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P R A T A R M Ė

Tarybų Lietuvoje, kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje, sparčiai 
vystantis sociaiistinei kultūrai, tolydžio kyla susidomėjimas 
liaudies poetine kūryba. Dėl to yra būtina pateikti tarybinei 
visuomenei platesnių tautosakos leidinių.

Ligi šiol dar nėra išsamesnio lietuvių tautosakos leidinio, 
apimančio pagrindines lietuvių tautosakos rūšis ir žanrus bei 
ryškesnes tematines jų grupes. Kai kurių žanrų tautosakos kū
rinių (pvz., kalendorinių švenčių ir apeigų dainų, emigrantų 
dainų, raudų, formulinių pasakų, pasakų be galo, mįslių, mink- 
lių ir kt.) iš viso tepaskelbta gana nedaug, ir todėl jie tebėra 
neprieinami platesniam skaitytojų ratui. Pokario metais išleis
tieji vienatomiai antologiniai lietuvių tautosakos rinkiniai yra 
palyginti mažos apimties ir negali atskleisti viso lietuvių liau
dies poetinės kūrybos įvairumo bei turtingumo. Tad skaitan
čioji visuomenė neturi iš ko susidaryti pilnesnio lietuvių 
tautosakos vaizdo.

Tai spragai užpildyti ir skiriamas šis „Lietuvių tautosakos" 
penkiatomis, į kurį įeina geriausieji ir populiariausieji lietuvių 
tautosakos visų pagrindinių žanrų kūriniai. Nors šis leidinys 
yra rinktinės pobūdžio, tačiau jis kartu skiriamas ir folkloristi
kos mokslo reikalams. Todėl jis aprūpinamas įvadiniais straips
niais, būtiniausiais paaiškinimais (apie tautosakos kūrinio 
užrašymo laiką, vietą, pateikėją, žanrą bei funkciją ir kt.), 
žodynėliais, pateikėjų ir tekstų bei melodijų užraš̂ dojų są 
rašais.

Atskiri šio leidinio tomai pagal spausdinamos medžiagos 
rūšis paskirstyti taip: pirmą ir antrą tomus sudarys dainuoja
moji tautosaka, trečią ir ketvirtą — pasakojamoji tautosaka, 
penktą tomą — smulkioji tautosaka. Atskiruose tomuose spaus
dinami tautosakos kūriniai smulkiau grupuojami pagal atitin
kamas jų žanrines ypatybes, remiantis šiuo metu turimais

5



duomenimis apie juos. Antai į pirmą tomą dedamos daugiausia 
senosios tradicinės lietuvių liaudies dainos, susijusios su vieno
mis ar kitomis apeigomis bei papročiais. Antrą tomą sudarys 
dainos, neturinčios apibrėžtos funkcinės paskirties, ir raudos. 
Trečias tomas skiriamas gausingiausioms ir seniausias tradici
jas turinčioms pasakoms — gyvulinėms ir stebuklinėms.

Kiekvieno žanro viduje medžiagą stengiamasi grupuoti, 
atsižvelgiant į tematinį kūrinių panašumą bei chronologinį jų 
išsivystymą, nors, nesant išsamesnių mūsų folkloro tyrinėjimų, 
tiksliai periodizuoti lietuvių tautosaką dar yra sunku. Dai
nuojamoji tautosaka leidiniui yra atrinkta ir suskirstyta į žan
rus, panaudojant LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute sudaromą sisteminį dainuojamosios lietuvių tautosakos 
katalogą.

Visi šio leidinio tomai numatomi maždaug vienodos apim
ties, kiekvienas apie 35—40 spaudos lankų.

Visa medžiaga leidiniui atrenkama tiek iš spausdintų, tiek 
ir iš rankraštinių šaltinių (iš lietuvių tautosakos rankraštyno, 
saugomo LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute), 
atsižvelgiant į kūrinių idėjinę bei meninę vertę. Atskirais atve 
jais, kai rankraštiniuose šaltiniuose randama vertingų varian
tų, jie dedami greta jau plačiai žinomų tautosakos kūrinių 
tekstų. Visi kūriniai spausdinami pagal vieną kurį nors užra
šymą. Tekstai redaguojami pagal dabartinės literatūrinės lie
tuvių kalbos rašybos ir skyrybos normas, išlaikant originalo 
žodyną, archaines, tarmines ir kitas morfologines formas kūri
nio meninei struktūrai išsaugoti. Atskirų tautosakos rūšių kū
rinių redagavimo laipsnis ir pobūdis yra kiek skirtingas. Dainos 
redaguojamos labai nežymiai, tuo tarpu daugumas pasakų dėl 
jų kalbos archajiškumo, dialektizmų gausumo ir kai kuriais at
vejais dėl nepakankamos užrašymo kokybės reikalauja kiek 
didesnio kalbinio bei stilistinio redagavimo.

Dainuojamosios tautosakos kūriniai, kurie turi užrašytas 
vertingas melodijas (pvz., dainos, dainuojamieji pasakų intar
pai ir kt.), spausdinami su melodijomis. Dainų melodijos deda
mos kiekvieno tomo pabaigoje, po tekstų.

Šis penkiatomis yra pirmas tokios apimties apibendrinamo
jo pobūdžio lietuvių tautosakos leidinys. Jame išsamiau, negu 
bet kuriame kitame ligi šiol išėjusiame antologiniame lietuvių 
tautosakos leidinyje atskleidžiama idėjinė ir meninė lietuvių 
tautosakos vertė bei įvairumas. Tad reikia tikėtis, kad šis 
leidinys bus naudingas lietuvių liaudies poetinės kūrybos ty
rinėtojams, dėstytojams, mokytojams, studentams, mokslei
viams, saviveiklos kolektyvų dalyviams ir apskritai visai pla
čiajai lietuvių tautosaka besidominčiai visuomenei.
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,,Lietuvių tautosakos" pirmo tomo medžiagą spaudai pa
ruošė V. Barauskienė (darbo, kalendorinių liaudies švenčių ir 
apeigų, mitologinės, krikštynų, šeimos gyvenimo ir vaikų dai
nas) ir B. Kazlauskienė (vestuvines dainas bei dainas apie gy
vūniją ir augmeniją). Melodijas spaudai paruošė B. Uginčius. 
Tekstus redagavo filol. m. kand. Amb. Jonynas. Žodynėlį su
darė K. Aleksynas. Aptariant šio tomo medžiagą bei paruo
šiant ją spaudai, dalyvavo ir kiti LTSR MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Tautosakos sektoriaus darbuotojai.





Lietuvių liaudies 
dainos

(Darbo, kalendorinės, 
šeimos apeigų, 
vestuvinės, 
vaikų dainos ir kt.)

1

Lietuvių dainuojamoji tautosaka labai turtinga, įvairi ir 
turi didelę poetinę bei muzikinę vertę. Ne be pagrindo liaudies 
dainos laikomos vertingiausia mūsų tautosakos dalimi. Jos yra 
pelniusios Lietuvai dainų šalies vardą, išgarsinusios ją toli už 
mūsų krašto ribų. Liaudies dainos turėjo esminio poveikio lie
tuvių rašytinei literatūrai, ypač poezijai, profesinei muzikai, 
jos įėjo ir į kitas kultūros sritis kaip reikšmingas idėjinis ir me
ninis komponentas. Dėl to nenuostabu, kad jau nuo pat lietuvių 
tautosakos rinkimo ir leidimo pradžios dainoms skiriama dau
giausia dėmesio.

Pradedant pirmaisiais lietuvių dainuojamosios tautosakos 
užrašymais XVII a., ligi šių dienų yra surinkta labai daug liau
dies dainų. Vien tik Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute saugoma daugiau kaip 200 000 
visų žanrų dainų ir jų variantų. Nemaža dainų yra sukaupta 
ir kituose respublikos rankraštynuose bei bibliotekose. Apie 
10 000 dainų yra paskelbta įvairiuose rinkiniuose, žurnaluose, 
laikraščiuose. Tačiau ligi šiol dainuojamoji tautosaka buvo 
skelbiama daugiau atsitiktinai, o ne ją apibendrinant. Iki šiol 
nebuvo išleista nė vieno lietuvių liaudies dainų rinkinio, kuris 
pilnutinai atspindėtų mūsų dainų idėjinį-meninį įvairumą ir 
duotų visų žanrų dainų būdingiausių pavyzdžių. Tai pirmą kar
tą daroma, spausdinant šį leidinį. Tokį leidinį parengti pasidarė 
įmanoma tik tarybiniais laikais, kai atsirado galimybė susiste
minti bei sukataloguoti daugumą lietuvių liaudies dainų, iki 
šiol tebesančių rankraščiuose.

Dainoms skiriami du pirmieji ,,Lietuvių tautosakos" tomai. 
Juose spausdinamos dainos atrinktos daugiausia iš lietuvių 
tautosakos rankraštyno ir tik nedidelė jų dalis — iš spausdin
tų šaltinių. Jos čia skirstomos, kaip ir tarybinių folkloristų
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parengtame sisteminiame lietuvių dainuojamosios tautosakos 
kataloge, tematiniu-funkciniu pagrindu. Pirmajame tome spaus
dinami seniausieji dainų žanrai: darbo, mitologinės, kalendori
nių liaudies švenčių bei apeigų, krikštynų, vestuvinės, šeimos 
gyvenimo, vaikų dainos ir dainos apie gyvūniją bei augmeniją. 
Visų kitų žanrų dainos dedamos ,,Lietuvių tautosakos" II tome.

Liaudies dainos visų pirma yra skirtos dainuoti, o ne skaityti, 
kaip kad rašytinė poezija. Tad liaudies dainos visumą sudaro 
tekstas ir melodija, kuri taip pat yra vertingas lietuvių liaudies 
kultūros reiškinys. Tačiau ir vien dainų tekstas, jų žodinė- 
poetinė išraiška taip pat turi didelės pažintinės bei meninės 
reikšmės. Todėl liaudies dainos yra vertingas poetinės kūrybos 
šaltinis, kuris teikia idėjinio-estetinio pasigėrėjimo tiek dai
nuotine, tiek ir skaitytine forma. Užtat liaudies dainų rinkiniai, 
kai kada spausdinami ir be gaidų, jau seniai pasidarė viena 
iš mėgstamiausių poetinės literatūros rūšių, o dainų idėjinis- 
tematinis turinys tapo svarbiu specialių mokslinių tyrinėjimų 
objektu, kurio nušvietimas padeda mums geriau pažinti gimtojo 
krašto praeitį, liaudies buitį, pasaulėžiūrą, jausmus, intere
sus ir siekimus, turi didžiulės ideologinės bei auklėjamosios 
reikšmės.

2

Darbo dainos yra viena iš seniausių tautosakos rūšių. Jos 
vaidino ypač svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, padėdamos 
organizuoti darbą, lengvindamos jį, o savo idėjiniu-tematiniu 
turiniu iškeldamos darbo, kaip žmonių visuomenės pagrindinės 
gyvenimo sąlygos, reikšmę.

Darbo procesai, natūralus jo ritmas turėjo didžiulės reikš
mės darbo dainų ir visos liaudies poetinės kūrybos atsiradimui 
bei formavimuisi.

Mus pasiekusios lietuvių liaudies darbo dainos yra feoda
lizmo ir kapitalizmo laikų valstiečių dainos. Jose atsispindėjo 
įvairūs žemės ūkio darbai, tad jos ir skirstytinos pagal natū
ralią žemės ūkio darbų eigą. Šiame ,.Lietuvių tautosakos" tome 
pirmiausia yra dedamos lauko darbų, o paskui — namų dar
bų dainos.

Darbo dainos Lietuvoje buvo kuriamos ir gausiausiai gyva
vo feodalizmo laikais, vyraujant primityviam rankų darbui. 
Artėjant į naujuosius laikus, atsirandant tobulesniems darbo 
įrankiams ir imant vartoti žemės ūkyje mašinas, senosios darbo 
dainos nebetiko dainuoti darbo metu ir pradėjo nykti. Darbo 
dainų nykimą greitino kapitalizmo vystymasis Lietuvos kaime, 
grupinių sodžių skirstymasis į vienkiemius. Ryšium su tuo 
nyko kaime kolektyviniai darbai, kuriuos dirbant, daugiausia
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ir būdavo dainuojama. Dėl to daugelis dainų atitrūko nuo vie
no ar kito konkretaus darbo ir virto bet kada dainuojamomis 
lyrinėmis dainomis darbo tematika.

Lauko darbų ciklas žemės ūkyje prasideda arimu. Arimo 
dainų užrašyta nedaug, lyginant su kitais darbo dainų žanrais. 
Tačiau poetiniu atžvilgiu jos yra vienos iš meniškiausių lyrinių 
lietuvių liaudies dainų. Štai kaip patraukliai, šviesiai, optimis
tiškai vaizduojamas pats arimas:

7ai gražiai aria 
Alano /aunas bernelis, —
Oi, iai švyiruo/a 
Plieniniai noragėliai,

Oi, iai švyiruo/a 
Piieniniai noragėiiai,
Oi, iai baubuo/a 
Paišie/i /auieiiai.

f2J*

Arimo dainos darbą kartais atspindi su etnografiniu tikslu
mu: sakoma ariant jaučiais, žagre, rečiau „plieniniais noragė- 
liais". Apskritai iš šių dainų dvelkia feodalinio kaimo buitis, 
jo gyvenimo sandara. Antai dainoje (3) sakoma, kad bernelis 
pasikinkė jaučius ir išėjo arti; nesulaukęs atnešant pusryčių, iš
silaužė rykštę ir norėjo už tai bausti „valios panelę", bet ši 
teisinasi pusryčių neatnešusi todėl, kad pamigusi tamsiame 
svirnely, nes nemačiusi saulelės tekant, piemenėlių bandą ge
nant. Dainos detalės apie pusryčių nešimą, bandos ginimą rytą 
labai primena Lietuvos kaimo buitį, aprašytą kad ir M. Katkaus 
„Balanos gadynėje". Kai kurios arimo dainos dar iki šiol tebe- 
dainuojamos ariant. Tai nurodo ir patys dainininkai (žr. 1 dai
nos paaiškinimą).

Arimo dainose neretai apdainuojami ir jaunimo santykiai, 
bernelio ir mergelės meilė. Arimas dažnai vaizduojamas per 
mylinčios mergelės jausmus, ir tai teikia šioms dainoms ypač 
švelnaus lyriškumo.

Daug daugiau yra šienapiūtės dainų, į kurias įeina šieno 
piovimo ir grėbimo dainos. Dažnoje dainoje apie šieno piovimą 
ir grėbimą dainuojama kartu. Šiaip šieno grėbimo dainos yra 
graudesnės už šieno piovimo, jose neretai dominuoja našlai
tės paveikslas. Kaip arimo dainų pagrindinė tema yra paties ari
mo apdainavimas, taip šienapiūtės dainose dažniausiai apdai
nuojamas šieno piovimas ir grėbimas. Šienavimas vidurvasarį, 
gražiausiu metų laiku, kada diena ilgiausia ir oras šiltas bei

* Skliausteliuose pažymimas šio tomo dainos eilės numeris.
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giedras, o gamtoje viskas žydi ir tarpsta, buvo toks darbas, 
kuris teikė valstiečiui ne vien fizinį nuovargį, bet ir moralinį 
pasitenkinimą bei džiaugsmą, davė puikią progą stebėti gamtą 
ir pajusti gimtojo krašto grožį. Tokią nuotaiką dainose atspin
di šieno piovimo vaizdai: šienaujama plačiose, lygiose lankose, 
plaunama žydinčios pievos — raskilėliai, dobilėliai ir kitos žo
lės— plieniniu skambančiu dalgiu, šienas grėbiamas meniškai 
išrašytu grėbliu. Yra dainų (14, 15), kuriose apdainuojami visi 
darbai, susiję su šieno apdorojimu, pradedant jo piovimu ir 
baigiant sušėrimu. Be to, tiek žydinčių pievų, tiek šienapiūtės 
darbų vaizdai dainose dažnai perteikiami personifikuotu dobilo 
ar kurios kitos gražiai žydinčios žolės įvaizdžiu.

Šienapiūtės dainose gana dažna meilės tematika (9, 13, 19, 
20, 23). Būdinga tai, kad šiose dainose jaunimo jausmai yra 
reiškiami pagrindiniais, populiariausiais šienapiūtės dainų 
vaizdais bei įvaizdžiais. Antai dainoje „Ein brolelis per lanke
lę" (9) apdainuojamas brolelis lankoje su plieno dalgiu, jis žada 
kirsti dobilą, juo kaišyti kepurę ir tada vilioti mergelę.

Šviesios nuotaikos kupinoms šienapiūtės dainoms meilės 
tematika kontrastingos yra karo tematikos dainos. Jos apdai
nuoja liūdintį brolelį, nes jam reikia „išjoti, išvandravoti į di
džiąją vainelę" (26). Niūri feodalinių laikų tikrovė šienapiūtės 
dainose iškyla rekrutų gaudymo vaizdavimu. Antai sūnelį, be
plaunantį „žalią lanką, baltą dobilėlį", užpuola gaudytojai:

Vienas puoiė prie rankelių,
Rankeles surišo,
Aniras puoiė prie ko/ėiių,
Panieiius uždė/o,
Aniras puoiė prie ko/eiių,
Panieiius uždė/o.

f25J

Rekrutų gaudymo vaizdai rodo, kad šios dainos priklauso 
XIX a. pirmajai pusei. Jos atspindi liaudies neapykantą ne tik 
rekrutų karo tarnybai, bet ir feodaliniam dvarui, nes gaudy
tojai yra ,,ponas vaitas, raštininkas, poris tijūnėlių". Kai ku
riose dainose (22) prasiveržia antifeodalinės nuotaikos, kai 
raginama vytis ir kardais nukirsti ponus bajoraičius.

Šienapiūtės dainose labai mėgstami priedainiai. Ypač dažnas 
priedainis va/io, kuris dainuojamas lėtai, tęsiamai ir atliepia 
plačių laukų ir apskritai visos šienapiūtės nuotaikai. Dėl to 
šienapiūtės dainos dar vadinamos valiavimais.

Turtingiausią darbo dainų grupę sudaro rugiapiūtės dainos. 
Tai ir natūralu, nes rugiapiūtė yra vienas iš svarbiausių lauko 
darbų. Nuo rugių derliaus seniau žymiu laipsniu priklausė
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valstiečio gerovė, kadangi iš rugių buvo gaminamas vienas 
iš pagrindinių maisto produktų — duona. Feodalizmo laikais, 
kada daugiausia buvo sukurta ir dainuota rugiapiūtės dainų, 
rugius plaudavo moterys primityviais įrankiais — piautuvais. 
Sunkus moterų rankų darbas atsispindi daugelio rugiapiūtės 
dainų turinyje. Tai suteikė graudumo, liūdnumo atspalvį beveik 
visoms rugiapiūtės dainoms.

Rugiapiūtės dainų tematika yra dvejopa. Vienose iš jų ap
dainuojamas rugių piovimas, o kitose jo visiškai neminima.

Rugių piovimas dainose meniškai reiškiamas bėgančio, va
romo rugių baro įvaizdžiu, pavyzdžiui:

— Bėk, bareJJ bareJėJJ,
GaJaa Jauko;

Veja Jave, bar e Jė Ji,
Mergos marčios.

— Ag uebi/au, ag nebijau 
Mergų marčių,

Ag iik bijau, ag iik bijau 
Juodo debesio.

Nuo marieJių, nuo mergeJių 
Pabėgėsiu,

Nuo juodojo debesėJio 
Pas Jo vėsiu.

f30J

Kai kuriose rugiapiūtės dainose (54) darbo fone vaizduojami 
patriarchalinės šeimos santykiai, vyro tėvų neapykanta mar
čiai: šešuras, vaikščiodamas pabarėmis, prašo saulelę, kad ji 
ilgiau nenusileistų, kad marti daugiau rugių nuplautų. Perso
nifikuotu saulės įvaizdžiu dainose (57) reiškiami ir ūkiniai 
interesai: saulė leisdamosi žiūri, ar daug pripiauta rugių, pri
statyta gubų.

Rugiapiūtės dainose, kuriose rugių piovimo visai neminima, 
reikšmingą vietą užima meilės bei vedybų tema. Nors šių dainų 
turinys ir nerodo ryšio su rugiapiūte, tačiau jų funkcinis ilgos 
tradicijos būdu susidaręs priklausymas rugiapiūtės dainoms yra 
neabejotinas. Tą patvirtina ir šių dainų pateikėjai (žr. 36, 40— 
42 ir kitų dainų paaiškinimus). Meilės ir vedybų tematikos ru
giapiūtės dainose labai mėgstami gamtos vaizdai, dažnai per
augą į atskiras savarankiškas dainos šakas (pavyzdžiui, 34 dai
noje yra laputės—'kiškelio ir mergelės — bernelio šakos, 
35 dainoje — povėlio ir mergelės šakos, 37 dainoje — kanapėlės 
ir dukrelės šakos, 39 dainoje — eglelės ir dukrelės šakos ir 1.1 ).
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Šeimos gyvenimą atspindinčiose rugiapiūtės dainose vaiz
duojami tėvų ir vaikų santykiai (46), pabrėžiama sunki marčios 
dalia patriarchalinėje šeimoje (51), šiltai ir su užuojauta dai
nuojama apie našlaitę (50) ir kt.

Rugiapiūtės dainose pasitaiko ir karo motyvų. Antai grau
džios nuotaikos dainoje (47) sakoma, kad motinėlė devynis sū
nus išleido į karą, o jai liko tik duktė galvai priglausti. Kitoje, 
pakilesnės, optimistiškesnės nuotaikos dainoje (48) broliukas 
raginamas viena ranka imti žirgą, o kita — kardą.

Rugiapiūtės dainose darbas traktuojamas dvejopai. Vienose 
iš jų rugiapiūtė vaizduojama pakiliai, kitose, priešingai, pabrė
žiamas darbo sunkumas pono valdose. Pastarosios dainos turi 
aiškų antifeodalinį pobūdį. Jose visų pirma nurodoma, kad dir
bama feodaliniame dvare, pavyzdžiui:

Pjovė pjovė,
Pjovė pjovė pjovė/ėJės 
Aukštam kalne,

Aukšįam kalrje,
Aukš/am kalne, patvarkė —
Nan/am dvare.

(32J

Šios rūšies dainose dainuojama, jog ponas neleidžiąs darbi
ninkės namo, nors jau ir saulė nusileido, ir rasa nukrito, 
o namuose visi laukia nuvargusios piovėjos, kurios ,,galvelė pri- 
silingavo", ,,rankelės prisikrutėjo", ,,peteliai labai privargo", 
„kojelės prisivaikščiojo" (58—60). Iš šitų dainų dvelkia neapy
kanta ponams ir jų padėjėjams. Jose, pavyzdžiui, teigiama, 
kad ponas rugių piovėją vis tiek turės paleisti namo, nes jeigu 
jis nepaleis, tai „paleis mane saulelė", „vakarinė žvaigždelė" 
(60). Apie pristovą sakoma, jog jis ne kalba, o lojojasi, arksi 
(58); vilkas prašomas, kad nuneštų tijūną:

BėA, vilkeli, pro barq,
Rūla žallo/1,
Rūlele žallo/1,

Nešk, vilkeli, įl/ūnq,
Rūla žallo/1,
Rūlele žallo/1.

f59)

Rugiapiūtės dainų tematika nesiriboja nurodytais motyvais. 
Kai kuriose dainose (61) yra ir mitologinių elementų. Jumoris
tinio pobūdžio dainose (38, 62, 63), pritaikytose konkrečioms

14



vietos sąlygoms, minint atskirų kaimų pavadinimus, pajuokia
ma to ar kito kaimo jaunimas, blogi javai, nevaišingų šeiminin
kų talka, nelinksmos piovėjos ir pan.

Rugiapiūtė paprastai baigdavosi pabaigtuvių apeigomis, ku
rių esminė dalis būdavo pabaigtuvių vainiko pynimas, jo neši
mas namo bei įteikimas šeimininkams. Pabaigtuvių vainikas, 
nupintas iš rugių varpų (arba rugių pėdas), dainose vadinamas 
jevaru, /ovaru.

Dainose, dainuotose, nešant vainiką iš laukų namo ir įtei
kiant jį šeimininkams, poetizuojamas vainiko grožis, reiškiama 
pagarba rugiams (64, 67), kalbama apie rugiapiūtės darbo sun
kumą (65).

Tiek daugelyje rugiapiutės dainų, tiek ir kai kuriose dai
nose, dainuotose, nuimant avižų derlių, apie patį darbą neuž
simenama (71—74). Jose vystoma meilės bei vedybų tematika, 
apdainuojami bernelis ir mergelė. Nustatyti šių dainų funkcinį 
priklausomumą padeda ne tiek jų turinys, kiek melodija. Ta
čiau yra ir tokių avižapiūtės dainų, kuriose suminimi kone visi 
avižų auginimo ir derliaus dorojimo etapai. Antai sutartinėje 
trejinėje (70) suasmenintu avižos įvaizdžiu apdainuojama jos 
sėjimas, akėjimas, augimas, piovimas, rišimas, krovimas, par
vežimas, kūlimas, malimas ir net valgymas.

Grikių rovimo dainose (76,77) apie patį darbą taip pat nieko 
neužsimenama. Kad dainos priklauso šiai grupei, nustatoma tik 
iš dainininkių paaiškinimų.

Viena iš pagrindinių Lietuvoje auginamų žemės ūkio kultūrų 
buvo linai. Tad nemažai yra ir dainų apie linų darbus. Be to, 
linų rovimo ir ypač kūlimo talkos teikė puikių sąlygų žmonėms 
susiburti ir dainuoti.

Visose linų rovimo dainose daugiau ar mažiau atsispindi 
linų apdorojimo darbai. Dažniausiai toje pačioje dainoje išskai
čiuojamas bemaž visas ilgas linų auginimo ir apdorojimo darbų 
ciklas. Kai kuriose dainose (82, 83, 85, 86) minimi visi darbai 
nuo pat dirvono suarimo linams sėti iki linų mynimo ir drobių 
baltinimo. Dainose ne tik apdainuojami linų apdorojimo darbai, 
bet ir su meile bei pasididžiavimu kalbama apie tuos daiktus, 
kurie iš jų bus padaryti. Dainose (78) pabrėžiamas linų didumas 
ir gražumas: jie vadinami „stuomeninkais", sakoma, kad iš jų 
pluošto bus plonos drobės, iš žiedų — rankovėlės. Kai kuriose 
dainose (80) linų auginimo ir jų apdorojimo vaizdai piešiami 
Per bernelio ir mergelės santykius, per jų meilės jausmus. Pa
vyzdžiui, bernelis sėja linus ,,ant mergelės dalelės", o mergelė 
juos rauna.

Linų rovimo dainose, kaip ir kituose darbo dainų žanruo
se, didžiai vertinamas darbas bei darbininkas ir pašiepiami tin
giniai. Antai jumoristinėje dainoje (81) pajuokiama tinginė
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mergelė, kurios linai neravėti dėl to, kad „anksti rytą gaili rasa, 
vidurdienį labai šilta, o vakare uodai kanda".

Į linų rovimo dainas labai panašios kanapių rovimo dainos 
(88, 89). Jose taip apdainuojama kanapė, kaip linų rovimo daino
se — linas.

Nemažą darbo dainų dalį sudaro ganymo dainos. Šiose dai
nose dažni yra priedainiai rido, generafia, raVia, rofia, ralio, 
ėd ralio. Turint galvoje tai, kad šios dainos paprastai yra trum
pos (tik 4 eilučių), priedainiai jose užima žymią vietą. Dėl to 
šitokios ganymo dainos dar vadinamos raliavimais. Priedai- 
niai-raliavimai dainoje turi ne vien meninę paskirtį. Jie buvo 
dainuojami taip pat ir gyvuliams tvarkyti: į krūvą sušaukti, 
suguldyti, namo parvaryti, į laukus išginti. Kai kuriose dainose 
(102) priedainiai rodo, kad ganymo dainos tikrai yra darbo dai
nos; jie taip pat liudija ganymo dainų senumą.

Ganymo dainas pagal tai, kas jas dainuodavo ir apie ką jose 
dainuojama, galima skirti į piemenų (vaikų) ir į naktigonių 
(suaugusiųjų) dainas. Pastarosios savo ruožtu dar skirstytinos 
į jaučių ganymo ir į arklių ganymo dainas.

Ganymo dainose, kurias dainuodavo daugiausia vaikai, atsi
spindi sunkus piemenėlio gyvenimas. Piemenėlis — skriaudžia
mas, išnaudojamas feodalizmo ir kapitalizmo laikui darbo žmo
nių, vargingųjų valstiečių vaikas, priverstas jau iš mažens 
užsidirbti duonos kąsnį. Užuojautos piemenėlis juo labiau ver
tas ir dėl to, kad jis mažas, — kaip vienoje dainoje (99) sakoma: 
vakar gimė, šiandien jau gano. Jis gena karves „anksti rytelio", 
„da be saulutės" (97), ganydamas braido po rasas ir balas (121). 
Jo kojelės neautos, burnelė neprausta, galvelė nešukuota; bur
ną jam nupraus ašaros, kojas apaus purvas, o galvą iššukuos 
eglinė šaka, — vaizdingai sakoma dainoje (98). Piemenėlių 
vargo priežastis yra ir blogas oras, ypač lietus, todėl jie šau
kiasi šiltos saulutės, prašo debesų praeiti pro šalį (110—113). 
Lietumi piemenėliai patenkinti dažniausiai tik todėl, kad lyjant 
galima ginti gyvulius namo (106).

Iš dainų matyti, jog piemenėliai stengiasi kuo geriau priga
nyti karves, kad jos duotų daugiau pieno, kad būtų pakankamai 
sviesto, sūrio (91—95 ir kt.). Tokių dainų turinyje atsispindi 
ne tik ūkinės gerovės siekimas, diegiamas vaikui jau iš mažens, 
bet ir senovinis tikėjimas magiška žodžio galia, pasireiškiąs 
karvių raginimu geriau priėsti ir duoti daugiau pieno — puody
nę, pilną kibirą, net kubilą (93).
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Žaismingos yra jumoristinės piemenų dainos, paremtos jose 
apdainuojamų įvaizdžių kontrastiškumu, pavyzdžiui:

Li/o li/o befus 
Per Aara/iaus piefus.
Karaims mirė,
Karalienė verRė,
Karaiiū^čiai RzierRė.—
Kiauiė duobę Rasė,
Ožka grabų dirbo,
Gaidys giedo/o,
Višia apraudo/o.

fi07)

Jumoristinėse piemenų dainose nėra aštrios pašaipos, sar
kazmo, o vyrauja švelni, atlaidi pajuoka, dažniausiai reiškiama 
piemenų buities vaizdais (104, 109, 114—116).

Ir dainos, ir etnografiniai duomenys rodo, kad jaučius seno
vėje ganydavo merginos. Jos dainuodavo tam tikras jaučių 
ganymo dainas. Šiose dainose dažniausiai apdainuojamas pats 
jaučių ganymas (101, 125, 126, 128). Be to, bemaž visose jaučių 
ganymo dainose galima rasti jaunimo meilės vaizdų. Antai 
vienoje iš tokių dainų (125) mergelė sako: „Parrymojau ran
keles ant berželio, paržiūrėjau akeles į bernelį".

Arklių ganymo dainas dainuodavo vyrai, nes ir arklius nak- 
tigonėn jodavo vyrai. Šiose dainose taip pat apdainuojami dau
giausia jaunimo santykiai, mergelės ir bernelio meilė (122, 124).

Vienos iš seniausių darbo dainų yra malimo dainos. Lietu
vių liaudies malimo dainos minimos jau XVI a. istoriniuose 
šaltiniuose. Apie jas užsimena kronikininkas Aleksandras Gva- 
ninis 1578 m. Krokuvoje išleistame veikale „Rytų Europos kraš
tų aprašymas" („Sarmatiae Europae descriptio... "). Malimo 
dainų žanro specifiką dažnai rodo tam tikri priedainiai ar nuo
latos kartojami žodžiai (pvz., zizui molui, malu malu), kuriais 
pabrėžiamas pats malimo procesas; jie primena rankinių girnų 
ūžimą ir atliepia malimo ritmui. Malimo dainose apdainuojamos 
girnos (129, 137), skundžiamasi darbo sunkumu (131, 132), reiš
kiami meilės jausmai (133, 136), atsispindi šeimos narių tarpu
savio santykiai (137). Kai kuriose iš jų pasireiškia jumoro gai
da (134, 135).

Iš namų darbų dainų ryškiausiai išsiskiria verpimo ir audi
mo dainos.

Verpimo dainose pagrindinė tema yra verpimo, verpėjos, 
ratelio apdainavimas (140, 141). Kai kuriose iš šių dainų jumo- 
ristiškai atsiliepiama apie kuodelį (143, 144).

Audimo dainose vyrauja audimo paveikslai, čia apdainuo
jama audėja, staklės, plonos drobės. Audimo dainų vaizdai yra
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panašūs į verpimo dainų vaizdus (plg. 140 ir 147 dainas). 
Apskritai verpimo ir audimo dainos yra labai panašios, ir ne 
visada lengva jas atskirti vienas nuo kitų.

Žanriniu atžvilgiu nėra labai ryškios ir skalbimo dainos. 
Jose ne tiek pabrėžiamas pats skalbimas, kiek drobių balti- 
nimas.

Žvejų dainų skiriamąjį bruožą sudaro jūros tematika. Jose 
(162, 163) minimos pajūrio vietovės: Klaipėda, Rusnė ir kt. Kai 
kuriose dainose (168) labai vaizdžiai ir tikroviškai vaizduoja
mas žvejojimas: žvejoja trys žvejai Krokų lankoje, gaudo kar
šius; karšiai neršia, starkai šokinėja. Pagrindiniai žvejų dainų 
poetiniai įvaizdžiai — jūra, marios, žvejas, laivas, tinklas. Žve
jų dainose jaunimo meilės jausmai taip pat reiškiami savitais, 
vien šioms dainoms būdingais vaizdais bei įvaizdžiais. Pavyz
džiui, dainuojama, jog broliai žvejodami sugavo ne lydekėlę, bet 
mergelę (165); kitoje dainoje (167) žvejų mergelė apibūdinama 
kaip nemokanti nei austi, nei verpti, nei „drobužes rėdyti", 
o mokanti tiktai „laive sėdėti, baltas rankas mazgoti". Žvejų 
dainų turinys rodo, kad jos kilusios Lietuvos pajūrio rajonuose 
ir tik vėliau plačiau Lietuvoje paplitusios.

Ligi šiol mažai tėra paskelbta medžioklės dainų. Nedaug 
težinoma ir apie jų gyvavimą, dainavimo vietą bei laiką. Kai 
kurie folkloristai (žr. Z. Slaviūnas,  Sutartinės, I, p. 29—30) 
yra linkę manyti, kad medžioklės sutartinės (170, 174, 175) 
atspindi labai senus laikus. Tą pat galima pasakyti ir apie visas 
medžioklės dainas. Jų turinys rodo, kad tai labai senos lietu
vių liaudies dainos, kurių seniau nemažai dainuota.

Medžioklės motyvai šiose dainose išreikšti labai aiškiai. 
Antai vienoje dainoje (169) sakoma, kad medžiotojas girioje 
nušovė zuikelį, kitoje dainoje (171) raginama paleisti kurtus, 
kad jie pavytų kiškį, stirną, sabalą ir t. t.

Savitos yra uogavimo bei grybavimo dainos. Uogavimo dai
nose (177—180) iš pradžių apdainuojama uogaujanti mergelė, 
o paskui vienaip ar kitaip kalbama apie jos susitikimą su ber
neliu ir jų pokalbį. Grybavimo dainose esama lengvo jumo
ro. Antai vienoje dainoje (181) pašaipiai apdainuojamas grybų 
rovimas ir jų virimas. Tokio pat pobūdžio yra ir dainos apie 
grybų vestuves (183, 184) bei apie grybų karą (185).

Kaip rodo turima tautosakos medžiaga, darbo dainos yra 
gana skirtingos ir amžiaus, ir paskirties atžvilgiu. Jų tarpe yra 
labai senų, dar išlaikiusių tiesioginį ryšį su darbo procesais 
ir ritmu dainų, ir daug vėlesnės kilmės dainų, kurios apdai
nuoja žmogaus jausmus, pergyvenimus, siekimus.
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Lietuvių folkloristikoje kai kurių neaiškumų kelia mitolo
ginės dainos. Bemaž visos mūsų mitologinės dainos yra žino
mos tik iš vieno šaltinio — iš L. Rėzos paruošto ir 1825 m. 
išleisto lietuvių liaudies dainų rinkinio „Dainos" (iš šiame 
Lietuvių tautosakos" tome spausdinamų 8 mitologinių dainų 

7 yra paimtos iš L. Rėzos rinkinio). Tarybiniai folkloristai, 
išsamiau susipažinę su L. Rėzos rankraščiais, nustatė, kad kai 
kurias savo rinkinyje paskelbtas liaudies dainas (jų tarpe /ir 
mitologines) Rėza gana laisvai redagavo, gal net perdirbinėjo. 
Dėl to ir abejojama tų mitologinių dainų autentiškumu. Kai 
kas linkęs manyti, kad L. Rėzos rinkinyje paskelbtos mitologi
nės dainos yra ne liaudies dainos, o jo paties parašytos arba 
bent laisvai redaguotos. Tačiau šis klausimas galutinai dar 
neišaiškintas. Tad, remiantis vien šiuo metu turimais duomeni
mis, būtų netikslu neigti tų mitologinių dainų liaudiškumą, 
juo labiau, kad jų skelbimas ir tyrinėjimas mūsų tautosakinėje 
literatūroje jau turi tam tikrų tradicijų. Antra vertus, jeigu 
L. Rėza savo paskelbtas mitologines dainas ir kiek laisviau 
redagavo, tai vis dėlto jose atsispindi kai kurie lietuvių mitolo
gijos elementai, siekią labai senus laikus.

Mitologinėse dainose vyrauja (186—189) dangaus kūnų — 
saulės, mėnulio, aušrinės žvaigždės — įvaizdžiai. Dangaus kū
nai šiose dainose yra personifikuoti, jie vaizduojami žmogaus 
gyvenimo požiūriu. Antai mėnulis veda saulę, paskui nuo jos 
atsiskiria ir pamyli aušrinę (186); aušrinė kelia vestuves (187); 
saulė už kalnų, už jūrų globoja našlaičius ir piemenėlius, o auš
rinė jai patarnauja: kuria ugnį, kloja patalą (188); saulė taip 
pat ieško dingusios avies (189) ir pan. Šitokiuose mitologinių 
dainų vaizduose atsispindi antropomorfizmas — senovės žmo
nių tikėjimas, suteikiąs gamtos jėgoms bei reiškiniams žmo
gaus savybių. Saulės įvaizdžiuose galima įžiūrėti ir senovinio 
saulės kulto liekanų. Kai kurios mitologinės dainos mini „sau
lės dukrytes" (188, 190) ir „dievo sūnelius" (190), apie kuriuos 
lietuvių mitologijoje išsamesnių žinių nėra. Nedaug kas teži
noma ir apie laimę (ar laimą), minimą vienoje dainoje (191).

Kai kuriose dainose (192) pastebima žemės garbinimo atgar
sių. Žemynos vadinimas žiedeklėle — atseit, žiedų kėlėja — 
rodo, kad ji laikoma žydėjimo, derliaus deive. Žinių apie deivės 
Žemynos bei dievo Žemėpačio garbinimą yra ne tik iš pago
niškųjų, bet ir iš vėlesnių laikų. Antai XVI a. M. Mažvydas 
ir M. Daukša savo raštuose barė lietuvius už Žemynos garbi
nimą.

Iš lietuvių mitologinių dainų išsiskiria daina apie oželį 
(193). Šios dainos turinyje atsispindi aukojimas dievams; tai
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liudytų labai senas apeigas bei senovės lietuvių pagonišką 
tikėjimą. Tačiau dainoje aiškiai pastebima rašytinės poezijos 
įtaka, todėl kai kas (L. Gira ir kt.) abejojo jos liaudiškumu, tuo 
labiau, kad ji žinoma tik iš vieno šaltinio.

Mitologinėse dainose yra ir daugiau mitologinių įvaizdžių 
bei vaizdų. Antai perkūnas bausdamas perkerta mėnulį kardu 
arba parmuša ąžuolą, ir iš jo bėga kraujas; be to, šiose dainose 
dažnai minimas skaičius devyni, pagal senovinį tikėjimą turįs 
maginę reikšmę.

Mitologinėse dainose pro senovinę pasaulėžiūrą atsispindi 
realūs žmonių santykiai: jose apdainuojama meilė, vedybos, 
šeimos narių santykiai ir kt. Tai teikia šių dainų simbolikai tam 
tikrą realistinį atspalvį.

4

Seniausioms lietuvių liaudies dainoms priklauso kalendo
rinių liaudies švenčių bei apeigų dainos. Ypač daug šių dainų 
gyvavo liaudyje senesniais laikais, nors dar ir dabar užrašoma 
nemaža vertingų šio žanro kūrinių.

Kalendorinių švenčių bei apeigų dainos buvo dainuojamos 
tam tikru metų laiku, atliekant liaudies kalendoriaus nusta
tytas apeigas. Šitos dainos glaudžiai siejasi su liaudies apeigo
mis bei papročiais, taip pat ir su kitų žanrų tautosaka (oraci
jomis, žaidimais, vaidinimais, patarlėmis, burtais), kuri buvo 
neatskiriama kalendorinių švenčių dalis. Pagal apeigas ir pa
pročius šios rūšies dainos skirstomos į atskirus ciklus.

Bene didžiausią kalendorinių liaudies švenčių bei apeigų 
dainų ciklą sudaro dainos, dainuotos Naujųjų metų laikotar
piu. Šio laikotarpio apeigos, papročiai ir burtai yra susiję 
su saulės žiemos atogrąža, t. y. su dienos ilgėjimo pradžia, o tuo 
pačiu ir su naujų žemės ūkio metų pradžia. Įvedus Lietuvoje 
krikščionybę, senosios Naujųjų metų ciklo apeigos sutapo 
su krikščioniškomis advento bei kalėdų šventėmis. Kartu ir 
tautosaka, susijusi su šio metų laikotarpio apeigomis bei papro
čiais, taip pat buvo pritaikyta prie šių švenčių. Dėl to ir Nau
jųjų metų ciklo dainos liaudies vadinamos advento bei kalėdų 
dainomis, nors su religinėmis šventėmis jos teturi maža ką 
bendra.

Naujųjų metų ciklo kalendorinių apeigų dainos pasižymi 
tam tikromis formos savybėmis. Joms būdingi šie priedainiai: 
/e/iuma; fe/imoj; Ve/iumoj; feiiumai; ii/ima; a/eiiuma rūta; afe- 
iiuma rūfefe; a/adumai iadum; a/e/ium kaiėda; ie/iu kcdėda; fėfiu 
kcdėda, kaiėda,- ka/ėda; oi kaiėda; žaiia rūfa, kaiėda ir kt. Prie
dainiai šiose dainose kartais sudaro ištisą dainos teksto eilu
tę (195, 198, 202, 212).
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Naujųjų metų ciklo dainose daugiausia liečiami jaunimo bei 
šeimos santykiai.

Jaunimas paprastai apdainuojamas bernelio ir mergelės 
meilės fone. Dainose bernelis svarsto apie savo gyvenimą, gal
voja, ką daryti — ar „tėvo klausyti", ar „carui slūžyti", ar vesti 
(195); neretai duodamas mergelės, gyvenančios pas tėvelį, poe
tiškas paveikslas, atspindįs mūsų liaudies estetines pažiūras.

Naujųjų metų ciklo dainoms ypač būdinga vedybų tematika. 
Jose dažnai dainuojama, kad piršliai apstojo klėtį ir nuims 
mergelės vainikėlį (199), arba vaizduojami nutekėjusios mer
gelės, marčios santykiai su vyro giminėmis: šešuru, anyta, 
dieveriu, moša.

Kai kuriose šio ciklo dainose apie mergelę ir bernelį kalba
ma ne tiesiogiai, o per paukščių ar augalų įvaizdžius. Pavyz
džiui, vienoje tokioje dainoje (210) povelės dukterų įvaizdžiais 
piešiamas trijų seserų povedybinis gyvenimas. Pamėgimas mer
gelę ir bernelį vaizduoti įvairiais gamtos įvaizdžiais yra toks 
didelis, kad daugelyje dainų gamtos vaizdai sudaro atskirą, 
savarankišką šaką (196, 197, 200—203, 217—219). Dėl tokio 
vaizdavimo būdo kai kurios dainos yra šakotinės (pavyzdžiui, 
197 dainos vienoje šakoje apdainuojama kuoselė, kitoje — mer
gelė; 200 daina apdainuoja bitutę ir mergelę; 201 daina turi 
vanagėlio ir bernelio šakas ir t. t.). Toks dainų šakotumas nėra 
vien meninės išraiškos priemonė. Jis rodo ir senovinės pasau
lėžiūros liekanas. Todėl Naujųjų metų ciklo dainos, išlaikiusios 
tokios pasaulėžiūros elementų, yra tikrai senos. Taip pat labai 
senos, senovinės pasaulėžiūros atspindžių kupinos yra ir kai 
kurios fantastinės dainos, pavyzdžiui, daina apie bernelį, gilioje 
upėje ant akmens sėdėjusį ir iš kilpynės anteles šaudžiusį, 
bei apie mergelę, gilioje upėje ant akmens juosteles audusią 
(207); taip pat dainos apie „grūšelę", žydinčią vidury lauko, 
o joje degančią žvakę, iš kurios trijų kibirkščių pasidarė mėly
nos marios (208), apie devyniaragį elnią, ant kurio devinto 
rago kalviai kala, ir kt. Nors šiose dainose atsispindi jaunimo 
gyvenimas, tačiau jose vyrauja sunkiai suprantama fantastika 
bei ja pagrįsti įvaizdžiai. Minėtų dainų turinys jokio ryšio 
su Naujųjų metų laikotarpiu bei jo šventėmis neturi. Tačiau 
funkcinį jų priklausomumą Naujųjų metų laikotarpio šventėms 
pažymi daugelis pateikėjų.

Yra ir tokių Naujųjų metų ciklo dainų, kuriose apdainuo
jama vieno ar kito paukščio bei žvėrelio medžioklė (194 dai
noje kalbama apie kiškio, 220 dainoje — apie bebro medžioji
mą ir kt.).

Naujųjų metų ciklo dainoms nėra svetimas ir jumoras. Ju
moro pradų yra visų pirma dainose, suasmeninančiose pačias 
kalėdas (222, 223); jumoristinio atspalvio turi ir kitos Naujųjų
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metų ciklo dainos. Antai vienoje tokioje dainoje (224) pajuo
kiami berneliai: jie sėdi priešais pečių, valgo pelų košę, geria 
ne alų, ne vyną, o kačių pieną. Kartu šiose dainose esama 
ir senų apeiginių elementų (pvz., 225 dainos priedainis: „želk, 
želmuo, po žirgeliu, kalėda").

Su Naujųjų metų ciklo liaudies poetine kūryba nemažai 
bendrų bruožų turi Užgavėnių dainos, nors jos yra susijusios 
su kitomis apeigomis bei papročiais. Per užgavėnes labai popu
liarus buvo važinėjimosi paprotys, susijęs su senaisiais tikėji
mais. Pavyzdžiui, daugelyje Lietuvos vietų buvo tikima, kad, 
pasivažinėjus per užgavėnes, geriau derės javai, ypač linai. 
Šis važinėjimosi motyvas ypač ryškus Užgavėnių dainose 
(228, 229). Kitų dainų ryšį su Užgavėnių papročiais susekti sun
kiau.

Kai kurios Užgavėnių dainos labai savitos. Pavyzdžiui, vie
noje iš tų dainų (230) dainuojama apie upe plaukiantį laivelį, 
kuriame sėdi jaunikaitis, šukuoja galvą ir leidžia į vandenį 
plaukus, kad šie nuplauktų pas jo mielą, semiančią vandenį. 
Panašus motyvas vystomas ir kitose dainose (231).

Ateinančio pavasario laukimas, pastebimas jau Užgavėnių 
tautosakoje ir papročiuose, dar ryškiau atsispindi pavasario 
apeigose, kurios, įsigalėjus krikščionybei, sutapo su velykų 
švenčių laikotarpiu. Ryškus šio laikotarpio paprotys yra lalavi- 
mas. Manoma, kad senovėje lalauninkai buvę piemenys, kurie, 
pavasarį pirmą kartą išgindami bandą, rinkdavę iš šeimininkų 
maisto produktus, o pačius šeimininkus apdainuodavę daino
mis. Vėliau, krikščionybės laikais, lalavimo paprotys sutapo 
su Velykomis, per kurias jaunimas, dažniausiai vyrai, vaikš
čiodavo po kaimus, dainuodavo lalauninkų dainas ir už tai 
gaudavo kiaušinių bei kitokio maisto.

Lalavimą tiesiogiai atspindinčių dainų yra užrašyta nedaug. 
Lalauninkų dainose vyrauja jaunimo meilės ir vedybų temati
ka. Šios dainos (pvz., 232) yra labai poetiškos.

Senajame Lietuvos kaime velykų švenčių metu ir apskritai 
pavasarį buvo labai paplitęs paprotys suptis sūpuoklėmis. Gi
lioje senovėje buvo tikima, kad supimasis sūpuoklėmis turi 
magišką galią: skatina greičiau augti visą augmeniją. Vėliau 
jis virto tik jaunimo žaidimu, pasilinksminimu. Tai rodo ir sū- 
puoklinės dainos, žaismingai raginančios supti kuo aukščiau 
(237—239). Sūpuoklinėms dainoms būdingas jumoras. Jose 
pajuokiami tie, kurie neįtaisė sūpuoklių (240) arba kurie neina 
suptis. Yra ištisai jumoristinių sūpuoklinių dainų, kuriose ypač 
mėgstama pajuokti vaikinus (242̂ 244).

Su augmenijos atbudimu pavasarį yra susijusios jurginių 
dainos. Kai kuriose iš jų gana ryškūs senovinio tikėjimo žodžio 
galia atspindžiai. Antai vienoje jurginių dainoje (245) ragina
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ma paimti raktus, atrakinti žemę ir išleisti žolę. Panašus moty
vas pasireiškia ir kitose dainose (246).

Nemažai pavasarį dainuotų kalendorinių dainų siejosi su 
javų lankymu. Šios dainos buvo dainuojamos, lankant javus 
per įvairias pavasario šventes ir šiaip sekmadieniais. Javų lan
kymo dainose apdainuojama rugiagėlė („vosilka", 248), pra
šoma, kad ji leistų rugiams žydėti ir nokti (249), kalbama apie 
apynio rėškimą (250) ir kt. Be to, šiose dainose (251) užsime
nama apie marčios ir anytos santykius. Kai kuriose dainose 
minimas ir pats rugių lankymas. Antai vienoje dainoje (252) 
tiesiog sakoma:

— Oi ia fa, iauiteiy buvau 
Rugių daboti, oi ta ta.

Iš kitų javų lankymo dainų išsiskiria joninių bei kupolia- 
vimo dainos. Senovėje buvo tikima, kad vaistingosios žolelės 
gydomosios galios turinčios tik ligi joninių, todėl jas reikia 
surinkti iki to laiko. Vaistingųjų žolelių rinkimas ryškiai atsi
spindi kupoliavimo dainose (254, 255 ir kt.).

Po joninių reikšmingesnių pavasario švenčių ir su jomis 
susijusių apeigų nebūdavo, tad ir kalendorinių dainų daugiau 
nebebuvo dainuojama.

5

Antrą apeiginės tautosakos rūšį sudaro šeimos apeigų dai
nos. Šios dainos senovėje buvo organiška šeimos apeigų ir pa
pročių dalis, jose atsispindėdavo tie patys dalykai, kaip apeigo
se ir papročiuose.

Iš šeimos apeigų pirmiausia susiduriama su krikštynomis. 
Šios apeigos Lietuvoje nebuvo plačiau praktikuojamos, todėl 
nedaug tėra ir su jomis susijusių dainų. Daugiausia buvo dai
nuojama per krikštynų vaišes, tad šios rūšies dainos atitinka 
linksmą vaišių nuotaiką. Jose paprastai apdainuojami kūmai, 
„arielkėlė", alus ir pan.

Labai gausios lietuvių tautosakoje yra vestuvinės dainos. 
Jos ne tik sudaro didžiąją apeiginių dainų dalį, bet ir užima 
vieną iš žymiausių vietų lietuvių liaudies lyrikoje tiek savo 
kiekybe, tiek ir poetine verte.

Vestuvines dainas pagal apeigas, kurių metu jos būdavo 
dainuojamos, galima skirstyti į tris pagrindines grupes: į piršly
bų, vestuvių ir grįžtuvių (sugrąžtų bei atgrąžtų) dainas.

Senovines piršlybas sudarydavo daug apeigų. Į jas įeidavo 
pažintuvės, sanvedybos, pačios piršlybos, sugertuvės bei sutar
tuvės, žvalgytuvės, žiedynos, pragėros ir kitos piršlybų ciklo
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apeigos. Per visas šias apeigas būdavo dainuojamos atitinka
mos dainos.

Šiame „Lietuvių tautosakos" tome spausdinamos piršlybų 
dainos skirstomos pagal ketverias svarbiausias pirmosios ves
tuvių dalies apeigas — į pažintuvių, pačių piršlybų, sutartuvių 
ir žiedynų dainas.

Piršlybų dainose vestuvės apdainuojamos dar tik kaip bū
simas dalykas. Jose dažnai minimi iki vedybinio gyvenimo 
momentai, taip pat jaunimo rūpesčiai, susiję su būsimo j o gyve
nimo draugo pasirinkimu, su pasiruošimu vestuvėms. Antai vie
noje iš tokių dainų (263) bernelis klausia mergelę, kada juodu 
rankeles sudės, žiedelius mainys, meilų žodelį kalbės. Kitose 
dainose bernelis kviečia mergelę už jo tekėti, pasakoja, koks 
bus gyvenimas jo namuose, ir pan.

Savo tematika piršlybų dainos gana įvairios. Jose apdai
nuojamas bernelio lankymasis pas mergelę, jų rūpinimasis 
vedybomis, jų godos ir svajonės, vaizduojamas jaunųjų susiti
kimas, tėvų pažiūra į jaunuosius ir t. t.

Piršlybų dainose labai reikšmingą vietą užima būsimo j o 
gyvenimo draugo pasirinkimo klausimas. Besituokiantieji šiam 
klausimui tokios didelės reikšmės skirdavo, be kita ko, ir dėl to, 
kad patriarchaliniame feodalizmo laikų Lietuvos kaime gyve
nimo draugo pasirinkimas priklausė ne vien nuo jaunųjų 
valios, nuo jų asmeninių polinkių, bet dažniausiai nuo tėvų 
valios ir jų ūkinių, materialinių interesų bei išskaičiavimų. 
Tėvų valia labiausiai varžė merginas. Užtat dainose ir liepiama 
berneliui pirmiausia kalbėti su mergelės tėvais, nes nuo jų pri
klauso, ar mergelė galės ištekėti už jo (277—279). Dainose ypač 
pabrėžiama, kad mergina nori gauti jauną, mylimą bernelį 
(292, 294 ir kt.). Antra vertus, dainose neigiamai atsiliepiama 
apie seną jaunikį ir ypač apie našlį. Ištekėti už našlio laikoma 
nelaime (289, 291, 293).

Dainose jaunasis vertinamas ir kitais atžvilgiais. Antai mer
gelė atsisako tekėti už tokio bernelio, kuris ,,kas dienužę gėrė 
uliavojo" (286), prašo neleisti jos už girtuoklio, o išleisti 
už artojo (287); ji atsisako tekėti už blogo būdo bernelio, kuris 
muša savo žirgą (285), ir pan.

Panašiai, kaip bernelis, šiose dainose vertinama ir mergelė. 
Iškeliamas jos protingumas, sugebėjimas dirbti (283), tačiau 
labiausiai pabrėžiama bernelio meilė jai. Pavyzdžiui, dainoje 
(279) bernelis teigia, kad jam nereikia nei verpėjos, nei grė
bėjos, nei audėjos, o tik „reikia panytėlės galvelei priglausti".

Viena iš ryškiausių ir meniškai labiausiai išvystytų piršlybų 
dainų temų yra bernelio jojimo pas mergelę vaizdavimas. Šau
niai jojančio arba ketinančio joti pasipiršti mergelei jaunuo
lio vaizdas randamas dažnoje šio ciklo dainoje (268—274).
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Kai kurios iš šių dainų savo meniškumu užima ryškią vietą 
visoje lietuvių liaudies lyrikoje, pavyzdžiui:

Dar ag neužsėdau 
Anį bėro žirgebo —
7r išdygo žaBa rūia 
Po žirgo Ro/e/ėm.

Dar aš neda/o/au 
Nei pusės Re/e/io—
Pražydė/o bi/ūnėiis 
7iesio/o/ ranReiė/.

Bi/ūnėiis žaiias,
Bi/ūnėiis gražus —
Bi/ūnėiio žaii iapai,
Raudoni žiedeiiai.

Dar ag neda/o/au 
Nei žaiios gireiės —
UžRuRavo gegužėiė 
Anf žirgo gaiveiės.

f272J

Piršlybų apeigose svarbią vietą užima žiedynos, kurioms 
senovėje buvo teikiama santuokinės reikšmės. Sis momentas 
atsispindi per žiedynas dainuotose dainose, kuriose sakoma, 
kad dukrelė jau prižadėta (306), bernelis nori mergelę užgerti 
(apeiginis užgėrimas turėjo santuokinės galios; 307), kalba
ma apie rūtų vainiko pametimą (312) bei nuėmimą (313). Kai 
kuriose dainose jungtuvių faktas nusakomas simboliniais vaiz
dais. Pavyzdžiui, vienoje dainoje (314) mergelė nesigaili rūtos, 
diemedžio, lelijos, nes ji jų daugiau nebenešios; kitoje dainoje 
(309) mergelei, norinčiai parduoti žiedą bei vainiką ir sam
dyti artoją, bernelis pasisiūlo būti artojėliu, ir pan.

Dar daugiau dainų, negu per piršlybas, buvo dainuojama 
per pačias vestuves. Dainos lydėjo bemaž visas vestuvių apei
gas. A. Juškos užrašytose „Svotbinėse dainose" pateikiamos 
net septyniolikos apeigų dainos. M. Slančiauskas „Šiauliškių 
vestuvių dainuškose ir talaluškose" vestuvines dainas grupuo
ja pagal dvidešimt vienerias apeigas. Šiame „Lietuvių tautosa
kos" tome vestuvinės dainos suskirstytos į devynis stambesnius 
skyrius: mergvakario ir jaunojo išleistuvių, jaunojo sutik
tuvių ir vainiko įteikimo, jaunosios atsisveikinimo, sugrįžimo 
iš jungtuvių, dovanų dėjimo, išvažiavimo pas jaunąjį, sugul
ovių įr prikeltuvių, marčpiečio ir vestuvininkų apdainavimo 
dainos.
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Per mergvakarį ir jaunojo išleistuves dainuotose dainose 
ryški pagrindinė mintis — pasibaigė vienas bernelio ir mer
gelės gyvenimo etapas ir prasideda kitas. Ši mintis reiškiama 
įvairiais įvaizdžiais bei simboliais. Antai labai dažnai merge
lės gyvenimo pasikeitimas perteikiamas simboliniu rūtų vai
niko bei rūtos įvaizdžiu. Vienose dainose sakoma, kad mer
gelė rūtų vainiką pasidėjo ant lango, o bernelis jį paėmė 
(327), kitose — kad mergelė jau be vainikėlio (345) ir pan. 
Iš viso rūtų vainikas, kaip nurodoma pačiose dainose, yra 
„papratęs" su mergele „kelelį keliauti" (329, 330). Tą pačią 
reikšmę turi ir rūtos įvaizdis, kuris dainose labai įvairiai trak
tuojamas. Antai mergelė sako, kad ji daugiau rūtų nebesės 
(339), ji rytą randa rūtą nuskintą (331); rūta nuvysta 
(337), ją kerta ledai (338) ir t. t. Bernelio gyvenimo pakitimas 
dainose reiškiamas dažniausiai žirgo įvaizdžiu.

Iš kai kurių mergvakario ir jaunojo išleistuvių dainų (332, 
338) turinio matyti jų apeiginis pobūdis, jose neretai minimas 
šeštadienis arba šeštadienio vakaras (kai kuriose Lietuvos vie
tose mergvakaris buvo ruošiamas šeštadienį).

Ryšys su apeigomis pastebimas ir jaunojo sutiktuvių bei 
vainiko įteikimo dainose. Jaunajam, su savo pulku jojančiam 
pas jaunąją, buvo daromos įvairios kliūtys, užtveriamas ke
lias, užkeliami vartai. Jaunasis ir jo palydai būdavo kamanti
nėj ami įvairiais mįslingais klausimais. Kai kur ta proga buvo 
mėgstama šaudyti į orą. Jaunikio jojimo pas nuotaką įvairūs 
momentai atsispindi daugelyje dainų. Antai vienoje iš tokių 
dainų (351) duktė prašo motiną prikelti ją anksti rytą, nes 
ji eisianti į darželį, skinsianti rūtą, iš jos risianti šluotą, šluo
sianti kiemelį ir lauksianti bernelio; bernelis atjoja ir atneša 
jai žiedą bei vainiką. Kitoje dainoje (355) sakoma, kad „ata- 
dulksta svetima šalelė", uždulkina uošvio dvarą, rūtų darželį 
ir mergelės kasą. Ryšiai su apeigomis ypač vaizdžiai atsispindi 
šioje dainoje:

— Tu, mergele, fu, /auno/i,
Nesėdėki už sitobneiių,

Nesėdėją už sJtobneiių,
Nerymoiti ani raniteiių.-

 ̂ Afa/o/a raiių puJJtas,
Visi raiii šaudydami,

Visi raiii šaudydami,
TiJtfai vienas iyiiai ;o/a.

TiMai vienas iyiiai /o/a,—
Tai /is neša vainiitėJį.

f353J
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Jaunosios atsisveikinimo, sugrįžimo iš jungtuvių ir išva
žiavimo pas jaunąjį dainose plačiai apdainuojama, kaip jau
noji atsisveikina su motina, tėvu, broliais, seserimis, su tėvų 
namais, rūtų darželiu, su jaunimu, savo jaunomis dienomis 
ir t. t. Šios dainos paprastai yra liūdnos, nes jaunoji nežino, 
koks bus gyvenimas vyro namuose ir spėja jį būsiant sunkų. 
Minimose dainose, ypač išvažiavimo pas jaunąjį, greta jau
nosios atsisveikinimo motyvų jau daug kalbama ir apie gyve
nimą vyro namuose: mergelė sakosi norinti grįžti pas motiną, 
kartais motina ją sugrąžina pas save ir t. t.

Ryškiausiai apdainuojamas jaunosios atsisveikinimas su 
motina. Duktė labai nenori motinos palikti, dėkoja jai už kraitį, 
už išmokymą dirbti darbus ir sako, jog daugiau jai nebedirb
sianti. Dukters ir motinos atsisveikinimo scenos kai kuriose 
dainose yra tokios graudžios, jog net pasiekia dramatiškos 
įtampos. Panašiai apdainuojamas ir jaunosios atsisveikinimas 
su tėvu. Tėvui duktė taip pat puola po kojų, jį pravirkdo, jam 
dėkoja, kad užaugino, ir pan. Yra atvejų, kai toje pačioje dai
noje mergelė atsisveikina ir rūtų darželį, ir tėvus. Pavyzdžiui, 
vienoje dainoje (402) dainuojama, kaip jaunoji atsisveikina 
su rūtų darželiu, „margąja skrynele", motule sengalvėle 
ir tėtušiu.

Ypač liūdnos yra tos atsisveikinimo dainos, kuriose kalba
ma apie jaunąją našlaitę. Našlaitės tema šiose dainose ryškiai 
išsiskiria iš kitų temų. Mergelė (daug rečiau bernelis) krei
piasi į mirusius tėvus patarimo, liūdi, kad nėra motulės ir tė
velio į „kelionėlę išrengti" (žr. 375—377) ir pan.

Jaunosios verkimas atitinkamais vestuvių momentais buvo 
tradicinis, apeiginis. Šitai matyti ir iš dainų. Nemaža dainų 
kalba apie jaunosios virkdinimą (371, 374 ir kt.).

Vestuvinėse sugultuvių ir prikeltuvių dainose dainuojama, 
kaip bernelis guldys mergelę į „naują lovelę" (429), kaip jis 
kirs klevelį ir iš jo liemens darys „vygelę" mergelei ir lovelę 
sau gulėti, kaip bernelis priima mergelę nakvynėn (435) ir pan. 
Sugultuvių dainose aiškiai iškyla erotinė tema. Antai mergelė 
nenori našlio (432), seno vyro (433), o nori ir svajoja apie 
jauną bernelį (431).

Dainos, kurios būdavo dainuojamos per vadinamąjį marč- 
Pietį (jaunosios svočios pas jaunąjį keliamus pietus), yra gana 
įvairios. Visų pirma dažnoje iš jų pabrėžiama, kad jungtuvės 
jau yra įvykusios ir kad mergautinės dienos daugiau niekada 
nebegrįš. Šitai paprastai reiškiama simboliniais vaizdais. Antai 
vienoje iš tų dainų (442) sakoma, kad seselei visam amžiui 
užkrito už kasų „žalių linų laiškelis", o broleliui — „žalių 
iniežių laiškelis". Šiose dainose taip pat minimas nuometas — 
ištekėjusios moters simbolis. Apie nuometą dažniausiai
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atsiliepiama nepalankiai, su neapykanta. Pavyzdžiui, sakoma, 
jog nuometas pasiūtas ,,senų bobelių", „numegztas iš nuo- 
brukėlių" (446); kitoje dainoje (447) jis vadinamas „lauželiu'** 
ir pan.

Iš kitų vestuvinių dainų savo pobūdžiu išsiskiria vestuvi
ninkų apdainavimo dainos. Priešingai kitoms vestuvinėms dai
noms, kurios paprastai būna liūdnos, [graudžios, verčiančios 
susimąstyti, vestuvininkų apdainavimo dainos yra linksmos, 
jumoristinės. Šios dainos nėra susijusios su kuriomis nors 
apeigomis ar kuria nors apibrėžta vestuvių dalimi. Jos buvo 
dainuojamos įvairiais vestuvių momentais, daugiausia jau 
į vestuvių pabaigą.

Vienas iš populiariausių jumoristinių vestuvinių dainų 
veikėjų yra piršlys. Jis paprastai laikomas nevykusių vedybų 
kaltininku, apgavusiu jaunąją, melu įpiršusiu netinkamą jau
nikį, ir už jaunosios apgavimą baramas, pajuokiamas, net plūs
tamas. Pavyzdžiui, vienoje tokioje dainoje (462) piršlys vadi
namas „kalės liežuviu", nes jis sumelavo jaunajai, įpiršdamas 
nusigyvenusį jaunikį; kitoje dainoje (463) pajuokiama piršlio 
nosis, klumpės, sermėga, dantys, lūpos, akys, net pypkė ir ke
purė; dar kitur teigiama, kad piršlio pyragas toks ašakotas, 
jog, „ant ašakų pasistojęs, gali Kauną pamatyti" (464).

Po piršlio bene daugiausia pajuokos susilaukia „anos ša
lies" svočia ir svotai. Kaip sakoma dainose, „anos šalies" svo
čia yra „akstinuota, dagiliuota, aplinkui šluotražėliais apso
dinta" (465), ji neįgali atspėti, kas „baltas nevelėtas", kas 
„bėga be kojelių", ir dėl to vadinama nieko nežinančia (466).

Panašiai dainose vertinami ir svotai. Jie vaizduojami esą 
nerangūs, netikę. Antai, kai jie „per slenkstį lipo, vyžus pali
ko", kai „į suolą sėdo, katę užsėdo" (468), ir pan. Net vestuvių 
pabaiga yra siejama su svotų, kurie „surijo kiaulę su paršu" 
(472), išprašymu iš namų.

Dainuojama jumoristinių dainų (458—461) ir apie mergelę 
(jaunąją) bei bernelį (jaunąjį), tačiau jų yra mažiau, negu 
apie piršlį ar svočias ir svotus.

Trečiąją vestuvinių dainų grupę sudaro grįžtuvių — su- 
grąžtų (kada jaunoji, praėjus savaitei po jungtuvių, su vyro 
tėvais bei giminėmis apsilankydavo gimtuosiuose namuose) 
ir atgrąžtų (kai sekantį sekmadienį jaunosios tėvai aplanky
davo jaunuosius) dainos. Šių dainų taip pat yra nedaug. Jose 
dažniausiai dainuojama apie povestuvinį jaunosios gyvenimą, 
apie tai, kaip ji lanko savo motiną arba bent svajonėse nori 
grįžti pas ją. Šitas gimtųjų namų ilgesys iškyla dainose kaip 
skaudus kontrastas tikrovei, nes į tėviškę ir, suprantama, 
buvusį mergautinį gyvenimą, kaip metaforiškai sakoma dai
noje, „beržas kelius užlinkęs" (475).
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platų ciklą sudaro dainos apie šeimos gyvenimą. Jose atsi
spindi santykiai tarp tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, vyro ir 
žmonos, dainuojama apie rūpesčius, susijusius su šeimos 
Kūrimu.

Šeimos gyvenimo dainos kai kuriais atžvilgiais artimai sie- 
iasi su vestuvinėmis dainomis, ypač grįžtuvių. Kaip ir vestu
vinėse dainose, dalyje šeimos gyvenimo dainų apdainuojamas 
marčios gyvenimas „svetimoj šaly". Tačiau apskritai šeimos 
gyvenimo dainose yra daugiau buitinių detalių, kasdienės 
aplinkos vaizdų, negu vestuvinėse dainose.

Tėvų ir vaikų santykiai dainose parodyti švelnūs ir nuo
širdūs. Yra dainų, kuriose tėvai rūpinasi, kaip vaikai gyvens 
suaugę, kaip jie sukurs savo šeimą. Antai vienoje dainoje 
(480) motinai, turinčiai daug dukterų, patariama dėl jų nesirū
pinti, nes jos užaugs ir bus „žmonių martelės"; tas pat kalba
ma ir apie tėvą bei jo sūnus. Vaikai labai poetizuoja savo 
gimtinę, „tėvo dvarelį", „tėvo sodelį" ir pačius tėvus 
(483, 484).

Brolių ir seserų santykius vaizduojančiose dainose į pirmą 
vietą iškyla vargan patekusios sesers tema. Jose vargo prie
žastis visų pirma yra nenusisekusios vedybos, girtuoklis vyras 
(489). Tačiau esama ir tokių dainų, kuriose ryškiai parodyta, 
kad sesuo vargsta dėl klasinių-visuomeninių santykių. Daž
niausiai sesuo nukenčia dėl neteisingo turto padalijimo. Pavyz
džiui, vienoje dainoje sakoma, jog ,,ma brolelis yr bagotas, 
o aš tai varguoju", todėl brolis nenori susitikti su seserim, už
kelia vartus jai, o viso to priežastis yra ta:

Viena molina pagimdė,
Viena išaugino,
Viena išaugino,

Tik neiygias, ma broliukas, 
Daleles dalino,
Daleles dalino.

Tai iau davė, ma broliukas, 
Dalių piniginę,
Dalių piniginę,

O man davė, ma broliukas, 
Dalių ašarinę,
Dalių ašarinę.

f491J
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Socialinės nelygybės tema labai ryški ir dainose apie šei
mos sukūrimą. Jose palankiai atsiliepiama apie ,,vargo mer
gelę", o „bagočiaus dukrelė" smerkiama, vertinama neigiamai. 
Tokio vertinimo pagrindas yra socialiniai santykiai,— tai ro
do kad ir šie dainos posmai:

Bagočių duAreBų 
PJonos drobelės,
O vargių mergeiių 
Piinos sRryneiės.

Bagočių duBreBų 
Vis pasamdyta,
O vargių mergeiių 
Pačių daryia.

f493J

Panašiai kalbama ir apie bernelį (495—497 ir kt.). Mergelė 
pasirenka savo mylimuoju varguolį, darbininką, o bernelis — 
varguolę, darbininkę, ir tai yra ypač brangi šių dainų idėjinė 
savybė, atspindinti liaudies galvoseną, jos sveikas pažiūras.

Iš dainų apie vyrą ir žmoną išsiskiria didžiai lyrinės dainos 
apie sunkią moters dalią, ištekėjus už girtuoklio vyro. Nelai
mingą moters gyvenimą su girtuokliu vyru tartum apibendri
na tie dainų posmai, kuriuose sakoma, kad „nuo pijokėlio 
mėlyni paakėliai" (505). Iš viso dainose dažnai skundžiamasi 
dėl prievartos, kurią vyras vartoja prieš žmoną (507, 508). 
Šitokias darnas dainuodavo dažniausiai moterys, išreikšdamos 
tam tikrą protestą prieš savo beteisę, nelygią padėtį patriar
chalinėje šeimoje.

Moterų kūrybai priklauso ir dainos apie marčios gyveni
mą vyro šeimoje. Šios dainos labai primena vestuvines dai
nas. Jose graudžiai skundžiamasi dėl sunkaus vedybinio gyve
nimo. Pagrindinė šių dainų meninės išraiškos priemonė yra 
kontrastas: dienos, praleistos gimtuosiuose namuose, prieš
pastatomos gyvenimui pas vyrą ir jo tėvus. Visos jaunos mo
ters mintys yra pas motiną, pas brolius ir seseris; negalėda
ma jų aplankyti, o juo labiau grįžti į tėviškę, ji veržiasi pas 
juos bent svajonėmis (525, 526). Netekėjusios merginos ir jau
namartės gyvenimo kontrastas simboliškai gražiai išreikštas 
dainoje (518), kurioje sakoma, kad tada, kai mergelė buvo pas 
motulę, ant jos veidų rožės žydėjo, ant rankų žiedai žvangėjo, 
o kai ištekėjo — nukrito rožės nuo veidų, rūdijo žiedai ant 
rankų. Toks jaunamartės gyvenimo vaizdavimas, be abejo, turi 
šaknis patriarchalinės šeimos buityje, kur netekėjusios moters 
gyvenimas buvo daug lengvesnis už ištekėjusios. Tačiau tokį
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vaizdavimą nulėihė ne vien materialinė buitis: čia taip pat iš
reiškiamas amžinas ilgėjimasis jaunystės, meilės, kurį pergy
vena kiekvienas žmogus.

Vyro giminės dainose yra priešiški marčiai, net pats vyras 
jog dažnai neužtaria; tik retai kurioje dainoje jis užstoja žmo
ną nuo neteisingų užsipuolimų (524).

Sunkaus gyvenimo vaizdų duoda našlaičių dainos. Jose at
virai sakoma, kad sunku gyventi pasaulyje be motinos, tėvo, be 
brolių ir seserų (531, 533 ir kt.). Našlaičiams tenka dirbti sun
kiausius darbus. Ypač graudi našlaitės samdinės dalia, kai ku
riose dainose atsispindi didžiausias beviltiškumas: našlaitė 
savo išsigelbėjimą mato tik „aukštajam kalnely" po „geltona 
pieskele" (539). Tokios dainos yra ne tiek skaudi asmeninės 
nelaimės išraiška, kiek skundas dėl sunkių socialinių gyveni
mo sąlygų-

Nuo kitų šeimos gyvenimo dainų aiškiai skiriasi dainos 
apie tragiškus šeimos įvykius. Šių dainų motyvai daugiausia 
yra tarptautiniai, žinomi ne vien Lietuvoje, bet ir kituose 
kraštuose. Jos ilgesnės už kitas dainas, dažnai turi apie dvi
dešimt ir net daugiau posmų. Dainos apie tragiškus šeimos 
įvykius yra daugiau epinės, turi pastovesnį siužetą, dėl to kai 
kas yra linkęs jas vadinti baladėmis. Kai kurios iš jų yra labai 
senos, išlaikiusios mitologijos atspindžių (pvz., 555).

Pagrindinė šių dainų tema yra vieno ar kito šeimos nario 
nužudymas iš keršto arba pavydo. Jose dažniausiai vystomas 
įprastinis mūsų liaudies dainų prieštaravimas tarp marčios ir 
uošvės, kuris čia pasiekia tragišką kulminaciją — marti nužu
doma (556, 557). Marčios likimo tragiškumą kai kada dar pa
didina tai, kad dėl uošvės intrigų žmoną nužudo pats vyras 
(554, 555). Tragiškas žmonių likimas šiose dainose reiškiamas 
ir kitais aspektais. Antai vienoje dainoje (559) tėvas nuskan
dina dukterį, kitoje (560) sesuo nunuodija brolį ir pan. Daž
noje iš šių dainų gailimasi mirusiojo, minimi kapai, mirtis.

Dainos apie tragiškus šeimos įvykius lietuvių liaudies dai
nų repertuare neužima žymesnės vietos. Tačiau jos atspindi 
tam tikrus dvasinius žmonių pergyvenimus, dėl to nusipelno 
vietos kitų dainų tarpe.

7

Turtingą lietuvių liaudies dainų žanrą sudaro vaikų dainos. 
Jose vaizduojamas vaikų pasaulis, jų gyvenimas. Dalį šių 
dainų dainuodavo patys vaikai. Jose galima rasti nemažai 
vaikų poetinės kūrybos elementų, o kai kurias ir ištisai yra 
sukūrę patys vaikai. Kita vaikų dainų dalis yra dainuojama 
vaikams suaugusių. Paprastai nelengva nustatyti, katrai grupei
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priklauso viena ar kita daina, nes gyvenimo ir gamtos reiški
niai jose traktuojami labai panašiai. Vaikų dainos nėra ir vie
nodos apimties: vienos yra trumputės, vos kelių eilučių 
(pvz., 563, 565, 571, 582, 585 ir kt.), kitos — net labai ilgos (pvz., 
618, 619, 630, 631 ir kt.). Reikia manyti, jog kūrė ir dainavo 
trumpesnes daineles patys vaikai.

Vaikų dainos apskritai atspindi tą aplinką, kurioje augo 
lietuvio valstiečio vaikas feodalizmo ir kapitalizmo laikais. Bū
dinga vaikų dainoms yra tai, kad jų pagrindinių veikėjų tar
pe, be pačių vaikų, žymią vietą užima naminiai bei laukiniai 
gyvuliai, žvėreliai ir paukščiai — vilkas, lapė, kiškis, voverė, 
avis, ožka, katė, pelė, višta, šarka, gegužė, garnys, žvirblis 
ir kt. Kai kuriose dainose veikėjų iš gamtos pasaulio yra gana 
daug (629, 632 ir kt.).

Aplinkos pasaulis vaikų dainose yra toks, kokį jį vaikas 
suvokia. Gyvuliai ir paukščiai jose daro tą pat, ką daro ar 
norėtų daryti ir pats vaikas. Pavyzdžiui, šiose dainose katė 
verda košę (573), pelė siunčiama vandens (576), voverė — mil
tų, katinas raginamas dainuoti (583), meška veža šieną, paukš
čiai semia miltus (584) ir t. t.

Bendras vaikų dainų bruožas yra dinamiškumas. Jose be
maž nėra statiškų vaizdų — viskas čia juda, keičiasi, žaismin
gai mainosi. Kokios dinamiškos yra vaikų dainos, rodo ir tai, 
kad nemažai vaikų dainų dainuojama, žaidžiant su vaikais vie
ną ar kitą nesudėtingą žaidimą (574, 576—579 ir kt.).

Suasmeninant gamtos vaizdus, sudarant įvairias žaismin
gas situacijas, vaikų dainose sukuriami jumoristiniai vaizdai. 
Daugelio vaikų dainų jumoras grindžiamas žodžių žaismu, pa
vyzdžiui:

Supyko
Nuo baravyko,
NuJiūdo
Nuo barščių bbūdo,
A/siieido
Nuo kačiukės veido.

f593)

Kai kurios vaikų dainos turi grynai praktinę paskirtį. To
kios visų pirma yra lopšinės—neilgos dainelės, kurias dai
nuodavo kūdikį prižiūrinti moteris (motina, auklė, seselė, se
nelė), jį supdama, stengdamasi verkiantį nuraminti, pralinks
minti ar užmigdyti. Dažni lopšinių priedainiai yra čiūčia, iiūiia, 
čiūčia iiūiia. Jos pasižymi išraiškos švelnumu, jautrumu, ro
dančiu didelę motinos meilę savo vaikui. Lopšines, kaip vaikų 
migdymo dainas, apibūdina ir jų turinys. Pavyzdžiui, jose 
poetiškai vaizduojamas lopšys: jo lingynė auksinė, virvės si-
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, Įminės (565). Vienoje dainelėje (571) sakoma, jog katinas 
teina pasūpuoti dukrelės, ir prašoma jį nepurkuoti, dukrelės 

%budinti. Kitoje labai poetiškoje lopšinėje (570) dainuojama, 
kad pelė pasuoliais, paloviais atnešianti Kazelei saldų miegą, 
įei tik katė nepamatysianti.
1 Lopšinėse atsispindi tėvų svajonės greičiau užauginti savo 
vaikus, matyti juos stiprius, gražius ir sveikus. Antai vienoje 
lopšinėje (568) kūdikį norima išliūliuoti stiprų kaip ąžuolą, 
greitą kaip kiškį.

Tarp vaikų dainų meninės išraiškos priemonių labai žymią 
vietą užima priedainiai, jausmažodžiai, vaizdingieji veiksma
žodžiai, maloniniai bei mažybiniai daiktavardžiai, kurie šių dai
nų kalbą daro lanksčią ir vaizdingą. Vaikų dainos pirmiausia 
ir yra reikšmingos ne tiek savo turiniu (daugelis iš jų ir neturi 
labiau išvystytos tematikos), kiek žaismingumu, turtinga kalba, 
meniniu poveikiu, patraukliu jumoru. Vaikų dainos turėjo ir te
beturi didelės auklėjamosios reikšmės. Jos ugdo švelnius vaikų 
jausmus, meilę gamtai, savo kraštui ir žmonėms.

8

Nedaug lietuvių tautosakoje yra dainų, apdainuojančių 
gyvūniją ir augmeniją. Ir tos dainos, kurios yra skirtos gam
tai pavaizduoti, dažniausiai ne tiek apibūdina vienus ar kitus 
gyvūnus bei augalus, jų savybes, kiek per juos reiškia žmonių 
jausmus. Tai gali pailiustruoti plačiai žinomos dainos apie 
lakštingalą, apie putiną (364, 365) ir kt.

Iš paukščių šiose dainose dažniau apdainuojama gegutė 
(633), vieversys (635), antis (636}, tilvikas (640), iš gyvulių — 
avinas (641), iš vabzdžių — bitė (642), uodas (643) ir kt. Mažiau 
atstovaujama augmenija, iš kurios dainose dažniau teminimas 
grikis (642). Gyvūnai ir augalai šiose damose smulkiau neapi
būdinami; tiktai apie gegutę sakoma, kad jos plunksnos pil
kos, balsas skardus, o ji pati — meilus paukštis (633).

Dauguma dainų apie gyvūniją ir augmeniją yra jumoristi
nės. Tokios yra dainos, kuriose apdainuojamos paukščių 
ir žvėrių vestuvės Raseinių girioje (637), kuosos ir apuoko 
vestuvės (638) bei vieversio vaišės (639). Jumoristinės yra 
ir dainos apie uodą, kuris, krisdamas iš medžio, nusisuka 
sprandą (643) ar susimuša šoną (644). Šiose dainose jumoristinė 
J3u pati tema (paukščių bei žvėrių vestuvės žmonių pavyz- 
džiu, uodo iškritimas iš medžio ir pan.). Be to, jose sten
giamasi sudaryti juokingas situacijas, o reikšmingesnio turinio

prasmės į jas nededama. Tačiau ir kai kuriose iš šių dainų 
atsispindi liaudies nepagarba feodalinio dvaro pareigūnams — 
Pavyzdžiui, pašiepiamas vaitas (643).
3
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Aptartieji lietuvių liaudies dainų žanrai, kurių būdingiau
sieji pavyzdžiai duodami šiame „Lietuvių tautosakos" to
me, nėra lygiaverčiai nei savo apimtimi, nei idėjine-menine 
reikšme. Tačiau apskritai čia pateikiama tautosakinė medžia
ga yra vertinga kaip geriausia lietuvių tautos poetinės kultū
ros dalis. Tuo ji yra svarus indėlis į naujai kuriamą komunis
tinę kultūrą, nes komunizmas perima ir vysto toliau visa, ką 
geriausio liaudis yra sukūrusi praeityje.
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AMO MUMO*





Arimo dainos

* i

AŠ IŠDAINAVAU

Aš išdainavau 
Visas dainužėles,
Vienos tik nedainavau, 
Vienos tik nedainavau.

Aš padainuosiu 
Ir tą dainužėlę 
Pavasario dienelę,
Ariant ūbą laukelį.

Laukelį ariau —
Gražiai dainavau,
Kad patikčiau mergelėm — 
Drobelių audėjėlėm.
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OI. KAD TURETAU

Oi, kad turėtau 
Pas tėvulį valelę,
Tai nusikirstau 
Žalioj girioj eglelę,
Tai pastatytau 
Vidur dvaro klėtelę,
Oi, ir įdėtau
Jai varines dureles,
Tai ir sudėtau 
Žalios liepos suolelius,
Tai ir įdėtau 
Zerkolinius langelius,
Tai pažiūrėtau 
Į pūdymo laukelius, —

3

OI, SKAUDA

Oi, skauda skauda 
Mano galvelę,
Kad aš parvedžiau 
Valios panelę,
Kad aš parvedžiau 
Valios panelę.
Valios panelė 
Ilgai migdyta,
Lig pusrytėlių 
Nepribudyta,
Lig pusrytėlių 
Nepribudyta.
Aš pasijungiau 
Palšus jautelius, 
Išėjau arti

Ar gražiai aria 
Mano jaunas bernelis,
Oi, ar švytruoja 
Plieniniai noragėliai,
Oi, ar baubuoja 
Palšieji jauteliai.
Tai gražiai aria 
Mano jaunas bernelis, — 
Oi, tai švytruoja 
Plieniniai noragėliai,
Oi, tai švytruoja 
Plieniniai noragėliai,
Oi, tai baubuoja 
Palšieji jauteliai.

SKAUDA

Lygų laukelį, 
Išėjau arti 
Lygų laukelį.
Kitų martelės 
Pietelius neša,
O dar manoji 
Nė pusrytėlių,
O dar manoji 
Nė pusrytėlių.
Aš pasilaužčiau 
Beržo rykštelę, 
Eičiau budinti 
Valios panelę, 
Eičiau budinti 
Valios panelę.
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Da nepriėjau 
Nė prie svirnelio — 
Pradėjo verkti 
Valios panelė, 
Pradėjo verkti 
Valios panelė.

— Cit, tu neverki, 
Valios panele,
Tai ne dėl tavęs 
Beržo rykštelė,
Tai ne dėl tavęs 
Beržo rykštelė —

Dėl palšų jaučių, 
Dėl pavarymo,
Dėl šaltos rasos,

Dėl nubraukimo, 
Dėl šaltos rasos, 
Dėl nubraukimo.

— O aš nekalta, 
Mano berneli: 
Kam būdavo j ai 
Tamsų svirnelį, 
Kam budavojai 
Tamsų svirnelį.

O aš nematau 
Saulelės tekant 
Nė piemenėlių 
Bandelę genant, 
Nė piemenėlių 
Bandelę genant.

*4

VAGELĘ ARIAU

Vagelę ariau,
Antrą palikau,
Vagelę ariau,
Antrą palikau,
Gale dirvos stovėjau,
Į mergelę žiūrėjau,
Gale dirvos stovėjau,
Į mergelę žiūrėjau.

Mergele kieno,
Ar būsi mano,
Mergele kieno,
Ar būsi mano,
Ar užaugo kasužėlės 
Man vyniot ant rankelių, 
Ar užaugo kasužėlės 
Man vyniot ant rankelių?

Kaselės mano,
Gelsvosios mano,
Kaselės mano,
Gelsvosios mano,
Šilkų stūčkom pinamos, 
Žaliom rūtom kaišomos, 
Šilkų stūčkom pinamos, 
Žaliom rūtom kaišomos.

Daržely augo 
Žalias kadugys,
Daržely augo 
Žalias kadugys, —
Tai tau, šelmi bernužėli, 
Tau vyniot ant rankelių, 
Tai tau, šelmi bernužėli, 
Tau vyniot ant rankelių.
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5

ŠONE KELIO VIEŠKELĖLIO

Šone kelio vieškelėlio 
Aria aria artojėlis 
Šėmaisiais jauteliais.

Anas tenai aria 
Ir rankele moja, —
Dievas žino, bernaitėli,
Ant ko tujen moji:

Ar ant mano kraičio,
Ar ant pasogėlės,
Ar ant mano skaistaus būdo, 
Jaunųjų dienelių?
— Nei ant tavo kraičio,
Nei ant pasogėlės,
Tik ant tavo skaistaus būdo, 
Jaunųjų dienelių.

*6

ARĖ BERNAS DIRVELES

Arė bernas dirveles, 
Kreivai varė vageles, 
Kreivai varė vageles.
Ein mergelė keleliu:
— Padėk, dievas, berneliui, 
Padėk, dievas, berneliui!
— Nepadyvyk, mergele, 
Kad man kreivos vagelės, 
Kad man kreivos vagelės.

Sena mano žagrelė,
Kreiva mano vagelė, 
Kreiva mano vagelė.

Kreiva mano vagelė, 
Jauni mano jauteliai, 
Jauni mano jauteliai.

Jauni mano jauteliai, 
Maži mano meteliai, 
Maži mano meteliai.

Maži mano meteliai, 
Sena mano uošvelė, 
Sena mano uošvelė.
Sena mano uošvelė, 
Jauna mano mergelė, 
Jauna mano mergelė.
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*7

O!, PAS MARELES, ANT KRANTELIO

Oi, pas mareles, ant krantelio,
Arė bernelis pūdymėlį.
Arė bernelis pūdymėlį,
Nešė tėvulis pusrytėlį.
Tėvulio nešto nevalgysiu,
Palšų jautelių nestabdysiu.
Oi, pas mareles ant krantelio 
Arė bernelis pūdymėlį.
Arė bernelis pūdymėlį,
Nešė motulė pusrytėlį.
Motulės nešto nevalgysiu,
Palšų jautelių nestabdysiu.
Oi, pas mareles ant krantelio 
Arė bernelis pūdymėlį.
Arė bernelis pūdymėlį,
Nešė sesutė pusrytėlį.
Sesutės nešto nevalgysiu,
Palšų jautelių nestabdysiu.
Oi, pas mareles ant krantelio 
Arė bernelis pūdymėlį.
Arė bernelis pūdymėlį,
Nešė brolelis pusrytėlį.
Brolelio nešto nevalgysiu,
Palšų jautelių nestabdysiu.
Oi, pas mareles ant krantelio 
Arė bernelis pūdymėlį.
Arė bernelis pūdymėlį,
Nešė mergelė pusrytėlį.
Mergelės neštą tai valgysiu,
Palšus jautelius tai stabdysiu.
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Šienapiutės dainos

*8

RATILČLI, RATILĖLI

Rinkinys Pritarūiys

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Kur tu augai, ratilėli? Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Žalioj pievoj, ratilėli. Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Ir ateina, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Šienapiūtis, ratilėli. Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Nukirs tave, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Aštri dalgė, ratilėli. Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio,
Sukraus tave, ratilėli, Rotile, ratilėl, ratilio.

Ratilėli, ratilėli, 
Kupetėliuos, ratilėli.
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*9

EIN BROLELIS PER LANKELĘ

Eįn brolelis per lankelę 
gu plieno dalgeliu,
Oja oi oja,
Su plieno dalgeliu.

Kai nueisiu į lankelę, 
Kirsiu dobilėlį,
Oja oi oja,
Kirsiu dobilėlį.

Kai nukirsiu dobilėlį, 
Kaišysiu kepurę,
Oja oi oja,
Kaišysiu kepurę: *

Užsikaišęs kepurėlę, 
Viliosiu mergelę,
Oja oi oja,
Viliosiu mergelę.

— Neprivilsi manęs jaunos 
Su tuo dobilėliu,
Oja oi oja,
Su tuo dobilėliu.

Priviliosi mane jauną 
Su meiliu žodeliu,
Oja oi oja,
Su meiliu žodeliu.

* 10

PIOVĖ LANKOJ SIENĄ

Piovė lankoj šieną, 
Žalias raskilėles,
Piaun ir mane, dobilėlį, 
Su šieneliu drauge.

Grėbė lankoj šieną, 
Žalias raskilėles,
Grėb ir mane, dobilėlį, 
Su šieneliu drauge.

Džiovin lankos šieną, 
Žalias raskilėles, 
Džiovin mane, dobilėlį, 
Su šieneliu drauge.

Vežė lankos šieną, 
Žalias raskilėles,
Vež ir mane, dobilėlį, 
Su šieneliu drauge.

Šėrė žirgams šieną, 
Žalias raskilėles,
Šer ir mane, dobilėlį, 
Su šieneliu drauge.
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*  11

MAN DALGELĖ VIENO PHENO

Man dalgelė vieno plieno, 
Prisipiausiu žalio šieno, 
Valio, valio, valio!

Piovėjeliai tinginėliai 
Linginėj o kaip starkeliai, 
Valio, valio, valio!

Trijų dienų piovimėlio 
Nesugrėbiau vežimėlio, 
Valio, valio, valio!

Kad mes būtum nevaliavę,
Būt pievelė nežaliavus,
Valio, valio, valio!

Aš grėbliuką tankiai traukiau, 
Vakarėlio labai laukiau,
Valio, valio, valio!

Man grėbliukas maliavotas, 
Bernužėlio dovanotas,
Valio, valio, valio!

Man grėbliukas išrašytas, 
Iš broliuko išprašytas, 
Valio, valio, valio!

H

EIKIM, BROLIAI, ŠIENO PIAUTI

Eikim, broliai, šieno piauti, — 
Dar neturim kur sukrauti, 
Valio mano dalgelė,
Valio, valio!

Gale lauko beržynėlis —
Ten statysim daržinėlę,
Valio mano dalgelė,
Valio, valio!

Skubam piauti, prakaituojam, 
Pasipūstom, padainuojam, 
Valio mano dalgelė,
Valio, valio!

Šešios mylios lig piovimo, 
O devynios lig grėbimo, 
Valio mano dalgelė,
Valio, valio!

Mes išpiovėm per savaitę, 
Pasisekė labai greitai, 
Valio mano dalgelė,
Valio, valio!

Šeši broliai šienpiovėliai, 
Sekma sesė šiengrėbėlė, 
Valio mano dalgelė,
Valio, valio!
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13

PARVES BROLIS

Parves brolis 
Jauną marčią, 
Parves brolis 
Jauną marčią.

Dieverėlio
Dovanotas,
Dieverėlio
Dovanotas.

Eis mūs marti 
Šieno grėbti, 
Eis mūs marti 
Šieno grėbti.

Marčios grėblys 
Pusiau lūžo, 
Marčios grėblys 
Pusiau lūžo —

Marčios grėblys 
Maliavotas, 
Marčios grėblys 
Maliavotas,

Dieverėlio 
Širdis trūko, 
Dieverėlio 
Širdis trūko.

*  14

PIOVIAU ŠIENĄ

Pioviau šieną 
Per visą dieną, 
Pioviau šieną 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.

Kroviau šieną 
Per visą dieną, 
Kroviau šieną 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.

Grėbiau šieną 
Per visą dieną, 
Grėbiau šieną 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.

Myniau šieną 
Per visą dieną, 
Myniau šieną 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.
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Džiovinau šieną 
Per visą dieną, 
Džiovinau šieną 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.
Vežiau šieną 
Per visą dieną, 
Vežiau šieną 
Per visą dieną,

Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.
Šėriau šieną 
Per visą dieną, 
Šėriau šieną 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną,
Per visą, per visą, 
Per visą dieną.

* 15

PANEDĖLIO DIENĄ

Panedėlio dieną 
Piovė Dūda šieną,
Piovė Dūda, pioviau aš, 
Piovėm mes abudu,
Piovė Dūda, pioviau aš, 
Piovėm mes abudu.
Utarninko dieną 
Daužė Dūda šieną,
Daužė Dūda, daužiau aš, 
Daužėm mes abudu, 
Daužė Dūda, daužiau aš, 
Daužėm mes abudu.
Seredos dieną 
Vartė Dūda šieną,
Vartė Dūda, varčiau aš, 
Vartėm mes abudu, 
Vartė Dūda, varčiau aš, 
Vartėm mes abudu.
Četvergo dieną 
Grėbė Dūda šieną,
Grėbė Dūda, grėbiau aš,

Grėbėm mes abudu, 
Grėbė Dūda, grėbiau aš, 
Grėbėm mes abudu.
Pėtnyčios dieną 
Vežė Dūda šieną,
Vežė Dūda, vežiau aš, 
Vežėm mes abudu,
Vežė Dūda, vežiau aš, 
Vežėm mes abudu.
Subatos dieną 
Krovė Dūda šieną,
Krovė Dūda, kroviau aš, 
Krovėm mes abudu, 
Krovė Dūda, kroviau aš, 
Krovėm mes abudu.
Nedėlios dieną 
Gul Dūda ant šieno,
Guli Dūda, guliu aš, 
Gulim mes abudu,
Guli Dūda, guliu aš, 
Gulim mes abudu.
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Penki broleliai lankoj šieną piovė,
O šešta seselė viena sugrabojo,
O šešta seselė viena sugrabojo.

Sugrėbė seselė penkias kupetėles, 
Parvežė broleliai šimtą vežimėlių, 
Parvežė broleliai šimtą vežimėlių.

Parvežė broleliai šimtą vežimėlių, 
Nušėrė broleliai du šimtus žirgelių, 
Nušėrė broleliai du šimtus žirgelių.

* 16

PENKI BROLELIAI LANKOJ ŠIENĄ PIOVĖ

17

PASĖJAU DOBILĄ

Pasėjau dobilą 
Ant aukšto kalnelio. 
Dobilio žali lapai, 
Dobilo trys lapeliai.

Užaugo dobilėlis 
Ant aukšto kalnelio. 
Dobilio žali lapai, 
Dobilo trys lapeliai.

Nupiovėm dobilą 
Nuo aukšto kalnelio. 
Dobilio žali lapai, 
Dobilo trys lapeliai.

Sugrėbėm dobilą 
Nuo aukšto kalnelio. 
Dobilio žali lapai, 
Dobilo trys lapeliai.

Parvežėm dobilą 
Nuo aukšto kalnelio. 
Dobilio žali lapai, 
Dobilo trys lapeliai.

Sukrovėm dobilą 
Aukšton daržinėlėn. 
Dobilio žali lapai, 
Dobilo trys lapeliai.
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18

BUVO MŪSŲ, SADULA,

Rinkinys Prifarinys

Buvo mūsų, sadula, Saduj sadula,
Vienas brolis, sadula. Saduj sadula.
Ir tas vienas, sadula, Saduj sadula,
Uitoj ėlis, sadula. Saduj sadula.
Na tu, broli, sadula, Saduj sadula,
Imk tu, broli, sadula, Saduj sadula,
Plieno dalgį, sadula. Saduj sadula.
Prišienauki, sadula, Saduj sadula,
Žalio šėko, sadula. Saduj sadula.
Dai atneški, sadula, Saduj sadula,
Ristam žirgui, sadula. Saduj sadula.
Dai pašerki, sadula, Saduj sadula,
Ristą žirgą, sadula. Saduj sadula.
Dai paimki, sadula, Saduj sadula,
Aukso viedrą, sadula. Saduj sadula.
Dai atneški, sadula, Saduj sadula,
Vandenėlio, sadula. Saduj sadula.
Dai pagirdyk, sadula, Saduj sadula,
Ristą žirgą, sadula. Saduj sadula.

*19

ŽALIOJE LANKELĖJ

Žalioje lankelė] 
Daug yr grėbėjėlių, 
Oi, nėra nėra 
Mano mylimos.
Nėra tos mergelės, 
Kuri man patinka,

Kuri juodbėrėlį 
Avižėlėms šėrė.
Avižėlėms šėrė, 
Atolėliu kraikė, 
Šalto šaltinėlio 
Vandenėliu girdė.
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**10

NULIJO LIETUS

Nulijo lietus 
Per pačius pietus, 
Užlijo brolelio 
Žalią šienelį.
Tai lyk, lietuli, 
Nepūsk, vėjeli, 
Pūdyki brolelio 
Žalią šienelį.—
Nei aš jį grėbsiu, 
Nei žirgą šersiu, 
Brolelio žirgeliu 
Nevažinėsiu.

Nulijo lietus 
Per pačius pietus, 
Užlijo bernelio 
Žalią šienelį.

Nelyk, lietuli, 
Pūski, vėjeli, 
Džiovinki bernelio 
Žalią šienelį. —
Tai aš jį grėbsiu, 
Žirgelį šersiu, 
Bernelio žirgeliu 
Tai važinėsiu.

*21

DAUNOJ, EISIM, BROLIAI

Daunoj, eisim, broliai, 
Dauno lilio čiūto,
Daunoj, šieno piautų, 
Dauno lilio čiūto.
Daunoj, mum šienelį, 
Dauno lilio čiūto,

Daunoj, bepiaujanti, 
Dauno lilio čiūto,
Daunoj, ataūžia,
Dauno lilio čiūto,

Daunoj, smarkus lietus, 
Dauno lilio čiūto.
Daunoj, bėgsim, broliai, 
Dauno lilio čiūto,

Daunoj, po ąžuolu, 
Dauno lilio čiūto.
Daundj, mum ąžuolas, 
Dauno lilio čiūto,
Daunoj, ne tėvelis, 
Dauno lilio čiūto.
Daunoj, jo šakelės, 
Dauno lilio čiūto,

Daunoj, ne rankelės, 
Dauno lilio čiūto.

Daunoj, jo lapeliai, 
Dauno lilio čiūto,
Daunoj, ne žodeliai, 
Dauno lilio čiūto.
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*i2

O!, TOU TOU, LABA! TOLI

Oi, toli. toli, labai toli 
Penki broleliai šieną piovė,
Penki broleliai šieną piovė.
Penki broleliai šieną piovė, — 
Šešta sesutė vienturtėlė,
Šešta sesutė vienturtėlė,
Šešta sesutė* vienturtėlė 
Nešė broleliams pusrytėlį,
Nešė broleliams pusrytėlį, —

Vienoj rankelėj pusrytėlį,
Antroj rankelėj abrūsėlį,
Antroj rankelėj abrūsėlį.
Oi, ir sutiko tris ponaičius, 
Nelabai puikius bajoraičius, 
Nelabai puikius bajoraičius.

Oi, ir atėmė pusrytėlį 
Ir iš rankelės abrūsėlį,
Ir iš rankelės abrūsėlį.

— Oi broliai broliai, broliukėliai, 
Smeikit dalgeles į lankelę, 
Smeikit dalgeles į lankelę,

Smeikit dalgeles į lankelę,
Vykit ponaičius bajoraičius, 
Vykit ponaičius baj oraičius!

Oi, vijo vijo, nedavijo,
Kardeliais kirto, nenukirto, 
Kardeliais kirto, nenukirto.

— Mindžiokit, ponai, purvynėlį, 
Ne mūs sesutės vainikėlį,
Ne mūs sesutės vainikėlį!
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*23

GIEDA GAIDELIAI ANKSTŲ RYTELĮ

Gieda gaideliai ankstų rytelį,
Kelkis, berneli, eik į darbelį.
— Dar nesikelsiu, dar ne dienelė,
Dar nebudino manęs mergelė,
Dar nesikelsiu, dar ne dienelė,
Dar debudino manęs mergelė.

Aš užsikėliau ankstų rytelį,
Ėjau lankelėn šiepelio piauti,
Dar neišvariau nė pradalgėlio,
Žiūriu — ateina mano mergelė,
Dar neišvariau nė pradalgėlio,
Žiūriu —ateina mano mergelė.

Ėjo panelė šalia vieškelio,
Šviečia skarelė balta šilkinė, — 
Maniau, kad rytą saulė tekėjo,
Žalia rūtelė rankoj žydėjo,
Maniau, kad rytą saulė tekėjo,
Žalia rūtelė rankoj žydėjo.

— Sėskis, panele, ant pradalgėlio, 
Pasiilsėsi rankas kojeles!
— Ačiū, berneli, už šį žodelį,
Aš pasilsėsiu pas motinėlę,
Ačiū, berneli, už šį žodelį,
Aš pasilsėsiu pas motinėlę.

Aš pas močiutę augau ne viena,
Su broliais sesėm vaikščiau kas dieną, 
Su rūtos kvietku, su vainikėliu,
Kas nedėlėlė su bernužėlių,
Su rūtos kvietku, su vainikėliu,
Kas nedėlėlė su bernužėliu.

51



*24

DU BROLIUKAI KUNIGAI

Du broliukai kunigai,
Du broliukai artojai,
Du broliukai raštininkai 
Gromatėlei rašyti.

O aš jauna sesulė 
Grėbiau lankoj šienelį 
Ir nulaužiau grėblykštėlį, 
Tą klevinį kotelį.*

— Mesk, broleli, rašyti, 
Imki grėblį taisyti:. 
Kelias juodi debesėliai — 
Sulis lankoj šienelį!

— Aš nemesiu rašyti, 
Neisiu grėblio taisyti — 
Tegul kelias debesėliai, 
Tegul lyja šienelį!
— Oi broleli jaunasai, 
Dobilėli margasai,
Oi, kai ateis šalta žiema, 
Kuo tu šersi žirgelį?
— Oi sesule jaunoji, 
Lelijėle baltoji,
Aš pašersiu šyvą žirgą 
Grynuoju abrakėliu.

Aš pašersiu šyvą žirgą 
Grynuoju abrakėliu, 
Pagirdysiu šyvą žirgą 
Šaltinio vandenėliu!

*2$

AUGIN TĖVAS DU SŪNELIUS

Augin tėvas du sūnelius 
Kaip aukso žiedelius, 
Užauginęs ir išleido 
Lankoj šieno piauti, 
Užauginęs-ir išleido 
Lankoj šieno piauti.
Vienas piovė sūnaitėlis — 
Gražiai jis valiavo,
Antras piovė sūnaitėlis — 
Labai griaudžiai verkė, 
Antras piovė sūnaitėlis — 
Labai griaudžiai verkė.

— Ko tu verki, sūnaitėli, 
Kodėl ne valiuoji:
Ar tau gaila žalios lankos, 
Balto dobilėlio,
Ar tau gaila žalios lankos, 
Balto dobilėlio?
— Man negaila žalios lankos, 
Balto dobilėlio,
Tik man gaila tos šalelės, 
Jaunos mergužėlės,
Tik man gaila tos šalelės, 
Jaunos mergužėlės.
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ir pamatėm pulką vyrų, 
Mūsų kaimynėlių: 
ponas vaitas, raštininkas, 
poris tijūnėlių, 
ponas vaitas, raštininkas, 
poris tijūnėlių.

Vienas puolė prie rankelių, 
Rankeles surišo,
Antras puolė prie kojelių, 
Pantelius uždėjo,
Antras puolė prie kojelių, 
Pantelius uždėjo.

Kad aš ėjau per laukelį, 
Panteliai barškėjo,
Kad užmyniau ant akmenio, 
Ugnis sublizgėjo,
Kad užmyniau ant akmenio, 
Ugnis sublizgėjo.

Verkė tėvas motinėlė, 
Brolis seserėlė,
Labiau verkė mylimoji 
Mano mergužėlė,
Labiau verkė mylimoji 
Mano mergužėlė.

Sudiev sudiev, mano mieli, 
Kažin ar sugrįšiu, 
Ateinančiam rudenėly 
Laišką parašysiu, 
Ateinančiam rudenėly 
Laišką parašysiu.

*Į6

O!, DAUGEL DAUGEL

Oi, daugel daugel 
Mūsų brolelių —
Ne visi pas tėvelį.

Pirmas rytuose, 
Antras pietuose,
O trečias vakaruose.

O pats jauniausias 
Mūsų brolelis 
Žalią šienelį piauna.

Ne taip jis piauna, 
Kaip gailiai verkia 
Toj lygiojoj lankelė j.

Oi, ir ateina 
Jauna seselė 
Per lygųjį laukelį.

— Oi, ko tu verki, 
Jaunas broleli, 
Baltasai dobilėli:

Oi, ar tau gaila 
Žalio šienelio,
Ar baltų dobilėlių?

— Tai man negaila 
Žalio šienelio
Nei baltų dobilėlių,
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Tiktai man gaila 
Senų tėvelių,
Brolelių ir seselių.

Reik man išjoti, 
Išvandravoti 
Į didžiąją vainelę.

Jau nesugrįšiu 
Aš pas tėvelį,
Jiems darbelių nedirbsiu.

Ten manęs laukia,
Jauno bernelio,
Toj svetimoj šalelėj,

Laukia kareiviai 
Ir aficieriai,
Ir ponai generolai.

Ten nėra dienos 
Anei adynos,
Kad ne šlėktos naujieno

Kulkelės lėkė, 
Brolelius kirto 
Kaip sode obuolėlius.

*27

ŽALIOJ GIRELĖJ

Žalioj girelėj,
Lygioj lankelėj 
Ten kalbin šnekin 
Mane berneliai,
Ten kalbin šnėkin 
Mane berneliai.

Ne tiek kalbino,
Kiek čėstavojo,
Aukso žiedelį *
Man dovanojo,
Aukso žiedelį '
Man dovanojo.

Būsi nebūsi 
Mano mergelė,
Nors panešiosi 
Žiedelį mano, 
Paminavosi 
Vardąlį mano.

Dirbo padirbo 
Man dieverėliai,
Man dieverėliai 
Klevo grėblelį,
Dėjo įdėjo 
Lendrės kotelį.

Vedė, oi, vedė 
Broliai martelę 
Lygion lankelėn 
Šienelio grėbti, 
Lygion lankelėn 
Šienelio grėbti.

Ne tiek aš grėbiau, 
Kiek gailiai verkiau. 
Vis ant grėblelio 
Pasiremdama,
Prie juodos žemės 
Prisikrisdama.
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— Oi žeme žeme, 
Žemele juoda, 
Atėmei tėvą 
Ir motinėlę, 
Atėmei tėvą 
Ir motinėlę.

Žemelė tarė 
Ir atsidarė:
— Šalin, oi, šalin, 
Vargo, mergele, 
Šalin, oi, šalin, 
.Vargo mergele.

Atėmei tėvą 
Ir motinėlę,- 
Atimk ir mane, 
Jnoda žemele, 
Atimk ir mane, 
Juoda žemele.

Išbūk metelius, 
Išvark vargelius, 
Tada ir tave 
Parsiieškosiu, 
Tada ir tave 
Parsiieškosiu.

Išbuvau metus, 
Išbuvau antrus — 
Neparsiieškoj 
Juodoj žemelė, 
Neparsiieškoj 
Juodoj žemelė.



Rugiapiutės dainos

Bėkit, bareliai, 
Bėkit, bareliai, 
Galanan valakų!

Gale valakų,
Gale valakų 
Raitelių pulkelis.

Visi raiteliai,
Visi raiteliai 
Ir geria, ir valgo.

Ir geria, ir valgo, 
Ir geria, ir valgo, 
Dievulio neprašo.

Tik vienas bernelis, 
Tik vienas bernelis 
Nei geria, nei valgo.

Nei geria, nei valgo, 
Nei geria, nei valgo, 
Dievulio tai prašo:

— Duok man, dievuli, 
Duok man, dievuli, 
Bagotą uošvelį.

Bagotą uošvelį,
Bagotą uošvelį, 
Razumną mergelę.

Davė man dievas 
Bagotą uošvelį, 
Razumną mergelę!
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29

BĖKIT, BARELIAI

BėRit, bareliai,
Do galan valako!
Gale valako 
Stov pulkas raitelių.
Tame pulkely 
Yr mano brolelis.
Mano brolelis 
Nei geria, nei valgo.
Nei geria, nei valgo, 
Mergelę kalbina.
— Vai mergele mano, 
Balta lelijėle,
Ar eisi už manęs,
Ar būsi tu mano?
— Vai berneli mano, 
Baltas dobilėli,
Tai neisiu už tavęs, 
Nebūsiu aš tavo.

Pas tave laukeliai 
Tai labai kalnuoti,
O tavo rugeliai 
Tai labai dirsiuoti.
— Vai mergele mano, 
Balta lelijėle,
Tai tu nevaikščiosi 
Po aukštus kalnelius,
Vai mergele mano, 
Balta lelijėle,
Tai tu nevalgysi 
Dirsiuotos duonelės.
Mes paprašysim 
Girelės genelio,
Tai jis sulygins 
Kalnelius su kloniais.
Mes paprašysim 
Marelių gulbelės,

Tai ji išrankios 
Iš rugių dirseles.

*30

BĖK, BARELI BARELĖLI

"  Bėk, bareli barelėli, 
Galan lauko:
^eja tave, barelėli, 
Mergos marčios.

Aš nebijau, aš nebijau 
^rgų marčių,

Aš tik bijau, aš tik bijau 
Juodo debesio.
Nuo martelių, nuo mergelių 
Pabėgėsiu,
Nuo juodojo debesėlio 
Pastovėsiu.
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31

OI, AŠ PIAUSIU,

Oi, aš piausiu, piovėjėlė, 
Ant kalno,
Ant kalno.

Ir atjojo bernelis 
Tai iš tolo,
Ir iš tolo:

— Padėk, dievas, mergele, 
Rugiai piaut,
Rugiai piaut.

— Padės dievas, berneli,
Ir be tavęs,
Ir be tavęs.

— Nu palauki, mergele, 
Atminsiu 
Neužmiršiu,

Kai tu grėbsi šienelį 
Lygioj lankoj,
Lygioj lankoj.

— Nors aš grėbsiu šienelį, 
Bet ne viena,
Bet ne viena, —

Grėbs ir mano broleliai 
Tai devyni,
Tai devyni,

PIOVĖJĖLĖ

O aš, jauna jų sesulė,
Tai dešimta,
Tai dešimta.

Neduos manęs broleliai 
Iš pulkelio,
Iš pulkelio.

— Nu, palauki, mergele, 
Atminsiu 
Neužmiršiu,

Kai tu piausi rugelius 
Aukštam kalne,
Aukštam kalne.

— Nors aš piausiu rugelius, 
Bet ne viena,
Bet ne viena, —

Piaus ir mano martelės 
Tai devynios,
Tai devynios,

O aš, jauna jų mošelė,
Tai dešimta,
Tai dešimta.

Neduos manęs martelės 
Iš pulkelio,
Iš pulkelio.
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PIOVĖ PIOVĖ

*32

piovė piovė,
Piovė piovė piovėjėiės 
Aukštam kalne,

Aukštam kalne,
Aukštam kalne, palivarke — 
Naujam dvare.

Dai atjoja,
Dai atjoja bajorėlis, 
Bajorėlis.

— Padėk, dieve,
Padėk, dieve, piovėjėlėms 
Rugiai piauti.

— Geras dievas,
Geras dievas bajorėliui 
Keliu joti.

Bajorėlio,
Bajorėlio maži žardai, 
Dyki tarpai. ^

Mūs brolelio,
Mūs brolelio didi žardai, 
Pilni tarpai.

*33

KAD AS PIOVIAU

Kad aš pioviau,
Kad aš pioviau, piovejelė, 
Ant kalnelio,

Ir atjojo,
Ir atjojo bajorėlis 
Iš dvarelio.

— Padėk, dievas,
Padėk, dievas, mergužėle 
Piovėjėle.

— Oi, tai dėkui,
O tai dėkui, bajorėli 
Iš dvarelio!

Bajorėlio,
Bajorėlio baltos rankos,— 
Juoda duona,

Bajorėlio,
Bajorėlio plunksna rankoj— 
Ne dalgelė,

Bajorėlio,
Bajorėlio rudi kurtai — 
Ne jauteliai.
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34

BĖGINĖJO LAPUKĖ

Bėginėjo lapukė
Pabarėmis,
Parugėmis

Ir paleido alasėlį 
Per girelę,
Per žaliąją.

Ir užgirdo kiškutis 
Jos alasą 
Alasėlį.

Graži mano lapukė, 
Jos alasas 
Alasėlis.

Vaikštinėjo mergelė 
Pabarėmis,
Parugėmis

Ir paleido alasėlį 
Per girelę,
Per žaliąją.

Ir užgirdo bernelis 
Jos alasą 
Alasėlį.

Graži mano mergelė, 
Jos alasas 
Alasėlis.

*3$

POVINĖJO POVĖLIS

Povinėjo povėlis 
Po dvarą,— 
Aukseliu galvelė 
Aplieta,

Aukseliu galvelė 
Aplieta,
Perleliais sparneliai 
Barstyta,

Perleliais sparneliai 
Barstyta,
Šilkeliu kojelės 
Pančiota.

Oi, kad ajs tą povėlį 
Pagaučiau,
Nuog galvelės aukselį 
Nuimčiau,

Nuog galvelės aukselį 
Nuimčiau,
Nuog sparnelių perlelius 
Nurinkčiau,

Nuog sparnelių perlelius 
Nurinkčiau,
Nuog kojelių šilkelius 
Nuriščiau.
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Vaikštinėjo mergelė 
po dvarą,—
Rūtele galvelė 
Kaišyta,

Rūtele galvelė 
Kaišyta,
Šilkeliu kaselė 
Supinta,

Šilkeliu kaselė 
Supinta,
Ant rankelių žiedeliai 
Uždėta.

Oi, kad aš tą mergelę 
Paimčiau,
Nuog galvelės rūtelę 
Nuimčiau,

Nuog galvelės rūtelę 
Nuimčiau,
Iš kaselės šilkelius 
Išpilčiau,

Iš kaselės šilkelius 
Išpinčiau,
Nuog rankelių žiedelius 
Numaučiau.

*36

OI, ANT KALNO, ANT AUKŠTOJO

Oi, ant kalno, ant aukštojo, 
Nauji dvarai budavoti.

Nauji dvarai budavoti,
Žali sodai susodinti,

Žali sodai susodinti,
Vyšnių uogos sunokintos,

Vyšnių uogos sunokintos, 
Atolėliai suželdyti.

Ir atjojo bernužėlis,
Baltas gražus dobilėlis:

' '  Oi mergele lelijėle, 
eisk žirgelį atolėlin,

Leisk žirgelį atolėlin,
Mane jauną vyšnių sodan.

Duok žirgeliui atolėlio,
O man jaunam vyšnių uogų.

— Oi berneli dobilėli,
Ne dėl tavo šyvo žirgo,

Ne dėl tavo šyvo žirgo 
Atolėliai suželdyti,

Ne dėl tavęs, bernužėlio, 
Vyšnių uogos sunokintos.

Dėl brolelio šyvo žirgo 
Atolėliai suželdyti,

Dėl brolelio sakalėlio 
Vyšnių uogos sunokintos.
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37

PRAŠINĖJ KANAPĖLĖ

Prasmėj kanapėlė
Sėjėjėlio artojėlio:
— Nesėk manęs kalneliuose, 
Pieskynuose,— '
Nebus mano stogelio 
Nei valakno valaknėlio.

— Neduok manęs, motule, 
Sa ulyčion ulyčėlėn,— 
Nebus mano nei meilelės,
Nei prieigos prieigėlės. 
Nuduok mane, motule,
Per laukelį, per antrąjį,—

Pasek mane, sėjėjėli,
Klonelėse, mėžynuose,— 
Tai bus mano stogelis

Tai bus mano meilelė 
Ir prieiga prieigėlė.

Ir valaknas valaknėlis. 
Prašinėjo dukrelė

Aš važiuosiu į motulę 
Viešnagėlėn,

Pas motulę, pas širdelę:
Prisikepus pyragėlių, 
Prisimiešus arielkėlės.

*38

VAI, TIK NELEISKI MANĘS, MOČIUTE

Vai, tik neleiski manęs, močiute, 
Už Ricielių bernelio,
Už Ricielių bernelio.

Kojelės šleivos,, akelės žvairos, 
Tai ne tiesaus stogelio,
Tai ne tiesaus stogelio.

Laukai kalnuoti, rugiai dirsiuoti, 
' Parugėmis dagynai,

Parugėmis dagynai.

Už to dagyno, už tankumyno, 
Smalos upelė teka,
Smalos upelė teka.

Toje smalelėj, toje juodojoj,
Du krankleliai markioj as,
Du krankleliai. markioj as..
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Vai, tik nuleiski mane, motule, 
Už Guobinių bernelio,
Už Guobinių bernelio.
Akelės šviesios, kojelės tiesios,
O tai gražaus stogelio,
O tai gražaus stogelio.
Laukai lygiuoti, rugiai branduoti, 
Parugėmis beržynai,
Parugėmis beržynai.

Už to beržyno, už ąžuolyno, 
Vyno upelė teka,
Vyno upelė teka.
Toje upelėj, toje sriauniojoj,
Dvi antytėli plauko,
Dvi antytėli plauko.

*39
t

AUGO EGLELĖ EGLYNE

Augo eglelė eglyne,
Oi, siūbuonėlė eglyne.
O jos šakelės ik žemės, 
Oi, siūbuonėlės ik žemės.
O viršūnėlė lig dangaus,.
Oi, siūbuonėlės lig dangaus.
Laukė kirtėjo metuose,
Oi, siūbuonėlė metuose.
Ledva sulaukė antruose, 
Oi, siūbuonėlė antruose.
Teko kirtėjui skiedrelė, 
Oi, siūbuonėlės skiedrelė.
O
Oi,

parvežėjui eglelė, 
siūbuonėlė eglelė.

Augo dukrelė pas motką, 
Oi, lelijėlė pas motką.
O jos kaselės ik žemei, 
Oi, lelijėlės ik žemei.
O razumėlis lig dangaus, 
Oi, lelijėlės lig dangaus.
Laukė piršlelių metuose, 
Oi, lelijėlė metuose.
Ledva sulaukė antruose, 
Oi, lelijėlė antruose.
Teko piršleliui juostelė, 
Oi, lelijėlės juostelė.
O bernužėliui mergelė, 
Oi, lelijėlė mergelė.
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* 40

AUGO LINAS ŠALY KELIO

Augo linas šaly kelio, 
Jis augdamas bėdavojo:

Bėda man vienam augti 
Ir laiškeliai sulaiškuoti,

Ir laiškeliai sulaiškuoti, 
Ir žiėdeliai susikrauti,

Ir žiedeliai susikrauti,
Ir galvelę sunokinti —
Kas dienelė vis vėtrelė, 
Kas naktelė vis šalnelė.

Augo dukra pas močiutę, 
Ji augdama bėdavojo:
Bėda man vienai augti 
Ir burnelė nusiprausti,
Ir burnelė nusiprausti,
Ir galvelė sušukuoti,
Ir galvelė sušukuoti,
Ir kraitelį susikrauti —
'Kas dienelė vis sveteliai, 
Kas naktelė vis piršleliai.

*41

LEIDOSI SAULE

Leidosi saulė,
Leidosi saulė 
Užu kalnų klonėn.

Rengėsi senas, 
Rengėsi senas 
Didelėn kelionėn,

Didelėn kelionėn, 
Didelėn kelionėn — 
Nemunaičio miestan.

Parneš man senas, 
Parneš man senas 
Didelį aščinčių,

Oi, kokia drūbė,
Oi, kokia drūtė 
Alavo žiedelio,

Tai tokia meilė, 
Tai tokia meilė 
Su senu gyventi.

Leidosi saulė, 
Leidosi saulė 
Užu kalnų klonėn.

Rengėsi jaunas, 
Rengėsi jaunas 
Mažon kelionėn,

Didelį aščinčių, 
Didelį aščinčių — 
Alavo žiedelį.
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parneš man jaunas, 
parneš man jaunas 
Mažą aščinčių,

Mažą aščinčių, 
Mažą aščinčių — 
Aukselio žiedelį.

Oi, kokia drūtė, 
Oi, kokia drūtė 
Aukselio žiedelio,

Tai tokia meilė, 
Tai tokia meilė 
Su jaunu gyventi.

*42

OI, AUKŠTAI LEKIA

Oi, aukštai lekia 
Klevelio lapeliai.

Nors aukštai lekia, 
Bet žemai nupuola,

Bet žemai nupuola, 
Ant sieros žemelės,

Ant sieros žemelės, 
Ant žalios vejelės,

Ant žalios vejelės, 
Ant balto barkonėlio.

Oi, aukštai sėdi 
Bernelis žirgely.

Nors aukštai sėdi,
Bet žemai skloniojas,

Bet žemai skloniojas 
Tėvuliui motulei,

Tėvuliui motulei, 
Broleliam sesulėm,

Broleliam sesulėm, 
Slaunai giminėlei.

*43

OI TU, KREGŽDELE

"*Oi tu, kregždele, 
Oi tu, kregždele, 
Mėlyna paukštele,

Oi, ko išlėkei,
Oi, ko išlėkei 
Iš žalios girelės,

Iš žalios girelės,
Iš žalios girelės,
Iš šilkų lizdelio?

— Ne pati išlėkiau, 
Ne pati išlėkiau 
Iš žalios girelės,
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Iš žalios girelės,
Iš žalios girelės,
Iš šilkų lizdelio —

Štarelis išvedė, 
Štarelis išvedė 
Į žalią sodelį!

— Oi tu, mergele, 
Oi tu, mergele, 
Mergele jaunoji,

Oi, ko išėjai,
Oi, ko išėjai 
Iš tėvo dvarelio,

Iš tėvo dvarelio,
Iš tėvo dvarelio, 
Nuo tėvo motulės,

Nuo tėvo motulės, 
Nuo tėvo motulės, 
Nuo brolių sesulių?

— Ne pati išėjau, 
Ne pati išėjau — 
Bernelis išvedė.

*44

ZVILGSO RASELĖ

Rinkinys
Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Lauke kalne, 
Ant baro, lylia.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Aukštam kalne, 
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Žalias berželis, 
Ant baro, lylia.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Tam beržely, 
Ant baro, lylia,

Priiarinys
Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.
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Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Pilka gegutėlė, 
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Tenai kukavo, 
Ant baro, lylia.

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Ne gegutė,
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Tenai kukavo,
Ant baro, lylia —

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Močia dukrą, 
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Išduodama,
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Didžią dalelę, 
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

Zvilgso raselė 
Ant baro, lylia, 
Atskirdama,
Ant baro, lylia,

Zvilgso raselė 
Ant baro. 
Zvilgso raselė 
Ant baro.

r. 7



Žvilgso raselė Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.
Margas karveles, Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.

Žvilgso raselė Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.
Išduodama, Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.

Žvilgso raselė Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.
Aukštus kraitelius, Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.

Žvilgso raselė Žvilgso raselė
Ant baro, lylia, Ant baro.
Išduodama, Žvilgso raselė
Ant baro, lylia. Ant baro.

4$

OI, MAŽAS ŽEMAS KARKLELIO KRŪMELIS

Oi, mažas žemas karklelio krūmelis.
Oi, nors jis mažas, bet labai šakotas:

Paleidęs šakeles ik sierai žemelei,
Ik sierai žemelei, ik žaliai vejelei.

Oi, mažas jaunas mano brolelis.
Oi, nors jis mažas, bet labai razumnas:

Nusipirko žirgelį už šimtą rublelių, 
Paėmė panelę už šimto mylelių.

— Nestūžyk, panele, svetimoj šalelėj: 
Keliu važiuosim — žiedeliu rituosim,
Už skomų sėdėsim — rožele žydėsim.
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*46

PŪTĖ VĖJAS

Pūtė vėjas,
pūtė vėjas vėjelis
Ąžuoluosna,

Nėr kam rinkti,
Nėr kam rinkti lapelius 
Iš dirvonų.

Krėtė iapus,
Krėtė lapus lapelius 
Dirvonuosna.

Barė tėvas,
Barė tėvas sūnelį 
Ko jauniausią.

Nepūsk, vėjas, 
Nepūsk, vėjas vėjelis, 
Ąžuoluosna,

Nebark, tėvel,
Nebark, tėvel, sūnelio 
Ko jauniausio —

Nekrėsk lapų, 
Nekrėsk lapų lapelių 
Dirvonuosna.

Rasi rytoj,
Rasi rytoj stainelę 
Atdarytą

Maža mano,
Maža mano tėvelio 
Šeimynėlė —

Ir bėruosius,
Ir bėruosius žirgelius 
Išvedžiotus,

Ir tymelio,
Ir tymelio balneliais 
Pabalnotus.

47

OI TU, EGLELE

Oi tu, eglele, 
Tu, siūbuonėle,

Devynias šakas, 
Dešimtą viršūnę.

Siūbavai rytą, 
Vėlai vakarėlį,

Visas devynias 
Vėjelis nulaužė.

Kol išsiūbavai 
Devynias šakas,

Oi, tiktai liko 
Dešimta viršūnė,
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Oi, nors gegutei, 
Nors pakukuoti,

Devynis sūnūs, 
Dešimtą dukrelę.

Oi, nors lakštutei, 
Nors palakštuoti.

Visus devynis 
Vainelėn išleidai,

Oi tu, motule 
Rūpestingoji,

Oi, tiktai liko 
Dešimta dukrelė,

Rūpinais rytą, 
Vėlai vakarėlį,

Oi, nors galvelei, 
Nors paieškoti,

Kol aprūpinai 
Devynis sūnus,

Oi, nors širdelei 
Susiraminti.

48

KAS MUSŲ SODELY PAMIGO

Kas musų sodely pamigo, 
Siūravo rasa ant baro?

Broliukas svirnely pamigo, 
Siūravo rasa ant baro.

Pilkoji gegutė pamigo, 
Siūravo rasa ant baro.

Kas mūsų broliuką budino, 
Siūravo rasa ant baro?

Kas pilką gegutę budino, 
Siūravo rasa ant baro?

Sesulė broliuką budino, 
Siūravo rasa ant baro.

Pilkasai genelis budino, 
Siūravo rasa ant baro.

Kelies, broliukai, neguli, 
Siūravo rasa ant baro.

Kelies, gegute, netupi, 
Siūravo rasa ant baro.

Visi raiteliai nujojo, 
Siūravo rasa ant baro.

Visos paukštelės nuskrido, 
Siūravo rasa ant baro.

Tu vienas, broliukai, atlikai, 
Siūravo rasa ant baro.

Tu viena, gegute, atlikai, 
Siūravo rasa ant baro.

Vienon rankelėn žirgelis, 
Siūravo rasa ant baro.

Kas mūsų svirnely pamigo, 
Siūravo rasa ant baro?

Kiton rankelėn šoblelė, 
Siūravo rasa ant baro.
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*49

OI, KIENO TIE DVARAI

Oi, kieno tie dvarai, 
Dvi stonios geltonos?

Oi, kieno tie dvarai, 
Dvi stonios geltonos?

Dvi stonios geltonos, 
Du žirgai stovėjo.

Dvi stonios geltonos, 
Du žirgai stovėjo.

Du žirgai stovėjo, 
Abu šyvi kalbėjo:

Du žirgai stovėjo, 
Abu šyvi kalbėjo:

— Oi, kai mes pateksim 
Negeramjam ponui.

— Oi. kai mes pateksim 
Tam geram j am ponui,

Iš kelio parjojo, 
Po lašais pastatė,

Tam geram j am ponui, 
Ciesoriaus sūneliui.

Po lašais pastatė, 
Kančiuku priklojo.

Iš vainos parjojo, 
Stonelėj pastatė,

Davė mumiem ėsti 
Sausąją nendrelę,

Stonelėj pastatė, 
Gunkele priklojo.

Davė mumiem gerti 
Juodo purvynėlio!

Davė mumiem ėsti 
Gryno abrakėlio,

Davė mumiem gerti 
Čysto vandenėlio. *

*50

OI, IR ANT KALNELIO

Oi, ir ant kalnelio, 
Oi, ir ant aukštojo, 
Tenai mergelė 
Baltus rugius piovė, 
Tenai mergelė 
Baltus rugius piovė.

Atjojo bernelis, 
Baltas dobilėlis:
— Padėk, dievuli, 
Baltus rugius piauti, 
Padėk, dievuli, 
Baltus rugius piauti.
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— Ačiū tau, berneli, 
Baltas dobilėli,
Padės dievulis
Ir be tavo žodžių, 
Padės dievulis 
Ir be tavo žodžių.

— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle, 
Numesk piautuvėlį 
Šalia pabarėlio, 
Numesk piautuvėlį 
Šalia pabarėlio.

Meski piautuvėlį 
Šalia pabarėlio,
Eiki, mergele, 
Jaunan jaunimėlin, 
Eiki, mergele, 
Jaunan jaunimėlin.

Dar aš nenuėjau 
Jaunan jaunimėlin, 
Oi, ir pažino,
Kad aš siratėlė,
Oi, ir pažino,
Kad aš siratėlė.

— Oi berneli mano, 
Baltas dobilėli,
Ant ko pažinai,
Kad aš siratėlė,
Ant ko pažinai,
Kad aš siratėlė?

— Oi mergele mano, 
Balta lelijėle,
Ant to pažinau,
Kad tu siratėlė,
Ant to pažinau,
Kad tu siratėlė:

Ant tavo galvelės 
Rūtelė žydėjo,
O po kojelių 
Žemelė drebėjo,
O rankelėse 
Darbeliai mirgėjo.

51

SAULELĖ LEIDOSI UŽ KALNŲ IR UŽ KLONIŲ

Saulelė leidosi už kalnų ir už klonių — 
Tėvulis dukrelę per lauką lydėjo,
O ir lydėdamas dukrelei kalbėjo:
— Atvažiuok, dukrele, pas mane viešnagėn, 
Atsivežk, dukrele, ir mažus vaikelius,—
Aš turiu duonelės dėl tavo vaikelių,
Aš turiu šienelio dėl tavo žirgelio.
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Saulelė leidosi už kalnų ir už klonių — 
Šešuras martelę per lauką lydėjo,
O ir lydėdamas martelei kalbėjo:
-—Ateiki, martele, pas mane viešnagėn, 
Tik neatvažiuoki sa šyvais žirgeliais, 
Tik neatsivežki mažųjų vaikelių,— 
Neturiu šienelio dėl tavo žirgelių, 
Neturiu duonelės dėl tavo vaikelių.

*52

SIDABRO LAKIŪTĖ

Rinkinys PrRariuys

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Eisme, sesyčiute, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Laukeliu ulioti, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Laukelin ulioti, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Motulės daboti, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ką motulė veikia, 
Sidabro?

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Tai rugelius piauna, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ana prakaitauna, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Nešam, sesyčiute, 
Sidabro,
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Mes motulei pietelius, 
Sidabro:

Sidabro lakiutė, 
Sidabro.

Ruginėlės duonelės, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ir vynelio kubkelį, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ir aukselio krėslelį, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Žinau, nesuvalgė, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ruginės duonelės, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Žinau, nesugėrė, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

To vynelio kubkelio, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Žinau, nesėdėjo, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ant aukselio krėslelio, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Einam, sesyčiute, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Laukelin ulioti, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Anytos daboti, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ką anyta veikia, 
Sidabro?

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Tai rugelius piauna, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.
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Ana tinginiauna, 
Sidabro.

Sidabro lakiutė, 
Sidabro.

Nešim, sesyčiute, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Mes anytai pietelius, 
Sidabro:

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Smilginėlės duonelės, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Šarmelio kubkelį, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Erškėtinį krėslelį, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Žinau, suvalgė, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Smilginėlę duonelę, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Žinau, ir sugėrė, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Šarmelio kubkelį, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Žinau, tai sėdėjo, 
Sidabro,

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.

Ant erškėtinio krėslelio, 
Sidabro.

Sidabro lakiūtė, 
Sidabro.
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53

MAUKIME,

Plaukime, mergos, 
Plaukime, mergos 
Ir jaunos marčios.

Ateis keleliu,
Ateis keleliu 
Tai labas daiktas.
Tai labas daiktas,
Tai labas daiktas —
Mano tėvulis.

Pakvolys jis mus, 
Pakvolys jis mus,
Ką mes greitai piaunam,
Ką mes greitai piaunam, 
Ką mes greitai piaunam, 
Po saujelei griebiam,
Po pėdelio rišam,
Po pėdelio rišam,
Po kapelei statom.

VAIKŠČIOJO

Vaikščiojo tėvulis 
Pabarėmis,
Parugėmis.
Prašinėjo saulelę 
Be kepurės 
Kepurėlės:

— Nusileiski, saulele,
Vakaruose
Ankstyvuose,

MERGOS

Plaukime, mergos,
Plaukime, mergos 
Ir jaunos marčios.
Ateis keleliu,
Ateis keleliu 
Nelabas daiktas.

Nelabas daiktas,
Nelabas daiktas —
Mano šešurėlis.
Nekvolys jis mus,
Nekvolys jis mus,
Ką mes negreitai piaunam.
Ką mes negreitai piaunam. 
Ką mes negreitai piaunam. 
Po diegelio griebiam,
Po saujelei rišam,
Po saujelei rišam,
Po pėdelio statom.

