grūs, 

Wiflt Baratei Fraujufe phw, 

Cift mes ftoviFim, tirt ne-brebeFim!

Bafjl mes pergalėm. —
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53. JAUNATIS, Į VAISKĄ JODAMS

Jau giest gaidužis, kelkis, sūnyti, — 
Reiks tau į vaiską joti.

O kad aš jojau per ulyčėlę, 
Pro savo tėviškėlę.

Dabar sudievu tėvui, močiutei, 
Brolyčiams ir sesytėms.

Į pusę kelio dar nenujojau, 
Išgirdau stukius leidžiant.

Šok, šok, žirgeli! Matau brolelius: 
„Sveiks, sveiks, karo draugeli!"

Kad visa žemė ant mūsų grius,
Visi karaliai kraujuose plūs, 
Tik mes stovėkim, tik nedrebėkim, 
Rasi, mes pergalėsim.
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fTJ a r t i S i r r a t «.

^to uffiputei 

□aunas ©erneti, 

2lnt mannfs Sitratfle’s?

© ag ne turtu

X1ey Ztvoo nty mocjuttes, 

llep joFios (5imnttne'(es.

Kuga <5irte(ij’

Jjatas 2tu$olelt6 

©ai mano ne Cetvėlie!

Žemu nt Tewelie, 

SjaFos ne Kanfelefi, 
Happelei ne bobelei.

Xi£j, nt werF trterguje 

tHano ZeHiu^e, 

©et roargu tawo ©ienųjut
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54. MARTI SIRATA

— Ko užsipuolei, 
Jaunas berneli, 
Ant manęs siratėlės?

O aš neturiu
Nei tėvo, nei močiutės, 
Nei jokios giminėlės.

Auga girelėj 
Žalias ąžuolėlis, 
Tai mano ne tėvelis.

Liemuo — ne tėvelis, 
Sakos — ne rankelės, 
Lapeliai — ne žodeliai.

— Tič, neverk, merguže, 
Mano lelijuže, 
Dėl vargių tavo dienužių!
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2lv tu mofi įverpti? 

StaFlujee tatfpti'

□r Jalof fi.anFu5ej' grobti?

2lg it motu rverpti 

©taPlu^eS taifyti 

Jt jalof AanFuto’ grčbh.
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Ar tu moki verpti, 
Staklužes taisyti 
Ir žalioj lankužėj grėbti?

— Aš ir moku verpti, 
Staklužes taisyti 
Ir žalioj lankužėj grėbti.
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Sene 3 u b e į c t e.

Sint Kalno Jčwa, 

Po 3/tva Want>u; 

(£$e ėjau VDanbenacpo, 

‘jv fhfitiFPau tHocpitte; 

£51- miela? fufiFalbčjau 

0u fatvo tTfocjutte.

0weiFa? fa weifi ©uFrytef

JBuvna falbčjau 

6;itb;e burnojau: 

218 it pajincjau 

€5aivo tHocjutą 

SLavp gimtu Tlubejacpu:

baltas IVinbatiS,

Sjiviefl Zinnic^ei, 

tlaujoo tanftates, 

6nmofčo Mubejates.
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55. SENA AUDĖ J ATE

Ant kalno ieva,
Po ieva vanduo;
Čia ėjau vandenačio
Ir susitikau močiutę;
Čia mielai susikalbėjau
Su savo močiute:
„Sveika!“ — „Ką veiki, dukryte?“

Burna kalbėjau,
Sirdžia dūmojau:
Aš ir pažinčiau
Savo močiutę
Tarp šimtų audėjačių:

Baltas vindatis,
Šviesūs linačiai,
Naujos lanktatės, 
Senosios audėjatės.
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tTegre i t s i S a r <? joti.

$oF, jof brolyti, ne truF ilgay, 

tie PūF Sitgacjui, (lowrt’ ilgay!

17e būF Sirgacjui i|igaFnyt’

17 ey ant Jtapelu raflot’ i* lyt’’

Tai tat», taro kratyti! 

Teroelio, ilTocjutteo ne Flaufyli, 

SefJVtes jaunofes ig&artyti.

<Paw*i Uarfcuję, tarno ttTartujf.

© Fat> ag igjofu, » Pati, 

BaS mannt palybee, FaSmannf pafinFfmie? 

0Fai(ti 35ubnac$ei, tie tawe palybee, 

Waro Zrimittacjei, tie tanų yaliuf&mts.
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56. NEGREIT S Į KARĄ JOTI 

— Jok, jok, brolyti, netruk ilgai, 
Neduok žirgačiui stovėt ilgai, 
Neduok žirgačiui įsišaknyt 
Nei ant lapelių rasot ir lyt.

Tai tau, tau, brolyti, 
Tėvelio močiutės neklausyti, 
Sesytes jaunąsias išdarkyti. 
Gavai kardužį, tavo martužę.

— O kad aš išjosiu į vaiską stoti, 
Kas mane palydės, kas mane palinksmins? 
— Skaistūs būbnačiai — tie tave palydės, 
Vario trimitačiai — tie tave palinksmins.
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marti ant miego paftki&janti.

SRamu^e mano, Senoji mano, 

Įloto falOaue miegelio.

DuFryte mono, 3attnoįi mano, 

it'iF i naują IMetatf.

iHamnje mano, cje ne galu miegoti, 

miegui išmiegoti.

žirgytis jtpengia, ©ttajuje ffamba, 

€je ne galu miegoti.

JiuPryte mano, ^Jaunoji mano, 

it i P i JCutu £>at3e'l*.

iHamu|e mano, cje ne galu miegoti, 

JUieguji išmiegoti.

Weju^ei putlia, putele# tinFfla, 

€$c ne galu miegoti.
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57. MARTI, ANT MIEGO 
PASILEIDŽIANTI

— Mamuže mano, senoji mano, 
Noriu saldaus miegelio.

— Dukryte mano, jaunoji mano, 
Eik į naują klėtatę.

— Mamuže mano, čia negaliu miegoti, 
Miegužį išmiegoti.

Žirgytis žvengia, strajužė skamba, 
Čia negaliu miegoti.

—■ Dukryte mano, jaunoji mano, 
Eik į rūtų darželį.

— Mamuže mano, čia negaliu miegoti, 
Miegužį išmiegoti.

Vėjužiai pučia, rūtelės linksta, 
Čia negaliu miegoti.
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“Jt gtay! atifcs faunas Htvnytis 
Pagauna mannt barti.

mergoje mano, ^Jaunoji mano 

11» geiff falbaus miegelio!

36(tmtegoft, mano mergyte, 

0jwentu Sienų tlaFtuJ€į’.

Sttfiilfefi, mano jaunoji, 

6taHe*fa be?.uobama!
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Ir štai atėjęs jaunas bernytis
Pagauna mane barti:

— Merguže mano, jaunoji mano, 
Negeisk saldaus miegelioI

Išsimiegosi, mano mergyte, 
Šventų dienų naktužėj.

Atsiilsėsi, mano jaunoji, 
Staklėse beausdama.
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Pajadejimas ne itinf<?8

SlnFfli 2?ytę Pelbamai, 

Saitę 45urnę prausiamai 

6tow ^Bernytis pri ©jaiieS, 

Wis man fufap ant Sjiriies, 

25ftam Sirgę fftibamas, 

€5u Cetujn Patiriamas,

2ty, Zetuįi, tą pabarei? 

Vrtannf Jaunę praputici. 

Pajaifjei fawo iHergvtt 

llamams tuflos Slnnytes.

TitJ, mergyte ne FalbeP! 

liti to VZiePa ne gneP^P.

^ai ne mano Wa(u^e. 

Juirvejū jemuje'j’.--------'

Ttatam babiz ratam baii k.
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58. PAŽADĖJIMAS NEĮTINKĄS

Anksti rytą keičiamai, 
Baltą burną prausdamai, 
Stov bernytis prie šalies, 
Vis man sukas ant širdies. 
Bėram žirge sėdėdamas, 
Su tėtužiu kalbėdamas:

— Ai tėtuži, ką padarei? 
Mane jauną prapuldei. 
Pažadėjai savo mergytę 
Namams rūsčios anytos.

— Tie, mergyte, nekalbėk, 
Nuo to nieką nešnekėki 
Tai ne mano valužė 
Jųdviejų žemužėj. — 
Ratam dadi, ratam dadi.
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p<trweftuwes pc« 2(nytą.

2>u Srolpcju ntannc palytojo, 

J>wi Seflyti man Waini&i Wle, 

O Sis mano jaunaps ^Bernytis, 

IZu Weite'lio Jlgerateo fjlofte.

lXe mtrP, mano jaunoji mergyte, 

TtamPit fawo fmutnajg Sjictytgi 

Cjt tn įverFfl, tol tu cje papręfi, 

anytuft ne tHamuJg rgft,

3r Ftvčbe i nauj^ £letu$|’/ 

PafoOinna uj Jalo @talu£io. 

JRafc mergyte uj Stalo feMjo 

Slnytuje Jmairep pajurejo.
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59. PARVESTUVES 
PAS RŪSČIĄ ANYTĄ

Du brolyčiu mane palydėjo, 
Dvi sesyti man vainiką kėlė, 
O šis mano jaunasis bernytis 
Nuo veidelio ašarates šluostė.

Neverk, mano jaunoji mergyte, 
Ramdyk savo smūtnąją širdytę.
Čia tu verksi, kol tu čia paprasi, 
Anytužę, ne mamužę rasi.

Ir įvedė į naują klėtužę, 
Pasodino už žalio stalužio.
Kad mergytė už stalo sėdėjo, 
Anytužė žvairiai pažiūrėjo.
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3r atfuFpte J'alofeS Baleto, 

3r nnFeiPte Butu WainiFeIi. 

3mFit, FtfFit mpno WaintFelt! 

Būt ėftumet mannj i WarfleQ*

CieF ant Butu nt 10nrJ« Įtapau 

BieF ant murmės netviernu £ot>elu. 

Btint nu Butu ©arjellj’ C.apetei, 

Bris ir mufctves graužias Bgtteto
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Ir atsukste žaliąsias kaseles, 
Ir nukelste rūtų vainikėlį. 
Imkit, kelkit mano vainikėlį, 
Kur įstūmėt mane į vargelį!

Tiek ant rūtų nėr darže lapelių, 
Kiek ant mudvies neviernų žodelių. 
Krint nuo rūtų daržely lapeliai, 
Kris ir mudvies graudžios ašarėlės.
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tTurambimas gailos 2fnytos»

šaulyte leibjiaf’, WaFar8 ne toly. 

Ceiflit, lybe'Pit rnanng 23rolycjei, 

Per Jiuggiu Zantą, per jalą, HanFe!

© ir i$iW palytebami

Per Jalę JLanFę FlyFaubamf. 

Sčabar Seflyte, tu biblturrėte, 

C5ana bibjaroaiP paš iHocjutdf; 
jRaip tu tiuknFfi gaif<| 2(nytel£? 

3r nulanFofi (jaunę IHotelt?

216 fttfiFelfu ir ne Felbanja, 

Ugnujc Furfu ne raginama. 

U j llnytele Ugnuje FtirfU, 
Uj niocjuttelg Wanbens parnešu.
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60, NURAMDYMAS 
GAILIOS ANYTOS

— Saulytė leidžias, vakars netoli, 
Leiskit, lydėkit mane, brolyčiai, 
Per rugių lauką, per žalią lanką!

O ir išjojo palydėdami, 
Per žalią lanką klykaudami.
— Dabar, sesyte, tu didžturyte, 
Gana didžiavais pas močiutėlę;
Kaip tu nulenksi gailią anytėlę 
Ir nulankosi šaunią mošelę?

— Aš atsikelsiu ir nekeliama, 
Ugnužę kursiu neraginama.
Už anytėlę ugnužę kursiu, 
Už močiutėlę vandens parnešiu.
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VYTuilelu fTalbjaii, Fab balta bučiau 

©tiFldr trynau, Fab ivie įibbttu.

(D jau Fat babar pas Urtyte^, 
ifTtfTalbftt fu Tlgarelems, 

□flribsoroifu SjievbieS ©ufelėms.
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Muileliu skalbiau, kad balta būčiau, 
Stiklelį tryniau, kad vis žibėtų, 
O jau kai dabar pas anytėlę, 
Aš išsiskalbsiu su ašarėlėms, 
Išsidžiovinsiu širdies duselėms.
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YVotnifcs nfi fcrlto p n k.

9?ntus f? jau ir ge&fjau.

21 u FuFu?

6Fynau, pynau XVainife(r. 

©jiUugeka jy&\

2tnt Ciftujčs Wejs ujFilio, 

2lu FuFu!

□r nupute WainiFc(ie.

©jiHugeles jyfc’.

□r futiFFom tris Srotyc^us;

2tu FuFu!

^au ne matot’ TOainiFeli?

^Jittugeles Jpb’.

IVienas faFe: mes ne matom.

2tu Fu Fu!

Antras faFe: mes ne Jiimom, 

©jiUugtles jyt>’.
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61. VAINIKAS NUO TILTO PUOLĖ

Rūtas sėjau ir gedėjau, 
Au kuku!

Skyniau, pyniau vainikėlį, 
Siluogėlės žyd.

Ant tiltužio vėjs užkilo, 
Au kuku!

h nupuolė vainikėlis, 
Siluogėlės žyd.

Ir sutikom tris brolyčius, 
Au kuku!

Bau nematėt vainikėlį, 
Siluogėlės žyd.

Vienas sakė: — Mes nematėm, 
Au kuku!

Antras sakė: — Mes nežinom, 
Siluogėlės žyd.
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(D gus ttecjas ^Sernujytie, 

2lu EuFu!

•talTai Flatife! F$ jiems biifent f 

©jiUugeles JyO’.

Wienam tufu SjilFū 3o(h;

21 u FuFu!

Antram Sidabro ^3urttFF.-L. 

@jtUūgelee jyb’.

<D giam trecjam patci biifti 

2lu Pufu!

2luffo ^ieba nu KanFele'S.

05illūgc[e» jyO’.
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O šis trečias bernužytis, 
Au kuku!

Tasai klausė: — Ką jiems duosiant? 
Šiluogėlės žyd.

— Vienam duosiu šilkų juostą, 
Au kuku!

Antram sidabro burtiką, 
Šiluogėlės žyd.

O šiam trečiam pati duosiu, 
Au kuku!

Aukso žiedą nuo rankelės, 
Šiluogėlės žyd.
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2t u fj r i n n c.

Slufjrinnc 6ivot>b< Fė(e; 

perEuno pro IVartus įjojo, 

Stujolą jal*i parmušė.

2lujolo Kraupo tvartvėbamo 

2lpG(aFfte mano iprabujius, 

2tpglaF|l« WainiFeIt.

kaules iPuFryte rverFiant 

GurinFo tris MTcttėliuo, 

Pawytufus kapelius.

O Fur, mamyte mano, 
prabuvus ifjmafgofu?
Kur Kraują, igmafgofu?

iDuFryte, mano jaunoji, 

tf!iF pas tą >£}erati 

Kur te'F betvynos llppates.
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62. AUŠRINĖ

Aušrinė svodbą kėlė, 
Perkūns pro vartus įjojo, 
Ąžuolą žalią parmušė.

Ąžuolo kraujs varvėdams, 
Apšlakstė mano drabužius, 
Apšlakstė vainikėlį.

Saulės dukrytė verkiant 
Surinko tris metelius 
Pavytusius lapelius.

— O kur, mamyte mano, 
Drabužius išmazgosiu, 
Kur kraują išmazgosiu?

— Dukryte, mano jaunoji, 
Eik pas tą ežeratį, 
Kur tek devynios upatės.
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4> Fur, MTammvte mano, 

£>rabu;ehtid bjomifn?

Kur Weje tgbjotvifu?

©uFtyte tame ©ar^atij’ 

Kur aug’ t>ea?ynoS Jiojate?.

© fur iHammyte mano, 

©rabujetū apfnvilEfu?

ASaltofus įfjnegofu?

©uFryte toj’ ©ieneleį’, 

Ra& fptf beivynoe SaulHeS.

222



— O kur, mamyte mano, 
Drabužėlius džiovinsiu, 
Kur vėjy išdžiovinsiu?

— Dukryte, tame daržaty, 
Kur aug devynios rdžatės.

— O kur, mamyte mano, 
Drabužiais apsivilksiu, 
Baltuosius išnešiosiu?

— Dukryte, toj dienelėj;
Kad spįs devynios saulelės.
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<5 l o f n i o

Sfp Sirgę# Sirgytė, 

tu mane Žietafte, 

Kabei ne nori d|li 

tjyftu 2lwijaiju?

2lr taw perlu" Fu J 

3 jis tolims Ktfas, 

©jis tolime Kelc.tig, 

©wčju gimtu iHylacju?

©eroynes Uppates 

piauFte perplaufcm’, 

5 6* begimt^ 

©ar nerte tnerflm.

Sirgytis prie Kragto, 

AJtok'lis nufFenbe;

^Brolelis uuffenbams 

<E(ooiie'(t nutu?ere.
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63. GLUOSNIS

Ai žirge žirgyti, 
Tu mans bėrasis, 
Kodėl nenori ėsti 
Cystų avižačių?

Ar tau per sunkus 
Sis tolims kelias, 
Sis tolims kelatis, 
Dviejų šimtų mylačių?

Devynias upates 
Plaukte perplaukėm, 
Į šią dešimtą 
Dar nerte įnersim.

Žirgytis prie krašto — 
Brolelis nuskendo.
Brolelis nuskęsdams, 
Gluosnelį nutvėrė.
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©looni, ©losnėli 

24t tat Jotoji?

17e ilgay jalojt, 

ZiFt 6» Wafareli!

246 tatv£ paPitfu, 

Sjafekfl nutirfu, 

36 tawo Zemtnelio 

S>ufu pjauti ttntūea, 

tHajae baltas lenteles.

36 tu bubaw6fu 

%a(t<i ©uppyfldę, 

gaunat mano MTergatei. 

© ig tarno ©jaFelu 

©ufu €>tong f loti, 

23eram mano Sivsatjuj.
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Ai gluosni gluosneli, 
Ar dar žaliuoji?
Neilgai žaliuosi, 
Tik šią vasarėlę.

Aš tave pakirsiu, 
Sakeles nukirsiu, 
Iš tavo liemenėlio 
Duosiu piauti lenteles, 
Mažas baltas lenteles.

Iš tų budavosiu 
Baltą supyklėlę 
Jaunai mano mergatei, 
O iš tavo šakelių 
Duosiu stonią kloti 
Bėram mano žirgačiui.
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21 u f f o p o t f a ro a t e

<2Bet>jau anffti KytiiĮt 

ŽScrufus 5irga<3U6 

<35ir&it, o jie paflanbinijo 

tMuPfo patFawatf.

Cy tnetguje, Julijuje, 

«EiF Wan0en8 gi 2?yt<j 

Paje’gFoFi, pababofi 

2CuFfo patFatvatg.

Cy ^Bernyti, Raitelyti 

Katrų Fenu jojei.

oWiens Belati? per Uppatę 

Kntra9 pas P7er$yt(.
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64. AUKSO PATKAVATĘ

Vedžiau anksti rytužį 
Bėruosius žirgačius 
Girdyt, o jie paskandino 
Aukso patkavatę.

— Ei merguže lelijuže, 
Eik vandens šį rytą, 
Paieškoki, padaboki 
Aukso patkavatę.

— Ei bernyti raitelyti, 
Katruo keliu jojai?
— Viens kelatis per upatę, 
Antras pas mergytę.
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Cy merga te, Pelijate 

Ko tu ruftay augai! 

Ko rafloja WainiEEelts 

2lnt tatvo, (BcAmiles? 

Ko tubijo šiebytllis 

2lnt baltu JlanFelū f

36 6iltwju SDūnujelu 

Jlaffbj’ WainiPėIi$ 

56 f«»»Fuju £)arbu$etu 

Xubij‘ man* Siebelič.
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— Ei mergate lelijate, 
Ko tu rūsčiai augai! 
Ko rasoja vainikėlis 
Ant tavo galvelės? 
Ko rūdija žiedytėlis 
Ant baltų rankelių?

— Iš šiltųjų dienužėlių 
Rasoj' vainikėlis, 
Iš sunkiųjų darbužėlių 
Rūdij' mans žiedelis.
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j i e b a s p a f f e n b t

3 3?wejus jefu, 
Jwej* lanFyfu, 

Jtrejio Sente'Hs ęobo burjau.

Prie tHaru Kragto 

CinPIelue plotvjau, 

Saitas ranFas majgojau.

Ui/ ir nupule 

iHano ^iebelis 

ilu xvli>butinno pirgto.

□ffipragyFis

UTielaps, Sjaur*

“U n 11> xv ėjū XZet>elr,gu j
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65. ŽIEDAS PASKENDO

I žvejus josiu, 
Žvejį lankysiu, 
Žvejo žentelis, rods, būčiau.

Prie marių krašto 
Tinklelius ploviau, 
Baltas rankas mazgojau.

Ui, ir nupuolė 
Mano žiedelis 
Nuo vidutinio piršto.

Išsiprašyki, 
Mielasis, šiaurį 
Ant dviejų nedėlačių.
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iv igme'ilu 

25en ig (BiUuiniiio 

pieteli ant tHartes JlanFos.

2tteit iHergate 

Ten per HauFati, 

Po Jvutn £)arjatr,

3l(?Fis bernyti, 

Pab^F jpalgeli, 

€$onay pas pribaigė^;

C ir 25ubMg 

2(nt 6<5e Pribalgeleo. 

mielas Sernytt!

S^Fiii Mlergpte, 

Uj 2ltejimmą 

3r Fab tani gaila, 

3r uj meiUs 3<*beh.
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Ras', ir išmestų 
Bent iš gilumo 
Žiedelį ant marčios lankos.

Ateit mergatė 
Ten per laukatį, 
Po rūtų daržatį.

— Ilsėkis, bernyti, 
Padėk dalgelį 
Čionai pas priedalgėlę.

O ir budelę
Ant šios priedalgėlės.
Ilsėkis, mielas bernyti.

— Dėkui, mergyte,
Už atėjimą, 
Ir kad tau gaila, 
Ir už meilės žodelį.
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£ab* £)ien’, lab? W.'.far$, 

miela mocjiitte, 

2lr gaufu llaFu^nelio f

tluFrvpnlio

He pawyt»e'fu

Sėt gerta taw nieFab ne bufu.
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— Labdien, labs vakars, 
Miela močiute, 
Ar gausiu nakvynėlės?

— Rods, nakvynėlės 
Nepavydėsiu, 
Bet gera tau niekad nebūsiu.

237



3tfifweifinnimae

5^ai ag tawgs novijau, 

Zu manntt ne noruti;

WerFjI mergyte, 

WerFg jaunoji, 

Kab ag Fitt<i parmeflu.

2fnt Sirgusio beRbint, 

Repurreie nupute;

Cit gert artyna 

□auna mergyte, 

Pabib’ man Kepurreff.

Kepurretf ji bawe, 

Cay fabay graubjey werPe. 

Xp ticj, ne werFi, 

□auna mergyte, 

£>ar ag ir pargrygu.
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66. ATSISVEIKINIMAS

— Kai aš tavęs norėjau, 
Tu manęs nenorėjai.
Verksi, mergyte, 
Verksi, jaunoji, 
Kad aš kitą parvesiu.

Ant žirgužio besėdint, 
Kepurėlė nupuolė.
Eit šen artyn, 
Jauna mergyte, 
Paduod man kepurėlę..

Kepurėlę ji davė, 
Tai labai graudžiai verkė. 
— Ai tič, neverki, 
Jauna mergyte, 
Dar aš vėl pargrįšiu.
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pro tVartujius išjojant 

Zirgujla fujtvingo.

PaffHtf (teeita, 

jauna mergyte, 

Jau ag langiaus ne gryfitt.
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Pro vartužius išjojant, 
Žirgužis sužvingo.
— Pasilik sveika, 
Jauna mergyte, 
Jau aš daugiau negrįšiu.
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D u f t e 6 3 p I a n t i m « e

X)tiFte mano, Qhnonfnt, 

Kur gavai tu WaiFą?

tam, tam, bąli t>am;

Kur gavai tu WatFgf

IHamup iTTamuV, (Bavbuįtlt, 

Per Sapnue parijo.

jpam, bam, bąli baru; 

per Sapnus parijo.

5>uPte mano, Simenine,

□ Fą tu ji vyfHjl?

JE>am, bam, bąli bam;

3 Fg t»« ji vyftift?

iHamuj’ tnamup, {Batbnįtlt,

3 tnarginnes Kampg. 

£>am, bam, bąli bam;

3 tHargiunes Štampą.
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67. D U K T E S APLANKYMAS

— Duktė mano, Simoniene, 
Kur gavai tu vaiką?
Dam, dam, dali dam, 
Kur gavai tu ‘vaiką?

— Mamuž, mamuž, garbužėle, 
Per sapnus parėjo.
Dam, dam, dali dam, 
Per sapnus parėjo.

— Duktė mano, Simoniene, 
Į ką tu jį vystysi?
Dam, dam, dali dam, 
Į ką tu jį vystysi?

— Mamuž, mamuž, garbužėle,
Į marginės kampą, 
Dam, dam, dali dam, 
Į marginės kampą,
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©ttFtt mano, Giminine, 
3 F<j tu ji gultoji?

©am, bam, bąli tom;

3 Fj tu ji gultoji?

iTTamuJ’ ttlamup, fSatbuįelt, 
3 flafllli# ©augti.

©am, tom, bąli bam;

3 Bafillis ©augti.

©uFte mano, Slnton/ne, 

K u tu ji malgitofH 

$am, bam, bąli bam;

Bu tu ji malgitofl?

tHamuJ’ iTTamny, (Sarbu^ele, 

6u Saulis Viragais, 

©am, bam, bąli bam, 

Su Saulis Piragaie.

©uFte mano, Simonfne, 

Kur tu ji nultift?

©am, bam, bąli bam;

Kur tu ji nuleiji?
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— Duktė mano, Simoniene, 
I ką tu jį guldysi?
Dam, dam, dali dam, 
Į ką tu jį guldysi?

— Mamuž, mamuž, garbužėle, 
I raselės dangtį, 
Dam, dam, dali dam, 
I raselės dangtį.

—• Duktė mano, Simoniene, 
Kuo tu jį valgydinsi?
Dam, dam, dali dam, 
Kuo tu jį valgydinsi?

— Mamuž, mamuž, garbužėle, 
Su saulės pyragais, 
Dam, dam, dali dam, 
Su saulės pyragais.

— Duktė mano, Simoniene, 
Kur tu jį nuleisi?
Dam, dam, dali dam, 
Kur tu jį nuleisi?
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ttlamuV IHamuj’/ (Barbujefe 

3 JJajoru TOaiftą.

{Mm, bam, balt bam;

3 JBajoru Waiff$.

£>ufte mano, Simonyte, 

Kas jie ten per pone bus f 

©am, bam, bąli bam;

Kas jis ten per pons bus?

nTamtt^’ triumuj’, (Barbu jek, 

3w P<*|Ws Jltmonu.

tam, bam, bąli bam;

3is paflbs JltmoKu.
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— Mamuž, mamuž, garbužėle, 
Į bajorų vaiskų, 
Dam, dam, dali dam, 
Į bajorų vaiskų.

