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P R A T A R M Ė

ntrasis ,,Lietuvių tautosakos" tomas yra pirmojo tomo tęsi
nys ir taip pat skiriamas dainuojama j ai tautosakai. Šiame tome 
spausdinamos dainos tų žanrų, kurie neįėjo į pirmąjį tomą, 
ir raudos. Tad abu pirmieji šio leidinio tomai sudaro dainuoja
mosios lietuvių tautosakos, skelbiamos penkiatomyje, visumą.

Antrasis tomas yra paruoštas ir suredaguotas, remiantis tais 
pačiais principais, kaip ir pirmasis tomas.

Tomas paruoštas kolektyviai. Spausdinamų dainų ir raudų 
tekstus atrinko V. Barauskienė (jumoristinės, karinės-istorinės, 
tarybinės dainos, naujoviškos meilės dainos ir talalinės) 
ir B. Kazlauskienė (jaunimo, meilės, vaišių, socialinio protesto, 
revoliucinės, emigrantų, literatūrinės kilmės dainos ir raudos). 
Melodijas spaudai parengė B. Uginčius. Tekstus redagavo 
ir įvadinį straipsnį parašė filol. m. kand. Amb. Jonynas. Žody
nėlį sudarė K. Aleksynas. Aptariant šio tomo medžiagą bei ruo
šiant ją spaudai, dalyvavo ir kiti LTSR MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto Tautosakos sektoriaus bendradarbiai.





Lietuviu liaudies 
<dainos ir raudos

I. Jaunimo, meilės, vaišių, 
karinės-istorinės, revoliucinės, 
tarybinės ir kitos dainos

1

Iš lietuvių liaudies dainų savo turiniu ir nuotaika išsiskiria 
jaunimo dainos.

Jų tematika turi daug bendrų bruožų su vestuvinėmis, mei
lės, vaišių ir kitų žanrų dainomis. Dėl to liaudies dainų rinki
niuose bei tyrinėjimuose jos dažniausiai ne išskiriamos į sava
rankišką žanrą, o jungiamos prie kitų žanrų dainų. Antai L. Rėza 
savo ,.Lietuvių liaudies dainų tyrinėjime" (1825), kalbėdamas 
apie lietuvių liaudies dainų žanrus, jaunimo dainų nemini. 
Jos taip pat neišskiriamos A. Juškos ,.Lietuviškose dainose" 
(1880—1882) ir beveik visuose kituose vėlesniuose rinkiniuose. 
Net tarybinio laikotarpio leidiniuose jaunimo dainos ne visur 
išskiriamos į atskirą žanrą (žr. B. Sruoga, Lietuvių liaudies 
dainų rinktinė, 1949; Lietuvių tautosakos rinktinė, 1954; 
J. Čiurlionytė, Lietuvių liaudies dainos, 1955).

Šiame „Lietuvių tautosakos" tome jaunimo dainos (32 viene
tai) spausdinamos atskirai. Tai daroma, remiantis lietuvių dai
nuojamosios tautosakos sisteminio katalogo, sudaryto Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute, duomenimis, iš kurių matyti, kad 
jaunimo dainos sudaro nors ir negausią, tačiau atskirą dainų 
grupę.

Pagrindinis jaunimo dainų bruožas yra tas, kad jose vaiz
duojamas ikivedybinis jaunimo gyvenimas, neiškeliant meilės 
ir vestuvinių rūpesčių. Tai ir skiria jas nuo meilės, šeimos gyve
nimo, vestuvinių dainų.

Jaunimo dainų veikėjai paprastai yra mergelė ir bernelis. 
Jiems apdainuoti skiriami reikšmingiausi ir populiariausi vaiz
dai bei įvaizdžiai. Meniniais mergelės ir bernelio paveikslais 
atskleidžiamas idėjinis-tematinis dainos turinys. Kiti jaunimo 
dainų veikėjai (tėvelis, motinėlė, broliai, seserys) tėra epi
zodiški.
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Jaunimo dainų bernelis ir ypač mergelė vaizduojami su
poetinto, idiliško gyvenimo pas tėvus fone. Toks vaizdavimas 
apsprendžia šių dainų nuotaiką, teikia joms švelnumo, lyriš
kumo. Mergelės gyvenimas tėvų namuose suprantamas kaip 
ramaus, nerūpestingo gyvenimo idealas. Ji tėvų namuose auga 
visų, ypač motinos, mylima, ,,turi valelę", nemato vargo, nesu
siduria su sunkia feodalizmo ir kapitalizmo laikų Lietuvos kai
mo buitimi. Antai vienoje dainoje (1)* sakoma, kad mergelė, 
pas močiutę augdama, ,,kas rytelis vakarėlis" į darželį eina, 
rūtyteles skina, vainikėlį pina, jį ant galvelės deda ir po kiemelį 
vaikšto; kitoje dainoje (2) —motulė dukreles taip myli, kad jas 
,,vyneliu prausia, šilkeliu šluosto"; dar kitoje (4) apdainuojamos 
pas motinėlę augančios mergelės, kurių ,,rankelės baltos, pirštai 
žieduoti, plaukai geltoni ir sušukuoti", ir sakoma, kad jų „nei 
spaudžia vargai, nei klapatėliai".

Panašiai vaizduojamas ir bernelio gyvenimas gimtuosiuose 
namuose. Antai tėvas augina „du sūnužėliu kaip dobilėliu", 
jiems paskiria po sodą, kuriuose paukšteliai čiulba, saulelė 
šviečia (16). Bernelio gyvenimas jaunimo dainose dažnai ideali
zuojamas (24, 25, 28). Mergelė irgi nori tokio bernelio, kuris 
būtų „ant baltų rankų nešiotas, prie zerkolėlio šokintas, aukso 
obuoliu bovintas" (20).

Toks suidealintas, perdėm supoetintas jaunimo ikivedybinio 
gyvenimo vaizdavimas nėra vien poetinė priemonė, kūrybinės 
fantazijos išmonė. Jis turi šaknis senovinio Lietuvos kaimo bui
tyje. Patriarchalinėje šeimoje jaunimo gyvenimas buvo nepaly
ginamai lengvesnis, negu vedusių žmonių. Sunkūs darbai ir be
galės rūpesčių labiausiai slėgė moterį. Jai neretai buvo sunki 
ir moralinė atmosfera šeimoje, kurioje, ypač dar esant gyviems 
vyro tėvams, ji turėjo nedaug teisių. Tokiomis sąlygomis iki- 
vedybinis gyvenimas savaime atrodė šviesus.

Jaunimo dainose pakiliai, supoetintai apdainuojama mer
gelės ir bernelio išvaizda, jų grožis. Sakoma, kad močiutės 
dukros yra „gražios ant veidužėlio", „patogios ant liemenėlio" 
(3), jos gražiai apsirengusios, su „rūtų vainikėliu, aukso galio- 
nėliu". Bernelio išvaizda detaliau nenupasakojama. Jo šaunumą 
visų pirma pabrėžia tai, kad jis yra geras raitelis, kad jo žir
gas puikus:

Ža/io/ gireiė/,
Lygio/ ianke/ė/
Šyvas žirge/is 
Nenusfovė/o,
Šyvas iirge/is 
Nenusfovė/o.

* Skliausteliuose pažymimas šio tomo dainos arba raudos eilės numeris.
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Šyvas žirge/is 
Nenustovėįo,
Jaujas berneiis 
Nenuturėyo,
Jaunas berneiis 
Nenuturėįo.

f25J
Dar įspūdingesnis brolelių raitelių vaizdas duodamas kito

je dainoje:
Oi, kai mudu įoįom 
Viešu vieškeiėiiu,
Vieškeiėiis dundėįo,
Žemeiė sudrebėįo.

Oi, kai mudu įoįom 
Per žabų gireię,
Gireiė suskambėįo,
Eapeiiai sumirgėįo.

f26į

Esminis jaunimo dainų mergelės ir bernelio bruožas yra 
darbštumas ir darbo meilė. Jose neretai pabrėžiama, kad mer
gelės išsirinks tiktai darbininkus bernelius („nei pijokėlius, 
nei laidokėlius — tėvelio sūnelius darbininkėlius", 3). Jaunimas 
net ir linksmindamasis žiūri savo darbo:

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

Eidama šokti,
Stakiužes taisė,
Parėįus šokus,
Drobužes rėdė.

O aš pažįstu,
O ir suprantu, 
Kuris bernytis 
Yr darbininkas;

Eidamas šokti, 
Žagružę taisė, 
Parėįęs šokęs, 
Eaukužį arė.
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Kartu toje pačioje dainoje smerkiami mergelė ir bernelis, 
kurie nenori dirbti, o mėgsta tuščiai linksmintis. Toks vaizdavi
mas iškelia darbo ir darbininko vertę, papildo teigiamojo dai
nos herojaus paveikslą tokiais bruožais, kurie dar labiau pabrė
žia jo šaunumą, dvasinį grožį. Taip vertinant darbą, natūralu, 
kad neigiamai apdainuojami turtingi, vienturčiai jaunuoliai, 
kurie ilgai miega, ,, valio j auga", sunkių darbų nedirba (19). 
Šių dainų prasmė yra ta, jog žmogaus taurumo šaltinis yra dar
bas ir darbštumas.

Meniniai šių dainų vaizdai simboliniais apibendrinimais at
spindi jaunimo gyvenimą, jo džiaugsmus, rūpesčius, viltis bei 
lūkesčius. Antai bernelis aptveria darželį, ir mergelė jame sėja 
rūtas, jas ravi ir iš jų pina vainiką (6). Dukrelės darželis ir sūne
lio sodas gražiai žydi giedrą dieną (17). Mergelė ir bernelis net 
ir barami nori būti tokioje aplinkoje, kuri juos ramintų, guostų: 
dukra prašo motiną, kad ją bartų rūtų daržely, o sūnus — žirgų 
Stonio j (21). Optimizmu, pasitikėjimu, giedra nuotaika dvelkia 
vadinamosios dainos-mįslės (7—9). Tik retai kurioje dainoje 
pro linksmą ir nerūpestingą nuotaiką prasiveržia mintis, kad 
jaunystė greitai prabėgs, pavyzdžiui:

Nukris žiedeliai,
Užaugs obuo/ėbaĄ 
Nubiės mano mergelės 
Skaisiumėlis veidelių.

f26J

Tačiau tokių graudžių momentų jaunimo dainose pasitaiko 
nedaug. Apskritai šios dainos yra linksmos, giedros nuotaikos, 
nes buvo jaunimo kuriamos ir jo dainuojamos.