TĖVULIS

Ba jau mano dukrelė 
Tai pailso,
Tai nuvargo,

Geruosius rugelius
Bepiaudama
Beplaudama,

Tankiąsias kapeles
Statydama
Statydama.
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Vaikščiojo šešurėlis 
Pabarėmis,
Parugėmis.

Prašinėjo saulelę 
Be kepurės 
Kepurėlės:

— Nesileisk:, saulele,
Vakaruose
Vėlyvuose,

Ba dar mano maitelė
Nenuilso
Nenuvargo,

Bloguosius rugelius
Beplaudama
Beplaudama,

Retąsias kapeles
Statydama
Statydama.

35

AS PIOVIAU RUGELIUS

Aš pioviau rugelius 
Ant aukšto kalnelio, 
Mečiau piautuvėlį 
Ant to papartėlio.

Mečiau piautuvėlį 
Ant to papartėlio,
O pati nuėjau 
Naujon karčiamėlėn.

Naujoj karčiamėlėj 
Muzikėlės griauna, 
Muzikėlės griauna, 
Jaunimas ulioja.

Atėj anytėlė,
Atėj griauzdažodė: 
— Namopi, martele, 
Namo, ultoikėle,

Namopi, martele, 
Namo, ultoikėle — 
Rugeliai nepiauti, 
Lineliai nerauti.

— Nuplausim rugelius, 
Nurausim linelius, 
Nėra ma motulės,
Nėr pasgailėtojėlės.

O mana motulė 
Ant aukštų kalnelių,
0 ant jos kapelių 
Liepelė išaugo.

Liepelė išaugo 
Su žaliais lapeliais,
01 ir pražydo 
Aukselio žiedeliais.

Aš pioviau rugelius 
Ant aukšto kalnelio, 
Mečiau piautuvėlį 
Ant to papartėlio.

Mečiau piautuvėlį 
Ant to papartėlio,
O pati nuėjau 
Naujon karčiamėlėn.
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Naujoj karčiamėlėj 
Muzikėlės griauna, 
Muzikėlės griauna, 
Jaunimas ulioja.
Atėj šešurėlis,
Atėj griauzdažodis: 
— Namopi, martele, 
Namo, ultoikėle,

Namopi, martele, 
Namo, ultoikėle — 
Rugeliai nepiauti, 
Lineliai nerauti.
— Nuplausim rugelius, 
Nurausim linelius, 
Nėra ma tėvelio,
Nėr pasgailėtojėlio.

O mano tėvulis 
Aukštajam kalnely, 
O ant jo kapelio 
Dobilai išaugo, 
Dobilai išaugo, 
Gražiai pražydėjo.

*56

MART MARTELE

Rinkinys

— Mart martele, 
Tatata,
Aguonėle,
Tatata,
Kur tave aušo, 
Tatata,
Kur tave temo, 
Tatata?
— Tėvelio laukely, 
Tatata,
Rugelius piaunant, 
Tatata,

Priiarinys
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.

Ai berže berželi, 
Tatata.

Lilia, pasuliojau, 
Tatata —
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Nieko nebijojau, 
Tatata.
— Mart martele, 
Tatata,
Aguonėle,
Tatata,
Kur tave aušo, 
Tatata,
Kur tave temo, 
Tatata?
— Šešuro laukely, 
Tatata,
Rugelius pioviau, 
Tatata,
Lilia, neuliojau, 
Tatata —
Šešuro bijojau, 
Tatata. *

Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Aį berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.
Ai berže berželi, 
Tatata.

*57

SAULUTĖ LEIDOS

Saulutė leidos, 
Saulutė leidos 
Į vakarėlius.
Nusileisdama,
Nusileisdama
Atsižiūrėjo:
Ar daug pripiovėm, 
Ar daug pripiovėm 
Kalne rugelių,
Ar daug priskaitėm, 
Ar daug priskaitėm 
Kalne šlitelių?

Nei daug, nei mažai, 
Nei daug, nei mažai — 
Devynias kapas.
Ar daug suvalgėm,
Ar daug suvalgėm 
Baltos duonelės,
Ar daug išgėrėm,
Ar daug išgėrėm 
Žalio vynelio?
Nei daug, nei mažai, 
Nei daug, nei mažai — 
Vieną stiklelį.
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KAD JAU SAULUTĖ

*58

Kad jau saulutė, 
Kad jau saulutė 
Už girios užsėdo.

Mano galvelė, 
Mano galvelė 
Prisilingavo.

Mano rankelės, 
Mano rankelės 
Prisikrutėjo.

Mano peteliai, 
Mano peteliai 
Labai privargo.

Mano kojelės, 
Mano kojelės 
Prisivaikščiojo.

Ė pristovas,
Ė pristovas 
Prisilojo,

Prisilojo
Prisilojo,
Prisiarksėjo.

*59

BĖK, VILKELI, PRO BARĄ

Bėk, vilkeli, pro barą, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji,

Nešk, vilkeli, tijūną, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji,

Ko neleidžia namulio, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji.

Laukia manęs motulė, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji.

Laukia manęs tėvelis, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji.

Laukia manęs broliukas, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji.

Laukia manęs sesulė, 
Rūta žalioji,
Rūtele žalioji.
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*6 0

RŪTA 2ALIOJ

Rūta žalioj,
jau vakaras vakarėlis, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Laukia manęs motulė, 
Rūta žalioj,

Rūta žalioj,
Puolė saulė ant medžių, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Tarpu vario vartelių, 
Rūta žalioj,

Rūta žalioj,
Krito rasa ant baro, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Su duonele druskele, 
Rūta žalioj,

Rūta žalioj,
Paleisk, ponai, namopi, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Ir su žaliu vyneliu, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Jei tu manęs neleisi, 
Rūta žalioj,

Rūta žalioj,
Valgyk, dukra, išalkus, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Paleis mane saulelė, 
Rūta žalioj,

Rūta žalioj,
Gerki, dukra, išalkus, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Vakarinė žvaigždelė, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Gulki, dukra, nuvargus 
Rūta žalioj.
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61

OI, TEKA BĖGA VAKARINĖ ŽVAIGŽDELĖ

Oi, teka bėga vakarinė žvaigždelė,
Visų žvaigždelių pasikviesdama.
Oi, tik nekvietė šviesaus mėnulio.
— Oi, sustok palauk, vakarinė žvaigždelė! 
Aš tau sugodosiu daug dovanėlių,
Daug dovanėlių — tris juodus debesėlius: 
Pirmas debesėlis lietui nulyti,
Antras debesėlis vėjeliui nupūsti,
Trečias debesėlis saulelei užkaisti.
Oi, oina bėga martelė per dvarą,
Visų sesučių pasikviesdama.
Oi, tik nekvietė jaunos mošelės.
— Oi, sustok palauk, jauna martelė!
Aš tau sugodosiu daug dovanėlių:
Anytai motulei — balta nuometėlė,
Šešurui tėveliui — balti marškinėliai,
Jaunajai mošelei — margas abrūsėlis. *

*62

KIENO TALKELĖ

Kieno talkelė, 
Kieno talkelė 
Nevalgius piauna, 
Nevalgius piauna, 
Negerus gieda?

Butkų talkelė, 
Butkų talkelė 
Nevalgius piauna, 
Nevalgius piauna, 
Negerus gieda.

Atneša mumiem, 
Atneša mumiem 
Šaltų batvinių, 
Šaltų batvinių, 
Žalių lašinių.
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*63

DAI, KURIS LAUKAS SKAMBA

Dai, kuris laukas skamba,
Dai, kuris laukas skamba,
Oi, skamba laukas, skamba?

Pošiūnų laukas skamba,
Pošiūnų laukas skamba,
Oi, skamba laukas, skamba.
Čia piovėjos jaunutės,
Čia piovėjos jaunutės,
Piautuvai sidabriniai.

Dai, kuris laukas snaudžia,
Dai, kuris laukas snaudžia,
Oi, snaudžia laukas, snaudžia?
Erzvėto laukas snaudžia,
Erzvėto laukas snaudžia,
Oi, snaudžia laukas, snaudžia.
Jų piovėjos senutės,
Jų piovėjos senutės,
Piautuvai surūdiję. *

*64

ANT KALNELIO JOVARAS ZYDtJO

Ant kalnelio jovaras žydėjo, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli.
Pašaknėlėj dūzgiančios bitelės, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli,
Ant šakelių skambantys kankleliai, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli,
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Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli.

Prašom sustot jaunųjų brolelių, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli,

Paklausyti dūzgiančių bitelių, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli,

Pažiūrėti sakalo vaikelių, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli,

Paklausyti skambančių kanklelių, 
Slaunasis žolyne, rugeli,
Slaunasis žolyne, rugeli!

65

OI, TAMSU TAMSU ANT DVARO

Oi, tamsu tamsu ant dvaro, — 
Totoriai dvarą apstojo.

Totoriai dvarą apstojo,
Margus kurtelius paleido,

Margus kurtelius paleido,
Raibas anteles išgaudė.

Išeik, tėveli, ant dvaro,
Priimk draugelę nuo baro.

Jūsų draugelė pailsus,
Gerus rugelius piaudama,

Gerus rugelius piaudama,
Kaip nendrynėlį griaudama.
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66

VAI TU, RUGELI

Vai tu, rugeli, 
Tu, žiemkentėli, 
Ko tu siūbavai 
Žiemą vasarėlę?

Tu išsiūbavai,
Tu išlingavai 
Jaunus brolelius, 
Plieno dalgelius.

Vai tu, rugeli,
Tu, žiemkentėli,
Ko tu siūbavai 
Žiemą vasarėlę?

Tu nebijojai 
Šaltos žiemelės 
Nė šiltos vasarėlės,

Tik pabijojai 
Jaunų brolelių, 
Jaunų brolelių, 
Plieno dalgelių.

67

LINKO JOVARAS VARTUOSNA

Linko jovaras vartuosna,
Oi, jovarėlis vartuosna,

O jo šakelės languosna,
Oi, jovarėlio languosna,

O jo žiedeliai rankosna,
Oi, jovarėlio rankosna.

Mes po kalnelius vaikščiojom 
Ir jo žiedelius rankiojom,
Oi, jovarėlio rankiojom.

Mes jo žiedelius nuskinsim,
Oi, jovarėlio nuskinsim,

Ir vainikėlį nupinsim,
Oi, jovarėlio nupinsim.
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Mes ant dvarelio pareisim,
Su jovarėliu pareisim.

Išeik, ponuli, ant dvaro,
Oi, jovarėli, ant dvaro,

Priimk vainiką nuog baro,
Oi, jovarėlį nuog baro.

Ne taip pailsom pindamos, 
Kaip vainikėlį nešdamos,
Oi, jovarėlį nešdamos.

Mes po kalnelius vaikščiojom 
Ir po varpelę rankiojom!

*68

ĖJO PANELĖ

Ėjo panelė 
Per didį dvarą,

Ką aš kalbėsiu, 
Daug pasakysiu, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji.

Žalia rūtelė 
Daradlyvoji.

Oi, ir eidama 
Skustele moja, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji.

Ketino mane 
Tėvas nuduoti,
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji,

Stokite, ponai, 
Po vienai šaliai, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji.

Mane nuduoti, 
Daugelio duoti, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji:

Klausykit, ponai, 
Ką aš kalbėsiu, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji,

Poros žirgelių 
Ir kurmonėlių, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji,
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Poros jautelių 
Ir artojėlių, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji,

Poros karvelių 
Ir melžėjėlių, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji.

O kai prisėjo,
Ir nedaug davė, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji:

Šyvus žirgelius 
Be kurmonėlių, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji,

Palšus jautelius 
Be artojėlių, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji,

Margas karveles 
Be melžėjėlių, 
Žalia rūtelė 
Daradlyvoji.

69

KĄ D!RB ŽIOBRIS RUGIUOSE

— Ką dirb žiobris rugiuose, 
Žiobrelaitis rugiuose,
Ką dirb žiobris žiobrelaitis 
Rugiuose, rugiuose?

— Skin žiobrelis varpeles, 
Žiobrelaitis varpeles,
Skin žiobrelis žiobrelaitis 
Varpeles, varpeles.

Ką dirb žiobris iš varpų, 
Žiobrelaitis iš varpų,
Ką dirb žiobris žiobrelaitis 
Iš varpų, iš varpų?

Suk žiobrelis lizdelį, 
žiobrelaitis lizdelį,
Suk žiobrelis žiobrelaitis 
lizdelį, lizdelį.

— Kaip mes žiobrį prigausme, 
Ziobrelaitį prigausme,
Kaip mes žiobrį žiobrelaitį 
Prigausme, prigausme?

— Paimk žiobrio lizdelį, 
Žiobrelaičio lizdelį,
Paimk žiobrio žiobrelaičio 
Lizdelį, lizdelį —

Pareis žiobris ir patsai, 
Žiobrelaitis ir patsai,
Pareis žiobris žiobrelaitis 
Ir patsai, ir patsai.

— Ką dirb pana daržely, 
Panutaitė daržely,
Ką dirb pana panutaitė 
Daržely, daržely?
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— Skin panelė rūteles, 
Panutaitė rūteles,
Skin panelė panutaitė 
Rūteles, rūteles.

— Ką dirb pana iš rūtų, 
Panutaitė iš rūtų,
Ką dirb pana panutaitė 
Iš rūtų, iš rūtų?

— Pin panelė vainiką, 
Panutaitė vainiką,
Pin panelė panutaitė 
Vainiką, vainiką.

— Kaip mes paną prigausme, 
Panutaitę prigausme,
Kaip mes paną panutaitę 
Prigausme, prigausme?

— Paimk panos vainiką, 
Panutaitės vainiką,
Paimk panos panutaitės 
Vainiką, vainiką —

Pareis pana ir pati,
Panutaitė ir pati,
Pareis pana panutaitė 
Ir pati, ir pati.



Avižapiutės dainos

*70

PRAŠĖ AVIŽA

Prašė aviža 
Gražiai pasėti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.
Prašė aviža 
Gražiai išakėti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai augti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai nupiauti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.
Prašė aviža 
Gražiai surišti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai sukrauti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai parvežti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai iškulti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai sumalti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai iškepti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.

Prašė aviža 
Gražiai suvalgyti, 
Tatuto lingo rito, 
Tatuto lingo rito.
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ŪŽĖ GIRELĖ, ŪŽĖ

Ūžė girelė, ūžė,
Ūžė girelė, ūžė,
Bau ne dovanai ūžė:

Vėjas šakeles laužo, 
Vėjas šakeles laužo, 
Drabnus lapelius krečia

Ant sierosios žemelės, 
Ant sierosios žemelės, 
Ant žaliosios vejelės,

Ant žaliosios vejelės, 
Ant žaliosios vejelės, 
Ant balto barkūnėlio.

Verkė mergelė, verkė, 
Verkė mergelė, verkė, 
Bau ne dovanai verkė:

Broliai kaselę ardo, 
Broliai kaselę ardo, 
Žalią rūtelę barsto.

*71

72

UPELE

— Upele 
Širvintėle, 
Ko teki, 
Neperstoji?

Nei dieną, 
Nei naktelę, 
Adyną 
Minutėlę?

Ko teki, 
Neperstoji 
Nei dieną, 
Nei naktelę,

— Kaip aš galiu 
Perstoti —
Ežerai
Nevelina,
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Ežerai
Nevelina,
Iš šalių 
Stovėdami,
Iš šalių 
Stovėdami, 
Bistrumo 
Daduodami.
Verkia mergelė, 
Verkia,
Ji verkia, 
Neperstoja.
Ji verkia, 
Neperstoja 
Nei dieną,
Nei naktelę,

Nei dieną,
Nei naktelę,
Adyną
Minutėlę.
— Kaip aš galiu 
Perstoti — 
Sesulės 
Nevelina,
Sesulės
Nevelina,
Iš šalių 
Sėdėdamos,
Iš šalių 
Sėdėdamos, 
Gailumo 
Daduodamos.

*73

ĄŽUOLAS SU LIEPELE

Ąžuolas su liepele, 
Ąžuolas su liepele, 
Abudu žali gražūs.
Abudu žali gražūs, 
Abudu žali gražūs 
Šaly kelelio stovi.
Šaly kelelio stovi, 
Šaly kelelio stovi, 
Šakelėm susirėmę,
Šakelėm susirėmę, 
Šakelėm susirėmę, 
Lapeliais užsiklėstę.
Bernelis su mergele, 
Bernelis su mergele, 
^budu jauni gražūs.

Abudu jauni gražūs, 
Abudu jauni gražūs 
Prieš altorėlį stovi.
Prieš altorėlį stovi,
Prieš altorėlį stovi, 
Peteliais susirėmę,
Peteliais susirėmę, 
Peteliais susirėmę, 
Rankelėm susiėmę,
Rankelėm susiėmę, 
Rankelėm susiėmę, 
Aukso žiedeliais maino,
Aukso žiedeliais maino, 
Aukso žiedeliais maino, 
Viernus žodelius kalba.
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*74

ŽALIOJ GIRIOJ ANT LANKELĖS

Žalioj girioj ant lankelės 
Ten daugelis kurapkėlių.
Ir atlėkė vanagėlis,
Ir pabaidė kurapkėles.
— Nenusgąskit, kurapkėlės, 
Aš jūs visų nepaimsiu.

Tik paimsiu padabosiu, 
Katros raibosios plunksnelės,

Katros raibosios plunksnelės, 
Katros geltonos kojelės.

Ant tėvulio didžio dvaro 
Tai daugelis mergužėlių.

Ir atjojo bernužėlis,
Ir pasgando mergužėlės. *

— Nenusgąskit, mergužėlės, 
Aš jūs visų nepaimsiu.
Tik tą imsiu padabosiu, 
Katros skaistieji veideliai,

Katros skaistieji veideliai, 
Katros geltonos kaselės,

Katros geltonos kaselės, 
Katros mėlynos akelės.

— Oi broleliai sakalėliai, 
Prašykime visi dievo,
Kad suaugtų žali sodai, 
Kad neatjot bernužėlis,

Kad neatjot bernužėlis,
Kad neišvežt mūs sesutės.

*75

VAKARINĖ ŽVAIGŽDELĖ

Vakarinė žvaigždelė 
Visą dangų išvaikščiojo,

Visą dangų išvaikščiojo 
Ir pas mėnulį sustojo:

— Oi mėnuli, oi tėveli,
Aš šią naktį tai dėl tavęs,

Aš šią naktį tai dėl tavęs, 
O jau rytoj dėl saulelės,

Oi mergelė, oi jaunoji 
Visą dvarą išuliojo,

Visą dvarą išuliojo 
Ir pas motulę sustojo:

— Oi motule, oi širdele, 
Aš šią naktį tai dėl tavęs,

Aš šią naktį tai dėl tavęs, 
O jau rytoj dėl anytos,

Debesėliais apsileidus, 
Skaudum lietum apsiliejus.
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Atodūsius dūsaudama, 
Ašarėlėm apsiliejus.



Grikiu rovimo dainos

*76

PRALĖKDAMAS BITINĖLIS PRO DREVĘ

Pralėkdamas bitinėlis pro drevę, 
Sukrutino drevelės šakelę,

Sukrutino drevelės šakelę,
Pabudino drabnąją bitelę:

— Budinies kelies, drabnoji bitele,
Da dar tavo koreliai nesiūta,

Da dar tavo koreliai nesiūta,
Da dar tavo medulis neneštas.

— Nesirūpink, bitinėli, nesirūpink,
Tai bus mano koreliai pasiūta,

Tai bus mano koreliai pasiūta,
Tai bus mano medulis suneštas.

Prajodamas bernelis pro klėtį 
Subarškino klėtelės langelį,

Subarškino klėtelės langelį,
Pabudino jaunąją mergelę:

— Budinies kelies, jaunoji mergele, 
Da dar tavo lineliai neverpta,
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Da dar tavo lineliai neverpta,
Da dar tavo drobelės neaušta.

— Nesrūpink, berneli, nesrūpink, 
Tai bus mano lineliai suverpti,

Tai bus mano lineliai suverpti, 
Tai bus mano drobelės išausta.

*77

KARVELĖLI ULBUONĖLI

— Karvelėli ulbuonėli,
Netupėk, raibas, prie kelelio,

Ba atjoja raitelių pulkas —
Paims tave, karvelėli,

Paims tave, karvelėli,
Nuves tave svetimon šalin,

Nuves tave svetimon šalin — 
Svetimoj šaly visi svetimi.

Sodins tave už skobnelio,
Duos tau lesti kvietelių grūdų.

— Ne mano kąsniai kvietelio grūdai, 
Tik mano kąsniai kalne žvyrelis,

Tik mano kąsniai kalne žvyrelis,
Tik mano gurkšniai ežere vanduo,

Tik mano gurkšniai ežere vanduo, 
Ne mano gurkšniai žalias vynelis.
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Linu ir kanapių 
rovimo dainos

78

UUO, SESĖ LINĄ

Lilio, sesė liną,
Sesė liną, lilio,

Lilio, sodindama, 
Sodindama, lilio,

Lilio, kalbėdama, 
Kalbėdama, lilio.

— Lilio, aukit, linai, 
Aukit, linai, lilio,

Lilio, stuomeninkai, 
Stuomeninkai, lilio.

Lilio, rieskit šaknis, 
Rieskit šaknis, lilio,

Lilio, abrūsuose, 
Abrūsuose, lilio.

— Lilio, kas iš pluoštų, 
Kas iš pluoštų, lilio?

— Lilio, plonos drobės, 
Plonos drobės, lilio.

— Lilio, kas iš žiedų, 
Kas iš žiedų, lilio?

— Lilio, rankovėlės, 
Rankovėlės, lilio.
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OI, KĄ KALBA LINELIS
*  79

Oi, ką kalba linelis,
Gale lauko augdamas, 
Pamiškėly stovėdams, 
Papievėly linguodams?
— Jūs nedavėt man užaugt 
Nei galvelių pribrandint, 
Valaknėlių prispėjint.

Vai, ką kalba dukrelė,
Per aslelę eidama,
Už stalelio sėsdama?
— Jūs nedavėt man užaugt 
Nei galvelės sušukuot,
Nei kaselių sumastyt.

*80

OI, ARIA ARIA

Oi, aria aria,
Aria bernelis,
Anta marių krantelio 
Sės geltonus linelius, 
Anta marių krantelio 
Sės geltonus linelius.

— Seki, berneli,
Seki, raiteli,
Sėk geltonus linelius 
Ant mergelės dalelės, 
Sėk geltonus linelius 
Ant mergelės dalelės.

Linelius sėjau,
Žodį kalbėjau:
— Deryk, dieve, linelius 
Ant mergelės dalelės,
— Deryk, dieve, linelius 
Ant mergelės dalelės.

Oi, ir atjoja 
Jaunas bernelis:
— Oi ko liūdna, mergele, 
Kol jauna nevesela,
Oi ko liūdna, mergele, 
Kol jauna nevesela?

Linelius roviau,
Rankas mazgojau — 
Paskandinau žiedelį 
Į marelių dugnelį, 
Paskandinau žiedelį 
Į marelių dugnelį.

— Mergele mano,
Jaunoji mano,
Te, paturėk žirgelį —
Aš pasieksiu žiedelį,
Te, paturėk žirgelį —
Aš pasieksiu žiedelį.
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žiedelio siekiau,
Pats jaunas skendau:
— Liki sveika, mergele, 
Jau ne tavo bernelis, 
Liki sveika, mergele, 
Jau ne tavo bernelis.

— Berneli mano,
Raiteli mano,
Abi aukso žiedelis — 
Bus man kitas bernelis, 
Abi aukso žiedelis — 
Bus man kitas bernelis.

*81

KO LINA! UŽ UPELĖS

— Ko linai už upelės,
Ko linai už upelės?

— Mergų linai už upelės, 
Mergų linai už upelės.

— Kodėl anys neravėta, 
Kodėl anys neravėta?

— Mergelės tinginėlės, 
Mergelės tinginėlės —

Užtai linai neravėta,
Užtai linai neravėta.

Anksti rytą gaili rasa, 
Anksti rytą gaili rasa,

Vidurdienį labai šilta, 
Vidurdienį labai šilta,

O vakare uodai kanda,
O vakare uodai kanda —

Užtai linai neravėta, 
Užtai linai neravėta. *

*82

AS VIENA, MARTELĖ

I — Aš viena, martelė, 
Dirvonus iškėliau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobile! penkialapi.

H —Ne tu viena kėlei, 
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

? Liet

III Citat citat, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit, 
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

I —Aš viena, martelė, 
Linelius pasėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobile] penkialapi.
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II —Ne tu viena sėjai,
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

III —Citat citat, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

I —Aš viena, martelė, 
Linelius nuroviau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

II —Ne tu viena rovei,
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

III —Citat citat,, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

1 —Aš viena, martelė, 
Linelius nušukavau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

II —Ne tu viena šukavai, 
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

III —Citat citat, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi,

' Dobilėl penkialapi.

I — Aš viena, martelė, 
Linelius pamerkiau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

II —Ne tu viena merkei, 
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

III —Citat citat, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

I —Aš viena, martelė, 
Linelius išvilkau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

II —Ne tu viena vilkai, 
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

III Citat citat, martelės,
Jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

I Aš viena, martelė, 
Linelius paklojau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

II —Ne tu viena klojai,
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.
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ĮĮĮ Citat citat, martelės, 
jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

Į —Aš viena, martelė, 
Linelius suėmiau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi,

11 — Ne tu viena ėmei, 
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

111 Citat citat, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

1 —Aš viena, martelė, 
Linelius išmyniau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

II —Ne tu viena mynei, 
Ir ašei padėjau,
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

III Citat citat, martelės, 
Jūs dvi nesibarkit, 
Tu, dobil penkialapi, 
Dobilėl penkialapi.

*83

VIENA LINELIUS PASĖJAU

Viena linelius pasėjau,
Viena linelėlius pasėjau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius nuroviau, 
Viena linelėlius nuroviau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius nukūliau, 
Viena linelėlius nukūliau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.
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Viena linelius paklojau, 
Viena linelėlius paklojau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano,' liūlia.

Viena linelius pakėliau, 
Viena linelėlius pakėliau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius išmyniau, 
Viena linelėlius išmyniau 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius šukavau, 
Viena linelėlius šukavau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius suverpiau, 
Viena linelėlius suverpiau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius išaudžiau, 
Viena linelėlius išaudžiau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
liūlia, tinginėli mano, liūlia.

Viena linelius išbalinau, 
Viena linelėlius išbalinau, 
Liūlia, berneli mano, liūlia, 
Liūlia, tinginėli mano, liūlia.
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PASĖJAU LINELĮ

Pasėjau linelį 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Išdygo linelis 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Pražydo linelis 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Nuroviau linelius 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Parvežiau linelius 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Iškūliau linelius
Ant pylimo
Dėl jauno bernelio,

Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Paklojau linelius 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Išmyniau linelius 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio. 
Dėl mylimo.
Suverpiau linelius 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio. 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Išaudžiau linelius 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio, 
Dėl mylimo.
Išraižiau drobelę 
Ant pylimo 
Dėl jauno bernelio. 
Dėl mylimo,
Dėl jauno bernelio. 
Dėl mylimo.
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*83

AŠ PASĖJAU LINELĮ

Aš pasėjau linelį,
Aš pasėjau žaliąjį,
Aš pasėjau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną,' tram,
Aš pasėjau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.

Ir išdygo linelis,
Ir išdygo žaliasis,
Ir išdygo žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram,
Ir išdygo žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram,

Ir užaugo linelis,
Ir užaugo žaliasis,
Ir užaugo žalias linas,
Tram ta dryda, žaliap linas, 
Žalias linas, tram,
Ir užaugo žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram.

Pražydėjo linelis,
Pražydėjo žaliasis,
Pražydėjo žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram,
Pražydėjo žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram.

Ir nunoko linelis,
Ir nunoko žaliasis,
Ir nunoko žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram,
Ir nunoko žalias linas,
Tram ta dryda, žalias linas, 
Žalias linas, tram.

Ir nuroviau linelį,
Ir nuroviau žaliąjį,
Ir nuroviau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram,
Ir nuroviau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.

Ir nukūliau linelį,
Ir nukūliau žaliąjį,
Ir nukūliau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram,
Ir nukūliau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.

Ir paklojau linelį,
Ir paklojau žaliąjį,
Ir paklojau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram,
Ir paklojau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.
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Ir parvežiau linelį,
Ir parvežiau žaliąjį,
Ir parvežiau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram,
Ir parvežiau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.

Ir padžioviau linelį,
Ir padžioviau žaliąjį,
Ir padžioviau žalią liną, 
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram,
Ir padžioviau žalią liną, 
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram.

Ir išmyniau linelį,
Ir išmyniau žaliąjį,
Ir išmyniau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram,
Ir išmyniau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram.

Ir išbrukau linelį,
Ir išbrukau žaliąjį,
Ir išbrukau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram,
Ir išbrukau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.

Iššukavau linelį,
Iššukavau žaliąjį,
Iššukavau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram,
Iššukavau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram. +

Ir suverpiau linelį,
Ir suverpiau žaliąjį,
Ir suverpiau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram,
Ir suverpiau žalią liną,

, Tram ta dryda, žalią liną,
Žalią liną, tram.

Ir išaudžiau linelį,
Ir išaudžiau žaliąjį,
Ir išaudžiau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram,
Ir išaudžiau žalią liną,
Tram ta dryda, žalią liną, 
Žalią liną, tram.
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!R PASĖJAU LINELIUS

Ir pasėjau linelius 
Tėtušėlio dirvelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir išdygo lineliai 
Tėtušėlio dirvelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir nuroviau linelius 
Tėtušėlio dirvelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir parvežiau linelius 
Tėtušėlio žirgeliais, 
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir iškūliau linelius 
Tėtušėlio jaujelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir suverpiau linelius 
Tėtušėlio trobelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir išaudžiau linelius 
Tėtušėlio trobelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

Ir sukroviau kraitelį 
Tėtušėlio trobelėj,
Ritin dobil, ritin dobil, 
Ritin dobil ja.

87

MINKIT MINKYT LINELIUS

Minkit minkit linelius,
Pasiūs tėvas batelius.

Jei bus geri lineliai,
Bus vaškyti bateliai.

Jei bus prasti lineliai,
Bus lopyti bateliai.
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*83

AS PASĖJAU KANAPĖLĘ

Aš pasėjau kanapėlę 
Ant marių krantelio, 
Ak vija kanapija, 
Ant marių krantelio.

Ir išdygo kanapėlė 
Ant marių krantelio, 
Ak vija kanapija, 
Ant marių krantelio.

Ir užaugo kanapėlė 
Ant marių krantelio, 
Ak vija kanapija,  ̂
Ant marių krantelio.

Aš nuroviau kanapėlę 
Ant marių krantelio, 
Ak vija kanapija,
Ant marių krantelio.

Aš išmyniau kanapėlę 
Ant marių krantelio, 
Ak vija kanapija,
Ant marių krantelio.

PASĖJAU KANAPĘ

Pasėjau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Išdygo kanapė 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Nuroviau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Numušiau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Paklojau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Išmyniau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.
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Nubraukiau kanapę 
Ant upeiės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Nušukavau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Suverpiau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Apmečiau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Suriečiau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Išaudžiau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Išbalinau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Pasiuvau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.

Sunešiojau kanapę 
Ant upelės kraštelio, 
Kanapė tatato, 
Kanapėlė ritato.



Ganymo dainos

*90

AŠ SAVO KARVELĘ PAGANYDAMA

Aš savo karvelę paganydama,
Kur žalia žolelė pavarydama:
— Ėsk, mano karvelė, žalią žolelę, 
Gerk, mano karvelė, gailią raselę.
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RAUA, RAUA

Ralia, ralia,
Mano karvytės, 
Ralia, ralia, 
Žalamargytės.

Ralia, ralia,
Ėskit, karvytės, 
Ralia, ralia,
Žalioj pievelėj.

Ralia, ralia,
Neškit pienelio, 
Ralia, ralia,
Pilnus viedrelius.

*92

RAUA, ROHA, KARVELYTE, RŪTA

Ralia, rolia, karvelyte, rūta!
Ralia, rolia, ėsk, karvyte, po pievą, 
Ralia, rolia, nešk pienelio po viedrą, 
Ralia, rolia, ėsk, karvele, po mindrynę, 
Ralia, rolia, nešk pienelio po puodynę.
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RAMO, RALĖ, RALIO

Ralio, raiė, ralio!
Ėsk, karvyte žaloji,
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvyte balnoji,

 ̂ Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvyte dvyloji,
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvyte margoji,
Ralio, fale, ralio!
Ėsk, karvyte šėmoji,
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvyte žebroji,
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvyte juodoji,
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvele, po traką,
Ralio, ralė, ralio!
Nešk pienelio po šlaką, 
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvele, po dobilyną, 
Ralio, ralė, ralio!
Nešk pienelio po puodynę, 
Ralio, ralė, ralio!
Ėsk, karvele, po duburą, 
Ralio, ralė, ralio!
Nešk pienelio po kubilą, 
Ralio, ralė, ralio!
Karvyte genuolyte,
Ralio, ralė, ralio!
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*94

MAN KARVYTĖ 2ALA

Man karvytė žala,
Ėdu ralio,
Man pienelio žada,
Ėdu ralio.
Ėsk, karvyte, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Man karvytė juoda,
Ėdu ralio,
Man pienelio duoda,
Ėdu ralio.
Ėsk, karvyte, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Ėsk, karvyte, pūdymėly, 
Ėdu ralio,
Parnešk pieno uzbonėlį, 
Ėdu ralio.
Ėsk, karvyte, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Man karvytė žalmargėlė, 
Ėdu ralio,
Man pienelio milžtuvėlę, 
Ėdu ralio. '
Ėsk, karvyte, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Ėsk, karvute, po kluonelį, 
Ėdu ralio, '
Parnešk pieno po viedrelį, 
Ėdu ralio.
Ėsk, karvute, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Ėsk, karvute, po dirvoną, 
Ėdu ralio,
Nešk pienelio po uzboną, 
Ėdu ralio.
Ėsk, karvute, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Ėsk, karvute, ant griovelio, 
Ėdu ralio,
Parnešk pieno po viedrelį, 
Ėdu ralio.
Ėsk, karvute, ko neėdi? 
Nepriėsi,— man bus bėda, 
Ėdu ralio.

Ein karvutė neperkarus,
Ėdu ralio,
Gaspadinė būtų barus,
Edu ralio.
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*95

ED RALIO

Ėd ralio!
Ėsk, karvele,, po traką, ėd ralio, 
Duok pienelio po šlaką, ėd ralio, 
Ėd ralio, ralio, ralio!

Ėd ralio!
Ėsk, karvele, po pievą, ė& ralio, 
Duok pienelio po viedrą, ėd ralio, 
Ėd ralio, ralio, ralio!

*96

RIDO, MANO KARVYTĖ JUODA

Rido, mano karvytė juoda,
Rido, man pienelio duoda, rido! 
Rido, rido, rido!

Rido, mano karvytė žala,
Rido, man pienelio žada, rido! 
Rido, rido, rido!

*97

GENERALIA, DAI AŠ IŠGINIAU

Generalia, dai aš išginiau, 
Generalia, anksti rytelio,

Generalia, da be saulutės, 
Generalia, pirma svietelio.

Generalia, ėsk, karve, pievą, 
Generalia, nešk namo pieną.
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Generalia, ėsk, karve, sciurį, 
Generalia, nešk namo sūrį.

Generalia, kąsk, karve, viksvą, 
Generalia, nešk namo sviestą.

Generalia, un atagena, 
Generalia, šita snaudalė,

Generalia, un atagena, 
Generalia, šita miegalė.

*93

GĖNĖRALIA, AŠ IŠGINIAU

Generalia, aš išginiau, 
Generalia, anksti rytelio. 
Generalia, aušta dienelė, 
Generalia, šviesi zarelė. 
Generalia, aš išginiau, 
Generalia, anksti rytelio. 
Generalia, nei kojelės auta, 
Generalia, nei burnelė prausta, 
Generalia, nei galvelė šukuota. 
Generalia, nupraus burnelę, 
Generalia, gailios ašarėlės. 
Generalia, apaus kojeles, 
Generalia, juodas purvynėlis. 
Generalia, iššukuos galvelę, 
Generalia, eglinė šakelė, 
Generalia ralioj.
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GENARAHA, VAKAR GIMIAU

Genaralia, vakar gimiau, 
Genaralia, šiandie giniau.

Genaralia, ginti galan laukelio — 
Genaralia, bijau vilkelio.

Genaralia, ginti namulio — 
Genaralia, bijau tėvulio.

Genaralia, jau nusibodo, 
Genaralia, ilga dienelė,

Genaralia, ilga dienelė,
Genaralia, įsa naktelė.

Genaralia, ne motulė laukia, 
Genaralia, tai močiakėlė. *

*100

GENERALIA, AŠ VIENA GANAU

Generalia, aš viena ganau, 
Generalia, karveles ganau. 
Generalia, ginčiau namulio — 
Generalia, bijau tėvulio. 
Generalia, gulčiau miegelio, 
Generalia, gale laukelio — 
Generalia, bijau vilkelio.
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ŠĖM! JAUTELIAI

Šėmi jauteliai,
Rolia, rolia,
Ko jūs nebaubuojat, 
Rolia, rolia?

Ei mūs marguolėliai, 
Rolia, iolia,
Ko jūs neėdraujat, 
Rolia, rolia?

E ko, marguoliukai, 
Rolia, rolia,
Ko jūs neėdraujat, 
Rolia, rolia?

Ko jūs, dvyliukai, 
Rolia, rolia,
Ko jūs neėdraujat, 
Rolia, rolia?

Ei jūs, žalieji,'
Rolia, rolia,
Ko jūs neėdraujat, 
Rolia, rolia?

102

STAVAGULA STAVAGULA, GALVIJĖLIAI

Stavagula stavagula, galvijėliai! —
Jau pavargo piemenėliai, piemenėliai, 
Anksti rytą kėlūnėliai, kėlūnėliai,
Juodo purvo bredūnėliai, bredūnėliai!
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*103

Ralio, asai viena ganiau, 
Ralio, nieks man nepadėjo: 
Ralio, sesulė nespėjo,
Ralio, rūteles ravėjo,
Ralio, vainikėlį pynė,
Ralio, ant galvelės dėjo, 
Ralio, bažnytėlėn ėjo,
Ralio, valio, ralio!

RALIO, ASAI VIENA GANIAU

104

RALIO, RALIO

Ralio, ralio,
Aš vien' gano, 
Atgink ir tu — 
Mes būsim du.

103

LYK, LIETELI, PALYNOK

Lyk, lieteli, palynok, 
Piemenėlius išmazgok, 
Lyk, lieteli, dar labiau, 
Piemenėliam dar geriau!
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LYK, LIETELI, DAR DAUGIAU

Lyk, lieteli, dar daugiau, 
Piemenėliams bus geriau.
Bandele, valio, mes ginsim namo!

107

LIJO LIJO LIETUS

Lijo lijo lietus 
Per karaliaus pietus. 
Karalius mirė,
Karalienė verkė, 
Karaliūkščiai knerkė.— 
Kiaulė duobę kasė, 
Ožka grabą dirbo, 
Gaidys giedojo,
Višta apraudojo *

*108

SAULUTE MOTINUTE

Saulute motinute,
Užtekėk užtekėk:
Mes maži piemenėliai,
Mūs trumpi mundierėliai — 
Mums šalta šalta.
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DEBESĖLI, PRO SALĮ, PRO ŠALĮ

Debesėli, pro šalį, pro šalį,
Pro gudo darželį, darželį.
Duos tau gudas paršelį, paršelį, 
O gudienė maišelį maišelį,
O gudžiukas virvelę virvelę,
O gudaitė juostelę juostelę.

*110

SAULUTE MOTINĖLE, ANT MŪSŲ, ANT MŪSŲ

Saulute motinėle, ant mūsų, ant mūsų, 
Debesėliai juodbruvėliai, ant prūsų, ant prūsų. 
Ten jūs gausit abrūsų, abrūsų.

III

IŠEIK, SAULUTE

Išeik, saulute,
Su pyragėliais, 
Nuvyk debesį 
Su botagėliais.

*!H

SAULIULE MOTULE, MŪS ŠONAN, MŪS ŠONAN

Sauliule motule, mūs šonan, mūs šonan, 
Debesėliai raketėliai, guduosun, guduosun.
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DEBESĖLI PRAGARĖLI

Debesėli pragarėli, 
Gudų šalin,
Gudų šalin,

Saulele motule,
Mūsų šalin,
Mūsų šalin.

114

PIEMENYS VAGYS

— Piemenys vagys,
Kur yra jūsų avys?
— Avys po pievas, 
Piemenys po ievas.
Ieva šaką nulūžo,
Piemuo sprandą nutrūko.

115

KAI AŠ MAŽAS BUVAU

Kai aš mažas buvau,
Šile ožius ganiau,
Ant kelmelio sėdėdamas,
Į ožkytes žiūrėdamas:

— Jūs, ožkytės mano, 
Gyvulėliai mano,
Kad aš jūsų neturėčiau, 
Pieno, sūrio neregėčiau.
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KAI AŠ MAŽAS BUVAU

Kai aš mažas buvau, 
Šile ožius ganiau, 
Atsisėdęs ant kelmelio, 
Gražiai ryliavau:

— Ralio širmė,
Ralio balne,
Ralio plačiaragė,
Ir ta stalg ilguodegė,
Ir ta baltaragė.

116
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DRIBK, KIAULELE, DRIBUHA

Dribk, kiaulele, dribulia, 
Dribk, degloji, dribulia, 
Dribk, dribk, dribulia, 
Dribulėlia, dribulia.

Kiaulėm lapų, dribulia, 
Prikapota, dribulia,
Dribk, dribk, dribulia, 
Dribulėlia, dribulia.

Paršam miltų, dribulia, 
Primaišyta, dribulia,
Dribk, dribk, dribulia, 
Dribulėlia, dribulia.

Dribk, kiaulele, dribulia, 
Dribk, degloji, dribulia, 
Dribk, dribk, dribulia, 
Dribulėlia, dribulia.
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*  118

JŪS, KARVELĖS BRŪKUOCĖLĖS

Jūs, karvelės brūkuočėlės, 
Šio namo, šio namo.

Užsileido saulytėlė,
Šio namo, šio namo.

Užsilaukė motinėlė,
Šio namo, šio namo.

Pradabojo stiklo langą,
Šio namo, šio namo.
Prarymojo aukso tvorą,
Šio namo, šio namo.

*119

RŪTA 2AHA

Rūta žalia,
Genme, sesės, namūlio, 
Rūta žalia.
Rūta žalia,
Toli mūsų namuliai, 
Rūta žalia:
Rūta žalia,
Už žaliųjų girelių,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Už giliųjų marelių, 
Rūta žalia.

Rūta žalia,
Mes žiedelį parisme,
Rūta žalia.
Rūta žalia,
Kur žiedelis nuriedės,
Rūta žalia,
Rūta žalia,
Ten sesutė nutekės,
Rūta žalia.
Rūta žalia,
Rieda žiedas rūdymuosun, 
Rūta žalia.

Rūta žalia,
Teka sesuo vargeliuosun, 
Rūta žalia.
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* M0

RŪTA 2AUA

Rūta žalia,
Genme, sese, namulio, 
Rūta žalia,

Rūta žalia,
Per tėvulio atšlaimą, 
Rūta žalia,

Rūta žalia,
Per pipirų darželį, 
Rūta žalia.

m

ŠIO NAMO, GALVIJĖLIA1

Šio namo, galvijėliai,
Jau pavargo piemenėliai,— 
Anksti rytą rasa krito, 
Piemenėliai bala brido. *

*
*

*
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* m

STOK ANT AKMENĖLIO

Stok ant akmenėlio,
Sėski ant žirgelio,
Josim mudu į ganyklą 
Ganyti žirgelių,
Riam tria lia lia lia lia,
O dria ly lia lia lia,
Josim mudu į ganyklą 
Ganyti žirgelių.

Žirgelius ganysim,
Ugnelę kūrensim,
Žalių rūtų vainikėlį 
Ugny sukūrensim,
Riam tria lia lia lia lia,
O dria ly lia lia lia,
Žalių rūtų vainikėlį 
Ugny sukūrensim.

Krenta miglelė,
Krenta raselė,
Krent ir mano mergužėlės 
Graudžios ašarėlės,
Riam tria lia lia lia lia,
O dria ly lia lia lia,
Krent ir mano mergužėlės 
Graudžios ašarėlės.

122



* M3

GEGUTĖ KUKAVO

Gegutė kukavo, 
Vasarėle džiaugės, 
Verkė mergužėlė 
Valniųjų dienelių.

Verkė mergužėlė 
Valniųjų dienelių, 
Valniųjų dienelių, 
Vainiko netekus.

Ar aš tau nesakiau, 
Ar aš nekalbėjau: 
Reikė nevaikščioti 
Vėlai po dvarelį.

Reikė nevaikščioti 
Vėlai po dvarelį, 
Reikė neklausyti,
Kur žirgeliai žvengia.

Reikė neklausyti,
Kur žirgeliai žvengia, 
Kur žirgeliai žvengia 
Ir broleliai gieda.

Reikė užsikelti 
Ankstuj; rytelį,
Reikė pavaikščioti 
Vėlai po dvarelį.

Reikė pavaikščioti 
Vėlai po dvarelį, 
Reikė paklausyti,
Kur jauteliai baubia.

Reikė paklausyti,
Kur jauteliai baubia, 
Kur jauteliai baubia 
Ir sesulės gieda.

Būtai nenešiojus 
Sakalo ant rankų, 
Būtai tik nešiojus 
Aukselio žiedelį.

Būtai tik nešiojus 
Aukselio žiedelį, 
Aukselio žiedelį 
Ant baltų rankelių,

Aukselio žiedelį 
Ant baltų rankelių, 
Rūtų vainikėlį 
Ant gluotnios galvelės.
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*  114

ŠIĄ NAKTELĘ MIEGO NEMIEGOJAU

Šią naktelę miego nemiegojau, 
Palankėlėj žirgelius dabojau, 
Palankėlėj žirgelius dabojau.

Palankėlėj žirgelius dabojau,
Iš to kaimo mergelę viliojau,
Iš to kaimo mergelę viliojau.

— Oi mergele, močiutės dukrele,
Oi, ar eisi už manęs, bernelio,
Oi, ar eisi už manęs, bernelio?

— Meiliai eičiau už tavęs, berneli,— 
Gaila palikt tėvelio dvarelį,
Gaila palikt tėvelio dvarelį.

— Oi mergele, močiutės dukrele, 
Mano tėvo dar didesnis dvaras, 
Mano tėvo dar didesnis dvaras.

— Mano tėvo dar didesnis dvaras, 
Apie dvarą jovarai žaliavo,
Apie dvarą jovarai žaliavo.

Apie dvarą jovarai žaliavo,
Vidur dvaro jaunimėlis šoko,
Vidur dvaro jaunimėlis šoko.

Kai aš šokau su savo berneliu,
Tai jis mane ant rankelių nešė,
Tai jis mane ant rankelių nešė,

Ant galvelės vainiką sutaisė,
Ant rankelių žiedelius sumaustė,
Ant rankelių žiedelius sumaustė.
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Kai aš šokau su šelmiu berneliu, 
Tai jis mane į šaleles blaškė,
Tai jis mane j šaleles blaškė,

Nuo galvelės vainiką nudraskė, 
Nuo rankelių žiedelius numaustė, 
Nuo rankelių žiedelius numaustė.

*MS

GANIAU GANIAU JAUTELIUS

Ganiau ganiau jautelius 
Po girelę,
Parmynavau kojeles 
Po raselę.

Ganiau ganiau jautelius 
Po girelę,
Parmynavau kojeles 
Po raselę.

Parmynavau kojeles 
Po raselę,
Apsidraskiau veidelius 
Į šakeles.

Parmynavau kojeles 
Po raselę,
Apsidraskiau veidelius 
Į šakeles.

Apsidraskiau veidelius 
Į šakeles,
Parrymojau rankeles 
Ant nendrelės.

Apsidraskiau veidelius 
Į šakeles,
Parrymojau rankeles 
Ant berželio.

Parrymojau rankeles 
Ant nendrelės, 
Paržiūrėjau akeles 
Į mergelę.—

Parrymojau rankeles 
Ant berželio, 
Paržiūrėjau akeles 
Į bernelį.—

Oi, kad graži mergelė, 
Tai patogi,
Oi, kad brangūs rūbeliai, 
Tai bagota.

Oi, kad gražus bernelis, 
Tai patogus,
Oi, kad brangūs rūbeliai, 
Tai bagotas.
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*126

GANĖ MERGELĖ

Ganė mergelė 
Jautelius 
Po savo bernelio 
Rugelius.

Atėjo bernelis 
Iš dvaro,
Užėmė jautelius 
Ir varo.

Paskui mergelė 
Vaikščiojo, 
Kvartukėj rublelius 
Nešiojo.

— Priimk, berneli, 
Rublelius,
Atiduok man palšus 
Jautelius.

— Mergele mano 
Jaunoji,
Man ta nereikia 
Rublelio.

Man ta nereikia 
Rublelio,
Man tiktai reikia 
Žodelio.

Man tiktai reikia 
Žodelio,
Meilaus žodelio 
Mergelės. *

*127

O KAD AS GANIAU

O kad aš ganiau 
Šile baltas avužėles, 
O ir atjojo 
Giružės valdonužėlis.

— Pamaži joki, 
Giružės valdonužėli, 
Nepabaidyki 
Mano baltų avužėlių.

Kad pabaidysi 
Mano baltas avužėles, 
O aš atimsiu 
Tavo bėrą žirgužėlį.

— Kad tu atimsi 
Mano bėrą žirgužėlį,
O aš atimsiu
Tave, jauną mergužėlę.
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Kada sėdėjau 
Ant sausojo kelmužėlio, 
jau dabar sėdžiu 
Auksinėje krasužėlėj.

O kada gėriau 
Cystąjį vandenužėlį, 
Jau dabar geriu 
Žalią rinską vynužėlį

Kada vaikščiojau 
Po žaliąją giružėlę, 
Dabar vaikščioju 
Po zerkolų langužėiiais.

*U8

PAREIN JAUTELIAI

Parein jauteliai 
Laukeliu būbuodami,
O mes, seselės,
Tai gražiai dainuodamos, 
O mes, seselės,
Tai gražiai dainuodamos!

Ei, išeik išeik,
Broleli artojėli,
Ei, atkelk atkelk 
Žalio vario vartelius,
Ei, atkelk atkelk 
Žalio vario vartelius!

Ei, atkelk atkelk 
Žalio vario vartelius, 
Ei, bent įsileisk 
Savo šėmus jautelius, 
Ei, bent įsileisk 
Savo šėmus jautelius!

Ei, bent įsileisk 
Savo šėmus jautelius, 
Ei, pamigdyki 
Jautelių piemenėlę, 
Ei, pamigdyki 
Jautelių piemenėlę!



Malimo dainos

*129

ZIZUI MALU!, GIRNELĖ BALTA

Zizui malui, girnelė balta, 
Zizui malui, girnelė balta.

Zizui malui, girnelė kalta, 
Zizui malui, girnelė kalta.

Zizui malui, girnelė pilka, 
Zizui malui, girnelė pilka.

Zizui malui, girnelė pirkta, 
Zizui malui, girnelė pirkta.

Zizui malui, girnelė juoda, 
Zizui malui, girnelė juoda,

Zizui malui, tėvelio duota, 
Zizui malui, tėvelio duota.
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*130

ZIZUI MALUI

Zizui malui,
Ne saviem vaikam, 
Zizui maiui, 
Čiužiem pragaram.

131

MALU MALU VIENA

Malu malu viena, —
Kada aš sumalsiu,
Kada suliūliuosiu?
Ar tiem ponam vanagam,
Ar žąsim pragaram?
Suk, mergyte, girnas tankiai, 
Kad byrėtų miltai smulkiai. *

*133

MALU MALU VIENA

Malu malu viena, 
Pasižiūriu — diena. 
Rankelės pristojo, 
Kojelės nestovi.
Jau malt gana bus,
Jau duonelės gana bus, 
Jau malt gana bus,
Jau duonelės gana bus.
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MALU MALU VIENA

Malu malu viena, 
Pasižiūriu — diena. 
Girneles traukiu,
Savo mielo laukiu. 
Kai mielo sulauksiu, 
Visą vieką trauksiu.

134

MALU MALU VIENA

Malu malu viena,
Pasižiūriu — diena,
Suku suku tankiai, 
Pasižiūriu — smulkiai. 
Atvažiuoja viešnelė 
Širma kumele,
Striuka uodegėle;
Ne viešnelė, ne viešnelė — 
Motinėlė motinėlė.

*135

MALU MALU VIENA

Malu malu viena, 
Pasižiūriu — diena. 
Sėjau sėjau miltus — 
Atvažiuoja žentas

Širma kumelėle, 
Striuka uodegėle,
Per du gniaužtu 
Pelių nugraužta.
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O!, C2K!T ŪŽKIT

Oi, ūžkit ūžkit,
Mano girnelės,
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. —

Mano kojelės,
Mano žangiosios,
Kasdien po purvynė!}.

Mano rankelės,
Mano spėriosios,
Kasdien sunkius darbelius.

Mano plaukeliai,
Mano gelsvieji,
Kasdien po šiaurvėjelj.
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*137

MOČIUTĖ PO TURGŲ

Močiutė po turgų 
Vaikščiodama, 
Lengviausias girneles 
Derėdama,
Lengviausias girneles 
Derėdama:

— Tos lengvos girnelės, 
Tos dar lengvesnės — 
Mals mano dukrelė,
Ne martelė,
Mals mano dukrelė,
Ne martelė.

Tos lengvos girnelės 
Skryduodamos —
Mals mano dukrelė 
Dainuodama,
Mals mano dukrelė 
Dainuodama.

Anyta po turgų 
Vaikščiodama, 
Sunkiausias girneles 
Derėdama,
Sunkiausias girneles 
Derėdama:

— Tos sunkios girnelė 
Tos dar sunkesnės — 
Mals mano martelė, 
Ne dukrelė,
Mals mano martelė, 
Ne dukrelė.

Tos sunkios girnelės 
Ūžaudamos —
Mals mano martelė 
Dūsaudama,
Mals mano martelė 
Dūsaudama.



Verpimo dainos

*  138

GALE LAUKELIO STADULA

Gale laukelio stadula, 
Gale laukelio stadula.

— Atidaryki, dukrele, 
Atidaryki, tikroji.

Prie tai stadulai kamara, 
Prie tai stadulai kamara.

— Netidarysiu tėvuli, 
Netidarysiu, sveteli:

Toj kamarėlėj mergelė, 
Toj kamarėlėj mergelė.

Įpūs vėjulis linelius 
Ir geltonuosius plaukelius.

Šukuoja baltus linelius 
Ir geltonuosius plaukelius.

Dai un ateina sesulė, 
Atašvytruoja viešnelė,

Dai un ateina motulė, 
Atašvytruoja viešnelė.

— Atidaryki, sesule, 
Atidaryki, tikroji.

— Atidaryki, dukrele, 
Atidaryki, tikroji.

— Netidarysiu, sesule, 
Netidarysiu, viešnele:

— Netidarysiu, motina, 
Netidarysiu, tikroji:

Įpūs vėjulis linelius 
Ir geltonuosius plaukelius.

Įpūs vėjulis linelius 
Ir geltonuosius plaukelius.

Dai un ateina brolelis, 
Atašvytruoja svetelis.

Dai un ateina tėvulis, 
Atašvytruoja svetelis.

— Atidaryki, sesule, 
Atidaryki, tikroji.
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— Netidarysiu, broleli, 
Netidarysiu, sveteli:

— Atidaryki, mergele, 
Atidaryki, jaunoji.

Įpūs vėjulis linelius 
Ir geltonuosius plaukelius.

— Atidarysiu, berneli, 
Atidarysiu, jaunasai:

Dai un ateina bernelis, 
Atašvytruoja svetelis.

Nepūs vėjulis linelių 
Nei geltonųjų plaukelių.

*139

ILGAI ILGAI

Ilgai ilgai 
Po langu sėdėjau, 
Ilgai ilgai 
Po langu sėdėjau.

O, jau aukštai 
Mėnulis vaikščioja, 
O, jau aukštai 
Mėnulis vaikščioja,

Plonai plonai 
Baltus linus verpiau, 
Plonai plonai 
Baltus linus verpiau.

Netoli jau 
Tėvulis važiuoja, 
Netoli jau 
Tėvulis važiuoja.

Dažnai dažnai 
Pro langą dabojau, 
Dažnai dažnai 
Pro langą dabojau:

Sviedžiau verpstę 
Verpstelę pasuolėn, 
Sviedžiau verpstę 
Verpstelę pasuolėn,

Ar jau aukštai 
Mėnulis vaikščioja, 
Ar jau aukštai 
Mėnulis vaikščioja,

Pati ėjau 
Tėvulio perimti, 
Pati ėjau 
Tėvulio perimti.

Ar toli gi 
Tėvulis važiuoja, 
Ar toli gi 
Tėvulis važiuoja.

Tiesia ranka 
Tėvelį sveikinau, 
Tiesia ranka 
Tėvelį sveikinau,
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Kaire ranka 
Ašarėles šluosčiau, 
Kaire ranka 
Ašarėles šluosčiau.

— Ko tu, dukra,
Taip gailingai verki, 
Ko tu, dukra,
Taip gailingai verki?

Ar tau, dukra, 
Šešiuras negeras,
Ar tau, dukra, 
Šešiuras negeras?

— Šešiuras man 
Kaip tikras tėvelis, 
Šešiuras man 
Kaip tikras tėvelis.

— Gal tau, dukra, 
Anyta negera,
Gal tau, dukra, 
Anyta negera?

— Man anyta 
Kaip tikra motulė, 
Man anyta
Kaip tikra motulė.

Mano mielas 
Labai jau negeras, 
Mano mielas 
Labai jau negeras:

Neįteikiu 
Nė vienu žodeliu, 
Neįteikiu 
Nė vienu žodeliu,

Neįteikiu
Nė vienu darbeliu, 
Neįteikiu
Nė vienu darbeliu.

140

NAUJAS RATELIS

Naujas ratelis, 
Šilkų kuodelis,
O verpėjėlė 
Kaip lelijėlė.

Nauja žagrelė, 
Palši jauteliai,
O artojėlis 
Kaip bijūnėlis.
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VIR VIR VIR VIR VIR

Vir vir vir vir vir 
Naujas ratelis,
Truk truk truk truk truk 
Šilkų kuodelis —
Pražilus verpėjėlė, 
Pražilus verpėjėlė.

141

142

MAN CIUCIUL1S, MAN MIEGELIS

Man čiučiulis, man miegelis 
Vadinojo vadinojo,
Ant lovos kraštelio 
Tupėdams.
Aš čiučiulio, aš miegelio 
Neklausysiu neklausysiu,
Aš močiulės, aš poniutės 
Paklausys'.
Man čiučiulis, man miegelis 
Nekraus kraičio,
Nekraus kraitelio.
Man močiutė, man poniutė, 
Sukraus kraitį,
Sukraus kraitį.

143

KUODELĖLI MANO, NEPAKAJAU MANO

Kuodelėli mano, nepakajau mano, 
Neverpčiau tavęs, sarmatėle mano. — 
Svetys namuosna — kuodelis naguosna, 
Svetys ui durų — kuodelis po suolu.
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*144

KUODELĖHS MANO

O verpstei; — 
Žemai po ulyčia.

Kuodelėlis mano, 
Nepakajus mano.

Verpė aš tave, kuodelėli, 
Rytą vakarėlį.

Nesuverpus kuodelėlio 
Rytą vakarėlį,

Mėsė aš tave, kuodelėli, 
Aukštai ant ulyčios,

Eič aš pati šokti,
Ulyčioj šokti.

Su kazokais kazokėliais 
Šokinėčiau,

Su brolių martelėm 
Tanciavočiau.

*145

MŪSŲ GALO MERGIOTES

Mūsų galo mergiotės 
Baltos kaip paniotės, 
Oi lylia, oi lylia, 
Baltos kaip paniotės.

Kai verpia linelius — 
Kaip šilko siūlelius, 
Oi lylia, oi lylia,
Kaip šilko siūlelius.

Ano galo mergiotės 
Juodos kaip čigoniotės, 
Oi lylia, oi lylia, 
Juodos kaip čigoniotės.

Kai verpia linelius — 
Kaip pančio knatelius, 
Oi lylia, oi lylia,
Kaip pančio knatelius.

Kai audžia drobeles — 
Kaip žūti sietkeles,
Oi lylia, oi lylia,
Kaip žūti sietkeles.
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*146

SNAUDALĖ SNAUDŽIA

Rinkinys

Snaudalė snaudžia, 
Kuodelėiį pašo,

Kuodeiėlį pašo, 
Linelius gadina.

Eikit eikit, sesiulės, 
Ir jūs padėstat.

PfRarinys

Ciutyta, čiutolinga, 
Ciutyta, tatato.

Ciutyta, čiutolinga, 
Ciutyta, tatato.

Ciutyta, čiutolinga, 
Ciutyta, tatato.



Audimo dainos

*147

STAKLELĖS NAUJOS

Staklelės naujos, 
Drobelės plonos, 
O mergužėlė — 
Kaip lelijėlė,
O mergužėlė — 
Kaip lelijėlė.
Staklės trinkėjo, 
Drobės blizgėjo, 
O mergužėlė 
Gražiai dainavo, 
O mergužėlė 
Gražiai dainavo.
Šilkų nytelės, 
Nendrių skietelis, 
O šaudyklėlė — 
Kaip lydekėlė,
O šaudyklėlė — 
Kaip lydekėlė.

Staklės trinkėjo, 
Drobės blizgėjo, 
O mergužėlė 
Gražiai dainavo, 
O mergužėlė 
Gražiai dainavo.

Žagrelė nauja, 
Jauteliai palši,
O bernužėlis — 
Kaip dobilėlis,
O bernužėlis — 
Kaip dobilėlis.
Žagrė girgždėjo, 
Jaučiai bubėjo,
O bernužėlis 
Gražiai dainavo, 
O bernužėlis 
Gražiai dainavo.
Uosio medelis, 
Plieno žagrelė,
O jaučiukėliai — 
Kaip naružėliai, 
O jaučiukėliai — 
Kaip naružėliai.

Žagrė girgždėjo, 
Jaučiai bubėjo,
O bernužėlis 
Gražiai dainavo, 
O bernužėlis 
Gražiai dainavo.
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*148

O!, KYTRA KYTRA

Oi, kytra kytra 
Girios paukštelė,
O dar kytresnė 
Sena uošvelė.

Ji neparodė 
Savo dukrelės,
Tik man parodė 
Kiemo mergelę.

Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną — 
Audžia tūskina 
Mano mergelė.

— Praverk, mergele, 
Stiklo langelį, 
Parodyk man sa 
Rankų darbelį.

— Aš nepraversiu 
Stiklo langelio, 
Neparodysiu 
Rankų darbelio.

Nepavelino 
Mano motulė,
Kad pamatytai 
Mane, dukrelę.

Mano stoveliai 
Balto liepelio, 
Mano siūleliai 
Vieno linelio.
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VAI. KAD AŠ ĖJAU

Vai, kad aš ėjau 
Per didį kiemelį,
Per didįjį kiemužėlį,
Pro bagočiaus langelį, —

Neūžia staklelės 
Nei plonos drobelės,
Nei jovaro šaudyklėlės: 
Mergelė tinginėlė.

Vai, kad aš ėjau 
Per didį kiemelį,
Per didįjį kiemužėlį,
Pro biedniokų langelį, —

Tai ūžia staklelės 
Ir plonos drobelės,
Ir jovaro šaudyklėlės: 
Mergelė audėjėlė.
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— Ko taip užsipuolei, 
Jaunas bernužėli,
Ko taip užsipuolei,
Baltas dobilėli,
Ant biedniokų dukružėlės, 
Ant vargdienių mergelės?

Reikėj užsipulti,
Jaunas bernužėli,
Reikėj užsipulti,
Baltas dobilėli,
Ant bagočiaus dukružėlės, 
Ant turtingos mergelės:

Anksti rytužėlį —
Vis po jaunimėlį,
Vėlai vakarėlį —
Vis po karčiamelę, —
Tai bagočiaus dukružėlė, 
Tai turtinga mergelė.
— Mesčiau turtužėlius 
Gilų vandenėlį,
Baltus rūbužėlius — 
Juodą purvynėlį:
Puolei širdį, mergužėle, 
Mergele vargdienėle, 
Puolei širdį, mergužėle, 
Mergele audėjėle.

MO

NUĖJAU ART!

Audžiau drobeles 
Ir atkočėlius 
Baltos nendrės skieteliu, 
Klevine šaudyklėle.
Sulaužiau skietą 
Ir šaudyklėlę — 
Nepalaužiau širdelės 
Ant bagoto bernelio.

Nuėjau arti 
Ir pakartoti —
Sulaužiau žagrę 
Ir pažagrėlę.
Sulaužiau žagrę 
Ir pažagrėlę — 
Nepalaužiau širdelės 
Ant bagotos mergelės.
Vai, tik palaužiau 
Savo širdelę 
Ant vargelio mergelės, 
Ant jos vargo dienelių, —
Kuri papratus 
Vargelį vargti 
Iš mažanų dienelių 
Ant svetimų rankelių.

Vai, tik palaužiau 
Savo širdelę
Ant vargdienio bernelio, 
Ant jo vargo dienelių,—

Kuris papratęs 
Vargelį vargti 
Iš mažanų dienelių 
Ant svetimų rankelių.
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MERGUŽĖLE MANO

— Mergužėle mano, 
Jaunuolėle mano,
Aš atjojau pasiklausti, 
Ar tu moki austi?

— Bernužėli mano, 
Sakalėli mano,
Aš tau noriu pasiklausti, 
Ar tu moki arti?

— Bernužėli mano, 
Sakalėli mano,
Kas išmokys mane austi 
Be mielos motutės?

— Mergužėle mano, 
Jaunuolėle mano,
Vargiai augau be tėvelio — 
Kas išmokys arti?

— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Kas išmokė gegutytę 
Girelėj kukuoti?

— Bernužėli mano, 
Sakalėli mano,
Kas išmokė karvelėlį 
Girelėj burkuoti?

— Bernužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
Išsimokė gegutytė 
Nuo miško paukštelių.

— Panaitėle mano, 
Lelijėle mano, 
Išsimokė karvelėlis 
Nuo girios paukštelių.

— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Reikė ir tau išsimokyt 
Nuo sodžiaus mergelių.

— Bernužėli mano, 
Sakalėli mano,
Tai tau reikė išsimokyt 
Nuo sodžiaus bernelių.
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VAI, DĖKŲ! DĖKUI

151

Vai, dėkui dėkui 
Mielai motulei,
Kad mane jauną 
Meiliai auginai,
Kad mane jauną 
Meiliai auginai,

Meiliai auginai,
Ilgai migdinai,
Lig pusrytėlių 
Nepribudinai,
Lig pusrytėlių 
Nepribudinai.

Vai, tik nedėkui 
Mielai motulei,
Kad neišmokei 
Darbelio dirbti,
Kad neišmokei 
Darbelio dirbti.

O kai pateksiu 
Žmonių martele, 
Nelaikys manęs 
Pataikūnėle,
Nelaikys manęs 
Pataikūnėle.

Statys stakleles, 
Taisys drobeles —
Tai reiks man jaunai 
Drobelės austi,
Tai reiks man jaunai 
Drobelės austi.

Šilkų nytelės, 
Nendrių skietelis,
Oi kol netankios 
Marčios drobelės,
Oi kol netankios 
Marčios drobelės.

Ne tiek aš audžiau, 
Kiek gailiai verkiau, 
Už muštuvėlių 
Pasiimdama,
Už muštuvėlių 
Pasiimdama.

Už muštuvėlių 
Pasiimdama,
Ant šaudyklėlės 
Pasiremdama,
Ant šaudyklėlės 
Pasiremdama.

Sena anyta 
Už staklužėlių,
O aš jaunutė 
Iš staklužėlių,
O aš jaunutė 
Iš staklužėlių —

Iš staklužėlių 
Per didį dvarą 
Į motinėlę,
Gailiai verkdama,
Į motinėlę,
Gailiai verkdama.
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ANT TĖVELIO DVARO

Ant tėvelio dvaro 
Mėlynos marelės,
Vidury dvarelio 
Augo ąžuolėlis,
Vidury dvarelio 
Augo ąžuolėlis.

Po tuo ąžuolėliu,
Po šimtašakėliu,
Du broliai stovėjo,
Tarp savęs kalbėjo,
Du broliai stovėjo,
Tarp savęs kalbėjo.

— Vai, kur mudu eisim, 
Kur mudu vandruosim, 
Žuvelių šukelėm 
Galvelę šukuosim, 
Žuvelių šukelėm 
Galvelę šukuosim.

Žuvelių šukelėm 
Galvelę šukuosim, 
Maružių putelėm 
Baltai burną prausim, 
Maružių putelėm 
Baltai bumą prausim.

Vai, mes išjodami,
Mes išvandruodami 
Palikom mergelę 
Margojoj vygelėj, 
Palikom mergelę 
Margojoj vygelėj.

Vai, mes parjodami, 
Mes parvandruodami 
Štai randam mergelę 
Už naujo vindelio, 
Štai randam mergelę 
Už naujo vindelio.

— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Vai, kas tau supašė 
Šilkelių kuodelį,
Vai, kas tau supašė 
Šilkelių kuodelį?

Vai, kas tau supašė 
Silkelių kuodelį,
Vai, kas tau padarė 
Naująjį vindelį,
Vai, kas tau padarė 
Naująjį vindelį?

— Sesutė supašė 
Šilkelių kuodelį, 
Brolelis padarė 
Naująjį vindelį, 
Brolelis padarė 
Naująjį vindelį.

Vai, aš išjodamas, 
Aš išvandruodamas 
Palikau mergelę 
Už naujo vindelio, 
Palikau mergelę 
Už naujo vindelio.
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Vai, aš parjodamas, 
Aš parvandruodamas 
Štai randu mergelę 
Už naujų staklelių, 
Štai randu mergelę 
Už naujų staklelių.

— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Vai, kas tau padarė 
Naująsias stakleles, 
Vai, kas tau padarė 
Naująsias stakleles?

Vai, kas tau įtaisė 
Naująsias stakleles, 
Vai, kas tau įrėdė 
Plonąsias drobeles, 
Vai, kas tau įrėdė 
Plonąsias drobeles?

— Brolelis įtaisė 
Naująsias stakleles, 
Sesutė įrėdė 
Plonąsias drobeles, 
Sesutė įrėdė 
Plonąsias drobeles.

Vai, aš išjodamas, 
Aš išvandruodamas 
Palikau mergelę 
Už naujų staklelių, 
Palikau mergelę 
Už naujų staklelių.

Vai, aš parjodamas, 
Aš parvandruodamas 
Štai randu mergelę 
Už balto stalelio,
Štai randu mergelę 
Už balto stalelio.

— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Kas tave sodino 
Už balto stalelio,
Kas tave sodino 
Už balto stalelio?

Kas tave sodino 
Už balto stalelio, 
Vai, kas ir užgėrė 
Žaliuoju vyneliu, 
Vai, kas ir užgėrė 
Žaliuoju vyneliu?

— Brolelis sodino 
Už balto stalelio, 
Bernelis užgėrė 
Žaliuoju vyneliu, 
Bernelis užgėrė 
Žaliuoju vyneliu.

Oi oi oi oi oi oi, 
Dievulėliau mano, 
Kad būčiau žinojęs, 
Iš vainos nejojęs, 
Kad būčiau žinojęs, 
Iš vainos nejojęs,
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Kad būčiau žinojęs, 
Iš vainos nejojęs 
Nei savo mergelę 
Kitam pažadėjęs, 
Nei savo mergelę 
Kitam pažadėjęs,

Nei savo mergelę 
Kitam pažadėjęs, 
Aukselio žiedelį 
Iš vainos parnešęs, 
Aukselio žiedelį 
Iš vainos parnešęs.

Oi oi oi oi oi oi, 
Dievulėliau mano, 
Kad būčiau negimęs, 
Vargo n'išpažinęs, 
Kad būčiau negimęs, 
Vargo n'išpažinęs,

Kad būčiau negimęs. 
Vargo n'išpažinęs 
Nei savo mergelę 
Kitam užauginęs,
Nei savo mergelę 
Kitam užauginęs.

M4

SĖDŽIU UZ STALO, RYMAU

Sėdžiu už stalo, rymau, 
Žiūriu per langą, matau, — 
Unt ateina bernužėlis 
Su didžiu jaunimėliu.

— O kur buvai, bernužėli, 
O kur buvai, dobilėli,
Kokį darbelį dirbai,
Kad jaunimėly nebuvai?

— Naują žagrelę taisiau. 
Šėmus jautelius ganiau, 
Tėveliui gero dariau, 
Jaunimėly nebuvau.

— O kur buvai, mergužėle, 
O kur buvai, lelijėle,
Kokį darbelį dirbai,
Ar jaunimėly buvai?

— Naujas stakleles taisiau, 
Plonas drobeles audžiau, 
Močiutei gero dariau, 
Jaunimėly nebuvau.

1*8



*155

DVEJ! TREJI METELIAI

Dveji treji meteliai, 
Kai drobelėms verpiu, 
Išeis išeis ir ketvirti, 
Pakol aš išausiu.
Skuode kuodelis, 
Kaune ratelis, 
Laukuvoj lanktelis, 
Pamarėj staklelės,

Rygoj riestuvėlis, 
Mintaujoj nytelės,

Šaukėnuose šautuvėlis, 
Šiauliuose šeivelės.
Tarp nyčių, tarp pakojų 
Ąžuolėliai auga,
Tarp skieto, tarp muštuvų 
Dobilėliai žydi.
Paprašysiu bernužėlį 
Ąžuolėlį kirsti,
Kad atvestų bėrą žirgą 
Dobilėlius ėsti.

*156
MERGYTE MANO

— Jei tu nuplausi 
Lankoj šienelį 
Be plieninio dalgelio, 
Tai aš išausiu 
Plonas drobeles 
Be nyčių, be skietelio

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano,
Mergyte lelijėle,
Ar tu suverpsi 
Baltus linelius 
Be klevinio ratelio?
— Jei tu suarsi 
Pošnios laukelį 
Be jaučių, be žagrelės, 
Tai aš suverpsiu 
Baltus linelius
Be klevinio ratelio.

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano,
Mergyte lelijėle,
Ar tu išausi 
Plonas drobeles
Be nyčių, be skietelio?

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Mergyte lelijėle,
Ar tu pasiusi 
Man marškinėlius 
Be siūlų, adatėlės?
— Jei tu perplauksi 
Jūras mareles
Be irklų, be laivelio, 
Tai aš pasiūsiu 
Tau marškinėlius 
Be siūlų, adatėlės.
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VERPĖ MERGELĖ

Verpė mergelė 
Baltus linelius 
Be šniūro, be rato, 
Be špūlužėlės.

Audė mergelė 
Baltą drobelę 
Be nyčių, be skieto, 
Be šaudyklėlės.

Siuvo mergelė 
Tuos marškinėlius 
Be siūlo, be vaško, 
Be adatėlės.

Nešioj bernelis 
Tuos marškinėlius 
Be kūno, be dūšios, 
Be razumėlio.

Vėlėj mergelė 
Tuo marškinėlius 
Be muilo, be šarmo, 
Be vandenėlio.



Skalbimo dainos
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VAI, TAI DYVAI, DIDELI PAMINKAI

Vai, tai dyvai, dideli paminkai,
Vai, tai dyvai, dideli paminkai:

Viduj vasaros ežeras užšalo,
Viduj vasaros ežeras užšalo.

Nėr kur broleliui žirgelis pagirdyt, 
Nėr kur broleliui žirgelis pagirdyt,

Nėr kur sesulei drobelė pabalint,
Nėr kur sesulei drobelė pabalint.

Tekėk, saulutė, ant aukštų medelių, 
Tekėk, saulutė, ant aukštų medelių.

Šildyk, saulutė, ežero ledelį,
Šildyk, saulutė, ežero ledelį.

Bus kur broleliui žirgelis pagirdyt, 
Bus kur broleliui žirgelis pagirdyt,

Bus kur sesulei drobelė pabalint,
Bus kur sesulei drobelė pabalint.
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ANT KALNO KALNELIO

159

Ant kalno kalnelio, 
Pakalnėj lankužėlėj, 
Ten baltino mergužėlė 
Tris plonas drobeles.

Atjojo bernelis 
Per žalią lankelę, 
Klausinėjo mergužėlę, 
Katra jos drobelė.

— Močiutės balčiausia, 
Seselės ploniausia,— 
Žalia mano drobelė, 
Negraži pažiūrėti.

— Tingėjai, mergele, 
Jaunoji verpėjėle, 
Žiemą plonai verpti, 
Pavasarį baltinti.

Ant kalno kalnelio,
Pakalnėj lankužėlėj,
Ten ganė bernužėlis 
Tris bėrus žirgelius.

Atėjo mergužėlė 
Per žalią lankelę,
Klausinėjo bernužėlio,
Katras jo žirgelis.

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

— Tingėjai, berneli,
Baltas dobilėli,
Žiemą tankiai šerti, 
Vasarėlėj ganyti.
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PAS ŠALTĄ ŠALTINĖLĮ

Pas šaltą šaltinėlį,
Pas gilų Dunojėlį,
Vai, tai ten girdė jaunasai bernelis 
Vis šyvuosius žirgelius.

Atėjo mergužėlė,
Atėjo lelijėlė:
— Vai, padėk, dieve, jaunam bernužėliui 
Šyvus žirgelius girdyt.
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Pamažu, bernužėli,
Pamažu, raitužėli,
Ba tu įpulsi šaltan šaltinėlin,
Giluna Dunojėlin.

— Nors aš jaunas įpulsiu,
Bet jaunas neprapulsiu,—
Vai, išplauks išplauks kiaunių kepurėlė, 
Aukštieji pentinėliai.

Jau bernelis įpuolė,
Jau raitelis įpuolė,—
Vai, rūdys rūdys kiaunių kepurėlė, 
Aukštieji pentinėliai.

Pas šaltą šaltinėlį,
Pas gilų Dunojėlį,
Vai, tai velėjo jaunoji mergelė 
Vis plonąsias drobeles.

Atjojo bernužėlis,
Atjojo raitužėlis:
— Vai, padėk, dieve, jaunai mergužėlei 
Plonas drobes velėti.

Pamažu, mergužėle,
Pamažu, lelijėle,
Vai, tu įpulsi šaltan šaltinėlin,
Giluna Dunojėlin.

— Nors aš jauna įpulsiu,
Bet jauna neprapulsiu, —
Vai, išplauks išplauks rūtų vainikėlis, 
Šilkiniai kasnykėliai.

Jau mergelė įpuolė,
Jau jaunoji prapuolė, —
Vai, rūdys rūdys rūtų vainikėlis, 
Šilkiniai kasnykėliai.
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SUSIKALBĖJO

Susikalbėjo 
Sausa nendrelė, 
Sausa nendrelė 
Su dobilėliu.

Per liemenėlį 
Vanduo galanda, 
Į viršūnėlę 
Vėjelis laužia.

Bepiga augti 
Tau, dobilėli, 
Tau, dobilėli, 
Lygioj lankelėj.

Susikalbėjo 
Jauna martelė, 
Jauna martelė 
Su mošytėle.

Iš pašaknėlių 
Žalia vejelė, 
Per liemenei} 
Drabni lapeliai,

Bepiga augti 
Tau, mošytėle, 
Tau, mošytėle, 
Pas motinėlę.

Per liemenėlį 
Drabni lapeliai, 
Į viršūnėlę 
Balti žiedeliai.

Išėjus laukan — 
Lengvi darbeliai, 
Parėjus namon — 
Meilūs žodeliai.

O man, nendrelei, 
Man, svyruonėlei, 
Iš pašaknėlių 
Žvyrelis ėda,

O man, martelei, 
Man, vargdienelei, 
Išėjus laukan — 
Sunkūs darbeliai,

Iš pašaknėlių 
Žvyrelis ėda,
Per liemenėlį 
Vanduo galanda,

Išėjus laukan — 
Sunkūs darbeliai, 
Parėjus namon — 
Graudūs žodeliai.



Žveju dainos

**M2

1ŠBĖG IŠBĖGO

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?
O ir supyko 
Bangų dievaitis — 
Pakilo šiaurys vėjatis.

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

— Ai drauge drauge, 
Tavorščiau mano,
Lipk masto viršūnėlėn!
Rasi, matysi 
Kopų kalnelį 
Ar laibąsias pušikes.
— Nei matau kopų,
Nei kopų kalnų,
Nei laibųjų pušikių,
O aš tikt matau
Mergytę savo
Pro pušyną vaikščiojant.

Juods vainikėlis,
Gelsvos kaselės,
Žalio rašto žiurstelis.
Kad įmanyčiau,
Pusiau dalyčiau 
Žalio rašto žiurstelį:

Tegul terita 
Bangputys valtį 
Ant aukso inkarėlio!
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Vieną puselę 
Į skrynužę dėsiu, 
Antrąją — į vėlukėlę.



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

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

— 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 man širdelė.
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DVI TRIS NAKTELES

Dvi tris nakteles 
Miegelio nemiegojau:
Aš vis dūmojau,
Kokiam teksiu berneliui.

Pačių kiemely
Aug du jaunu berneliu,
Abudu lankė
Kas rytą vakarėlį.

Abudu šėrė 
Po juodbėrą žirgelį, 
Abudu jojo 
Į Klaipėdos miestelį.

Abudu pirko 
Po deimanto žiedelį, 
Abudu davė 
Šiai jaunai mergužėlei.

— Ai dienos mano!
Ką aš jauna padariau:

Parsiveizėjau —
2 ve j oką suderėjau.

— Cit cit, mergele, 
Spragilo nekilnosi,
Bet su laiveliu 
Plačiom marėm bėgiosi.

Su vienu vėju 
Du tris šimtus mylelių, 
O su antruoju 
Ant inkaro rymosi.

O su trečiuoju 
Į Klaipėdos miestelį, 
Prisirakysim 
Laivelį prie brugelio.

Patys du eisim 
Į margą karčiamėlę, 
Patys du gersim 
Po juodo alaus stopą.
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ATLYJA METUS

Atlyja lietus,
Atpučia vėjas, 
Atliūliuoja laivelis 
Nuo Lietuvos šalelės.

Ašai pamačiau 
Savo mergelę 
Po dvarelį vaikščiojant, 
Kaip antelę siūbuojant.

Tame laively,
Tame naujame,
Sėdi senas tėvelis 
Ir jo jaunas sūnelis.

Kad primanyčiau,
Savo mergelę
Rūtų kvietkan suskinčiau,
Už kepurės užkiščiau.

— Sūneli mano, 
Vaikeli mano,
Kur stabdysim laivelį, 
Pas katrą j į kaimelį?

— Nešiok, berneli, 
Nešiok, jaunasai, 
Nešiok plieno dalgelę, 
Oi, po lygią lankelę.

— Tėveli mano,
Senasis mano,
Ten stabdysim laivelį, 
Kur yr jauna mergelė.

— Kad primanyčiau, 
Savo mergelę 
Aukso žiedan suliečiau, 
Ant rankelių nešiočiau.

— Nešiok, berneli, 
Nešiok, jaunasai, 
Nešiok aukso žiedelį, 
O ne mane, mergelę.
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GERIAM GERIAM, MIELI BROLIAI

Geriam geriam, mieli broliai,
Kuo mes užmokėsim,
Kuo mes užmokėsim?

Yra, broliai, jūrės marės,
Gilūs vandenėliai,
Gilūs vandenėliai.

Eisim eisim, mieli broliai,
Marių žuvų gaudyt,
Marių žuvų gaudyt.
Ir paleido šilkų tinklą 
Ant jūrių marelių,
Ant jūrių marelių.
Nesugavo jūrų žuvų 
Nei marių žuvelių,
Nei marių žuvelių.
Nesugavo lydekėlės —
Sugavo mergelę,
Sugavo mergelę.
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O KUR TU BUVAI

— O kur tu buvai, 
Bernyti mano,
O kur tu buvai, 
Jaunasis mano:
Ar ant jūrų maružėlių 
Žuvelių pažvejoti,
Ar ant jūrų maružėlių 
Žuvelių pažvejoti?

Ar daug sugavai, 
Bernyti mano,
Ar daug sugavai, 
Jaunasis mano?
— Tiktai vieną žuvužėlę, 
Margąją lydekėlę,
Tiktai vieną žuvužėlę, 
Margąją lydekėlę.
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Tinklelį ploviau, 
Rankas mazgojau, 
Tinklelį ploviau, 
Rankas mazgojau — 
Paskandinau žiedužėlį, 
Rankelių šėrūnėlį, 
Paskandinau žiedužėlį, 
Rankelių šėrūnėlį.

— Rodą būt gelbėt, 
Rodą negelbėt,
Rodą būt gelbėt, 
Rodą negelbėt,—
Aš neturiu laivužėlio 
Nė klevinio irklelio, 
Aš neturiu laivužėlio 
Nė klevinio irklelio.
Tavo laivelis 
Žalioj girelėj,
Tavo laivelis 
Žalioj girelėj,
O klevinis irklužėlis 
Mano tėvo sodely,
O klevinis irklužėlis 
Mano tėvo sodely.

Žiedelį griebiau 
Ir pats įpuoliau,
Žiedelį griebiau 
Ir pats įpuoliau:
— Gelbėk mane, mergužėle,— 
Jau aš marių žentelis,
Gelbėk mane, mergužėle,— 
Jau aš marių žentelis.

M7

Į ŽVEJUS JOCIAU

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.

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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MERGELĖ MANO, PAKLAIDŪNĖ MANO

Mergelė mano, pakiaidūnė mano,
Kur aš tave nuramdysiu?

Dirbdinsiu laivelį, kelsiu per mareles 
Į žaliąją Krokų lanką.

Krokų lankelė j, Krokų atlankėlėj,
Ten žvejojo trys žvejukai.

Žvejai, žvejokit ir nesibijokit 
Tas margąsias karšeles.

Karšės neršė j o, starkai šokinėjo 
Žalioje Krokų lankoje.

Krokų lankelėj, Krokų atlankėlėj
Aug juodi serbentai, atkrantėlėj avietėlės.

Juodi serbentai—tai mudums vargelis, 
Avietėlės—ašarėlės.



Medžioklės dainos

*169

VAIKŠČIOJAU VAIKŠČIOJAU

Vaikščiojau vaikščiojau, 
Po žalią girelę 
Vaikščiojau.

Paėmiau paėmiau, 
Šimtą dorieiėlių 
Paėmiau.

Nešiojau nešiojau, 
Ant pečių strielbelę 
Nešiojau.

Nupirkau nupirkau. 
Aukselio žiedelį 
Nupirkau.

Nušoviau nušoviau, 
Pilkąjį zuikelį 
Nušoviau.

Nujojau nujojau, 
Pas jauną mergelę 
Nujojau.

Nunešiau nunešiau, 
Į Vilniaus miestelį 
Nunešiau.

Nunešiau nunešiau. 
Rūtų vainikėlį 
Nunešiau.

Pardaviau pardaviau, 
Bagotam kupčeliui 
Pardaviau.

Nunešiau nunešiau. 
Aukselio žiedelį 
Nunešiau.
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VA!, JOJA JOJA, DOBILE

Vai, joja joja, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Nepabranginki, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Brolis medžioti, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Siūki, kriaučiuke, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Per žalią girelę, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Nepatrumpinki, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Per ąžuoliją, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Nepasiaurinki, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

— Šauki, broleli, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Kad pasiaurinsi, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Devynis kiškelius, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Aš nenešiosiu, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Dešimtą lapelę, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

— Nešiok, sesule, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Vežki, broleli, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Šventom dienelėm, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Miestan targuiti, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Džiovink, sesule, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Parduok, broleli, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Giedriom dienelėm, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Nepapiginki, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Padėk, sesule, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Pirki, broleli, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Naujon skrynelėn, dobile, 
Dobiliutėli dobile.

Sesei žiponą, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Rakink, sesule, dobile, 
Dobiliutėli dobile,

Aukso rakteliais, dobile, 
Dobiliutėli dobile.
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OI, KUR JOS!, BROLI

— Oi, kur josi, broli, 
Broluži mano?
— Josim mudu į girią,
Į žaliąją girelę,
Broluži mano!

— Ką mudu pagausim, 
Broluži mano?
— Ką pagausim abu, 
Pasidalysim kartu, 
Broluži mano!

— Ana bėga zuikis, 
Broluži mano!
— Leisim kurtus į valią, 
Tegu zuikį paveja, 
Broluži mano!

— Ana bėga stirna, 
Broluži mano!
— Leisim kurtus į valią, 
Tegu stirną paveja, 
Broluži mano!

— Ana bėga saba, 
Broluži mano!
— Leisim kurtus į valią, 
Tegu šabą paveja, 
Broluži mano!

— Ana eina pana, 
Broluži mano!
— Leisim kurtus į valią, 
Tegu paną paveja, 
Broluži mano!

— Dar mudu dalysim, 
Broluži mano!
— Tavo zuikis ir saba, 
Mano stirna ir pana, 
Broluži mano!

— Dar mudu nelygūs, 
Broluži mano!
— Tavo zuikis ir pana, 
Mano stirna ir saba, 
Tai dar mudu lygūs, 
Broluži mano!
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AUGINO TĖVELIS

Augino tėvelis 
Sau vieną sūnelį,
Augino, mokino 
Strielčiauti.

Stovi strielčius ant kalno, 
O zuikelis po kalnu.
— Kokią mislį tu turėjai, 
Kad zuikelį šaut norėjai, 
Zuikelį?

Ar už miežių grūdelį,
Ar už kviečių laiškelį?
Kad aš būčiau daržan ėjęs 
Ir kopūsto lapą ėmęs 
Nors vieną!

Mano kojos šiaudinės,
O akelės žvaigždinės — 
Kai aš lėksiu — nedavysi, 
Atsigulsiu — nematysi, 
Strielčiukas!

— Aš paleisiu kurtelius 
Po girelę palakiot,
Po girelę palakioti,
Man zuikelių paieškoti, 
Zuikelių.

— Aš nulėksiu į girią, 
Atsigulsiu po laužu,
O tu jaunas bevaikščiosi, 
Rankoj strielbą benešiosi, 
Strielčiukas, strielčiukas.
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VAI, KUR BUVAI, LAPUTAITE

— Vai, kur buvai, laputaite, 
Vai, kur buvai, laputaite, 
Vai, kur buvai, laputaite, 
Vai, kur čiužinėjai,
Vai, kur čiužinėjai?

— Žalioj lankoj žąsis ganiau, 
Žalioj lankoj žąsis ganiau, 
Žalioj lankoj žąsis ganiau — 
Tai ten čiužinėjau,
Tai ten čiužinėjau!

— Pasisaugok, laputaite, 
Pasisaugok, laputaite, 
Pasisaugok, laputaite,
Su ilgąja uodegaite,
Su ilgąja uodegaite!

Tyko tave strielčiukaitis, 
Tyko tave strielčiukaitis, 
Tyko tave strielčiukaitis — 
Nuvilks tavo marškinaičius, 
Nuvilks tavo marškinaičius!

Nuvilks tavo marškinaičius, 
Nuvilks tavo marškinaičius, 
Nuvilks tavo marškinaičius, 
Nuneš į turgelį,
Nuneš į turgelį!

Dera ponai ir bajorai,
Dera ponai ir bajorai,
Dera ponai ir bajorai,
Visi žmonės ir prasčiokai, 
Visi žmonės ir prasčiokai.
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Tik nupirko jenerolas, 
Tik nupirko jenerolas, 
Tik nupirko jenerolas, 
Pasisiuvo sau šiūbelę, 
Pasisiuvo sau šiūbelę.
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TRIJULA, TATATO

Trijula, tatato,
Kur lapelė gulėjo, 
Trijula, tatato,
Kur lapelė gulėjo?

Trijula, tatato,
Kas lapelę nušovė, 
Trijula, tatato,
Kas lapelę nušovė?

Trijula, tatato, 
Lauže lapė gulėjo, 
Trijula, tatato, 
Lauže lapė gulėjo.

Trijula, tatato, 
Strielčiukėlis nušovė, 
Trijula, tatato, 
Strielčiukėlis nušovė.

Trijula, tatato,
Kas lapelę budino, 
Trijula, tatato,
Kas lapelę budino?

Trijula, tatato,
Kas šiūbelę nuėmė, 
Trijula, tatato,
Kas šiūbelę nuėmė?

Trijula, tatato, 
Strielčiukėlis budino, 
Trijula, tatato, 
Strielčiukėlis budino.

Trijula, tatato, 
Strielčius šiūbą nuėmė, 
Trijula, tatato, 
Strielčius šiūbą nuėmė.

Trijula, tatato, 
Motinėlei pasiuvo, 
Trijula, tatato, 
Motinėlei pasiuvo.
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ANTINAS ANTELĘ

Antinas antelę 
Vadinojo:
— Eikš, mano antele,
Arčiau manęs.

— Oi, neiki, antele,
Neklausyki:
Dės tavo galvelę 
Kirtėjuosin.

O margas plunksneles 
Perynuosin,
O pačią antelę 
Katiluosin.

Dės tavo galvelę 
Kirtėjuosin,
Leis tavo kraujelį 
Dauguvosin.

Leis tavo kraujelį 
Dauguvosin,
O margas plunksneles 
Perynuosin.

176

PAKELIU GALVELĘ

Pakeliu galvelę — 
Beskaudanti, 
Praveriu dureles — 
Beauštanti:

Išjoki strielioti, 
Netruk ilgai, 
Nestovink žirgelį 
Pas karčiamą,

— Kelk, broli, kelk, broli, 
Balnok žirgą,
Balnoki žirgelį,
Joki strielioti!

Nestovink žirgelį 
Pas karčiamą, 
Nelydink balnelį 
Sidabrintą.
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Uogavimo ir grybavimo 
dainos

*177

ŽALIOJ GIRELĖJ

Žalioj girelėj,
Lygioj lankelėj 
Rinko mergelė 
Juodas uogeles,
Rinko mergelė 
Juodas uogeles.

Oi, ir atjojo 
Jaunas bernelis:
— Padėk, dievs, rinkti 
Jaunai mergelei, 
Padėk, dievs, rinkti 
Jaunai mergelei.

— Padės man dievas 
Be tavęs jauno,
Be tavęs jauno,
Be tavo žodžių,
Be tavęs jauno,
Be tavo žodžių.

— Eikim, mergele, 
Vidun šilelio,
Tai tenai rasim

Daugiau uogelių, 
Tai tenai rasim 
Daugiau uogelių.

— Bijoki dievo, 
Šeima berneli, 
Saulelė leidžias,
O aš tik viena, 
Saulelė leidžias,
O aš tik viena.

Leido tėvelis 
Ant valandėlės, 
Sena motulė 
Ant minutėlės, 
Sena motulė 
Ant minutėlės.

Kalnai klonelės, 
Griūkit ant manęs, 
Žali medeliai,
Eikit su manim, 
Nei ką aš eisiu 
Jauna su tavim.
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U2 JŪRIŲ MARIŲ

Už jūrių marių, 
Už vandenėlių,
Už jūrių marių, 
Už vandenėlių 
Rinko mergelė, 
Rinko jaunoji 
Smulkias uogeles, 
Rinko mergelė, 
Rinko jaunoji 
Smulkias uogeles.

Ne tiek ji rinko, 
Kiek ašarojo,
Ne tiek ji rinko, 
Kiek ašarojo,
Pati sau viena, 
Pati sau viena 
Gailiai vaitojo, 
Pati sau viena, 
Pati sau viena 
Gailiai vaitojo.

Atjoj bernelis 
Per lygius laukus, 
Atjoj bernelis 
Per lygius laukus, 
Artyn prijojo,
Toliau viliojo 
Jauną mergelę, 
Artyn prijojo,
Toliau viliojo 
Jauną mergelę:

— Eikš čia, mergele, 
Toliau į mišką:
Eikš čia, mergele, 
Toliau į mišką, 
Toliau nueisi, 
Daugiau pririnksi,— 
Didesnės uogos, 
Toliau nueisi, 
Daugiau pririnksi,— 
Didesnės uogos.

— Jei dievą myli, 
Atstok nuo manęs, 
Jei dievą myli, 
Atstok nuo manęs: 
Saulytė leidžias, 
Vakars netoli, 
Tolimas kelias, 
Saulytė leidžias, 
Vakars netoli, 
Tolimas kelias.
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ŽALIA GIRELĖ

Žalia girelė,
Aukšti medeliai — 
Tenai mergelė 
Uogeles rinko, 
Tenai mergelė 
Uogeles rinko.

Atjoj bernelis 
Balamūtėlis:
— Padėk, dievulis, 
Jaunai mergelei, 
Padėk, dievulis, 
Jaunai mergelei.

— Atstok, berneli 
Balamūtėli:
Tėvulis leido 
Ant minutėlės, 
Tėvulis leido 
Ant minutėlės.

— Einam, mergele, 
Vidun girelės,— 
Tai mes ten rasim 
Daugiau uogelių, 
Tai mes ten rasim 
Daugiau uogelių.

Dar neįėjom 
Pusėn girelės — 
Jau ir ištaisė 
Gelsvą kaselę,
Jau ir ištaisė 
Gelsvą kaselę,

Jau ir ištaisė 
Gelsvą kaselę,
Jau ir išbarstė 
Žalią rūtelę,
Jau ir išbarstė 
Žalią rūtelę,

Jau ir išbarstė 
Žalią rūtelę, 
Jau ir nuėmė 
Aukso žiedelį, 
Jau ir nuėmė 
Aukso žiedelį.
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ANT KALNO KALNELIO

Ant kalno kalnelio, 
Ten žalia girelė, 
Vaikščiojo mergelė, 
Rankiojo uogeles, 
Vaikščiojo mergelė, 
Rankiojo uogeles.

Atjojo bernelis, 
Bagočiaus sūnelis: 
— Mergele jaunoji, 
Kam renki uogeles, 
Mergele jaunoji, 
Kam renki uogeles?

Oi, kad tu neturi 
Tėvulio motulės,
Tai kam tu parneši 
Raudonas uogeles, 
Tai kam tu parneši 
Raudonas uogeles?

— Turiu seserėlę 
Už save jaunesnę,
Tai aš jai parnešiu 
Raudonas uogeles,
Tai aš jai parnešiu 
Raudonas uogeles.

— Tavo seserėlė 
Bus man švogerkėlė, 
O tu, mergužėlė, 
Mano prisiegėlė,
O tu, mergužėlė, 
Mano prisiegėlė.

— Neprauda, berneli, 
Neprauda, raiteli: 
Žirgelis per bistrus, 
Bernelis per puikus, 
Žirgelis per bistrus, 
Bernelis per puikus.

— Neprauda, mergelė, 
Neprauda, jaunoji: 
Žirgelis nebistrus, 
Bernelis nepuikus, 
Žirgelis nebistrus, 
Bernelis nepuikus.

* *
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OI, AŠ IŠĖJAU

Oi, aš išėjau 
Į mišką grybauti, 
Atradau lepšę — 
Negaliu išrauti, 
Atradau lepšę — 
Negaliu išrauti.
Mano moteriškė 
Labai dikta buvo — 
Raudama lepšę,
Ir pati pargriuvo, 
Raudama lepšę,
Ir pati pargriuvo.
Oi jūs, grybai grybai, 
Jūs — miško grožybė, 
Pakrūmėm suaugę 
Tarp kelmų daugybė, 
Pakrūmėm suaugę 
Tarp kelmų daugybė.

Išvirsim grybus, 
Nugrėbuosim taukus, 
Duosim šeimynai,
Kuri dirba laukus, 
Duosim šeimynai,
Kuri dirba laukus.
Ko nesuvalgysim, 
Kišenėn sudėsim, 
Važiuosim kermošiun — 
Užkandžio turėsim, 
Važiuosim kermošiun — 
Užkandžio turėsim.
Oi jūs, grybai grybai, 
Jūs — patieka mano,
Kas jūs nevalgo,
Nieko neišmano,
Kas jūs nevalgo,
Nieko neišmano.
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EISIM, SESĖS

— Eisim, sesės, 
Grybučių, grybučių!
— O kokių?
— Kelmučių, kelmučių.

Kad negausim kelmučių, 
Prisirausim pūkuočių, 
Kad negausim kelmučių, 
Prisirausim pūkuočių.

GRYBAS

Grybas grybą piršo, 
Baravykas raiše,

*183

GRYBĄ PIRŠO

Paliepėlė stariežėlė 
Veselėlę taisė.
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GRYBAS GRYBĄ NUSIPIRŠO

Grybas grybą nusipiršo, 
Baravykas nusiraišė, 
Baravykas nusiraišė.

Umėdytė nabagytė 
Abi šaiis jau sutaisė, 
Abi šalis jau sutaisė.

Kazlėkėlis buvo svotas,
O lepšiukas — muzikantas, 
O lepšiukas — muzikantas.

Raudonikis buv jaunikis, 
Bet musmirėlė — pamergys, 
Bet musmirėlė — pamergys.
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AUGO MIŠKE BARAVYKAS

Augo miške baravykas — 
Visų grybų pulkininkas, 
Jis, po beržu stovėdamas 
Ir į grybus žiūrėdamas:

— Jūs, mano vaikiukai, 
Mano kareiviukai,
Eikite kariauti,
Iš šautuvų šauti.

Atsiliepė rudmėsėlė:
— Juk aš esu mergužėlė 
Nemoku kariauti,
Iš šautuvų šauti.

Atsiliepė raudonikis:
— Juk aš esu dar jaunikis 
Negaliu kariauti,
Iš šautuvų šauti.

Atsiliepė umėdėlė:
— Juk aš esu moterėlė — 
Neisiu kariauti,
Iš šautuvų šauti.
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MĖNUO SAULUŽĘ VEDĖ

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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AUŠRINĖ SVOTBĄ KĖLĖ

Aušrinė svotbą 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.

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

— Dukryte, tame daržaty, 
Kur aug devynios rožatės.

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

— Dukryte, toj dienelėj,
Kad spįs devynios saulelės.
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MIELA SAULYTE, DIEVO DUKRYTE

— Miela saulyte, dievo dukryte, 
Kur taip ilgai užtrukai,
Kur taip ilgai gyvenai,

.Nuo mūs atstojusi?
— Po jūrų, 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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O VAKAR VAKARATĮ

O vakar vakaratį
Prapuolė mano avatė. 
Ai, kas gelbės ieškoti 
Mano vienturtę avatę?

— Aš vakarais saulelei 
Turiu klot patalėlį.

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

Išėjau pas mėnesėlį, 
Mėnesėlis atsiliepė:
— Aš kardu perdalytas, 
Smūtnas mano veidelis.

Išėjau pas vakarinę, 
Vakarinė atsiliepė:

Išėjau pas saulelę,
Saulužė atsiliepė:
— Devynias dienas ieškosiu, 
O dešimtą nenusileisiu.
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PO KLEVELIU ŠALTINATIS

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

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.

— 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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LAIMĖ ŠAUKĖ, LAIMĖ RĖKĖ

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.
Styrininkas — mudrus vyras, 
Tasai mok akrūtu bėgti,
Bėgt su vėju, bėgt prieš vėją, 
Kaipgi tu vengte išvengsi 
Savo neprietelius?
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ŽEMYNĖLE ŽIEDEKLĖLE

— 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 
Užaugo didis medaįis,—
Šakos iki debesėlių,
Užkopsiu ant debesėlių 
Per tas rožių šakeles.
Ir sutikau jauną bernytį 
Ant dievo žirgyčio:
— Ai, bernyti raitelyti,
Ar neregėjai tėvą močiutę?
— Mergyte mano jaunoji,
Eik į Pakalnės šalį,—
Ten tėvelis močiutė 
Sesytei svotbą kelia.
Nuėjus į Pakalnę:
— Lab ryt, laba dien, tėtuti, 
Lab ryt, laba dien, močiute,— 
Kam mane mažą prastūmėt
Į svetimus žmoneles?
Užaugau didė mergatė,
Viena radau lopšytėlį,
Kur džiaugiaus kūdikėliu.
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TU, OŽELI JUODBARZDĖLI

Tu, oželi juodbarzdėli,
Auk auk auk!
Dievuks mūsų tavęs 
Lauk lauk lauk!
Paupely yr kalnelis,
Kur ugnelė kaip žvaigždelė 
Dieną naktį smelk smelk smelk. 
Ten Ruginis su Žvaginiu 
Dievui ožius smaug smaug smaug. 
Po rūgpiūtį ir rugsėjį 
Vesim tave, juodbarzdėli,
Ant to tai kalnelio,
Ant to tai kalnelio,
Kur Ruginis su Žvaginiu 
Garbei šlovei dievų mūsų 
Ir tave pasmaugs,
Ir tave pasmaugs.









Naujųjų metų ciklo 
dainos

* 194

TU, KIŠKELI, ULIMA

Tu, kiškeli, lilima, 
Trumpakojėli, lilima,

Ko tu smūtnas, lilima, 
Ko markatnas, lilima?

— Kaip man būti, lilima, 
Dai ne smūtnam, lilima,

Dai ne smutnam, lilima, 
Ne markatnam, lilima:

Gili žiema, lilima, 
Trumpos kojos, lilima —

Nei iššokti, lilima,
Nei išbėgti, lilima.

Kas takelis, lilima,
Tai gančelis, lilima,

Kas kelmelis, lilima,
Tai strielčelis, lilima.
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TA! TAM MŠKEUU!

Tai tam kiškeliui 
Tai trys misleliai, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Tai tam berneliui 
Tai trys misleliai, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Pirmas misielis — 
Per laukus skristi, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Vienas misielis — 
Tėvo klausyti, 
Misleliai mano, 
Tai sumislyta.

Kitas misielis — 
Per medžią bėgti, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Kitas misielis — 
Carui slūžyti, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Trečias misielis — 
Per marias plaukti, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Trečias misielis — 
Apsiženyti, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Per laukus skrisiu — 
Tai kurtai pagaus, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Tėvo klausysiu — 
Zbavionas būsiu, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Per medžią bėgsiu — 
Strielčiai užušaus, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Carui slūžysiu — 
Tai slaunas būsiu, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Per marias plauksiu — 
Tai nustapysiu, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.

Apsiženysiu — - 
Gaspadorius būsiu, 
Misleliai mano 
Tai sumislyta.
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OI TU, KIŠKELI MA2ASAI

— Oi tu, kiškeli mažasai, 
Oi lelijėlė, mažasai,

Ko klėtelėj pamigai, 
Oi lelijėlė, pamigai?

Ko gi girioj pamigai, 
Oi lelijėlė, pamigai?

Piršliai tvorą apstojo, 
Oi lelijėlė, apstojo,,

Strielčiai girią apstojo, 
Oi lelijėlė, apstojo,

Ir bernelių suėjo, 
Oi lelijėlė, suėjo.

0 kurteliai po girią,
01 lelijėlė, po girią.

— Aš tų piršlių nebijau. 
Oi lelijėlė, nebijau:

— Aš tų strielčių nebijau, 
Oi lelijėlė, nebijau:

Turiu motulę bagotą, 
Oi lelijėlė, bagotą.

Turiu kelelį bėgantį, 
Oi lelijėlė, bėgantį,

Smeigsiu kuolą špilkomis, 
Oi lelijėlė, špilkomis,

Turiu lauželį paskavot, 
Oi lelijėlė, paskavot.

Tversiu tvorą stangomis, 
Oi lelijėlė, stangomis,

— Tu, mergele jaunoji, 
Oi lelijėlė, jaunoji,

Kišiu kamšą juostomis, , 
Oi lelijėlė, juostomis,

Grįšiu tiltą ritimais, 
Oi lelijėlė, ritimais.

187



197

— Vai tu, kuosele, ieliuma,
Raiboji paukštele, Ieliuma,
Vai, ar tu nebijai, Ieliuma,
Viena girion lėkti, Ieliuma,
Po girią lekioti, Ieliuma,
Girelėj nakvoti, Ieliuma?
— Vai, ko aš bijosiu, Ieliuma,
Aš apdovanojau, Ieliuma,
Visus drabnus paukštelius, Ieliuma: 
Raibai gegužėlei, Ieliuma,
Tris raibas plunksneles, Ieliuma, 
Juodam vanagėliui, Ieliuma, 
Aštriuosius nagelius, Ieliuma, 
Sieram sakalėliui, Ieliuma,
Pati raiba tekau, Ieliuma.
— Vai tu, mergele, Ieliuma,
Vai, ar tu nebijai, Ieliuma,
Viena klėtin eiti, Ieliuma, '
Po klėtį vaikščioti, Ieliuma,
Klėtelėj miegoti, Ieliuma?
— Vai, ko aš bijosiu, Ieliuma,
Aš apdovanojau, Ieliuma,
Visą giminėlę, Ieliuma:
Poniai anytėlei, Ieliuma,
Plonąsias drobeles, Ieliuma,
Senam šešurėliui, Ieliuma,
Baltus marškinėlius, Ieliuma, 
Jaunam dieverėliui, Ieliuma, 
Margąją juostelę, Ieliuma,
Jaunajai mošelei, Ieliuma,
Žaliąją rūtelę, Ieliuma,
O jaunam berneliui, Ieliuma,
Pati jauna tekau, Ieliuma.

VA! TU, KUOSELE, LEUUMA
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PO SODĄ VAIKŠČIOJAU

Po sodą vaikščiojau, 
Aš lapelius rinkau,
Oi putine raudonasai.

Ketvirtas alasėlis — 
Mano mošytėlės,
Oi putine raudonasai.

Aš lapelius rinkau, 
Pakeliuosna dėjau,
Oi putine raudonasai.

Penktas alasėlis — 
Nuo jaunojo bernelio, 
Oi putine raudonasai.

Štai girdžiu — šaukia 
Penki alasėliai,
Oi putine raudonasai.

Aš į šešurėlį 
Su plonais marškinėliais, 
Oi putine raudonasai.

Pirmas alasėlis — 
Mano šešurėlio,
Oi putine raudonasai.

Aš į anytėlę 
Su plona drobele,
Oi putine raudonasai.

Antras alasėlis — 
Mano anytėlės,
Oi putine raudonasai.

Aš į dieverėlį 
Su plonu abrūsėliu,
Oi putine raudonasai.

Trečias alasėlis — 
Mano dieverėlio,
Oi putine raudonasai.

Aš į mošelę 
Su šilko kuskele,
Oi putine raudonasai.

* 199

VAI, KAS GIRIOJ PAMIGO

Vai, kas girioj pamigo, 
Aleiiuma rūtele, pamigo?

Laputė girioj pamigo, 
Aleiiuma rūtele, pamigo.

Kiškutis eis jos budinti, 
Aleiiuma rūtele, budinti:
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— Kelkis, lapute, negulėk, 
Aleliuma rūtele, negulėk
Ir užsikėlus nestovėk, 
Aleliuma rūtele, nestovėk!
Apstojo girią strielčiukai, 
Aleliuma rūtele, strielčiukai,
Subėgo girioj kurteliai, 
Aleliuma rūtele, kurteliai.
Pašaus tave strielčiukai, 
Aleliuma rūtele, strielčiukai,
Nuvilks tavo marškinėlius, 
Aleliuma rūtele, marškinėlius.

Oi, kas dvare pamigo, 
Aleliuma rūtele, pamigo?

Mergelė dvare pamigo, 
Aleliuma rūtele, pamigo.
Oi, kas jos eis budinti, 
Ateliuma rūtele, budinti?
Brolelis eis jos budinti, 
Aleliuma rūtele, budinti:
— Kelkis, sesule, negulėk, 
Aleliuma rūtele, negulėk
Ir užsikėlus nestovėk,
Aleliuma rūtele, nestovėk!
Prijojo dvare svetelių, 
Aleliuma rūtele, svetelių,
Apstojo klėtį piršleliai, 
Aleliuma rūtele, piršleliai.
Nuims tavo vainikėlį,
Aleliuma rūtele, vainikėlį,
Numaus tavo aukso žiedus, 
Aleliuma rūtele, aukso žiedus.
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— Oi tu, bitute, ielimoj, 
Maža nedidelė, Ielimoj,

Oi, kur lakiojai, Ielimoj,
O kur tu buvai, Ielimoj?

— Žalioj girelėj, Ielimoj,
Ir aukštoj drevelėj, Ielimoj.

— Oi, ką tu darei, Ielimoj, 
O ko ten buvai, Ielimoj?

— Korelius siuvau, Ielimoj, 
Ir medulį nešiau, Ielimoj.

— Oi, kur tu buvai, Ielimoj, 
Mergele mano, Ielimoj?

— Rūtų daržely, Ielimoj,
Pas žalią rūtelę, Ielimoj.

— Oi, ko ten buvai, Ielimoj, 
Oi, ką tu darei, Ielimoj?

— Rūtelę skyniau, Ielimoj, 
Vainikėlį pyniau, Ielimoj.

OI TU, BITUTE, LELIMOJ
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KVOLINOSI VANAGĖLIS

Kvolinosi vanagėlis,
Aleliuma rūtele, vanagėlis:

— Aš tave, kuosele, pagausiu, 
Aleliuma rūtele, pagausiu,

Kalne žvyrių lesančią, 
Aleliuma rūtele, lesančią,

Klony purvyną geriančią, 
Aleliuma rūtele, geriančią!

— Nesikvolink, vanagėli, 
Aleliuma rūtele, vanagėli,

Tu manęs nepagausi,
Aleliuma rūtele, nepagausi!

Aš paskelsiu — nulėksiu, 
Aleliuma rūtele, nulėksiu.

Aš įlėksiu pulkelin,
Aleliuma rūtele, pulkelin

Tarpe juodų kuoselių, 
Aleliuma rūtele, kuoselių,

Tarpe sierų antelių,
Aleliuma rūtele, antelių.

— Aš tave kuosele, pažinsiu, 
Aleliuma rūtele, pažinsiu

Ant raibųjų plunksnelių, 
Aleliuma rūtele, plunksnelių,

Ant geltonų kojelių,
Aleliuma rūtele, kojelių!
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Kvolinosi bernelis,
Aleliuma rūtele, bernelis:

— Aš tave, mergele, paimsiu, 
Aleliuma rūtele, paimsiu,

Aukštojon klėtin einančią, 
Aleliuma rūtele, einančią,

Margas skrynias rakinančią, 
Aleliuma rūtele, rakinančią!

— Nesikvolink, berneli, 
Aleliuma rūtele, berneli,

Tu manęs nepaimsi,
Aleliuma rūtele, nepaimsi!

Aš įsėsiu suolelin,
Aleliuma rūtele, suolelin

Tarpe jaunų mergelių, 
Aleliuma rūtele, mergelių,

Tarpe senų martelių, 
Aleliuma rūtele, martelių.

— Aš tave pažinsiu,
Aleliuma rūtele, pažinsiu

Ant geltonų kaselių, 
Aleliuma rūtele, kaselių,

Ant skaisčiųjų veidelių, 
Aleliuma rūtele, veidelių!
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OI SAKALE SAKALĖLI

— Oi sakale sakalėli, 
Darželiuose ievaruose,

— Oi tu, Juozuli jaunasai, 
Darželiuose ievaruose,

Oi, kur buvai, lakiojai, 
Darželiuose ievaruose?

Oi, kur buvai, uliavojai, 
Darželiuose ievaruose?

— Oi, aš buvau, lakiojau, 
Darželiuose ievaruose,

— Oi, aš buvau, uliavojau, 
Darželiuose ievaruose,

Ant marelių pas antelę, 
Darželiuose ievaruose.

Aukštoj klėty pas mergelę, 
Darželiuose ievaruose.

— Kodėl sieros nepagavai, 
Darželiuose ievaruose?

— Kodėl jaunos nepaėmei, 
Darželiuose ievaruose?

— Nors aš sieros nepagavau, 
Darželiuose ievaruose,

— Nors aš jaunos nepaėmiau, 
Darželiuose ievaruose,

Bet plunksnelę išpešiau, 
Darželiuose ievaruose,

Bet vainikus nuėmiau, 
Darželiuose ievaruose,

Savo šalin parnešiau, 
Darželiuose ievaruose,

Savo šalin parnešiau, 
Darželiuose ievaruose,

Antelių pulkan įmečiau, 
Darželiuose ievaruose.

Mergelių pulkan įmečiau, 
Darželiuose ievaruose.

Šokit, jaunos, uliavokit, 
Darželiuose ievaruose!

194



*103

LĖKĘS LĖKĘS SAKALĖLIS

Lėkęs lėkęs sakalėlis,
Aladumai ladum, sakalėlis,

Per tris laukus, keturis, 
Aladumai ladum, keturis.

Oi, ir užpuolė jį naktelė, 
Aladumai ladum, naktelė, —

Nėr kur nakvoti sakalėliui, 
Aladumai ladum, sakalėliui.

— Nakvok nakvok, sakalėli, 
Aladumai ladum, sakalėli,

Žalioj girelėj pas gegulę, 
Aladumai ladum, pas gegulę.

— Nežinau nežinau, ar priims, 
Aladumai ladum, ar priims:

Aš su ja raiba nelakiojau, 
Aladumai ladum, nelakiojau.

Jojęs jojęs bernužėlis, 
Aladumai ladum, bernužėlis,

Per du lauku, keturis, 
Aladumai ladum keturis.

Oi, ir užpuolė jį naktelė, 
Aladumai ladum, naktelė, —

Nėr kur nakvoti bernužėliui, 
Aladumai ladum, bernužėliui.

— Nakvok nakvok, bernužėli, 
Aladumai ladum, bernužėli,

195



Uošvio dvarely pas mergelę, 
Aladumai ladum, pas mergelę.

— Nežinau nežinau, ar priims, 
Aladumai ladum, ar priims:

Aš su ja jaunas neuliojau, 
Aladumai ladum, neuliojau,

Už baltų rankų nesvadžiojau, 
Aladumai ladum, nesvadžiojau,

Žaliu vyneliu nevitojau, 
Aladumai ladum, nevitojau,

Aukso žiedelio nedovanojau, 
Aladumai ladum, nedovanojau.

*204

ŽALIAM SODE OBELĖLĖ

Žaliam sode obelėlė, 
Aleliuma rūta, obelėlė,

Tai ji gražiai žydėjo, 
Aleliuma rūta, žydėjo,

Jos lapeliai mirgėjo, 
Aleliuma rūta, mirgėjo,

Jos žiedeliai balta vos, 
Aleliuma rūta, baltavos,

Jos obuolėliai raudona vos, 
Aleliuma rūta, raudonavos.

Pas tėvulį dukrelė, 
Aleliuma rūta, dukrelė,

Tai ji gražiai uliojo, 
Aleliuma rūta, uliojo,

Jos kaselės geltonavos, 
Aleliuma rūta, geltonavos,

Jos veideliai raudonavos, 
Aleliuma rūta, raudonavos,

Jos vainikėliai žaliavos, 
Aleliuma rūta, žaliavos,

Jos žiedeliai žvagėjo, 
Aleliuma rūta, žvagėjo.
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OI, U2 VARTŲ, LELIUMOJ

Oi, už vartų, leliumoj, 
Už varinių, leliumoj,

Stov žirgelis, leliumoj, 
Pabalnotas, leliumoj.—

Oi, tik sėsti, leliumoj, 
Ir nujoti, leliumoj,

Ir nujoti, leliumoj, 
Valkininkuos, leliumoj.

Valkininkų mergos, leliumoj. 
Labai mandros, leliumoj:

Jų galvelės, leliumoj,
Kaip aguonos, leliumoj,

Jų veideliai, leliumoj,
Kaip lelijos, leliumoj,

Jų drobelės, leliumoj,
Kuo balčiausios, leliumoj,

Jų pasogai, leliumoj, 
Kuo didžiausi, leliumoj.

*206

TAMSIĄJĄ NAKTELĘ, LELIUMOJ

Tamsiąją naktelę, leliumoj, 
Ugnelė žibėjo, leliumoj.

Ugnelė žibėjo, leliumoj, 
Jonulis sėdėjo, leliumoj.

O ką jis ten darė, leliumoj? 
Kamašėlius siuvo, leliumoj.

Kamašėlius siuvo, leliumoj,
Ir Janutei siuntė, leliumoj.

— O tu, Janute, leliumoj, 
Jauna mergele, leliumoj,

Oi, priimki mano, leliumoj, 
Jukto kamašėlius, leliumoj!
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Ugnelė žibėjo, leliumoj,
Janutė sėdėjo, leliumoj.

Janutė sėdėjo, leliumoj, 
Abrūsėlius audė, leliumoj.

Abrūsėlius audė, leliumoj, 
Jonuliui siuntė, leliumoj.

— Oi tu, Jonuli, leliumoj, 
Jaunas berneli, leliumoj,

Oi, priimk nuo manęs, leliumoj, 
Baltus abrūsėlius, leliumoj!

Tamsiąją naktelę, leliumoj,
Ugnelė žibėjo, leliumoj.

*207

GILI GILI UPELĖ, LEL1UMA!

Gili gili upelė, leliumai,
Dar nelabai gili, leliumai.

Toje upelėje, leliumai,
Slidus akmenėlis, leliumai.

Ant to akmenėlio, leliumai, 
Bernelis sėdėjo, leliumai.

Bernelis sėdėjo, leliumai, 
Strielbeles turėjo, leliumai,

Strielbeles turėjo, leliumai, 
Kilpynėles lenkė, leliumai,

Kilpynėles lenkė, leliumai, 
Anteles šaudė, leliumai,
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Anteles šaudė, leliumai,
Ir mergelei siuntė, leliumai,

Aščinčiuose siuntė, leliumai, 
Padarinkuose, leliumai.—

Būsi nebūsi, leliumai,
Nors paminėsi, leliumai,

Ką gražaus būdelio, leliumai, 
Ką krasnaus stogelio, leliumai.

Gili gili upelė, leliumai,
Dar nelabai gili, leliumai.

Toje upelėje, leliumai,
Slidus akmenėlis, leliumai.

Ant to akmenėlio, leliumai, 
Mergelė sėdėjo, leliumai,

Juosteles audė, leliumai, 
Skusteles siuvo, leliumai,

Skusteles siuvo, leliumai,
Į bernelį siuntė, leliumai,

Aščinčiuose siuntė, leliumai, 
Padarinkuose, leliumai. —

Būsi nebūsi, leliumai,
Nors paminėsi, leliumai,

Ką gražaus būdelio, leliumai, 
Ir krasnaus stogelio, leliumai.
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VIDUJE LAUKO GRŪŠELĖ 2YDI

Viduje lauko grūšelė žydi,
Alelium kalėda, grūšelė žydi.

Tona grūšelėn žvakelė degė, 
Alelium kalėda, žvakelė degė.

Ai, ir iškrito trys kibirkštėlės, 
Alelium kalėda, trys kibirkštėlės.

Oi, ir pasdarė dideli dyvai, 
Alelium kalėda, dideli dyvai,

Dideli dyvai — marios mėlynos, 
Alelium kalėda, marios mėlynos.

Tose mariose luotelis pluko, 
Alelium kalėda, luotelis pluko.

Tame luotely mergelė sėdi, 
Alelium kalėda, mergelė sėdi.

Mergelė sėdi, skusteles siuva, 
Alelium kalėda, skusteles siuva,

Skusteles siuva, berneliui siunčia, 
Alelium kalėda, berneliui siunčia,

Berneliui siunčia ir aščinčiuose, 
Alelium kalėda, ir aščinčiuose,

Ir aščinčiuose, padarunkuose, 
Alelium kalėda, padarunkuose.
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*209

VAI, SODAI SODAI, LELIUMOJ

Vai, sodai sodai, leliumoj,
Da mano žalieji, leliumoj.

Nėra kam eiti, leliumoj, 
Tuosna soduosna, leliumoj.

Tiktai eiti, leliumoj,
Jaunai mergelei, leliumoj.

Jaunai mergelei, leliumoj, 
Takeliai minti, leliumoj,

Takeliai minti, leliumoj, 
Raselė krėsti, leliumoj,

Raselė krėsti, leliumoj,
Ir rūtelė skinti, leliumoj,

Ir rūtelė skinti, leliumoj,
Ant galvelės dėti, leliumoj.

Vai, ir atjoja, leliumoj, 
Jaunas neženotas, leliumoj:

— Tai mano pana, leliumoj,
Ir rūtų vainikas, leliumoj.

— Ne tavo pana, leliumoj,
Ir ne ta vainikas, leliumoj —

Tėvulio dukra, leliumoj, 
Motulės vainikas, leliumoj.

Vai, dvarai dvarai, leliumoj, 
Da mano didieji, leliumoj.

Da nėr kam eiti, leliumoj, 
Tana dvarely, leliumoj.
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Takelis minti, leliumoj, 
Zagarėliai rinkti, leliumoj,
Zagarėliai rinkti, leliumoj,
Ir lizdelis vyti, leliumoj,
It lizdelis vyti, leliumoj, 
Kiaušinėliai dėti, leliumoj.

Vai, ir atlekia, leliumoj, 
Sieras sakalėlis, leliumoj:
— Tai mano antis, leliumoj,
Ir maži ančiukai, leliumoj.

— Ne tavo antis, leliumoj,
Ne tavo ančiukai, leliumoj —
Selezino antis, leliumoj,
O anties ančiukai, leliumoj.

Tiktai įeiti, leliumoj,
Pilkai antelei, leliumoj,

*110

SKRAIDŽIOJO POVELĖ PER ŽALIĄ GIRELĘ

Skraidžiojo povelė per žalią girelę, 
Skraidžiojo povelė per žalią girelę.
Suvijo povelė šilkinį lizdelį,
Suvijo povelė šilkinį lizdelį.

Sudėjo povelė dai tris kiaušinėlius, 
Sudėjo povelė dai tris kiaušinėlius.

Išperėj povelė visas tris dukreles, 
Išperėj povelė visas tris dukreles.
Nudavė povelė visas tris dukreles, 
Nudavė povelė visas tris dukreles.—
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Pirmąją dukrelę užu sakalėlio,
Pirmąją dukrelę užu sakalėlio,

O kitą dukrelę užu karvelėlio,
O kitą dukrelę užu karvelėlio,

O trečią dukrelę užu vanagėlio,
O trečią dukrelę užu vanagėlio.

Nuskrido povelė į pirmą dukrelę,
Nuskrido povelė į pirmą dukrelę:

— Padėk, diev, dukrele, ar gerai gyventi, 
Padėk, diev, dukrele, ar gerai gyventi?

— Dėkui tau, močiute, man gerai gyventi, 
Dėkui tau, močiute, man gerai gyventi:

Nei kėliaus be skripkų, nei guliau be dūdų, 
Nei kėliaus be skripkų, nei guliau be dūdų.

Nuskrido povelė j kitą dukrelę,
Nuskrido povelė į kitą dukrelę:

— Padėk, diev, dukrele, ar gerai gyventi, 
Padėk, diev, dukrele, ar gerai gyventi?
— Dėkui tau, močiute, man gerai gyventi, 
Dėkui tau, močiute, man gerai gyventi:
Nei kėliaus be vyno, nei guliau be midaus, 
Nei kėliaus be vyno, nei guliau be midaus.
Nuskrido povelė į trečią dukrelę,
Nuskrido povelė j trečią dukrelę:
— Padėk, diev, dukrele, ar gerai gyventi, 
Padėk, diev, dukrele, ar gerai gyventi?

— Nedėkui, močiute, negerai gyventi, 
Nedėkui, močiute, negerai gyventi:
Nei kėliaus be rykščių, nei guliau be lazdos, 
Nei kėliaus be rykščių, nei guliau be lazdos.
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Nuskrido povelė žalioj on girelėn, 
Nuskrido povelė žaliojon girelėn.
Nusleido povelė ant žalio medelio, 
Nusleido povelė ant žalio medelio:
— Nepūski, vėjuli, neklibink šakelės, 
Nepūski, vėjuli, neklibink šakelės:

Sopa man galvelę per trečią dukrelę, 
Sopa man galvelę per trečią dukrelę.

211

KOL NEGIEDAT, GAIDŽIAI, LELIUMA!

Kol negiedat, gaidžiai, leliumai,
Kol neryliuojat, leliumai?
Nei jūs mane kėlėt, leliumai,
Nei budinot, leliumai.
Šešurėlis kėlė, leliumai,
Ir budino, leliumai.
Šoktele šokau, leliumai,
Ristele bėgau, leliumai.

Iš laškelės kopiau, leliumai, 
Sijonėliu segiaus, leliumai.
Per klėtelę ėjau, leliumai, 
Kvartukėliu supaus, leliumai,
Ugnelę pūčiau, leliumai,
Skepetėlę rišaus, leliumai.
Siuntė mane, leliumai,
Senas šešurėlis, leliumai,
Kad parneščiau, leliumai,
Žiemą šėko, leliumai,
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Žiemą šėko, leliumai,
Vasarą sniego, leliumai.
Aš nuėjau, leliumai,
Pas savo motulę, leliumai,
Pas savo motulę, leliumai,
Ant rodelės, leliumai:
— Oi motule, leliumai,
Duok rodelę, leliumai!

— Oi dukrele, leliumai,
Tu nueiki pamarėmis, leliumai,

Tu prilaužki, leliumai,
Egliaus šakų, leliumai,

Tu prigrėbki, leliumai,
Marių putų, leliumai.—

Tai parneši, leliumai,
Savam šešurėliui, leliumai:
Marių putos, leliumai,— 
Vasaros sniegas, leliumai,
Egliaus šakos, leliumai,— 
Žiemos šėkas, leliumai.
Tai parnešiau, leliumai,
Savam šešurėliui, leliumai.

— Tai mano marti, leliumai, 
Tai gaspadinė, leliumai:
Kur pasiunčiau, leliumai,
Ten nuėjo, leliumai,

Ką nusakiau, leliumai,
Tą parnešė, leliumai.
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VAI, IR ATVAŽIAVO PENKI NEŽENOTI

Vai, ir atvažiavo penki neženoti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Vieno neženoto galva didelė,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Galva didelė — aukštinio kamštis,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Antro neženoto akelės žvairos,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Akelės žvairos pelelėm gaudyti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Trečio neženoto danteliai reti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Danteliai reti kisieliui sunkti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Ketvirto neženoto rankos kaip grėbliai, 
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Rankos kaip grėbliai takeliams greboti, 
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Penkto neženoto kojelės kreivos,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Kojelės kreivos kaip kačergėlės,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Kaip kačergėlės žarijom žarstyti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.
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AS PASKČHAU ANKSTĮ RYTELIO

Aš paskėliau anksti rytelio,
Ciuciai liūliai, anksti rytelio,

Ir sumaliau du sietu rugių,
Ciuciai liūliai, du sietu rugių,

Du sietu rugių, o trečią grikių,
Ciuciai liūliai, o trečią grikių,

O trečią grikių dėl sa jaunikių,
Ciuciai liūliai, dėl sa jaunikių.

Atjojo svotas juodas kudlotas,
Ciuciai liūliai, juodas kudlotas,

Barzdą išskėtęs, akis išplėtęs,
Ciuciai liūliai, akis išplėtęs,

Snukį susukęs, uodega kaip piestis, 
Ciuciai liūliai, uodega kaip piestis.

Paėmė užu baltos rankos,
Ciuciai liūliai, užu baltos raukos,

Nuvedė mane svetimon šalelėn,
Ciuciai liūliai, svetimon šalelėn.

Tai man ten nudna, tai man ten trudna, 
Ciuciai liūliai, tai man ten trudna:

Nei šunys loja, nei svotai joja,
Ciuciai liūliai, nei svotai joja,

Nei gaidžiai gieda, nei vištos karkia, 
Ciuciai liūliai, nei vištos karkia.

Atjojo ponaitis kaip karalaitis,
Ciuciai liūliai, kaip karalaitis.

207



Paėmė mane užu baltos rankos, 
Ciuciai liūliai, užu baltos rankos,

Nuvedė mane svetimon šalelėn, 
Ciuciai liūliai, svetimon šalelėn,

Pasodino mane užu balto stalo, 
Ciuciai liūliai, užu balto stalo.

Tai man ten gera, tai man vesela, 
Ciuciai liūliai, tai man vesela:

Ten šunys loja, ten svotai joja, 
Ciuciai liūliai, ten svotai joja,

Ten gaidžiai gieda ir vištos karkia, 
Ciuciai liūliai, ir vištos karkia.

114

NEDĖLIOS RYTĄ

Nedėlios rytą Eketes kirto,
Ežeras šalo, Žirgelį girdė,
Alelium kalėda, Alelium kalėda,
Ežeras šalo. Žirgelį girdė.

Ežeras šalo, Žirgelį girdė,
Kupčiai važiavo, Galvelėn mušė,
Alelium kalėda, Alelium kalėda,
Kupčiai važiavo. Galvelėn mušė.

Mano brolelis — Oi, nemušk nemušk
Eketes kirto, Manęs, berneli,
Alelium kalėda, Alelium kalėda,
Eketes kirto. Manęs, berneli!
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Aš tave nešiu 
Uošvio dvarelin, 
Alelium kalėda, 
Uošvio dvarelin.

Savo galvele 
Vartus atkelsiu, 
Alelium kalėda, 
Vartus atkelsiu,

O uodegėle 
Dvarą nušluosiu, 
Alelium kalėda, 
Dvarą nušluosiu.

Savo auselėm 
Dangų paremsiu, 
Alelium kalėda, 
Dangų paremsiu.

Savo akelėm 
Žvaigždes skaitysiu, 
Alelium kalėda, 
Žvaigždes skaitysiu,

O patkavėlėm 
Ugnį įskilsiu, 
Alelium kalėda, 
Ugnį įskilsiu.

*MS

VAI, ATABBGA BAIKŠTUS ELNELIS

Vai, atabėga baikštus elnelis,
Lėliu kalėda, kalėda,

Baikštus elnelis devyniaragis,
Lėliu kalėda, kalėda.

Ant devinto rago kavoliai kalė, 
Lėliu kalėda, kalėda.

— Jūs, kavolėliai, mani broleliai, 
Lėliu kalėda, kalėda,

Vai, jūs nukalkit aukso žiedelį, 
Lėliu kalėda, kalėda,

Aukso žiedelį, sidabro žirkles. 
Lėliu kalėda, kalėda.

Aš nukarpysiu pušų viršūnes, 
Lėliu kalėda, kalėda.
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Pušų viršūnes, eglelių šakas,
Lėliu kalėda, kalėda.

Aš pamatysiu tėvelio dvarą,
Lėliu kalėda, kalėda.

Ant tėvelio dvaro povas povinėjo, 
Lėliu kalėda, kalėda.

Povas povinėjo, plunksneles barstė, 
Lėliu kalėda, kalėda.

Mergelės rinko, kvartukan dėjo, 
Lėliu kalėda, kalėda.

*116

ANT ULYClŲ, ANT PLAČIŲJŲ

Ant ulyčių, ant plačiųjų,
Vai kalėda, kalėdienė,
Stovi dvi marčios, trečia moša, 
Vai kalėda, kalėdienė.
Kalbino marčios, marčios mošą, 
Vai kalėda, kalėdienė:
— Eik, mošele, mūs šalelėn,
Vai kalėda, kalėdienė.
Mūs šalelėj labai gražu,
Vai kalėda, kalėdienė:

Ulyčėlės labai plačios,
Vai kalėda, kalėdienė,
Vyšnių sodais apsodintos,
Vai kalėda, kalėdienė,
Baltais perlais išbarstytos,
Vai kalėda, kalėdienė.
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SAKALĖLĮ SIERASAI

— Sakalėli sierasai, 
Žalia rūta, kalėda,

Raibos plunksnos — tai mano, 
Žalia rūta, kalėda.

Kaip tu drįsai soduose, 
Žalia rūta, kalėda?

— Tu, broleli jaunasai, 
Žalia rūta, kalėda,

— Drįsau drįsau ne vienas, 
Žalia rūta, kalėda.

Kaip tu drįsai uošvijoj, 
Žalia rūta, kalėda?

Pirma leidau strazdelį, 
Žalia rūta, kalėda,

— Drįsau drįsau ne vienas, 
Žalia rūta, kalėda.

Paskui sieras įlėkiau, 
Žalia rūta, kalėda.

Pirma leidau brolelį, 
Žalia rūta, kalėda,

Uždabojau gegulę, 
Žalia rūta, kalėda.

Paskui jaunas įėjau, 
Žalia rūta, kalėda.

Pro sodelį lekiančią, 
Žalia rūta, kalėda,

Uždabojau mergelę, 
Žalia rūta, kalėda,

Obelėlę lesančią, 
Žalia rūta, kalėda,

Per dvarelį einančią, 
Žalia rūta, kalėda,

Vyšnių uogas geriančią, 
Žalia rūta, kalėda.—

Žalią rūtą nešančią, 
Žalia rūta, kalėda.—

— Tu, gegule, tu mano, 
Žalia rūta, kalėda,

— Tu, mergele, tu mano, 
Žalia rūta, kalėda.
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*118

TU, VOVERAITE

Tu, voveraite, 
Kytra paukštaite, 
Oi kaiėda,
Kytra paukštaite,

Oi tu, Onule, 
Jauna mergele, 
Oi kalėda, 
Jauna mergele,

Iššokinėjai 
Visus medelius, 
Oi kalėda, 
Visus medelius,

Išmandravojai 
Aukštą klėtelę, 
Oi kalėda, 
Aukštą klėtelę.