— Duktė mano, Simoniene, 
Kas jis ten per pons bus? 
Dam, dam, dali dam, 
Kas jis ten per pons bus?

— Mamuž, mamuž, garbužėle, 
Jis pastos etmonu, 
Dam, dam, dali dam, 
Jis pastos etmonu.
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5 a [ n ė r 6 t) a i n a.

€jjenbien efme be JJfboe, 

Xptu it KraujoS btyboe.

2»y 5>irgez Jirgati mano, 

2it po marus it btebbffH

JlenFū įemį petPelatvom, 

JlenFu įmones igįūFatvonr.

ptufu 3emg pttFeL-.rvom, 

Ptufu įmones igbucjatvom.

0taji Zenla ITTatigek, 

(Btaji Prufu tttmifeie.

Bab mes trauttm ©anff^S

©antfos murai pabrebbOo*

Kab mes trauF/m ©anflos muftį, 

Danflos ponai pabtebb/jo.
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«8. ŽALNIERIŲ DAINA

Šiandien esme be bėdos, 
Rytoj ir kraujuos brydos.

Ai žirge, žirgati mano, 
Ar po manęs ir drebėsi?

Lenkų žemę perkeliavom, 
Lenkų žmones išjuokavom.

Prūsų žemę perkeliavom, 
Prūsų žmones išbučiavom.

Graži lenkų Marigėlė, 
Graži prūsų Armisėlė.

Kad mes traukėm Dansko miestu, 
Dansko mūrai padrebėjo.

Kad mes traukėm Dansko miestu, 
Dansko ponai padrebėjo.
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6 ' i r r a t a.

<2S?ibbur 3uru ir ttTarllu 

TiuPgtaftS Kalnelis.

2lnt to Kalno, Kalnujelio 

Jalas 2ttijo(elt6.

4> ag Jaunas priplatiFoatnas

Uf|iPabinn<t>amae:

2tr parvirfi 2tujc!eli,

3 mano

<P gios Jalos SjaFuJeUs

3 baltas Kankles?

3c gie Jali £apu)elei

3 meilns Sobeltis ?
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69. SIRATA

Vidur jūrių ir marelių 
Aukštasis kalnelis.
Ant to kalno, kalnužėlio 
Žalias ąžuolėlis.

O aš jaunas priplaukdamas, 
Užsikabindamas:
— Ar pavirsi, ąžuolėli, 
Į mano tėvelį?

O šios žalios šakužėlės
Į baltas rankeles?
Ir šie žali lapužėliai 
Į meilius žodelius?
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© ag Saunas atflobamae, 

(Si-aubjey pametFbamae.

He pabirto Jlujole'lis

3 mano CetveUz

tley gics Ja(o9 @jafut/(es 

3 baltas Tlanttles, 

17<F 5«lt Zapuįelei 

J meilus Jjobelus.
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O aš jaunas atstodamas, 
Graudžiai paverkdamas: 
Nepavirto ąžuolėlis 
Į mano tėvelį.

Nei šios žalios šakutėlės
Į baltas rankeles, 
Nei šie žali lapužėliai 
Į meilius žodelius.
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p i f t a paffalba.

(FiFfj mano bernyti, 

Wifju peiFtamafid, 

Kaip ^ijunytis 

£>ar$e (Finamafis! 

Wifft tarvg (Tynė, 

3 KtvFtFėlg pyne, 

Pagentainemo baw«, 

©Fauojey igbare.

5

<*iF§ mano iTTergyte, 

Wiffu peiFiamoji, 

Kaip helijuje, 

ZDarj'e ginamoji!

Wiffi tawe ftynt, 

3 K# etFefg pyne, 

Pagentaine'me bau>e 

©faubjey išbarė:
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70. PIKTA PASKALBA

— Eikš, mano bernyti, 
Visų peikiamasis, 
Kaip bijūnyįis 
Darže skinamasis!
Visi tave skynė, 
Į kvietkelį pynė, 
Pagentainiams davė, 
Skaudžiai išbarė.

— Eikš, mano mergyte, 
Visų peikiamoji, 
Kaip lelijužė 
Darže skinamoji!
Visi tave skynė, 
Į kvietkelį pynė, 
Pagentainiams davė, 
Skaudžiai išbarė.
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04W t«wg goFi$, 

0a W tawj toFia, 

0aW taroj Barcjiamefi) 

WainiFP<j ptamčtuf’, 

© 2tuFfo 

SaunigPt prsgoFup,

tTTattO WainiFeU$ 

motinos SUeteief. 

d> luFfo sielio 

2tnt baltu 2?anF/(u,
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Sakė tave šiokią, 
Sakė tave tokią, 
Sakė tave karčiamėlėj 
Vainiką prametus, 
O aukso žiedelį 
Jauniškėj prašokus.

— Mano vainikėlis 
Motinos klėtelėj, 
O aukso žiedelis 
Ant baltų rankelių.
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£) e r y t> o e.

Ui, ui; £>iewe, E)iewe manot 

Kg ag 3atma« rveiFfit? 

Prirūdijo man iTTergytf 

Kurti nieFam ne verta.

2ty, iHergate, Ztlijatt, 

Kii mubu ujFlogtva?

ilier tVcrpimmo, nier 2int>immo 

ilier nep paFlobelee.

2iv, 25etnyti, Jiaitetyti, 

lu tai ne atboFi!

S>ar žMltatij’ tryo PTaigates: 

Wieng bfgma po (Baltveliu, 

2fntrą t>čfiwa po ©jonelių, 

tvecjia ufiFlofirva.
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71. DERYBOS

— Ui, ui, dieve, .dieve mano, 
Ką aš jaunas veiksiu?
Pavelijo man mergytę, 
Kuri niekam neverta.

— Ai mergate lelijate, 
Kuo mudu užsiklosiva?
Nėr verpimo, nėr audimo, 
Nėr nei paklodėlės.

— Ai bernyti raitelyti, 
Tu tai neatboki!
Dar klėtatėj trys, maišačiai: 
Vieną dėsiva po galvele, 
Antrą dėsiva po šoneliu, 
Trečiu užsiklosiva.
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21?, tHergcte, Pelijate, 

Kū tnu&u gywe|twa* 

tlier ©lindės, ntee ©tufltlėo, 

IZiet ney Uįbarac}\o.

2ty, bernyti, Ttaitelyti, 

tu tai ne aibe Fi!

2tufla <5rybai, 35<irawyFai, 

Uiti ma lljbaratis.

KinF, rinF, Kurtva, Rurivnfr 

rfergu^e.
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— Ai mergate lelijate, 
Kuo mudu gyvensiva? 
Nėr duonelės, nėr druskelės, 
Nėr nei uždaračio.

— Ai bernyti raitelyti, 
Tu tai neatboki!
Auga grybai, baravykai, 
Muma uždaratis.
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pirmu p r « p ii [ f (i &

91 f, waPar, rvaFarati^ 

0nbere’jau JJernati, 

<Banyt mano ©tvaų.

tie pnnait, ne Fur bingo:

21 r want>enij* nulfenOo, 

TU Balneliu nuėjo.

3ey Balneliu nueųs, 

Padėjau ant PeOarjii, 

Tint greitųjų Jingsnacju.

3ep tVan&enij’ nuf!ent>ę$ 

35ut’ Orumflue IVanOenetio, 

Plugfcytu Keppurele.

Kerbujei, Piemenacjei, 

Tlr ik matot mano (Dwatę 
€arp Balnu tarp tHarelūf
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n. PIEMUO PRAPUOLĘSIS

Aš vakar vakaraty 
Suderėjau bernatį 
Ganyt mano avatę.

Nežinau, nė kur dingo: 
Ar vandeny nuskendo, 
Ar kalneliu nuėjo.

Jei kalneliu nuėjęs, 
Pažinčiau ant pėdačių, 
Ant greitųjų žingsnačių.

Jei vandeny nuskendęs, 
Būt drumstas vandenėlis, 
Plukdytų kepurėlę.

— Kerdužiai, piemenačiai, 
Ar nematėt mano avatę 
Tarp kalnų, tarp marelių?
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tTT « i I e 6 į (J & a 5.

StteiF IHergytc, 

Paroafarflij’, 

Kai &ywai Jyfcfa 

YTZocjuttče £>ar$e: 

BphitF Hpfatea 

3<*le9 Kutatea 

d> YPė»l>urije 

Wi9 HMįattS,

"2lį ta&ba ffyfu 

tTtarg<i Kročtfatt 

Jjr nufafMitt 

€>at»o JGernaejut. 

tlr patti negu, 

ITey Fittai t>ufu. 

©jautu TOfjacpt 

216 nupufbėfu.
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73. MEILĖS ŽADAS

— Ateik, mergyte, 
Pavasarėly, 
Kai dyvai žydės 
Močiutės darže: 
Aplink lysates 
Žalios rūtatės, 
O viduryje 
Vis lelijatės.

— Aš tada skinsiu 
Margą kvietkatį 
Ir nusiųsdinsiu 
Savo bernačiui: 
Ne pati nešiu, 
Nei kitai duosiu, 
Siauriu vėjačiu 
Aš nupūsdinsiu.
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llttit ^Bernyti 
paroafateltj’, 

Meti E)ywai jpbts, 

Tf»o ©arjelij’: 

2lp(inf 6obc.tė 

a$a}4 Cjepžcjei, 

<D Wibbunie 

XV i e ©belate'S.

2(g nuflffyfu 

X>u ©botaieju, 

3r nufirfbifu 

0awo rnrrgatei: 

Vl^patfai negu, 

tley fittam būfu, 

pietų Wejac$u 

216 nupusbifu.
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— Ateik, bernyti, 
Pavasarėly, 
Kai dyvai žydės 
Tėvo daržely: 
Aplink sodatį 
Žali čiepačiai, 
O viduryje 
Vis obelatės.

— Aš nusiskinsiu 
Du obuolaičiu 
Ir nusiųsdinsiu 
Savo mergutei: 
Ne patsai nešiu, 
Nei kitam duosiu, 
Pietų vėjačiu 
Aš nupūsdinsiu.
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25. e r b 5 u e.

Su mergyte mano, 

tu Jaunoji mano, 

PaJaMjei ig meilutes 

margFinaejus fūti)

tu Sernyti mano, 

tu Jaunajis mano! 

Jau fhr/jti, jau pojūti, 

Sėt bar ne igragyii.

tu mergyte mano, 

tu Jaunoji mano, 

Rab tu gyfi margus Jautėtu, 

Waryf miegFel&cju!

£je tu mantų r$ft,

C;e tatūįt lauFfu,

Saloj’, lygoj’ pieivekj’, 

Saltūfe SobUūfe.
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74. KERDŽIUS

— Tu, mergyte mano, 
Tu, jaunoji mano, 
Pažadėjai iš meilatės 
Marškinačius siūti!

— Tu, bernyti mano,
Tu, jaunasis mano, 
Jau surėžti, jau pasiūti, 
Bet dar neišrašyti.

— Tu, mergyte mano,
Tu, jaunoji mano, 
Kad tu ginsi margus jaučius, 
Varyk vieškelačiu!

Čia tu mane rasi, 
Čia tavęs lauksiu, 
Žalioj, lygioj pievelėj, 
Baltuose dobiluose.
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tu bernyti mano, 

Tu 3<5unafi» mano, 

Sat> tu gyff bėrus žirgus, 

WaryF WiegFetecjuf

tje tu man nf r$(7,

Cjc ag tawj$ (auFfu, 

po jalaju (Rlofntliu, 

Pri cjyflo tVanbenelio.
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— Tu, bernyti mano, 
Tu, jaunasis mano, 
Kad tu ginsi bėrus žirgus, 
Varyk vieškelačiul

Čia tu mane rasi, 
Čia aš tavęs lauksiu, 
Po žaliuoju gluosneliu, 
Prie čysto vandenėlio.
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2* o P i tt i n f c i.

$?aime gauFe, Caitne tlVt, 

23afl bijant per Žtalnttr. — 

2lg ujFopufl "Raineli, 

JHacjiau trio jętvfjacjuo, 

KopininFuo ant Jumcju. 

Mv ne matėt mano 23ro(elė 

tint auFgtu Surelu?

11 y ttlergatt. Pelijate. 

C«wo ^Brolyti# gul nuffenbp 

tint 3uru Dugnelio.

€5milta« jo Weibėlė grauja 

Wt(nyS jo piauFelue plauja. 

KopininFai, mieli jKuntai, 

llr igtrauFjtte 25rolytė 

3(j 3utu Dugnelio?

»48t t>«fl FaP igtrauFjt»n? 

Wtenam bufu SjitFu 3o(lg, 

llntram biifu 2luf|b 3ieb$, 

Ošėjam ne turru Fo būti, 

tumi p'atti fubete’fu 

□aunu ©tyrininFu.
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75. KOPININKAI

Laimė šaukė, laimė rėkė, 
Basa bėgant per kalnelį. 
Aš, užkopusi kalnelį, 
Mačiau tris žvejačius — 
Kopininkus ant jūračių. 
— Ar nematėt mano brolelį 
Ant aukštų jūrelių?
— Ai mergate lelijate, 
Tavo brolytis gul nuskendęs 
Ant jūrių dugnelio.
Smiltys jo veidelį graužia, 
Vilnys jo plaukelius plauja. 
— Kopininkai, mieli kūmai, 
Ar ištrauksite brolytį 
Iš jūrių dugnelio?
— Ką gi duosi, kad ištrauksim? 
— Vienam duosiu šilkų juostą, 
Antram duosiu aukso žiedą, 
Trečiam neturiu ko duoti.
Tuomi pati suderėsiu 
Jaunu styrininku.
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©tytininfas mubrns tVyras, 

<Laffa» moF’ ZlErutu Mg t i 

JSfflt fu Wfju, Mgt priefj W/fa. 

Kaipgi tu weugtz igwengfl 

6awo ilitptietelus? — —



Styrininkas mudrus vyras, 
Tasai mok akrutu bėgti, 
Bėgt su vėju, bėgt prieš vėją. 
Kaipgi tu vengte išvengsi 
Savo neprietelius?
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fcaitia jaunojo Raitelio

SfngRi Rytg, Rytuj*, 

Pagerto 3trgytė;

dienelei augtant, 

Saulelei ujtePant, 

ReiP/S man galiu joti.

€$e (tom Tėvelis 

Pn mane Sjaleliče, 

Senatą Iewiijt» 

Prė mano Sjallte'o glaubjiaf’ 

Storvfbame fu manim’ Palba, 

KalbPbanto mannf graudena, 

(Braubenbams laba? įverčia.

Tiej, ne wetf Temti ji, 

Zitj, ne werP Senutti! 

SiveiPs Pai igjojes, 

Stveife ir wil fugvygu, 

Kab ta»f tift ne PanPpcjau.
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76. DAINA JAUNOJO RAITELIO

Anksti rytą rytužį 
Pašersiu žirgytį. 
Dienelei auštant, 
Saulelei užtekant, 
Reikės man šalin joti.

Čia stov tėvelis 
Prie mano šalelės. 
Senasis tėvužis 
Prie šalies glaudžias, 
Stovėdams su manim kalba, 
Kalbėdams mane graudena, 
Graudendams labai verkia.

— Tie, neverk, tėvuži, 
Tie, neverk, senuti!
Sveiks kai išjojęs, 
Sveiks ir vėl sugrįšiu, 
Kad tave tik nekankinčiau.
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Xy Jirgyti mano, 

2ly mano 22>etafis, 

Kurtine tu brgiJ 

KurlinF tu Jwenji* 

Kur tu mannf nunegi?

03a(iu i "Rūrą, 

3 faetima Jenų, 

ten tu nubeg(T, 

ten mannj nunegfL

2ir taw perfbnFu 

t«S tolims Ketas t 

Jlr 2twi)u 

2lr gis faunas Haittlis 

®u blijgancju farbdiuf

Xobs ma perfunfu 

tolimais belas, 

0ji tamfanfi tlaPteie, 

3r gitta jala pagina, 

Jt gie jubi purvynai. -
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— Ai žirgyti mano, 
Ai mano bėrasis, 
Kurlink tu bėgi? 
Kurlink tu žvengi? 
Kur tu mane nuneši?

Salin į karą,
Į svetimą žemę, 
Ten tu nubėgsi, 
Ten mane nuneši.

Ar tau per sunku 
Tas tolimas kelias?
Ai avižų žakelis?
Ar šis jaunas raitelis 
Su blizgančiu kardeliu?

— Rods, man per sunku 
Tolimasis kelias, 
Si tamsiausia naktelė, 
Ir šitas žalias pušynas, 
Ir šie juodi purvynai.
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A a i to o ©ūbausimas.

^et 3uws per Vftarflt» 

SfgF, bėgP Zaimtli, 

Pri auFgto "Ralnflio, 

Kur atig’ mano mergyte, 

Kur rimfl mano ©jirbptio!

UmmatS fuFillo.

Jtebai ftiFule

3ūb<l Zaimtti, 

Kragai mugo įtįMi 

3r jūbg 25arageU

© ir ag patfat 

Wos tfftlaiFiau 

Po jiiba K.purrelt. 

Pri Kragto ptauFtau 

VlufFenbe Kepurrele.

ten (toro trtąrgyte 

iYIannjS belaukiant;

Krint ant Kuteliu, 

Krint nu tPeibelio, 

(Braubjios 3garel<$.
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77. LAIVO SUDAUŽYMAS

Per jūres, per mareles 
Bėk, bėk, laiveli, 
Prie aukšto kalnelio, 
Kur aug mano mergytė, 
Kur rimst mano širdytė.

Umars sukilo, 
Ledai sukūlė 
Juodą laiveli, 
Kruša mušė žėglelį 
Ir juodą baragėlį.

O ir aš patsai 
Vos išsilaikiau 
Po juoda kepurėle.
Prie krašto plaukiau, 
Nuskendo kepurėlė.

Ten stov mergytė, 
Manęs belaukianti;
Krint ant rūtelių, 
Krint nuo veidelio 
Graudžios ašarėlės.
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Saule,

IDfiela Saulyte, diemo duFryte, 

Kur taip ilga? ujtruFPei, 

Kur taip ilgay gytvėnru, 

llu niup atflojuft i

Po Juru, po Kalnelū

Kaubojau Sirratelee, 

©ugil&įau piemenacjus.

XHieIa Saulyte, diewo duFrytr, 

Ba» Rytate, WaFarėleio, 

PrgFure tau? Ugnėli ?

Caw Plojo patalėli?

2lugrinne, WaFarinnc:

Uugrinne ugtū praFure, 

WaParinne patalu Plojo, 

daug mano (Bimminelep 

daug mano dotvanelu.
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78. SAULE

— Miela saulyte, dievo dukryte, 
Kur taip ilgai užtrukai, 
Kur taip ilgai gyvenai, 
Nuo mūs atstojusi?

— Po jūrių, po kalnelių 
Kavoj au siratėles, 
Sušildžiau piemenačius.

— Miela saulyte, dievo dukryte, 
Kas rytais vakarėliais 
Prakūrė tau ugnelę?
Tau klojo patalėlį?

— Aušrinė, vakarinė: 
Aušrinė ugnį prakūrė, 
Vakarinė patalą klojo. 
Daug mano giminėlės, 
Daug mano dovanėlių.
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tB a r t i f e r g a n t i.

Q)er Jierjlndlė, 

per Pugynelf, 

ffiannt nunege, 

mane bfraps 3irgati0, 

<Dgwlo £)war<u3t0.

Cab’ SČien’ labo Waf?arS, 

miela “Unytuįtl

weir mano mergate? 

Ka wrie mano Oauncje!

mergyte fetga, 

GFaubingay ferga» 

tZaujoj’ Klėtelėj’ 

ten jaloj’ patalelij’.

<£> ag per 

(Breits ir beiverFbams, 

3r prie ipurre'liu 

IZugloflau Tlgarelco.
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79. MARTI SERGANTI

Per beržynėlį, 
Per pušynėlį 
Mane nunešė 
Mans bėrasis žirgatis 
Ik uošvio dvaračio.

— Labdien, labs vakars, 
Miela anytuže, 
Ką veik mano mergatė, 
Ką veik mano jaunoji?

— Mergytė serga, 
Skaudingai serga 
Naujoj klėtelėj, 
Ten žaliam patalėly.

O aš per kiemą 
Greit ir beverkdams, 
Ir prie durelių 
Nušluostau ašarėles.
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Ttvčrou 2UnFeIf, 

tHovvjau $iebe(ė. 

Kr taw geryn mergyte? 

2lr ne pafrveifa Sjirbyte?

2lfj ne pafiveiFfu, 

Tatvoji ne bufti. 

Xu mannę n’apgebbljl, 

2lnt Fittn wis $urflt.

per gittus Wartclus 
manns ignegjit, 

Per anus €>wecjei ijdja. 

2lr taw patinF mergyte? 

3lr tatv patinFa jaunoji ?
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Tvėriau rankelę, 
Moviau žiedelį. 
— Ar tau geryn, mergyte? 
Ar nepasveiks širdytė?

— Aš nepasveiksiu, 
Tavoji nebūsiu.
Tu mane n'apgedėsi, 
Ant kitų vis žiūrėsi.

Per šitus vartelius 
Mane išnešit, 
Per anuos svečiai įjoja. 
— Ar tau patink mergytė? 
Ar tau patink jaunoji?

287



taureles & a i n a

($$erF brolyti, ittylintafie, 

ilTatio 6jirt>ptij’ 

Wls laiFomafte!

Hettoj’ Wietelej* 

taxvj regijau, 

<D tiFt per tįffa 
SjirMj’ turtėjau.

tie t>uF brolyti, 
taurei JyMti.

tie 9uF taurelei 

$aley lapoti, 

te jyD Augelei, 

te jyo Kiviecjelei, 
£Jr te lapčja 

Wi6 llujolelei.
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80. TAURELES DAINA

Gerk, brolyti mylimasis, 
Mano širdytėj 
Vis laikomasis.
Retoj vietelėj 
Tave regėjau, 
O tik per čėsą 
Širdy turėjau.

Neduok, brolyti, 
Taurei žydėti, 
Neduok taurelei 
Žaliai lapoti.
Težyd rugeliai, 
Težyd kvietkeliai 
Ir telapoja vis ąžuolėliai.
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€>w<Jte prapuluft.

O waFar rvaFaratij’ 

Prapūle mano (Divate. 

2ly, EaS gelMs j^Foti 

iTIano roienturtg (Dtvaų?

JRe'jau pas Kngtinnf.

Mugrttmc atfilfpe: 

2tf, angfli ©auklei 

Curru praFurt Ugne'li.

3gčjau pa« WaFarinnf.

WaFartnne atflkpe: 

216 WaFareie Saulelei 

Curru Flot Patalėli.
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81. AVATE prapuolusi

O vakar vakaraty 
Prapuolė mano a vate. 
Ai, kas gelbės ieškoti 
Mano vienturtę avatę?

Išėjau pas aušrinę, 
Aušrinė atsiliepė:
— Aš anksti ryt saulelei 
Turiu prakurti ugnelę.

Išėjau pas vakarinę, 
Vakarinė atsiliepė: 
— Aš vakarais saulelei 
Turiu klot patalėlį.
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JįiįM pas tthntftli, 
iTTtnefelis atfiUpe: 

2tg perdalytas; 

Gmntnas mano WeidfliS»

Og^jau pas 0auU(g 

©auluje atfitfpe: 
Oetvynes ©ienas j/gfifu, 

4> degimte ney nuftkifu.*
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Išėjau pas mėnesėlį, 
Mėnesėlis atsiliepė: 
— Aš kardu perdalytas, 
Smūtnas mano veidelis.

Išėjau pas saulelę, 
Saulužė atsiliepė: 
— Devynias dienas ieškosiu, 
O dešimtą nenusileisiu.
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YV’ertia ttleilė

Q)er Memilt et&ama, 

TOančeneU nesama, 

tggirOjau Strajujer 

Sivgų $wentpanr.

PatfOtfu tlagtufuč, 

Werfn Strajos VUartelus, 
KanOu foroo Sernprt 

©tra/ujef beruerfiant.

2117, f o tverPt -Sempra 

tHaiio Kaitditi?

3uf Caru Pakabėjau, 

Sawo trieilę ntefaOoe 

Hu tawę0 atFretutu

Cjyftae VUanOenehs, 

€m*ame Uppeli|’.

Wierina tHedate 

Wiernoie Sjirbatij’.
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82. VIERNA MEILE

Per kiemelį eidama, 
Vandenėlį nešdama, 
Aš išgirdau strajužėj 
Bėrą žirgą žvengiant.

Pasidėsiu neštukus, 
Versiu strajos vartelius, 
Randu savo bernytį 
Strajužėj beverkiant.

— Ai, ko verki, bernyti, 
Mano raitelyti?
Juk tau pažadėjau 
Savo meilę niekados 
Nuo tavęs atkreipti.

Cystas vandenėlis 
Cystame upely, 
Vierina meilatė 
Viernoje širdatėj.
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©tffyteo 2Ctfifweifinnim«c.

Xen Sargeli}’ 3yb<x tnyrenicjei.

Cjon S>ar$elij’ Syta Tymon?.cjei. 

© Fur mufu 6eflj?te flomO’O/ 

Cje grajaufos Bttetfe'les Jybe'jo.

Bam taip glaubefl mano mergyte ? 

Bam rymoji mano Saunoji?

2tr ne pirmuflos tarno dieneles ?.

Br ne (engtva/ ne linFfm* 0}UVėlisf

Bab ir pirmuftofi mano £)iene(es, 

Bab ir (engwa bar mano ©jirbe'lie, 

XiFt ma gaila jaunofū Z)iena^u 

©jenbien baigiafi mano 3aunype.
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83. SESYTES ATSISVEIKINIMAS

Ten daržely žydi myronačiai, 
Čion daržely žydi tymonačiai, 
O kur mūsų sesytė stovėjo, 
Čia gražiausi kvietkeliai žydėjo.

— Kam taip glaudiesi, mano mergyte? 
Kam rymoj i mano jaunoji?
Ar ne pirmosios tavo dienelės?
Ar nelengva, nelinksma širdelė?

— Kad ir pirmosios mano dienelės, 
Kad ir lengva dar mano širdelė, 
Tik man gaila jaunųjų dienačių — 
Šiandien baigiasi mano jaunystė.
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per jaLj Berneli eit mergyte, 

WainifeU "baltoje JlanMij’ 

2ty, WainiFi, jubas WainiFe'If, 

ILoky, toley fu manim’ felaujl!