2

Jaunimo dainoms labai artimos yra gausios meilės dainos. 
Jų gausumą atspindi ir šis leidinys: meilės dainų čia dedama 
bemaž tris kartus daugiau, negu jaunimo dainų,— 98.

Skiriamasis šių dainų bruožas — meilės apdainavimas.
Meilės tema nesvetima ir jaunimo dainoms, tačiau čia ji 

nepabrėžiama, neiškeliama į pirmą vietą (2, 10, 12). Tuo tarpu 
meilės dainose šis jausmas nulemia lyrinio herojaus veiksmus, 
elgesį, apskritai visą dvasinį pasaulį.

Lyrinis meilės dainų herojus labai panašus į jaunimo dainų 
mergelę ir bernelį, tačiau vaizduojamas dar išraiškingiau, dar 
labiau idealizuojamas, nes jis paprastai piešiamas mylimosios 
arba mylimojo požiūriu, galingo ir kilnaus meilės jausmo įta
koje, iškeliant mylimo žmogaus geriausius bruožus ir nematant
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jame ne tik nieko blogo, bet ir neigiamo. Šitaip apdainuota mer
gelė ar bernelis tampa liaudišku jauno žmogaus grožio idealu. 
Ypač spalvingai piešiama mergelė. Ji lyginama su gražiausio
mis gėlėmis — balta lelija, radasta, vadinama uogele ir pan. 
Štai keli pavyzdžiai, labai ryškiai rodą, kokia mergele dainose 
didžiuojamasi:

Mergužėlė /auna,
Mergužėje gražJ,
KaJp radastos žiedužėJJaJ 
MergeJės veideJiaJ,
KaJp radastos žJedužėJJaJ 
MergeJės veJdeJJaJ.

Juodos aRaJtės,
JBaJtos ranRaJtės — 
MergeJė RaJp uogeJė, 
MergeJė RaJp uogeJė.

Siūbavo JiepeJė 
ŽaJJa be vė/o,
VaJJtščJojo mergeJė 
KaJp JeJJ/ėJė,
VaJJtščJojo mergeJė 
KaJp JeJJjėJė,—

VeJdeJJų raudonų 
KaJp obuoJėJių,
KaseJJų geJtonų 
KaJp vaJaJtnėJJų,
KaseJJų geJtonų 
KaJp vaJaJtnėJJų,

KaseJJų geJtonų 
KaJp vaJaJtnėJJų,
RanJteJJų baJtųjų 
KaJp popJerėJJų,
RanJteJJų baJtųjų 
KaJp popJerėJJų.

Analogiškai apdainuojamas ir mylimas bernelis. Jis vadina
mas gražiu dobilėliu (35), jo veidai—,,kaip bijūno žiedužėliai" 
(44). Mergelės ir bernelio idealizavimo panašumą apsprendžia 
ir tai, kad jie abu dažnai yra apdainuojami greta vienas kito 
šakotinėse dainose.
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Meilės dainose ypač pakiliai vaizduojama visa, kas siejasi 
su mylima mergele. Antai ji auga naujuose dvaruose su raudo
nais langais, suvereniais vartais (76). Mergelė šoka ,,po bijū
nėliu, po lelijėle" (66), jos lova, minkštai išklota, stovi aukštame 
svirne (35, 66). Jos kurpės ,,juktinės", ,,ant baltųjų rankelių"— 
,,žiedužėliai žėrūnėliai", ant galvos — vainikas žaliukėlis, šieną 
grėbiant, rankose gražiai švytruoja klevo grėblys (74). Laiškas 
mergelei rašomas aukso raidėm, jį neša balandis (70); jaunuoliui 
raiteliui, pas mylimąją jojančiam, kelią rodo gegužė (53). Keliu 
einanti mergelė lyginama su užtekančia saule (47), jos kalba — 
su paukščių čiulbėjimu (46). Apskritai meilės dainų bernelis 
ir mergelė piešiami ne buitiškai, bet meilės suidealizuotame 
pasaulyje, kuris, antra vertus, yra sukurtas valstiečio galvo
senos, jo grožio supratimo pagrindu.

Dažniausiai mergelės ir bernelio meilė išreiškiama, vaizduo
jant jų susitikimą, susipažinimą. Tradiciniu dainose yra tapęs 
susitikimas prie šaltinio, mergelei einant vandens sekmadienio 
rytą (33), arba kai bernelis joja žirgo girdyti ir pamato prie van
dens vaikštinėjančią ar žlugtą beskalbiančią mergelę (34—35, 
39—40). Dažnai mergelė bernelį sutinka vyšnių sode, o bernelis 
mergelę — rūtų daržely (44).

Meilės dainose jaunuoliai paprastai susitinka tėvų ir giminių 
netrukdomi. Nuo pačios mergelės priklauso, kokį bernelį ji pa
sirinks. Vienur mergelė atsisako kalbėti su berneliu, nes „šalta 
rasa, o aš basa — nušals kojelės" (34), kitur ji, sulaikydama 
žirgą už kamanų, išreiškia berneliui savo meilę (39). Šitoks vaiz
davimas neatitiko realių to meto gyvenimo sąlygų ir dažniau
siai sudaro laimingos meilės įspūdį, priešingą daugeliui vestu
vinių dainų.

Nors ir ne dažnai, tačiau apdainuojama ir nelaiminga meilė. 
(Šiuo atžvilgiu lietuvių liaudies meilės dainos skiriasi nuo rusų 
liaudies šio žanro dainų, kuriose vyrauja nelaimingos meilės 
vaizdai.) Didžiausia nelaimė mergelei yra netekti nekaltybės, 
būti suviliotai. Senovinėje šeimoje, esant patriarchaliniam gy
venimo supratimui, jaunai merginai tai buvo didžiulė nelaimė, 
nešusi jai moralinį pažeminimą ir visuotinį paniekinimą.

Suviliotos ir apgautos merginos nelaimė paprastai išreiškia
ma simboliniu pavytusio vainikėlio įvaizdžiu, vartojamu ne tik 
meilės, bet ir kitų žanrų dainose. Tik kurioje-ne-kurioje dainoje 
mergelės nelaimė vaizduojama buitiškai, konkrečiai nusakant 
jos pasekmes, pavyzdžiui:

Dar nežinojo 
Nei ievas močiutė, 
Kai aš padoriau 
SeMyčio/ iopšeiį.
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Tadadažinoyo 
Tėvas medinėje,
KmėmmusL̂ ^
Alažq/j vaiAe/į.

fi09)

Rečiau kalbama apie nelaimingą jaunuolio meilę, kuri pa
prastai nusakoma ne simboliškai, o tiesiogiai. Antai bernelio 
širdis labai liūdi dėl to, kad jo mergelė ,,sėdi prie šalelės jau 
kito bernelio" (99). Nepriklausomai nuo to, ar kalbama apie 
mergelę, ar apie bernelį, nelaiminga meilė vaizduojama kaip 
didžiulė jauno žmogaus nelaimė.

Meilė būna nelaiminga dažniausiai dėl bernelio ar mergelės 
kaltės. Bet yra ir tokių dainų, iš kurių matyti, kad meilės 
konfliktai kyla dėl patriarchalinės šeimos sąlygų, tamsios bui
ties bei socialinės santvarkos. Atsilikusio senovinio kaimo bui
ties atgrasumu padvelkia dainos, kuriose besimylinčiųjų laimę 
sugriauna šmeižtai ar apkalbos (,,atkalbėjo atšnekėjo man myli
mą mergelę", 102). Žmonių negailestingumas ypač skaudžiai 
paliečia našlaitę. Tačiau bene labiausiai besimylinčiųjų laimę 
griauna visuomeninės santvarkos neteisybės. Antai, nusakius, 
kaip stipriai ir tyrai mergelė myli savo išrinktąjį, liūdnai dai
nuojama. Oigi Būdnos Būdnos

Baudžiavos dienelės,
Kad ponas negeidžia 
Ko noriu my/ėB,
Kad ponas neieidžia 
KonoriumyiėU.

f71J

Nepriklausomai nuo to, kaip dainose vaizduojami besimy
linčiųjų santykiai, meilė jose — tai tyras, galingas, visą žmogų 
apimąs jausmas. Antai mergelė pasiilgsta mylimojo kaip ,,žolė 
raselės" (71); ji tvirtina, jog nėra gražesnio bernelio, kaip jo
sios, ir kad galėtų jį pamatyti, pasiryžusi ,,sodus iškirsti, kalnus 
išlyginti" (72). Lygiai taip sako ir bernelis apie savo mergelę. 
Jie vienas kitu gėrisi (74, 75), vienas kitam padeda (86, 87). 
Yra dainų, kuriose meilė išreikšta tiesiog su simboliniu patosu, 
pavyzdžiui:

— Kad primanyiau,
Savo mergeię 
RūiųRvieiAansusRiniau,
Už Aepurės nešiojau,
RūiųRvieiRansusRiniau,
Už Aepurės nešioiau.
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— Kad prinianyįau,
Savo mergelę 
Aukso žiedan paversfau, 
Aul rankelių nešioiau, 
Aukso žiedan paversiau, 
Ani rankelių nešiofau.

f76)

Meilė apsprendžia ir tolesnį žmogaus gyvenimą, jo likimą 
(112 ir kt). Be mylimosios ar mylimojo nėra gyvenimo:

Jei skirsies, mergele,
Skirkis ir žemele —
Ag be /avęs /aunos 
Negaliu gyventi.

f80į

Į meilę dainose žiūrima kaip į pastovų, nepraeinantį jaus
mą (85). Dėl to ištikimybė yra vienas iš labiausiai pabrėžiamų 
idėjinių meilės dainų momentų (88, 90 ir kt.).

Iš lietuvių liaudies dainų ryškiai išsiskiria naujoviškos mei
lės dainos (117—130). Lietuvoje jų atsirado apie XX a. pradžią, 
ėmus plisti liaudyje rašytinei literatūrai, laikraščiams, vė
liau— radijui, patefono plokštelėms, kinui ir kitoms kultūrinėms 
priemonėms. Šių dainų gyvavimą didžia dalimi apsprendė 
padidėjusi miestų įtaka krašto gyvenime, vadinamoji miestiška 
kultūra. Naujoviškos meilės dainos nuo senųjų skiriasi turiniu, 
poetinių vaizdų sistema ir melodijomis.

Minimos dainos, daugiausia autorinės, į liaudį yra atėjusios 
iš rašytinių šaltinių. Jų tikslią kilmę nustatyti trukdo tai, kad 
jas užrašinėti pradėta tik trečiame šio amžiaus dešimtmetyje, 
kai jos jau seniai buvo atitrūkusios nuo savo pirminių šaltinių 
ir virtusios masinėmis dainomis.