Išlipinę j ai 
Visas šakeles, 
Oi kalėda, 
Visas šakeles.

Sakei, pateksiu 
Pačiam ponaičiui, 
Oi kalėda,
Pačiam ponaičiui,

Sakei — pateksiu 
Pačiam medviedžiui, 
Oi, kalėda,
Pačiam medviedžiui,

Ažna patekai 
Jaunam berneliui, 
Oi kalėda,
Jaunam berneliui,

Ažna patekai 
Margam kurteliui, 
Oi kalėda, 
Margam kurteliui.

Jaunam berneliui, 
Slūžauninkėliui,
Oi kalėda, 
Slūžauninkėliui.
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LĖKĖ TRYS BITUKĖS

Lėkė trys bitukės,
Belėkdamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.
Belėkdamos suskalbėjo:
Kur mes trys nulėksime, 
Kalėda, kalėdzia?
Aš, pirmoji,— medų nešti,
Aš, antroji,— vaško nešti, 
Kalėda, kalėdzia.
Aš, antroji,— vaško nešti,
Aš, trečioji,— aukšton drevėn, 
Kalėda, kalėdzia.
Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.
Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys nueisime, 
Kalėda, kalėdzia?
Aš, pirmoji,— ponų žemėn,
Aš, antroji,— gudų žemėn, 
Kalėda, kalėdzia.
Aš, antroji,— gudų žemėn,
Aš, trečioji,— piesčynuosna, 
Kalėda, kalėdzia.

Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys atvažiuosim, 
Kalėda, kalėdzia?
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Aš, pirmoji,— pas tėvelį,
Aš, antroji,— pas motulę, 
Kalėda, kalėdzia.
Aš, antroji,— pas motulę,
Aš, trečioji,— pas brolelį, 
Kalėda, kalėdzia.

Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.
Beeidamos suskalbėjo:
Ką mes trys nusinešim, 
Kalėda, kalėdzia?
Aš, pirmoji,— pyragėlio,
Aš, antroji,— baltos duonos, 
Kalėda, kalėdzia.
Aš, antroji,— baltos duonos, 
Aš, trečioji,— mažą vaiką, 
Kalėda, kalėdzia.
Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.
Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys susėsime, 
Kalėda, kalėdzia?
Aš, pirmoji,— užu stalo,
Aš, antroji,—ant zoslano, 
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji,— ant zoslano,
Aš, trečioji,— priešais pečių, 
Kalėda, kalėdzia.

Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda kalėdzia.
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Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys atsigulsim, 
Kalėda, kalėdzia?
Aš, pirmoji,— margon laškon, 
Aš, antroji,— ant suolelio, 
Kalėda, kalėdzia.
Aš, antroji,— ant suolelio,
Aš, trečioji,— viršum pečiaus, 
Kalėda, kalėdzia.

Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kuo mes trys nusiprausim, 
Kalėda, kalėdzia?
Aš, pirmoji,— žaliu vynu,
Aš, antroji,— vandenėliu, 
Kalėda, kalėdzia.
Aš, antroji,— vandenėliu,
Aš, trečioji,— ašarėlėm, 
Kalėda, kalėdzia.

Ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kuo mes trys šluostysimės, 
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji,— šilko skuska, 
Aš, antroji,— abrūsėliu, 
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji,— abrūsėliu,
Aš, trečioji,— prijuostėle, 
Kalėda, kalėdzia.
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PLAUKĖ BEBRAS PER DUNOJŲ, KALĖDA

Plaukė bebras per Dunojų, kalėda,
Ir išplaukė, apsikratė, kalėda,
Apsikratė, apsiverkė, kalėda:
— Valsčionaičiai, čigonaičiai, kalėda, 
Šaudo mane, gaudo mane, kalėda.
Nors jie mane pašaus, pagaus, kalėda, 
Nemokės mano šiūbą nešiot, kalėda,— 
Šventą dieną karčiamon nueis, kalėda, 
Prastą dieną po suolu padės, kalėda. 
Plaukė bebras per Dunojų, kalėda,
Ir išplaukė, apsikratė, kalėda,
Apsikratė, apsiverkė, kalėda:
— Miesčionaičiai, tie ponaičiai, kalėda, 
Tai jie mane pašaus, pagaus, kalėda,
Tai jie mokės šiūbą nešiot, kalėda,— 
Šventą dieną bažnyčion eis, kalėda,
Prastą dieną šėpon padės, kalėda. *

*22t

KAM TAVO, VILKELI, AKELĖS ŠVIESIOS, KALĖDA

— Kam tavo, vilkeli, akelės šviesios, kalėda?
— Pas karalių buvau, ksionškeles Čitoj au, kalėda.
— Kam tavo, vilkeli, liežuvėlis ilgas, kalėda?
— Pas karalių buvau, torielkėles šluosčiau, kalėda.
— Kam tavo, vilkeli, auselės stačios, kalėda?
— Pas karalių buvau, vis karaliaus klausiau, kalėda.
— Kam tavo, vilkeli, uodegėlė ilga, kalėda?
— Pas karalių buvau, pakajėlius šlaviau, kalėda.
— Kam tavo, vilkeli, kojelės greitos, kalėda?
— Pas karalių buvau, lakštelius nešiojau, kalėda.
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*222

IR ATVAŽIAVO ŠVENTA KALĖDA

Ir atvažiavo šventa kalėda,
Lėliu kalėda, kalėda,

Geležų ratais, diržų botagais,
Lėliu kalėda, kalėda.

Oi, ir atveža mergom prausylą, 
Lėliu kalėda, kalėda,

Mergom prausylą, bernam černylą, 
Lėliu kalėda, kalėda.

Oi, ir atveža lašinių paltis,
Lėliu kalėda, kalėda,

Lašinių paltis ir dešrų kartis,
Lėliu kalėda, kalėda,

Dešrų kartis, riešutų maišelius, 
Lėliu kalėda, kalėda.

*223

VAI, ATVAŽIUOJA ŠVENTOS KALĖDOS

Vai, atvažiuoja šventos kalėdos, 
Lelium kalėda da kalėdien.

Geležų ratai, šilkų botagai,
Lelium kalėda da kalėdien.

Vai, ir sustikau pulką mergelių, 
Lelium kalėda da kalėdien.

— Vai jūs, mergelės, baltos gulbelės, 
Lelium kalėda da kalėdien,
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Pirkit pas mane baltos belidlos,
Lelium kalėda da kalėdien.

— Vai, kam mes pirksim baltą belidlą, 
Lelium kalėda da kalėdien,

Kad mes taip baltos ir be belidlos, 
Lelium kalėda da kalėdien.

Vai, atvažiuoja šventos kalėdos,
Lelium kalėda da kalėdien,

Moliniais ratais, virkščių botagais,
Lelium kalėda da kalėdien.

Vai, ir sustiko pulką bernyščių,
Lelium kalėda da kalėdien.

— Vai jūs, berneliai, juodi kranklyščiai, 
Lelium kalėda da kalėdien,

Pirkit pas mane juodų černidlų,
Lelium kalėda da kalėdien.

— Vai, kam mes pirksim juodų černidlų, 
Lelium kalėda da kalėdien,

Kad mes taip juodi ir be černidlų, 
Lelium kalėda da kalėdien. *

*M4

Oį ANT KALNO BAČKELĖ, KALĖDA

Oi, ant kalno bačkelė, kalėda,
O po kalnu alų varė, kalėda,
O po kalnu alų varė, kalėda.
Sėdi vyrai užu stalo, kalėda,
O moterys ant zoslano, kalėda,
O mergelės ant krėslelio, kalėda,
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O berneliai priešais pečių, kalėda. 
Valgo vyrai baltą duoną, kalėda, 
O moterys pyragėlį, kalėda,
O mergelės baronkėles, kalėda,
O berneliai pelų košę, kalėda. 
Geria vyrai arielkėlę, kalėda,
O moterys alužėlį, kalėda,
O mergelės vynužėlį, kalėda,
O berneliai kačių pieną, kalėda.

*225

EIKIM, BERNAI, KALĖDAUT, KALĖDA

Eikim, bernai, kalėdaut, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda,

Katrie greiti — šunų vaikyt, kalėda, 
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda,

Katrie duži — terbų nešiot, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda,

Katrie smielnį — duonos prašyt, kalėda, 
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda.

Geria mergos saldų midų, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda,

Moterukės — saldų alų, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda,

O vyreliai — arielkėlę, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda,

O berneliai smalą geria, kalėda,
Želk, želmuo, po žirgeliu, kalėda.
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*226

EISIM, SESULE, MES KALĖDOTI

Eisim, sesule, mes kalėdoti,
Ei kalėda, kalėdica.

Iškalėdosim tėtučio dvarą,
Ei kalėda, kalėdica.

Dai mums tėtutis rugių bačkelę,
Ei kalėda, kalėdica,

Rugių bačkelę ir padvadėlę,
Ei kalėda, kalėdica.

Iškalėdosim mamutės dvarą,
Ei kalėda, kalėdica.

Dai mums mamutė, dai paduškėlę, 
Ei kalėda, kalėdica,

Dai paduškėlę, novelečkėlę,
Ei kalėda, kalėdica.

Iškalėdosim brolelio dvarą,
Ei kalėda, kalėdica.

Dai mums brolelis kviečių bačkelę, 
Ei kalėda, kalėdica,

Kviečių bačkelę ir padvadėlę,
Ei kalėda, kalėdica.

Iškalėdosim sesutės dvarą,
Ei kalėda, kalėdica.

Dai mums sesutė pūkų perynas,
Ei kalėda, kalėdica,

Pūkų perynas ir paklotėlį,
Ei kalėda, kalėdica.
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MES, SESULE, MES KALĖDAUTI

Mes, sesule, mes kalėdauti,
Oi kalėda, kalėdėle.

Iškalėdausme meškelės dvarą,
Oi kalėda, kalėdėle,

Duos mums meškelė rugelių bačką, 
Oi kalėda, kalėdėle,

Duos mums meškelė ir padvadėlę,
Oi kalėda, kalėdėle.

Tai mums nereikia rugelių bačkos, 
Oi kalėda, kalėdėle,

Tiktai mums reikia jaunos mergelės, 
Oi kalėda, kalėdėle,

Jaunos mergelės, tai Galenutės,
Oi kalėda, kalėdėle.
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Užgavėnių dainos

*228

O! ŽIRGE ŽIRGE

— Oi žirge žirge, 
Žirge berašai,
Oi žirge žirge, 
Žirge berašai,

Nuvežki mane 
Čiužan šonelin, 
Nuvežki mane 
Čiužan šonelin.

Ko tu, žirgeli, 
Labai nuliūdai, 
Ko tu, žirgeli, 
Labai nuliūdai?

Gal tu, žirgeli,
Kelelį jauti,
Gal tu, žirgeli,
Kelelį jauti?

— Oi, jaučiu jaučiu - 
Iš ten negrįšiu,
Oi, jaučiu jaučiu — 
Iš ten negrįšiu:

Kur saldus midus — 
Ten cielus metus, 
Kur saldus midus — 
Ten cielus metus,

Kur arielkėlė — 
Ten nedėlėlė, 
Kur arielkėlė — 
Ten nedėlėlė.
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*2:9

Ciu2, CiužELE

Čiuž, čiužele,
Vež, vežele!
Geras kelias, čiūto, 
Blogas arklys, čiūto!

*230

A!, UPĖ UPĖ

Ai, upė upė, 
Upė gilioji, 
Ai, upė upė, 
Upė gilioji.

— Nuplaukit, plaukai, 
Kur mano miela, 
Nuplaukit, plaukai, 
Kur mano miela

Toje upelėj 
Čelnelė plaukia, 
Toje upelėj 
Čelnelė plaukia.

Vandenį semia 
Ir gailiai verkia, 
Vandenį semia 
Ir gailiai verkia.

O toj čelnelėj 
Jaunikaitis sėdi, 
O toj čelnelėj 
Jaunikaitis sėdi.

— Ei mielas mano, 
Ei tu, mielasai,
Ei mielas mano,
Ei tu, mielasai,

Galvą šukuoja 
Gražiu grebeniu, 
Galvą šukuoja 
Gražiu grebeniu.

Vijai virveles 
Iš rusios kasos, 
Vijai virveles 
Iš rusios kasos,

Leidžia plaukus 
Čystan vandenin, 
Leidžia plaukus 
Čystan vandenin.

Kapojai malkas 
Iš baltų pečių, 
Kapojai malkas 
Iš baltų pečių,
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Skaldei balanas 
Iš baltų rankų, 
Skaldei balanas 
Iš baltų rankų.

— Netiesa, miela, 
Netiesa tavo, 
Netiesa, miela, 
Netiesa tavo:

Žuvų šakele 
Galvą šukuoja, 
Žuvų šakele 
Galvą šukuoja.

Galvą šukuoja, 
Plaukus laiduoja, 
Galvą šukuoja, 
Plaukus laiduoja:

Plaukit, plaukeliai, 
Per Dunojėlj, 
Plaukit, plaukeliai, 
Per Dunojėlj,

Vijau virveles 
Baltų kanapių, 
Vijau virveles 
Baltų kanapių,

Kap'au aš malkas 
Balto berželio, 
Kap'au aš malkas 
Balto berželio,

Vandenį semia, 
Žirgelį girdo, 
Vandenį semia, 
Žirgelį girdo.

Žirgelis palvas, 
Aukselio balnas, 
Žirgelis palvas, 
Aukselio balnas.

Skaldžiau balanas 
Baltos pušelės,
Skaldžiau balanas 
Baltos pušelės.

*23t

ŽUVŲ SAKELE

Kur mano mielas 
Vandenį semia, 
Kur mano mielas 
Vandenį semia,
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Lalauninkij ir supuoklinės 
dainos

232

AUGO VERBELB ANT DIDŽIO DVARELIO

Augo verbelė ant didžio dvarelio, 
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Ant tos verbelės drabnos šakelės, 
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Ant tų šakelių platūs lapeliai;
' Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Ant tų lapelių gaili raselė,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Išeik, mergele, iš seklytėlės,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai,

Išnešk, mergele, šilko skarelę,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Susemk raselę į šilko skarelę,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai,

Nunešk močiutei į seklytėlę,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Duos tau močiutė tris radastėles, 
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.
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Viena radastėlė — aukso žiedelis,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Antra radastėlė — rūtų vainikėlis,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Trečia radastėlė — jaunas bernelis, 
Qi vynas vynas, vynas žaliasai.

Aukso žiedelis ant šliūbavonės,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Rūtų vainikėlis — ant šėnavonės,
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

Jaunas bernelis — ant viso amželio, 
Oi vynas vynas, vynas žaliasai.

*133

OI, ANT KALNELIO

Oi, ant kalnelio 
Stov žalia grūšelė, 
Vynelis vyno žaliasis.

Oi, ir nupūtė 
Tris vainikėlius, 
Vynelis vyno žaliasis.

Po ta grūšele 
Sidabrinė rasa, 
Vynelis vyno žaliasis.

Pirmas vainikėlis — 
Keleliu važiuoti, 
Vynelis'vyno žaliasis.

Ateiti mergelei 
Su šilko skarele, 
Vynelis vyno žaliasis.

Antras vainikėlis — 
Ant kabarčio stoti, 
Vynelis vyno žaliasis.

Oi, ir surinko 
Sidabrinę rasą, 
Vynelis vyno žaliasis.

Trečias vainikėlis — 
Susivinčiavoti,
Vynelis vyno žaliasis.
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VAI, U2 MARIŲ, U2 DUNOJĖLIO

Vai, už marių, už Dunojėlio,
Duok vyno, vyno žaliojo,

Stovi rožė, rožė raudonoji,
Duok vyno, vyno žaliojo.

Ant tos rožės aukso raselė,
Duok vyno, vyno žaliojo,
Vai, ir atlėkė trys pilki karveliai, 
Duok vyno, vyno žaliojo.
Vai, ir nutūpė ant raudonos rožės, 
Duok vyno, vyno žaliojo,
Vai, ir nukrėtė aukso raselę, . 
Duok vyno, vyno žaliojo.
Vai, ir išėjo graži panelė,
Duok vyno, vyno žaliojo,
Toji panelė vardu Mariutė,
Duok vyno, vyno žaliojo,
Vai, ir išnešė šilkinę skariutę, 
Duok vyno, vyno žaliojo,

Vai, ir patiesė po raudona rožet 
Duok vyno, vyno žaliojo,
Vai, ir surinko aukso raselę,
Duok vyno, vyno žaliojo.
Vai, ir nunešė savo broleliui,
Duok vyno, vyno žaliojo.

Vai, ir nuėjo į Dunojėlį,
Duok vyno, vyno žaliojo,

Veidelio prausti, rankelių mazgoti, 
Duok vyno, vyno žaliojo.
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Rankeles mazgojo — žiedą nuskandino, 
Duok vyno, vyno žaiiojo.

Vai, ir atėjo trys ribokėiiai,
Duok vyno, vyno žaliojo.

— Jūs, ribokėiiai, jūs, broliukėliai, 
Duok vyno,, vyno žaliojo,

Užmeskit tinklelį, sugaukit žiedelį, 
Duok vyno, vyno žaliojo,—

Aš jus gražiai apdovanosiu,
Duok vyno, vyno žaliojo:

Vienam aš duosiu aukso žiedelį,
Duok vyno, vyno žaliojo,

Kitam aš duosiu gražų obuolėlį,
Duok vyno, vyno žaliojo,

O šiam trečiajam save pažadėsiu, 
Duok vyno, vyno žaliojo.

*23$

ANT MARIŲ MĖLYNŲJŲ

Ant marių mėlynųjų 
Skęsta mergelė, skęsta,

Jos vainikas viršum plaukia — 
Tėvulio gražiai šaukia:

— Tėvuli mano mielas,
Ratavok mane jauną!

— Dukrele mano mielai 
Rodąs būčiau ratavoti —
Kad aš bijau giliai bristi!
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Ant marių mėlynųjų 
Skęsta mergelė, skęsta,

Jos vainikas viršum plaukia, 
Motulės gražiai šaukia:

— Motule mano miela, 
Ratavok mane jauną!

— Dukrele mano miela,
Rodą būčiau ratavoti —
Kad aš bijau giliai bri$ti!

Ant marių mėlynųjų 
Skęsta mergelė, skęsta,

Jos vainikas viršum plaukia, 
Brolelio gražiai šaukia:

— Broleli mano mielas, * 
Ratavok mane jauną!

— Sesule mano miela,
Rodąs būčiau ratavoti —
Kad aš bijau giliai bristi!

Ant marių mėlynųjų , 
Skęsta mergelė, skęsta,

Jos vainikas viršum plaukia, 
Sesulės gražiai .šaukia:

— Sesule mano miela, 
Ratavok mane jauną!

— Sesule mano miela,
Rodą būčiau ratavoti —
Kad aš bijau giliai bristi!

Ant marių mėlynųjų 
Skęsta mergelė, skęsta,
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Jos vainikas viršum plaukia, 
Bernelio gražiai šaukia:

— Berneli mano mielas, 
Ratavok mane jauną!

— Mergele mano miela,
Rata vošiu tave jauną —
Aš nebijau giliai bristi,

Giliai bristi, toli plaukti, 
Tave jaunos ratavoti!

236

VAI, IR ATLĖKĖ TRYS KARVELĖLIAI

Vai, ir atlėkė trys karvelėliai. 
Pirmas tūpė ant klėtelės,

Antras tūpė ant svirnelio, 
Trečias tūpė ant stonelės.

Katras tūpė ant stonelės,— 
Varys palšus jautelius.

Katras tūpė ant svirnelio,—
Tas veš baltą šarvelį.

Katras tūpė ant klėtelės,—
Tas veš jauną mergelę. *

*
*

*
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*237

SUPKIT MESKIT

Supkit meskit, 
Supkit meskit 
Mane jauną!

Aš pakarpysiu,
Aš pakarpysiu 
Aukštus medelius,

Kad užvysčiau, 
Kad užvysčiau 
Aukštą kalną,

Aukštus medelius, 
Aukštus medelius, 
Žalius lapelius,—

Aukštą kalną, 
Aukštą kalną! 
Žalią girią.

Maž aš užvysiu, 
Maž aš užvysiu 
Tėvelio dvarą.

Ant aukšto kalno, 
Ant aukšto kalno — 
Vilniaus miestelis.

Tėvelio dvare, 
Tėvelio dvare 
Treji varteliai.

Dai aš nueisiu,
Dai aš nueisiu 
Vilniaus miestelin,

Pro vienus vartus, 
Pro vienus vartus 
Saulutė teka,

Dai aš nuspirksiu, 
Dai aš nuspirksiu 
Aštrias žirkleles.

Pro kitus vartus, 
Pro kitus vartus 
Mėnulis leidžias,

Dai aš nueisiu, 
Dai aš nueisiu 
Žalion girelėn,

Pro trečius vartus, 
Pro trečius vartus 
Sesulę lydi.
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*138

SUPKIT MESKIT JŪS, SESUTĖS

Supkit meskit jūs, sesutės,
Labai aukštai, labai toli,

Kad išvysčiau tėvo dvarą,
Tėvo dvarą, brolio sodą.

Tėvo dvare kurtai loja,
Brolio sode žirgai žvengia.—

Kurtai loja nedalakę,
Žirgai žvengia nedašerti.

*339

SUPKIT MESKIT MANE JAUNĄ

Supkit meakit mane jauną, 
Kad užvysčiau aukštą kalną,

Aukštą kalną, žalią girią, 
Žalią girią, ąžuoliją.

Ąžuolėlio žali lapai.—
Tie lapeliai nubyrėjo,

Tie lapeliai nubyrėjo,
Per upelį nutekėjo.

Teka upė rūdymuosun,
Duoda mane vargeliuosun.
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*240

KAS PAKORĖ SŪPUOKLĖMS

Kas pakorė sūpuoklėles, 
Ūčia lylia lyliutėlio,

Tą Susiedą už stalelio,
Ūčia lylia lyliutėlio,

Midaus gerti, baliavoti,
Ūčia lylia lyliutėlio.

Kas nekorė sūpuoklėlių, 
Ūčia lylia lyliutėlio,

Tą Susiedą už grėdelės, 
Ūčia lylia lyliutėlio,

Vyžų pinti, blusų rinkti, 
Ūčia lylia lyliutėlio. *

*241

TYKI DIENELĖ BE VĖJO

Tyki dienelė be vėjo,
Oi liuli liuli, be vėjo,—

Mergos rūteles ravėjo, 
Oi liuli liuli, ravėjo.

Beravėdamos išraškė,
Oi liuli liuli, išraškė.

Į šerštukėlius sublaškė, 
Oi liuli liuli, sublaškė.

Tyki dienelė be vėjo,
Oi liuli liuli, be vėjo,—

Bernai ropeles ravėjo, 
Oi liuli liuli, ravėjo.

Beravėdami iškrimto,
Oi liuli liuli, iškrimto,

Net jų danteliai išvirto, 
Oi liuli liuli, išvirto.
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*142

MARČIOS MERGOS, KERMOŠIUOSUN

Marčios mergos, kermošiuosun, 
Vyrai bernai, erškėčiuosun!

Marčiom mergom po pyragą, 
Vyram bernam po botagą,

Marčiom mergom žąsis kepta, 
Vyram bernam katė lupta.

*243

VILKAS KALELĘ PAPIOVĖ

Vilkas kalelę papiovė,
Oi liuli liuli, papiovė,

Viduj dvarelio pakorė, 
.Oi liuli liuli, pakorė.

— Eikit, berneliai, daboti, 
Oi liuli liuli, daboti!

Kai ta kalelė karojo,
Oi liuli liuli, karojo,

Visi berneliai dabojo,
Oi liuli liuli, dabojo.

Kai ta kalelė nutrūko,
Oi liuli liuli, nutrūko,

Visi berneliai nurūko,
Oi liuli liuli, nurūko.
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LYLIA LYLIAVO

Lylia lyliavo, 
Lylia lyliavo, 
Bernai gyliavo.

Dai ko gyliavo, 
Dai ko gyliavo,— 
Mergų negavo.

Mergų negavo, 
Mergų negavo, 
Smalos paragavo.

Nuo vieno gylio, 
Nuo vieno gylio 
Nubėgo girion.

Nuo vieno uodo, 
Nuo vieno uodo 
Bernai pajuodo.

Nuo vienos musės, 
Nuo vienos musės 
Berneliai mušės.



Jurginių dainos

*245

JURJA, GERAS

Jurja, geras vakaras,
Jurja, geras vakaras!

Jurja, paimk raktus,
Jurja, paimk raktus,

Jurja, atrakink žemę,
Jurja, atrakink žemę,

VAKARAS

Jurja, išleisk žolelę, 
Jurja, išleisk žolelę:

Jurja, žolelę šilkinę, 
Jurja, raselę meduotą,—

Žolelė bus dėl arklelių, 
Raselė — dėl veršelių.
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JURG!, Š!LDYK ŽEMĘ

Jurgi, šildyk žemę, Ir ta darže auga,
Jurgi, šildyk žemę, Ir ta darže auga,

Jurgi, paleisk rasą, Tuinu aptaisyta,
Jurgi, paleisk rasą, Tuinu aptaisyta,

Jurgi, paleisk žolę, Vandeniu apleista,
Jurgi, paleisk žolę! Vandeniu apleista,

Jurgi, neženytas, Rūtom apsodinta,
Jurgi, neženytas,— Rūtom apsodinta.

Jurgi, apsiženyk, ,Tuiną palaužysiu,
Jurgi, apsiženyk! Tuiną palaužysiu,

— Nėra po man mergų, Vandenį išleisiu,
Nėra po man mergų. Vandenį išleisiu,

Tiktai viena rožė, Rūteles išrausiu,
Tiktai viena rožė — Rūteles išrausiu —

Rožę sau paimsiu, 
Rožę sau paimsiu.
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ŽALI RUGIAI 2ELMENUOSE

Žali rugiai želmenuose, 
Žalia rūta garbanose.

Ant tėvulio dvaružėlio 
Trys nauji darželiai.

Pirmam rūtų darželėly 
Geltoni bijūnėliai.

Antram rūtų darželėly 
Žali žolynėliai.

Trečiam rūtų darželėly 
Žalia levendrėlė.

Po levendra, po žaliąja, 
Mergelė sėdėjo,

Sėdėdama, mislindama 
Aplink žalią levendrėlę.

Ir atjojo bernužėlis,
Ir paleido šyvą žirgą —

Ir numindė želmenėlius, 
Tėvulio pasėtus,

Išmindžiojo levendrėlę, 
Motulės augintą.



Javu lankymo ir joniniu 
dainos

*248

SĖJAU VOSILKĄ VOSILKĖLĘ

Sėjau vosilką vosilkėlę,
Sėjau vosilką vosilkėlę.

Dygo vosilką vosilkėlę,
Dygo vosilką vosilkėlę.

Žydėj vosilką vosilkėlę,
Žydėj vosilką vosilkėlę.

Raškiau vosilką vosilkėlę, 
Raškiau vosilką vosilkėlę.

Pyniau vosilką vosilkėlę, 
Pyniau vosilką vosilkėlę.

Dėjau ant galvos, ant galvelės, 
Dėjau ant galvos, ant galvelės.
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SĖJAU VOSILKĄ IR RASPYLIAU

Sėjau vosilką ir raspyliau,
Sėjau vosilką ir raspyliau.

Auki, vosilką vosilkėle,
Auki, vosilką vosilkėle.

Duoki, vosilką, rugeliams augti, 
Duoki, vosilką, rugeliams augti,

Rugeliams augti ir išplaukti, 
Rugeliams augti ir išplaukti.

Duoki, vosilką, ir žydėti,
Duoki, vosilką, ir žydėti,

Rugeliams žydėti ir prispėti, 
Rugeliams žydėti ir prispėti.

Duoki, vosilką, rugelius piauti, 
Duoki, vosilką, rugelius piauti,

Rugelius piauti, pėdelius rišti, 
Rugelius piauti, pėdelius rišti.

Duoki, vosilką, vainiką pinti, 
Duoki, vosilką, vainiką pinti.
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APYNĖLIS AUGO

Apynėlis augo, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto,

Darysim alutį, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto,

Tėvelio pakluonėj, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto. 
Čiūto, čiūto rūto,

Kaip saldų midutį, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto.

Eisim, sesutėlės, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto,

Pražysim tėvelį, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto,

Apynėlio rėkšti, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto.

Gerti to alučio, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto.

Kai mes jį nurėkšim, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto,

Gardus alutėlis, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
čiūto, čiūto rūto.

O kur mes jį dėsim, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto?

Slaunūs giminėlės, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto,

Dėsim kvartukuosna, 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto.

Nors ir našlaitėliai 
Čiūto rūto lingo, 
Čiūto, čiūto rūto, 
Čiūto, čiūto rūto.
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OI TA TA, BUVO MANA

Oi ta ta, buvo mana 
Anyta pikta, oi ta ta.

Oi ta ta, liepė anyta 
Nedėlioj nešvęst, oi ta ta.

Oi ta ta, liepė anyta 
Rūbus velėti, oi ta ta.

Oi ta ta, liepė anyta 
Ant marių velėt, oi ta ta.

Oi ta ta, liepė anyta 
Ant medžių karstyt, oi ta ta.

Oi ta ta, liepė anyta 
Ant dangaus kočiot, oi ta ta.

Oi ta ta, aš ne žuvelė 
Per marias plaukyt, oi ta ta.

Oi ta ta, aš ne paukštelė 
Per medžius skraidžiot, oi ta.

Oi ta ta, aš ne mėnulis 
Per dangų rietėt, oi ta ta. *

*252

OI TA TA, KUPALIA GRAŽI

— Oi ta ta, kupalia graži, 
Dai kur tu buvai, oi ta ta?

— Oi ta ta, laukely buvau 
Rugių daboti, oi ta ta.

— Oi ta ta, dai ko rugeliai 
Už vis gražesni, oi ta ta?

— Oi ta ta, Jono rugeliai 
Už vis gražesni, oi ta ta.

Oi ta ta, možna ženytis 
Dai Jonukėliui, oi ta ta,

Oi ta ta, možna padaryt 
Saldaus alučio, oi ta ta,

Oi ta ta, možna priprašyt 
Mielų svetelių, oi ta ta.
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EIN SAULELĖ APLINKUI DANGŲ

Ein saulelė aplinkui dangų,
Oi kupolą kupolėli,
Aplinkui dangų mėnulio kelti,
Oi kupolą kupolėli.
— Kelkis, mėnuli, kelkis, šviesusis, 
Oi kupolą kupolėli!
Jau aš, šviesi, seniai kėliausi,
Oi kupolą kupolėli,
Ir nušviečiau visą svietą,
Oi kupolą kupolėli:
Seną jauną, mažą ir didį,
Oi kupolą kupolėli.
Ein martelė per didį dvarą,
Oi kupolą kupolėli,
Per didį dvarą šešuro kelti,
Oi kupolą kupolėli.
— Kelkis, šešure, kelkis, tėveli,
Oi kupolą kupolėli!
Jau aš, jauna, seniai kėliausi,
Oi kupolą kupolėli:
Galvijėlius jau privariau,
Oi kupolą kupolėli,
Didį dvarą jau nušlaviau,
Oi kupolą kupolėli,
Baltas skomas užutaisiau,
Oi kupolą kupolėli,
Baltą duoną jau padėjau,
Oi kupolą kupolėli,
Alaus midaus pripildžiau,
Oi kupolą kupolėli.
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KUPOLĖLE, KAS TAVE SKYNĖ

— Kupolėle, kas tave skynė, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, Zanekarinio mergos, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, ar gražiai skynė, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, viršūnėles skynė, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, su kuo surišo, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, su storu pančiu, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, su kuo parvežė, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, su šunimi geldoj, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, o kur padėjo, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, ant kiaulinyčios, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, kas tave rovė, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, Kurpškų mergos, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, ar gražiai rovė, 
Kupolėle švento Jono?
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— Kupolėle, iš šaknelių rovė, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, su kuo surišo, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, su šilkų juosta, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, su kuo parvežė, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, su šešiais žirgais, 
Kupolėle švento Jono.

— Kupolėle, vai, kur padėjo, 
Kupolėle švento Jono?

— Kupolėle, už vario vartų, 
Kupolėle švento Jono.

25$

MES IŠĖJOM IŠ NAMELIŲ

Mes išėjom iš namelių,
Mes atėjom į laukelį, 
Kupoliau, šventas Jonai!

Aš paskinsiu tas žoleles,
Aš sudėsiu į kvietkeles, 
Kupoliau, šventas Jonai!

Tos žolelės yr naudingos, 
Nuo kupoliaus pašventintos, 
Kupoliau, šventas Jonai!

Tos žolelės yr naudingos, 
Dėl sveikatos reikalingos, 
Kupoliau, šventas Jonai!
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PIJOLKA RŪTA

Pijolka rūta,
Ciūta,
Ant aukšto kalnelio, 
Čiūta,

Pijolka rūta,
Čiūta,
Du jauni berneliai, 
Ciūta,

Pijolka rūta,
Čiūta,
Degutėlį dega,
Čiūta,

Pijolka rūta,
Čiūta,
Iš beržinių tošių, 
Čiūta.

Pijolka rūta,
Čiūta,
Už deguto puodą, 
Čiūta,

Pijolka rūta,
Čiūta,
Du bernelius duoda, 
Ciūta.
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NEMISLINAU GERTI

Nemislinau gerti, 
Nežadėjau,
Gardi buvo arielkėlė — 
Pasnogėjau.

Nemislinau eiti,
Nežadėjau,
Mokėj kalbėt bernužėlis — 
Pasdabojau.

Nemislinau šokti, 
Nežadėjau,
Gražiai grojo muzikėlės — 
Pasnogėjau.

Nemislinau gulti,
Nežadėjau,
Minkštos gražios paduškėlės 
Pasnogėjau.

*2S8
GERKIME, KŪMUTE

Gerkime, kūmute, 
Mes aplinkui,
Kur visos kūmutės 
Susirinko,
Kur visos kūmutės 
Susirinko.

Aš tave, kūmute, 
Palydėsiu,
Tavo našulėlį 
Panėšėsiu,
Tavo našulėlį 
Panėšėsiu,

Oi, kai tu, kūmute, 
Namo eisi,
Aš tave, kūmute, 
Palydėsiu,
Aš tave, kūmute, 
Palydėsiu.

Tavo našulėlį 
Panėšėsiu 
Ir mažą vaikelį 
Pavedėsiu,
Ir mažą vaikelį 
Pavedėsiu.
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OI KŪMAI SUSIEDĄ!

Oi kūmai susiedai, 
Nebaidyk balandžio,
Oi kūmai susiedai, 
Nebaidyk balandžio,— 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro, 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro.

Stogu vaikštinėja, 
Šiaudus krapštinėja, 
Stogu vaikštinėja, 
Šiaudus krapštinėja,— 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro, 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro.

Po du grūdu lesa, 
Po du kiaušu deda, 
Po du grūdu lesa, 
Po du kiaušu deda, 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro, 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro.

Mano balandėlis 
Vaikus išperėjo, 
Mano balandėlis 
Vaikus išperėjo,— 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro, 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro.

Vaikus išperėjo, 
Gražiai išauklėjo, 
Vaikus išperėjo, 
Gražiai išauklėjo,— 
Mano ba!andėlis 
Tau nieko nedaro, 
Mano balandėlis 
Tau nieko nedaro.
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OI KŪMUTI ŠIRDUTI, KUR BUVAI

— Oi kūmuti širduti, kur buvai, 
Kodėl manęs į svečius neprašei?

— Ką aš tave į svečius prašysiu, 
Kad aš savo namelių neturiu.

Budavočiau aš budinką ant marių, 
Paprašyčiau kūmutę į svečius.

Nusidirbčiau aš tinklelį iš šilkų, 
Pasigaučiau žuvelę iš marių,

Pasigaučiau aš žuvelę iš marių, 
Paprašyčiau kūmutę ant pietų. *

*261

KŪMUTE ŠIRDELE

— Kūmute širdele,
Po visą riauksim, 
Kūmute širdele,
Po visą riauksim,
O kai po tą išriauksim, 
Po kitą pasišauksim,
O kai po tą išriauksim, 
Po kitą pasišauksim.

— Kūmute širdele,
Bars mane vyras, 
Kūmute širdele,
Bars mane vyras,

Už tą vieną čėrkelę 
Bars per visą dienelę, 
Už tą vieną čėrkelę 
Bars per visą dienelę.

— Kūmute širdele,
Tu jį pribauski, 
Kūmute širdele,
Tu jį pribauski:
Kai eisi gult į lovą, 
Nusinešk maišą storą, 
Kai eisi gult į lovą, 
Nusinešk maišą storą.
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Kūmute širdele, 
Įlįsk į maišą, 
Kūmute širdele, 
Įlįsk į maišą, 
Įlindus užsiriški, 
Nė kojų neiškiški, 
Įlindus užsiriški, 
Nė kojų neiškiški.

Dar raibi gaideliai 
Neužgiedojo,
Dar raibi gaideliai 
Neužgiedojo —

Pikts vyras geru stojo, 
Labu labu pastojo, 
Pikts vyras geru stojo, 
Labu labu pastojo.

— Pačiute širdele,
Išlįsk iš maišo,
Pačiute širdele,
Išlįsk iš maišo:
Visą amžių mylėsiu 
Ir širdelėj turėsiu,
Visą amžių mylėsiu 
Ir širdelėj turėsiu.

*262

ŠUSTERĖJO DVI UPELĖS

Sustekėjo dvi upelės, 
Suskalbėjo trys sesulės, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji.

— Oi, ar gerai tau, sesule, 
Tau su senu vyru būt, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji?

— Tai negerai, sesule,
Man su senu vyru būt, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji:

Einam gulti — baramės, 
Užsikėlę — kaunamės, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji.

Sustekėjo dvi upelės, 
Suskalbėjo dvi sesulės, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji.

— Oi, ar gerai tau, sesule, 
Tau su mažu vyru būt, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji?

— Tai negerai, sesule,
Man su mažu vyru būt, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji:

Einu gult — nusinešu, 
Užsikėlus — atsinešu,
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji.
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Sustekėjo dvi upelės, 
Suskalbėjo dvi sesulės, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji.

— Oi, ar gerai tau, sesule, 
Tau su jaunu vyru būt, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji?

— Oi, tai gerai, sesule, 
Man su jaunu vyru būt, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji:

Einam gult — myluojamės, 
Užsikėlę — bučiuojamės, 
Putine žaliasai,
Uogele raudonoji.
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Piršlybų dainos

*263

AUGO PUTINAS ŽALIOJ GIRIOJ

Augo putinas žalioj girioj,
Oi šermukšnėlis pagirėje,
Oi šermukšnėlis pagirėje.

Klausė putinas pas šermukšnį:
— Oi, kada mudu užaugsime,
Oi, kada mudu užaugsime?

Oi, kada mudu užaugsime,
Žalius lapelius sproginsime, 
Žalius lapelius sproginsime,
Žalius lapelius sproginsime, 
Baltus žiedelius sukrausime, 
Baltus žiedelius sukrausime,
Baltus žiedelius sukrausime, 
Raudonas uogas nokinsime, 
Raudonas uogas nokinsime?

— Oi, kai sulauksim vasarėlės, 
Tai tada mudu užaugsime,
Tai tada mudu užaugsime,
Tai tada mudu užaugsime, 
Tankias šakeles išleisime, 
Tankias šakeles išleisime,
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Tankias šakeles išleisime, 
Mažus lapelius sproginsime, 
Mažus lapelius sproginsime,

Mažus lapelius sproginsime, 
Baltais žiedeliais žydėsime, 
Baltais žiedeliais žydėsime,

Baltais žiedeliais žydėsime, 
Raudonas uogas nokinsime, 
Raudonas uogas nokinsime.

Augo bernelis pas tėvelį, 
Jauna mergelė pas motinėlę, 
Jauna mergelė pas motinėlę.

Klausė bernelis pas mergelę:
— Oi, kada mudu užaugsime, 
Oi, kada mudu užaugsime?
Oi, kada mudu užaugsime, 
Lygų ūgelį statysime,
Lygų ūgelį statysime,

Lygų ūgelį statysime,
Baltas rankeles sudėsime, 
Baltas rankeles sudėsime,
Baltas rankeles sudėsime, 
Aukso žiedelius mainysime, 
Aukso žiedelius mainysime,
Aukso žiedelius mainysime, 
Vieną žodelį kalbėsime, 
Vieną žodelį kalbėsime?

Ir atsakė mergužėlė:
— Oi, kai ateis rudenėlis,
Oi, kai ateis rudenėlis,
Tai tada mudu užaugsime, 
Lygų ūgelį statysime,
Lygų ūgelį statysime,
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Lygų ūgelį statysime, 
Baltas rankeles sudėsime, 
Baltas rankeles sudėsime,

Baltas rankeles sudėsime, 
Vieną žodelį kalbėsime, 
Vieną žodelį kalbėsime.

* 264

AŠ PASĖJAU RŪTELĘ

Aš pasėjau rūtelę,
Pasodinau roželę,
Tai aš įsakiau jaunam berneliui, 
Kada jaunam atjoti.

— Kai rūtelė garbiniuos,
Kai roželė raudonuos,
Tada atjoki, jaunas berneli, 
Rudenužio dienelę.

Nei rūtelė garbiniau,
Nei roželė raudonau, —
Oi, ko atjojai, šelmi berneli, 
Pavasario dienelę?

Ar žirgelį pravaikei,
Ar suknelę vėdinai,
Oi, ko atjojai, šelmi berneli, 
Pavasario dienelę?

— Nei žirgelį pravaikiau,
Nei suknelę vėdinau,
Oi, tiktai troško mano širdelė 
Tavęs, jauna mergele.
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RENGIAU STONU2Ę

Renčiau stonužę 
Per nedėlužę, 
Pasistačiau žirgelį 
Ant viso rudenėlio.

Nuo šiaurės vėjo 
Skaistus veidelis,
Nuo skaudausiaus lietučio 
Glodni mano galvelė.

Šerdamas glosčiau, 
Jodamas baudžiau:
— Nežvenk, bėras žirgeli, 
Čystu laukeliu jojant!

— Aš tave klausčiau, 
Jauna mergele,
Dėl ko baltos rankelės, 
Žėri aukso žiedeliai?

Vai, tik tu žvenki,
Bėras žirgeli,
Naujam uošvės dvarely, 
Kad išgirstų mergelė!

— Ar tu nežinai,
Mano berneli,
Dėl ko baltos rankelės, 
Žėri aukso žiedeliai?

Vai, ir išgirdo 
Jauna mergelė,
Aukštoj klėty būdama, 
Galvelę šukuodama.

Nuo sierų girnų 
Baltos rankelės,
Nuo klevo milinužio 
Žėri aukso žiedeliai.

Vai, ir išeina 
Jauna mergelė 
Iš aukštosios klėtelės 
Su glodniąja galvele.

— Aš tave klausčiau, 
Jauna mergele,
Kas tave užaugino, 
Razumnai išmokino?

— Aš tave klausčiau, 
Jauna mergele,
Dėl ko skaistus veidelis, 
Glodni tavo galvelė?

— Ar tu nežinai, 
Jaunas berneli,
Kas mane užaugino, 
Razumnai išmokino?

— Ar tu nežinai,
Jaunas berneli,
Nuo ko skaistus veidelis, 
Glodni mano galvelė?

Berneli mano, 
Mano jaunasis, 
Dievulis užaugino, 
Močiutė išmokino.
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AUSTA AUŠRELĖ

Aušta aušrelė,
Jau diena,
Patekės saulutė 
Raudona,
Patekės saulutė 
Raudona.

—Tekėk, mergyte, 
Už manęs,
Balta lelijėle,
Už manęs,
Balta lelijėle,
Už manęs.

Sunkių darbelių 
Nedirbsi,
Kalnely rugelių 
Nerinksi,
Kalnely rugelių 
Nerinksi.

Kalnely rugelių 
Nerinksi,
Lankoj šienelio 
Negrėbsi,
Lankoj šienelio 
Negrėbsi.

Už balto stalelio 
Sėdėsi,
Kaip raudona rožė 
Žydėsi,
Kaip raudona rožė 
Žydėsi.

Svirne riešutėlius 
Gvaldysi,
Sodne obuolėlius 
Skabysi,
Sodne obuolėlius 
Skabysi.

— Netiesą kalbi, 
Berneli,
Nevienodi jūsų 
Žodeliai, 
Nevienodi jūsų 
Žodeliai.

Tie obuolėliai — 
Vargeliai,
O riešutėliai — 
Ašaros,
O riešutėliai — 
Ašaros.
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SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ

Siuntė mane motinėlė 
Į šaltinį vandenėlio,
Į šaltinį vandenėlio.
Aš neklausiau motinėlės,
Aš nuėjau Dunojėlin,
Aš nuėjau Dunojėlin.
Aš nuėjau Dunojėlin,
Aš ten radau žąsų pulką,
Aš ten radau žąsų pulką.
Aš ten radau žąsų pulką 
Ir sudrumstą vandenėlį,
Ir sudrumstą vandenėlį,
Ir sudrumstą vandenėlį,
Ir ten plauko laivužėlis,
Ir ten plauko laivužėlis.
— Oi mergele lelijėle, 
Pasidėki viedružėlius, 
Pasidėki viedružėlius.
Dėk viedrelius ant krantelio, 
Kark nasylus ant karklelio, 
Kark nasylus ant karklelio.
— Bijau jauna užtrukimo, 
Nuog motulės pabarimo, 
Nuog motulės pabarimo.
— Sėski, jauna, į laivelį,
Aš perirsiu savo šalin,
Aš perirsiu savo šalin.

Tu nedirbsi sunkių darbų,
Po sodelį tik vaikščiosi,
Po sodelį tik vaikščiosi,
Po sodelį tik vaikščiosi, 
Serbentėles tik raškysi, 
Serbentėles tik raškysi,
Serbentėles tik raškysi, 
Riešutėlius tik gliaudysi, 
Riešutėlius tik gliaudysi.
— Dievui dėkui, dievas davė, 
Dievas davė razumėlį, 
Dievas davė razumėlį.
Dievas davė razumėlį,
Kad nesėdau į laivelį,
Kad nesėdau į laivelį.
Serbentėles — ašarėlės, 
Riešutėliai — atodūsiai, 
Riešutėliai —atodūsiai.
Būčiau radus anytėlę 
Kaip žalelio krūmužėlį,
Kaip žalelio krūmužėlį.
Būčiau radus šešurėlį 
Kaip aštrųjį erškėtėlį,
Kaip aštrųjį erškėtėlį.
Būčiau radus mošytėles 
Kaip gailiąsias dilgėlėles, 
Kaip gailiąsias dilgėlėles.

Būčiau radus dieverėlius 
Kaip mikliuosius kančiukėlius, 
Kaip mikliuosius kančiukėlius.
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O! ŽIRGE, ŽIRGELI JUODBĖRĖLI

— Oi žirge, žirgeli juodbėrėli,
Ar būsi ščėslyvas man kelely,

Ar būsi ščėslyvas man kelely, 
Ar nuneši mane pas mergelę,

Ar nuneši mane pas mergelę,
Ar atkelsi galvele vartelius,

Ar atkelsi galvele vartelius,
Ar mindžiosi kojelėm vejelę,

Ar mindžiosi kojelėm vejelę,
Ar skaldysi patkavom žemelę,

Ar skaldysi patkavom žemelę, 
Ar karpysi auselėm rūtelę,

Ar karpysi auselėm rūtelę,
Ar virkdysi klėtelėj mergelę?

— Berneli, baltasis dobilėli,
Jei pašersi mane abrakėliu,

Jei pašersi mane abrakėliu, 
Pagirdysi čystu vandenėliu,

Tai būsiu ščėslyvas tau kelely, 
Tai nunešiu tave pas mergelę,

Tai nunešiu tave pas mergelę, 
Tai atkelsiu galvele vartelius,

Tai atkelsiu galvele vartelius, 
Tai mindžiosiu kojelėm vejelę,

Tai mindžiosiu kojelėm vejelę, 
Tai skaldysiu patkavom žemelę,
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Tai skaldysiu patkavom žemelę,
Tai karpysiu auselėm rūtelę,

Tai karpysiu auselėm rūtelę,
Tai virkdysiu klėtelėj mergelę.

— Verks mano mergelė nevirkdoma, 
Po aukštą klėtelę vaikščiodama,

Po aukštą klėtelę vaikščiodama, 
Baltąsias rankeles laužydama,

Baltąsias rankeles laužydama,
Rūtelės žaliosios žėlaudama.

*269

SĖMAU ŽIRGELĮ

— Vai berne berne, 
Berneli mano,
Aš nunešiu tave jauną 
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylelių,
Aš nunešiu tave jauną 
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylelių.

Šėriau žirgelį 
Per nedėlėlę,
Kad atėjo subatėlė,
Savo bėrą žirgelį 
Pasibalnojau,
Kad atėjo subatėlė,
Savo bėrą žirgelį 
Pasibalnojau.

— Vai žirge žirge,
Žirgeli mano,
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylelių,
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylelių?

O kad aš jojau 
Per uošvės dvarą,— 
Čiulba ulba paukštužėliai 
Žaliam vyšnių sodely, 
Taip gražiai gieda,
Čiulba ulba paukštužėliai 
Žaliam vyšnių sodely, 
Taip gražiai gieda.
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— Vai uošve uošve,
Uošve močiute,
Kas tai tenai per paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely 
Taip gražiai gieda,
Kas tai tenai per paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely 
Taip gražiai gieda?

— Vai žente žente,
Žente sūneli,
Tai negieda paukštužėliai, 
Tiktai mano dukrelė 
Taip graudžiai verkia,
Tai negieda paukštužėliai, 
Tiktai mano dukrelė 
Taip graudžiai verkia.

270

BĖK, MANO ŽIRGELI

Bėk, mano žirgeli,
Bėk, mano bėreli,
O kai dabėgsi sraują upelę, 
Aš tave pagirdysiu.

Žirgelis dabėgo,
Bernelis nesėdo,—
Tai atsiduso sunkiai žirgelis, 
Po berneliu eidamas.

Bėk, mano žirgeli,
Bėk, mano bėreli,
O kai dabėgsi aukštą kalnelį, 
Tai tu tenai sustosi.

Žirgelis dabėgo,
Bernelis nesėdo,—
Tai atsiduso sunkiai žirgelis, 
Po berneliu eidamas.

265



Bėk, mano žirgeli,
Bėk, mano bėreli,
O kai dabėgsi lygų laukelį,
Ten tave paganysiu.

Žirgelis dabėgo,
Bernelis nesėdo, —
Tai atsiduso sunkiai žirgelis,
Po berneliu eidamas.

Bėk, mano žirgeli,
Bėk, mano bėreli,
O kai dabėgsi rūtų darželį,
Tai tu tenai sustoki.

Žirgelis dabėgo,
Bernelis nusėdo, —
Tai nusižvengė bėras žirgelis 
Ties rūtelių darželiu.

— Išeiki, panele,
Išeiki, jaunoji,
Paduok rankelę, imki žirgelį, 
Vadinki į klėtelę.

Išeina tėvelis,
Vadina žentelį:
— Eiki, ženteli, sėsk už stalelio, 
Darysime rodelę.
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SAULUTĖ TEKĖJO

Saulutė tekėjo,
Lapeliai mirgėjo,
O du broliai brolužėliai 
Žirgelį balnojo,
0 du broliai brolužėliai 
Žirgelį balnojo.

Žirgelį balnojo,
Su žirgu kalbėjo:
— Oi žirgeli juodbėrėli, 
Josim į mergelę,
01 žirgeli juodbėrėli,
Josim į mergelę.

Per laukelį jojau —
Laukelis dundėjo,
Kur pakliudžiau akmenėlį — 
Ugnelė žėrėjo,
Kur pakliudžiau akmenėlį — 
Ugnelė žėrėjo.

O štai ir dajojau 
Uošvelio dvarelį:
Nauji vartai užrakinti 
Variniais rakteliais,
Nauji vartai užrakinti 
Variniais rakteliais.

— O išeik išeiki,
Uošveli tėveli,
Ir priimki mane jauną 
Ir mano žirgelį,
Ir priimki mane jauną 
Ir mano žirgelį.

Sėdžiu už skomelių,
Žiūriu pro langelį — 
Sniegti, lyja, rasa krinta 
Ant mano žirgelio,
Sniegti, lyja, rasa krinta 
Ant mano žirgelio.

— Oi uošveli mano, 
Uošveli tėveli,
Kad priėmei mane jauną, 
Priimk ir žirgelį,
Kad priėmei mane jauną, 
Priimk ir žirgelį.

— Oi ženteli mano, 
Ženteli vaikeli, 
Nepristačiau naujų Stonių 
Dėl tavo žirgelio, 
Nepristačiau naujų Stonių 
Dėl tavo žirgelio.
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DAR TIK PAKETINAU

Dar tik paketinau 
Į mergelę joti —
Davė dievas giedrą dieną, 
Šviesų vakarėlį.

Dar aš nedajojau 
Nei vario vartelių — 
Mano senas uošvytėlis 
Vartelius atkėlė.

Dar aš neužsėdau 
Ant bėro žirgelio — 
Ir išdygo žalia rūta 
Po žirgo kojelėm.

Dar aš neužjojau 
Ant aukšto dvarelio — 
Mano jaunas švogerėlis 
Žirgelį priėmė.

Dar aš nedajojau 
Nei pusės kelelio — 
Pražydėjo bijūnėlis 
Tiesiojoj rankelėj.

Dar aš nenusėdau 
Nuo šyvo žirgelio — 
Mano sena uošvytėlė 
Dureles atdarė.

Bijūnėlis žalias, 
Bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai, 
Raudoni žiedeliai.

Dar aš neįėjau 
Aukštona klėtelėn — 
Mano jauna švogerkėlė 
Krėslelį pastatė.

Dar aš nedajojau 
Nei žalios girelės — 
Užkukavo gegužėlė 
Ant žirgo galvelės.

Dar aš nepaspėjau 
Krėslelin įsėsti —
Mano jauna mergužėlė 
Vyneliu vitojo.

Dar aš nedajojau 
Uošvelio dvarelio —
Ir užlojo margi kurtai 
Ant mano žirgelio.

Gardu vynas gerti,
Gražu pažiūrėti,
Tik man gaila valnių dienų 
Čionai palydėti.

268



*273

SĖDŽIU SĖDŽIU PO LANGELIU

Sėdžiu sėdžiu po langeliu, 
Žiūriu žiūriu per langelį, 
Kas išjos, kas išjos 
Iš žalios girelės,
Kas išjos, kas išjos 
Iš žalios girelės.

Ir išjojo bernužėlis 
Ant šyvojo žirgužėlio,
Ir atjoj bernelis 
Ant tėvulio dvaro,
Ir atjoj bernelis 
Ant tėvulio dvaro.

Ir išėjo uošvužėlis,
Tos mergelės tėvužėlis,— 
Prašė prašinėjo 
Žentui; seklyčion,
Prašė prašinėjo 
Žentui; seklyčion.

— Aš nesėsiu nuo žirgelio, 
Nepurvinsiu čebatėlių,
Kol išeis mergelė,
Balta lelijėlė,
Kol išeis mergelė,
Balta lelijėlė.

Ir išėjo uošvužėlė,
Tos mergelės motinėlė, — 
Prašė prašinėjo 
Žentui; seklyčion,
Prašė prašinėjo 
Žentui; seklyčion.

— Aš nesėsiu nuo žirgelio, 
Nepurvinsiu čebatėlių,
Kol išeis mergelė,
Balta lelijėlė,
Kol išeis mergelė,
Balta lelijėlė.

Ir išėjo mergužėlė,
Balta graži lelijėlė,—
Prašė prašinėjo 
Bernelį seklyčion,
Prašė prašinėjo 
Bernelį seklyčion.

— Dabar sėsiu nuo žirgelio, 
Tai purvinsiu čebatėlius, 
Kad išėj mergelė,
Balta lelijėlė,
Kad išėj mergelė,
Balta lelijėlė.
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O!, IR PRIJOJO

Oi, ir prijojo 
Pilnas dvaras svetelių, 
Oi, ir pristatė 
Pilną stonią žirgelių,

Aš dėl jūs turiu 
Pilnus kubkus vynelio, 
Aš dėl jūs turiu 
Raudonų obuolėlių,

Oi, ir pristatė 
Pilną stonią žirgelių, 
Oi, ir pridėjo 
Pilnas gonkas balnelių,

Aš dėl jūs turiu 
Raudonų obuolėlių, 
Aš dėl jūs turiu 
Geltonų riešutėlių.

Oi, ir pridėjo 
Pilnas gonkas balnelių, 
O kamanėles —
Ant rūtų darželėlio,

— Ačiū, uošvele, 
Senoji motinėle,
Ne dėl vynelio 
Tokį kelią keliavom,

O kamanėles —
Ant rūtų darželėlio,
O paprūgėles —
Ant buino diemedėlio,

Ne dėl vynelio 
Tokį kelią keliavom, 
Ne dėl obuolių 
Žirgelius turbavojom,

O paprūgėles —
Ant buino diemedėlio, 
O kančiukėlius —
Ant skaisčios lelijėlės.

Ne dėl obuolių 
Žirgelius turbavojom, 
Ne dėl riešutų 
Čebatėlius purvinom,—

Išėj motulė 
Ant didžiojo dvarelio: 
— Prašom, sveteliai, 
Eit į aukštą klėtelę:

Tik dėl mergelės 
Didį kelią keliavom, 
Tik dėl pasogėlio 
Čebatėlius purvinom,

Dėl pasogėlio 
Čebatėlius purvinom, 
Dėi balto šarvo 
Žirgelius turbavojom!
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EIK, SESUTE, DARŽELIN

— Eik, sesute, darželin, 
Sesutėle, darželin,
Skink žaliąsias rūteles, 
Pakol jaunos dienelės.

— Nei aš eisiu darželin, 
Nei aš skinsiu rūteles,— 
Bijau jauno bernelio,
Kad nepasidabotų.

Nedaboki tu manęs,
Vis tiek neisiu už tavęs: 
Aš iš prasto kiemelio, 
Neturtingo tėvelio.

Aš neturiu šimtelių 
Ir sukrautų kraitelių, 
Visas mano turtelis — 
Žalias rūtų darželis.

— Man nereikia šimtelių 
Ir sukrautų kraitelių, — 
Linksma mano širdelė, 
Bile graži mergelė. *
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GERK GĖRĘS, BERNELI

— Gerk gėręs, berneli, 
Rūpinkis namo, — 
Rūgo j a mergelė,
Kodėl nelankai.

— Purvynai rūdynai 
Neišbrendami,
Bėrojo žirgelio 
Neišvedami.

Kirsdinsiu klevelį 
Ir ąžuolėlį,
Dirbdinsiu tiltelį 
Per rūdynėlį.

Sulaužiau tiltelį 
Pirmu žingsneliu, 
Pravirkdžiau mergelę 
Pirmu žodeliu.

Mergyte jaunoji,
Kas tau nutiko?
Aš josiu į šalį, 
Gausiu sau kitą —

Su didžiu kraiteliu, 
Su pasogėle,
Su aukso žiedeliu,
Su vainikėliu.
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SKAMBA TERŠKA ŽIEDELIAI

Skamba terška žiedeliai, 
Ciūto rūto,
Skamba terška žiedeliai, 
Rūtele, čiūto.

Atajoja svoteliai,
Ciūto rūto,
Atajoja svoteliai,
Rūtele, čiūto.

Šoko svotai daržuosin, 
Čiūto rūto,
Šoko svotai daržuosin, 
Rūtele, čiūto,

Skynė rūtas, gadino, 
Čiūto rūto,
Skynė rūtas, gadino, 
Rūtele, čiūto,

Mane jauną kalbino, 
Čiūto rūto,
Mane jauną kalbino, 
Rūtele, čiūto.

Nekalbinkit jūs manęs, 
Čiūto rūto,
Nekalbinkit jūs manęs, 
Rūtele, čiūto.

Kalbinkite motutę,
Ciūto rūto,
Kalbinkite motutę, 
Rūtele, čiūto,

Katroj mane užugdė, 
Rūtele, čiūto,

Dieną darbo nedirbo, 
Čiūto rūto,
Dieną darbo nedirbo, 
Rūtele, čiūto,

Naktį miego nemigo, 
Čiūto rūto,
Naktį miego nemigo, 
Rūtele, čiūto,

Šiltu šaltu nuprausė, 
Čiūto rūto,
Šiltu šaltu nuprausė, 
Rūtele, čiūto,

Storu plonu susupo, 
Čiūto rūto,
Storu plonu susupo, 
Rūtele, čiūto,

Šiltai šaltai paguldė, 
Čiūto rūto,
Šiltai šaltai paguldė, 
Rūtele, čiūto,

Margam lopšy sūpavo, 
Čiūto rūto,
Margam lopšy sūpavo, 
Rūtele, čiūto,

Gražiai mane liūliavo, 
Čiūto rūto,
Gražiai mane liūliavo, 
Rūtele, čiūto.

Katroj mane užugdė, 
Čiūto rūto,
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PO SODELĮ VAIKŠČIOJAU

Po sodelį vaikščiojau, 
Aukso žiedą raičiojau. 
Atjoja bernelis 
Per lygias lankeles 
Pas mane,
Atjoja bernelis 
Per lygias lankeles 
Pas mane.

— Mergužėle jaunoji, 
Lelijėle baltoji,
Ar eisi už manęs,
Ar būsi tu mano 
Mergelė,
Ar eisi už manęs,
Ar būsi tu mano 
Mergelė?

— Bernužėli jaunasis, 
Dobilėli baltasis, 
Perkalbėk tėvelį
Ir seną močiutę 
Tu mano,
Perkalbėk tėvelį 
Ir seną močiutę 
Tu mano.

— Uošvužėle tu mano, 
Širdužėle tu mano,
Ar duosi dalelę,
Ar leisi dukrelę 
Už manęs,
Ar duosi dalelę,
Ar leisi dukrelę 
Už manęs?

— Žentužėli jaunasis, 
Dobilėli baltasis,
Dar jaunų metelių, 
N'išmokus darbelių 
Dukrelė,
Dar jaunų metelių, 
N'išmokus darbelių 
Dukrelė.

— Uošvužėle tu mano, 
Širdužėle tu mano,
Aš pats anksti kelsiu, 
O ir vėlai gulsiu — 
Išmokysiu,
Aš pats anksti kelsiu, 
O ir vėlai gulsiu — 
Išmokysiu.
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EISIM LAUKAN PAŽIŪRĖTI

Eisim laukan pažiūrėti,
Koks vėjelis pučia.

Pučia rytų, pučia pietų,
Pūs ir vakarėlių.

Trijų valsčių bernužėliai 
Vienu keliu joja.

— Ar mum joti, ar čia stoti, 
Ar pulkelio laukti?

— Josim josim, mieli broliai, 
Į uošvės dvarelį.

Uošvė žento nepažino — 
Vartus užrakino.

— Išeik išeik, uošvytėle, 
Atkelk man vartelius.

— Prabočyki, mielas žentai. 
Mažos man dukrelės:

Nei audėjos, nei verpėjos, 
Nei šieno grėbėjos.

— Man nereikia audėjėlės 
Anei verpėjėlės,

Tik man reikia panytėlės 
Galvelei priglausti. *

*280

ANKSTI RYTĄ PASIKĖLUS

Anksti rytą pasikėlus,
Svirno duris prasivėrus, 
Užgirdau pasgirdau 
Gegulę kukuojant,
Užgirdau pasgirdau 
Gegulę kukuojant.

Ne gegutės tai balselis,
Ne girinės tai paukštelės,— 
Motulė dukrelę 
Dai anksti budino,
Motulė dukrelę 
Dai anksti budino.
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— Kelkis kelkis, dukrytėle, 
Plonos drobės audėjėle: 
Pramigai pramigai
Visą pusrytėlį,
Pramigai pramigai 
Visą pusrytėlį.

Už stovelių atsisėdau,
Pro langelį padabojau, 
Užvydau — per lanką 
Atjoja bernelis,
Užvydau — per lanką 
Atjoja bernelis.

Ant to širvo žirgužėlio,
Su ta pilka sermėgėle,—
Tai tikrai pažinau,
Kad mano bernelis,
Tai tikrai pažinau,
Kad mano bernelis.

Į kiemelį prijodamas, 
Kepurėlę nusimdamas:
— Uošvele motule,
Ar duosi dukrelę,
Uošvele motule,
Ar duosi dukrelę?

— Seniai būčiau atidavus, 
Seniai būčiau ją nudavus, 
Kad aš gi turėčiau 
Šimtą muštinėlių,
Kad aš gi turėčiau 
Šimtą muštinėlių.
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STRAZDAS TUPĖJO

181

Rinkinys Priiarj'nys

Strazdas tupėjo 
Eglelės viršūnėj.

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Ne strazdas tupėjo 
Eglelės viršūnėj —

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Brolutis stovėjo 
Ant aukšto kalnelio,

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Žirgelį balnojo.
— Kur josi, berneli,

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Kur josi, jaunasis?
— Pas savo mergelę.

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Paklausiu mergelės, 
Paklausiu roželės:

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Beg moki, mergele, 
Beg moki, rožele,

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Dvinytą, trinytą, 
Sešnytą, rašytą?

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

— Aš moku, berneli, 
Aš moku, jaunasai,

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Dvinytą, trinytą, 
Sešnytą, rašytą.

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

— Beg moki, berneli, 
Beg moki, jaunasai,

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Jautelius pajungti, 
Dalgelius išplakti?

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

— Aš moku, mergele, 
Aš moku, rožele,

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.

Jautelius pajungti, 
Dalgelius išplakti.

Čiūto, čiūtele, 
Rūto, rūtele.
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SUSVARTYK, ANTELE

— Susvartyk, antele, 
Bistrai piūkaudama, 
Pagalvok, mergele,
Už manęs eidama, 
Pagalvok, mergele,
Už manęs eidama.

Ar mokėsi verpti,
Ar mokėsi austi,
Ar moki, mergele, 
Klony rugius piauti, 
Ar moki, mergele, 
Klony rugius piauti?

— Neklauski, berneli, 
Ar aš moku darbo, 
Pirma pasiklauski,
Ar eisiu už tavęs, 
Pirma pasiklauski,
Ar eisiu už tavęs.

— Susvartyk, antele, 
Bistrai piūkaudama, 
Pagalvok, mergele, 
Taip atsakydama, 
Pagalvok, mergele, 
Taip atsakydama.

Nei aš pijokėlis,
Nei aš laidokėlis, 
Tėvelio sūnelis, 
Žemės artojėlis, 
Tėvelio sūnelis, 
Žemės artojėlis.
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MOTINĖLE TU MANO

Motinėle tu mano,
Širdužėle tu mano,
Tai tu turėjai didelį vargelį,
Kol mane užauginai,
Tai tu turėjai didelį vargelį,
Kol mane užauginai.

Dienelę ant rankelių,
Naktelę į vygelę, —
Tu nenudirbai dienelės darbelio, 
Naktelę nemiegojai,
Tu nenudirbai dienelės darbelio, 
Naktelę nemiegojai.

Motinėle tu mano,
Širdužėle tu mano,
Tu paržiūrėjai stiklelio langelius, 
Ik dienelės sulaukei,
Tu paržiūrėjai stiklelio langelius, 
Ik dienelės sulaukei,

Ik mane užauginai,
Darbelių išmokinai, —
Labiau nuilsi, dar labiau nuvargsi, 
Kol mane pažadėsi,
Labiau nuilsi, dar labiau nuvargsi, 
Kol mane pažadėsi.

Motinėle tu mano,
Širdužėle tu mano,
Pasigrožėsi, tai pasižmonėsi,
Kol mane pažadėsi,
Pasigrožėsi, tai pasižmonėsi,
Kol mane pažadėsi.
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Ir atjoja bernelis
Ant juodbėro žirgelio:

— Tegu išeina močiutės dukrelė,
Mano miela mergelė,
Tegu išeina močiutės dukrelė,
Mano miela mergelė.

Mergelė išeidama,
Žodelį pratardama:
— Nieks tavęs neprašė, kad pas mane jotum, 
Iš manęs šidavotum,
Nieks tavęs neprašė, kad pas mane jotum,
Iš manęs šidavotum.

Aš sau turiu bernelį 
Šitam pačiam kaimely,
Kuris pažįsta iš mažų dienelių 
Mano rankų darbelį,
Kuris pažįsta iš mažų dienelių 
Mano rankų darbelį.

Jis nežiūri puikumo,
O nei jokio dailumo,
Tiktai jis žiūri rankelių darbelių,
Razumno razumėlio,
Tiktai jis žiūri rankelių darbelių,
Razumno razumėlio.
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AS PRAŠIAU MELDŽIAU

*184

Aš prašiau meldžiau 
Savo mielo tėvelio, 
Kad nežadėtų 
Už tolimo bernelio, 
Kad nežadėtų 
Už tolimo bernelio.

— Oi tėvelėli,
Tėvelėli širdele,
Oi, neduok, neleisk 
Už tolimo bernelio, 
Oi, neduok neleisk 
Už tolimo bernelio,

Oi, neduok neleisk 
Už tolimo bernelio,
Ba ne'tlankysiu 
Ant metų nei rozelio, 
Ba ne'tlankysiu 
Ant metų nei rozelio.

Kibą paimčiau 
Gegutės lėkimėlį,
Kibą paimčiau 
Žuvelės nėrimėlį,
Kibą paimčiau 
Žuvelės nėrimėlį.

Per žalią girią 
Gegute palėkėčiau, 
Per jūres marias 
Lydekėle pernerčiau, 
Per jūres marias 
Lydekėle pernerčiau.

Per jūres marias 
Lydekėle pernerčiau, 
Per tėvo pošnią 
Viešnele paėjėčiau, 
Per tėvo pošnią 
Viešnele paėjėčiau.

Per tėvo pošnią 
Viešnele paėjėčiau,
Į tėvo dvarą 
Saulele įtekėčiau,
Į tėvo dvarą 
Saulele įtekėčiau.

Į tėvo dvarą 
Saulele įtekėčiau,
Už balto stalo 
Rožele pražydėčiau, 
Už balto stalo 
Rožele pražydėčiau.

Už balto stalo 
Rožele pražydėčiau,
Su motinėle
Kaip paukštelė čiulbėčiau, 
Su motinėle
Kaip paukštelė čiulbėčiau.
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ATJOT BERNELIO

*285

Atjot bernelio,
Atjot raitelio
Ant juodbėrio žirgelio,
Ant juodbėrio žirgelio.

— Oi gi man gražus, 
Oigi patogus,
Durnas ta razumėlis, 
Durnas ta razumėlis.

Vai, ir pastatė 
Šyvą žirgelį 
Po žaliąja vyšnele, 
Po žaliąja vyšnele.

Vai, kai tu jojai 
Viešu keleliu, 
Sėdėjau po langeliu, 
Žiūrėjau per langelį:

Vai, linko linko
Žalia vyšnelė
Ant juodbėrio žirgelio,
Ant juodbėrio žirgelio, —

Mušei žirgelį 
Vis per galvelę — 
Spaudė mano širdelę, 
Spaudė mano širdelę.

Vai, kad taip linktų 
Uošvio širdelė 
Leist už manęs dukrelę, 
Leist už manęs dukrelę.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Naravistas žirgelis, 
Naravistas žirgelis.

Tėvelis leido, 
Motulė siuntė — 
Mergelė pati nėjo, 
Mergelė pati nėjo.

Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Nežinai mano dvaro, 
Nežinai mano dvaro.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano,
Ko mane brokavoji, 
Ko mane brokavoji?

Per mano dvarą 
Upelė teka —
Tai žaliojo vynelio, 
Tai žaliojo vynelio.

Ar aš ne gražus,
Ar ne patogus,
Ar ne tėvo sūnelis, 
Ar ne tėvo sūnelis?

Po mano langu 
Ievarų krūmas —
Tai su saldžiom uogelėm, 
Tai su saldžiom uogelėm.

Žali lapeliai,
Balti žiedeliai, —
Vis raudonos uogelės, 
Vis raudonos uogelės.

281



*286

KAS BERNELIO PAMISLYTA

Kas bernelio pamislyta, 
Bernužėlio sumislyta:
Aukso žiedelį nukaldinti 
Ir mano vardelį įmušdinti, 
Aukso žiedelį nukaldinti 
Ir mano vardelį įmušdinti.

— Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo žiedelio nedėvėsiu:
Kas dienužę gėrei uliavojai, 
Karčiamoj už stalo pernakvojai, 
Kas dienužę gėrei uliavojai, 
Karčiamoj už stalo pernakvojai.

Kas bernelio pamislyta, 
Bernužėlio sumislyta:
Šilkų kuskelę nupirkdinti 
Ir mano vardelį įmušdinti,
Šilkų kuskelę nupirkdinti 
Ir mano vardelį įmušdinti.

— Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo kuskužės nedėvėsiu: 
Tu pragėrei jautelius
Ir nuo lauko rugelius,
Tu pragėrei jautelius 
Ir nuo lauko rugelius.

Kas bernelio pamislyta, 
Bernužėlio sumislyta:
Šilkų kasninką nupirkdinti 
Ir mano vardelį įmušdinti,
Šilkų kasninką nupirkdinti 
Ir mano vardelį įmušdinti.
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— Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei tavo kasninko nedėvėsiu: 
Tu pragėrei jautelius 
Ir marguosius dvarelius,
Tu pragėrei jautelius 
Ir marguosius dvarelius.

Tu pragėrei bėrus žirgelius 
Ir marguosius dvarelius,
Tu pragersi mane jauną 
Ir nuo rankų žiedužius,
Tu pragersi mane jauną 
Ir nuo rankų žiedužius.

287

TYKUS RYTELIS PAVASARĖLIO

Tykus rytelis pavasarėlio,
Kvepia gėlelės iš gražumėlio, 
Kvepia gėlelės iš gražumėlio.
Kukau gegutė prie beržynėlio, 
Verkė mergelė prie darželėlio, 
Verkė mergelė prie darželėlio.
Tėveliai mano, senieji mano, 
Neleiskit manęs už girtuoklėlio, 
Neleiskit manęs už girtuoklėlio.
Tėveliai mano, senieji mano, 
Leiskite mane už artojėlio,
Leiskite mane už artojėlio.
Ba kai nuleisit už girtuoklėlio, 
Tankiai lankysiu, visus virkdysiu, 
Tankiai lankysiu, visus virkdysiu.
O kai nuleisit už artojėlio,
Retai lankysiu, visus linksminsiu, 
Retai lankysiu, visus linksminsiu.
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PER ŠILELĮ JOJAU

Per šilelį jojau,
Šilely sustojau,
Vidury šilelio 
Šienelį šienavau.

Kepurė pakrypo, 
Dalgelis atšipo — 
Nežinau, ar dajosiu 
Uošvelio dvarelį.

Dajojau uošvelį, 
Uošvelio dvarelį, 
Pririšau žirgelį 
Į rūtų darželį.

— Mergyte jaunoji, 
Rūtele žalioji,
Vai, ar negirdėjai 
Žirgelio sužvengiant?

— Girdėti girdėjau, 
Laiko neturėjau:
Senai motinėlei 
Patalėlį klojau.

Patalėlį klojau,
Po kojelėm puoliau — 
Vai, neleisk, močiute, 
Už to pijokėlio:

Jis nemoka arti 
Nei šienelio piauti, 
Tiktai moka jaunas 
Karčiamėlėj gerti.

Karčiamėlėj geria, 
Karėmėlėj ulioja, 
Parėjęs į namus, 
Mane muštravoja.

Nekrauki, močiute, 
Didelio šarvelio,
Ba aš prisikrausiu 
Sau didžio vargelio.

Nepildyk, močiute, 
Pilnų paduškėlių,
Ba aš prisipildysiu 
Gailių ašarėlių.

Neskinki, sesele, 
Žaliosios rūtelės,
Ba aš nenešiosiu 
Nei vienos dienelės.

Nepirki, broleli, 
Aukselio žiedelio,
Ba aš jauna neisiu 
Už šelmio bernelio.
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ANT EŽERĖLIO

Ant ežerėlio 
Rymojau rymojau, 
Ant baltų rankelių 
Žiūrėjau žiūrėjau.

— Vai tu, rūtele 
Žalioji žalioji,
Vai, kam aš pateksiu, 
Jaunoji jaunoji?

— Vai jūs, rankelės 
Baltosios baltosios,
Vai, kam jūs pateksit, 
Meiliosios meiliosios?

Jei bernužėliui — 
Ačiū tau, ačiū tau, 
O jei našlaitėliui — 
Neičiau neičiau.

Jei bernužėliui —
Dieve, duok, dieve, duok, 
O jei našlaitėliui — 
Apsaugok apsaugok.

Pas stainelę 
Stovėjau stovėjau, 
Su šyvu žirgeliu 
Kalbėjau kalbėjau:

Pas darželėlį 
Stovėjau stovėjau, 
Su žalia rūtele 
Kalbėjau kalbėjau:

— Vai tu, žirgeli 
Berašai berašai,
Vai, ką man parveši, 
Berašai berašai?

Jei mergužėlę — 
Ačiū tau, ačiū tau, 
O jei našlaitėlę — 
Neimčiau neimčiau. *

*290

ATJOJO NAŠLELIS

Atjojo našlelis 
Pas mane, mergelę, 
Norėjo paimti, — 
Aš nenoriu eiti.

— Vėliau aš nueisiu 
Zaliona girelėn, 
Geriau aš pavirsiu 
Raibąja gegule.
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— Oi, taigi aš turiu 
Tiesiąją strieibelę, 
Oi, tai aš nušausiu 
Raibąją gegulę.

— Oi, tai aš pavirsiu 
Žaliąja rūtele,
Oi, tai aš žydėsiu 
Naujam darželėly.

— Oi, tai aš pavirsiu 
Drabnąja žuvele,
Oi, tai aš panersiu 
Gilian Dunojėlin.

— Oi, taigi aš turiu 
Mažuojus vaikelius, 
Oi, tai jie išlaužys 
Žaliąją rūtelę.

— Oi, taigi aš turiu 
Tankųjį tinklelį,
Oi, tai aš pagausiu 
Drabnąją žuvelę.

— Oi, tai aš nueisiu 
Lygiona lankelėn, 
Oi, tai aš pavirsiu 
Margu dobilėliu.

— Oi, taigi aš turiu 
Plieninį dalgelį,
Oi, tai aš nupiausiu 
Margą dobilėlį.

*291

OI OI OI OI DIEVULĖLIAU MANO

Oi oi oi oi dievulėliau mano, 
Neužaugo dėl manęs bernelis, 
Neužaugo dėl manęs bernelis.

Neužaugo dėl manęs bernelis — 
Reiks man jaunai už našlelio eiti, 
Reiks man jaunai už našlelio eiti.

Reiks man jaunai už našlelio eiti 
Ir našlelio žodelių klausyti,
Ir našlelio žodelių klausyti,

Ir našlelio žodelių klausyti,
Ir jo maži vaikeliai auginti,
Ir jo maži vaikeliai auginti.
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MOČIUTE MANO MIELA

Močiute mano miela,
Širdele mano miela,
Mielai mane užauginai, — 
Nemielam pažadėjai,
Mielai mane užauginai, — 
Nemielam pažadėjai.

Pažadėjai našleliui,
Kur daug mažų vaikelių, — 
Daug vaikelių, daug vargelių, 
Daug gailių ašarėlių,
Daug vaikelių, daug vargelių, 
Daug gailių ašarėlių.

Aš ėjau per dvarelį 
Paskui savo našlelį, — 
Smūtnas mano našlužėlis, 
Smūtna mano širdužėlė, 
Smūtnas mano našlužėlis, 
Smūtna mano širdužėlė.

Močiute mano miela,
Širdele mano miela,
Mielai mane užauginai, —
Tai mielam pažadėjai,
Mielai mane užauginai,—
Tai mielam pažadėjai.

Pažadėjai berneliui,
Kur daug jaunų brolelių,— 
Daug brolelių, daug žagrelių, 
Daug palšųjų jautelių,
Daug brolelių, daug žagrelių, 
Daug palšųjų jautelių.
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Aš einu per dvarelį 
Paskui savo bernelį, — 
Linksmas mano bernužėlis, 
Linksma mano širdelė, 
Linksmas mano bernužėlis, 
Linksma mano širdelė.

293

VAI, IR ATRŪKSTA JUODI DŪMELIAI

Vai, ir atrūksta juodi dūmeliai,
Vai, ir atjoja našlio pulkelis,—

Sveikin močiutę žaliu vyneliu,
Seną tėvelį balta rankele,

Seną tėvelį balta rankele,
Jauną mergelę meiliu žodeliu.

— Močiute mano, mano širdele, 
Vai, tu negerki našlio vynelio! —

Išliek vynelį į purvynei;,
Mesk kieliškėlį į akmenėlį,

Mesk kieliškėlį į akmenėlį,
Vai, jau aš neisiu už našlužėlio.

Vai, jau aš neisiu už našlužėlio,
Aš neauginsiu našlio vaikelių:

Našlio vaikeliai sunkins rankeles, 
O ant rankelių dildys žiedelius.

Našlio vaikeliai varžys kakle!;,
O ant kaklelio dildys perlelius.
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TYKIA! TYKIAI

Tykiai tykiai 
Nemunėlis teka,
O dar tykiau 
Mūs seselės kalba.

Tykiai tykiai 
Nemunėlis teka,
O dar tykiau 
Mūs seselės kalba.

Seniai girdžiu,
Ką močiutė kalba, 
Seniai girdžiu,
Ką senoji kalba.

Seniai girdžiu,
Ką močiutė kalba, 
Seniai girdžiu,
Ką senoji kalba.

Ji mane žada 
Už seno nuduoti, 
Žada mane 
Už seno nuduoti.

Ji mane žada 
Už jauno nuduoti, 
Žada mane 
Už jauno nuduoti.

O aš seno,
Seno nemylėsiu, 
Per tris dienas 
Dūmuose laikysiu.

O aš jauną,
Tai jauną mylėsiu, 
Per tris dienas 
Žodelį kalbėsiu.

Per tris dienas 
Dūmuose laikysiu, 
Šią ketvirtą — 
Šarmu pagirdysiu.

Per tris dienas 
Žodelį kalbėsiu, 
Šią ketvirtą — 
Vynu pagirdysiu.

O aš jam užduosiu 
Sunkų darbelį: 
Permest akmenėlį 
Per jūres mareles.

O aš jam užduosiu 
Lengvą darbelį: 
Parist akmenėlį 
Nuo aukšto kalnelio.
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TYKIAI

Tykiai ramiai 
Nemunėlis teka,
Tykiai ramiai 
Man motulė kėlė.

Aš mislijau,
Kad rūtelių skinti,— 
Žada mane 
Už našlelio duoti.

Aš tą našlį 
Šėnavot mokėsiu,—
Tris dieneles 
Dūminėj laikysiu.

Tris dieneles 
Dūminėj laikysiu,
Ant ketvirtos 
Šarmu pagirdysiu.

Per ulyčią 
Šuneliais piudysiu,
Per laukelį 
Akmeniu svaidysiu.

Per upelį 
Tiltą suardysiu,
Per girelę
Strielčiuką samdysiu.

RAMIAI

Tykiai ramiai 
Nemunėlis teka, 
Tykiai ramiai 
Man motulė kėlė.

Aš mislijau,
Kad rūtelių skinti,— 
Žada mane 
Už bernelio duoti.

Aš bernelį 
Šėnavot mokėsiu,— 
Tris dieneles 
Seklyčioj laikysiu.

Tris dieneles 
Seklyčioj laikysiu, 
Ant ketvirtos 
Midum pagirdysiu.

Iš kiemelio 
Pati išlydėsiu,
Per ulyčią 
Seselę prašysiu.

Per ulyčią 
Seselę prašysiu,
Per laukelį 
Žiedeliais ridensiu.

Per upelį 
Tiltą sutaisysiu, 
Per girelę 
Gegulę prašysiu.
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OI TU, SENI SENUTĖLI

Oi tu, seni senutėli,
Tu manim daboj ais, 
po kailinių skrandutėle 
Pas mane atjojai,
Po kailinių skrandutėle 
Pas mane atjojai.

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

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

Oi bernuži bernužėli, 
Tu manim daboj ais,
Po aukseliu sidabrėliu 
Pas mane atjojai,
Po aukseliu sidabrėliu 
Pas mane atjojai.

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

Per laukelį atjodamas, 
Diemedžiu kvepėjai, 
Už stalelio sėdėdamas, 
Pinavija žydėjai,
Už stalelio sėdėdamas, 
Pinavija žydėjai.

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

Tą vietelę, kur sėdėjai, 
Lelija rėdysiu,
Tą stuopelę, katra gėrei, 
Skrynioj pakavosiu,
Tą stuopelę, katra gėrei, 
Skrynioj pakavosiu.

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

Tuos takelius, kur vaikščiojai, 
Meirūnais barstysiu,
Bėras žirgas kur stovėjo,
Ten rūteles sėsiu,
Bėras žirgas kur stovėjo,
Ten rūteles sėsiu.
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Per vartelius išleisdama, 
Graudžiai apsiverksiu, 
Per laukelį lydėdama, 
Vis dainas dainuosiu, 
Per laukelį lydėdama, 
Vis dainas dainuosiu.

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

*297

KIKIL! KIKILI

— Kikili kikili 
Laibakoji,
Kur lėksi, kur tūpsi, 
Kur nakvosi,
Kur lėksi, kur tūpsi, 
Kur nakvosi?

Ar girion, ar girion 
Po pušele,
Ar šilan, ar šilan 
Po eglele,
Ar šilan, ar šilan 
Po eglele?

— Ne girion, ne girion 
Po pušele,
Tik rūtų darželin 
Po šakele,
Tik rūtų darželin 
Po šakele.

— Berneli jaunasai, 
Mano mielas,
Ar imsi našlelę,
Ar dabosi,
Jos mažus vaikelius 
Ar nešiosi?

— Neimsiu našlelės, 
Nedabosiu,
Jos mažų vaikelių 
Nenešiosiu,
Jos mažų vaikelių 
Nenešiosiu:

Našlelės patalai 
Išgulėti,
Jos vierni žodeliai 
Iškalbėti,
Jos vierni žodeliai 
Iškalbėti.

Tai imsiu mergelę, 
Tai dabosiu,
Jos rūtų vainiką 
Tai nešiosiu,
Jos rūtų vainiką 
Tai nešiosiu:

Mergelės patalai 
Negulėti,
Jos vierni žodeliai 
Nekalbėti,
Jos vierni žodeliai 
Nekalbėti.
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MOTULE MANO

— Motule mano, 
Širdele mano, 
Duok man valelę 
Šį rudenėlį!

— Dukrele mano, 
Viešnele mano, 
Vaigi tu neiki 
Už šito bernelio.

Duok man valelę 
Šį rudenėlį:
Aš pasdabojau 
Sau bernužėlį.

Vaigi tu neiki 
Už šito bernelio, 
Kuris važiuoja 
Šešiais žirgeliais,

Aš pasdabojau 
Sau bernužėlį, 
Kuris važiavo 
Šešiais žirgeliais,

Kuris važiuoja 
Šešiais žirgeliais, 
Iš šalių joja 
Raiti broleliai.

Kuris važiavo 
Šešiais žirgeliais, 
Iš šalių jojo 
Raiti broleliai.

Iš šalių joja 
Raiti broleliai, 
O paskui lekia 
Du sakalėliai.

Iš šalių jojo 
Raiti broleliai, 
Pirma jų lėkė 
Du sakalėliai.

Rasi anytą 
Nepermanytą, 
O šešurėlį 
Kaip erškėtėlį,

Pirma jų lėkė 
Du sakalėliai, 
Paskui lydėjo 
Margi kurteliai.

O šešurėlį 
Kaip erškėtėlį, 
O dieverėlį — 
Tai šidorėlį,

O dieverėlį — 
Tai šidorėlį,
O mošaitėlę 
Kaip raganėlę.

293



M9

SĖDŽIU PO LANGELIU

Sėdžiu po langeliu, 
Ziūrau per langelį,— 
Oi, kas, iš kur 
Pas mane ateis?

Sėdžiu po langeliu, 
Ziūrau per langelį,- 
Oi, kas, iš kur 
Pas mane ateis?

Ziūrau, jau ateina 
Pas mane šiaučiukas,— 
Žinau, neleis 
Manęs tėvelis.

Ziūrau, ir ateina 
Pas mane muzika,— 
Žinau, neleis 
Manęs tėvelis.

O mano tėvelio,— 
Jo žila barzdelė, 
Auksinė pypkelė, 
Tabokos ragelis,— 
Neleis, neleis 
Už šiaučiukėlio.

O mano tėvelio,— 
Jo žila barzdelė, 
Auksinė pypkelė, 
Tabokos ragelis,— 
Neleis, neleis 
Už muzikėlės.

Sėdžiu po langeliu, 
Ziūrau per langelį,— 
Oi, kas, iš kur 
Pas mane ateis?

Sėdžiu po langeliu, 
Ziūrau per langelį, 
Oi, kas, iš kur 
Pas mane ateis?

Ziūrau, ir ateina 
Pas mane kriaučiukas,— 
Žinau, neleis 
Manęs tėvelis.

Ziūrau, ir ateina 
Pas mane artojas,— 
Žinau, tai leis 
Mane tėvelis.

O mano tėvelio,— 
Jo žila barzdelė, 
Auksinė pypkelė, 
Tabokos ragelis,— 
Neleis, neleis 
Už kriaučiukėlio.

O mano tėvelio,— 
Jo žila barzdelė, 
Auksinė pypkelė, 
Tabokos ragelis,— 
Tai leis, tai leis 
Už artojėlio.
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TEK, DUKRELE, U2 BAJORO

— Tek, dukrele, už bajoro, 
Dukrytėle, už bajoro!
— Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne,

Už bajoro netekėsiu —
Kavos virti nemokėsiu,
Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne.

— Tek, dukrele, už kriaučiuko, 
Dukrytėle, už kriaučiuko!
— Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne,

Už kriaučiuko netekėsiu — 
Siūlų verpti nemokėsiu,
Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne.

— Tek dukrele už šiaučiuko, 
Dukrytėle, už šiaučiuko!
— Ne, moč, ne, ne, ne 
Motinėle, ne, ne, ne.

Už šiaučiuko netekėsiu — 
Dratvos verpti nemokėsiu, 
Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne.

— Tek, dukrele, už čigono, 
Dukrytėle, už čigono!
— Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne,

Už čigono netekėsiu —
Vištų vogti nemokėsiu,
Ne, moč, ne, ne, ne, 
Motinėle, ne, ne, ne.

— Tek, dukrele, už artojo, 
Dukrytėle, už artojo!
— Taip, moč, taip, taip, taip, 
Motinėle, taip, taip, taip.

Už artojo tai tekėsiu — 
Jaučius ganyt tai mokėsiu, 
Taip, moč, taip, taip, taip, 
Motinėle, taip, taip, taip.
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ANT KALNELIO RUGIAI

Ant kalnelio rugiai,
O po kalnu kviečiai — 
Uliavojo trys sesutės, 
Šienelį grėbdamos, 
Uliavojo trys sesutės, 
Šienelį grėbdamos.
— Eik, sesute, namo, 
Seserėle, namo:
Žada tave tėvelėlis 
Už bajoro duoti,
Žada tave tėvelėlis 
Už bajoro duoti.
— Nei aš eisiu namo,
Nei aš eisiu už jo,
Prastas darbas bajorėlio — 
Vis čerkelė rankoj, 
Prastas darbas bajorėlio — 
Vis čerkelė rankoj.
Ant kalnelio rugiai,
O po kalnu kviečiai — 
Uliavojo trys sesutės, 
Šienelį grėbdamos, 
Uliavojo trys sesutės, 
Šienelį grėbdamos.

— Eik, sesute, namo, 
Seserėle, namo:
Žada tave tėvelėlis 
Už čigono duoti,
Žada tave tėvelėlis 
Už čigono duoti.

— Nei aš eisiu namo, 
Nei aš eisiu už jo, 
Prastas darbas čigonėlio 
Vis kančiukas rankoj, 
Prastas darbas čigonėlio 
Vis kančiukas rankoj.
Ant kalnelio rugiai,
O po kalnu kviečiai — 
Uliavojo trys sesutės, 
Šienelį grėbdamos, 
Uliavojo trys sesutės, 
Šienelį grėbdamos.
— Eik, sesute, namo, 
Seserėle, namo:
Žada tave tėvelėlis 
Už artojo duoti,
Žada tave tėvelėlis 
Už artojo duoti.

— Tai aš eisiu namo,
Tai aš eisiu už jo,
Geras darbas artojėlio — 
Vis žagrelė rankoj, 
Geras darbas artojėlio — 
Vis žagrelė rankoj.

4? *
*
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BITEL, DOBILĖLIAU

Rinkinys Prjįarinys

Bitei, dobilėliau, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Kas tai ištekėjo, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Saulelė tekėjo, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Žvaigždelės lydėjo, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Atsigrįžk, saulele, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Beg visos žvaigždelės, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Visos, kaip ne visos, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Da vienos nėra, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Da vienos nėra, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Žvaigždelės rytinės, 
Dobiliau:

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Kur buvai, žvaigždele, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Kur tu uliavojai, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.
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— Buvau, ašan buvau, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Rinkau saulei vietelę, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Bėga giedras rytelis, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Bet neūkanotas, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Giedras, kaip ne giedras, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Bet neūkanotas, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Bitei, dobilėliau, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Kas tai ištekėjo, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Sesutė tekėjo, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Broliukai lydėjo, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Atsigrįžk, sesute, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Beg visi broliukai, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Visi, kaip ne visi, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Da vieno nėra, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.
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Da vieno nėra, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Broliuko vyriausio, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Kur buvai, broliukas, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Kur tu uliavojai, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Buvau, ašan buvau, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Rinkau sesei vietelę, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Beg ne rūsti šeimyna, 
Dobiliau?

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

— Rūsti, kaip ne rūsti, 
Dobiliau:

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Rūstus šešurėlis, 
Dobiliau,

Bitei bitei, 
Dobilėliau.

Rūsti anytėlė, 
Dobiliau.

Bitei bitei, 
Dobilėliau.
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SUBATOS VAKARĖLĮ

Subatos vakarėlį, 
Subatos vakarėlį 
Šlavė sesė dvarelį, 
Šlavė sesė dvarelį.

Šlavė sesė dvarelį, 
Šlavė sesė dvarelį 
Ir parito žiedelį,
Ir parito žiedelį.

— Riskis, žiedeli, riskis, 
Riskis, žiedeli, riskis 
Į anytėlės dvarelį,
Į anytėlės dvarelį.

Paklausinėk, žiedeli, 
Paklausinėk, žiedeli,
Ar smagi ten vietelė, 
Ar smagi ten vietelė,

Ar smagi ten vietelė, 
Ar smagi ten vietelė, 
Ar tyki anytėlė,
Ar tyki anytėlė.

Parsirito žiedelis, 
Parsirito žiedelis, 
Keleliu skambėdamas, 
Keleliu skambėdamas.

— Rasisergėk, sesele, 
Rasisergėk, sesele: 
Nerami ten vietelė, 
Nerami ten vietelė,

Nerami ten vietelė, 
Nerami ten vietelė, 
Netyki anytėlė, 
Netyki anytėlė,

Netyki anytėlė, 
Netyki anytėlė, 
Bernelis pijokėlis, 
Bernelis pijokėlis.

Bernelis pijokėlis, 
Bernelis pijokėlis — 
Kur jojo, ten sustojo, 
Kur jojo, ten sustojo,

Kur jojo, ten sustojo, 
Kur jojo, ten sustojo, 
Kur gėrė, ten nakvojo, 
Kur gėrė, ten nakvojo.
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GIRDŽIU AŠ KERTANT, GIRDŽIU KAPOJ ANT

Girdžiu aš kertant, girdžiu kapoj ant,— 
Bernelio svirnelį budavoja,
Bernelio svirnelį budavoja.

Siųsčiau aš tėvą, siųsčiau tėvelį 
Bernelio svirnelio apžiūrėtų,
Bernelio svirnelio apžiūrėtų.

Ėjo tėvelis, ėjo senutėlis 
Bernelio svirnelio apžiūrėtų,
Bernelio svirnelio apžiūrėtų.

— Ką ten matei, ką ten regėjai,
Bernelio svirnelį apžiūrėjęs,
Bernelio svirnelį apžiūrėjęs?

— Svirno durelės obelinėlės,
Svirno grebėstėliai lazdynėlio,
Svirno grebėstėliai lazdynėlio.

Ant svirno durų augs obuolėliai,
O ant grebėstėlių riešutėliai,
O ant grebėstėlių riešutėliai.

Tu ten privalgysi rūgščių obuolių,
Tu ten prikrimsi riešutėlių,
Tu ten prikrimsi riešutėlių.

Rūgštūs obuoliai-grūstieji žodeliai,
O riešutėliai — ašarėlės,
O riešutėliai — ašarėlės. *

*

*

*
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Š!Ą NAKTELĘ PER NAKTELĘ

Šią naktelę per naktelę 
Aš miegelio nemiegojau,
Už skobnelių persėdėjau, 
Ant rankelių perrymojau.—

Aš mįslijau sau mislelę,
Kad nujosiu pas mergelę. 
Duos tėvulis pasogėlę — 
Tris šimtelius skambančiųjų,

Tris šimtelius skambančiųjų 
Už kaselę geltonąją,
Už jos gražų gražumėlį,
Už veidelių skaistumėlį,

Už veidelių skaistumėlį,
Už kojelių eiklumėlį,
Už kojelių eiklumėlį,
Už darbelių spartumėlį.

306

ATPUSKĖLY BUVAU

Atpuskėly buvau,
Karčiamėlėj gėriau,
Su ženteliais kalbėjau —
Dukrelę prižadėjau.

— Oi močiute mano,
Močiute širdele,
Nepažįstu bernelio 
Nei jo giminėlių.

— Tiktai pamiršau, 
Kad neužsikišau 
Mėlynos lelijėlės 
Už kiaunės kepurėlės.

— Cit, neverk, dukrele, 
Balta lelijėle,—
Gražus tavo bernelis, 
Slauna giminėlė:

Kasdien čebatuotas, 
Kasdien pentinuotas, 
Kasdien povo plunksnelė 
Už kiaunės kepurėlės. —
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TAMSIOJOJ NAKTELĖJ

Tamsiojoj naktelėj 
Žaliojoj girelėj —
Nė žinote nežinojau,
Kur mano panelė.

Kad ir nežinojau,
Bile tik nujojau,
Kai nujojau, apsistojau 
Prie vario vartelių.

Išein motušėlė 
Iš aukšto svirnelio,
Sodin mane nuo žirgelio, 
Vadin į svirnelį.

Vadin į svirnelį,
Sodin už stalelio,
Ragin vaišįn motušėlė 
Rinskuoju vyneliu.

Per baltą stalelį 
Atein kieliškėlis, —
Ak dievuliau mano,
Katrą reik užgerti?

Gerčiau ant panelės,
Baltos lelijėlės:
Vakar buvo kuo toliausia, 
Šiandien — kuo arčiausia.
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GĖRIAU ALULĮ

Gėriau alulį, 
Saldų midulį 
Per visą naktį 
Ligi gaidelių.

Gėriau alulį, 
Saldų midulį 
Per visą naktį 
Ligi gaidelių.

Ne tiek pragėriau, 
Kiek prauliojau: 
Šyvą žirgelį,
Dymo balnelį.

Ne tiek pragėriau, 
Kiek prauliojau: 
Rūtų vainiką,
Šilko kasnyką.

Eisiu per dvarą, 
Šauksiu tėvulio, 
Kad išvaduotų 
Iš rūpestėlių.

Eisiu per dvarą, 
Šauksiu motulės, 
Kad išvaduotų 
Iš rūpestėlių.

— Tėvuli mano, 
Širdele mano, 
Išvaduok mane 
Iš rūpestėlių!

— Motule mano, 
Širdele mano, 
Vaduoki mane 
Iš rūpestėlių!

— Sūneli mano, 
Raiteli mano, 
Neįpulk jaunas 
Į rūpestėlius.

— Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
Neįpulk jauna 
Į rūpestėlius.

Sugrįš žirgelis, 
Dymo balnelis, 
Oi, tik nesugrįš 
Valnios dienelės.

Sugrįš vainikas, 
Šilko kasnykas, 
Vai, tik nesugrįš 
Valnios dienelės.
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ATIDARYSIU STIKLO LANGELĮ

— Atidarysiu stiklo langelį,
Paleisiu aš balselį,
Atidarysiu stiklo langelį,
Paleisiu aš balselį.

Vanduo be sparnų, akmuo be kraujo, 
Papartis be žiedelio,
Vanduo be sparnų, akmuo be kraujo, 
Papartis be žiedelio.

Verkia mergelė, jauna būdama: 
Neturi artojėlio,
Verkia mergelė, jauna būdama: 
Neturi artojėlio.

— Parduosiu žiedą ir vainikėlį, 
Samdysiu artojėlį,
Parduosiu žiedą ir vainikėlį,
Samdysiu artojėlį.

Dai atsišaukė jaunas bernelis.
Iš naujojo dvarelio,
Dai atsišaukė jaunas bernelis 
Iš naujojo dvarelio:

— Neparduok žiedo ir vainikėlio — 
Aš būsiu artojėlis,
Neparduok žiedo ir vainikėlio —
Aš būsiu artojėlis. ^

— Atidarysiu stiklo langelį,
Paleisiu aš balselį,
Atidarysiu stiklo langelį,
Paleisiu aš balselį.
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Vanduo be sparnų, akmuo be kraujo 
Papartis be žiedelio,
Vanduo be sparnų, akmuo be kraujo 
Papartis be žiedelio.

Verkia bernelis, jaunas būdamas: 
Neturi piovėjėlės,
Verkia bernelis, jaunas būdamas: 
Neturi piovėjėlės.

— Parduosiu žirgą ir balnužėlį, 
Samdysiu piovėjėlę,
Parduosiu žirgą ir balnužėlį,
Samdysiu piovėjėlę.

Dai atsišaukė jauna mergelė 
Iš naujojo dvarelio,
Dai atsišaukė jauna mergelė 
Iš naujojo dvarelio:

— Neparduok žirgo ir balnužėlio — 
Aš būsiu piovėjėlę,
Neparduok žirgo ir balnužėlio —
Aš būsiu piovėjėlę.
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AŠ IŠDAINAVAU

Aš išdainavau 
Visas daineles,
Dar vienos nedainavau, 
Dar vienos nedainavau.

Ne su rugeliais,
Ne su kvieteliais —
Su brangiais meirūnėliais, 
Su brangiais meirūnėliais.

Išauš pavasaris — 
Tada dainuosiu, 
Rūteles ravėdama, 
Rūteles ravėdama.

— Eisim, sesutės, 
Pirkti meirūno, 
Pasėsim į darželį, 
Pasėsim į darželį.

Kad aš dainavau 
Rūtų daržely,
Klaipėdelėj girdėjo, 
Klaipėdėlėj girdėjo.

Juo rečiau sėjau,
Tai tankiau dygo, 
Viršūnėlės garbiniuotos, 
Viršūnėlės garbiniuotos.

O kas girdėjo — 
Jaunas bernelis 
Bėrų žirgų stainelėj, 
Bėrų žirgų stainelėj.

Vario koteliai,
Šilko lapeliai, 
Deimantiniai žiedeliai, 
Deimantiniai žiedeliai.

— Mano mergelės 
Garsus balselis,
Kaip Kretingos varpelis, 
Kaip Kretingos varpelis.

Iš pašaknėlių 
Skinsiu kvietkelį, 
Berneliui nusiuntinsiu, 
Berneliui nusiuntinsiu.

Atein akrūtas 
Per Nemunėlį 
Su brangiais tavorėliais, 
Su brangiais tavorėliais:

Iš viršūnėlės 
Pinsiu vainiką, 
Pati jį padėvėsiu, 
Pati jį padėvėsiu.
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SKYNIAU RŪTAS TRIS DEVYNIAS

Skyniau rūtas tris devynias,
Ei kukū,
Dyg rūtytė, dyg žalioji, 
Šiluogėlės žyd.

Nusipynus vainikėlį,
Ei kukū,
Užsidėjau ant galvelės,
Šiluogėlės žyd.

Siuntė mane motinėlė,
Ei kukū,
Į pa jūres vandenėlio,
Šiluogėlės žyd.

Ir užkilo šiaurys vėjas,
Ei kukū,
Ir nupūtė vainikėlį,
Šiluogėlės žyd.

Ir atjojo trys bernyčiai,
Ei kukū,
Ir atjojo trys nevedę,
Šiluogėlės žyd.

Aš juos klausiau:—Bernužėliai, 
Ei kukū,
Ar nematėt vainikėlio,
Šiluogėlės žyd?

Jei jūs matėt, pasakykit,
Ei kukū,
Jei jūs radot, atiduokit, 
Šiluogėlės žyd.
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Pirmas sakė: — Mes nematėm, 
Ei kukū.
Antras sakė: — Mes neradom, 
Šiluogėlės žyd.

O šis trečias bernužėlis,
Ei kukū:
— Ką mums duosi, pasakysim, 
Šiluogėlės žyd.

— Pirmam duosiu aukso žiedą, 
Ei kukū,
Antram duosiu šilkų juostą, 
Šiluogėlės žyd.

O šiam trečiam bernužėliui,
Ei kukū,
Pati teksiu, nutekėsiu, 
Šiluogėlės žyd. *

*311

PAS MOTULĘ AUGAU

Pas motulę augau,
Vargo neturėjau,
Už stalelio sėdėdama, 
Vainikėlį pyniau.

Vainikėlis prastas,
Darže rūtų rastas,
kai uždėjau ant galvelės —
Kaip aukso žiedelis.

Ėjau per dvarelį,
Dvaro vartus kėliau 
k nejaučiau, negirdėjau 
Vainikėlio puolant.

Paskui mane ėjo 
Trys jauni berneliai — 
Du pažinau, du pažinau, 
Trečio nepažinau.

Pirmas brolužėlis,
Antras dieverėlis,
O jau trečias bernužėlis 
Svetimos šalelės.

Jei brolelis rado 
Rūtų vainikėlį,
Tai nešiosiu, tai uliosiu 
Dar trejus metelius.
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Jei dieveris rado 
Rūtų vainikėlį,
Tai nešiosiu, tai uiiosiu 
Dar tris nedėlėles.

Jei bernelis rado 
Svetimos šalelės, 
Nenešiosiu, neuliosiu 
Nei vienos dienelės.

*313

VAIKŠČIOJO MERGELĖ

Vaikščiojo mergelė 
Po levendrų daržą, 
Vaikščiodama mergužėlė 
Levendrėlę laužo, 
Vaikščiodama mergužėlė 
Levendrėlę laužo.

Vai tu, levendrėle,
Žalias žolynėli,
Ar nematei to bernelio, 
Kurio aš norėjau,
Ar nematei to bernelio, 
Kurio aš norėjau,

Kurio aš norėjau, 
Širdelėj turėjau,
Šią naktelę per sapnelį 
Šu juo j u kalbėjau,
Šią naktelę per sapnelį 
Su juoju kalbėjau?

Atjoja bernelis 
Per tėvo dvarelį,
Prisirišo bėrą žirgą 
Prie levendrų daržo, 
Prisirišo bėrą žirgą 
Prie levendrų daržo.

Išeina mergelė 
Iš aukštos klėtelės 
Ir nuėmė tymo balną 
Nuo bėro žirgelio,
Ir nuėmė tymo balną 
Nuo bėro žirgelio.

— Vai tu, mergužėle, 
Balta lelijėle,
Kad nuėmei tymo balną, 
Veskis ir žirgelį,
Kad nuėmei tymo balną, 
Veskis ir žirgelį.

— Vai tu, bernužėli, 
Baltas dobilėli,
Kad nuėmei vainikėlį, 
Imk ir mane jauną, 
Kad nuėmei vainikėlį, 
Imk ir mane jauną.
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ŠIĄ NAKTELĘ

Šią naktelę 
Per naktelę 
Aš miegelio 
Nemiegojau,

Už skobnelių 
Persėdėjau,
Ant rankelių 
Perrymojau,

Ant rankelių 
Perrymojau,
Su berneliu 
Perkalbėjau.

— Tu, mergele, 
Tu, jaunoji, 
Kur man leisti 
Šyvas žirgas:

Ar rūtelių 
Darželėlin,
Ar marga j an 
Dobilėlin?

— Leisk žirgelį 
Darželėlin — 
Tegul žirgas 
Lydavo j a,

Tegul žirgas 
Lydavoja,
Žalią rūtą 
Skabinėja,

Ir buinąjį 
Diemedėlį,

Ir buinąjį 
Diemedėlį,
Ir skaisčiąją 
Lelijėlę.

— Oi mergele, 
Tu, sesule,
Ar negaila 
Žalios rūtos,

Ar negaila 
Žalios rūtos 
Ir buinojo 
Diemedėlio,

Ir buinojo 
Diemedėlio,
Ir skaisčiosios 
Lelijėlės?

— Oi, ar gaila, 
Ar negaila,
Aš jau daugiau 
Nenešiosiu,

Aš jau daugiau 
Nenešiosiu,
Tik rankelėm 
Pavartosiu,

Tik rankelėm 
Pavartosiu, 
Ašarėlėm 
Apsiliesiu!

Žalią rūtą 
Skabinėja
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PER LAUKELĮ JOJAU

Per laukelį jojau, 
Durnelę dūmojau,—
Ką nunešiu mergužėlei 
Brangių dovanėlių:

Ar aukso žiedelį,
Ar šilkų skarelę,
Ar vyninį obuolėlį 
Raudonais krašteliais.

Nei aukso žiedelį,
Nei šilkų skarelę,
Tik vyninį obuolėlį 
Raudonais krašteliais.

Per girelę jojau,
Girelėj sustojau 
Ir pamačiau obelėlę 
Vidury girelės.

Sėdau nuo žirgelio, 
Palenkiau šakelę, 
Nusiskyniau obuolėlį 
Raudonais krašteliais.

Gražus obuolėlis,
Ale labai rūgštus,
Jaunas gražus bernužėlis, 
Ale labai rūstus.
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ŠVIESI NAKTIS MĖNESIENA

Sviesi naktis mėnesiena, 
Graži joti vandravoti,
Graži joti vandravoti.

— Oi žirgeli juodbėrėli, 
Taisyk kojas į kelelį, 
Taisyk kojas į kelelį.

Taisyk kojas į kelelį,
Reiks tau bėgti vieškelėliu, 
Reiks tau bėgti vieškelėliu.

Kai nubėgsi į dvarelį, 
Sumušk kojas į žemelę, 
Sumušk kojas į žemelę.
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Ir išėjo paniulėlė,
Klausinėjo juodbėrėlį, 
Klausinėjo juodbėrėlį:

—Oi žirgeli juodbėrėli, \ 
Kur palikai bernužėlį,
Kur palikai bernužėlį?

— Jis paliko Vilniaus mieste 
Aukso žiedus beperkąs, 
Aukso žiedus beperkąs.

— Sakyk tiesą, žirgužėli, 
Koks to bernelio budelis, 
Koks to bernelio budelis?

— Koksai žirgelio garelis, 
Toksai bernelio budelis, 
Toksai bernelio budelis.

Šimtą mylių atabėgau — 
Vandens lašo neišgėriau 
Nei abrako nepaėdžiau.

317

BERNELI MANO, RAITELI MANO

— Berneli mano, raiteli manoj 
Tu daržą tvėrei, aš rūtą sėjau,

Tu daržą tvėrei, aš rūtą sėjau, 
Mudu abudu žodį kalbėjom.

Berneli mano, raiteli mano,
Oi, kur tu josi, jaunas berneli?

Oi, kur tu josi, jaunas berneli, 
Kad stov žirgelis jau pabalnotas,
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Kad stov žirgelis jau pabalnotas,
Į rūtų daržą jau atgrąžytas,

Į rūtų daržą jau atgrąžytas,
Ant vieškelėlio jau pastatytas?

— Mergele mano, jaunoji mano,
Oi, tai aš josiu didin kelelin,

Oi, tai aš josiu didin kelelin,
Didin kelelin, Vilniaus miestelin,

Didin kelelin, Vilniaus miestelin 
Savo mergelei dovanų pirkti.

Tai aš nupirksiu savo mergelei,
Savo mergelei tris dovanėles:

Pirmą dovaną — rūtų vainiką,
Antrą dovaną — šilkų kasnyką,

Antrą dovaną — šilkų kasnyką,
Trečią dovaną—aukselio žiedą!

— Berneli mano, raiteli mano,
Tai man nereikia tų dovanėlių.

Oi, nulenks nulenks mano galvelę, 
Mano galvelę rūtų vainikas.

Viržys nuviržys gelsvą kaselę,
Gelsvą kaselę šilko kasnykas,

Oi, nuspaus nuspaus mano pirštelius, 
Mano pirštelius aukselio žiedas.
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SAULELĖ RAUDONA

Saulelė raudona,
Vakaras netoli,
Paleisk mane, motinėle,
Už saulės namolia,
Paleisk mane, motinėle,
Už saulės namolia.

Eisiu į darželį,
Skinsiu tris žolynus,
Skinsiu broliui ir dieveriui, 
Ir šeimai berneliui,
Skinsiu broliui ir dieveriui, 
Ir šeimai berneliui:

Broleliui rūtelę,
Dieveriui metelę,
O tam šeimai bernužėliui 
Gailiąją dilgelę,
O tam šeimai bernužėliui 
Gailiąją dilgelę.

Saulelė raudona,
Vakaras netoli,
Paleisk mane, motinėle,
Už saulės namolia,
Paleisk mane, motinėle,
Už saulės namolia.

Eisiu į klėtelę,
Rėšiu tris drobeles,
Rėšiu broliui ir dieveriui, 
Ir šeimai berneliui,
Rėšiu broliui ir dieveriui, 
Ir šeimai berneliui:
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Broleliui drobelę,
Dieveriui abrūsą,
O tam šeimai bernužėliui 
Storą pakulninį,
O tam šeimai bernužėliui 
Storą pakulninį.

Saulelė raudona,
Vakaras netoli,
Paleisk mane, motinėle,
Už saulės namolia,
Paleisk mane, motinėle,
Už saulės namolia.

Eisiu į stainelę,
Skirsiu tris žirgelius, 
Skirsiu broliui ir dieveriui, 
Ir šeimai berneliui,
Skirsiu broliui ir dieveriui, 
Ir šeimai berneliui:

Broleliui žirgelį,
Dieveriui jautelį,
O tam šeimai bernužėliui 
Ožį pažabotą,
O tam šeimai bernužėliui 
Ožį pažabotą.
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IŠLĖKS LĖKSELIU

Rinkinys

Išlėks lėkseliu, 
Dačiuto,

Zelzinėlis,
Dačiuto.
— Ką parneši, 
Dačiuto,

Antytėlei,
Dačiuto?

— Aš parnešiu, 
Dačiuto,

Prūso plunksną, 
Dačiuto.

— Beg mokėsi, 
Dačiuto,

Kaip nešioti, 
Dačiuto?

— Moku moku, 
Dačiuto,

Kaip nemoku, 
Dačiuto.

Giedroj dienoj, 
Dačiuto,

Ant sparnelio, 
Dačiuto,

Priiarinys

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.
Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.
Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

O ūkanoj, 
Dačiuto,
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Po sparneliu, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Išjos joseliu, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Brolutėlis,
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

— Ką parneši, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Seserėlei,
Dačiuto?

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

— Aš parnešiu, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Aukso žiedą, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

— Beg mokėsi, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Kaip nešioti, 
Dačiuto?

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

— Moku moku, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Kaip nemoku, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Šventoj dienoj, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Ant pirštelio, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Šiokioj dienoj, 
Dačiuto,

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.

Skrynioj vošiu, 
Dačiuto.

Dačiuto, dačiuta, 
Dačiuto.
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ČIUJUTĖLIO, ČIŪTO

Čiujutėlio, čiūto,
Augo augo žilvitėlis,

Čiujutėlio, čiūto,
Po tėtušio varteliais.

Čiujutėlio, čiūto,
Ir atėjo bernužėlis,

Čiujutėlio, čiūto,
Pakirtino žilvitėlį,

Čiujutėlio, čiūto,
Suskaldino lentelaites,

Čiujutėlio, čiūto,
Padirbdino baltus viedrus.

— Čiujutėlio, čiūto,
Kur mes dėsim baltus viedrus?

— Čiujutėlio, čiūto,
Ant baslelių balti viedrai.

— Čiujutėlio, čiūto,
Kur maustysim aukso žiedus?

— Čiujutėlio, čiūto,
Ant pirštelių aukso žiedus.
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AUKŠTAS DANGUS, ŠVIESIOS ŽVAIGŽDĖS

Aukštas dangus, šviesios žvaigždės, 
Didelės ir mažos,
Šviesus kelias man, berneliui,
Joti pas panelę,
Šviesus kelias man, berneliui,
Joti pas panelę.

Jojau dieną, jojau naktį,
Nieko neprijojau,
Tik prijojau uošvio dvarą —
Dar panelė miega,
Tik prijojau uošvio dvarą —
Dar panelė miega.

Kam atjojai, bernužėli 
Nepažįstamasis,
Kam prisėdai prie šalelės 
Tu, nemylimasis,
Kam prisėdai prie šalelės 
Tu, nemylimasis?

Tu ne savo bėru žirgu 
Pas mane atjojai,
Tu ne savo aukso žiedą 
Man padovanojai,
Tu ne savo aukso žiedą 
Man padovanojai.

Tu brolelio bėru žirgu 
Pas mane atjojai,
Tu sesutės aukso žiedą 
Man padovanojai,
Tu sesutės aukso žiedą 
Man padovanojai.
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PAŠILĖJ PAŠILĖJ

Pašilėj pašilėj 
Saulė tekėjo, 
Jaunoji mergelė 
Linelius rovė, 
Jaunoji mergelė 
Linelius rovė.

— Atjoki, berneli, 
Seredos rytą,
Tai rasi širdelę 
Jau sumislyta,
Tai rasi širdelę 
Jau sumislyta.

— Padėk, diev, mergelė, 
Linų rovėja!
— Tau ačiū, berneli,
Kur jodinėji,
Tau ačiū, berneli,
Kur jodinėji?

Atjojo bernelis 
Seredos rytą, 
Nerado širdelės 
Dar sumislyta, 
Nerado širdelės ' 
Dar sumislyta.

— Pas tamstos tėvelius 
Valgiau ir gėriau,
Man tamstos tėveliai 
Jus pažadėjo,
Man tamstos tėveliai 
Jus pažadėjo.

— Kur vesti, kur leisti 
Bėrą žirgelį,
Kur mauti, kur dėti 
Aukso žiedelį,
Kur mauti, kur dėti 
Aukso žiedelį?

— Ką valgei, ką gėrei, 
Reiks užmokėti,
Be mano valelės 
Netur žadėti,
Be mano valelės 
Netur žadėti.

— Išleiskit žirgelį 
Į pūdymėlį, 
Išmeskit žiedelį 
Į rūdynėlį, 
Išmeskit žiedelį 
Į rūdynėlį.

— Sakyki, mergele, 
Kad man atjoti, 
Sakyki, mergele, 
Kad man atjoti, 
Sakyki, mergele, 
Kad man atjoti?

Težvengia žirgelis 
Po pūdymėlį, 
Terūdi žiedelis 
Po rūdynėlį, 
Terūdi žiedelis 
Po rūdynėlį.
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— Atjoki, berneli, 
Nedėlios rytą,
Tai rasi širdelę 
Jau sumislyta,
Tai rasi širdelę 
Jau sumislyta.

Atjojo bernelis 
Nedėlios rytą,
Tai rado širdelę 
Jau sumislyta,
Tai rado širdelę 
Jau sumislyta.

— Kur vesti, kur leisti 
Bėrą žirgelį,
Kur mauti, kur dėti 
Aukso žiedelį,
Kur mauti, kur dėti 
Aukso žiedelį?

— Išveskit žirgelį 
Į žalią lanką,
Užmaukit žiedelį 
Ant baltos rankos, 
Užmaukit žiedelį 
Ant baltos rankosl

Teėda žirgelis 
Po žalią lanką, 
Teblizga žiedelis 
Ant baltos rankos, 
Teblizga žiedelis 
Ant baltos rankos.
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ŽALIOJ GIRELĖJ

Žalioj girelėj, Klausė bernelis
Lygioj lankelėj Pas juodbėrėlį:
Šyvas žirgelis — Vai, ko toks linksmas,
Nenustovėjo, Ko šokinėji,
Šyvas žirgelis Vai, ko toks linksmas,
Nenustovėjo. Ko šokinėji?

Šyvas žirgelis Ar kad sulaukei
Nenustovėjo, Pavasarėlio,
Jaunas bernelis Ar kad paleisim
Nenuturėjo, Po pūdymėlį,
Jaunas bernelis Ąr kad paleisim
Nenuturėjo. Po pūdymėlį?
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Būsi pašertas 
Ir pagirdytas,
Jauno bernelio 
Apšėnavotas,
Jauno bernelio 
Apšėnavotas.

Vai, kai aš jojau 
Viešu keleliu, 
Pradėj žaliuoti 
Žalios girelės, 
Pradėj žaliuoti 
Žalios girelės.

Pradėj žaliuoti 
Žalia girelė,
Pradėj čiulbėti 
Drabni paukšteliai, 
Pradėj čiulbėti 
Drabni paukšteliai.

Vai, kai dajojau 
Uošvio dvarelį, 
Garsiai sužvengė 
Šyvas žirgelis, 
Garsiai sužvengė 
Šyvas žirgelis.

Garsiai sužvengė 
Šyvas žirgelis, 
Dailiai parengė 
Močia dukrelę, 
Dailiai parengė 
Močia dukrelę.

Klausė dukrelė 
Pas motinėlę:
— Oi, kam parengei 
Šį vakarėlį,
Oi, kam parengei 
Šį vakarėlį?

Oi, kam parengei 
Šį vakarėlį,
Ar kad aš viena 
Pas motinėlę,
Ar kad aš viena 
Pas motinėlę?

— Dukrele mano, 
Viešnele mano,
Dar esi durna 
Jauna mergelė,
Dar esi durna 
Jauna mergelė.

Tave bernelis 
Pasidabojo, 
Aukso žiedelį 
Tau dovanojo, 
Aukso žiedelį 
Tau dovanojo.
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AŠ AUGAU PAS TĖVEU

Aš augau pas tėvelį 
Tarp devynių brolelių —
Jie man aptvėrė rūtų darželį 
Ties seklyčios langeliu, <
Jie man aptvėrė rūtų darželį 
Ties seklyčios langeliu.

Vaikščiojau po dvarelį,
Pro rūtelių darželį —
Vai, džiūsta vysta žalios rūtelės 
Naujam rūtų daržely,
Vai, džiūsta vysta žalios rūtelės 
Naujam rūtų daržely.

Ar nuo šiaurių vėjelių,
Ar nuo šaltų raselių,
Ar nuo mergelės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių,
Ar nuo mergelės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių?

Nei nuo šiauraus vėjelio,
Nei nuo šaltų raselių,
Tik nuo mergelės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių,
Tik nuo mergelės, tos brangvardėlės, 
Gailiųjų ašarėlių.

Sėdėjau už stalelio 
Prie bernelio šalelės,
Visai suvyto žalios rūtelės —
Jos manęs pagailėjo,
Visai suvyto žalios rūtelės —
Jos manęs pagailėjo.
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tu nevyski, rūtele,
Tu nevyski, žalioji,—
Atsimainysiu aukso žiedelį,
Rūtelę palaistysiu,
Atsimainysiu aukso žiedelį,
Rūtelę palaistysiu.

— Tu, mano bernužėli,
Berneli dobilėli,
Atsimainykim aukso žiedeliais — 
Jau aš tavęs nenoriu, 
Atsimainykim aukso žiedeliais — 
Jau aš tavęs nenoriu.

Bernelis supykę j o,
Žiedelį pamėtėjo:
— Dabar žinokis, mano mergele, 
Su tuo aukso žiedeliu,
Dabar žinokis, mano mergele,
Su tuo aukso žiedeliu.

Aš einu per dvarelį,
Susitinku tėvelį:
— Grįžki, berneli, tėvo sūneli, 
Netbok mergų kalbelių,
Grįžki, berneli, tėvo sūneli, 
Netbok mergų kalbelių.

— Negrąžinki, tėveli.
Negraudink man širdelės,
Ne koks ponaitis, ne bajoraitis — 
Baudžiauninko sūnelis,
Ne koks ponaitis, ne bajoraitis — 
Baudžiauninko sūnelis.
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— Tu, mano tėvužėli,
Tėveli širdužėle,
Aš išsirinksiu sau bernužėlį, 
Lankoj šienelį piaunant,
Aš išsirinksiu sau bernužėlį, 
Lankoj šienelį piaunant:

Su raudonais veideliais,
Su geltpnais plaukeliais,
Katro bernelio plieno dalgelis, 
Sidabro pustiklėlis,
Katro bernelio plieno dalgelis, 
Sidabro pustiklėlis.



Mergvakario ir jaunojo 
isleistnvin dainos

* 32$

MĖLYNASAI KARVELĖLI

Mėlynasai karvelėli, 
O kur tu tekioji, 
Geltonasai karosėli, 
O kur tu plaukioji, 
Geltonasai karosėli, 
O kur tu plaukioji?

Mėlynasai karvelėlis 
Po žalias gireles, 
Geltonasai karosėlis 
Po sraujas upeles, 
Geltonasai karosėlis 
Po sraujas upeles.

Paprašyčiau strielčiukėlį 
Su aukso strielbele,
Kad nušautų karvelėlį 
Žaliojoj girelėj,
Kad nušautų karvelėlį 
Žaliojoj girelėj.

Paprašyčiau ribokėlį 
Su šilko tinkleliu,
Kad pagautų karosėlį 
Sraujojoj upelėj,
Kad pagautų karosėlį 
Sraujojoj upelėj.

Turi brolis aukso strielbą — 
Nušaus karvelėlį,
Turi sesuo šilkų tinklą — 
Sugaus karosėlį,
Turi sesuo šilkų tinklą — 
Sugaus karosėlį.
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OI, IR ATVAŽIAVO

Oi, ir atvažiavo 
Tolimi sveteliai, 
Pastatė žirgelį 
Pas rūtų darželį.

Pastatė žirgelį 
Pas rūtų darželį, 
Kalbino mergelę 
Dar jaunų metelių:

— Mergele jaunoji, 
Balta lelijėle,
Ar eisi už manęs, 
Jauno bernužėlio?

— Aš eisiu už tavęs, 
Jauno bernužėlio,
Jei man pasamdysi 
Zvankias muzikėles,

Jei man pasamdysi 
Zvankias muzikėles, 
Jei man suprašysi 
Jauno jaunimėlio,

Jei man pastatysi 
Žirgus ant lenciūgo, 
Žirgus ant lenciūgo, 
Karietą ant šliūbo.—

Oi, kad man būtų 
Mūrai mūravoti,
Oi, kad man būtų 
Stogai drukavoti.

Oi, kad man būtų 
Marmuro staleliai,
Oi, kad man būtų 
Krikštolo langeliai.
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SUBATĖLĖS VAKARĖLĮ

Subatėlės vakarėlį 
Pins sesulei vainikėlį.

Pins sesulei vainikėlį 
Dviejų trijų žolynėlių,

Dviejų trijų žolynėlių,
<) ketvirtos levandrėlės,
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Ir nupynė nudabino,
Ir padėjo ant langelio.
Ir padėjo ant langelio,
Pati nuėj vandenėlio.

Pati nuėj vandenėlio,
Ir atėjo jos bernelis. '
Ir atėjo jos bernelis,
Ir paėmė vainikėlį.
Ir paėmė vainikėlį,
Ir nunešė savo šalin.
Ir nunešė savo šalin,
Ir numetė purvynėlin.
Ir numetė purvynėlin,
Ir pamynė čebatėliu.
Kai parnešė vandenėlio,
Ir nerado vainikėlio.
— Vai motule, vai širdele,
Ar nematei, kas čia buvo,
Kas čia buvo, kas vaikščiojo, 
Kas paėmė vainikėlį?
— Vai, aš mačiau, aš pažinau, 
Kas čia buvo, kas vaikščiojo,
Kas čia buvo, kas vaikščiojo, 
Kas paėmė vainikėlį.
Ir atė̂ o tavo mielas,
Ir paėmė vainikėlį.
Ir paėmė vainikėlį,
Ir nunešė savo šalin.
Ir nunešė savo šalin,
Ir numetė purvynėlin.
Ir numetė purvynėlin,
Ir pamynė čebateliu.
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VEDA MERGELĘ

Veda mergelę 
Tikri broleliai, 
Neša mergelė 
Pati rūteles.

Prašyk, mergele, 
Mamutę savo, 
Kad tau supintų 
Rūtų vainiką.

Sėskis,' mergele, 
Krikšto suolelin, 
Dėki rūteles
Vidun stalelio.

Prašyk, dukrele, 
Savo mamutę, 
Kad neįpintų 
Vargios rūtelės,

Kad tu nevargtum 
Visą viekelį,
Kad tik išvargtum 
Šį vakarėlį,
Šį vakarėlį 
Už tėvo stalo.
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O KO LIŪDI, SESELE, KO LIŪDI

— O ko liūdį, sesele, ko liūdi,
O ko liūdi, jaunoji, ko liūdi:
Ar ne tavo pirmos dienelės,
Ar ne tavo jaunasis bernelis?

— Kad ir mano pirmos dienelės, 
Kad ir mano jaunasis bernelis, 
Gaila mano širdužei, gaila
Nuo močiutės šaltn sau išeiti.

Išein mūsų seselė iš daržo, 
Išsineša vainikėlį rankoj:
— Vainikėli žaliųjų rūtelių,
Ar tu eisi su manimi drauge?
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— Aš papratęs su tavimi eiti, 
Su tavimi kelužį keliauti,
Kai tu sėsi už balto stalelio,
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės.

Kai tu sėsi už balto stalelio,
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės, 
Kai nuimsi ant baltų rankelių, 
Sugraudinsiu seselės širdelę.
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ANT ATEINA, ANT ATEINA

Ant ateina, ant ateina 
Mergelė iš daržo, 
Atsineša atsineša 
Vainikėlį rankoj.

— Vainikėli, vainikėli 
Žaliųjų rūtelių, 
Kaspinėli, kaspinėli 
Žaliųjų šilkelių,

Ar tu eisi, ar tu eisi 
Su manim į draugę, 
Ar padėsi, ar padėsi 
Kelelį keliauti,
Ar padėsi, ar padėsi 
Tą vargelį vargti?

— Aš papratęs, aš papratęs 
Kelelį keliauti,
Aš papratęs, aš papratęs 
Tą vargelį vargti.

Kai tu eisi, kai tu eisi 
Į aukštą svirnelį,
Neškis mane, neškis mane 
Už gelsvų kaselių.

Kai tu eisi, kai tu eisi 
Už balto stalelio,
Padėk mane, padėk mane 
Pas žalią rūtelę. 
Paklausysiu, paklausysiu, 
Ką rūtelės kalba.

Šneka k&lba, šneka kalba 
Žaliosios rūtelės: 
Netropijo, netropijo 
Seselė bernelio,
Patrotijo, patrotijo 
Rūtų vainikėlį.
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AŠ UŽSIKĖHAU

Aš užsikėliau 
Nedėlėlės rytelį,
Aš nusiprausiau 
Savo baltai burnelę.
Aš nusiprausiau 
Savo baltai burnelę 
Ir apsivilkau 
Baltaisiais marškinėliais,
Ir aš išėjau
Ant tėvulio dvarelio,
Ir pasirėmiau 
Ant rūtelių darželio,
Ir pasirėmiau 
Ant rūtelių darželio,

Ir apsiliejau '
Gailiojom ašarėlėm:
— Rūtele mano,
Tu, rūtele žalioji, 
Vai, kas nuskynė 
Mano žalią rūtelę?
Vai, kas nuskynė 
Mano žalią rūtelę, 
Vai, kas nupynė 
Rūtelių vainikėlį?
— Sesulė skynė 
Tavo žalią rūtelę, 
Martelė pynė 
Rūtelių vainikėlį!
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IR ATĖJO SUBATĖLĖ

Ir atėjo subatėlė,
Ir atėjo subatėlė,—
Pintuvėlių vakarėlis, 
Pintuvėlių vakarėlis.
Sodin mane į kraselę,
Sodin mane į kraselę,
Šukuoj gelsvąsias kaseles, 
Šukuoj gelsvąsias kaseles,
Įpin raudoną stančkelę,
Įpin raudoną stančkelę,

Priduod šviesų veidrodėlį, 
Priduod šviesų veidrodėlį,
Įseg rūtų vainikėlį,
Įseg rūtų vainikėlį.
— Atsisveikink, mergužėle. 
Atsisveikink, mergužėle:
Baigias-tavo jaunystėlė, 
Baigias tavo jaunystėlė,
Baigias tavo jaunos dienos. 
Baigias tavo jaunos dienos,

Džiaugias visi, kožnas vienas, - 
Džiaugias visi, kožnas vienas.
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O! TU, KASELE

Oi tu, kasele,
Šilkų saujele, 
N'ilgai dryksosi 
Per liemenėlį, 
N'ilgai dryksosi 
Per liemenėlį:

Šį vakarėlį 
Per vakarėlį,
Rytoj rytelį 
Ik pusrytėlių,
Rytoj rytelį 
Ik pusrytėlių.

Išpins kaselę, < 
Barstys rūtelę, 
Skirs mane jauną 
Nuo motinėlės, 
Skirs mane jauną 
Nuo motinėlės.

Skirs mane jauną 
Nuo motinėlės 
Kaip žalią rūtą 
Nuo lelijėlės,
Kaip žalią rūtą 
Nuo lelijėlės.

— Berneli mano, 
Mano jaunasai, 
Mokėjai loti
Ir privilioti, 
Mokėjai loti 
Ir privilioti,

Mokėjai loti 
Ir priviloti,
Dabar mokėki 
Mane pagerbti, 
Dabar mokėki 
Mane pagerbti.

— Mergele mano, 
Mano jaunoji,
Ne visur sodai, 
Ne obuolėliai,
Ne visur sodai, 
Ne obuolėliai.

Ne visur sodai, 
Ne obuolėliai,
Ne vis, mergele, 
Meilūs žodeliai, 
Ne vis, mergele, 
Meilūs žodeliai.

Nukris nuo medžių 
Žali lapeliai, 
Prapuls, mergele, 
Meilūs žodeliai, 
Prapuls, mergele, 
Meilūs žodeliai.
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SKRENDA VANAGAS

Skrenda vanagas, 
Skrenda vanagas, 
Skrenda vanagas 
Per epušyną, 
Skrenda vanagas 
Per epušyną.

Tam epušyne, 
Tam epušyne, 
Tam epušyne 
Bėga upelė,
Tam epušyne 
Bėga upelė.

Ant tos upelės, 
Ant tos upelės, 
Ant tos upelės 
Sukas verpetas, 
Ant tos upelės 
Sukas verpetas.

Ant to verpeto, 
Ant to verpeto, 
Ant to verpeto 
Stovi krėslelis, 
Ant to verpeto 
Stovi krėslelis.

Ant to krėslelio, 
Ant to krėslelio, 
Ant to krėslelio 
Sėdi mergelė,
Ant to krėslelio 
Sėdi mergelė.

Sėdi mergelė,
Sėdi mergelė,
Sėdi mergelė,
Galvą šukuoja,
Sėdi mergelė,
Galvą šukuoja.

Galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja, 
Plaukus laiduoja. 
Galvą šukuoja, 
Plaukus laiduoja.

Plaukus laiduoja. 
Plaukus laiduoja. 
Plaukus laiduoja, 
Taip gailiai verkia 
Plaukus laiduoja, 
Taip gailiai verkia

Nėr man motulės. 
Nėr man motulės. 
Nėr man motulės 
Kraiteliui krauti, 
Nėr man motulės 
Kraiteliui krauti.

Nėr man tėvelio. 
Nėr man tėvelio. 
Nėr man tėvelio 
Dalelei skirti,
Nėr man tėvelio 
Dalelei skirti.
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Nėr man broliuko, 
Nėr man broliuko, 
Nėr man broliuko 
Lauku lydėti,
Nėr man broliuko 
Lauku lydėti.

Nėr man sesulių, 
Nėr man sesulių, 
Nėr man sesulių 
Saly sėdėti,
Nėr man sesulių 
Šaly sėdėti.

Saulė motulė, 
Saulė motulė, 
Saulė motulė 
Kraitelį krovė, 
Saulė motulė 
Kraitelį krovė.

Mėnuo tėvelis, 
Mėnuo tėvelis, 
Mėnuo tėvelis 
Dalelę skyrė, 
Mėnuo tėvelis 
Dalelę skyrė.

Sietyns brolelis, 
Sietyns brolelis, 
Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo, 
Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo.