Jau (b £)iewu, miela motinėlei 

3au fu Z>inou, mielajis TewtUI 

3au fu &itwu, mylimi 23rolycjei! 
3au fu ŠDiet&u, mylimos Sefiytes!
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Per žalią kiemelį eit mergytė, 
Vainikėlį baltoje rankelėj: 
— Ai vainike, juodas vainikėli, 
Toli toli su manim keliausi.

Jau sudievu, miela motinėle!
Jau sudievu, mielasis tėveli!
Jau sudievu, mylimi brolyčiai! 
Jau sudievu, mylimos sesytės!
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tHtrgate tarp QwetimG

r 
įįtmvnilt, jęiebeFlHe, 

Hur fo&ifu Xoju ©jaFeff t 
llnt auFgto balnelio, 

Prie 3uru, prie mąsliu.

įtmynėle 3iet>eF(^Ie, 

SBUtr rgfu "Į, iro a, ttTocjnttfr 

2lg praflumta Wargbienntte? 

ifiiE ant auFgto Kaindio. 

Pri 3urii/ pri iTIarelu!

36 JCojA Keltnžcpa 

Užaugo t>it>is tHebatis, 

®jaFos iFFi J)ebefeliu. 

UjFopfu ant £>ft>efeliu. 

Per tad ^jaF^lee.

3c futiFFau jaung ^Bernyti 

2int J)iewo 6irgyqio.

2ty bernyti, Ttaitelyti, 

2tr ne regg€jei lewg, iTlocjuttef
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84. MERGATE TARP SVETIMŲ

— Žemynėle, žiedeklėle, 
Kur sodinsiu rožių šakelę?
— Ant aukšto kalnelio, 
Prie jūrių, prie marelių.

— Žemynėle, žiedeklėle, 
Kur rasiu tėvą, močiutę 
Aš, prastumta vargdienutė? 
— Eik ant aukšto kalnelio 
Prie jūrių, prie marelių.

Iš rožių kelmačio
Išaugo didis medatis — 
Sakos iki debesėlių.
Užkopsiu ant debesėlių 
Per tas rožių šakeles.

Ir sutikau jauną bernytį 
Ant dievo žirgyčio.
— Ai bernyti raitelyti, 
Ar neregėjai tėvą, močiutę?
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mergyte, mano jaunoji, 

lEiP i PaFainfc 0ja(i, 

Cen tervėli®, iTIocjUtte 

©eflytei Stvo&b.Į f eta.

VZuJjuP i paFaTnį: 

l&b' Jtyt’, laba Jbien’ Tettutti, 

£ab’ 2?yt’, Ubą Dten’, iHocjutte, 

Kam mann£ majg projlumft 

3 fmetimuo ^monėieo?

Ujaugau bibe mergate; 

Wiena r^bau iopgyteU, 

Kur bjaugiaup KubiFele.
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— Mergyte, mano jaunoji, 
Eik j Pakalnės šalį: 
Ten tėvelis, močiutė 
Sesytei svodbą kelia.

Nuėjus į Pakalnę: 
— Labryt, labdien, tėtuti, 
Labryt, labdien, močiute, 
Kam mane mažą prastūmėt 
Į svetimus žmonelius?
Užaugau didi mergatė; 
Viena radau lopšytėlį, 
Kur džiaugiaus kūdikėliu.
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bernelio ^dabojimas.

bčgF ttaltčle, 

2tnt greitos VZėmon^lea! 

priMgF auFRg Kalnelė 

Kur Jalas Huįolilto. 
ten auFgtame Kapc.tij’ 

ffiul mano tfroatis. 

Paftftufn mielam tempui 

K<j paterois man baro. 

eFaubjep manne igbare, 

XJ| Vtctmetu igrnare — —

23(?gF MgF, Walte'le, 

Mnt greitos iZemonele's! 

pribfgF jalajt jj?watatė1 

tam’ Jalamjam’ £>xvaratij’ 

trys tviejlibos iYIergatee: 

Wiena StaFluJes taife, 

Slntroji plona? roetpe, 

trecjojt SjilFais rage. 

t« furti ©jilFais rafjd, 

£5us mano mylimoji. 

O jey ag te ne gaufu,
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85. BERNELIO RAUDOJIMAS

Bėk, bėk, valtele, 
Ant greito Nemunėlio, 
Pribėk aukštą kalnelį, 
Kur žalias ąžuolėlis.
Ten, aukštame kapaty, 
Gul mano tėvatis.
Pasiskųsiu mielam tėveliui, 
Ką patėvis man daro: 
Skaudžiai mane išbarė, 
Iš namelių išvarė.

Bėk, bėk, valtele, 
Ant greito Nemunėlio, 
Pribėk žaliąjį dvaratį. 
Tam žaliajam dvaraty 
Trys viežlybos mergatės; 
Viena staklužes taisė, 
Antroji plonai verpė, 
Trečioji šilkais rašė. 
Ta, kuri šilkais rašo, 
Bus mano mylimoji.
O jei aš tą negausiu,
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Jlumirfb Nt SmutnybPs. 

C Put Jus manng laiboflt, 

Kat> mirrjs ig 6muttiyWsT 

ten £.eiiju Dar jotų* 

4?o Sojų Krumacju.

3r atfjo jaunos tttergates 

Ras lltbiiis Sytujg 

Caro IroPtPKes pyti. 

CPtnPit, flinPit tTTergatee, 

Wl9 f<j tiPt norit;

© tiPt ne flinfit J'iebeiė 

XZa to Kojų KrunUiio.

3r atiįo jauna ©eflyte 

6;w«nto9 tZcbeite 2tyt<j. 

11 u f? y n e pumpurdt

llii tu Sojų Brumjito. 

2lp Srajey Ftvfpja Jie&eiif/ 

t»S Sojų pumpurėlis. 

SltfaPe ttTocjutte werPiant: 

□uP tai ne Sojų Jjiettflis, 

Oai fcaafe jauno IBitnfUo 

Kurs mtrrfs Ml GmutnyWs.
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Numirsiu dėl smūtnybės.
— O kur jūs mane laidosit, 
Kad miręs iš smūtnybės?
— Ten, lelijų daržaty, 
Po rožių krūmačiu.

Ir atėjo jaunos mergatės
Kas nedėlios rytužį 
Sau kvietkelio pinti. 
— Skinkit, skinkit, mergatės, 
Vis, ką tik norit, 
O tik neskinkit žiedelį 
Nuo to rožių krūmelio.

Ir atėjo jauna sesytė 
Šventos nedėlios rytą, 
Nuskynė rožės pumpurėlį 
Nuo tų rožių krūmelio.
— Ai gražiai kvepia žiedelis, 
Tas rožių pumpurėlis!
Atsakė močiutė verkiant:
— Juk tai ne rožių žiedelis, 
Tai dvasia jauno bernelio, 
Kurs miręs dėl smūtnybės.





PASTABOS

2 psl.1 Kraitis

1 Originale klaidingai nurodyta 5 psl.
2 A. L. Schlozer, Nestor, Russische Annalen, Gdttingen, 

1802—1819 m., V t. 44, 46 psl.
3 J. Miiller, Altrussische Geschichte nach Nestor, Berlin, 

1812 m. 121 psl.

„Kad aš ėjau per klėtužę.“ Žodis klėtis reiškia 
nedidelį šalutinį kiemo pastatą, kuriame laikomos 
maisto atsargos, drabužiai, patalai, puošmenos ir 
kita. Ji tinka ir svečiams priimti, todėl dažnai jo
je įtaisomas svečiams kambarys.

Žodis klėtis yra slaviškos kilmės. Jis jau pa
vartotas Nestoro rusų metraščiuose prie 
946 metų, sakant: Ovo klieti, ovo veši ir t. t., ką 
S 1 ė c e r i s1 2 neteisingai vertė pašiūrę, palėpe; 
teisingiau vertė Miuleris3 kambariu (kamarė
le), prieškambariu ir t. t. Visose kalbose ji (klėtis) 
moteriškosios giminės; rusiškai — KJi'frrb, lenkiš
kai — kletka (nuo klecę — sustatyti, pinti, staty
ti), žemaitiškai — kliatis, latviškai — klėts, pvz., 
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džipam klėts — puošmenų patalpa, lietuviškai -- 
klėtis, -ies, mažyb. klėtužė.

11 psl. Ežeras užšalo
„Laimė lėmė saulužės dienatę.“ Laima — lat

vių tautoms būdinga dievybė. Nei slavuose, nei 
skandinavuose, nei kurioje kitoje lietuvių kai
mynystėje gyvenančioje tautoje ji nesutinkama. 
Stenderis4 savo Latvių mitologijoje sako: 
„Laima buvo likimo dievybė, kuri tik ką gimu
siam kūdikiui vystyklą padėdavo ir tuo pačiu 
jam laimę nulemdavo.11 Tuo tarpu lietuvių liau
dies dainose ji žmonių gyvenimo laimės lėmėja. 
Jeigu kas išgirsta kalnuose jos balsą, tą žmogų 
ištinka nelauktas likimas. Žiūr. 273 psl. — Laimė 
šaukė, Laimė rėkė, basa bėgant per kalnelį.

4 G. F. Stender, Neue vollstandige lettische Grammatik, 
II leid, Braunschweig, 1783, 264 psl.

5 G. Ostermeyer, Kritischer Beytrag zur altpreussischen 
Religions Geschichte, Konigsberg, 1776 m., 15 psl.

6 Likimo deivės — trys Dzeuso ir Temidės dukterys: Klo
ta — verpianti gyvenimo siūlą, Lachezis — traukianti tą siūlą, 
ir Atropos — nukerpanti jį, kai ateina žmogui gyvenimo galas.

7 L. Rhesa, Prutena oder Preussische Volkslieder, Konigs-
berg, 1809 m., 169 psl.

Ostermejeris5 savo kritiškose pastabose 
dėl senovės prūsų religijos istorijos, rodos, netei
singai lygina ją su graikų Parkom6, nes lietuviams 
gyvenimo siūlo verpimo vaizdas yra svetimas. 
Kasdieniniame gyvenime dažnai tenka išgirsti sa
kant: Taip laimė lėmė. Palygink P r Utena7 *.
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13 psl. Iš Bajorų pirko ir t. t.
Bajorais dar ir šiandien Žemaitijoje tebevadi

nami turtingi dvarininkai ir kilmingi žmonės. 
Trijų kalbų žodyne8 verčiamas bojarzyn, Nobilis 
inferioris ordinis; tačiau Nestoro metraštyje 
bajorai — tai kilmingi žmonės ir karvedžiai. Sa
koma: Tak bojarinu ot jego poddanago etc. 
Kiekvienas bajoras turi iš savo valdinių imti duok
lę9 10 11. BoapHH dar šiandien tebėra titulas, kuriuo 
tarnas kreipiasi į savo poną. Žodis neabejotinai 
kilęs nuo 6ofi, Boj — mūšis, todėl pradžioje ir 
reiškė narsumu pasižymėjusį karį, bet po to pa
sidarė tam tikros valstybinės pareigos pavadini
mas. Jau 764 m. Bizantijos metraštininkai mini ba
jorus, kaip aukštus bulgarų slavų pareigūnus. 
Žiūr. S t r i t e r i o Memoria™ ir Karamzino 
Rusijos valstybės istorija11.

8 K. Szirwid. Dictionarium trium linguarum, Vilnae, 
1631 m., 50 psl.

9 A. L. Schlozer, Nestor, Russische Annalen, Gdttingen, 
1802—1819 m., V t., 127 psl.

10 J. G. Stritter, Memoria populorum olim ad Danubium, 
Pontum Euxinum, Paluden Meotidum, Caucasum, mare Cas- 
pium, et inde magis ad magis ad septentriones incolentium, 
St. Peterburg, 1771—1779 m., II, 525 psl.

11 N. Karamsin, Geschichte dės Russischen Reichs, 
I, 279 psl.

21 psl. Vainikas
Vainikas, kuris paprastai verčiamas į nuotakos 

vainiką, yra iš tikrųjų lietuvių mergaičių galvos 
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papuošalas: aukštas, turbano formos, su rūtų py
ne viršuje. Kai kada rūtų vainikas dedamas tie
siog ant plaukų. Lietuvių galvos papuošalų smul
kesnį aprašymą galima rasti F r. S a m. B o k o 
Pirmykštės Prūsijos istorijoje12-, Donelaičio 
Metų pastaboje prie 3 giesmės13. Senovės prū
sių drabužiai, atrodo, buvo tokie pat; žiūr. Prūsijos 
rinkinį14. Žodis sutinkamas taip pat slavų kalbo
se: rusų Beneu, lenkų — wieniec, žemaitiškai — 
vainiks, latviškai — vainags, mažyb. vainadzipš, 
lietuviškai — vainikas, mažyb. vainikėlis.

12 Fried. Sam. Bock, Naturgeschichte Preussens, I dalis, 
1780 m., 158—163 psl.

13 Donalitius, Das Jahr in vier Gesangen, Konigsberg, 
1818 m., 151, 152 psl. (originale klaidingai nurodoma į 149— 
150 psl.)

14 Der Preussische Sammler, Konigsberg, 1774 m., II da
lis, 1241 psl.

15 Originale klaidingai užrašyta 65 psl.

63 psl. 15 Žvirblytis

„Išmaukė ai ūko dvi pusbački.“ Alus arba allusr 
klm. glaus; šis būdingas lietuvių gėrimas skiriasi 
nuo vokiško byro (pyvas), nes jo salyklą padaro
ma perpus iš apynių, perpus iš miežių ir esti daug 
silpniau išdžiovinta negu byro salyklą. Be to, alus 
esti šviesiai gelsvos spalvos, kuri beveik balkšva 
pasidaro; jis malonaus, saldaus skonio, labai vi
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liojantis ir greitai svaiginantis. Žiūr. mano pasta
bas Donelaičio „Meduose"16.

18 Donalitius, das Jahr in vier Gesangen, 152, 153 psl. 
(originale klaidingai nurodytas 162 psl.)

17 Slovėnijos sritis, tuomet priklausiusi Austrijai.
18 Alvissmal — islandų-norvegų edų herojus. Cituo

jama iš jo giesmės, nenurodant spausdinto šaltinio.
19 Azai, ranai, sutungai — mitologinių skandinavų įvaiz

džių pavadinimai.
20 Pirmajame (1818 m.) Donelaičio „Metų" leidime (Das 

Jahr in vier Gesange) L. Rėza savo paaiškinimuose poemos 
dalis vadina giesmėmis: Pavasario linksmybės — 1 giesmė, 
Vasaros darbai — 2 giesmė, Rudenio gėrybės — 3 giesmė ir 
Žiemos rūpesčiai — 4 giesmė. Nurodoma šis leidinys.

Pats žodis, atrodo, skandinaviškos kilmės. Da
niškai vadinasi OI, anglo-saksų kalboje — Eal, 
angliškai — Ale. Slavų kalboms jis svetimas, tik 
Krainoje17, kur tas žodis iš senovės germanų pa
imtas, alus vadinasi OI. Kaip lietuvių alus nuo 
byro, pyvo (lenk. piwo, rus. iihbo) skiriasi, taip 
ir skandinavų Beor ir Eal. Vienoje vietoje Al- 
vismalyje18 sakoma: „Tai, ką žmonės va
dina OI, azai vadina Beor, ranai — weigam, 
milžinai — hreina-langum, požemio gyventojai — 
miod ir sutungai19 — sumbl.

Apie kitus lietuvių gėrimus — skinkį, puspyvę, 
čemberį ir t. t. — žiūr. Donelaičio „Metai", 
II giesmė, 198 eil., ir pastaba 143 psl.20

Apskritai originali liaudies daina Žvirblytis 
vokiškame vertime daug ko netenka. Beveik kiek
viename posme yra žodžių žaismas, ko vokiškai 
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negalima išversti. Veiksmažodžiai parėplino, su- 
rioglino, iščirškino, sutraškino — yra iš dalies 
onomatopoetica, kuriai mūsų (vokiečių) kalboje 
nėra panašių garsų.

69 psi. Vilko svodba

Panašią liaudies dainą, kurioje gyvuliai ves
tuvėse vaidina ypatingą vaidmenį, aptinkame ir 
latviuose, ją palyginimui čia pateikiu:

Lustijetees sihki putni, nu es nemschohs 
Lihgawinu.

Strasdinsch sirgu segiotais, tam irr pellehks 
mehtelis.

Bebrą dehlinsch ohrmannis, tam ir zauna 
zeppurite.

Sakkischau ir weeglas kahjas, tas papreekschu 
tekkulits.

Lakstigallei dauds mehlischu, ta dseesminu 
sahzejina.

Schaggatina lehkataja, ta danzischu wihtzelina. 
Wilkam leela taure, tas stabbulu puhtejins. 
Lahtscham leelas keppas, tas malzinu skalditais. 
Wahrninai irr lihkas plezzes, ta irr Uhdens 

nehsataja.
Besdeligai melni bruntschi, ta rihzinu masgataja. 
Wahweritei kupla aste, ta galdina slauzitaja. 
Lapsai skaistas drehbes, ta ween bruhtei lihdsi 

sehsch.
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Džiaukitės jūs, maži paukšteliai, aš noriu nuotaką 
vesti.

Strazdas žirgą mums balnos, nes jis turi pilką 
skrandą.

Bebras su kailine kepure mums vežėju bus. 
Zuikis su lengvomis kojomis mums šaukliu jos. 
Lakštingala meiliu balsu mums dainas dainuos. 
Šarka šokėjėlė mūs šokiams vedžios.
Vilkas plačiaburnis storą dūdą pūs.
Lokys su savo tvirtom lapom malkas skaldys. 
Varna ant savo kupros turės vandenį nešti. 
Kregždė su savo juodu žiurstu indus plaus. 
Voverė su savo stora uodega stalą šluostys. 
Tik lapė su šviesia suknia tur šalia sėdėti.21

81 Originale latvių daina išversta į vokiečių kalbą, lietu
viškas pažodinis vertimas padarytas dabar. Latviško teksto ra
šyba netaisyta.

89 psl. Tekėjimas už vyrą

„Išeis į baudžiavatę." Lietuviai prievolinį dar
bą dvare vadina jiems vieniems būdingu žodžiu 
baudžiava, lupimu, baudimu. Daugelio dienų nega
lėjimas dirbti savo lauke, tolimos kelionės, ne
žmoniškas elgesys — visa tai padaro baudžiavą 
skaudžia rykšte. Donelaitis tą patį aprašo 
„Metų" II giesmėje nuo 147 iki 165 eil. labai ryš
kiomis spalvomis. Nuo 1809 metų ši baisi blogybė 
tauraus, teisingo karaliaus Fridricho Vii-
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h e 1 m o III dėka Prūsijoje panaikinta, ir panašios 
dainos lietuvių niekad nebedainuojamos, nuota
kos nebepersekioja mintis, kad jai reiks tekėti už 
baudžiauninko sūnaus22.

22 L. Rėza čia perdeda, vertindamas baudžiavos panaiki
nimą Prūsijoje. Valstiečiai buvo atleisti nuo baudžiavinės pri
klausomybės dvarininkams, betgi valstiečių žemė palikta dva
rininkų nuosavybe. Netekę žemės, Prūsijos valstiečiai dar ilgai 
vilko feodalinio išnaudojimo jungą.

93 psl. Mėnesio svodba
Šioje dainoje aiškiai atsispindi pagoniškoji 

mitologija iš ikikrikščioniškųjų laikų. Vaizdavi
mas saulės ir mėnulio kaip sutuoktinių, Perkūno, 
dangaus dievo, bausmė mėnuliui už neištikimybę 
ir kitos idėjos, kurios žinomos visose latvių gen
tyse, suprantama, priklauso tiems laikams, kada 
šios tautos tebegarbino gamtą, dievino saulę ir 
mėnulį, laikė šventais kai kuriuos gyvulius, pa
vyzdžiui, žalčius. Naujųjų kronikininkų ir mito
logų Melecijaus, Grunau, H a r t k n o- 
cho, Pretorijaus, Ostermejerio, 
Strijkovskio, Kojelavičiaus ir kitų 
suminėtų vardų dievybės gyveno laukuose, upė
se, namuose; tokie didieji ir mažieji dievai, kaip 
Kurkė, Patrimpas, Pikuolis, Akupirnas, Žvaigždį- 
kis, Perdaitis ir t. t. tenka vėlesniems laikams, ka
da žemdirbystė buvo įsigalėjusi ir žmonių namuo
se gyventa sėsliai. Jei Kurkė buvo derliaus die
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vas ir Patrimpas vaizduojamas su varpų vainiku, 
tai neabejotinai susiję su žemdirbyste. Vieni jų 
yra, greičiausiai, paimti iš kaimyninių tautų, 
kiti — tik tų pačių dievų pravardės. Nemaža 
lietuvių ir senovės prūsų dievų vardų, su
minėtų Hartknocho ir Ostermejerio, 
minima liaudies dainose, k. a.: Laima, Perkūnas, 
Bangputys (sukeliąs bangų putas), Šilaradikis — 
girios dievas (giminingas su Radegastu?), Žemy
na — Žemės deivė, Giltinė — mirties deivė ir 
t. t., — jų negalėjo, kaip kai kas skuba teigti, kro
nikininkai išgalvoti; jie turėjo atsirasti liaudies 
vaizduotėje, tautos tikėjime, kuris dar tebėra 
gyvas.

Jeigu šitos mitologinės dainos, kokias mes jas 
šiandien sutinkame, ir neištisai senoviškos, vis 
dėlto kai kurie jų posmai yra išlikę iš senų seno
vės. Pakanka tik mesti žvilgsnį į čia pateiktų lie
tuviškų dainų rinkinį ir į latvių dziesmas arba 
zinges, surinktas Varo23 ir B e r g m a n i o24 rin
kiniuose, ir neabejosime šito pasakymo tiesa. Kai 
kurie vardai, seni išsireiškimai ir posakiai šian
dien jau sunkiai besuprantami. Tai etimologizuo- 
jančius istorijos tyrinėtojus priveda iki juokin

23 Wahr, Palzmareeschu dzeesmu krahjums, 1807 (Palzmar — 
vokiškas latvių vietovės Palsmane pavadinimas).

24 G. Bergmann, Lettische Sinn-und Stegreifsgedichte, 
1808 m.
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gų samprotavimų. Kai kurie iš jų (Pretorius Prū
sijos įdomybėse)25 latvių tautą kildina iš Palestinos, 
nes viena latvių daina prasideda žodžiais Jeru, 
Jeru (latviškas vardas), kas reiškiąs Jeruzalės 
miesto pirmuosius skiemenis. Kas sakoma lietu
viškoje dainoje apie mėnulio neištikimybę, tas 
pat yra ir latviškoje. Bergmanio rinkinio 42 psl. 
skaitome:

25 M. Pratarius, Deliciae Prussicae oder Preussische Schau- 
būhne, Beriin, 1871.

M Originale latviškas tekstas išverstas vokiškai, lietuviš
kas vertimas paimtas iš III-jo leidimo.

Saule mehnesi sazirte
Ar assaju sohbeni.
Kam panemu auseklam 
Suderrehtu lihgawin?

Saulė mėnesį perdalijo 
Aštriu kardu, 
Kam paėmė aušriniui 
Suderėtą mergaitę?26

Čia saulė pavaizduota kaip keršijanti už ne
ištikimybę savo vyrui, tuo tarpu lietuviškoje dai
noje tai daro Perkūnas, griaustinio dievas. Ausek
lis čia yra vyriškos giminės, o lietuvių aušrinė — 
moteriškos. Šiose abiejose dainose mintis ta pati.
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95 psl. P e r k u n s negriausdams su 
žaibais nemušė

Perkūnas, griaustinio dievas, labai dažnai mi
nimas liaudies dainose, priklauso prie seniausių
jų dievybių latvių tautose, ir jo garbinimas yra 
tiek pat senas, kiek saulės ir mėnulio. Niekas 
taip nepaveikia pirmykščių žmonių, kaip audra, 
ir čia reiktų visai pritarti Demokrito posa
kiui, kad baimė sukuria dievus. Petras D u s- 
burgas Prūsų žemės kronikoje sako: „Prūsai 
dievais laikė saulę, mėnulį ir žvaigždes, griausti
nį, sparnuočius ir net keturkojus, neskiriant nė 
rupūžės"27. Perkūno jis nemini, bet vardais jis ne
mini ir kitų dievybių. Tačiau iš kitų kronikinin
kų mes žinome, kad Perkūnas priklausė prie trijų 
vyriausiųjų dievų, kurie garbinami Ramovėje, ir 
kad jo garbei saugoma amžinoji ugnis. Pasak 
Strijkovskio ir Kojalavičiaus, pa
našiai elgiamasi įvairiose Lietuvos vietose, bū
tent, Dubysos ir Nemuno santakoje, Deltuvoje ir 
Vilniuje. Henebergeris išsaugojo mums 
maldelę, kuri kaimiečių audros metu kalbama ir 
skamba šitaip: „Dievas Perkūnas absolo mus", lie
tuviškai — „Dieve Perkūne, apsaugok mus!" Ki
tą maldelę pateikia Lasicijus28: „Perkūne, 

27 Petri de Dusburg, ordinis Teutonici sacerdotis, Chronicon 
Prussiae, cum incerti auctoris continuatione, 1679 m., 78 psl.

28 Lasitius, De diis Samagitarum, 1615.
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dievaiti, nemuški ant mane, melsiu tave paltim 
mėsos." Šiuos žodžius kalbėjęs kaimietis, nešęs 
ant pečių paltį lašinių ir per audrą nusiėmęs ke
purę.

Hartknochas Senosios ir naujosios Prū
sijos skyriuje29 apie prūsų dievus Perkūną laiko 
švedų dievu Toru,- betgi vardas visai neskandina- 
viškas, jis artimesnis slavų perun arba pierun. Si 
vyriausioji slavų dievybė minima jau dešimtame 
amžiuje. Nestoras, rašydamas apie 982 me
tus, sako, jog Peruno dieviškas atvaizdas stovėjęs 
Kijeve ant Vladimiro dvaro kalvos; buvęs iš me
džio padalytas, su sidabrine galva ir auksiniais 
ūsais. Karamzinas vardą kildina iš slavų 
veiksmažodžio .peru, spaudžiu, mušu30. „Peru reiš
kia ne tik spaudžiu, bet taip pat b į u, mušu. Kul
tuvė, su kuria būdavo skalbiniai vėlėjami, vadi
nasi perialnik; tad Perkūnas — perėjas, mušėjas. 
Pastaruoju metu žaibą vadina perūnu. Dalmaci- 
joje yra miškas vardu Perun Dabrave." Ar ši die
vybė atsirado latvių ar slavų tautose, sunku pa
sakyti. Karamzinas31 sako: „Rusai pagonys 
vykdavo į Kuršą ir į Žemaitiją prašyti dievų at
vaizdų", — vadinas, jie ir latviai turėjo tuos pa

29 Hartknoch, Alt-und Neues Preussen, 1684 (skyrius 
VII Dissertatio de Diis Prussorum vet. majoribus).

80 Karamsin, Geschichte dės Russischen Reichs, I t., III 
skyrius, 194 pastaba.

81 Ten pat, 73 psl.
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čius dievus. Mes jau pastebėjome, kad slavai sa
vo dievų skaičių noriai padidindavo, pasisavinda
mi svetimuosius." Tos pačios nuomonės yra Ado- 
mas Bremenietis veikale apie Daniją32, 
kur jis pasakoja apie graikus. Pasak jo, graikai 
vadinosi rusais33.