Nemaža dalis naujoviškų meilės dainų neturi didesnės idėji- 
nės-meninės vertės. Jos artimos bulvarinei literatūrai, menka
verčiams sentimentaliems šlageriams, apdainuojantiems perne
lyg egzaltuotus, nenatūralius jausmus, melodramatiškas meilės 
scenas, „rankų paspaudimus", „bučinius", „širdies skausmus", 
„akutes lyg dangus", „gęstančią meilę", „raudoną gėlę prie krū
tinės" ir pan. Jos paprastai buvo dainuojamos sumiesčionėjusio 
jaunimo, deklasuotų, bohemiškai gyvenančių elementų.

Antra vertus, yra ir tokių naujoviškų meilės dainų,— tai 
rodo spausdinami variantai,— kurios pasižymi melodingumu,
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švelniu jausmingumu ir todėl jaunimo yra mėgstamos (šiame 
tome spausdinamos naujoviškos meilės dainos užrašytos dau
giausia iš jaunų, 20—24 metų pateikėjų). Šitokios naujoviškos 
meilės dainos (126—129 ir kt.) dažnai dainuojamos vaišėse, jau
nimo susibūrimuose, pasilinksminimuose.

Jaunimo ir meilės dainos turi nemaža bendrų meninių ypa
tybių. Ir vienos, ir kitos daugiausia yra linksmos, žaismingos, 
lengvos, jų vaizdai pakilūs. Poetines šių dainų ypatybes atitin
ka ir jų melodingumas, dainingumas, didelis populiarumas. To
dėl daug jaunimo ir meilės dainų (gal būt, daugiau, negu kitų 
žanrų dainų) įėjo į klasikinį liaudies lyrikos fondą ir virto ne tik 
neatskiriama mūsų liaudies kultūros, bet ir buities dalimi. Tokios 
dainos, kaip ,,Augo sode klevelis" (11), „Ant kalno karklai siū
bavo" (35), „Iš rytų šalelės" (47), „Ateis tamsi naktužėlė" (61), 
„Kai aš turėjau kaime mergelę" (63), „Saulutė raudona" (79), 
„Kad aš jojau per žalią girelę" (89), „Kur tas šaltinėlis" (97), 
„Šėriau šėriau sau žirgelį" (98), „Mylėjau mergelę" (101), „Su- 
batos vakarėlį" (110) ir daugelis kitų (pavyzdžiui, 33, 42, 43, 51, 
57, 58, 64, 65, 92, 113, 117, 119), nuo pat vaikystės mokamos 
visų lietuvių ir ne tik seniau buvo dainuojamos, bet ir mūsų 
dienomis skamba visoje Lietuvoje įvairiausiuose sambūriuose, 
pokyliuose, iškylose, demonstracijose, dainų šventėse, darbo 
pabaigtuvėse, meno saviveiklos kolektyvų koncertuose, per 
radiją ir t. t. Šioms dainoms taip paplisti, tapti tikrai visaliaudi
nėmis padėjo ir tai, kad daugelis iš jų, būdamos labai melodin
gos, patraukė kompozitorių dėmesį ir buvo jų harmonizuotos. 
Jaunimo ir meilės dainų yra harmonizavę V. Kudirka, J. Nau
jalis, S. Šimkus, J. Gruodis, J. Švedas, J. Žilevičius ir kt. (žr. pa
aiškinimus).

Meilės dainose dažniau ir detaliau, negu kitų žanrų dainose, 
vaizduojamas peizažas. Apskritai krašto gamtovaizdis lietuvių 
liaudies dainose apdainuojamas retai (čia neturima galvoje 
gamtos palyginimų). Meilės dainose, ypač jų įžangose, peizažas 
paprastai yra fonas, kuriame susitinka bernelis ir mergelė, ku
riame vystomi jų santykiai, vaizduojama jų meilė, pavyzdžiui:

Prieš Rainq beržai,
Pakainė; icievai,
Prieš Rainq rugiai,
PaAainė; Rviečiai, —
Po mario iėvo varių 
Prasided ;ūrės marės.

f40į
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Būdingos meilės dainų peizažo detalės yra medžiai, upės, 
ežerai, šaltiniai, kalnai. Antai dainuojama, jog kalne auga ru
giai (90), prie ežero žydi trys liepos (58), ant kalno auga gluos
nis (34), už jūrių marių siūbuoja liepa (73) ir pan.

Svarbų vaidmenį jaunimo ir meilės dainose vaidina žirgo 
įvaizdis, populiarus ir kitų žanrų dainose. Žirgas — neatskiria
mas jaunimo ir meilės dainų bernelio palydovas. Jo įvaizdis 
simbolizuoja jaunuolio šaunumo, grožio ir turtingumo supra
timą. Feodalizmo ir kapitalizmo epochos valstiečiui žirgas buvo 
ir lauko darbų jėga, ir didelis turtas, ir vienintelė greito susi
siekimo priemonė. Todėl žirgas dainose taip poetizuojamas, juo 
taip didžiuojamasi. Jis net suasmeninamas, jam suteikiama 
žmogaus savybių: per jį vaizduojamas bernelis, iš žirgo spren
džiama apie raitelio būdą, jo jausmus ir nuotaiką. Dainose vaiz
duojamas šaunus jojimas rodo ir puikų, vikrų, gražiai nuaugusį 
raitelį (24, 28, 60). Žirgas mergelei pasako, koks jaunuolio bū
das (30). Kartais žirgas skundžiasi berneliu, kuris jį muša ar, 
pas mergelę nujojęs, ilgai laiko darganoje (32). Iš žirgo tėvas 
pažįsta, kad sūnus lankėsi pas mergelę (52).

Vadinasi, žirgo įvaizdis jaunimo ir meilės dainose ne tik 
vartojamas kaip meninė-stilistinė priemonė, bet ir turi simbo
linę prasmę.

Meilės dainose sutinkamas ir balandžio — laiško ar žinios 
nešėjo — įvaizdis, turįs liaudies poetinėje kūryboje senas tradi
cijas, susijęs su senoviniais tikėjimais. Dainose bernelis nori 
pavirsti karveliu, kad galėtų nuskristi pas savo mergelę (67, 68), 
arba balandis siunčiamas pažiūrėti, ką beveikia mergelė, ar jos 
nespaudžia vargai (69), balandis raginamas nunešti laišką mer
gelei (70) ir t. t.

Pakilų, poetizuotą pasaulį jaunimo ir meilės dainose sukurti 
padeda deminutyvai, bet jie, vartojami visose lietuvių liaudies 
dainose, nesudaro vien jaunimo bei meilės dainų meninės spe
cifikos.

3

Čia spausdinamos vaišių dainos atspindi šio žanro lietuvių 
liaudies dainų repertuarą kokybės ir kiekybės atžvilgiu. Aštuo
niasdešimt šešios dainos apima pagrindinę tematiką, poetinius 
vaizdus bei įvaizdžius, parodo liaudies požiūrį į pasilinksmini
mus, vaišinimąsi ir pan.

Pagrindinė vaišių dainų tema yra linksminimosi bei vaišini- 
mosi apdainavimas. Jose ypač pabrėžiama draugystė ir vienybė 
su giminėmis, kaimynais, draugais. Vaišių dalyviai paprastai 
yra arba giminės, arba kaimynai. Dažniausiai apdainuojamos
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vaišės su giminėmis (131, 133, 135). Vaišių dalyviai, pavyzdžiui, 
taip nusakomi:

Saldus alutis padarytas,
S/auni giminėlė suprašyta.

f215)

Dainos apie kaimynų vaišinimą yia kiek žaismingesnės, ne
rūpestingesnės už dainas, skirtas vaišėms su giminėmis ap
dainuoti.

Liaudišką vaišių nuotaiką padeda išryškinti gėrimų apdai
navimas. Gražiausiai apdainuojamas populiarusis gėrimas — 
alus. Dainose dažnai kalbama apie alaus darymą (132, 139, 140), 
žadama juo vaišinti svečius (135, 140), alum atsilyginama geriau- 
siems dainuotojams, patys svečiai prašo alaus ir nenori likti 
vaišėse, jeigu jo nėra (194), blogas alus peikiamas (195) ir t. t. 
Apdainuojant alų, paprastai pabrėžiamas ne jo stiprumas, bet 
gražumas, išreiškiąs ir visų vaišių puikumą, pavyzdžiui:

Alutis geltonas,
Bus geras — raudonas.

N38J
Oi, alus — tai alus;
Puta bėga per stalus.

fl6!J
Ar ne saldus alutis,
Ar ne saldus alutis,

Ar ne balta putelė,
Ar ne balta putelė?

f 133)

Poetiškai vaizduojant vaišes, alus dažnai gretinamas su gra
žuole mergele:

Padariau alų 
Gražų geltonų,
Užgėrlau mergelę 
Skaisčiai raudonų,
Užgėriau mergelę 
Skaisčiai raudonų.

N-HJ

Alaus gėrimas per vaišes dažnoje dainoje siejamas su gražiu 
dainavimu, ir tuo dar labiau pabrėžiama linksma, giedra vaišių 
nuotaika („alutį gėriau, gražiai dainavau", 186).

Iš kitų gėrimų vaišių dainose dar minimi vynas (167, 173), 
midus (167, 196) ir degtinė. Apie degtinę retai kada atsiliepiama
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palankiai. Priešingai, netrūksta dainų, kuriose degtinė vertina
ma neigiamai, sakoma, jog nuo jos skaudanti galva (184), ir tvir
tinama:

Aš degtinės negersiu,
Geriau padainuosiu —
Man gaiveiės neskaudės,
Ryto; nede/uosiu.

fisej

Iš dainų matyti, jog degtinė nepadeda sudaryti geros, links
mos nuotaikos. Vaišių dalyvis sako:

Linksma mano širdeiė 
ir be tos arieiRos.

fl72J

Vaišių dainose smerkiamas girtuokliavimas. Apie vaišes dai
nuojant, visų pirma pabrėžiama ne gėrimas, bet pasisvečiavi
mas pas gimines bei kaimynus, draugiškas pasikalbėjimas, 
dainavimas (132, 140, 189). Tik vienoje kitoje dainoje siūloma 
gerti alų ar kitus gėrimus. Tačiau šias dainas reikia suprasti 
ne kaip raginimą gerti, o kaip nerūpestingos vaišių nuotaikos 
pasireiškimą (148, 149, 159, 177, 180irkt.).