Žvaigždės seselės, 
Žvaigždės seselės, 
Žvaigždės seselės 
Saly sėdėjo, 
Žvaigždės seselės 
Šaly sėdėjo.
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OI, ŽYDĖK ŽYDĖK

— Oi, žydėk žydėk, 
Sausa obelėle,
Oi, žydėk žydėk, 
Sausa be lapelių,
Oi, žydėk žydėk,
Sausa be lapelių.

— Oi, kaip man žydėt, 
Sausai obelėlei,
Oi, kaip man žydėt 
Sausai be lapelių,
Oi, kaip man žydėt 
Sausai be lapelių?

Kas man išsprogins 
Žaliuosius lapelius,
Oi, kas man sukraus 
Raudonus žiedelius,
Oi, kas man sukraus 
Raudonus žiedelius?

— Vėjelis supūs 
Žaliuosius lapelius, 
Saulutė sukraus 
Raudonus žiedelius, 
Saulutė sukraus 
Raudonus žiedelius.

— Oi, tekėk tekėk, 
Jauna mergužėle,
Oi, tekėk tekėk,
Jauna be tėvelių,
Oi, tekėk tekėk,
Jauna be tėvelių.

— Oi, kaip man' tekėt, 
Jaunai mergužėlei,
Oi, kaip man tekėt * 
Jaunai be tėvelių,
Oi, kaip man tekėt 
Jaunai be tėvelių?

Oi, kas man gi duos 
Didį pasogėlį,
Oi, kas man sukraus 
Didelį kraitelį,
Oi, kas man sukraus 
Didelį kraitelį?

— Mėnulis duos 
Didį pasogėlį,
Saulutė sukraus 
Didelį kraitelį,
Saulutė sukraus 
Didelį kraitelį.
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AS ATSISAKIAU SAVO MOČIUTEI

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.

Prisišiūravau baltų stalelių,
Jau prisišlaviau kiemo vejelės.

Jau gana klausiau savo močiutės, 
Jau reikia klausyti ir anytėlės.

Jau prisigrėbiau lankų šienelio, 
Prisinešiojau naujų grėblelių.

O vainikėli žalių rūtelių,
N'ilgai žaliuosi ant mano galvelės!
Mano kaselės žalių šilkelių,
Jau neblizgėste, saulei kaitinant!
Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Nesiskirste, 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 kabėste, mane virkdyste!
Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėste ir berūdyste!
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SIUNTĖ MANE MOTULĖ

Siuntė mane motulė, 
Siuntė mane širdelė 
Žalion girion riešutaut,

Žalion girion riešutaut, 
Žalion girion riešutaut, 
Pakraštėliais pauogaut.

Riešutėlių neradau, 
Riešutėlių neradau,
O uogelių nerinkau.

Aš namopi parėjau,
Aš namopi parėjau — 
Ulytelės nušluotos,

Ulytėlės nušluotos, 
Ulytėlės nušluotos, 
Baltais perlais barstytos,

Baltais perlais barstytos, 
Baltais perlais barstytos, 
Žaliom rūtom kaišytos.

Aš įėjau klėtelėn,
Aš įėjau klėtelėn, 
Atsisėdau už skobnių.

Atsisėdau už skobnių, 
Atsisėdau už skobnių 
Ir pasrėmiau ant rankų,

Ir pasrėmiau ant rankų, 
Ir pasrėmiau ant rankų, 
Ir paklausiau motulės:

— Oi motule širdele,
Oi motule širdele,
Kokia nūnai dienelė?

Kokia nūnai dienelė, 
Kokia nūnai dienelė, 
Kad nuvyto rūtelė,

Kad nuvyto rūtelė,
Kad nuvyto rūtelė 
Ir nukrito lapeliai?

— Oi dukrele jaunoji, 
Oi dukrele jaunoji, 
Prieš ta didį vargelį,

Prieš ta didį vargelį, 
Prieš ta didį vargelį 
Ir sunkiąją buitelę!

338



*338

KO LIŪDIT, BROLIUKAI

_Ko liūdit, broliukai,
Kodėl negiedat,
Ko liūdit, broliukai, 
Kodėl negiedat,
Ko sėdit už stalelio,
Ko rymot ant rankelių?

— Ko liūdit, seselės, 
Kodėl negiedat,
Ko liūdit, seselės,
Kodėl negiedat,
Ko rymot ant rankelių, 
Ko žiūrit per langelį?

— O ko mes giedosim, 
Ko linksmi būsim,
O ko mes giedosim,
Ko linksmi būsim: 
Turim kalne iškadą, 
Kalnely iškadėlę.

— O ko mes giedosim, 
Ko linksmos būsim,
O ko mes giedosim, 
Ko linksmos būsim: 
Turim darže iškadą, 
Daržely iškadėlę.

Seredos dienelę,
Per pačius pietus, 
Seredos dienelę,
Per pačius pietus,
Kirto ledai rugelius, 
Laužė vėjas kvietelius.

Subatos dieną,
Per pačius pietus, 
Subatos dieną,
Per pačius pietus, 
Kirto ledai rūtelę, 
Laužė vėjas roželę.

O mes, jaunieji,
Vos susilaikėm,
O mes, jaunieji,
Vos susilaikėm 
Už baltųjų rugelių, 
Už geltonų kvietelių.

O mes, sesutės,
Vos susilaikėm,
O mes, sesutės,
Vos susilaikėm 
Už žaliosios rūtelės, 
Už raudonos roželės.
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PAS MANO TĖVELĮ

Pas mano tėvelį 
Trys rūtų darželiai — 
Visuose trijuose 
Gegutė kukavo, 
Visuose trijuose 
Gegutė kukavo.

Ne gegutės balsas,
Ne girios paukštelio — 
Labai gailiai verkė 
Motulės dukrelė,
Labai gailiai verkė 
Motulės dukrelė.

Labai gailiai verkė,
Su rūta kalbėjo:
— Vai rūta rūtele, 
Rūtele žalioji,
Vai rūta rūtele,
Rūtele žalioji,

Vai rūta rūtele,
Rūtele žalioji,
Jau daugiau nesėsiu 
Nuo šio rudenėlio,
Jau daugiau nesėsiu 
Nuo šio rudenėlio.

Jau daugiau nesėsiu 
Nuo šio rudenėlio, 
Daugiau nenešiosiu 
Nuo šios nedėlėlės, 
Daugiau nenešiosiu 
Nuo šios nedėlėlės.

Paliksiu rūtelę 
Jaunesnei seselei — 
Mokėki, sesute,
Rūtą šėnavoti, 
Mokėki, sesute,
Rūtą šėnavoti.

Palaistyk rūtelę 
Rytą vakarėlį, 
Pranešiok rūtelę 
Šventoj nedėlėlėj, 
Pranešiok rūtelę 
Šventoj nedėlėlėj.

Pas mano tėvelį 
Trys naujos stonelės 
Visose trijose 
Sakalai ulbavo, 
Visose trijose 
Sakalai ulbavo.

Ne sakalo balsas,
Ne girios paukštelio 
Labai gailiai verkė 
Tėvelio sūnelis,
Labai gailiai verkė 
Tėvelio sūnelis.

Labai gailiai verkė, 
Su žirgu kalbėjo:
— Vai žirge žirgeli, 
Žirge juodbėrėli,
Vai žirge žirgeli, 
Žirge juodbėrėli,
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Vai žirge žirgeli, 
Žirge juodbėrėli,
Jau daugiau nešersiu 
Nuo šio rudenėlio, 
Daugiau nejodysiu 
Nuo šios nedėlėlės.

Paliksiu žirgelį 
Jaunesniam broleliui 
Mokėki, berneli, 
Žirgą šėnavoti, 
Mokėki, berneli, 
Žirgą šėnavoti.

Pašerki žirgelį 
Rytą vakarėlį, 
Prajodyk žirgelį 
Vėlai vakarėlį, 
Pra jodyk žirgelį 
Vėlai vakarėlį.

*340

DAINUOKIT, MERGELĖS

Dainuokit, mergelės, 
Ko nedainuojat,
Ko veizit į mane 
Rūpestingą,
Ko veizit į mane 
Rūpestingą?

Aš turiu širdelėj 
Rūpestėlį,
Rūtelių daržely 
Iškadėlę,
Rūtelių daržely 
Iškadėlę.

Rūtelės nesėtos, 
Neravėtos,
Vainikas nepintas,

Nedėvėtas, 
Vainikas nepintas, 
Nedėvėtas.

Nesėsiu rūtelių, 
Neravėsiu, 
Nepinsiu vainiko, 
Nedėvėsiu, 
Nepinsiu vainiko, 
Nedėvėsiu.

Pasėsiu linelius, 
Tuos ravėsiu, 
Išausiu drobelę,
Tą dėvėsiu,
Išausiu drobelę,
Tą dėvėsiu.
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ANT DIDŽIO DVARELIO

Ant didžio dvarelio 
Rūtelių darželis, 
Rūtelių daržely 
Aukselio krėslelis.
Aukselio krėslely 
Bernelis sėdėjo,
Su jauna mergele 
Žodelį kalbėjo,
Su jauna mergele 
Žodelį kalbėjo,
Nuo baltų rankelių 
Žiedelį viliojo:
— Mergužėle mano, 
Balta lelijėle,
Ar eisi, mergele,
Į mano dvarelį?
— Bernužėli mano, 
Baltas dobilėli, 
Pasiklausk tėvelio, 
Senos motinėlės, —
Ar velys tėveliai 
Man už tavęs eiti, 
Ar velys broleliai 
Žiedelį mainyti.
Pasiklausk, berneli, 
Jaunesnės seselės, 
Ar velys seselė 
Į darželį eiti.

Pasiklausk, berneli, 
Žaliosios rūtelės,
Ar velys rūtelė 
Į darželį eiti,
Ar velys rūtelė 
Viršūnėlę laužti,
Ar velys rūtelė 
Vainikėlį pinti.
— Oi tu, mergužėle, 
Balta lelijėle,
Kad mano dvarely 
Gražesni darželiai. —
Lankysi rūtelę 
Kas mielą dienelę, 
Laistysi rūtelę 
Žaliuoju vyneliu.
— Oi tu, bernužėli, 
Baltas dobilėli,
Jau aš nevaikščiosiu 
Po rūtų darželį.
Oi, tai aš nesėsiu 
Žaliosios rūtelės,
Jau aš nelaistysiu 
Žaliuoju vyneliu.
Tai aš jau nesėsiu 
Žaliosios rūtelės,
Tai aš nesipinsiu 
Rūtų vainikėlio.

Jau aš patrotijau 
Savo gražumėlį, 
Jau aš pražudinau 
Rūtų vainikėlį.
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OI RŪTA RŪTYTE

*341

Oi rūta rūtyte,
Rūtele žalioji,
Ko nuvytai, rūtytėle, 
Žalia bebūdama,
Ko nuvytai, rūtytėle, 
Žalia bebūdama?

Nematei pulkelio 
Nei jauno bernelio,— 
Ko nuliūdai, sesutyte, 
Jauna bebūdama.
Ko nuliūdai, sesutyte, 
Jauna bebūdama?

Nematei šaltelio 
Nei šalto vėjelio,— 
Ko nuvytai, rūtytėle, 
Žalia bebūdama,
Ko nuvytai, rūtytėle, 
Žalia bebūdama?

Užeis tau pulkelis 
Ir jaunas bernelis — 
Paims tave, išveš tave 
Svetimon šalelėn, 
Paims tave, išveš tave 
Svetimon šalelėn.

Užeis tau šaltelis 
Ir šaltas vėjelis —
Nupūs tavo, nukrės tavo 
Geltonus žiedelius,
Nupūs tavo, nukrės tavo 
Geltonus žiedelius.

Svetimoj šalelėj 
Nerami vietelė — 
Netropysi, sesutyte, 
Šeimynos budinti, 
Netropysi, sesutyte, 
Šeimynos budinti.

Oi sese sesute,
Sesute jaunoji,
Ko nuliūdai, sesutyte, 
Jauna bebūdama,
Ko nuliūdai, sesutyte, 
Jauna bebūdama?

Kukuosi, sesute, 
Kaip pilka gegutė, 
Neužgirs tėvelis 
Nei miela motutė, 
Neužgirs tėvelis 
Nei miela motutė.

Plauksi mareles, 
Šauksi tėvelį,
O mielą motulę 
Per visą amželį, 
O mielą motulę 
Per visą amželį.
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CM TU, RŪTELE

— Oi tu, rūtele,
Tu, žalioji,
Oi, ko nuvytai 
Darželėly,
Oi, ko nuvytai 
Darželėly,
Oi, kam apleidai 
Viršūnėlę?
— Kaip man nenuvyst 
Darželėly,
Kaip man neapleist 
Žalias laiškelis:

Skynė sesulė 
Viršūnėlę,
Pynė sesulė 
Vainikėlį,
Pynė sesulė 
Vainikėlį,
Segė broleliui 
Į kepurę,
Metė brolelis 
Purvynėlin,
Tapino žirgai 
Kanopėlėm.

— Oi tu, mergele, 
Tu, jaunoji,
Oi, ko nuliūdai 
Pas motulę,
Oi, ko nuliūdai 
Pas motulę,
Oi, kam apleidai 
Baltas rankeles?
Kaip man nenuliūst 
Pas motulę:
Žada motulė 
Toli nuduot,

Žada motulė 
Toli nuduot 
Už to bernelio 
Nežinomo.
Aš to bernelio 
Nė nežinau,
Keleliu einant 
Nepatikau,
Baltos rankelės 
Jam nedaviau,
Su juo žodelio 
Nekalbėjau.
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O! TU, RŪTA RŪTA

— Oi tu, rūta rūta, 
Rūtele žalioji,
Kodėl nežaliuoji 
Žiemą vasarėlę,
Kodėl nežaliuoji 
Žiemą vasarėlę?

— Oi, kaip aš žaliuosiu 
Žiemą vasarėlę,— 
Nešėjo sesutė
Ten, kur aš norėjau, 
Nešėjo sesutė 
Ten, kur aš norėjau.

Tik sesutė sėjo 
Aukštuose kalnuose, 
Aukštuose kalnuose, 
Tuose dirvonuose, 
Aukštuose kalnuose, 
Tuose dirvonuose.

Nei vėjelis pūtė,
Nei lietutis lijo,
Nei skaitrioj saulelė 
Niekad neužėjo,
Nei skaitrioj saulelė 
Niekad neužėjo.

— Oi tu, sesut sesut, 
Sesute jaunoji,
Kodėl netekėjai
Šitą rudenėlį,
Kodėl netekėjai 
Šitą rudenėlį?

— Oi, kaip aš tekėsiu 
Šitą rudenėlį,— 
Nedavė močiutė,
Už ko aš norėjau, 
Nedavė močiutė,
Už ko aš norėjau.

Tik močiutė davė 
Už šeimos bernelio, 
Už šeimos bernelio, 
Už to laidokėlio,
Už šeimos bernelio, 
Už to laidokėlio.

Jis nemoka arti 
Nei šienelio piauti, 
Nei plieno dalgelio 
Rankelėn paimti,
Nei plieno dalgelio 
Rankelėn paimti.

Jis tik moka gerti, 
Gerti uliavoti,
O parėjęs namo, 
Mane muštravoti,
O parėjęs namo, 
Mane muštravoti.

Mane muštravojo, 
Šeimynėlę barė, 
Šeimynėlę barė,
Iš namų išvarė, 
Šeimynėlę barė,
Iš namų išvarė.
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ŽALIOJE GIRELĖJ

Žalioje girelėj 
Tamsioje naktelėj 
Nė žinelės nežinojau, 
Kur mano mergelė, 
Nė žinelės nežinojau, 
Kur mano mergelė.

Už stalo sėdėjau,
Pro langą žiūrėjau —
Šoka trempia jaunuomenė, 
Ak, ir man pagailo,
Šoka trempia jaunuomenė, 
Ak, ir man pagailo.

Kad ir nežinojau,
Ale aš nujojau,— 
Užsisėdau už stalelio 
Su savo mergele, 
Užsisėdau už stalelio 
Su savo mergele.

Šokit, šokėjėliai, 
Griežkit, griežėjėliai,
O aš, viena mergužėlė, 
Aš be vainikėlio,
O aš, viena mergužėlė, 
Aš be vainikėlio.

*346

PER ŠILELĮ JOJAU

Per šilelį jojau, 
Šile šieną pioviau, 
Šilo vidurėly 
Šienelį sukroviau.

Pavyto šienelis, 
Pavargo žirgelis — 
Kaip aš benujosiu 
Pas savo mergelę?

Per ulyčią jojau — 
Ulyčia skambėjo, 
Tėtušio kiemely 
Panos tanciavojo.

Panos tanciavojo, 
Rūteles myniojo, 
Rūteles myniojo, 
Graudžiai ašarojo.

Neverki, mergele, 
Neliek ašarėlių,
Dėl svieto kalbelių 
Negadink akelių. *

*
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LENKIAU BIJŪNĖLĮ

Lenkiau bijūnėlį, 
Nepalenkiau,— 
Jau mūsų brolelis 
Pasirengė.

Tymelio balnelį 
Užsidėjo,
Aukso kamanėlėm 
Pasimovė.

Jau mūsų brolelis 
Pasirengė,
Juoda kepurėle 
Užsidėjo,

— Kur josi, broleli 
Dobilėli?
— Josiu pas panelę, 
Seserėle.

Juoda kepurėle 
Užsidėjo,
Aukso pentinėlius 
Nusišveitė,

Josiu pas panelę, 
Seserėle,
Rytoj bus šliūbelis 
Bažnytėlėj.

Aukso pentinėlius 
Nusišveitė,
Bėrąjį žirgelį 
Pasišėrę,

Jau mano panelė 
Parėdyta,
Šilkų kaspinėliai 
Prisagyti.

Bėrąjį žirgelį 
Pasišėrę, 
Tymelio balnelį 
Užsidėjo,

Jau žiba žiedeliai 
Ant rankelių, 
Tviska vainikėlis 
Ant galvelės.
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KELKtS, BROLELI, NEGULĖK

— Kelkis, broleli, negulėk 
Ir užsikėlęs nestovėk:
Oi, žvengia žvengia šyvas žirgelis 
Čy stojo abrakėlio,
Oi, žvengia žvengia šyvas žirgelis 
Čystojo abrakėlio.

— Oi, tegul šyvas pažvengia, 
Manęs, bernelio, palaukia,—
Oi, sega sega žalią rūtelę 
Prie juodo surdutėlio,
Oi, sega sega žalią rūtelę 
Prie juodo surdutėlio.

Aš, pro klėtelę eidamas,
Žemai galvelę lenkdamas, 
Atsisveikinau tėvą motulę 
Ir visą giminėlę,
Atsisveikinau tėvą motulę 
Ir visą giminėlę.

Aš, pro dvarelį eidamas,
Žemai galvelę lenkdamas, — 
Lenkiau galvelę pagal žemelę 
Broleliui ir sesulei,
Lenkiau galvelę pagal žemelę 
Broleliui ir sesulei.

Aš, pro dvarelį jodamas,
Graudžiai žirgelį bardamas,—
Oi, kad išėjo pulkas mergelių 
Su brangiais parėdėliais,
Oi, kad išėjo pulkas mergelių 
Su brangiais parėdėliais.
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Mano mergelė stovėjo,
Kaip darže rožė žydėjo,
Davė žodelį, baltą rankelę 
Ir aukselio žiedelį,
Davė žodelį, baltą rankelę 
Ir aukselio žiedelį.

— Vai tu, mergele, atsistok,
Į mane jauną nepristok:
Bars mane tėvas ir motinėlė — 
Tu esi siratėlė,
Bars mane tėvas ir motinėlė — 
Tu esi siratėlė.

— Vai tu, berneli, nebijok, 
Mano vargelio neatbok — 
Rašyk vardelį ir pavardėlę 
Tėvulio motinėlės,
Rašyk vardelį ir pavardėlę 
Tėvulio motinėlės. *

*349

ŠOK, ŽIRGELI, ŠOK, BĖRELI

— Šok, žirgeli, šok, bėreli, 
Kolei neženotas,
Kolei neženotas!

Kai parvešiu sau mergelę, 
^ada jau nešoksi,
T̂ada jau nešoksi —

Naujoj stoinioj nestovėsi, 
Avižų neėsi,
Avižų neėsi.

Išves tave į pūdymą,
Žalią žolę ėsi,
Žalią žolę ėsi.

Žalią žolę beėsdamas, 
Vandenėlį gersi, 
Vandenėlį gersi.
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ŠIĄ NAKTELĘ PER NAKTELĘ

Šią naktelę per naktelę 
Nemigau,
Su broleliu obelėlę 
Sodinau.

Tai tropijau adynėlę 
Pasodint,
Kad prigijo obelėlė 
Vyninė.

Žydėk žydėk, obelėle, 
Raudonai,
Nokink nokink obuolėlius 
Geltonai.

Asai bėgsiu per sodelį 
Tekina,
Pasilenksiu aš šakelę 
Lenkiamą.

Pasilenksiu aš šakelę 
Lenkiamą,
Nusiskinsiu obuolėlių 
Dvylika.

Aš klebonui obuolėlių 
Dvylika —
Man klebonas bernužėlį 
Mylimą.
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MOTULE MANO

— Motule mano, 
Širdele mano, 
Prikelk, motule, 
Anksti rytelį, 
Prikelk, motule, 
Anksti rytelį.

— Dukrele mano, 
Viešnele mano,
O ką darysi 
Anksti rytelį,
O ką darysi 
Anksti rytelį?

— Eisiu darželin, 
Skinsiu rūtelę, 
Skinsiu rūtelę, 
Risiu šluotelę, 
Skinsiu rūtelę, 
Risiu šluotelę.

Rišiu šluotelę, 
Šluosiu dvarelį, 
Šluosiu dvarelį,

Lauksiu bernelio, 
Šluosiu dvarelį, 
Lauksiu bernelio.

Dar nenušlaviau 
Pusės dvarelio — 
Jau užtekėjo 
Šviesi saulelė,
Jau užtekėjo 
Šviesi saulelė.

Atjoj bernelis 
Žaliu laukeliu, 
Atneš žiedelį 
Ir vainikėlį,
Atneš žiedelį 
Ir vainikėlį.

Ačiū motulei,
Kad užauginai, 
Sunkius vargelius 
Vargt išmokinai, 
Sunkius vargelius 
Vargt išmokinai.
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OI, TAI GRAŽIAI DŪZGIA

Oi, tai gražiai dūzgia 
Sode bitinėiis,
Oi, tai gražiai žydi 
Šile putinėlis.

Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis,
Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis.

— Užjokim, broleliai, 
Nors pas tėvužėlį, 
Broleliai raiteliai,
Nors pas tėvužėlį!

— Nei aš patsai josiu, 
Nei pulkelio leisiu, 
Nei bėrą žirgelį 
Tenai turbavošiu.

Oi, tai gražiai dūzgia 
Sode bitinėlis,
Oi, tai gražiai žydi 
Šile putinėlis.

Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis,
Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis.

— Užjokim, broleliai, 
Nors pas motinėlę, 
Broleliai raiteliai, 
Nors pas motinėlę!

— Nei aš patsai josiu, 
Nei pulkelio leisiu,
Nei bėro žirgelio 
Ten užturbavosiu.

Oi, tai gražiai dūzgia 
Sode bitinėlis,
Oi, tai gražiai žydi 
Šile putinėlis.

Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis,
Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis.

— Užjokim, broleliai, 
Nors pas brolužėlį, 
Broleliai raiteliai,
Nors pas brolužėlį!

— Nei aš patsai josiu, 
Nei pulkelio leisiu, 
Nei bėro žirgelio 
Ten užturbavosiu.

Oi, tai gražiai dūzgia 
Sode bitinėlis,
Oi, tai gražiai žydi 
Šile putinėlis.

Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis,
Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis.
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— Užjokim, broleliai, 
Nors pas sesužėlę, 
Broleliai raiteliai,
Nors pas sesužėlę!

— Nei aš patsai josiu, 
Nei pulkelio leisiu, 
Nei bėro žirgelio 
Ten užturbavosiu:

Ten nėra seklyčių 
Nei margų lovelių, 
Dėl jaunų svetelių 
Puikių paduškėlių,

Dėl bėro žirgelio 
Grynų avižėlių,
Dėl tymo balnelio 
Nėr pravarinėlių.

Oi, tai gražiai dūzgia 
Sode bitinėlis,
Oi, tai gražiai žydi 
Šile putinėlis.

Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis,
Oi, tai gražiai jojo 
Brolelių pulkelis.

— Užjokim, broleliai, 
Nors pas mergužėlę, 
Broleliai raiteliai, 
Nors pas mergužėlę!

— Tai aš patsai josiu 
Ir brolelius leisiu,
Tai bėrus žirgelius 
Ten užturbavosiu:

Ten yra seklyčios 
Ir margos lovelės, 
Dėl jaunų svetelių 
Puikios paduškėlės,

Dėl bėrų žirgelių 
Grynos avižėlės,
Dėl tymų balnelių 
Yr pravarinėlės.
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ĄŽUOLĖLĮ GARBUONĖLI

— Ąžuolėli garbuonėli, 
Nestovėki prie kelelio,

Nestovėki prie kelelio, 
Nesiūbuoki į šakelę:

Atapučia šiaurus vėjas — 
Išpūs tave iš šaknelių,

Išpūs tave iš šaknelių, 
Nulauš tavo viršūnėlę,

Nulauš tavo viršūnėlę, 
Nubrauks tavo žalius lapus,

Nubrauks tavo žalius lapus, 
Nurinks tavo saldžias uogas.

— Aš jo šiauraus nesibijau — 
Aš šakneles prigydysiu,

Aš šakneles prigydysiu,
Aš lapelius išsproginsiu,

Aš lapelius išsproginsiu, 
Saldžias uogas išnokinsiu.

— Tu, mergele, tu, jaunoji, 
Nesėdėki už skobnelių,

Nesėdėki už skobnelių, 
Nerymoki ant rankelių:

Atajoja raitų pulkas,
Visi raiti šaudydami,

Visi raiti šaudydami,
Tiktai vienas tykiai joja.

Tiktai vienas tykiai joja,— 
Tai jis neša vainikėlį.

Taršys tavo gelsvą kasą, 
Mėtys tavo žalią rūtą,

Mėtys tavo žalią rūtą, 
Maustys tavo aukso žiedą.

— Aš tų raitų nesibijau — 
Aš kaselę sušukuosiu,

Aš kaselę sušukuosiu 
Ir rūtelę užsikišiu,

Aš rūtelę užsikišiu,
Aukso žiedais užsimausiu.
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AUŠT AUŠTRELĖ, TEK SAULELĖ

Aušt auštrelė, tek saulelė 
Per žalią girelę,
Per žalią girelę.

Ir atjoja bernužėliai 
Iš svetimos šalies,
Iš svetimos šalies.

Ir išeina mergužėlė 
Iš aukštos klėtelės,
Iš aukštos klėtelės.

— Nedundinkit, vaikinukai,— 
Dar tėveliai miega,
Dar tėveliai miega.

— Bepig jūsų tėvužėliam 
Klėtelėj miegoti,
Klėtelėj miegoti.

Vargas mumi, bernužėliam, 
Zirgeliuos sėdėti,
Zirgeliuos sėdėti:

Šąla kojos kilpelėse,
Rankos kamanose,
Rankos kamanose.

Apšarmojo rūtų kvietkas 
Mum už kepurėlių,
Mum už kepurėlių.

— Aš jum duosiu žalias rūtas, 
Jum už kepurėlių,
Jum už kepurėlių.
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ATADULKSTA ATADULKSTA

Atadulksta atadulksta 
Svetima šalelė, lelijėlė!
Uždulkino uždulkino 
Uošvelio dvarą, lelijėlė!
Uošvelio dvarą, uošvelio dvarą, 
Ir rūtų darželį, lelijėlė!
Ir rūtų darželį, ir rūtų darželį, 
Mergelės kasą, lelijėlė!
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MANO TĖVELIO

Mano tėvelio 
Mūro dvareliai, 
Zerkoliniai langeliai, 
Zerkoliniai langeliai.
O po langeliu,
Po zerkoliniu,
Augo žalia alyva, 
Augo žalia alyva.
Oi, ir atjojo 
Jaunas bernelis 
Pas alyvų sodelį,
Pas alyvų sodelį.
Oi, ir pririšo 
Bėrą žirgelį 
Už alyvos šakelės, 
Už alyvos šakelės.
Žirgelis bistras, 
Alyva trapi —

Ir nulaužė šakelę,
Ir nulaužė šakelę.
Oi, barė barė 
Uošvis žentelį 
Už alyvos šakelę,
Už alyvos šakelę.
— Oi, cit, nebarki, 
Uošvi, žentelio 
Už alyvos šakelę,
Už alyvos šakelę.
Oi, atžels atžels 
Žalia alyva,
Žydės baltais žiedeliais, 
Žydės baltais žiedeliais.
Oi, žydės žydės 
Baltais žiedeliais, 
Nokins juodas uogeles, 
Nokins juodas uogeles.
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AR AŠ TAU, SESE, NESAKIAU

Ar aš tau, sese, nesakiau,
Ar tau žodelio netariau: 
Pašluok darželį subatoj,
Atjos bernelis nedėlioj.

Atjoja ponai septyni,
O jų tarnaičiai devyni, 
Atjoja šelmis bernelis — 
Kiek jis iškados padarys.

Pririšo žirgą prie tvoros,
Prie lelijėlės ir rūtos,— 
Pamuistė žirgas galvelę, 
Išlaužė uosio tvorelę.

Bėgsiu per kiemą šaukdama, 
Pas motinėlę verkdama:
— Motule mano mieloji, 
Vysta rūtelė žalioji.

— Laistyk rūteles vandeniu, 
O lelijėles vyneliu —
Atžels rūtelė iš šaknų,
O lelijėlė iš laiškų.
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KAM ŠĖREI ŽIRGELĮ

— Kam šėrei žirgelį, 
Ar josi?
Jei myli mergelę,
Ar imsi,
Jei myli mergelę,
Ar imsi?

— Jei šėriau žirgelį, 
Tai josiu,
Jei myliu mergelę, 
Tai imsiu,
Jei myliu mergelę, 
Tai imsiu.

Atjojo bernelis 
Nedėlioj,
Pririšo žirgelį 
Prie tvoros,
Pririšo žirgelį 
Prie tvoros.

Žirgelis palenkė 
Galvelę,
Išlaužė uosio 
Tvorelę,
Išlaužė uosio 
Tvorelę.

Išėjo mergelė 
Verkdama,
Bernelio žirgelį 
Bardama,
Bernelio žirgelį 
Bardama.

— Cit, neverk, mano 
Mergele,
Tai aš tau aptversiu 
Tvorelę,
Tai aš tau aptversiu 
Tvorelę.

Tai aš tau aptversiu 
Tvorelę,
Tada pasisėsi 
Rūtelių,
Tada pasisėsi 
Rūtelių.
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EI PUCDAME PUCDAMELI

Ei pučdame pučdamėli,
Gale lauko karčiamėlė,
Arielkėlė gardi.

Arielkėlės atsigėręs,
Kepurėlę pakylėjęs,
Josiu pas mergelę.

Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Žirgelio girdyti.

Ir prijojau ežerėlį,
Šį drumstąjį vandenėlį,— 
Negėrė žirgelis:

Iš kraštelio purvynėlis,
Vidurėly dumblynėlis,—
Negėrė žirgelis.

Jojau dieną, jojau naktį, 
Niekur, dievai, neprijojau 
Čysto vandenėlio.

Ir prijojau šaltinėlį,
Šį čystąjį vandenėlį,—
Tai gėrė žirgelis:

Iš kraštelio sidabrėlis,
Vidurėly vainikėlis,—
Tai gėrė žirgelis.

Kai prigirdžiau, dar gražesnis, 
Kai užsėdau, dar mandresnis,— 
Josiu pas mergelę.
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— Ai broliukai balandukai, 
Kai nujosi pas mergelę, 
Nebūk labai mandras:

Nekelk vartų iki galo, 
Neduok žirgui visą valią, 
Nevirkdink mergelės.

— Kelsiu vartus iki galo, 
Duosiu žirgui visą valią, 
Virkdinsiu mergelę.

Išein išein mergužėlė 
Iš rūtelių daržužėlio,— 
Labai graudžiai verkia:

— Nėra rūtų, nei ką skinti, 
Nei vainiko iš ko pinti,
Nei jaunų dienelių.
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GYSTA GAIDELIAI, RYLIUOJA

Gysta gaideliai, ryliuoja, 
Aušta aušrelė, švytruoja,
Ok, bėdos bėdos,
Vargai berneliui —
Reik joti,
Ok, bėdos bėdos,
Vargai berneliui —
Reik joti.

Per lauką jojau — dūmojau, 
Vartus prijojau — rymoj au: 
— Išeik, mergele,
Atkelk vartelius

Naujuosius,
Išeik, mergele,
Atkelk vartelius 
Naujuosius.

Sudirgo mano žirgelis 
Ir ant žirgelio balnelis, 
Sudirgo mano 
Brangios suknelės 
Dėl tavęs,
Sudirgo mano 
Brangios suknelės 
Dėl tavęs.
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Brolelio buvo žirgelis 
Ir ant žirgelio balnelis, 
Ne tavo buvo 
Brangios suknelės — 
Žyčytos,
Ne tavo buvo 
Brangios suknelės — 
Žyčytos.

*

*
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VAIKŠČIOJ VAIKŠČIOJ MERGELĖ PO DVARĄ

Vaikščioj vaikščioj mergelė po dvarą, 
Nėšio j jauna aukselio kubkelę 
Ir suklupo ant sausos nendrelės,
Ir sumušė aukselio kubkelę,
Ir paliejo žaliąjį vynelį.
Graudžiai barė močiutė dukrelę:
— Kam sumušei aukselio kubkelę,
Kam paliejai žaliąjį vynelį?
— Cit, nesibark, močiute širdele:
Aš šiandien į turgų važiuosiu,
Aš atpirksiu aukselio kubkelę,
Aš atpirksiu žaliąjį vynelį.
— Tai netiesa, jaunoji dukrele:
Jau tu šiandien į bažnyčią važiuosi.
Statys tavo gražų liemenėlį,
Išklaus tave viernųjų žodelių,
Mainys tavo aukselio žiedelį,
Užklės tavo žaliąją rūtelę.

_Tedirgsta tavo žirgelis
Ir ant žirgelio balnelis, 
Tedirgsta tavo 
Brangios suknelės 
Dėl manęs,
Tedirgsta tavo 
Brangios suknelės 
Dėl manęs.

*
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VAI AI AI DIEVULIAU

Vai ai ai dievuliau, 
Oi, kas tai yra,
Kad tėvas dukrelę 
Jau atsiveda,

Kad tėvas dukrelę 
Jau atsiveda 
Ir žalią rūtelę 
Jau atsineša?

— Oi žente ženteli, 
Žente sūneli, 
Paduodu rūtelę 
Už kamanėlių.

Paduodu rūtelę 
Už kamanėlių,
0 savo dukrelę 
Už prisiegėlę.

— Vai ai ai dievuliau,
01 kas tai yra,
Kad šiandien dienelė 
Nelinksma yra,

Kad iš vakarėlių 
Debesys kyla,
Ant žalios rūtelės 
Miglelė byra?

*363

PO BERŽYNĄ VAIKŠČIOJAU VAIKŠČIOJAU

Po beržyną vaikščiojau vaikščiojau,
Bėro žirgo ieškojau ieškojau,
Bėro žirgo ieškojau ieškojau.

Bėro žirgo neradau neradau,
Tik mergelę sutikau sutikau,
Tik mergelę sutikau sutikau.

— Labas rytas, mergele, mergele,
Ar nematei žirgelio, žirgelio,
Ar nematei žirgelio, žirgelio?

Ar nematei žirgelio, žirgelio 
Ir tyminio balnelio, balnelio,
Ir tyminio balnelio, balnelio?
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— Matyt mačiau žirgelį, žirgelį 
Savo tėvo stonelėj, stonelėj,
Savo tėvo stonelėj, stonelėj,

O tyminį balnelį, balnelį 
Savo tėvo svirnely, svirnely,
Savo tėvo svirnely, svirnely.

— Sakyk tiesą, mergele, mergele,
Ką padarė žirgelis, žirgelis,
Ką padarė žirgelis, žirgelis?

— Uosio tvorą išgriovė išgriovė,
Žalią rūtą išmynę išmynę,
Žalią rūtą išmynę išmynę,

Žalią rūtą išmynę išmynę,
Lelijėlę nukando nukando,
Lelijėlę nukando nukando.

— Sakyk tiesą, mergele, mergele,
Kiek kaštuoja kvietkeliai, kvietkeliai, 
Kiek kaštuoja kvietkeliai, kvietkeliai?

— Žalia rūta — trys šimtai, trys šimtai, 
Lelij ėlė — šimtelis, šimtelis.
Lelijėlė — šimtelis, šimtelis.

Dėk pinigus ant stalo, ant stalo,
Vesk žirgelį iš dvaro, iš dvaro,
Vesk žirgelį iš dvaro, iš dvaro.

Žvengė žirgas avižų, avižų,
Verkė bernas pinigų, pinigų,
Verkė bernas pinigų, pinigų.

Tai tau, šelmi, uliavot uliavot 
Ir žirgelio nedabot nedabot,
Ir žirgelio nedabot nedabot. *

*
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KUR GEGUŽĖLĖ, TEN SAKALĖLIS

Kur gegužėlė, ten sakalėlis,
Kur gegužėlė, ten sakalėlis.

Anys nuskrido vienan sodelin, 
Anys nuskrido vienan sodelin.

Anys sutūpė vienan medelin, 
Anys sutūpė vienan medelin.

Iš vieno lapo raselę gėrė,
Iš vieno lapo raselę gėrė.

Vieną giesmelę anys giedojo, 
Vieną giesmelę anys giedojo.

O kur mergelė, ten bernužėlis,
O kur mergelė, ten bernužėlis.

Anys važiavo vienan dvarelin, 
Anys važiavo vienan dvarelin.

Anys susėdo už vieno stalo, 
Anys susėdo už vieno stalo.

Iš vieno kubko vynelį gėrė,
Iš vieno kubko vynelį gėrė.

Vieną žodelį anys kalbėjo,
Vieną žodelį anys kalbėjo.
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SĖDI BROLIAI U2 STALELIO

Sėdi broliai už stalelio, 
Kaip dobilai žydi,
O seselė prie šalelės, 
Kaip darže rūtelė,
O seselė prie šalelės, 
Kaip darže rūtelė.

— Ak tu, sakai sakalėli, 
Tu, gražus paukšteli,
Kad aš tave parviliočiau 
Į savo svirnelį,
Kad aš tave parviliočiau 
Į savo svirnelį,

Ir prijojo pilnas kiemas 
Jaunųjų svetelių, 
Prisirišo svečiai žirgus 
Prie rūtų darželio, 
Prisirišo svečiai žirgus 
Prie rūtų darželio.

Tavo pilkas plunksnužėles 
Aukseliu barstyčiau,
Tave, raibą sakalėlį, 
Vyneliu girdyčiau,
Tave, raibą sakalėlį, 
Vyneliu girdyčiau.

Ir išlaužė uosio kuolus, 
Brolelio aptvertus, 
Išmyniojo žalias rūtas, 
Seselės pasėtas, 
Išmyniojo žalias rūtas, 
Seselės pasėtas.

— Viliok, pana, bernužėlį, 
Kuris tave myli,
O ne mane, sakalėlį — 
Gražųjį paukštelį,
O ne mane, sakalėlį — 
Gražųjį paukštelį.

Eina pana per kiemelį 
Į rūtų darželį —
Ir išgirdo sakalėlį 
Vyšnelių sodely,
Ir išgirdo sakalėlį 
Vyšnelių sodely.

Gale lauko žalia liepa —
Tai mano svirnelis,
Ant tos liepos ryto rasa — 
Tai mano vynelis,
Ant tos liepos ryto rasa — 
Tai mano vynelis.
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KO TAIP SMUTNAS

Ko taip smūtnas, 
Jaunas berneli, 
Ar tau netinka 
Jauna panelė?

Nesirūpinki, 
Jaunas berneli,— 
Turi panelę 
Kaip lelijėlę:
Su rūtų kvietku, 
Su vainikėliu,
Su aukso žiedu, 
Su galionėliu.

Iš patikimo 
Imi panelę,
Ne dėl pinigų 
Ir pasogėlės.

Ko taip smūtna. 
Jauna panele,
Ar tau netinka 
Jaunas bernelis?
Nesirūpinki, 
Jauna panele,— 
Turi bernelį 
Kaip ąžuolėlį.

367

O KO JŪS LIŪDIT

— O ko jūs liūdit, 
Jaunieji broleliai,
O ko rymot ant žirgelių 
Ir taip graudžiai verkiat?
— Kaip mes neverksim, 
Kaip mes neliūdėsim,
Kad čia nėr, nematyti, 
Kurios aš norėjau.
Kurios norėjau,
Širdelėj turėjau —
Antai sėdi už stalelio, 
Vainikėlį pina.
Šalia seselės 
Jaunos švogerkėlės —

Nesuleidžia manęs jauno 
Su jauna mergele.
Išsikalbėkit
Sau kojas rankeles,
O ne mane, bernužėlį. 
Nuo jaunos mergelės.
Jau sukalbėti 
Meilieji žodeliai 
Ir seniai jau sumainyti 
Aukselio žiedeliai.
Karčiamėlėj gėriau, 
Karčiamėlėj šokau, 
Karčiamėlėj su mergele 
Žodelį kalbėjau.
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OI, TOLI TOLI, U2 NEMUNĖLIO

Oi, toli toli, už Nemunėlio,
Stovi bernelis ant krantužėlio,
Stovi bernelis ant krantužėlio,
Stovi bernelis ant krantužėlio,
Jo kepurėlė ant šalužėlės,
Jo kepurėlė ant šalužėlės.
Kad aš žinočiau, kad mano būtų,
Tai persikelčiau per Nemunėlį 
Ir pataisyčiau jam kepurėlę.
— Oi, namo namo, jaunas berneli, 
Jau seniai laukia tavęs tėvelis,
Jau seniai laukia tavęs tėvelis.
— Laukia nelaukia —jau aš negrįšiu: 
Gana pridirbau sunkių darbelių
Ir prinešiojau plieno dalgelį.
Oi, toli toli, už Nemunėlio,
Stovi mergelė ant krantužėlio,
Stovi mergelė ant krantužėlio,
Stovi mergelė ant krantužėlio,
Jos vainikėlis ant šalužėlės,
Jos vainikėlis ant šalužėlės.
Kad aš žinočiau, kad mano būtų,
Tai persikelčiau per Nemunėlį 
Ir pataisyčiau jai vainikėlį.
— Oi, namo namo, jauna mergele, 
Jau seniai laukia tavęs motulė,
Jau seniai laukia tavęs motulė.
— Laukia nelaukia — jau aš negrįšiu: 
Gana pridirbau sunkių darbelių
Ir prisiaudžiau plonų drobelių.

* *
*
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LIOJ ŽALIA RŪTA

Lioj žalia rūta,
Rūtytėl žalioji!

— Lioj žalia rūta, 
Sesutyt jaunoji,

Lioj žalia rūta,
Gražus tavo vainikas,

Lioj žalia rūta,
Ant žiedelio nupintas.

Lioj žalia rūta,
Ar tu pati pynei?

Lioj žalia rūta,
Ar sesiules vadinai?

— Lioj žalia rūta!
Nei aš pati pyniau,

Lioj žalia rūta,
Nei sesiulių vadinau:

Lioj žalia rūta,
Man atsiuntė bernelis,

Lioj žalia rūta,
Iš svetimos šalelės,

Lioj žalia rūta,
Iš juodos žemelės.

*370

AUGO ANT KALNO BERŽELIS

Augo ant kalno berželis,
O po tuo berželiu bernelis.

Beržo lapeliai švytravo,
Berno kepurėlė širvavo.

— Panele mano jaunoji,
Ko tu taip liūdna vaikščioji?

Ar lauki kanklių skambančių,
Ar muzikėlių griežiančių?

— Nei laukiu kanklių skambančių, 
Nei muzikėlių griežiančių.
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Laukiu bernelio atjojant 
Ir vainikėlį atnešant.

Atjoj bernelis per lauką, 
Atneš vainikėlį ant rankų.

Aš to vainikėlio neimsiu 
Anei ant galvelės nedėsiu:

Tas vainikas pavaitintas, 
Vakar dienelę nupintas.

Prijojo kiemas vedlelių, 
Prileido sodą žirgelių.

Žirgai išųiynė vyšneles, 
Vedliai nuskynė rūteles.

Bėgsiu per kiemą tekina, 
Sakysiu močiutei verkdama.

— Nebėk per kiemą tekina, 
Nesakyk močiutei verkdama:

Atžels vyšnelės iš šaknų, 
Išsprogs rūtelės iš šakų.



Jaunosios atsisveikinimo 
dainos

*371

KO LIŪDI, SESUTE

— Ko liūdi, sesute, 
Ko neverki,
Ko savo močiutės 
Nevirkdini,
Ko savo močiutės 
Nevirkdini?

— Nusiverks močiutė 
Nevirkdinta,
Ankstuj; rytelį 
Atskeldama,
Ankstuj; rytelį 
Atskeldama,

Ankstuj; rytelį 
Atskeldama,
Jau savo dukrelės 
Nerasdama,
Jau savo dukrelės 
Nerasdama.

— Ko liūdi, sesute, 
Ko neverki,
Ko savo tėvelio

Nevirkdini,
Ko savo tėvelio 
Nevirkdini?

— Nusiverks tėvelis 
Nevirkdintas, 
Didžiąją dalelę 
Atskirdamas,
Didžiąją dalelę 
Atskirdamas.

— Ko liūdi, sesute, 
Ko neverki,
Ko savo sesulių 
Nevirkdini,
Ko savo sesulių 
Nevirkdini?

— Nusiverks sesulės 
Nevirkdintos,
Rūtelių darželin 
Išeidamos,
Rūtelių darželin 
Išeidamos,
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Rūtelių darželin 
Išeidamos,
Jau manęs jaunelės 
Nerasdamos,
Jau manęs jaunelės 
Nerasdamos.

— Nusiverks broliukai 
Nevirkdinti,
Lygiajan laukelin 
Išeidami,
Lygiajan laukelin 
Išeidami,

— Ko liūdi, sesute, 
Ko neverki,
Ko savo broliukų 
Nevirkdini,
Ko savo broliukų 
Nevirkdini?

Lygiajan laukelin 
Išeidami,
Jau manęs jaunelės 
Nerasdami,
Jau manęs jaunelės 
Nerasdami.
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NESIRŪPINK, MERGUŽĖLE

Nesirūpink, mergužėle,— 
Gerą vyrą gavai,
O jo, o jo jo,
Gerą vyrą gavai.

Nereiks tau, mergužėle. 
Nė žlugtelis skalbti,
O jo, o jo jo,
Nė žlugtelis skalbti.

Nereiks tau, mergužėle, 
Nė burnelė prausti,
O jo, o jo jo,
Nė burnelė prausti:

Išskalbs tau bernužėlis 
Ant tavo petelių,
O jo, o jo jo,
Ant tavo petelių.

įspraus tau bernužėlis 
Gailiom ašarėlėm,
O jo, o jo jo,
Gailiom ašarėlėm.

Nesirūpink, mergužėle, — 
Gerą vyrą gavai,
O jo, o jo jo,
Gerą vyrą gavai:

Nesirūpink, mergužėle, — 
Gerą vyrą gavai,
O jo, o jo jo,
Gerą vyrą gavai:

Nereiks tau, mergužėle, 
Galvelė šukuoti,
O jo, o jo jo,
Galvelė šukuoti.$
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Iššukuos tau bernužėlis 
Su savo nageliais,
O jo, o jo jo,
Su savo nageliais.

Nesirūpink, mergužėle, — 
Gerą vyrą gavai,
O jo, o jo jo,
Gerą vyrą gavai:

Nereiks tau, mergužėle, 
Nė aslelė šluoti,
O jo, o jo jo,
Nė aslelė šluoti.

Iššluos tau bernužėlis 
Su tavo plaukeliais,
O jo, o jo jo,
Su tavo plaukeliais.

*373

SVEIKINAM MES TAVE

— Sveikinam mes tave, 
Sesute jaunoji,
Kas gi tave pasodino 
Už balto stalelio,
Kas gi tave pasodino 
Už balto stalelio?

Ar tikras tėvelis,
Argi motinėlė,
Ar tikras brolelis,
Argi sesutėlė,
Ar tikras brolelis,
Argi sesutėlė?

— Nei tikras tėvelis, 
Anei motinėlė,
Nei tikrasis brolužėlis, 
Anei sesutėlė,
Nei tikrasis brolužėlis, 
Anei sesutėlė.

Mane pasodino 
Už balto stalelio 
Didieji vargeliai,

Gailios ašarėlės,
Didieji vargeliai,
Gailios ašarėlės.

— Žiūrėk, sesutėle, 
Žiūrėk pro langelį, 
Žiūrėk tujei pro langelį 
Į tiesų kelelį,
Žiūrėk tujei pro langelį 
Į tiesų kelelį.

Mažgi jau ateina 
Tikras tėvutėlis, 
Pasiramsčiuodamas 
Grabo lentužėlėm, 
Pasiramsčiuodamas 
Grabo lentužėlėm.

Sukvietei, sesule,
Didį bankietėlį —
Kodėl tujei nepakvietei 
Tikrų tėvutėlių,
Kodėl tujei nepakvietei 
Tikrų tėvutėlių? ^
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Kad būtų tėvelis,
Tikra motinėlė,
Būtų daug gi jau linksmesnis 
Šitas bankietėlis,
Būtų daug gi jau linksmesnis 
Šitas bankietėlis.

374

NESMUTNAI SĖDI, LEILINGAI

Nesmūtnai sėdi, leilingai, 
Negailiai verkia, leilingai. 
Gal tau nesgaili, leilingai, 
Jaunų dienelių, leilingai, 
Jaunų dienelių, leilingai, 
Mergų pulkelių, leilingai? 
Gal tau nusbodo, leilingai, 
Žaliosios rūtelės, leilingai, 
Gal tau pasdabojo, leilingai, 
Gailios ašarėlės, leilingai? 
Mergų suoleliai, leilingai, 
Rūtelėm sreigta, leilingai, 
Pėdeliais berta, leilingai. 
Marčių suoleliai, leilingai, 
Špilkelėm sreigta, leilingai, 
Ašarėlėm berta, leilingai. 
Sėskis, sesyte, leilingai,
Už balto stalelio, leilingai. 
Palenk galvelę, leilingai,

Žemiau kelelių, leilingai,
Ir paprašyki, leilingai,
Pilką gegelę, leilingai,
Kad prikeltų, leilingai, 
Tikruosius tėvelius, leilingai, 
Dėl ko, sesyte, leilingai, 
Taip užsirūstinai, leilingai, 
Ant tikrų tėvelių, leilingai, 
Kad neužsiprašei, leilingai, 
Ant šitų dienelių, leilingai? 
Ciuži tėveliai, leilingai,
Tau dalelę skiria, leilingai, 
Ciuži tėveliai, leilingai,
Ir stalely sėdi, leilingai,
Gal misli, sesyte, leilingai, 
Gal misli, sesyte, leilingai. 
Čionai, sesyte, leilingai,
Visi prietelėliai, leilingai.
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PALENKTA, RŪTELE

Palenkta, rūtele, 
Daugiau nežaliuosi, 
Tu, jauna mergele, 
Daugiau nedainuosi, 
Tu, jauna mergele, 
Daugiau nedainuosi.

Dainuot nedainuosi, 
Rūtelių neskinsi, 
Rūtelių neskinsi, 
Vainiko nepinsi, 
Rūtelių neskinsi, 
Vainiko nepinsi.

O aš, mergužėlė, 
Viečna siratėlė, — 
Neturiu tėvelio 
Anei motinėlės, 
Neturiu tėvelio 
Anei motinėlės.

Tik turiu sesulę 
Kaip girioj gegulę. 
— Išeiki, sesule,
Ant lygaus dvarelio, 
Išeiki, sesule,
Ant lygaus dvarelio.

Išeiki, sesule,
Ant lygaus dvarelio, 
Paklausyk, sesule,
Iš kur vėjas pučia, 
Paklausyk, sesule,
Iš kur vėjas pučia.

Ar iš rytų rytelių,
Ar iš vakarėlių,
Ar iš to šonelio,
Kur močiutė guli,
Ar iš to šonelio,
Kur močiutė guli.

— Anei iš rytų rytelių, 
Anei vakarėlių,
Tik iš to šonelio,
Kur močiutė guli,
Tik iš to šonelio,
Kur močiutė guli.

Ant močiutės kapo 
Rūtelės nedygo,
Rūtelės nedygo,
Tiktai žolynėliai, 
Rūtelės nedygo,
Tiktai žolynėliai.

Išdygo liepelė 
Devyniom šakelėm, 
Devyniom šakelėm 
Gegulei kukuoti, 
Devyniom šakelėm 
Gegulei kukuoti.
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SKOMELIAI UŽTIEST!, LEILINGA!

Skomeliai užtiesti, leilingai, 
Sveteliai pakviesti, meilingai.

Oi, tiktai nebėra, leilingai, 
Senosios motulės, meilingai.

Oi, aš paprašysiu, leilingai, 
Raibos gegužėlės, meilingai.

Oi, kad ji nulėktų, leilingai,
Ant aukšto kalnelio, meilingai.

Oi, kad ji nutūptų, leilingai, 
Žaliam beržynėly, meilingai.

Oi, kad užkukuotų, leilingai, 
Motulę budintų, meilingai.

Oi, kelkis, motule, leilingai,
Iš aukšto kalnelio, meilingai.
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OI, ŽENKLI ŽENKLI TA BESIEDČLČ

Oi, ženkli ženkli ta besiedėlė,
Kur tėvelių nėra.

Stalai užtiesti, svečiai pakviesti, — 
Nėr tikro tėvelio, nėr parėdkėlio.

Prašyk, sesyte, pilką gegutę,
Kad prikelt tėvelį.

Pilka gegutė — lengva slūgelė 
Dėl visų siratėlių.

Gegutė skraido, žemelę draipsto, 
Tėvelis nesikelia.

Aš rodąs būčia, kad prisikelčia, — 
Negaliu atsistot.

Kojos prikaltos klevo vageliais — 
Negaliu atsistot.

Rankos surištos šilko kasnykais — 
Negaliu pasispirt.

Širdis užmygta kietu akmeniu — 
Negaliu atsidust.

Akys apaugę žalia žolele —
Negaliu pražiūrėt. *

*
*

*
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NEI AŠ GI ŽINAU, NEI SUMANAU

Nei aš gi žinau, nei sumanau,
Kas man daryti, kas man paveikti: 
Ar man jaunutei užu stalo sėsti,
Ar man tėvelis į save kviesti?
— Išeik, tėveli, vidun pirkelės 
Ir nesukliudyk rūtų šakelės!
Pulsiu tėveliui žemiau kelelių, 
Gailiai verkdama, atsidusdama, 
Baltas rankeles palaužydama:
— Tėveli mano, brangusis mano,
Tu išparduok margus veršelius 
Ir išvaduok mane šį vakarėlį!
— Dukrele mano, viešnele mano, 
Kad išparduosiu margus veršelius, 
Neišvaduosiu tavęs šį vakarėlį.

Nei aš gi žinau, nei sumanau,
Kas man daryti, kas man paveikti: 
Ar man jaunajai užu stalo sėsti,
Ar man motulę į save kviesti?
— Išeik, motule, vidun pirkelės 
Ir nesukliudyk rūtų šakelės!
Pulsiu motulei žemiau kelelių, 
Gailiai verkdama, atsidusdama, 
Baltas rankeles palaužydama:
— Motule mano, brangioji mano,
Tu išparduok margas karveles
Ir išvaduok mane šį vakarėlį!
— Dukrele mano, viešnele mano, 
Kad išparduosiu margas karveles, 
Neišvaduosiu tavęs šį vakarėlį.

Nei aš žinau, nei sumanau,
Kas man daryti, kas man paveikti: 
Ar man jaunutei užu stalo sėsti,
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Ar man broliukas į save kviesti?
— Išeik, broliukai, vidun pirkelės 
Ir nesukliudyk rūtų šakelės!
Pulsiu broliukai žemiau kelelių, 
Gailiai verkdama, atsidusdama, 
Baltas rankeles palaužydama:
— Broliukas mano, svetelis mano, 
Tu išparduok širmus žirgelius
Ir išvaduok mane šį vakarėlį!
— Sesule mano, viešnele mano,
Kad išparduosiu širmus žirgelius, 
Neišvaduosiu tavęs šį vakarėlį.

Nei aš gi žinau, nei sumanau,
Kas man daryti, kas man paveikti: 
Ar man jaunutei užu stalo sėsti, 
Ar man sesytė į save kviesti?
— Išeik, sesule, vidun pirkelės 
Ir nesukliudyk rūtų šakelės!
Pulsiu sesutei žemiau kelelių, 
Gailiai verkdama, atsidusdama, 
Baltas rankeles palaužydama:
— Sesule mano, viešnele mano,
Tu išparduok baltus patalėlius 
Ir išvaduok mane šį vakarėlį!
— Sesule mano, viešnele mano, 
Kad išparduosiu baltus patalėlius, 
Neišvaduosiu tavęs šį vakarėlį.
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UŽTEKA SAULELĖ

Užteka saulelė 
Ant žalių medelių — 
Rengiasi sesulė 
Už stalelio sėsti, 
Rengiasi sesulė 
Už stalelio sėsti.

Rytoj rytelį 
Už stalelio sėsis, 
Rūtų vainikėlį 
Ant galvelės dėsis, 
Rūtų vainikėlį 
Ant galvelės dėsis.

— Išeik, sesule,
Nuo balto stalelio, 
Palenk galvelę 
Senai motinėlei, 
Palenk galvelę 
Senai motinėlei.

— Dėkui, motule 
Senagalvėle,
Kad man išnešiojai 
Ant baltų rankelių, 
Kad man išnešiojai 
Ant baltų rankelių.

— Nueik, sesule,
Ant aukšto kalnelio, 
Palenk galvelę 
Senam tėveliui, 
Palenk galvelę 
Senam tėveliui.

— Dėkui, tėveli 
Senagalvėli,
Kad man užugdei 
Ant didžio vargelio, 
Kad man užugdei 
Ant didžio vargelio.

— Nueik, sesule, 
Rūtelių darželin, 
Atsilankyk rūteles, 
Baltas lelijėles, 
Atsilankyk rūteles, 
Baltas lelijėles.

— Sudie, rūtelės, 
Baltos lelijėlės,— 
Daugiau nelankysiu, 
Liksit siratėlės, 
Daugiau nelankysiu, 
Liksit siratėlės.

Sudie, berneli,
Mano broleli,— 
Daugiau nevaikščiosim 
Vasaros čėsely, 
Daugiau nevaikščiosim 
Vasaros čėsely.
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NE GAILIOS ŠIRDIES, SESUTE

Ne gailios širdies, sesute,
Ne gailios širdies, viešnele,—

Ne gailiai verkei šį rytą,
Ne žemai lenkei galvelę,

Ne žemai lenkei galvelę,
Ne iki sierai žemelei,

Ne iki sierai žemelei,
Ne ik močiutės kojelių.

Ne gailios širdies, sesute,
Ne gailios širdies, viešnele,—

Ne gailiai verkei šį rytą,
Ne žemai lenkei galvelę,

Ne žemai lenkei galvelę,
Ne iki sierai žemelei,

Ne iki sierai žemelei,
Ne ik tėvelio kojelių.

Ne gailios širdies, sesute,
Ne gailios širdies, viešnele,—

Ne gailiai verkei šį rytą,
Ne žemai lenkei galvelę,

Ne žemai lenkei galvelę,
Ne iki sierai žemelei,

Ne iki sierai žemelei,
Ne ik sesulės veidelio.
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Ne gailios širdies, sesute,
Ne gailios širdies, viešnele,

Ne .gailiai verkei šį rytą,
Ne žemai lenkei galvelę,

Ne žemai lenkei galvelę,
Ne iki sierai žemelei,

Ne iki sierai žemelei,
Ne ik brolelio veidelio.



Sugrįžim o iš ju n g tu v ių  

dainos
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KIRTO RENTĖ

Kirto rentė 
Bernelis klevelį,
Ir nulėkė
Ant marių skiedrelių.

Nepravėrė 
Karietos langelį — 
Suplėkino 
Geltoną kaselę,

Susigrendė 
Per marias tiltelis, 
Per tą tiltą 
Karieta važiavo.

Suplėkino 
Geltoną kaselę, 
Suvytino 
Žaliąją rūtelę.

Toj karietoj 
Mergelė sėdėjo, 
Sėdėdama 
Galvelę šukavo,

Jūs, broleliai,
Kiemo bernužėliai.
Jūs nelėkit
Per lauką kaip bitės.

Sėdėdama 
Galvelę šukavo, 
Šukuodama 
Labai gailiai verkė,

Jūs nelėkit 
Per lauką kaip bitės, 
Nebarstykit 
Žaliosios rūtelės.

Šukuodama 
Labai gailiai verkė: 
— Nepravėrė 
Karietos langelį,

Nebarstykit 
Žaliosios rūtelės: 
Brangiai mano 
Rūtelė auginta,

382



Brangiai mano 
Rūtelė auginta,
Iš Varšuvos 
Sėjėlė samdyta,

Iš Varšuvos 
Sėjėlė samdyta,
Iš Gardino 
Sėklelės parvežta,

Iš Gardino 
Sėklelės parvežta 
Ir ankstuj į 
Rytelį pasėta,

Ir ankstuj į 
Rytelį pasėta,
Baltų gulbių 
Sparneliais dangstyta,

Baltų gulbių 
Sparneliais dangstyta, 
Diemedėlio 
Šakelėm ramstyta.

* *  382

OI, ŽIBA ŽIBURĖLIS

Oi, žiba žiburėlis 
Kaip aukso liktorėlis, — 
Ten stovėjo sena močiutė, 
Ant dvarelio išėjus.

Ant dvarelio išėjus, 
Vartelius atsikėlus, 
Klausinėjo pas dukrytėlę, 
Ar suvisu parėjo.

— Ne suvisu, močiute,
Ne suvisu, širdele,
Tik parėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio.

Prašyčiau sakalėlio,
To pilko karvelėlio,
Kad nulėktų žalion girion 
Parnešt man vainikėlio.
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— Rodąs būčiau nulėkti,
Rodąs būčiau parnešti, —
Ten stovėjo trys strielčiukėliai, 
Žadėj mane nušauti.

Žada mane nušauti,
Plunksneles pabarstyti,
Ateis šiltas pavasarėlis — 
Ataugs mano plunksnelės.

*383

ANT TO KELELIO

Ant to kelelio,
Ant vieškelėlio,
Auga žalia liepelė 
Su devyniom šakelėm.

Po ta liepele,
Po ta žaliąja,
Sėdi sena močiutė, 
Kalb su savo dukryte.

— Močiute mano, 
Senoji mafio,
Kur dėsiu vainikėlį,
Šį žalią žalūnėlį?

— Dukryte mano,
Jaunoji mano,
Kabinki vainikėlį
Ant linkstančios šakelės.

Vėjužis pūtė,
Šakužę lenkė, —
Nupūtė vainikėlį 
Į juodą purvynei;.

Prapuolė dienos,
Jaunos dienelės,
Teprapuol vainikėlis 
Šiam juodam purvynėly.
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OI MOČIUTE MOTINĖLE

Oi močiute motinėle, 
Skyrei man vietelę 
Ir išskyrei man vietelę 
Į didį vargelį,
Ir išskyrei man vietelę 
Į didį vargelį.

Oi močiute motinėle, 
Skyrei man bernelį 
Ir išskyrei man bernelį — 
Didį pijokėlį,
Ir išskyrei man bernelį — 
Didį pijokėlį.

Kai atėjo pirmą sykį, 
Reikėj atsakyti,
Kai pastatė butelėlį,
Reikėj atgrąžinti,
Kai pastatė butelėlį,
Reikėj atgrąžinti.

Kai pripylė stikliukėlį, 
Nereikėjo gerti,
Kai atnešė dovanėles, 
Reikėj nepriimti,
Kai atnešė dovanėles, 
Reikėj nepriimti.

Ir įstūmei mane jauną 
Kaip į pūdymėlį,
Mano rūtų vainikėlį 
Kaip į rūdymėlį,
Mano rūtų vainikėlį 
Kaip į rūdymėlį.

Nepažinau jaunų dienų 
Gražaus buvimėlio — 
Kas dienelę valandėlę 
Vis po ašarėles,
Kas dienelę valandėlę 
Vis po ašarėles.
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AS PASĖJAU 2ALIĄ RŪTĄ

— Aš pasėjau žalią rūtą.
— Bus mergelė man man.
— Dai dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir nupyniau vainikėlį.
— Bus mergelė man man.
— Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir išdygo žalia rūta,
— Bus mergelė man man.
— Dai dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir uždėjau ant galvelės.
— Bus mergelė man man.
— Dai dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir užaugo žalia rūta.
— Bus mergelė man man.
— Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dai dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir nuėjau į bažnyčią.
— Bus mergelė man man.
— Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir nuskyniau žalią rūtą.
— Bus mergelė man man.
— Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir suklaupėm prie altoriaus.
— Bus mergelė man man.
— Dai dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia,
Dar dar, bernužėli,
Dar ne tavo valia.

— Ir sumainė aukso žiedus.
— Bus mergelė man man.
— Jau jau, bernužėli,
Dabar tavo valia,
Jau jau, bernužėli,
Dabar tavo valia.
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GALE KA!MEL!0

Gale kaimelio 
Graži lygi lankelė, 
Toje lankelėj 
Du sieri akmenėliai.

Tai jis praskaitys 
Mano margą laiškelį. 
Tai jis dažinos 
Mano didį vargelį.

Toje lankelėj 
Du sieri akmenėliai, 
Ant akmenėlio 
Du pilki karvelėliai.

Tai jis dažinos 
Mano didį vargelį.
Tai jis atgrąžins 
Mano jaunas dieneles.

— Jūs, karvelėliai,
Jūs, pilkieji paukšteliai,
Jūs surašykit
Man margą gromatėlę.

Tai jis atgrąžins 
Mano jaunas dieneles, 
Tai jis atgaivins 
Mano žalias rūteles.

Jūs surašykit 
Man margą gromatėlę, 
Tai aš nusiųsiu 
Į tolimą šalelę.

— Mergele mano, 
Baltoji lelijėle, 
Vai, kai užtekės 
Iš vakarų saulelė,

Tai aš nusiųsiu 
Į svetimą šalelę,
Į tą šalelę,
Kur mano bernužėlis.

Vai, kai užtekės 
Iš vakarų saulelė,
Tai atgrąžins 
T a vo j aunas dieneles,.

Tai atgrąžins 
Tavo jaunas dieneles 
Ir atgaivins 
Tavo žalias rūteles.

* *
*
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ATVAŽIUOJA RYGOS KUPClAI

Atvažiuoja Rygos kupčiai, 
Atvažiuoja Rygos kupčiai, 
Rygos kupčiai baronuoti, 
Rygos kupčiai baronuoti,

Rygos kupčiai baronuoti, 
Rygos kupčiai baronuoti, 
Rygos kupčiai sodo pirktų, 
Rygos kupčiai sodo pirktų.

Mūsų sode viso yra,
Mūsų sode viso yra, 
Vinogradai žemėn byra, 
Vinogradai žemėn byra.

Mūsų sode obuolėlių,
Mūsų sode obuolėlių, 
Agrastų ir serbentėlių, 
Agrastų ir serbentėlių.

Mūsų sode upė teka,
Mūsų sode upė teka, 
Agradnykas gražiai šneka, 
Agradnykas gražiai šneka.

Agradnyko pati jauna, 
Agradnyko pati jauna,
Aukso branzalietai nauji, 
Aukso branzalietai nauji.

O jūs, kupčiai plikakakčiai,
O jūs, kupčiai plikakakčiai, 
Mes deramės nors lig nakčiai, 
Mes deramės nors lig nakčiai.

Nors ir tamstų juodi ūsai,
Nors ir tamstų juodi ūsai,
Mes su tamstom deram drąsiai, 
Mes su tamstom deram drąsiai.

Mūsų sodas da nedykas, 
Mūsų ôdas da nedykas, 
Viduj sodo agradnykas, 
Viduj sodo agradnykas.

Kai jūs sodo nederėsta,
Kai jūs sodo nederėsta, 
Kurgi marčią jūs padėsta, 
Kurgi marčią jūs padėsta?

Agradnykas 
Agradnykas 
Žila barzda, 
Žila barzda,

provoslaunas,
provosiaunas,
nebejaunas,
nebejaunas.

Mes, sesulės, — šilumėlėj, 
Mes, sesulės, — šilumėlėj, 
Jūsų marti — pašalėlėj, 
Jūsų marti — pašalėlėj.

Dėkit tūkstantį ant stalo, 
Dėkit tūkstantį ant stalo, 
Veskit marčią užu stalo, 
Veskit marčią užu stalo.
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KAS MANE, MOTULE

— Kas mane, motule, 
Ankstų rytą kels?
— Pati, dukra, pati, 
Pati, dukra, pati,
Kad ne pati, tai marti, 
Kad ne pati, tai marti.

— Kas mane, motule, 
Darbelių mokins?
— Pati, dukra, pati, 
Pati, dukra, pati,
Kad ne pati, tai marti, 
Kad ne pati, tai marti.

— Kas mane, motule, 
Gražiai parėdys?
— Pati, dukra, pati, 
Pati, dukra, pati,
Kad ne pati, tai marti, 
Kad ne pati, tai marti.

— Kas mane, motule,
Į darželį ves?
— Pati, dukra, pati, 
Pati, dukra, pati,
Kad ne pati, tai marti, 
Kad ne pati, tai marti.

— Kas mane, motule, 
Nuometu apsups?
— Pati, dukra, pati, 
Pati, dukra, pati,
Kad ne pati, tai marti, 
Kad ne pati, tai marti.



Dovanu dėjimo dainos
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m UŽKRYKŠTĖ ANTELĖ

Ir užkrykštė antelė 
Ant marių,
Ir užverkė mergelė 
Nevalioj:

— Velei tavęs, dukrele, 
Nematyt,
Nei kad margos skrynelės 
Patrotyt!

— Vaduok mane, tėveli, 
Išvaduok,
Nors ir palšus jautelius 
Išparduok!

Ir užkrykštė antelė 
Ant marių,
Ir užverkė mergelė 
Nevalioj:

— Velei tavęs, dukrele, 
Nematyt,
Nei kad palši jauteliai 
Patrotyt!

— Vaduok mane, broleli, 
Išvaduok,
Nors ir šyvus žirgelius 
Išparduok!

Ir užkrykštė antelė 
Ant marių,
Ir užverkė mergelė 
Nevalioj:

— Velei tavęs, sesule, 
Nematyt,
Nei kad šyvi žirgeliai 
Patrotyt!

— Vaduok mane, motule, 
Išvaduok,
Nors ir margas skryneles 
Išparduok!

Ir užkrykštė antelė 
Ant marių,
Ir užverkė mergelė 
Nevalioj:
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— Vaduok mane, sesule, 
Išvaduok,
Nors ir žalią rūtelę 
Išparduok!

— Velei tavęs, sesule, 
Nematyt,
Nei kad žalia rūtelė 
Patrotyt!

— Nors ir 
Patrotyt, 
Abi tave, 
Pamatyt!

Ir užkrykštė antelė 
Ant marių,
Ir užverkė mergelė 
Nevalioj:

— Vaduok mane, berneli, 
Išvaduok,
Nors ir didį dvarelį 
Išparduok!

didis dvarelis

mergele,
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GIEDA GAIDELIAI

Gieda gaideliai 
Sodely,
Verkia mergelė 
Vargely.

— Važiuos tėvulis 
Pro čionai,
Vaduos tave jauną 
Iš čionai.

— Jau ma tėvulis 
Pravažiau
Ir manęs jaunos 
Nevadau.

Gieda gaideliai 
Sodely,
Verkia mergelė 
Vargely.

— Neverk, mergele, 
Vargely,
Važiuos motulė 
Pro šalį.

Važiuos motulė 
Pro čionai,
Vaduos tave jauną 
Iš čionai.

— Jau motinėlė 
Pravažiau
Ir manęs jaunos 
Nevadau.

Gieda gaideliai 
Sodely,
Verkia mergelė 
Vargely.
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— Neverk, mergele, 
Vargely,
Važiuos bernelis 
Pro šalį.

Važiuos bernelis 
Pro čionai,
Vaduos tave jauną 
Iš čionai.

— Jaunas bernelis 
Atvažiau 
Ir mane jauną 
Išvadau.

391

EI, ŽALIA ŽALIA, ŽALIA GIRUŽĖ

Ei, žalia žalia, žalia giružė,
Toje giružėj tamsus turmužis,

Toje giružėj tamsus turmužis,
Tame turmužy jaunas bernužis.

Jis nežinojo šaltos žiemužės,
Šaltos žiemužės nė vasaružės,

Jis nežinojo aušružės auštant,
Aušružės auštant, saulužės tekant.

Ei, mesčiau mesčiau aukso žiedužį,
O kad išmuščiau turmo langužį,

O kad išmuščiau turmo langužį,
Kad jis žinotų aušružę auštant,

Kad jis žinotų aušružę auštant, 
Aušružę auštant, saulužę tekant.

Ei, muščiau muščiau sniego gniūžtele, 
Kad jis žinotų šaltą žiemelę.

Ei, muščiau muščiau mėrūnų šluotele, 
Kad jis žinotų, kad vasaružė.
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O kad aš ėjau per žalią girią,
Per žalią girią, pro beržynėlį,

O aš sutikau karaliaus sūnų,
O jis ma davė labas dienužes.

O jis ma davė labas dienužes,
Jis ma pakėlė ir kepuružę.

Jis ma pakėlė ir kepuružę,
O aš jam nekėliau nė vainikėlį.

— Oi, kodėl, dėl ko, jauna dukrele, 
Tu nepakėlei nė vainikėlį?

— Mano vainikas — iš kromo pirktas, 
O jūs kepurė—ant rinkos rasta.

Mano vainikas — du šimtužėliai,
O jūs kepurė — du šeštokėliai.
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AUGO BERNELIS, SERBENTĄ

Augo bernelis, serbentą,
Ketina mane paimti,
Ketina mane paimti.

Pakol tu mane paimsi,
Juodus takelius praminsi, 
Juodus takelius praminsi.

— Tėveli mano senasai,
Kokį man duosi pasogą,
Kokį man duosi pasogą?

— Šėmus jautelius ariančius, 
Tiesią vagelę varančius,
Tiesią vagelę varančius.
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Augo bernelis, serbentą,
Ketina mane paimti,
Ketina mane paimti.

Pakol tu mane paimsi,
Juodus takelius praminsi,
Juodus takelius praminsi.

— Motule mano senoji,
Kokį man duosi kraitelį,
Kokį man duosi kraitelį?

— Margą skrynelę varstančią, 
Plonas drobeles rėžiančias, 
Plonas drobeles rėžiančias.

Augo bernelis, serbentą,
Ketina mane paimti,
Ketina mane paimti.

Pakol tu mane paimsi,
Juodus takelius praminsi,
Juodus takelius praminsi.

— Broliukai mano jaunasai,
Kokį man duosi pasogą,
Kokį man duosi pasogą?

— Širmus žirgelius žvengiančius, 
Karapaškėlę lingančią, 
Karapaškėlę lingančią.

Augo bernelis, serbentą,
Ketina mane paimti,
Ketina mane paimti.

Pakol tu mane paimsi,
Juodus takelius praminsi,
Juodus takelius praminsi.
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— Sesyte mano jaunoji, 
Kokią man duosi dalelę, 
Kokią man duosi dalelę?

— Aukso žiedelį blizgantį 
Ir vainikėlį mirgantį,
Ir vainikėlį mirgantį.
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SUSIRINKIT, GIMINĖLĖS

Susirinkit, giminėlės, 
Artimi susiedėliai, 
Mergelės dovanoti, 
Vainiko išvaduoti. 
Mergelės giminėlės —
Tai slaunūs, tai bagoti, 
Šimteliais dovanoti. 
Dovanojo dėdulė 
Didelėms dovanėlėms, 
Didelėms dovanėlėms — 
Aukseliu sidabrėliu.
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TU, SVOTULI, KUR DINGAI

Tu, svotuli, kur dingai,
Ar į šiaudus įlindai?
Tu išlįski iš šiaudų — 
Paieškoki dovanų!
Svotas iš šiaudų išlindo, 
Ieško dovanų,— neranda. 
Kišeniukus čiupinėja, 
Guzikėlius lupinėja,
Ant dovanų neša.



Išvažiavimo pas jaunąjį 
dainos
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MOTUŠĖLĖ EIDAMA

Motušėlė eidama,
Svirnelį atverdama:
— Nebėr mano jaunosios dukrelės 
Nė margosios skrynelės,
Nebėr mano jaunosios dukrelės 
Nė margosios skrynelės.

— Motušėle, nesakyk,
Man širdelės negraudink, — 
Skaudi graudi širdelė mano, 
Bengiu jaunas dieneles,
Skaudi graudi širdelė mano, 
Bengiu jaunas dieneles.

Tėtušėlis eidamas,
Stainės duris verdamas:
— Nebėr mano bėrų žirgelių 
Nė gerosios dukrelės,
Nebėr mano bėrų žirgelių 
Nė gerosios dukrelės.

— Tėtužėli, nesakyk,
Man širdelės negraudink, — 
Skaudi graudi mano širdelė,
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Bengiu jaunas dieneles, 
Skaudi graudi mano širdelė, 
Bengiu jaunas dieneles.

Seserėlė eidama,
Darželį atverdama:
— Nebėr mano žalių rūtelių 
Nė mylosios seselės,
Nebėr mano žalių rūtelių 
Nė mylosios seselės.

— Seserėle, nesakyk,
Man širdelės negraudink, — 
Skaudi graudi širdelė mano, 
Bengiu jaunas dieneles, 
Skaudi graudi širdelė mano, 
Bengiu jaunas dieneles. *
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AUSK, MOTULE, DROBELES

— Ausk, motule, drobeles,
O aš jauna juosteles, — 
Kalbins mane geri žmonės 
Į svetimą šalelę.

— Dar palūkėk, dukrele,
Dar palūkėk, širdele,
Dar palūkėk, dukružėle, 
Dvejus trejus metelius.

Oi, nelauksiu, motule,
Oi, nelauksiu, širdele,
Oi, nelauksiu, motinėle,
Anei vienos dienelės.

Skamba girgžda skrynelės, 
Iš svirnelio vežamos, — 
Gailiai verkia dukružėlė,
Iš motulės eidama.

— Tylėk, neverk, dukrele, 
Tylėk, neverk, viešnele, — 
Tylėk, neverk, dukružėle, 
Iš motulės eidama.

Tylėk, neverk, dukrele, — 
Tenai rasi dvarelį,
Tenai rasi dvaružėlį, — 
Tam dvarely bernelį.
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— Vai, kas iš to dvarelio 
Ir iš jauno bernelio,— 
Kad nerasiu darželėlio 
Žaliai rūtai sodinti.

— Statyk, tėve, stainelę,
O aš šersiu žirgelį, — 
Kalbins mane geri žmonės 
Į svetimą šalelę.

— Oi, palūkėk, sūneli,
Oi, palūkėk, vaikeli,
Oi, palūkėk, sūnužėli, 
Dvejus trejus metelius.

— Oi, nelauksiu, tėvuli,
Oi, nelauksiu, mielasai,
Oi, nelauksiu, tėvužėli, 
Anei vienos dienelės. *

Žvengia šyvi žirgeliai,
Iš stainelės vedami, — 
Gailiai verkia sūnužėlis,
Iš klėtelės eidamas.

— Tylėk, neverk, sūneli, 
Tylėk, neverk, vaikeli, 
Tylėk, neverk, sūnužėli, — 
Tenai rasi dvarelį.

Tylėk, neverk, sūneli, — 
Tenai rasi dvarelį,
Tenai rasi dvaružėlį,—
Tam dvarely panelę.

— Oi, kas iš to dvarelio 
Ir iš jaunos mergelės,—
Kad nerasiu aukštų stainių 
Šyvam žirgui pastatyt.
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VERKĖ DUKRELĖ

Verkė dukrelė,
Verkė vaikelis,
Kad kraitelių nesukrovė, 
Kad kraitelių nesukrovė.

— Neverk, dukrele, 
Neverk, vaikeli,— 
Susikrausi už bernelio, 
Susikrausi už bernelio.

— Vai motinėle,
Vai širdužėle,
Nebus laiko už bernelio, 
Nebus laiko už bernelio:

Reiks vėlai gulti 
Ir anksti kelti,— 
Šeimynėlę pribudinti, 
Šeimynėlę pribudinti.
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KAI AS MAŽA BUVAU

Kai aš maža buvau,
Maža nedidelė,
Margoj vygėj gulėdama, 
Miego nenorėjau,
Margoj vygėj gulėdama, 
Miego nenorėjau.

O kai aš paaugau 
Kaip žmonių mergelė,
Po klėtelę vaikščiodama, 
Skrynelėms gėrėjaus,
Po klėtelę vaikščiodama, 
Skrynelėms gėrėjaus.

— Motušėle mano,
Širdužėle mano,
Katrą duosi ma skrynelę,
Į žmones leisdama,
Katrą duosi ma skrynelę,
Į žmones leisdama.

— Dukružėle mano,
Balta lelijėle,
Kuo gražiausia, kuo pilniausia 
Tai tavo skrynelė,
Kuo gražiausia, kuo pilniausia 
Tai tavo skrynelė.

Dukružėle mano,
Balta lelijėle,
Neduok valios anytėlei 
Skrynelių vožyti,
Neduok valios anytėlei 
Skrynelių vožyti.
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Skryneles išvožys, 
Drobeles išrėžys,— 
Nesukrausi tokio kraičio, 
Kaip pas motinėlę, 
Nesukrausi tokio kraičio, 
Kaip pas motinėlę.
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KO LIŪDI, PUTINĖLI, KO LIŪDI

— Ko liūdi, putinėli, ko liūdi,
Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi:
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedelius tarp šakelių,
Ko liūdi,
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedelius tarp šakelių,
Ko liūdi?

— To liūdžiu, šermukšnėle, to liūdžiu, 
To liūdžiu, žaliukėle, to liūdžiu:
Vėtra laužė šakužėles,
Šalna šalo žiedužėlius,
To liūdžiu,
Vėtra laužė šakužėles,
Šalna šalo žiedužėlius,
To liūdžiu.

— Ko liūdi, bernužėli, ko liūdi,
Ko liūdi, dobilėli, ko liūdi:
Tu užaugai pas tėvelį,
Šėrei žirgelį stainelėj,
Ko liūdi,
Tu užaugai pas tėvelį,
Šėrei žirgelį stainelėj,
Ko liūdi?
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— To liūdžiu, mergužėle, to liūdžiu, 
To liūdžiu, lelijėle, to liūdžiu:
Keta mane vinčiavoti,
Pentinėlius pakavoti,
To liūdžiu,
Keta mane vinčiavoti,
Pentinėlius pakavoti,
To liūdžiu.

To liūdžiu, mergužėle, to liūdžiu. 
To liūdžiu, lelijėle, to liūdžiu:
Ved žirgelį iš stainelės,
Mane jauną į nevalią,
To liūdžiu,
Ved žirgelį iš stainelės,
Mane jauną į nevalią,
To liūdžiu.

— Ko liūdi, šermukšnėle, ko liūdi, 
Ko liūdi, žaliukėle, ko liūdi:
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedelius tarp lapelių,
Ko liūdi,
Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedelius tarp lapelių,
Ko liūdi?

— To liūdžiu, putinėli, to liūdžiu, 
To liūdžiu, žaliukėli, to liūdžiu: 
Keta mane žalią kirsti
Ir šakeles nugenėti,
To liūdžiu,
Keta mane žalią kirsti 
Ir šakeles nugenėti,
To liūdžiu.
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— Ko liūdi, mergužėle, ko liūdi,
Ko liūdi, lelijėle, ko liūdi:
Tu užaugai pas močiutę,
Krovei kraitužį su seselėmis,
Ko liūdi,
Tu užaugai pas močiutę,
Krovei kraitužį su seselėmis,
Ko liūdi?

— To liūdžiu, bernužėli, to liūdžiu, 
To liūdžiu, dobilėli, to liūdžiu: 
Keta mane turgavoti,
Vainikėlį pardavoti,
To liūdžiu,
Keta mane turgavoti,
Vainikėlį pardavoti,
To liūdžiu.

To liūdžiu, bernužėli, to liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli, to liūdžiu:
Vež kraitelį per laukelį,
Mane jauną į vargelį,
To liūdžiu,
Vež kraitelį per laukelį,
Mane jauną į vargelį,
To liūdžiu.
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O!, BODIS BODIS

Oi, bodis bodis 
Manęs brolelis, 
Mano žalių rūtelių, 
Mano žalių rūtelių.

Paliksiu liūdnus,
Paliksiu smūtnus, 
Paliksiu gailiai verkiant, 
Paliksiu gailiai verkiant.

Nesibodėkį 
Manęs, broleli, 
Mano žalios rūtelės, 
Mano žalios rūtelės.

Aš išvažiuosiu 
Į tą šalelę,
Kur manęs jaunos laukia, 
Kur manęs jaunos laukia.

Išsibodėsi 
Mane, broleli, 
Utarnyko rytelį, 
Utarnyko rytelį.

Mošelės gieda, 
Dieveris šoka,
Anyta manęs laukia, 
Anyta manęs laukia.

Tu neprisėsi 
Gelsvų kvietelių, 
Kur rūtelė derėjo, 
Kur rūtelė derėjo.

Parvež martelę, 
Gražų vardelį, 
Namelių gaspadinę, 
Namelių gaspadinę,

Nepr įstatysi 
Aukštų klėtelių,
Kur skrynelė stovėjo, 
Kur skrynelė stovėjo.

Rugių piovėją, 
Linų rovėją, 
Drobelių audėjėlę, 
Drobelių audėjėlę.
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KAS TAS KIEMUŽĖLIS

Kas tas kiemužėlis,
Kas ne kiemužėlis,
Vis mane apkalbėjo,
Vis mane apkalbėjo.

Kur jie susiėjo,
Kur jie susistojo,
Vis mane minavojo,
Vis mane minavojo.

Ar jie lankužėlėj,
Ar jie kiemužėly,
Vis mane apkalbėjo,
Vis mane apkalbėjo.

Oi, jūs išsitekit,
Mano kaimynėliai,
Mano jaunoms dienužėlėms, 
Mano jaunoms dienužėlėms.

Aš būčiau išėjus 
Šį rudenužėlį,—
Gaila trijų daiktužių,
Gaila trijų daiktužių:

Gaila rūtužėlių,
Rūtų vainikėlio,
Gaila jaunų dienužėlių, 
Gaila jaunų dienužėlių.

Oi, kai aš išeisiu 
Iš to kiemužėlio,
Paliksiu jums ruimužėlį, 
Paliksiu jums ruimužėlį.

Paliksiu jus smūtnus, 
Paliksiu jus liūdnus, 
Paliksiu beverkiančius, 
Paliksiu beverkiančius.

Oi, kai aš nueisiu 
Į tą kiemužėlį,
Ten rasiu belaukiančius, 
Ten rasiu belaukiančius.

Jau špilmonėliai,
Geltonos smuikelės,
Šios mošelės šokėjėlės, 
Šios mošelės šokėjėlės.

O jūs, mošytėlės, 
Jaunosios seselės,
Darykit man ruimužėlį, 
Darykit man ruimužėlį,

Svirne ruimužėlį 
Margoms skrynužėlėms, 
Man jaunai — už stalelio, 
Man jaunai — už stalelio.

*
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AUŠT AUŠRELĖ, TEK SAULELĖ

Aušt aušrelė, tek saulelė,— 
jau man laikas išvažiuoti, 
Dar man rodu čia pabūti.

Palūkėki, bernužėli,
Dar aš eisiu į darželį 
Su rūtelėm atsisveikint.

Į darželį įeidama,
Pas rūteles apalpdama,
Ant kelelių parpuldama:

— Jūs, rūtelės, jūs, žaliosios, 
Daugiau jūsų neravėsiu, 
Vainikėlio nedėvėsiu.

Palūkėki, bernužėli,
Dar aš eisiu į klėtelę 
Pas margąją tą skrynelę.

Į klėtelę įeidama,
Ant skrynelės apalpdama, 
Ant viršelio parpuldama:

— Tu, skrynele, tu, margoji, 
Daugiau tavęs nerakinsiu 
Nė kraitelio ne vėdinsiu.

Palūkėki, bernužėli,
Dar aš eisiu pas motulę 
Su motule atsisveikint.

Pas močiutę įeidama,
Ant kelelių parpuldama, 
Ašarėles braukydama:

— Motinėle sengalvėle, 
Daugiau jūsų nelankysiu, 
Daugiau jūsų neslaugysiu.

Verk motutė, verk senutė, 
Mane jauną išleisdama, 
Man kraitelį atskirdama.

Palūkėki, bernužėli,
Dar aš eisiu pas tėtušį 
Su tėtušiu atsisveikint.

Pas tėtušį įeidama,
Prie kojelių parpuldama, 
Jo kojeles bučiuodama:

— Tėtušėli senutėli, 
Daugiau jūsų nelankysiu, 
Daugiau jūsų neslaugysiu.

Verk tėtušis, verk senutis, 
Mane jauną išleisdamas, 
Man dalelę atskirdamas.
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SĖSKI, SESULE

— Sėski, sesule,
Sėski, jaunoji,
Niekas negelbės,
Kad tu raudoji,—
Jau žirgeliai sukinkyti,
Prie dvarelio sustatyti,
Sesule miela.

— Dar nesisėsiu,
Dar nevažiuosiu,
Senam tėvuliui 
Padėkavosiu:
Dėkui senam tėvužėliui,
Kad paskyrei man dalelę,— 
Daugiau neskirsi.

— Sėski, sesule,
Sėski, jaunoji,
Niekas negelbės,
Kad tu raudoji,—
Jau žirgeliai sukinkyti,
Prie dvarelio sustatyti,
Sesule miela.

— Dar nesisėsiu,
Dar nevažiuosiu,
Radnai motulei 
Padėkavosiu:
Dėkui mielai motinėlei,
Kad sukrovei man šarvelį,— 
Daugiau nekrausi.

— Sėski, sesule,
Sėski, jaunoji,
Niekas negelbės,
Kad tu raudoji,—
Jau žirgeliai sukinkyti,
Prie dvarelio sustatyti,
Sesele miela.

— Dar nesisėsiu,
Dar nevažiuosiu,
Mielai sesulei 
Padėkavosiu:
Dėkui mielai seserėlei,
Kad išaudei abrūsėlius,— 
Daugiau neausi.

— Sėski, sesule,
Sėski, jaunoji,
Niekas negelbės,
Kad tu raudoji,—
Jau žirgeliai sukinkyti,
Prie dvarelio sustatyti, 
Sesule miela.

— Dar nesisėsiu,
Dar nevažiuosiu,
Jaunam jaunimėliui 
Padėkavosiu:
Dėkui jaunam jaunimėliui, 
Kad nupynėt vainikėlį,— 
Daugiau nepinsit.
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ŠILE PUTINĖLIS

Šile putinėlis — 
Raudonos uogelės, 
Nebus raudonesnės, 
Kaip per serbentėlę, 
Nebus raudonesnės, 
Kaip per serbentėlę.
Sėdėjo mergelė 
Už baltų skobnelių, 
Sėdėdama verkė 
Jaunųjų dienelių, 
Sėdėdama verkė 
Jaunųjų dienelių.
Ėjau per kiemelį,
Per rūtų darželį:
— Vai, paslik sveika, 
Žalioji rūtelė,
Vai, paslik sveika, 
Žalioji rūtelė.
Kaip aš tave sėjau, 
Gražiai nuravėjau!
Jau daugiau nesėsiu, 
Žalios neravėsiu,
Jau daugiau nesėsiu, 
Žalios neravėsiu.
— Vai, kas tau kaltas, 
Jaunoji mergele,
Buvo neklausyti 
Svetimos šalelės,
Buvo neklausyti 
Svetimos šalelės,
Buvo neklausyti 
Svetimos šalelės,
Buvo nesistoti

Po berno šalelei,
Buvo nesistoti 
Po berno šalelei,
Buvo nesistoti 
Po berno šalelei, 
Buvo nekalbėti 
Su bernu žodelio, 
Buvo nekalbėti 
Su bernu žodelio,
Buvo nekalbėti 
Su bernu žodelio, 
Buvo nemainyti 
Aukselio žiedelio, 
Buvo nemainyti 
Aukselio žiedelio.
— Vai, kas padarė — 
Slauni giminėlė, 
Slauni giminėlė, 
Tėvas motinėlė, 
Slauni giminėlė, 
Tėvas motinėlė.
Liepė man jie stotis 
Po berno šalelei, 
Liepė man kalbėti 
Su bernu žodelį, 
Liepė man kalbėti 
Su bernu žodelį,
Liepė man kalbėti 
Su bernu žodelį, 
Liepė man mainyti 
Aukselio žiedelį, 
Liepė man mainyti 
Aukselio žiedelį.
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NEI VEJAI PUČU

Nei vėjai pučia,
Nei sodai ūžia,
Tik naujos žagrelės 
Lauke boluoja.

Nei vėjai pučia,
Nei sodai ūžia,
Tik naujos staklelės 
Gryčioj boluoja.

Verkia tėvelis, 
Senas būdamas,
Tą vieną sūnelį 
Vaiskan leisdamas.

Verkia motulė, 
Sena būdama,
Tą vieną dukrelę 
Svietan leisdama.

— Kas mano išars 
Lygius laukelius, 
Kas man pabalnos 
Bėrus žirgelius?

— Kas man išaus 
Plonas drobeles, 
Kas man išrašys 
Dymo raštelius?

— Žentelis išars 
Lygius laukelius, 
Žentelis pabalnos 
Bėrus žirgelius.

— Marčiutė išaus 
Plonas drobeles, 
Marčiutė išrašys 
Dymo raštelius.

— Žentelio arta — 
Aš nepasisėsiu, 
Žentelio balnota — 
Nepajodinėsiu.

— Marčiutės austa — 
Aš nenešiosiu, 
Marčiutės rašyta — 
Aš nepasmudrausiu.
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PASKUTINIS VAKARĖLIS

Paskutinis vakarėlis 
Aš pas savo motinėlę 
Už stalelio sėdėjau,
Kaip lelija žydėjau,
Už stalelio sėdėjau,
Kaip lelija žydėjau.

— Tu, staleli, tu, baltasai, 
Tu, staleli, tu, baltasai, 
Oi, kas tave baltą šveis, 
Kai seselė jau išeis,
Oi, kas tave baltą šveis, 
Kai seselė jau išeis?

Tu, dvareli, tu, didysai, 
Tu, dvareli, tu, didysai, 
Oi, kas tave didį šluos, 
Kai seselė išvažiuos,
Oi, kas tave didį šluos, 
Kai seselė išvažiuos?

Tu, lovele, tu, margoji, 
Tu, lovele, tu, margoji, 
Oi, kas tave margą klos, 
Kai seselė marčia stos, 
Oi, kas tave margą klos, 
Kai seselė marčia stos?

Tu, drobele, tu, plonoji, 
Tu, drobele, tu, plonoji, 
Oi, kas tave ploną aus, 
Kai seselė iškeliaus,
Oi, kas tave ploną aus, 
Kai seselė iškeliaus?

Tu, rūtele, tu, žalioji,
Tu, rūtele, tu, žalioji,
Oi, kas tave žalią sės, 
Kai seselė ištekės,
Oi, kas tave žalią sės, 
Kai seselė ištekės?

Tu, rūtele, tu, žalioji,
Tu, rūtele, tu, žalioji,
Oi, kas tave žalią skins, 
Kai seselė atsiskirs,
Oi, kas tave žalią skins, 
Kai seselė atsiskirs?

Tu, rūtele, tu, žalioji,
Tu, rūtele, tu, žalioji,
Oi, kas tave sunešios, 
Kai dukrelė marčia stos, 
Oi, kas tave sunešios, 
Kai dukrelė marčia stos?

Tu, močiute, tu, senoji, 
Tu, močiute, tu, senoji, 
Oi, kas tave užvaduos, 
Kai dukrelė išvažiuos, 
Oi, kas tave užvaduos, 
Kai dukrelė išvažiuos?
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AUGO VEJELĖ

Augo vejelė 
Vyšnių sodely, 
Augo močiutės 
Graži dukrelė.

Neužkilnoki 
Dvaro vartelių, 
Gal aš sugrįšiu 
Nors už metelių.

Dar neišaugo 
Pusės stogelio — 
Jau ir atjojo 
Jaunas bernelis.

Močiute mano, 
Širdele mano, 
Neišrėžyki 
Plonų drobelių,

Jau ir atjojo 
Jaunas bernelis, 
Ir pažadėjo 
Mane tėvelis.

Neišrėžyki 
Plonų drobelių, 
Gal aš sugrįšiu 
Nors už metelių.

— Tėveli mano, 
Širdele mano, 
Kam pažadėjai 
Mane berneliui?

Broleli mano, 
Jaunasai mano, 
Neišparduoki 
Šyvų žirgelių,

Ar aš neskėliau 
Ankstų rytelį,
Ar aš nedirbau 
Sunkių darbelių?

Neišparduoki 
Šyvų žirgelių, 
Gal aš sugrįšiu 
Nors už metelių.

Kėliau rytelį 
Nepabudinta, 
Dirbau darbelį 
Neparaginta.

Sesule mano, 
Jaunoji mano, 
Neišnaikinki 
Žalių rūtelių,

Tėveli mano, 
Širdele mano, 
Neužkilnoki 
Dvaro vartelių,

Neišnaikinki 
Žalių rūtelių,
Gal aš sugrįšiu 
Nors už metelių.
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VAŽIAVAU LAUKĄ

Važiavau lauką, 
Važiavau antrą,— 
Mano miela panytėlė 
Nekalb nė žodelio.

Kai prakalbėjo,
Meiliai šnekėjo,
Kaip girios gegelė 
Gražiai girioj kukavo:

— Berneli mano, 
Jaunasis mano,
Aš noriu noriu 
Girios paukštelės.

— Panele mano, 
Jaunoji mano, 
Nenupirkus strielbelės, 
Nenušausi paukštelės.

Važiavau lauką, 
Važiavau antrą,— 
Mano miela panytėlė 
Nekalb nė žodelio.

Kai prakalbėjo,
Meiliai šnekėjo,
Kaip girios gegutėlė 
Gražiai girioj kukavo:

— Berneli mano, 
Jaunasis mano,
Aš noriu noriu 
Kalno uogelių,

— Panele mano, 
Jaunoji mano, 
Nesustabdau žirgelio, 
Neparinksiu uogelių.

Važiavau lauką, 
Važiavau antrą,— 
Mano miela panytėlė 
Nekalb nė žodelio.

Kai prakalbėjo,
Meiliai šnekėjo,
Kaip girios gegelė 
Gražiai girioj kukavo:

— Berneli mano, 
Jaunasis mano,
Oi, noriu noriu 
Marių žuvelių.

— Panele mano, 
Jaunoji mano, 
Nepadirbus tinklelio, 
Nepagausi žuvelių.
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VAI, KUR AS GĖRIAU

Vai, kur aš gėriau 
Uliavojau,
Sau jauną mergelę 
Padabojau.

Važiavau lauką, 
Jau ir kitą,
Oi, ant to trečio 
Ir paklausiau:

— Oi tu, mergele, 
Tu, jaunoji,
Ar eisi už manęs, 
Dvaro bernužėlio?

— Oi tu, berneli 
Dvarokėli,
Kur tie kalneliai 
Alavėlio?

Ar eisi už manęs, 
Bernužėlio,
Už manęs jauno — 
Dvarokėlio?

Kur tie kalneliai 
Alavėlio,
O akmenėliai 
Sidabrėlio?

Pas mus kalneliai 
Alavėlio,
O akmenėliai 
Sidabrėlio,

Kur toj upelė 
Žalio vyno,
Iš kraštų taiso 
Žali šilkai,

O akmenėliai 
Sidabrėlio,
Pas mus upelė 
Vyno teka.

Iš kraštų taiso 
Žali šilkai,
Iš vidurio verčias 
Balti perlai?

Pas mus upelė 
Vyno teka,
Iš kraštų taiso 
Žali šilkai,

— Oi tu, mergele, 
Tu, jaunoji,
Oi tu, avele,
Tu, blūdnoji,

Iš kraštų taiso 
Žali šilkai,
Iš vidurio verčias 
Balti perlai.

Pas mus kalneliai 
Pieskynėlio,
O akmenėliai 
Titnagėlių,
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O akmenėliai 
Titnagėlių, 
Teka upelė 
Šaltinėlių.
Teka upelė 
Šaltinėlių,

Iš krašto taiso 
Žali maurai,
Iš krašto taiso 
Žali maurai,
Iš vidurio verčias 
Balta žiegždra.

OI, IR IŠAUGO

Oi, ir išaugo 
Balta liepelė 
Tarpu dviejų berželių.
Oi, ir ateina 
Du broliukėliai — 
Liepelės kirtėjėliai.
Žiemužę kirto, 
Žiemužę vežė,
Pavasarį išstatė.
Oi, ir išstatė 
Išbūdavo j o 
Vidur dvaro klėtelę.
Oi, kas kampelis 
Stiklo langelis,—
Vis gegutė kukavo.
Tolei kukavo,
Kol iškukavo 
Iš motulės dukrelę,
Oi, iš močiutės — 
Jauną dukrelę,
Iš brolių — seserėlę.
Sesutę veža,
Pasogą veda,—
Sesutė gailiai verkia.

— Oi, cit, neverki, 
Mūsų sesute,
Mes tave aplankysim.
Žiemą važeliais,
Bėrais žirgeliais, 
Vasaružę — laiveliais.
Oi, ir atplaukia 
Juodas laivelis,
Tam laively — brolelis.
Vartai atkelti,
Langai atverti:
— Ar čia mūsų sesutė?
— Oi, čionai čionai 
Jūsų sesutė
Be rūtų vainikėlio.
— Broleliai mano 
Sakaliukėliai,
Oi, kas čia do šalelė,
Oi, kad pabrango 
Darže rūtelė 
Ir rūtų vainikėlis,
Oi, tik atpigo 
Krome plotkelė 
Ir baltas nuometėlis?
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MOČIUTE MANO

411

— Močiute mano,
Mano širdele,
Prikelk anksti rytelį, 
Gaideliams negiedojus.

Mudu važiuosim,
Mudu keliausim, 
Plauksim jūres mareles 
Į anytos dvarelį.

— Dukrele mano, 
Mano jaunoji,
Kokį darbelį dirbsi, 
Taip anksti atsikėlus?

Tu negirdėsi,
Mano mergele,
Tėvelio dūsaujančio, 
Močiutės gailiai verkiant.

— Močiute mano, 
Mano širdele,
Eisiu aukšton klėtelėn 
Rėžyt plonų drobelių.

Tu negirdėsi,
Mano mergele, 
Brolelio švilpaujančio, 
Sesučių dainuojančių.

Dar neperėjau 
Per didį dvarą —
Ir pamačiau laivelį 
Per maružes atplaukiant.

Tik tu girdėsi,
Mano mergele,
Maružes ūžaujančias, 
Nendružes siūbuojančias.

O ir atplaukia,
Ir atliūliuoja 
Iš Varšuvos ponaičiai 
Pas Lietuvos mergelę.

— Berneli mano, 
Mano jaunasis,
Kur dėsim vainikėlį, 
Vainiką žalių rūtų?

— Eik šen, mergele, 
Duok man rankelę, 
Sėsk į juodą laivelį, 
Į mano vėžėj ėlį.

— Mergele mano,
Mano jaunoji,
Kabinsim ant nendrelės, 
Ant pačios viršūnėlės.

Marios ūžavo,
Nendrės siūbavo, 
Vainikėlis žaliavo 
Ant nendrės viršūnėlės.
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KAD AŠ ŽINOJUS, KUR TĖVELIS NUDUOS

Kad aš žinojus, kur tėvelis nuduos,
Būčia nusėjus kelelį rugeliais.

Kad aš žinojus, kur mamutė nuduos,
Būčia nuklojus kelelį drobelėm.

Kad aš žinojus, kur brolelis nuduos,
Būčia nutvėrus tvorelę juostelėm.

Kad aš žinojus, kur seselė nuduos,
Būčia nusėjus kelelį rūtelėm.

Nuvežė vežė už gilių marelių,
Už gilių marelių, už didžių girelių,—

Aš negirdėsiu, kaip tėvelis dūsuos,
Aš negirdėsiu, kaip mamutė vaivos,

Aš negirdėsiu, kaip sesutė genuos,
Aš negirdėsiu, kaip brolelis dainuos.

Bėgčia kiškeliu — nelygi pievelė,
Plaukčia antele — prie marių strielčeliai,— 
Reiks man ten būti, reiks man ten supūti.
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TREJI GAIDŽIAI

Treji gaidžiai 
Negiedojo,
Kai močiutė kėlė, 
Treji gaidžiai 
Negiedojo,
Kai močiutė kėlė.

Atsikėlus
Uliavojo,
Sūnelius kilnojo,
Atsikėlus
Uliavojo,
Sūnelius kilnojo:

— Kelkit kelkit, 
Sūnytėliai,
Balnokit žirgelius, 
Kelkit kelkit, 
Sūnytėliai,
Balnokit žirgelius:

Svirno durys 
Atdarytos,—
Jau seselės nėra, 
Svirno durys 
Atdarytos,—
Jau seselės nėra.

Pabalnokit 
Šešis žirgus,
Visus šešis širmus, 
Pabalnokit 
Šešis žirgus,
Visus šešis širmus.

O jūs jokit,
Jūs keliaukit 
Seselės ieškoti,
O jūs jokit,
Jūs keliaukit 
Seselės ieškoti.

Jokit jokit, 
Sūnytėliai,
Ant šešių kelelių, 
Jokit jokit, 
Sūnytėliai,
Ant šešių kelelių.

Vykit vykit 
Seserėlę
Viešuoju keleliu, 
Vykit vykit 
Seserėlę
Viešuoju keleliu:

Kur seselės 
Nuvažiuota,— 
Rūtelės barstyta, 
Kur seselės 
Nuvažiuota,— 
Rūtelės barstyta.

Dieverėlių 
Salia jota,
Rasužė braukyta, 
Dieverėlių 
Šalia jota,
Rasužė braukyta.
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Salia kelio Į lapelius,
Vieškelėlio Į žaliuosius,
Ugnelė kūrenta, Špilkelės smaigstytos,
Šalia kelio Į lapelius,
Vieškelėlio Į žaliuosius,
Ugnelė kūrenta. Špilkelės smaigstytos,
Aplink tąją Į liepelės
Ugnužėlę Viršūnėlę
Jaunimėlio šokta, Vainikas kabintas,
Aplink tąją Į liepelės
Ugnužėlę Viršūnėlę
Jaunimėlio šokta. Vainikas kabintas,
Ir prijojom Į liepelės
Žalią lanką,— Šakužėles
Žirgeliai ganyti, Kasninkai vėdinti,
Ir prijojom Į liepelės
Žalią lanką,— Šakužėles
Žirgeliai ganyti. Kasninkai vėdinti.

Ir prijojom Kai prijojom
Srovės upę,— Uošvės dvarą,—
Žirgeliai girdyti, Štai mūsų seselė,
Ir prijojom Kai prijojom
Srovės upę,— Uošvės dvarą,—
Žirgeliai girdyti. Štai mūsų seselė:
Ir prijojom Už stalelio
Žalią liepą,— Besėdinti,
Ugnelė kūrenta, Graudžiai beverkianti,
Ir prijojom Už stalelio
Žalią liepą,— Besėdinti,
Ugnelė kūrenta, Graudžiai beverkianti.

Apie liepos — Cit, neverki,
Liemenėlį Seserėle,
Seselė šokdinta, Mes tave vaduosim,
Apie liepos Cit, neverki,
Liemenėlį Seserėle,
Seselė šokdinta, Mes tave vaduosim:
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Šešis žirgus 
Atiduosim,
Tave išvaduosim, 
Šešis žirgus 
Atiduosim,
Tave išvaduosim.

Kai aš buvau 
Po vainiku,
Po šilkų kasninku, 
Kai aš buvau 
Po vainiku,
Po šilkų kasninku.

— Jau ne čėsas, 
Brolužėliai,
Mane atvaduoti, 
Jau ne čėsas, 
Brolužėliai 
Mane atvaduoti.

O jau dabar, 
Brolužėliai,
Po juodu gobtūru, 
O jau dabar, 
Brolužėliai,
Po juodu gobtūru,

Buvo atjot, 
Brolužėliai, 
Vakar vakarėlį, 
Buvo atjot, 
Brolužėliai, 
Vakar vakarėlį,

Po juoduoju 
Gobtūrėliu,
Po dymos ryšeliu, 
Po juoduoju 
Gobtūrėliu,
Po dymos ryšeliu.

*414

AUŠTA AUŠRELĖ

Aušta aušrelė, 
Teka saulelė 
Per mūs tėvelio 
Didį dvarelį,
Per mūs tėvelio 
Didį dvarelį.

— Oi, kelkis kelkis, 
Jaunas sūneli,
Jau mūsų dvarą 
Vaiskas apstojo,
Jau mūsų dvarą 
Vaiskas apstojo,

Vaikščiojo tėvas 
Po didį dvarą, 
Savo sūnelį 
Pribudindamas, 
Savo sūnelį 
Pribudindamas.

Rūtų darželį 
Aprandavojo, 
Žalią rūtelę 
Apšėcavojo, 
Žalią rūtelę 
Apšėcavojo,

418



Mūsų seselę 
Jau prizvadžiojo, 
Aukso žiedelį 
Jau išviliojo,
Aukso žiedelį 
Jau išviliojo.

— Tai jūs neverkit, 
Seni tėveliai,
Aš pabalnosiu 
Bėrą žirgelį,
Aš pabalnosiu 
Bėrą žirgelį,

Tai aš pavysiu 
Savo seselę,
Pulke pažinsiu 
Savo seselę,
Pulke pažinsiu 
Savo seselę:

Mūsų seselė 
Balta raudona,
O ant rankelių 
Aukso žiedeliai,
O ant rankelių 
Aukso žiedeliai.

Kad aš nujojau 
Kitan miestelin, 
Pulke pamačiau 
Savo seselę,
Pulke pamačiau 
Savo seselę.

Tai smūtna liūdna 
Mūsų seselė,
Kad atsiskyrė 
Jau nuo tėvelių, 
Kad atsiskyrė 
Jau nuo tėvelių.

— Grįžki, sesele, 
Tu, lelijėle,
Ten tavęs laukia 
Jauni broleliai,
Ten tavęs laukia 
Jauni broleliai.

— Jau aš negrįšiu, 
Jaunas broleli,— 
Jau sukalbėti 
Meilūs žodeliai, 
Jau sukalbėti 
Meilūs žodeliai,

Jau sumainyti 
Aukso žiedeliai. 
Jau pražudyta 
Žalia rūtelė,
Jau pražudyta 
Žalia rūtelė.

Iš šalių stovi 
Tenoficierai,
O prie šalelės — 
Tai generolai,
O prie šalelės — 
Tai generolai.
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TRIS DIENAS, TRIS NAKTIS

Tris dienas, tris naktis 
Per girią ėjau,
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau.

Užgirdau gegutę — 
Girioj kukuoja, 
Mislijau — močiutė 
Manęs dejuoja,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Mislijau —močiutė 
Manęs dejuoja.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs močiutė,
Tik gražiai kukuoja 
Girioj gegutė,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia,
Tik gražiai kukuoja 
Girioj gegutė.

Tris dienas, tris naktis 
Per girią ėjau, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau.

Užgirdau genelį — 
Girioj stuksena, 
Mislijau — tėvelis 
Manęs dejuoja,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia,
Misli j au — tėvelis 
Manęs dejuoja.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs tėvelis,
Tik girioj stuksena 
Margas genelis,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia,
Tik girioj stuksena 
Margas genelis.

Tris dienas, tris naktis 
Per girią ėjau, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau.

Užgirdau lakštutę — 
Girioj lakštuoja, 
Mislijau — sesutė 
Manęs dejuoja,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Mislijau — sesutė 
Manęs dejuoja.
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Nei šaukia, nei laukia 
Manęs sesutė,
Tik gražiai lakštuoja 
Girioj lakštutė,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia,
Tik gražiai lakštuoja 
Girioj lakštutė.

Tris dienas, tris naktis 
Per girią ėjau, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Ketvirtoj naktelėj 
Girioj nakvojau. *

Užgirdau karvelį — 
Girioj burkuoja, 
Mislijau — brolelis 
Manęs dejuoja,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia, 
Mislijau — brolelis 
Manęs dejuoja.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs brolelis,
Tik gražiai burkuoja 
Girioj karvelis,
Rid rilia, rid rilia,
Rid rilia lia lia,
Tik gražiai burkuoja 
Girioj karvelis.

*416

KO, MERGYTE, LIŪDI

— Ko, mergyte, liūdi,
Ko taip graudžiai verki, 
Kam nuleidai baltas rankas 
Ant savo kelelių,
Kam nuleidai baltas rankas 
Ant savo kelelių?

— Kaip man neliūdėti,
Kaip graudžiai neverkti: 
Visos eina jaunimėlin,
Tik aš viena neinu,
Visos eina jaunimėlin,
Tik aš viena neinu.

— Cit, neverk, mergele, 
Duok baltą rankelę,
Tai važiuosim mudu drauge 
Per žalią girelę,
Tai važiuosim mudu drauge 
Per žalią girelę.

Žalioje girelėj 
Kukavo gegutė:
— Palauk sustok, bernužėli, 
Duok man paklausyti, 
Palauk sustok, bernužėli, 
Duok man paklausyti.
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Ar gegutės balsas,
Ar girios paukštelių, 
Vai, ar mane motinėlė 
Atgalios grąžina,
Vai, ar mane motinėlė 
Atgalios grąžina?

Nei gegutės balsas,
Nei girios paukštelių, 
Tiktai mane motinėlė 
Atgalios grąžina,
Tiktai mane motinėlė 
Atgalios grąžina:

— Sugrįžki, dukrele, 
Balta lelijėle,—
Tu palikai žalią rūtą 
Ant balto stalelio,
Tu palikai žalią rūtą 
Ant balto stalelio.

Palikai rūtelę 
Ant balto stalelio,
O mėlyną lelijėlę 
Ant stiklo langelio,
O mėlyną lelijėlę 
Ant stiklo langelio.

— Negrįšiu, močiute, 
Atgal už viešnelę:
Aš palikau žalią rūtą 
Jaunesnei seselei,
Aš palikau žalią rūtą 
Jaunesnei seselei.

Palikau rūtelę 
Jaunesnei seselei,
O mėlyną lelijėlę 
Savo tavorškėlei,
O mėlyną lelijėlę 
Savo tavorškėlei.

417

U2 STALO SĖDĖJAU

Už stalo sėdėjau,
Pro langą žiūrėjau:
Nieks taip gražiai nevažiavo, 
Kaip mano bernelis.

Žirgas paukščiu skrenda, 
Vežimėlis dunda.
— Sėsk, panele, šalia manęs, 
Važiuosim abudu.

Per mišką važiavom,
Gegutė kukavo.
— Sustok sustok, bernužėli, 
Leisk man paklausyti:

Ar gegutės balsas,
Ar miško paukštelės,
Ar ne mano motinėlės 
Meilieji žodeliai.
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Į̂ e gegutė ulba, Sustabdyk žirgelį,
Įviiškelį skardina — Grįžk namo, berneli,
gaukia mane motinėlė, Atiduok man mano žiedą,
Į namus vadina. Rūtų vainikėlį.

— Vainikas po kojų,
Žiedas ant rankelės —
Nešiok, miela mergužėle,
Kol pražils galvelė.

*418

OI, AŠ KELELIU VAŽIAVAU

Oi, aš keleliu važiavau 
Važiavau,
Kaip žiedeliu ritavau.

Oi, girdžiu, šaukia tėvulis 
Tėvulis:
— Grįžk, dukrele, atgalios!

Oi, grįžk, dukrele, atgalios 
Atgalios,
Grąžink palšus jautelius!

— Oi, aš negrįšiu, tėvuli, 
Negrįšiu,—
Dabar tamsi naktelė.

Oi, dabar tamsi naktelė 
Naktelė,
Man tolimas kelelis!

Oi, aš keleliu važiavau 
Važiavau,
Kaip žiedeliu ritavau.

Oi, girdžiu, šaukia motulė 
Motulė:
— Grįžk atgalios, dukrele!

Oi, grįžk, dukrele, atgalios! 
Atgalios,
Grąžink margas skryneles!

— Oi, aš negrįšiu, motule, 
Negrįšiu,—
Dabar tamsi naktelė.

Oi, dabar tamsi naktelė 
Naktelė,
Man tolimas kelelis!
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KUKUOJ GEGUTĖ

Kukuoj gegutė, 
Kukuoj raiboji 
Žaliam vyšnių sodely, 
Ant bijūnėlio krūmo.

— Oi, tylėk, neverk, 
Jauna mergele,
Tavęs motulė laukia, 
Tau vainikėlį pina.

Oi, stovi verkia 
Jauna mergelė 
Ant Nemunėlio kranto, 
Ant sraujaus vandenėlio.

— Nei tegu skina,
Nei tegu laukia,
Jau aš daugiau negrįšiu, 
Kaselių nemastysiu.

*420

BEAUŠTANT! AUŠRELĖ

Beauštanti aušrelė,
Betekanti saulelė.
— Kelk, seserėle, mano viešnele, 
Ar dar tu n'išmiegojai,
Kelk, seserėle, mano viešnele,
Ar dar tu n'išmiegojai?

Pinkisi vainikėlį,
Dėkisi ant galvelės,—
Tavo sveteliai — balti broleliai — 
Balnoj bėrus žirgelius,
Tavo sveteliai — balti broleliai — 
Balnoj bėrus žirgelius.

Motušės lauku važiavom, 
Motušėlės laukeliu,—
Šalimis jojo balti broleliai,
Seselę ramdydami,
Šalimis jojo balti broleliai,
Seselę ramdydami.
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Anytos lauku važiavom, 
Anytėlės laukeliu,—
Šalimis jojo vis dieverėliai, 
Martelę virkdydami,
Šalimis jojo vis dieverėliai, 
Martelę virkdydami.

Privažiavom dvarelį,
Anytėlės vartelius,—
Aš ir pamačiau savo vargelį 
Prie anytos vartelių,
Aš ir pamačiau savo vargelį 
Prie anytos vartelių.

— Kad išeitų brolelis, 
Išsineštų kardelį,
O kad iškirstų mano vargelį 
Iš anytos vartelių,
O kad iškirstų mano vargelį 
Iš anytos vartelių!

Ir išėjo brolelis,
Išsinešė kardelį,
O ir iškirto vartų lentelę, 
Tikt ne mano vargelį,
O ir iškirto vartų lentelę, 
Tikt ne mano vargelį.
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VAI, KAD AS AUGAU

Vai, kad aš augau 
Pas motinėlę,
Mano veideliai 
Uogele sirpo, 
Mano veideliai 
Uogele sirpo,

Mano veideliai 
Uogele sirpo,
O vainikėliai 
Kaip perlinėliai, 
Mergų darželiuos 
Vis bijūnėliai.

Mergų darželiuos 
Vis bijūnėliai, 
Brolių žirgeliai 
Vis juodbėrėliai, 
Brolių žirgeliai 
Vis juodbėrėliai.

— Jūs, brolužėliai, 
Jauni broleliai, 
Man pakinkykit 
Bėrus žirgelius, 
Man pakinkykit 
Bėrus žirgelius.

Man pakinkykit 
Bėrus žirgelius, 
Jau aš važiuosiu 
Pas anytėlę,
Jau aš važiuosiu 
Pas anytėlę.

Jau aš važiuosiu 
Pas anytėlę,
Jau man nubodo 
Pas motinėlę,
Jau man nubodo 
Pas motinėlę.

Kai mes važiavom 
Pro tėvo pošnią,
Tai linksmai bėgo 
Bėri žirgeliai,
Tai linksmai bėgo 
Bėri žirgeliai.

Kai privažiavom 
Uošvelio pošnią,
Tai smūtni liūdni 
Bėri žirgeliai,
Tai smūtni liūdni 
Bėri žirgeliai.

Nepri važiavom 
Nė prie dvarelio — 
Gieda anytos 
Raibi gaideliai, 
Gieda anytos 
Raibi gaideliai.

Neprivažiavom 
Nė prie dvarelio — 
Jau ir atkėlė 
Vario vartelius,
Jau ir atkėlė 
Vario vartelius.
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Neįvažiavom 
Nė į dvarelį —
Jau stovi, laukia 
Sena anyta,
Jau stovi, laukia 
Sena anyta.
— Lipki, martele,
Iš karietėlės,
Eiki, martele,
Aukštą klėtelę,
Eiki, martele,
Aukštą klėtelę.
Eiki, martele,
Aukštą klėtelę,
Sėski, martele,
Aukso kreselę,
Sėski, martele,
Aukso kreselę.
Sėski, martele,
Aukso kreselę,
Gerki, martele,
Žalio vynelio,
Gerki, martele,
Žalio vynelio.
Dar neišgėriau 
Pusę stiklelio —
Jau girdžiu — kalba, 
Kad gėrovėlė,
Jau girdžiu — kalba, 
Kad gėrovėlė.
Dar nepašokau 
Pusės tanciuko — 
Jau girdžiu — kalba, 
Kad šokėjėlė,
Jau girdžiu — kalba, 
Kad šokėjėlė.

Dar neprabuvau 
Trijų dienelių — 
Jau siuntė ginti 
Palšų jautelių,
Jau siuntė ginti 
Palšų jautelių.

— Ginki, martele, 
Palšus jautelius 
Per aukštus kalnus, 
Per pakalnėles,
Per aukštus kalnus, 
Per pakalnėles,
Per aukštus kalnus, 
Per pakalnėles,
Per žalias girias, 
Per beržynėlius,
Per žalias girias, 
Per beržynėlius.
Jautelius ganiau 
Ir gailiai verkiau, 
Girioj gulėjau, 
Migla klojėjau, 
Girioj gulėjau, 
Migla klojėjau.
Girioj gulėjau, 
Migla klojėjau,
Per beržų lapus 
Auštros žiūrėjau, 
Per beržų lapus 
Auštros žiūrėjau.
Aušta auštrelė, 
Teka saulelė 
Pro žalių rūtų 
Naują darželį,
Pro žalių rūtų 
Naują darželį.

427



Parginiau ganius 
Palšus jautelius — 
Tarė anyta 
Ir prakalbėjo,
Tarė anyta 
Ir prakalbėjo:

— Eiki, martele, 
Nors pasilsėki,
Žalių rugelių 
Nors pamalėki,
Žalių rugelių 
Nors pamalėki.

Rugelius maliau 
Ir gailiai verkiau — 
Vai, ir ateina 
Jaunas bernelis,
Vai, ir ateina 
Jaunas bernelis.

Vai, ir ateina 
Jaunas bernelis — 
Aš iškalbėsiu 
Rūsčiais žodeliais, 
Aš iškalbėsiu 
Rūsčiais žodeliais:

— Vai tu, berneli 
Berazumėli,
Mokėjai loti
Ir privilioti, 
Mokėjai loti 
Ir privilioti,

Mokėjai loti 
Ir privilioti,
Tiktai nemoki

Pašėnavoti,
Tiktai nemoki 
Pašėnavoti.

Sakei — neginsi 
Palšų jautelių, 
Sakei — nemalsi 
Žalių rugelių,
Sakei — nemalsi 
Žalių rugelių.

Jūs, dieverėliai, 
Jauni broleliai, 
Man pakinkykit 
Bėrus žirgelius, 
Man pakinkykit 
Bėrus žirgelius.

Jau aš važiuosiu 
Pas motinėlę,
Jau man nubodo 
Pas anytėlę,
Jau man nubodo 
Pas anytėlę.

— Vai tu, martele, 
Be razumėlio:
Kad ir sugrįši 
Pas motinėlę,
Kad ir sugrįši 
Pas motinėlę,

Jau nevaikščiosi 
Puikiai po dvarą, 
Jau neskambinsi 
Aukso raktelių, 
Jau neskambinsi 
Aukso raktelių,
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Jau neskambinsi 
Aukso raktelių, 
Jau ne varstysi 
Svirno durelių, 
Jau nevarstysi 
Svirno durelių,

Jau ne varstysi 
Svirno durelių, 
Jau neviliosi 
Jaunų bernelių, 
Jau neviliosi 
Jaunų bernelių.

*422

OI AI AI DIEVULIAU

— Oi ai ai dievuliau, 
Kaip aš būsiu,
Savo anytėlei
Kaip įtiksiu?

Kaip aš įtiksiu 
Anytėlei,
Anytai — bernelio 
Motinėlei?

— Mergele jaunoji, 
Vėlai gulki,
Mergele jaunoji, 
Anksti kelki.

Nelauki gaidelių
Pragiedančių
Nei girios paukštelių
Sučiulbančių.

Užgiedoj gaideliai 
Prie girnelių,
Užtekėj saulelė 
Prie sūnelio.

Oi, tai įtiksiu 
Anytėlei,
Anytai — bernelio 
Motinėlei.

Anyta, po dvarą 
Vaikščiodama, 
Martelės darbelių 
Žiūrėdama:

— Mok mano martelė 
Plonai verpti, 
Nendriniu skieteliu 
Tankiai austi.

Mok mano martelė 
Baltai skalbti,
Ant rūtų šakelių 
Išdžiovinti.

429



*423

MOTINĖLE, KĄ PADAREI

— Motinėle, ką padarei, 
Sengalvėle, ką padarei,
Kam man jauną jaunuolytę 
Už girtuoklio nudavei,
Kam man jauną jaunuolytę 
Už girtuoklio nudavei?
Jis pragėrė namelius 
Ir nuo lauko rugelius, 
Pragers mano jaunuolytės 
Ir nuo pirštų žiedelius, 
Pragers mano jaunuolytės 
Ir nuo pirštų žiedelius.
— Atsitrauk gi, dukrele, 
Atsitrauk gi, jaunoji, 
Atsitrauk gi, dukteryte,
Nuo girtuoklio bernelio, 
Atsitrauk gi, dukteryte,
Nuo girtuoklio bernelio.
— Nebe laikas, močiute, 
Nebe laikas, senute,
Jau surištos baltos rankos, 
Sumainyti žiedeliai,
Jau surištos baltos rankos, 
Sumainyti žiedeliai.
Kai broliukas kviečius sės, 
Ant rytojaus piaut galės, 
Tada tada, motinute,
Aš pas tave sugrįšiu,
Tada tada, motinute,
Aš pas tave sugrįšiu. *

*

Kai sesutė rūtas sės,
Ant rytojaus jau žydės,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu.
Kai nuo bičių vilnas kirps 
Ir iš korių pečių dirbs,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu.
Kai su šaukštu duoną rieks, 
O su peiliu barščius srėbs, 
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu.
Kai žvaigždelės puldinės, 
Danguj vietos neturės,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu.
Kai plunksnelės galan grims, 
Akmenėliai viršum plauks, 
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu,
Tada tada, motinėle,
Aš pas tave sugrįšiu.

*
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DOBILĖLĮ, DOBILIO

Dobilėli, dobilio, 
Parūko rūko, dobilio,

Dobilėli, dobilio,
Iš vežimėlio, dobilio.

Dobilėli, dobilio, 
Rūkelio dūmai, dobilio,

— Dobilėli, dobilio, 
Negali lipti, dobilio,

Dobilėli, dobilio, 
Tėvelio dvaro, dobilio.

Dobilėli, dobilio,
Iš vežimėlio, dobilio:

Dobilėli, dobilio,
Oi, vijo vijo, dobilio,

Dobilėli, dobilio,
Aukso lančiuškos, dobilio,

Dobilėli, dobilio, 
Apynys dvarą, dobilio.

Dobilėli, dobilio,
Širdelę spaudė, dobilio.

Dobilėli, dobilio, 
Tiktai nevijo, dobilio,

Dobilėli, dobilio, 
Negali eiti, dobilio:

Dobilėli, dobilio,
Vienų vartelių, dobilio,

Dobilėli, dobilio,
Šilkų suknelės, dobilio,

Dobilėli, dobilio, 
Martelei vežti, dobilio.

Dobilėli, dobilio, 
Aslelę šlavė, dobilio.

Dobilėli, dobilio, 
Atvežė vežė, dobilio,

Dobilėli, dobilio, 
Negali eiti, dobilio:

Dobilėli, dobilio,
Dieveriai marčią, dobilio.

Dobilėli, dobilio,
Aukso žiedeliai, dobilio,

— Dobilėli, dobilio, 
Prašom, martele, dobilio,

Dobilėli, dobilio,
Pirštelius spaudė, dobilio.
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PARVEŽA MARTELĘ

Parveža martelę, 
Pardundina,
Jos baltą šarvelį 
Pargirgždina.

Uždek, tėvuli,
Tris žvakeles, 
Pažiūrėk mergelei 
Į akeles.

Jos baltą šarvelį 
Pargirgždina,
Jos palši jauteliai 
Parbauboja.

Ar graži patogi 
Ant stogelio,
Ar skaisti raudona 
Ant veidelio?

Jos palši jauteliai 
Parbauboja,
Jos jauni broleliai 
Paršvirkštauna.

Ar skaisti raudona 
Ant veidelio,
Ar puiki bagota 
Ant šarvelio?

Jos jauni broleliai 
Paršvirkštauna,
Jų šyvi žirgeliai 
Paržvingina.

— Sūneli sveteli, 
Netropinai,
Tik valnias dieneles 
Patrotinai.

— Išeiki, tėvuli, 
Ant dvarelio, 
Uždeki, tėvuli, 
Tris žvakeles.

— Tėveli širdele, 
Šimtą duotau,
Kad valnias dieneles 
Atmainytau.

— Sūneli sveteli, 
Ar du duosi,
Bet valnių dienelių 
Neatvaduosi.
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MOČIUTE ŠIRDELE

— Močiute širdele, 
Vartelius atkelk, — 
Parveda martelę 
Kiaulelėm šert, 
Parveda martelę 
Kiaulelėm šert.

— Dukrele vaikeli, 
Vartelius užkelk, 
Tuščia jos, bus be jos 
Kiaulelės pašertos, 
Tuščia jos, bus be jos 
Kiaulelės pašertos.

— Močiute širdele, 
Duris atdaryk, — 
Parveda martelę 
Pečiui kūrent,
Parveda martelę 
Pečiui kūrent.

— Dukrele vaikeli, 
Duris uždaryk,
Tuščia jos, bus be jos 
Pečius iškūrentas, 
Tuščia jos, bus be jos 
Pečius iškūrentas.

— Močiute širdele, 
Aslelę pašluok,— 
Parveda martelę 
Dovanėlėm duot, 
Parveda martelę 
Dovanėlėm duot.

— Dukrele vaikeli, 
Aslelės nešluok,
Tuščia jos, bus be jos 
Dovanėlės duota, 
Tuščia jos, bus be jos 
Dovanėlės duota.

*
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IR ATLĖKĖ GEGUTĖ

Ir atlėkė gegutė 
Iš žalios girelės, 
Atvažiavo svočiutės 
Svetimos šalelės,
Lelijėlės svočiutės 
Svetimos šalelės.

Mes laukėme svočiučių 
Per visą dienelę,
Lelijėlės svočiutės,
Per visą dienelę,
Lelijėlės svočiutės,
Per visą dienelę.

Ledva sulaukėm 
Vėlai vakarėlį,
Lelijėlės svočiutės,
Vėlai vakarėlį,
Lelijėlės svočiutės,
Vėlai vakarėlį.

Mes mislijom, svočiutės, 
Kad neatvažiuosit, 
Lelijėlės svočiutės,
Kad neatvažiuosit, 
Lelijėlės svočiutės,
Kad neatvažiuosit.

O čia mūsų svočiutės 
Jau ir atvažiavo, 
Lelijėlės svočiutės 
Jau ir atvažiavo, 
Lelijėlės svočiutės 
Jau ir atvažiavo.

Mes patikom svočiutės 
Už vario vartelių, 
Lelijėlės svočiutės,
Už vario vartelių, 
Lelijėlės svočiutės,
Už vario vartelių.

Mes priėmėm svočiutės 
Už baltų rankelių, 
Lelijėlės svočiutės,
Už baltų rankelių, 
Lelijėlės svočiutės,
Už baltų rankelių.

Mes iškėlėm svočiutės 
Ir iš vežimėlių,
Lelijėlės svočiutės,
Ir iš vežimėlių,
Lelijėlės svočiutės,
Ir iš vežimėlių.

Pasodinom svočiutės 
Už balto stalelio, 
Lelijėlės svočiutės,
Už balto stalelio, 
Lelijėlės svočiutės,
Už balto stalelio.

Mes užgėrėm svočiutės 
Žaliuoju vyneliu, 
Lelijėlės svočiutės, 
Žaliuoju vyneliu, 
Lelijėlės svočiutės, 
Žaliuoju vyneliu.
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Mumis sakė — svočiutės 
Juodos ir raupuotos, 
Lelijėlės svočiutės 
Juodos ir raupuotos, 
Lelijėlės svočiutės 
Juodos ir raupuotos.
O čia mūsų svočiutės 
Baltos, šilkiniuotos, 
Lelijėlės svočiutės 
Baltos, šilkiniuotos, 
Lelijėlės svočiutės 
Baltos, šilkiniuotos.
Mumis sakė — svočiutės 
Vagių padermėlės, 
Lelijėlės svočiutės 
Vagių padermėlės, 
Lelijėlės svočiutės 
Vagių padermėlės.
O čia mūsų svočiutės 
Slaunos giminėlės, 
Lelijėlės svočiutės 
Slaunos giminėlės, 
Lelijėlės svočiutės 
Slaunos giminėlės.
Mumis sakė — svočiutės 
Tik kiaulėm maišyti, 
Lelijėlės svočiutės 
Tik kiaulėm maišyti, 
Lelijėlės svočiutės 
Tik kiaulėm maišyti.
O čia mūsų svočiutės 
Laiškeliam rašyti, 
Lelijėlės svočiutės 
Laiškeliam rašyti, 
Lelijėlės svočiutės 
Laiškeliam rašyti.

Sakė—mūsų svočiutės 
Tik kiaulelėm šerti, 
Lelijėlės svočiutės 
Tik kiaulelėm šerti, 
Lelijėlės svočiutės 
Tik kiaulelėm šerti.

O čia mūsų svočiutės 
Margulėliam austi, 
Lelijėlės svočiutės 
Margulėliam austi, 
Lelijėlės svočiutės 
Margulėliam austi.
Mumis sakė — svočiutės 
Didelės laidokės, 
Lelijėlės svočiutės 
Didelės laidokės, 
Lelijėlės svočiutės 
Didelės laidokės.
Dvejus trejus metelius 
Vieną drobę audėt, 
Lelijėlės svočiutės, 
Vieną drobę audėt, 
Lelijėlės svočiutės, 
Vieną drobę audėt.
Tarpe nyčių, skietų 
Karklelių užžėlę, 
Lelijėlės svočiutės, 
Karklelių užžėlę, 
Lelijėlės svočiutės, 
Karklelių užžėlę.
Ciba riba, ožkelės, 
Karklelių graužti, 
Lelijėlės svočiutės, 
Karklelių graužti, 
Lelijėlės svočiutės, 
Karklelių graužti.
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O čia mūsų svočiutės — 
Didės darbininkės, 
Lelijėlės svočiutės 
Didės darbininkės, 
Lelijėlės svočiutės 
Didės darbininkės.

Dviemi trįmi dienelėm 
Vieną drobę audė, 
Lelijėlės svočiutės 
Vieną drobę audė, 
Lelijėlės svočiutės 
Vieną drobę audė.

Prašom mūsų, svočiutės, 
Ilgai netrukdyti,
Lelijėlės svočiutės,
Ilgai netrukdyti,
Lelijėlės svočiutės,
Ilgai netrukdyti.

O jei jūs neduosit,— 
Prašom atsakyti, 
Lelijėlės svočiutės, 
Prašom atsakyti, 
Lelijėlės svočiutės, 
Prašom atsakyti.

Griežia muzikėlės, 
Laukia mūs berneliai, 
Lelijėlės svočiutės, 
Laukia mūs berneliai, 
Lelijėlės svočiutės, 
Laukia mūs berneliai.

Laukia mūs berneliai, 
Reikia eiti šokti, 
Lelijėlės svočiutės, 
Reikia eiti šokti, 
Lelijėlės svočiutės, 
Reikia eiti šokti.

Gėda jums nedavus, 
O mumim negavus, 
Lelijėlės svočiutės, 
O mumim negavus, 
Lelijėlės svočiutės,
O mumim negavus.

436



*428

DĖKUI SVOČIAI U2 PYRAGĄ

Dėkui svočiai už pyragą, 
Lelijėlei už pyragą.