32 Adam Bremensis, De situ Daniae et religuorum quae 
trans Daniam sunt regionum, 1615 m., 120 psl.

83 Palyg. Commentarii Academiae Scientiarum imperialis 
Petropolitanae 1726—1746 m., 371 psl., ir A. L. Schlozer Allge^ 
meine Nordische Geschichte (1772 m. Hallė), 496 psl.

Šiuo metu lietuviai perkūnu vadina griausti
nį, tačiau visose kalbos formose jis reiškia vei
kiantį subjektą: Perkūnas griauja, muša. Ne taip 
yra rusų ir lenkų kalbose; jose perūnas sutampa su 
žaibo spinduliu. Prūsijoje ir Lietuvoje yra nema
ža vietovardžių, susijusių su perkūnu: Perkūn- 
laukiai, Perkuikiai, t. y. Perkūno kaimas, Perkū- 
niškiai ir t. t., greičiausiai, tai bus senosios Per
kūno dievybės garbinimo vietos.

113 psl. Du žveju

Tegul terita 
Bangputys valtį 
Ant aukso inkarėlio.

Bangputys, Bangų putoto jas, ankstyvesniame 
posme pavadintas Bangų dievaitis, yra, greičiau
siai, ta pati dievybė, kurią senovės prūsai vadino 
Patrimpu. Vardas grynai lietuviškas, sudarytas 
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iš banga ir puta. Ruigys34 laiko jį Neptūnu, 
Ostermejeris35 — romėnų Eolu (Aelus). Bet
gi romėnų ir graikų mitologija neturi ryšio su 
lietuvių mitologija. Toks baisus dalykas, kaip 
jūra, prie kurios latvių tautos nuolatos gyveno, 
savaime pažadino idėją dievybės, valdančios van
denis. Slavuose, kurie niekad prie jūros negy
veno ir nesivertė laivininkyste (nebent vendai 
Pomeranijoje ir Meklenburge), tokios dievybės 
nėra.

34 Philip Ruhig, Littauisch-Deutsches und Deutsch-li- 
tauisches Lexicon, I, Konigsberg, 1747 m., 12 psl.

35 Gotfr. Ostermeyer, Kritscher Beytrag zur altpreussischen 
Religions Geschichte, 1775 m., 11 psl.

117 psl. Nei ant Varusnės, tik ant 
Rusnės kiemelio

Graži ir gyva vietovė Rus, lietuviškai — Rusnė, 
yra prie Nemuno (kuris čia Rusne vadinamas) 
įtekėjimo į marias. Čia tėkmė pasidalija į dvi ne
dideles vagas, viena — Varusnė, prie kurios stovi 
to paties vardo žvejų kaimelis, antra — Rusnaitė, 
kur stovi Pakalnės kaimas. Daugelis vardų Rus, 
Rasytė, Varusnė ir kt. atsiradę arba iš to, kad ka
daise Novgorodo valstybės sienos siekė Nemuno 
žiotis, arba kad senaisiais laikais skandinavai šia
me krante yra gyvenę. Švedus ne tiktai slavai, bet 
ir suomiai vadina russi. Žiūr. J u s 1 e n i j a u s 
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suomių kalbos žodynų36. Ruotzi — Švedija, Ruot- 
zimaa — švedų šalis, rotsilaine — švedas, rot- 
sik — švedė. Iš tiesų yra nemaža duomenų, kad 
čia švedai yra gyvenę37. Vienas kalnas Nerin
goje ir dabar vadinasi švedkalniu38. Ir Me
melio miesto, lietuviškai Klaipėdos, vardas 
yra skandinaviškas, nes Chlaip arba Hlaif go
tiškai vadinasi duona39, anglosaksiškai hlaifs, 
senovės danų hlaf, senovės germanų Laib, sla
vų chleb. Iš čia Klaipėda — duonos miestas. Dar 
ir dabar Kuršių Neringos žvejai gabenasi duoną 
iš Klaipėdos už savo žuvį. Vietovė turi būdingą 
prasmę, — ji duonos miestas, Klaipėda.

86 Dan. Juslenius, Suomalaisen sana — iugun soetus (Stock- 
holm) 1745 m., 319 psl.

87 Čia Rėza klysta. Dėl žodžio „rus" kilmės žiūr. akademi
ko M. N. Tichomirovo straipsnį „O npoHCxo>KAeHHi< HaaeaHHH 
„Pocchh" žurnale „Bonpocu hctophh, 1953, Nr. 11.

88 „Švedų kalnų" arba „švedų kapų" Lietuvoje yra nema
ža. Šie pavadinimai kilę XVII—XVIII amžiais, kada vyko karai 
su švedais Lietuvos teritorijoje.

89 L. Rėza nurodo Ulfilos, gotų vyskupo, gyvenusio apie 
311—383, biblijos (Matth. VI, 11) vertimą į gotų kalbą.

181 psl. Nuotakos daina
„Anyta sušildys kojas rankeles." Lietuviai 

žmonos ir vyro motinas vadina dviem skirtingais 
vardais. Pirmąją vadina anyta, antrąją — uošve. 
Jaunosios tėvas vadinasi šešuras, o jaunojo'— 
uošvis. Jaunavedžių tėvai vieni kitus vadina svo
tais ir svočiomis.
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223 psl. Aušrinė

„ Kad spįs devynios saulelės." Skaičius devyni 
lietuvių liaudies dainose reiškia charakteringą 
laiko padalijimą. Į 7 dienas ar savaites jis neda
lijamas. Šiuo požiūriu latvių tautų mitologija tu
ri daug bendro su skandinavų. EdoseM skaičius 
devyni labai dažnas, kaip ir čia. V o 1 u s p a sa
vo išminties knygos pradžioje sako: „Aš žinau de
vynis pasaulius ir devynias erdves." Žiūr. M a j e- 
r i o40 41 Skandinavų mitologines dainas, taip pat Vaf- 
trudnerį42, kuris sako: „Apie runų milžinus aš 
viena tikra galiu pasakyti: Aš galiu devyniomis ša
limis prieiti Nifthelį, kur požemyje vyrai miršta " 
Ir naujausioje edoje Gylfe, Dėmesagoje 21, sako
ma: Niordas ir Skade sutiko, kad jie devynias nak
tis kalnuose turės pasilikti. Tada Niordas dainavo: 
„Ilgai truks devynios naktys, negirdėsiu nieko, 
tik vilkų staugimą." Heimdalluras43 sako: 
29 psl.:

40 Edos — islandų ir apskritai skandinavų VII—XIII a. 
mitologinės ir karžyginės giesmės.

41 Fr. Majer (1772—1818), Mythologische Dichtung und 
Lieder der Skandinavier, aus dem Islandischen der jūngeren 
und alteren Edda ūbersetzt, Leipzig, 1818 m., 105 psl.

42 Wafthrudner — skandinavų edų milžinas, rungęsis su 
dievu Odinu mįslėmis. Ten pat, 149 psl.

43 Taip pat edų herojus.

„Devynios nuotakos yra mano motinos, 
Tai devynios seserys, kurių sūnus aš esu."
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Šis sutapimas, žinoma, nėra atsitiktinis, — jis 
rodo ankstyvus skandinavų santykius su latvių 
tautomis. Dar ir dabar skaičius devyni tebevarto
jamas priežodžiuose: pavyzdžiui, devyni gudai 
vieną aviną piauja; ak, kad tave devyni vilkail 
Tik vėlesnėse latvių dainose nedėlė ir nedėldiena 
vadinama savaite ir sekmadieniu. Šis žodis sutin
kamas rusų kalboje: Heakjifl ir HeAfcjibHO, lenkų — 
niedziela; bohemiškai nedele, žemaitiškai — ne- 
dėlia.

247 psl. Duktės aplankymas
„Jis pastos atmonu." Žodis atmonas neginči

jamai yra totoriškos kilmės, nes ata Kazanės to
toriai vadiną tėvą, jakutams atam arba agam ir 
akaman — tai šeimos vyresnysis. Turkuose a ta 
taip pat tėvas, čiuvašai tėvą vadina atei. Narsiau
sią karį 14 šimtmečio pradžioje turkai vadino ata
manu arba otmanu, užvaldę Mažąją Aziją šiame 
krašte buvo vadinami osmanais, kurie kitame 
šimtmetyje įsigalėjo Konstantinopolyje.

Kai kas žodį hetmanas mano esant vokišką, ki
lusį iš het arba haupt** „Kada kazokai atsidūrė len
kų valdžioje, karalius Steponas Batoras (1576) su
teikė jų vyriausiam vadui hetmano titulą.'1 Betgi 
yra daug tikresnis dalykas, kad šis vardas yra 
paimtas iš kazokų kalbos, o ne iš vokiečių. Tokie * 

44 Brockhaus Real - Encyclopadie, IV, 743 psl.
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totoriški žodžiai, kaip atmons, urdelis45 ir kiti, nėra 
lietuvių kalbai svetimi, nes lietuviai daug šimtų 
metų su totoriais susidurdavo ir tiek vieni, tiek 
kiti turėdavo belaisvių. Dar galima keletą latviš
kai46 kalbančių totorių rasti prie Očiakovo, ku
riuos A d e 1 u n g a s47 laiko nelaisvės liekano
mis.

45 A. L. Schlozer, Geschichte Litthauens, Halle, 1785 m., 
177 psl. pastaba b.

46 L. Rėza čia, kaip ir daugelyje kitų savo „Pastabų" ir 
„Tyrinėjimų" vietų, lietuvius painioja su latviais.

47 J. Ch. Adelung, Mitridatas, II (v. I. S. Vater), 1809 m. 
699 psl.

48 Donalitius, Das Jahr in vier Gesangen. II giesmė, 311 
■eil. ir 12 pastaba 145 psl.

49 Sis L. Rėzos teiginys perdėtas. Lietuvių liaudies menas, 
ypač audiniai, artimas slavų, visų pirma baltarusių menui.

Žodis marginė, pavartotas dainoje 243 psl., 
reiškia moterų tautinį drabužį, kuris ant dešiniojo 
peties susegamas, ir viena rankovė palieka laisva. 
Žodis kilęs arba iš merga, arba iš margas, nes 
raudonai išrašytas. Žiūr. Donelaičio Me
tai48 49, 2 giesmė, 311 eil. ir 12 pastaba 145 psl. 
Senovės lietuvių drabužiai, ypač moterų, skiriasi 
nuo slavų ir su rytietiškais turi daug panašumo19.



LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ TYRINĖJIMAS1

1 Vertimo tekstas suvienodintas su jo ištraukomis, paskelb
tomis Lietuvių literatūros istorijos chrestomatijoje, Vilnius, 
1957 m.

2 Chrestomatijoje originalo žodis erotischer pakeis
tas į m e i 1 ė s, nes L. Rėza žodžiui erotinis teikė platesnę pras
mę, negu šiandien šis žodis turi (žiūr. šio leidinio XXVI— 
XXVII psl.).

Lietuvių liaudies dainos, kaip šis rinkinys rodo, 
•daugiausia yra erotinės1 2: jose apdainuojami 
meilės ir džiaugsmo jausmai, piešiama šeimos gy
venimo laimė ir paprasčiausiu būdu parodomi 
švelnūs šeimos narių ir giminių santykiai. Šiuo at
žvilgiu visas rinkinys sudaro tartum meilės 
ciklą — jos pirmąsias užuomazgas, atsiskleidi
mą įvairiausiais atspalviais ir išbaigimą vedybi
niame gyvenime. Mes matom čia lietuvę mergelę 
jos vaikystės ir jaunystės dienomis (pirmos die
nos) šalia triūsiančios motinos uoliai besidarbuo
jančią namuose: verpiančią, audžiančią, siuvinė
jančią (2, 6, 14, 144 psl.). Mes matome ją sužadėtinę 
su savo senoviniu, taip labai garbinamu, iš papras
tų rūtų nupintu nuotakos vainiku. Matome ją 

327



gražiausią savo gyvenimo dieną iškilmingai pasi
puošusią, bet kupiną liūdesio, atsisveikinančią su 
motina, seserimis ir draugėmis (26, 180 psl.) — su 
iškilme važiuojančią į savo būsimo vyro namus ir 
nenoromis, dažnai su ašaromis, nusiimančią išsau
gotą vainiką (152, 176, 180 psl.). Matome ją paga
liau šeimininkę laimingame šeimos ratelyje, besi
darbuojančią savo namuose, kieme ir darže taip 
pat uoliai, kaip pirma motinos namuose, betriū
siančią. Kartais regime ją ir nelaimingą — skuban
čią pas mylimąją motutę, norinčią jos tyliajame 
glėbyje išlieti savo sielvartus (160, 208, 213 psl.).

Visi šie santykiai pavaizduoti tokiomis įvairio
mis formomis, kad aš nežinau, ar yra Europoje 
tauta, kuri būtų išreiškusi valstiečio pirkelės mei
lę tokia įvairybe vestuvinių dainų. Čia patiekta 
vos pusė surinktos medžiagos, nes, viena, kitos- 
dainos iš dalies tėra tik tos pačios temos atmai
nos, antra, ir jų atrodė pakankama šios rūšies, 
lietuvių liaudies dvasiai apibūdinti.

Prie dainų priskiriamos ir mįslių dainos 
(tolygios dainoms tonu ir metru), jų čia vieną pa
duodu:

Ai siuntė, siuntė mane anytėlė 
Žiemužės šėko, vasaružės sniego. 
O aš eidama, graudžiai verkdama. 
Sutikau bernužį, jauną kerdužį.
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— O kur tu eisi, mergyte mano? 
O ko tu verki, jaunoji mano?
— Ai siuntė, siuntė mane anytėlė 
Žiemužės šėko, vasaružės sniego.
— Eikis, mergyte, eikis, jaunoji, 
Vis pagirėliais, vis pamarėliais, — 
Ten tu rasi žalią pušytę.
Imk pušies šaką ir marės putos saują, — 
Tai tu parneši savo anytėlei 
Žiemužės šėką, vasaružės sniegą.

Yra dar viena lietuvių dainų rūšis — giesmės, 
kurių tema yra arba pamokymas, kaip Done
laičio „Metai“ (mano išversti ir išleisti Ka
raliaučiuje, 1818 m.; to paties autoriaus paša- 
k o s, arba pasakėčios, kartu su Ezopo pasa
kėčiomis mano išleistos lietuvių kalba Karaliau
čiuje, 1824, in 8), arba religinis jausmas — tikro
sios giesmės. Pastarosios yra gausiai šventėjų, arba 
pamaldžiųjų lietuvių, eiliuojamos, bet iš jų dvelkia 
evangeliškų bažnytinių giesmių dvasia. Tačiau yra 
tarp jų ir gana originalių bei turiningų kūrinių. 
Jos visiškai skiriasi nuo dainų savo metru, stiliu
mi ir melodija.

Rečiausia yra trečioji lietuvių dainų rūšis — 
raudos, kurios išreiškia mirusių mylimųjų as
menų ilgesį. Rauda arba našlaitė ant savo motinos 
kapo:
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Kas man sušildys rankas kojeles?
Kas šukuos mano galvelę?
Kas nupraus mano burnelę? 
Kas kalbės meilės žodelį?

arba sodžiaus mergaitės aprauda savo draugės 
mirtį:

Kodėl gi tu numirei, 
Ar neturėjai mielos motutės? 
Kodėl gi tu numirei, 
Ar neturėjai mylimos sešutės? ir t. t.

Dvi tokios raudos pateko ir į šį rinkinį (23 ir 
83 psl. Palyginkit taip pat 251 psL). Si rūšis, su
sijusi savo kilme su senovinėmis laidotuvių apei
gomis pagonybės laikais, bet krikščioniškųjų pa
pročių išstumta, atrodo, beveik visai jau išnykusi. 
Kad senieji prūsai yra turėję panašių lai
dotuvių raudų, pasakoja mums daugiausia prūsų 
kronikų rašytojai. Hartknochas knygoje Se
no/; ir naujoji Prūsija3 sako: „Paprastieji senovės 
prūsų žmonės mazgodavo šiltu vandeniu ligonio 
kūną, atsiskyrus iš jo vėlei, aprengdavo dažniau
siai baltais drabužiais, sodindavo ant kėdės ir ši
taip dainuodavo raudą: Ai, ai, kodėl tu numirei? 
Ar tu neturėjai ko valgyti ir gerti? Tad kodėl tu 

8 K. Hartknoch (1644—1687), Alt und neues Preussen oder 
preussischer Historien zwei Teile, 1684, 182 psl.
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numirei? — Tokiu būdu sumini mirusiojo visus 
turtus ir gėrybes: vaikus, artimuosius, arklius, 
avis ir t. t., įterpdami šiuos žodžius: Tad kodėl tu 
numirei? — Ir visa tai Lietuvoje ir Žemaitijoje dar 
neišnyko, — tokia rauda dar gana dažnai pasitai
ko tarp valstiečių. Žodžiai: Halele, lele, y, procz tu 
umarl, kuriuos pateikia M e 1 e c i j u s4, nėra nei 
senoviški prūsiški, nei lietuviški, 
bet mozūriški; nes taip kalbėjo kaimiečiai jo lai
kais (apie 16 amžiaus vidurį) Lyko apylinkėse.

4 Meletius, De sacrificiis et idololatria veterum Prusso- 
rum— Epistola ad Sabinum, 1551 m.

Tikroji daina, apie kurią čia ir bus kalbama, to
kia, kokią mes ją radom, tėra, kaip atrodo, vien 
lietuvių tautoj išsivysčiusi ir žymaus tobulumo 
laipsnio pasiekusi. Latvių kalboje žodžio daina 
nėra, taip pat jai trūksta ir žodžių dainuoti, dai
nuotojas (meilės dainininkas), dainiuvienė (meilės 
dainininkė). Latviai vartoja tam tikslui ztygz (iš 
vokiečių kalbos), arba dziesma, pvz., kazu dzies
ma — vestuvinė daina. Latvių kalbai taip pat stin
ga žodžių: marti, sūnaus pati, piršlys, kurs prikal
binėja vesti (tekėti), kraitis, jaunosios atsineštas 
turtas, palagis, nuotakos vežimas, palagas, apdan
galas, papuošalai aplink nuotakos vežimą, svotas, 
jaunosios palydovas, uošvė, jaunosios motina, 
anyta, vyro motina, nuotaka, jaunoji, parvesta 
į namus, ir daugelio kitų nuotakos papuošimo 
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ir vestuvinių apeigų pavadinimų su subtiliausiais 
niuansais. Gal būt, daug tokių pavadinimų iš lat
vių kalbos ilgainiui išnyko dėl stipraus vokiečių 
ir estų įsimaišymo.

Dar mažiau galima tikėti, kad žodis daina būtų 
atsiradęs kaimynuose slavuose. Rusų kalboje turim 
necHb CBa,ne6Hafl, lenkų — piešti (piosenka) we- 
selna —* vestuvinė daina ir pieszczona melodia — 
meili melodija; lubowina — mylimoji, oblubieni- 
ca — nuotaka.

Lietuvių kalba, tiek imant žmonių santykius, 
tiek naminių gyvulių, namų apyvokos daiktų bei 
būtiniausių gyvenimo reikmenų pavadinimus, iš
liko, palyginti, svetimos įtakos nepaliesta, nors 
šiaip joje gavo pilietybės teises didelė slaviškų 
žodžių dalis.

Lietuvių dainų savitumas, kuriuo jos ski
riasi nuo kitų dainų, yra jų tikras natūralu
mas, jų nevaržomas paprastumas, atmetąs bet 
kokį pasakymų, vaizdų ir palyginimų dailinimą, 
trumpai tariant, visas poezijos puošmenas. Tuo 
jos iš pirmo žvilgsnio jau pasirodo kaip iš pačios 
liaudies kilę kūriniai. Iš dainos galima lengvai nu
manyti, ar svetima ranka yra prie jos prisidėjusi, 
arba ar žmogus, gerai pažįstąs klasikinę literatū
rą, įsijautęs į liaudies dvasią ir imitavęs liaudies 
dainą. Pavyzdžiui paėmę kai kurias vokiečių liau
dies dainas, matome, kad jų forma menininko ran
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kos sukurta, nors medžiaga paimta iš liaudies kū
rybos. Net kai kuriose vėlesnėse serbų dainose 
galime įžiūrėti tokį senovinės liaudies kūrybos 
apdorojimų. Lietuvių dainos neturi savyje jokių 
meninio apdorojimo pėdsakų. Jos visos, įskaitant 
ir tris dainas, išspausdintas Ruigio „Lietuvių kal
bos tyrinėjime", yra užrašytos iš lūpų valstiečių, 
kuriuos dažnai sunku būdavo įprašyti jas padai
nuoti.

Daugumas jų turi dar 1 o k a 1 i nį koloritą. Ga
lima lengvai atspėti vietą ir apylinkę, kurioj dai
na atsirado. Pavyzdžiui, dainoj Du žveju 110 psl. 
minimi vardai Rusnė, Varupnė ir Pakalnė — kai
mai, į kuriuos iriasi žvejai; tad ne be pagrindo da
rom išvadą, kad ši daina kilo Rusnės, dešiniosios 
Nemuno šakos, žiotyse. O jei dainoj 304 psl.5 * ta pa
ti upė vadinama Nemunėliu, tai yra tikras ženk
las, kad šis kūrinys kilo toje apylinkėje, kur upė 
dar nepasidalijus į dvi šakas ir turi Nemuno var
dą, t. y. netoli Tilžės arba Ragainės.

5 Originale nurodytas 2 psl., bet jame tokios dainos nėra.
* Kalbama apie 1812 metų karą, nes, Napoleono armiją 

sumušus ir jos likučius išvijus iš Rusijos, karo veiksmai vyko 
Prūsijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse.

Daug šitų dainų laiko atžvilgiu yra susi
jusios su tam tikrais įvykiais, kurių metu jos atsi
rado. Ypač paskutinieji — 1813 ir 1814 m. karo® 
įvykiai, sujudinę beveik visas Europos tautas, tu
rėjo, kaip atrodo, įtakos ir Lietuvos krašto mūzai.
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Dainos Karo vaiskas 126 psl., Tėvs, sūnų į karą lei
džiąs 166 psl., Duklė žalnierienė 186 psl. Jaunasis 
į vaiskų jodams (192 psl.) ir kitos yra neabejotinai 
tuo laiku kilusios. Žalnierių daina (248 psl.) aiškiai 
laikytina kūriniu, sukurtu tik Gdansko apgulimo 
metu. Priešingai, dainoj Negreits į karą joti (200 
psl.) pasireiškia visai kitoniška dvasia, kuri buvo 
įprasta tais laikais, kai Prūsijos valstybėje veikė 
kantoniniai nuostatai7: raitelis neskuba balnoti sa
vo žirgo, o seserys piktai džiaugiasi, kad išdidusis 
brolis yra pašauktas į kariuomenę. Tikrai ši daina 
kilusi praėjusiame šimtmetyje, kai busimąjį kareivį 
apraudodavo kaip mirusį. Įsidėmėtina taip pat dai
na apie baudžiavą, apie kurią jau užsiminta pasta
bose ir paaiškinimuose (315 psl.).

7 Kiekvienas kariuomenės pulkas buvo sudaromas iš jam 
priskirto kantono (apygardos), o į karą imamas tokiu būdu 
žmogus vadinosi kantonistu.

Kita savita lietuvių liaudies dainų žymė yra 
jausmo švelnumas ir nuoširdumas. Dau
gybė deminutyvų su galūnėmis -inė, -ytė, -ė/ė, -atė, 
-ūžė, -ytis, -atis, -utis, -inis, -ėlis ir t. t., kurių gau
sumas vokiečių kalboje žeistų ausį, lietuvių dai
noms suteikia tokį malonų žavesį, tokį mielą švel
numą ir patrauklumą, kuris užburia širdį. Jie iš
reiškia intymų toną, švelnų ryšį, nuoširdžią užuo
jautą, trumpai tariant, visa tai, kas vokiečių kalbo
je nusakoma žodžiais: hold, lieb, angenehm, 
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anstandig ir ehnvūrdig8. Beveik kiekvienas daik
tavardis gauna dainoje mažybinę galūnę, be ku
rios tikrai nebūtų galima jos dainuoti. Net veiks
mažodžiams pridedamas deminutyvinis skiemuo 
-inu, kad tuo būdu veiksmui būtų suteikta švelnu
mo ir intymumo. Reikia tik pažiūrėti į liaudies 
dainą 62 psl., kur beveik visi veiksmažodžiai turi 
galūnę -inu, ne parūpinamąja reikšme (pasirūpi
nu), kad koks nors veiksmas būtų atliktas, kaip 
nurodo gramatikai (žr. Milkaus gramatikos 
136 psl.), bet mažybine.

8 Mielas, meilus, malonus, padorus, garbingas.

Išėjo tėtužis, iškūprino

— pažodžiui reiškia: išėjo tėvelis, palengva išlin
gavo (švelniai ir tyliai).

Pūčkelę prie šono ten dyrino

— reiškia: šautuvėlis prie šalies, ten žvalgosi, ty
kodamas slaptomis, atsargiai ir tyliai grobio. Taip 
ir visi kiti veiksmažodžiai, net šiurkščiai ir netau
riai skambantieji, dėl galūnės -inu šioj dainoj 
įgauna švelnumo ir grakštumo.

Kartais deminutyvuose slypi ironija ir sąmojis, 
kaip, pavyzdžiui, dainoje 68 psl., kur vilkas vadi
namas vilkeliu ir nabagėliu. O to paties žodžio 
pasikartojimas kiekviename posme, kai kiti žvė
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rys — kiškis, gegutė, gandras, katinas, lokys ir 
t. t. — taip pat vadinami nabagėliais, kontrasto 
dėka dar sustiprinamas dainos sąmojis.

Pažymėtina, jog dainose vyrauja skaisti 
dorovė, pagarba moralumui ir padorumui. Ne
rasime nė vienos, net mažos, dainos, kurioje nepa
doriomis užuominomis būtų peržengtos padorumo 
ir kuklumo ribos. Priešingai, jose dažnai matyti 
aukštas moralinis jautrumas, kuris rodo tautos 
būdo taurumą.

Forkelis muzikos istorijoje’ sako: „Liau
dies daina, kokia ji yra mūsų laikais ir kokia dau
giausia buvo praėjusiais amžiais, nėra tikras meno 
istorijos objektas. Jei ji atsiranda pačioje liaudy
je, tai jos tekstas dažniausiai tėra paikas, be rim
tesnės minties rimavimas arba nešvankios dvipras
mybės, o melodija savo charakteriu yra tokia ne
reikšminga, kad ji lygiai gerai pritiktų ir kiekvie
nam kitam tekstui." Šio tvirtinimo visai negalima 
taikinti lietuvių liaudies dainoms. Nors jose neran
dam gilios išminties (kas gi jos ieško liaudies dai
nose?), tačiau čia viskas teisingai mąstoma, giliai 
jaučiama ir dorovinga.