Šio žanro dainos atspindi kai kuriuos liaudies moralės bruo
žus. Antai jose nesididžiuojama girtu vaišių dalyviu, bet jo dro- 
vimasi, prašoma neapkalbėti nusigėrusio, paguldyti jį, kad nie
kas nematytų. Iš vaišių visada stengiamasi tą pačią dieną par
vykti namo, vengiama nakvoti svečiuose (208), nes, liaudies 
įsitikinimu, rimtas, doras žmogus būtinai turįs nakvoti namie. 
Nakvojimas svetur laikomas palaido gyvenimo ženklu.

Šio žanro dainose mėgstama apdainuoti vaišių turtingumą 
ir šeimininkų vaišingumą. Jose palankiai atsiliepiama apie šei
mininkę, kuri myli svečius ir prašinėja juos valgyti (199); 
šeimininkas sakosi esąs turtingas, ragina svečius vaišintis ir ne
žada jų išleisti namo (154), išskaičiuojami gausūs vaišių patie
kalai (200) ir pan. Apibendrintai vaišių turtingumas vienoje 
dainoje taip nusakomas:

Vis geriam, vis geriam —
Vis yra,
Vis geriam, vis geriam —
Vis yra,
Vis žiūrim, vis žiūrim —
Vis piina,
Vis žiūrim, vis žiūrim —
Vis piina.

f!70J
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Vaišių dainose atsispindi ir kai kurie liaudies papročiai. 
Antai dainoje „O mes, šičia suvažiavę" (203) sutinkamas visoje 
Lietuvoje žinomas paprotys nunešti giminėms, draugams bei 
kaimynams skerstuvių arba pakviesti juos skerstuvėms pas 
save.

Vaišių dainose galima rasti ir socialinės nelygybės atspin
džių. Vienoje dainoje sakoma, jog neturtingo alus yra padarytas 
iš avižų ir juo vaišinami „biedni siratos", tuo tarpu „didiems 
bagočiams" vaišinti alus daromas „vienų mieželių" (142).

Vaišių dainose yra savitų poetinių vaizdų ir įvaizdžių, ap
sprendžiančių jų specifiką.

Išraiškingai vaišių dainose apdainuojamas apynys. Jis va
dinamas vyno šakele (135), vyno medžiu (136). Labai lyriškos 
yra tos dainos, kuriose apynys suasmeninamas. Šitokiose daino
se, turinčiose dialogo formą, apynys reiškia savo pageidavimus 
žmonėms, nurodo, kaip su juo elgtis. Jose švelniais vaizdais 
tartum išdėstoma apynių auginimo ir jų panaudojimo prakti
ka (134).

Panašiai kalbama ir apie miežį; jis vadinamas „grūdu labai 
drūtu" (137, 138), „buiniu gražiu grūdeliu" (139), „šamaūsėliu" 
(145) ir pan. Naudojantis miežio įvaizdžiu, dažnai kuriami pla
tūs meniniai paveikslai, apimą ir miežių auginimą, ir alaus da
rymą, ir vaišinimąsi tuo alumi (143).

Trečias populiarus vaišių dainų poetinis įvaizdis yra mielės, 
kuriomis apynio ir miežio įvaizdžiai lyg sujungiami į vieną vaiz
dą, simbolizuojantį alų:

Alieieiė /arė,
BačRo/ būdama;
— Kas ig /ūs visų 
Be manęs vienos?

Kai ag pristosiu 
Prie /ūsų visų,
7ai padarysiu 
Girių ir paiRų.

fi37J

Vaišių dainose yra vaizdų, kurie puikiai atspindi liaudiškų 
vaišių šaunumą. Apie vaišes labai dažnai kalbama ne tiesiogiai, 
o piešiant metaforiškus vaizdus, pavyzdžiui:

Neduok stiRieiiui iipai stovėti,
Kad nepradėtų ranRo; žydėti/
T epu/ žydi rupia/, miežeiiai,
Tepeitonuo/a Raine Rvieteiiai.

ii 52)
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Vaišių dainos yra ypač vertingos savo jumoru, linksma 
nuotaika, nerūpestingumu, sveiku gyvenimo džiaugsmo supra
timu. Daugelis iš jų yra tikri lietuvių liaudies lyrikos šedevrai 
(141, 146, 152, 153, 157, 159, 160, 175 ir kt).

4

Jumoras būdingas bemaž visų žanrų lietuvių liaudies dai
noms. Tačiau dalį dainų dėl itin pabrėžtinio komizmo, jumo
ristinio vaizdavimo galima išskirti į atskirą jumoristinių dainų 
grupę. Jumoristinėse dainose, vaizduojant bet kuriuos reiški
nius, faktus ar įvykius, iškeliami ir pabrėžiami komiški jų bruo
žai ar sudaromos perdėm juokingos situacijos.

Jumoristinės dainos buvo dainuojamos įvairiausiomis pro
gomis. Kai kurios iš jų (217, 223, 231, 233, 234) žinomos visa
me krašte.

Jumoristinių dainų tematikoje žymią vietą užima atlaidžiai, 
su lengva pašaipa apdainuojami įvairūs jaunimo gyvenimo 
bei tarpusavio santykių momentai. Kartais dainos siužetą sudaro 
paprasčiausias dialogas, kuriame mergelė, nepalankiai atsaky
dama į bernelio klausimus, atsisako už jo tekėti (219). Nemažai 
yra dainų, kuriose jumoristiškai reiškiamos kokios nors idėjos, 
iškeliamos tos ar kitos šalintinos ydos: smerkiamas apsileidėlis, 
netvarkingas vaikinas (235) ir pan. Taip pat jose apdainuojami 
mergelių rūpesčiai, kuriuos sukelia kliūtys, trukdančios susi
tikti su mylimuoju (230, 232).

Minėtinos populiarios talalinių pobūdžio dainos apie žmonos 
pasirinkimą (236—238). Jos paprastai būna gana ilgos ir pačių 
pateikėjų vadinamos „pajuokų dainomis" (žr. 236 dainos paaiš
kinimą). Komišku ydų pabrėžimu, situacijų nesutapimu, žodžių 
žaismu pagrįstame šių dainų turinyje vystoma mintis, jog ge
riausia žmona yra ta, kuri mylima bei miela.

Ryškūs jumoristinių dainų veikėjai yra senė ir senis, papras
tai apdainuojami dviem aspektais: kontrastiškais vaizdais
pajuokiant bobą ir diedą girtuoklius arba vaizduojant meilauti- 
nius senių nuotykius. Štai kaip su jumoru, pereinančiu į sar
kazmą, apdainuojama tinginė, bet mėgstanti lankyti smuk
lę senė:

— Einam, boba, Aviečių Auii.
— Oi oi, negaiiu,
SveiAaiėiės neiuriu.

— Einam, boba, Aarčiamon.
— Op op, čia gaiiu,
TiAiai manęs ncpaiiA,
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Op op, čia galiu,
TiMai manęs nepaliki

f222)

Panašiai pajuokiamas ir girtuoklis bei tinginys senis (223).
Gana kandžiai jumoristinėse dainose kalbama apie senį, ieš

kantį jaunos žmonos. Pastaroji tema šias dainas glaudžiai sieja 
su dainomis apie vyrą ir žmoną (226, 227).

Vyro ir žmonos santykių tema jumoristinėse dainose užima 
itin žymią vietą (šiame tome spausdinama 14 dainų). Vedusiųjų 
gyvenimas čia traktuojamas ne tik jumoristiškai, bet ir grynai 
buitinio, kasdienio gyvenimo fone, iškeliant neigiamus vaizduo
jamųjų asmenų elgesio bruožus. Antai dainose peikiamas tin
ginys, nevykėlis vyras (239), skundžiamasi egoiste, šeima nesi
rūpinančia, nieko nedirbančia žmona (240). Suprantama, šitaip 
vaizduojant šeimą, nevedusio arba netekėjusios gyvenimas atro
do ypač geras ir lengvas (241).

Kaip kitų žanrų, taip ir jumoristinėse dainose neigiamai atsi
liepiama apie girtuoklius vyrą (248) ir žmoną (242, 248), smer
kiami vyrai, kurie prisigėrę muša žmoną ir vaikus (249). Kai 
kuriose dainose girtuoklis apdainuojamas tiesiog natūralistiš
kai: jis vaizduojamas purvinas, susivėlęs ir nebepanašus į žmo
gų (251). Toks vertinimas bei pajuokimas atspindi neigiamą 
liaudies požiūrį į girtuokliavimą.

Kitose dainose šeimos gyvenimo, vyro ir žmonos tarpusavio 
santykių tematika vyrauja nekalta pajuoka, lengvas ir atlaidus 
jumoras. Šios dainos daugiau rodo šeimos narių tarpusavio mei
lę ir prisirišimą, o ne iškelia vienas ar kitas jų ydas, nors apie 
tai jose ir kalbama. Tokiose dainose svarbiausia yra ne tiek tu
rinys, kiek pats vaizdavimo būdas, nuotaika, meninis įvykio 
traktavimas. Tai pasakytina ir apie visas jumoristines dainas 
apskritai.

5

Į jumoristines dainas panašios talalinės. Nuo jumoristinių 
jas skiria ne tiek turinys, kiek forma. Tai neilgos kupleto formos 
dainelės. Didelę dalį talalinių sudaro tik ketureiliai posmai, nors 
yra ir kelių ar net keliolikos posmų dainelių (253).

Šio žanro dainelių pavadinimas nėra nusistovėjęs. Rinkėjai, 
tyrinėtojai ir patys dainininkai jas vadina dainuškomis, pliauš- 
kinėmis, pliauškalynėmis, makalinėmis, tabalaikomis, tabakinė
mis, balabaikomis, blevyzgomis, talaluškomis. Pastaruoju metu 
folkloristikoje vis labiau įsigali talalinių terminas, kuris tam 
tikru laipsniu apibūdina ne tik aptariamų dainelių formą, bet 
ir jų turinį bei tematiką.
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Talalinės yra vėlesnės kilmės žanras. Jų gausesnį kūrimąsi 
galima sieti su kapitalizmo vystymusi, patriarchalinės buities 
irimu, ekonominio, visuomeninio gyvenimo intensyvėjimu ir jo 
sukeltais poslinkiais žmonių psichikoje bei pažiūrose. Talalinių 
kilmės, gyvavimo, meninės specifikos ir kai kurie kiti klausimai 
tebėra mažai tyrinėti, tačiau aišku, kad jau XIX a. viduryje 
jos dažnai buvo dainuojamos Lietuvos kaime. Tai akivaizdžiai 
patvirtina talalinės, paskelbtos 1882 m. A. Juškos „Lietuviškose 
dainose" (žr. III t., 1265—1469 nr). Dainuojamosios tautosakos 
sisteminis katalogas taip pat rodo, kad talalinės buvo gana po
puliarios. Antra vertus, talalinių gyvavimą, rinkimą ir vertinimą 
iš dalies pristabdė ta aplinkybė, kad nemažai jų yra nepadoraus 
turinio. Tačiau dėl to negalima ignoruoti talalinių kaip žanro.