Gardus svočios pyragėlis, 
Lelijėlės pyragėlis.

Dėkui svočiai už kumpelį, 
Lelijėlei už kumpelį.

Gardus svočios kumpelis, 
Lelijėlės kumpelis.

Dėkui svočiai už sūrelį, 
Lelijėlei už sūrelį.

Gardus svočios sūrelis, 
Lelijėlės sūrelis.

Dėkui svočiai už vynelį, 
Lelijėlei už vynelį.

Gardus svočios žalias vynas, 
Lelijėlės žalias vynas.



Sugultuvių ii* prikeltuviu 
dainos

*429

O! ŽIRGE ŽIRGELI

Oi žirge žirgeli,
Žirge juodbėrėli,
Oi, ko nusižvengei 
Vėlai vakarėly,
Oi, ko nusižvengei 
Vėlai vakarėly?

Oi, ar tau parūpo 
Tolimas kelelis, 
Tolimas kelelis, 
Devynios upelės, 
Tolimas kelelis, 
Devynios upelės,

Devynios upelės 
Plaukte plaukiamosios, 
O šioj dešimtoji 
Nerte neriamoji,
O šioj dešimtoji 
Nerte neriamoji?

Per upužę nėriau, 
Klevo nusistvėriau, — 
Oi, tu, klevai klevai,

Tu, žalias medeli,
Oi, tu, klevai klevai, 
Tu, žalias medeli,

Aš tave nukirsiu, 
Šakas nukaposiu 
Ir tavo šakeles 
Į krūvą sudėsiu,
Ir tavo šakeles 
Į krūvą sudėsiu.

Iš tavo šakelių 
Darysiu kabelį,
O iš liemenėlio 
Margąją lovelę,
O iš liemenėlio 
Margąją lovelę.

Ant kumpo kabelio 
Kardelį kabinsiu,
Į naują lovelę 
Mergelę guldysiu,
Į naują lovelę 
Mergelę guldysiu.
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O! TU, KLEVELI
*430

— Oi tu, kleveli, 
Žaliasis medeli, 
Daugiau nežaliuosi 
Nuo šio rudenėlio:

Aš tave pakirsiu, 
Šakas nukaposiu, 
Šakas nukaposiu, 
Dvarelin parvešiu.
— O ką tu darysi 
Iš mano šakelių, 
Ką gi budavosi 
Lygaus liemenėlio?
— Iš tavo šakelių 
Bus nauja vygelė, 
Lygaus liemenėlio 
Bus marga lovelė. *

— Ką gi tu vygiuosi 
Naujojoj vygelėj,
Ką gi tu guldysi 
Margojoj lovelėj?
— Naujojoj vygelėj 
Mergelę vygiuosiu, 
Margoj on lovelėn
Aš pats jaunas gulsiu.
— Netiesa, berneli, 
Netiesa, jaunasai:
Ją jau išvygiavo 
Senoji močiutė,—
Dieną ant rankelių, 
Naktį ant vygėlės, 
Kukau kaip gegulė 
Prie mano šalelės.

*431

MOČIUTE, NORIU MIEGO

— Močiute, noriu miego, 
Širdele, noriu miego!
— Eik, dukrele, į darželį, 
Ten tu saldžiai miegosi, 
Eik, dukrele, į darželį, 
Ten tu saldžiai miegosi.
— Močiute, neužmigau, 
Širdele, neužmigau — 
Žydi klesčia bijūnėlis,
Aš negaliu miegoti,
Žydi klesčia bijūnėlis,
Aš negaliu miegoti.

— Močiute, noriu miego, 
Širdele, noriu miego!
— Eik, dukrele, į sodelį, 
Tu ten saldžiai miegosi, 
Eik, dukrele, į sodelį,
Tu ten saldžiai miegosi.

— Močiute, neužmigau, 
Širdele, neužmigau — 
Krinta byra obuolėliai, 
Aš negaliu miegoti, 
Krinta byra obuolėliai, 
Aš negaliu miegoti.
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— Močiute, noriu miego, 
Širdele, noriu miego!
— Eik, dukrele, į seklyčią, 
Tu ten saldžiai miegosi, 
Eik, dukrele, į seklyčią,
Tu ten saldžiai miegosi.
— Močiute, neužmigau, 
Širdele, neužmigau — 
Dunda pyška staklužėlės, 
Aš negaliu miegoti,
Dunda pyška staklužėlės, 
Aš negaliu miegoti.

— Močiute, noriu miego, 
Širdele, noriu miego!
— Eik, dukrele, į klėtelę, 
Tu ten saldžiai miegosi, 
Eik, dukrele, į klėtelę,
Tu ten saldžiai miegosi.
— Močiute, tai užmigau, 
Širdele, tai užmigau — 
Kalbin šnekin bernužėlis, 
Tai man saldu miegoti, 
Kalbin šnekin bernužėlis, 
Tai man saldu miegoti.

*432

VAI TU, KREGŽDUTE

— Vai tu, kregždute, 
Tu, lakūnėle,
O ką girdėjai 
Belakiodama,
O ką girdėjai 
Belakiodama?

— Vai, aš girdėjau 
Belakiodama 
Našlužėlį
Keliu atjojant, 
Našlužėlį 
Keliu atjojant.

Kad aš žinočia,
Kad jis atjoja,
Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį,
Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį,

Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį,
Iš trijų eilių 
Vis akmenėlių,
Iš trijų eilių 
Vis akmenėlių.

O aš prigulčia 
Prie jo šalelės, 
Kaip lydekėlė 
Prie akmenėlio, 
Kaip lydekėlė 
Prie akmenėlio.

Oi, aš prašyčia 
Raibų gaidelių, 
Kad užgiedotų 
Anksti rytelį, 
Kad užgiedotų 
Anksti rytelį,
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Kad aš negaučia 
Išsimiegoti,
Su našlužėlįu 
Pasikalbėti,
Su našlužėliu 
Pasikalbėti.

— Vai tu, kregždute, 
Tu, lakūnėle,
O ką girdėjai 
Belakiodama,
O ką girdėjai 
Belakiodama?

— Oi, aš girdėjau 
Belakiodama 
Bernužėlį
Keliu atjojant, 
Bernužėlį 
Keliu atjojant.

Kadašžinočia,
Kad jis atjoja,
Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį,
Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį,

Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį 
Iš trijų eilių 
Vis paduškėlių,
Iš trijų eilių 
Vis paduškėlių.

O aš prigulčia 
Prie jo šalelės, 
Kaip lelijėlė 
Prie bijūnėlio, 
Kaip lelijėlė 
Prie bijūnėlio.

Oi, aš prašyčia 
Raibų gaidelių, 
Kad negiedotų 
Anksti rytelį, 
Kad negiedotų 
Anksti rytelį,

O kad aš gaučia 
Išsimiegoti,
Su bernužėliu 
Pasikalbėti,
Su bernužėliu 
Pasikalbėti.
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*433

KARVELĖM MĖLYNAS

Karvelėli mėlynas,
Lėk į jūres mareles,
Lėk į jūres mareles,

Lėk į jūres mareles,
Gerki marių vandenio, 
Gerki marių vandenio.

Tu gerdamas paklausyk, 
Ką jaunoji kalbėjo,
Ką jaunoji kalbėjo,

Ką jaunoji kalbėjo, 
Patalėlį klodama,
Patalėlį klodama,

Patalėlį klodama 
Ir seną guldydama,
Ir seną guldydama:

— Gulk tu, seni, pataluos, 
Kaipo šiekšta rūdynuos, 
Kaipo šiekšta rūdynuos,

Aš jauna prie šalelės, 
Kaip dilgė prie tvorelės, 
Kaip dilgė prie tvorelės.

Karvelėli mėlynas,
Lėk į jūres mareles,
Lėk į jūres mareles,

Lėk į jūres mareles,
Gerki marių vandenio,
Gerki marių vandenio.

Tu gerdamas paklausyk,
Ką jaunoji kalbėjo,
Ką jaunoji kalbėjo,

Ką jaunoji kalbėjo,
Patalėlį klodama,
Patalėlį klodama,

Patalėlį klodama 
Ir jauną guldydama,
Ir jauną guldydama:

— Gulk tu, jaunas, pataluos, 
Kaipo šilkas atlasuos,
Kaipo šilkas atlasuos,

Aš jauna prie šalelės,
Kaip rūta prie galvelės, 
Kaip rūta prie galvelės.
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EI, NORIU NORIU

Ei, noriu noriu,
Aš miegelio noriu, — 
Toli mano tėviškėlė, 
Negaliu pareiti.

Ei, noriu noriu,
Aš miegelio noriu, — 
Toli mano tėviškėlė, 
Negaliu pareiti.

Aš nusieičia 
Į žalią girelę, 
Atsigulčia žalioj girioj 
Po ąžuolėliu.

Aš nusieičia 
Į rūtų darželį, 
Atsigulčia rūtų darže 
Po lelijėle.

Vėjelis pūtė,
Ąžuolėlis ūžė, — 
Prastas mano pasilsėlis 
Po ąžuolėliu.

Vėjelis pūtė,
Lelijėlė ūžė, —
Prastas mano pasilsėlis 
Po lelijėle.

Ei, noriu noriu,
Aš miegelio noriu,— 
Toli mano tėviškėlė, 
Negaliu pareiti.

Ei, noriu noriu,
Aš miegelio noriu,— 
Toli mano tėviškėlė, 
Negaliu pareiti.

Aš nusieičia 
Į vyšnių sodelį, 
Atsigulčia vyšnių sode 
Po alyvėle.

Aš nusieičia 
Į aukštą svirnelį, 
Atsigulčia aukštam svirne 
Po patalėliais.

Vėjelis pūtė,
Alyvėlė ūžė, —
Prastas mano pasilsėlis 
Po alyvėle.

Vėjelis pūtė,
Svirnelis ūžė, —
Puikus mano pasilsėlis 
Po patalėliais.

443



435

GERČIA PASIGERCIA

Gerčia pasigerčia,
Neturiu kur gulti, —
Toli mano tėvynėlė,
Negaliu daeiti.

Eičia pas tėvelį, 
Paskambinsiu po langeliu, — 
Mažu mane leistų.

Neskambūs langeliai, 
Negarsūs mūreliai, — 
Nepriėmė tėtužėlis 
Manęs nakvynėlėm

OI, KODĖL

Oi, kodėl man negerti, 
Kodėl man neulioti,

Kad užmigdžiau bernelį 
Žaliam vyšnių sodely,

Žaliam vyšnių sodely,
Po žaliąja vyšnele,

Po žaliąja vyšnele,
Po jos mikliom šakelėm?

Prašysiu sakalėlį,
Kad nelėkt per sodelį,

Gerčia pasigerčia,
Neturiu kur gulti,—
Toli mano tėvynėlė, 
Negaliu daeiti.
Eičia pas bernelį,
Baltą dobilėlį, — 
Paskambinsiu po langeliu, 
Mažu mane leistų.
Tai skambūs langeliai,
Tai garsūs mūreliai,—
Tai priėmė bernužėlis 
Mane nakvynėlėm

*436

MAN NEGERTI

Kad nelėkt per sodelį, 
Nepajudint vyšnelės,

Nepajudint vyšnelės, 
Nepribudint bernelio,

Nepribudint bernelio, 
Mano didžios bėdelės.

Oi, kodėl man negerti, 
Kodėl man neulioti,

Kad užmigdžiau mergelę 
Naujam rūtų daržely,
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Po žaliąja rūtele,
Po jos žaliom šakelėm?

Prašysiu gegužėlę,
Kad nelėkt per darželį,

Kad nelėkt per darželį, 
Nepajudint rūtelės,

Nepajudint rūtelės, 
Nepribudint mergelės,

Nepribudint mergelės, 
Mano didžios bėdelės.

*437

IR ATLĖKĖ PAUKŠTUTĖ

Ir atlėkė paukštutė,
Nuo marelių mažutė, 
Čiulbėjo ulbėjo,
Obelėlėj tupėjo.

— Cit, paukštute, nečiulbėk, 
Obelėlėj netupėk,—
Dar dabar neseniai 
Tik tėvulį užmigdžiau!

Ir atlėkė paukštutė,
Nuo marelių mažutė, 
Čiulbėjo ulbėjo,
Obelėlėj tupėjo.

— Cit, paukštute, nečiulbėk, 
Obelėlėj netupėk, —
Dar dabar neseniai 
Tik motulę užmigdžiau!

Ir atlėkė paukštutė,
Nuo marelių mažutė, 
Čiulbėjo ulbėjo,
Obelėlėj tupėjo.

— Cit, paukštute, nečiulbėk, 
Obelėlėj netupėk, —
Dar dabar neseniai 
Tik brolelį užmigdžiau!

Ir atlėkė paukštutė,
Nuo marelių mažutė, 
Čiulbėjo ulbėjo,
Obelėlėj tupėjo.

— Cit, paukštute, nečiulbėk, 
Obelėlėj netupėk, —
Dar dabar neseniai 
Tik sesulę užmigdžiau.
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ANKSTI RYTĄ KELDAMAS
Anksti rytą keldamas, 
Pro vartelius eidamas, 
Girdėjau regėjau 
Karvelėlį brukuojant.

Ne karvelis brukavo — 
Ten tėvelis sūpavo, 
Ugdino migdino 
Savo mielą sūnelį.

— Kelkis, mielas sūneli, 
Žvengia tavo žirgelis — 
Tu ilgai užmigai
Su jaunąja panele.

— Tėvutėli, nemigau, 
Širdis mano, nemigau — 
Dūmojau rymojau
Aš per visą naktelę.

Anksti rytą keldama.
Pro vartelius eidama, 
Girdėjau regėjau 
Gegutėlę kukuojant.

Ne gegulė kukavo — 
Ten motulė sūpavo, 
Ugdino migdino 
Savo mielą dukrelę.

— Kelkis, mano dukrele. 
Vysta tavo rūtelės —
Tu ilgai užmigai
Su jaunuoju berneliu.

— Motinyte, nemigau, 
Širdis mano, nemigau — 
Rymojau dūmojau
Aš per visą naktelę.

** 439

LAKŠTUTE PAUKŠTUTE

— Lakštute paukštute,
Kur šiąnakt nakvojai?
— Sodely, obely,
Po žaliu lapeliu.

— Paukštute lakštute,
Ką tu ten palikai?
— Palikau pamiršau 
Tris raibas plunksneles.
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Prašysiu maldysiu 
Sierų sakalėlių,
Kad nulėkt, kad pamest 
Tris raibas plunksneles.

Nors nulėks, nors parneš, 
Bet aš nenešiosiu — 
Sulytos, susnigtos,
Vėjelio nupūstos.

— Mergele jaunoji,
Kur šiąnakt nakvojai?
— Klėtelėj, laškelėj, 
Minkštam patalėly.

— Mergele jaunoji,
Ką tu ten palikai?
— Palikau pamiršau 
Rūtų vainikėlį.

Prašysiu maldysiu 
Jaunų broliukėlių,
Kad nujot, kad parnešt 
Rūtų vainikėlį.

Nors nujos, nors parneš, 
Bet aš nenešiosiu,— 
Sulytas, nupūstas,
Svieto nukalbėtas.
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KO NULIŪDAI, BERNELI

— Ko nuliūdai, berneli,
Ko nuliūdai, jaunasis,
Ko nuleidai baltas rankas 
Iki juodai žemelei,
Ko nuleidai baltas rankas 
Iki juodai žemelei?

Ar tu buvai stainelėj,
Ar tu šėrei žirgelį,
O ar tavo pentinėliai 
Žirgeliui po kojelių,
O ar tavo pentinėliai 
Žirgeliui po kojelių?

— Nei aš buvau stainelėj, 
Nei aš šėriau žirgelį,
Nei ne mano pentinėliai 
Žirgeliui po kojelių,
Nei ne mano pentinėliai 
Žirgeliui po kojelių.

Brolis buvo stainelėj, 
Brolis šėrė žirgelį,
Tai brolelio pentinėliai 
Žirgeliui po kojelių,
Tai brolelio pentinėliai 
Žirgeliui po kojelių.

— Ko nuliūdai, mergele, 
Ko nuliūdai, jaunoji,
Ko nuleidai baltas rankas 
Iki juodai žemelei,
Ko nuleidai baltas rankas 
Iki juodai žemelei?

Ar tu buvai daržely,
Ar tu skynei rūteles,
Ar ne tavo vainikėlis 
Žaliam rūtų daržely,
Ar ne tavo vainikėlis 
Žaliam rūtų daržely?

— Nei aš buvau daržely, 
Nei aš skyniau rūteles, 
Nei ne mano vainikėlis 
Žaliam rūtų daržely,
Nei ne mano vainikėlis 
Žaliam rūtų daržely.

Sesuo buvo daržely, 
Sesuo skynė rūteles,
Tai seselės vainikėlis 
Žaliam rūtų daržely,
Tai seselės vainikėlis 
Žaliam rūtų daržely.
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MOČIUTE, MIEGO NORIU

Močiute, miego noriu, 
Širdele, miego noriu, 
Neturiu kur gulėti, 
Kur galvelės padėti.

Kai užmigau — nejutau, 
Kai pabudau — neradau 
Ant galvos vainikėlio, 
Ant rankelių žiedelio.

Ir išgirdo našlelis 
Naujoj aukštoj klėtelėj.
— Gulk ant mano kelelių, 
Ant baltųjų rankelių.

Oi oi oi, oi oi oi oi, 
Dievulėliau tu mano, 
Aš eisiu jaunimėlin 
Ieškoti vainikėlio.

Pažinau vainikėlį 
Ant podukrės galvelės, 
O aukselio žiedelį — 
Ant posūnio rankelių.



Marčpiečio dainos

* 442

AR AŠ NESAKIAU

Ar aš nesakiau 
Tau, sesytėle:
Neik per linų laukelį, 
Žalių linų laukelį.

Oi, užkris užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis

Ne vienai dienai,
Ne valandėlei, — 
Visam tavo amželiui, 
Kolei gyva galvelė.

Ar aš nesakiau 
Tau, brolužėli:
Neik per miežių laukelį, 
Žalių miežių laukelį.

Oi, užkris užkris 
Už kepurėlės 
Žalių miežių laiškelis, 
Geltonasis žiedelis

Ne vienai dienai,
Ne valandėlei, —
Visam tavo amželiui, 
Kolei gyva galvelė.
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TAMSI NAKTIS JAU SUTEMO

Tamsi naktis jau sutemo, 
Aušros žvaigždė patekėjo — 
Vainikėlį nuėmė.

Atein svočios kalbėdamos, 
Nuometėlį kilnodamos 
Šį vakarėlį.

Reikėj svočių paprašyti, 
Kojas rankas apkabinti — 
Būt dovanoję.

— Nors aš svočias beprašysiu, 
Kojas rankas bekabinsiu — 
Ne svočių valia.

Matušėlė užaugino,
Tėtušėlis pažadėjo —
Reik dukrai eiti.

Brolutėliai išlydėjo.
Seserėlė negailėjo —
Reik dukrai eiti.

*444

PINA VEJA

Ar nešė jot 
Jūs žalių rūtelių, 
Ar nepynėt 
Rūtų vainikėlio?

Pina veja 
Geltoną kaselę, 
Žarsto barsto 
Žaliąją rūtelę.

Jūs, svočiutės, 
Svočiutės viešnelės, 
Ar nebuvot 
Jūs jaunos mergelės,

Ba rūtelė
Brangiai užauginta, 
Kas rytelis 
Vyneliu laistyta,

Kas rytelis 
Vyneliu laistyta,
Baltų gulbių 
Plunksnelėm dangstyta.
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VAINIKĖLIS PRASTAS

Vainikėlis prastas, Koptūrėlis pirktas,
Rūtų darže rastas, Vilniaus mieste rinktas,
Kai uždėjau ant galvelės— Kai uždėjau ant galvelės — 
Kaip aukselio žiedas. Kaipo stebulėlė.

Kad būčiau žinojus,
Būčiau netekėjus,
Velei būčiau benešiojus 
Rūtų vainikėlį.

446

ANT LIEPOS LENTELĖS

Ant liepos lentelės 
Nuometą skalbiau, 
Ant liepos lentelės 
Nuometą skalbiau,

Į Dunojėlį 
Gražiai išploviau,
Į Dunojėlį 
Gražiai išploviau.

Kad būčiau žinojus 
Tą neščėstėlę,
Kad būčiau žinojus 
Tą neščėstėlę,

Būčiau įmetus 
Į Dunojėlį,
Būčiau įmetus 
Į Dunojėlį.

Vainikas nupintas 
Jaunų seselių, 
Vainikas nupintas 
Jaunų seselių,

Nuometas pasiūtas 
Senų bobelių, 
Nuometas pasiūtas 
Senų bobelių.

Vainikas nupintas 
Iš garbinėlių, 
Vainikas nupintas 
Iš garbinėlių,

Nuometas numegztas 
Iš nuobrukėlių, 
Nuometas numegztas 
Iš nuobrukėlių.
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VAI, IR ATEINA

Vai, ir ateina 
Močiutė per dvarelį 
Ir atsineša
Baltą rankoj plotkelę, 

Ir atsineša
Baltą rankoj plotkelę,
Ketin užtiesti
Tavo gluodnią galvelę.

Nuėmė vainiką 
Kaip žiedelį,
Uždėjo nuometą 
Kaip lauželį.

Lengvumas gražumas 
Vainikėlio,
Sunkumas biaurumas 
Nuometėlio.

* 448

TAVE SODE SODINO

Tave sode sodino,
Mane tėvas augino, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.

Tave tvorom aptvėrė, 
Mane kalbom apkėlė, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.

Tave smaigu pasmaigė, 
Mane rūtom apkaišė, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.

Mane tėvas augino, 
Tave čėpe virino, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.

Tave nešė ant stalo, 
Mane vedė už stalo, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.

Tave pylė sklenyčion, 
Mane vedė seklyčion, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.

Tu po pieno putele, 
Aš po balta plotkele, 
Apynėli puronėli, 
Apynėli žaliasai.
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AUGO SODE DVI MERGELES

Augo sode dvi mergelės 
Ir abidvi siratėlės,
Ir abidvi siratėlės.

Viena augo dėl bernelio, 
Antra augo dėl našlelio, 
Antra augo dėl našlelio.

Kalė našlys gembužėlę 
Pakabinti vainikėliui, 
Pakabinti vainikėliui.

— Nekalk, našly, gembužėlės, 
Nekabinsiu vainikėlio, 
Nekabinsiu vainikėlio.

Aš nunešiu vainikėlį 
Ir įmesiu į upelį,
Ir įmesiu į upelį.

* *

Bėg upelis vingruodamas, 
Neš vainiką linguodamas, 
Neš vainiką linguodamas.

Ir nunešė nulingavo 
Pas brolelio margą dvarą, 
Pas brolelio margą dvarą.

Išein brolis iš dvarelio — 
Pripažino vainikėlį, 
Pripažino vainikėlį.

Čia seselės vainikėlis, 
Žalių rūtų garbanėlės, 
Žalių rūtų garbanėlės,

Kur ant rankų nešiojamos, 
Aukso žiedais bovijamos, 
Aukso žiedais bovijamos.

*

*450

PO VYŠNIŲ SODĄ

Po vyšnių sodą 
Vaikščiojau, 
Saldžios uogelės 
Ieškojau.

O ir atradau 
Uogelę
Ant linkstančiosios 
Šakelės.

Saldi gardi 
Uogelė,
Slaunus vardelis 
Martelė.

Ai dieverėliai 
Broleliai, 
Nepramanykit 
Vardelio,
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Ba aš ne jūsų 
Martelė —
Tėvo močiutės 
Dukrelė,

Tėvo močiutės 
Dukrelė,
Penkių brolelių 
Seselė,

Po vyšnių sodą 
Nešiota,
Su obuolėliu 
Bovyta,

Su obuolėliu 
Bovyta,
Prieš veidrodėlį 
Šokinta.

*451

U2UGD2ĮAU DUKRELĘ

Užugdžiau dukrelę, 
Užugdžiau vaikutį 
Ant didžių vargų,
Ant rūpestėlių,
Ant gailių ašarėlių, 
Ant didžių vargų,
Ant rūpestėlių,
Ant gailių ašarėlių.

Išdaviau dukrelę, 
Išdaviau vaikutį,
Oi, toli toli,
Už šimto mylių, — 
Jau daugiau nebegrįš, 
Oi, toli toli,
Už šimto mylių, — 
Jau daugiau nebegrįš.

— Sugrįžk gi, dukrele, 
Sugrįžk gi, vaikuti,
Nors be vainiko,
Šilko kasnyko,
Nors be jaunų dienelių, 
Nors be vainiko,
Šilko kasnyko,
Nors be jaunų dienelių.

Ėjau per laukelį, 
Grįstinį tiltelį —
Oi, žūva žūva 
Trys žūklėjėliai,
Šilkiniai tinkleliai,
Oi, žūva žūva 
Trys žūklėjėliai,
Šilkiniai tinkleliai.
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— Sužuvom vainiką 
Ir šilko kasnyką,
Tik nesužuvom,
Nesuieškojom
Tavo jaunų dienelių,
Tik nesužuvom,
Nesuieškojom
Tavo jaunų dienelių.

— Sudiev gi, žūklėjai, 
Jaunieji berneliai,
Aš eisiu eisiu 
Pas motinėlę 
Bėdelių bėdavotų,
Aš eisiu eisiu 
Pas motinėlę 
Bėdelių bėdavotų.

AUGINO TĖVELIS

Augino tėvelis 
Tą vieną sūnelį,
Išleido į žentelius.

— Ar rimsti, sūneli,
Ar rimsti, jaunasis,
Ar tau ramu ten būti?

— Tai rimstu, tėveli,
Tai rimstu, širdele,
Tai ramu man ten būti.

Ten naujos žagrelės, 
Ten palši jauteliai,
Ten jaunas jaunimėlis.

Žagrelės liūliavo, 
Jauteliai būbavo, 
Artojėliai dainavo. *

*

Augino močiutė 
Tą vieną dukrelę, 
Išleido į marteles.

— Ar rimsti, dukrele, 
Ar rimsti, jaunoji,
Ar tau ramu ten būti?

— Tai rimstu, močiute, 
Tai rimstu, širdele,
Tai man ramu ten būti.

Ten naujos staklelės, 
Ten plonos drobelės, 
Ten jaunos audėjėlės.

Staklelės skambėjo, 
Nytelės mirgėjo, 
Audėjėlės dainavo.

*
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KAS MŪSŲ MARTELEI

Kas mūsų martelei — Aš neturiu, dieverėli,
Perlelius bėrė, Ilgų stuomenėlių,
Čiutela, čiututė, Čiutela, čiututė,
Čiutela, čiututė? Čiutela, čiututė.
Dieveris martelei — Ką tu veikei, martele,
Perlelius bėrė, Per savo jaunystę,
Čiutela, čiututė, Čiutela, čiututė,
Čiutela, čiututė. Čiutela, čiututė?
Ko anas geisdamas — Dieną po ulyčią,
Perlelius bėrė, Naktį po seklyčią,
Čiutela, čiututė, Čiutela, čiututė,
Čiutela, čiututė? Čiutela, čiututė.
Didžių dovanėlių, Dieną dainas dainavau,
Ilgų stuomenėlių, Naktį miegą miegojau,
Čiutela, čiututė, Čiutela, čiututė,
Čiutela, čiututė. Čiutela, čiututė.

Motutė senutė
Kad nespaudė į darbą,
Čiutela, čiututė,
Čiutela, čiututė.

454

GREITOS, MUDROS, DACUTA

Greitos, mudros, dacuta,
Broliukų marčios, dacuta.
Apsimetė drobelę, dacuta, 
Keturiasdešimtėlę, dacuta.
Ir pastatė stakleles, dacuta, 
Gale lygaus laukelio, dacuta.
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Atbėga veršelis, dacuta, 
Atabauboja, dacuta.
Tpruka muka, veršeli, dacuta, 
Nesulaužyk staklelių, dacuta,
Nesulaužyk staklelių, dacuta, 
Nesutąsyk gijelių, dacuta.

Atbėga oželis, dacuta, 
Atamikena, dacuta.

Ciba liba, oželi, dacuta, 
Nepatąsyk gijelių, dacuta,
Nepatąsyk gijelių, dacuta, 
Nepalaųžyk staklelių, dacuta.
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S!Ą NAKTELĘ PER NAKTELĘ

Šią naktelę per naktelę 
Aš miegelio nemiegojau.
Aš miegelio nemiegojau,
Ant kojelių perstovėjau.
Ant kojelių perstovėjau,
Ant rankelių perrymojau.

Ant rankelių perrymojau,
Su berneliu perkalbėjau.

— Oi berneli, ne broleli,
Ar daug tavo giminėlės?
Ar daug tavo giminėlės,
Ar daug man reiks dovanėlių?

— Oi mergele, ne sesule, 
Nedaug mano giminėlės.
Nedaug mano giminėlės, 
Nedaug tau reiks dovanėlių:
Tik trys šimtai giminėlių — 
Reiks trij šimtų abrūsėlių.

Pirmas šimtas plonų drobių, 
Antras šimtas abrūsėlių,
Antras šimtas abrūsėlių, 
Trečias šimtas margų juostų.

Plonos drobės — giminėlei, 
Abrūsėliai — dieverėliams,

Abrusėliai — dieverėliams, 
Margos juostos — susiedėliams.
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PAS MOČIUTĘ AUGAU

Pas močiutę augau, 
Valelę turėjau: 
Prisiverpiau, prisiaudžiau 
Dvi skrynias drobelių,

Dvi skrynias drobelių, 
Trečią abrūsėlių,—
Dieve, duok, dieve, duok 
Du šimtu mošelių,

Du šimtu mošelių, 
Trečią — dieverėlių,— 
Tai turėsiu, tai turėsiu 
Visiems dovanėlių!

*457

DŽIAUGIASI BERNELIS
Džiaugiasi bernelis, 
Audėjėlę gavęs: 
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Ant kuolų metė, 
Akėčiose audė:
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Ant tvoros pakorė — 
Tvorelė išvirto:
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Ežeran pavilgė — 
Ežeras išseko:
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Ant vejos patiesė — 
Vejelė išdžiūvo: 
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Šešurą apvilko — 
Šešuras atvirto: 
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Anytą apsupo — 
Anyta suklupo: 
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.

Tik viena rankovė 
Bernelį sugriovė: 
Dyvai ne drobė — 
Dyvinosi žmonės.



Vestuvininką apdainavimo 
dainos

4S8

BROLELI MANO

Broleli mano,
Mano jaunasis,
Graži mano mergelė: 
Plaukai geltoni,
Veidai raudoni, 
Liemenužio patogaus.

Broleli mano,
Mano jaunasis,
Graži tavo mergelė: 
Plaukai kaip karklai, 
Lūpos kaip dambros, 
Liemenužis kaip lenta
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BROLELI MŪSŲ

Broleli mūsų,
Raiteli mūsų,
Rinkais mergelę 
Trejus metelius.

Rinkais mergelę 
Trejus metelius 
Ir išsirinkai 
Kiaulių piemenę.

Eina per pirkią 
Kaip rakietukas, 
Žengia per slenkstį — 
Žilas paršiukas.

Sėdi už stalo 
Kaip nedidukė, 
Krapšto noselę 
Kaip mažutukė.

O jei norėjai 
Tokios mergelės, 
Reikėj paprašyt 
Mūs jaunimėlio.

Reikėj paprašyt 
Mūs jaunimėlio,— 
Būtum nulipdę 
Tokią iš molio,

Būtum nulipdę 
Tokią iš molio, 
Būtum padarę 
Varlės greitumu.
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TUJEI GYREIS, BERNAITĖLI

Tu j ei gyreis, bernaitėli, 
Sakei, kad bagotas,
Kai pravėrei gryčios duris — 
Šunelis kudlotas.

Tu j ei sakei, bernužėli,
Kad gryčia tik skamba, 
Atsivežei sau panelę — 
Puvėsėliai dunda.

Tujei sakei, bernužėli, 
Kad langai langyti, 
Atsivežei draugužėlę — 
Kamščiais užkamšyti.

Tujei sakei, bernužėli, 
Kad gonkai stikliniai, 
Atsivežei sau draugelę — 
Nėra ir karklinių.
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Tujei sakei, bernužėli, 
Kad duona ruginė, 
Atsivežei sau draugelę — 
Nėra bėralinės.

Tujei sakei, bernužėli, 
Vanduo kaip vynelis, 
Atsivežei sau panelę,- 
Tiktai purvynėlis.

Tujei sakei, bernužėli, 
Kad rugių aruodai, 
Atsivežei draugužėlę — 
Nėra anei grūdo.

46t

GYREIS, SESUTE

Gyreis, sesute,— 
Gražus raudonas, 
Iš raudonumo 
Kaip alksninėlis.

Ant kampo pečiaus 
Būtum patupdę, 
Liulką dantyse 
Būtum įstrigdę,

Buvo, sesule, 
Pirma paprašyti — 
Būtum iš molio 
Tokį nulipdę,

Rankoj botagą 
Būtum padavę, 
Kiaulių ganyti 
Būtum išvarę.

462



*462

PIRŠLY PIRŠLY

Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršai gyrei 
Mūsų sesutei:
Sakei — vištų penkiolika, 
O gaidžiukas šešioliktas. 
O kad aš nuėjau,
Nieko gero neradau: 
Radau vieną viščiuką,
Ir tą pačią mažiukę.

Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršai gyrei 
Mūsų sesutei:
Sakei — arklių penkiolika, 
Eržiliukas šešioliktas.
O kad aš nuėjau,
Nieko gero neradau: 
Radau vieną kumeliuką,
Ir tą pat; mažiuką.

Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršai gyrei 
Mūsų sesutei:

Sakei — karvių penkiolika, 
O buliukas šešioliktas.
O kad aš nuėjau,
Nieko gero neradau: 
Radau vieną ožkutę,
Ir tą pačią mažiukę.

Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršai gyrei 
Mūsų sesutei:
Sakei — kiaulių penkiolika, 
O kuiliukas šešioliktas.
O kad aš nuėjau,
Nieko gero neradau: 
Radau vieną paršiuką,
Ir tą patį mažiuką.

Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršly piršly,
Kalės liežuvi,
Piršai gyrei 
Mūsų sesutei:
Sakei — mūro dvareliai, 
Zerkoliniai langeliai.
O kad aš nuėjau,
Nieko gero neradau: 
Radau vieną stubiukę,
Ir tą pačią mažiukę.
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ATVAŽIUOJA PIRŠLYS, LELIUMAI

Atvažiuoja piršlys, leliumai,
Su didele nosim — bus gerai.
Ta didelė nosis, leliumai,
Alučiui įpilti bus gerai.
Atvažiuoja piršlys, leliumai,
Su didelėm klumpėm — bus gerai.

Tos didelės klumpės, leliumai, 
Vandeniui atnešti bus gerai.
Atvažiuoja piršlys, leliumai,
Su ilga sermėga — bus gerai.
Ta ilga sermėga, leliumai, 
Kambariams iššluoti bus gerai.
Atvažiuoja piršlys, leliumai,
Su retais danteliais — bus gerai.
Tie reti danteliai, leliumai, 
Kisieliui nukošti bus gerai.
Atvažiuoja piršlys, leliumai,
Su storom lūpelėm — bus gerai.

Tos storos lūpelės, leliumai, 
Valsui pagrajyti bus gerai.
Atvažiuoja piršlys, leliumai, 
Mėlynom akelėm — bus gerai.

Mėlynos akelės, leliumai, 
Svočiutei žiūrėti bus gerai.

Atvažiuoja piršlys, leliumai,
Su didele pypke — bus gerai.

Ta didelė pypkė, leliumai,
Alučiui šinkuoti bus gerai.
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Atvažiuoja piršlys, leliumai, 
Didele kepure — bus gerai.
Didelė kepurė, leliumai, 
Sąšlavom susemti bus gerai.
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DĖKŲ! PIRŠLIUI

Dėkui piršliui 
Už arielką, 
Dėkui dėkui, 
Dėkui dėkui.
Jo arielka 
Labai macni, 
Mūsų vanduo 
Dar macnesnis.

Dėkui piršliui 
Už pyragą, 
Dėkui dėkui, 
Dėkui dėkui.

Jo pyragai 
Labai balti, 
Mūsų duona 
Dar baltesnė:
Ant ašakos 
Pasistojęs,
Gali Kauną 
Pamatyti,

Gali Kauną 
Pamatyti, 
Kaune žmonės 
Suskaityti.
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ANOS ŠALIES SVOČIA

Anos šalies svočia, 
Anos šalelės,
Visa akstinuota,
Visa dagiliuota, 
Aplinkui šluotražėliais 
Apsodinta.

Mūsų šalies svočia, 
Mūsų šalelės,
Visa auksinuota,
Visa sidabruota, 
Aplink žemčiūgėliais 
Apsodinta.
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TU, SVOClUTE, TU, DURNELE

Tu, svočiute, tu, durnele, 
Sakyk mums,
Dai kas baltas nevelėtas, 
Sakyk mums!
Sniegas baltas nevelėtas,— 
Nežinai nieko!

Tu, svočiule, tu, durnele, 
Sakyk mums,
Dai kas verkia be ašarų, 
Sakyk mums!
Skripka verkia be ašarų,— 
Nežinai nieko!

Tu, svočiule, tu, durnele, 
Sakyk mums,
Dai kas bėga be kojelių, 
Sakyk mums!
Vanduo bėga be kojelių,— 
Nežinai nieko!

Tu, svočiule, tu, durnele, 
Sakyk mums,
Dai kas auga be šaknelių, 
Sakyk mums!
Akmuo auga be šaknelių,— 
Nežinai nieko!

Tu, svočiule, tu, durnele, 
Sakyk mums,
Dai kas auga be žodelių, 
Sakyk mums!
Žuvis auga be žodelių,— 
Nežinai nieko! *

Tu, svočiule, tu, durnele, 
Sakyk mums,
Dai kas žydi be žiedelio, 
Sakyk mums!
Papartis žydi be žiedelių,— 
Nežinai nieko!

*467

SVETIMOS SALELĖS

Svetimos šalelės 
Neslauni broleliai, 
Ok, liuli liuli, 
Neslauni broleliai.

Neslauni broleliai, 
Jų kūdi žirgeliai, 
Ok, liuli liuli,
Jų kūdi žirgeliai.

Jų kūdi žirgeliai, 
Aukslelio balneliai, 
Ok, liuli liuli, 
Aukslelio balneliai.

Auksliniai balneliai, 
Karnų paprūgėlės, 
Ok, liuli liuli,
Karnų paprūgėlės.
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Karnų paprūgėlės, 
Kručkų patkavėlės, 
Ok, liuli liuli, 
Kručkų patkavėlės.
Per kiemelį jojo — 
Kručkeliai lakiojo, 
Ok, liuli liuli, 
Kručkeliai lakiojo.
Kručkeliai lakiojo, 
Kiaulelės žiūrėjo, 
Ok, liuli liuli, 
Kiaulelės žiūrėjo.

Kiaulelės žiūrėjo, 
Toli palydėjo,
Ok, liūli liūli,
Toli palydėjo.
Oi, mūsų šalelės 
Tai slauni broleliai, 
Ok, liūli liūli,
Tai slauni broleliai.

Tai slauni broleliai, 
Jų riebūs žirgeliai, 
Ok, liūli liūli,
Jų riebūs žirgeliai.
Jų riebūs žirgeliai, 
Aukselio balneliai, 
Ok, liūli liūli, 
Aukselio balneliai.

Per kiemelį jojo — 
Patkavos skambėjo, 
Ok, liūli liūli, 
Patkavos skambėjo.

Patkavos skambėjo, 
Mergelės žiūrėjo, 
Ok, liūli liūli, 
Mergelės žiūrėjo.
Mergelės žiūrėjo, 
Toli palydėjo,
Ok, liūli liūli,
Toli palydėjo,

Toli palydėjo, 
Dažnai paminėjo, 
Ok, liūli liūli, 
Dažnai paminėjo. *

*468

TAI PONAI SVOTAI

Tai ponai svotai 
Labai bagoti,
E—e—e opa—pa, 
Labai bagoti,
E—e—e opa—pa, 
Labai bagoti.

Jie gaidžiais aria, 
Vištoms akėja,
E—e—e opa—pa, 
Vištoms akėja,
E—e—e opa—pa, 
Vištoms akėja.
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Per dvarą ėjo — 
Vyžai šlepsėjo,
E—e—e opa—pa, 
Vyžai šlepsėjo,
E—e—e opa—pa, 
Vyžai šlepsėjo.

Dureles vėrė — 
Vyžus privėrė,
E—e—e opa—pa, 
Vyžus privėrė,
E—e—e opa—pa, 
Vyžus privėrė.

Per slenkstį lipo — 
Vyžus paliko,
E—e—e opa—pa, 
Vyžus paliko,
E—e—e opa—pa, 
Vyžus paliko.

Į suolą sėdo — 
Katę užsėdo,
E—e—e opa—pa, 
Katę užsėdo,
E—e—e opa—pa, 
Katę užsėdo.

Pamatė pirtį,
Tarė — bažnyčia,
E—e—e opa—pa, 
Tarė— bažnyčia,
E—e—e opa—pa, 
Tarė — bažnyčia.

Pamatė krosnį, 
Tarė — altorius,
E—e—e opa—pa, 
Tarė — altorius,
E—e—e opa—pa, 
Tarė — altorius.

Pamatė grėdas, 
Tarė — vargonai,
E—e—e opa—pa, 
Tarė — vargonai, 
E—e—e opa—pa, 
Tarė — vargonai.

Pamatė ožį,
Tarė — kunigas,
E—e—e opa—pa, 
Tarė — kunigas,
E—e—e opa—pa, 
Tarė — kunigas.

Ožio rageliai, 
Tarė — zvaneliai, 
E—e—e opa—pa, 
Tarė — zvaneliai, 
E—e—e opa—pa, 
Tarė — zvaneliai.

Ožio akelės,
Tarė — žvakelės, 
E—e—e opa—pa, 
Tarė žvakelės,
E—e—e opa—pa, 
Tarė žvakelės.
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SVOTAS KALĘ BALNOJO BALNOJO

Svotas kalę balnojo balnojo, 
Balnodamas raudojo:
Nešk, kalytei, tiesiai galvą, 
Nesutrankyk svotui kaulų.

470

KAM DERA, KAM NEDERA

Kam dera, kam nedera, 
Svoto galva kam dera? 
Giltinei giltinei,
Bus giltinei puodynė.

Kam dera, kam nedera, 
Svoto akys kam dera? 
Giltinei giltinei,
Bus giltinei guzikai.

Kam dera, kam nedera, 
Svoto ausys kam dera? 
Giltinei giltinei,
Bus giltinei rateliai.

Kam dera, kam nedera, 
Svoto rankos kam dera? 
Giltinei giltinei,
Bus giltinei grėbleliai.
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*471

SUGAVAU UODĄ

Sugavau uodą, 
Išviriau puodą,— 
Svotukai jūs mano, 
Ar dar jums negana?

Papioviau kumeliuką, 
Iškepiau kugeliuką,— 
Svotukai jūs mano, 
Ar dar jums negana?

Papioviau kačiukę, 
Iškepiau dešriukę,— 
Svotukai jūs mano, 
Ar dar jums negana?

Suėdėt suėdėt 
Kuilį su šeriais,— 
Svotukai jūs mano, 
Ar dar jums negana?

Suėdėt suėdėt 
Jautį su ragais,— 
Svotukai jūs mano, 
Ar dar jums negana?

*477

NAMO NAMO

Namo namo, 
Svotuliai, namo: 
Suėdėt sūri jot 
Karvę su ragais, 
Suėdėt sūri jot 
Karvę su ragais.

Namo namo, 
Svotuliai, namo: 
Suėdėt sūri jot 
Kiaulę su paršu, 
Suėdėt surijot 
Kiaulę su paršu.

Tai kvy, tai kvy 
Kiaulelė pilvan,— 
Paleiskit, svotuliai, 
Pasigailėkit, 
Paleiskit, svotuliai, 
Pasigailėkit!

Tai mū, tai mū 
Karvelė pilvan,— 
Paleiskit, svotuliai, 
Pasigailėkit, 
Paleiskit, svotuliai, 
Pasigailėkit!



Sugrąžtn dainos

*473

MOČIUTE ŠIRDELE

Močiute širdele, 
Tai tau, tai tau, 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau, 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau.

Sukrovei kraitelį 
Į skryneles, 
Išleidai dukrelę 
Į marteles, 
Išleidai dukrelę 
Į marteles.

Išleidai dukrelę 
Į marteles,
Įdavei rūtelę 
Į rankeles,
Įdavei rūtelę 
Į rankeles.

Nuskynei rūtelę 
Nežydusią, 
Išleidai dukrelę

N'užaugusią,
Išleidai dukrelę 
N'užaugusią.

Oi, verkia dukrelė 
Martelėse,
Ir vysta rūtelė 
Rankelėse,
Ir vysta rūtelė 
Rankelėse.

Cit, neverk, dukrele, 
Aplankysiu,
Nevyski, rūtele,— 
Aplaistysiu,
Nevyski, rūtele,— 
Aplaistysiu.

Oi, verkia dukrelė 
Aplankoma 
Ir vysta rūtelė 
Aplaistoma,
Ir vysta rūtelė 
Aplaistoma.
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*474

TĖVELIO DVARELY

Tėvelio dvarely 
Beržai auga,
Senojo dvarely 
Beržai auga,
Senojo dvarely 
Beržai auga.

O kas tuos berželius 
Pakirs pakirs, 
Berželio šakeles 
Surinks surinks, 
Berželio šakeles 
Surinks surinks?

Broliukas berželius 
Pakirs pakirs,
Sesulės šakeles 
Surinks surinks, 
Sesulės šakeles 
Surinks surinks.

Motute senute,
Tai tau, tai tau, 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau, 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau.

Išdavei dukrelę 
Neaugusią,
Paskyrei rūtelę 
Nežydusią,
Paskyrei rūtelę 
Nežydusią.

Oi, užaugs dukrelė 
Martelėse,
Sužydės rūtelė 
Kvietkeliuose, 
Sužydės rūtelė 
Kvietkeliuose.

Kelkite, broliukai 
Artojėliai,
Jokite sesutės 
Atlankyti,
Jokite sesutės 
Atlankyti.

Ar linksma sesutė 
Martelėse,
Ar žydi rūtelė 
Kvietkeliuose,
Ar žydi rūtelė 
Kvietkeliuose?

Dar nebesulaukus 
Pusės metų, 
Išgirdau dukrelę 
Labai sergant, 
Išgirdau dukrelę 
Labai sergant.

Balnokit, broliukai, 
Bėrus žirgus, 
Nujokit seselės 
Atlankyti,
Nujokit seselės 
Atlankyti.
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Dar nenujojom 
Pusiau lauko — 
Sužvingo žirgeliai 
Skardžiu balsu, 
Sužvingo žirgeliai 
Skardžiu balsu.

Dar nenujojom 
Pusiau girios — 
Užgirdom biteles 
Atūžiančias,
Užgirdom biteles 
Atūžiančias.

Tai ne bitelės 
Atūžiančios,
Tai mūsų sesulė 
Atlydima,
Tai mūsų sesulė 
Atlydima,

Margajam grabely 
Paguldyta,
Plonosioms drobelėms 
Apdangstyta, 
Plonosioms drobelėms 
Apdangstyta.

Grįžkime, broliukai, 
Atgal atgal,
Klausime motulės,
Kur kavoti,
Klausime motulės,
Kur kavoti.

Po žalia liepele 
Nelenkiama,
Po aukštu kalneliu

Negriūvamu,
Po aukštu kalneliu 
Negriūvamu.

O kad kiek vėjelis 
Nors papūstų,
Gal plonos drobelės 
Prasiskleistų,
Gal plonos drobelės 
Prasiskleistų.

Gal plonos drobelės 
Prasiskleistų,
Tai mūsų seselė 
Prakalbėtų,
Tai mūsų seselė 
Prakalbėtų.

Ir šiūrus vėjelis 
Kad papūtė,
Ir plonos drobelės 
Prasiskleidė,
Ir plonos drobelės 
Prasiskleidė.

Ir plonos drobelės 
Prasiskleidė,
Tai mūsų seselė 
Prakalbėjo,
Tai mūsų seselė 
Prakalbėjo.

— Dėkui jums, broliukai 
Dobiliukai,
Kad mane atlankėt 
Kelionėlėj,
Kad mane atlankėt 
Kelionėlėj.
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O tiktai nedėkui 
Motinėlei,
Kad manęs nelankė 
Didžioj ligoj,
Kad manęs nelankė 
Didžioj ligoj.

O tai tau, motute, 
Puikūs žentai,
O tai tau, motute, 
Margi dvarai,
O tai tau, motute, 
Margi dvarai.

*47$

KO VERKI, MERGUŽĖLE

— Ko verki, mergužėle, 
Ko verki, lelijėle,—
Ar neramus dvarelis, 
Ar nemeilus bernelis, 
Ar neramus dvarelis, 
Ar nemeilus bernelis?
— Būtų ramus dvarelis, 
Būtų meilus bernelis, 
Tik nerami šeimynėlė 
Svetimojoj šalelėj,
Tik nerami šeimynėlė 
Svetimojoj šalelėj.

Oi, eisiu pas močiutę, 
Oi, eisiu pas širdelę 
Vargelio pasiskųsti, 
Širdelės nuraminti, 
Vargelio pasiskųsti, 
Širdelės nuraminti.

— Oi, neisi, mergužėle, 
Oi, neisi, lelijėle,— 
Beržas kelius užlinkęs, 
Takelis— dobilėliais, 
Beržas kelius užlinkęs, 
Takelis — dobilėliais.
— Oi, eisiu, bernužėli, 
Oi, eisiu, dobilėli,
Beržo šakas lenkdama, 
Dobilėlius mindama, 
Beržo šakas lenkdama, 
Dobilėlius mindama.
— Oi, neisi, mergužėle, 
Oi, neisi, lelijėle,— 
Ąžuolyno aukštuma, 
Vandenėlių platuma, 
Ąžuolyno aukštuma, 
Vandenėlių platuma.

— Oi, eisiu, bernužėli, 
Oi, eisiu, dobilėli, 
Ąžuolynus skrisdama, 
Vandenėlius plaukdama, 
Ąžuolynus skrisdama, 
Vandenėlius plaukdama.



*476

AUGIN MOČIUTĖ VIENĄ SAU DUKRELĘ

Augin močiutė vieną sau dukrelę, 
Dukrelę vienturtėlę,
Dukrelę vienturtėlę.

Ji augindama ir mokydama 
Ją toli pažadėjo,
Ją toli pažadėjo:

Už jūrių marių, žaliųjų girių,
Už gilių vandenėlių,
Už gilių vandenėlių.
Ji išleisdama, įmokydama:
— Nelankyk manęs tankiai,
Nelankyk manęs tankiai:
Į metus kartą, į antrus — antrą,
Į trečius — nė kartelio,
Į trečius — nė kartelio.
— Dar neišbuvau nė trijų dienelių — 
Išsiilgau motinėlės,
Išsiilgau motinėlės.
Aš pasiversčiau į sierą antelę, 
Plaukčiau jūres mareles,
Plaukčiau jūres mareles.
Aš pasiversčiau į raibą gegelę,
Lėkčiau žalias gireles,
Lėkčiau žalias gireles.
Aš parsilėkčiau į tėvelio dvarą,
Į naują vyšnių sodą,
Į naują vyšnių sodą.

Aš įsitūpčiau į tąją vyšnelę,
Kur daug juodų uogelių,
Kur daug juodų uogelių.
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Ant vienos sėdėjau, ant antros rymojau. 
Nuo trečios uogas skyniau,
Nuo trečios uogas skyniau.
Kukavau rytą, vėlai vakarą,—
Nieks manęs negirdėjo,
Nieks manęs negirdėjo.
Vai, tik išgirdo jaunasis brolelis.
Bėrus žirgus bešerdamas,
Bėrus žirgus bešerdamas.
Vai, laidė mėtė mane brolužėlis 
Raudonais obuolėliais,
Raudonais obuolėliais.

— Močiute mūsų, širdele mūsų.
Kokia drabna paukštelė 
Žaliam vyšnių sodely.
Ant jos plunksnelių, ant jos raibųjų — 
Būtų raiba gegelė,
Būtų raiba gegelė,
O ant balselio, ant alasėlio —
Būtų mūsų seselė,
Būtų mūsų seselė.
— Prašau, dukrele, prašau, jaunoji,
Eit j naują seklyčią,
Eit į naują seklyčią.

— Dėkui, močiute, dėkui, širdele,
Aš privaikščiojau dienužėj po girelę,
Aš privaikščiojau dienužėj po girelę.

Aš privaikščiojau, mano motinėle,
Ir dieną, ir naktelę,
Ir dieną, ir naktelę.

— Dukrele mano, jaunoji mano,
Sėsk už balto stalelio,
Sėsk už balto stalelio.
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— Aš prisėdėjau, mano motinėle, 
Už erškėčių krūmelio,
Už erškėčių krūmelio.
— Prašau, dukrele, prašau, jaunoji, 
Gerti rinsko vynelio,
Gerti rinsko vynelio.

— Aš atsigėriau, mano motinėle, 
Gailiųjų ašarėlių,
Gailiųjų ašarėlių.

*477

NE VIENI METAI

Ne vieni metai,
Ne viena diena,
Kai pas tėvelį 
Namie nebuvau,
Kai pas tėvelį 
Namie nebuvau.

Tai aš apvirsčiau 
Nors karvelėliu,
Tai aš nulėkčiau 
Į tėvynėlę,
Tai aš nulėkčiau 
Į tėvynėlę.
Tai aš įtūpčiau 
Į obelėlę,
Gražiai ulbuočiau 
Ryts vakarėlis, 
Gražiai ulbuočiau 
Ryts vakarėlis.
Ulbavau rytą 
Ir vakarėlį —
Nieks manęs jauno

Nei negirdėjo, 
Nieks manęs jauno 
Nei negirdėjo.
Tiktai užgirdo 
Senas tėvelis,
Po didį dvarą 
Bevaikščiodamas, 
Po didį dvarą 
Bevaikščiodamas,

Po didį dvarą 
Bevaikščiodamas, 
Savo sūnelius 
Bebudindamas, 
Savo sūnelius 
Bebudindamas.

— Kelkis, sūneli, 
Kelkis, raiteli,
Tai paklausyki,
Kas per paukštelė, 
Tai paklausyki,
Kas per paukštelė,
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Tai paklausyki, 
Kas per paukštelė 
Per visą naktį 
Gražiai ulbavo. 
Per visą naktį 
Gražiai ulbavo.

— Tėvuli mano, 
Senasai mano,
Oi, tai ne yra 
Tenai paukštelė, 
Oi, tai ne yra 
Tenai paukštelė.

Oi, tai ne yra 
Tenai paukštelė, 
Oi, tiktai yra 
Jūsų sūnelis,
Oi, tiktai , yra 
Jūsų sūnelis.

Oi, tiktai yra 
Jūsų sūnelis, 
Kuriam nešėrei 
Bėro žirgelio, 
Kuriam nešėrei 
Bėro žirgelio.

*478

ANT KALNO MALŪNĖLIS

Ant kalno malūnėlis, 
Pakalnėj ežerėlis;
Ten krykštė nardė 
Raiba antelė 
Malūno ežerėly,
Ten krykštė nardė 
Raiba antelė 
Malūno ežerėly.

Ten ne antelė krykštė, 
Ten ne raiboji nardė, 
Tik gailiai verkė 
Jauna mergelė, 
Netropijus bernelio, 
Tik gailiai verkė 
Jauna mergelė, 
Netropijus bernelio.

— Berneli bernužėli 
Berneli dobilėli,
Vai, atduok atduok, 
Jaunas berneli,
Rūtelių vainikėlį,
Vai, atduok atduok, 
Jaunas berneli,
Rūtelių vainikėlį.

— Mergele mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Seniai sušėriau
Į abrakėlį 
Rūtelių vainikėlį, 
Seniai sušėriau 
Į abrakėlį 
Rūtelių vainikėlį.
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— Berneli bernužėli, 
Berneli dobilėli,
Vai, atduok atduok, 
Jaunas berneli,
Aukselio žiedužėlį,
Vai, atduok atduok, 
Jaunas berneli,
Aukselio žiedužėlį.

— Mergele mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Seniai sukausčiau
Į patkavėles 
Aukselio žiedužėlį, 
Seniai sukausčiau 
Į patkavėles 
Aukselio žiedužėlį.

— Berneli bernužėli, 
Berneli dobilėli,
Vai, atduok atduok, 
Jaunas berneli,
Man jaunas dienužėles, 
Vai, atduok atduok, 
Jaunas berneli,
Man jaunas dienužėles. *

— Mergele mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Ne tiktai tavo,
Bet jau ir mano 
Nėra jaunų dienelių, 
Ne tiktai tavo,
Bet jau ir mano 
Nėra jaunų dienelių.

Mergele mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Aš tau užtversiu
Rūtų darželį
Ant kranto Nemunėlio,
Aš tau užtversiu
Rūtų darželį
Ant kranto Nemunėlio

— Berneli bernužėli, 
Berneli dobilėli,
Kad ir užtversi 
Rūtoms darželį,
Bet aš tavęs nenoriu, 
Kad ir užtversi 
Rūtoms darželį,
Bet aš tavęs nenoriu.

*479

KAI UZSIKĖLIAU

Kai užsikėliau, 
Pasižagsėjau,—
Kas mane paminėjo, 
Kas mane paminėjo?

Oi, mini mini 
Mana motulė 
Svetimoj šalelėj,
Už septynių mylelių.
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Anei daeiti,
Nei davažiuoti 
Į mano motinėlę,
Į mano motinėlę.
O kai sulauksiu 
Šventos dienelės, 
Pasbudinsiu bernelį, 
Pasbudinsiu bernelį.
— Kelkis, berneli, 
Gražus vardeli,
Pašerk šyvą žirgelį, 
Pašerk šyvą žirgelį.
O ir pašerki,
Ir pakinkyki
Tan margan vežimėlin,
Tan margan vežimėlin.
Oi, mes važiuosim 
Į ma motulę 
Svetimoj on šalelėn,
Už septynių mylelių.

Keturios mylios 
Marių mėlynų 
Į mano motinėlę,
Į mano motinėlę.

Penkta mylelė 
Žalios girelės 
Į mano motinėlę,
Į mano motinėlę.

§
Šešta mylelė 
Aukštų kalnelių 
Į mano motinėlę,
Į mano motinėlę.

Septinta mylia 
Lygių laukelių 
Į mano motinėlę,
Į mano motinėlę.
Oi, per mareles,
Oi, per mėlynas,
Tai antele perplauksiu, 
Tai antele perplauksiu.

O per girelę,
O per žaliąją,
Tai gegule perlėksiu,
Tai gegule perlėksiu.

O per kalnelius,
O per aukštuosius,
Tai paukštele perlėksiu, 
Tai paukštele perlėksiu.
O per laukelius,
O per lygiuosius,
Tai pėsčiomis pareisiu, 
Tai pėsčiomis pareisiu.

Oi, kai pamatė 
Didį dvarelį,
Tai linksmesnė pasdarė, 
Tai linksmesnė pasdarė.
O kai pamatė 
Rūtų darželį,
Tai žydėti pradėjo,
Tai žydėti pradėjo.

O kai pamatė 
Radną motulę,—
Tai viešnelę sutiko,
Tai viešnelę sutiko.
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Dainos apie tėvus ir vaikus, 
bro!ius ir seseris, šeimos 
sukūrimą, vyrą ir žmoną
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DEJAVO MOTINĖLĖ

Dejavo motinėlė,
Daug dukrelių turėdama, 
Putinuži meduži,
Berželi žaliasis, rūtele žalioji!

Nedejuok, motinėle,
Daug dukrelių turėdama, 
Putinuži meduži,
Berželi žaliasis, rūtele žalioji!

Užaugs tavo dukrelės,
Bus žmonių martelės,
Putinuži meduži,
Berželi žaliasis, rūtele žalioji!

Dejavo tėvutėlis,
Daug sūnelių turėdamas, 
Putinuži meduži,
Berželi žaliasis, rūtele žalioji!

Nedejuok, tėvužėli,
Daug sūnelių turėdamas, 
Putinuži meduži,
Berželi žaliasis, rūtele žalioji!
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Užaugs tavo sūneliai,
Bus žmonių ženteliai,
Putinuži meduži,
Berželi žaliasis, rūtele žalioji!

VAI, NIEKUR NĖRA

Vai, niekur nėra 
Tokio dvaružėlio,
Kaip pas mano tėvelį, 
Kaip pas mano tėvelį:

Sidabro varteliai, 
Zerkolų langeliai, 
Deimantiniai stogeliai, 
Deimantiniai stogeliai.

Vai, niekur nėra 
Tokio sodužėlio,
Kaip pas mano tėvelį, 
Kaip pas mano tėvelį:

Sidabro lapeliai, 
Aukselio žiedeliai, 
Deimanto obuolėliai, 
Deimanto obuolėliai.

*48i

SESULE MANO, VIEŠNELE MANO

— Sesule mano, viešnele mano,
Kur tu skynei žolynėlius,
Kur tu pynei vainikėlius?

— Varšuvoj skyniau, Krokuvoj pyniau, 
Vilniaus miestely pernešiojau,
Vilniaus miestely pernešiojau.

Aš pažinčiome savo tėvulį 
Per du šimtu kaimynėlių,
Per du šimtu kaimynėlių:
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Naujas dvarelis, žalias sodelis — 
Tai ten mano tai tėvulis,
Tai ten mano tai tėvulis.

Aš pažinčiome savo motulę 
Per du šimtu verpėjėlių,
Per du šimtu verpėjėlių:

Aukso verpstelis, šilko kuodelis — 
Tai ten mano tai motulė,
Tai ten mano tai motulė.

Aš pažinčiome savo brolelį 
Per du šimtu kazokėlių,
Per du šimtu kazokėlių:

Šyvas žirgelis, aukso balnelis — 
Tai ten mano tai brolelis,
Tai ten mano tai brolelis.

Aš pažinčiome savo sesulę 
Per du šimtu šokėjėlių,
Per du šimtu šokėjėlių:

Gelsvos kaselės, šilko kasnykas — 
Tai ten mano tai sesulė,
Tai ten mano tai sesulė.
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MANO TĖVELIS, SENAS BŪDAMAS

Mano tėvelis, senas būdamas,
Nori nori saldaus miegelio,
Nori nori saldaus miegelio.

Tai tu nueisi vyšnių sodelin,
Ten tUį ten tu saldžiai miegosi, 
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi.

Vėjelis pučia, vyšnelės ūžia,
O obelėlės gražiai linguoja,
O obelėlės gražiai linguoja.

Mano močiutė, sena būdama,
Nori nori saldaus miegelio,
Nori nori saldaus miegelio.

Tai tu nueisi batvinių daržan,
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi, 
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi.

Vėjelis pučia, batviniai ūžia,
O kopūstėlis gražiai linguoja,
O kopūstėlis gražiai linguoja.

Mano brolelis, jaunas būdamas, 
Nori nori saldaus miegelio,
Nori nori saldaus miegelio.

Tai tu nueisi naujon stainelėn, 
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi, 
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi.

Vėjelis pučia, stonelė ūžia,
O žirgelis tai gražiai žvengia,
O žirgelis tai gražiai žvengia.
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Mano seselė, jauna būdama, 
Nori nori saldaus miegelio, 
Nori nori saldaus miegelio.

Tai tu nueisi rūtų darželin,
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi, 
Ten tu, ten tu saldžiai miegosi.

Vėjelis pučia, rūtelė ūžia,
O levendrėlė gražiai linguoja, 
O levendrėlė gražiai linguoja.

484

KAS PO MANO SODĄ VAIKŠČIOJO

Kas po mano sodą vaikščiojo, 
Tylom pamažom kalbėjo?
Tėtušėlis bitelių žiūrėjo,
Tylom pamažom kalbėjo.
Kas po mano svirnelį vaikščiojo, 
Tylom pamažom kalbėjo? 
Motinėlė drobelių žiūrėjo,
Tylom pamažom kalbėjo.
Kas po mano darželį vaikščiojo, 
Tylom pamažom kalbėjo?
Sesutėiė rūtelių žiūrėjo,
Tylom pamažom kalbėjo.
Kas po mano stainelę vaikščiojo, 
Tylom pamažom kalbėjo? 
Broliukėlis žirgelius pašėrė,
Tylom pamažom kalbėjo.

* *
*
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O KAD AŠ JOJAU

O kad aš jojau 
Per ulytėlę,
Per ulytėlę,
Pro seserėlę, 
Per ulytėlę,
Pro seserėlę.

O kas tau vynas, 
Mano broleli,
O kam iškirtai 
Šile pušeles,
O kam iškirtai 
Šile pušeles?

O bent išeitų 
Mano seselė, 
Bene ištartų 
Man nors žodelį, 
Bene ištartų 
Man nors žodelį.

O kam iškirtai 
Šile pušeles,
O kam išskėlei 
Baltas lenteles, 
O kam išskėlei 
Baltas lenteles?

Viena tarė,
Antra patarė:
— Ui, vargios vargios 
Brolio dienelės,
Ui, vargios vargios 
Brolio dienelės!

O kam išskėlei 
Baltas lenteles,
O kam išgrindei 
Žirgams stainelę, 
O kam išgrindei 
Žirgams stainelę?

O ši trečioji 
Mano seselė 
Tarė broleliui 
Vieną žodelį, 
Tarė broleliui 
Vieną žodelį:

O kam išgrindei 
Žirgams stainelę, 
Kam paviliojai 
Jauną mergelę, 
Kam paviliojai 
Jauną mergelę?

— O tegu vargsta 
Girioj paukšteliai, 
Ale ne mūsų 
Jaunas brolelis, 
Ale ne mūsų 
Jaunas brolelis!

Kam paviliojai 
Jauną mergelę, 
Kam užvedžiojai 
Kiemo mergelę, 
Kam užvedžiojai 
Kiemo mergelę?
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O JŪS, BROLUČIAI

O jūs, brolučiai,
O jūs, raitojėliai, 
Kodėl jūs nelankot 
Manęs, siratėlės?

Jūs tada lankysit 
Mane, siratėlę,
Kai jūs pamatysit 
Aukštajam kalnely.

Jūs pro šalį josit, 
Kepures kilosit, — 
Aš jum nesakysiu 
Nė vieno žodelio.

Medžio kryželis 
Bus mano tėvelis, 
Grabo lentelės 
Bus mano seselės, 
Skiedrų paduškėlės 
Bus man pasogėlis.

*487

VAI TU, SAULE SAULIULE

Vai tu, saule sauliule, 
Vai tu, saule sauliule, 
Kodėl aukštai vaikščioji?

Kodėl aukštai vaikščioji, 
Kodėl aukštai vaikščioji, 
Už medelių neužeini?

— Vai tu, broli broleli, 
Vai tu, broli broleli,
Tu keleliu važiuoji.

Tu keleliu važiuoji,
Tu keleliu važiuoji,
Į mane neužvažiuoji.

Ar kelelio nežinai,
Ar kelelio nežinai,
Ar žirgelio nepagrįžei?

— Aš kelelį žinojau,
Aš kelelį žinojau,
Tik žirgelio nepagrįžiau:

Užvažiuoju — gailiai verki, 
Užvažiuoju — gailiai verki, 
Išvažiuoj u — dar gailiau.
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TU, PELŪNĖLI, ŽALIAS MEDELI

— Tu, pelūnėli, žalias medeli,
Tu, pelūnėli, žalias medeli,

Kas tave sėjo mano daržely,
Kas tave sėjo mano daržely?

— Mane pasėjo buinus vėjulis, 
Mane pasėjo buinus vėjulis,

Mane palaistė drabnus lietulis, 
Mane palaistė drabnus lietulis.

Dai užgiedojo lakštingalėlis,
Dai užgiedojo lakštingalėlis.

Anas giedojo, praudelę sakė, 
Anas giedojo, praudelę sakė.

Dai kurgi mano tie du broleliai, 
Dai kurgi mano tie du broleliai,

Kodėl į mane neatvažiuoja,
Kodėl į mane neatvažiuoja?

Dai atvažiavo vienas brolelis,
Dai atvažiavo vienas brolelis.

— Naktuj, broleli, kad ir naktelę, 
Naktuj, broleli, kad ir naktelę.

Klosiu broleliui aš patalėlį,
Klosiu broleliui aš patalėlį,

Aš patalėlį dai po langeliu,
Aš patalėlį dai po langeliu.

Mano brolelis pernakt nemigo, 
Mano brolelis pernakt nemigo
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Ir dažnai anas langelį darė,
Ir dažnai anas langelį darė.

Anas dabojo šviesios zarelės, 
Anas dabojo šviesios zarelės,

Šviesios zarelės, baltos dienelės, 
Šviesios zarelės, baltos dienelės.

— Palūk, broleli, — kursiu pečelį, 
Palūk, broleli,—kursiu pečelį,

Kursiu pečelį, virsiu abiedą, 
Kursiu pečelį, virsiu abiedą.

Mano brolelis taigi nelaukė, 
Mano brolelis taigi nelaukė.

Kodėl aš šitaip durnutė buvau, 
Kodėl aš šitaip durnutė buvau,

Savo brolelio nerasiklausiau, 
Savo brolelio nerasiklausiau,

Savo vargelio nerazūturau,
Savo vargelio nerazūturau,

Toli brolelio nepalydė jau,
Toli brolelio nepalydėjau.
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EINU PER DVARĄ

Einu per dvarą 
Pauliodama,
Naujon karčmelėn 
Pažiūrėdama, 
Naujon karčmelėn 
Pažiūrėdama.

Toje karčmelėj, 
Toje naujojoj, 
Geria broliukai 
Žalią vynelį,
Geria broliukai 
Žalią vynelį.

Gerdami gerkit, 
Leisdami leiskit, 
Neužmirškit manęs, 
Vargo sesulės, 
Neužmirškit manęs, 
Vargo sesulės.

Vargely gimus, 
Vargely augus,
Už vargo berno 
Ir nutekėjus,
Už vargo berno 
Ir nutekėjus.

Oi ai ai ai ai, 
Dievuliau manas, 
Tarytai buvau 
Puiki mergelė — 
Kolgi nebuvo 
Puikių bernelių.

Žaliu vyneliu 
Kiemelį liejau, 
Baltais perleliais 
Pabarstinėjau,
Žalia rūtele 
Pašlavinėj au.

Oi ai ai ai ai, 
Dievuliau manas, 
Už pirmo vyro,
Už pijokėlio,
O už antaro — 
Našlavardėlio.

Oi, niekas niekas, 
Niekas nekaltas: 
Už ko norėjai,
Už to išėjai,—
Ar tau nebuvo 
Puikių bernelių?
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VARGELY GIMIAU

Vargely gimiau, 
Vargely augau,
Už vargo bernelio 
Ir nutekėjau.
Mano broliuko 
Risti žirgeliai.
Aš tais žirgeliais 
Nevažinėsiu,
Broliuko vartelių 
Nevarstinėsiu.
Broliuko varteliai 
Kuolu veriami, 
Meilieji žodeliai 
Kriukiu traukiami.

Nuėjo broliukas 
Malkelių kirsti, 
Aplenk broliukas 
E sedulėlę.
— Nelenk, broliukai, 
Ir sedulėlės —
Ta pati malkelė 
Ir sedulėlė.
Nuėjo broliukas 
Šienelio piauti, 
Aplenk broliukas 
Ė dobilėlį.
— Nelenk, broliukai, 
Ir dobilėlio —
Vis tokis šienelis 
Ir dobilėlis.

Nuėjo broliukas 
Švagerkų prašyt, 
Aplenk broliukas 
E sesutėlę.

— Nelenk, broliukai, 
Ir sesutėlės —
Vis tokia viešnelė 
Ir sesutėlė.

Patiko švagerkas 
Užu vartelių,
E tikrą sesulę 
Užu durelių.

Sodino švagerkas 
Krikšto suolelin,
E tikrą sesulę 
Užu pečelio.

Cėstujo švagerkas 
Midučiu vynu,
Ė tikrą sesulę 
Tik vandenėliu.

Lydėjo švagerkas 
Per du laukeliu,
E tikrą sesulę 
Tik už vartelių.

Nuėjo švagerkos 
Tai giedodamos,
E tikra sesulė 
Tai raudodama.
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NIEKAS MANĘS TAI NEŽINO

Niekas manęs tai nežino,
Ko aš bėdavoju,
Ko aš bėdavoju.

Ma brolelis yr bagotas,
O aš tai varguoju,
O aš tai varguoju.

Oi, negerai, ma broliukas, 
Negerai tu darai,
Negerai tu darai,

Kai važiuoju aš pas tave, 
Vartelius uždarai,
Vartelius uždarai.

Oi, nenoriu, ma broliukas, 
Nei valgyt, nei gerti,
Nei valgyt, nei gerti,

Tiktai noriu, ma broliukas, 
Užu stalo sėsti,
Užu stalo sėsti. *

Oi, nenoriu, ma broliukas. 
Druskos nei duonelės, 
Druskos nei duonelės,

Tiktai noriu, ma broliukas. 
Lygiosios dalelės,
Lygiosios dalelės.

Viena motina pagimdė, 
Viena išaugino,
Viena išaugino,

Tik nelygias, ma broliukas, 
Daleles dalino,
Daleles dalino.

Tai tau davė, ma broliukas, 
Dalią piniginę,
Dalią piniginę,

O man davė, ma broliukas, 
Dalią ašarinę,
Dalią ašarinę.

*491

VAI TĖVULI MANO

Vai tėvuli mano, 
Tėvuli širdele, 
Ženyk mane jauną 
Nors šį rudenėlį, 
Nors šį rudenėlį 
Su jauna mergele!

Ateina naktelė — 
Nėr su kuo gulėti, 
Užstoja dienelė — 
Nėr su kuo kalbėti, 
Užstoja dienelė — 
Nėr su kuo kalbėti.
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— Oi sūneli mano, 
Sūneli raiteli,
Tu turi stonelę 
Naktelei nakvoti,
Tu turi žirgelį 
Žodeliui kalbėti.

*

— Oi tėvuli mano, 
Tėvuli širdele, 
Nerami naktelė 
Stonelėj nakvoti, 
Nemeilūs žodeliai 
Su žirgu kalbėti.

*
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BERNELI JAUNASAI

Berneli jaunasai,
Ką sudūmojai,
Kam vargią mergelę 
Prisiviliojai?

Bagočių dukrelių 
Plonos drobelės,
O vargių mergelių 
Pilnos skrynelės.

Bagočių dukrelių 
Vis pasamdyta,
O vargių mergelių 
Pačių daryta.

Bagočių dukrelės 
Guli dejuoja,
O vargios mergelės 
Dirba dainuoja.

Bagočių dukrelės 
Burneles prausia,
O vargios mergelės 
Prakaitą šluosto.

Bagočių dukrelės 
Galvas šukuoja,
O vargios mergelės 
Aslelę šluoja.

Bagočių dukrelės 
Už stalo geria,
O vargios mergelės 
Kamaroj mala.
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MERGYTE JAUNOJI

Mergyte jaunoji, 
Ką sudūmojai,
Kad vargo bernelį 
Pasidabojai,
Kad vargo bernelį 
Pasidabojai?

Turtuolis bernelis 
Šalia stovėjo,
Man jojo veidelis 
Dygiu dygėjo,
Man jojo veidelis 
Dygiu dygėjo.

Varguolis bernelis 
Šalia stovėjo,
Man jojo veidelis 
Žėrėt žėrėjo,
Man jojo veidelis 
Žėrėt žėrėjo.

Turtuolio bernelio 
Laukai nearti, 
Varguolio bernelio 
Jau užakėti, 
Varguolio bernelio 
Jau užakėti.

Turtuolio bernelio 
Jaučiai samdyti, 
Varguolio bernelio 
Paties auginti, 
Varguolio bernelio 
Paties auginti. *
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KAM VAKARAS, KAM VAKARAS

Kam vakaras, kam vakaras, 
O man vakarėlis,
Kam puikiosios, bagotosios, 
O man siratėlės,
Kam puikiosios, bagotosios, 
O man siratėlės.

Tos puikiosios, bagotosios 
Aukštam svirne miegojo, 
Mano mielos siratėlės 
Kalne rugius piovė,
Mano mielos siratėlės 
Kalne rugius piovė.
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Tos puikiosios, bagotosios 
Gulėdamos dejavo,
Mano mielos siratėlės 
Nupiovę dainavo,
Mano mielos siratėlės 
Nupiovę dainavo.

Tos puikiosios, bagotosios 
Už stalo sėdėjo,
Mano mielos siratėlės 
Prie durų stovėjo,
Mano mielos siratėlės 
Prie durų stovėjo.

Tos puikiosios, bagotosios 
Alų vyną gėrė,
Mano mielos siratėlės — 
Šaltą vandenėlį,
Mano mielos siratėlės — 
Šaltą vandenėlį.
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OI BROL! BROLI

Oi broli broli, 
Broleli mano,
Ar žadi joti 
Į svečią šalį?

Ar žadi joti 
Į svečią šalį,
Ar žadi vesti 
Jauną mergelę?

Neveski jaunos, 
Neveski senos, 
Nevesk, broleli, 
Labai bagotos.

Jauna neklausys, 
Sena neslaugys,
O bagotoji 
Žodeliais šaudys.

Parvesk, broleli, 
Vargo mergelę, 
Vargo mergelę — 
Darbininkėlę.

Ji tave atjaus,
Ji tave priglaus 
Ir pavargusiam 
Kojeles nuaus.
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BROLELI MANAS, DA SAKALĖLI

Broleli manas, da sakalėli,
Ar aš tau nesakiau, da nekalbėjau,
Ar aš tau nesakiau, da nekalbėjau — 
Neimki mergelės vienaturtėlės.

Neimki mergelės vienaturtėlės,
Ba vienaturtėlė — tai ultoikėlė,

Ba vienaturtėlė — tai ultoikėlė:
Ji anksti guldyta, vėlai budinta,
Ant lengvų darbelių ji pajunkdinta, 
Ant meilių žodelių ji išauginta.
Broleli manas, da sakalėli,
Ar aš tau nesakiau, da nekalbėjau —

Paimki mergelę iš seserėlių.
Iš seserėlių — tai darbininkė:
Ji vėlai guldyta, anksti budinta,
Ant sunkių darbelių ji pajunkdinta, 
Ant graudžių žodelių jį išauginta. *

*498

BROLELI MANAS, SAKALĖLI

Broleli manas, sakalėli,
Neimk mergelės miesčionkėlės.
Neimk mergelės miesčionkėlės: 
Ji anksti gulas, vėlai kelias.

Ji anksti gulas, vėlai kelias,
Ji storai verpia, retai audžia.
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Ji storai verpia, retai audžia,
Ji išbaltina rūdymuose.
Ji išbaltina rūdymuose,
Ji išdžiovina patvoriuose.
Broleli manas, sakalėli,
Imki mergelę lelijėlę.
Imki mergelę lelijėlę,
Ulyčios mergelę darbininkę:

Ji vėlai gulas, anksti kelias,
Ji plonai verpia, tankiai audžia,

Ji plonai verpia, tankiai audžia, 
Ji išbaltina šaltiniuose.
Ji išbaltina šaltiniuose,
Ji išdžiovina dobiluose. *
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EISIM, SESULE

Eisim, sesule, 
Mes kermošėlin, 
Mes kermošėlin 
Pauliodamos, 
Mes kermošėlin 
Pauliodamos,

Nesrink, sesule, 
Puikaus, bagoto, 
Rinkis, mergele, 
Vargo bernelį, 
Rinkis, mergele, 
Vargo bernelį,

Mes kermošėlin 
Pauliodamos,

Ba puikus nubars,

Jaunų bernelių 
Padabodamos, 
Jaunų bernelių 
Padabodamos.

Bagotas numuš, 
Vargo bernelio 
Meilūs žodeliai, 
Vargo bernelio 
Meilūs žodeliai.
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*500

OI, PER BERŽYNĄ

Oi, per beržyną, 
Per ąžuolyną 
Teka strevi upelė, 
Teka strevi upelė.

Ir rymodamas,
Ir dūmodamas 
Klausinėj pas tėvulį, 
Klausinėj pas tėvulį:

Ant tos upelės,
Ant tos streviosios, 
Grįstas mūro tiltelis, 
Grįstas mūro tiltelis.

— Tėvuli manas, 
Širdele manas, 
Kokią duodi rodelę, 
Kokią duodi rodelę:

Ant to tiltelio,
Ant to mūrinio,
Stov variniai varteliai, 
Stov variniai varteliai.

Ar imt mergelę 
Išrinkuonėlę,
Ar laukt priaugėlių, 
Ar laukt priaugėlių?

Ant tų vartelių,
Ant tų varinių,
Rymoj jaunas bernelis, 
Rymoj jaunas bernelis.

— Sūneli mano, 
Vaikeli mano,
Neimk išrinkuolėlės, 
Neimk išrinkuonėlės.

Neimk mergelės
lšrinkuonėlės, 
Lauki priaugėlių, 
Lauki priaugėlių.
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* S01

SALIA KELIO VIEŠKELĖLIO

Salia kelio vieškelėlio 
Miežiai rugiai noksta, 
Klausinėjo sūnus tėvą, 
Kokią vesti marčią:

Ar tą slaunią, ar bagotą, 
Ar gražiai rėdytą,
Ar tą biedną siratėlę, 
Žmonių apkalbėtą.

Ta slaunioji, bagotoji 
Galvelę šukuoja,
O ta biedna siratėlė 
Jau aslelę šluoja.

Ta slaunioji, bagotoji 
Baltai burną prausia, 
O ta biedna siratėlė 
Šaltas rasas braukia.

Nei tą slaunią, nei bagotą, Ta slaunioji, bagotoji
Nei gražiai rėdytą,
Tik tą biedną siratėlę, 
Žmonių apkalbėtą.

Po sodą vaikščioja, 
O ta biedna siratėlė 
Kalne rugius renka.

Ta slaunioji, bagotoji, 
Dar aušrelės laukia,
O ta biedna siratėlė 
Jau girneles traukia.

Ta slaunioji, bagotoji 
Pavėsių ieškojo,
O ta biedna siratėlė 
Pėdelius nešiojo.

Ta slaunioji, bagotoji 
Iš lovelės kelias,
O ta biedna siratėlė 
Jau kiauleles šeria.

Ta slaunioji bagotoji 
Išbalus kaip drobė,
O ta biedna siratėlė 
Raudona kaip rožė.
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*50i

TĖVELIO DVARELIS

Tėvelio dvarelis 
Aukštai stovėjo, 
Siūbavo liepelė 
Pati be vėjo, 
Siūbavo liepelė 
Pati be vėjo.

Siūbavo liepelė 
Pati be vėjo, 
Vargelio mergelė 
Linus ravėjo, 
Vargelio mergelė 
Linus ravėjo.

Vargelio mergelė 
Linus ravėjo, 
Bagočiaus sūnelis 
Keleliu ėjo, 
Bagočiaus sūnelis 
Keleliu ėjo.

Bagočiaus sūnelis 
Keleliu ėjo, 
Vargelio mergelę 
Pasidabojo, 
Vargelio mergelę 
Pasidabojo.

Vargelio mergelę 
Pasidabojo, 
Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo, 
Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo.

Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo,
Į savo šalelę 
Parsiviliojo,
Į savo šalelę 
Parsiviliojo.

Barėsi tėvelis 
Ir motinėlė,
Kam vargo mergelę 
Pasidabojo,
Kam vargo mergelę 
Pasidabojo.

Kam vargo mergelę 
Pasidabojo,
Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo, 
Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo.

Aukselio žiedelį 
Jai dovanojo,
Į savo šalelę 
Parsiviliojo,
Į savo šalelę 
Parsiviliojo.

Nesibark, tėveli 
Nei motinėle, 
Vargelio mergelė 
Dirba dainuoja, 
Vargelio mergelė 
Dirba dainuoja.

502



Vargelio mergelė 
Dirba dainuoja, 
Bagočiaus dukrelė 
Lovoj dejuoja, 
Bagočiaus dukrelė 
Lovoj dejuoja.

Vargelio mergelė 
Linelius rovė, 
Bagočiaus dukrelė 
Jaunime gėrė, 
Bagočiaus dukrelė 
Jaunime gėrė.

Vargelio mergelė 
Su vainikėliu, 
Bagočiaus dukrelė 
Su mažiukėliu, 
Bagočiaus dukrelė 
Su mažiukėliu.

Vargelio mergelė 
Su kasnykėliais, 
Bagočiaus mergelė 
Su vystyklėliais, 
Bagočiaus mergelė 
Su vystyklėliais.

*503

OI, PAKELĖJE

Oi, pakelėje 
Žalias rūtų darželis, 
Tame daržely 
Mergelė vargdienėlė.

Tame daržely 
Mergelė vargdienėlė 
Rūtelę skina,
Raudoną radastėlę.

Rūtelę skina,
Raudoną radastėlę, 
Metelę laužia,
Buinąjį diemedėlį.

Oi, ir atjoti 
Bagočiaus sūnužėliui: 
— Oi, padėk, dievas, 
Mergelei vargdienėlei

Rūteles skinti, 
Raudonas radastėles, 
Meteles laužti, 
Buinojo diemedėlio.

— Oi, atsistoki, 
Bagočiaus sūnužėli, 
Ba aš nebūsiu 
Bagočiaus martužėlė,

Ba aš nebūsiu 
Bagočiaus martužėlė, 
Ba aš neturiu 
Aukselio sidabrėlio,

Ba aš neturiu 
Aukselio sidabrėlio, 
Ba aš neturiu 
Raudonų karolėlių.

503



— Oi, bėda bėda 
Su mano senu tėvu — 
Nevelin imti 
Mergelės vargdienėlės,

Nevelin imti 
Mergelės vargdienėlės, 
Tik liepia imti 
Bagočiaus dukružėlę.

Tai aš palauksiu 
Dvejus trejus metelius, 
Vai, mažum išeis 
Bagočiaus dukružėlė.

Tai aš paimsiu 
Mergelę vargdienėlę, — 
Tai tu turėsi 
Aukselio sidabrėlio,

Tai tu nupirksi 
Šilkinius parėdėlius, 
Tai tu nupirksi 
Raudonus karolėlius.

$04

KAS NOR UUSKELY BŪTĮ

Kas nor liuskely būti, 
Liuskelį išpažinti,
Tekėk už strielčiukėlio, 
Girelių valdonėlio.

Išėj strielčiuks į girią,
Į tą žalią girelę,
Paliko mane jauną 
Miegant aukštoj klėtelėj.

Parėj strielčiuks iš girios, 
Iš tos žalios girelės, 
Parneš drabnų paukštelių 
Ir meiliųjų žodelių.

Kas nor vargelį vargti, 
Vargelį išpažinti,
Tekėk už dvaronėlio, 
Dvarelio vargdienėlio.

Išėj dvarons į dvarą,
Į tą didžią nevalią, 
Paliko mane jauną 
Prie tų sierų girnelių.

Parėj dvarons iš dvaro, 
Iš tos didžios nevalios, 
Parneš rūsčių žodelių 
Ir gailių ašarėlių.

*
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*505

NUO PUTINĖLIO

Nuo putinėlio,
Nuo šermukšnėlio 
Raudonos pagirėlės, 
Raudonos pagirėlės.

Nuo pikto vyro, 
Nuo pijokėlio, 
Mėlyni paakėliai, 
Mėlyni paakėliai.

Oi, korok, dieve,
Ma šitą vyrą,—
Aš jauna benašlaunu, 
Aš jauna benašlaunu.

Kaip našlystėlė,
Kaip mergystėlė,
Vis valna valnystėlė, 
Vis valna valnystėlė.

Oi, dėl žiedelio 
Būtau mergelė,
Dėl vainiko — našlelė, 
Dėl vainiko — našlelė. *

*506

NUO PUTINO,

Nuo putino, nuo aviečių 
Sodai raudonavo,
Nuo to vyro girtuoklėlio 
Širdelė dejavo.

Oi močiute motinėle,
Piktas mano vyras.
Dėl to piktas, kad nemuštas 
Nuo mažų dienelių.

NUO AVIEČIŲ

Eisiu eisiu pas močiutę 
Muštaisiais takeliais, 
Pasiėmus už rankelių 
Su mažais vaikeliais.

Žmonės geria vandenėlį 
Iš Dunojaus upės,
O aš biedna ašarėles 
Dėl meilės močiutės.

Oi močiute, oi širdele,
Ką gi tu padarei,
Kam išdavei mane jauną 
Už šeimos bernelio?

505



O!, KĄ KALBA APYNĖLIS

Oi, ką kaiba apynėlis, 
Sodely augdamas,
Sodely augdamas?

— Jei tu manęs nesmaigysi, 
Aš žemelėn tiesiu,
Aš žemelėn tiesiu.

Jei tu mane pasmaigysi,
Aš į viršų augsiu,
Aš į viršų augsiu.

Aš, į viršų beaugdamas,
Tai spurgeles krausiu,
Tai spurgeles krausiu.

Pasidarysi alulį 
Iš mano spurgelių,
Iš mano spurgelių.

Saldus gardus alulis 
Čepe šumavojo,
Čepe šumavojo.

Slauna mano giminėlė,
Nors ir vargdienėlė,
Nors ir vargdienėlė.

Oi, ką kalba dukrelė,
Pas motką augdama,
Pas motką augdama?

— Nuduok mane, motule, 
Jau šį rudenėlį,
Jau šį rudenėlį.

— Palūkėki, dukrele,
Nors trejus metelius,
Nors trejus metelius.

Aš išrinksiu tau bernelį 
Bagotų tėvelių,
Slaunos giminėlės.

Aš išrinksiu tau bernelį 
Skaisčiojo veidelio,
Čysto razumėlio.

Ir suėjo treji metai 
Kaip viena dienelė,
Kaip viena dienelė.

Ir nudavė motka dukrą 
Svetimon šalelėn,
Svetimon šalelėn.

Laukė metus, laukė kitus 
Dukrelės ateinant,
Dukrelės ateinant.

Nesulaukus motinėlė 
Leidos pažiūrėti,
Leidos pažiūrėti.

Ir sustiko dukružėlę 
Pusiau viešo kelio,
Pusiau viešo kelio.

— Sustok sustok, motinėle, 
Ką aš pasakysiu,
Ką aš pasakysiu,



Ką aš jauna pasakysiu, 
Vargu pasiskųsiu, 
Vargu pasiskųsiu.

Parodysiu motinėlei 
juodas mėlynėles, 
Juodas mėlynėles.

Oi, tai tavi, motinėle, 
Rinktiniai ženteliai, 
Rinktiniai ženteliai.

Oi, tai tavi, motinėle, 
Bagotų tėvelių, 
Slaunos giminėlės.

Oi, tai tavi, motinėle, 
Skaisčiojo veidelio, 
Čysto razumėlio.

*508

IŠ MAŽUMĖLĖS

Iš mažumėlės 
Be motinėlės,
Tai aš papratus 
Vargelį vargti,
Tai aš papratus 
Vargelį vargti.

Vargau vargelį 
Visą viekelį, 
Maniau, išvargsiu 
Sau raškažėlį, 
Maniau, išvargsiu 
Sau raškažėlį.

Maniau, išvargsiu 
Sau raškažėlį, 
Ažna išvargau 
Šelmį bernelį, 
Ažna išvargau 
Šelmį bernelį.

Jis mane mušė, 
Jis mane barė,
Jis mane jauną 
Iš namų varė,
Jis mane jauną 
Iš namų varė:

— Eiki, mergele, 
Eiki, jaunoji,
Eiki, mergele,
Pas sa motulę, 
Eiki, mergele,
Pas sa motulę.

— Berneli manas, 
Jaunasai manas, 
Kad aš neturiu 
Savo motulės, 
Kad aš neturiu 
Savo motulės.
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Vakar per dieną 
Prašiau pas dievą, 
Kad duot dievulis 
Vėjo dienelę,
Kad duot dievulis 
Vėjo dienelę,

Kad duot dievulis 
Vėjo dienelę,
Kad prapustytų 
Gelsvą pieskelę, 
Kad prapustytų 
Gelsvą pieskelę,

Kad prapustytų 
Gelsvą pieskelę, 
Kad pamatyčiau 
Grabo lentelę, 
Kad pamatyčiau 
Grabo lentelę.

Kad pamatyčiau 
Grabo lentelę,
Tai prabudyčiau 
Savo motulę,
Tai prabudyčiau 
Savo motulę:

— Kelkis, motule. 
Kelkis, širdele, 
Padėk, motule. 
Vargelį vargti. 
Padėk, motule. 
Vargelį vargti.

— Dukrele mano. 
Jaunoji mano, 
Reikė neklausyt 
Šelmio bernelio. 
Reikė neklausyt 
Šelmio bernelio.

Reikė neklausyt 
Šelmio bernelio, 
Būtum nevargus 
Didžio vargelio, 
Būtum nevargus 
Didžio vargelio.
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509

SIUNTĖ MANE MIELAS

Siuntė mane mielas, 
Barė mane mielas, 
Siuntė mane bernelis 
Pasogėlio parvaryt.

Nors aš ir nueisiu, 
Bet neparvarysiu:
Ką turėjo — tai davė, 
Ko neturėj — nedavė.

Siuntė mane mielas, 
Barė mane mielas, 
Siuntė mane bernelis 
Palšų jautelių ganyt.

Nors aš ir išginsiu,
Bet jų neganysiu: 
Ganys mano berneliai, 
Tie tikrieji broleliai.

Pareina jauteliai 
Keliu baubodami, 
Mano mielos neregėt, 
Mano mielos negirdėt.

*550

OI, RŪSTI RŪSTI

Oi, rūsti rūsti 
Mano širdelė 
Per visą rudenėlį.

Nemoka arti 
Anei šienauti,
Nei dalgelės papustyt.

Oi, jaučia jaučia 
Mano širdelė 
Bernelį pijokėlį.

Tik anas moka 
Karčmelėn eiti,
Tamsioj nakty naktuiti.
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*511

STOVI ŽALIAS PUTINĖLIS

Stovi žalias putinėlis 
Ant vandens, ant vandens,
Krinta byra jo uogelės vandenin, 
Krinta byra jo uogelės vandenin.

Oi, kaip karčios putinėlio 
Uogelės uogelės,
Taip man kartu su pijoku gyventi, 
Taip man kartu su pijoku gyventi.

Ir atėjo brolužėlis 
Pas mane, pas mane,
Ir paklausė pijokėlio, ar namie,
Ir paklausė pijokėlio, ar namie.

Pamažėliu, brolužėli,
Kalbėki kalbėki,
Guli mano pijokėlis kamaroj,
Guli mano pijokėlis kamaroj.

Cit, neverki, seserėle 
Jaunoji jaunoji,
Aš priskėlęs pijokėlį pabarsiu,
Aš priskėlęs pijokėlį pabarsiu.

Tai tu buvęs, brolužėli,
Išeisi išeisi,
Reiks man jaunai su pijoku gyventi, 
Reiks man jaunai su pijoku gyventi.
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*  $12

OI, NEKUKUOK

Oi, nekukuok, 
Gegužėle, anksti,
Oi, nesakyk,
Kad naktelė maža.

Oi, aš jauna 
Pernakt nemiegojau, 
Oi, aš jauna 
Savo mielo laukiau.

Parvažiavo 
Mano mielas vėlai 
Ir išmėtė 
Paduškėles mano.

— Vai, ko pyksti,
Ma mielas, ant manęs, 
Oi, kam mėtai 
Paduškėles mano?

— Oi, aš pykstu 
Ant tavo motutės,
Kad atdavė
Tav jauną už manęs:

Tu nemoki 
Darbelio daryti,
Tu nemoki 
Patalėlio kloti,

Tu nemoki 
Patalėlio kloti,
Tu nemoki 
Su manim kalbėti.

*$13

ANT KALNELIO, ANT AUKŠTOJO

Ant kalnelio, ant aukštojo, 
Panelė vaikščiojo,
Panelė vaikščiojo.

Vaikščiodama po kalnelį, 
Akmenėlius žarstė, 
Akmenėlius žarstė.

Anei vienas akmenėlis 
Ugnelės nerodė,
Ugnelės nerodė.

Anei vienas bernužėlis 
Tieselės nesakė, 
Tieselės nesakė.

Ir pareina mano mielas 
Iš karčmelės girtas,
Iš karčmelės girtas.

— Atdaryki, mergužėle, 
Klėtelės dureles, 
Klėtelės dureles.
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— Neisiu neisiu, bernužėli, 
Durų atdaryti,
Durų atdaryti.

— Paklok paklok, mergužėle, 
Minkštai patalėlį,
Minkštai patalėlį.

Tegu gi tau atidaro 
Šinkorkos dukrelė, 
Šinkorkos dukrelė.

— Neisiu neisiu, bernužėli, 
Patalėlio kloti,
Patalėlio kloti.

Tegu gi tau jau pakloja 
Pati šinkorkėlė,
Pati šinkorkėlė.

*514

IR PASĖJAU LEVENDRĖLĘ DARŽELY

Ir pasėjau levendrėlę daržely,
Ir pasėjau levendrėlę daržely, 
Levendrėlės nė diegelis nedygo, 
Levendrėlės nė diegelis nedygo.

Ir prijojo pilnas dvaras kazokų,
Ir prijojo pilnas dvaras kazokų,
Ir paėmė mano vyrą laidoką,
Ir paėmė mano vyrą laidoką.

Man negaila, ką jį jauną paėmė, 
Man negaila, ką jį jauną paėmė,
Tik man gaila, ką nedrūčiai surišo, 
Tik man gaila, ką nedrūčiai surišo.

Ištruks ištruks mano vyras laidokas, 
Ištruks ištruks mano vyras laidokas. 
Jis ne kartą man kaselę išbarstys,
Jis ne kartą man galvelę sudaužys.
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*515

TEKA UPĖ PER 2ĮEGZDYNĄ

Teka upė per žiegždyną— 
Nenor žirgas gerti,
Nenor žirgas gerti.

Aš paėmiau mergužėlę — 
Neketinau barti,
Neketinau barti.

Vieną rozą kai pabariau — 
Tris dieneles verkė,
Tris dieneles verkė.

Saugok, dieve, nuo to rozo 
Jau daugiau nebarsiu,
Jau daugiau nebarsiu,

Karo svirne kančiukėlis — 
Aš jį nusitrauksiu,
Aš jį nusitrauksiu

Ir sa jauną mergužėlę — 
Aš ją pamokysiu,
Aš ją pamokysiu:

Anksti keltis, vėlai gultis, 
Už darbelio stvertis,
Už darbelio stvertis,

Plonai verpti, tankiai austi, 
Baltai išbaltinti,
Baltai išbaltinti,

Kad nebūtų sarmatėlės 
Tarpe giminėlių,
Tarpe giminėlių.
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*516

OI OI OI OI OI DIEVULĖLIAU

Oi oi oi oi oi dievulėliau, 
Šlėktą vyrą gavau:
Nei pats geria arielkėlės,
Nei man jaunai duoda.

Aš nuėjau į karčiamą 
Arielkėlės gerti,
Išsigėriau arielkėlės 
Už šilingą vieną.

Ir ateina dieverėlis 
Kaip tikras brolelis:
— Marti mano, eiki namo — 
Bars tave bernelis.

— Dieverėli brolužėli,
Užtark nors žodelį,—
Aš pasiūsiu marškinėlius 
Kaip lino žiedelį.

Ir išgirdo tasai šelmis,
Stonelėj būdamas:
— Siūki siūki marškinėlius,
Aš pats sunešiosiu.

Siūki siūki, mergužėle,
Aš pats sunešiosiu,
O tau, jaunai lelijėlei,
Skūrą risavosiu.
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*S17

MANO BERNELIS KARČIAMOJ GERIA

Mano bernelis karčiamoj geria,
Namo parėjęs, vis mane bara —
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu tėveliui,
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu tėveliui.

Mano tėvelis pasitikdamas,
Rankoj rykštelę atsinešdamas:
— Bark mokyki, žente, dukrelę — 
Dabar tavo valelė,
Bark mokyki, žente, dukrelę —
Dabar tavo valelė.

Mano bernelis karčiamoj geria,
Namo parėjęs, vis mane bara —
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu močiutei,
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu močiutei.

Mano močiutė pasitikdama,
Labai gailingai apsiverkdama:
— Nebark, nemušk, žente, dukrelę — 
Ne tavo užauginta,
Nebark, nemušk, žente, dukrelę — 
Ne tavo užauginta.

Mano bernelis karčiamoj geria, 
Namo parėjęs, vis mane bara — 
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu seselei,
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu seselei.
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Mano seselė pasitikdama,
Rankoj kustkelę atsinešdama:
— Ką darysim mudvi, seselės, 
Kad mūs tokia dalelė,
Ką darysim mudvi, seselės,
Kad mūs tokia dalelė.

Mano bernelis karčiamoj geria, 
Namo parėjęs, vis mane bara — 
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu broleliui,
Eisiu eisiu keliu verkdama, 
Pasiskųsiu broleliui.

Mano brolelis pasitikdamas, 
Rankoj kardelį atsinešdamas:
— Už ką baudi, švogerėli,
Mano mielą seselę,
Už ką baudi, švogerėli,
Mano mielą seselę?

Kirto galvelę kaip kopūstėlį, 
Leido kraujelį kaip vandenėlį:
— Tai tau, tai tau, švogerėli, 
Mano seselę bausti,
Tai tau, tai tau, švogerėli,
Mano seselę bausti.

Tuosyk seselė jo išeidama, 
Didžiu balseliu apsiverkdama:
— Kam padarei, mano broleli, 
Mane jauną našlele,
Kam padarei, mano broleli,
Mane jauną našlele.
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Dainos apie marčios dalią

$18

O!, KAI AŠ BUVAU

Oi, kai aš buvau 
Pas savo motulę, 
Ant mano veidelių 
Roželės žydėjo.

Oi, kai aš patekau 
Tam šelmiui berneliui, 
Nukrito roželės 
Nuo mano veidelių.

Ant mano veidelių 
Roželės žydėjo,
Ant mano rankelių 
Žiedeliai žvagėjo.

Nukrito roželės 
Nuo mano vęidelių, 
Rūdijo žiedeliai 
Ant mano rankelių.

Ant mano rankelių 
Žiedeliai žvagėjo, 
Ant mano galvelės 
Rūtelė žaliavo.

Rūdijo žiedeliai 
Ant mano rankelių, 
Nuvyto rūtelė 
Ant mano galvelės.

Ant mano galvelės 
Rūtelė žaliavo,
Po mano kojelėm 
Paliejai žydėjo.

Nuvyto rūtelė 
Ant mano galvelės, 
Sukrito paliejai 
Po mano kojelėm.
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*519

PAS MOTINĖLĘ VALIĄ TURĖJAU

Pas motinėlę valią turėjau,
Kolei norėjau, tolei gulėjau,
Kolei norėjau, tolei gulėjau.

Kėliau rytelį, linksma būdama, 
Dureles vėriau vis dainuodama, 
Dureles vėriau vis dainuodama.

Tiesiau stalelį šilkų skuskele, 
Šluosčiau langelį žalia rūtele, 
Šluosčiau langelį žalia rūtele.

Mirono šluota klėtelę šlaviau,
Su lelijėle gražiai išklasčiau,
Su lelijėle gražiai išklasčiau.

Gražiai nešiojau, puikiai vaikščiojau, 
Su vainikėliu nieko netbojau,
Su vainikėliu nieko netbojau.

O kai aš ėjau per didį dvarą,
Man po kojelių žemė dundėjo,
Man po kojelių žemė dundėjo.

O kas pamatė, tai visi sakė:
Jauna mergelė — tai darbininkė, 
Jauna mergelė — tai darbininkė.

O tai ji piovė kalne rugelius,
O tai ji grėbė lankoj šienelį,
O tai ji grėbė lankoj šienelį.

0 kai patekau pas anytėlę,
01 dievulėliau, ne motinėlę,
Oi dievulėliau, ne motinėlę,
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Kėliau rytelį, liūdna būdama, 
Dureles vėriau, gailiai verkdama, 
Dureles vėriau, gailiai verkdama.

Tiesiau stalelį su skotertėle, 
Šluosčiau langelį su mazgotėle, 
Šluosčiau langelį su mazgotėle.

Su beržo šluota klėtelę šlaviau, 
Su kadugėliu gražiai išklasčiau, 
Su kadugėliu gražiai išklasčiau.

Oi, kai aš ėjau per didį dvarą, 
Po manim linko siera žemelė,
Po manim linko siera žemelė.

O kas pamatė, tai visi sakė: 
Jauna martelė — ne darbininkė, 
Jauna martelė—ne darbininkė.

Tai ji nepiovė kalne rugelių,
Tai ji negrėbė lankoj šienelio, 
Tai ji negrėbė lankoj šienelio. *

* M 0

PAS MOTINĖLĘ

Pas motinėlę — 
Tai gerumėlis, 
Su vainikėliu — 
Tai gražumėlis, 
Su vainikėliu — 
Tai gražumėlis.

Aušrelė aušta — 
Po patalėliu,
Saulelė teka — 
Rūtų daržely, 
Saulelė teka — 
Rūtų daržely.
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Viduj dienelės — 
Po atpuskėlį, 
Saulelė leidos — 
Su jaunimėliu, 
Saulelė leidos — 
Su jaunimėliu.

Viduj dienelės 
Rugelius pioviau, 
Saulelė leidos — 
Pėdus nešiojau, 
Saulelė leidos — 
Pėdus nešiojau.

Naktelė temė — 
Keleliu ėjau, 
Gaideliai gieda — 
Ant didžio dvaro, 
Gaideliai gieda — 
Ant didžio dvaro.

Naktelė temė — 
Keleliu ėjau, 
Gaideliai gieda — 
Ant didžio dvaro, 
Gaideliai gieda — 
Ant didžio dvaro.

Motulė tarė 
Ir prakalbėjo:
— Eiki, dukrele, 
Nors pasilsėsi, 
Po patalėliu 
Nors pagulėsi.

Anyta tarė 
Ir prakalbėjo: 
— Eiki, martele, 
Nors pasilsėsi, 
Žalių rugelių 
Nors pamolėsi.

Oi, kai patekau 
Pas anytėlę,
Pas anytėlę,
Pas graudžiažodę, 
Pas anytėlę,
Pas graudžiažodę,

Oi, ūžia mala 
Sieros girnelės,
Oi, graužia spaudžia 
Baltas rankeles,
Oi, graužia spaudžia 
Baltas rankeles,

Tai ji graudino 
Graudžiais žodeliais, 
Tai ji sunkino 
Sunkiais darbeliais, 
Tai ji sunkino 
Sunkiais darbeliais.

Oi, linksta lūžta 
Aukso žiedeliai, 
Oi, ima ima 
Mano viekelį, 
Oi, ima ima 
Mano viekelį.

Aušrelė aušta — 
Už milinėlio, 
Saulelė teka — 
Už piąutuvėlio, 
Saulelė teka — 
Už piąutuvėlio.

— Vai tu, berneli 
Sunialiežuvi, 
Mokėjai loti, 
Mane vilioti, 
Mokėjai loti, 
Mane vilioti,
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Mokėjai loti, 
Mane vilioti, — 
Ko dar nemoki 
Pašėnavoti,
Ko dar nemoki 
Pašėnavoti?

Sakei — nepiausi 
Kalne kvietelių, 
Sakei — nemalsi 
Žalių rugelių, 
Sakei — nemalsi 
Žalių rugelių.

Dar reikia piauti 
Kalne kvieteliai 
Ir reikia malti 
Žali rugeliai,
Ir reikia malti 
Žali rugeliai.

Dar reikia malti 
Žali rugeliai,
Dar ir ganyti 
Palši jauteliai, 
Dar ir ganyti 
Palši jauteliai.

*521

ŽALIOJ GIRIOJ STADULĖLĖ

Žalioj girioj stadulėlė —
Tai gražus medelis,
Tai gražus medelis.

Pas motulę, pas širdelę 
Tai slauna dukrelė,
Tai slauna dukrelė.

Kai pateko anytėlei,
Stojo tinginėlė,
Stojo tinginėlė.

— Kelkis kelkis, martužėle, 
Stovelių statyti,
Drobelių rėdyti!

— Oi martele mano miela, 
Gal girelėj augai,
Gal girelėj augai?

— Anytėle motulyte,
Pas motulę augau,
Pas širdelę augau.

Kai motulė stovus statė,
Dar aš maža buvau,
Dar aš maža buvau.

Kai motulė drobes audė,
Dar man nerūpėjo,
Dar man nerūpėjo.

"Anytėle motulyte, 
Kad dar aš nemoku, 
Kad dar aš nemoku.
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*522

DAV DIEVULIS DALIĄ

Dav dievulis dalią,
O močiutė valią,
Tik nedavė man dievulis 
Razumno bernelio,
Tik nedavė man dievulis 
Razumno bernelio.

Einu per kiemelį, 
Girdžiu per sienelę — 
Kalba mano anytėlė 
Su savo dukrele, 
Kalba mano anytėlė 
Su savo dukrele:

Eisiu jaunimėlin,
Šoksiu šokimėlį,
Gal prašoksiu prauliosiu 
Savo bernužėlį,
Gal prašoksiu prauliosiu 
Savo bernužėlį.

— Vai dukrelės mano 
Lelijėlės mano, 
Atdalykime martelę 
Nuo pirmų metelių, 
Atdalykime martelę 
Nuo pirmų metelių.

Vai, nei aš prašoksiu,
Nei aš prauliosiu,
Reiks varguoti man vargelį 
Per visą amželį,
Reiks varguoti man vargelį 
Per visą amželį.

— Vai močiute mano, 
Močiut anytėle, 
Atdalys tave dievulis 
Nuo tavo dukrelių, 
Atdalys tave dievulis 
Nuo tavo dukrelių.
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PER DIENELĘ BARĖ

per dienelę barė, 
liekas neužtarė, 
Anytėlė motinėlė 
Žodelį pratarė.

Per dienelę barė, 
Niekas neužtarė, 
Dieverėlis brolužėlis 
Žodelį pratarė.

Anytėlė tarė,
Iš namelių varė: 
Atdalykim mes martelę, 
Dalelės neduokim.

Dieverėlis tarė,
Iš namelių varė: 
Atdalykim mes martelę, 
Dalelės neduokim.

O kai aš pavargsiu, 
Labai gailiai verksiu, 
Anytėlei motinėlei 
Dievo neprašysiu.

Oi, kai aš pavargsiu, 
Labai gailiai verksiu, 
Dieverėliui brolužėliui 
Dievo neprašysiu.

Per dienelę barė, 
Niekas neužtarė, 
Šešurėlis tėvužėlis 
Žodelį pratarė.

Per dienelę barė, 
Niekas neužtarė, 
Mošytėlė seserėlė 
Žodelį pratarė.

Šešurėlis tarė,
Iš namelių varė: 
Atdalykim mes martelę, 
Dalelės neduokim.

Mošytėlė tarė 
Ir brolelį barė: 
Atdalykim mes martelę 
Dalelę atduokim.

Oi, kai aš pavargsiu, 
Labai gailiai verksiu, 
Šešurėliui tėvužėliui 
Dievo neprašysiu.

Kai aš nubagosiu, 
Tai gražiai giedosiu, 
Mošytėlę seserėlę 
Pas save vadinsiu.

523



$24

STOVI SVIRNAS SVIRNU2BLIS

Stovi svirnas svirnužėlis,
Gale svirno vyšnių sodas,
Gale svirno vyšnių sodas.
Gale svirno vyšnių sodas,
Tam sodely volungėlė,
Tam sodely volungėlė.
Tam sodely volungėlė 
Anksti rytą užgrajino,
Anksti rytą užgrajino.

Anksti rytą užgrajino,
Mūs martelę pribudino,
Mūs martelę pribudino.
— Kelkis, marčia, negulėki — 
Jau anyta užsikėlė,
Jau anyta užsikėlė.
Jau anyta užsikėlė,
Tave, marčią, apkalbėjo,
Tave, marčią, apkalbėjo.
— Tegu kalba, kaip išmano — 
Puikus bernužėlis mano,
Puikus bernužėlis mano.

Aš berneliui pasiskųsiu,
Kad pabartų motinėlę,
Kad pabartų motinėlę,

Kad pabartų motinėlę 
Ir jauniausią seserėlę,
Ir jauniausią seserėlę,
Kad jos graudžiai nekalbėtų 
Ir valelės neturėtų,
Ir valelės neturėtų.
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*525

UŽKUKAVO GEGUŽĖLĖ

Užkukavo gegužėlė 
Žaliajam sodely,
Užkukavo gegužėlė 
Žaliajam sodely.
Užvirkavo mūs sesulė 
Čiuža j am šonely,
Užvirkavo mūs sesulė 
Čiuža j am šonely.
Vargau metus, vargau kitus, 
Vargsiu dar ir trečius, 
Vargau metus, vargau kitus, 
Vargsiu dar ir trečius.
Ant ketvirtų tai metelių 
Eisiu aš kiemelin,
Ant ketvirtų tai metelių 
Eisiu aš kiemelin.
Užuaugę tie keleliai 
Baltais dobilėliais,
Užuaugę tie keleliai 
Baltais dobilėliais,
Užrietėję tie takeliai 
Pilkais akmenėliais,
Užrietėję tie takeliai 
Pilkais akmenėliais.
Aš tuos baltus dobilėlius 
Kojelėm paminsiu,
Aš tuos baltus dobilėlius 
Kojelėm paminsiu,
Aš tuos pilkus akmenėlius 
Rankelėm nurinksiu,
Aš tuos pilkus akmenėlius 
Rankelėm nurinksiu.
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*526

AUKŠTI DVARAI, STIKLO LANGAI

Aukšti dvarai, stiklo langai —
Ten bara, ten muša visi mane,
Ten bara, ten muša visi mane.

— Nebarkit manęs, nemuškit manęs: 
Aš turiu tėvelį — užtarys mane,
Aš turiu tėvelį — užtarys mane.

— Išars kelius, pasės rugius —
Nerasi kelelio į tėvelį,
Nerasi kelelio į tėvelį.

— Aš, rugelius praskirdama, 
Vosilkėles parinkdama,
Atrasiu kelelį į tėvelį,
Atrasiu kelelį į tėvelį.

Aukšti dvarai, stiklo langai —
Čia bara, čia muša visi mane,
Čia bara, čia muša visi mane.

— Nebarkit manęs, nemuškit manęs: 
Aš turiu motulę — užtarys mane,
Aš turiu motulę — užtarys mane.

— Užars takus, sės batvinius — 
Nerasi kelelio į motulę,
Nerasi kelelio į motulę.

— Aš, batvinius praskirdama, 
Balandėles pamindama,
Atrasiu kelelį į motulę,
Atrasiu kelelį į motulę.

Aukšti dvarai, stiklo langai —
Čia bara, čia muša visi mane,
Čia bara, čia muša visi mane.
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— Nebarkit manęs, nemuškit manęs: 
Aš turiu broliuką — užtarys mane, 
Aš turiu broliuką — užtarys mane.

— Užars kelius, pasės linus —
Nerasi kelelio į brolelį,
Nerasi kelelio į brolelį.

— Aš, linelius praskirdama, 
Kiauluogėles pamindama,
Atrasiu kelelį į brolelį,
Atrasiu kelelį į brolelį.

Aukšti dvarai, stiklo langai —
Čia bara, čia muša visi mane,
Čia bara, čia muša visi mane.

—Nebarkit manęs, nemuškit manęs: 
Aš turiu sesulę — užtarys mane,
Aš turiu sesulę — užtarys mane.

— Užars kelius, pasės rūtas — 
Nerasi kelelio į sesulę,
Nerasi kelelio į sesulę.

— Aš, rūteles praskirdama,
O žolelę pamindama,
Atrasiu kelelį į sesulę,
Atrasiu kelelį į sesulę.
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*Si7

UZlA GIRELĖ

Ūžia girelė,
Ūžia žalioji,
Ką nėr kirtėjėlio,
Ką nėr kirtėjėlio.

Neūžk, girele, 
Neūžk, žalioji,
Ateis tau kirtėjėliai, 
Ateis tau kirtėjėliai.

Verkia našlelė,
Biedna galvelė,
Ką nėra artojėlio,
Ką nėra artojėlio.

Neverk, našlele, 
Biedna galvele, 
Užaugs tau artojėliai, 
Užaugs tau artojėliai.

*528

UŽU MARELIŲ, UZ DUNOJĖLIŲ

Užu marelių, už dunojėlių 
Našlelė gailiai verkia,
Našlelė gailiai verkia.

— Neverk, našlele, neverk, jaunoji: 
Ateina tėvutėlis,
Ateina tėvutėlis.

— Kas man tėvelis, kas man senasai, 
Kad mano mielo nėra,
Kad mano mielo nėra.

Užu marelių, už dunojėlių 
Našlelė gailiai verkia,
Našlelė gailiai verkia.

— Neverk, našlele, neverk, jaunoji: 
Ateina motinėlė,
Ateina motinėlė.
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— Kas man motulė, kas man senoji,
Kad mano mielo nėra,
Kad mano mielo nėra.
Užu marelių, už dunojėlių 
Našlelė gailiai verkia,
Našlelė gailiai verkia.
— Neverk, našlele, neverk, jaunoji: 
Ateina sesutėlė,
Ateina sesutėlė.

— Kas man sesutė, kas man jaunoji,
Kad mano mielo nėra,
Kad mano mielo nėra,
Užu marelių, už dunojėlių 
Našlelė gailiai verkia,
Našlelė gailiai verkia.
— Neverk, našlele, neverk, jaunoji: 
Ateina brolaitėlis,
Ateina brolaitėlis.
— Kas man broliukas, kas man jaunasai, 
Kad mano mielo nėra,
Kad mano mielo nėra.

Užu marelių, už dunojėlių 
Našlelė gailiai verkia,
Našlelė gailiai verkia.

— Neverk, našlele, neverk, jaunoji: 
Ateina tavo mielas,
Ateina tavo mielas.

Per gilias marias, per dunojėlius 
Pargrįžta tavo mielas,
Pargrįžta tavo mielas.

— Tai man linksmybė, tai man patieka, 
Kad mano mielas grįžta,
Kad mano mielas grįžta.
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PALEI KALNELĮ, PALEI KLONELĮ

Palei kalnelį, palei klonelį,
Ten šaltas šaltinėlis,
Ten gilus Dunojėlis.
Oi, tenai tenai jauna našlelė 
Baltą burnelę prausė,
Baltą burnelę prausė.
Oi, ir atjojo jaunas bernelis 
Muštuoju vieškelėliu,
Muštuoju vieškelėliu.
— Oi, padėk, dieve, jaunai našlelei 
Baltą burnelę prausti,
Baltą burnelę prausti.
— Oi, dėkui dėkui, jaunas berneli, 
Ką mane padabojai,
Ką mane padabojai.
— Dabojau jaučių, dabojau arklių, 
Dabojau tavęs jaunos,
Dabojau tavęs jaunos.
Tik nedabojau tavo, našlele,
Tavo mažų vaikelių,
Tavo mažų vaikelių.
— Oi, nebijoki, jaunas berneli, 
Mano mažų vaikelių,
Mano mažų vaikelių:

Vienas eis arti, kitas šienauti,
O dukrė rugių piauti,
O dukrė rugių piauti,

O mes abudu, jauni būdami, 
Karčiamėlėj uliosim,
Karčiamėlėj uliosim.



Našlaičiu dainos

*S30

DAI, KAS TEN ŽYDI

— Dai, kas ten žydį 
Viduj girelės,
Dai, kas ten verkia 
Be motinėlės?

— Papartis žydi 
Viduj girelės,
Sirata verkia 
Be motinėlės.

— Dai, kas ten kelias 
Anksti rytelį,
Dai, kas ten dirba 
Sunkų darbelį?

— Sirata kelias 
Anksti rytelį, 
Sirata dirba 
Sunkų darbelį.

— Dai, kas ten nuraškys 
Paparčio žiedą,
Dai, kas nuramins 
Vargus siratos?
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*531

DEGA UGNIS U2 EŽERŲ

Dega ugnis už ežerų,
Dega ugnis už ežerų,
Aš neregiu už ašarų.

Krinta byra kibirkštėlės,
Krinta byra kibirkštėlės — 
Taip man jaunai ašarėlės.

Kibirkštėlės palei dangų, 
Kibirkštėlės palei dangų — 
Ašarėlės per veidelį.

Sunku sodui be sakalo,
Sunku sodui be sakalo —
Taip man jaunai be tėvulio.

Sunku giriai be gegulės,
Sunku giriai be gegulės —
Taip man jaunai be motulės.

Sunku krūmui be paukštelių, 
Sunku krūmui be paukštelių — 
Taip man jaunai be brolelių.

Sunku upei be žuvelių,
Sunku upei be žuvelių —
Taip man jaunai be seselių.

Sunku rūtai be žiedelio,
Sunku rūtai be žiedelio —
Taip man jaunai be bernelio.
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GALE LAUKO LAZDYNĖLIS

Gale lauko lazdynėlis,
Nėr nė vieno riešutėlio.

Kurčias miškas be gegutės — 
Taip aš jaunas be motutės.

Kurčias miškas be genelio — 
Taip aš jauna be tėvelio.

Kurčias miškas be lakštutės — 
Taip aš jauna be sesutės.

Kurčias miškas be strazdelio — 
Taip aš jauna be brolelio.

Teka danguj saulutėlė,
Tai ten mano motinėlė.

Teka danguj mėnesėlis,
Tai ten mano tėvutėlis.

Teka danguj žvaigždutėlė,
Tai ten mano sesutėlė.

Teka danguj sietynėlis,
Tai ten mano broliukėlis.
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MUDVI DVIJAI, DVI SESUTĖLI

Mudvi dvijai, dvi sesutėli, 
Kur mudvi eisme,
Ten gailiai verksme.

Mudvi dvijai, dvi sesutėli, 
Kur mudvi eisme,
Ten gailiai verksme.

Eisme svimelin pasižiūrėti, 
Ar nėr motulės 
Aukštų kraitelių.

Eisme stainelėn pasižiūrėti, 
Ar nėr broliuko 
Ristų žirgelių.

Yra kraiteliai, yr nuometėliai, 
Tik nebėra 
Mielos motulės.

Yra žirgelių, yr juodbėrėlių, 
Tik nebėra 
Mielo broliuko.

Mudvi dvijai, dvi sesutėli, 
Kur mudvi eisme,
Ten gailiai verksme.

Mudvi dvijai, dvi sesutėli, 
Kur mudvi eisme,
Ten gailiai verksme.

Eisme gurbelin pasižiūrėti, 
Ar nėr tėvelio 
Margų jautelių.

Eisme darželin pasižiūrėti, 
Ar nėr sesiulės 
Žalių rūtelių.

Yra jauteliai, yr žalmargėliai, 
Tik nebėra 
Mielo tėvelio.

Yra rūtelių, yra našlaitėlių, 
Tik nebėra 
Mielos sesiulės.
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OI CM DIEVULĖLIAU

Oi oi dievulėliau, 
Kaip man liūdna, 
Neturiu motinėlės, 
Kaip man smūtna.

Oi oi dievulėliau, 
Kaip man liūdna, 
Neturiu brolelio, 
Kaip man smūtna.

Eičia ant kalno 
Ko aukščiausio, 
Šaukčia motinėlę 
Ko garsiausiai.

Eičia į stainią 
Ko aukščiausią, 
Šaukčia brolelį 
Ko garsiausiai.

Kalne medeliai 
Linkt pradėjo,
Su manim mamytė 
Nekalbėjo.

Stainioj žirgeliai 
Zvengt pradėjo,
Su manim- brolelis 
Nekalbėjo.

Oi oi dievulėliau, 
Kaip man liūdna, 
Neturiu tėvelio, 
Kaip man smūtna.

Oi oi dievulėliau, 
Kaip man liūdna, 
Neturiu seselės, 
Kaip man smūtna.

Eičia į sodą 
Ko didžiausią, 
Šaukčia tėvelį 
Ko garsiausiai.

Eičia į daržą 
Ko didžiausią, 
Šaukčia seselę 
Ko garsiausiai.

Sode medeliai 
Linkt pradėjo,!
Su manim tėvelis 
Nekalbėjo.

Darže rūtelės 
Linkt pradėjo,
Su manim sesutė 
Nekalbėjo.
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AUGO LIEPELĖ

Augo liepelė 
Žaliajam gojuj, 
Zaliajam gražiajam, 
Pačiam vidury, 
Žaliajam gražiajam, 
Pačiam vidury.

Nukris lapeliai — 
Ataugs ir kiti, 
Numirs motulė — 
Nebebus kitos, 
Numirs motulė — 
Nebebus kitos.

Augo liepelė 
Žaliajam gojuj, 
Zaliaj am gražiaj am, 
Pačiam vidury,
Zaliaj am gražiaj am, 
Pačiam vidury.

Nukris lapeliai — 
Ataugs ir kiti, 
Numirs tėvelis — 
Nebebus kito, 
Numirs tėvelis — 
Nebebus kito.

Augo liepelė 
Žaliajam gojuj, 
Zaliaj am gražiaj am, 
Pačiam vidury,
Zaliaj am gražiaj am, 
Pačiam vidury.

Nukris lapeliai — 
Ataugs ir kiti, 
Numirs brolelis — 
Nebebus kito, 
Numirs brolelis — 
Nebebus kito.

Augo liepelė 
Žaliajam gojui, 
Zaliaj am gražiaj am, 
Pačiam vidury, 
Zaliaj am gražiaj am, 
Pačiam vidury.

Nukris lapeliai — 
Ataugs ir kiti, 
Numirs seselė — 
Nebebus kitos, 
Numirs seselė — 
Nebebus kitos.
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AŠ SIRATĖLĖ, AŠ VARGDIENĖLĖ

Aš siratėlė, aš vargdienėlė,
O aš neturiu užtarėjėlės,
O aš neturiu užtarėjėlės.

O kad turėčiau nors motinėlę,
O bene būtų užtarėjėlė,
O bene būtų užtarėjėlė?

Mano motušė, mano senoji,
Jau seniai guli aukštam kalnely, 
Jau seniai guli aukštam kalnely.

Ant jos kapelio žalia žolelė,
Ant viršūnėlių ryto raselė,
Ant viršūnėlių ryto raselė.

O kad išauštų pavasarėlis,
Aš nusiginčiau šėmus jautelius,
Aš nusiginčiau šėmus jautelius.

Aš nusiginčiau šėmus jautelius,
Aš nuganyčiau žalią žolelę,
Aš nuganyčiau žalią žolelę.

Aš nuganyčiau žalią žolelę,
Aš nubraukyčiau ryto raselę,
Aš nubraukyčiau ryto raselę.

Ėskit, jauteliai, būbaudami, —
Aš, siratėlė, graudžiai verkdama, 
Aš, siratėlė, graudžiai verkdama.

Aš siratėlis, aš vargdienėlis,
O aš neturiu užtarėjėlio,
O aš neturiu užtarėjėlio.
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O kad turėčiau nors tėvužėlį,
O bene būtų užtarėjėlis,
O bene būtų užtarėjėlis?

Mano tėvelis užtarėjėlis
Jau seniai guli aukštam kalnely,
Jau seniai guli aukštam kalnely.

Ant jo kapelio žalia žolelė,
Ant viršūnėlių ryto raselė,
Ant viršūnėlių ryto raselė.

O kad išauštų pavasarėlis,
Aš nusijočiau bėrus žirgelius,
Aš nusijočiau bėrus žirgelius.

Aš nusijočiau bėrus žirgelius,
Aš nuganyčiau žalią žolelę,
Aš nuganyčiau žalią žolelę.

Ėskit, žirgeliai, žvingaudami,
Aš, siratėlis, graudžiai verkdamas, 
Aš, siratėlis, graudžiai verkdamas.

537

EI, PŪDYME PŪDYME

Ei, pūdyme pūdyme 
Aug žalias ąžuolėlis.
Po tuo ąžuolėliu,
Po tuo šimtašakėliu,
Guli mūsų tėvelis.
Ant kalnelio eidamas,
Ant kapelio puldamas:
— Kelki, tėvužėli,
Mūsų sengalvėli,
Priimk mudu prie šalelės!

— Ei sūnyčiai sūnyčiai,
O ką judu gersit,
Ką judu valgysit,
Kai pas mane čion būsit?
— Ei tėveli tėveli,
O nuo ąžuolėlio 
Žalius brazdužėlius, —
Bil pas tave čion būsim. 
Ei, pūdyme pūdyme 
Aug žalioji liepelė.
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po ta liepužėle,
Po ta žaliąja,
Guli mūsų močiutė.
Ant kalnelio eidama,
Ant kapelio puldama:
— Kelki kelki, motinėle, 
Mūsų sengalvėle,
Priimk mudvi prie šalelės!
- Ei dukrytės dukrelės,

Dukrelės siratėlės,
O ką judvi gersit,
O ką judvi valgysit,
Kai pas mane čion būsit? 
— Ei močiute močiute, 
Močiute sengalvėle,
O nuo liepužės 
Žalius brazdužėlius, —
Bil pas tave čion būsim.

*538

EINU PER KIEMĄ

Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną, 
Kad mane apkalbėjo, 
Kad mane apkalbėjo.

Mano rankelės,
Mano baltosios —
Kasdien sunkiam darbely, 
Kasdien sunkiam darbely.

Apsikalbėkit 
Jūs patys save,
Ne mane, našlaitėlę, 
Ne mane, našlaitėlę.

Mano kojelės,
Mano greitosios — 
Kasdien po purvynėlį, 
Kasdien po purvynėlį.

Ak, gerai žinot,
Ne dvare augus,
Ne po stiklais sėdėjus, 
Ne po stiklais sėdėjus.

Mano galvelė,
Mano glūdžioj i — 
Kasdien po klapatėlius, 
Kasdien po klapatėlius.

Mano akelės,
Mano skaisčiosios — 
Kasdien po ašarėles, 
Kasdien po ašarėles.
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KUKAVO GEGULĖ

Kukavo gegulė, 
Girele lėkdama, 
Verkė siratėlė, 
Slūžbelėn eidama, 
Verkė siratėlė, 
Slūžbelėn eidama.

Vai slūžba slūžbele, 
Slūžbele sunkioji, 
Kada atslūžysiu 
Tą sunkią slūžbelę, 
Kada atslūžysiu 
Tą sunkią slūžbelę?

Tėvelis jau senas, 
Motulė žemelėj, 
Vyriausias brolelis 
Svetimoj šalelėj, 
Vyriausias brolelis 
Svetimoj šalelėj.

Tada atslūžysiu 
Tą sunkią slūžbelę, 
Kada atsigulsiu 
Aukštajam kalnely, 
Kada atsigulsiu 
Aukštajam kalnely,

Kai užsiklostysiu 
Baltojom drobelėm 
Ir užsibarstysiu 
Geltona pieskele,
Ir užsibarstysiu 
Geltona pieskele.

Tada aš iš vargsiu 
Sa didį vargelį, 
Tada aš įgysiu 
Savo raškažėlį, 
Tada aš įgysiu 
Savo raškažėlį.

540

O AŠ NAŠLAITĖLĖ

O aš našlaitėlė,
O aš vargdienėlė: 
Neturiu tėvelio 
Anei motinėlės.

Aš jauna našlelė 
Kaip girioj gulbelė, 
Likau aš jauna 
Vargelio vargti.

Oi, eisiu eisiu 
Viešu keleliu, 
Mažam paliksiu 
Savo vargelį.

Aš pati jauna 
Žaliu keleliu, 
Mano vargelis 
Vidur kelelio.
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Oi, eisiu eisiu 
Aš į girelę, 
Mažam paliksiu 
Savo vargelį.

Dar nedaėjau 
Aš į girelę — 
Mano vargelis 
Jau pas girelę.

Oi, eisiu eisiu 
Aš per girelę, 
Mažam paliksiu 
Savo vargelį.

O aš sutikau 
Šimtą brolelių, 
Šimtą brolelių, 
Šimtą žirgelių.

Šimtas brolelių, 
Šimtas žirgelių, 
Keturi šimtai 
Žirgų kojelių.

Aš paprašysiu 
Savo brolelių,
Kad sukapotų 
Mano vargelį.

Kardais kapojo, 
Kojom mindžiojo, 
Mano vargelis 
Geriau bujojo.

Ir išbujojo 
Karklo krūmeliais, 
Ir išlapojo 
Klevo lapeliais,

Ir išlapojo 
Klevo lapeliais, 
Ir pražydėjo 
Aukso žiedeliais.

*541

OI, PŪTĖ PŪTĖ

Oi, pūtė pūtė 
Laukų vėjelis,
Oi, mušė barė 
Mane bernelis.

Nustoki pūtęs,
Lauko vėjelis,
Nustoki baręs 
Mane, bernelis.

Oi, tu žinojai, 
Kąašsirata,
Ką aš neturiu 
Tėvo motulės.

Oi, aš tik turiu 
Vieną brolelį, 
Mano brolelio 
Šimtas žirgelių.
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Mano brolelio 
Šimtas žirgelių, 
Keturi šimtai 
Žirgų kojelių.

Mano brolelis 
Keleliu jojo, 
Mano vargelis 
Šalele ėjo.

Mano vargelį 
Kojom mindžiojo, 
Kojom mindžiojo, 
Šobliom kapojo.

Manas vargelis 
Nieko netbojo,
Į viršūnėlę 
Buiniau bujojo.

Iš pažemėlių, 
Buinuoj žiedeliu,
Į viršūnėlę 
Plačiu laiškeliu.

Oi oi oi, ai ai 
Dievuliau mano, 
Kada išvargsiu 
Vargelį vargų?

Mano vargelio 
Kaip purvynėlio, 
O ašarėlių 
Kaip vandenėlio.

Oi, cit, neverki, 
Mano sesute,
Oi, kaip atgulsim 
Niemion lentelėn,

Niemion lentelėn, 
Gilian grabelin, 
Gilian grabelin, 
Aukštan kalnelin,

Tada išvargsim 
Vargelį vargų, 
Tada mes būsim 
Tai raškažėlėj.
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IŠ MAŽUMĖLĖS

Iš mažumėlės 
Be motinėlės, 
Maža pripratus 
Vargelį vargti, 
Maža pripratus 
Vargelį vargti.

Aš po vargelį 
Kaip po purvelį, 
Po ašarėles 
Kaip po vandenį, 
Po ašarėles 
Kaip po vandenį.

Prašysiu dievą 
Per visą dieną, 
Kad duot dievulis 
Giedrią dienelę, 
Kad duot dievulis 
Giedrią dienelę,

Kad nušildytų 
Gailią raselę,
Kad nudulkytų 
Gelsvą pieskelę, 
Kad nudulkytų 
Gelsvą pieskelę.

Tai aš nueisiu 
Aukštan kalnelin, 
Aukštan kalnelin 
Pas motinėlę, 
Aukštan kalnelin 
Pas motinėlę.

Aš pabudinsiu 
Savo motulę 
Ir pasiskųsiu 
Savo vargeliu,
Ir pasiskųsiu 
Savo vargeliu.

— Kelkis, motule, 
Kelkis, širdele, 
Daduok rodelę 
Man, siratėlei, 
Daduok rodelę 
Man, siratėlei.

— Dukrele mano, 
Viešnele mano, 
Jau nedaduosiu 
Aš tau rodelės, 
Jau nedaduosiu 
Aš tau rodelės,

Jau nedaduosiu 
Aš tau rodelės, 
Aš tau rodelės 
Vargti vargeliui, 
Aš tau rodelės 
Vargti vargeliui.

Turi, dukrele,
Tu močiakėlę,
Tai jai padėsi 
Darbelį dirbti,
Tai jai padėsi 
Darbelį dirbti.
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SAULUTĖ RAUDONA

Saulutė raudona, 
Vakaras netoli, 
Eičiau namo gulti — 
Dar miego nenoriu.

Vargas akmenėliui 
Ant kelio gulėti, 
Vargas našlaitėlei 
Ant svieto gyventi.

Vargas akmenėliui, 
Per kurį važiuoja, 
Vargas našlaitėlei, 
Ant kurios meluoja

Sunku ąžuolėliui 
Be žalių lapelių, 
Sunku našlaitėlei 
Be tikrų tėvelių.

Ne tiek yr ant dangaus 
Žibančių žvaigždelių, 
Kiek man išbyrėjo 
Gailių ašarėlių.

544

MOTINĖLĖ NUMINDAMA

Motinėlė numirdama, 
Motinėlė numirdama, 
Mane mažą palikdama, 
Mane mažą palikdama.

Kad žinočiau tą kapelį, 
Kad žinočiau tą kapelį, 
Kur gul mano motinėlė, 
Kur gul mano motinėlė.

Apsodyč žaliom rūtelėm, 
Apsodyč žaliom rūtelėm 
Ir baltaisiais dobilėliais,
Ir baltaisiais dobilėliais.
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Aš nuėjau ant kapelių,
Aš nuėjau ant kapelių, 
Atsiklaupiau ant kalnelio, 
Atsiklaupiau ant kalnelio.

— Kelkis kelkis, motinėle, 
Kelkis kelkis, motinėle, 
Sušukuok mano galvelę, 
Sušukuok mano galvelę.