Sukauptas skausmas, švelni melancholija gau
bia šias dainas palaimingu liūdesio šydu. Meilė čia 
nėra nesuvaldoma aistra, bet tasai pakilus, šventas * 

9 J. M. Forkel (1749—1818), Allgemeine Geschichte der 
Musik, II tomas, 771 psl.

336



gamtos jausmas, kuris leidžia nesugadintam žmo
gui nujausti, kad kažkas aukštesnio ir dieviško 
glūdi šiame nuostabiame sielos polinkyje. Osia- 
nas10 11 sako: „Tai laimė skausme, jei ramybė vieš
patauja liūdinčių širdyje." Sis pasakymas visiškai 
tinka ir lietuvių dainoms. Iš jų dvelkia švelnus, 
elegiškas tonas, ir jis sklinda ne iš nesutramdo
mos, bet iš skaisčios, nekaltos, mylimo asmens 
skausmingai besiilginčios širdies. Palyginkim tiktai 
dainas 48, 52, 180, 296 psl. ir kitas nuotakos atsi
sveikinimo dainas: koks vidinis skausmas ir ilgesys 
jose išreikštas! Čia niekur neminimas bučiavimasis, 
rankos paspaudimas, žvilgsniai vogčiomis ir kiti 
meilės pareiškimo būdai, kuriuos leidžia kitų tau
tų išdailinta šnekamoji kalba; niekur neaprašinė
jamas mylimosios grožis ir žavingumas. Pati meilė 
vos turi vardą, — ji dar tebėra toji šventa, žodžiais 
neišreiškiama gamtos paslaptis, kurios nekalta šir
dis nedrįsta ištarti.

10 Osianas — legendarinis III a. keltų dainius, kurio poe
mas savo redakcijoje paskelbė Dž. Makfersonas (1762— 
1765 m ).

11 Kitose Lietuvos dalyse krikščionybė buvo įvesta 
1387 metais.

Labiausiai pažymėtina ypatybė, vyraujanti dau
gelyje dainų, yra senoji mitologija. Lietuvių 
tautoje krikščionybė buvo įvesta tik XV amžiaus 
pradžioje (1421 m. Žemaičiuose buvo įsteigtos pir
mosios parapijos ir vyskupystė Medininkuose11).
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Bet pagonybė laikėsi ilgai ir po reformacijos. Her
cogas Albrechtas dar 1545 m. turėjo išleisti 
ediktą prieš pagoniškas apeigas Prūsijoje. XVII a. 
viduryje Pretorijus rado, — kaip jis rašo sa
vo Prūsijos įdomybėse12, — dar daug pagoniškų re
liginių apeigų Įsruties apylinkėje. Tik XVII—XVIII 
amžiaus pradžioje tuo energingai rūpinosi Fridri
chas Vilhelmas I, kuris pats po Lietuvą13 dažnai 
važinėjo, steigė mokyklas ir tuo padėjo pamatus 
liaudies mokymui.

12 Matthaus Pratarius, Deliciae Prussicae oder Preussi- 
sche Schaubūhne... herausgegeben von Dr. William Pierson. 
Berlin, 1871.

18 Lietuva tuomet buvo vadinama lietuvių apgyventa 
Prūsijos valstybės dalis.

Nieko nuostabaus, kad jei šiame, taip vėlai 
krikščionybės šviesos apšviestame krašte iki šių 
dienų išliko prisiminimas pagoniškųjų dievybių — 
Perkūno, Laimos, Giltinės, Bangpūčio, Žemynos, 
apie kurias jau buvo užsiminta pastabose ir paaiš
kinimuose prie dainų. Jos tebegyvena tautos dai
nose ir priežodžiuose, paveldėtose iš senovės lai
kų. Neabejotina, kad dainos, kuriose vaizduojami 
mitologiniai įvykiai, pvz.: Mėnesio svodba (92 
psl.), Aušrinė (220 psl.), yra sukurtos seniausiais 
pagonybės laikais. Kitos, kuriose mitologiniai 
įvaizdžiai minimi tarp kitko, pvz.: 272 psl. 
Laimė šaukė, 283, 291 psl. — apie saulę ir 
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mėnesį ir jų dukteris, 300 psl. — apie Že
myną, žemės motiną, 113 psl. — apie Bang- 
putį — bangų dievaitį, 95 psl. — apie Perkūną 
ir kitus, — yra neginčijamai naujos dainos su įpin
tais senaisiais įvaizdžiais. Gal būt, ir dažnas skai
čiaus devynių vartojimas (kuriam krikščionybė 
neduoda jokio pagrindo). Juodas varnas, kaip liūd
nos žinios perdavėjas (171 psl.), lemtingų gulbių 
pasirodymai 101, 131 psl. ir kitos liaudies pažiūros, 
kilusios iš prieškrikščioniškųjų laikų.

Eilėdara, kuria sukurtos liaudies dainos, yra 
gana įvairios formos. Kai kurių dainų metras yra 
jambinis, kai kurių trochėjinis, kitų daktilinis, o 
dar kitų — mišrus.

Norėčiau pabandyti visus šiame rinkinyje pa
sitaikančius eiliavimo būdus suvesti į vieną siste
mą.

I. Daugumoje dainų vyrauja jambinis eiliavi
mas, dažniausiai išplėstinis. Jis dalijasi į keturias 
grupes:

1. Trumpos dvipėdės jambinės eilės, susi
dedančios tik iš dviejų pėdų su vienu pridedamuo
ju moterišku skiemeniu. Dvi eilutės paprastai jun
giamos kartu aiškiai prasmei gauti. Betgi į kiek
vieną eilutę galima žiūrėti kaip į nepriklausomą 
ir savaimingą. Paskutinis skiemuo visuomet be 
kirčio ir švelniai užbaigia eilutę.
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Dvipėdis jambinis eiliavimas

Ateik, mergyte, 
Pavasarėly.

Šitai eilių grupei priklauso 264 psl. daina Mei
lės žadas. Iš visos posmų struktūros matyti, kad 
jos visuomet susideda iš keturių dvieilių arba 8 
eilučių. Kiekviena eilutė turi 5 skiemenis ir pagal 
jambinį ritmą dėsningai vystosi toliau, nepertrau
kiant daktiliu arba trochėju. Taip pat švelniai ir 
dėsningai vystosi ilgesio kupina Siratėlės rauda 
82 psl. Kokio nors ypatingo posmų padalijimo čia 
nepastebima. Po 7-tosios eilutės kokio nors užbaig
tumo čia nėra. Tačiau 288 psl. daina, kaip ir mi
nėtoji 264 psl. daina, susideda iš aštuonių eilučių 
posmų. Pirmoji eilutė turėtų būti padalyta į dvi 
eilutės: Gerk, gerk, brolyti tu mylimasis yra tokia 
pat, kaip antrame posme:

Neduok, brolyti, 
Taurei žydėti.

Dažniausiai prie 2 dvieilių prisideda dar trečioji, 
ilgesnė eilutė ir sudaro trieilį trumpą jambą, kur 
dvi pirmosios eilutės susideda iš dviejų narių su 
aiškiai moterišku pridedamuoju skiemeniu; tačiau 
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trečiosios eilutės pabaigoje prisideda viena pėda, 
su moterišku pridedamuoju skiemeniu ir paskuti
nioji eilutė pasidaro septynių skiemenų, kurių 
schema tokia:

Ko užsipuolei, 
Jaunas bernyti, 
Ant manęs siratėlės?

Šitas trumpas trieilis jambas randamas labai 
tvarkingoje lytyje. Jis išlaikomas ligi dainos galo, 
taip, jog pirmose dviejose eilutėse yra penki skie
menys, o trečioje — septyni. Šitaip yra sueiliuotos 
šios šito rinkinio dainos: Laivas 30 psl., Paskalba 
58 psl., Žvejų mergatė 72 psl., Tiltas 98 psl., Du 
žveju 110 psl., Už šeirį netekanti 122 psl., Miegas 
daržatyje 148 psl., Parvedimo daina 152 psl., Pirm- 
vakario daina 176 psl., Marti sirata 194 psl., Žiedas 
nuskendęs 232 psl. Dainoje 16 psl. reikia pakartoti 
pirmą skiemenį :Bėk, bėk, žirgati! Daina Per beržy
nėlį 284 psl. turi pirmose trijose eilutėse dviejų 
pėdų jambą su moterišku pridedamuoju skieme
niu, o ketvirtoje ir penktoje eilutėje — trijų pėdų 
jambą. Likę posmai eina tvarkingai, tik paskutinis 
posmas kitoks, nes jame įsimaišo keli daktiliai.
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2. Retesnė yra trijų pėdų jambinė eilutė, 
susidedanti iš trijų pėdų su pridedamuoju mote
riškuoju skiemeniu. Paprastai trys vienodos eilu
tės sudaro šitokios schemos posmą:

Trijų pėdų jambinės eilės

Žalnieriai žalnieriavo, 
Trimitais trimitavo, 
Į karą iškeliavo.

Taip eiliuojamos dainos: Duktė žalnierienė 186 
psl., Piemuo prapuolęsis 262 psl., Aušrinė 221 psl., 
kur trečioje pėdoje kartais anapestas kaitaliojasi 
su jambu, ir eilutėje prisideda vienas skiemuo.

Šitoks eiliavimas sutinkamas ir dviejų eilučių 
posmuose, k. a.:

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį.

Kartais sudaro posmą keturios lygios šio tri- 
pėdžio jambo su pridedamuoju skiemeniu eilu
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tės, k. a.: Tekėjimas už vyrą 88 psl., Avatė 
prapuolusi 290 psl. Kartais visai nematyti posmų 
atskyrimo, kaip Sirata 22 psl., Varnas 170 psl.

3. Ilgesnė, keturių pėdų jambinė eilutė 
turi viduryje stabtelėjimą, arba pauzę. Ji susideda 
iš dviejų pusių. Pirmajai pusei priklauso dvi pėdos 
su pridedamuoju skiemeniu, antroji pusė kartais 
jokio pridedamojo skiemens neturi, kaip rodo ši 
schema:

Devynių skiemenų jambinės ei
lutės

Jok jok, brolyti, netruk ilgai

Taip eiliuojama daina Negreits į karą joti 200 
psl. Bet joje metras išsilaiko tik pirmame posme; 
likusių abiejų posmų kelios eilutės turi mažiau, ke
lios daugiau negu devynis skiemenis. Dainoje 
102 psl. tasai devynių skiemenų jambas pasirodo 
pirmose eilutėse be stabtelėjimo, arba pauzės, o 
antrose jis dažnai kaitaliojasi su anapestu ar 
daktiliu.

Taisyklingesnis pasirodo šitoks jambas su mo
terišku pridedamuoju skiemeniu abiejose pu
sėse, dėl kurio eilutė gauna vienu skiemeniu dau
giau:
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Dešimtskiemenės jambinės eilės

Saulytė leidžias vakars netoli

Čia dažnai dvi lygios eilutės, priklausančios 
viena nuo kitos, sudaro posmą, kaip dainoje 144 
psl.

Aš atsisakiau
O aš nuo pusės

savo močiutei 
jau vasarėlės

Taip eiliuojama daina Sesyčių raudojimas 130 
psl., Jaunatis 192 psl. ir 1.1. Dažnai nematyti jokio 
ypatingo posmų atskyrimo, kaip Saulytė leidžias 
212 psl. ir t. t.

Kartais antroji pusė yra kartojama, bet taip, kad 
įterpta viduryje pauzė užpildoma beprasmiais žo
džiais, kaip 66 psl.

O ir padarė | žvirblytis alų, 
Dam, dam, dali dam, 
Žvirblytis alų.

II. Trochėjinis eiliavimo būdas taip pat 
paplitęs, kaip ir jambinis. Ir jis sudarytas kartais 
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iš trumpų, kartais iš ilgų eilučių, bet turi rimtesnę 
-už aną ir graudžią melodiją. Jis skirstomas į šias 
dvi žemesnes rūšis:

1. Trumpa dviejų trijų pėdų trochėjinė eilu
tė, be stabtelėjimo vidury, su pridedamuoju skie
meniu arba be jo, kaip:

Dviejų ir trijų pėdų trochėjinės 
•eilės

O tai dyvai, 
Didi dyvai buvo.

Taip eiliuojama Ežeras'užšalo 10 psl. Čia kiek
viename keturių eilučių posme viena dvipėdė eilu
tė kaitaliojasi su tripėde ir nėra pridedamojo skie
mens; Mylinti 48 psl., kur po dviejų tripėdžių eina 
■dvi trumpos eilutės su dviem arba pusantros tro
chėjinių pėdų, kaip

— o—o—o Teka upužėly
— o—o—o Cystas vandenėlis,
— o—— Paupely,
— o—Pašaltiny
— —o—Ko liūdi, mergyte?

Taip pat eiliuojama Vilko svodba 68 psl., kuri 
hetgi nuo ketvirto posmo gauna kitą kryptį, ir 
joje kaitaliojasi jambai su daktiliais.
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Šiose dainose terandama trijų pėdų trochėjinės 
eilutės. Visų pirma Iškeliavimas 38 psl., Pažadėji
mas 84 psl, Kerdžius 268 psl., kur tik paskutiniai 
posmai kiek kitokį. Dainoje Motė ir dukrytė 136 
psl. trijų pėdų trochėjinis posmas gauna pirmoje 
eilėje vyrišką pridedamąjį skiemenį, šitaip:

Anksti rytą rytužį

Taip pat ir daina Medėjis 182 psl., kur vyriškas 
baigiamasis skiemuo kaitaliojasi su moterišku ir 
lygiai taip pat, kaip dainoj Aukso patkavatė 228 
psl.

2. Ilgesnis, keturių-penkių pėdų 
trochėjinis posmas su stabtelėjimu viduryje pasi
taiko arba eilėj eilučių, kurios tęsiasi be aiškaus 
atskyrimo, arba — kaitaliojantis su trijų pėdų ei
lutėmis.

Keturpėdės trochėjinės eilės

Laima rėkė Laima šaukė

Taip eiliuojamos dainos: Vainikas 20 psl., Ne
mokanti plonai verpti 54 psl., Puikoratis 78 psl.r 
Kopininkai 272 psl.
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Kartais keturių pėdų trochėjinė eilutė kaitalio
jasi su trijų pėdų eilute, kaip:

Po klevelio šaltinatis, 
Cystas vandenatis.

Tokios yra dainos Žvejienė 118 psl., Šaltinatis 
172 psl., Vainikas 216 psl. Čia antroje eilutėje rei
kia pakartoti žodį kuku. Dainoj Duktės aplanky
mas 242 psl. antroji eilutė po žodžių dam, dam ir 
t. t. pakartojama; Sirdta 250 psl. Daina Aš motu
žės mylimosios vienertė dukrytė 2 psl. taip pat 
eiliuojama, tik įterpiama ketvirta eilutė.

Penkiapėdės trochėjinės eilės

Jos susideda iš dviejų pusių, kurių viena turi du, 
kita — tris trochėjus. Eiliavimas labai taisyklingas, 
posmai susideda dažniausiai iš keturių eilučių, ne
turinčių jokių pridedamųjų skiemenų. Logiškas kir
tis yra antroje ir ketvirtoje pėdoje, kaip rodo ši 
schema:

Ten daržaty
Ten daržaty 
O kur mūsų 
Čia gražiausios

žydi myronačiai, 
žydi tymonačiai. 
sesytė stovėjo, 
kvietkelės žydėjo.
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Taip eiliuojama daina Parvestuvės pas rūsčią 
anytą 208 psl., Sesutės atsisveikinimas 296 psl. 
Melodija gailinga, graudi. Šiai grupei priklauso ir 
daina Parvestuvės pas rūsčią anytą 208 psl., kur 
strofos padalytos į keturias eilutes.

III. Retesnis už anuodu yra amfibrachinis eilia
vimo būdas, kuris suteikia dainai kiek greitesnę, 
bet švelnią ir banguojančią eigą. Eilutė turi nuo 
10 iki 11 skiemenų, kurie stabtelėjimu padalomi 
viduryje į dvi puses. Vietoj amfibrachio gali būti 
ir spondėjas, bet su kirčiu. Paskutinė pėda gauna 
arba trochėją, arba spondėją.

Amfibrachinis eiliavimas

ko nedainuojat? 
nerūpestingos?

Ko liūdit, sesytės, 
Ar manęs ieškot

Šiai eilių grupei priklauso daina Sesuo 26 psl. 
(su mažu nutolimu), Mylįs 52 psl., Nuotakos daina 
180 psl. Kartais paskutinėje pėdoje pasitaiko dar 
vyriškas pridedamasis skiemuo, kaip dainoj 62 psl.

Išėjo tėtužis
I O 

iškūprino
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IV. Daktilinis eiliavimo būdas duoda lietuvių 
liaudies dainai gyvą, šokinėjančią eigą. Po vieno 
trochėjo paprastai eina du daktiliai, vienas po kito, 
kaip lotynų hegzametre. Kadangi eilutė turi tik 
10 skiemenų, tad stabtelėjimas vidury netiksliai 
išlaikomas.

Daktilinis eiliavimas

Kaip aš ėjau į lelijų daržą, 
Penki šeši ant manęs žiūrėjo.

Taisyklingai šitaip sueiliuota yra daina Išpaži
nimas 40 psl. Dvi eilutės visuomet lydimos melo
dijos su greita eiga. Yra taip pat daina vien tik su 
daktiliais — tai daina Motė verpianti 14 psl.

Vakar parėjau labai vėlai, 
Radau motytę negulinčią.

Tačiau kirtis paskutiniame daktilyje krinta ant 
antro skiemens (_ taip, kad pėda darosi pa
naši į spondėją su pridedamuoju skiemeniu, kuo 
sulėtinama šokinėjanti dainos eiga.
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V. Dažniausiai lietuvių liaudies dainose sutin
kamas mišrus eiliavimas. Eiliavimas visuomet 
yra glaudžiai susijęs su melodija. Tačiau kur ji 
yra slenkanti ir skiemenų skaičius jos tiksliai ne
apriboja, ten dažnai įterpiama dar viena pėda. Pri
dedamas skiemuo arba priekinis, eilutės pradžioje, 
arba užpakalinis, eilutės pabaigoje. Kartais kaita
liojasi daktilis su spondėju arba trochėju, kartais 
anapestas arba amfibrachis eina jambo vieton. Ne
retai keičiasi ir visa dainos eiga. Jambinis eiliavi
mas pereina į trochėjinį ir atvirkščiai. Kai kuriose 
dainose posmai padidinami viena arba dviem eilu
tėm, jei melodija nėra apribota eilučių skaičiumi. 
Trumpai tariant, sutinkamas didžiausias įvairumas. 
Visa tai teikia laisvę tiek dainos kūrėjui, tiek ir 
jos dainuotojui. Jo kūrybinis polėkis nevaržomas, 
ir jausmas gali čia netrukdomai išsilieti. Iš čia ky
la tas lengvumas, su kuriuo dainininkai ir daininin
kės iš nuovokos sukuria dainas su tokiu eiliavimu.

Tokio daugiau ar mažiau maišyto eiliavimo yra 
šios dainos: Ant vieversėlio 36 psl, kur kaitaliojasi 
trochėjai ir daktiliai, Lenkų svodboj dainuota 42 
psl., Mergatė prie girnų 6 psl., kur jambo eilutės 
jungiasi su trochėjinėmis, Šokėjatė 76 psl., Iškada 
daržely 94 psl., Vainikėlis 106 psl., Šeirys 120 psl., 
Karo vaiskas 126 psl., Ant klevelio 140 psl. Si dai
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na, žiūrint į pirmą eilutę, priklauso III-jai jambinio 
eiliavimo grupei, o žiūrint j antrą — II-jai, pagal 
šią schemą:

Ai žaliuoj, žaliuoj vėsus klevelis 
Po tėvužio varteliais.

Daina Jaunosios dienelės 158 psl. Šios dainos 
pirmuose trijuose posmuose kaitaliojasi trochėjai 
ir daktiliai. Paskutinis posmas yra jambinis, pirmos 
dvi eilutės gauna vyrišką pridedamąjį skiemenį, ir 
dainos eiga darosi gyvesnė. Visi mane barė 160 
psl., Tėvs, sūnų į karą leidžiąs 166 psl. Šioje nuo
stabioje dainoje perėjimas iš trochėjinio į jambinį 
eiliavimą, kreipiantis į sūnų: Tik stovėk ir t. t., 
daro nelauktą įspūdį, lygiai kaip ir dainoj Šaltinatis 
172 psl. penktasis posmas. Jaunatis, į vaiską jo- 
dams 192 psl. Čia eiliavimas toks pat, kaip ir ne
seniai paminėtoje dainoje 140 psl. Tik paskutinia
me posme, kur dainių pagauna didelė galinga idėja, 
eiliavimas keičiasi ir nutolsta nuo taisyklingos ei
gos. Sena audėjatė 198 psl. Ši daina priklauso prie 
I jambinio eiliavimo su mažais nukrypimais. Ne- 
greits į karą joti 200 psl. priklauso III jambinio ei
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liavimo grupei, bet tik pirmas posmas yra taisyk
lingas, o antras ir trečias gauna kitą pobūdį dėl 
įsimaišiusių daktilių ir moteriškų galūninių skie
menų. Aušrinė 220 psl. Reikia manyti, kad šioje 
gražioje senoviškoje liaudies dainoje, kurioje kai
taliojasi jambai ir daktiliai, septintame ir devinta
me posme viena eilutė yra žuvusi. Gluosnis 224 psl. 
Eiliavimas čia I jambinis, bet dažnai sumaišytas 
su daktiliais. Aukso patkavatė 228 psl. Beveik visa 
taisyklingai trochėjinė, tik pirmojo posmo pirmoji 
eilutė turi vyrišką pridedamąjį skiemenį, o kitų 
posmų pirmosios eilutės turi moteriškąsias galūnes. 
Atsisveikinimas 238 psl. — čia kartais kaitaliojasi 
trochėjinės ir jambinės eilutės. Taip pat ir dainoje 
Pikta paskalba 254 psl., Daina jaunojo raitelio 
276 psl., Laivo sudaužymas 280 psl., Derybos 258 
psl., Saulė 282 psl., Mergatė tarp svetimų 300 psl 
ir Bernelio raudojimas 304 psl., kur kaitaliojasi 
ne tik trochėjinės ir daktilinės pėdos, bet ir jam
binės ir trochėjinės eilutės.

Be to, reikia pastebėti, kad skiemenų ilgumas 
priklauso ne nuo ilgųjų balsių, dvibalsių ir tribal
sių, kurių lietuvių kalba turi labai daug, bet daž
niausiai nuo kirčiavimo. Kirtis ant atviro e (berne
lis), siaurojo ė (atėjo), ant a, o, u ir 1.1, pailgi- 
n a trumpą skiemenį. Kirtis turi tokios galios, kad
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jis sutrumpina net dvibalsį prieš tris ar keturis prie
balsius (vaikščiojo ). Žiūr. dainą 126 psl.,
kur pirmoji eilutė yra amfibrachinė (vaikščiojo 
tėtužis), antroji — jambinė (po margą dvarą), tre
čioji eilutė turi du daktilius ir vieną trochėją 
(aukso rakteliais skambindams). Tokia pat ir ket
virtoji. Likusieji posmai beveik visi sudaryti iš 
taisyklingų jambų, kurie kur-ne-kur kaitaliojasi 
su daktiliais.

Melodija yra sunkiausias dalykas, apibūdi
nant lietuvių liaudies dainą, nes ji visai nenori 
klausyti meno varžtų. Užrašant ir pažymint ją gai
domis, dingsta tai, kas gražiausia ir ko negalima 
išreikšti. Nelyginant paukščių dainoje, liaudies dai
nos staigūs pakėlimai, greiti kritimai ir švelnūs 
bangavimai, bandant juos sulaikyti ir ženklais iš
reikšti, nesiduoda pagaunami. Pagal čia pateiktus 
eiliavimo būdus priede duodami keli gaidų užrašy
mo bandymai. Tačiau dėl minėtų sunkumų jie ga
li duoti tik labai menką lietuvių liaudies muzikos 
supratimą. Užrašyti gaidą, lygiai kaip ir tekstą, 
liaudies dainų rinkėjui nelengva. Rinkėjui atidžiai 
klausantis, dainininkas jaučiasi suvaržytas. Dro
vumas ir santūrumas taip paveikia, kad iš jo lūpų 
tegalima išgirsti nuvalkiotų dalykų. Daug sėkmin
gesnis yra liaudies dainų rinkimas, klausantis dai- 
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nūojančios liaudies nepastebimai, kada rinkėjas, 
neišduodamas savo noro užrašyti, dalyvauja jos 
šventiniuose susirinkimuose ir ką išgirdęs vėliau 
užrašo. Šito rinkinio viena dalis ir gauta tokiu 
būdu, kita gi dalis užrašyta iš dainininkų ir dar 
nininkių lūpų.

Rimas nėra sudėtinė lietuvių liaudies dainos 
dalis. Jeigu jis kur ir pastebimas posme, tai tėra 
atsitiktinis reiškinys. Nemaža vienodai skambančių 
deminutyvų, kurie baigiasi galūnėmis----elis, -atis,
-ytis, ir dažni dvibalsiai ai, ei, au daugelyje vietų 
savaime sudaro rimą. Todėl beveik nėra dainos, 
kurioj nebūtų kelių rimuotų eilučių. Palyginkime 
dainą 2 psl., kur kiekviena trečioji ir ketvirtoji 
eilutė turi galūnę au. 62 puslapio dainoje beveik 
kiekvienas posmas turi galūnę -ino. 82, 194, 226 ir 
kitų puslapių dainos turi daug mažybinių -elis, 
-elis, -atis.