Kai kurioms talalinėms plisti padėjo tam tikra jų praktinė 
paskirtis — jas dainuodavo jaunimas, šokdamas pasilinksminimų 
metu, grojant smuikui arba armonikai. Dėl trumpumo, lengvo 
ritmo, nesudėtingos melodijos talalinės galima veikiai kurti, 
pagal reikalą keisti jų turinį, greitai jomis reaguoti į įvykius 
ar faktus. Daugelis talalinių, skirtingai nuo ilgų tradicinių dai
nų, reiškia linksmą nuotaiką, aktyviai ir taikliai, kartais su leng
va pajuoka, kartais su kandžia ironija vertina aplinkos reiški
nius ir žmones. Dėl savo turinio, formos bei atlikimo būdo jos 
mėgstamos daugiau jaunimo, ypač paauglių, ir bemaž nedai
nuojamos pagyvenusių žmonių.

Nors talalinės yra trumpos, jos turi išbaigtą formą ir turinį. 
Jomis reiškiami labai įvairūs pergyvenimai ir jausmai, vaiz
duojama liaudies buitis, kalbama apie paprastų žmonių darbą, 
jų mintis.

Labai populiari talalinių tema yra vaikinų (bernų, berniokų) 
pajuokimas. Jumoristiškai nusakoma „berniokų" išvaizda, apsi
rengimas, elgesys (253), pašiepiamas jų gyvenimo būdas: mais
tas, ūkis, turtas, vedybos ir pan. (255, 256, 263, 264, 267 ir kt.).

Vaikinai ir merginos talalinėse dažnai apdainuojami kont
rastiškai. Antai, pabrėžus bernų „pigumą" („už cibulio vieną 
laišką gautum bernų cielą vaiskų"), sakoma, kad merginos to
kios „brangios", jog „užu šimtą tai rublelių negauna bernai 
mergelių" (254); kitoje talalinėje berniokai valgo „rupūžėlę 
keptą, su degutu teptą", o mergaitės—„žąsinėlį keptą, su svies- 
tuku teptą" (255).

Yra talalinių, pajuokiančių ir merginas. Vienose iš jų smer
kiamos puošeivos, nesirūpinančios namų ruoša (257), kitose 
neigiamai atsiliepiama apie nevalyvą „paną" (262). Talalinėse 
apdainuojami ir merginų (261, 268, 269 ir kt.) bei senių (270) 
meilės pergyvenimai. Daugiau buitiškai jose kalbama apie „gas- 
padorių" ir „gaspadinę" (271, 272).
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Atskirai paminėtinos tokios talalinės, kurios kartais priduria
mos, baigus dainą (285—287). Jomis paprastai įvertinama daina 
ir dainavimas („o kas tokios [dainos] nemokės, tas už pečiaus 
pasėdės", 285).

Nors talalinės yra lengvo, nerūpestingo turinio dainelės, 
jose vis dėlto atsispindi liaudies buitis, socialiniai santykiai. Tai 
ryškiai rodo kad ir ši trumputė dainelė:

Labanore, Rad ne uogos,
Visos mergos būtų nuogos.

f279J

Čia dviem eilutėmis pateikiama apylinkės geografinė ir eko
nominė charakteristika. Kartu tai yra puikus pavyzdys, kaip 
glaustai, taikliai, apibendrintai ir vaizdingai sugebama talali- 
nėse reikšti mintį.

Yra talalinių, kuriose kasdienė žmonių buitis piešiama deta
liai, realistiškai. Antai vienoje talalinėje, kurioje galima spėti 
atsispindint samdinių buitį, sakoma, jog bulvių košės, rūgusio 
pieno yra kasdien, bet kiaulienos niekada negaunama (280), 
kitoje pabrėžiama, jog vargšas elgeta „visas lopiniuotas" (281). 
Ypač ryškiai ir su socialiniu kryptingumu pavaizduotas kapi
talizmo laikų skurstančio valstiečio gyvenimas bažnytinės gies
mės „Pulkim ant kelių" parodijoje:

BuJvės užaugo —
VaiRai neva/go,
Užtat nevatgo,
Kad neužbatto.

Kuo užbattys,
Kad netur pieno,
Jie tiRtai turi 
OžReię vienų.

f288J

Talalinės, parodijuojančios bažnytines giesmes, rodo ir tam 
tikras antireligines liaudies nuotaikas. Jau pats giesmių parodi
javimas liudija, kad jų kūrėjai ir dainuotojai nejautė kiek di
desnės pagarbos bažnyčiai ir religijai.

Kaip matome, nemaža talalinių yra reikšmingo turinio. Ta
čiau negalima nevertinti ir tų dainelių, kurios aiškesnio turinio 
ar gilesnės minties neturi. Tokių talalinių vertę sudaro kalbos 
lankstumas, išraiškos šmaikštumas, linksma, žvali nuotaika 
ir lengvas jumoras (259, 260, 266, 275—278, 282. 284 ir kt ). Joms 
pagrįstai galima taikyti M. Gorkio žodžius, pasakytus apie rusų 
čiastuškas: „Aš patariu jauniems literatams atkreipti dėmesį
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į ,,čiastuškas"—nesibaigiančią ir tikrai ,,liaudišką" darbininkų 
ir valstiečių kūrybą. Ar daug mes rasime čiastuškose provincia
lizmų, biaurių vietinių išsireiškimų ir beprasmių žodžių? At
metę į šalį čiastuškų pamėgdžiojimus, kuriamus laisvai mąs
tančių ir skeptiškai nusiteikusių juokdarių, pamatysime, kad 
čiastuškos yra grynos kalbos, o jei kartais žodžiai jose sutrum
pinti, pakeisti — tai daroma visada dėl ritmo, rimo" (Cočpamie 
coMHHeHHH, T. 27, M., 1953, p. 156).

6

Prie idėjiniu-meniniu atžvilgiu vertingiausių ir gausiausių 
lietuvių liaudies dainų priklauso karinės-istorinės dainos, nors 
jų ir nėra tiek daug, kaip darbo ar vestuvinių dainų. Karinės- 
istorinės dainos, atspindinčios įvairius istorijos laikotarpius, yra 
labai nevienodos savo turiniu, idėjiniu vaizduojamųjų įvykių 
įvertinimu. Atsižvelgiant į jų chronologinį išsivystymą ir idėji- 
nį-tematinį turinį, jos šiame tome suskirstytos į aštuonis po
skyrius.

Poskyryje „Dainos apie karą ir kareivio dalią" spausdina
mos seniausios karinės dainos, išlaikiusios tolimos praeities 
atspindžių. Viena iš seniausių šių dainų laikoma sutartinė „Ko 
tujei, kunigėli" (298). Manoma, kad joje apdainuojamas mūšis, 
kai kryžiuočiai 1362 m. apgulė Kauno pilį ir ją padegė, o pilies 
įgula nepasidavė į nelaisvę ir besigindama žuvo. Ši prielaida 
grindžiama istoriko M. Strijkovskio tvirtinimu („Kronika", 1582), 
kad dar jo laikais buvo dainuojama daina apie Kauno pilies 
gynimą ir didvyriškai žuvusius jos gynėjus. Dainos M. Strij
kovskis ištisai nepateikė, tik pacitavo dvi eilutes lenkų kalba, 
kurios lietuviškai taip skamba: „Ne taip man gaila pilies, kaip 
ugnyje degančių narsių riterių". Šios eilutės iš dalies sutampa 
su XIX a. viduryje ir antroje pusėje užrašytos dainos apie ,,su- 
daitį" atitinkamomis eilutėmis. Tai ir leidžia laikyti dainą „Ko 
tujei, kunigėli" viena iš seniausių karinių dainų, atspindinčia 
lietuvių kovas su kryčiuočiais XIV a. Dainos senumą liudija 
jos poetinės priemonės, eilėdara, atskiri žodžiai: kunigėli (kuni
gaikšti), sudafčfo, žodžių formos: pamigėii, nebužauginsiu nei 
dešimtis meieiių ir tai, kad ji yra sutartinė, vadinasi, labai senos 
kilmės daina.

Neabejotinai senos kilmės yra ir žinoma keliais variantais 
daina apie juodvarnį, atnešusį iš mūšio lauko „baltą ranką su 
aukso žiedeliu". Spausdinamas šiame tome variantas, užrašytas 
Dzūkijoje, yra retesnis, jame nėra tradicinio šiai dainai mūšio 
vaizdo, neminima konkreti mūšio vieta (328). Jame vaizduo
jama, kaip po mūšio lauką vaikšto motina, tėvas, sesuo ir brolis
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ir žadina žuvusį karį. Dainos forma, siužeto struktūra, kompo
zicija, poetiniai vaizdai dvelkia gilia senove. Tai matyti, pavyz
džiui, iš tų žodžių, kuriais perteikiamas motinos ir sūnaus pa
šnekesys:

— Keikis, sūneli,
Kelkis, vaikeli,
Te tau baili marškinėliai/

— Rodą būių pasikeiti,
Su motule pakalbėti,—
Nepakeliu galvelės,
Perverta mano širdelė,
Užpylė balta pieska,
Užžėiiau barkūnėiiais.

f328J

Senus, gal būt, kovų su kryžiuočiais laikus savo siužetinėmis 
užuomazgomis siekia dainos ,,Kelias kelelis, pakelėj berželis" 
(304), „Oi, lekia lekia" (332) ir kai kurios kitos, turinčios daug 
senų poetinių įvaizdžių, žmogaus gyvenimo gretinimų su gamta, 
sukurtos senovinių pažiūrų į visuomenę ir gamtą pagrindu.