— Jau nekelsiu, dukrutėle,
Jau nekelsiu, dukrutėle,
Juk tu turi močiakėlę,
Juk tu turi močiakėlę.

Močiakėlė stumdo drasko, 
Močiakėlę stumdo drasko,
Tai ne tikra motinėlė,
Tai ne tikra motinėlė:

Kad šukavo man galvelę,
Kad šukavo man galvelę, 
Draskė nuo galvos plaukelius, 
Draskė nuo galvos plaukelius,

O kad prausė man burnelę,
O kad prausė man burnelę, 
Skaudžiai brėžė per veidelį, 
Skaudžiai brėžė per veidelį,

O kad vilko marškinėlius,
O kad vilko marškinėlius, 
Laužė iš pečių rankeles,
Laužė iš pečių rankeles,

O kad juosė su juostele,
O kad juosė su juostele, 
Spaudė skaudžiai per širdelę, 
Spaudė skaudžiai per širdelę.
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VERKIA MAŽAS VAIKAS, VERKIA

Verkia mažas vaikas, verkia,
Ant kapo sėdėdamas,

Ant kapo sėdėdamas,
Motulę budindamas:

— Kelkis kelkis, motinėle, 
Nuprauski man burnelę,

Nuprauski man burnelę,
Sušukuok man galvelę,

Sušukuok man galvelę,
Apvilk mane marškinaičiais,

Apvilk mane marškinaičiais, 
Sujuosk mane marga juosta.

— Vai, neskelsiu, sūnužėli,
Tu turi močiakėlę,—

Nupraus tavo burnelę 
Gailiom ašarėlėm,

Sušukuos tau galvelę,
Aštriomi erškėtėlėm,

Apvilks tave marškinaičiais — 
Sunkiais atodūsėliais,

Sujuos tave marga juosta — 
Mikliuoju žilvitėliu.
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ANT KALNELIO,

Ant kalnelio, ant berželio 
Gegutėlė kukavo,
Ant kalnelio, ant berželio 
Gegutėlė kukavo.
Po berželiu putinėliu 
Sirata gailiai verkė,
Po berželiu putinėliu 
Sirata gailiai verkė.
Siratėlė gailiai verkė, 
Motinėlę budino,
Siratėlė gailiai verkė, 
Motinėlę budino.
Atsišaukia jos motutė 
Iš giliausio kapelio, 
Atsišaukia jos motutė 
Iš giliausio kapelio.
Ar čia lyja, ar čia sniegti, 
Ar gaili rasa krenta,
Ar čia lyja, ar čia sniegti, 
Ar gaili rasa krenta?
Nei čia lyja, nei čia sniegti, 
Nei gaili rasa krenta,
Nei čia lyja, nei čia sniegti, 
Nei gaili rasa krenta.
Siratėlė gailiai verkia, 
Motinėlę budina,
Siratėlė gailiai verkia, 
Motinėlę budina.

Kelies kelies, motinėle, 
Sušukuoj man galvelę,
Kelies kelies, motinėle, 
Sušukuoj man galvelę!

ANT BERŽELIO

— Nesikelsiu, miela dukrele, 
Dėl tavęs neskelsiu, 
Nesikelsiu, miela dukrele, 
Dėl tavęs neskelsiu!
Yr pas tave močiakėlė — 
Sušukuos tau galvelę,
Yr pas tave močiakėlė — 
Sušukuos tau galvelę.
— Močiaka galvą šukavo 
Ir plaukelius nudraskė, 
Močiaka galvą šukavo
Ir plaukelius nudraskė.
— Kelies kelies, motinėle, 
Duok baltus marškinėlius, 
Kelies kelies, motinėle,
Duok baltus marškinėlius!
— Nesikelsiu, miela dukrele, 
Dėl tavęs aš neskelsiu 
Nesikelsiu, miela dukrele, 
Dėl tavęs aš neskelsiu!
Yr pas tave močiakėlė — 
Duos baltus marškinėlius,
Yr pas tave močiakėlė — 
Duos baltus marškinėlius.
— Močiaka marškinius davė 
Ir amžinai prakeikė, 
Močiaka marškinius davė
Ir amžinai prakeikė:
Kad šitų nesunešiotum 
Ir kitų neprašytum,
Kad šitų nesunešiotum 
Ir kitų neprašytum.
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— Kelies kelies, motinėle, 
Išduok man abiedėlę,
Kelies kelies, motinėle, 
Išduok man abiedėlę.

— Nesikelsiu, miela dukrele, 
Dėl tavęs aš neskelsiu, 
Nesikelsiu, miela dukrele, 
Dėl tavęs aš neskelsiu.

Yr pas tave močiakėlė — 
Išduos tau abiedėlę,
Yr pas tave močiakėlė — 
Išduos tau abiedėlę.

— Močiakėlė valgyt davė 
Ir amžinai prakeikė, 
Močiakėlė valgyt davė 
Ir amžinai prakeikė:

Kad tu šituo pasirytum 
Ir daugiau neprašytum, 
Kad tu šituo pasirytum 
Ir daugiau neprašytum.

*547

GEGUTYTČ UŽKUKAVO

Gegutytė užkukavo,
Man vargelį išrokavo, 
Gegutytė užkukavo,
Man vargelį išrokavo.

Bepig yr tom seserėlėm, 
Katrų gyvos motinėlės,
Bepig yr tom seserėlėm, 
Katrų gyvos motinėlės.

Sušukuotos jom galvelės,
Po tris rublius mok skareles, 
Sušukuotos jom galvelės,
Po tris rublius mok skareles,

O man, biednai siratelei, 
Nėra nė už grivinėlę,
O man, biednai siratelei, 
Nėra nė už grivinėlę.

Eičiau greitai ant kapelių, 
Verkčiau graudingu balseliu, 
Eičiau greitai ant kapelių, 
Verkčiau graudingu balseliu.

Kelkis kelkis, motinėle, 
Ramink verkiančią dukrelę, 
Kelkis kelkis, motinėle, 
Ramink verkiančią dukrelę.



Dainos apie tragiškus 
Įvykius

*548

AUŠTA AUŠRELĖ KAIP GELUMBĖLE

Aušta aušrelė kaip gelumbėlė,
Teka saulelė kaip ritulėlis,
Teka saulelė kaip ritulėlis.

Ėjo močiutė aukštan kalnelin 
Prisibudinti savo dukrelės, 
Prisibudinti savo dukrelės.

— Kelkis, dukrele mano jaunoji,— 
Sopa širdelę ir neperstoja,
Sopa širdelę ir neperstoja.

Kelkis, dukrele mano jaunoji, 
Priaudžiau dėl tavęs plonų drobelių, 
Priaudžiau dėl tavęs plonų drobelių.

— Man nebereikia plonų drobelių, 
Užteks dėl manęs šešių lentelių, 
Užteks dėl manęs šešių lentelių.

Ant mano kapo užaugs lelijos, 
Žalios rūtelės ir pinavijos,
Žalios rūtelės ir pinavijos.
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RŪPINASI MOTINĖLĖ

Rūpinasi motinėlė, 
Rūpinasi sengalvėlė — 
Kur išleisti dukrelę, 
Kur išleisti dukrelę:

Ar į Tilžės miestužėlį, 
Ar į margą dvarelį,
Ar į aukštą kalnelį,
Ar į aukštą kalnelį?

Nei į Tilžės miestužėlį, 
Nei į margą dvarelį, 
Tik į aukštą kalnelį, 
Tik į aukštą kalnelį.

Pavasario ilgos dienos — 
Išves broliai bėrus žirgus, 
Lankys seselės kapelį, 
Lankys seselės kapelį.

— Kelkis kelkis, sesutėle, 
Kelkis kelkis, viešnutėle, 
Statyk naujus stovelius, 
Auski plonas drobeles.

— Nebekelsiuos, brolužėli, 
Nebstatysiu stovužėlių, 
Nebeausiu drobelių, 
Nebeausiu drobelių.
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IŠĖJO KARALIŪNAS

Išėjo karaliūnas 
Girelėj paliavoti, 
Užmušė karaliūnas 
Ievare sakalėlį. 
Sakalas išpuldamas 
Užmušė karaliūną. 
Parbėga jo žirgeliai, 
Keleliu žvingaudami: 
— Poniule gaspadine, 
Užmušė karaliūnas 
Ievare sakalėlį, 
Sakalas išpuldamas 
Užmušė karaliūną. 
Parbėga jo kurteliai, 
Kraiselėm skalydami:

— Poniule gaspadine,
Užmušė karaliūnas,
Užmušė karaliūnas 
Ievare sakalėlį.
Sakalas išpuldamas 
Užmušė karaliūną.
Pareina jo slūgelės,
Rankeles laužydami:
— Poniule gaspadine,
Užmušė karaliūnas,
Užmušė karaliūnas 
Ievare sakalėlį.
Sakalas išpuldamas 
Užmušė karaliūną.
— Slūgelės mano novierniausi,
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Kinkykit šyvus žirgus, 
Kinkykit šyvus žirgus, 
Sodinkit mažus vaikus,—
Aš važiuosiu pas tėvulį,
Pas tėvulį rodos klausti.
— Tėvuli mano noseniausias, 
Ar priimi mane jauną,
Ar priimi mane jauną 
Ir mano didį šarvą,
Ir mano didį šarvą,
Ir mano mažus vaikus?
— Dukrele nojauniausia,
Aš priimsiu tave jauną,
Aš priimsiu tave jauną 
Ir tavo didį šarvą,
Ir tavo didį šarvą,—
Mažų vaikų nepriimsiu.
— Slūgelės novierniausi, 
Grąžinkit šyvus žirgus!
Kad mano tėvo dvaras 
Ugnele nužibėtų,
O aš jauna vaikščiodama 
Rankeles bešildytau.
— Slūgelės novierniausi, 
Grąžinkit šyvus žirgus, 
Grąžinkit šyvus žirgus,—
Aš važiuosiu pas motulę,
Aš važiuosiu pas motulę,
Pas motulę rodos klausti:
— Motule mano noseniausia, 
Ar priimsi mane jauną,
Ar priimsi mane jauną 
Ir mano didį šarvą,
Ir mano didį šarvą,
Ir mano mažus vaikus?
— Dukrele mano nojauniausia, 
Aš priimsiu tave jauną,
Aš priimsiu tave jauną

Ir tavo didį šarvą,
Ir tavo didį šarvą,—
Mažų vaikų nepriimsiu.
— Kad mano motulės dvaras 
Girele pavirstų,
O aš jauna lekiodama 
Gegute bekukuotau.
— Slūgelės novierniausi, 
Grąžinkit šyvus žirgus, 
Grąžinkit šyvus žirgus,— 
Važiuosim pas brolelį.
— Broleli mano nojauniausias, 
Ar priimsi mane jauną
Ir mano didį šarvą,
Ir mano didį šarvą,
Ir mano mažus vaikus?
— Sesule mano nojauniausia, 
Aš priimsiu tave jauną,
Aš priimsiu tave jauną 
Ir tavo didį šarvą,
Ir tavo didį šarvą,—
Mažų vaikų nepriimsiu.
— Kad mano brolio dvaras 
Dunojėliu pavirstų,
O aš jauna beplaukiotau 
O raibąja antele.
— Slūgelės mano novierniausi, 
Grąžinkit šyvus žirgus, 
Grąžinkit šyvus žirgus,—
Aš važiuosiu pas sesulę,
Aš važiuosiu pas sesulę,
Pas sesulę rodos klausti.
— Sesule mano nojauniausia, 
Ar priimsi mane jauną,
Ar priimsi mane jauną 
Ir mano didį šarvą,
Ir mano didį šarvą,
Ir mano mažus vaikus?

551



— Sesule mano nojauniausia, 
Aš priimsiu tave jauną,
Aš priimsiu tave jauną 
Ir tavo didį šarvą,

Ir tavo didį šarvą,
Ir tavo mažus vaikus.
— Kad mano sesulės dvaras 
Aukseliu pavirstų!
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MES DU BROLIU BROLELIU

Mes du broliu broleliu,
Mes besiedoj sėdėjom,
Oi oi, oi oi oi,
Mes besiedoj sėdėjom.

Besiedėlėj sėdėjom,
Mes žodelį kalbėjom,
Oi oi, oi oi oi,
Mes žodelį kalbėjom.

Mes žodelį kalbėjom 
Ir širdelę raminom,
Oi oi, oi oi oi,
Ir širdelę raminom.

Nenutiko mums pačios, 
Nenutiko mums jaunos,
Oi oi, oi oi oi,
Nenutiko mums jaunos.

Eisim mes, eisim mes 
Į žaliąją girelę,
Oi oi, oi oi oi,
Į žaliąją girelę.

Kirsim mes, kirsim mes 
Ir baltąją liepelę,
Oi oi, oi oi oi,
Ir baltąją liepelę.
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Darysim darysim 
Iš liepelės luotelius,
Oi oi, oi oi oi,
Iš liepelės luotelius.

Sodinsim sodinsim 
Netikusiąsias pačias,
Oi oi, oi oi oi,
Netikusiąsias pačias.

Vešim mes, vešim mes 
Mėlynosna marėsna,
Oi oi, oi oi oi,
Mėlynosna marėsna.

Žiūrėsim žiūrėsim,
Kaip mūs pačios ulioja,
Oi oi, oi oi oi,
Kaip mūs pačios ulioja:

Ar dugnuosna, ar kraštuosna, 
Ar tam pačiam vidury,
Oi oi, oi oi oi,
Ar tam pačiam vidury.

Nei dugnuosna, nei kraštuosna, 
Vis tam pačiam vidury,
Oi oi, oi oi oi,
Vis tam pačiam vidury.

Grįžkit, pačios, atgalios — 
Verkia maži vaikeliai,
Oi oi, oi oi oi,
Verkia maži vaikeliai.

Verkia maži vaikeliai,
Prašo baltos duonelės,
Oi oi, oi oi oi,
Prašo baltos duonelės.
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IŠJOJO JOJO PONAS KARALIUS

Išjojo jojo ponas karalius,
Paleido kurtus po žalias girias, 
Paleido kurtus po žalias girias.

— Kurteliai mano, mano šuneliai, 
Ar nesugausit pilko kiškelio,
Ar nesugausit pilko kiškelio?

Aptemo temo tamsi naktelė —
Ir nesugavo pilko kiškelio,
Ir nesugavo pilko kiškelio.

— Slūgelės mano, vierniausi mano, 
Kinkykit žirgus — važiuosme namo, 
Kinkykit žirgus — važiuosme namo.

Važiavau lauką, važiavau mišką 
Ir privažiavau uošvės dvarelį,
Ir privažiavau uošvės dvarelį.

Sulojo lojo margi kurteliai,
Išėjo ėjo senas uošvelis,
Išėjo ėjo mano tėvelis.

— Išeik, uošveli, atkelk vartelius, 
Čia aš nakvosiu tamsią naktelę,
Čia aš nakvosiu tamsią naktelę.

Aš užnakvojau tamsią naktelę 
Ir susapnavau dimną sapnelį,
Ir susapnavau dimną sapnelį.

Aš susapnavau dimną sapnelį,
Kad vasarėlėj stojos žiemelė,
Kad vasarėlėj stojos žiemelė.
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— Ženteli mano, mano sūneli,
Tau aš įspėsiu dimną sapnelį,
Tau aš įspėsiu dimną sapnelį.

Rasi sūnelį užugimusį,
Savo draugelę jau pamirusią,
Savo draugelę jau pamirusią.

Slūgelės mano, vierniausi mano, 
Kinkykit žirgus, važiuosme namo, 
Kinkykit žirgus, važiuosme namo.

Važiavau mišką, važiavau lauką 
Ir privažiavau savo dvarelį,
Ir privažiavau savo dvarelį.

Įėjau pekarnėn — šeimyna verkia, 
Ėjau pakajun — ponai nuliūdę, 
Ėjau pakajun — ponai nuliūdę.

Ėjau seklyčion — kabo lopšelis,
O tam lopšely guli sūnelis,
O tam lopšely guli sūnelis.

— Oi, čiūčia liūlia, mano sūnelis, 
Oi, čiūčia liūlia, mano vaikelis, 
Oi, čiūčia liūlia, mano vaikelis.

Būtum, sūneli, neužugimęs,
Mano draugelė būtų nemirus, 
Mano draugelė būtų nemirus.

— Tėveli mano, mano širdele,
Už stalo sėdi draugelė tavo,
Už stalo sėdi draugelė tavo.

Už stalo sėdi draugelė tavo,
Po žemėm guli motulė mano,
Po žemėm guli motulė mano.
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AŠ UŽSĖDAU UŽ SKOBNELIŲ

Aš užsėdau už skobnelių 
Ir užmigau ramų miegą,

Ir užmigau ramų miegą, 
Susapnavau dyvną sapną,

Susapnavau dyvną sapną, 
Dyvną sapną, nepadabną:

Lyg atlėkė juoda kuosa, 
Juodais sparnais kvesčiodama,

Juodais sparnais kvesčiodama, 
Baltais perlais barstydama,

Baltais perlais barstydama, 
Kankalėliu barškindama.

— Oi sūneli, oi raiteli, 
Pasakysiu tavo sapną:

Juoda kuosa — tavo pana, 
Balti perlai — ašarėlės,

Balti perlai — ašarėlės, 
Kankalėlis — alasėlis.

Oi sūneli, oi raiteli,
Balnok žirgą kuo greičiausiai,

Balnok žirgą kuo greičiausiai, 
Joki mielos atlankyti!

Aš nujojau į uošvelę —
Tenai radau tik uošvelę.
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— Oi uošvele, oi motule,
Oi, kur nuėj mano miela?

— Oi sūneli, oi raiteli,
Tavo miela naujam svirne.

Aš nuėjau naujan svirnan — 
Tenai radau tik skryneles,

Tik skryneles atdarytas 
Ir drobeles išrėžytas.

— Oi uošvele, oi motule,
Oi, kur nuėj mano miela?

— Oi ženteli, oi vaikeli, 
Rodos, nuėj bažnytėlėn.

Aš nuėjau bažnytėlėn — 
Tenai stovi niemi trūna.

Tenai stovi niemi trūna, 
Tenai guli mano miela,

Šviesiom žvakėm apstatyta, 
Zėlabėliu užuklota,

Žėlabėliu užuklota 
Ir žėkeliais apsodinta.
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ANTA KALNO ŽALIA LIEPA

Anta kalno žalia liepa,— 
Kad aš ją pakirsčiau!
Pas susiedą graži merga,— 
Kad aš ją paimčiau!
Oi, kol jos man neimti, 
Kad jos tėvas bagotas 
Ir nupirko aukso žiedą — 
Šimtas rublių ir penki.
Kai išėjo anta dvaro,
Visą dvarą nušvietė,
Visą dvarą nušvietė,
Savo valion paėmė.
Iš vakaro bernelis 
Nei gėrė, nei valgė,
Ant rytojaus bernelis 
Ant varnelės išjojo,
O jo sena motulė 
Per tris naktis nemigo, 
Per tris naktis nemigo, 
Gromatėlę rašinėj.
Gromatėlę rašinėj,
Į sūnelį siuntinėj:
Grįšk sūneli, atgalios, 
Savo didžian dvarelin.
Tavo jauna panelė 
Visą valią paėmė:
Tavo šyvus žirgelius 
Ji parvažinėjo,
Tavo šyvus žirgelius 
Ji parvažinėjo,
Tavo brangias sukneles 
Ji parmunskavojo,

Tavo brangias sukneles 
Ji pramunskavojo,
Tavo žalią vynelį 
Ji paruliavojo.
Ir sugrįžo bernelis 
Iš vainelės atgalios,
Ej bernelis per dvarą 
Ir sustiko mergelę.
Dav mergelė rankelę,
Jis rankelės neėmė,
Jis rankelės neėmė,
Jai galvelę nuėmė.
Ir nuėjo bernelis 
Naujon stonion pažiūrėt,
Kad jo šyvi žirgeliai 
Persistovėję,
Kad jo šyvi žirgeliai 
Persistovėję,
Kad jo brangios suknelės. 
Persigulėję,
Kad jo brangios suknelės 
Persigulėję,
Kad jo žalias vynelis 
Persišumavojęs.
— Oi, trys griekai motulei. 
Oi, trys griekai širdelei: 
Pirmas griekas motulei,
Kad aš jaunas—našlelis,
Antras gsiekas motulei — 
Maži vaikai — siratos, 
Trečias griekas motulei — 
Kad galvelę nuėmiau.

!558



555

SIUNTĖ ANYTA JAUNĄ MARTELĘ

Siuntė anyta jauną martelę,
Jauną martelę linelių ravėt:
— Jei apravėsi, tai pareik namo, 
Jei n'apravėsi,— nė nemislyki.
Da n'apravėjau nė pusės linelių, 
O, ir nusileido šviesi saulelė,
0, ir užtemė tamsi naktelė.
Aš parsiversiu žalia liepele,
01, aš pastosiu šaly kelelio.
Oi, ir užlijo skalsus lietutis,
Oi, ir pareina jaunas bernelis,
Oi, ir pastojo po žalia liepa.
Oi, ir apglėbė tankios šakelės,
Oi, ir užklėstė drabni lapeliai.
— Močiute mano, mano širdele, 
Oi, kas toj liepa yr per liepelė? 
Oi, kad pastojau po žalia liepa, 
Tai ir apglėbė tankios šakelės,
Tai ir užklėstė drabni lapeliai.
— Sūneli mano, mano jaunasai, 
Imki kardelį, kirski liepelę. 
Pirmąsyk kirto — tik pasbaltavo, 
Antrąsyk kirto — kraujai teškėjo, 
Trečiąsyk kirto — ir prakalbėjo:
— Berneli mano, mano jaunasai, 
Žalia liepelė — tavo mergelė, 
Tankios šakelės — baltos rankelės, 
Drabni lapeliai — meilūs žodeliai.
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IŠJOJO RICIERĖLIS

Išjojo ricierėlis 
Ant vainelės vajavoti

Ir paliko savo mielą 
Sunkiai negalinčią.

— Motule mano noseniausia, 
Dažiūrėki mano mielos:

Duoki valgyt baltos duonos, 
Duoki gerti žalio vyno.

Davė valgyt juodos duonos, 
Davė gerti gailaus šarmo.

Parjojo ricierėlis 
Nuo vainelės vajavojęs,

Parjojo ricierėlis —
Nerado savo mielos.

— Mano motule noseniausia, 
Kur nusiuntei mano mielą,

Kur nusiuntei mano mielą, 
Kokian sunkian darbelin?

— Gal nuėjo aukšton klėtin, 
Aukšton klėtin lovos kloti.

Nuėjo ricierėlis,
Ricierėlis pažiūrėti,—

Nei čia būta, nei vaikščiota, 
Nei lovelė nepaklota.

— Motule mano noseniausia, 
Kur nusiuntei mano mielą,

Kur nusiuntei mano mielą, 
Kokian sunkian darbelin?

— Gal nuėjo lygion pošnion, 
Lygion pošnion rugių piauti.

Nuėjo ricierėlis,
Ricierėlis pažiūrėti,—

Nei čia būta, nei vaikščiota, 
Nei rugeliai plauta.

— Motule mano noseniausia, 
Kur nusiuntei mano mielą,

Kur nusiuntei mano mielą, 
Kokian sunkian darbelin?

— Gal nuėjo lygion lankon, 
Lygion lankon šieno grėbti.

Nuėjo ricierėlis,
Ricierėlis pažiūrėti,—

Nei čia būta, nei vaikščiota, 
Nei šienelio grėbta.

— Motule mano noseniausia, 
Kur nusiuntei mano mielą,

Kur nusiuntei mano mielą, 
Kokian sunkian darbelin?

— Gal nuėjo žalion girion, 
Zalion girion riešutauti.

Nuėjo ricierėlis,
Ricierėlis pažiūrėti,—

560



į\jei čia butą, nei vaikščiota, 
į\jei lazdelė palenkta.

_Motule mano noseniausia,
Kur nusiuntei mano mielą,

Kur nusiuntei mano mielą, 
Kokian sunkian darbelin?

— Nuėjo aukštan kalnan, 
Aukštan kalnan sieron žemėn.

Nuėjo ricierėlis,
Ricierėlįs pažiūrėti,—

Tai ir rado savo mielą,
Tai ir rado savo mielą,

Savo mielą aukštan kalne.
— Motule mano noseniausia,

Gal nedavei baltos duonos 
Gal nedavei žalio vyno?
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IŠĖJO JONAS APSI2ENYTI

Išėjo Jonas apsiženyti,
Pamiršo motkos atsisveikinti, 
Pamiršo motkos atsisveikinti.

Parjojo Jonas apsiženijęs,
Motka martelės nepasdabojo, 
Motka martelės nepasdabojo:

Po Joneliu dėjo vynelį,
O po martele dėj atrūtėlę,
O po martele dėj atrūtėlę.

Žalią vynelį po stalu liejo,
O atrūtėlę iš pusės gėrė,
O atrūtėlę iš pusės gėrė.

Dar neišgėrė pusės stiklelio — 
Jau ir išvirto jie iš krėslelio, 
Jau išvirto jie iš krėslelio.

Pakavoj Joną ant šventorėbo, 
Jauną martelę — prie jo šalelės, 
Jauną martelę — prie jo šalelės.
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Ant Jono kapo augo žolelė,
O ant martelės — žalia vejelė,
O ant martelės — žalia vejelė.

Ant Jono kapo ąžuolas augo,
O ant martelės — žalia vejelė,
O ant martelės — žalia vejelė.

Eina anyta per šventorėlį,
Per šventorėlį kapų lankyti,
Per šventorėlį kapų lankyti.

Jauna martelė neištylėjo,
Per sierą žemę ji prakalbėjo,
Per sierą žemę ji prakalbėjo:

— Gana, močiute, tau čia vaikščioti, 
Žali lapeliai gana mindžioti,
Žali lapeliai gana mindžioti,

Ba pagailėjai jaunų dienelių,
Tai pagailėki žalių lapelių,
Tai pagailėki žalių lapelių.
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OI, PAKELĖJE

Oi, pakelėje 
Pavieškelėje,
Oi, ten išstatyta 
Nauja karčiamėlė.
Ten išstatyta 
Nauja karčiamėlė, 
Oi, ten uliavojo 
Motkos dukrelė.
Oi, ir atjojo 
Trys kazokėliai,
Oi, ir pradėj kalbint 
Motkos dukrelę:
— Mergele mūsų, 
Jaunoji mūsų,
Oi, mes važiuokim 
Į mūsų šalį,
Oi, mes važiuokim 
Į mūsų šalį,
Oi, mūs šalelė 
Tai labai gera,
Oi, mūs šalelė 
Tai labai gera,
Oi, tai labai gera, 
Tai labai smagu —
Nei sėjus arus 
Rugelius piauna,
Oi, nei kūlus malus 
Duonelę valgo,

Nei kūlus malus 
Duonelę valgo,
Oi, nei verpus audus 
Gražiai nešioja.
Ir prisiviliojo 
Jauną mergelę,
Oi, ir nusvežė 
Savo šalelėn,
Oi, ir nusvežė 
Savo šalelėn,
Oi, ten ją pririšo 
Į žalią eglę.
Džiūvo eglelė 
Lig viršūnėlei,
Oi, verkė mergelė 
Lig ašarėlei.
Oi, kad atlėktų 
Raiba gegulė,
Oi, kad pažyčiotų 
Raibą plunksnelę,
Kad pažyčiotų 
Raibą plunksnelę,
Oi, tai aš nulėkčiau 
Savo dvarelin,
Tai aš nulėkčiau 
Savo dvarelin,
Oi, savo dvarelin, 
Vyšnių sodelin,

Oi, ir nutūpčiau 
Ant žalios vyšnios, 
Oi, ir užkukuočiau 
Labai žėlasniai.
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ANT TĖVO DIDŽIO DVARELIO

Ant tėvo didžio dvarelio 
Žalia vejelė nedygo,
Žalia vejelė nedygo.

Oi, tik išdygo liepelė,
Oi, tik išdygo žalioji,
Oi, tik išdygo žalioji.

Po ta liepele žaliąja 
Aukso kreselė stovėjo, 
Aukso kreselė stovėjo.

Toje kreselė j margojoj 
Jauna panelė sėdėjo, 
Jauna panelė sėdėjo.

Jauna panelė sėdėjo,
Su dvariokėliais kalbėjo, 
Su dvariokėliais kalbėjo.

Su dvariokėliais kalbėjo, 
Aukso žiedelį derėjo, 
Aukso žiedelį derėjo.

Oi, ir pamatė broleliai, 
Oi, ir pasakė tėveliui,
Oi, ir pasakė tėveliui.

— Oi tėvai tėvai tėveli, 
Kodėl nedraudi dukrelės, 
Kodėl nedraudi dukrelės,

Kodėl nedraudi dukrelės, 
O mūs mylimos seselės, 
O mūs mylimos seselės?

Tėvas dukrelę mokino,
Į Dunojėlį skandino,
Į Dunojėlį skandino.

Nedėlios dieną, po pietų, 
Broliams pagailo seselės, 
Broliams pagailo seselės.

Broliai seselės ieškojo,
Po Dunojėlį braidžiojo,
Po Dunojėlį braidžiojo.

Oi, ir atrado seselę 
Ant akmenėlio rymančią, 
Ant akmenėlio rymančią.

Ant akmenėlio rymančią,
Su lydekėlėm kalbančią,
Su lydekėlėm kalbančią.

Žaliais maureliais užtiestą, 
Baltom pieskelėm apneštą, 
Baltom pieskelėm apneštą.

— Oi, kelkis, sese, negulėk, 
Sierų suknelių nepūdyk, 
Sierų suknelių nepūdyk,

Sierų suknelių nepūdyk, 
Aukso žiedelio nerūdyk, 
Aukso žiedelio nerūdyk.

Oi tėvai tėvai tėveli,
Už ką trotijai dukrelę,
Už ką trotijai dukrelę?
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jei už aukselio žiedelį, 
Būčiau pardavęs žirgelį, 
Būčiau pardavęs žirgelį,

Būčiau pardavęs žirgelį, 
Būčiau nupirkęs žiedelį, 
Būčiau nupirkęs žiedelį.

Jei už rūtelių vainiką,
Būt nusipynus sau kitą,
Būt nusipynus sau kitą.

*$60

ANT KALNELIO, ANT AUKŠTOJO

Ant kalnelio, ant aukštojo, 
Alenėlė linus rovė,
Alenėlė linus rovė.

Ir atjojo jenerolas,
Ligi žemei jo žiponas,
Ligi žemei jo žiponas,

Ligi žemei jo žiponas,
Padabojo Alenėlę,
Padabojo Alenėlę.

— Padėk, dieve, Alenėle,
Gelsvų linų rovėjėle,
Gelsvų linų rovėjėle.

Alenėle, graži pana,
Suskinki man rūtų kvietką, 
Suskinki man rūtų kvietką.

— Jenerolai, gražus ponai, 
Nevelino mano brolis,
Nevelino mano brolis.

— Alenėle, graži pana, 
Nutrotyki savo brolį,
Nutrotyki savo brolį.
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— Rodą būčiau nutrotyti —
Aš nežinau tokių žolių,
Aš nežinau tokių žolių.

— Alenėle, graži pana,
Nueik į vyšnių sodelį,
Nueik į vyšnių sodelį.

Ten tu rasi drignę žolę,
Drignę žolę išdygusią,
Drignę žolę išdygusią,

Drignę žolę išdygusią,
Baltais žiedais pražydusią,
Baltais žiedais pražydusią,

Baltais žiedais pražydusią, 
Plačiais lapais lapojusią,
Plačiais lapais lapojusią.

Tu suskinki į kvietkelį 
Ir sutrinki į puodelį,
Ir sutrinki į puodelį,

Ir sutrinki į puodelį,
Padaryki alutėlio,
Padaryki alutėlo.

Parjos brolis iš varnelės — 
Neduok broliui tu rankelės, 
Neduok broliui tu rankelės.

Neduok broliui baltos rankos — 
Duoki broliui alutėlio,
Duoki broliui alutėlio.

— Sveikas, broli raitojėli, 
Gersim mudu alutėlio,
Gersim mudu alutėlio.
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— Alenėie seserėle,
Gerki pirma — tu vyresnė,
Gerki pirma — tu vyresnė.

— Aš neprausiau dar burnelės, 
Nekalbėjau poterėlių,
Nekalbėjau poterėlių.

Neišgėriau į puselę —
Oi, kaip spaudžia man širdelę. 
Oi, kaip spaudžia man širdelę,

Neišgėriau į dugnelį —
Ir nuvirtau nuo žirgelio,
Ir nuvirtau nuo žirgelio.

— Alenėie, sesuo mano,
Kas man yra, kas man daros,
Kas man yra, kas man daros?

Širdis alpsta, akys temsta, 
Nepasėdžiu ant žirgelio, 
Nepasėdžiu ant žirgelio.

Alenėie, sesuo mano,
Pakloki man patalėlį,
Pakloki man patalėlį.

Pakloki man patalėlį,
Padėk minkštą priegalvėlį,
Padėk minkštą priegalvėlį.

— Nei tau reikia minkštos lovos, 
Nei tau reikia priegalvėlio,
Nei tau reikia priegalvėlio.

Tik tau reikia balto grabo, 
Šešių lentų ąžuolinių,
Šešių lentų ąžuolinių.
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Baltam grabe begulėsi, 
Žemės žiedu bežydėsi,
Žemės žiedu bežydėsi.

Vež brolelį per laukelį,
Jo žirgelis paskui seka,
Jo žirgelis paskui seka.

Vež brolelį į kapelius.
— Jenerolai, gražus ponai, 
Jenerolai gražus ponai,

Jenerolai, gražus ponai,
O ar būsi mano mielas,
O ar būsi mano mielas?

— Alenėle, graži pana, 
Nutrotijai savo brolį, 
Nutrotijai savo brolį.

Nutrotijai savo brolį — 
Nutrotysi mane jauną, 
Nutrotysi mane jauną.

Lik tu sveika pas tėvelį,
O aš josiu kariuomenėn,
O aš josiu kariuomenėn.

— Vai ai ai ai ai dievuliau, 
Ką padariau aš broleliui,
Ką padariau aš broleliui!

Nėr brolelio nė bernelio, 
Nėr man slaunių giminėlių, 
Nėr man slaunių giminėlių.

Dabar eisiu ubagausiu,
Už brolelį poteriausiu,
Už brolelį poteriausiu.
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EIK, ONYTE, GRYCION

— Eik, Onyte, gryčion, 
Sėskis už stalelio,
Eik, Onyte, gryčion, 
Sėskis už stalelio, 
Pasakyk Joniukui,
Kad skauda galvelę, 
Pasakyk Joniukui,
Kad skaudą galvelę.

Onytė žinojo,
Sakyt negalėjo,
Onytė žinojo,
Sakyt negalėjo,
Su savo Joniuku 
Mandravot išėjo,
Su savo Joniuku 
Mandravot išėjo.

Anys mandravojo 
Miestus ir ulyčias, 
Anys mandravojo 
Miestus ir ulyčias.
— Nupirk man, Joneli, 
Vilniaus kaminyčią, 
Nupirk man, Joneli, 
Vilniaus kaminyčią.

Joniukas nupirko, 
Brangiai sumokėjo, 
Joniukas nupirko, 
Brangiai sumokėjo — 
Onytė Joniukui 
Nepasižadėjo,
Onytė Joniukui 
Nepasižadėjo.

— Eisme, Onyte,
Į jūrų krantelį,
Eisme, Onyte,
Į jūrų krantelį,
Tenai pažiūrėsme 
Plaukiančių žuvelių, 
Tenai pažiūrėsme 
Plaukiančių žuvelių.

Onytė ant kranto 
Tenai vaikštinėjo, 
Onytė ant kranto 
Tenai vaikštinėjo — 
Joniukas Onytę 
Marios pastūmėjo, 
Joniukas Onytę 
Marios pastūmėjo.

Onutė skęsdama 
Marių kranto stvėrės, 
Onutė skęsdama 
Marių kranto stvėrės, 
Šeima Joniukas 
Rankeles atnėrė,
Šeima Joniukas 
Rankeles atnėrė.

Onytė skęsdama 
Graudingai raudojo, 
Onytė skęsdama 
Graudingai raudojo:
— Ratavok, Joniukai,— 
Skęsta mylimoji, 
Ratavok, Joniukai, 
Skęsta mylimoji.
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— Kam aš būčia stūmęs, 
Kad tav ratavočia,
Kam aš būčia stūmęs, 
Kad tav ratavočia.
Kieno mylimoji —
Tegul ratavo j a,
Kieno mylimoji —
Tegul ratavoja.

Zuvėjėliai žuvo —
Onytę sužuvo,
Zuvėjėliai žuvo —
Onytę sužuvo:
— Žiūrėkite, vyrai,
Kokie čionai dyvai, 
Žiūrėkite, vyrai,
Kokie čionai dyvai.

Batisto suknelė,
Geltona kaselė,
Batisto suknelė,
Geltona kaselė: 
Žiūrėkite, vyrai,— 
Joniuko panelė, 
Zjūrėkite, vyrai,— 
Joniuko panelė.

Onytę padėjo 
Ant žalios pievelės, 
Onytę padėjo 
Ant žalios pievelės, 
Joniukui uždėjo 
Ant rankų pantelius, 
Joniukui uždėjo 
Ant rankų pantelius.

Onytei padirbo 
Stiklinį grabelį, 
Onytei padirbo 
Stiklinį grabelį, 
Joniuką įstūmė 
Tamsia j an urvelin, 
Joniuką įstūmė 
Tamsiajan urvelin.

Varpai skambėjo 
Ir vargonai grojo, 
Varpai skambėjo 
Ir vargonai grojo, 
Šeima Joniukiukas 
Graudingai raudojo, 
Šeima Joniukiukas 
Graudingai raudojo.
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OI, IR SUSKAMBĖJO GIRELĖS MEDELIAI

Oi, ir suskambėjo girelės medeliai,
Oi, ir suskaudėjo mergelei galvelę.

Oi, ir suskaudėjo mergelei galvelę,
Kad panorėjo marių žolynėlio.

— Oi, tik neverki, mano mergužėle,
Oi, dar aš turiu tris bėrus žirgelius.

Pirmu žirgeliu šimtą mylių josiu,
Antru žirgeliu pas tave atjosiu,

Antru žirgeliu pas tave atjosiu,
Trečiu žirgeliu per mareles plauksiu,

Trečiu žirgeliu per mareles plauksiu,
Oi, ir nuskinsiu marių žolynėlį.

Dar neįplaukiau nė pusėn marelių,
Dar nenuskyniau marių žolynėlio,

Oi, ir atlėkė trys raibos gegulės,
Oi, ir nutūpė ant marių lendrelių.

— Oi, neskink neskink marių žolynėlio — 
Jau tavo miela šliūban išvažiavo.

Jaunas bernelis rankas nuleido,
Bėrą žirgelį ant valelės leido.

— Oi, bėki bėki, berašai žirgeli,
Oi, ir pavyki mergelės pulkelį,

Oi, ir pavyki mergelės pulkelį,
Oi, liepk sustoti jaunam jaunimėliui,

Oi, liepk sustoti jaunam jaunimėliui,
Oi, liepki grajint zvankiam muzikėliui,
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Oi, liepki grajint zvankiam muzikėliui, 
Oi, liepki šokti jaunam jaunimėliui,

Oi, liepki šokti jaunam jaunimėliui,
Oi, dar aš eisiu su panele šokti.

Vienoj rankelėj mergelę šokinau, 
Antroj rankelėj kardelį smaginau.

Kai pasisukau į kairę šalelę,
Oi, ir nukirtau panelei galvelę.

— Tai tau, panele, marių žolynėliai,
O man, berneliui, gailios ašarėlės.

Oi, ar tau geriau po žemele pūti,
Negu su manim, bernužėliu, būti?

— Oi, tai man geriau po žemele pūti, 
Nekaip su šelmiu pijokėliu būti.

Jauną mergelę negyvą vežė,
Šelmį bernelį surištą varė.

Jaunos mergelės tėvas mama verkė, 
Šelmio bernelio pilki vilkai staugė.







LIŪLIAI LIŪLIAI PAUKŠTELĮ

Liūliai liūliai paukštelį, 
Liūliai liūliai gražiausią, 
Liūliai liūliai ulbuonėlį, 
Liūliai liūliai karvelėlį.

363

364

ČIŪČIA LIŪLIA SŪNAITĖLĮ

Čiūčia liūlia sūnaitėlį, 
Čiūčia liūlia aukso žiedą, 
Čiūčia liūlia rūtų kvietką. 
Čiūčia liūlia, auk didutis, 
Čiūčia liūlia, būk greitutis, 
Čiūčia liūlia, ark laukelį, 
Čiūčia liūlia, pįauk šienelį. 
Čiūčia liūlia, sūnaitėlis, 
Čiūčia liūlia, artojėlis,
Bus man duonos davėjėlis, 
Visų darbų dirbėjėlis, 
Čiūčia liūlia.
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Čiūčia liūlia dukterėlę, 
Čiūčia liūlia rūtų kvietką, 
Čiūčia liūlia aukso žiedą. 
Čiūčia liūlia, auk didutė, 
Čiūčia liūlia, būk greitutė, 
Čiūčia liūlia, eik laukelin, 
Čiūčia liūlia, grėbk šienelį. 
Liūlia linų verpėjėlę,
Plonų drobių audėjėlę, 
Liūlia žlugtų žlugėjėlę, 
Visų darbų dirbėjėlę,
Savo duonos davejelę, 
Čiūčia liūlia.
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ČIŪČIA LIŪLIA VAIKĄ

Čiūčia liūlia vaiką, 
Lopšelėly laiko,—
Yr virvelės sidabrinės, 
Aukso lingynėlė.

56$

A—A, OPA PA

A—a, opa pa,
Zuikis vaikus lingavo, 
Belinguodams apsnūdo, 
Nuo krėslelio nusprūdo, 
Katins nosį atkando, 
Varna akį iškirto.

576



567

LYLIA LYLIA

Lylia lylia,
Lig berželio aukščio aukščio! 
Lylia lylia,
Lig kiškelio greičio greičio! 
Lylia lylia,
Lig ąžuolo drūčio drūčio! 
Lylia lylia,
Lig pienelio balčio balčio!

*568

CCIA LYUA TU, MAŽOJI

Ūčia lylia tu, mažoji,
Učia lylia tu, drabnoji!

Kada tave išliūliuoti,
Kada tave išsiūruoti

Lig pečelio tvirčio tvirčio,
Lig berželio aukščio aukščio,

Lig ąžuolo drūčio drūčio,
Lig gulbelės balčio balčio,

Lig kiškelio greičio greičio,
Lig paukštelės sparčio sparčio?
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UŽMIK UŽMIK TU, VAIKUTI

Užmik užmik tu, vaikuti, 
Yra bute baubas:
Su stikliniais čebatukais,
Su šikšniniais krepšeliukais, 
Kur vaikučius neša!
Kai užmigsi, tai neras,
Kai pabusi, tai išneš.

*570

NES PELELĖ SALDŲ MIEGĄ

Neš pelelė saldų miegą 
Į Kazelės lopišėlį 
Pasuolėliais palovėliais, 
Kad katelė nematytų.

Kai katelė pamatys,
Ir miegelį iškratys, —
Nei pelelei, nei Kazelei, 
Nei mažajai Kaziūnėlei.

571

ATEIN KATINS NAKTAVOTI

Atein katins naktavoti,
Man dukrelės pasūpuoti.
Oi tu, katin, neburkuok, 
Man dukrelės nebuduok. 
Čiūčia liūlia, liūlia čiūčia!
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AUKŠTAM MEDY GEGUTĖ KUKAVO

Aukštam medy gegutė kukavo, 
Aukštam medy gegutė kukavo,

Kai man mažą motutė liūliavo,
Kai man mažą motutė liūliavo:

Čiūčia liūlia mielai dukterėlei, 
Čiūčia liūlia mielai dukterėlei,

Kam papulsi šeimai bernužėliui, 
Kam papulsi šeimai bernužėliui,

Eg už gero — tai linksma širdelė, 
Eg už blogo — gailios ašarėlės.

$73

VIRĖ VIRĖ KATELĖ KOŠELĘ

Virė virė katelė košelę: 
Tam davė, tam davė,
Tam davė, tam davė,
Tam nebeliko.
Pasiėmė katelė menturėlį 
Ir nubėgo į kampelį.
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VIR VIR KOŠĖ, VIR VIR KOŠĖ

Vir vir košė, vir vir košė:
Kam katilėlis, kam menturėlis, 
Kam šaukštelis, kam bliūdelis, 
Kam duonos kampelis,
Kam nieko neteko.
Bėga pelytė į kamarėlę 
Miltelių vogt, bėga.
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VIRU VIRU KOŠĘ

Viru viru košę — 
Vaikai atsilošę, 
Atnešiau pieno — 
Vaiko nė vieno, 
Atnešiau ledo —
Visi vaikai atsirado.
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GRŪDU GRŪDU ČIULKINĮ

Grūdu grūdu čiulkinį,
Bėk, peliuke, vandenio, 
Voverėle, miltų 
Geležiniu tiltu.
— Nežinau takelio,
Bijausi vilkelio.
— Štai kur takelis,
Gilus šulinėlis,
Gilus gilus šulinėlis.
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GYDU GYDU KATUTĘ

Gydu gydu katutę, 
Važiuosim pas bobutę, 
Duos bobutė pienelio,
O tetutė sviestelio,
Duos senelis pinigėlį, 
Nusipirksiu pyragėlį 
Didelį didelį.
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GYDU GYDU KATELES

Gydu gydu kateles,
Keps motutė bandeles, 
Kas kateles gyduos,
Tam bandelę duos,
Kas kateles negyduos, 
Tam bandelės neduos.
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JOKIM JOKIM Į SEDELĘ

Jokim jokim į Sedelę 
Pirkti pyragėlių.
Pirksim didį —nesuėsim, 
Pirksim mažą — nepriėsim, 
Pirksim vidutinį,
Kad būt kaip tekinis.
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CAK CAK TURGELIN

Cak cak turgelin 
Pyragėlių pirkti, 
Baronkėiių rinkti. 
Prisipirkę pyragėlių, 
Prisirinkę baronkėiių, 
Namolia važiuosim, 
Mes vieni valgysim, 
Niekam neduosim.
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KIUS KIUS KHJS Į SAKIUS

Kius kius kius į Šakius 
Baronkėiių pirkti.

Didelių negavau,
Mažučių nepirkau.

Kius kius kius namučių 
Pas savo tėvučius,
Dirrrrrr.
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KIS KIS KISIELIUS

Kis kis kisielius, 
Atvažiuos Danielius 
Geležiniais ratais, 
Moliniais čebatais.
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KATINĖLI RAINAS

Katinėli rainas,
Daryk mumis dainas, — 
Eisim mudu su broleliu 
Pipirėlio šokti,
Eisim mudu su broleliu 
Pipirėlio šokti.
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RĖKAVAU KĖKĄ

Kėkavau kėką,
Meška veža šėką,
Per Kupiškio tiltą 
Du kubilus miltų. 
Tiltas sudundėjo — 
Miltai išbyrėjo.
Eina paukščiai semti, 
Žvėreliai laižyti.
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KYKO KYKO DOMINYKO

Kyko kyko Dominyko, 
Pilnas laukas darbinykų: 
Šimts aria, šimts akėja, 
Šimto ropių nepasėja.
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DUI DUI DŪDELĖ

Dui dui dūdelė,
Šalia kelio būdelė.
Toj būdelėj diemedys, 
Trejų metų piemenys,— 
Anas kiaules paganys 
Ir gurbelin suvarys.

*587

KUR BUVAI, JONAI

— Kur buvai, Jonai, 
Kur buvai, Jonai?
— Turgely, ponai, 
Turgely, ponai.

— Ką pirkai, Jonai, 
Ką pirkai, Jonai?
— Dūdelę, ponai, 
Dūdelę, ponai.

— Pagroki, Jonai, 
Pagroki, Jonai.
— Nemoku, ponai, 
Nemoku, ponai.

— Bizūnas, Jonai, 
Bizūnas, Jonai!
— Pagrosiu, ponai, 
Pagrosiu, ponai!
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VERPETO VERPETO

Verpeto verpeto,
Nėr Petro, nėr Petro.
— Kur Petras, kur Petras?
— Gale klojimo!
— Ką ten dirb, ką ten dirb?
— Vyžas pin, vyžas pin!
— Kur jas dės, kur jas dės?
— Užsidės užsidės.
— Kurgi jos, kurgi jos?
— Dusetos Dusetos.
— Kur sustos, kur sustos?
— Ant barzdos, ant barzdos!
— Kur nusės, kur nusės?
— Ant ausies, ant ausies!
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POVILO NĖR NAMIE

Povilo nėr namie, 
Povilo nėr namie!
Kai tas Povils 
Parvažiavo,
Beržo košės 
Paragavo.
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ČIGONĖLIS

Čigonėlis 
Paskūpėlis 
Graužia pelę 
Kaip kumelę, 
Prisirišęs 
Į tvorelę — 
Be druskelės, 
Be duonelės.
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MELAGIS MELAVO

Melagis melavo,
Per tiltą važiavo, 
Rateliai užkliuvo, 
Melagis išgriuvo.
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SUPYKO

Supyko 
Dėl baravyko, 
Suraukė kaktą 
Dėl menko daikto, 
Susuko ūstą 
Dėl kopūsto.
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SUPYKO

Supyko
Nuo baravyko, 
Nuliūdo
Nuo barščių bliūdo, 
Atsileido
Nuo kačiutės veido.

*594

UGDĖ MOTUŠĖ TRIS DUKTERĖLES

Ugdė motušė tris dukterėles,—
Ištekės už artojo, ištekės.

Ateis artojas, atneš po arklą:
Tėtušiui arklą, motušei arklą
Ir tiem vaikiukam, kaip ir mažučiukam,
Po arkleliuką, po mažučiuką, —
Ars ars ars, tėvelio žemelę ars ars ars.

Ugdė motušė dvi dukterėles, —
Ištekės už bajoro, ištekės.

Ateis bajoras, atneš videlčius:
Tėtušiui videlčius, motušei videlčius 
Ir tiem vaikiukam, kaip ir mažučiukam,
Po videlčiuką, po mažučiuką, —
Durs durs durs, šunį nuo savęs durs durs durs.

Ugdė motušė vieną dukrelę,—
Ištekės už čigono, ištekės.

Ateis čigonas, atneš makarą:
Tėtušiui makarą, motušei makarą 
Ir tiem vaikiukam, kaip ir mažučiukam,
Po makariuką, po mažučiuką, —
Kirs kirs kirs, vaikams per blauzdeles kirs kirs kirs.
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* 59$

AŠ MACIAU GIRDĖJAU

Aš mačiau girdėjau, 
Malūne naujieną girdėjau, 
Aš mačiau girdėjau, 
Malūne naujieną girdėjau: 
Ežys malė, ežys malė,
Ežio vaikai girnas kalė,
O kai akys uždulkėjo,
Jie akinius užsidėjo,
O ja, o ja ja,
Jie akinius užsidėjo.

Paupy paupy,
Vėžys šieną piovė paupy, 
Paupy paupy,
Vėžys šieną piovė paupy. 
Su plaktuku piovė šieną *

Senis vėžys visą dieną, 
Jisai labai skubėdamas,
Į pradalges veizėdamas, 
O ja, o ja ja,
Į pradalges veizėdamas.

Pelėda pelėda,
Sugavo žuvelę pelėda, 
Pelėda pelėda,
Sugavo žuvelę pelėda.
Ta pelėda tą žuvelę 
Pasikinkė į rogeles, 
Gatvėmis ji važinėjo, 
Džiaugėsi, kad nebildėjo, 
O ja, o ja ja,
Džiaugėsi, kad nebildėjo.

*596

MANO TĖVELIS

Mano tėvelis 
Buvo kalvelis,
Ok tiku, tak taku, 
Buvo kalvelis,
Ok tiku, tak taku, 
Buvo kalvelis.

Kalė per dieną 
Žagrelę vieną,
Ok tiku, tak taku, 
Žagrelę vieną,
Ok tiku, tak taku, 
Žagrelę vieną.

Už tą žagrelę 
Gavo skatiką,
Ok tiku, tak taku, 
Gavo skatiką,
Ok tiku, tak taku, 
Gavo skatiką.

Už tą skatiką 
Pirko ridiką,
Ok tiku, tak taku, 
Pirko ridiką,
Ok tiku, tak taku, 
Pirko ridiką.
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Vaikai sustoję 
Ridiką rovė,
Ok tiku, tak taku, 
Ridiką rovė,
Ok tiku, tak taku, 
Ridiką rovė.

Vaikai sutūpę 
Ridiką lupė,
Ok tiku, tak taku, 
Ridiką lupė,
Ok tiku, tak taku, 
Ridiką lupė.

Vaikai susėdę 
Ridiką ėdė,
Ok tiku, tak taku, 
Ridiką ėdė,
Ok tiku, tak taku 
Ridiką ėdė.

597

ClNGI RINGI RAŠKA

— Čingi ringi raška,
Kas ten girioj braška?
— Katė voveriauna,
Kiškis šieną piauna,
O meškelė nabagėlė 
Riešutėlius renka. 
Riešutėlius renka, 
Kepurėlėn deda, —
Jau mamutei branduolėliai, 
O tėveliui kevalėliai.
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$98

ŠENDI RENDI RIUŠKA

—Šendi rendi riuška, 
Kas ten miške triuška? 
— Ana voveraitė 
Žaiia kepuraite.
Vilkas šieną piovė, 
Meška riešutavo, 
Kiškelis nabagėlis 
Be kepurės šoko.

$99

DUJE DUJE DUJENA

Du j e duje dujena, 
Višta pečių kūrena, 
Gaidys malkas kapoja, 
Vištytėliai nešioja.

600

GAIDYS MUŠA BŪBINELĮ

Gaidys muša būbinėlį 
Pagal patį pušynėlį. 
Pempelė šoka,
Tilvikas nemoka.
Aš tilvikui 
Per pilviką —
Tilvikas išmoko,
Su pempele šoka.
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401

ŠARKELE VARNELE

— Šarkele varnele, 
Keli tavo vaikeliai?
— Du kuniguose,
Du ubaguose,
Du duoną raiko,
Du pinigus skaito,
Du su kačerga vaiko,

Du ant stalo,
Du po stalu,
Du ant suolo,
Du po suolu,
Du ant pečiaus, 
Du po pečium 
Šmakšt ir palindo.

402

VARNA — MARIUTĖ

Varna — Mariutė, 
Šarka — Katriutė, 
Kalakutas — Jonas, 
Ožys — Cipri jonas, 
Vilkas — Andriejus, 
Meška — Baltramiejus.

403

ZUIKIS — JONELIS

Zuikis — Jonelis, 
Vanags — Jokūbėlis, 
Vilkas — Andriejus, 
Meška — Baltramiejus, 
Lapė — Kotryna 
Kildu bildu 
Į karklyną 
Su savo šeimyna.

591



** 604

STARKAI JONAI, GA GA GA

Starkai Jonai, ga ga ga, 
Tavo pati ragana:
Man bandelės nekepė,
Kad ir kepė — nedavė,
Po varteliais pakišę 
Ir dar koja primynė.

*605

EIK, OZELI, VANDENIO VANDENIO

—Eik, oželi, vandenio vandenio, 
Oželėli, vandenio vandenio!
— Kad aš bijau vilkelio vilkelio!
— Pikto vilko nebijok,
Su kojelėm patrepenk,
Su rageliais pabarškink,
Vienu ragu semki, kitu atsiginki.
— Kad aš ėjau per dvarelį,
Susitikau tijūnėlį.
Man tijūnas — labą dieną,
Aš tijūnui — nė žodelio.
Su kojelėm patrepenau,
Su rageliais pabarškinau,
Vienu ragu sėmiau,
Kitu atsigyniau.
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* 60$

TURI BOBA OZELĮ

Turi boba oželį,
Prie girnelių rišamą,

Barzdą pakratyki! 
Dai nueiki girelėn, 
Nusisuki triūbelę!Žaliom rūtom šeriamą.

— Eik, oželi, vandenio!
— Bijau pilko vilkelio!
— Vilko nebijoki,

Iš girelės — veselion. 
Jaunas marčias juokinki, 
Mažus vaikus virkdinki!

*607

AŠ EINU KELELIU

Aš einu keleliu,
Ragu dangų rėždamas,
Barzda kelią šluodamas. 
Susitikau diedulių pulką.
Aš dieduliam — labą rytą, 
Man dieduliai — po kepurę.

Aš einu keleliu,
Ragu dangų rėždamas,
Barzda kelią šluodamas. 
Susitikau bobelių pulką.
Aš bobelėm — labą rytą, 
Man bobelės — po kūkelę.

Aš einu keleliu,
Ragu dangų rėždamas, 
Barzda kelią šluodamas. 
Susitikau mergelių pulką.
Aš mergelėm — labą rytą, 
Man mergelės — po juostelę.
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Aš einu keleliu,
Ragu dangų rėždamas,
Barzda kelią šluodamas.
Susitikau bernelių pulką.
Aš berneliam — labą rytą,
Man berneliai — po žiedelį.

Aš einu keleliu,
Ragu dangų rėždamas,
Barzda kelią šluodamas.
Susitikau vilkelių pulką.
Aš vilkeliam — trap trap trap,
Man vilkeliai — knap knap knap,— 
Ir nėra oželio.

*608

VEDĖ BOBUTĖ

Vedė bobutė 
Ožiuką turgun,
Vei vei, džium džium, 
Ožiuką turgun.

Išeina bobutė —
Nėra ožiuko,
Vei vei, džium džium, 
Nėra ožiuko.

Davedė bobutė 
Į karčiamukę,
Vei vei, džium džium, 
Į karčiamukę.

Eina bobutė 
Keliu verkdama,
Vei vei, džium džium, 
Keliu verkdama.

Pririšo bobutė 
Į tvoreliukę,
Vei vei, džium džium, 
Į tvoreliukę.

Sutiko bobutė 
Tris vilkus pilkus,
Vei vei, džium džium, 
Tris vilkus pilkus.

Įėjo bobutė 
Pati karčiamukėn,
Vei vei, džium džium, 
Pati karčiamukėn.

— O jūs, trys vilkai, 
Jūs, vilkai pilki,
Vei vei, džium džium, 
Jūs, vilkai pilki,
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Oi, ar nematėt 
Mano ožiuko 
Vei vei, džium džium, 
Mano ožiuko?

Pirmas atsakė:
— Matyt nematėm,
Vei vei, džium džium, 
Matyt nematėm!

Antras atsakė:
— Kratyt sukratėm, 
Vei vei, džium džium, 
Kratyt sukratėm!

Trečias atsakė:
— Ant kalno ragai, 
Vei vei, džium džium, 
Ant kalno ragai,

Ant kalno ragai,
Po kalnu nagai,
Vei vei, džium džium, 
Po kalnu nagai!

$09

TURĖJO BOBUTĖ 2lLĄ OZELĮ

Turėjo bobutė žilą oželį,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, žilą oželį.

Įšoko oželis į rūtų daržą,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, į rūtų daržą.

Išėjo bobutė oželio varyt,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, oželio varyt.

Išbėgo oželis į tyrus laukus, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, į tyrus laukus.

Išėjo bobutė oželio ieškot,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, oželio ieškot.
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Sutiko bobutė du vilku pilku,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malami, du vilku pilku:

— Ai jūs, vilkeliai, judu pilkieji, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malami, judu pilkieji,

Ar jūs nematėt žilo oželio,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, žilo oželio?

— Ai, matėm regėjom ten užu kalno, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, ten užu kalno.

Nuėjo bobutė ten užu kalno,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, ten užu kalno.

Atrado bobutė vienus ragelius,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, vienus ragelius.

Vienam ragely — kviečio grūdelis, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, kviečio grūdelis,

Kitam ragely — miežio grūdelis, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, miežio grūdelis.

Parnešė bobutė abu grūdeliu,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, abu grūdeliu.

Iš miežio grūdo padarė alaus,
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, padarė alaus,
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Iš kviečio grūdo — balto pyrago, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malami, balto pyrago.

Suprašė bobutė visus paukštelius, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malami, visus paukštelius.

Tiktai neprašė vienos pelėdos, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malami, vienos pelėdos.

Atskrido pelėda ir neprašyta, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, ir neprašyta.

Atsisėdo pelėda ant galo stalo, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, ant galo stalo.

Suvalgė pelėda pusę pyrago, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, pusę pyrago.

Išgėrė pelėda alaus sklenyčią, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, alaus sklenyčią.

Išvedė žvirblelis pelėdą šokti, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, pelėdą šokti.

Numynė pelėda žvirbleliui koją, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, žvirbleliui koją.

Išplėšė žvirblelis pelėdai gurklį, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malaini, pelėdai gurklį.
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Pradėjo pelėda ant savęs girtis, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini maiaini, ant savęs girtis:

Ar mano galvelė, ar ne puodynėlė, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini malainį, ar ne puodynėlė?

Ar mano akelės, ar ne špilkelės, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini maiaini, ar ne špilkelės?

Ar mano plunksnelės, ar ne pūkinės, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini maiaini, ar ne pūkinės?

Ar mano kojelės, ar ne grėbleliai, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini maiaini, ar ne grėbleliai?

Ar mano uodega, ar ne pušinė, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini maiaini, ar ne pušinė?

Ar mano vaikeliai, ar ne ponaičiai, 
Agdar tagdar, agdiktas tagdiktas, 
Šalaini maiaini, ar ne ponaičiai?

610

OŽYS ANT TILTO STOVĖJO

Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo:
Oi, gražios mano akelės — 
Bus piemenėliams zerkolas.

Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo:
Oi, gražūs mano rageliai — 
Bus piemenėliams vamzdeliai

598



Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo:
Oi, graži mano barzdelė — 
Bus piemenėliams šluotelė.

Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo:
Oi, graži mano skūrelė — 
Bus piemenėliams šiūbelė.

Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo:
Oi, gražios mano kojelės — 
Bus piemenėliams lazdelės.

Ožys ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo:
Oi, graži mano uodega — 
Bus piemenėliams botagas.

611

TUPI ZVIRBUS KAMINE

Tupi žvirblis kamine 
Su lapine kepure.
Tu, žvirbleli, pulsi, 
Visas susikulsi. *

*6U

ŽVIRBLI ZVIRBU

— Žvirbli žvirbli!
— O ko ko?
— Ką beveiki?
— Negaliu.
— Ką tau skauda?
— Galvelę.
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Galvelę skaudėjo, 
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Galvelę skaudėjo.

— Žvirbli žvirbli!
— O ko ko?
— Ką beveiki?
— Negaliu.
— Ką tau skauda?
— Akelę.
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Akelę skaudėjo, 
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Akelę skaudėjo.
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— Žvirbli žvirbli!
— O ko ko?
— Ką beveiki?
— Negaliu.
— Ką tau skauda?
— Snapelį.
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Snapelį skaudėjo, 
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Snapelį skaudėjo.

— Žvirbli, žvirbli!
— O ko ko?
— Ką beveiki?
— Negaliu.
— Ką tau skauda?
— Sparnelį.
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Sparnelį skaudėjo, 
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Sparnelį skaudėjo.

— Žvirbli žvirbli!
— O ko ko?
— Ką beveiki?
— Negaliu.
— Ką tau skauda?
— Kojelę.
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Kojelę skaudėjo, 
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Kojelę skaudėjo.

— Žvirbli žvirbli!
— O ko ko?
— Ką beveiki?
— Negaliu.
— Ką tau skauda?
— Nagelį.
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Nagelį skaudėjo, 
Žvirblis nabagėlis 
Visas negalėjo, 
Nagelį skaudėjo.
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*613

VA, IR PADARĖ

Va, ir padarė 
Žvirblis veselią,
O ko ko, ki ki ki, 
Žvirblis veselią.

Vot, ana sėdos 
Dar ant puspečios, 
O ko ko, ki ki ki, 
Dar ant puspečios.

Anas suprašė 
Visas paukšteles, 
O ko ko, ki ki ki, 
Visas paukšteles.

Iš ten pravarė 
Maži vaikeliai,
O ko ko, ki ki ki, 
Maži vaikeliai.

Tiktai neprašė 
Vienos pelėdos,
O ko ko, ki ki ki, 
Vienos pelėdos.

Tai ją išvedė 
Žvirblelis šokti,
O ko ko, ki ki ki, 
Žvirblelis šokti.

Vot, ana atėj 
Ir neprašyta,
O ko ko, ki ki ki, 
Ir neprašyta.

Ana numynė 
Žvirbliui kojelę,
O ko ko, ki ki ki, 
Žvirbliui kojelę.

Vot, ana sėdos 
Jau ant pripečko, 
O ko ko, ki ki ki, 
Jau ant pripečko.

Nubėgo žvirblis 
Tai pas tilviką,
O ko ko, ki ki ki, 
Tai pas tilviką.

Ten ją pravarė 
Senos bobutės, 
Okoko, kikiki, 
Senos bobutės.

O tas tilvikas 
Šokti nemoka,
O ko ko, ki ki ki, 
Šokti nemoka.

Tai pasibaigė 
Žvirblio veselią,
O ko ko, ki ki ki, 
Žvirblio veselią.
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*614

DU GAIDUKU, DU GAIDUKU

Du gaiduku, du gaiduku 
Baitus žirnius kūlė,
Dvi višteli, dvi višteli 
Į malūną vežė.

Ožys malė, ožys malė,
Ožka pikliavojo,
Ožka trečia, ožka trečia 
Per sėtį sijojo.

Musė maišė, musė maišė, 
Uodas vandens nešė,
Saulė virė, saulė virė, 
Mėnesėlis kepė.

61$

VA! DA! D Al, D AI DAI

Vai dai dai, dai dai, 
Strazdas dejavo,
Strazdas kojas pašalo. 
Tekėk, saulele,
Anksti rytelį,
Tirpink strazdo kojelę! 
Nuo strazdo kojų 
Ledai lūžėjo,
Vandenėlis tekėjo.
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*616

PELĖDA PELĖDA

— Pelėda pelėda,
Viršuj medžių sėdi —
Bara tave visos paukštės, 
Ką negražiai giedi,
Bara tave visos paukštės, 
Ką negražiai giedi.

— Ką aš jau dainuosiu, 
Ką aš jau giedosiu,
Kad ant mano galvytėlės 
Didelė kepurė,
Kad ant mano galvytėlės 
Didelė kepurė.

Gerai jum giedoti, 
Gerai jum dainuoti 
Su mažom kepurėlėm, 
Su laibom noselėm,
Su mažom kepurėlėm, 
Su laibom noselėm. *

*617

GRAŽUS PAUKŠTIS PELĖDA

Gražus paukštis pelėda, 
Gražus paukštis pelėda, 
Gražus gražus gražus gražus 
Gražus paukštis pelėda, 
Gražus gražus gražus gražus 
Gražus paukštis pelėda.

Plati burna pelėdos,
Plati burna pelėdos,
Plati plati plati plati 
Plati burna pelėdos,
Plati plati plati plati 
Plati burna pelėdos.

Bukas snapas pelėdos,
Bukas snapas pelėdos,
Bukas bukas bukas bukas 
Bukas snapas pelėdos,
Bukas bukas bukas bukas 
Bukas snapas pelėdos.

Didžios akys pelėdos,
Didžios akys pelėdos,
Didžios didžios didžios didžios 
Didžios akys pelėdos,
Didžios didžios didžios didžios 
Didžios akys pelėdos.
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Margos plunksnos pelėdos. 
Margos plunksnos pelėdos, 
Margos margos margos margos 
Margos plunksnos pelėdos, 
Margos margos margos margos 
Margos plunksnos pelėdos.

Ilgos kojos pelėdos, 
Ilgos kojos pelėdos, 
Ilgos ilgos ilgos ilgos 
Ilgos kojos pelėdos, 
Ilgos ilgos ilgos ilgos 
Ilgos kojos pelėdos.

Aštrios nagos pelėdos, 
Aštrios nagos pelėdos, 
Aštrios aštrios aštrios aštrios 
Aštrios nagos pelėdos, 
Aštrios aštrios aštrios aštrios 
Aštrios nagos pelėdos.

*618

TUPI GRŪSIOJ PELĖDA

Tupi grūšioj pelėda,
Tupi grūšioj pelėda,
Tupi tupi grūšelėj pelėda, 
Tupi tupi grūšelėj pelėda.

Vijo lizdą pelėda,
Vijo lizdą pelėda,
Vijo vijo lizdelį pelėda,
Vijo vijo lizdelį pelėda.

Dėj kiaušinius pelėda,
Dėj kiaušinius pelėda,
Dėjo dėjo kiaušinius pelėda, 
Dėjo dėjo kiaušinius pelėda.

Vedė vaikus pelėda,
Vedė vaikus pelėda,
Vedė vedė vaikelius pelėda, 
Vedė vedė vaikelius pelėda.

Juodi vaikai pelėdos,
Juodi vaikai pelėdos,
Juodi juodi vaikeliai pelėdos. 
Juodi juodi vaikeliai pelėdos-

Važiav Vilniun pelėda,
Važiav Vilniun pelėda,
Važiav važiav Vilnelin pelėda, 
Važiav važiav Vilnelin pelėda.

Pirkti muilo pelėda,
Pirkti muilo pelėda,
Pirkti pirkti muilelio pelėda, 
Pirkti pirkti muilelio pelėda.

Prausė vaikus pelėda,
Prausė vaikus pelėda,
Prausė prausė vaikelius pelėda, 
Prausė prausė vaikelius pelėda.
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Balti vaikai pelėdos,
Balti vaikai pelėdos,
Balti balti vaikeliai pelėdos, 
Balti balti vaikeliai pelėdos.

Gražūs vaikai pelėdos,
Gražūs vaikai pelėdos,
Gražūs gražūs vaikeliai pelėdos, 
Gražūs gražūs vaikeliai pelėdos,

*619

!ŠČJO TĖVELIS Į MIŠKĄ

Išėjo tėvelis į mišką,
Išėjo motinėlė į mišką,
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai į mišką,
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai į mišką.
Pamatė tėvelis pelėdą,
Pamatė motinėlė pelėdą,
Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė, 
Pamatė visi vaikai pelėdą,
Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė, 
Pamatė visi vaikai pelėdą.
Nušovė tėvelis pelėdą,
Nušovė motinėlė pelėdą,
Nušovė tėvelis, nušovė motinėlė, 
Nušovė visi vaikai pelėdą, 
Nušovė tėvelis, nušovė motinėlė, 
Nušovė visi vaikai pelėdą.
Parnešė tėvelis pelėdą,
Parnešė motinėlė pelėdą,
Parnešė tėvelis, parnešė motinėlė, 
Parnešė visi vaikai pelėdą, 
Parnešė tėvelis, parnešė motinėlė, 
Parnešė visi vaikai pelėdą.
Išvirė tėvelis pelėdą,
Išvirė motinėlė pelėdą,
Išvirė tėvelis, išvirė motinėlė,
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Išvirė visi vaikai pelėdą,
Išvirė tėvelis, išvirė motinėlė, 
Išvirė visi vaikai pelėdą.

Suvalgė tėvelis pelėdą,
Suvalgė motinėlė pelėdą,
Suvalgė tėvelis, suvalgė motinėlė, 
Suvalgė visi vaikai pelėdą, 
Suvalgė tėvelis, suvalgė motinėlė, 
Suvalgė visi vaikai pelėdą.

*620

IŠJOJO TĖVULIS PALIAVOTI

Išjojo tėvulis paliavoti,
Užmušė žvirbliuką, užplumpino, 
Užmušė žvirbliuką, užplumpino.

Užmušė žvirbliuką, užplumpino, 
Parnešė broliukas, pardundino, 
Parnešė broliukas, pardundino.

Parnešė broliukas, pardundino, 
Appešė sesulė, apdulkino,
Appešė sesulė, apdulkino,

Appešė sesulė, apdulkino,
Išvirė motulė, išspirgino,
Išvirė motulė, išspirgino.

Atvažiav svotūliai iš Varšuvos: 
— Valgykit, svotuliai, nešaldykit. 
Valgykit, svotuliai, nešaldykit.

Valgykit, svotuliai, nešaldykit, 
Žvirbliuko mėselės nespiaudykit, 
Žvirbliuko mėselės nespiaudykit.
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KUR TU BUVAI, KIŠKEL MANO

— Kur tu buvai, kiškel mano?
— Melnyčioj, ponui mano,
Taku taku, talalaku,
Melnyčioj, ponui mano!

— Ką tu veikei, kiškel mano?
— Girnas laižiau, ponui mano, 
Taku taku, talalaku,
Girnas laižiau, ponui mano!

— Ką tau darė, kiškel mano?
— Mušė mušė, ponui mano,
Taku taku, talalaku,
Mušė mušė, ponui mano!

— Kaip tav mušė, kiškel mano?
— Tvokst tvokst, ponui mano, 
Taku taku, talalaku,
Tvokst tvokst, ponui mano!

— Ar tu rėkei, kiškel mano?
— Rėkiau rėkiau, ponui mano, 
Taku taku, talalaku,
Rėkiau rėkiau, ponui mano!

— Kaip tu rėkei, kiškel mano?
— Viau viau, ponui mano,
Taku taku, talalaku,
Viau viau, ponui mano!
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KAD PAVASARĖLĮ

Kad pavasarėlį 
Tykumas dienelių, —
Ėjo strieičius žalioms girioms 
Šaudyti žvėrelių.
Ėjo per girelę,
Sutiko bobelę,
Klausinėjo moteriškės:
— Ar nematei kiškio?

Sakė moteriškė:
— Mačiau mačiau kiškį, 
Kiškis guli ant dirvono 
Su pilku žiponu.
Apsidairinėjo,
Sau vienas kalbėjo:
Ar iš balos tas gražumas 
Mano prigimimo.

Apskrita burnytė, 
Perskelta lūpytė,
Kad uždėtų kas karūną, 
Būčiau karalaitis.
Kad čia būtų krėslas, 
Pinigų čerėslas,
Čia dirvono nelaikyčiau, 
Dvarą pastatyčiau.
Dvarą pastatyčiau,
Viską sutvarkyčiau,
Anei šunų, anei strielčių 
Čionai nelaikyčiau.

Vėjas pūstelėjo,
Lapai sušlamėjo, 
Nebereikia nei palociaus, 
Miškais nubraškėjo.

623

ŠOKA KIŠKIS, ŠOKA LAPĖ

Šoka kiškis, šoka lapė,
Šoka visi žvėrys,
Ir tas briedis ilgaragis,
Ir tas striksinėja.
Šoka varna, šoka šarka,
Šoka visi paukščiai,
Ir ta gervė ilgasparnė,
Ir ta linguliuoja.
Šoka čebatuoti, šoka pentinuoti, 
Šoka ir vyžoti.
Vyžkit, vyžos, plyškit, plyšos — 
Ir aš drauge šoksiu!
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GARNYS GARNYS TUR ILGAS KOJAS

Garnys garnys tur ilgas kojas. 
Bėgčiau bėgčiau, kad galėčiau,
Tokias kojas kad turėčiau,
Kaip garnys.
Garnys garnys tur ilgus sparnus. 
Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau,
Tokius sparnus kad turėčiau,
Kaip garnys.
Garnys garnys tur ilgą snapą.
Gerčiau gerčiau, kad galėčiau,
Tokį snapą kad turėčiau,
Kaip garnys.
Garnys garnys tur gražų rūbą.
Puikus būčiau, kad galėčiau,
Tokį rūbą kad turėčiau,
Kaip garnys. *

*625

PLAUKĖ ŽĄSELĖ

Plaukė žąselė 
Per ežerėlį,
Gir gir gir, gar gar gar, 
Per ežerėlį,
Gir gir gir, gar gar gar, 
Per ežerėlį.
Ne viena plaukė —
Ir žąsinėlis,
Gir gir gir, gar gar gar, 
Ir žąsinėlis,
Gir gir gir, gar gar gar, 
Ir žąsinėlis.

Ėjo berniukai 
Į mokyklėlę,
O čia čia, o pa pa, 
Į mokyklėlę,
O čia čia. o pa pa, 
Į mokyklėlę.
Ne vieni ėjo —
Ir mergužėlės,
O čia čia, o pa pa, 
Ir mergužėlės,
O čia čia, o pa pa, 
Ir mergužėlės.
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LIŪLĮ LIŪLĮ

Liuli liuli 
Šiaudų kūlį.

— Kam tas kūlys?
— Karvėms ėsti.

— Kam tos karvės?
— Pienui laidyt.

— Kam tas pienas?
— Vaikam valgyt.

— Kam tie vaikai?
— Kiaulėm ganyt.

— Kam tos kiaulės?
— Kalnam knist.

— Kam tie kalnai?
— Kviečiam sėt.

— Kam tie kviečiai?
— Gaidžiam lest.

— Kam tie gaidžiai?
— Mariom skrist.

— Kam tos marios?
— Nendrėm augt.

— Kam tos nendrės?
— Strielbom dirbt.

— Kam tos strielbos?
— Kiškiam šaudyt.

— Kam tie kiškiai?
— Ponam valgyt.

— Kam tie ponai?
— Per geležinį pečių 
Rygon važiuoti.

627

BOBA KEPĖ BANDELES

Boba kepė bandeles 
Ant ežero krašto.
— O kur tos bandelės?
— Kiaulytė suėdė.
— O kur tos bandelės?
— Kiaulytė suėdė.

— O kur ta kiaulytė? 
—Ežere prigėrė.
— O kur tas ežeras?
— Žirgelis išgėrė.
— O kur tas ežeras?
— Žirgelis išgėrė.
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— O kur tas žirgelis?
— Keleliu nubėgo.
— O kur tie keleliai?
— Karkleliais užaugo.
— O kur tie keleliai?
— Karkleliais užaugo.

— O kur tie karkleliai?
— Ožkytės išgraužė.
— O kur tos ožkytės?
— Vilkelis papiovė.
— O kur tos ožkytės?
— Vilkelis papiovė.

— O kur tie vilkeliai?
— Strielčeliai iššaudė.
— O kur tie strielčeliai?
— Tinkle pasikorė.
— O kur tie strielčeliai?
— Tinkle pasikorė.

— O kur tas tinklas?
— Pelės sukapojo.
— O kur tos pelytės?
— Katinas papiovė.
— O kur tos pelytės?
— Katinas popiovė.

— Škic škac kamarač, 
Net tau akys tavarač.

*628

MACIAU MACIAU KUKUTĮ

Mačiau mačiau kukutį,
Gale lauko tupintį, 
Kiaušinėlį dedantį.
Aš kiaušinį močiutei — 
Man močiutė bandelę.
Aš bandelę kiaulelei — 
Man kiaulelė paršelį.
Aš paršelį vilkeliui —
Man vilkelis kailelį.
Aš kailelį tėveliui —
Man tėvelis karvelę.
Aš karvelei žalio šieno — 
Man karvelė balto pieno.
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IŠBĖG IŠBĖG

Išbėg išbėg 
Pelė iš miško.
Ta pelė tą grūdą 
Pusiau kando.

Išbėg išbėg 
Katė iš miško.
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą 
Pusiau kando.

Išbėg išbėg 
Šuva iš miško.
Tas šuva tą katę, 
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą 
Pusiau kando.

Išbėg išbėg 
Vilkas iš miško. 
Tas vilkas tą šunį, 
Tas šuva tą katę, 
Ta katė tą pelę,

Ta pelė tą grūdą 
Pusiau kando.

Išbėg išbėg 
Meška iš miško.
Ta meška tą vilką, 
Tas vilkas tą šunį, 
Tas šuva tą katę,
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą 
Pusiau kando.

Išbėg išbėg 
Liūtas iš miško.
Tas liūtas tą mešką, 
Ta meška tą vilką, 
Tas vilkas tą šunį, 
Tas šuva tą katę,
Ta katė tą pelę,
Ta pelė tą grūdą 
Pusiau kando.



*630

SLŪ2IJAU BUŽIJAU PAS PONĄ

Slūžijau būžijau pas poną,
Davė man ponas vištelę.
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Gražučiai, mažučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.
Slūžijau būžijau pas poną,
Davė man ponas gaidelį.
Tas gardelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.
Slūžijau būžijau pas poną,
Davė man ponas žąselę.
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkel;: 
Mažučiai, gražučiai, geltom, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.
Slūžijau būžijau pas poną,
Davė man ponas antelę.
Ta antelė šypu ripu,
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.
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Slūžijau būžijau pas poną, 
Davė man ponas kalakutą.
Tas kalakuts šuldu buldu,
Ta antelė šypu ripu,
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.

Slūžijau būžijau pas poną, 
Davė man ponas avelę.
Ta avelė šilkąvilnė,
Tas kalakuts šuldu buldu,
Ta antelė šypu ripu,
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.

Slūžijau būžijau pas poną, 
Davė man ponas karvelę.
Ta karvutė baltapienė,
Ta avelė šilkavilnė,
Tas kalakuts šuldu buldu,
Ta antelė šypu ripu,
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.
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Slūžijau būžijau pas poną, 
Davė man ponas jautelį.
Tas jautelis didžiaragis,
Ta karvutė baltapienė,
Ta avelė šilkąvilnė,
Tas kalakuts šuldu buldu,
Ta antelė šypu ripu,
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.

Slūžijau būžijau pas poną, 
Davė man ponas žirgelį.
Tas žirgelis žvingu žvangu,
Tas jautelis didžiaragis,
Ta karvutė baltapienė,
Ta avelė šilkavilnė,
Tas kalakuts šuldu buldu,
Ta antelė šypu ripu,
Ta žąselė kirgu kargu,
Tas gaidelis kakarykū,
Ta vištelė po sodelį 
Ved vaikelius į pulkelį: 
Mažučiai, gražučiai, geltoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni, 
Žalio vario sparneliai raudoni.
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SIUNTĖ PONAS OŽKĄ

Siuntė ponas ožką 
Pasiriešutauti.
Ožka lazdos nepagraužė 
Nei riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!

Siuntė ponas vilką,
Kad ožką papiautų.
Vilkas ožkos nepapiovė, 
Ožka lazdos nepagraužė 
Nei riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!

Siuntė ponas strielčių,
Kad vilką nušautų.
Strielčius vilko nenušovė, 
Vilkas ožkos nepapiovė, 
Ožka lazdos nepagraužė 
Nė riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!

Siuntė ponas medį,
Kad strielčių užmuštų.
Medis strielčiaus neužmušė, 
Strielčius vilko nenušovė, 
Vilkas ožkos nepapiovė, 
Ožka lazdos nepagraužė 
Nė riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!

Siuntė ponas ugnį,
Kad medį uždegtų.
Ugnis medžio nedegino, 
Medis strielčiaus neužmušė, 
Strielčius vilko nenušovė, 
Vilkas ožkos nepapiovė, 
Ožka lazdos nepagraužė 
Nė riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!

Siuntė ponas upę,
Kad ugnį užlietų,
Upė ugnies neužliejo,
Ugnis medžio nedegino, 
Medis strielčiaus neužmušė, 
Strielčius vilko nenušovė, 
Vilkas ožkos nepapiovė, 
Ožka lazdos nepagraužė 
Nė riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!

Siuntė ponas jautį,
Kad upę išgertų.
Jautis upės neišgėrė,
Upė ugnies neužliejo,
Ugnis medžio nedegino, 
Medis strielčiaus neužmušė, 
Strielčius vilko nenušovė, 
Vilkas ožkos nepapiovė, 
Ožka lazdos nepagraužė 
Nė riešutų neparnešė,—
Nėr ožkos su riešutais,
Nėr ožkelės su riešutėliais!
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Siuntė ponas žydą,
Kad jautį papiautų.
Žydas jautį ir papiovė, 
Jautis upę ir išgėrė,
Upė ugnį ir užliejo,
Ugnis medį sudegino,
Medis strielčių ir užmušė,

Strielčius vilką ir nušovė, 
Vilkas ožką ir papiovė, 
Ožka lazdą ir pagraužė 
Ir riešutų jau parnešė,— 
Yr ožka su riešutais,
Yr ožkelė su riešutėliais!

632

AŠ TURĖJAU GAIDELĮ

Aš turėjau gaidelį —
Nor visi matyti,
To gaidelio vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!

Aš turėjau vištelę —
Nor visi matyti,
Tos vištelės vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!

Aš turėjau antelę —
Nor visi matyti,
Tos antelės vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano antis šlepetorius, 
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit f

Aš turėjau žąselę —
Nor visi matyti,
Tos žąselės vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano žąsis girgargorius, 
Mano antis šlepetorius, 
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!

Aš turėjau kiaulelę — 
Nor visi matyti,
Tos kiaulelės vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano kiaulė gaspadinė, 
Mano žąsis girgargorius, 
Mano antis šlepetorius, 
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!

Aš turėjau ožkelę —
Nor visi matyti,
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Tos ožkelės vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano ožka eibė ribė, 
Mano kiaulė gaspadinė, 
Mano žąsis girgargorius, 
Mano antis šlepetorius, 
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!

Aš turėjau karvelę — 
Nor visi matyti,
Tos karvelės vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano karvė šviežiapienė, 
Mano ožka eibė ribė, 
Mano kiaulė gaspadinė, 
Mano žąsis girgargorius,

Mano antis šlepetorius, 
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!

Aš turėjau žirgelį —
Nor visi matyti,
To žirgelio vardelį 
Nor visi žinoti.
Mano žirgas žvenginykas, 
Mano karvė šviežiapienė, 
Mano ožka eibė ribė, 
Mano kiaulė gaspadinė, 
Mano žąsis girgargorius, 
Mano antis šlepetorius, 
Mano višta šurė purė, 
Mano gaidys anksti rytą 
Kakaryko, cit!
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GEGUTĖ SODE

*633

Gegutytė sode 
Sodely kukavo.

Gegutė sode 
Sode kukavo.

Gegutės pilkos 
Pilkos plunksnelės.

Gegutė meilus 
Meilus paukštelis.

Gegutės skardus 
Skardus balselis. 

Ū—ū—ū!

Gegutytės pilkos 
Pilkos plunksnelės.

Gegutytė meilus 
Meilus paukštelis.

Gegutytės skardus 
Skardus balselis. 

Ū—ū—ū!
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LAKŠTINGALČLI

— Lakštingalėli, 
Gražus paukšteli, 
Kod' nečiulbėjai 
Anksti rytelį,
Kod' nečiulbėjai 
Anksti rytelį?

— Ką aš čiulbėsiu 
Anksti rytelį — 
Piemens sudraskė 
Mano lizdelį, 
Piemens sudraskė 
Mano lizdelį.

Piemens sudraskė 
Mano lizdelį, 
Vanags išgaudė 
Mažus vaikelius, 
Vanags išgaudė 
Mažus vaikelius.

Kalnais lakiojau, 
Dauboj nakvojau, 
Žilvičių krūme 
Lizdelį kroviau, 
Žilvičių krūme 
Lizdelį kroviau.

Pramanė mane 
Žmonės žmoneliai, 
Sakė — nulesęs 
Kviečių dirvelę, 
Sakė — nulesęs 
Kviečių dirvelę.

Sakė — nulesęs 
Kviečių dirvelę, 
Sakė — pabaidęs 
Bėrus žirgelius, 
Sakė — pabaidęs 
Bėrus žirgelius.

Nei aš nulesiau 
Kviečių dirvelę, 
Nei aš pabaidžiau 
Bėrus žirgelius, 
Nei aš pabaidžiau 
Bėrus žirgelius.

Piemens nuganė 
Kviečių dirvelę, 
Piemens pabaidė 
Bėrus žirgelius, 
Piemens pabaidė 
Bėrus žirgelius.
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*63$

VIEVERSĖLĮ, KAS TAU . RŪPI

— Vieversėli, kas tau rūpi,— 
Kodėl kiti paukščiai tupi, 
Kodėl kiti paukščiai tupi?

— Nei man rūpi laukai arti, 
Nei man rūpi šienas piauti, 
Nei man rūpi šienas piauti.

Ar tau rūpi laukai arti, 
Ar tau rūpi šienas piauti, 
Ar tau rūpi šienas piauti?

Dieną basas pabėgio j u, 
Naktį kojas pakavoju, 
Naktį kojas pakavoju.

Turiu pačią, vaikus kartu, 
Kad nekelčiau, kas išartų, 
Kad nekelčiau, kas išartų?

*636

PLAUKIA ANTELĖ, PLAUKIA SIEROJI

Plaukia antelė, plaukia sieroj i 
Per vidų ežerėlio,
Plaukia antelė, plaukia sieroj i 
Per vidų ežerėlio.

— Neplauk, antele, neplauk, sieroji, 
Per vidų ežerėlio,
Neplauk, antele, neplauk, sieroji,
Per vidų ežerėlio:

Užmesiu tinklą raudono šilko —
Su žara nepažinsi,
Užmesiu tinklą raudono šilko —
Su žara nepažinsi.

— Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu,
Ė pati paskridėsiu,
Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu,
Ė pati paskridėsiu,
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Tinklą maurynėn, vaikus meldynan, 
Ė pati karklynėlin,
Tinklą maurynėn, vaikus meldynan, 
Ė pati karklynėlin.

Plaukia antelė, plaukia sieroj i 
Per vidų ežerėlio,
Plaukia antelė, plaukia sieroj i 
Per vidų ežerėlio.

— Neplauk, antele, neplauk, sieroji, 
Per vidų ežerėlio,
Neplauk, antele, neplauk, sieroji, 
Per vidų ežerėlio:

Užmesiu tinklą, baltąjį šilką,—
Su diena nepažinsi,
Užmesiu tinklą, baltąjį šilką,—
Su diena nepažinsi.

— Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu,
Ė pati paskridėsiu,
Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu,
Ė pati paskridėsiu,

Tinklą maurynėn, vaikus meldynan, 
Ė pati karklynėlin,
Tinklą maurynėn, vaikus meldynan, 
Ė pati karklynėlin.

Plaukia antelė, plaukia sieroji 
Per vidų ežerėlio,
Plaukia antelė, plaukia sieroji 
Per vidų ežerėlio.

— Neplauk, antele, neplauk, sieroji, 
Per vidų ežerėlio,
Neplauk, antele, neplauk, sieroji, 
Per vidų ežerėlio:
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Užmesiu tinklą, juodąjį šilką,—
Su nakčia nepažinsi,
Užmesiu tinklą, juodąjį šilką,—
Su nakčia nepažinsi.

— Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu, 
Ė pati paskridėsiu,
Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu,
B pati paskridėsiu,

Tinklą maurynėn, vaikus meldynan, 
Ė pati karklynėlin,
Tinklą maurynėn, vaikus meldynan, 
B pati karklynėlin.

*637

RASEINIŲ GIRELĖJ

Raseinių girelėj,
Lietuvos šalelėj,
Ten paukšteliai ir žvėreliai 
Turėjo kalbelę.

Atalėkė ožka, 
Pemergiuos ji troško, 
Ale stirna vienok pirma 
Buvo užprašyta.

Atvažiuoja meška 
Su alučio bačka,
O vilkelis nabagėlis 
2ad veselią kelti.

Meškelė niaurojo,
Vilkelis raudojo,
Jis raudodams ašarodams 
Šitaip pasakojo:

Asilas pilvotas 
Bus pirmasis svotas,
Būt galėjęs piršliu būti, 
Tik pats neženotas.

— Žinau, kaip buvau, 
Nežinau, kaip būsiu,
Gal po savo jaunų dienų 
Ašarėlės plūsiu.

Ožys piršliu buvo,
O lapė — svočiule,
O kiškelis nabagėlis 
Sėsis važnyčioti.

Gana čia raudoti, 
Reik šliūban važiuoti, 
O kiškelis nabagėlis 
Sėsis važnyčioti.
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Briedis kelią skynė, 
Arkliam muses gynė,
O lapelė kaip kalelė 
Jaunuosius ramino.

Šerno suknia juoda,
Vilkui šliūbą duoda,
Tiešij anas, bagaslovij 
Jaunuosius abudu.

Žvėreliai laukiniai, 
Paukšteliai miškiniai,— 
Zėdnas vienas gatavojo, 
Ko tai svotbai reikia.

Pelė miežius malė,
Žvirblis alų darė,
O tas garnys mėlynsparnis 
Į bačkas suvarė.

Jautis malkas skaldė, 
Šunys bliūdus plaudė, 
Katinėlis nabagėlis 
Mėsos prinešiojo.

Vanags gaidį pešė,
Ant torielkos nešė,
Ponia lapė kaipo svočia 
Visus valgyt prašė.

Gėrė uliavojo,
Šoko tancavojo,
Voverėlė nabagėlė 
Viršūnėj rymojo.

Gėrė, kol išaušo,
Vilkelis įkaušo:
Ėmė ožką kabavoti,
Vedė tancavoti.

Ožka susiraukė,
Šalin atsitraukė,
Dreb iš baimės, kad iš meilės 
Vilkas nebučiuotų.

Strielčiai užtriūbavo,
Iš strielbos iššovė,—
Bėgo miela kumpanija 
Kožnas keliu savo.
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*638

PAGIEDOSIU TĄ GIESMELĘ

Pagiedosiu tą giesmelę, 
Paukštelių veselią,—
Kas ten buvo zo grožybė, 
Paukštelių linksmybė.

Oi, toj kuosa vainikuota 
Ženytis norėjo,
Tas apuokas kavalierius 
Jos paimt norėjo.

O toj varna paspūtėlė 
Norėj svočia būti,
O tas garnys, tas begėdis, 
Varną sulojojo:

— Vai tu, varna paspūtėlc, 
Ką tu ten darysi,
Pačioj kertėj besėdėsi,
Šokti nemokėsi.

— Oi tu, garny, tu, begėdi, 
Žiūrėk, kaip tu sėdi,
Savo snaplį pasikoręs,
Tykiai mėsą ėdi.

Toj laputė, toj kūmutė,
Pietus gatavojo,
Voverutė, toj žvėriuke, 
Šaukštelius mazgojo.

Titilvikas, tas paukštelis,
Tai gražiai grajino,
O tas vilkas storagaivis 
Vedė ožką šokti.

Tas kiškutis nabagutis 
Bernus spaviedojo,
O žvirbliukai, tie paukščiukai, 
Visus vežė šliūban.

Kai parvažiav jie iš šliūbo, 
Visiems galvas lenkė.
Galvoj ūžė, gerklėj gūžė, 
Pilve baladojo.
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*639

VIEVERSIUKAS ANT DIRVONO

Vieversiukas ant dirvono 
Pasidarė didį balių,
Ant to baliaus daugel buvo 
Visokių paukštelių,
Ant to baliaus daugel buvo 
Visokių paukštelių.

Piršo strazdui panaitėlę,
Iš pakrūmės lakštingėlę,
O jie abu susdabojo,
Savo piršliui dėkavojo,
O jie abu susdabojo,
Savo piršliui dėkavojo.

Tris nedėlias raštus rašė, 
Ant veselios svečius prašė. 
Žvirblis miežius arpavojo, 
Vanagėlis alų dirbo,
Žvirblis miežius arpavojo, 
Vanagėlis alų dirbo.

Dagiliukas mažučiukas 
Vandenį nešiojo,
O genelis su kirveliu 
Malkeles kapojo,
O genelis su kirveliu 
Malkeles kapojo.

Šarka torielkas mazgojo, 
Kanarka cukrų kapojo,
O gegutė stalan nešė,
Vis pasikloniojo,
O gegutė stalan nešė,
Vis pasikloniojo.

O gaidžiukas latukiukas 
Visiems slūgavojo 
Ir bažnyčioj dėl jaunųjų 
Divoną paklojo,
Ir bažnyčioj dėl jaunųjų 
Divoną paklojo.

Visi gėrė uliavojo,
Dar pelėda nežinojo,
Kai pelėda sužinojo,
Penketu arklių atjojo,
Kai pelėda sužinojo,
Penketu arklių atjojo.

Ir užlipo ant koptūro,
Liepė užgroti mozūrą.
Varnas buvo muzikantas, 
Pelėdai užgrojo,
O pelėda bešokdama 
Koptūrą nugriovė.

Garnys, svečias nelab meilus, 
Pėsčias atkeliavo.
Visi gėrė saldų midų — 
Garnys markatnavo,
Visi gėrė saldų midų — 
Garnys markatnavo.

Kai įšilo ir įgėrė,
Pradėjo provotis,
O pelėda vanagėlį 
Tuoj už karčio pešti,
O pelėda vanagėlį 
Tuoj už karčio pešti.

62R



Vanagėlis, kaipo vyras,
Tai juokus pametęs 
Ir nustvėręs už čiuprynos, 
Ją visą sukratė,
Ir nustvėręs už čiuprynos, 
Ją visą sukratė.

Tai pelėdai smūtna buvo, 
Graudžiai markatnavo, 
Skundės svotbos gaspadoriui, 
Kas ją taip užgavo,
Skundės svotbos gaspadoriui, 
Kas ją taip užgavo.

Nukeliavo į pakrūmę,
Tai balsu raudojo,
Šarkos, varnos visos klausė, 
Ko taip bėdavojo,
Šarkos, varnos visos klausė, 
Ko taip bėdavojo:

— Ar tu sergi, ar negali,
Ko taip bėdavoji,
Ar tu gerus, po besiedos 
Dar nepraspagiriojai,
Ar tu gerus, po besiedos 
Dar nepraspagiriojai?

Ant rytojaus ne po ilgo 
Piktumas nuslinko,
Ir paukšteliai vienan pulkan 
Gražiai susirinko,
Ir paukšteliai vienan pulkan 
Gražiai susirinko.
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PAVASARIO LINKSMA DIENA

Pavasario linksma diena, 
Paukščiai čiulbėjo, 
Pavasario linksma diena, 
Paukščiai čiulbėjo,

O žvirblelis nabagėlis 
Sau viens šokinėjo,
O žvirblelis nabagėlis 
Sau viens šokinėjo.

Visi matė, žvirblio pačią 
Kad katė suėdė,
Visi matė, žvirblio pačią 
Kad katė suėdė.

Ir paliko žvirblį našlį 
Vieną nabagėlį,
Ir paliko žvirblį našlį 
Vieną nabagėlį.

Tilviks parvedė kielelę, 
Jauną nebagotą,
Tilviks parvedė kielelę, 
Jauną nebagotą.

Žvirblis pripuolęs bučiavo, 
Nežiūr, kad ženota, 
Žvirblis pripuolęs bučiavo, 
Nežiūr, kad ženota.
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Tilviks ant žvirblio supyko: 
Veizėk, kaip įniko,
Tilviks ant žvirblio supyko: 
Veizėk, kaip įniko.

Tilviks žvirblį pavykėjo, 
Plunksnos padulkėjo,
Tilviks žvirblį pavykėjo, 
Plunksnos padulkėjo.

Tilviks žvirblį ved į provą, 
Žvirblis lend per tvorą, 
Tilviks žvirblį ved į provą, 
Žvirblis lend per tvorą.

Po kanapių plačiu lapu 
Žvirblis pasislėpė,
Po kanapių plačiu lapu 
Žvirblis pasislėpė. *

Tilviks vanagui apskundė, 
Kad žvirblį sulestų,
Tilviks vanagui apskundė, 
Kad žvirblį sulestų,

Jo plunksneles ir kaulelius 
Į laukus išmestų,
Jo plunksneles ir kaulelius 
Į laukus išmestų.

Vanags žvirblio kai nerado, 
Puolė prie tilviko,
Vanags žvirblio kai nerado, 
Puolė prie tilviko.

Tilviks, vanagą pamatęs, 
Dideliai sukliko,
Tilviks, vanagą pamatęs, 
Dideliai sukliko.

*64t

TU, AVINĖLI

Tu, avinėli 
Riestaragėli,
Kuldi buldi, kuldinėli, 
Kuldi buldi, avinėli,

Bėki gi, bėki 
Viešu keleliu,
Kuldi buldi, kuldinėli, 
Kuldi buldi, avinėli!

Ką tu užbėgsi, 
Riestaragėli,
Kuldi buldi, kuldinėli, 
Kuldi buldi, avinėli?

Ar žalią lankelę,
Ar pilką vilkelį,
Kuldi buldi, kuldinėli, 
Kuldi buldi, avinėli?

Jei pilką vilkelį — 
Patiksi smertelę,
Kuldi buldi, kuldinėli, 
Kuldi buldi, avinėli.

Jei žalią lankelę — 
Tai pasiganysi,
Kuldi buldi, kuldinėli, 
Kuldi buldi, avinėli.
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* 64!

SKRIDO BITELĖ

Skrido bitelė,
Skrido bitelė, čiuto,

Lygian laukelin, 
Lygian laukelin, čiuto,

Grikio lankytų,
Grikio lankytų, čiuto.

Rado grikelį,
Rado grikelį, čiuto,

Šalnos pakąstą,
Šalnos pakąstą, čiuto.

Grįžo bitelė,
Grįžo bitelė, čiuto,

Šalną bardama,
Šalną bardama, čiuto,

Grikį girdama,
Grikį girdama, čiuto.

*643

EINU PER LAUKĄ

Einu per lauką,
Girdžiu per antrą — 
Kas ten miške sušuko, 
Kas ten miške sušuko?

Atneša krieno 
Ir gervės pieno, 
Ir arielkos butelį, 
Ir arielkos butelį.

Išlėkė uodas 
Iš ąžuolėlio — 
Nusisuko sprandelį, 
Nusisuko sprandelį.

Atskrido musė, 
Ta bieso pusė,
Ir išgėrė arielką, 
Ir išgėrė arielką.

Ateina meška,
Didi daktarka,
Uodui sprando gydyti, 
Uodui sprando gydyti.

Ir išgerino,
Ir išbirbino 
Iš butelio arielką, 
Iš butelio arielką.
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Atbėgo voras, 
Atnešė virves 
Ir pakorė muselę,
Ir pakorė muselę

Atskrenda svirplys, 
Atneša žirkles 
Ir pakirpo virveles, 
Ir paleido muselę.

Atjoja vaitas 
Per lauką raitas 
Svirpliui provos daryti, 
Svirpliui provos daryti.

Svirplys pamatė,
Ūsus pastatė,
Vaitą špygom išbadė, 
Vaitą špygom išbadė.

Vaitas papyko,
Arklį paliko,
Pėsčias namo parėjo, 
Pėsčias namo parėjo.
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Ht ATPŪTĖ VĖJELIS

Ir atpūtė vėjelis, 
Pasiūbavo ąžuolas,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Pasiūbavo ąžuolas.

Ir išpuolė uodelis 
Iš ąžuolo šakelės,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Iš ąžuolo šakelės.

Kas ten miške subraškėj, 
Ant žemelės pumpterėj, 
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Ant žemelės pumpterėj?

Ir atlėkė musiutė,
To uodelio sesutė,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
,To uodelio sesutė.

— Oi uodeli broleli,
Gal tau skauda šonelį,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Gal tau skauda šonelį?

Gal tau reikia daktaro 
Ar kunigo klėštoro,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Ar kunigo klėštoro?

Nei man reikia daktaro, 
Nei kunigo klėštoro,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Nei kunigo klėštoro.

Tik man reikia arielkėlės 
Norint pusės butelkėlės, 
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Norint pusės butelkėlės.
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Grįžo musė gronyčia, 
Lydėj uodą ulyčia,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Lydėj uodą ulyčia,

Lydėj uodą ulyčia, 
Skambin musės palyčia, 
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Skambin musės palyčia.

Uodą gražiai kavoj o,
Jį samanom užklojo,
O—o—o—o, o—o—o—o, 
Jį samanom užklojo.

*645

SAULĖ SODĄ SODINO

Saulė sodą sodino,
Darže vietą dabino,
Dobile baltasai,
Dobile baltasai.

Kas, kad sodą sodino,
Kad nebuvo žiedelių, 
Dobile baltasai,
Dobile baltasai,

Kad nebuvo žiedelių,
Kad nieks nėjo kvietkedų, 
Dobile baltasai,
Dobile baltasai.
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*646

KO C2l, PUTINE, KO ŪŽI

— Ko ūži, putine, ko ūži,
Ko ūži, žaliasai, ko ūži?

— Kaip man neūžti, oi, liūdna, 
Kaip man neūžti, oi, liūdna:

Ateis šaltas rudenėlis, oi,
Nukrės žiedus ir lapelius, oi!

— Ko ūži, putine, ko ūži,
Ko ūži, žaliasai, ko ūži?

— Kaip man neūžti, oi, linksma, 
Kaip man neūžti, oi, linksma:

Ateis šilta vasarėlė, oi,
Sukraus žiedus ir lapelius, oi!

— Ko ūži, putine, ko ūži,
Ko ūži, žaliasai, ko ūži?

— Kaip man neūžti, oi, linksma, 
Kaip man neūžti, oi, linksma:

Kuciuliukai bėginėja, oi,
Ir ėriukai šokinėja, oi!
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i* h h į ^ j n į  Jr r M
^  ^ ......^

—f_ ^ 1-------#-------- — "
dar ne —  !a — bai gi ___  ii, ie__ iiu -  mai.

209

Andante
r m  .  i j- j-

Skrai.džio. jo po — ve iė per ža-iią g i __re ___  !ę.

$ p u -  J- J
skrai-džio-jo po __ve !ė per ž a . i i ą  gi __ re.(ię).

212

672



213

215

216

217
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218

T\i, vo — ve —  rai ___ te. kyt —ra paukš — tai ___ te.

lč—5— Į---- ----------- **--- 'j--- ip į  J .... } =ĮĮ
s į -  EaJ-į— '  ' —

oi k a — !ė ___  da. kyt — ra paukš — tai ___  te.

219

221

- t h — t-------------: — i k— 5—  — ----------— — f— h— n#  L-------------------- Za į) J____ _______ į ___U_____H____iJ___d____1
*9? ------- !

te ___ da, iė— Hu ka __ tė ___  da, ka — tė — da.

674



223

226

228

O i ž i r — ge  ž i r — ge, ž i i - g c  b "_ra  ž i r . g c  b ė _ r n __ sai

675



229

. į
Čiuž čiu— ž e — ie. vcž ve _ že__ !c!

ė 3 L - į !p ------------- r ------r—
bio-gas a r k - iv s .  čiū__to!Ge— ras k e -!ia s . čiū — to.

ji, —  ------- u —  pė gi —  iio -----  ji.

231

J = 96 ii. ,**i'.. * *
4 .  ̂ r r —-

Ž u __ vu ša __ ke ___  ie g a i_vą šu— kuo

--------------------,
i!!2. t

-----J-----
ja. ___ ___  gai __  vą šu — kuo ___ ja

233

vy __  n e -iib  vy ___ ao ža __ iia ----- sis.

676



235

Ant ma-rių mė-ly-nų-jų skęs-ta mer — ge-lė, skęs—ta.

* Antroji šios melodijos dalis 4, 8, 12, 16, 20 posmuose kartojama nauju 
tekstu.

237

Sup -  ktt mes. ktt. sup — k" mes kit ma — ne jau — na

238

Supkit mes kit jūs, se-su _ tės, ia.bai aukotai. ia.bai to.(!i)

239

-p-*------ !------- r-i--------- r  -m ______  7 n
L-t—-—J-—-—

Sup-ktt mes kit ma.ne jau . na. kad už-vysčiau aukš.tą kat —na.

240

677



241

0 . ! " .  . n  ,
M M - 4  * r  r  — ---  r. .<!

- v ----- ^ ------------ 1------- 1--------
T y _ k i d ie__

,  J , = = 1

.M  iė be vė jo.

—** f -
oi Mū— Ii

t - h — ir ^
bū ii, be vė ___  jo.

242

J?įbM į  į  į=Į h h*!§ , /  4 į  ^  J' į j --------*—*-r------ *------ * - i

Mar.čios mergos, k e r _  m o .6 iu o _  su n. vy. rai bcr.nai. er'S —  k č . č m o - s u n !

245

E
J u r __  ja, ge _  ras va __  na — ras,

—------ H
Pp -̂---f---

] u r — ja. g c - - t a s ka ras!

678



246

$i!-dyk žo -m ę, J u t-  gi, į i l -d v k  y.P— mp.

248

Moderato
jįriį f , =̂=v=-—.gį_2 P P — T-

Sė- jau vo-sii -  ką

i  ", , į į i
vo __  sil __  kė ___

§ p p j j =j=i
—̂ įJ—f— ^

sė-jau  vo —s i! -k ą vo __ sii __  kė ____ !ę.

249

JL]44

į§=s r  c/r- J' J- n . ^ j  r ^
Sė — jau vo -  šit — ką ir ras ___ py __ !iau,

sč _  jau vo — si) — ką ir ras__ py ___  !iau

. . %K

M  r J' J ' r  f H L?
Duo-ki, vo— s i! -k a ,  r u - g c — iiams aug __ ti,

duo— ki, v o — si! — ka, ru — ge __  tiams aug __  ti.

679



250

---- JJ——------- J— i j , j  ^  į  į = į g
čiū __  to. čiū-to rū-to. čiū __ to. . čiū - to rū _ to

A — py - no — iisau __ go.

itiJ' J t
čiū-to rū-to !in .__ go,

p -

ėi
-A----,

Ū —— to. čii
-------- #_—j j —
i - t o  rū-to,

^ -------M ---- IL^J
čiū _ to. čiū' -  t() rū

----—
! — to

---- 1——h----—r\AtJ-i—aiįiL—^-L J H* . -̂-- ? H

čiū __ to, čiū- to rū- to, čiū __ to, čiū- to rū_to.

680



251

252

J=60

^  į !  1 " . f =3 į  į  į " ' j - = = l

— & ta

— r —

ta, k u —p a - l ia  g ra -ž i ,

dai kur tu b u -v a i, oi ta ta?

254

ku— p o __ iė _____ le šven__ to Jo ____  no?

į J - - j . - l į
ant aukš — to kai __  ne ___  lio čiu ------ ta.

681



257

Vidutiniškai
i r r  L r i p r 1p

Ne - mis-ii — nau ger — ti, ne ža dė j 
r#.

p p r ^ r i

:-------- !
jau,

gai'-di bu —vo
į  ^

a — riei- kė — iė — pas no gė jau.

258

Ger—k i— me, kū —mu —te, mes ap_iin ____  kui.

kur vi-sos kū-mu-tės su-si-rin __  ko, su-si-rin.(ko)

259

Greičiau rrr

Oi kū—mai su_šie—dai, ne —bai-dyk ba —ian —džio,

2.

ne —bai —dyk ba —ian-džio,— ma—no ba—ian_dė—  iis

tau nic_ ko ne __  da ____  ro, — da-(ro).

682



261

# - - į -  į
-g- - ------' -----

po ki —  tą pa ----- —  si ___ šauk-(sim).

262

683



264

266

Auš ___ ta auš___ r e __iė, jau die _____ na,

pa — te — kės sau __ tu ___ tė rau — do — na

269

žir _ g e_ pa — si — bai __  no __  jau, — no __  jau.

684



271

t —  h-  ̂ įJ j  !Lf' ^ P P i
— gė ---- jo. o du

ir - J '  į  J' i. t!. I

bro-iiai. bro — !u — žo — iiai

!L̂ ' '   ̂  ̂ it- J
ia— pC— tin! mir gį jo o du bro-.!iai,

M JO.
^  h  ̂ 4-'!

!!2. !

žir—ge-ii bai_ no __ jo. _ M jo

bro_ iu ^ žė^iiai ž i! . g e - i) bai __  xh -  g c - ij bai__ no.(jo)

272

Dar tik pa_ke ___  ti __  nau

-0.!, .. . . ------ r ---zz—E*—5? *-----*-----r  ̂ # t "------  ^  ̂  ̂ *-----firrp—A i i--- J n 1 n^ --- 4_j------1----- 1̂ -̂ —L ----------- p-- Lk-p-j----- -̂---- 1
j mcr_ gc-!ę jo _ ti _ da-vė die _vas

' L J----- U----- $-------- 3
gied-ra dic _ na, ėvic _ sų va-ka — rė _ !į.

685



273

kas iš jos, kas iš jos iš ža -!io sg i__ rc.Oės), -  re.(Įės)

274

276

-Gerk gė — ręs, ber— n e— !i, rū — pin — kis na — mo,-

277

ĮjpTTp "P p
Skam.ba terš- ka

r  r J' ! r "r
žie-de __ !iai, č io -to  rū -------- to,

skam.ba terš.ka žie ___ de-tiai, ru ___ te — )e, čiu __  to.

686



278

J=65

- ^!!J *' J IU  J ' J
Po so— de—tį va ikš-č io   jau, auk-so ž ie -d ą

1 ^ _________________ ,________________________' 3 "  ̂ L 3

 ̂ ^ ^ ^
rai —  čio ------ jau. A t - j o  — ja b e r -n e - i is

per Įy_g ias  !a n -k e -. ies pas ma ____ ne.

279

280

J=00
-----

 ̂ J —̂ įL J
Anks. ti ry — tą pa -  si -  kė -  !us, svir. no du — ris

pra - si — vė — rus, už — gir -  dau

h ...į
nr

pas -  gir — dau, 

IfT

ge —. gu -  ię ku __ kuo ___ jant, _k u o --------------jant.

687



282

$
A88

Sus-var-tyk, an __ te __  te, bis-trat ptū — kau-d a  __ ma,

pa.gat-vok, m er-g e  — !c, už ma.nęs et — da _ ma,-dam a

283

Negreit

Mo -  ti — nė — te tu ma — no, šir — du — žė —. te

tu ma-.no, tai tu t u _rė ____  jai di— de—tį var—

284

Vidutiniškai

Ž—J-------*—  r f

Aš p ra_ šiau met džiau tįa __ vo mie.

už to __ ti __  mo ber —  ne_(tio). -tie.Hio)

688



285

289

Į=į Į —#---
#  !  ̂  ̂ j --

A n t c —ž c -rė_ !io ry — mo— jau r y — mo — jau,

Į ? r —1*—T—f— *— —̂-f— -̂---- j---)̂--L—Įį-į^ 4 — F— *̂ —r r * '̂ "
ant ba!—tų ran.ke—  iių ž iū -rė  — jau žiū — rė_jau.

290

J=69

A t - jo - jo  n a š -!e  --------  tis pas ma-ne mer — ge —  !ę,

4  f' p p K 'r' J' f 1 ^ 3==
no — rė — jo pa   im   t i , -  aš ne — no— riu eL(ti).

689



291

292

295

te ------ ka. ty_kiai ra.miai man mo-tu _ te- kč.(!č).

690



296

O i  t u .  s c _ n i  s c - n u - M - i į .  t u m a . n i m d a _ _  b o _ _  j a i s .

297

i r ?  r  f
*  ,  . .  ..Į.. į - - - - - - - - - - - į - - - - - -

9 ^ - 3  P  Į  -

—  K i  —  k i  —  ! i

J ?  į  F  ,  į  i

i

- P - - - - - - - P - - - - - - - - - - - - - - - - * 4 - - - - - - - - - - - - - ^ - - - - - - - L  i - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - )

k i  —  k i  —  ! i ,  ! a i  _ _  b a  _ _  k o  _ _ _  j i .

n i  i f ž i  t

§ ? H t -  Į - *  ! r  P  ^  P  J L J ,  J  J !
k u r  ! ė k - s i .  k u r  t ū p - s i .  k u r  n a k — v o  _ _ . s i .  _ v o  _ _ _  s i ?

298

309

691



310

L 72

Aš iš_dai — na — vau v i — sas dai

---  ̂ c /c/npoi/empo. . _̂_ .f  ̂( t' c?y
ics.

# į

dar vic — nos ne __dai ____

r/A t ^
į  į - +  <j-

' P r— r i r cp p p p
— na __ vau. dar vie-nos ne ___ d a i _____ na-vau.

* Nata sol* — 2 posmui
311

^  j  ). J i ^ J
dyg rū—ty_tė. dyg ž a - t io -  it. š i!_u n _g ė_ !ės  žyd.

312

f ^— .—  ̂ ^-j----------—
sc _  dė __ (ia — ma. vai — nt __ kė __ ii p^(niau)

692



313

314

Šią nak ___te ____  !ę per nak __te --------- !ę

aš mie __  ge ___ iio n e _______ mie .___  go__ jau.

315

^  3 J* į  į  į . - * !T " J  I į  į  ^  J ' i J J
P e r ta u .k c - i į  jo ___ jau, d ū -m c -ię  d ū —  mo — jau,-

— k— k— k— t^ n r - t — —  —/L J' i j i  ̂ i J '-Co— *— "— HJ__z___

ka n u -n e-š iu m c r-g u -ž ė -!e i
*-*----- *—i---------------- -------------#--------
bran-gių do-va __nė —  iių.

316

h___L

^  į  {!' į' ! t- if ^
Svie — si nak — tis mč — ne — šie — na. g ra - ži jo __ti

P P P...P
van -  dra — vo ti gra — ži jo — ti

6<X1

van-dra—vo.(ti)



318

Sau-!e _  !ė rau — do ___ na. va —ka -  ras ne __ to __  !i.

-n—'—r . n-----!-----!— T-------K . H H ^ H  r; n ; iTAs-----TY— -------n i  i t J  n ------ F ! J n  :1P* "1
u  - '

pa.ieiskma.nc. m o-tt-nė-ie . už sau.!ės na — mo ___ !ia -niodiia).

321
-

Aukš-tasdan-gus. švie.sios žvaigždės. d i—de-)ės ir ma __ žos.

Oj, „ r f- f  f  r ! ^ ^ ^—=------- .  ̂ r  p -  .
H- ^  LT j į

švie-sus ke —iias man bei'-ne.!iui jo - t i  pas pa _  ne —

323

N  į
Ža — iioį gi —  re —  !ėj iy -g to ] ian — kc —  !ej

rr t[2?

rin -ko  mer— ge __ !ė juo.das uo — ge — tęs . ge.Hesl

324

694



325

^  į  f  {

Mč — !y -  n̂ Lsai
L į — f---------------
kar — ve -  ič- !i,

- J -̂----

o kur tu !<c — !kio __  ji.

gc! -  to- na.sai ka - ro - sč-!i, o kur tu p!au__  kio_ji. - kiodji)?

326

331

4 ^ - 8  —̂J------ '

Aš už-si _ kė -  )iau ne -  dė _ !ė _ !ės ry — i[e __  !i

M . -  -  ^
-̂--- A——̂ — -J-i— —<*-----#-----

P
aš nu -  si -  prau -  siau sa -vo  ba! — tai bur __ n e __ e

333

095



334

335

337

! ' . ! ' < ! ! ! , . ; I T i - T -
Siun — tė ma — ne mo — tu — !6, siun — tė ma — ne

- e - r — — k— t--------------- ,—c---- i r ----- n ---------------  *  * ----  ̂ ro  ^ n įį p t H

t -----------  ^ 4 - ^ i-t  r y ^  '  "

šir -  de -  !ė ža ____ tion gi -  rion ne -  šu— taut-

338

696



339

ko v e i-z tl ) m a-ne  rū __  peš _  tin __gą -tinJgą)'^

341

Ant di —džio dva-re — lio rū —te-!ių  d a r-že -!is

4—*— p—^ —a-U-i— LsP ^ ---— į— L
r ū - t e — tių d ar-že  — !y a u k -s e —!io k rės -!e -!is .

342

ko nû vŷ tat, rū̂ tŷ tė— ža-Ha be^bū^da ̂  ma, ^dajma)?

697



343

kode! n c .ža -iiu o .—ji ž ie— mę va.sa __ re ___!ę, -rė-(!ę)?

345

J=7i

J ] I ' !*J! f ' r r ^
Ž a —  Ko —  je gi ------  m r -

y
!ėj

Per ši -  !c -  !i jo ____  jau, ši — !e šie - na pio — viau.

i ^  i,, ,, i J J j. B Ė
ši — io vi _  du — rė ____  !yj šie -  ne -  !j su — kroJviau)

698



348

+'=128

— Kei-kis. hro — ie __  !i, n e __ gu — tėk ir u x - si

&
kė ___ tęs ne __  slo — vėk: oi, žven.gia žven _ gia

ė
1(2. " !

čy.vas žif — ge   lis čy8 .to -io  ab —. ra — kė — !io. -keJiio)

350

nak -  te _  tę per nak -  te — tę ne -  mi -  gau,

su bro -  !e — !iu o — be — !ė ^  !ę so — di — nau.

353

— Ą.žuo-tė __ M gar.buo-ūė-h, oejsto-vė —  ki prieke-!e-(!io).

699



354

Aušt aušt- re — tė, tek sau — ie — tė per ža — lią gi —

T'

su —  ba-to j, a t-jo s  ber-ne __ !is ue __ Jė-lio j.

358

700



362

- v  * ,  į  į  ]-F— į —A r,— -------
4 --- p . -J. --- ]

R! at. d tc __v u -!ia u . ot. kas tat y ___ ra.

363

*y—į M k—TS------1-------- a---------
— ̂ ---- *!----- -̂----y-----^-------1-----Cy-i.P .g į  . - Į ------- L-k-— k— k— -------L-k— k-—

Po ber __  žy ___  na vaikš-čio-.jau vaikš.čto.jau.

369

701



371

-3-įį-*--^ f=3--n---1---  ̂ H*.  ̂ y _ _j#—r--y--7---3-- i?----  ̂ n r, _a_H--- Į-- Į---1!—.LI--^  -P—'——L -̂--Lp—--J*
ko sa __ vo mo — čiu — tos no - v t r k ___dt

373

-Svet-ki-nam m es ta __ ve. s c .s u ^ te  ja u — no __ p,

lf?l 1
ĖE

________ i'. trr-
y ? P- ? ! f

kas g) ta ,ve p a .so .d i.n o  u ž b a t .to s ta ^ k *  . tio. -tcJtio)?

375

Vidutiniškai

Pa.tenk — ta. ru -  te — te. dau.giau ne —  ža -  tiuo-si.

ttt. ja u — na mer.ge-te. dau.giau ne-dai-nuo.si. .dai.nuo—st

379

J=58

Į
Už —  te- ka sau — te -  fė ant ža -  tlų me — de __ tių.

t' ttY )

rengta , si se — su — te už sta.te.Ho eės __  U. sės-(ti)

702



380
-0. * . , . —r-m-t- tr-t—h ,r-t--r . -*  ̂  ̂  ̂ H  ̂  ̂ ! rs ! -)  ̂ ) M

Ne gaiJloa &ir- dies, se. su. ta, ne -  gai.iios šir. dies, vieš ne - !e

382

P ,w  — f— n-------įį— r-fs— h---- r—i# J -Įjt- h H---- 1__ J'___Lr__ ' \ _̂f^" įj -̂--- n n  ̂ a---O-------  -----*-----  -̂--- * *
Oi. ži __ ba x i __ bu ____ rė __ !is kaip auk_so

Į į  į - - ^ - Į
' P  ! ^  !)'l . . . -^ - .J ^  - " į " !

-̂ !__ įJ_?_-

!(k __  to __ rė __  iis. ten sto __vė ___ jo sc — na mo —

-p-įty—-------------

tu ___  !ė, ant dva — re __ iio iš ___  ė ___  jus.

383

703



384

! = 9č
.jt
^  * P' P P P P ^

Oi mo—čiu -  te mo — ti — nė -  ie sky-rei man v ie __ te ___ ię

Į — ̂ ^ -- Į--<į—
----- J----- in

Ra

ir iš-sky-rei manvic —te - lę  į di —dį var— %c ___lį.

388

Rečituojant
Vienas

r r r r r
-K a s  ma — ne, mo — t u __le, anks — tų ry — tą kels?

Visi .
į

- 4-

-P a  — ti, duk-ra, pa —  ti, p a - t i ,  duk-ra, pa — ti,

kad ne pa —ti, tai mar—ti, kad ne p a - t i ,  tai mar— ti.*

389

Ir už-krykš-tė an — te -  !ė ant ma ----- nų

^ ----- da. — mâ ne —  bėr ma — no jau. našios dūk _

re .  ̂ lės, nė mar- gO-Sios $kry __ n e__ !ė$.

* Nata skiiausLuose — 1 posmui.
704



396

^  ^"4 **
Ausk, mo — tu -  te, dro- be -  tęs.

- ! = =  
k a! -  bin^ ma — ne

r- aš jau -  na juos -  te — tęs,—

&  = ^ = ^  ^  P
f  -17#^

ge -  ri žmo- nės j sve — ti - mą ša — te _ te.

397

<!= 94

Kai aš ma — ža bu —  vau,
ma — ža n e  di ___  de —  !ė,

mar — goj vy — gėj

2.

r r. . ^
gu — !ė — da- ma, mie- go ne — no — rė —  jau, —rė-(jau).

399

—S** f  į  — ----= r : į ) it h ^  = p =
j

—Ko iiū-di,
Ko !iū-di,

^ -------- L—^—
pu .ti- nė -  !i, 
žaJias žo- !y _

ko !iū-di. 
— nė __  ii:

^ J '
Tu už.au-gai

tarp me.de — !ių, krauni žie — dus tarp ia.pc_!ių, ko iiū—di?
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400

j J  r -
—T------

J - E Į

^— — J — L j -
Oi, bo— dis bo dis ma nęs bro ___ ic ___  iis,

P  .L J j " P

r r * i t ^  t

ma no ž
.............  J  ' į ) "

a — !ių rū ___ te __ , iių,
* J .  ^
—te-(iių)

401

į į i ' .jrr r r n  i f r l  r r r
Kas tas kie. mu -  žė -  tis. kas ne kie - mu -  žė -  iis. vis ma -  ne

ap -ka! -------  bė —  įo. vis m a.ne a p .k a ! ____ bc__jo,

402

LT M ^------
/L ^ *-----------1 ^ ^„ r r  r ' nV L > ' Į/ i t

Aust auš. re __  !ė, t<̂ k sau-!e ___!ė.- jau man i?
r į/ 

d -kas

 ̂  ̂ J ! f f  ̂ P !f* P' r - ^
iš—va.žiuo   ti, dar man m -du  čia pa —bū ___  ti.

403

-S ės  ___  ki. sc __  su ___  !c. sė s -k i, jau-no ___ ji.
nic __  kas n e__  ge! ___  bes. kad tu rau-do __ ji

O įJ t*T r t L , , , t t ^ n
T y ---- !-----i n 1 n * *_!3-------  ̂  ̂  ̂ 1 ' p r  p---------1

Jau xir-gc.!ia i s u -k in .k y - t i ,  
prie dva _ re -  !io su -  sta -  ty -  ti. sc — su -  ic mic __ !a

706



406

409

J =86

\ai. kuras gė---- riau, u ^ !ia — vo jau.

- W — r = 3 ------- r n — -n T--- ^---  w
n  tt i —  1 H J '--- t

- V - -  ^  p  ;; * l į!------------ L— 6!---------"

sau jau-na mer_ge ___ !ę̂ pa.da—bo ____jau.

410
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413

J=70

$ S
Auš — ta auš _ re _!ė, te_ ka sau —  !e !ė

per mūs tė __  ve )io d i — di d v a __r e — tį

415

. Ĵ =)92

į  Ip p J ' ! p  P P !P P P ' ! * Ę p  ^ ' !
Tris die-nas,tris nak-tis per g i- r ią ė  — jau, k e t-v ir -to jn a k -

p r ' p p p
te -  iėj gi -  rioj nak.vo — jau, rid ri —!ia, rid̂  r i - i ia ,  nd

r i . i ia  iia )ia, ket— virJoj nak-tcJė j g i-r io jn a k jvo — jau.

416

^4 , ]4-  ̂J ^ L $ ---------- J----------^rrtr^Lf——̂
-K o , m er-gy-tc, !iū ----- di, ko taipgrau.džiai ver —  ki,

r i - r j - i - r  i
t'- !1)2.

& — įJ J :U — į — ------- U

kam nu.iei -  dai bai.tas ran.kas ant sa .vo ke —. !e_!m, -)e-(tių)?
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418

Oi, aš ke.ie-tiu va.žiajvau \ va.žia.vau, kaipžie-de.liu ri-ta-vaų.

419

420

Andante
k M h----- hr-t -̂ ------------- ;------- , ' i k "  h--------- - ^ r - T-̂----r-3-?—H. 7̂—1---- ........... k-----------------  1U  r- Į. į* 1 t

r ---------  ̂ r  a r  Jtu   ̂ M a ___ r _ r 1 ' *  _________ J _____t?___

Be.auš.tan-ti au š -re  —  lė, be-teJ^an-ti sau — . !e __!c

—n r  r H M sJ )_)1 ____— L_ k__n J ' __n o. !; t t ^ t i t s t ^  ̂  ̂ t t t ) ^ ** ^ ^ _E______ *u
* ^ H ' " ' - H —

Kelk, s e -s e -rė_ le. ma.no vieš.ne — le. ar dar tu n 'iš-m ie-go — jai?

Ŷ ai. kad aš au -----  gau pas mo_ti ___ nė ____ !ę,
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422
Gyviau

h----------------- į*---------- a--------

-O i a

^ i t

P—J
i ait die

 ̂ ^ f  i J Ė E E į
__ v u -!ia u . kaip aš bū

--- J-----------
siu.

^ r  f : —

sa — vo a — ny __  tė __ !ci kaip j ____  tik-(siu)?

423

425

r "r;* "=
— ^ — j ----- n

§ > s Į J  P P =
P ar__ve — ža s 

--
 

!
? 

&
 

'

^ ^ ----
par — dun ____

: P t*..—
di-na,

- į = ------ !
4  ^ P * į f  L ^ F = t — J-------

jos ba! _tą 6ar — ve — par — girgž —  di _  na

426
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427

Dė-kuisvo-ėiat už p y -ra -g ą . ! c - ! i^ jė - le i  už p y -ra -g ą .

429

Lėtai

Oi žir  — ge žir  _  gc __  ii, ž i r - g c  j u o d - b ė __ re —  ii.

Įl2. ^O.t, ! 1 i I !-,—------- rr—--- -r—n —r "P t f f * ^U—t̂ h-i— T ' !--H

1

oi, ko m i - s i - ž v c n  _  gei v ė - ! a i v a - k a — rė — iv _ _ r ė_ iy?

430

į  į  į 'JT
----

-Oi tu, k ie__v e ___  ii, ža-iia -8 i8  me __de —  ii,
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432

Vidutiniškai
J. J J — įP-J.1Į-J— J— J— ----- J— r-J—j— ^

r i f rf  i ' f  f
—Vai tu, kt*egž __  du -----  te, tu. ia — kū —  nė —  !e.

N  ' N  į N į
o ką gir __ dė __  jai be_ ia—kio__ da __ma?

433

J =78

K a r__ v e -tė __ii m ė— ly -n a s , tėk į jū — res

#
ma — re — ies iėk į jū __ t*es m a -t*e -ie s .

436

t L ' *' l-J* ^
Oi, ko dėi man ne — ger — ti. ko-dėi man ne __ u — iio -t i?

437

J=112

Ir at —iė^.kė paukš-tu-tė. nuom a-r&_iių  m a -ž u -tė ,

čiui —bė_jo u i— ttė_jo, O— be —!ė_!ėj tu—pt'_jo.
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438

J=P6

ke!-da-mas. p rovar-tc . ei -  da-mas.

Altegro moderato

-Paukš-tu — te t

___

akš-tu — te. kur šią nakt ilak _- vo __  jai ̂

#   ̂ H --------- ^--- L y  j '— iJ r  ^  ̂* *-*P—k- Lf'—'< 1̂.....J "
-Nak — vo — jau gu -  !ė_ jąu vyš. n e  - !ių so _ de ___ )y

440

-Ko ūU-tiū^dai. ber_ne -  ii, ko nu-iiū-dai. jau —  na.sis,
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442

Ar aš ne-sa-kiau tau, se —  sy— tė — !e:

neik per !i_nų tau— k c -! į. ža.iių  ! i-m i !a u _ k c - ! i

444

Neskubant

J f - j .  Įj j Į j i  f f n  J J r
^  — oa ve — ja ge! -  to — na ka — se   !ę,

žars — to bars — to ž a _iią ___ ja rū — te-(!ę)

445

karp u ž — dė-jau ant ^ a l— ve.!ės-kaip auk-se-lio  žie— das

448

Greitai
 ̂ ]̂S'̂ r  ̂ [J U



449

450

^ = r ? H r ^
Po vyš^nių so __  dą vaikš __ čio jau,

f - A .  i r C
sa) —  džias uo —  ge ___ !es ieš __  ko ____ jau.

451

Už -  ug-džiau dūk — re-tę. už -  ug-džiauvai — ku.tj ant di-džių

var — gų. ant rū-pes — tė — Hu. ant gai-!ių  a __ 6 a — rė-(!iqį

453

gį! į   ̂ į  ,  ) 1̂ '  ̂ ^ . !
X

Kas m ū -s ų  mar __  te-iei

) ^
per __  !e— !ius

r P f J
bė __  rė.

čiu — te -  h . Čiu — tu čiu -  te — !a. čiu -  tu tė?
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457

J=63

J'=146

Bro-!e-!i mu.sų, t'ai-te.iim ū-sų,
b j . L h . b į

Fiirkaismecge-lę trejus me.te.lius.

462

J*= no
P -̂----y —̂n—- ^ P ^ ^ _J---p. / J L' _D_____*1__̂z__
^  -S-P—t—^ LLU----^ r f' į ^=F-----^

Pirš — ly pirš -  iŷ  ka-lės Me __ žu ^ vi, pir _  šai

c n ,  ,  - 1 ^ r, " V " Į č r , į  ^ __J__^__:

1 ?  p L į - Į — J
4 U__H__t —3

p p p - p - -
gy-rei mū- sų se — s u -te i: sa-kei viš-tų pen.kio-. Ii -  ka,

p p į  p-4.
ogaid.žiu-kas še-šio-iik-tas. O kad aš nu^ė-jau, n ie-.koge,ro

----------- 1 k - k- i , k k k ̂ 1 T̂ T Ė_ii_u_n-72Į—M—*—F—:— i â â a  ̂ r. ' * * *  ̂ *
'y   ̂ i  "

ne-.raidau: ra-dauvie-ną viš— čiu-kę ir tą pa-čią ma.žiu-kę.

467
9̂0

P 'P .H : P  p I r '^ 'p  P p ! P P p ' p - ' b )
Sve.tijnosša-ic.Įės nf-siauntbro.ie.iiai, o k .liū .liliū J i. nesiaujiibro.lc.iiiai)
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468

^ ^  3- /  j - = t ^ j i - . — "Js į  f -
- r  į  6 - -f —— ^ ts

Su —  ga-vau # uo —  dą iš __  vi -  riau puo ___ dą. —

A—!____________________ ___ *____________ t___________________ ^
^ ......... - A  .  ]

svo —  tu -ka i
- — — f — ^
jūs ma-no.

------------ f ---------- '
ar dar jums ne_ga—na?

472

su — ė _  dėl su — ri — jot kiau — !ę su par — šu.

473

J = 80

-JP K i ^  < r , = H ^ — Į  r  .  — iF
-

"

-.į s
 1 

'-

1

T
 

s

ijrs 
< = <

! r— d e — !e, t?u t?

L -  4 = -------------

m. tai tau.

, 1'- ^  !

' ' ' = į - r
a u -g i-n a i  d u k -re -!ę  ne sau. no sau. ne sau
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474

Patęsiant

sc— n o _  jo d v a _ r c _ ! y  b e r_  žai a u _ g a .

475

y  p 3 - j j  . . . .
&  x  r r  r  -{

— Ko vei'- 

-4 -# — , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - ,

ki. mer__ ĮU —^ ŽČ — te.

L - Į - - - - - - - - - - - - - - - - -^ - - - - - - - ,

ko \*er_

r  : 3 = = —#-------
t .... — T -

ii !ir  M  ra_mus

^  .....JT------A ' J I r  * !JŪ2___ —U___

dva — re — !is. ar ne mei — !us ber_ B
 ̂ ! 

c — !is?

476

.' = 58

p P  ̂ f - lp į f  p p <-'..įĘ ]" P P P
A u -g in m o -č iu -. tė vie-na sauduk-re -tę , dūk — re -  ię vien —

"F--- # ^— g-^-
^  f "

tu r_tė tę.

1 p p ' ^ '-tįĮ=
— Dė-kui.mo-čiu -  te,

— ?—rr

^  P
dė.kui, š ir-dc— !e.

^-p -L=J--4^-p- f —^--P- 'E J  r - f -3
aš pri-vaikš -čio -  jau dic —n u —žėj po i !
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477

J=96

478

Gyviau

Kai už — 3i — kė —  !iau, pa — si -  žag__ sė ___ jau,

^ T į= e
kas m a -n e m* __ ne jo, — nė-ljo)**

481

Moderato
J *  HT J H *  *. *T

Mį A n T n f y  *  n r  ^TP 4 Į/ /  ^ ^ P P ^ ^ ___  __ L/___ t_ r
V   ̂  ̂ Į į

^ i .  nie — kur n ė - r a

- P - K ----------  ,  k , - . — i-------- f—

to -k io  dva— r u — žtį - ! t o ,

l p 8  ^ r  į  į j .  ) 9 < ------- te .-P  ^ - į < U — !
kaip pas ma-no tė —  ve — ij. katp pas ma-no tė __  ve.(ij)
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482

J =48
jįb k Į a ^ n =----! ! ̂ f, a '  ̂ !

'  p—y—t^-P— ' L̂ -p-----
Vai tu, sau ___ !e sau__ !iu __ !c, vai tu, sau__

I f Į į T 1 n * T y ! * * *  J J----- n *  t
- v — t^ — P------------- --------------9!— p!— ^ — p— !---------------- tJ-------------------- U

te sau-Hu _ )c, ko-dė! aukš _ tai vaikš — čio __  įi?