Rimtose dainose — giesmėse — rimas yra jau 
esminė sudėtinė dalis, bet jos jau yra iš dalies vo
kiečių bažnytinių giesmių sekimai, sukurti pagal 
bažnytines melodijas. Donelaitis įvedė į lie
tuvių poeziją graikišką hegzametrą. Tiek jo dides
nis kūrinys Metai, tiek pasakėčios, datuojamos pra
ėjusio amžiaus viduriu, yra sukurtos šiuo metru. 
Bet jo mūzai ir lietuvių kalbos dvasiai būtų daug 
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labiau tikę, jeigu jis savo gražiesiems kūriniams 
būtų pasirinkęs vieną iš aukščiau minėtų ilgesnių 
eilučių. Tačiau toks eiliavimo būdas buvo jam dar 

per mažai pažįstamas arba net visai nežinomas, nors 
kelios liaudies dainos yra palietusios jo ausis. Fi
lologo kryžiaus žygių14 * autorius 216 psl. sako: 
„Mano nusistebėjimas ar priežasties nežinojimas, 
radus graikų dainiaus (Homero) bendrą skiemenų 
mastą, sumažėjo, važiuojant per Kuršą ir Lyvže- 
mį. Šiose apylinkėse yra vietų, kur vokiečų arba 
latvių liaudis beveik prie kiekvieno darbo dai
nuoja, tačiau girdi ne daugiau kaip kelių tonų 
kadenciją, labai panašią į eiliavimą. Jei tarp jų 
atsirastų dainius, tai būtų natūralu, kad visi jo 
eilėraščiai būtų parašyti pagal šitokį jų balsų apdo
rojimą." Gal būt, šio malonaus autoriaus noras 
kada nors ir išsipildys, nors iki šiol aš nepažįstu 
tokio latvių ar lietuvių dainiaus, kuris sukurtų 
didesnį kūrinį pagal kurį nors minėtą eiliavimo 
būdą.

14 J. G. Hamann (1720—1788), Kreuzzūge elnes Philolo- 
gen, 1762.

18 Lessings Werke, Vierter Teil. Literaturbriete.

Atkreipti dėmesį į lietuvių liaudies dainų ver
tę literatūrinį pasaulį pirmasis paskatino garsusis 
L e s i n g a s, kuris savo literatūrinių laiškų™ II d.
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242 psl. rašė: „Neseniai, vartydamas Ruigio lie
tuvišką žodyną, jo lietuvių kalbos tyrinėjimų gale 
radau įdėtą retenybę, kuri mane be galo nudžiu
gino. Tai kelios lietuviškos dainos arba dainelės, 
užrašytos taip, kaip jas dainuoja paprastos mer
gelės. Koks naivus sąmojis, koks žavingas pa
prastumas! Iš jų matyti, kad po kiekvienu dan
gaus skliautu gimsta dainiai ir kad gyvi jausmai 
nėra tik išprususių tautų savumas."

Pilypas Ruigys, nuo 1708 m. iki 1749 m. 
buvęs Valterkiemio prie Gumbinės pastorium, 
1745 m. paskelbė nuostabų raštą Lietuvių kalbos 
tyrinėjimas'6, kuriame, lietuvių kalbą lygindamas 
su graikų ir lotynų, jis, tiesa, per toli nueina, o 
su slavų, gotų, skandinavų visai nelygina, bet ap
skritai į kalbotyrą jis įsigilinęs. Penkioliktame 
skyriuje, kur jis kalba apie lietuvių kalbos ele
gantiškumą ir puošnumą, 44 psl., šitaip sako: „Čia 
kai kam nemalonu bus, paskaičius, kad šiai neiš
tobulintai paniekintai kalbai norima pripažinti 
puošnumą. Tuo tarpu kiek meilumo ji yra pavel
dėjusi iš graikų kalbos. Dažnas mažybinių žodžių, 16 

16 Philipp Ruhig, Betrachtung der litthauischen Sprache 
in ihrem Ursprung, Wesen und Eigenschaften, Konigsberg, 
1745.
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sujungiant juose daug balsių su 1, r ir t, vartoji
mas padaro ją malonesnę negu lenkų kalba, ku
rioje yra daug šiurkščių tribalsių. Prieš 50 metų 
Didžiojoje Lietuvoje buvo daug bajorų, ku
rie kalbėjo tik lietuviškai. Taip pat garbin
gosios Kauno moterys, kurios ne kitaip, kaip 
lietuviškai, ypač mandagiai kalbėjo, viena ki
tą pagerbdavo čia nevartojamu žodžiu ta- 
mista. Tai ypačiai rodo paprastų mergaičių su
kurtos dainos arba odės kiekvienam atvejui, 
kurias čia įdedu." Ir kaip pavyzdį jis įdeda 
tris senas dainas, kurios įdėtos ir į mūsų 
rinkinį, būtent; Motė ir dukrytė, Nemokanti plo
nai verpti, Dukrės atsisveikinimas. Pateikęs šių 
dainų originalą ir vertimą, autorius kukliai paste- 
bi:„Netiktų man tokie niekai čia dėti, jei nebūtų 
žinoma, jog daug kalbos savybių galima išmokti 
iš šitokių dainų ir iš lietuvių verpėjų, kurios 
mažai tesueina su vokiečiais. Šitos dainos, atrodo, 
kilusios iš Didžiosios Lietuvos, nes savo jaunystė
je tenai girdėjau vieną apie apynėlį: „O apynė
li, žaliukėli", skiriamą garbingam Kauno burmist
rui.”

Si žinia šiek tiek nušviečia tų trijų dainų kili
mo vietą. Kadangi Ruigys 1698 m. yra buvęs 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, tad atrodo 
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labai patikima, jog tas tris dainas ten bus ir užra
šęs.

Šios dainos, mano nuomone, ir yra trys pirmo
sios lietuvių liaudies dainos, mus pasiekusios per 
spaudą; tuo tarpu dvi lietuvių liaudies dainos, iš
spausdintos Ahasvero Brando (vieno vokie
čių gydytojo) Kelionėje į Moskoviją17, nenusipelnė 
visai šio vardo, nes jos yra sulopytos iš rusų, lie
tuvių ir net lotynų žodžių, kaip tai rodo žodžiai 
heu viva, viva, kurių lietuvių kalba nepažįsta. 
Ir, be to, trumpas turinys neturi jokios poetinės 
ir tautinės vertės.

17 Ahasverus Brand, Reise nach Moskovien von Jahr 1689.
18 J. G. Herder (1744—1803), Stimmen der Volker in Lie- 

dem, Leipzig, 1778—1779.

Ruigio pavyzdžiu sekdamas, ir Herderis 
savo įvairių tautų liaudies dainose18, 1779 m. I d. 
31 psl. ir II d. 111 psl. išgarsino kelias lietuviškas 
dainas, tačiau tik išverstas. Tai buvo: Žiedas pa
skendo — mūsų rinkinyje 232 psl., Marti serganti 
284 psl., Sesytės atsisveikinimas 296 psl., Iškada 
daržely 94 psl., Daina- jauno raitelio 276 psl., 
Gluosnis 224 psl. ir jau Ruigio paskelbtoji — Aš 
atsisakiau savo močiutei 144 psl.

Mano išleistuose eilėraščiuose Prutena, I d. 
1809 m., II d. 1824 m., yra ir keli lietuvių liaudies 
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dainų vertimai, k. a.: Mergelė prie upelio I d. 
116 psl., Į verpėją 146 psl., Mergelė prie šaltinio 
II d. 55 psl., Vakarais verpianti 87 psl., Pasižadė
jimas 114 psl. ir Piemenėlis 145 psl. Tik šitie čia 
paminėti dalykai yra tikri, jų originalus atitinka 
vertimai, — tai matyti, palyginus juos su šio rin
kinio dainomis. Visi kiti Prutenų eilėraščiai, prie 
kurių pažymėta „Lietuvių liaudies daina", yra arba 
mano laisvi sekimai, arba mano paties sukurtos 
dainos. Manau, kad tai turiu skaitytojams paaiš
kinti, nes be to galima būtų stebėtis, kodėl šia
me rinkinyje neskelbiami anų dainų originalų 
tekstai: Vargšas žvejys rauda — Prutena I d. 5 psl., 
Milą 13 psl., Elma ir Šelmis 24 psl., Marčios atsi
sveikinimas 34 psl., Jūreivis 40 psl., Sigalas ir Ina 
78 psl.,Žiemos daina 103 psl., Mirusio brolio rau
da 140 psl., Klevelis 152 psl., Mylinė iš Gumbinės 
II d., 158 psl., Žiemos šėkas 18 psl., Šelmis ir Milą 
121 psl., Trys sesutės 137 psl.

Šio mano rinkinio lietuviškame tekste nėra 
nieko, ką galėčiau pavadinti savo nuosavybe. 
Viskas priklauso lietuvių tautai. Tik vertimas ir 
antraštės yra mano. Medžiagą šiam veikalui su
teikė: pastorius Hazenšteinas senasis Piktu
pėnuose, superintendentas Jordanas Valter- 
kiemy, konsistorijos tarėjas K e b e r i s Gumbinė
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j e, precentorius Budrius Pilupėnuose, katedros 
past. C i p e 1 i s , buvęs Bilviečiuose, tarėjas 
Tyla, buvęs Klaipėdoje, precentorius Oster
mejeris, buvęs Laukiškiuose, past. R a u š n i n- 
g a s Enciūnuose ir past. Ostermejeris Pli- 
viškiemy.

Sį dalyką pamėgus, 15 metų šiam veikalui bu
vo rinkta medžiaga, keliauta, triūsta ir išlaidų ne
sigailėta. Siekdamas, kad vertimas būtų tikras, 
atitiktų pažodžiui, nenorėjau eiliavimu ir skieme
nų skaičium tiksliai pasekti, bet stengiausi tik 
laikytis eilių ritmo ir daugiau nei vieno originalo 
bruožo nepraleisti, nei vieno išsireiškimo nepa
dailinti.

Čia galėtų būti iškeltas klausimas: ar lietuvių 
tauta neturi istorinių dainų iš tų laikų, kai ji buvo 
politiškai nepriklausoma? Kaimyninių tautų ana
logija — lenkų, rusų, serbų ir kt., turinčių savo 
senąsias karžygių dainas, leidžia to paties tikėtis ir 
iš lietuvių. Bet lig šiol man nepasisekė surasti nė 
vienos tokios dainos. Mano rinkinys liečia dau
giausia Lietuvos prūsiškąją dalį, kur išsilaikė gry
niausia kalba, o ne Didžiąją kunigaikštystę, kur, 
kaip žinoma, XIII ir XIV amžiais vyko svarbiausi 
karo veiksmai. Labai galimas dalykas, kad Vyte
nio, Mindaugo, Kęstučio, Algirdo, Vytauto arba 
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ankstyvesniųjų kunigaikščių žygiai buvo apdai
nuoti, bet, gal būt, tie kūriniai žuvo liaudies lū
pose, dingo neužrašyti. Gal būt, kelios jų nuo
trupos dar bus užsilikusios žemaičių sodžiuose 
ir prie Neries krantų.

Kad tokių dainų būta, rodo randami pėdsakai 
lenkų ir lietuvių istorikų knygose. Sarnicijus 
Lenkijos ir Lietuvos analuose”, kalbėdamas apie 
1282 m., rašo: „Tada livonai, visomis jėgomis savo 
galybę draugėn subūrę ir Lietuvą puolę, pradėjo 
su Daumantu aršiausią kovą Vidrimino Giedrai
čių laukuos, per dvi mylias nuo minėto žinomojo 
Kiamento ežero. Ten livonų galybė žlugo, ir 
visa jų kariuomenė buvo sunaikinta, iš kur tasai 
laukas iki šiol yra vadinamas K a u 1 i s, kas lie
tuvių kalba reiškia karą bellum (ne bellum, bet 
ossa lotynų kalba vadinasi lietuviškas žodis, reiš
kiąs nužudytųjų kaulus). Ir dabar šis Daumantas 
laukinėmis dainelėmis esti garsinamas19 20."

19 Stan. Samicki, Annales sive de origine et rebus gestis 
Polonorum et Lithuanorum, 1587.

20 Originale citata lotynų kalba.

Kad žmonės apdainuodavo savo didvyrių karo 
žygius, ypač tų, kurie krito kovoje, aiškiai sako 
Strijkovskis ir Kojalavičius, kalbėdami apie 1362 
metus, kada 3000 kilniausių lietuvių Kauno pily
je kaip numantinai pasiaukojo ugniai. „3000 pa
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rinktų karių buvo tvirtovėje, kurių mirtį tarp 
liepsnojančios pilies ugnių ir dabar paprastomis 
dainomis tauta apdainuoja”21 — žiūr. Kojalavi- 
čiaus Lietuvos istorija I t. VIII sk. 330 psl.

11 Originale citata lotynų kalba.

Gaila, kad Strijkovskis, įmaišęs tiek daug nuo
savos poezijos į savo Lietuvos istoriją, mums ne
užrašė bent poros tokių karo dainų, dainuotų 
anais laikais. Taip pat Tado C a c k i o veikale 
dėl Martyno Galo ir Vinco Kadlube- 
k o Lenkijos istorijos, kuri išversta S. B. Lindės 
ir išleista kaip II priedas prie Osolinskio kri
tiško įnašo į slavų literatūrą, 359 psl., kur apie 
senovės lietuvių liaudies dainas yra tokia ži
nia: „Slibino nugalėjimą apdainavo 
liaudis Lietuvoj ir Žemaiti joj. Prie to 
yra pridėta pastaba 21: A. Ne I i u b a v i č i u s, 
taip pasižymėjęs savo uolumu, pateikė man (sa
ko Cackis) dvi lietuvių dainas, vieną žemaičių, 
kitą lietuvių kalba. Šios tautos senais laikais su 
slavais tikrai jokio ryšio neturėjo. Taigi daina 
apie slibiną turėjo jiems kilti iš šiaurės šalių 
sakmių, arba sagų. Kas nėra sutikęs Krak, Krako 
vardo šiaurės sagose ir dainose? Plg. Vormijus, 
Runų literatūra.
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Tai patvirtina mano pareikštą spėliojimą, kad 
kažkas skandinaviška yra patekę į lietuvių liau
dies poeziją.

Apskritai imant, iš tokių dainų, kurios mus tie
siog perkelia į tautos buitį, daug galima būtų 
laimėti mitologijai, senajai istorijai, kalbai ir pa
čioms tautoms pažinti. Tautos daina yra tyriausias 
tautos sielos perlas, ir jei tauta žūna, dažnai ji dar 
gyvena savo dainose.

Karaliaučius, 1825. VII. 1
Rėza





LIETUVIŲ TAUTINĖS DAINOS
(MELODIJOS)
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L. RĖZOS „DAINŲ“ TEKSTŲ VARIANTŲ 

BIBLIOGRAFIJA

SANTRUMPOS

BrčDB Bartsch Ch. Dainų Balsai, Melodien litauischen 
Volkslieder, I—II, Heidelberg, 1886—1889.

BsOD Basanavičius J. Ožkabalių dainos, I—II, Shen- 
andoah, Pa, 1902.

BnAB Bendorius J. Aušrelei beauštant, Kaunas, 1934.

BzLF Bezzenberger A. Litauischen Forschungen, Got-
tingen, 1882.

BPKD Bruožis A., Pakalniškis J. Klaipėdiškių dainos, 
Vilnius, 1908.

Bud Budrius H. Dainos oder litauische Volkslieder,
Neue Preussische Provinzial-Blatter, Konigs- 
berg, 1846—1848.

BP Brzozowski M. K. Piešni ludu nadniemenskie-
go z okolic Aleksoty, Poznan, 1844.

ČL Celakovsky Fr. L. Litewskė narodnij pisne z
pūvodnjho jazyka dle sebranj d-ra L J. Rhe- 
sy, pželežone a vydane od Fr. Lad. Cela- 
kovskeho, Praha, 1827.

CLLD Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainos, Vilnius, 
1955.
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ČLLM Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies melodijos, Tau
tosakos darbai, V t., Kaunas, 1938.

DkDŽ Daukantas S. Daines Žiamajtiu, Petropilie, 1846.
F—M (PopTynaTOB O. — MioJįJiep B. JIhtobckhc necHH.

(Be spausdinimo vietos ir datos)
Gis Gisevius Edv. Neue Preussische Provinzial-

Blatter, Konigsberg, 1848—1850.
GŽD Gudavičius J. Žemaitiškos dainos, Tauragė, 1912.
JnMD Janulaitis A. Malavėnų dainos, Mitteilungen der 

litauischen literarischen Gesellschaft, Band 
IV-VI, Heidelberg, 1898—1899.

JcPI Ludwik z Pokiewia (Jucewicz L.), Piešni Litews-
kie, Wilno, 1844.

JcL Ludwik z Pokiewia (Jucewicz L.), Litwa pod
względem starožytnych zabytkow, obyczajow~ 
i zwyczajow skrešlona, Wilno, 1846.

JLD Juškevičė A. ir J. Lietuviškos dajnos, I leid. I-III
knyga, Kazanė, 1880—1882. II leid. I-III 
knyga, Vilnius, 1954.

JSD Juškevičė A. ir J. Lietuviškos svotbinės dajnos, I
leid. Petropyle, 1883. II leid., I-II knyga, Vil
nius, 1955.

K1PLD Kalvaitis V. Prūsijos Lietuvių Dainos, Tilžė, 1905.
KPLL Kolberg O. Piešni ludu litewskiego. Krakdw, 1879.
KukC KyiiOAbHUK n. HepTbl H3 HCTOpHft H JKH3HH JIH-

TOBCKoro HapoAa (no/i pe/i. A. KupKopa)^ 
BHJibna, 1854.

KrL Kraszewski J. I. Litwa. Starožytne dzieje i ustawy,<
język, wiara, obyczaje, piešni, przyslowia, 
podania i t. d., t. I, Warszawa, 1847.

KrG Kurschat F. Grammatik der littauischen Spracher
Halle, 1876.

KrD Kurschat F. Dainos oder Littauische Volkslieder,
Berlin, 1843.
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LO JJayreH6ax fl. OųepKii H3 kctophh jihtobcko-
jiaTbiuiCKoro napoanoro TBopyecTBa, lOpbeB'b, 
1846.

LLV Leskien A. und Brugmann K. Litauische Volkslie-
der und Maichen. Strassburg, 1882.

LTR Lietuvių tautosakos rinktinė, Vilnius, 1954.

LT Lietuvių tautosaka, Vilnius, 1957.

NsLV Neselmann G. H. F. Litauische Volkslieder, Ber- 
lin, 1853.

NiS Niemi A. K. ir Sabaliauskas A, Lietuvių dainos Ir
giesmės šiaur-rytinėje Lietuvoje, 1912 (leidi
me vieta nenurodyta).

RzD Rėza L. Dainos. III leidimas, I-II d., Katinas, 1935
—1937.

SrR Sruoga B. Lietuvių liaudies dainų rinktinė, Kau
nas, 1949.

StDŽ Stanevičius S. Dainos Žemaičių. I leid. — Vilnius, 
1829. II leid. — Vilnius, 1954.

SLLD Šimkus St. Lietuvių liaudies dainos (harmonizuo

tos), 1-V sąs., Kaunas, 1937.
SchLL Schleicher A. Litauisches Lesebuch und Glossar, 

Prag, 1857.
2WP Zatorski Fr. Witold nad Workslą. Piešni ludu z 

nad dalnego Niemna, Warszawa, 1844.

1. Aš motužės mylimosios vienertė dukrytė

Tekstas čekų k. — ČL — p. 68-70, lenkų k. — KrL — 
N 43 p. 337—338, ZWP — p. 44, rusų k. — KukC 
— N 43 p. 131—132, perspausdintas su vertimu į vo
kiečių k. — KrD — N 1 p. 34—36, NsLV-N p. 222, 
K1PLD — N 5 p. 274, RzD — I NI p. 1—2.
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2. Ūžkit, ūžkit, mano girnatės!

Tekstas čekų k. — ČL — p. 54—55, lenkų k. — ZWP — 
p. 96—97, KrL—N 7 p. 307—308, rusų k. — KukC -- 
N 7 p. 115—116, perspausdintas su vertimu į vokiečių 
k. — NsLV — N 286 p. 242 (kai kas praplėsta); K1PLD 
— N 7 275, RzD — I N 2 p. 4, SrR — N 76 p. 81, LTR 
— p. 29.

Variantai: SrR — p. 62, ČLLD — N 46 p. 154—156 
(su vertimu į rusų k. ir melodija).

3. O tai dyvai

Tekstas čekų k. — ČL — p. 125, lenkų k. — ZWP — 
p. 98—100, KrL — N 26—27 p. 325—326, BP—N 51 p. 
90 (su melodija), rusų k. — KukČ — N 26—27 p. 125, 
perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD N 3 p. 
38—40, NsLV—N 11 p. 9, N 280 p. 237—238, BrčLB — 
I N 81—81a (su melodija), K1PLD — N 33 p. 286—287, 
RsD — I N 3 p. 5, LTR — p. 91.

Variantai: DkDŽ — N 80 p. 106—107.

4. Vakar parėjau labai vėlai

Tekstas čekų k. — ČL — p. 26, lenkų k. — ZWP — p. 
101—102, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 4 p. 42, NSLV — N 57 p. 46, K1PLD — N 
3 p. 274, RzD — I N 4 p. 8, SrR — N 200 p. 195.

Variantas su vertimu į vokiečių k. — NsLV — N 
58 p. 46.

5. Bėk, bėk, žirgati

Tekstas čekų k. — ČL — p. 45—46, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD—N 5 p. 42—44, NsLV — 
N 209 p. 171—172, KrG — N 5 p. 453 (su melodija), 
BrčDB — II 296 p. 163—164 (su melodija), RzD — 1 N 
5 p. 9.
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Variantai: LLV—N 29 p. 25, K1PLD — N 175 p. 87, 
N 186 p. 92, N 187 p. 93—94, N 192 p. 97, N 193 p. 
97—98.

6. Kas tai dyvai, didi dyvai
Tekstas čekų k. — ČL — p. 25, lenkų k. KrL—N 44 p. 
338—339, rusų k. KukČ — N 44 p. 132, perspausdin
tas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 6 p. 46, 
NsLV — 85 p. 68, LO — N 1 p. 61, K1PLD — N 
160 p. 343, RzD — I N 6 p. 12.

Variantai: StDŽ — N 7 p. 16—17 (31—34) (su me
lodija) — p. 142, NsLV — N 85 p. 65, N 84 p. 67, N 
87 p. 70, N 88 p. 71, N 89 p. 73 (su vertimu į vokiečių 
k.), SchLL—IV p. 33—34, JSD — I N 77 p. 71 
(97—98), melodijos p. 651 [317(323)], [318(322)], [319 
(324)], [320(325)], N 78 p. 71—72 (98), melodijos p. 652 
[320(326)], [460(483)], [469(492)], [1507(1568)], N 165 p. 
143—144(168—169), melodijos p. 668 [381(393)], BsOD 
— I N 119 p. 105—106, N — N 64 p. 13.

7. Į girią mane siuntė
Tekstas čekų k. — ČL — p. 51—52, lenkų k. — KrL — 
N 4 p. 302—303, rusų k. — KukČ — N 5 p. 114, per
spausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 7 p. 48, 
NsLV — N 69 p. 54 (praplėstas su kai kuriais pakeiti
mais), LO—N 2 p. 81, K1PLD — N 164 p. 345, RzD — 
I N 7 p. 14.

8. Kur graži mūsų sesytė stovėjo
Tekstas čekų k. — ČL — p. 64—65, lenkų k. — KrL — 
N 45 p. 339—340, rusų k. — KukČ — N 45 p. 132, 
perspausdintas su vertimu į vokiečių k.'— KrD — N 8 p. 
50, NsLV — N 223 p. 183, K1PLD — N 133 p. 331, 
RzD — I N 8 p. 16.

Variantai: StDZ — N 17 p. 73—85 (dvišakė), su 
melodija — p. 152.
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9. :/ šilą ėjau
Tekstas čekų k. — CL — p. 30—32, lenkų k. — KrL— 
N 52 — 53 p. 345—346, rusų k. — KukC—N 52—53 p. 
136—137, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD—N 9 p. 52—54, NsLV — N 186. p. 151—153 (kai 
ką nežymiai pakeičiant, sujungtas su N 21 šio rinkinio 
dainos tekstu), K1LD — N 36 p. 287, RzD — I N 9, p. 
17—18.

Variantai: DkDŽ—N 9 p. 15, G2D—N 17 p. 9 (harmo
nizuotas), LTR—p. 87, CLLD—N 73 p. 203—204 (su ver
timu į rusų k. ir melodija).

10. Vieversėli, vyturėli!

Tekstas čekų k. — CL — p. 24, lenkų k. — KrL — N 
8 p. 308, rusų k. — KukC—N 8 p. 116, perspausdintas 
su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 10 p. 56, NsLV - 
N 16 p. 16 (praplėsta), K1PLD — N 1 p. 273, RzD—I 
N 10 p. 21.

Variantai: BrčDB—II N 289 p. 155—156 (su verti
mu į vokiečių k. ir melodija).

11. Šiandien alų gersim

Tekstas čekų k. — CL — p. 98—99, lenkų k. — ZWP — 
p. 147—148, KrL —N 54 p. 347, rusų k. —KukC N 54 p. 
137, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD 
— N 11 p. 56—58, NsLV—N 10 p. 8—9, Brč DB—I 
N 156 p. 225, SchLL — I p. 13—14, K1PLD-^N 149 p. 
337, RzD—I N 11 p. 23.

12. Kai aš ėjau į lelijų daržą

Tekstas čekų k. — CL—p. 11, perspausdintas KrD — 
N 12 p. 58—60, NsLV—N 288 p. 244 (kai kas pakeista ir 
praplėsta), K1PLD—N 30 p. 285, RzD — N 12 p. 25.

Variantai: CLLD — N 40 p. 145—146 (su vertimu į 
rusų k. ir melodija).
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13. Trys šeštokai, šeši trečiokai
Tekstas čekų k. — CL — p. 75—77, lenkų k. — ZWP — 
p. 45, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — Kr D 
N 13 p. 60—64, NsLV—N 33 p. 29—30 (kai ką nežy
miai pakeičiant), K1PLD—N 53 p. 295, RzD—I N 13 
p. 26—27.

14. Teka upužėlėj čystas vandenėlis
Tekstas čekų k. — CL — p. 9—10, lenkų k. — N 22 p. 
22 p. 322, rusų k. — KukC — N 2t p. 122—123, per
spausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD—N 14 p. 
64—66, NsLV—N 104 p. 84, K1PLD — N 34 p. 287, 
Bn AB—N 6 p. 10 (su melodija), RzD — I N 14 p. 28.

15. Kur eisiu, kur būsiu, kur tai matysiu
Tekstas čekų k. — CL—p. 15, rusų k. — KukC -N 
22 p. 123, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD—N 15 p. 66, NsLV — N 96 p. 79, K1PLD — N 
35 p. 287, RzD I N 15 p. 29.

Variantai: K1PLD—N 137 p. 66—67.

16. Aš turėjau žirgužėlį
Tekstas atspausdintas su vertimu į vokiečių k. Ruhig 
P. Betrachtung der Littauischen Sprache. Konigsberg, 
1745—N 2 p. 76—77; perspausdintas su vertimu į len
kų k. — Bohusz K. O początkach narodu į języka li- 
tewskiego rozprawa. Warszawa, 1808—N 2 p. 162— 
163; čekų k. — CL — p. 37—38, lenkų k. — ZWP p. 143 
—144, BP — N 50 p. 90 (su melodija), su vertimu į vo
kiečių k. — KrD — N 16 p. 68, NsLV — N 43 p. 36, 
K1PLD—N 61 p. 299, RzD—I N 16 p. 30.