Gilios senovės atspindžių turi daina „Po didžios sunkios var
nelės" (299). Ji žinoma rusų bei ukrainiečių tautosakoje ir, rei
kia manyti, iš ten įėjo į lietuvių liaudies dainų repertuarą. Joje 
dvieiliais posmais, sukurtais senosioms mūsų dainoms būdinga 
eilėdara, kalbama, kad po didelio karo totoriai dalijosi belais
ves verges, ir vienam iš jų teko žmonos motina, uošvė, kuri 
vėliau atpažino savo dukterį. Sunku istoriškai pagrįsti atskirus 
šios dainos turinio momentus, bet jai paplisti Lietuvoje, matyt, 
bus padėjusios istorinės sąlygos, nes totoriai XV—XVI a. 
ne kartą įsiverždavo į feodalinės Lietuvos valstybės pietines 
žemes, o ir vėliau lietuviams tekdavo su jais susidurti.

Ryškesni karinėse-istorinėse dainose yra kovų su Švedija 
atgarsiai. Kovoms su Švedija priskirtinos dainos, kuriose mini
mas Katkus-Katkevičius. Didžiojo Lietuvos etmono Jono Kat
kaus vadovaujama Lietuvos—Lenkijos kariuomenė 1605 m. ne
toli Rygos sumušė Švedijos karaliaus Karolio IX armiją. Šio 
mūšio atgarsius rodytų dainos „Augin tėvas sūnelį" tos vietos, 
kur minimi švedai (žuvėdai) ir aukštinamas Katkus:

/r aiein žuvėdų puiks,
Žuvėdų puiks narsių/ų, 
ir aiein žuvėdų puiks,
Žuvėdų puiks narsių;ų.
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Kai ani pieciaus su5/o/om,
Visus žuvėdus igRapo/om,
Kai aa/ pieciaus susfo/om,
Visus žuvėdus igRapo/om.

Mūsų KafRus iabai djūis,
Tibras buvo JtaraiiuRs,
Mūsų Kaimus iabai drūiŝ
Tikras buvo karaiiuks.

poo/

Karus su Švedija primena ir Rygos minėjimas dainose. Vie
nose iš jų bernelis gauna laišką joti kariuomenėn arba karan 
į Rygos miestą (303, 325), kitose Ryga traktuojama kaip savai
me suprantama karo bei kareiviavimo vieta, kur reikia vykti 
broleliui (335), dar kitose ji yra brolio žuvimo vieta:

Liko bro/eKs Rygos miesfeJy,
Rygos nuesfeJy, svečio/ gaieiė/,
Rygos miesieiy, svečio/ gaieiė/.

f333J
Tavo broieiis, mano vaidonas,
Tavo broieiis, mano vaidonas,
Gui vidury Rygeiės 
Po /uodą karūnėie.

f336J

Lietuva pergyveno tris karų su Švedija laikotarpius: XVII a. 
pradžioje, XVII a. viduryje ir XVIII a. pradžioje. Kuris iš šių 
laikotarpių konkrečiai atsispindi dainose — sunku pasakyti, tuo 
labiau, kad kai kurių dainų siužetus, kuriuose minima Ryga, 
galima sieti ir su dar ankstesniais Lietuvos istorijos laikotarpiais, 
negu karai su Švedija. Ryga, kaip žinomas kultūrinis ir ekono
minis centras, su kuriuo Lietuvos žmones ilgą laiką siejo glaudūs 
ryšiai, į dainas galėjo įeiti ir žymiai vėliau, pakeisdama kitų 
miestų vardus senuose siužetuose. Rygos miesto populiarumas, 
jo įtaka Lietuvos gyvenimui atsispindi ir mūsų literatūroje (pa
vyzdžiui, A. Strazdo eilėraštis „Giesmė Rygos miestui pa
gerbti").

Karinėse-istorinėse dainose neretai minimas Vilnius. Pavyz
džiui, kai kuriose iš jų apdainuojama, kaip Vilniuje renkasi 
arba per jį šauniai joja kariuomenė (322, 337). Ypač meniškos 
yra tos dainos, kuriose Vilnius laikomas kario žuvimo vieta. 
Jaudiną kario žuvimo ties Vilniumi vaizdai atskleidžia ne tik 
karių pasiaukojimą, ginant savo kraštą, bet ir pabrėžia Vilniaus, 
kaip visiems lietuviams brangios vietovės, reikšmę. Antai vie
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no j e sutartinėje (spausdinamoje iš M. Miežinio rankraščių) taip 
jaudinančiai vaizduojamas kario žuvimas:

— Viiniaus Jauke 
Prie akmenio,
Gaiiiie rašo.

Anf Soneiio 
Vė/eiį gėrė,
Gaiiiie rašo.

Kniūpsčias puoiė —
Žemę žėbė,
Gaiiiie rašo.

AuĮcšįieiniitas —
Žvaigždes skaifė,
Gaiiiie rašo.

f331J

Karinės-istorinės dainos nedaug teduoda konkrečios medžia
gos apie tuos ar kitus istorinius įvykius. Jos visų pirma svarbios 
savo nuotaika, idėjiniu vaizduojamų įvykių vertinimu.

Karas ir su juo susiję pergyvenimai dainose dažniausiai vaiz
duojami per patriarchalinės šeimos gyvenimą, jos narių santy
kius. Visuomeniniai karinių-istorinių dainų herojaus jausmai 
plačiau neatskleidžiami. Karą jis suvokia ne tiek kaip tautos 
ar valstybės, o daugiau kaip šeimos narys, prisirišęs prie savo 
artimųjų ir negalįs nuo jų atsiskirti. Dėl to lietuvių karinėse 
dainose labai maža herojinių vaizdų, o vyrauja lyrinės, grau
džios nuotaikos. Karinis ryžtas, didžiavimasis karine tarnyba, 
tėvynės gynimo idėja jaučiama tik nedaugelyje dainų. Tokiose 
dainose tėvas ragina sūnų augti „žaunierėliu" (306), jose sako
ma, kad ,,mudras žaunierius ant vainos joja" (309), kad gul
bės— karo žinios nešėjos—„tėvynę ginti ragin brolelius" (332) 
ir pan. Tokios nuotaikos sietinos su senąja Lietuvos valstybe, 
kai liaudis karą vertino kaip kovą dėl krašto laisvės. Vėliau, 
lietuviams ėmus tarnauti kitų kraštų kariuomenėse, pasikeitė 
pažiūros į karą, ir dainose vyraujančią vietą užėmė karo kaip 
nelaimės, vargų nešėjo apdainavimas.

Karą kaip nelaimę rodo pagrindiniai karinių-istorinių dainų 
vaizdai. Antai karys, iš namų jodamas, verkia (302, 325); iš
einantį į kareivius aprauda visa šeima (308); vežamų į kariuo
menę brolelių verkia ne tik tėvai ir giminės, bet ir mergelė 
(313). Neigiamas požiūris į karą ir karinę tarnybą ypač ryškiai 
atsispindi dainose apie kario žuvimą (329—341 ir kt.). Tą pat 
rodo dainos, pabrėžiančios karinės tarnybos sunkumą: kareivio
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paklotas — gaili rasa, užklotas — miglos (305), viršininkų elgesį 
su kareiviais apibūdina muštras—,,Žalnierius varo, kumščiais 
žandus kala" (307). Todėl karinės tarnybos bijomasi, jos vengia
ma. Dainoje bernelis sako, kad verčiau gimti akmeniu, girios 
paukščiu ar marių naru, negu būti kareiviu (307). Dar aiškiau 
tatai išreiškiama kitoje dainoje, sukurtoje mitologinių vaizdinių 
pagrindu: joje sakoma, kad jaunuolis, bijodamas karinės tar
nybos, pavirto ąžuolu (327). Neigiamą požiūrį į karą ir karo 
tarnybą atspindi ir šie tėvo žodžiai:

— Man nereikia kareivėiio,
Man nereikia kareivėiio,
Man nereikia kareivėiio,
Man /ik reikia ario/ėiio,
Man /ik reikia arfo/ėiio.

f323J

Toks dainos posmas skamba kaip taikaus darbo aukštinimas. 
Jis išreiškia brangų idėjinį mūsų liaudies dainų bruožą, nenu
stojusį aktualumo ir šiais laikais.

Sunkią karo tarnybą atspindi rekrutų ir carinės kariuomenės 
kareivių dainos. Jose į kariuomenę paimto jaunuolio gyvenimas 
vaizduojamas betarpiškai. Tai rodo, jog šios dainos buvo sukur
tos pačių rekrutų ir kareivių. Jose ne taip apibendrintai, o žy
miai detaliau ir konkrečiau, negu kitose karinėse dainose, pie
šiami kario gyvenimo sunkumai.

Rekrutų dainų daugiausia atsirado XIX a. pirmoje pusėje, 
kai baudžiauninkai jaunuoliai buvo prievarta imami į carinę 
Rusijos armiją. Tikrovinis šių dainų pagrindas yra neabejoti
nas: jose atsispindi jaunuolių gaudymas, jų gabenimas iš gim
tojo krašto, buitis kariuomenėje.

Ypač ryškūs yra rekrutų gaudymo ir gabenimo vaizdai. Re
krutų gaudymas vaizduojamas tamsiomis spalvomis. Gaudytojai 
yra žiaurūs, negailestingi, svetimi visai aplinkai, kurioje gyve
na gaudomas bernelis. Jaunuolio švelnumą, bejėgiškumą dar 
labiau paryškina jo vadinimas mažybinėmis bei maloninėmis 
formomis: broleliu, sūneliu, bernužėliu, kartais net balandė
liu (348). Tai labai aiškiai matyti kad ir iš šių dainos posmų:

Dar neužmigau — ;au pa/ufau.
.Afein vyrai kaip viikai.

išiaužia duris, suriša rankas, 
Veda mane į dvarų.

j4fvež broieiį kaip baiandėiį, 
Sfa/o anų į mierų.
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Statė į mierq, mterelė ttRo,—
Pačio/ miero/ Žalnierius.

AteiR, motuše, ryto/ rytelį 
AteiR manęs išleisti.

Ateina motušė anRsti rytei/,—
Neprileid motušėlės.

P481
Rekrutų dainose ypač ryškiai atsispindi klasinis antagoniz

mas tarp feodalų dvarininkų ir valstiečių baudžiauninkų. 
Ne vienoje iš jų sakoma, jog vaitai ir šaltyšiai gaudo į kariuo
menę tik neturtinguosius, nes turtingieji išsiperka, pavyz
džiui:

Bagotyriai išsipirko,
Siratėlius visus rinRo,
Siratėlius visus rinRo.

f350)
Ims šiq naRt/ Žalnierius,
Vis vargdienius bernelius,
O-o-o-o,
Vis vargdienius bernelius.

Už bagočiaus sūnelį 
Pylė vaiias sRarbelį,
O-o-o-o,
Pyiė vaitas sRarbelį.