468

720



489

%yį
H4

Nie kas m a -n ę s  tai ne ___ ži __ no, ko

A d it !t/ /  t v kJr 4 J -Aį_iL ^  _S__aJ__Ji__ J * n n
L- -̂------- J— — t̂ — P— ------------ #

aš b ė _ d a  _ vo __  ju. ko aš bė_da __vo ___  įn.

492

$ ELi f  r-
\&i tė —VĮ! ma __ no. tė _ v u -ti š ir __ de __ !e.

-%U).6K  ̂ r ^ r---- #— ]p r — P-J 8 *L*J' p=2=
že-nyk ma —  ne jau-ną nors šj ru __ de — nė— !j.

nors šį ru —  de ------ uė -  H su jau __ na mer_ ge -  te!

495

Gana !ėtai
J i  J *  r{ *

— ^ ^  ^  ) . - . Į į - į H į . .

Kam va-kajras. kam 

rC , r  r a ----------------- 1—1— t

va-ka.ras. o man vn k a - r ė

^  , n --------------------^ — t

tis

!fY  !'! /T\

4 ^  !t- 3
kam pu i-k ios ios . b a -g o - tą s io s ,  o maD s i.ra  — tė __ !ės, ^-tė jtės)
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498

Ei — sim, se __  su — te, naes ker— mo —  šč — !in,

--------1 [ f  -!
[h  ^ t

! r - r - J - J L 4 f . . - ! ... * . . u
mes k e r__ mo -  šė- !in pa-u  — !io — da.mos __da.mos

500

V id u t in iš k a i

 ̂ p
Oi per im t __ žy ___ ttą pet ą — žuo — ly ------  na

*T r ------- ' '  i  ! . t

(Įpį !: J
----- *-------------------------------

te — kn s t r e — vt u po ic -pe-(lė)

501

M n - t ----- ------ ^ ^ — r— ^ ^ —Jr r\ \  ] ! 1-fk—?— ±)— i*t— a**  ̂ -̂--- )— J__HJ_#___4—#-----#

Ša -  !ia kc -  !io vieš -  kc -  !ė -  iio mic.žiai ru.giai Ttoks __ ta.

4  J ' J ' J J 1 J  Į  į  į = i

k in u -s i-n c - jo  sū-nus tė —vą k a k ta  mat* — čia.

502

$
= 156

To — v c -! io  d v a - to lis aukš-tat s t 0 — VO

siū — Pa — vo t ie — p c _  tč p a - t i  be ve_ jo
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503

—rr—f—8 P .p ^ -J--- —-S— — —Ji—
Oi. pa-kc —  !o —  jc . ža-iias ru __ tų d ar__ žc ___  )is.

r * " . rvV-.'.— U : - - ,3=
ta — mc dar — že —  !y mer— gc — lė varg__  d ie __ nė-(!ė).

505

Vidutiniškai

 ̂ 8 --------- -̂---Į'-k' P ^ ^
Nuo pu — ti —  nė -----  !io, nuo ser- muks__ ne __  iio

4 ^
Į = ^

r*- i )

E į '  '-P.
rau — do — nos pa ------ g' — rė —  !ės -  rė-(iės).

506

so —dai rau— do— na —  vo. nuo to vy -----  ro

da -------- -------- mas, so_de — !y aug___L da-(mas)?
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508

^ L 5  h -  į r -  .  .. - ^  ..... h k 1

Iš ma — žu — mč __ !ės be r

-- 
4

 Į

 ̂
c1

Ih
. ^

 !

^
 

§

!- i t  J=3 į  _h 3 J ^ " t "
1'. I! '-  t

. ' ^ i  k -lt*t _̂!O ^ į  1
' O  ^  .....

tai aš p a _ p ra - tu s  v a r - g c - ! j  v a rg ___  ti. varg —ti.

510

J = 6 0

h -t ---------------------- -̂-------1
y  ^  ^— — L— ^—

Oi. rūs ___  ti
t * '"  - *

rūs ___  t i

L-JJ----- J—

ma — na * š i r __

511

Vidutiniškai

krin.ta by —  ra jo uo-ge — !ės van __ de __nin.

512

Vidutiniškai/t įį ^  _,—T*----------------- ̂ ' įJ \ f 'n ^lll 4 - JJ_____ 17 ^___a- v — ^
Oi, ne ____  ku -  knok. ge — gu ___  žė — ie. anks__

U. oi

t  ̂ J
ne __ sa-kyk. kad nak __  te-!ės ma_ža
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513

J = 96

Ant kaLn c— !io, ant a u k š -to — jo. pa _ ne.!ė vaikš_

 ̂ J 7̂.'. f- !!f f'*r r= J —e
čio ------ jo, pa —  ne -  !ė vaikė __čio-(jo)

514

J = 72

neipatsge—ria a-rieLkė—  !ės, nei man .jau.nai duo — da.
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517

$
Dolente

Ma —no ber —  ne ___ !is kar— čia-moj ge ___  ria.
na -  mo pa —  rė ___ ,įęs, vis ma -  ne ba ___ ra —

A l t  4 ______________________________________________ _____________________________________
J --------------- #  - ----------------------- * --------------a -----------—Į ---------

- & - - 1 ^  P U !
Ei  ------  siu.

J --------------- Į*— L 1 _ L — [-— ų -------------- — -

ei __  siu kc — liu verk __  da ___  m a.

i* . 112- 1
V  t* . i f  ^  ____ -__ 1n Į ^  ^  ^ į <

f?r\ r { f ! ^ t r ĮJ !
VjZ______ J r J _____ ! J____ ! 1

pa -  sis - si(Ų —  siu tė —  ve —  iiui, -  siu t ė __ ve.(iiu i)

519

Vidutiniškai r*'V ii* ^/T ū J_E_n a
Pas mo -  ti _ nė __ !ę va — !ią tu __ !*ė — jau.

ko-!et no — !*ė —  jau, to—!ei gu _ !ė —  jau. _!ė-ijau)

520

j"=144
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521

—#-------^— —)
P U = Ė = 5 i - - į = į =V  . ^  

Z a __iioj gi rioj ii

1

! tai gra—žus me —

i— . ^ k k"Tr *--- *---------P * * ' t ̂ n__  _&__ H _^ ^  n
de ___ iis, tai gra— žus m e __d e -------- !is

522

J = 82

§  4 į  į  .p. r į ^ !f  J «!L_jj—jj—̂------
Dav d te-vu-Us da __ !ią, o m o-čiu-tė va — tią.

1t'- ,r  ̂ -  į
t J J r---- L-#̂--- *—i-gl----- u

tihne-da-vė mandie-vu-!is ra-zum.no ber— ne _ tio. -ne-(lio)

525

J = 78

526

 ̂ Pirmoji šios melodijos dalis 4, 8, 12, 16 posmuose kartojama nauju tekstu
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527

.' = 82

3E
O -ž ia  g i - r p - t ė .  ū —žia ža -!io  —ji. ka nė_m

kir-tė  --------  jp_!io  ka nė-ra k i r - t ė  ___  jė-(!iol

528

J=!04

3įįEE-įEE
U — žu m a ^ -re -h ų . už du __ no-- j ė — !ių naš-te -!ė

----- P r !4U r r :--- -------- !
gai — Hai ver __  kia. u a š -!e -!ė gai __ Ha! ver-(kia)

529

f, f - *r*'*"'..į
=ė- P" P

P a-te ikat — ne __ h pa-te! kto— ne _ M ten ša i-tas

^  i L_r p r i  :-= į
!is ten g!-!us Du —  M — p ----- te
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531

J = M8

į - į  į ^ l H L l į į į .19 Į J  J - l ) 7g Ę Ę
De-ga ug.m& už e __  že —  rų. de-ga ug- nis

<&' r P ** *  ̂ - J
už e _ že __ rų. aš oe_re-giu už a —  čaJių)

535

p  f  ?  ? i - į -  j  - i
B p  p  _ į _ P

A u -g o  iie —

n t r '  - j ^ — " i

p c — !ė

<J < *  - į -

ž a — i i a - į a m go —  juj-

J  - - 3
L į — P p  1

ž a — tia-jam g ra -ž ia - įa m , pa— čiam vi — du — rv

538

^=!38

539

kė si — t*a — tč -  !c, š!ūž — be -  iėu ei — da —ma, ver--ma
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54i

J = 88
------------- tL -

J
Oi,

#
pū — tė

S)
'g. 

-

!au -  kų /ė __

- j , ^  r i

je —  iis.

j  į  j  -^ ------J--------— LJ-----------------  ̂ ^  j ----------- "
oi, mu -  §ė ba — rė ma -  no b e i __ne ___  !is.

542

į

1$ m a_ žu_ mė__ !ės be mo —  ti — nė —  !ės

* - ^ ^

ma_ža p ri-pra-tus var g ū - ! į  vargti, v a i-g c — ^varg-(ti).

^ - K  , k k I -T 3
, , ^

Š j i

Y^Lkiama-žas 

p t

vai-kas, ver-kia, ant ka.po sė-dė__dajmas),

^ 3 ^  *̂*3̂ *1 ^

** ^ r  y ' ^ J' J ^  o  ! v  j  j  n
ant kaipo sė-dė-da-mas, mo__tu.!ę bu-d!n-da-(mas)

, h i?- !

Ge.gu-ty.tė už-ku.ka.vo. manvar.ge.ii iš-ro-ka-vo, iš -ro -k a - tv o ) .
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548

A u š _ ta  H n š - r c _ ! c kaip g e - ) u m ^ .b ė _ t ė ,

R ū .p i-n a -s i  m o -t i-n č - tė . r ū - p t .n a .s i  scn.ga!-vė.!ė

Ptjf P j' 12 f J t! p f į/ Ė g
k u r iš t e is - t id u k — re _ !ę; kuriš-!eis — tidnk _ M3— !ę

551

M esdubro -tiu  b ro -!e -!iu . mes be.S!e.doj sė-dė-įom .

-u,h -------.Ai  ̂  ̂  ̂ i "-------- n n *  ̂ H n n--------- nJįnJį___________E______ J__/ _ L/ U E i TJ n - t
v  I t — ' L-r------ K----- -------------^

!)t (H. (M O! (M. mes beste doj sc -dc .jo m

pa_!ei _ do k u r— tus po ž a -h a s g i  — rias
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553

į !30

§  s -" E = r^ -

554

A n -ta k a t .n o  ŽL-tia tie -p a ,- kad aš pa-ki!s.č:au!

Pas su -s ie -d ą  gra-ži m er-g a ,- kad aš ją  pa-im.čiau!

556

Iš.jo-jo ri.c ie .rė— !is ant vai.ne.tės  ̂ va — ja — vo.(ti)

* Natos skliaustuose — kitiems posmams

į=MO
557

J =84
AJ J IMtJį [=Į

$

Oi. pa — ke _ tė __ je pa -  vieš — ke _ tė — je.

j
P G t?  G g

ot ten iš — s t a - t y - t a nau -  }a kar -  čia mė (tė)
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559
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[Lĵ— t!
-ve-(!is).

735



604

Gar ny, gar. ny. ga ga ga, ta _ vo pa -  t! ra _ ga - na

605

Vįr

Etk, o . že H, vau de.nw va n de.nto. Pik to vi! ko ne -  bijok

606

T u . r t  bo ba

607

į  h  ̂ F— tJ ^  ^  I T *  V  " h " *— — #— '  ^  a
— J— E—

Aš et — nu

T &  h  į l K  į " - ?

! ^  M- p . CL
ke -  !e -  !iu, ra - gu dan.gų 

harz.da ke -lią

1 h f, P,

rėž — da.mas, 
š!uo — da.mas

f  ^ ^ ^ )

Su. si t! kau die — du !ių pu!-ką Aš die.duJiams !a.bą ry.tą ,
man dip.duJiat po ke.pu-rę.

608

^  L J --------------^  J - -
*  ^ ^ -------

vei vei, džium džium, o _ žiu — ką tu r— gun.

736



612

Vidutiniškai
---------LJ *— L

Žvirb __ !i, žvirb __ H! -O ko, ko? -Ką be—

AHegretto
—r —o—n— n—n—* ------- n—n------ras—̂----------n  ̂ A ^ ^  ^ a

^—r —[ "7"rr t y—t*------- i ----- r*a ' n F------- ) ) a - t ^  !
4 - r  K [ *  Į /  [ = = ! ^ K į /  K ' K K K f ^

Va, ir pa.da.rė žvirblis vc.seJią. o koko.kiki ki.žvir.biisvc.sc.iia

614

Du g a i-d u -ku , du g a i-d u -k u  ba!-tus žir-nius kū __ iė,

dvi v iš - te - ! i ,  dvi v iš -tc — ii į m a - lu -n ą  ve __ žė.

616

$ P r  P'
-Pe— iė — da p e_ !ė ___ da, vir-šuj med-žių sc —  d i-

ĮE Pi
b a .ra  ta -v e  vi —sospaukš.tčs, ką ne-gra.žiai gic ___di.

p t / i p c C' r- Įf' p
b a -ra  ta -v e  vi —sospaukš.tčs. ką ne-gra-žiai gic.(di)

47 Lietuvių tautosaka 737



617

618

619

Iš __ ė — jo
iš — ė — jo

4 4  J į  į  !

U t  <f* į  i
tė __ ve -  lis
m o -t i -n ė - !ė

= = ^ į = ^ )
į miš ------  ką,
į miš ___  ką,

J į  į  4  į  į  į  !
iš __ ė — jo

i *  j j< į  i

U  į į i
tė __  ve -  !is,

į  į  į  h
r į ?- 'P į į į=!
iš __ ė — jo m o - t i - n ė - iė .

, j j , j ,
iš ___ ė — jo

4 4  j - - į -
vi —si vai-kai

'r r 'r
į miš ___  ką.

738



620

k k t L n* Į -  ^ T * w -  ! ! jn ĮT! \ T Į  T----- !----- !— n---<r __ )___ )__ D__J___  J____ E - l -_H *  *  J__J t___ ___ H*_H į '  t
L- -̂----------------------

-K u r .  tu bu-vai, kiš-ke! ma-no? -Me! __  ny-čioj, po-nu! ma_no.

P v  h h k k i! k k k k , k k  ̂ L ,r—k—k—k— —a

ta—ku ta -k u J  ta - !a  !a-ku, me! __  ny-čioj, po-nu! ma —ne

625
/\ d_______________________ _______

j į - į . ą  k j-------- S-------Į ------- * -------
<y s į  į  ^

P!au-kė žat _ se __  K

+ - P - P  į  i

į per e __ že __- rė —  !į.

___ ___ h  H '  1

^ -  4 ^  -  -"P f  *
gir gir gir. gar gar gar.

<* ^  ^  ' J --------- .
per e -  že _ rė __  !

M ' J . -

h -rė.()j)

628

Moderato

Maciau 
ga !e

Allcgro

tna.čiau 
tau ko

kuku.tį, kiaušinėli tu.pin.tį, mau.si-ne-H d e-dan  —  tį.

A šk iau -š i - rų  
Aš ban-de -  !ę 
Aš par-še -  !į 
A š k a i - t e - l į

mo-čiu-tei-
k iau-!e -te i-
v i ! -ke -! iu i -
tė -v e - ! iu i -

man mo-čiu - tė 
mankiau. !e -  lė 
man vi! -  ke -!is 
man tė -v e - l is

ban-de—!p 
p a r -š e -1} 
k a i - ! e - ! į  
kar-ve-!ę.

739



629

§
Iš __ bėg iš __ bėg pe _ iė iš miš — ko

# 1 p------- —----------n

^'1
T a  po -  ič tą grū -  dą pu _  siau kan -  do.

* Daina formulinė. Po kiekvieno posmo, dainuojant naują tekstą, kar
tojami 5 ir 6 taktai
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S U T R U M P I N I M A I

apylinkė
apskritis
J. B e n d o r i u s ,  Aušrelei beauštant, Vilnius, 1960 
T. Br az ys ,  Mūsų dainelės, I—11, Vilnius, 1918 
bažnytkaimis
J. Č i u r l i o n y t ė ,  Lietuvių liaudies dainos, Vilnius, 1955
dvaras
gubernija
J. G u d a v i č i u s ,  Žemaitiškos dainos, Tilžė, 1912
A. J u š k a ,  Lietuviškos dainos, I—III, Vilnius, 1954
A. Juš ka ,  Lietuviškos svotbinės dainos, I—II, Vilnius, 1955
V. K r ė v ė-M i c k e v i č i u s ,  Dainavos krašto liaudies dainos,
Kaunas, 1924
kaimas
kolūkis
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai, esantieji LTSR 
Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institute 
LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto lie
tuvių tautosakos rankraštynas
LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto lie
tuvių tautosakos rankraštyno fonoteka 
Lietuvių tautosakos rinktinė, Vilnius, 1954
A. R. N i e m i  ir A. S a b a l i a u s k a s ,  Lietuvių dainos ir gies
mės šiaurrytinėje Lietuvoje, Ryga, 1911 
pavietas
J. P a k a l n i š k i s  (A. B r u o ž i s), Klaipėdiškių dainos, Vilnius, 
1908
fonografo plokštelė
M. P e t r a u s k a s ,  Lietuviškos dainos, Boston, 1922
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prp. — parapija,
RB — P. R u h i g, Betrachtung der littauischen Sprache, Konigsberg, 1745 
RD — L. Rėza,  Lietuvių liaudies dainos, I, Vilnius, 1958 
ra j. — rajonas
rėd. — rėdyba
SDŽ — S. S t a n e v i č i u s ,  Dainos Žemaičių, Vilnius, 1954 
SG — A. S a b a l i a u s k a s ,  Lietuvių dainų ir giesmių gaidos, Helsinki, 

1916
SIS — Z. S l a v i ū n a s ,  Sutartinės, I—III, Vilnius, 1958—1959 
ŠDD — S. Š i mkus ,  Dainų dainorėlis, Kaunas, 1919
ŠLD — S. Š i mk u s ,  Lietuvių liaudies dainos, I—V, Kaunas, 1936—1937
TD — „Tautosakos darbai", V, Kaunas, 1938
T2 — „Tauta ir žodis", III, Kaunas, 1925
vis. — valsčius
vnk. — vienkiemis

Ž E NKL Ų P A A I Š K I N I M A I

* — — žvaigždutė prieš dainos numerį rodo, kad daina turi melodiją, kuri
spausdinama knygos pabaigoje.

** — — dvi žvaigždutės prieš dainos numerį rodo, kad šis tekstas melodijos 
neturi,— spausdinamoji melodija imama iš kito šios dainos varianto. 

* — ši žvaigždutė yra vartojama sutartinėse trejinėse. Ji yra žymima 
virš gaidų penklinės ir rodo vietą, nuo kurios įstoja dainuoti sekan
tis dainininkas.



P A A I Š K I N I M A I

DARBO D A I N O S  

ARIMO DAINOS

1. A š i š d a i n a v a u .  — Užrašyta Kalnėnų km., Liubavo vis., Marijam

polės aps., iš Vinco Kazimiersko, 75 m. Tekstą užrašė Z. Slaviūnas 1938 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 1535(7), melodija 
LTR 2953(127), LTR pi. 922(1).

Dainininko pastaba: „Ariant, darbo metu, dainuoja. Smagu, taip greitai 
nenusibosta, žingsnį taiko prie dainos (dvi ketvirtaini ant vieno žingsnio). 
Ir arkliai, kai įpranta, tai gražiau eina, nesiblaško, nes netąsomi žengia 
ir žengia".

2. Oi, k a d  t u r ė t a  u. — Užrašyta Nemajūnų km., Šventežerio vis., 
Seinų aps., iš Onos Grėbliūnienės, 61 m. Užrašė V. Grėbliūnas 1932 m. Tekstas 

LTR 447(71).
3. Oi, s k a u d a  s k a u d a .  — Užrašyta Joginiškių km., Naumiesčio pav., 

Suvalkų rėd., iš M. Levišauskaitės. Užrašė A. Petraitis 1912 m. Tekstas 

LMD 1 790(8).
4. V a g e l ę  a r i a u .  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio vis., Šakių 

aps., iš Agotos Mozūraitytės-Kazlauskienės, 63 m. Užrašė J. Kazlauskas 1945 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2480(1).

5. Š o n e  k e l i o  v i e š k e l ė l i o . — Užrašyta Avižių km., Dusetų prp., 
Zarasų aps., iš Elenos Galinienės, 43 m. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. Tekstas 

LTR 9a(230).
6. A rė  b e r n a s  d i r v e l e s .  — Užrašyta Perlojoje iš Reginos Baub

lytės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(788).
7. Oi, p as m a r e l e s  ant  k r a n t e l i o .  — Užrašyta Krūminių km., 

Valkininkų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Marijos Zabarauskienės, 60 m. Tekstą 

užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(36).
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SlENAPIUTĖS DAINOS

8. R a t i l ė l i  r a t i l ė l i .  — Sutartinė keturinė. Užrašyta 1939 m. Ra- 
dišių km., Jūžintų vis., Rokiškio aps., iš Karoliuos Gudaitės-Statulevičienės, 
85 m. Dainininkė augo ir dainas išmoko Rageliuose, Rokiškio vis. Melodiją 
iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 2108(32), melodija LTR 
2872(122), LTR pi. 1150(5).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, grėbiant šieną.
9. E in  b r o l e l i s  p e r  l a n k e l ę .  — Užrašyta Mickiškės km., Kur

šėnų ra j., iš Ievos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., kilusios ir dainas išmo
kusios Jiezno vis. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 1955 m. 
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos 
metu. Tekstas ir melodija LTR 2938(176).

10. P i o v ė  l a n k o j  š i e n ą .  — Užrašyta Vitsodžio bžk., Šaukėnų vis., 
Šiaulių aps., iš Mečislovo Virmausko, 39 m. Tekstą užrašė P. Mockaitis 
1936 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 943(3), 
melodija LTR 2841(61), LTR pi. 523(1).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama šienaujant.
11. M an d a l g e l ė  v i e n o  p l i e n o . — Užrašyta Vilniuje iš Vero

nikos Petrulienės, 81 m., kilusios iš Didžprūdžių km., Kupiškio vis., Pane
vėžio aps. Užrašė J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2579(11).

Dainininkės pastaba: ,,Šienapiūtės daina".
12. Ei ki m,  b r o l i a i ,  š i e n o  p i a u t i . — Užrašyta Pamolainių vnk., 

Panevėžio vis. ir aps., iš Elzės Valentinavičiūtės, 27 m. Užrašė P. Valentina- 
vičiūtė 1932 m. Tekstas LTR 341(222).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „vyrų valiavimas".
13. P a r v e s  b r o l i s .  — Užrašyta Kriaunių km., Antnemunio vis., 

Alytaus aps., iš Ievos Kavaliauskienės, 60 m. Užrašė J. Kavaliauskas 1932 m. 
Tekstas LTR 319(191).

14. P i o v i a u  š i e n ą .  — Užrašyta Zarasų aps. Tekstą užrašė A. 2uke- 
lytė 1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 677(13), 
melodija LTR 2586(13), LTR pi. 85(7).

15. P a n e d ė l i o  d i e n ą .  — Užrašyta Biržuose iš Elžbietos Rabašaus- 
kienės, 74 m. Užrašė A. Ražanskas 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 900(8).

16. P e n k i  b r o l e l i a i  l a n k o j  š i e n ą  p i o v ė .  — Užrašyta Sei
nuose iš Teresės Matusevičienės. Užrašė P. Bieliauskas 1935 m. Tekstas ir me
lodija LTR 2395(10).

17. P a s ė j a u  d o b i l ą .  — Sutartinė trejinė. Užrašyta Smilgių km., Ku
piškio vis., Panevėžio aps., iš Onos Mažeikienės, 76 m. Užrašė B. Buračas 
1935 m. Tekstas LTR 967(13).

Dainininkės pastaba: „Rugiapiūtės nuobaigose dainuoja šią dainelę, ir šie- 
napiūtėj, iš lauko einant, dainuoja".

Sutartinės trejinės turi dvi melodijas, kurios dainuojamos kanoniniu bū
du, iš eilės įstojant trims dainininkams arba trims dainininkų grupėms.

Dainuojama tokiu būdu: pirmajam dainininkui išdainavus pirmąją melo
diją (iki žvaigždutės), prisijungia antrasis dainininkas su pirmąja melodija,
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ir juodu dainuoja kartu — pirmasis dainininkas antrąją melodiją, antrasis — 
pirmąją. Pirmajam dainininkui baigus dainuoti, tokiu pat būdu jį pavaduoja 
trečiasis, o pirmasis ilsisi. Baigus dainuoti antrajam, įstoja pirmasis ir t. t.

Plačiau apie sutartines ir jų dainavimo būdus žr. SIS I, p. 40—140; CLD, 
p. 514—516.

18. B u v o  mū s ų ,  s a d u l a .  — Sutartinė keturinė. Užrašyta Šutonių 
km., Ignalinos vis., Švenčionių aps., iš Liudmilos Varaneckienės, 90 m. Užrašė 
E. Karaliūtė 1949 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspe
dicijos metu. Tekstas LTR 2750(878).

19. Ž a l i o j e  l a n k e l ė j .  — Užrašyta Kunigiškių km., Palangos vis., 
Kretingos aps., iš Benienės, 49 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. Tekstas ir melo
dija LTR 891(69).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai šienapiūtės daina.
20 . N u 1 i j o l i e t u s .  — Užrašyta „Jaunosios gvardijos" kol., Rūdiš

kių apyl., Trakų raj., iš Reginos Zaleckienės, 70 m. Užrašė E. Karaliūtė 1952 m. 
Tekstas LTR 2885(235). Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Me
lodija pateikiama kito šios dainos varianto — LTR 1031(13), užrašyto J. Jurgos 
1936 m. Krūminių km., Valkininkų prp., Vilniaus—Trakų aps.

2 1 . D a i n o j, e i s i m,  b r o l i a i .  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. 
paaiškinimą). Spausdinama iš NS, 66 nr., melodija — iš SG, 511 nr.

22 . Oi, t o l i  t o l i ,  l a b a i  t o l i .  — Užrašyta Kietaviškių vis., Tra
k ų  aps., iš Michalinos Gudelytės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(40).

23 . Gi e d a  g a i d e l i a i  a n k s t ų  r y t e l į .  — Užrašyta Guobinių km.. 
Leipalingio vis., Seinų aps., iš Antosės Balčiūtės, 28 m., ir Marės Balčiūtės, 
26 m. Tekstą užrašė A. Navarackas 1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo 
V. Serbentą. Tekstas LTR 652(38), melodija LTR 2576(49), LTR pi. 108(7).

Šią dainą harmonizavo T. Brazys (žr. BMD I, 8 nr.).
2 4 . Du b r o l i u k a i  k u n i g a i .  — Užrašyta Druskininkų km., Merki

nės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(173).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus („Mūsų dainos", Kaunas, 1921, 15 nr.).
2 5 . A u g i n  t ė v a s  du s ū n e l i u s .  — Užrašyta Švobiškyje, Biržų aps. 

Užrašė P. Lapienė 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 647(46).
26 . Oi, d a u g e l  d a u g e l .  — Užrašyta Kreivėnų km., Andriejavo vis., 

Suvalkų aps., iš Katrės Kraužlienės, 70 m. Užrašė P. Jankauskas 1934 m. Teks
tas ir melodija LMD III 208(14).

27. Ž a l i o j  g i r e l ė j .  — Užrašyta Mickiškės km., Kuršėnų raj., iš Ievos 
Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., kilusios ir dainas išmokusios Jiezno vis. 
Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 1955 m. LTSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melo
dija LTR 2938(78).
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RUGIAPIŪTĖS DAINOS

28. Bėki t ,  b a r e l i a i . —Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(172).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji „dainuojama, rugius piaunant".
29. B ė k i t, b a r e l i a i .  — Užrašyta „Jaunosios gvardijos" kol., Rūdiš

kių apyl., Trakų raj., iš Julijos Staknienės, 58 m. Užrašė E. Karaliūtė 1952 m. 
Tekstas LTR 2885(167).

30. Bėk,  b a r e l i  b a r e l ė l i .  — Užrašyta Merlieniškės km., Daugėliš
kio vis., Švenčionių aps., iš Antaninos Basijokienės. Užrašė P. Bieliauskas 
1934 m. Tekstas ir melodija LTR 2392(108).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
31. Oi, aš p i a u s i u, p i o v ė j ė 1 ė. — Užrašyta Kampų km., Merkinės 

vis., Alytaus aps., iš Marės Platulevičienės, 65 m. Užrašė V. Ulčinskas 1938 m. 
Tekstas LTR 1434(12).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama, piaunant rugius.
32. P i o v ė p i o v ė.— Užrašyta Dysnos km., Tverečiaus vis., Švenčionių 

aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija 
LTR 1924(76).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
33. K ad aš p i o v i a u .  — Užrašyta Rumšiškėse, Kauno aps., iš Onos 

Šimkūnienės, 70 m., kilusios iš Skriaudžių km. Užrašė J. Bielionis 1939 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2090(56).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
34. B ė g i n ė j o  l a p u k ė .  — Užrašyta Raitininkų km., Merkinės vis., 

Alytaus aps., iš Karolinos Raklinavičienės, 45 m. Užrašė V. Ulčinskas 1937 m. 
Tekstas 1073(105).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
35. P o v i n ė j o  p o v ė l i s .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 

Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(64).

36. Oi, a n t k a l n o ,  a n t  a u k š t o j o .  — Užrašyta Krūminių km., 
Valkininkų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš A. Černiauskienės, 41 m. Tekstą už
rašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(237).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant rugius, 
vidurdieny.

37. P r a š i n ė j  k a n a p ė l ė .  — Užrašyta Jurkonyse, Valkininkų prp., 
Vilniaus—Trakų aps., iš Antaninos Zaleckienės. Užrašė B. Sabas 1933 m. Teks
tas LMD III 53(43).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama rugiapiūtės metu, 
vidurdieny.

38. Vai ,  t i k  n e l e i s k i  ma n ę s ,  mo č i u t e .  — Užrašyta Guobinių 
km., Leipalingio vis., Seinų aps., iš Antosės Balčiūtės, 28 m., ir Marės Bal
čiūtės, 26 m. Tekstą užrašė A. Navarackas 1935 m. Melodiją iš plokštelės 
iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 652(25), melodija 2893(42), LTR pi. 107(2).
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Dainoje minimi Guobiniai ir Ricieliai yra kaimų vardai.
39. A u g o  e g l e l ė  e g l y n e .  — Užrašyta Mickiškės km., Kuršėnų ra j., 

iš Ievos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m. Šią dainą dainininkė sakosi išmokusi 
Jiezno vis., iš kur ji yra kilusi. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Ugin- 
čius 1955 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės 
ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2938(52).

40. A u g o  l i n a s  š a l y  k e l i o .  — Užrašyta Ožkabalių km., Bartinin
kų vis., Vilkaviškio aps., iš Katrės Gudaitienės, 60 m. Tekstą užrašė I. Matu
sevičiūtė 1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 
698(22), melodija TD V, 191 nr., LTR pi. 246(4).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
41. L e i d o s i s a u l ė .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., Aly

taus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 205(130).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant rugius.
42. O i, a u k š t a i  l e k i a .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 

Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(127).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant rugius.
43. O i tu, k r e g ž d e l e .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 

Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(126).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant rugius.
44. Z v i l g s o  r a s e l ė .  — Sutartinė keturinė. Užrašyta Kazimieravo km., 

Rimšės vis., Zarasų aps., iš Viktorijos Bukauskienės, 78 m. Tekstą užrašė J. Ai
dulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 925(102).

45. Oi, m a ž a s  ž e m a s  k a r k l e l i o  k r ū me l i s .  — Užrašyta Švent
ežeryje. Užrašė K. Būga 1902 m. Tekstas LMD I 6(8).

46. P ū t ė  v ė j a s .  — Užrašyta Piktakiemio km., Kietaviškių prp., iš Mag- 
delenos Baranauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melo
dija LTR 443(204).

47. O i tu, e g l e l e .  — Užrašyta Ūdrijoje, Kalvarijos aps., iš J. Beleckie
nės. Užrašė S. Jankauskas. Tekstas LTR 120(90).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
48. K as mū s ų  s o d e l y  p a m i g o .  — Užrašyta Kazimieravo km., 

Rimšės vis., Breslaujos aps., iš Viktorijos Bukauskienės, 78 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(260).

49. Oi, k i e n o  t i e  d v a r a i .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės 
vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(121).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant rugius.
50. O i ir a n t k a l n e l i o .  — Užrašyta 1948 m. Panedzingio km., Mer

kinės vis., Varėnos aps., pačios dainininkės Zuzanos Makare vičiūtės, 29 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 2628(25), melodija 
2734(28), LTR pi. 1358(3).
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Dainininkė nurodo, kad dainą „dainuodavo piovėjos, piautuvais rugius 
piaudamos ir vakare grįždamos iš lauko".

51. S a u l e l ė  l e i d o s i  už k a l n ų  ir už k l o n i ų .  — Užrašyta Noš- 
kūnų km., Rudnios vis., Varėnos aps., iš Ievos Turonienės, 33 m. Užrašė M. Tu- 
ronytė. Tekstas LTR 2610(4).

Prie dainos pastaboje nurodoma, kad ji dainuojama rugiapiūtės metu, 
„saulei leidžiantis".

52. S i d a b r o  l a k i ū t ė .  — Sutartinė keturinė. Užrašyta Kiniūnų km., 
Paringio apyl., Švenčionių aps., iš Izabelės Blaževičiūtės-Jarmoškienės, 72 m. 
Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija 
LTR 925(86).

Melodiją užrašiusiojo pastaba: „I ir II balsas dainuoja unisonu „Sidabro 
lakiūtė, sidabro", po to II balsas visą laiką kartoja — „Sidabro lakiūtė, si
dabro", o I balsas — visą tekstą".

53. P i a u k i m e, me r g o s .  — Užrašyta 1932 m. Klepočių km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Viktorijos Drolnytės-Juozaitienės, 50 m. Tekstas 
LTR 773(109).

54. V a i k š č i o j o  t ė v u l i s .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės 
vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(122).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant rugius.
55. A š p i o v i a u  r u g e l i u s .  — Užrašyta Bajoriškių km., Rūdiškio 

apyl., Trakų raj., iš Onos Dekinavičienės, 96 m. Užrašė E. Karaliūtė 1952 m. 
Tekstas LTR 2885(44).

56. Ma r t  ma r t e l e .  — Sutartinė keturinė. Spausdinama iš SIS I, 50 nr.
57. S a u l u t ė  l e i d o s .  — Užrašyta Rumšiškėse iš Onos Zapaščinskie- 

nės, 38 m. Užrašė J. Bielionis 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2090(29).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
58. K ad ja u  s a u l u t ė .  — Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus prp., 

Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(178).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ją dainuodavo per rugiapiūtę, po 
darbo eidami namo.

59. B ė k, v i l k e l i ,  pr o  barą.  — Užrašyta Merlieniškės km., Daugė
liškio vis., Švenčionių aps., iš Antaninos Basijokienės. Užrašė P. Bieliauskas 
1934 m. Tekstas ir melodija LTR 2392(100).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai rugiapiūtės daina.
60. R ū t a  ž a l i o j . — Užrašyta Krūminių km., Valkininkų vis., Vil

niaus—Trakų aps., iš Onos Černiauskienės, 40 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(226).

Pastaboje nurodoma, kad buvo dainuojama, piaunant rugius, vakare.
61. Oi, t e k a  b ė g a  v a k a r i n ė  ž v a i g ž d e l ė .  — Užrašė K. Būga 

Šventežeryje 1902 m. Tekstas LMD I 6(10).
62. K i e n o t a 1 k e 1 ė. — Užrašyta 1936 m. Andriūnų km., Daugų vis., 

Alytaus aps., iš Zalanskienės, 62 m. Tekstas ir melodija LTR 941(173).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „ryto rugių daina".
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63. Dai ,  k u r i s  l a u k a s  s k a mb a . — Užrašyta Pošiūnų km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Juzės Gailiušaitės-Bielinienės, 52 m. Užrašė 
L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(79).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama rugiapiūtės metu 
ir yra skirta saviems bei kaimynų laukams apdainuoti.

Dainoje minimi Pošiūnai ir Erzvetas yra kaimų vardai.
64. A n t k a l n e l i o  j o v a r a s  ž y d ė j o .  — Užrašyta Piktakiemio km.. 

Kietaviškių prp., iš Magdelenos Baranauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 443(121),

65. Oi, t a m s u  t a m s u  ant  dvar o .  — Užrašyta Alytuje iš Smols- 
kienės, 60 m., kilusios nuo Punsko. Užrašė V. Matulionytė 1937 m. Tekstas 
LTR 1615(5).

Dainoje minimi totoriai. Jais su tąriamu priešiškumu vadinami rugių plo
vėjai, pabaigtuvininkai, reikalaują iš šeimininko vaišių.

66. V a i tu, r u g e l i .  — Užrašyta Tarpučiuose, Marijampolės vis. ir 
aps., iš Karpaitienės. Užrašė B. Buračas 1933 m. Tekstas LTR 455a(153).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „rugiapiūtės pabaigtuvių daina, 
dainuojama, nešant pabaigtuvių vainiką per lauką ir iki kiemo vartų".

67. L i n k o  j o v a r a s  v a r t u o s n a .  — Užrašyta Aukštadvario dv., 
Trakų aps., iš Zuzanos Kavaliauskienės, 60 m. Užrašė M. Venzlauskas 1933 m. 
Tekstas LTR 423(39).

68. Č j o p a n e l ė .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., Alytaus 
aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir me
lodija LTR 205(125).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, baigiant piauti rugius.
69. Ką d i r b  ž i o b r i s  r u g i u o s e .  — Užrašė Petraitienė. Tekstas 

LMD I 28(15).

AVIŽAPIŪTĖS DAINOS

70. P r a š ė  a v i ž a .  — Sutartinė trejinė. Užrašyta iš Apolonijos Usorie- 
nės, 55 m., gyv. Vidiškių km., iš Saliamonos Mikalauskienės, 65 m., gyv. Ly
duokių km., ir iš Kastulės Ališauskienės, 70 m., gyv. Vingravos km., visos — 
Žemaitkiemio vis., Ukmergės aps. Tekstą užrašė Z. Slaviūnas 1936 m. Melodiją 
iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 870(22), melodija LTR 2894(93), 
LTR pi. 429(1).

71. Ū žė  g i r e l ė ,  ūžė .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(316).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant avižas.
72. U p e i  e.— Užrašyta Ūdrijoje, Kalvarijos aps., iš J. Beleckienės. Už

rašė S. Jankauskas. Tekstas LTR 120(139).
73. Ą ž u o l a s  su l i e p e l e .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės 

vis., Alytaus aps., iš Ievos Kriukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas įr melodija LTR 205(131).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, piaunant avižas.
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74. Ž a l i o j  g i r i o j  ant  l a n k e l ė s .  — Užrašyta Valkininkuose, Ei
šiškių raj., iš Reginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė A. Jonynas, me
lodiją — J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785(46).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama, grikius rau
nant, nors, kitų dainininkų nurodymais, ji esanti avižapiūtės daina.

75. V a k a r i n ė  ž v a i g ž d e l ė .  — Užrašyta Čebatorių km., Valkinin
kų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Ievos Suprinavičienės, 60 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(67).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „vakarinė avižų piovės daina".

GRIKIŲ ROVIMO DAINOS

76. P r a l ė k d a m a s  b i t i n ė l i s  p r o  dr e v ę .  — Užrašyta iš Katrės 
Kazlauskienės, 56 m., gyv. Junčionių km., Daugų vis., Alytaus aps. Tekstą už
rašė Z. Slaviūnas 1938 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas 
LTR 1491(31), melodija LTR 2953(73), LTR pi. 887(5).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, raunant grikius.
77. K a r v e l ė l i  u l b u o n ė l i .  — Užrašyta Panedzingio km., Merki

nės vis., Alytaus aps., iš Karolinos Peciukevičiūtės-Pekarskienės, 55 m. Užrašė 
J. Čiurlionytė 1940 m. Tekstas ir melodija LTR 2369(75).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, raunant grikius.

LINŲ IR KANAPIŲ ROVIMO DAINOS

78. L i 1 i o, s e s ė  l i ną.  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiškini
mą). Užrašyta Balzieriškio vnk., Biržų vis., iš M. Jakubonienės. Užrašė J. Jaku
bonis 1925 m. Tekstas LTR 68(1).

79. Oi, ką k a l b a  l i n e l i s .  — Užrašyta Gelvonių vis., Ukmergės aps. 
Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 651(26).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai linarūčio daina.
80. O i, a r i a  ari a.  — Užrašyta Nedzingės bžk., Merkinės vis., Alytaus 

aps., iš Katrės Andruškevičiūtės-Jarusevičienės, 43 m. Užrašė J. Čiurlionytė 
1940 m. Tekstas ir melodija LTR 2369(28).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji „giedama, raunant linus".
81. Ko l i n a i  už  u p e l ė s .  — Užrašyta Kiniūnų km., Paringio prp., 

Švenčionių aps., iš Anelės Gaidelytės, 46 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melo
diją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 925(3).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „darbo, vasarinė daina."
82. A š v i e n a ,  m a r t e l ė .  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. pa

aiškinimą). Užrašyta iš Petro Lapienės, 69 m., iš Kviriškio vnk., M. Jakubo
nienės, iš Balzieriškio vnk., ir O. Striužienės iš Druseikių km., visi — Biržų vis. 
ir aps. Tekstą užrašė P. Lapienė 1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo 
J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 806(2), melodija LTR 2872(198), LTR pi. 185ab(2).

83. V i e n a  l i n e l i u s  p a s ė j a u .  — Užrašyta Slabados km., Vilkiškių 
apyl., Kaišiadorių raj., iš Onos Grigaliūnienės, 62 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė
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1959 m., melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir me
lodija LTR 3211(109), LTRF 76(17).

84. P a s ė j a u  l i n e l į .  — Užrašyta Jaučiūnų km., Mičiurino v. kol., 
Joniškio raj., iš V. Klimo, 68 m. Užrašė B. Uginčius 1951 m. LTSR MA Lie
tuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija 
LTR 2838a(77).

85. A š p a s ė j a u  l i n e l į .  — Užrašyta Strazdų km., Rudaminos prp., 
Marijampolės aps., iš Ievos Krokininkaitės. Užrašė J. Bendorius 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 404(95).

86. Ir p a s ė j a u  l i n e l i u s .  — Užrašyta Sarakų km., Telšių raj., iš 
Onos Bekežienės, 80 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 
1955 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspe
dicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2938(212).

87. M i n k i t  m i n k i t  l i n e l i u s .  — Užrašyta Orvydiškės km., Sedos 
vis., Mažeikių aps. Užrašė A. Skeivys 1925 m. Tekstas LTR 270(1285).

88. A š p a s ė j a u  k a n a p ė l ę . — Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(353).

89. P a s ė j a u  k a n a p ę .  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. pa
aiškinimą). Užrašyta Kunigiškės km., Strūnaičio prp., Švenčionių aps., iš K. Ve
ličkienės, 55 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. Tekstas LTR 1075(144).

GANYMO DAINOS

90. A š s a v o  k a r v e l ę  p a g a n y d a m a .  — Užrašyta Adutiškyje, 
Švenčionių aps., iš Kazimieros Čapskienės, 43 m. Užrašė L. Bielinis 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1924(12).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
91. R a 1 i a, r a 1 i a. — Užrašyta Antanašės km., Obelių vis., Rokiškio 

aps., iš A. Zaukienės, 60 m. Užrašė J. Bielionis 1935 m. Tekstas ir melodija 
LTR 706(261).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad dainininkas, toliau bedainuodamas, 
ją pats kuria. Piemenys ją dainuoja, raliuoja, kad anksti rytą jų miegas 
neimtų.

92. R a 1 i a, r o 1 i a, k a r v e l y t e ,  rūta.  — Užrašyta Bružų km., An
talieptės vis., Zarasų aps., iš Marijonos Baraišytės-Klaščiuvienės, 100 m. Užrašė 
J. Bielionis 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2021(10).

93. R a 1 i o, r a 1 ė, r a l i o .  — Užrašyta Kupiškio apylinkėse iš J. Vire- 
liūno. Užrašė A. Vireliūnas. Tekstas LTR 123(25).

94. M an k a r v y t ė  ž a l a . —Užrašyta Grūžių km., Joniškėlio raj., iš 
Barboros Petrauskienės, 71 m. Užrašė A. Kadžius 1957 m. Tekstas ir melodija 
LTR 3015(303).

95. Ė d r a l i o . — Užrašyta Vilniuje iš Veronikos Petrulienės, 81 m., ki
lusios iš Didžprūdžių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps. Užrašė J. Kazlauskas 
1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2579(8).

Dainininkės pastaba: „Piemenų giesmė išginus".
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96. Ri do,  ma n o  k a r v y t ė  j uoda .  — Užrašyta „Tarybinio artojo" 
kol., Biržų vis. ir aps., iš Paulinos Plepienės, 40 m. Tekstą užrašė B. Vainiū- 
naitė, melodiją— J. Jurga 1950 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etno
grafinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melolija LTR 2784(42).

Prie dainos pastaboje nurodoma, kad ji būdavo dainuojama, karves mel
žiant.

97. Ge n e r a l i a ,  d a i  aš i š g i n i a u .  — Užrašyta Dysnos km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1924(9).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
98. G ė n ė r a 1 i a, a š i š g i n i a u ,  — Užrašyta Kiniūnų km., Paringio 

prp., Švenčionių aps., iš Izabelės Blaževičiūtės-Jarmoškienės, 72 m. Tekstą už
rašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 925(77).

Kaip nurodo dainininkė, tai piemenų ryto raliavimas: „Raliavau ganydama, 
slūžydama, sirata būdama".

99. G e n e r a l i a ,  v a k a r  g i m i a u .  — Užrašyta Kuksų km., Tvere
čiaus prp., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(177).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „piemenų vakarinė daina".
100. G e n e r a l i a ,  aš  v i e n a  ganau.  — Užrašyta Adutiškio vis., 

Švenčionių aps., iš Pranės Šaltienės, 38 m. Užrašė L. Bielinis 1939 m. Tekstas 
ir melodija 2098(41).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
101. Š ė mi  j a u t e l i a  i.— Užrašyta Pažiegės km., Dusetų vis., Zara

sų aps., iš Teresės Gimbutytės-Urbonavičienės, 78 m., kilusios iš Nečionių 
km., Kamajiškių yls. Užrašė J. Čiurlionytė 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 
2100(2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų raliavimas.
102. S t a v a  g u l a  s t a v a g u l a ,  g a l v i j ė l i a i .  — Užrašyta Rudžių 

km., Girkalnio prp.,Raseinių pav. Užrašė M. Davainis-Silvestravičius 1888 m. 
Tekstas LMD I 1000(40).

103. Ra l i o ,  aš a i v i e n a  g a n i a u .  — Užrašyta „Tarybinio artojo" 
kol., Biržų vis. ir aps., iš Paulinos Plepienės, 40 m. Tekstą užrašė B. Vainiū- 
ūaitė, melodiją — J. Jurga 1950 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etno
grafinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2784(28).

Prie dainos pastaboje nurodoma, kad ją dainuodavo piemenys, išgindami 
gyvulius ir juos ganydami.

104. Ra l i o ,  r a l i o .  — Užrašyta 1921 m. Dovyduose, Joniškėlio vis., 
Biržų—Pasvalio aps. Tekstas LTR 103(96).

105. Lyk,  l i e t e l i ,  p a l y n o k .  — Užrašyta Vaišvilčių km., Naujamies
čio vis., Panevėžio aps. Užrašė P. Valentinavičiūtė 1932 m. Tekstas LTR 
341(343).

Pastaboje prie dainos sakoma, kad ją dainuodavo piemenys.
106. Lyk,  l i e t e l i ,  d a r  d a u g i a u . — Užrašyta Gruzdžiuose, Šiaulių 

aps. Užrašė Pūkytė. Tekstas LTR 550(379*).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
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107. L i j o  l i j o  l i e t u s .  — Užrašyta Pasvalyje, Biržų aps., 1912 m 
Tekstas LMD I 441(8).

108. S a u l u t e  m o t i n u t e .  — Užrašyta Kalnėnų km., Liubavo vis., Ma
rijampolės aps., iš Vinco Kazimiersko, 75 m. Tekstą užrašė Z. Slaviūnas 
1938 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 1535(22), 
melodija LTR 2872(3), LTR pi. 924(5).

Dainininkas nurodo, kad tai piemenų daina, dainuojama, „kai saulės nėra".
109. D e b e s ė l i ,  p r o  š a l į ,  p r o  šal į .  — Užrašyta Oškinių km., Kal

tinėnų prp., Švenčionių aps., iš G. Baranauskienės, 78 m. Užrašė K. Maldžiūnas 
1934 m. Tekstas LMD III 164(171).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ją dainuodavo piemenukai, „debe
siui einant".

110. S a u l u t e  m o t i n ė l e ,  ant  mūsų,  ant  mūsų.  — Užrašyta 
Zarstos km., Šilavoto vis., Marijampolės aps., iš J. Radzevičiaus, 70 m. Užrašė 
J. Jurga 1937 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 
1211(50), melodija LTR 2839(18), LTR pi. 442(5).

111. I š e i k,  s a u l u t e .  — Užrašyta Bartkūnų km., Ramygalos vis., Pa
nevėžio aps. Užrašė P. Maldeikis 1932 m. Tekstas LTR 384(44).

112. S a u l i u l e  mo t u l e ,  mūs  š o na n ,  mū s  š onan.  — Užrašyta 
Pošiūnų km., Tverečiaus vis., Švenčionių aps. Užrašė L. Bielinis 1939 m. Teks
tas ir melodija LTR 2098(155).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad taip, saulei leidžiantis, piemenys 
šaukdavo rytdienai giedros.

113. D e b e s ė l i  p r a g a r ė l i .  — Užrašyta Vilniaus krašte. Užrašė 
J. Tallat-Kelpša 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 633(57).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
114. P i e m e n y s  v a g y s .  — Užrašyta Viekšnių vis., Mažeikių aps. Už

rašė P. Vilčekauskaitė. Tekstas LTR 550(251).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
115. K ai aš m a ž a s  b u v a u .  — Užrašyta Kunigiškių km., Švenčionių 

aps. Užrašė S. Cyčelis 1934 m. Tekstas LMD III 163(69).
116. K a i aš m a ž a s  b u v a u .  — Užrašyta Kėdainių invalidų namuose 

iš Elžbietos Jakutavičienės, 97 m., kilusios iš Panevėžio. Užrašė E. Rauduvaitė 
1959 m. Tekstas LTR 3266(119).

117. Dr i bk,  k i a u l e i  e, d r i b u l i  a.— Užrašyta 1939 m. Ragelių bžk., 
Rokiškio vis. ir aps., iš Karolinos Gudaitės-Statulevičienės, 85 m. Melodiją iš 
plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 2108(64), melodija LTR 2794(75), 
LTR pi. 1150(10).

Prie dainos pastaboje nurodoma, kad ją piemenys „gieda, kad kiaulės pra
dėtų baloje voliotis".

118. Jūs,  k a r v e l ė s  b r ū k u o č ė l ė s . — Užrašyta Pošiūnų km., Tve
rečiaus vis., Švenčionių aps., iš Marijonos Augulytės-Telyčėnienės, 31 m. Už
rašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(13).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai ganymo, piemenų daina.
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119. Rūt a  žal i a .  — Užrašyta Dysnos km., Tverečiaus vis., Švenčionių 
aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija 
LTR 1924(8).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai piemenų daina.
120. Rūt a  ž a l i a .  — Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus prp., Švenčionių 

aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — 
J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(176).

121. Š io  namo,  g a l v i j ė l i a i . — Užrašyta Sutkūnų km., Šiaulių 
vis. ir aps. Užrašė M. Vargonaitė. Tekstas LTR 550(127).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ją dainuodavo piemenys.
122. S t o k  ant  a k me n ė l i o .  — Užrašyta Vitsodžio km., Šaukėnų vis., 

Šiaulių aps., iš Mečislovo Virmausko, 39 m. Tekstą užrašė P. Mockaitis 1936 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 943(22), melodija 
LTR 2841(64), LTR pi. 524(7).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji „dainuojama, jojant vakarais į ga
nyklą ganyti arklių".

123. G e g u t ė  k u k a v o .  — Užrašyta Druskininkų km., Raitininkų vis., 
Varėnos aps., iš Valerijos Kibirkštytės-Jakubauskienės, 57 m. Tekstą užrašė 
J. Prusevičius, melodiją — A. Prusevičius 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 
2847(72).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ją dainuodavo, ganydami jaučius.
124. Š ią  n a k t e l ę  m i e g o  n e m i e g o j a u .  — Užrašyta Lūginės km., 

Marijampolės prp., iš Anelės Juozaitytės. Užrašė J. Bendorius 1933 m. Tekstas 
ir melodija LTR 404(43).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (žr. ŠDD, 7 nr.).
125. G a n i a u  g a n i a u  j a u t e l i u s .  — Užrašyta Cebatorių km., Val

kininkų prp., Vilniaus—Trakų aps., iš Ievos Suprinavičienės, 60 m. Tekstą už
rašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(52).

Dainininkė nurodo, kad ta daina buvo dainuojama, ganant jaučius.
126. Ga n ė  m e r g e l ė .  — Užrašyta „Jaunosios gvardijos" kol., Rūdiš

kių apyl., Trakų raj., iš Julijos Staknienės, 58 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, 
melodiją — B. Uginčius 1952 m. Tekstas ir melodija LTR 2885(186).

127. O kad  aš g a n i a u .  — Užrašyta Vaitų km., Pilviškių vis., Vilka
viškio aps., iš Katerinos Zajankauskienės, 83 m. Užrašė P. Preikšas 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 842(118).

128. P a r e i n  j a u t e l i a i .  — Spausdinama iš JLD I, 290 nr.

MALIMO DAINOS

129. Z i z u i  ma l u  i, g i r n e l ė  ba l t a .  — Užrašyta 1936 m. Grigiškių 
km., Daugėliškio vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Gaidelienės, 61 m. Tekstas 
ir melodija LTR 941(72).

130. Z i z u i  ma l u  i. — Užrašyta 1936 m. Grigiškių km., Daugėliškio vis., 
Švenčionių aps., iš Karolinos Gaidelienės, 61 m. Tekstas ir melodija 
LTR 941(74).
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131. M a l u  ma l u  v i e n a .  — Užrašyta Krapiškių km., Obelių vis., Ro
kiškio aps., iš T. Raščinskaitės, 38 m. Užrašė J. Skrebys 1938 m. Tekstas LTR 
1679(22a).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama, malant gir
nomis.

Malimo dainos, prasidedančios žodžiais „malu malu viena" (žr. dar 132, 
133, 134, 135 nr.), yra vienos iš seniausių lietuvių liaudies darbo dainų. Jas 
mini A. Gvaninis XVI a.

132. Ma l u  ma l u  v i e n a .  — Užrašyta Kabaldoje, Širvintų prp., Uk
mergės aps., iš Ievos Rameikienės, 80 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir 
melodija LTR 649(68).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „malimo daina, vienu balsu dai
nuojama".

133. Ma l u  ma l u  v i e n a .  — Užrašyta Švilpiškių km., Obelių vis., Ro
kiškio aps., iš O. Pauliukienės, 76 m. Užrašė J. Skrebys 1938 m. Tekstas LTR 
1679(22).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, malant girnomis.
134. Ma l u  m a l u  v i e n a .  — Užrašyta Skapiškyje, Rokiškio aps., iš 

U. Juknienės, 79 m. Užrašė B. Tulaikaite. Tekstas LTR 480(109).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai malimo daina.
135. Ma l u  ma l u  v i e n a .  — Užrašyta Šlepščių km., Biržų vis. ir aps., 

iš Elzbietos Vaičiulienės, 66 m. Tekstą užrašė S. Stulgytė, melodiją — J. Jurga 
1950 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. 
Tekstas ir melodija LTR 2784(12).

136. Oi, ū ž k i t  ū ž k i t .  — Užrašyta Šėtos vis., Kėdainių aps., iš S. Jag- 
minienės. Užrašė S. Čepkauskaitė 1932 m. Tekstas ir melodija LTR 344(66).

Ši daina yra L. Rėzos rinkinyje „Dainos" (1825) paskelbtos dainos „Mer- 
gatė prie girnų" variantas.

137. M o č i u t ė  po  t u r g ų .  — Užrašyta Paverknių km., Jiezno vis., 
Alytaus aps., iš P. Zavistanavičiūtės-Ginkienės. Tekstą užrašė S. Juodeikaitė 
1937 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 1218(28), melodija 
LTR 2796(52), LTR pi. 706(4).

VERPIMO DAINOS

138. Ga l e  l a u k e l i o  s t a d u l a . — Užrašyta Smilginiškių km., Tve
rečiaus prp., Švenčionių aps., iš Elenos Berdikšlienės, 40 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 
708(213).

139. I l g a i  i l g a  i.— Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus vis., Švenčio
nių aps., iš Juzės Gailiušaitės-Bielinienės, 52 m. Užrašė L. Bielinis 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1924(141).

140. N a u j a s  r a t e l i  s.— Užrašyta Šunskų km. ir vis., Marijampo
lės aps., iš M. Andriušiūtės. Užrašė K. Merkevičius 1931 m. Tekstas LTR 
270(902).
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141. V ir  v ir  v ir  v i r  v i  r.— Užrašyta Kriaunių km., Antnemu- 
nio vis., Alytaus aps., iš Ievos Kavaliauskienės, 60 m. Užrašė J. Kavaliauskas 
1932 m. Tekstas LTR 319(181).

142. M an č i ū č i u 1 i s, m an  m i e g e l i  s.— Sutartinė dvejine. Užra
šyta Klausučių km., Biržų vis. ir aps., iš Onos Burčikienės, 80 m. Užrašė P. Bur- 
čikas apie 1925—1926 m. Tekstas LTR 291(205).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „verptinė giesmė".
143. K u o d e l ė l i  mano ,  n e p a k a j a u  ma n o.— Užrašyta Sabalun- 

kų km., Salako vis., Zarasų aps., iš E. Vapšytės, 52 m. Užrašė S. Dičiūnas 
1936 m. Tekstas LTR 1317(60).

Dainininkės pastaboje sakoma: „Motulė, mus varydama verpti, dainuo
davo".

144. K u o d e l ė l i s  ma n  o.— Sutartinė dvejine. Tekstas spausdinamas 
iš NS, 2 nr., melodija — iš SG, 448 nr.

Prie sutartinės nurodoma, kad ji dainuojama verpiant.
145. Mū s ų  g a l o  m e r g i o t ė s . — Užrašyta Bilaišių km., Dusetų vis., 

Zarasų aps., iš Emilijos Lingytės, 70 m. Užrašė J. Čiurlionytė 1939 m. Tekstas 
ir melodija LTR 2100(6).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama verpiant.
146. S n a u d a l ė  s n a u d ž i  a.— Sutartinė keturinė. Spausdinama iš 

SIS I, 283 nr.

AUDIMO DAINOS

147. S t a k l e l ė s  n a u j o  s.—Užrašyta Pilviškiuose, Vilkaviškio aps., 
iš Magdelenos Girdauskienės, 66 m. Užrašė P. Preikšas 1936 m. Tekstas ir me
lodija LTR 729(55).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai darbo daina. Pirmą jos dalį dai
nuodavo audėjos ausdamos, o antrą — artojai, ardami jaučiais.

148. Oi, k y t r a  ky t r a . — Užrašyta Krūminių km., Valkininkų vis., 
Vilniaus—Trakų aps., iš Marijos Zabarauskienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidu-' 
lis, melodiją—J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(37).

Dainininkė nurodo, kad „ši daina lauke nedainuojama — pirkinė".
149. Vai ,  k a d  aš  ė j a  u.— Spausdinama iš JSD I, 97 nr.
Originale prie pirmo posmelio pažymėta, kad jis kartojamas du kartus.

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai audimo daina.
150. N u ė j a u  art  i.— Užrašyta Puvočių km., Trakų aps. Užrašė J. Ku- 

darauskas apie 1912 m. Tekstas LMD I 48(23).
Prie kai kurių šio tipo dainų variantų nurodoma, kad jos buvo dainuoja

mos ir ariant, ir audžiant.
151. M e r g u ž ė l e  m a n  o.— Užrašyta Onuškio prp., Rokiškio aps., iš 

Anastazijos Pautienienės, 83 m. Užrašė V. Baleišis 1936 m. Tekstas LTR 
809(51).

Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Melodija pateikiama 
kito šios dainos varianto — LTR 647(94), užrašyto P. Lapienės 1935 m. Švo- 
biškio apyl., Joniškėlio vis., Biržų aps.
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152. Vai ,  d ė k u i  d ė k ų  i.— Užrašyta Bernotiškių km., Ūdrijos vis., 
Alytaus aps., iš Anelės Sartauskienės, 80 m. Užrašė V. Bardzilauskas 1933 m. 
Tekstas LTR 417(19).

153. A n t t ė v e l i o  d v a r o . — Užrašė J. Bendorius 1933 m. Tekstas 
ir melodija LTR 404(117).

154. S ė d ž i u  už  s t a l o ,  r y ma  u.— Užrašyta Padubysio km., Sere
džiaus vis., Kauno aps., iš Onos Dapkuvienės, 60 m. Užrašė Z. Safrončikaitė 
1932 m. Tekstas LTR 344(352).

155. D v e j i  t r e j i  m e t e l i a i . — Užrašyta Žygaičių km., Šaukė
nų vis., Šiaulių aps., iš V. Rickienės, 36 m. Užrašė S. Girčius 1935 m. Tekstas 
ir melodija LTR 837(71).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai audėjų daina.
156. M e r g y t e  ma n  o.— Užrašyta Trakiškių km., Punsko prp., Su

valkų aps., iš Agotos Maksimavičienės, 50 m. Užrašė P. Jankauskas 1933 m. 
Tekstas ir melodija LMD III 51(37).

157. V e r p ė  m e r g e i  ė.— Užrašyta Gudakiemio km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Marės Dvarackiūtės-Kudarauskienės, 62 m. Užrašė A. Navarac- 
kas 1935 m. Tekstas LTR 726(144).

SKALBIMO DAINOS

158. Vai ,  t a i  d y v a i ,  d i d e l i  p a m i n k ą  i.— Užrašyta Pošiū- 
nų km., Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Juzės Gailiušaitės-Bielinienės, 52 m. 
Užrašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(91).

159. A n t k a l n o  k a l n e l i  o.— Užrašyta Miklusėnų km., Alytaus vis. 
ir aps., iš Mortos Tamulionienės, 79 m. Užrašė V. Bardzilauskas 1932 m. Teks
tas LTR 773(245).

160. Pas š a l t ą  š a l t i n e i  į.— Užrašyta Puvočių km., Trakų aps. Už
rašė J. Kudarauskas apie 1912 m. Tekstas LMD I 48(19).

161. S u s i k a 1 b ė j o.— Užrašyta Papiškių km., Daugų vis., Alytaus aps., 
iš J. Balčiūnaitės. Užrašė S. Aleksandravičius 1921 m. Tekstas ir melodija LTR 
184(7).

ŽVEJŲ DAINOS

162. I š b ė g  i š b ė g o . — Spausdinama iš RD, 32 nr.
Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Melodija pateikiama 

kito šios dainos varianto — LTR 2780(5), užrašyta J. Jurgos 1950 m. iš Rus
nės žvejų.

163. D v i t r i s  n a k t e l e  s.— Spausdinama iš LTRn, p. 45.
164. A t l y j a  l i e t u s . — Užrašyta Poteronių km., Alovės vis., Aly

taus aps., iš Anelės Pliaugienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 205(472).
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165. G e r i a m  g e r i a m,  m i e l i  b r o l i a i . — Užrašyta Gojaus km., 
Birštono vis., Alytaus aps., iš Elenos Leonavičienės, 73 m. Užrašė J. Jurga 
1937 m. Tekstas ir melodija LTR 1241A(38).

166. O ku r tu  b ū v a  i.— Užrašyta Jurbarke iš Petronės Miliušienės. 
Užrašė K. Bajerčius. Tekstas LTR 190(343).

167. Į ž v e j u s  j o č i a  u.— Spausdinama iš RD, 21 nr.
168. M e r g e l ė  ma n o ,  p a k l a i d ū n ė  ma n  o.— Spausdinama iš 

PKD, 46 nr.
Dainoje minima Krokų lanka yra ežeras Nemuno žemupyje.

MEDŽIOKLĖS DAINOS

169. V a i k š č i o j a u  v a i k š č i o j a  u.— Užrašyta Mickiškės km., 
Kuršėnų ra j., iš Ievos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., kilusios ir dainas iš
mokusios Jiezno vis. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją— B. Uginčius 1955 m. 
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos 
metu. Tekstas ir melodija LTR 2938(58).

170. Vai ,  j o j a  j o j a ,  d o b i l  e.— Sutartinė treiinė (žr. dainos 17 nr. 
paaiškinimą). Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Kris
tinos Skrebutėnienės, 80 m. Užrašė J. Aidulis 1934 m. Tekstas LTR 
1138(101).

171. Oi, k u r  j o s i ,  br o l i . — Užrašyta Mokolų km., Marijampo
lės aps., iš M. Papiliauskienės, 50 m. Užrašė J. Papiliauskaitė 1935 m. Teks
tas LTR 732(144).

172. A u g i n o  t ė v e l i s .  — Užrašyta Kairiūkščių dv., Pakuonio vis., 
Kauno aps., iš Domicėlės Venclauskienės, 47 m., kilusios iš Leliūnų dv., Stak
liškių vis., Alytaus aps. Užrašė E. Diringas 1935 m. Tekstas LTR 718(21).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai medžiotojų daina.
173. Vai ,  k ur  b u v a i ,  l a p u t a i t  e.— Užrašyta Sasnavoje, Mari

jampolės aps. Užrašė K. Bitikas. Tekstas LMD I 35(4).
Daina harmonizuota S. Šimkaus (žr. ŠDD, 10 nr.).
174. T r i j u l a ,  t a t a t  o.— Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiški

nimą). Užrašyta Tatkūnų km., Deltuvos vis., Ukmergės aps., iš Agotos Naš- 
lėnaitės-Gricienės, 80 m., Marijonos Stimburaitės-Gricienės, 66 m., ir Barbo
ros Bugenavičaitės-Stimburienės, 80 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir 
melodija LTR 836(61).

175. A n t i n a s  a n t e l ę . — Sutartinė dvejine. Užrašyta Paželvių km., 
Želvos vis., Ukmergės aps., iš O. Krasauskaitės-Petrauskienės, 89 m., kilusios 
iš Kriaunų, Rokiškio aps. Užrašė J. Kartenis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 
963(22).

176. P a k e l i u  g a l v e l  ę.— Užrašyta Veržintų km., Andriejavo vis., 
Kretingos aps., iš M. Dumbrienės, 45 m. Užrašė A. Jurevičius 1931 m. Teks
tas LTR 322(207).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai medžioklės daina.
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UOGAVIMO IR GRYBAVIMO DAINOS

177. Ž a l i o j  g i r e l ė j . — Užrašyta Dauguose, Alytaus aps., iš J. Alek
sandravičiūtės. Užrašė S. Aleksandravičius 1921 m. Tekstas ir melodija LTR 
184(38).

178. Už j ū r i ų  ma r i  ų.— Užrašyta Marijampolėje iš Jadvygos Ra- 
cevičiūtės. Užrašė J. Bendorius apie 1933 m. Tekstas ir melodija LTR 
404(94).

179. Ž a l i a  g i r e 1 ė.— Užrašyta Druskininkų km., Raitininkų vis., Va
rėnos aps., iš Valerijos Kibirkštytės-Jakubauskienės, 57 m. Tekstą užrašė 
J. Prūsevičius, melodiją — A. Prusevičius 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 
2847(75).

180. A n t  k a l n o  k a l n e l i  o.— Užrašyta Puvočių km., Marcinko
nių vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Ale- 
šiūnaitė, melodiją — J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595(9)

* *
*

181. Oi, aš i š ė j a u . — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino aps., iš Kat
rės Sidzikauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodi* 
ja LTR 205(271).

182. Ei s i m,  s e s ė s . — Užrašyta Pabiržės km., Ramygalos raj., iš Pra
nės Zalatorienės, 73 m. Užrašė A. Valantinas 1959 m. Tekstas LTR 3200(11).

183. G r y b a s  g r y b ą  p i r š  o.— Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus prp., 
iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jur
ga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(170).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama grybaujant.
184. G r y b a s  g r y b ą  n u s i p i r š o . — Užrašyta Zukliškių km., Duse

tų prp., Zarasų aps., iš Onos Mažiulienės, 40 m. Užrašė A. Mažiulis 1930 m. 
Tekstas LTR 70(720).

185. A u g o  m i š k e  b a r a v y k a s . — Užrašyta Podelinės km., Kuk
tiškių vis., Utenos aps. Užrašė J. Dačinskas 1933 m. Tekstas LTR 430(262).

M J r O L O G J V į S  D A I N O S

186. M ė n u o  s a u l u ž ę  v e d  ė.— Spausdinama iš RD, 27 nr.
187. A u š r i n ė  s v o t b ą  kė l ė .  — Spausdinama iš RD, 62 nr.
188. M i e l a  s a u l y t e ,  d i e v o  d u k r y t  e.— Spausdinama iš RD, 

78 nr.
189. O v a k a r  v a k a r a t į . — Spausdinama iš RD, 81 nr.
190. Po k l e v e l i u  š a l t i n a t i s .  — Spausdinama iš RD, 48 nr.
191. L a i mė  š aukė ,  l a i m ė  r ė k  ė.— Spausdinama iš RD, 75 nr.
192. Ž e m y n ė l e  ž i e d e k l ė l e . — Spausdinama iš RD, 84 nr.
193. Tu, o ž e l i  j u o d b a r z d ė l i  — Spausdinama iš NS, 412 nr.
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K A L E N D O R I N I Ų  L7 AUD7 ES  Š V E N Č I Ų  BEI APEI GŲ
D A 7 N OS

NAUJŲJŲ METŲ CIKLO DAINOS

194. Tu, k i š k e l i ,  l i l i m  a.— Užrašyta Vosiūnų km., Adutiškio vis., 
Švenčionių aps., iš Mortos Šaltienės, 80 m. Užrašė L. Bielinis 1938 m. Teks
tas ir melodija LTR 1925(44).

195. T a i tam  k i š k e l i u  i.— Užrašyta Žižmių km., Dieveniškių vis., 
iš Marijos Seržantaitės. Tekstą užrašė J. Alešiūnaitė 1948 m. Melodiją iš 
plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 2618(20), melodija LTR 2734(44), 
LTR pi. 1351(15).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai advento daina.
196. Oi tu, k i š k e l i  m a ž a s a  i.— Užrašyta Kampų km., Merki

nės vis., Alytaus aps., iš Marės Platulevičienės, 65 m. Užrašė V. Ulčinskas 
1938 m. Tekstas LTR 1434(6).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama advente.
197. V a i tu, k u o s e l e ,  l e l i u m  a.— Užrašyta Ilginykų km., Mer

kinės vis., Alytaus aps., iš M. Krukonienės, 50 m. Užrašė V. Volertas 1938 m. 
Tekstas LTR 1572(22).

198. Po s o d ą  v a i k š č i o j a  u.— Užrašyta Valkininkuose, Eišiškių ra j., 
iš Reginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Kupčiūnaitė, melodiją — 
J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785(92).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
199. Vai ,  k a s  g i r i o j  p a mi g  o.— Užrašyta Druskininkų km., Mer

kinės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(655).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
200. Oi tu, b i t u t e ,  l e l i m o j . — Užrašyta Barčių km., Varėnos vis., 

iš Cecilijos Danilevičiūtės. Užrašė P. Bieliauskas 1933 m. Tekstas ir melodija 
LTR 2400(59).

201. K v o l i n o s i  v a n a g ė l i  s.— Užrašyta Kampų km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Marės Platulevičienės, 65 m. Užrašė V. Ulčinskas 1938 m. 
Tekstas LTR 1434(3).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai advento daina.
202. Oi s a k a l e  s a k a l ė l  i.— Užrašyta Raudonikių km., Liškia

vos vis., Alytaus aps., iš Anelės Grigienės, 86 m. Užrašė E. Šneideris 1931 m. 
Tekstas LTR 374c(3297).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
203. Lė k ę s  l ė k ę s  s a k a l ė l i s . — Užrašyta Barčių km., Varėnos vis., 

iš Cecilijos Danilevičiūtės. Užrašė P. Bieliauskas 1933 m. Tekstas ir melodija LTR 
2400(60).

204. Ž a l i a m s o d e  o b e l ė l ė . — Užrašyta Druskininkų km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(659).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
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205. Oi, už vart ų,  l e l i u m o  j.— Užrašyta Valkininkuose, Eišiš
kių raj., iš Reginos Nastaravičienės, 60 m. Užrašė S. Danilevičiūtė 1950 m. 
Tekstas LTR 2785(88).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
206. T a m s i ą j ą  n a k t e l ę ,  l e l i u m o  j.— Užrašyta Valkininkuose, 

Eišiškių raj., iš Reginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Kupčiūnaitė, 
melodiją — J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785(89).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
207. G i l i  g i l i  u p e l ė ,  l e l i u m a  i.— Užrašyta Druskininkų km., 

Raitininkų vis., Varėnos aps., iš Valerijos Kibirkštytės-Jakubauskienės, 57 m. 
Tekstą užrašė J. Prusevičius, melodiją — A. Prusevičius 1947 m. Tekstas ir 
melodija LTR 2847(55).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „advento daina, kurią dainuoda
vo vakarais mergaitės, verpdamos linus".

208. V i d u j e  l a u k o  g r ū š e l ė  ž y d  i.— Užrašyta Kampų km., Mer
kinės vis., iš Marės Platulevičienės, 65 m. Užrašė V. Ulčinskas 1938 m. Teks
tas LTR 1434(2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
209. Vai ,  s o d a i  s o d a i ,  l e l i u m o j . — Užrašyta „Jaunosios gvar

dijos" kol., Rūdiškių apyl., Trakų raj, iš Julijos Staknienės, 58 m. Tekstą 
užrašė E. Karaliūtė, melodiją — B. Uginčius 1952 m. Tekstas ir melodija LTR 
2885(195).

210. S k r a i d ž i o j o  p o v e l ė  pe r  ž a l i ą  g i r e l ę . — Užrašyta 
Pakalniškių km., Dietkauščiznos apyl., Ignalinos raj., iš Lionės Staniulionie- 
nės, 67 m. Užrašė J. Kazlauskas 1960 m. Tekstas ir melodija LTR 3264(2).

211. K o l n e g i e d a  t, g a i d ž i a i ,  l e l i u m a i .  — Užrašyta Kaibu- 
čių km., Merkinės vis., Alytaus aps., iš Marės Aleksevičienės, 67 m. Užrašė 
V. Bardzilauskas 1930 m. Tekstas LTR 73(1717).

212. Vai ,  ir a t v a ž i a v o  p e n k i  n e ž e n o t i . — Užrašyta Čižiū
nų km: prie Valkininkų, Eišiškių raj., iš Marijonos Dausėnienės, 55 m. Užra
šė P. Bieliauskas apie 1949—1955 m. Tekstas ir melodija LTR 3012(239).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai advento daina.
213. A š p a s k ė l i a u  a n k s t i  r y t e l i  o.— Užrašyta Zižmių km., 

Dieveniškių vis., iš Marijos Seržantaitės. Tekstą užrašė J. Aidulis 1948 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 2618(1), melodija LTR 
2734(37), LTR pi. 1351(7).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama per adventą ir ka
lėdas.

214. N e d ė l i o s  rytą.  — Užrašyta Kampų km., Merkinės vis., Aly
taus aps., iš Marės Platulevičienės, 65 m. Užrašė V. Ulčinskas 1938 m. Tekstas 
LTR 1434(21).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
215. Vai ,  a t a b ė g a  b a i k š t u s  e Ine  l i s.— Užrašyta Kalvių km., 

Valkininkų apyl., Eišiškių raj., iš Veronikos Staknytės, gimusios 1928 m. Už
rašė P. Bieliauskas apie 1949—1955 m. Tekstas ir melodija LTR 3012(104).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
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216. A n t u l y č i ų ,  ant  p 1 a č i ų j ų.— Užrašyta Perlojoje, Varė
nos vis., Alytaus aps., iš Reginos Baublytės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(900).

217. S a k a l ė l i  s i e r a s a  i.— Užrašyta Druskininkų km., Raitinin
kų vis., Varėnos aps., iš Valerijos Kibirkštytės-Jakubauskienės, 57 m. Teks
tą užrašė J. Prusevičius, melodiją— A. Prusevičius 1947 m. Tekstas ir melo
dija LTR 2847(49).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai advento daina.
218. Tu, v o v e r a i t e . — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 

Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(656).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
219. Lė kė  t r y s  b i t u k ė s .  — Užrašyta Šlaito km., Valkininkų vis., 

Vilniaus—Trakų aps., iš Marytės Zydelytės, 28 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(159).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama advente.
220. P l a u k ė  b e b r a s  p e r  Duno j ų ,  k a l ė d a . — Užrašyta Nemu

naityje, Alytaus aps., iš E. Jasionienės, 76 m. Užrašė J. Velička apie 1935 m. 
Tekstas LTR 702(44).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
221. Kam t avo ,  v i l k e l i ,  a k e l ė s  š v i e s i o s ,  k a l ė d a . — Už

rašyta Adutiškyje, Švenčionių aps., iš Agotos Burokaitės, 40 m. Užrašė L. Bie
linis 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2098(52).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „kalėdinė daina, bet ją dainuo
davo ir advente".

222. Ir a t v a ž i a v o  š v e n t a  k a l ė d  a.— Užrašyta Valkininkuose, 
Eišiškių ra j., iš Reginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Kupčiūnaitė, 
melodiją — J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785(91).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
223. Vai ,  a t v a ž i u o j a  š v e n t o s  k a l ė d o s . — Užrašyta Minciū- 

niškės vnk. (Raitininkų km.), Merkinės vis., Alytaus aps., iš Vladislavos Mar- 
tušiūtės-Sadauskienės, 43 m. Užrašė A. Navarackas 1935 m. Melodiją iš plokš
telės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 654(137), melodija LTR 2757(55), LTR pi. 
494(2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
224. Oi, a n t  k a l n o  b a č k e l ė ,  k a l ė d a . — Užrašyta Šlaito km., 

Valkininkų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Veronikos Valiukonytės-Zydelienės, 
29 m., kilusios iš Kamarūnų km., Kalesnykų vis., Lydos aps. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(198).

225. Ei k i m,  be r na i ,  k a l ė d a u t ,  k a l ė d  a.— Užrašyta Kazimiera- 
vo km., Varėnos vis., Alytaus aps., iš Ievos Makselienės, 47 m. Užrašė J. Bie- 
lionis 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 638(22).

226. Ei s i m,  s e s u l e ,  m e s  k a l ė d o t i .  — Užrašyta Dysnos km., 
Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 
1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(187).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kalėdų daina.
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227. Mes ,  s e s u l e ,  me s  k a l ė d a u t  i.— Užrašyta Kackonių km., 
Adutiškio vis., Švenčionių aps., iš Agotos Meškelienės, 75 m. Užrašė V. Mal- 
džiūnas 1935 m. Tekstas LMD III 170(1).

UŽGAVĖNIŲ DAINOS

228. Oi ž i r g e  ž i r ge . — Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus vis., Šven
čionių aps., iš Juzės Gailiušaitės-Bielinienės, 52 m. Užrašė L. Bielinis 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1924(189).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai Užgavėnių daina.
229. Či už,  č i u ž e l e . — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiškinimą). 

Tekstas spausdinamas iš NS, 446 nr., melodija — SG, 485 nr.
230. Ai, u p ė  upė.  — Užrašyta Kazimieravo km., Rimšės prp., iš Vik

torijos Bukauskienės, 78 m., kilusios iš Salako prp. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 925(101).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama per užgavėnes va
žinėjantis.

231. Ž u v ų  š a k e l e .  — Užrašyta Dysnos km., Tverečiaus vis., Šven
čionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir me
lodija LTR 1924(190).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai Užgavėnių daina.

LALAUNINKŲ IR SUPUOKLINĖS DAINOS

232. A u g o  v e r b e l ė  ant  d i d ž i o  d v a r e l i o .  — Užrašyta Beištra- 
kio vnk., Kaišiadorių vis., Trakų aps., iš Onos Stepienės, 50 m. Užrašė O. Ja
cevičiūtė 1937 m. Tekstas LTR 1242(308).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama per velykas va
kare ten, kur yra jaunų merginų.

233. Oi, a n t  k a l n e l i o .  — Užrašyta Girežerio km., Varėnos vis., iš 
Marės Veličkienės, 30 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. Tekstas ir melodija 
LTR 638(71).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai velykų daina.
234. Vai ,  už  mar i ų ,  už D u n o j ė l i o .  — Užrašyta Pepalių km., Bai

sogalos vis., Kėdainių aps., iš P. Malinauskienės. Užrašė M. Chorūnaitė 1927 m. 
Tekstas LTR 807(1528).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai velykų daina.
235. A n t ma r i ų  m ė l y n ų j ų .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės 

vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(650).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai gavėnios daina.
236. Vai ,  ir a t l ė k ė  t r y s  k a r v e l ė l i a i .  — Užrašyta Marcinko

nyse iš Onos Tamulevičienės, 70 m. Užrašė P. Decikienė 1938 m. Tekstas 
LTR 2419(2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama per velykas.
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237. S u p k i t  me s k i t .  — Užrašyta Adutiškyje, Švenčionių aps., iš Ka
rolinos Gailiušienės, 52 m. Užrašė L. Bielinis 1939 m. Tekstas ir melodija 
LTR 2098(50).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama per Velykas 
supantis.

238. S u p k i t  m e s k i t  jūs,  s e s u t ė s .  — Užrašyta Kuksų km., Tve
rečiaus prp., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(3).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai sūpuoklinė daina.
239. S u p k i t  m e s k i t  m a n e  j auną .  — Užrašyta Pošiūnų km., Tve

rečiaus vis., Švenčionių aps., iš Marijonos Augulytės-Telyčėnienės, 31 m. Už
rašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(1).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai velykų daina.
240. K as p a k o r ė  s ū p u o k l ė l e s .  — Užrašyta Tverečiuje, Ignalinos 

ra j,, iš Marcelės Zurauskienės, 70 m. Tekstą užrašė V. Barauskienė 1960 m. 
Melodiją iš magnetofono juostos iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija 
LTR 3421(16), LTRF 156(2).

Dainininkė nurodo, kad tai yra sūpuoklinė daina.
241. T y k i  d i e n e l ė  be  vė j o .  — Užrašyta Dysnos km., Tverečiaus 

vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m. Teks
tas ir melodija LTR 1924(2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vedybų daina.
242. M a r č i o s  me r g o s ,  k e r m o š i u o s u n .  — Užrašyta Dysnos km., 

Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 
1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(4).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vedybų daina.
243. V i l k a s  k a l e l ę  p a p i o v ė .  — Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus 

vis., Švenčionių aps., iš Marijonos Augulytės-Telyčėnienės, 31 m. Užrašė 
L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(3).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vedybų daina.
244. Ly l i a  l y l i a v o .  — Užrašyta Kackonių km., Adutiškio vis., Šven

čionių aps., iš Agotos Meškelienės, 75 m. Užrašė V. Maldžiūnas 1935 m. 
Tekstas LMD III 170(63).

JURGINIŲ DAINOS

245. J u r j a ,  g e r a s  v a k a r a s .  — Užrašyta Poliesiaus km., Mielagė
nų prp., Švenčionių aps., iš Elžbietos Girdžiušienės, 60 m. Užrašė J. Jurga 
1934 m. Tekstas ir melodija LTR 2920(58).

246. Jur g i ,  š i l d y k  ž e mę .  — Užrašyta Adutiškyje, Švenčionių aps., 
iš Juzės Gailiušaitės-Bielinienės, 52 m. Užrašė L. Bielinis 1936 m. Tekstas ir 
melodija LTR 1924(14).
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Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai jurginių daina: per jurgines 
„vakarais merginos lipa ant tvoros ir dainuoja šią dainą".

247. Ž a l i  r u g i a i  ž e l m e n u o s e .  — Užrašyta Marcinkonyse iš Onos 
Tamulevičienės, 70 m. Užrašė P. Decikienė 1938 m. Tekstas LTR 2419(14). 

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama per jurgines.

JAVŲ LANKYMO IR JONINIŲ DAINOS

248. S ė j a u  v o s i l k ą  v o s i l k ė l ę .  — Užrašyta Pakalniškių km., Diet- 
kauščiznos apyl., Ignalinos raj., iš Lionės Staniulionienės, 67 m. Užrašė J. Kaz
lauskas 1960 m. Tekstas ir melodija LTR 3264(1). Dainos tekstas spausdinamas 
sutrumpintas.

Dainininkė nurodo, kad tai paruginė daina. Ją dainuodavo, eidami sekma
dieniais lankyti rugių. Rugius lankyti pradėdavo prieš sekmines ir lankydavo 
iki jų piovimo. Parugines dainas dainuodavo dviem grupėm. Viena grupė 
padainuoja vieną posmą, kita jį pakartoja — „mat, laukai dideli, kelias ilgas, 
tai gieda kartodami, kad tik ilgesnė būtų daina".

249. S ė j a u  v o s i l k ą  ir r a s p y l i a u . — Užrašyta Tverečiuje, Igna
linos raj., iš Marcelės Zurauskienės, 70 m. Tekstą užrašė V. Barauskienė 
1960 m., melodiją iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija LTR 3421(6), 
LTRF 153(7).

Dainininkė nurodo kad tai paruginė daina; ją dainuodavo, rugius lanky
dami, nuo sekminių iki joninių.

250. A p y n ė l i s  a ug o .  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiški
nimą). Užrašyta Tatkūnų km., Deltuvos vis., Ukmergės aps., iš Agotos Našlė- 
naitės-Gricienės, 80 m., Barboros Bugenavičaites-Stimburienės, 80 m., ir Mari
jonos Stimburaitės-Gricienės, 66 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir me
lodija LTR 836(57).

251. Oi ta  ta, b u v o  mana.  — Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus vis., 
Švenčionių aps., iš Marijonos Augulytės-Telyčėnienės, 31 m. Užrašė L. Bielinis 
1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(81).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai paruginė daina.
252. Oi ta  ta, k u p a l i a  gr až i .  — Užrašyta Dysnos km., Tverečiaus 

vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L Bielinis 1936 m. Teks
tas ir melodija LTR 1924(86).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai kupolinė daina. Dainininkė sako: 
„Buvo paprotys vasarą, daugiausia antrą dieną sekminių, sueiti parugėn 
su valgiais ir išgėrimais ir dainuoti".

253. E in  s a u l e l ė  a p l i n k u i  d a n g ų .  — Užrašyta Šventežeryje. 
Užrašė K. Būga 1902 m. Tekstas LMD I 6(11).

254. K u p o l ė l e ,  k a s  t a v e  s k y n ė .  — Užrašyta Kudirkos Naumies
tyje iš Petronėlės Tupčiauskaitės. Tekstą užrašė I. Matusevičiūtė 1935 m. Me
lodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 689(104), melodija 
LTR 2577(52), LTR pi. 212(4).
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255. Me s  i š ė j o m  iš n a me l i ų .  — Užrašė M. Mirauskytė 1925 m. 
Tekstas LTR 102(93).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai joninių kupoliavimo daina.
256. Pi j o l k a  rūta.  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiškinimą). 

Tekstas užrašytas Mataučiznos km., Obelių vis., Rokiškio aps., iš Elenos Zau- 
kienės, 73 m., melodija — iš Emilijos Zaukaitės-Kuzavinienės. Tekstą užrašė 
Z. Slaviūnas 1936 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 
986(165), melodija LTR 2769(97), LTR pi. 559(4).

KR I KŠ T Y N Ų  D A I N O S

257. N e m i s 1 i n a u g e r t i .  — Užrašyta Krūminių km., Valkininkų prp., 
Vilniaus—Trakų aps., iš Marijos Zabarauskienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidu
lis, melodiją— J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(16).

258. Ge r k i me ,  k ū mu t e .  — Užrašyta Būdų km., Birštono vis., Alytaus 
aps. iš Onos Zablockienės, 55 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas ir melodija 
LTR 1241a(70).

Užrašytojo pastaboje nurodoma, kad tai esanti krikštynų daina.
259. Oi k ū m a i  s u s i e d a i .  — Užrašyta Krūminių km., Valkininkų 

vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Agotos Černiauskienės, 41 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(236).

Pastaboje nurodoma, kad ši daina būdavo dainuojama krikštynose.
260. Oi k ū mu t i  š i r dut i ,  k u r  buv a i .  — Užrašyta Lažų km., Sur

viliškio vis., Kėdainių aps., iš Mortos Kiselienės, 62 m. Užrašė A. Žirgulys 
1929 m. Tekstas LTR 264(16).

261. K ū m u t e  š i r d e l e .  — Užrašyta Saliamo Būdoje iš Magdės Popie- 
riūtės-Valentienės. Užrašė V. Šlekys 1928 m. Tekstas ir melodija LTR 630(56).

262. S u s t e k ė j o  d v i  u p e l ė s .  — Užrašyta iš Rozalijos Balynienės, 
76 m., kilusios iš Lizdų km., Merkinės vis., Alytaus aps. Tekstą užrašė E. Tau
janskas, melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija 
LTR 2076(49), LTR pi. 1124(3).

V E S T U V I N Ė S  DAŽNOS  

PIRŠLYBŲ DAINOS

263. A u g o  p u t i n a s  ž a l i o j  g i r i o j . —Užrašyta Cijūniškės km., 
Seirijų vis., Alytaus aps., iš Janulevičienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Dovydaitis 
1928 m., melodiją — S. Šimkus 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 703(43).

264. A š p a s ė j a u  r ū t e l ę .  — Užrašyta Trakiškių km., Punsko prp., 
Suvalkų aps., iš Agotos Maksimavičienės, 50 m. Užrašė P. Jankauskas 1934 m. 
Tekstas ir melodija LMD III 207(12).

265. R e n č i a u  s t o n u ž ę .  — Užrašyta Kumečių km., Padovinio vis., 
Marijampolės aps., iš Uršulės Martinavičienės, 70 m. Užrašė A. Kirtiklis 
1922 m. Tekstas LTR 80(68).
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266. A u š t a  a u š r e l ė .  — Užrašyta Rimšių km., Akmenės raj., iš Bro
nės Griciuvienės, 42 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 
1955 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos me
tu. Tekstas ir melodija LTR 2938(162).

267. S i u n t ė  ma n e  m o t i n ė l ė .  — Užrašyta 1938 m. Mikabalių km., 
Seirijų vis., Alytaus aps., iš P. Utarienės, 71 m. Tekstas LTR 1572(259).

* *

268. O i ž i rge ,  ž i r g e l i  j u o d b ė r ė l i .  — Užrašyta Radziškių km., 
Punsko prp., Suvalkų gub., iš R. Kalinauskienės. Užrašė K. Kalinauskas. Teks
tas LMD I 21(1).

269. Š ė r i a u  ž i r g e l į .  — Spausdinama iš GŽD, 9 nr.
270. Bėk,  ma n o  ž i r g e l i .  — Užrašyta Gražulių km., Simno vis., Aly

taus aps., iš Marijonos Paulauskienės, 45 m. Užrašė V. Bardzilauskas 1935 m. 
Tekstas LTR 773(223).

271. S a u l u t ė  t e k ė j o .  — Spausdinama iš ŠDD, 23 nr.
272. D ar t ik  p a k e t i n a u .  — Užrašyta iš Rozalijos Balynienės, 76 m., 

kilusios iš Lizdų km., Merkinės vis., Alytaus aps. Tekstą užrašė E. Taujanskas 
1939 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 
2076(^0), LTR pi. 1123(3).

Š'ą dainą harmonizavo S. Šimkus (žr. ŠLD V, 16 nr.).
273. S ė d ž i u  s ė d ž i u  p o  l a n g e l i u .  — Užrašyta Krūminių km., 

Valkininkų prp., Vilniaus—Trakų aps., iš Jadvygos Norkūnaitės-Kairevičie- 
nės, 33 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir 
melodija LTR 1031(146).

274. Oi, ir p r i j o j o .  — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino aps., iš Katrės 
Sidzikauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205(451).

275. Eik,  s e s ut e ,  d a r ž e l i  n. — Užrašyta Panevėžyje iš Adelės Pre- 
kerienės, 41 m. Užrašė V. Prekeris 1935 m. Tekstas LTR 2969(12).

276. Ge r k  gė r ę s ,  b e r n e l i .  — Užrašyta Pakalniškių km., Šaukėnų 
vis., Šiaulių aps., iš Eitutienės, 47 m. Užrašė S. Girčius 1935 m. Tekstas ir me
lodija LTR 837(73).

277. S k a m b a  t e r š k a  ž i e d e l i a i .  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 
17 nr. paaiškinimą). Užrašyta Tatkūnų km., Deltuvos vis., Ukmergės aps., 
iš Agotos Našlėnaitės-Gricienės, 80 m., Barboros Bugenavičaitės-Stimburienės, 
80 m., Marijonos Stimburaitės-Gricienės, 66 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 836(47).

278. Po s o d e l į  v a i k š č i o j a  u.— Užrašyta Mokolų km., Šunskų vis., 
Marijampolės aps., iš Magdės Šlekienės. Užrašė V. Šlekys 1934 m. Tekstas 
ir melodija LTR 630(283).

279. Ei s i m l a u k a n  p a ž i ū r ė t i .  — Užrašyta Šlepščių km., Biržų 
raj., iš E. Kaziūnienės, 84 m. Tekstą užrašė S. Stulgytė ir S. Danilevičiūtė, 
melodiją — J. Jurga 1950 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografi
nės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2784(48).
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280. A n k s t i  r y t ą  p a s i k ė l u s .  — Užrašyta Pošiūnų km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Juzės Gailiušaitės-Bielinienės, 52 m. Užrašė 
L Bielinis apie 1936—1937 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(53).

281. S t r a z d a s  t u p ė j o .  — Sutartinė keturinė. Užrašyta apie 1849 m. 
Spausdinama iš M. Miežinio rankraščių. Tekstas LMD I 754(60).

282. S u s v a r t y k ,  a n t e l e .  — Užrašyta Kazimieravo km., Varėnos vis., 
Alytaus aps., iš Ievos Makselienės, 50 m. Tekstą užrašė V. Martinaitytė. Melo
diją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 1036(4), melodija LTR 
2927(140), LTR pi. 574(4).

Šios dainos variantas harmonizuotas S. Šimkaus (žr. ŠLD II, 44 nr.).
283. M o t i n ė l e  t u mano.  — Užrašė J. Bendorius apie 1932 m. Teks

tas ir melodija LTR 404(125).
284. A š p r a š i a u  me l d ž i a u .  — Užrašyta Škėvonių km., Birštono 

vis., Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė 
J. Jurga 1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(15).

Pastaboje nurodoma, kad tai yra vestuvių daina.
285. A t j o t  b e r n e l i o .  — Užrašyta Antakalnio km., Varėnos prp., 

iš Teklės Jaskoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205(563).

286. K as b e r n e l i o  pi a m i s 1 y t a. — Spausdinama iš JSD I, 299 nr.
Ši daina, harmonizuota M. K. Čiurlionio, plačiai dainuojama chorų.
287. T y k u s  r y t e l i s  p a v a s a r ė l i o .  — Užrašyta Lazdijuose, Sei

nų aps., iš Bronės Maksimavičiūtės. Užrašė D. Asevičiūtė 1933 m. Tekstas LTR 
448b(737).

288. P er  š i l e l į  j o j a u .  — Užrašyta Cesukų km., Merkinės vis., Aly
taus aps., iš R. Jaskelevičienės, 30 m. Užrašė J. Kvaraciejus 1932 m. Tekstas 
LTR 73(1998).

289. A n t e ž e r ė l i o .  — Užrašyta Perlojoje, Alytaus aps., iš Petrės Stoš- 
kiūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(822).

Dainoje minimas našlaitėlis(-ė) reiškia našlį(-ę).
290. A t j o j o  n a š l e l i s .  — Užrašyta Puvočių km., Marcinkonių vis., Va

rėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Alešiūnaitė 1948 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas LTR 2596(12), melodija 
LTR 3220(138), LTR pi. 1342(10).

291. O i o i o i  o i  d i e v u l ė l i a u  ma n o .  — Užrašyta Lazdijuose, Sei
nų aps. Spausdinama iš P. Marcinkevičiaus ir J. Dovydaičio rinkinio. Teks
tas ir mėlodija LTR 632(55).

292. M o č i u t e  ma n o  mi e l a .  — Užrašyta Kudirkos Naumiestyje, 
Sakių aps., iš Marijonos Samuoliūtės, 60 m Užrašė V. Sližys 1938 m. Tekstas ir 
melodija LTR 1711(39).

293. Vai ,  ir a t r ū k s t a  j u o d i  d ū me l i a i .  — Užrašyta Plynių km., 
Padovinio vis., Marijampolės aps., iš Andriaus Kirtiklio. Užrašė A. Kirtiklis 
1932 m. Tekstas LTR 105(51).

294. T y k i a i  t y k i a i .  — Spausdinama iš BAB, p. 39.
Daina yra labai populiari. Ją yra harmonizavę J. Tallat-Kelpša, T. Brazys,

J Bendorius ir kt.
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295. T y k i a i  r a mi a i .  — Užrašyta Meldučių km., Rokiškio vis. ir aps., 
iš Anelės Miškinienės, 70 m. Tekstą užrašė J. Miškinis 1947 m., melodiją — 
B. Uginčius 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 2537(30).

296. Oi tu, s e n i  s e n u t ė l i . — Spausdinama iš JSD I, 40 nr.
297. Ki k i l i  k i k i l i .  — Užrašyta Semeliškėse, Trakų aps., iš Marijo

nos Stosiūnienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 443(264).

298. M o t u l e  mano.  — Užrašyta Bobriškių km., Varėnos vis., Alytaus 
aps., iš Marės Kavaliauskaitės-Rutkauskienės, 25 m. Užrašė D. Andrulis 
1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2483b(18).

299. S ė d ž i u  po  l a n g e l i u .  — Užrašyta Liškiavos apyl., Alytaus aps 
Užrašė P. Svetulevičius 1926 m. Tekstas LTR 203(15).

300. Tek,  d u k r e l e ,  už  b a j o r o .  — Užrašyta Marijampolėje iš Eleo
noros Pesytės, 45 m. Užrašė K. Gurevičius 1928 m. Tekstas LTR 1544(88).

301. A n t k a l n e l i o  r ug i a i .  — Užrašyta Beištrakių vnk., Kaišiadorių 
prp., Vilniaus gub., iš Onos Bandzevičiūtės, 20 m. Užrašė A. Bandzevičius 
1913 m. Tekstas LMD I 406(19).

* *

302. Bi t e i ,  d o b i l ė l i a u .  — Sutartinė keturinė. Spausdinama iš SIS 
II, 845 nr.

303. S u b a t o s  v a k a r ė l į .  — Užrašyta Igliškėlių km. ir vis., Marijam
polės aps., iš Onos Lastauskienės, 45 m. Užrašė K. Kubiliūtė 1937 m. Tekstas 
LTR 1266(168).

304. Gi r d ž i u  aš k e r t a n t ,  g i r d ž i u  k a p o j a n t . — Užrašyta 
Siurbiškių km., Pandėlio vis., Rokiškio aps., iš E. Zekevičienės, 52 m. Užrašė 
E. Zekevičiūtė apie 1925 m. Tekstas LTR 480(186).

* t

*

305. Š ią  n a k t e l ę  pe r  n a k t e l ę .  — Užrašyta Šventežerio prp., Sei
nų aps. Užrašė B. Blažonytė 1920 m. Tekstas LTR 116(8).

306. A t p u s k ė l y  b u v a u .  — Užrašyta Neravų km., Lazdijų vis., Sei
nų aps., iš V. Sinkevičienės, 80 m. Užrašė J. Maksimavičiūtė 1933 m. Tekstas 
LTR 514(53).

307. T a m s i o j o j  n a k t e l ė j . — Užrašyta Gaurėje, Tauragės aps., iš 
Valentujytės-Valentiejienės. Užrašė A. Endzinas 1932 m. Tekstas LTR 387a(381).

308. Gė r i a u  a l ut į .  — Užrašyta Raitininkų km., Merkinės vis., Aly
taus aps., iš Karolinos Raklinavičienės, 45 m. Užrašė V. Ulčinskas 1937 m. 
Tekstas LTR 1074(70).

309. A t i d a r y s i u  s t i k l o  l a n g e l į .  — Užrašyta Dysnos km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1924(26).

773



310. A š i š d a i n a v a u . — Užrašyta Šaukėnų vis., Šiaulių aps., iš kai
mo muzikanto Liudo Šukštario, 78 m. Užrašė S. Girčius 1935 m. Tekstas ir 
melodija LTR 837(4).

311. S k y n i a u  r ū t a s  t r i s  d e v y n i a s .  — Spausdinama iš Vinco 
Kudirkos rankraščio, esančio Rusų geografinės draugijos rankraštyne Lenin
grade. Užrašyta 1896 m. Šios dainos teksto ir melodijos nuorašas — LTR 
3423(3).

312. P as m o t u l ę  a u g a u .  — Užrašyta Kazimieravo km., Varėnos vis., 
Alytaus aps., iš Ievos Makselienės, 47 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. Tekstas 
ir melodija LTR 638(21).

313. V a i k š č i o j o  m e r g e l ė . — Užrašyta Mokolų km., Šunskų vis., 
Marijampolės aps., iš Magdės Šlekienės. Užrašė V. Šlekys 1934 m. Tekstas ir 
melodija LTR 630(232).

314. Š ią  n a k t e l ę .  — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino aps., iš Katrės 
Sidzikauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—19Į9 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205(489).

315. P er  l a u k e l į  j o j a  u.— Užrašyta Daukšiuose, Padovinio vis., 
Marijampolės aps., iš Onos Gumauskaitės, 40 m. Užrašė K. Gurevičius apie 
1922—1923 m. Tekstas ir melodija LTR 1544(44).

316. Š v i e s i  n a k t i s  m ė n e s i e n a .  — Užrašyta Pakalniškių km., Šau
kėnų vis., Šiaulių aps., iš Eitulienės, 47 m. Užrašė S. Girčius 1935 m. Tekstas 
ir melodija LTR 837(46).

Tai labai paplitusi lietuvių liaudies daina. Ją yra harmonizavę S. Šimkus, 
J. Švedas.

317. B e r n e l i  mano,  r a i t e l i  ma no .  — Užrašyta Margonių km., 
Gardino aps. Užrašė V. Balevičius 1928 m. Tekstas LMD III 25(24).

31#. S a u l e l ė  r a u d o n a .  — Užrašyta Navoplentos km., Alovės vis., 
Alytaus aps., iš Onos Karužaitės-Balčiūnienės. Tekstą užrašė B. Kazlauskienė, 
melodiją — V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2525(4).

Šią dainą yra harmonizavę M. Petrauskas, J. Karosas, J. Tallat-Kelpša.

* *

*
319. I š l ė k s  l ė k s e l i u .  — Sutartinė keturinė. Užrašyta apie 1849 m. 

Spausdinama iš M. Miežinio rankraščių. Tekstas LMD I 754(61).
320. Č i u j u t ė 1 i o, č i ūt o .  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiš

kinimą). Spausdinama iš JLD I, 159 nr.
321. A u k š t a s  d a ng us ,  š v i e s i o s  ž v a i g ž d ė  s.— Užrašyta Man- 

kūnų km., Girkalnio vis., Raseinių aps., iš Vincės Stulgaitytės. Užrašė V. Stul
gai tis 1932 m. Tekstas ir melodija LTR 394(8).

322. P a š i l ė j  p a š i l ė j .  — Užrašyta Barzdžių prp., Raseinių aps., iš Ste
fanijos Niemčionovičaitės. Užrašė B. Dvarionas apie 1932 m. Tekstas 
LTR 404(175).

323. Ž a l i o j  g i r e l ė j .  — Užrašyta Daugų km., Daugų prp., Alytaus 
aps., iš Onos Vasiliauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 205(557).
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324. A š a u g a u  pas  t ė v e l į .  — Užrašyta Mockabūdžių km., Keturva
lakių vis., Vilkaviškio aps., iš Marijonos Gurevičiūtės-Kalinauskienės, 40 m. 
Užrašė K. Gurevičius 1929 m. Tekstas ir melodija LTR 1544(21).

MERGVAKARIO IR JAUNOJO IŠLEISTUVIŲ DAINOS

325. M ė l y n a s a i  k a r v e l ė l i .  — Užrašyta Balteniškių km., Leliūnų 
vis., Utenos aps., iš Broniaus Tylos. Užrašė J. Strolia apie 1930 m. Tekstas ir 
melodija LTR 31(198).

326. Oi, ir a t v a ž i a v o .  — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino aps., iš 
Katrės Sidzikauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melo
dija LTR 205(447).

* *

*

327. S u b a t ė l ė s  v a k a r ė l į .  — Užrašyta Klepočių km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Viktorijos Drolnytės-Juozaitienės, 50 m. Užrašė V. Bardzilaus- 
kas 1935 m. Tekstas LTR 773(115).

328. V e d a  m e r g e l ę .  — Užrašyta Juodagalvių km., Švenčionių aps., 
iš A. Vanagienės. Užrašė A. Vanagas 1933 m. Tekstas LMD-111 161(557).

329. O ko l i ūdi ,  s e s e l e ,  ko l i ūdi .  — Spausdinama iš JSD 
I, 479 nr.

330. A n t a t e i na ,  ant  a t e i n a .— Užrašyta Juodkėnų km., Girkalnio 
vis., Raseinių aps., iš Bronės Tamulytės. Užrašė A. Urbonas. Tekstas 
LTR 183(12).

331. A š u ž s i k e l i a  u. — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės prp., 
Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(614).

332. Ir a t ė j o  s u b a t ė l ė .  — Užrašyta Pagirdaujo km., Gargždų vis., 
Kretingos aps., iš Jadvygos Laurinaitytės, 20 m. Užrašė E. Grigonytė 1931 m. 
Tekstas LTR 308(47).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „pintuvių daina".
333. O i tu, k a s e l e .  — Užrašyta Kamšų km., Kalvarijos prp., Marijam

polės aps., iš Matulevičienės. Spausdinama iš P. Marcinkevičiaus ir J. Dovy
daičio rinkinio. Tekstas ir melodija LTR 632(67).

334. S k r e n d a  v a n a g a s .  — Užrašyta Jaskaudžių km., Bagaslaviškio 
prp., Ukmergės aps., iš Elenos Davulytės-Česienės, 60 m. Užrašė J. Kartenis 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 651(13).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „našlaičių daina". Dainos va
riantas paskelbtas S. Daukanto „Dainose Žemaičių", 1846, 84 nr. Ši daina, 
pavadinimu „Lėk, sakalėli", 1909 m. yra harmonizuota J. Sasnausko ir tokia 
melodija plačiausiai dainuojama. Ją 1918 m. dar yra harmonizavęs T. Brazys 
(žr. BMD II, 15 nr.).

335. Oi, ž y d ė k  ž y d ė k .  — Užrašyta Lipliūnų km., Leipalingio vis., 
Alytaus aps., iš Juzės Urbonaitės, 24 m. Užrašė V. Labeckas 1936 m. Tekstas
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LTR 735(90). Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Melodija patei 
kiama kito šios dainos varianto — SLD IV, 35 nr.

336. A š a t s i s a k i a u  s a v o  mo č i u t e i .  — Spausdinama iš RB, 
p. 77—78.

337. S i u n t ė  m a n e  m o t u l  ė.— Užrašyta Rudnioje, Lydos aps., iš Ado
mo Verbickio. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija LTR 
205(767).

338. Ko l i ūdi t ,  b r o l i u k a i .  — Užrašyta Kamšų km., Kalvarijos 
prp., Marijampolės aps., iš Matulevičienės. Spausdinama iš P. Marcinkevičiaus 
ir J. Dovydaičio rinkinio. Tekstas ir melodija LTR 632(68).

339. P as m a n o  t ė v e l į .  — Užrašyta Pakrovų kol., Jiezno raj., iš Do
micėlės Mikailienės, 67 m. Tekstą užrašė D. Kuzinienė ir P. Jokimaitienė 
1958 m. Melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir me
lodija LTR 3117(6), LTRF 34(4).

Dainininkė nurodo, kad tai yra mergvakario daina. Šią dainą harmonizavo 
J. Tallat-Kelpša.

340. D a i n u o k i t ,  m e r g e l ė s .  — Užrašyta Mažutiškių km., Varnių 
vis., Telšių aps., iš Julės Urninkaitės, 16 m. Užrašė D. Andrulis 1932 m. Teks
tas ir melodija LTR 2483a(44).

341. A n t d i d ž i o  d v a r e l i  o. — Užrašyta Kreivėnų km., Punsko prp., 
Suvalkų aps., iš Katrės Kraužlienės, 70 m. Užrašė P. Jankauskas 1934 m. Teks
tas ir melodija LMD III 208(21).

342. Oi rūt a  r ū t y t e .  — Užrašyta Obelių prp., Rokiškio aps. Tekstą 
užrašė I. Zeirys, melodiją — D. Andrulis 1920 m. Tekstas ir melodija LTR 
207(409).

343. O i tu, r ū t e l e .  — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino aps., iš Katrės 
Sidzikauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205(508).

344. Oi tu , r ū t a  rūt a.  — Užrašyta Slabados km., Vilkiškių apyl., Kai
šiadorių raj., iš Onos Grigaliūnienės, 62 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė 1959 m. 
Melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija 
LTR 3211(49), LTRF 70(49).

345. Ž a l i o j e  g i r e l ė j .  — Užrašyta Palangoje iš Padruštytės-Drunge- 
lienės, 53 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 838(26).

346. Per š i l e l į  j o j au.  — Užrašyta Palangoje iš Z. Raubaitės. Užra
šė D. Andrulis 1927 m. Tekstas ir melodija LTR 207(1528).

347. L e n k i a u  b i j ū n ė l į .  — Užrašyta Klišių km., Jurbarko vis., Ra
seinių aps., iš Marijonos Bajerčienės, 60 m. Dainininkė kilusi iš Nerkūnų km., 
Gelgaudiškio vis. Užrašė K. Bejarčius 1933 m. Tekstas LTR 190(1204).

348. Ke l k i s ,  b r o l e l i ,  n e g u l ė k .  — Užrašyta Kermušijos km., Va
rėnos raj., iš Elenos Balevičienės, 58 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka, 
melodiją— B. Uginčius 1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tuto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 3194(126).
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349. Šok,  ž i r g e l i ,  šok,  bė r e l i .  — Užrašyta Būdų km., Birštono 
vis., Alytaus aps., iš Onos Zablockienės, 55 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Teks
tas ir melodija LTR 1241a(71).

350. Š ią  n a k t e l ę  pe r  n a k t e l ę .  — Užrašyta Pateronių km., Alovės 
prp., Alytaus aps., iš Katrės Pliaugienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205(365).

Šią dainą harmonizavo M. Petrauskas (žr. PLD).

JAUNOJO SUTIKTUVIŲ IR VAINIKO 
ĮTEIKIMO DAINOS

351. Mo t u l e  mano. — Užrašyta Dargaičių km., Gaurės vis., Tauragės 
aps., iš M. Šimkūnaitės, 30 m. Užrašė K. Bajerčius 1930 m. Tekstas LTR 
190(1034).

352. Oi, t a i  g r a ž i a i  d ū z g i a .  — Užrašyta Zapyškio prp., Suvalkų 
gub., iš Kazlausko. Užrašė J. Jarašius 1897 m. Tekstas LMD I 415(43).

353. Ą ž u o l ė l i  g a r b u o n ė l i .  — Užrašyta Latežerio km., Varėnos 
raj., iš Elžbietos Būrienės, 84 m. Tekstą užrašė L. Sauka if B. Kerbelytė, melo
diją— B. Uginčius 1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 3194(56).

Dainininkės pastaboje nurodoma, kad ši daina buvo dainuojama prieš 
jungtuves, laukiant atvažiuojančio jaunojo.

354. A u š t  a u š t r e l ė ,  t e k  s a u l e l ė .  — Užrašė J. Bendorius apie 
1933 m. Tekstas ir melodija LTR 404(104).

355. A t a d u l k s t a  a t a d u l k s t a .  — Užrašyta Raitininkų km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Karolinos Raklinavičienės, 45 m. Užrašė V. Ulčinskas 
1937 m. Tekstas LTR 1073(99).

356. Ma n o  t ė v e l i s .  — Užrašyta Sodybų km., Pakuonio vis., Kauno 
aps., iš G. Mickevičienės. Užrašė R. Remeika 1928 m. Tekstas LTR 95(17).

357. Ar aš tau,  s e s e ,  n e s a k i a u .  — Užrašyta Kupiškyje, Panevėžio 
aps., iš Stefanijos Glemžaitės, 50 m. Užrašė K. Šaulinskas 1936 m. Tekstas ir 
melodija LTR 969(18).

358. Kam š ė r e i  ž i r g e l į .  — Užrašyta Totoriškių km., Žaslių vis., 
Trakų aps., iš Veronikos Savickaitės, 21 m. Užrašė J. Kazlauskas 1947 m. Teks
tas ir melodija LTR 2539(9).

359. Ei p u č d a m e  p u č d a m ė l i .  — Spausdinama iš JSD I, 483 nr.
360. G y s t a  g a i d e l i a i ,  r y l i u o j a .  — Spausdinama iš JSD I, 517 nr.

* *
*

361. V a i k š č i o j  v a i k š č i o j  m e r g e l ė  po dv a r ą .  — Užrašė 
L. Ivinskis 1843 m. Tekstas LMD I 371(2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama, atvedant jau
nąją už stalo.



362. V a i a i a i d i e v u l i a u .  — Užrašyta S. Druskininkų km., Pelesos 
prp., Lydos aps., iš Jono Žukausko, 32 m. Užrašė P. Bieliauskas 1941 m. Tekstas 
ir melodija LTR 2561(16).

Dainininko pastaboje nurodoma, kad ši daina dainuojama, kai tėvas apsi
rėdžiusią jaunąją atveda prie stalo.

363. Po b e r ž y n ą  v a i k š č i o j a u  v a i k š č i o j a u .  — Užrašyta 
Aukštelkų km. ir apyl., Radviliškio raj., iš Barboros Vitkauskienės, 60 m. 
Tekstą užrašė Z. Jasiukevičiūtė, melodiją — P. Černiauskaitė 1960 m. Tekstas 
ir melodija LTR 3284(22).

Šią dainą harmonizavo J. Karosas.

* *
*

364. K ur g e g u ž ė l ė ,  t e n  s a k a l ė l i s .  — Užrašyta Pakalniškių km., 
Dietkauščiznos apyl., Ignalinos raj., iš Lionės Staniulionienės, 67 m. Užrašė 
J. Kazlauskas 1960 m. Tekstas ir melodija LTR 3264(3).

365. S ė d i  b r o l i a i  už s t a l e l i o .  — Užrašyta Miliušių dv., Jurbarko 
vis., Raseinių aps., iš Onos Stankytės. Užrašė K. Bajerčius. Tekstas 
LTR 190(252).

366. Ko t a i p  s mū t n a s .  — Užrašyta Reibenių km., Žagarės vis., Šiau
lių aps., iš Daratos Slančiauskaitės. Užrašė M. Slančiauskas apie 1886—1894 m. 
Tekstas LMD I 341(40).

Prie dainos pastaboje nurodoma: „Dainuoja, kai pasodina jaunąją su jau
nuoju už didžiojo stalo".

367. O ko jū s  l i ūdi t .  — Užrašyta Graužėnų km., Veliuonos vis., 
Kauno aps., iš Kazimiero Lukoševičiaus, 63 m. Užrašė J. Bakanas 1933 m. 
Tekstas LTR 403(79).

368. Oi, t o l i  t o l i ,  už N e m u n ė l i o . — Užrašyta Lazdijų vis., Sei
nų aps., iš Magdės Purvinienės, 65 m. Užrašė O. Saliklytė 1932 m. Tekstas 
LTR 448b(582).

* *
*

369. Li o j  ž a l i a  rūta.  — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiškini
mą). Spausdinama iš SIS II, 810 nr.

370. A u g o  ant  k a l n o  b e r ž e l i s .  — Užrašyta Žygaičių km., Šau
kėnų vis., Šiaulių aps., iš Stasės Savickienės, 35 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 838(45).

JAUNOSIOS ATSISVEIKINIMO DAINOS

371. Ko l i ūdi ,  s e s ut e .  — Užrašyta Jaskaudžių km., Bagaslaviškio prp., 
Ukmergės aps., iš Elenos Davulytės-Česienės, 60 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 651(16).
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3 72 . N e s i r ū p i n k ,  m e r g u ž e i  e.— Užrašyta Šunskų km. ir vis., Ma
rijampolės aps., iš I. Juzaitienės, 28 m. Užrašė J. Strakalaitytė 1934 m. Tekstas 
LTR 451(58).

3 73 . S v e i k i n a m  me s  t ave .  — Užrašyta Balteniškių km., Leliūnų 
vis., Utenos aps., iš Julijos Tylaitės. Užrašė J. Strolia 1930 m. Tekstas ir me
lodija LTR 31(303).

3 7 4 . N e s m ū t n a i  sėdi ,  1 e i i  i ngai .  — Užrašyta Bajorų km., Dau
gėliškio prp., Švenčionių aps. Užrašė M. Gudėnas. Tekstas LMD I 272(13).

Prie dainos pastaboje nurodoma: „Dainuojama vestuvėse, pinant vai
niką".

37 5 . P a l e n k t a ,  r ū t e l e .  — Užrašyta Miciūnų km., Gervėčių prp., Vil
niaus—Trakų aps., iš kaimo jaunimo. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas ir me
lodija LTR 1221(2).

37 6 . S k o m e l i a i  u ž t i e s t i ,  l e i l i n g a i .  — Užrašyta Raitininkų km., 
Merkinės vis., Alytaus aps., iš Karolinos Raklinavičienės, 45 m. Užrašė V. Ul- 
činskas 1937 m. Tekstas LTR 1074(72).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vestuvinė daina, dainuojama 
jaunajai (tik našlaitei) prieš jungtuves.

37 7 . Oi, ž e n k l i  ž e n k l i  ta b e s i e d ė l ė .  — Užrašyta Strigailiškio 
km., Vydiškių prp., Švenčionių aps., iš Teofilės Vaickaitės, 20 m. Užrašė E. De
veikis 1932 m. Tekstas LMD II 13(46).

37 8 . N e i aš g i ž i na u ,  n e i  s u ma n a u .  — Užrašyta Gaidžių km., 
Ežerėnų pav., Kauno rėd. Užrašė J. Žiogas apie 1899—1914 m. Tekstas 
LMD I 453(3).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama mergvakaryje.
379 . U ž t e k a  s a u l e l ė .  — Užrašyta Ževeliškių km., Gelvonių prp., 

Ukmergės aps., iš Rozalijos Pociūnaitės-Ulindienės, 54 m. Užrašė J. Kartenis 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 650(57).

3 8 0 . N e g a i l i o s  š i r d i e s ,  s e s ut e .  — Užrašyta Piktakiemio km., 
Kietaviškių prp., iš Magdelenos Baranauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 443(305).

SUGRĮŽIMO IŠ JUNGTUVIŲ DAINOS

381 . Ki r t o  r e n t ė . — Užrašė J. Bendorius apie 1932—1933 m. Tekstas 
ir melodija LTR 404(112).

38 2 . Oi, ž i b a  ž i b u r ė l i s .  — Užrašyta Anglininkų km., Škėrių apyl., 
Trakų raj., iš Felės Kairevičiūtės-Macunkienės, 51 m. Užrašė E. Karaliūtė 
1952 m. Tekstas LTR 2885(285). Spausdinamasis dainos variantas melodijos 
neturi. Melodija pateikiama kito šios dainos varianto — iš BMD II, 14 nr. Šią 
dainą yra harmonizavę M. K. Čiurlionis, J. Naujalis ir T. Brazys.
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383. A n t to  k e l e l i o .  — Spausdinama iš Vinco Kudirkos rankraščio, 
esančio Rusų geografinės draugijos rankraštyne Leningrade. Užrašyta 1896 m. 
Šios dainos teksto ir melodijos nuorašas LTR 3423(5).

384. Oi m o č i u t e  mo t i n ė l e .  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabū
džio vis., Šakių ąps., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 39 m. Užrašė 
J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2539(40).

385. A š p a s ė j a u  ž a l i ą  rūt ą .  — Užrašyta Plikiškių km., Joniškio 
vis., Šiaulių aps., iš S. (iutaitės. Užrašė J. Ciuta 1927 m. Tekstas LTR 33(40).

386. Ga l e  k a i m e l i o .  — Užrašyta Guobinių km., Leipalingio vis., Sei
nų aps., iš Vincės, Marės, 26 m., ir Antosės, 28 m., Ralčiūčių. Užrašė A. Nava- 
rackas 1930 m. Tekstas LTR 360(40).

* *
*

387. A t v a ž i u o j a  R y g o s  k u p č i a i .  — Užrašyta Velykūnų km., Le
liūnų vis., Utenos aps., iš Daratos Puodžiūnienės. Užrašė J. Strolia 1930 m. 
Tekstas ir melodija LTR 31(44).

388. K as ma n e ,  mo t u l e .  — Užrašyta Navoplentos km., Alovės vis., 
Alytaus aps., iš Onos Karužaitės-Balčiūnienės, 52 m. Tekstą užrašė L Kalvelis, 
melodiją — J. Čiurlionytė 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2074(20).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vestuvinė daina.

DOVANŲ DĖJIMO DAINOS

389. Ir u ž k r y k š t ė  a n t e l ė .  — Užrašyta Druskininkų km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(198).

390. Gi e d a  g a i d e l i a i .  — Užrašyta Bajoriškių km., Rūdiškio apyl., 
Trakų raj., iš Onos Dekinavičienės, 96 m. Užrašė E. Karaliūtė 1952 m. Tekstas 
LTR 2885(75).

391. Ei, ž a l i a  ža l i a ,  ž a l i a  g i r už ė .  — Užrašyta Skindeliškės km., 
Pilviškių prp., Suvalkų gub. Užrašė J. Palukaitis 1905 m. Tekstas LMD I 389(70).

392. A u g o  b e r n e l i s ,  s e r b e n t ą .  — Užrašyta 1934 m. Budriškių km., 
Dusetų prp., Zarasų aps., iš Vinco Siniausko, 58 m. Tekstas LTR 543(568—571).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vestuvių daina, kurią dainuo
davę „pamergiai su pajauniais dovanų laike".

393. S u s i r i n k i t ,  g i m i n ė l ė s .  — Užrašyta Tabarų km., Kalvarijos 
vis., Marijampolės aps., iš Antaninos Balytienės, 66 m. Užrašė J. Balyta 1935 m. 
Tekstas LTR 704(47).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai „dovanų daina".
394. Tu, s v o t u i  i, kur  d i ng a i .  — Užrašyta Kriaunų km., Antnemu- 

nio vis., Alytaus aps., iš M. Gudaitienės, 63 m. Užrašė J. Kavaliauskas 
1932 m. Tekstas LTR 319(193).
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395. M o t u š ė l ė  e i da ma .  — Užrašyta Dimitravos dv., Kretingos vis. 
ir aps., iš Stasės Grikpiedytės. Užrašė J. Strolia 1930 m. Tekstas ir melodija 
LTR 31(458).

396. A us k, mo t u l e ,  d r o b e l e s .  — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino 
aps., iš Petronės Gaidytės, 24 m. Užrašė P. Bieliauskas 1933 m. Tekstas ir melo
dija LTR 2391(76).

397. V e r k ė  d u k r e l ė .  — Užrašyta Škėvonių km., Birštono vis., Aly
taus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(18).

398. K ai a š  m a ž a  buvau.  — Užrašyta Vilniuje iš Onos Sergalienės, 
75 m., kilusios iš Pilviškių apyl., Vilkaviškio ra j. Tekstą užrašė A. Šergalytė, 
melodiją — B. Uginčius 1957 m. Tekstas ir melodija LTR 2985(72).

399. Ko l i ūdi ,  p u t i n ė l i ,  ko  l i ū d i .  — Tekstas spausdinamas iš 
JSD I, 602 nr. Spausdinamasis dainos variantas melodijos neturi. Melodija pa
teikiama kito šios dainos varianto, užrašyto Pakalniškių km., Tverečiaus vis., 
Švenčionių aps., iš Paulės Eitmanavičienės, 50 m. Užrašė A. Zakaras 1948 m, 
Melodija LTR 2724(24).

Daina su melodija pirmą kartą paskelbta S. Stanevičiaus 1829—1833 m. 
Ją yra harmonizavęs J. Naujalis (,,15 tautiškų dainų", Kaunas, 1908).

400. Oi, b o d i s  bodi s .  — Užrašyta Karaivonių km., Kapčiamies
čio vis., Seinų aps., iš Agotos Žukaitės, 30 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. 
Tekstas ir melodija LTR 638(93).

401. K as t a s  k i e m u ž ė l i  s.— Užrašyta Kudirkos Naumiestyje, Šakių 
aps., iš Marijonos Samuoliūtės, 60 m. Užrašė V. Sližys 1938 m. Tekstas ir me
lodija LTR 1711(35).

402. A u š t  a u š r e l ė ,  t e k  s a u l e i  ė.—Užrašyta Joniškėlio—Švobiš- 
kio apyl., Biržų aps. Užrašė P. Lapienė 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 
647(91).

403. S ė s k  i, s e s u l  e.— Užrašyta Zervynų km., Marcinkonių vis., Va
rėnos aps., iš Malvinos Tamulytės. Tekstą užrašė J. Miškinis 1948 m., melodi
ją — B. Uginčius 1959 m. Tekstas ir melodija LTR 2682(81).

404. Š i l e  p u t i n ė l i s .  — Spausdinama iš KDLD, p. 231.
405. N e i  v ė j a i  p u č i  a.— Užrašyta Nariūnų km., Salako vis., Zara

sų aps., iš Marcelės Urbonienės, 72 m. Užrašė S. Dičiūnas 1938 m. Tekstas 
LTR 1541(14).

406. P a s k u t i n i s  v a k a r ė l i  s.— Užrašyta Ponkiškių km., Sim
no vis., Alytaus aps., iš Onos Kvederavičienės, 49 m. Užrašė P. Stepulis 
1946 m. Tekstas ir melodija LTR 2506(20).

407. A u g o  v e j e l ė .  — Užrašyta Motuizų km., Varėnos prp., Vil
niaus—Trakų aps., iš Sofijos Tarailaitės. Užrašė P. Bieliauskas 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 2398(42).

408. V a ž i a v a u  l a u k  ą.— Užrašyta Jurgeniškių km., Pasvalio vis., 
Biržų aps., iš Agotos Svilaitės, 60 m. Užrašė J. Macelis 1925 m. Tekstas LTR 
192(144).

IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOS

781



409. Vai ,  kur  aš  g e r i a  u.— Užrašyta Latežerio km., Varėnos ra j., 
iš Elžbietos Būrienės, 84 m. Tekstą užrašė L. Sauka ir V. Bložė, melodiją — 
B. Uginčius 1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tauto
sakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 3194(40).

410 . Oi, ir i š a u g o.— Užrašyta Škėvonių km., Birštono vis., Aly
taus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(23).

Pastaboje prie dainos sakoma, kad tai vestuvinė daina, dainuojama, ve
žant jaunąją pas jaunąjį. ,

411 . M o č i u t e  mano . — Užrašyta Nendriniškių km., Marijampo
lės pa v., iš Ievos Rutkauskienės. Užrašė K. Mačys. Tekstas LMD I 476(15).

412 . Kad a š ž i n o j u s ,  kur  t ė v e l i s  n u d u o s . — Užrašyta Kac- 
konių km., Adutiškio prp., Švenčionių aps., iš Agotos Meškelienės, 75 m. 
Užrašė V. Maldžiūnas 1935 m. Tekstas LMD III 170(51).

413 . T r e j i  g a i d ž i a  i.— Tekstas spausdinamas iš JSD I, 212 nr. 
Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Melodija pateikiama kito 
dainos varianto — LTR 3175(25), užrašyto Rygiškių km., Griškabūdžio apyl., 
Naumiesčio raj., iš Petrės Jablonskienės. Melodiją užrašė J. Kazlauskas 
1958 m.

41 4 . A u š t a  a u š r e l ė . — Užrašyta Kreivėnų km., Punsko prp., Suval
kų aps., iš Katrės Kraužlienės, 70 m. Užrašė P. Jankauskas 1934 m. Tekstas 
ir melodija LMD III 208(10).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vestuvių pabaigos daina, dai
nuojama, varant svotus namo.

415 . T r i s  d i e n a s ,  t r i s  n a k t i s . — Užrašyta Vilniuje iš Elenos Raz- 
mukienės, 48 m., kilusios ir dainas išmokusios Antakminės km., Dūkšto vis., 
Švenčionių aps. Tekstą užrašė M. Razmukaitė 1958 m. Melodiją iš magneto
fono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3068(35), LTRF 
16(115).

Šią dainą harmonizavo J. Tallat-Kelpša („Liaudies dainos chorui", Vil
nius, 1919).

416. Ko, m e r g y t e ,  l i ūd  i.— Užrašyta Punske, Suvalkų gub., iš Juo
zo Miltakio. Užrašė J. Bendorius. Tekstas ir melodija LTR 648(20).

417 . Už s t a l o  s ė d ė j a u . — Užrašyta Grikėnų km., Vabalninko vis., 
Biržų aps. Užrašė J. Minius 1930 m. Tekstas LTR 72(6).

418. Oi, aš k e l e l i u  v a ž i a v a  u.— Užrašyta Druskininkų km., Mer
kinės prp., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(40).

419 . Ku k u o j  g e g u l  ė.— Užrašyta Puvočių km., Marcinkonių vis., Va
rėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Alešiūnaitė, me
lodiją— J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595(19).

4 20 . B e a u š t a n t i  a u š r e l  ė.— Spausdinama iš SDŽ, 20 nr.
421. Vai ,  kad aš  a u g a u . — Užrašyta Puskepurių km., Šunskų vis., 

Marijampolės aps., iš Uršulės Papečkienės. Užrašė V. Šlekys 1934 m. Tekstas 
ir melodija LTR 630(270).
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422. O i a i a i d i e v u l i a u . — Užrašyta Skėvonių km., Birštono vis., 
Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(67).

423. Mo t i n ė l e ,  ką p a d a r e  i.— Užrašyta Velykūnų km., Leliū
nų vis., Utenos aps., iš Rozalijos Augustinaitės. Užrašė J. Strolia 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 31(199).

424. Do b i l ė l i ,  d o b i l i o . — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. pa
aiškinimą). Užrašyta Tatkūnų km., Deltuvos vis., Ukmergės aps., iš Agotos Naš- 
lėnaitės-Gricienės, 80 m., Barboros Bugenavičaitės-Stimburienės, 80 m., ir Ma
rijonos Stimburaitės-Gricienės, 66 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir 
melodija LTR 836(60).

425. P a r v e ž a  m a r t e l ę . — Užrašyta Gudakiemio km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Marės Dvarackiūtės-Kudarauskienės, 62 m. Tekstą užrašė 
A. Navarackas 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 
726(142), melodija LTR 2532(22), LTR pi. 317(2).

426. M o č i u t e  š i r d e l  e.— Užrašyta Būdų km., Birštono vis., Aly
taus aps., iš Onos Zablockienės, 55 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas ir me
lodija LTR 1241a(78).

Užrašytojo pastaba: „Vestuvinė daina. Ją dainuoja jaunojo motina su 
dukterim, kai atveža jaunąją".

* *
*

427. Ir a t l ė k ė  g e g u t ė . — Užrašyta Skėvonių km., Birštono vis., 
Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtes-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(83).

Prie dainos pastaboje nurodoma, kad tai vestuvinė daina, dainuojama 
svočioms.

428. D ė k u i  s v o č i a i  už  p y r a g ą . — Užrašyta Aukštadvario apyl., 
Trakų aps. Užrašė J. Bielionis 1937 m. Tekstas ir melodija LTR 1256(52).

SUGULTUVIŲ IR PRIKELTUVIŲ DAINOS

429. O i ž i r g e  ž i r g e l  i.— Užrašyta Skėvonių km., Birštono vis., 
Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(89).

430. O i tu, k l e v e l i . — Užrašyta Skaisčių km., Liubavo vis., Mari
jampolės aps., iš Onos Natkevičienės. Užrašė J. Bendorius apie 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 404(47).
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431. Mo č i u t e ,  n o r i u  m i e g  o.— Užrašyta Kalnėnų km., Liuba
vo vis., Marijampolės aps., iš Vinco Kazimiersko, 75 m. Tekstą užrašė Z. Sla
viūnas 1938 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 
1535(14), melodija LTR 2953(133), LTR pi. 923(2).

432. V a i tu, k r e g ž d u t e . — Užrašyta Pilviškiuose, Vilkaviškio aps., 
iš Onos Jakimavičiūtės, 77 m. Užrašė P. Preikšas 1936 m. Tekstas ir melodija 
LTR 842(168).

433. K a r v e l ė l i  m ė l y n a  s.— Užrašyta Medeliškių km., Javaravo vis., 
Marijampolės aps., iš Magdės Šačkuvienės. Užrašė V. Šlekys 1934 m. Tekstas 
ir melodija LTR 630(208).

434. Ei, n o r i u  n o r i  u.— Užrašyta Vilkaviškio pav., Suvalkų gub. 
Užrašė P. Užupis apie 1867—1889 m. Tekstas LTR 329(21).

435 . G e r č i a  p a s i g ė r e i  a.— Užrašyta Neravų km., Lazdijų vis., 
Seinų aps., iš J. Maksimavičienės, 60 m. Užrašė J. Maksimavičiūtė 1933 m. 
Tekstas LTR 514(10).

436 . Oi, k o d ė l  ma n  n e g e r t  i.— Užrašyta Druskininkų km., Mer
kinės prp., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(80).

437. Ir a t l ė k ė  p a u k š t u t ė .—Užrašyta iš Rozalijos Balynienės, 
76 m., kilusios iš Lizdų km., Merkinės vis., Alytaus aps. Tekstą užrašė E.Tau- 
janskas 1939 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir me
lodija LTR 2076(48), LTR pi. 1123(6).

* *

*

438 . A n k s t i  r y t ą  k e l d a m a  s.— Užrašyta 1939 m. Bružų km., 
Antalieptės vis., Zarasų aps., iš Marijonos Baraišytės-Klasčiuvienės, 100 m. 
Melodiją užrašė J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 2090(55), melodija LTR 2100(150).

439 . L a k š t u t e  p a u k š t u t  e.— Užrašyta Mažiūnų km., Butrimo
nių vis., Alytaus aps., iš Domicėlės Milkevičienės, 50 m. Užrašė V. Milkevi
čius 1937 m. Tekstas LTR 1285(215). Spausdinamas tekstas melodijos neturL 
Melodija pateikiama kito šios dainos varianto ČLD, 146 nr.

440. Ko n u l i ū d a i ,  b e r n e l  i.— Užrašyta Pilviškiuose, Vilkaviš
kio aps., iš Marijos Bernotaitės, 47 m. Užrašė P. Preikšas 1936 m. Tekstas ir 
melodija LTR 842(42).

441. M o č i u t e ,  m i e g o  n o r i u .  — Užrašyta Valinčių km., Seinų vis., 
Suvalkų aps., iš Onos Bancevičiūtės. Užrašė P. Jankauskas 1933 m. Tekstas 
ir melodija LTR 999(2).

MARCPIECIO DAINOS

442. A r aš n e s a k i a u . — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio vis., 
Šakių aps., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 39 m. Užrašė J. Kaz
lauskas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2539(18).

443. T a m s i  n a k t i s  j a u  s u t e m o.— Užrašyta Reibenių km., Ža
garės vis., Šiaulių aps., iš Zabelės Petrutytės. Užrašė M. Slančiauskas apie 
1886—1894 m. Tekstas LMD I 341(48).
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Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama ,.trečiadienį, mar
čią gobiant".

444. P i n a  v e j a . — Užrašyta Rumšiškių apyl., Kauno aps., iš Onos Šim- 
kūnienės, 70 m., kilusios iš Skriaudžių, Marijampolės aps. Užrašė J. Bielionis 
1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2090(49).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vestuvinė daina, dainuojama, 
nuimant jaunajai vainiką.

445. V a i n i k ė l i s  p r a s t a  s.— Užrašyta Druskininkų km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(205).