Variantai: NsLV—N 388 p. 328—329, N 63 p. 50 
(su vertimais į vokiečių k.)

17. Aš anksti kėliau
Tekstas čekų k. — CL — p. 7—8, lenkų k. — ZWP — 
p. 124—125, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. —
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KrD—N 17 p. 70—72, NsLV — N 307 p. 259, Gis — 1 
N 11 p. 249—250, K1PLD—N 23 p. 282, RzD—I N 17 
P- 32.

Variantai: NsLV—N 315 p. 265 (su vertimu į vo
kiečių k.), DkDŽ — N 9 p. 15.

18. Išėjo tėtužis, iškūprino

Tekstas perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD—N 18 p. 72—74, KrG—N 6 p. 453 (su melodija), 
NsLV — N 20 p. 19, BrčDB—I N 34 p. 41 (su melodi
ja), SchLL—I p. 16—17, RzD—I N 18 p. 34, SrR—N 
249 p. 247, CLLD—N 223 p. 395 (su vertimu į rusų k. 
ir melodija).

Variantai: JLD—I N 264 p. 267—268 (545), I N 
461 p. 418(847), II N 500 p. 24(67—69), JSD—I N 736 p. 
590—591 (611—612), K1PLD—N 281 p. 151, N 282 p. 
151, SLLD—II N 50 p. 43 (harmonizuota).

19. O ir padarė žvirblelis alų

Tekstas čekų k. — CL—p. 131, lenkų k. — KrL— N 
20 p. 320, rusų k. — KukC — N 20 p. 122, perspausdin
tas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 19 p. 74, 
NsLV—N 13 p. 12—13 (kai ką pakeičiant ir praple- 
čiant), KIPLD — N 85 p. 310, RzD—I 19 p. 36.

Variantai: SchLL — I p. 17—19, JLD — II N 501 p. 
25(69), melodijos p. 921 [1233(1281)], JSD— I N 631 p. 
512—513 (533—534), melodijos p. 751 [1234(1285)], 
BrčDB — II N 348 p. 235—236 (su vertimu į vokiečių 
k. ir melodija), NiS—N 1362 p. 323—324, N 1363 p. 
324, N 1364 p. 324—325, N 1365 p. 325 N 1366 p. 
325—326.

20. Atvažiavo meška

Tekstas čekų k. — CL — p. 129—130, lenkų k. — KrL — 
N 18 p. 318—319, rusų k. — KukC — N 18 p. 318—319, 
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perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 
20 p 76—78, NsLV—N 14 p. 14—15, LO—N 1 p. 89, 
RzD— I N 20 p. 38, SrR — N 251 p. 249.

Variantai: KbP — N 53 p. 221, JLD — I N 94 me
lodijos p. 88—89 (195—197), JSD — II N 904 p. 717 
(135), 408(1371(1424)], N 905 p. 918(135—136), N 935 
742 (160—161), K1PLD—N 294 p. 157.p., JnMD — N 
40 p. 458, BsOB — N 74 p. 62—63; NiS — N 1361 p. 
322—323, GŽD — N 6 p. 9 (harmonizuotas), LTR — 
p. 153.

21. Į žvejus jočiau

Tekstas peispausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD— 
N21 p. 78—80, NsLV — N 186 p. 152—153 (kai ką 
praplečiant ir pakeičiant sujungtas su 9-j u šio rinkinio 
dainos tekstu), K1PLD — N 73 p. 303, RzD—I N 42.p. 21.

22. Ko bernytis verkia

Tekstai čekų k. — CL —p. 87—88, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD — N 22 p. 82, NsLV — 
N 42 p. 35—36 (kai kas nežymiai pakeista), K1PLD — 
N 112 p. 322, RzD — I N 22 p. 44.

23. Aš turėjau mažą brolį

Tekstas lenkų k. — ZWP—p. 190—191, perspausdin
tas su vertimu į vokiečių k. — KrD— N 23 p. 84, 
NsLV — N 63 p. 50 (kai kas nežymiai pakeista), K1PLD 
— N 61 299, RzD — I N 23 p. 45, SrR — N 189 p 
180—181.

Variantai; DkDŽ— N 26 p. 38—39, JSD — I N 
93 p. 85—86 (112—113), melodijos p. 655—656 [1454 
1515)], [1455(1516)], II N 1012 p. 1012(218—219), CL 

LD — N' 166 p. 322—323 (su vertimu į rusų k. ir me
lodija).
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24. Aš vargdienėlė

Tekstas čekų k. — CL — p. 53, lenkų k. — KrL — 
N 5 p. 303, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 24 p. 86, NsLV—N 67 p. 53 (kai kas nežy
miai pakeista), K1PLD — N 163 p. 345, RzD — I N 
24 p. 46, SrR — N 233 p. 227.

Variantai: NsLV — N 68 p. 54, N 69 p. 54—55, 
N 70 p. 55—56, N 71 p. 56, N 72 p. 56—57 su vertimu 
į vokiečių k., LTR — p. 139—140, ŠLLD — I N 29 p. 
20 (harmonizuota), CLLD — N 195 p. 360 (su vertimu 
į rusų k. ir melodija).

25. Per šilelį jojau

Tekstas čekų k. — CL — p. 41—42, lenkų k. — ZWP 
— p. 141—142, perspausdintas su vertimu į vokiečių 
k. — KrD — N 25 p. 86—90, KrG — N 3 p. 452 (su 
melodija), NsLV — N 190 p. 155—156, RzD — I N 
25 p. 47.

Variantai: JSD — I N 453 p. 370(392—394), melodi
jos p. 725 [227(226)], [228(227)], (229(228)], (231(230)], N 
692 p. 559—560 (579—578), SchLL IV p. 34—35, K1PLD 
N 214 p. 109, ŠLLD — III N 51 p. 38 (harmonizuota), 
CLLM — N 121 p. 91, N 122 p. 92, LTN 78 p. 97 (su 
melodija).

26. Kas nor vargužį vargti

Tekstas lenkų k. — KrL — N 55 p. 347—348, lenkų k. 
ZWP — p. 178—180, rusų k. — KukC N 55 p. 138, per
spausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 26 
p. 90—92, NsLV — N 201 p. 163—164, RzD—I N 
26 p. 49.

Variantai: JSD — I N 393 p. 324—325 (347—348) 
melodija 712 [157(158)], N 401 p. 352, K1PLD — N 
359 p. 177, N 360 p. 177.
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27. Mėnuo saulužę vedė

Tekstas čekų k. — CL—p. 115, lenkų k. — p. 195— 
196, rusų k. — KukC — N 28 p. 125, perspausdintas 
su vertimu į vokiečių k. — KrD— N 27 p, 92, NsLV — 
N 2 p. 12, SchLL — I p. 3, LO—N 4 p. 25, K1PLD — 
N 140 p. 334, BSOD — I 184 p. 116, RzD—I N 27 
p. 51, LTR — p. 48.

Variantai: Gis — IN 12 p. 250 (su vertimu į vokie
čių k.).

28. Dainuok, sesyte

Teksto keturi pirmieji posmai atspausdinti vokiečių k. 
— Herders Werke. Vierzehnter Teil. Volkslieder. Ber- 
lin-Leipzig-Wien-Stuttgart (be datos). Zweites Buch, N 
2 p. 65; čekų k. — CL — p. 118—119, lenkų k. — BP 
— N 45 p. 83, KrL—N 30 p. 329, rusų k. — KukC 
— N 30 p. 126—127, perspausdinti su vertimu į vokie
čių k. — KrD — N 28 p. 94—96, NsLV — N 47 p. 
40, SchLL — I p. 5, K1PLD — N 45 p. 292, RZD — I 
N 28 p. 53, SzR — N 5 p. 15, LTR — p. 104.

Variantai: NsLV — N 48 p. 41 (bernelių šaka, su 
vertimu į vokiečių k.), LLV — N 76 p. 46, JLD — III 
N 1253 p 219—220 (433—435), melodijos 813 [532(558)]r 
LTR — p. 97—102 (su melodija).

29. Per tiltą jojau

Tekstas čekų k. — CL — p. 49—50, lenkų k. — ZWP — 
p. 173—175, KrL—N 42 p. 335, rusų k. — KukC — N 42 
p. 130—131, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 29 p. 96—98, NsLV — N 359 p. 303—304 (kai 
ką praplečiant ir pakeičiant), KrG — N 7 p. 454 (su 
melodija), LO — p. 66, RzD — I N 29 p. 57.

Variantai: StDŽ - N 28 p. 43—45 (117—121) su 
melodija — 163, DkDŽ — N 20 p. 28—32, NsLV — N
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360 p. 304—305, Brč DB — I N 116 p. 164 (su vertimu 
į vokiečių k. ir melodija), KbP — N 4 p. 190—191 (su 
vertimu į lenkų k. ir melodija), JLD — II N 605 p. 
10S—104 (223—225), mel. p. 935 [597(626)], III N 1202 
p. 164—166 (323—327), melodijos p. 807 [723(758)], N 
1257 p. 218—219 (431—433), JSD — I N 92 p. 84—85 
(111—112), melodijos p. 655 [598(627)], BP — N 16 p. 
30 (lenk, k.), JnMD — N 10 p. 440—441, NiS—N 1184 
p. 265, N 1185 p. 265—266, N 1186, p. 266, SrR. - 
N 148 p. 137—139, BPKD — N 102 p. 91—92, CLLD 
— N 272 p. 466—467 (su vertimu į rusų k. ir melodija).

30. O ir išdygo liepatėlė

Tekstas lenkų k. — ZWP — p. 53, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD — N 30 p. 100—102, NsLS 
N 361 p. 306—307, K1PLD — N 12 p. 290, RzD — I 
N 30 p. 60.

Variantai: NsLV’ — N 362 p. 168 (su vertimu į vo
kiečių k.), BzLF—N 12 p. 8 (su melodija), JLD — 
I N 384 p. 362 (735—737), melodijos p. 908 [1746(1817)], 
KbP — N 29 p.. 206—207 (su vertimu į lenkų k. ir me
lodija), BrčDB — I N 121 p. 168 (su vertimu į vokie
čių k. ir melodija), KbPLL — N 29 p. 206—257 (su ver
timu į lenkų k. ir melodija), F — M —N 60 p. 443—444 
(su vertimu į rusų k.).

31 Aš ėjau per kiemelį

Tekstas lenkų k. — ZWP — p. 138—140, perspausdintas 
su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 31 p. 102—104, 
NsLV — N 144 p. 116, LO — N 2 p. 61, RzD — I N 
31 p. 62.

Variantai: Gis — I N 17 p. 253—254 (su vertimu 
j vokiečių k. ir melodija).
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32. Išbėg' išbėgo iš Rusnės kiemo 
Tekstas lenkų k. — ZWP — p. 110—113, KrL — N 9 
p. 308—309, rusų k. — KukC — N 9 p. 116—117, per
spausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 32 p. 
106—110, NsLV — N 12 p. 10—11 (kai ką nežymiai 
pakeičiant), SchLL I p. 6—7, K1PLD — N 43 p. 290— 
291, RzD — I N 32 p. 64—65, LTR — p. 43.

Variantai: Gis — X N 57 p. 323—324 (su vertimu 
į vokiečių k.), NsLV — N 284 p. 214—242 (su vertimu 
į vokiečių k.), SchLL — IV p. 48—49, LLV — N 47 p. 
32—33, JSD — I N 67 p. 62—63 (89—90), melodijos 
p. 649 [551(579)], [557(603)], BrčDB — I N 23 p. 30—31, 
II N 196 p. 43—44 (su vertimu į vokiečių k. ir melo
dija), K1PLD — N 65 p. 30, N 74 p. 35, N 75 p. 35, 
N 77 p. 37, N 78, p. 37—38, BPKD — N 10 p. 13—14, 
SrR — N 32 p. 142—148, CLLD — N 74 p. 204—205 
(su vertimu į rusų k. ir melodija), LT — N 51 p. 68— 
69 (su melodija),

33. Vei, mergyte, per langelį
Tekstas čekų k. — CL — p. 27, lenkų k. — ZWP — 
p. 197—198, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. 
— KrD — N 33 p. 110—112, NsLV — N 381 p. 323, 
K1PLD — N 68 p. 301, RzD — I N 33 p. 68.

Variantai: BPKD — N 55 p. 48—49.

34. Aš už šeirį eisiu
Tekstas čekų k. — CL — p. 18, perspausdintas su verti
mu į vokiečių k, — KrD — N 34 p. 112, NsLV — N 
162 p. 130, K1PLD — N 102 p. 317, RzD — I N 34 
p. 69.

Variantai: BPKD — N 33 p. 32—33.

35. Po tėvo langu
Tekstas čekų k. — CL 2 p. 16—17, lenkų k. — ZWP 
— p. 116—118, perspausdintas su vertimu į vokiečių
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k. — KrD — N 35 p. 114—116, NsLV — N 208 p. 
170—171 (pradžia dainos), N 166 p. 133—134 (galas 
dainos), K1PLD — N 101 p. 317, RzD — I N 35 p. 70.

Variantai: BzLF — N 22 p. 14 (su melodija), JLD 
— I N 271 p. 272(555), II N 681 p. 155(327), melodijos 
p. 949 [737(773)], [738(774)], Brč DB — Į N 91 p. 121 
— 122, II N 189 p. 34—35, II N 287 p. 153—154 (su 
vertimu į vokiečių k. ir melodijom), K1PLD — N 187 
p. 93, N 378 p. 186, N 450 p. 220.

36. Vaikščiojo tėtužis
Tekstas lenkų k. — ZWP — p. 168—170, KrL — N 
13 p. 314—315, rusų k. — KukC — N 13 p. 119—120, 
perspausdintas su vertimu j vokiečių k. — KrD — N 
36 p. 116—118, NsLV — N 355, p. 297—298, RzD — 
I N 36 p. 73.

Variantai: K1PLD — N 455 p. 222

37. Jau ir atlėkė gulbių pulkatis

Tekstas čekų k. — CL — p. 112—114, lenkų k. — 
ZWP — p. 149—151, perspausdintas su vertimu į vo
kiečių k. — KrD — N 37 p. 118—120, NsLV — N 341 
p. 284—285, LO — N 3 p. 47, K1PLD —N 151 p. 338, 
RzD — I N 37 p. 75—76.

Variantai: NsLV — N 343 p. 287—288 (su verti
mu į vokiečių k.), Bud — Gis — V N 2 p. 68—69 (su 
vertimu į vokiečių k. ir melodija), JcL — p. 100 (len
kų k.), BzLF — N 14 p. 9—10 (su melodija), StDŽ — 
N 24 p. 53—54 (105—107), melodijos p. 159, Brč DB — 
I N 149 p. 211, N 149 a p. 212, N 149b p. 212, N 149 
c p. 213, N 149 d p. 213, N 149 e p. 214 (su vertimu 
į vokiečių k. su melodijom), JLD — III N 1136 p. 95— 
97 (185—187) melodijos p. 801, N 1174 p. 137—140 
(269—275), Sr — N 139 p. 129—130, LTR — p. 
177—182 (su melodija), Bn AB — N 10 p. 14 (su me
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lodija), CLLM — N 194 p. 145, CLLD N 258 p. 
443—445 (su vertimu į rusų k. ir melodija), LT — N 
209 p. 227 (su melodija).

38. Anksti rytą rytužį
Tekstas atspausdintas su vertimu į vokiečių k. — Ruhig 
P. Betrachtung der Littauischen Sprache, Konigsberg, 
1745 — N 1 p. 75—76; vokiečių k. — Lessings Werke. 
Vierte Teil. Briefe, die neueste Literatur betreffend Lao- 
koon. Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart (be datos), p. 88; 
su vertimu į lenkų k. — Bohusz K. O początkach na- 
rodu i języka litewskiego rozprawa. Warszawa, 1808 
— N 1 p. 160—161; ZWP — p. 106—107, čekų k. — 
CL — p. 5—6; perspausdintas su vertimu į vokiečių 
k. — KrD — N 38, 122—124, NsLV — N 302 p. 255— 
256 (dvišakė); DkDŽ — N 96 p. 127—128, K1PLD 
— N 76 p. 305, BsOD — I N p. 15—16, RzD — I N 
38 p. 78, LTR — p. 59; lenkų-rusų k. — Ulonen 
MocKBa-JleHHHrpaA, 1950 — N 16 p. 56 (su kompozi
toriaus melodija).

Variantai: JLD — I N 42 p. 41—42 (103—105) dvi
šakė N 436 p. 401 (813), II N 471 p. (33), N 568 p. 
74 (167), melodijos p. 931(757(795)], N 804 p. 245 (507) 
dvišakė, N 880 p. 312 (641), N 899 p. 328 (673) berne
lių šaka, N 1010 p. 421—422 (861), melodijos p. 999 
(219(218)] bernelių šaka, N 1011 p. 422—423 (861 - 
863), melodijos p. 999(220(219)], JSD — I N 6 p. 6—7 
(40—41), N 439 p. 360—361 p. 384, melodijos p. 721 
(562(590)], II N 1013 p. 800—801 (219), K1PLD. — N 
108 p. 51, N 230 p. 117, BPKD — N 40 p. 37 (bernelių 
šaka), NiS — N 945 p. 181—182 (dvišakė), SrR — N 
183 p. 175—176 (dvišakė), BnAB — N 11 p. 15 (su 
melodija), ŠLLD — III N 40 p. 44 (harmonizuota), CL 
LD — N 109, p. 250—251 (su vertimu į rusų k. ir melo
dija), LT — N 125 p. 145 (su melodija). ’
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39. [Ai žaliuoj, žaliuoj vėsus klevelis

Tekstas čekų k. — CL — p. 90—91, lenkų k. — ZWP— 
p. 56, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD 
— N 39 p. 124—126, NsLV — N 202 p. 164—165, 
K1PLD — N 74 p. 303—304, RzD — I N 39 p. 80.

Variantai: DkDŽ— N 5 p. 13—15 (25—29), JcPL — 
N 13 p. 44—45 (lenkų k.), SchLL — IV p. 36—37, JSD 
— I N 97 p. 91, II N 858 p. 291—292 (599—601), 

. JSD — I N 287 p. 245—246 (266), StDŽ — N 3 p. 10— 
12 (19—23) su melodija p. 138, StDŽ — N 5 p. 13—15 
(25—29) su melodija — p. 140, BzLF — N 48 p. 26, 
BsOD — II N 381 p. 163—164, II N 382 p. 164—165, 
BPKD — N 89 p. 81—82, GŽD — N 12 p. 15 (harmo
nizuota), Bn AB — N 2 p, 6 (su melodija), ŠLLD -- 
III N 50 p. 38 (harmonizuota), LTR — p. 31, LT — 
N 52 p. 62, N 124 p. 144 (su melodija).

40. Aš atsisakiau savo močiutei

Tekstas atspausdintas su vertimu į vokiečių k. Ruhig 
P. Bętrachtung der Littauischen Sprache. Konigsberg, 
1745 — N 3 p. 77—78, vokiečių k. — Lessings Werke. 
Vierter Teil. Briefe, die neueste Literatur betreffend 
Laokoon. Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart (be datos), p. 
87; Herders Werke, Vierzehnter Teil. Volkslieder. Ber- 
lin-Leipzig-Wien-Stuttgart (be datos). Zweites Buch, N 
4 p. 220—221; Goethe J. W. Sammtliche Werke, Stutt- 
gart, XVII Band, 1868 p. 170—171 — Singspiel. „Die 
Fischerin“ (įkomponuota); su vertimu į lenkų k. — 
Bohusz K. O początkach harodu i języka litewskie- 
go rozprawa. Watszawa. 1808 — N 3 p. 162—163, ZWP 
— p. 165—167, čekų k. — CP — p. 66—67; perspaus
dintos su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 40 p. 
126—128, NsLV — N 224 p. 183—184 (nežymiai pra- 
plečiant), BrčDB —.1 N 55 p. (su melodija), DkDŽ —
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N 94 p. 124—125, K1PLD — N 110 p. 320—321, RzD 
— I N 40 p. 81—82, LTR — p. 83.

Variantai: JSD — I 482—483 (504—505), N 621 p. 
503 (524—525), melodijos p. 750 [426(442)], K1PLD — 
N 167 p. 82 (bem. šaka), NiS — N 333 p. 60, N 338 
p. 61.

41. Žabok, tarnati, bėrą žirgatį
Tekstas čekų k. — CL — p. 43—44, lenkų k. — ŽWP 
— p. 156—158, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. 
— KrD — N 41 p. 130—132, NsLV N 210 p. 172—173 
(kai ką nežymiai pakeičiant), KIPLD — N 80 p. 306, 
RzD — I N 41 p. 84.

Variantai: Gis — X N 76 p. 336—337 (su vertimu 
į vokiečių k.).

42. Iš vakarėlio vėjeliams pučiant
Tekstas čekų k. — CL — p. 71—73, lenkų k. — ZWP 
— p. 58, perspausdintas su vertimu j vokiečių k. — 
KrD — N 42 p. 132—134, NsLV — N 204 p. 166—167, 
DkDZ — N 95 p. 126—127, RzD — I N 42 p. 86.

Variantai: DkDŽ — N p. 7—10, NsLV — N 205 p. 
167, N 206, p. 167—170 (su vertimu į vokiečių k), 
JLD — I N 399 p. 371—372 (753—755) su melodija 
p. 911 [1754(2825)], III N 1030 p. 4—5(23—25), N 1492 
p. 300—301 (595—597) r JSD — I N 23 p. 25—26 (54— 
55), N 88 p. 80—81 (107—108), N 151 p. 133—134 (159), 
N 180 p. 155 (180), N 209 p. 177—178 (201—203), 

N 210 p. 178 (203—204), N 211 p. 179—180 (204—205), 
N 212 p. 180—181 (205—206), N 672 p. 543—544(564— 
565), melodijos p. 762 [1264(1313)], N 673 p, 544—545 
(565—566), melodijos p. 762 [1266(1315)], N 674 p. 545 
(566), melodijos p. 763(1267(1316)], Bud-Gis VI N 33 p. 
193—194 (su vertimu į vokiečių k. ir melodija), KbP — N 
72 p. 228 (su vertimu į lenkų k.), BsOD — I N 178 p.
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153—154, N 180 p. 155—156, K1PLD — N 253 p. 135, 
N 254 p. 135—136, N 371 p. 183, N 440 p. 216, BzLF 
— N 17 p. 11 (su melodija), N 41 p. 22—23, BPKD — 
N 18 p. 19—21, SrR — N 184 p. 173—174, ŠLLD — 
III N 28 p. 23 (harmonizuota), LTR — p. 88—90, CLLD 
— N 159 p. 313—314, N 164 p. 314—316 (su vertimu 
į rusų k. ir melodija).

43. Augo darže klevelis

Tekstas čekų k. — CL — p. 74, lenkų k. — ZWP — 
p. 199—200, KrL — N 46 p. 340—341, rusų k. KukC — 
N 46 p. 133, perspausdintas su vertimu Į vokiečių k. — 
KrD — N 43 p. 136, NsLV — N 225 p. 185, RzD — I 
N 43 p. 88.

Variantai: StDŽ — N 18 p. 85—89 (melodija p. 153), 
JSD — I N 478 p. 391—393 (417—418), melodija p. 
731 [1193(1239)], N 479 p. 493 (518), N 486 p. 398—400 
(424), N 602 p. 489—490 (510—511) dvišakė, II N 862 
p. (100—101), melodijos p. 399 [1346(1399)], NiS — N 
1272 p. 294.

44. Visi mane barė

• Tekstas čekų k. — CL — p. 82—83, lenkų k. — ZWP 
— p. 129—131, KrL — N 47 p. 341—342, rusų k. — 
KukC — N 47 p. 133—134, perspausdintas su vertimu į 
vokiečių k. — KrD — N 44 p. 138—140, NsLV — N 275 
p. 232 (praplėsta), LO — p. 78, RzD — I N 44 p. 89.

Variantai: BrčDB — I N 82 p. 168 (su vertimu { 
vokiečių k. ir melodija), JSD — II N 833 p. 662(78— 
79),' JLD — I N 165 p. 158—159 (331—332), NiS — 

N 1164 p. 256, N 1165 p. 256—257, N 1166 p. 257.

45. O kad aš jojau šimtą varsnelių

Tekstas čekų k. — CL — p. 40, lenkų k. — ZWP — p. 
176—177, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. —
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KrD - N 45 p. 140—142, NsLV — N 113 p. 91—92 
(kai ką pakeičiant ir praplečiant), RzD — I N 45 p. 91.

Variantai: LTR p. 70.

46. Ko dejavo tėtužis senasis

Tekstas čekų k. — CL — p. 109—110, lenkų k. — ZWP 
—p. 145—146, KrL — N 14 p. 315, rusų k. — KukC 
— N 14 p. 120, perspausdintas su vertimu į vokiečių 
k. — KrD — N 46 p. 142—144, NsLV — N 25 p. 23—24 
(praplėstas), K1PLD — N 158 p. 342, RzD — I N 46 
p. 92.

47. Atlėkė juodas varnas

Tekstas čekų k. — CL — p. 111, lenkų k. — KrL — N 
17 p. 317. L. Kondratavičius-Sirokomlia. Poezija. 1872 
III t. p. 302—303, rusų k. — KukC — N 17 p. 121, per
spausdintas su vertimu į vokiečių k. — Gis. — I N 8 p. 
247—248, KrD — N 47 — p. 144, NsLV — N 24, p. 
22—23 (sudurta su kita daina), LO — N 3 p. 49 RzD 
— I N 47 p. 93.

Variantai: NsLV — N 23 p. 21—22 (su vertimu į 
vokiečių k.), LLV — N 60 p. 38—39, N 72 p. 44—45, 
BrčDB — I N 160 p. 230 (su vertimu į vokiečių k. ir 
melodija), JSD — III N 1071 p. 37—38(69—71), melo
dijos p. 790 [1576(1639)], 1577[(1641)], N 1157 p. 118 
—119 (231—233), melodijos p. (803—804), [973(1015)], 
[974(1016)], K1PLD — N 496 p. 244, N 512 p. 254, LTR 
— p. 46 ( su melodija).

48. Po kleveliu šaltinatis
Tekstas čekų k. — CL — p. 126—127, lenkų k. — ZWP 
— p. 103—105, KrL — N 48 p. 342—343, rusų k. — 
KukC — N 48 p. 134—135, perspausdintas su vertimu 
į vokiečių k. — KrD — N 48 p. 146—148, NsLV — 
N 5 p. 3—4 (kai kas pakeista ir praplėsta), SchLL —
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I p. 12—13 (išplėsta), KIPLD — N 138 p. 333, RzD — 
N 48 p. 95—96.

49. Ko vėjas pūtė
Tekstas lenkų k. — ZWP — p. 201—202, BP — N 47 p. 
86, KrL — N 49 p. 343—344, rusų k. — KukC — N 49 
p. 135, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — 
N 49 p. 148—150, NsLV — N 226 p. 185—186, K1PLD 
— N 107 p. 319, RzD — I N 49 p. 97.