Toks rekrutų ėmimo vertinimas klasiniu požiūriu šias damas 
leidžia laikyti ryškiais lietuvių tautosakos pavyzdžiais, kuriais 
liaudis reiškė protestą prieš socialinę priespaudą.

Kai kuriose dainose atsispindi jau daug vėlesnių laikų ka
riuomenės organizacijos formos (351, 352, 356, 357 ir kt.). Bend
ras idėjinis šių dainų bruožas — neigiamas požiūris į karo 
tarnybą:

5imtq Rartų arto/ėliui 
Čionai prociavoti,
Nei man, /aunam bernužėliui,
J vaineię stoti.

f353)

Rekrutų ir kareivių dainose ypač mėgstamas kontrastas. 
Jose jaunuolio gyvenimas tėvų namuose priešpastatomas sun
kiai karo tarnybai. Kareiviavimo sunkumas apibūdinamas, nu
sakant nusistovėjusiais, nuolatiniais įvaizdžiais kareivio maistą,
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drabužius, kasdienę buitį; jo maistas—„sausieji sukorėliai", 
gėrimas—„čystasis vandenėlis", drabužis—„trumpasai mundu- 
rėlis", apsiklojimas—„gailioji raselė" ir pan.

Karinėse dainose atsispindi ir kovos su prancūzais, su Napo
leono armija 1812 m. Kai kurios iš jų, galimas dalykas, yra 
sukurtos vokiečių dainų įtakoje (364, 366). Kovų su prancūzais 
dainose reiškiamos patriotinės lietuvių liaudies nuotaikos, nepa
lankumas savavaliaujančiai įsibrovėlių armijai, draugiškumas 
rusų tautai, rusų kariams.

Dažnai šiose dainose apdainuojami mūšiai su prancūzais, 
pavyzdžiui:

Kad mes ;o;om viegReiėbu, viegReMbu,
SusbiRom su prancūzais, su prancūzais.

LėRė Rubtos Raip biieiės, Raip biieiės,
Krifo vaisRas Raip museiės, Raip museiės.

f365)
Šiose dainose ypač pabrėžiama draugystė ir vienybė su rusų 

tauta. Pavyzdžiui, dainoje sakoma, kad brolelis išjojo į karą 
ir kartu su rusais kovoja prieš bendrą priešą:

Jis su rusais j giiiq susio/o,
Su prancūzais Rariaufi pradė;o,
Ė-ė-ė-ė, su prancūzais Rariauii pradė/o.

f363J

Iš dainų matyti lietuvių liaudies pasitikėjimas rusų kariu 
kovoje prieš Napoleoną: jose tvirtinama, jog rusas neįveikia
mas (362).

Nedaug tėra liaudies dainų apie 1794, 1831 ir 1863 m. sukili
mus. Be to, sunku nustatyti, kuris iš šių sukilimų apdainuoja
mas, nes dainose paprastai sukilimas kiek konkrečiau nėra vaiz
duojamas. Populiariausias šių dainų istorinis asmuo — Tadas 
Kosciuška (370, 372), o mūšio vieta — kalnai (370), dažniausiai 
Vilniaus apylinkėse (369). Kai kuriose dainose ne tiek pabrė
žiama kova su carine kariuomene, kiek reiškiamas nepasiten
kinimas dvarininkišku sukilimo pobūdžiu („klampias balas mie- 
ruodami, ponų dvarus gynėm", 371).

Istorinės tikrovės atspindėjimo atžvilgiu neaiškios ir dainos 
apie karus su Turkija. Lietuviams dalyvauti karuose su tur
kais teko keliskart. Didžiausio atgarsio dainose bus susilaukę 
carinės Rusijos ir Turkijos XIX a. karai (1806—1812, 1828— 
1829, 1853—1856, 1877—1878), kai rusų armijos eilėse dalyvavo 
ir lietuvių.

Turkų ir Turkijos vardas įėjo ir į kai kurias senesnes, dar 
iki XIX a. dainuotas dainas (373, 374). Vėlesnės kilmės šios
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tematikos dainos konkrečiau atspindi apdainuojamą tikrovę. 
Turkų žemė dainose vaizduojama kaip tolima, svetima šalis, 
į kurią karys išvyksta labai nenoromis.

Tie patys arba panašūs vaizdai, kaip kitose lietuvių liaudies 
karinėse dainose, piešiami ir dainose apie Rusijos—Japonijos 
karą (378—381). Jose irgi apdainuojamas išvykimas į karą, ne
vengiama mūšio vaizdų. Tačiau šie vaizdai išsiskiria konkretu
mu, turi net natūralizmo žymių, visiškai svetimų ankstesnėms 
dainoms, pavyzdžiui:

Guii Aūnai neiaidoti,
Nėra Aam Aavoti,
Paukščiai iesa, žvėrys neša,
Baia Arauyo /eita.

f379J
NereiAia grabo 
Nė duobės Aasti,
Kurio AoAs Aunas,
Negai suprasti,
Kurio AoAs Aunas,
Negai suprasti.

Vertė j Šančius 
Kaip gyvuiėiius,
ArAiiais užmynė 
Mūsų Aauieiius,
ArAiiais užmynė 
Mūsų Aauieiius.

f33ij

Labai didelį įspūdį žmonėms paliko pirmasis pasaulinis karas, 
visais atžvilgiais betarpiškai palietęs Lietuvą. Liaudies poeti
nėje kūryboje, ypač dainose, jis susilaukė taip pat nemažo 
atgarsio.

Pagrindinę pirmojo pasaulinio karo dainų tematiką sudaro 
karo pradžios, mobilizuotų kareivių išvykimo į karą, mūšių 
ir karo baisumų bei kaizerinių okupantų plėšimų ir žiaurumų 
apdainavimas. Jei išvykimo į karą, mūšių, kario žuvimo temos 
yra būdingos ir ankstesnių laikotarpių karinėms dainoms, tai 
okupacijos, okupantų savavaliavimo ir plėšimų tema pirmą kar
tą pasirodė tik pirmojo pasaulinio karo dainose. Naujas bruožas 
yra ir šių dainų vaizdų konkretumas, kuris matyti kad ir iš 
šių posmų:

Baubė armotų biidė/ims,
Spengė įranAjų žvangė/ims,
Krau/as iie/os, Aūnat virto,
Juos Aaip daigis žoię Air to.
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Lėkė bombos kuo aukščiausiai,
Krito, piyšo kuo ptačtaustat, 
ir žmonių iš visų pusių 
Buvo prikritę kaip musių.

Žemė nuo krau/o pašiapo,
Nemunėms rausvas tapo,
Nešdams šimtus sužeistų/ų,
Ten vokiečių užmuštų/ų.

Kuikoms šaudės, pikėms smaiyės,
Koi kruvina kova baigės.—
Prūsai tapo nugalėti 
ir su kuikoms paiydėti.

f334į

Konkrečiai vaizduojamas ir kaizerinių okupantų siautėjimas 
Lietuvoje:

R/o per gurbus jie Aožnq dieną,
Paiieka tiktai karveię vienų.

Ateina žiema, žmonės de;uo;a,
Neturi maikų, nėr kuom važiuo/a.

Padarė vargus neišsakytus,
Paėmė arkiius ir pakinkytus.

f337J
Jų kaibos negai suprasti,
Jie per nosis knerkia,— 
ir už šunį reik mokėti 
Sešioiika markių.

ir, ant turgaus nuvažiavus,
Neramu stovėti;
Prisistato tuo; žandaras,
Prašo sumokėti.

f39?J

Kaizerinių okupantų plėšikavimai ir žiaurus elgesys kėlė 
didžiulę liaudies neapykantą. Dainose ši neapykanta reiškiama 
tiesioginiais satyriniais vaizdais, aštriais, kandžiais posakiais. 
Antai liaudies priešinimosi bijojusių okupantų reikalavimas 
iškirsti per miškus einančių kelių pakraščiais medžius aiškina
mas tuo, kad vokiečių smailūs pakaušiai (kepurės su smailiais 
bokšteliais) kliūva už šakų (391). Taip pat dainose išjuokiamas 
šunų apmokestinimas, vežimų numeravimas ir kiti okupantų 
patvarkymai.
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Pirmojo pasaulinio karo dainose atskirai demaskuojamas 
kaizerinis imperializmas. Dažnoje dainoje sakoma, kad kaizeri- 
ninkai nori užgrobti svetimas žemes, užkariauti Europą (384), 
,,praryti" mažąsias tautas (388) ir pan.

Vaizduojant liaudies vargą ir okupantų žiaurumus, šio laiko
tarpio dainose reiškiamos ir kovingos liaudies nuotaikos — pa
siryžimas nepasiduoti okupantams, tikėjimas jų pralaimėjimu:

Nereikia drebėti 
Prieš kaizerį prūsų,
Reik stipriai tikėti,
Kad neįveiks mūsų/

f338J

Pirmojo pasaulinio karo dainos buvo itin populiarios. Per 
palyginti neilgą laikotarpį jų sukurta gana daug, jos paplito 
visame krašte. Jų net susidarė ištisas rinkinys (J. Norkus, 
Didžiojo karo laikų lietuvių dainos, 1927). Kai kurios šių dainų 
tebedainuojamos ir mūsų dienomis, tebėra gyvos žmonių atmin
tyje— dauguma šiame tome spausdinamų pirmojo pasaulinio 
karo dainų užrašyta jau po Didžiojo Tėvynės karo.

Paskutiniame karinių-istorinių dainų poskyryje spausdina
mos kovų dėl Vilniaus dainos, kuriose reiškiama lietuvių liau
dies meilė senajai sostinei, pasiryžimas pasiaukojamai kovoti, 
kad ji vėl priklausytų Lietuvai.

Karinėse-istorinėse dainose yra daugiau epinių momentų, 
negu kitų žanrų liaudies dainose: jos dažnai yra ilgos, turi 
po dvidešimt ir daugiau posmų, jų siužetai labiau išvystyti. 
Daugelis meninių priemonių karinėse-istorinėse dainose būdin
gos visai lietuvių liaudies lyrikai. Antai mūšį, kario gyvenimą 
nusakančios metaforos kuriamos valstiečių buities, jo aplinkos, 
jį supančios gamtos pagrindu (pvz., karys — ąžuolas; kario pa
galvė— akmuo, apklotas — miglos; mūšio vieta — suartas lau
kas ir t. t.). Tačiau karinės-istorinės dainos turi ir naujų poeti
kos bruožų, kurie atsirado joje rašytinės poezijos įtakoje. Tai 
ypač ryškiai matyti iš Rusijos—Japonijos, pirmojo pasaulinio 
karo ir kovų dėl Vilniaus dainų.