446. A n t  l i e p o s  l e n t e l ė  s.— Užrašytas Lauckaimio km., Kybar
tų vis., Vilkaviškio aps., iš Jono Stankūno, 60 m. Užrašė N. Cinikaitė 1931 m. 
Tekstas LTR 281(93).

447. Vai ,  ir a t e i n a.— Užrašyta Tabarų km., Kalvarijos vis., Mari
jampolės aps., iš A. Balytienės, 66 m. Užrašė J. Balyta 1935 m. Tekstas LTR 
704(49).

448. T a v e  s o d e  s o d i n o . — Užrašyta Škėvonių km., Birštono vis., 
Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408(40).

449. A u g o  s o d e  d v i  m e r g e l ė  s.— Užrašyta Žygaičių km., Šau
kėnų vis., Šiaulių aps., iš Stasės Savickienės, 35 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 838(42).

450. Po v y š n i ų  s o d ą .— Užrašyta Paže ų km., Veiverių vis., Mari
jampolės aps., iš Onos Skučaitės, 38 m. Užrašė A. Ražanskas 1935 m. Tekstas 
ir melodija LTR 900(15).

451. U ž u g d ž i a u  d u k r e l  ę.— Užrašyta Vareikių km., Ukmergės prp., 
iš Elzės Paulikonienės, 45 m. Užrašė S. Puodžiūnas 1912 m. Tekstas ir melodija 
LTR 637(27).

452. A u g i n o  t ė v e l i  s.— Užrašyta Kuktų km., Javaravo vis., Mari
jampolės aps., iš Žitkienės. Užrašė J. Dovydaitis 1929 m. Tekstas LTR 221(580).

453. K as mū s ų  m a r t e l e i . — Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. 
paaiškinimą). Užrašyta Tatkūnų km., Deltuvos vis., Ukmergės aps., iš Ago
tos Našlėnaitės-Gricienės, 80 m., Barboros Bugenavičaitės-Stimburienės, 80 m., 
Marijonos Stimburaitės-Gricienės, 66 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas 
ir melodija LTR 836(51).

454. G r e i t o s  mu d r o s ,  d a c u t  a.— Sutartinė keturinė. Užrašyta Bal- 
tabiržės km., Salako vis., Zarasų aps., iš Grasilės Macijauskienės, 79 m. Už
rašė A. Suminąs 1939 m. Tekstas LTR 2095(73).
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455. Š ią  n a k t e l ę  per  n a k t e l  ę.— Užrašyta iš Rozalijos Baly- 
nienės, 76 m., kilusios iš Lizdų km., Merkinės vis., Alytaus aps. Užrašė 
E. Taujanskas 1939 m. Tekstas LTR 2066(63).

456. P as m o č i u t ę  a u g a  u.— Užrašyta Plynių km., Padavenio vis., 
Marijampolės aps., iš Onos Gužauskaitės. Užrašė A. Kirtiklis 1922 m. Teks
tas LTR 105(93).

457. D ž i a u g i a s i  b e r n e l i  s.— Užrašyta Puvočių km., Marcinko
nių vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Ale- 
šiūnaitė, melodiją — J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595(17).

VESTUVININKŲ APDAINAVIMO DAINOS

458. B r o l e l i  ma n  o.— Užrašyta Maldėnų km., Alvito vis., Vilkaviš
kio aps., iš Agotos Kavaliauskienės, 77 m. Užrašė B. Buračas 1933 m. Teks
tas LTR 455a(139).

459. B r o l e l i  mūs ų . — Užrašyta Puvočių km., Marcinkonių vis., Va
rėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Alešiūnaitė, me
lodiją— J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595(16).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vestuvinė daina, kurią dainuoja 
jaunimas, kada marti parvežta sėdi už stalo.

460. T u j e i  g y r e i s ,  b e r n a i t ė l  i.— Užrašyta Strigailiškio km., Vy- 
diškių prp., Švenčionių aps., iš Teofilės Vaickaitės, 20 m. Užrašė E. Deveikis 
1932 m. Tekstas LMD II 13(32).

461. Gy r e i s ,  s e s u t  e.— Užrašyta Nemajūnų km., Šventežerio vis., 
Seinų aps., iš Onos Grėbliūnienės, 61 m. Užrašė V. Grėbliūnas 1932 m. Teks
tas LTR 447(83).

462. P i r š l y  p i r š l  y.— Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio apyl., 
Naumiesčio ra j., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 50 m. Užrašė 
J. Kazlauskas 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 3175(18).

463. A t v a ž i u o j a  p i r š l y s ,  l e l i u m a  i.— Užrašyta Šunskų km., 
Šunskų vis., Marijampolės aps., iš Onos Karpavičiūtės. Užrašė K. Merkevičius 
1931 m. Tekstas LTR 270(817).

464. D ė k u i  p i r š l i u  i.— Spausdinama iš JSD I, 765 nr.
465. A n o s  š a l i e s  s v o č i a .  — Sutartinė dvejine. Spausdinama iš 

NS, 730 nr.
466. Tu, s v o č i u t e ,  tu, d ū m e i  e.— Užrašyta Latakiškių km., Dau

gėliškio prp., Švenčionių aps. Užrašė A. Bielinis 1923 m. Tekstas LMD I 
589(127).

467. S v e t i m o s  š a l e l ė  s.— Užrašyta Latežerio km., Varėnos ra j., iš 
Onos Maliukevičienės, 57 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka, melodi
ją — B. Uginčius 1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 3194(108).

468. T a i p o n a i  s v o t ą  i.— Užrašyta Kreivėnų km., Punsko prp., Su
valkų aps., iš Katrės Kraužlienės, 70 m. Užrašė P. Jankauskas 1934 m. Teks
tas ir melodija LMD III 208(7).
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Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, svotams atvažiavus.
469. S v o t a s  k a l ę  b a l n o j o  b a l n o j  o.— Sutartinė dvejine. Spaus

dinama iš NS, 828 nr.
470. Kam dera,  k a m n e d e r a .  — Sutartinė dvejine. Spausdinama 

iš NS, 837 nr.
471. S u g a v a u  uo dą . — Užrašyta Mankūnų km., Girkalnio vis., Ra

seinių aps., iš Pranės Stulgaitienės, 40 m. Užrašė V. Stulgaitis 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 457(198).

472. N a m o  namo. — Užrašyta Latežerio km., Varėnos raj., iš An
tano Vaikšnoro, 53 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka, melodiją — 
B. Uginčius 1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tauto
sakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 3194(238).

SUGRĄŽTŲ DAINOS

473. M o č i u t e  š i r d e l e . — Spausdinama iš SLD IV, 6 nr.
474. T ė v e l i o  d v a r e l y . — Užrašyta Jaskaudžių km., Bagaslaviškio prp., 

Ukmergės aps., iš Elenos Davulytės-Cesienės, 60 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 651(23).

475. Ko v e r k i ,  m e r g u ž ė l e . — Užrašyta S. Druskininkų km., Pe
lesos prp., Lydos aps., iš Jono Žukausko, 32 m. Užrašė P. Bieliauskas 1941 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2561(21).

476. A u g i n  m o č i u t ė  v i e n ą  s au  d u k r e l  ę.— Užrašyta Pil
viškiuose, Vilkaviškio aps., iš Katerinos Balsienės, 78 m. Užrašė P. Preikšas 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 729(3).

477. N e  v i e n i  m e t a  i. — Užrašyta Menciškių km., Kapčiamiesčio vis., 
Seinų aps., iš Elzės Krajauskienės, 34 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. Tekstas 
ir melodija LTR 631(83).

478. A n t k a l n o  m a l ū n ė l i  s.— Užrašyta Marijampolėje U Magde- 
lenos Liutkevičienės, 95 m. Užrašė J. Bendorius apie 1933 m. Tekstas ir me
lodija LTR 404(14). Dainos tekstas spausdinamas sutrumpintas.

479. K a i u ž s i k e l i a  u.— Užrašvta Cebatorių km., Valkininkų vis., Vil
niaus—Trakų aps., iš Ievos Suprinaviėienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(97).

Pastaboje sakoma, kad tai sugrįžtuvių daina.

Š E I MOS  G Y V E N I MO  D A I N O S

DAINOS APIE TĖVUS IR VAIKUS, BROMUS 
IR SESERIS, ŠEIMOS SUKŪRIMĄ, VYRĄ IR ŽMONĄ

480. D e j a v o  m o t i n ė 1 ė.— Užrašyta Miegenų km., Surviliškio vis. 
Kėdainių aps., iš Onos Kažukauskienės. Užrašė J. Urbelis apie 1932 m. Teks
tas LTR 344(519).
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481. Vai ,  n i e k u r  nė r  a.— Užrašyta Sasnavos prp., Marijampo
lės aps., iš J. Skinkio, 65 m. Užrašė S. Šimkus 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 
635(264).

482. S e s u l e  mano,  v i e š n e l e  man o.— Užrašyta Adutiškyje, 
Švenčionių aps., iš Paulės Ramelytės. Užrašė P. Bieliauskas 1933 m. Tekstas 
ir melodija LTR 2391(27).

483. Ma n o  t ė v e l i s ,  s e n a s  būda ma s .  — Užrašyta Guobinių km., 
Leipalingio vis., Seinų aps., iš Antosės Balčiūtės, 28 m., ir Marės Balčiū
tės, 26 m. Tekstą užrašė A. Navarackas 1935 m., melodiją iš plokštelės iš
šifravo J. Jurga. Tekstas LTR 652(42), melodija LTR 2663(35), LTR pi. 109(4).

484. K as po m a n o  s o d ą  v a i k š č i o j  o.— Užrašyta Jurgeniš- 
kių km., Pasvalio vis., Biržų aps., iš Agotos Svilaitės, 59 m. Užrašė J. Macelis 
1924 m. Tekstas LTR 310(4).

485. O kad  a š  j o j a  u. — Spausdinamas iš JLD II, 703 nr.
486. O jūs,  b r o l u č i a i . — Užrašyta Skėmių km., Baisogalos vis., 

Šiaulių aps., iš Veronikos Valantinaitės. Užrašė K. Būga 1902 m. Tekstas 
LMD I 6(12).

487. V a i  tu, s a u l e  š a u l i u i  e.— Užrašyta Pošiūnų km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Uršulės Vitėnienės, 31 m. Užrašė L. Bielinis 
1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(154).

488. Tu p e l ū n ė l i ,  ž a l i a s  me d e l i .  — Užrašyta Kuksų km., Tve
rečiaus vis., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užra
šė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(135).

489. E i n u  p e r  dvar ą . — Užrašyta Valkininkuose, Eišiškių raj., iš 
Reginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė A. Jonynas, melodiją — J. Jur
ga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785(10).

490. V a r g e l y  g i mi a u .  — Užrašyta Girdžiūnų km., Rimšės prp., Zara
sų aps., iš M. Mikštienės. Užrašė J. Kardelis. Tekstas LMD I 423(18).

491. N i e k a s  ma n ę s  t a i  n e ž i n o . — Užrašyta Žižmių km., Dieve
niškių vis., iš Marijos Seržantaitės. Tekstą užrašė J. Aidulis 1948 m. Melodiją 
iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 2618(10), melodija LTR 2734(10) 
LTR pi. 1351(11).

Dainininkė sako, kad daina dainuojama, kai „nuskriausta sesuo būna 
pas brolį svečiuose".

492. V a i t ė v u l i  man o.— Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205(679).

* *
*

493. B e r n e l i  j a u n a s a i .  — Užrašyta Stabiniškių km., Žaslių vis., 
Trakų aps., iš U. Vitkauskienės, 40 m. Užrašė B. Vitkauskas 1937 m. Tekstas 
LTR 1242(753).
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494. M e r g y t e  j a u n o j i .  — Užrašyta Plikiškių km., Joniškio vis., iš 
M. Staniulytės. Užrašė J. (iuta 1931 m. Tekstas LTR 276(93).

495. Kam v a k a r a s ,  k a m v a k a r a s .  — Užrašyta Vaškuose, Biržų 
aps., iš Onos Gustavičienės. Užrašė J. Bendorius 1932 m. Tekstas ir melodija 
LTR 404(31).

496. Oi b r o l i  brol i .  — Užrašyta Džiaugėnų km., Šilalės vis., iš Onos 
Kempinienės, 58 m. Užrašė J. Kempinis 1931 m. Tekstas LTR 465(25).

497. B r o l e l i  manas ,  da  s a k a l ė l i .  — Užrašyta Kabelių bžk. iš 
Kotrynos Sidziniauskaitės, 50 m. Užrašė B. Sabas 1932 m. Tekstas LTR 475(38).

498. B r o l e l i  manas ,  s a k a l ė l i . — Užrašyta (ebatorių km., Valki
ninkų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Ievos Suprinavičienės, 60 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(61).

499. Ei s i m,  s e s u l e .  — Užrašyta Šlaito km., Valkininkų vis., Vilniaus— 
Trakų aps., iš Veronikos Valiukonytės-Zydelienės, 29 m., kilusios iš Kama- 
rūnų km., Kalesnykų vis., Lydos aps. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — 
J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(177).

500. Oi, p e r  b e r ž y n ą .  — Užrašyta Krūminių km., Valkininkų vis., 
Vilniaus—Trakų aps., iš Jadvygos Norkūnaitės-Kairevičienės, 33 m. Tekstą už
rašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(143).

501. Š a l i a  k e l i o  v i e š k e l ė l i o . — Užrašyta Poškiškės km., Girkal
nio vis., iš Benediktos Stulgaitienės, 36 m. Užrašė V. Stulgaitis 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 410(5).

502. T ė v e l i o  d v a r e l i s .  — Užrašyta Gojaus km., Birštono vis., Aly
taus aps., iš Elenos Leonavičienės, 73 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas 
ir melodija LTR 1241A(14).

503. Oi, p a k e l ė j e .  — Užrašyta Mizarų km., Veisiejų raj., iš Juzės 
Jurkonienės, 50 m. Užrašė B. Uginčius 1953 m. Tekstas ir melodija LTR 
2917(31a).

504. K as n or l i u s k e l y  būt i .  — Užrašyta Mokolų km., Šunskų 
vis., Marijampolės aps., iš Magdės Šlekienės, 61 m. Užrašė A. Senkutė 1937 m. 
Tekstas LTR 1266(62).

Šios dainos variantas yra paskelbtas RD, 26 nr.

505. N u o  p u t i n ė l i o .  — Užrašyta (ebatorių km., Valkininkų vis., Vil
niaus—Trakų aps., iš Ievos Suprinavičienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(94).

506. N u o  put i no ,  nuo  a v i e č i ų .  — Užrašyta Karališkių km., Gel- 
vonių vis., Ukmergės aps., iš Grasilės Juzonaitės-Lukšienės, 70 m. Užrašė 
J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 651(44).

507. Oi, ką k a l b a  a p y n ė l i s . — Užrašyta Taručianių km., Merkinės 
vis., Alytaus aps., iš Elzbietos (aplikienės. Tekstą užrašė P. Mockaitis 1936 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 921(14), melodija 
LTR 2925(144), LTR pi. 487(6).
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508. Iš m a ž u m ė l ė s .  — Užrašyta Rudnioje, Lydos aps., iš Adomo 
Verbickio. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija LTR 
205(765).

509. S i u n t ė  ma n e  mi e l a s .  — Užrašyta Kabelių km., Marcinko
nių vis., iš Bronės Mazgelienės, 34 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. Tekstas 
LTR 639(44).

510. Oi, r ū s t i  rūst i .  — Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus vis., Šven
čionių aps., iš Marijonos Augulytės-Telyčėnienės, 31 m. Užrašė L. Bielinis 
1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924(105).

511. S t o v i  ž a l i a s  p u t i n ė l i s . — Užrašyta Žališkių km., Šventeže
rio v!s., Seinų aps., iš Katrės Andruškevičienės, 78 m. Užrašė J. Jurga 1939 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2052(47).

512. Oi, n e k u k u o k .  — Užrašyta Krūminių km., Valkininkų vis., Vil
niaus—Trakų aps., iš Marijos Zabarauskienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031(4).

513. A n t k a l n e l i o ,  a n t  a u k š t o j o  — Užrašyta Mardasavo km., 
Merkinės vis., Alytaus aps., iš Adolfo Bingelio, 39 m. Užrašė V. Aravičius 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 917(3).

514. Ir p a s ė j a u  l e v e n d r ė l ę  d a r ž e l y . — Užrašyta Maišymų km., 
Rudaminos vis., Marijampolės aps., iš Agotos Lukoševičiūtės. Užrašė J. Ben- 
dorius 1933 m. Tekstas ir melodija LTR 404(66).

515. T e k a  u p ė  pe r  ž i e g ž d y n ą .  — Užrašyta Perlojoje, Alytaus aps., 
iš Petrės Stoškiūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205(750).

516. Oi o i o i o i oi d i e v u l ė l i a u .  — Užrašyta Daukšių prp., Ma
rijampolės aps., iš Marijos Ambraziejūtės. Užrašė J. Bendorius 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 404(101).

517. Ma n o  b e r n e l i s  k a r č i a m o j  g e r i a .  — Spausdinama iš 
BAB, p. 3.

DAINOS APIE MARČIOS DALIĄ

518. Oi, k a i aš b u v a u .  — Užrašyta 1938 m. Mikabalių km., Seirijų 
vis., Alytaus aps., iš P. Utarienės, 71 m. Tekstas LTR 1572(228).

519. P as m o t i n ė l ę  v a l i ą  t u r ė j a u .  — Užrašyta Simne, Alytaus 
aps., iš Rožės Juškauskienės, 65 m. Tekstą užrašė J. Juozaitis, melodiją — 
J. Jurga 1939 m. Tekstas LTR 1944(23), melodija LTR 2043(20).

520. P a s  m o t i n ė l ę .  — Užrašyta Mižonių km., Raitininkų vis., Varė
nos aps., iš Monikos Rutkauskaitės-Prusevičienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Pru- 
sevičius, melodiją — A. Prusevičius 1949 m. Tekstas ir melodija LTR 2847(26).

521. Ž a l i o j  g i r i o j  s t a d u l ė l ė .  — Užrašyta Kabelių bžk., Gardino 
aps., iš Katrės Sidzikauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 205(488).

522. D av d i e v u l i s  dal i ą .  — Užrašyta Raitininkų km., Merkinės 
vis., iš Anelės Luščinskaitės-Zeziulevičienės, 34 m. Užrašė A. Navarackas
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1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 654(65), melo
dija LTR 2760(6), LTR pi. 496(8).

523. P er d i e n e l ę  barė.  — Užrašė A. Stankevičius 1936 m. Teks
tas LTR 807(1174).

524. S t o v i  s v i r n a s  s v i r n u ž ė l i s .  — Užrašyta Anglininkų km., 
Skėrių apyl., Trakų ra j., iš Felės Kairevičiūtės-Macunkienės, 51 m. Užrašė 
a  Karaliūtė 1952 m. Tekstas LTR 2885(294).

525. U ž k u k a v o  g e g u ž ė l ė .  — Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus vis., 
Švenčionių aps., iš Uršulės Vitėnienės, 31 m. Užrašė L. Bielinis 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1924(57).

526. A u k š t i  dv a r a i ,  s t i k l o  l a n g a i .  — Užrašyta iš Elenos Zau- 
kienės, 73 m., kilusios iš Mataučiznos km., Obelių vis., Rokiškio aps. Užrašė 
E. Zaukaitė-Kuzavinienė 1936 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. 
Tekstas LTR 986(83), melodija LTR 2769(54), LTR pi. 550(9).

527. Ūž i a  g i r e l ė . — Užrašyta Tverečiuje, Ignalinos raj., iš Marcelės 
Žurauskienės, 70 m. Tekstą užrašė V. Barauskienė 1960 m., melodiją iš mag
netofono juostos iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija LTR 3491(25), 
LTRF 157(3).

528. U žu  ma r e l i ų ,  už d u n o j ė l i ų .  — Užrašyta iš Elenos Zaukie- 
nės, 73 m., kilusios iš Mataučiznos km., Obelių vis., Rokiškio aps. Tekstą už
rašė E. Zaukaitė-Kuzavinienė 1936 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiur
lionytė. Tekstas LTR 986(132), melodija LTR 2841(81), LTR pi. 555(6).

529. P a l e i  k a l n e l į ,  p a l e i  k l o n e l į . — Spausdinama iš BMD II. 
12 nr.

NAŠLAIČIŲ DAINOS

530. Dai ,  k a s  t e n  ž y d  i.— Užrašyta Pakalniškių km., Tverečiaus vis., 
Švenčionių aps., iš Paulės Eitmanavičienės, 49 m. Užrašė A. Zakaras 1948 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2703(20).

531. D e g a  u g n i s  už e ž e r  ų.— Užrašyta Kazimieravo km., Varėnos 
vis., Alytaus aps., iš Ievos Makselienės, 47 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. 
Tekstas ir melodija LTR 638(30).

532. Ga l e  l a u k o  l a z d y n ė l i s .  — Užrašyta Kunigiškės km., Švenčio
nių vis. ir aps., iš Justinos Veličkaitės, 60 m. Užrašė V. Maldžiūnas 1935 m. 
Tekstas LMD III 170(170).

533. M u d v i  d v i j a i ,  d v i  s e s u t e i  i. — Spausdinama iš A. Vireliūno 
„Kupiškėnų dainos", T2 III, 42 nr.

534. Oi o i d i e v u l ė l i a u .  — Užrašyta Aleksote iš Albertinos Bi j Onai
tytės. Užrašė B. Juška. Tekstas LTR 98(12).

535. A u g o  l i e p e l ė .  — Užrašyta Daumenų km., Pabiržės vis., iš Ro
zalijos Lesevičiūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205(429).

536. A š s i r a t ė l ė ,  aš  v a r g d i e n ė l ė .  — Spausdinama iš JLD III, 
1238 nr.

537. Ei, p ū d y m e  p ū d y me . — Užrašyta Naumiesčio pav., Suvalkų 
gub. Užrašė P. Užupis apie 1867—1889 m. Tekstas LTR 329(64).
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538. E i n u  pe r  k i e mą .  — Užrašyta Šlepščių km., Biržų raj., iš E. Ka- 
ziūnienės, 84 m. Tekstą užrašė S. Stulgytė ir O. Danilevičiūtė, melodiją — 
J. Jurga 1950 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos 
metu. Tekstas ir melodija LTR 2784(42).

539. K u k a v o  g e g u l ė .  — Užrašyta Pavilnyje iš Malvinos Tamulytės- 
Miškinienės, 38 m. Dainininkė kilusi iš Zervynų km., Marcinkonių vis., Varė
nos aps. Tekstą užrašė J. Miškinis, melodiją — B. Uginčius 1958 m. Tekstas 
ir melodija LTR 2682(63).

540. O aš n a š l a i t e i  ė.— Padainavo J. Kudys iš Žagarų. Užrašė J. Dap- 
kevičius, Lazdijų gimnazijos mokinys, 1923 m. Tekstas LTR 807(242).

541. Oi, p ū t ė  pūt ė . — Užrašyta Valkininkuose, Eišiškių raj., iš Re
ginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė A. Jonynas, melodiją — J. Jurga 
1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785(1).

542. Iš m a ž u m ė l ė s .  — Užrašyta Navoplentos km., Alovės vis., Aly
taus aps., iš Onos Karužaitės-Balčiūnienės. Tekstą užrašė B. Kazlauskienė, me
lodiją— V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2525(24).

543. S a u l u t ė  r a u d o n a .  — Užrašyta Naraikiškių km., Molėtų vis., 
U+enos aps., iš Marijos Guobienės. Užrašė V. Guobys 1932 m. Tekstas LTR 
430(245).

544. M o t i n ė l ė  n u mi r d a ma .  — Užrašyta Zaltriškių km., Gaurės vis., 
Tauragės aps., iš Marijonos Petraitytės, 25 m. Užrašė K. Bajerčius 1930 m. 
Tekstas LTR 190(487).

545. V e r k i a  ma ž a s  v a i k a s ,  v e r k i a .  — Užrašyta Guobinių km.̂  
Leipalingio vis., Seinų aps., iš Mortos Padvaiskienės, 65 m. Tekstą užrašė 
A. Navarackas 1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas 
LTR 652(153), melodija LTR 2893(89), LTR pi. 127(4).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama gavėnios 
metu.

546. A n t k a l n e l i o ,  ant  b e r ž e l i o .  — Užrašyta Tverečiuje, Igna
linos raj., iš Marcelės Zurauskienės, 70 m. Tekstą užrašė V. Barauskienė 
1960 m., melodiją iš magnetofono juostos iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir 
melodija LTR 3421(9), LTRF 154(3).

Dainininkė nurodo, kad tai našlaičių daina.
547. G e g u t y t ė  u ž k u k a v o .  — Užrašyta Jaučiūnų km., Mičiurino v. 

kol., Joniškio raj., iš V. Klimo, 68 m. Užrašė B. Uginčius 1951 m. LTSR MA 
Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija 
LTR 2838a(81).

D A I V O S  API E T RAGI Š KUS  Į V YKI U S

548. A u š t a  a u š r e l ė  k a i p  g e l u m b e i  ė. — Užrašyta Velykūnų 
km., Leliūnų vis., Utenos aps., iš Juzės Stašaitytės. Užrašė J. Strolia 1930 m. 
Tekstas ir melodija LTR 31(14).

549. R ū p i n a s i  m o t i n ė l ė . — Užrašyta Mijaugonių km., Kietaviškių 
vis., iš Emilijos Gudeliauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 443(80).
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550. I š ė j o  k a r a l i ų  n a s. — Užrašyta Guobinių km., Leipalingio vis., 
Seinų aps., iš Mortos Padvaiskienės, 65 m. Užrašė A. Navarackas 1935 m. 
Tekstas LTR 652(155).

551. M es du b r o l i u  b r o l e l i u .  — Užrašyta Semeliškėse, Trakų aps., 
iš Marijonos Stosiūnienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir 
melodija LTR 443(268).

552. I š j o j o  j o j o  p o n a s  k a r a l i u s .  — Užrašyta Gelvonų vis., Uk
mergės aps. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 651(1).

553. A š u ž s ė d a u  už s k o b n e l i ų . — Užrašyta Puvočių km., Mar
cinkonių vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė 
J. Alešiūnaitė, melodiją — J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595(9).

554. An t a  k a l n o  ž a l i a  l i epa .  — Užrašyta Druskininkų km., Mer
kinės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205(605).

555. S i u n t ė  a n y t a  j a u n ą  m a r t e l  ę.— Užrašyta Mackavoje, 
Kalvarijos aps. Užrašė K. Būga 1902 m. Tekstas LMD I 6(5).

556. I š j o j o  r i c i e r ė l i s .  — Užrašyta Guobinių km., Leipalingio vis., 
Seinų aps., iš Antosės Balčiūtės, 28 m., ir Marės Balčiūtės, 26 m. Tekstą užrašė 
A. Navarackas 1935 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas 
LTR 652(64), melodija LTR 3056(12), LTR pi. 112(3).

557. I š ė j o  J o n a s  a p s i ž e n y t i .  — Užrašyta Dubaklonio km., Merki
nės vis., Varėnos aps., iš Aldonos Rutkauskaitės-Barynienės, 25 m. Tekstą 
užrašė J. Prusevičius, melodiją — A. Prusevičius 1949 m. Tekstas ir melodi
ja LTR 2847(94).

558. Oi, p a k e l ė j e . — Užrašyta Girežerio km., Varėnos vis., Alytaus 
aps., iš Marės Naujeliūtės-Valickienės, 35 m. Tekstą užrašė S. Juodeikaitė 
1937 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 1223(72), 
melodija LTR 2944(12), LTR pi. 720(2).

559. A n t t ė v o  d i d ž i o  d v a r e l i o .  — Užrašyta Maišymų km., Ru
daminos vis., Marijampolės aps., iš Agotos Lukoševičiūtės. Užrašė J. Ben- 
dorius 1933 m. Tekstas ir melodija LTR 404(79).

560. A n t k a l n e l i o ,  a n t  a u k š t o j o . — Užrašyta Paverknių km., 
Jiezno vis., Alytaus aps., iš P. Zavistinavičiūtės-Ginkienės. Tekstą užrašė 
S. Juodeikaitė 1937 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Teks
tas LTR 1218(9), melodija LTR 2841(133), LTR pi. 705(1).

561. Eik,  On y t e ,  g r y č i o n .  — Užrašyta Velykūnų km., Leliūnų vis., 
Utenos aps., iš Marijonos Stasiūnaitės. Užrašė J. Strolia 1930 m. Tekstas ir 
melodija LTR 31(97).

562. Oi, ir s u s k a m b ė j o  g i r e l ė s  me d e l i a i .  — Užrašyta Aba- 
rauskų km., Leipalingio vis., iš Kazės Šerkšniūtės. Užrašė S. Šerkšnas. Tekstas 
LTR 92(106).
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VA 7KŲ  DAŽNOS

563. L i ū l i a i  l i ū l i a i  p a u k š t e l į .  — Užrašyta Ricielių km., Liškia
vos vis., Alytaus aps., iš R. Zenkevičienės, 80 m. Užrašė E. Šneideris 1930 m. 
Tekstas LTR 374b(1935).

564. Č i ū č i a  l i ū l i a  s ū n a i t ė l į . — Užrašė J. Mickeliūnas Šiaulių 
apyl. Tekstas LMD I 784(46 ir 47).

565. Č i ū č i a  l i ū l i a  v a i k  ą.— Užrašyta Laižuvoje, Mažeikių aps., iš 
M. Tupikienės, 72 m. Užrašė A. Paplauskas 1937 m. Tekstas LTR 1513(2).

Pastaboje nurodoma, kad tai lopšinė daina.
566. A—a, o p a  pa. — Užrašyta Žemaičių Kalvarijoje, Telšių aps. Užra

šė J. Sondeckis. Tekstas LMD I 352 (82).
567. L y 1 i a 1 y 1 i a. — Užrašyta Kiniūnų km., Paringio prp., Švenčionių 

aps., iš Izabelės Blaževičiūtės-Jarmoškienės, 72 m. Užrašė J. Aidulis 1936 m. 
Tekstas LTR 1075(13).

568. Ū č i a  l y l i a  tu,  ma ž o j i .  — Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus vis., 
Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707(2).

569. U ž m i k  u ž m i k  tu, v a i k u t i .  — Užrašyta iš M. Palterytės. Už
rašė A. Endzinas 1938 m. Tekstas LTR 387c(625).

570. N e š  p e l e l ė  s a l d ų  mi e g ą .  — Užrašyta Budrių km., Kretingos 
aps., iš M. Špučienės, 50 m. Tekstą užrašė J. Dovydaitis, melodiją — J. Bie- 
lionis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1035(81).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai lopšinė daina.
571. A t e i n  k a t i n s  n a k t a v o t i .  — Užrašyta Klovainiuose iš O. Oža- 

lienės, 92 m. Užrašė H. Šlimonaitė. Tekstas LTR 78(15).
572. A u k š t a m  m e d y  g e g u t ė  k u k a v o .  — Užrašyta Vozgėlių km., 

Dusetų vis., Zarasų aps., iš Marijos Malašinskaitės, 60 m. Užrašė J. Bielionis 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 706(63).

573. V i r ė  v i r ė  k a t e l ė  k o š e i  ę— Užrašė A. Gedžaitė Kruopių 
vis., Šiaulių aps. Tekstas LTR 550(59).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
574. V ir  v ir  koš ė ,  v i r  v i r  k o š ė .  — Užrašyta Dovydų km., Joniš

kėlio vis., Biržų aps., iš Elžbietos Būtėnienės, 80 m. Užrašė P. Būtėnas 1921 m. 
Tekstas LTR 103(85).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama, žaidžiant su vaikais.
575. V i r u  v i r u  k o š  ę.— Užrašyta Suvalkų Kalvarijoje. Užrašė Že

maitytė 1924 m. Tekstas LTR 111(83).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
576. Gr ū d u  g r ū d u  č i u l k i n į .  — Užrašyta Zarasuose iš A. Kava

liauskaitės, 90 m. Užrašė J. Butkytė 1934 m. Tekstas LTR 512(28).
577. Gy d u  g y d u  k a t u t ę . — Užrašyta Rymiškių vnk., Panevėžio aps., 

iš O. Ėringienės, 50 m. Užrašė P. Eringytė 1929 m. Tekstas LTR 100(4).
578. Gy d u  g y d u  k a t e l e s .  — Užrašyta Vaišvydžių km., Klovainių 

vis., Šiaulių aps., iš E. Lugauskaitės, 50 m. Užrašė O. Venclovaitė 1929 m. 
Tekstas LTR 100(27).

794



579 J o k i m  j o k i m  į S e d e 1 ę. — Užrašyta Žemaičių Kalvarijoje, Tel
šių aps. Užrašė J. Sondeckis 1911 m. Tekstas LMD I 352(95).

Sedelė yra mažybinis Sedos miesto pavadinimas.
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
580. C ak ca k  t u r g e l i  n. — Užrašė J. Mickeliūnas iš Šiaulių. Teks

tas LMD I 784(45).
Pastaboje prie dainos nurodoma: ,,Pasodinę vaiką ant kelių, krato

ir gieda".

581. Ki us  k i u s  k i u s  į Sa ki us .  — Užrašyta Žardelių km., Barzdų 
vis., Sakių aps., iš O. Olekiūtės-Abraitienės, 67 m. Užrašė P. Preikšas 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 962(179).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.

582. K is k is  k i s i e l i ų  s.— Užrašė A. Chvambaris. Tekstas LMD 
I 473(21).

583. K a t i n ė l i  ra i nas .  — Užrašyta Sasnavoje, Marijampolės aps. Už
rašė K. Bitikas. Tekstas LMD I 35(8).

584. K ė k a v a u  kė ką .  — Užrašyta Smuiliškių vnk., Tauragnų vis., Ute
nos aps., iš M. Ivonytės, 78 m. Užrašė P. Ivonis 1933 m. Tekstas LTR 405(164).

585. Ky k o  k y k o  D o m i n y k o .  — Užrašyta Laborų km., Linkuvos 
prp., Šiaulių aps. Užrašė A. Gudjurgis 1922 m. Tekstas LTR 246(19).

586. Du i du i d ū d e l ė .  — Užrašyta Vojasiškio prp., Utenos aps., iš 
Miškinio. Užrašė J. Dovydaitis 1931 m. Tekstas LTR 221(237).

587. Kur b u v a i ,  J o n a i .  — Užrašyta 1939 m. Ragelių bžk., Rokiškio 
vis. ir aps., iš Karolinos Gudaitės-Statulevičienės, 85 m. Melodiją iš plokštelės 
iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 2108(61), melodija LTR 3140(14), LTR 
pi. 1150(9).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
588. V e r p e t o  v e r p e t o .  — Užrašyta Skaistgirio prp., Šiaulių aps., iš 

O. Tautkytės. Užrašė M. Slančiauskas 1914 m. Tekstas LMD I 483(105).
589. P o v i l o  nė r  nami e .  — Užrašė B. Tiškevičius. Tekstas LTR 

550(112).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
590. Č i g o n ė l i s .  — Užrašyta Budriškių km., Dusetų prp., Zarasų aps., 

iš B. Vasiliausko, 13 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. Tekstas LTR 721(166).
591. M e l a g i s  me l a v o .  — Užrašyta Šilų km., Skemonių vis., Utenos 

aps., iš J. Martinonio, 18 m. Užrašė V. Senvaitytė 1932 m. Tekstas LTR 
336(199).

Pastaboje nurodoma, kad tai vaikų daina.
592. S u p y k o .  — Užrašyta Naumiesčio prp., Raseinių aps., iš V. Padlaus- 

ko, 17 m. Užrašė J. Strungys 1912 m. Tekstas LMD I 3(80).
593. S u p y k o .  — Užrašyta Tverečiuje, Švenčionių aps. Užrašė A. Bieli

nis. Tekstas LMD I 660(248' )̂.
594. U g d ė  m o t u š ė  t r i s  d u k t e r ė l e s .  — Užrašyta Velykūnų km., 

Leliūnų vis., Utenos aps., iš Daratos Puodžiūnienės. Užrašė J. Strolia 1930 m. 
Tekstas ir melodija LTR 31(327).
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595. A š m a č i a u  g i r d ė j a u .  — Užrašyta Sodalės km., Šatės vis., Kre
tingos aps., iš Rozgienės, 50 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. Tekstas ir melodija 
LTR 1028(19).

596. M a n o  t ė v e l i s .  — Užrašyta Aukštelkų km. ir apyl., Radviliškio 
raj., iš Barboros Vitkauskaitės, 60 m. Tekstą užrašė Z. Jasiukevičiūtė, melo
diją— P. Černiauskaitė 1960 m. Tekstas ir melodija LTR 3284(15).

Daina labai populiari mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Ji yra spausdinta 
J. Žilevičiaus ir D. Andrulio sudarytame rinkinyje ,Jaunas dainininkas", Klai
pėda, 1927, 25 nr.

597. Č i n g i  r i n g i  raška.  — Užrašyta Latakiškės km., Daugėliškio 
prp., Švenčionių aps. Užrašė A. Bielinis 1923 m. Tekstas LMD I 589(54).

598. Š e n d i  r e n d i  r i uš ka .  — Užrašyta Gataučių km., Linkuvos prp., 
Panevėžio pav. Užrašė A. Spudas 1910 m. Tekstas LMD I 1002(186).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
599. Du j e  d u j e  d u j e n a .  — Užrašyta Žemaičių Kalvarijoje, Telšių 

aps., iš E. Sondeckienės. Užrašė J. Sondeckis 1911 m. Tekstas LMD I 352(84).

600. G a i d y s  mu š a  b ū b i n ė l  į.— Užrašyta Skaistgirio prp., Šiau
lių aps., iš O. Tautkytės. Užrašė M. Slančiauskas 1914 m. Tekstas LMD I 
483(104).

601. Š a r k e l e  v a r n e l e .  — Užrašyta Paežerio km., Ramygalos vis., 
Panevėžio aps., iš B. Cinikienės. Užrašė M. Činikaitė 1932 m. Tekstas LTR 
323(187).

602. V a r n a  — Ma r i u t ė .  — Užrašyta Vazgėlių km., Dusetų prp., Za
rasų aps., iš M. Malašinskaitės, 57 m. Užrašė N. Malašinskaitė 1936 m. Tekstas 
LTR 1082(13).

603. Z u i k i s  — J o n e l i s .  — Užrašyta Žemaičių Kalvarijoje, Telšių aps., 
iš E. Sondeckienės. Užrašė J. Sondeckis. Tekstas LMD I 352(4).

604. S t a r k a i  J ona i ,  ga ga g a. — Užrašyta Vaišviliškio km., Anykš
čių vis., Utenos aps., iš A. Gaižučio, 38 m. Užrašė A. Palubinskaitė 1932 m. 
Tekstas LTR 336(303). Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Melo
dija pateikiama kito šios dainos varianto — LTR 207(694), ją užrašė D. And
rulis 1931 m.

605. Eik,  ož e l i ,  v a n d e n i o  v a n d e n i o .  — Užrašyta Gružių km., 
Joniškėlio raj., iš Barboros Petrauskienės, 71 m. Užrašė A. Kadžius 1957 m. 
Tekstas ir melodija LTR 3015(97).

606. Tur i  b o b a  ože l į .  — Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus vis., Šven
čionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melo
diją— J. Jurga. Tekstas ir melodija LTR 707(163).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
607. A š e i n u  k e l e l i u .  — Užrašyta Kavaltiškių km., Adutiškio prp., 

Švenčionių aps., iš Izabelės Untanaitės, 60 m. Užrašė P. Bieliauskas 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2394(46).

608. V e d ė  bo but ė .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., Aly
taus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 205(93).
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609. T u r ė j o  b o b u t ė  ž i l ą  ože l į .  — Užrašyta Tytelių km., Duo
kiškio prp., Rokiškio aps., iš Leonorijos Bagdonienės, 61 m. Užrašė I. Bagdo
nas 1934 m. Tekstas LTR 473(30).

Šios dainos variantas jau yra S. Daukanto rankraščiuose.
610. O ž y s  ant  t i l t o  s t o v ė j o .  — Užrašyta Kėdainiuose iš Elžbie

tos Baliūnienės, 66 m., kilusios iš Rokiškio aps. Užrašė P. Gaidamavičius 1928 m* 
Tekstas LTR 16(46).

611. T u p i  ž v i r b l i s  ka mi ne .  — Užrašyta Gruzdžiuose, Šiaulių aps. 
Užrašė P. Vasiliauskas. Tekstas LTR 550(243).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai vaikų daina.
612. Ž v i r b l i  ž v i r b l i .  — Užrašyta Aukštelkų km. ir apyl., Radviliškio 

raj., iš Barboros Vitkauskienės, 60 m. Tekstą užrašė Z. Jasiukevičiūtė, melodi
ją— P. Černiauskaitė 1960 m. Tekstas ir melodija LTR 3284(2).

613. V a, ir padar ė .  — Užrašyta Pakalniškių km., Dietkauščiznos apyl., 
Ignalinos raj., iš Lionės Staniulionienės, 67 m. Užrašė J. Kazlauskas 1960 m. 
Tekstas ir melodija LTR 3264(17).

Dainininkė nurodo, kad šią dainą bobutės dainuodavo vaikams.
614. Du g a i d u k u ,  du g a i d u k u . — Užrašyta Gavėniškėse iš Tam- 

kevičienės. Užrašė V. Kaupinis 1929 m. Tekstas ir melodija LTR 2904(6).
615. V a i d a i dai ,  d a i  dai . — Užrašyta Naumiesčio prp., Rasei

nių aps., Kauno rėd., iš Jurgio Strungio. Užrašė J. Strungys 1912 m. Tekstas 
LMD I 3(27).

616. P e l ė d a  p e l ė d  a.— Užrašyta Smilginiškių km., Tverečiaus prp., 
Švenčionių aps., iš Elenos Berdikšlienės, 40 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melo
diją— J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 708(217).

617. G r a ž u s  p a u k š t i s  p e l ė d  a.— Užrašyta Kuštu km., Užpa
lių vis., Utenos aps., iš Bronės Kustraitės. Užrašė J. Bendorius 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 404(244).

618. T u p i  g r ū š i o j  p e l ė d  a.— Užrašyta Čižūnų km., Valkinin
kų apyl., Eišiškių raj., iš Angelės Kazlauskaitės-Jasiulionienės, 58 m. Užrašė 
P. 3ieliauskas 1953 m. Tekstas ir melodija LTR 3012(177).

619. I š ė j o  t ė v e l i s  į m i š k  ą.— Užrašyta Švobiškyje, Biržų aps 
Užrašė P. Lapienė 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 647(28).

Populiari mokyklinio amžiaus vaikų daina. Ją yra harmonizavęs J. Tallat- 
Kelpša („Lakštutė", Helsinkis, 1917, 36 nr.).

620. I š j o j o  t ė v u l i s  p a l i a v o t i . — Užrašyta Taučionių km., Onuš
kio prp., Trakų aps., iš Radzevičienės, Buivydavičienės ir kt. Tekstas ir melodi
ja LTR 2197(21).

621. K ur tu  b u v a i  k i š k e l  ma n o.— Spausdinama iš PLD, 33 nr
622. Kad p a v a s a r ė l į . — Užrašyta Laborų km., Linkuvos vis., Šiau

lių aps., iš Elenos Gudjurgienės, 53 m. Užrašė P. Gudjurgis 1932 m. Tekstas 
LTR 366(45).

623. Š o k a  k i š k i s ,  š o k a  l apė . — Užrašyta Pasvalyje. Tekstas LTR 
612(312).

624. G a r n y s  g a r n y s  t ur  i l g a s  k o j a  s.— Tekstas LTR 
198(310).
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625. P l a u k ė  ž ą s e l  ė.— Užrašyta Aukštelkų km., ir apyl., Radviliš
kio ra j., iš Barboros Vitkauskienės, 60 m. Tekstą užrašė Z. Jasiukevičiūtė, 
melodiją— P. Černiauskaitė 1960 m. Tekstas ir melodija LTR 3284(3).

626. L i u l i  l i u l i — Užrašyta Zukliškių km., Dusetų vis., Zarasų aps., 
iš Vinco Lavinsko, 22 m. Užrašė A. Mažiulis 1930 m. Tekstas LTR 70(1180).

Pastaboje nurodoma, kad tai mažų vaikų, piemenų daina.
627. B o b a  k e p ė  b a n d e l e  s.— Užrašyta Lauciūnų km., Rokiš

kio ra j., iš Onos Markevičienės, 58 m. Užrašė K. Grigas 1952 m. LTSR MA 
Lietuvos istorijos instituto etnografijos ekspedicijos metu. Tekstas LTR 
2884(187).

628. M a č i a u  m a č i a u  k u k u t  į.— Užrašyta Antazavėje, Zarasų aps., 
iš Onos Sirtavičiūtės, 18 m. Užrašė J. Dugnas 1936 m. Tekstas ir melodija 
LTR 1030(27).

629. I š b ė g  i š b ė g . — Užrašyta Mankūnų km., Girkalnio vis., Rasei
nių aps., iš P. Stulgaitienės, 40 m. Užrašė V. Stulgaitis 1933 m. Tekstas ir me
lodija LTR 410(3).

630. S l ū ž i j a u  b ū ž i j a u  p a s  poną. — Užrašyta Vilniuje iš Elž
bietos Barauskienės, 68 m., kilusios iš Skamaičių km., Skėmių apyl., Šedu
vos raj. Tekstą užrašė V. Barauskienė, melodiją — B. Uginčius 1959 m. Teks
tas ir melodija LTR 3183(20).

631. S i u n t ė  p o n a s  ož ką . — Užrašyta Pilviškiuose, Vilkaviškio aps., 
iš Katerinos Balsienės, 78 m. Užrašė P. Preikšas 1935 m. Tekstas ir melodija 
LTR 675(54).

Pastaboje nurodoma, kad daina buvo moterų dainuojama vaikams.
632. A š t u r ė j a u  g a i d e l  į.— Užrašyta Jotainių km., Ramygalos vis., 

Panevėžio aps., iš Nastės Slikienės, 40 m. Užrašė K. Janionis 1937 m. Tekstas 
LTR 1084(80).

D A I N O S  API E G Y V P N / J Ą  / R A U G ME N I J Ą

633. G e g u t ė  s ode . — Sutartinė dvejine. Užrašyta iš Petro Lapienės, 
69 m., iš Kviriškio vnk., M. Jakubonienės iš Balzieriškio vnk. ir O. Striužienės 
iš Druseikių km., visi — Biržų vis. ir aps. Tekstą užrašė P. Lapienė 1935 m. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 806(26), melodija 
LTR 2794(34), LTR pi. 190(3).

634. Lak š t i n g a i  ė Ii.— Tekstas spausdinamas iš JLD II, 711 nr. 
Spausdinamas dainos variantas melodijos neturi. Melodija pateikiama kito 
šios dainos varianto — ŠLD III, 36 nr., kurią S. Šimkus čia yra paskelbęs har
monizuotą.

635. V i e v e r s ė l i ,  k a s  t au rūpi . — Užrašyta Žygaičių km., Šau
kėnų vis., Šiaulių aps., iš Mortos Pakačimienės, 54 m. Užrašė S. Girčius 
1936 m. Tekstas ir melodija LTR 838(10).

636. P l a u k i a  a n t e l ė ,  p l a u k i a  s i e r o j  i.— Užrašyta Kuksų km., 
Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Tekstą
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užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 
707(87).

Šią dainą harmonizavo A . Račiūnas.
637. R a s e i n i ų  g i r e l ė j . — Užrašyta Laitelių km., Viešintų apyl., 

Troškūnų raj., iš Anelės Barzdenytės-Senvaitienės, 73 m. Užrašė A. Kadžius 
1957 m. Tekstas ir melodija LTR 3158a(26). Dainos tekstas spausdinamas su
trumpintas.

638. P a g i e d o s i u  tą g i e s m e i  ę.— Užrašyta Navoplentos km., Alo
vės vis., Alytaus aps., iš Onos Karužaitės-Balčiūnienės. Tekstą užrašė B. Kaz
lauskienė, melodiją — V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2525(16).

639. V i e v e r s i u k a s  a nt  d i r v o n  o.— Užrašyta Dūdų km., Bagasla
viškio prp., Ukmergės aps., iš Rozalijos Šarmavičiūtės, 58 m. Užrašė J. Karte- 
nis 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 651(9).

640. P a v a s a r i o  l i n k s m a  d i e n  a.— Užrašyta Marijampolėje iš 
Eleonoros Pesytės, 45 m. Užrašė K. Gurevičius 1928 m. Tekstas LTR 1544(84).

641. Tu, a v i n e i  i.— Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiškinimą). 
Užrašyta 1939 m. Radišių km., Jūžintų vis., Rokiškio aps., iš Karolinos Gudai- 
tės-Statulevičienės, 85 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Teks 
tas LTR 2108(10), melodija LTR 2892(89), LTR pi. 1147(10).

642. S k r i d o  b i t e i  ė.— Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiškini
mą). Užrašyta Antanošės km., Obelių vis., Rokiškio aps., iš A. Zaukienės, 60 m. 
Užrašė J. Bielionis 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 706(252).

643. E i n u  p e r  l a u k  ą.— Užrašyta Meldučių km., Rokiškio vis. ir aps., 
iš Anelės Miškinienės, 70 m. Tekstą užrašė J. Miškinis 1947 m., melodiją — 
B. Uginčius 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 2537(6).

644. Ir a t p ū t ė  v ė j e l i  s.— Užrašyta Mizarų km., Leipalingio vis., 
Seinų aps., iš Onos Jurkonienės, 73 m. Užrašė P. Subačius 1940 m. Tekstas 
LTR 2296(1).

645. S a u l ė  s o d ą  s o d i n  o.— Sutartinė trejinė (žr. dainos 17 nr. paaiš
kinimą). Užrašyta 1939 m. Nuotekų km., Pabaisko vis., Ukmergės aps., iš Ele
nos Balžakienės, 87 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas 
LTR 2089(28), melodija LTR 2892(80), LTR pi. 1127(3).

646. Ko ūži ,  p u t i n e ,  ko ūž i . — Užrašyta Anykštų km., Rietaviš
kio prp., iš Emilijos Ščerbovičiūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 443(246).
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ABĖCĖLINĖ DAINŲ PATEIKĖJŲ IR TEKSTŲ BEI 
MELODIJŲ U2RAŠYTOJŲ RODYKLĖ

PATEIKĖJAI

Aleksandravičiūtė, J. 177* 
Aleksevičienė, Marė 211 
Ališauskienė, Kastulė 70 
Ambraziejūtė, Marija 516 
Andriušiūtė, M. 140 
Andruškevičienė, Katrė 511 
Andruškevičiūtė-Jaruševičienė, Kat

rė 80
Augulytė-Telyčėnienė, Marijona 118, 

239, 243, 251, 510 
Augustinaitė, Rozalija 423 
Bagdonienė, Leonorija 609 
Bajerčienė, Marijona 347 
Balčiūnaitė, J. 161
Balčiūtės, Antosė ir Marė 23, 38, 386, 

483, 556
Balčiūtė, Vincė 386 
Balevičienė, Elena 348 
Balynienė, Rozalija 262, 272, 437, 455 
Balytienė, Antanina 393, 447 
Baliūnienė, Elžbieta 610 
Balsienė, Katerina 476, 631 
Balžakienė, Elena 645 
Bancevičiūtė, Ona 441 
Bandzevičiūtė, Ona 301 
Baraišytė-Klaščiuvienė, Marijona 92, 

438

Baranauskaitė, Magdelena 46, 64, 380 
Baranauskienė, G. 109 
Barauskienė, Elžbieta 630 
Barzdenytė-Senvaitienė, Anelė 637 
Basijokienė, Antanina 30, 59 
Baublytė, Regina 6, 216 
Bekežienė, Ona 86 
Beleckienė, J. 47, 72 
Benienė 19
Berdikšlienė, Elena 138, 616 
Bernotaitė, Marija 440 
Bi j Onaitytė, Albertina 534 
Bingelis, Adolfas 513 
Blaževičiūtė-Jarmoškienė, Izabelė 52, 

98, 567
Bugenavičaitė-Stimburienė, Barbora 
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Z O D Y N B U S

a
a b i — kad tik, bet tik 
a b l e d a ,  -os — pirmas ryto valgy

mas, pusryčiai
a b r ū s a s ,  -o — rankšluostis 
a d y n a ,  -os — valanda 
a f i c l e r l u s ,  i a u s  — karininkas 
a g r a d n y k a s ,  -o — sodininkas, 

daržininkas
a k r ū t a s ,  -o — laivas 
a i a s a s, -o — balsas; riksmas, verks

mas
a 1 e — bet
a n a s ,  -a, -y s — jis, ji, jie 
a n t a r a s ,  -o — antras 
a p š ė c a v o t i ,  -o j a, -ojo — įkai

noti
a r i e l k a ,  -os — degtinė 
a r k s ė t i, -i, - ė j o  — loti, erzėti 
a š č i n č i u s ,  - i aus  — dovana, lauk

tuvės
a t k o č i u s ,  - i aus  — plona drobė 
a t p u s k a s ,  -o — suėjimas, susibūri

mas, prekymetis; atlaidai 
at r ūt a ,  -os — nuodai 
a u k s ! i s, -i o — alksnis 
a ž n a — o, ogi, o tik

b
b a — nes
b a g a s l o v y t i ,  -i j a, -i jo — lai

minti
b a g o č i u s ,  i a u s  — turtuolis 
b a g o t a s ,  -a — turtingas 
b a l a m ū t a s ,  -o — nebrendėlis, tuš

čiakalbis, suvedžiotojas

b a l i a v o t i ,  -oja,  - ojo — puotauti 
b a n k i e t a s ,  -o — pokylis, vaišės 
b a r k o n a s ,  -o — barkūnas 
b a r o n k a ,  -os — riestainis 
b a r o n u o t a s ,  -a — kailiniuotas 
b a t l s ,  -člo — draugas 
bau — ar, gal
b ė d a v o t l ,  -oja,  - oj o  — skųstis 

bėdomis, dejuoti 
beg,  b ė g a  — ar, gal 
b e l l d l a ,  -os — balti dažai 
b e r a z u m i s ,  -ė — kvailys, beprotis 
b e s i e d a ,  - o s  — suėjimas; vaišės 
b i e d n a s ,  -a — neturtingas, vargšas 
b i e d n i o k a s ,  -ė — beturtis, varg

šas
b i 1, b i  1 e — jei, jei tik, kad, kad tik; 

bet
b i s t r a s ,  -a; b l s t r u s ,  -i — vik

rus, greitas, smarkus 
b i s t r u m a s ,  -o — greitumas 
b 1 ū d n a s, -a — paklydęs; klaidus; 

paikas
b o v y 11, -i j a, -i j o — raminti, kuo 

nors užimant, žaisti su kuo 
b r a n z a  l i e t a s ,  -o— apyrankė 
br a z da s ,  -o — sultinga plėvelė tarp 

medienos ir žievės
b r o k a v o t i ,  -oja,  -ojo — atmes

ti, nepriimti, niekinti 
b r u g i s ,  -lo — krantas, krantinė 

(kur pririšami laivai) 
b ū b i n a s ,  -o — būgnas 
b ū d a v o t ! ,  -oja,  -ojo — statyti 

(pastatą)
b u d l n k a s ,  -o — pastatas 
bu i n a s ,  -a — sodrus, vešlus, gerai 

nuaugęs
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b u i y  1 1, -t j  a, -1 j o —plušėti, daug 
dirbti

C

c i e i a s, -a — sveikas, visas, ištisas 
c i e s o r i u s ,  - i aus  — caras, kara

lius

Č

č e b a t a s ,  -o — aulinis batas 
č e b a t u o t a s ,  -a — apsiavęs auli

niais batais
č e i n a, -o s — valtis, luotas 
č ė p a s, -o — puodas; statinė 
č e r ė s i a s ,  -o — ryšulys (pinigų) 
č e r k a, -os; č ė r k a ,  -os — stikle

lis, taurelė
č e r n i d l a s ,  -o; č e r n y l a s ,  -o —

juodi dažai
č ė s a s, -o — laikas, metas 
č ė s t a v o t i ,  -oja,  -o j o; č e s t u 1- 

t i, -uja,  -ujo — vaišinti 
č e t v e r g a s ,  -o — ketvirtadienis 
č y s t a s, -a — švarus, grynas 
č i t o t i, -oja,  -o j o — skaityti 
č i u č i u i i s ,  -i o — miegas (vaikų 

kalboje)
č i u l k i n y s ,  -i o — šustinis (kruopų, 

avižinių miltų, žirnių, bulvių ko
šė)

č i u p r y n a ,  -os — galvos plaukai 
č i u i  a s, -a — svetimas 
č i u ž i n ė t i ,  -ėja,  - ė j o  — šliau

žioti, valkiotis

d

d a — dar
d a b o t i ,  -oja,  o j o  — saugoti, 

sergėti; žiūrėti; mylėti; paisyti; 
atsižvelgti

d a g l i l u o t a s ,  -a — dagiuotas, dy
gus

d a i — tai, štai
d a r a d l y v a s ,  -a — vešlus, augalo

tas
d 1 k t a s, -a — stiprus; storas, nutu

kęs
d y m a, -o s — plonas ruožuotas au

deklas
d i m a s, -o; d y m a s, -o — audimo 

(dažniausiai keturnyčio) raštas 
d i mna s ,  -a — nuostabus, nepapras

tas, keistas
d y m o (balnas) — tymo (balnas)

d i r g t i, -s t a, -o — darytis dargiam, 
apdarganoti

d y v a i, -ų — nuostabūs dalykai, keis
tenybės

d y v y t i s ,  - i j a s i ,  -i j o s i  — stebė
tis

d y v n a s ,  -a — nuostabus, nepapras
tas, keistas

d l v o n a s ,  -o — patiesalas, užtiesa
las

d o — per
d o r i e i i s, -1 o — pinigas; doleris 
d r a b n a s ,  -a; d r a bnus ,  -i —

smulkus, mažas
d r a t v a ,  -os — storas, sudervuotas 

siūlas
d r u k a v o t a s ,  -a — raštuotas, rašy

tas
d u b u r a s ,  -o — dauba, slėnys; šalti

niuota pievos ar dirvos vieta 
dūmą,  -o s — mintis, manymas, mąs

tymas
d ū mo t i ,  -oja,  -o j o  — galvoti, 

mąstyti
d u r n a s ,  -a — kvailas 
d u i  a s, -a — storas, kresnas; gero 

sudėjimo, stiprus
d v a r a s ,  -o — kiemas, sodyba, rū

mai; dvarininko ūkis 
d v a r i o k a s ,  o, d v a r o k a s  -o; 

d v a r o n a s ,  -o — dvarininkas; 
dvaro bernas

ė, e
ė d r a u t i ,  -a u j a, -avo — ėdinėti 
e g — ag, juk, štai

g
g a l i o n a s ,  -o — moterų galvos pa

puošalas — brokatinė gėlėta juosta 
g a n č a s ( i  u s), -o (-lauš) — ska

likas, medžioklinis šuo 
g a s p a d l n ė ,  -ės — šeimininkė 
g a s p a d o r l u s ,  - l a uš  — šeiminin

kas, ūkio savininkas 
g a t a v o t l ,  -oja,  -ojo — daryti, 

rengti, gaminti
g e n u o t i, -u o j a, -avo — (reikš

mė neaiški)
g i o d n u s, -i; g ! u o d n u s, -i;

g l u o t n u s ,  -i — lygus, glotnas 
g o b t ū r a s ,  -o — ištekėjusių moterų 

kepuraitė
g o n k o s ,  -ų — priebutis, prienamis 
g r a b a s ,  -o — karstas



g r a j 1 n 11, - In a ,  - In o ;  g r a j y  t i,
-1 j a, -i j o — groti, žaisti 

g r e b e n i s ,  - io  — šukos 
g r ė d o s, -ų — kartelės pirkioje ar 

kluone, skirtos džiovinti malkoms, 
javams, linams; malkų krūva 

g r i e k  a s, -o — nuodėmė 
g r o m a t a ,  -o s — laiškas 
g r o n y č i a ,  - t o s  — valstybės siena 
g r ū š i a ,  - t o s  — kriaušė 
g ū n i a ,  - t o s;  g u n k a, -os — marš

ka arkliui apdengti 
g u z i k a s ,  -o — saga

i
į s a s ,  -a — trumpas 
i š k  a d a, -o s — nuostolis, žala 
i š r i n k u o n ė  — likusi netekėjusi 

mergina; senmergė

i
j e n e r o t a s ,  -o — generolas 
j u k t a s ,  -o — stora minkšta oda

k
k a b a r t i s ,  č 1 o — kilimas (prie al

toriaus)
k a b a v o t i ,  - o j a ,  - o j o  — liesti, ki

binti
k a č e r g a ,  -o s — žarsteklis 
k a m a š a s ,  -o — batas 
k a m i n y č l a ,  - tos  — mūriniai na

mai
k a m š a ,  -os — išklotas klampus ke

lias
k a n č i u k a s ,  -o — odinis rimbas, 

bizūnas
k a n k a l a s ,  -o — skambalas, skam

butis
k a r a p a š k a ,  -o s — lengvas veži

mas, karieta
k a r č i a m  a, -o s; k a r č m a ,  -o s —

smuklė
k a v o l i u s ,  - t a u s  — kalvis 
k a v o t i ,  - o ]  a, - o j o  — slėpti; lai

doti
k ė k u o t l ,  -u o j a ,  - a v o  — supti

ant kojų
k e r m o š i u s ,  - l a u š  — turgus, pre

kymetis
k i a u š a s ,  -o — kiaušinis 
k i b ą  — nebent
k  1 e 1 i š k  a s, -o — taurė, stikliukas 
k y t r a s ,  -a — gudrus; klastingas

k l a p a t a s ,  -o — rūpestis, vargas 
k l a s t y t i ,  -o, -ė — valyti mojuo

jant (pvz., šluota)
k l ė s t i ,  k l e č l a ,  k l ė t ė  — gaub 

ti, kloti
k l ė s t i ,  k l e s č i a ,  k l ė s t ė  —

skleisti
k l ė s t o r a s ,  -o — vienuolynas 
k l o n i o t i s ,  -1 Ojas  i, -i o j o s i —

nusilenkti; pasisveikinti 
k n a t a s ,  -o — viena virvės gija, 

sruoga
k o p i n i n k a s ,  -ė — kopų gyvento

jas
k o p t ū r a s ,  -o — mūrelis viršum 

krosnies kaktos; ištekėjusių mote
rų kepuraitė

k o r o t i ,  -oja,  - o j o  — bausti 
k o i n a s ,  -a; k o ž n a s  v i e n a s  —

kiekvienas
k r a i s e l ė ,  -ės — ežia 
k r a s ė, -ės; k r e s ė, -ės — minkšta 

kėdė
k r a s n u s ,  -i — gražus, puikus 
k r i a u č i ų  s, -i a u s  — siuvėjas 
k r i u k i s ,  -io — lazda riestu galu; 

kablys
k r o m a s, -o — krautuvė 
k r u č k a s ,  -o — griežtis 
k s l o n š k a ,  -os — knyga 
k ubka ,  -os; k u b k a s ,  -o — taurė 
k u c l u l l s ,  -io — mažas ėriukas 
k ū d a s, -a — liesas, sudžiūvęs 
k u d l o t a s ,  -a — plaukuotas, gau

ruotas
k u m p a n i j a ,  -os — kompanija, ke 

lių žmonių būrys 
k u p č i u s ,  - l auš  — pirklys 
k u r mo n a s ,  -o— vežėjas 
k u s k e l ė ,  -ės; k u s t k e l ė ,  -ės — 

skarelė
k v a r t u k a s ,  -o; k v a r t u k ė ,  -ės

— prijuostė
k v e s č l o t l ,  - loja,  - l o j o  — mo

juoti, plasnoti
k v t e t k a s ,  -o — gėlė, žiedas 
k v o l l n t i ,  -Ina, -ino; k v o l y -  

ti, -ija,  -lj o — girti

Į

l a b a s ,  -a — geras; d u o t i  l a bą  
d i e n e l ę  — pasveikinti 

l a k š t a s ,  -o — laiškas, raštas, la
pas

l a n č l u š k a ,  s — grandinė 
1 a š k a, -o s — lova

811



t a t u k a s, -o — trumpų kojų, mažas 
1 e d v  a — vos
l e n c i ū g a s ,  -o — grandinė 
i e v a n d r a ,  -o s — levendra 
1 y  d a v  o t i, -o j a, -o j o — laisvai 

ganytis
1 i u i k  a, -o s — pypkė 
i i u s k e 1 i s, -i o — linksmumas, 

džiaugsmas
l i u s t e l i s ,  -i o — laisvė 
i o p i š y  s, -i o — lopšys

m
m a — mano; man 
m a c n u s, -i — stiprus 
m a k a r a s ,  -o — sunkus pintas odos 

botagas
m a l i a v o t a s ,  -a — dažytas, mar

gintas, išrašytas, puošnus 
m a n d r a s ,  -a — išdidus, išpuikęs; 

šaunus; gudrus
m a n d r a v o t i ,  -o j a, -o j o  — pui

kauti; vaikštinėti, keliauti 
m a r k a t n a s ,  -a — liūdnas, apsi

blausęs
m a r k a t n u o t i ,  - u o j a ,  - a v o  —

liūdėti, būti apsiblaususiam 
m a r k  i o t i s, -o j a s  i, -o j o s i  — 

dumblyne, purvyne maudytis 
m a ž ,  m a ž g i, m a ž a m ,  m a ž u m

— gal
m e d v i e d i s ,  - d ž i o  — lokys, meš

ka
m e d ž i a s ,  - i o  — miškas 
m c i r ū n a s, -o; m ė r ū n a s, -o; 

m e i r o n a s ,  -o — mairūnas (prie
skoninis augalas) 

m e i n y č i a ,  - i o s  — malūnas 
m e n t u r i s ,  - i o  — šakotu galu pa

galys košei grūsti 
m i e r a, -o s — matas 
m i e r u o t i, - u o j a ,  - a v o  — ma

tuoti
m i n a v o t i ,  - o j a ,  - o j o  — minėti 
m i s i i s, -i o ( i e s) — mintis 
m i s i y  t i, -i j a, -i j o — manyti, 

galvoti
m o č i a k a ,  -os — pamotė 
m o t k  a, -o s — motina 
m o ž n a — galima
m u d r a s, -a; m u d r u s, -i — pui

kus, išmanus, protingas 
m u d r a u t i s ,  - a u j a s i ,  - a v o s i  —

puikuotis, didžiuotis 
m u š t a s ,  -a — grįstas, plaktas (ke

lias, takas)

m u š t r a v o t i ,  o j a ,  - o j o  — niušt- 
ruoti

muzika,  -o s (šalia pagr. reikšmės)
— muzikantas

n
n a b a g a s ,  -ė — vargšas 
n a k  t a v o t i, - o j a ,  - o j o ;  n a k 

t u  i t i, - u j a ,  - u j o  — nakvoti 
n a r a v i s t a s ,  -a — užsispyręs, kap

rizingas, neklausantis 
n a s y i a i, -ų — naščiai 
n a š l a v a r d i s ,  - d ž i o  — našliu va

dinamas
n e b u d u o k  — nebudink, nežadink 

(forma, sudaryta dėl rimo su ,,ne
burkuok"; šiaip šnekamojoje kal
boje nesutinkama)

n e d ė t i  a, - i o s  — sekmadienis; sa
vaitė

n e p a d a b n a s ,  -a — nepanašus; 
keistas

n e p r i e t e i i u s ,  -i a u s  — priešas, 
nedraugas

n e š č ė s t i s ,  - i e s  — nelaimė 
n e v a i i a ,  - i o s  — nelaisvė 
n i e m u s, -i — nebylus 
n o j a u n i a u s i a s ,  -i a — jauniau

siasis, pats jaunasis 
n o s  e n i a u s i ą  s, -i a — seniausias, 

pats senasis
n o v a l a č k a ,  -o s; n o v e l e č k a ,

-o s — pagalvio užvalkalas 
n o v i e r n i a u s i a s ,  -i a — tikriau

sias, teisingiausias, ištikimiausias 
n u b a g o t i ,  o j a ,  - o j o  — pratur 

tėti
n u d n a — ilgu, liūdna 
n u d u o t i ,  n u d u o d a ,  n u d a v ė

— išleisti (už ko)
n u s (i) t a p y  t i, -o, -ė — nusiskan

dinti, paskęsti

O

o f i c i e r a s ,  -o — karininkas

P
p a d a b n a s ,  -a —  panašus 
p a d a r i n k a s ,  -o; p a d a r u n k a s ,

-o —  dovana
p a d y  v  y t i, -i j  a, -i j o — stebėtis 
p a d u m a s ,  -o — marių vidurys ar 

gylis
p a d u š k a ,  -os —  pagalvis 
p a d v a d a ,  -os —  vežimas
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p a k a j u s ,  -aus — rūmas, kamba
rys; ramumas

p a i i a v o 11, o j a, -ojo — medžioti 
p a t y č i a ,  -tos — žagrės dalis, ver

čianti vagą
p a ! i e j t s, -o — pievų žolė 
p a l i v a r k a s ,  -o — atskira dvaro 

dalis su reikalingais ūkio tro
besiais; nedidelis dvaras 

p a l o c t u s ,  - taus  — rūmas 
p a m e r g y s ,  -to — (ryt. aukšt.) pa

mergė
p a m i n k ą s ,  -o — nuostabus, retas 

dalykas, vertas paminėti 
p a n e d ė i i s ,  -io — pirmadienis 
p a p r ū g a ,  -os — diržas balnui prie 

žirgo pritvirtinti
p̂ a r d a v o t l ,  -oja,  -ojo — par

duoti
p a r ė d a s ,  -o — papuošalas, gražūs 

rūbai
p a r ė d k a s ,  -o — tvarka; vestuvi

ninkų būrys
p a r m u n s k a v o t i ,  -o]a, - oj o  —

sudėvėti
p a r m y n u o t i ,  -uoja,  a v o  —

parminti, pailsinti
pa s ( i ) g ą s t i ,  -ąsta,  - ando — nu

sigąsti
p a s n o g ė t i ,  -i, - ė j o  — panorėti 
p a s o g a ,  -os; p a s o g a s ,  -o —-iš

tėvų namų gaunama nuotakos dalis 
p a t a i k u o n i s ,  -ė — nieko nedir

bąs ir ieškąs lengvo darbo 
p a t i e k  a, -os — paguoda 
p a t k a v a ,  -os — pasaga 
p a i y č i o t i ,  -oja,  - o j o  — pasko

linti
p a ž l n č i o m e  — pažinčiau 
p e k a r n ė ,  -ės — virtuvė, patalpa, 

kur kepama
p e r y n a i, ų; p e r y n o s, -ų —

patalai, duknos
p ė t n y č i a ,  - ios — penktadienis 
p i e s č y n a s ,  -o- p i e s k y n a s ,  -o 

— smėlynas, smiltynas 
p i e š k  a, -os — smėlis 
p i e š t i  s, - l es  — pagalys, kuriuo 

grūdami piestoje grūdai 
p i j o k a s ,  -o — girtuoklis 
p i j o 1 k a, -o s — gėlė 
p i o t k a, -o s — panuometis 
p o š n i a ,  - ios  — dirva, laukas 
p r a b o č y t i, -i j a, -i j o — atleisti 
p r a u d a ,  -os — tiesa, teisybė 
p r a u s y i a s ,  -o — prausimosi reik

menys; muilas

p r a v a r y n a ,  -os — pertvara 
p r i a u g ė t i  s, -ė — priaugantis, jau

nas, paauglys
p r i e i g a ,  -o s — priėjimas 
p r i p e č k a s ,  -o — priekrosnis 
p r i s l e g a ,  -os — vyras; žmona 
p r 1 s i v a d i  i o t i, -oja,  - o j o  —

prisivilioti
p r i s p ė j i n t i ,  Ina,  -Ino — pri

nokinti, sirpinti
p r i s p ė t i ,  -ėja,  -ėjo — prinokti, 

išsirpti
p r i s t o v a s ,  -o — prižiūrėtojas 
p ro va, -o s — byla; ginčas 
p r o v o s t a u n a s ,  -a — pravoslavas; 

teisingas, doras
p r o v o t i s, o ja s  i, - o j o s i  — by

linėtis; ginčytis
p u č d a m a s ,  -o — žodis, kilęs iš 

Potsdamo miesto pavadinimo 
p u s p e č i a ,  - los  — lenta prie prie

krosnio, žemasis krosnies laiptas

r
r a d a s t i s ,  - l es  — džiaugsmas 
radnas ,  -a — tikras, brangus, mie

las
r a i š y t i ,  -o, -ė — atkalbinėti nuo 

vedybų; peikti
r a n d a v o t i ,  -oja,  -oj o  — nuo

moti
r a s i k l a u s t i ,  -i a, -ė — išklausi

nėti
r a s i s e r g ė t i ,  -s t i, - ė jo — pasi

sergėti, sergėtis
r a s k i i ė l ė ,  -ės — sausažolė (pievų 

žolė)
ra s p i l t  i, r a s p i l a ,  r a s p y t ė  —

išpilti, išbarstyti
r a š k a i  ė, -ės; r a š k a i i s ,  -io — 

linksmybė, malonumas, prabanga 
r a t a v o t i, -oja,  -ojo — gelbėti 
r a z uma s ,  -o — protas 
r a z u mn a s ,  -a — protingas 
r a z ū t u r i u o t i ,  -i uoj a ,  -i a v o  

—iškalbėti, išpasakoti 
r i b o k a s ,  -o — žvejys 
r i c i e r i u s ,  - l auš  — riteris, karys 
r y i i u o t i, -1 u o j a, -1 a v o — ra

liuoti, dainuoti
r i n s k a s — Reino krašto (vynas) 
r i s a v o t i ,  -oja,  -ojo — piešti, da

žyti; s k ū r ą  r i s a v o t i  — mušti 
r i t u o t i ,  -uoja,  a v o  — ristis, rie

dėti
rodą,  -o s — patarimas
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r 8 d a, r o d u  — linksma
rodąs ,  -a — patenkintas, linksmas;

turįs noro, sutinkąs 
r o k u o t i ,  - u o j a ,  - a v o  — išsakyti, 

svarstyti, skaičiuoti 
r o z a s, -o — kartas, sykis 
r ū d y n a s ,  -o; r ū d y m a s ,  -o —  

drėgna rūdinga žemė 
r ū g o 1 1, - o j a ,  - o j o  — barti, prie

kaištauti
r u i m a s ,  -o — vieta 
rus us ,  -i — rusvas

S

s a — savo
s a b a, -o s — sabalas 
s c i u r i s ,  - i o  — gabalas pievos, įsi

kišęs į ežerą ar upę 
s ė j ė i ė ,  -ės — sėjėjėlė 
s e k m a s ,  -a — septintas 
s e i e z i n a s ,  -o — antinas, gaigalas 
s e r e d a ,  -os — trečiadienis 
s i e r a s, -a — pilkas; drėgnas 
s i e t k  a, - -o s — tinklas 
s i r a t a ,  -os — našlaitis, našlaitė 
s k i e n y č i a ,  - i o s  — stiklinė 
s k i o n i o t i s ,  -i o j a s i, - i o j o s i  

—nusilenkti; pasisveikinti 
s k o m ą ,  -os; s k o m a s ,  -o — skob- 

nia
s k o t e r t ė ,  -ės — staltiesė 
s k r y d u o t i ,  - u o j a ,  - a v o  — leng

vai skrieti, suktis 
s k r i p k a ,  -os — smuikas 
s k ū p u s ,  -i — šykštus 
s k ū r a ,  -os — oda 
s k ų s k  a, -o s; s k u s k e l ė ,  -ės;

s k u s t e ! ė ,  -ės — skara, skarelė 
s 1 a u n a s, -a; s i a u n u s, -i — pui

kus, garsus, šaunus 
s 1 ū g a, -os; s l ū i a u n i n k a s ,  -ė 

— tarnas
s 1 ū i  b a, - os  — tarnystė 
s i ū ž y  t i, -i j a, -i j o — tarnauti 
s m e r t i s, -č 1 o ( t i e s )  — mirtis 
s m i e 1 n u s, 1 — drąsus 
s m ū t n a s ,  -a —  liūdnas 
s p a v l e d o t l ,  - o j a ,  - o j o  — klau

syti išpažinties, klausinėti 
š p i l k a ,  -o s — smaigtelis plaukams 

ar kam nors prismeigti, smeigtu
kas

s r e i g t i, -1 a, -ė — besti, kišti, 
smeigti

s t a d u 1 a, -os — sedula

s t a i n i a , - los;  s t a t n ė, -ės?
s t a 1 n ė, -ės — arklidė 

s t a l g u s ,  -i — smilus, smalsus, go
dus

s t a n č k a ,  -os — kaspinas, kasnin- 
kas

s t a n g a ,  -o s — kaspinas, šilko juos
ta

s t a r l e i ė ,  -ės — ūmėdė 
s t a r k us ,  -aus — gandras, gužas 
s t y r l n l n k a s ,  -ė — vairininkas 
s t o g a s ,  -o — (šalia pagr. reikšmės) 

— ūgis, augumas, sudėjimas 
s t o 1 n 1 a, -los; s t o n i a ,  l o s  — 

arklidė
s t o p a ,  -os; s t uo p a ,  -os — maž

daug litro talpos indas 
s t r e v u s ,  -1 — sraunus 
s t r e l b a ,  -os — šautuvas 
s t r l e l č l a u t l ,  - lauja,  -1 a v o — 

medžioti
s t r l e l č i u s ,  - l auš  — medžiotojas 
s t r l e l l o t i ,  - l oj a ,  - l o j o  — me

džioti
s t r o v u s ,  -1 — sraunus 
s t u b a, -o s — pirkia, troba 
s t ūč k a ,  -os — kaspinas 
s uba t a ,  -os — šeštadienis 
s u k n i a ,  -los; s u k n e l ė ,  -ės (ša

lia pagr. reikšmės) — vyro drabu
žiai

S u s i e d a s ,  -o — kaimynas 
s v i e t a s ,  -o — pasaulis; žmonės 
s v o t ba ,  -os — vestuvės

Š

š a r v a s ,  -o — kraitis 
š č ė s l y v a s ,  -a — laimingas 
š ė n a v o n ė ,  -ės — pagarba 
š ė n a v o t l ,  -oja, -ojo — gerbti,

vertinti
š ėpa ,  -os — spinta 
š e r š t u k a s ,  -o — prijuostė 
š l a u č i u s ,  - l auš  — batsiuvys 
š i d a v o t i s ,  - oj as l ,  -o j o si  —

tyčiotis, pašiepti
š l d o r i u s ,  - l a u š  — linkęs pasity

čioti, pašaipa
š i n i e l l u s ,  - l auš  — milinė 
š l n k o r k a ,  -os — smuklininke 
š i n k u o t l ,  -uoja,  - avo — parda

vinėti, pilstyti 
š l uba ,  -os — kailiniai 
š l a k a s ,  -o — mažas kiekis, lašas 
š l ė k t a s ,  -a — blogas
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š i i t ė, ės — guba 
š i 1 ū b a s, -o; š l l ū b a v o n ė ,  -ės

— sutuoktuvės, jungtuvės 
š n a p s a s, -o — degtinė 
š n i ū r a s ,  -o — virvė, raištis 
š o b l l a ,  i o s  — kardas 
š p i l k a ,  - os  — smaigtelis plaukams 

ar kam nors prismeigti, smeigtukas 
š p i i m o n a s ,  -o — muzikantas 
Š t a r a s ,  -o — čiurlys (paukštis) 
š u m a v o t i ,  - o ]  a, -o j o  — triukš

mauti, kelti triukšmą

t

ta  — tavo
t a n c ( i ) a v o t i ,  - o j a ,  - o j o  — šokti 
t a n c i u s ,  -i a u s  — šokis 
t  a r  g u i t i, - u j a ,  - u j o  — prekiau

ti, parduoti
t a v o r a s ,  -o — prekė 
t a v o r š č i u s ,  - i a u s  — draugas 
t a v o r š k a ,  -os — draugė; pamer

gė
t i e s i  (ranka) — dešinė 
t  i e š y  t i, -i j a, -i j o — raminti, 

guosti
t i j ū n a s ,  -o — feodalinio dvaro tar

nautojas
t r i ū b a ,  -os — dūda 
t o r i e l k a ,  -os — lėkštė 
t r o p y t i ,  -i j a, -i j o — pataikyti 
t  r o t y  t i, -i j a, -i j o — prarasti, nu

stoti, pražudyti, pamesti 
t r u d n a s ,  -a — sunkus, vargingas 
t r ū n i a ,  - i o s  — karstas 
t  u i n a s, -o — šakų tvora; statinis, 

kuolas
t u r b a v o t i ,  - o j a ,  - o j o  — vargin

ti, trukdyti
t u r g a v o t i ,  - o j a ,  - o j o  — pre

kiauti, pardavinėti 
t  u r  m a s, -o — kalėjimas; bokštas 
t  ū ž y  t i, -i j a, -i j o — plušėti, daug 

dirbti
t ū ž y t i s ,  -i j a s  i, -i j o s i  — ilgėtis, 

nerimti

U, U

u b a g a u t i ,  - a u j a ,  a v o  — elge
tauti

ū b a s ,  -a — platus, lygus 
u i y  č i a, - i o s  — kaimas, kaimo gat

vė

u l i a v o t i ,  o j a ,  - o j o ;  u i i o t i ,  
-oja,  -ojo — vaikštinėti; links
mintis

u l t o i k a ,  -os — tinginė 
u l t o j u s ,  o — tinginys 
u n, u n t — antai, štai 
ū s t a s, -o — lūpa
u t a r n y k a s ,  -o; u t a r n i n k a s ,

-o — antradienis 
u z b o n a s ,  -o — ąsotis

V

v a d i n o t  i, -oja,  -ojo — vadinti, 
kviesti

v a i n a ,  -o s — karas 
v a i s k a s ,  -o — kariuomenė 
v a i v o t i ,  -oja,  - oj o — vaitoti, 

dejuoti
v a j a v o t i, -oja,  - oj o — kariauti 
v a l a k n a s ,  -o — pluoštas 
v a l d o n a s ,  -o — valdovas 
Vai nas ,  -a; v a 1 n u s, -i — laisvas, 

savarankiško elgesio 
v a i s č l o n i s ,  - l es  — valstietis 
v a n d r a v o t i, -oja,  -ojo; v a n d- 

m o t i ,  -u o j a, -avo — keliauti, 
vykti, vaikštinėti 

v a š k y t a s ,  -a — išblizgintas 
v e i e l ,  v ė l i a u  — verčiau, geriau 
v ė l i n t i ,  -i n a, -Ino — leisti 
v e n d r u o t i ,  -u oja,  -avo — ke

liauti, vykti, vaikštinėti 
v e r b a ,  -os — kadugys; gluosnis 
v e s e 1 a s, -a — linksmas 
v e s e l ė ,  ės; v e s e i l a ,  - los  — 

vestuvės
v i d e l č l u s ,  - l auš  — šakutės 
v i e č n a s ,  -a — amžinas 
v l e d r a s ,  -o — kibiras 
v i e k a s ,  -o — jėga; amžius 
v i e f n a s ,  -a — tikras, teisingas, iš

tikimas
v y g ė, -ės — supama lovutė 
v y g i u o t i ,  -i u o j a, -1 a v o —

supti
v 1 n č i a v o 11 (s), -o j a (s i), o j o-

(s i) — tuokti (s) 
v i n d e l i s ,  -io — ratelis 
v i n o g r a d a s ,  -o — vynuogė 
v i t o t i, -oja,  -ojo — užgerti, vai

šinti; sveikinti
v i v l n g r u s ,  -i — labai vingrus 
v o s i i k a ,  -os —rugiagėlė
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z

ž a r a ,  -o s — aušra 
z b a v i o n a s ,  -a — išgelbėtas, išga

nytas
z e 1 z i n a s, -o — antinas, gaigalas 
z e r k  o i a s, -o — veidrodis
z o — per 
z o s 1 a n a s, -o 
z v a n e I i s, 
z v  a n k  u s,

kilnojamas suolas 
-i o — skambutis 
-i — skambus

Ž

i  ė d n a s, -o — kiekvienas 
i  ė k  a s, -o — mokinys

ž ė i a b a s, -o — gedulas 
ž ė i a s n u s, -i — gedulingas, liūd

nas
i ė l a u t i ,  - a u j a ,  a v o — gedėti, 

liūdėti
ž e n y  t i s, -i ja s  i, i j o s i  — vesti, 

tekėti
i e n o t a s ,  -o — vedęs, ž e n o t a,

-o s — ištekėjusi
ž y  M  o t i, - l o j a ,  -i o j o; i  y  č y  t i,

-i j a, -i ] o — skolinti 
i i e g i d y n a s ,  -o — žiegždrynas, 

žvirgždynas
ž i o b r i s ,  -i o — griežlė 
ž i p o n a s ,  -o — švarkas; ilga seno

vės moters suknelė 
ž i u r s t a s ,  -o — prijuostė



ABĖCĖLINĖ DAINŲ RODYKLĖ

Nr. Psl. Nr. Psl.

A—a, opa pa 566 576 Arė bernas dirveles 6 40
Ai, upė upė 230 223 Aš atsisakiau savo močiutei 336 337
Anksti rytą keldamas 438 446 Aš augau pas tėvelį 324 324
Anksti rytą pasikėlus 280 274 Aš einu keleliu 607 593
Anos šalies svočia 465 465 Aš išdainavau 1 37
Ant ateina, ant ateina 330 331 Aš išdainavau 310 307
Ant didžio dvarelio 341 342 Aš mačiau girdėjau 595 588
Ant ežerėlio 289 285 Aš pasėjau kanapėlę 88 105
Ant kalnelio, ant aukštojo 513 511 Aš pasėjau linelį 85 102
Ant kalnelio, ant aukštojo 560 565 Aš pasėjau rūtelę 264 259
Ant kalnelio, ant berželio 546 547 Aš pasėjau žalią rūtą 385 386
Ant kalnelio jovaras žydėjo 64 83 Aš paskėliau anksti rytelio 213 20?
Ant kalnelio rugiai 301 296 Aš pioviau rugelius 55 77
Ant kalno kalnelio 159 150 Aš prašiau meldžiau 284 280
Ant kalno kalnelio 180 169 Aš savo karvelę paganydama 90 107
Ant kalno malūnėlis 478 478 Aš siratėlė, aš vargdienėlė 536 537
Ant liepos lentelės 446 452 Aš turėjau gaidelį 632 617
Ant marių mėlynųjų 235 228 Aš užsėdau už skobnelių 553 556
Ant tėvelio dvaro 153 144 Aš užsikėliau 331 332
Ant tėvo didžio dvarelio 559 564 Aš viena, martelė 82 97
Ant to kelelio 383 384 Atadulksta atadulksta 355 356
Ant ulyčių, ant plačiųjų 216 210 Atein katins naktavoti 571 578
Anta kalno žalia liepa 554 558 Atidarysiu stiklo langelį 309 305
Antinas antelę 175 165 Atjojo našlelis 290 285
Apynėlis augo 250 241 Atjot bernelio 285 281
Ar aš nesakiau 442 450 Atlyja lietus 161 155
Ar aš tau, sese, nesakiau 357 357 Atpuskėly buvau 306 302
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Atvažiuoja piršlys, leliumai 463 464
Atvažiuoja Rygos kupčiai 387 388
Augin močiutė vieną sau duk

relę 476 475
Augin tėvas du sūnelius 25 52
Augino tėvelis 172 162
Augino tėvelis 452 456
Augo ant kalno berželis 370 368
Augo bernelis, serbentą 392 393
Augo eglelė eglyne 39 63
Augo liepelė 535 536
Augo linas šaly kelio 40 64
Augo miške baravykas 185 171
Augo putinas žalioj girioj 263 257
Augo sode dvi mergelės 449 454
Augo vejelė 407 410
Augo verbelė ant didžio dva

relio 232 225
Aukštam medy gegutė

kukavo 572 579
Aukštas dangus, šviesios

žvaigždės 321 320
Aukšti dvarai, stiklo langai 526 526
Ausk, motule, drobeles 396 397
Aušrinė svotbą kėlė 187 176
Aušt aušrelė, tek saulelė 402 405
Aušt auštrelė, tek saulelė 354 355
Aušta aušrelė 266 261
Aušta aušrelė 414 418
Aušta aušrelė kaip gelum-

bėlė 548 549
Ąžuolas su liepele 73 91
Ąžuolėli garbuonėli 353 354

Beauštanti aušrelė 420 424
Bėginėjo lapukė 34 60
Bėk, bareli barelėli 30 57
Bėk, mano žirgeli 270 265
Bėk, vilkeli, pro barą 59 80
Bėkit, bareliai 28 56
Bėkit, bareliai 29 57
Berneli jaunasai 493 495
Berneli mano, raiteli mano 317 313
Bitei, dobilėliau 302 297

Boba kepė bandeles 627 610
Broleli manas, da sakalėli 497 498
Broleli manas, sakalėli 498 498
Broleli mano 458 460
Broleli mūsų 459 461
Buvo mūsų, sadula 18 48

Cak cak turgelin 580 582

Čigonėlis 590 586
Cingi ringi raška 597 589
Čiūčia liūlia sūnaitėlį 564 575
Čiūčia liūlia vaiką 565 576
Ciujutėlio, čiūto 320 319
Čiuž, čiužele 229 223

Dai, kas ten žydi 530 531
Dai, kuris laukas skamba 63 33
Dainuokit, mergelės 340 341
Dar tik paketinau 272 268
Daunoj, eisim, broliai 21 49
Dav dievulis dalią 522 522
Debesėli pragarėli 113 113
Debesėli, pro šalį, pro šalį 109 117
Dega ugnis už ežerų 531 532
Dejavo motinėlė 480 483
Dėkui piršliui 464 465
Dėkui svočiai už pyragą 428 437
Dobilėli, dobilio 424 431
Dribk, kiaulele, dribulia 117 119
Du broliukai kunigai 24 52
Du gaiduku, du gaiduku 614 602
Dui dui dūdelė 586 584
Du j e du j e du jena 599 590
Dveji treji meteliai 155 147
Dvi tris nakteles 163 154
Džiaugiasi bernelis 457 459

Ėd ralio 95 111
Ei, noriu noriu 434 443
Ei pučdame pučdamėli 359 359
Ei, pūdyme pūdyme 537 538
Ei, žalia žalia, žalia giružė 391 392
Eik, Onyte, gryčion 561 569
Eik, oželi, vandenio vandenio 605 592

818



Eik, sesute, darželin 275 271
Eikim, bernai, kalėdaut, ka

lėda 225 21'J
Eikim, broliai, šieno piauti 12 44
Ein brolelis per lankelę 9 43
Ein saulelė aplinkui dangų 253 243
Einu per dvarą 489 492
Einu per kiemą 538 539
Einu per lauką 613 631
Eisim laukan pažiūrėti 279 274
Eisim, sesės 182 170
Eisim, sesule 499 499
Eisim, sesule, mes kalėdoti 226 220
Ėjo panelė 68 86

Gaidys muša būbinėlį 600 590
Gale kaimelio 386 387
Gale laukelio stadula 138 133
Gale lauko lazdynėlis 532 533
Ganė mergelė 126 126
Ganiau ganiau jautelius 125 125
Garnys garnys tur ilgas kojas 624 609
Gegutė kukavo 123 123
Gegutė sode 633 621
Gegutytė užkukavo 547 548
Genaralia, vakar gimiau 99 113
Gėnėralia, aš išginiau 98 112
Generalia, aš viena ganau 100 113
Generalia, dai aš išginiau 97 111
Gerčia pasigerčia 435 444
Geriam geriam, mieli broliai 165 156
Gėriau alulį 308 304
Gerk gėręs, berneli 276 271
Gerkime, kūmute 258 249
Gydu gydu kateles 578 581
Gydu gydu katutę 577 581
Gieda gaideliai 390 391
Gieda gaideliai ankstų rytelį 23 51
Gili gili upelė, leliumai 207 198
Girdžiu aš kertant, girdžiu ka

poj ant 304 301
Gyreis, sesute 461 462
Gysta gaideliai, ryliuoja 360 360
Gražus paukštis pelėda 617 603
Greitos, mudros, dacuta 454 457

Grybas grybą nusipiršo 184 171
Grybas grybą piršo 183 170
Grūdu grūdu čiulkinį 576 580

Į žvejus jočiau 167 157
Ilgai ilgai 139 134
Ir atėjo subatėlė 332 332
Ir atlėkė gegutė 427 434
Ir atlėkė paukštutė 437 445
Ir atpūtė vėjelis 644 632
Ir atvažiavo šventa kalėda 222 217
Ir pasėjau levendrėlę daržely 514 512
Ir pasėjau linelius 86 104
Ir užkrykštė antelė 389 390
Iš mažumėlės 508 507
Iš mažumėlės 542 543
Išbėg išbėg 629 612
Išbėg išbėgo 162 153
Išeik, saulute 111 117
Išėjo Jonas apsiženyti 557 561
Išėjo karaliūnas 550 550
Išėjo tėvelis į mišką 619 605
Išjojo jojo ponas karalius 552 554
Išjojo ricierėlis 556 560
Išjojo tėvulis paliavoti 620 606
Išlėks lėkseliu 319 317

Jokim jokim į Sedelę 579 581
Jurgi, šildyk žemę 246 237
Jurja, geras vakaras 245 236
Jūs, karvelės brūkuočėlės 118 120

Ką dirb žiobris rugiuose 69 87
Kad aš pioviau 33 59
Kad aš žinojus, kur tėvelis 

nuduos 412 415
Kad jau saulutė 58 80
Kad pavasarėlį 622 608
Kai aš maža buvau 398 399
Kai aš mažas buvau 115 118
Kai aš mažas buvau 116 119
Kai užsikėliau 479 479
Kam dera, kam nedera 470 469
Kam šėrei žirgelį 358 358
Kam tavo, vilkeli, akelės švie-
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sios, kalėda 221 216 Lakštute paukštute 439 446
Kam vakaras, kam vakaras 495 496 Leidosi saulė 41 64
Karvelėli mėlynas 433 442 Lėkė trys bitukės 219 213
Karvelėli ulbuonėli 77 94 Lėkęs lėkęs sakalėlis 203 195
Kas bernelio pamislyta 286 282 Lenkiau bijūnėlį 347 347
Kas mane, motule 388 389 Lijo lijo lietus 107 116
Kas mūsų martelei 453 457 Lyk, lieteli, dar daugiau 106 116
Kas mūsų sodely pamigo 48 70 Lyk, lieteli, palynok 105 115
Kas nor liuskely būti 504 504 Lylia, lylia 567 577
Kas pakorė sūpuoklėles 240 233 Lylia lyliavo 244 235
Kas po mano sodą vaikščiojo 484 487 Lilio, sesė liną 78 95
Kas tas kiemužėlis 401 404 Linko jovaras vartuosna 67 85
Katinėli rainas 583 583 Lioj žalia rūta 369 368
Kėkavau kėką 584 583 Liūli liūli 626 610
Kelkis, broleli, negulėk 348 348 Liūliai liūliai paukštelį 563 575
Kieno talkelė 62 82
Kikili kikili 297 292 Mačiau mačiau kukutį 628 611
Kyko kyko Dominyko 585 583 Malu malu viena 131 129
Kirto rentė 381 382 Malu malu viena 132 129
Kis kis kisielius 582 582 Malu malu viena 133 130
Kius kius kius į Šakius 581 582 Malu malu viena 134 130
Ko linai už upelės 81 97 Malu malu viena 135 130
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi 399 400 Man čiučiulis, man miegelis 142 136
Ko liūdi, sesute 371 370 Man dalgelė vieno plieno 11 44
Ko liūdit, broliukai 338 339 Man karvytė žala 94 110
Ko, mergyte, liūdi 416 421 Mano bernelis karčiamoj ge
Ko nuliūdai, berneli 440 448 ria 517 515
Ko taip smūtnas 366 368 Mano tėvelio 356 356
Ko ūži, putine, ko ūži 646 634 Mano tėvelis 596 588
Ko verki, mergužėle 475 474 Mano tėvelis, senas būdamas 483 486
Kol negiedat, gaidžiai, leliu- Marčios mergos, kermošiuo-

mai 211 204 sun 242 234
Kukavo gegulė 539 540 Mart martele 56 78
Kukuoj gegutė 419 424 Melagis melavo 591 586
Kūmute širdele 261 251 Mėlynasai karvelėli 325 327
Kuodelėli mano, nepakajau Mėnuo saulužę vedė 186 175

mano 143 136 Mergelė mano, paklaidūnė
Kuodelėlis mano 144 137 mano 168 158
Kupolėle, kas tave skynė 254 244 Mergyte jaunoji 494 496
Kur buvai, Jonai 587 584 Mergyte mano 156 147
Kur gegužėlė, ten sakalėlis 364 364 Mergužėle mano 151 142
Kur tu buvai, kiškel mano 621 607 Mes du broliu broleliu 551 552
Kvolinosi vanagėlis 201 192 Mes išėjom iš namelių 255 245

Mes, sesule, mes kalėdauti 277 221
Laimė šaukė, laimė rėkė 191 179 Miela saulyte, dievo dukryte 188 177
Lakštingalėli 634 622 Minkit minkit linelius 87 104
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Močiute mano 411 414 Oi, aria aria 80 96
Močiute mano miela 292 287 Oi, aš išėjau 181 170
Močiute, miego noriu 441 449 Oi, aš keleliu važiavau 418 423
Močiute, noriu miego 431 439 Oi, aš piausiu, piovejelė 31 58
Močiutė po turgų 137 132 Oi, aukštai lekia 42 65
Močiute širdele 426 433 Oi, bodis bodis 400 403
Močiute širdele 473 471 Oi broli broli 496 497
Motinėle, ką padarei 423 430 Oi, daugel daugel 26 53
Motinėle numirdama 544 544 Oi, ir ant kalnelio 50 71
Motinėle tu mano 283 278 Oi, ir atvažiavo 326 328
Motule mano 298 293 Oi, ir išaugo 410 413
Motule mano 351 351 Oi, ir prijojo 274 270
Motušėlė eidama 
Mudvi dvi j ai, dvi sesutėli

395 396 
533 534

Oi, ir suskambėjo girelės me
deliai 562 571

Mūsų galo mergiotės 145 137 Oi, ką kalba apynėlis 507 506

Namo namo 472 470
Oi, ką kalba linelis 
Oi, kad turėtau

79 96 
2 38

Naujas ratelis 140 135 Oi, kai aš buvau 518 517
Ne gailios širdies, sesute 380 380 Oi, kieno tie dvarai 49 71
Ne vieni metai 477 477 Oi, kytra kytra 148 140
Nedėlios rytą 214 208 Oi, kodėl man negerti 436 444
Nei aš gi žinau, nei sumanau 378 377 Oi kūmai susiedai 259 250
Nei vėjai pučia 405 408 Oi kūmuti širduti, kur buvai 260 251
Nemislinau gerti 257 249 Oi, kur josi, broli 171 161
Nesirūpink, mergužėle 
Nesmūtnai sėdi, leilingai

372 372 
374 373

Oi, mažas žemas karklelio 
krūmelis 45 68

Neš pelelė saldų miegą 570 578 Oi močiute motinėle 381 385
Niekas manęs tai nežino 491 494 Oi, nekukuok 512 511
Nuėjau arti 150 141 Oi oi dievulėliau 534 535
Nulijo lietus 20 49 Oi oi oi oi dievulėliau mano 291 286
Nuo putinėlio 505 505 Oi oi oi oi oi dievulėliau 516 514
Nuo putino, nuo aviečių 506 505 Oi, pakelėje 503 503

O aš našlaitėlė 540 540
Oi, pakelėje
Oi, pas mareles ant krantelio

558 563 
7 41

O jūs, brolučiai 486 489 Oi, per beržyną 500 500
O kad aš ganiau 127 126 Oi, pūtė pūtė 541 541
O kad aš jojau 485 488

Oi, rūsti rūsti 510 509
O ko jūs liūdit 
O ko liūdi, sesele, ko liūdi

367 366 
3?9 330 Oi rū'a rūtyte 342 343

O kur tu buvai 166 156 Oi sakale sakalėli 202 194

O vakar vakaratj 189 177 Oi, skauda skauda 3 38

Oi ai ai dievuliau 422 429 Oi, tai gražiai dūzgia 352 352

Oi, ant kalnelio 233 226 Oi, tamsu tamsu ant dvaro 65 84

Oi, ant kalno, ant aukštojo 36 61 Oi tata, buvo mana 251 242

Oi, ant kalno bačkelė, kalėda 224 218 Oi tata, kupalia graži 252 242
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Oi, teka bėga vakarinė žvaigž-
dėlė 61 82

Oi, toli toli, labai toli 22 50
Oi, toli toli, už Nemunėlio 368 367
Oi, tu, bitute, lelimoj 200 191
Oi tu, eglele 47 69
Oi tu, kasele 333 333
Oi tu, kiškeli mažasai 196 187
Oi tu, kleveli 430 439
Oi tu, kregždele 43 65
Oi tu, rūta rūta 344 345
Oi tu, rūtele 343 344
Oi tu, seni senutėli 296 291
Oi, už vartų, leliumoj 205 197
Oi, ūžkit ūžkit 136 131
Oi, ženkli ženkli ta besie-

dėlė 377 376
Oi, žiba žiburėlis 382 383
Oi, žydėk žydėk 335 336
Oi žirge žirge 228 222
Oi žirge žirgeli 429 438
Oi žirge, žirgeli juodbėrėli 268 263
Ožys ant tilto stovėjo 610 598

Pagiedosiu tą giesmelę 638 627
Pakeliu galvelę 176 165
Palei kalnelį, palei klonelį 529 530
Palenkta, rūtele 375 374
Panedėlio dieną 15 46
Parein jauteliai 128 127
Parves brolis 13 45
Parveža martelę 425 432
Pas mano tėvelį 339 340
Pas močiutę augau 456 459
Pas motinėlę 520 519
Pas motinėlę valią turėjau 519 518
Pas motulę augau 312 309
Pas šaltą šaltinėlį 160 150
Pasėjau dobilą 17 47
Pasėjau kanapę 89 105
Pasėjau linelį 84 101
Paskutinis vakarėlis 406 409
Pašilėj pašilėj 322 321
Pavasario linksma diena 640 629
Pelėda pelėda 616 603

Penki broleliai lankoj šieną
piovė 16 47

Per dienelę barė 523 523
Per laukelį jojau 315 312
Per šilelį jojau 288 284
Per šilelį jojau 346 346
Plaukime, mergos 53 76
Piemenys vagys 114 118
Pijolka rūta 256 246
Pina veja 444 451
Piovė lankoj šieną 10 43
Piovė piovė 32 59
Pioviau šieną 14 45
Piršly piršly 462 463
Plaukė bebras per Dunojų,

kalėda 220 216
Plaukė žąselė 625 609
Plaukia antelė, plaukia sie-

roji 636 623
Po beržyną vaikščiojau vaikš

čiojau 363 362
Po kleveliu šaltinatis 190 178
Po sodą vaikščiojau 198 189
Po sodelį vaikščiojau 278 273
Po vyšnių sodą 450 454
Povilo nėr namie 589 585
Povinėjo povėlis 35 60
Pralėkdamas bitinėlis pro

drevę 76 93
Prašė aviža 70 89
Prašinėj kanapėlė 37 62
Pūtė vėjas 46 69

Ralia, ralia 91 108
Ralia, rolia, karvelyte, rūta 92 108
Ralio, ašai viena ganiau 103 115
Ralio, ralė, ralio 93 109
Ralio, ralio 104 115
Raseinių girelėj 637 625
Ratilėli, ratilėli 8 42
Renčiau stonužę 265 260
Rido, mano karvytė juoda 96 111
Rūpinasi motinėlė 549 550
Rūta žalia 119 120
Rūta žalia 120 121
Rūta žalioj 60 81
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Sakalėli sierasai 217 211 Strazdas tupėjo
Saulė sodą sodino 645 633 Subatėlės vakarėlį
Saulelė leidosi už kalnų ir už Subatos vakarėlį

klonių 51 72 Sugavau uodą
Saulelė raudona 318 315 Supyko
Sauliule motule, mūs šonan, Supyko

mūs šonan 112 117 Supkit meskit
Saulutė leidos 57 79 Supkit meskit jūs, sesutės
Saulute motinėle, ant mūsų, Supkit meskit mane jauną

ant mūsų 110 117 Susikalbėjo
Saulute motinute 108 116 Susirinkit, giminėlės
Saulutė raudona 543 544 Sustekėjo dvi upelės
Saulutė tekėjo 271 267 Susvartyk, antele
Sėdi broliai už stalelio 365 365 Sveikinam mes tave
Sėdžiu po langeliu 299 294 Svetimos šalelės
Sėdžiu sėdžiu po langeliu 273 269 Svotas kalę balnojo balnojo
Sėdžiu už stalo, rymau 154 146
Sėjau vosilką ir raspyliau 
Sėjau vosilką vosilkėlę 
Sėski, sesule

249 240 
248 239 
403 406

Šalia kelio vieškelėlio 
Šarkele varnele 
Šėmi jauteliai 
Šendi rendi riuška

Sesule mano, viešnele mano 482 484 Šėriau žirgelį 
Šią naktelęSidabro lakiūtė 52 73

Siuntė anyta jauną martelę 555 559 Šią naktelę miego nemiego
Siuntė mane mielas 509 509 jau
Siuntė mane motinėlė 267 262 Šią naktelę per naktelę
Siuntė mane motulė 337 338 Šią naktelę per naktelę

Siuntė ponas ožką 631 616 Šią naktelę per naktelę

Skamba terška žiedeliai 277 272 Šile putinėlis

Skyniau rūtas tris devynias 311 308
Šio namo, galvijėliai 
Šok, žirgeli, šok, bėreli

Skomeliai užtiesti, leilingai 376 375 Šoka kiškis, šoka lapė
Skraidžiojo povelė per žalią Šone kelio vieškelėlio

girelę 210 202 Šviesi naktis mėnesiena
Skrenda vanagas 334 334
Skrido bitelė 642 631 Tai ponai svotai
Slūžijau būžijau pas poną 630 613 Tai tam kiškeliui
Snaudalė snaudžia 146 138 Tamsi naktis jau sutemo
Staklelės naujos 147 139 Tamsiąją naktelę, leliumoj
Starkai Jonai, ga ga ga 604 592 Tamsiojoj naktelėj
Stavagula stavagula, galvijė- Tave sode sodino

liai 102 114 Tek, dukrele, už bajoro
Stok ant akmenėlio 122 122 Teka upė per žiegždyną
Stovi svirnas svirnužėlis 524 524 Tėvelio dvarely
Stovi žalias putinėlis 511 510 Tėvelio dvarelis

281 275 
327 328 
303 300 
471 470
592 586
593 587
237 231
238 232
239 232 
161 152 
393 395 
262 252
282 277 
373 372
467 466 
469 469

501 501 
601 591 
101 114 
598 590 
269 264 
314 311

124 124 
305 302 
350 350 
455 458 
401 407 
121 121 
349 349 
623 608 

5 40 
316 312

468 467 
195 186 
443 451 
206 197 
307 303 
448 453 
300 295 
515 513 
474 472
502 502
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Tyki dienelė be vėjo 241
Tykiai ramiai 295
Tykiai tykiai 294
Tykus rytelis pavasarėlio 287
Treji gaidžiai 413
Trijula, tatato 174
Tris dienas, tris naktis 415
Tu, avinėli 641
Tu, kiškeli, lilima 194
Tu, oželi juodbarzdėli 193
Tu, pelūnėli, žalias medeli 488 
Tu, svočiute, tu, durnele 466
Tu, svotuli, kur dingai 394
Tu, voveraite 218
Tu jei gyreis, bernaitėli 460
Tupi grūšioj pelėda 618
Tupi žvirblis kamine 611
Turėjo bobutė žilą oželį 609
Turi boba oželį 606

Ūčia lylia tu, mažoji . 568
Ugdė motušė tris dukterėles 594 
Upele 72
Už jūrių marių 178
Už stalo sėdėjau 417
Ūžė girelė, ūžė 71
Ūžia girelė 527
Užkukavo gegužėlė 525
Užmik užmik tu, vaikuti 569
Užteka saulelė 379
Užu marelių, už dunojėlių 528
Užugdžiau dukrelę 451

Va, ir padarė 613
Vagelę ariau 4
Vai ai ai dievuliau 362
Vai, atabėga baikštus elnelis 215
Vai, atvažiuoja šventos kalė

dos 223
Vai dai dai, dai dai 615
Vai, dėkui dėkui 152
Vai, ir ateina 447
Vai, ir atlėkė trys karvelėliai 236 
Vai, ir atrūksta juodi dūme

liai 293
Vai, ir atvažiavo penki ne- 

ženoti 212

Vai, joja joja, dobile 170 160
Vai, kad aš augau 421 426
Vai, kad aš ėjau 149 140
Vai, kas girioj pamigo 199 189
Vai, kur aš gėriau 409 412
Vai, kur buvai, laputaite 173 163
Vai, niekur nėra 481 484
Vai, sodai sodai, leliumoj 
Vai, tai dyvai, dideli pamin

209 201

kai 158 149
Vai tėvuli mano
Vai, tik neleiski manęs, mo

492 494

čiute 38 62
Vai tu, kregždute 432 440
Vai tu, kuosele, leliuma 197 188
Vai tu, rugeli 66 85
Vai tu, saule sauliule, 487 489
Vai, už marių, už Dunojėlio 234 227 
Vaikščioj vaikščioj mergelė

po dvarą 361 361
Vaikščiojau vaikščiojau 169 159
Vaikščiojo mergelė 313 310
Vaikščiojo tėvulis 54 76
Vainikėlis prastas 445 452
Vakarinė žvaigždelė 75 92
Vargely gimiau 490 493
Varna — Mariutė 602 591
Važiavau lauką 408 411
Veda mergelę 328 330
Vedė bobutė 608 594
Verkė dukrelė 397 398
Verkia mažas vaikas, verkia 545 546
Verpė mergelė 157 148
Verpeto verpeto 588 585
Viduje lauko grūšelė žydi 208 200
Viena linelius pasėjau 83 99
Vieversėli, kas tau rūpi 635 623
Vieversiukas ant dirvono 639 628
Vilkas kalelę papiovė 243 234
Vir vir košė, vir vir košė 574 580
Vir vir vir vir vir 141 136
Virė virė katelė košelę 573 579
Viru viru košę 575 580

Zizui malui 130 129
Zizui malui, girnelė balta 129 128

233
: 290

289
283
416
164
420
630
185
181
490
466
395
212
461
604
599
595
593

577
587
90

167
422
90

528
525
578
379
528
455

601
39

362
209

217
602
143
453
230

288

206
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Zuikis — Jonelis 603 591

Žali rugiai želmenuose 247 238
Žalia girelė 179 168
Žaliam sode obelėlė 204 19b
Žalio] girelėj 27 54
Žalioj girelėj 177 166
Žalioj girelėj 323 322

Žalioj girioj ant lankelės 74 92
Žalioj girioj stadulėlė 521 521
Žalioje girelėj 345 346
Žalioje lankelėj 19 48
Žemynėle žiedeklėle 192 180
Žuvų šakele 231 224
Zvilgso raselė 44 66
Žvirbli žvirbli 612 599
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Man kai"/y'ė žâ a .............  110
Ed ralio ................. : ......... 111
Rido, mano karvytė juoda 111 
Generalia, dai aš išginiau 111 
Gėnėralia, aš išginiau . . . .  112
Genaralia, vakar gimiau .. 113
Generalia, aš viena ganau 113
Šėmi jauteliai ................. 114
Stavagula stavagula, galvi-

jėliai ......................   114
Ralio, ašai viena ganiau 115
Ralio, ralio ......................... 115
Lyk, lieteli, palynok . . . .  115
Lyk, lieteli, dar daugiau .. 116
Lijo lijo lietus ................. 116
Saulute motinute .............  116
Debesėli, pro šalį, pro šalį 117 
Saulute motinėle, ant mūsų,

ant mūsų .....................  117
Išeik, saulute ................. 117
Sauliule motule, mūs šonan,

mūs šonan ................. 117
Debesėli pragarėli .........  113
Piemenys vagys ............   118
Kai aš mažas buvau .........  118
Kai aš mažas buvau.........  119
Dribk, kiaulele, dribulia .. 119
Jūs, karvelės brūkuočėlės 120
Rūta žalia ..................... 120
Rūta žalia ........................  121
Šio namo, galvijėliai . . . .  121

*

Stok ant akmenėlio .........  122

71
71

72
73
76
76
77
78
79
80
80
81

82
82
83
83
84
85
85
86
87

89
89
90
90
91
92
92
93

93
94

95
95
96
96
97
97
99

101
102

827



Gegutė kukavo .............
Šią naktelę miego nemie

gojau ............................
Ganiau ganiau jautelius
Ganė mergelė .................
O kad aš ganiau .............
Parein jauteliai .............

Malimo dainos .................
Zizui malui, girnelė balta
Zizui malui ........................
Malu malu viena .............
Malu malu viena .........
Malu malu viena .........
Malu malu viena .........
Malu malu viena .........
Oi, ūžkit ūžkit .................
Močiutė po turgų .............

Verpimo dainos .....................
Gale laukelio stadula . . . .
Ilgai ilgai .........................
Naujas ratelis .................
Vir vir vir vir vir .........
Man čiučiulis, man miegelis 
Kuodelėli mano, nepakajau

mano ............................
Kuodelėlis mano .............
Mūsų galo mergiotės 
Snaudalė snaudžia .............

Audimo dainos .....................
Staklelės naujos .............
Oi, kytra kytra ---- . . . .
Vai, kad aš ėjau .............
Nuėjau arti
Mergužėle mano .............
Vai, dėkui dėkui .............
Ant tėvelio dvaro .........
Sėdžiu už stalo, rymau . . . .
Dveji treji meteliai .........
Mergyte mano .................
Verpė mergelė .............

Skalbimo dainos .................
Vai, tai dyvai, dideli pa

minkai .........................
Ant kalno kalnelio . . . .

Pas šaltą šaltinėlį ........ 150
Susikalbėjo .................  152

Žvejų dainos .................... 153
Išbėg išbėgo .................  153
Dvi tris nakteles ........ 154
Atlyja lietus .................  155
Geriam geriam, mieli broliai 156
O kur tu buvai ............ 156
Į žvejus jočiau ........... 157
Mergelė mano, paklaidūnė 

mano .......................  158

Medžioklės dainos .............. 159
Vaikščiojau vaikščiojau . - 159
Vai, joja joja, dobile .... 160
Oi, kur josi, broli ........ 161
Augino tėvelis ........... 162
Vai, kur buvai, laputaite 163
Trijula, tatato.............  164
Antinas antelę ........... 165
Pakeliu galvelę .............. 165

Uogavimo ir grybavimo dai
nos ................................  166
Žalioj girelėj .............. 166
Už jūrių marių ........... 167
Žalia girelė ................. 168
Ant kalno kalnelio ---  169
Oi, aš išėjau .............. 170
Eisim, sesės ................. 170
Grybas grybą piršo ........ 170
Grybas grybą nusipiršo 171
Augo miške baravykas---  171

MITOLOGINĖS DAINOS .............. 173
Mėnuo saulužę vedė........ 175
Aušrinė svotbą kėlė .... 176
Miela saulyte, dievo duk

ryte ..........................  177
O vakar vakaratį ........... 177
Po kleveliu šaltinatis ---  178
Laimė šaukė, laimė rėkė .. 179
Žemynėle žiedeklėle ........ 180
Tu, oželi juodbarzdėli ---  181

KALENDORINIŲ LIAUDIES ŠVENČIŲ BEI
APEIGŲ DAINOS ................. 183

123

124
125
126
126
127

128
128
129
129
129
130
130
130
131
132

133
133
134
135
136
136

136
137
137
138

139
139

140
140
141
142
143
144
146
147
147
148

149

149
150

828



Naujųjų metų ciklo dainos
Tu, kiškeli, lilima .........
Tai tam kiškeliui ..........
Oi tu, kiškeli mažasai . . . .  
Vai tu, kuosele, leliuma .. 
Po sodą vaikščiojau . . . .  
Vai, kas girioj pamigo .. 
Oi tu, bitute, lelimoj . . . .
Kvolinosi vanagėlis .........
Oi sakale sakalėli .........
Lėkęs lėkęs sakalėlis . . . .  
Žaliam sode obelėlė . . . .  
Oi, už vartų, leliumoj 
Tamsiąją naktelę, leliumoj 
Gili gili upelė, leliumai .. 
Viduje lauko grūšelė žydi 
Vai, sodai sodai, leliumoj 
Skraidžiojo povelė per žalią

girelę ............................
Kol negiedat, gaidžiai, leliu

mai ............................
Vai, ir atvažiavo penki ne-

ženoti ............................
Aš paskėliau anksti rytelio
Nedėlios rytą .................
Vai, atabėga baikštus el-

nelis ............................
Ant ulyčių, ant plačiųjų ..
Sakalėli sierasai .............
Tu, voveraite .....................
Lėkė trys bitukės .............
Plaukė bebras per Dunojų,

kalėda ........................
Kam tavo, vilkeli, akelės

šviesios, kalėda .........
Ir atvažiavo šventa kalėda 
Vai, atvažiuoja šventos ka

lėdos ............................
Oi, ant kalno bačkelė, ka

lėda ................................
Eikim, bernai, kalėdaut, ka

lėda ............................
Eisim, sesule, mes kalėdoti 
Mes, sesule, mes kalėdauti

Užgavėnių dainos .................
Oi žirge žirge .............

Ciuž, čiužele .................  223
Ai, upė upė .................  223
Žuvų šakele ..................... 224

Lalauninkų ir sūpuoklinės dai
nos ....................................  225

Augo verbelė ant didžio
dvarelio ......................... 225

Oi, ant kalnelio .............  226
Vai, už marių, už Dunojėlio 227
Ant marių mėlynųjų .........  228
Vai, ir atlėkė trys karvelė

liai ................................  230

*

Supkit meskit ............... . 231
Supkit meskit jūs, sesutės 232 
Supkit meskit mane jauną 232 
Kas pakorė sūpuoklėles .. 233
Tyki dienelė be vėjo ----  233
Marčios mergos, kermošiuo-

sun ................................  234
Vilkas kalelę papiovė .. 234
Lylia lyliavo ..................... 235

Jurginių dainos .....................  236
Jurja, geras vakaras .........  236
Jurgi, šildyk žemę .........  237
Žali rugiai želmenuose----  238

Javų lankymo ir joninių dai
nos ....................................  239
Sėjau vosilką vosilkėlę .. 239
Sėjau vosilką Ir raspyliau .. 240
Apynėlis augo .............  241
Oi ta ta, buvo mana ----  242
Oi ta ta, kupalia graži . . . .  242
Ein saulelė aplinkui dangų 243 
Kupolėle, kas tave skynė 244
Mes išėjom iš namelių----  245
Pijolka rūta .................  246

KRIKŠTYNŲ DAINOS ..................... 247
Nemislinau gerti .........  249
Gerkime, kūmute .........  249
Oi kūmai susiedai .........  250
Oi kūmuti širduti, kur bu

vai ................................  25!
Kūmute širdele .............  251
Sustekėjo dvi u pelės.........  252

185
185
186
187
188
189
189
191
192
194
195
196
197
197
198
200
201

202

204

206
207
208

209
210
211
212
213

216

216
217

217

218

219
220
221
222
222

829



Piršlybų dainos .....................
Augo putinas žalioj girioj..
Aš pasėjau rūtelę ..........
Renčiau stonužę .............
Aušta aušrelė .................

- Siuntė mane motinėlė

VESTUVINES DAINOS ...................

Oi žirge, žirgeli juodbėrėli
Šėriau žirgelį .................
Bėk, mano žirgeli .........
Saulutė tekėjo .................
Dar tik paketinau .............
Sėdžiu sėdžiu po langeliu
Oi, ir prijojo .................
Eik, sesute, darželin . . .
Gerk gėręs, berneli ..........
Skamba terška žiedeliai .. 
Po sodelį vaikščiojau . . . .  
Eisim laukan pažiūrėti .. 
Anksti rytą pasikėlus . . . .
Strazdas tupėjo ........... .
Susvartyk, antele ..........
Motinėle tu mano .........
Aš prašiau meldžiau ..........
Atjot bernelio .................
Kas bernelio pamislyta .. 
Tykus rytelis pavasarėlio ..
Per šilelį jojau .............
Ant ežerėlio .....................
Atjojo našlelis .............
Oi oi oi oi dievulėliau mano
Močiute mano miela ----
Vai, ir atrūksta juodi dū

meliai ............................
Tykiai tykiai .................
Tykiai ramiai .................
Oi tu, seni senutėli ..........
Kikili kikili .....................
Motule mano .....................
Sėdžiu po langeliu ..........
Tek, dukrele, už bajoro 
Ant kalnelio rugiai ..........

Bitei, dobilėliau 297
Subatos vakarėlį .............  300
Girdžiu aš kertant, girdžiu 

kapojant ..................... 301

*

Šią naktelę per naktelę 302
Atpuskėly buvau .............  302
Tamsiojoj naktelėj .........  303
Gėriau alulį ..................... 304
Atidarysiu stiklo langelį - 305
Aš išdainavau .................  307
Skyniau rūtas tris devynias 308
Pas motulę augau .............  309
Vaikščiojo mergelė . . . .  310
Šią naktelę ..................... 311
Per laukelį jojau .........  312
Šviesi naktis mėnesiena .. 312
Berneli mano, raiteli mano 313
Saulelė raudona 315

*

Išlėks lėkseliu 317
Ciujutėlio, čiūto ...............  319
Aukštas dangus, šviesios

žvaigždės ..................... 320
Pašilėj pašilėj ...................  321
Žalioj girelėj .................  322
Aš augau pas tėvelį --- 324

Mergvakario Ir jaunojo Išleistu
vių dainos ............................... 327

Mėlynasai karvelėli ...........  327
Oi, ir atvažiavo .........  323

*
Subatėlės vakarėlį ............ 328
Veda mergelę .................  330
0  ko liūdi, sesele, ko liūdi 330
Ant ateina, ant ateina . . . .  331
Aš užsikėliau ...................  332
Ir atėjo subatėlė ...............  332
01 tu, kasele ...................  333
Skrenda vanagas ............ 334
Oi, žydėk žydėk ...............  336
Aš atsisakiau savo močiutei 337

*255
257
257
259
260
261
262

263
261
265
267
268
269
270
271
271
272
273
274
274
276
277
278
280
281
282
283
284
285
285
286
287

288
289
290
291
292
293
294
295
296

830



Siuntė mane motulė .........  338
Ko liūdit, broliukai .........  339
Pas mano tėvelį .............  340
Dainuokit, mergelės . .. 341
Ant didžio dvarelio . . . .  342
Oi rūta rūtyte ................. 343
Oi tu, rūtele ................ 344
Oi tu, rūta rūta ............  345
Žalioje girelėj ................ 346
Per šilelį jojau .................  346

Lenkiau bijūnėlį .............  347
Kelkis, broleli, negulėk .. 348
Šok, žirgeli, šok, bėreli . . . .  349
Šią naktelę per naktelę .. 350

Jaunojo sutiktuvių ir vainiko
Įteikimo dainos ...............  351
Motule mano ................. 351
Oi, tai gražiai dūzgia . . . .  352
Ąžuolėli garbuonėli .........  354
Aušt auštrelė, tek saulelė.. 355
Atadulksta atadulksta . . . .  356
Mano tėvelio .................  356
Ar aš tau, sese, nesakiau.. 357
Kam šėrei žirgelį .......... 353
Ei pučdame pučdamėli .. 359
Gysta gaideliai, ryliuoja .. 360

Vaikščioj vaikščioj merge
lė po dvarą .................  36!

Vai ai ai dievuliau .........  362
Po beržyną vaikščiojau

vaikščiojau .................  362
*

Kur gegužėlė, ten sakalėlis 364 
Sėdi broliai už stalelio .. 365
Ko taip smūtnas .............  366
O ko jūs liūdit .............. 366
Oi, toli toli, už Nemunėlio 367

*

Lioj žalia rūta .................  368
Augo ant kalno berželis .. 363

Jaunosios atsisveikinimo dai
nos ........................................ 370

Ko liūdi, sesute .............  370
Nesirūpink, mergužėle .. 371
Sveikinam mes tave .........  372
Nesmūtnai sėdi, leilingai .. 373
Palenkta, rūtele .............  374
Skomeliai užtiesti, leilingai 375 
Oi, ženkli ženkli ta besie- 

dėlė ................................  376

Nei aš gi žinau, nei suma
nau ................................  377

Užteka saulelė .................  379
Ne gailios širdies, sesute .. 380

SugrĮžimo iš jungtuvių dai
nos ........................................ 382

Kirto rentė ......................... 382
Oi, žiba žiburėlis .............  383
Ant to kelelio .................  384
Oi močiute motinėle . . .  385
Aš pasėjau žalią rūtą . . . .  386
Gale kaimelio .................  387

Atvažiuoja Rygos kupčiai .. 388
Kas mane, motule .......... 389

Dovanų dėjimo dainos .......... 390
Ir užkrykštė antelė .........  390
Gieda gaideliai .............  391
Ei, žalia žalia, žalia giružė 392 
Augo bernelis, serbentą .. 393
Susirinkit, giminėlės . . . .  395
Tu, svotuli, kur dingai .. 395

Išvažiavimo pas jaunąjĮ dai
nos ........................................ 396

Motušėlė eidama .............  396
Ausk, motule, drobeles .. 397
Verkė dukrelė .........   398
Kai aš maža buvau .......... 399
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi 400
Oi, bodis bodis .................  403
Kas tas kiemužėlis .......... 404

Aušt aušrelė, tek saulelė .. 405
Sėski, sesule ..................... 406
Šile putinėlis .................  407

831



Nei vėjai pučia .............  408
Paskutinis vakarėlis . . . .  409
Augo vejelė ..................... 410
Važiavau lauką .............  411
Vai, kur aš gėriau .........  412
Oi, ir išaugo .................  418
Močiute mano .............  414
Kad aš žinojus, kur tėvelis

nuduos ......................... 415
Treji gaidžiai .................  416
Aušta aušrelė .................  418
Tris dienas, tris naktis .. 420
Ko, mergyte, liū d i.............  421
Už stalo sėdėjau .............  422
Oi, aš keleliu važiavau .. 423
Kukuoj gegutė .................  424
Beauštanti aušrelė .........  424
Vai, kad aš augau .........  426
Oi ai ai dievuliau .............  429
Motinėle, ką padarei.........  430

Dobilėli, dobilio .............  431
Parveža martelę .............  432
Močiute širdele .............  433

Ir atlėkė gegutė .............  434
Dėkui svočiai už pyragą .. 437

Sugultuvių ir prikeituvių dai
nos ....................................  438

Oi žirge žirgeli .................  438
Oi tu, kleveli .................  439
Močiute, noriu miego ----  439
Vai tu, kregždute .............  440
Karvelėli mėlynas .............  442
Ei, noriu noriu .................  443
Gerčia pasigerčia .............  444
Oi, kodėl man negerti----  444
Ir atlėkė paukštutė .........  445

*

Anksti rytą keldamas . . . .  446
Lakštute paukštute .........  446
Ko nuliūdai, berneli .........  448
Močiute, miego noriu . . . .  449

Marčpiečio dainos .................  450
Ar aš nesakiau .................  450
Tamsi naktis jau sutemo .. 45!
Pina veja ........................  451
Vainikėlis prastas .......... 452
Ant liepos lentelės .......... 452
Vai, ir ateina .................  453
Tave sode sodino .............  453
Augo sode dvi mergelės .. 454

Po vyšnių sodą .............  454
Užugdžiau dukrelę .......... 455
Augino tėvelis .................  456

Kas mūsų martelei.............  457
Greitos, mudros, dacuta .. 457
Šią naktelę per naktelę .. 458
Pas močiutę augau .......... 459
Džiaugiasi bernelis .......... 459

Vestuvininkų apdainavimo dai
nos .................................... 460
Broleli mano ..................... 460
Broleli mūsų ................. 46!
Tujei gyreis, bernaitėli .. 461
Gyreis, sesute .................  462
Piršly piršly ..................... 463
Atvažiuoja piršlys, leliumai 464
Dėkui piršliui ................ . 465
Anos šalies svočia .......... 465
Tu, svočiute, tu, durnele .. 466
Svetimos šalelės .............  466
Tai ponai svotai .............  467
Svotas kalę balnojo balnojo 469 
Kam dera, kam nedera .. 469
Sugavau uodą ................. 470
Namo namo ..................... 470

Sugrąltų dainos .....................  471
Močiute širdele .............  471
Tėvelio dvarely .............  472
Ko verki, mergužėle ----  474
Augin močiutė vieną sau

dukrelę ........................  475
Ne vieni metai .................  477
Ant kalno malūnėlis . . . .  478
Kai užsikėliau ................. 479

832



Dainos apie tėvus ir vaikus, 
broiius ir seseris, šeimos su

kūrimą, vyrą ir žmoną
Dejavo motinėlė .............
Vai, niekur nėra .............
Sesule mano, viešnele mano 
Mano tėvelis, senas būda

mas ............................
Kas po mano sodą vaikš

čiojo ........................ ..

O kad aš jojau .................
0  jūs, brolučiai .............
Vai tu, saule sauliule . . . .  
Tu, pelūnėli, žalias medeli..
Einu per dvarą .................
Vargely gimiau ......... ..
Niekas manęs tai nežino .. 
Vai tėvuli mano .............

*

Berneli jaunasai .............
Mergyte jaunoji .............
Kam vakaras, kam vakaras
01 broli broli .................
Broleli manas, da sakalėli 
Broleli manas sakalėli . . . .
Eisim, sesule .....................
Oi, per beržyną.................
Šalia kelio vieškelėlio ___
Tėvelio dvarelis .............
Oi, pakelėje .....................
Kas nor liuskely būti . . . .

*

Nuo putinėlio .................
Nuo putino, nuo aviečių .. 
Oi, ką kalba apynėlis . . . .
Iš mažumėlės .................
Siuntė mane mielas ..........
Oi, rūsti rūsti .................
Stovi žalias putinėlis ----
Oi, nekukuok .................
Ant kalnelio, ant aukštojo 
Ir pasėjau levendrėlę dar

žely ............................

ŠEIMOS GYVENIMO DAINOS Teka upė per žiegždyną .. 513
Oi oi oi oi oi dievulėliau .. 514
Mano bernelis karčiamoj

geria ............................. 515
Dainos apie marčios dalią . 517

Oi, kai aš buvau .............  517
Pas motinėlę valią turėjau 518
Pas motinėlę .....................  519
Žalioj girioj stadulėlė . . . .  521
Dav dievulis dalią .........  522
Per dienelę barė .............  523
Stovi svirnas svirnužėlis .. 524
Užkukavo gegužėlė . . . .  525
Aukšti dvarai, stiklo langai 526
Ūžia girelė .....................  528
Užu marelių, už dunojėlių 528 
Palei kalnelį, palei klonelį 530

Našlaičių dainos .................  531
Dai, kas ten žydi .............  531
Dega ugnis už ežerų . . . .  532
Gale lauko lazdynėlis ----  533
Mudvi dvi j ai, dvi sesutėli 534
Oi oi dievulėliau .........  535
Augo liepelė .................  536
Aš siratėlė, aš vargdienėlė 537
Ei, pūdyn."' pūdyme .........  533
Einu per kiemą .................  539
Kukavo gegulė .............  540
O aš našlaitėlė .............  540
Oi, pūtė pūtė .................  541
Iš mažumėlės .................  543
Saulutė raudona .............  514
Motinėlė numirdama ----  544
Verkia mažas vaikas, ver

kia ................................  546
Ant kalnelio, ant berželio 547
Gegutytė užkukavo .........  548

Dainos apie tragiškus {vy
kius ....................................  549
Aušta aušrelė kaip gelum-

bėlė ............................  549
Rūpinasi motinėlė .......... 550
Išėjo karaliūnas .............  550
Mes du broliu broleliu .. 552
Išjojo jojo ponas karalius 554 
Aš užsėdau už skobnelių .. 556

481

483
483
484
484

486

487

488
489
489
490
492
493
494
494

495
496
496
497
498
498
499
500
501
502
503
504

505
505
506
507
509
509
510
511
511

512



Anta kalno žalia liepa . . . .  558
Siuntė anyta jauną martelę 559
Išjojo ricierėlis .............  560
Išėjo Jonas apsiženyti . . . .  561
Oi, pakelėje ..................... 563
Ant tėvo didžio dvarelio .. 564
Ant kalnelio, ant aukštojo .. 565
Eik, Onyte, gryčion . . . . . .  569
Oi, ir suskambėjo girelės

medeliai ......................... 571
VAIKŲ DAINOS ......................... 573

Liūliai liūliai paukštelį---- 575
čiūčia liūlia sūnaitėlį ----  575
Čiūčia liūlia vaiką ........  576
A-a, opa pa ......................  576
Lylia lylia ......................... 577
Ūčia lylia tu, mažoji ----  577
Užmik užmik tu, vaikuti .. 578
Neš pelelė saldų miegą .. 578
Atein katins naktavoti .. 578
Aukštam medy gegutė ku

kavo ............................  579
Virė virė katelė košelę .. 579
Vir vir košė, vir vir košė 580
Viru viru košę .............  580
Grūdu grūdu čiulkinį ----  580
Gydu gydu katutę .......... 581
Gydu gydu kateles .......... 581
Jokim jokim į Sedelę ----  581
Cak cak turgelin .............  582
Kius kius kius į Šakius .. 582
Kis kis kisielius .............  582
Katinėli rainas .................  583
Kėkavau kėką .................  583
Kyko kyko Dominyko ___ 583
Dui dui dūdelė .................  584
Kur buvai, Jonai .............  584
Verpeto verpeto .............  585
Povilo nėr namie .........  585
Čigonėlis ........................  586
Melagis melavo .............  586
Supyko ............................  586
Supyko ............................  587
Ugdė motušė tris dukterėles 587
Aš mačiau girdėjau ___ 588
Mano tėvelis .................  588

Cingi ringi raška .............  589
Šendi rendi riuška .........  590
Duje du j e du jena .........  590
Gaidys muša būbinėlį . . . .  590
Šarkele varnele .............  591
Varna — Mariutė .........  591
Zuikis — Jonelis .............  591
Starkai Jonai, ga ga g a ----  592
Eik, oželi, vandenio vande

nio ................................  592
Turi boba oželį .............  593
Aš einu keleliu .............  593
Vedė bobutė ..................... 594
Turėjo bobutė žilą oželį .. 595
Ožys ant tilto stovėjo ----  598
Tupi žvirblis kamine ----  599
Žvirbli žvirbli .................  599
Va, ir padarė .................  601
Du gaiduku, du gaiduku.. 602
Vai dai dai, dai d a i .........  602
Pelėda pelėda .................  603
Gražus paukštis pelėda .. 603
Tupi grūšioj pelėda .........  604
Išėjo tėvelis į m išką.......... 605
Išjojo tėvulis paliavoti .. 606
Kur tu buvai, kiškel mano 607
Kad pavasarėlį .................  608
Šoka kiškis, šoka la p ė ----  608
Garnys garnys tur ilgas ko

jas ................................  609
Plaukė žąselė .................  609
Liūli liūli ......................... 610
Boba kepė bandeles ----  610
Mačiau mačiau kukutį ----  611
Išbėg išbėg ..................... 612
Slūžijau būžijau pas poną 613
Siuntė ponas ožką .............  616
Aš turėjau gaidelį .........  617

DAINOS APIE GYVŪNIJĄ IR AUG

MENIJĄ ..................................  61Q
Gegutė sode ..................... 621
Lakštingalėli ..................... 622
Vieversėli, kas tau rūpi .. 623
Plaukia antelė, plaukia sie

roj i ................................  623
Raseinių girelėj .............  625

834



Pagiedosiu tą giesmelę . . 627
Vieversiukas ant dirvono 628 
Pavasario linksma diena .. 629
Tu, avinėli ......................... 630
Skrido bitelė .................  631
Einu per lauką .................  631
Ir atpūtė vėjelis .............  612
Saulė sodą sodino .......... 633
Ko ūži, putine, ko ūži . . . .  634

Melodijos ......................... 635
Sutrumpinimai ..................... 745
Ženklų paaiškinimai .......... 746
P a a i š k i n i m a i  .............  747
Abėcėlinė dainų pateikėjų ir 

tekstų bei melodijų užrašy-
tojų rodyklė .................  800

Žodynėlis ............................  809
Abėcėlinė dainų rodyklė 817



Dailininkas V. KAUNAUSKAS

Redaktorius S. Svaikenyfė 
Techn. redaktorius V. Karvelis 

Korektorė M. Lomsargienė

Leidinys Nr. 6719. Tiražas 5000 egz.
Pasirašyta spausdinti 1962.1X 24. LV 10311 

Popierius 60X92'/,6=26,12 p. lapo, 52,25 sp. lanko, 
47,42 apsk. leid. lanko. Kaina Rb. 3,05

Spaudė Valst. ,,Pergalės" sp. Vilniuje, Latako 6 
Užsak. Nr. 992 

7-2