Variantai: LLV — N 88 p. 51, K1PLD — N 164 p. 
81, F—M—N 62 p. 447—448, N 63 p. 449—450 (su ver
timu į rusų k.).

50. Ko liūdit, sesytės, ko nedainuojat
Tekstas lenkų k. — ZWP — p. 119—120, KrL — N 23 p. 
322, rusų k. — KukC N 23 p. 123, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD — N 50 p. 150, NsLV — 
N 227 p. 186, KrG — N 18 p. 458 (su melodija), DkD? 
— N 37 p. 56—57, SchLL — IV p. 33, KIPLD — N 
13 p. 278, RzD — I N 50 p. 98.

Variantai: JLD — III N 1060 p. 20(55), JSD — II 
N 962 p. 764 (183—184), melodijos p. 419 [1042(1086)], 
N 1077 p. 267.

51. Kad aš josiu jau šalin
Tekstas čekų k. — CL — p. 39, lenkų k. — ZWP — 
p. 61—62, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 51 p. 152, NsLV — N 126 p. 102—103 (kai 
ką praplečiant ir pakeičiant), KIPLD — N 25 p. 283, 
RzD — I N 51 p. 99.

Variantai: BZLF — N 24 p. 15.

52. Žalnieriai žalnieriavo
Tekstas čekų k. — CL — p. 105—107, lenkų k. — 
ZWP — p.63—65, KrL — N 11 p. 313, rusų k. — 
KukC — N 11 p. 118—119, perspausdintas su vertimu 
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į vokiečių k. — KrD — N 52 p. 154—156, K1PLD — 
N 65 p. 300, RzD — I N 52 p. 100.

Variantai: NsLV — N 357 p. 299—302 (su verti- 
timu į vokiečių k.), LLV — N 105 p. 60—61, BrčDB 
— I N 35 p. 43 (su vertimu į vokiečių k. ir melodija), 
F—M — N 81 p. 487 (su vertimu j rusų k.).

53. Jau giest gaidužis, kelkis, sūnyti
Tekstas čekų k. — CL — p. 108, lenkų k. — ZWP — p. 
68—69, rusų k. — KukC — N 12 p. 119, perspausdintas 
su vertimu į vokiečių k. — Kr — N 53 p. 156—158r 
NsLV — N 37 p. 280—281 (kai ką pakeičiant ir pra- 
plečiant), KrG — N 16 p. 457 (su melodija), RzD — 
I N 53 p. 103.

Variantai: GiS — VII N 49 p. 413 (su vertimu j 
vokiečių k.), NsLV — N 27 p. 25 (su vertimu į vo
kiečių k.), SchLL — IV p. 42, K1PLD — N 472 p. 23L 
N 473 p. 231—232, N 490 p. 241, N 492 p. 242, NiS — 
N 510 p. 102. F — M — N 86 p. 497—498 (su verti
mu į rusų k.)

54. Ko užsipuolei, jaunas berneli
Tekstas čekų k. — CL — p. 56—57, lenkų k. — BP — 
N 41 p. 78, ZWP — p. 73—74, KrL — N 50 p. 344, 
rusų k. — KukC — N 51 p. 136, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD — N 54 p. 158—160, Ns 
LV — N 76 p. 60—61, K1PLD — N 71 p. 302, RzD — 
I N 54 p. 54.

Variantai: JLD — III N 1260 p. 221—222 (437—439), 
NiS — N 1134 p. 244, SrR — p. 62.

55. Ant kalno ieva
Tekstas čekų k. — CL — p. 89, lenkų k. — p. 159— 
160, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — 
N 55 p. 160—162, NsLV — N 54 p. 44, K1PLD — N 
54 p. 295, RzD — I N 55 p. 107.
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56. Jok, jok, brolyti, netruk ilgai
Tekstas čekų k. — CL — p. 104, lenkų k. — ZWP — p. 
75—76, KrL — N 16 p. 316, rusų k. — KukC — N 16 p. 
120—121, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 56 p. 162, NsLV — N 333 p. 277 (su nežy
miais pakeitimais), K1PLD — N 62 p. 299, RzD — I 
N 56 p. 108.

Variantai: NsLV — N 339 p. 281—282 (su vertimu 
į vokiečių k.).

57. Mamuže mano, senoji mano
Tekstas čekų k. — CL — p. 60—61, lenkų k. — ZWP 
— p. 77—78, BP — N 52 p. 79, KrL — N 51 p. 345, 
rusų k. — KukC — N 50 p. 135—136, perspausdintas 
su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 57 p. 164—166, 
NsLV — N 44 p. 36—38 (dvišakė, kartojamos kai ku
rios eilutės), RzD — I N 57 p. 109.

Variantai: NsLV — N 62 p. 49 (su vertimu į vo
kiečių k.), JLD — I N 435 p. 399—400 (809—811), 
LLV — N 82, p. 49, N 85 p. 50, BsOD — II N 217 p. 
5, SrR — N 166 p. 162.

58. Anksti rytą keldamai
Tekstas čekų k. — CL — p. 84, lenkų k. — p. 79—80, 
perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 
58 p. 166, NsLV — 191 p. 156—157, KIPLD — N 117 
p. 324, RzD — N 58 p. 111.

Variantai: NsLV — N 405 p. 340 (su vertimu į 
vokiečių k.), BzLF — N 36 p. 20—21, JLD — I N 37 p. 
38(97), N 38 p. 39(99), N 39 p. 39(99), N 40 p. 40—41 
(101), N 41 p. 41 (103), KIPLD — N 41 p. 20, N 317 p. 
164, N 319 p. 165.

59. Du brolyčiu mane palydėjo
Tekstas čekų k. — CL — p. 78—79, lenkų k. — ZWP — 
p. 161—162, perspausdintas su vertimu į vokiečių k.
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— KrD — N 59 p. 169, NsLV — N 228 p. 186—187 
(sujungta su 83-čia daina), KrG — N 13 p. 456 (su me
lodija), Brč DB — I N 67 p. 82—83 (su melodija), 
K1PLD — N 108 p. 320, RzD — I N 59 p. 112.

60. Saulytė leidžias, vakars netoli
Tekstas čekų k. — CL — p. 80—81, lenkų k. — ZWP 
— p. 154—155, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. 
— KrD —N 60 p. 170, NsLV —N 229, p. 187—189 (kai 
ką pakeičiant ir praplečiant), Gis — I N 9 p. 248— 
249, K1PLD — N 125 p. 327—327, RzD — I N 60 p. 
113.

Variantai: LLV — N 118 p. 66—67, CLLD — N 
149 p. 298—299 (su vertimu į rusų k. ir melodija), ŠL 
LD — III N 37 p. 28 (harmonizuota)

61. Rūtas sėjau ir gedėjau
Tekstas perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 61 p. 172—174, NsLV — N 86 p. 69—70 
(kai ką pakeičiant), Gis — X N 78 p. 338, KrG — N 
14 p. 456 (su melodija), K1PLD — N 80 p. 306—307, 
RzD — I N 61 p. 114.

Variantai: NsLV — N 83 p. 65—66 (su vertimu i 
vokiečių k.), JSD — I N 307 p. 362 (283—284), N 484 
p. (422), melodijos p. 732[1191 (1237)], BrčDB — I N 
103 p. 138—139 (su vertimu į vokiečių k. ir melodija), 
BPKD — N 31 p. 31, CLLD — N 242 p. 420—421 (su 
vertimu į rusų k. ir melodija), ŠLLD — III N 44 p. 
34 (harmonizuota).

62. Aušrinė svotbą kėlė
Tekstas čekų k. — CL — p. 116—117, lenkų k. — 
ZWP — p. 70—72, KRL — N 29 p. 327, rusų k. — KukC 
— N 29 p. 125—126, perspausdintas su vertimu į vokie
čių k. — KrD — N 62 p. 174—176, NsLV — N 4 p. 
3—4 (kai ką pakeičiant), SchLL — I p. 4—5, LO — N
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1 p. 14, KIPLD — N 141 p. 334, RzD — I N 62 p. 
116, SrR — N 4 p. 14—15, LTR — p. 49 (su melodija).

63. Ai žirge, žirgyti
Tekstas atspausdintas vokiečių k. — Herders Werke 
Vierzehnter Teil Volkslieder. Berlin-Leipzig-Wien-Stutt- 
gart (be datos) N p. 67, čekų k. —CL — p. 33—34f len
kų k.—ZWP — p. 81—83, perspausdintas su vertimu 
į vokiečių k. — KrD — N 63 p. 178—180, NsLV — 
N 141 p. 112—114 (praplėsta: 4 posm. su „kleveliu“ 
ir 4 posm. su „gluosneliu“), Brč DB — I N 104a—1> 
(su melodija), KIPLD — N 56 p. 286, RzD — I N 63- 
p. 119.

Variantai: StDŽ — N 3 p. 10—12 (19—22) su me
lodija p. 138, Gis — N 6 p. 73 [su vertimu į vokiečių 
k.], LLV — N 50 p. 33—34, BzLV — N 58 p. 31 (su 
melodija), JSD — I N 99 p. 90—91 (118), N 49 p. 
46—47 (74), N 163 p. 142 (167—168) melodijos p. 668: 
[294(296)], N 220 p. 187—189 (213), N 662 p. 535— 
556—557)], BsOD — II N 381 p. 163—164, II N 382 p. 
164—165, KIPLD — N 206 p. 104—105, BPKD — N 
42 p. 39.

64. Vedžiau anksti rytužį
Tekstas čekų k. — CL — p. 35—36, lenkų k- — ZWP 
p. 203—204, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. 
— KrD — N 64 p. 180—182, RzD — I N 64 p. 12L 

Variantai: StDZ — N 12 p. (51—55) su melodija p.
—147, DkDŽ — N 12 p. 18—19, NsLV — N 149 p. 140, 
N 382 p. 324 (su vertimu į vokiečių k.), JSD — I N 
96 p. 87—89 (114—116), JSD — II N 482 p. 14(47} 
melodijos p. — 919 [805(843)], N 671 p. 148—149 (313), 
KrG — N 12 p. 456 (su vertimu į vokiečių k. ir me
lodija), NiS — N 364 p. 69, N 1019 p. 201—202, N 
1025 p. 202—203.
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65. Į žvejus josiu
Tekstas atspausdintas vokiečių k. — Herders We*rke 
Vierzehnter Teil. Volkslieder. Berlin-Leipzig-Wien-Stutt- 
gart (be datos), N 5 p. 35—36, lenkų k. — ZWP — 
p. 132—134, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. 
— KrD — N 65 p. 182—184, NsLV — N 93 p. 76—77, 
K1PLD — N 28 p. 284—285, RzD — I N 65 p. 123.

Variantai: NsLV — N 94 p. 77—78, N 408 p. 342 
—343, KbP — N 21 p. 201 (su vertimu į lenkų k. ir 
melodija), BzLF — N 25 p. 15—16, SchLL — IV — 
p. 49—50; JLD — I N 339 p. 327—328 (665—667) 
melodijos p. 905 [747(784)], SrR — N 152 p. 141—142, 
LT — N 56 p. 73 (su melodija),

66. Kai aš tavęs norėjau
Tekstas perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 66 p. 186, NsLV — N 145 p. 116—117, RzD 
— I N 66 p. 125.

Variantai: NsLV — N 300 p. 253—254, BrčDB — 
II N 202 p. 49—50 (su vertimu į vokiečių k. ir me
lodija, II variantas).

67. Duktė mano, Simoniene

Tekstas čekų k. — CL — p. 92—93, lenkų k. — ZWP 
— p. 30—34, KrL — N 56 p. 138—139, rusų k. — KukC 
— N 56 p. 138—139, perspausdintas su vertimu i vo
kiečių k. — KrD — N 67 p. 188—190, NsLV — N 6 p. 
4—6 (įterpti du posmai iš kitos dainos), BrčDB -- I 
N 410 p. 197 (su melodija), SchLL — I p. 9—11, RzD — 
I N 67 p. 126 — 127.

68. Šiandien esme be bėdos
Tekstas čekų k. — CL — p. 100, lenkų k. — ZWP — 
p. 84—85, BP — N 48 p. 87 KrL — N 15 p. 316, rusų 
k. — KukC — N 15 p. 120, perspausdintas su vertimu
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į vokiečių k. — KrD — N 68 p. 192, NsLV — N 26 p.
24, K1PLD — N 148 p. 337, RzD — I N 68 p. 129.

Variantai: NsLV — N 21 p. 20, N 28 p. 25—26 (su
vertimu J vokiečių k.), K1PLD — N 255 p. 136, N
256 p. 137.

69. Vidur jūrių ir marelių
Tekstas čekų k. — CL — p. 58—59, lenkų k. — ZWR 
— p. 86—87, KrL — N 6 p. 303—304, rusų k. KukC — 
N 6 p. 115, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 69 p. 194, NsLV — N 80 p. 64, F — M — N 
56 p. 431—432 (su vertimu į rusų k.), K1PLD —N 165 p. 
345, RzD — I N 69 p. 131.

70. Eikš, mano bernyti
Tekstas čekų k. — CL — p. 13—14, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD —-N 70 p. 196—198, NsLV 
— N 309 p. 261—262 (dvišakė, žymiai pakeista), KrG — 
N 21 p. 459 (su melodija), K1PLD — N 57 p. 297, RzD* 
— I N 70 p. 132.

Variantai: JLD — I N 302 p. 294—295 (599—601), 
melodijos 900 [1716(1786)], N 303 p. 295 (601) melodijos 
p. 900[(1719(1790)], N 304 p. 296(603), N 305 p. 296 
(603—605), N 306 p. 297 (605) melodijos p. 901 [1215 
(1262)], N 314 p. 305—306 (621—623) melodijos p. 902 
[1215(1262)], II N 465 p. 7—8 (25—27), JSD — I N 
437 p. 357 (382) melodijos p. 721 [990(1033)].

71. Ui, ui dieve, dieve mano
Tekstas čekų k. — CL — p. 85—86, perspausdinta# 
KrD — N 71 p. 198—200, NsLV — N 198 p. 162, KIPLI> 
— N 111 p. 321—322, RzD — I N 71 p. 133.

72. Aš vakar, vakaraty
Tekstas čekų k. — CL — p. 21, lenkų.k. — ZWP — 
p. 88—89, perspausdintas su vertimu j vokiečių k. — 
KrD — N 72 p. 200—202, NsLV N 384 p. 325—326^ 
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(kai ką pakeičiant ir praplečiant), KIPLD — N 143 p. 
335, RzD — I N 72 p. 134, SrR — N 154 p. 143 (su ne
žymiais pakeitimais), LTR — p. 50.

73. Ateik, mergyte, pavasarėly
Tekstas čekų k. — CL — p. 3—4, lenkų k. — ZWP — p. 
41, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD 
— N 73 p. 202—204, NsLV — N 97 p. 80, KIPLD — 
N 47 p. 292—293, RzD — I N 73 p. 135, SrR — N 160 
p. 159, LTR — p. 56.

74. Tu, mergyte mano
Tekstas čekų k. — CL — p. 22—23, lenkų k. — ZWP 
— p. 121—123, perspausdintas su vertimu į vokiečių 
k. — KrD — N 74 p. 204—206, NsLV — N 114 p. 92, 
KIPLD — N 37 p. 288, RzD — I N 74 p. 137.

75. Laimė šaukė, laimė rėkė
Tekstas čekų k. — CL — p. 123—124, lenkų k. — 
ZWP — p. 90—92, KrL — N 31 p. 330—331, rusų k. — 
KukC — N 31 p. 127, perspausdintas su vertimu į vo
kiečių k. — KrD — N 75 p. 208, NsLV — N 8 p. 6—7, 
SchLL — I p. 8—9, LO — N 6 p. 28, KIPLD — N 136 p. 
332, RzD — I N 75 — p. 138, CLLD — N 171 p. 328— 
329 (su vertimu į rusų k. ir melodija).

Variantai: JLD — I N 204 p. 205—206 (421—425), 
melodijos p. 891 [1685(1752)].

76. Anksti rytą rytužį pašersiu žirgytį
Tekstas atspausdintas vokiečių k. — Herders Werke 
Vierzehnter Teil. Volkslieder. Berlin-Leipzig-Wien-Stutt- 
gart (be metų) N 3, p. 65—66, čekų k. — CL — p. 101— 
103, lenkų k. — ZWP — p. 93—95, perspausdintas su 
vertimu i vokiečių k. — KrD — N 76 p. 210—212, NsLV 
— N 336 p. 279—280 (kai ką pakeičiant), KIPLD — N 
157 p. 342, RzD — I N 76 p. 139.
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Variantai: DkD2 — N 21 p. 32—33, KbP — N 1 p. 
188—189, N 2 p. 189 (su vertimu į lenkų k. ir melodi
ja), NsLV — N 339 p. 281—283, N 348 p. 281, JLD — 
II N 640 p. 126(269), melodijos p. 940 [1056(1100)], N 
641 p. 126—127 (269—271), melodijos p. 641(1554 
(1616)], K1PLD — N 182 p. 90.

77. Per jūres, per mareles
Tekstas čekų k. — CL — p. 28—29, lenkų k. — ZWP — 
p. 114—115, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 77 p. 212—214, NsLV — N 48 p. 41 (kai ką 
pakeičiant), K1PLD — N 44 p. 291 RzD — IN 77 p. 141.

Variantai: LLV — N 76 p. 46 (bernelių šaka), BsOD 
— N 184 p. 159.

78. Miela saulyte, dievo dukryte
Tekstas čekų k. — CL — p. 128, lenkų k. — ZWP — p. 
51, BP — N 43 p. 81, KrL — N 32 p. 214—215, KukC — 
N 32 p. 127—128, perspausdintas su vertimu į vokiečių 
k. KrD — N 78 p. 214, NsLV — N 1 p. 1, K1PLD — 
N 144 p. 335, LO — N 3 p. 23, RZD — I N 78 p. 142, 
SchLL — I p. 3—4, SrR — N 8 p. 17, LTR — p. 51.

Variantai: SrR — N 18 p. 31.

79. Per beržynėlį, per pušynėlį
Tekstas atspausdintas vokiečių k. — Herders Werke, 
Vierzehnter Teil. Volkslieder. Berlin-Leipzig-Wien-Stutt- 
gart (be datos) N 3 p. 33—34; čekų k. — CL — p. 47— 
48, lenkų k. — ZWP — p . 181—183, perspausdintas su 
vertimu į vokiečių k. — KrD — N 79 p. 216—218, NsLV 
— N 372 p. 315—316 (kai ką pakeičiant), RzD — I N 79 

p. 143.
Variantai: NsLV — N 373 p. 316—317 (su vertimu 

į vokiečių k.), LLV — N 48 p. 122, N 94 p. 122, N 80 
p. 48, N 108 p. 61—62, BzLF — N 11 p. 8, BrčDB — I 
N 88 p. 116—117 (su vertimu į vokiečių k. ir melodija),
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JLD — I N 134 p. 127—128 (269—271), II N 740 p. 
199—200 (415—417), III N 1213 p. 174—175 (345—347), 
N 1216 p. 177—180 (349—353), KIPLD — N 129 p. 61 N 
130 ’p. 61—62, N 131 p. 62—63, N 132 p. 63, N 134 p. 

65, BPKD — N 77 p. 69—70, BsOD — N 191 p. 163— 
164, II N 256 p. 44—45.

80. Gerk, brolyti mylimasis
Tekstas čekų k. — CL — p. 94—95, lenkų k. — ZWP — 
p. 163—164, rusų k. — KukC — N 33, p. 128, perspaus
dintas su vertimu į vokiečių k. — KrD — N 80 p. 220, 
NsLV — N 317 p. 267, KrG — N 20 p. 459 (su melodi
ja), BrčDB — I N 125 a p.179 (su melodija), KIPLD — 
N 97 p. 315, RZD — I N 80 p. 146.

Variantai: NsLV — N 318 p. 267 (su vertimu į vo
kiečių k.), BrčDB — I N 124 p. 176, I N 125 p. 178 (su 
vertimu į vokiečių k. ir melodija), KIPLD — N 335 p. 
171—172, N 420 p. 205—206, BPKD — N 26 p. 27—28, 
NiS — N 479 p. 90.

81. O vakar vakaraty prapuolė mano avatė
Tekstas čekų k. — CL — p. 19—20, lenkų k. — ZWP 
— p. 66—67, KrL — N 33 p. 331, perspausdintas su ver
timu į vokiečių k. — KrD — N 81 p. 220—222, NsLV — 
N 3 p. 3, SchLL — I p. 4, KIPLD — N 142 p. 334—335, 
RzD — I N 81 p. 147.

82. Per kiemelį eidama
Tekstas čekų k. — CL — p. 12, perspausdintas su ver
timu į vokiečių k. — KrD — N 82 p. 222—224, NsLV 
— N 115 p. 92—93, KIPLD — N 31 p. 286, RzD — I N 
82 p. 148.

83. Ten daržely žydi myronačiai
Tekstas atspausdintas vokiečių k. — Herders Werke. 
Vierzehnter Teil. Volsklieder. Berlin-Leipzig-Stuttgart (be 
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datos) N 4 p. 34—35, čekų k. CL — p. 63, lenkų k. — 
ZWP — p. 171—172, KrL — N 24 p. 322—323, rusų k. 
KukC — N 24 — p. 123—124, perspausdintas su verti
mu į vokiečių k. — KrD — N 83 p. 224—226, NsL — N 
228 p. 186—187 (sudurta su 59 daina), BrC DB — I N 
67 p. 82 83 (su melodija), KrG — N 13 p. 456 (su me
lodija), KIPLD — N 131 p. 330, RzD — I N 83 p. 149.

Variantai: KIPLD — N 213 p. 108—109.

84. Žemynėle, žiedeklėle
Tekstas čekų k. — CL p. 120—122, lenkų k. — ZWP — 
p. 135—137, KrL — N 25 p. 323—324, KukC — N 25 p. 
124, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — KrD—- 
N 84 p, 226—228, NsLV — N 7 p. 6, SchLL — I p. p. 
10—11, LO — N 2 p. 19, KIPLD — N 170 p. 348, RZD — 
I N 84 p. 151, SrR— N 10 p. 18.-

85. Bėk, bėk, valtele
Tekstas čekų k. — CL p. 95—97, lenkų k. — ZWP — 
p. 184—186, KrL — N 10 p. 311, rusų k. — KukC — 
p. 117—118, perspausdintas su vertimu į vokiečių k. — 
KrD — N 85 p. 230—232, NsLV — N 379 p. 321—322, 
LO — N 7 p. 32, KIPLD — N 166 p. 346, RzD — I N 
85 p. 152.



ŽODYNĖLIS

akrutas, -o (si.) — laivas
Armiselė, -ės — moters tikrinis vardas
baragėlis, -io (si.) — (laivo) denis
barborėlis, -io (si.) — vytinis, iš vytelių pintas botagas
batis, -čio (si.) — kuršis, draugas
būras, -o (germ.) — valstietis, sodietis, baudžiauninkas 
burnotas, -o (si.) — raudonai žydinti gėlė
burtikas, -o (si.) — kaspinas, apsiuvas
čėsnis, -io (si.) — vaišės, pokylis
čiepas, -o (si.) — skiepas
Danskas, -o — Gdanskas (Dancigas), Lenkijos Liaudies Respub

likos uostas Vislos žiotyse
dingos — dingojęs, rodos
dyrinti, -a, -o — slampinėti, vilktis
etmonas, -o 1. XVI—XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš

tystėje — karo vadas. 2. XVI a. pabaigoje Ukrainoje — 
renkamasis kariuomenės vadas Zaporožėje, paskui — Uk
rainos valdovas

įčiunčinti, -a, -o — sunkiai įvilkti
ištyrinti, -a, -o — įeiti pamažu, atsargiai, pagarbiai
įuma — jūsų
katrul, kurlink, į kurią pusę
kovoti, -ja, -jo (si.) — slėpti, priglausti
kopininkas, -o — kopų gyventojas
kuoras, -o — bokštas, atstojąs kalėjimą
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lanktatė, -ės — prietaisas siūlams į gijas lenkti 
lenciūgatis, -čio (si.) — grandinėlė 
Marigėlė, -ės — Marijėlė (tikrinis mažybinis vardas) 
marginė, -ės — margas sijonas 
mastas, -o (germ.) — laivo stiebas 
medėjas, -o — medžiotojas 
misa, -os — nerūgęs alus, rūgštymas 
meironas, myronas — gėlė, čiobrelis 
mama — mūsų 
mundieratė, -ės — sermėgaitė, milinėlė 
padūmos, -o — marių vidurys ar gylis (dainos žodis, buvęs pa

čiam dainininkui ne visai aiškus, žiūr. Fr. Kurschat, Littau- 
isch-deutsches Wdrterbuch, 284) 

pagentainis, -io — tolimas giminaitis 
pavartė, -ės — langinė 
pavilbinti, -a, -o — pavilioti 
parvedinykai, — vestuvininkai, kurie nuotaką ir jos kraitį nu

lydi pas jaunąjį
perynos (si.) — patalai, duknos 
prova, -os (si.) — teisminė byla 
pūčka, -os (si ) — patranka, šautuvas 
rinčvynatis, -čio — Reino vynas 
styrininkas, -o (germ.) — vairininkas 
straįužė, -ės — stonia, kūtė, tvartas 
stukis, -io — šūvis 
svodba,-os (si.) — vestuvės 
šeirys, -io— našlys 
šiluogėlė, -ės — šilauogė (mėlynė) 
šeštokas, -o — sidabrinė 6 grašių (1/5 auksino) moneta 
šiūruoti, -uoja, -avo (sL) — šveisti 
šūba, -os (si.) — kailiniai 
tymonas, -o — darželiuose auginami kvepiantieji vaistiniai ir 

prieskoniniai augalai
trečiokas, -o — smulki moneta, dvigubas denaris 
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tūžba, -os (si.) — liūdesys, sielvartas, širdgėla 
umaras, -o — vėjo gūsis, audra.
vaiskas, -o (si.) — kariuomenė 
vartas, -o (si.) — miško sargas 
vėlukas, -o — vėliava
vengru jai — vengrai
vienertė, -ės — vienturtė
viernas, -a (si.) — ištikimas
viežlybas, -a (si.) — nuoširdus, nuolankus 
vindatis, -čio — ratelis 
vivingrus, -i — labai vingrus
žakelis, -io (germ.) — maišelis 
Žalnierius, -iaus (si.) — karys 
žeglelis, -io (germ.) — burė



DAINŲ RINKINIO 
TURINYS

1. Kraitis (Aš motužės mylimosios vienertė dukry
tė) — iš Piktupėnų apyl. prie Tilžės...................... 2

2. Mergatė prie girnų (Ūžkit, ūžkit,. mano gimatės!) — 
Iš Valterkiemio apyl. prie Gumbinės.................... 6

3. Ežeras užšalo (O tai dyvai, didi dyvai buvo) — Iš 
Pliviškiemio apyl. prie Įsruties..................................... 10
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