7

Didžiulę idėjinę-auklėjamąją ir pažintinę reikšmę turi socia
linio protesto dainos. Jos atspindi tiesioginį, aštrų liaudies prie
šinimąsi feodaliniams ir kapitalistiniams darbo žmonių išnaudo
tojams, socialinei priespaudai. Socialinio protesto dainos — 
reikšminga mūsų liaudies poetinės kūrybos dalis. Jos neginčija
mai paneigia buržuazinių folkloristų skleistą nuomonę, kad
3 Lietuvių tautosaka 2 t. 33



lietuvių tautosakoje nesą klasių kovos ir priešinimosi išnaudo
tojams atspindžių.

Bemaž visos socialinio protesto dainos yra sukurtos tradici
niu lietuvių liaudies dainų stiliumi ir meninės išraiškos prie
monėmis. Tai patvirtina neabejotiną jų liaudiškumą ir leidžia 
jas laikyti liaudies galvosenos, pasaulėžiūros ir siekimų išraiška. 
Šios dainos suvaidino nemažą vaidmenį liaudies socialinėje 
kovoje, ypač feodalizmo laikotarpiu. Meniniais vaizdais jos 
reiškė paprastų žmonių siekimą susikurti laisvą, be išnaudoji
mo gyvenimą.

Socialinio protesto dainos rodo, jog liaudis juto savo prana
šumą prieš išnaudotojus. Kai kurių dainų idėjinę prasmę galima 
nusakyti M. Gorkio žodžiais apie klasinę neapykantą: „Klasinė 
neapykanta turi būti auklėjama, mokant organiškai biaurėtis 
priešu, kaip žemesnio tipo būtybe, o ne sužadinant baimę dėl jo 
cinizmo bei žiaurumo" (Kritikos straipsniai, Vilnius, 1952, 
p. 249).

Bajoras, feodalinis, o vėliau ir kapitalistinis dvarininkas dai
nose visada yra niekinamas, pajuokiamas, statomas į žemesnę 
padėtį, negu liaudies žmogus. Antai tokią prasmę turi nusigy
venusio bajoro apdainavimas (396, 397). Kitose dainose valstie
tė mergina žiūri iš aukšto į bajorą ir nenori už jo tekėti (398), 
pono sūnūs laikomi tinginiais (399) ir pan.

Neigiama pažiūra į išnaudotojų klasių atstovus, pagieža 
jiems ypač aiškiai reiškiamos dainose, apdainuojančiose ponus 
ir jų pagalbininkus — dvaro tarnautojus. Ponas jose vadinamas 
pagonu, nedoru, pabrėžiama, kad jis baudžiauninkus marina 
badu ir verčia dirbti (404), neduoda jiems pailsėti (417, 419). 
Tokie pat pikti, nedori yra ir urėdai (417), pristovai (419). Kaip 
apibendrinantis feodalų įvertinimas skamba dainos posmas, ku
riame ponas ir jo parankiniai keikiami, lyginami su pragaro 
gyventojais:

Ti/ūnas — per Aunas,
Urėdas — šėtonas,
7r patsat ponuos —
Tas pats vetntas.

Tokiais pat įvaizdžiais apibūdinamas ir dvaras: dainoje sa
koma, kad „dvarelis — amžins pragarėlis" (403).

Dainos apie dvarą yra glaudžiai susijusios su konkrečiomis 
gyvenimo sąlygomis, išaugusios iš liaudies buities. Tai 
rodo ne tik jose minimi konkretūs dvarų pavadinimai, bet ir 
pateikėjų ar užrašyto jų pastabos. Antai dainoje „Ak tu, dieve 
'visagalis" (410) skundžiamasi sunkiomis gyvenimo ir darbo
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sąlygomis Ulmerio (Volmerio) dvare. Žiaurus Volmerio elgesys 
su žmonėmis pabrėžiamas ir pastaboje prie šios dainos (žr. 410 
dainos paaiškinimą).

Baudžiavinio gyvenimo sunkumas iškyla ir iš tų dainų, ku
riose kalbama apie darbą dvare šešias dienas (420), visą savaitę 
(402) ir pan.

Feodalinis dvaras dainose apibūdinamas labai tamsiomis 
spalvomis. Tokio vertinimo priežastis — ne tik sunkus baudžiau
ninkų darbas, bet ir visiškas jų beteisiškumas. Baudžiauninko 
beteisė padėtis dainose išreiškiama hiperbolišku plakimo vaiz
du, o jo gyvenimas vadinamas vergija:

AnJ suoJeJJo pJahė,
Sūnys Jtraujq Jake,
Vergj/a, vergija,
Sūnys Jtrau/q Jake,
Vergija, vergija,
Sūnys kraujq Jake.

f4!6J

Socialinio protesto dainose atsispindi ir kapitalistinis darbo 
žmonių išnaudojimas, kuris išreiškiamas „gaspadoriaus" pa
veikslu ir apibūdinamas tomis darbo sąlygomis, kurios buvo 
Lietuvos kaime po baudžiavos panaikinimo. Antai dainoje sam
dinė mergaitė pokalbio su geguže forma reiškia savo jausmus 
apie tarnavimą pas „piktą rūsčią šeimininkėlę" ir laukia, kad 
greičiau pasibaigtų samdos metai (408). Sunkaus darbo vaizdas 
(„taip anksti kėliaus, tankiai girneles traukiau"), graudi lyriška 
dainos nuotaika („aš nusiprausčiau baltai burnelę sunkiuoju 
prakaitėliu, graudžiosioms ašarėlėms"), pokalbis su gegute, kuri 
paprastai simbolizuoja nelaimę ir skausmą, atspindi didžiai 
vargingą samdinės gyvenimą. Tokių dainų išraiškingumą dar 
labiau sustiprina „gaspadorių" šeimos gyvenimo priešpastaty
mas samdinių (našlaitėlių) buičiai, „gaspadorių" kaip klasinių 
išnaudotojų apibūdinimas:

Gaspadoriai savo vaiRus 
Labai žėiavo/a,
O iuos biednus nasiaiiėiius 
Pėdais suseRio/a.

Kq beveiRsii, gaspadoriai,
Turieiius susRrovę,
Biednuoiėiiam vargrdienėiiam 
Aigeies nuirauRę?

C409J
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Idėjinė socialinio protesto dainų prasmė labai ryški ir iš jų 
teigiamo herojaus paveikslo, kuris piešiamas kontrasto būdu 
kaip priešingybė dvarininkui, ,,gaspadoriui", apskritai turtin
gajam. Apie baudžiauninką visada kalbama švelniai, su užuo
jauta, gailesčiu, pabrėžiant jo varganą gyvenimą bei širdies 
gerumą (405—407). Tokie pat bruožai būdingi ir ,,siratėlei"— 
samdinei mergelei (411, 412). Ypač jaudinančiai apdainuojami 
piemenėliai:

Saulelė sėdo, mėnuo užlekė/o,
Pikio pono piemenėliai laukan tebegano,
Pikto pono piemenėliai laukan tebegano.

f423J

Atskirai minėtinos dainos apie „svieto lygintojus"; jų tei
giamas herojus yra sąmoningas kovotojas prieš išnaudotojus. 
Tiesa, šios dainos yra literatūrinės kilmės, bet, liaudies pamėg
tos, jos itin paplito ir sutautosakėjo, tad jų liaudiškumu abejoti 
netenka. Tai dainos apie Blindą (parašyta K. Stikliaus ir panau
dota G. Landsbergio-Žemkalnio dramoje „Blinda svieto lygin
tojas") ir apie Lietuvos arba Žemaičių kazokėlius.

Šių dainų herojus keršija turtuoliams už žmonėms pada
rytas skriaudas, užtaria neturtinguosius, varguolius:

Baudė ponus, koravo/o,
Nei smerčlo nealbo/o,
Baudė ponus, koravo/o,
Nei smerčlo nealbo/o,
Ir už nelurllngus žmones 
Visados užslo/o.

f432J

Socialinio protesto dainos rodo, kad valstiečiai suprato, jog 
sunkaus jų gyvenimo, vargo ir nelaimių pagrindinė priežastis 
yra dvaras ir feodalai dvarininkai. Priešinimosi dvarininkams 
nuotaikos dainose kartais išsakomos savitais įvaizdžiais: vėtros, 
perkūno ir pan. Į ponų ir pristovų reikalavimus dirbti atsakoma, 
jog jau „šventas vakarėlis" (418), tvirtinama, jog „mus saulė 
leidž namolei" (419) ir pan. Kitose dainose neapykanta ponams 
išreiškiama dar aiškiau („tegul ant pono kvaraba užpuola", 425), 
kartais netgi grasinant juos sunaikinti:

<A5 !q ponq 
Malle malčiau,
O H/Ū7MĮ
Grūsle grūsčlau,—
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Per s/e/q Aau/e/Zus 
/šs//oč/au,
Vė/fe/ėpe/eaė//us
Išnešiotų/

f422J

Ti;ūnq nušausiu,
Urėdų pabarsiu,
O mūsų ponu/; —
Pakabinsiu.

f424J

Kaip apibendrinantis teiginys skamba šis posmas:
Sugrius ponų mūra/,
Alargie/i dvare/ia/,
Kai /au nebes/ūžys 
Prasčiokai dvare/y.

Antifeodalinės savo nuotaika yra jumoristinės dainos apie 
tai, kaip „velnias poną neša" (427), kaip poną „velnias peklon 
nugabeno" (428) ir kt.

Po baudžiavos panaikinimo liaudyje kūrėsi dainos, nukreip
tos prieš kapitalistinius dvarininkus ir kitus darbo žmonių engė
jus (434—440).

Antifeodalinės ir antikapitalistinės dainos svarbios tuo, kad 
jos atspindėjo darbo žmonių kovą prieš išnaudotojus ir buvo 
tos kovos idėjinis ginklas, padėjęs liaudžiai siekti geres
nių laikų.

8

Revoliucinės dainos šiame tome grupuojamos pagal tris svar
biausius jų gyvavimo ir vystymosi laikotarpius: 1905—1907 m. 
i evoliucijos dainos, 1917—1919 m. kovų už Tarybų valdžią dai
nos ir kovos prieš buržuazijos viešpatavimą dainos.

Revoliucinės dainos sudaro atskirą lietuvių liaudies poetinės 
kūrybos raidos etapą. Senosios tradicinės dainos — tai daugiau
sia valstiečių kūryba. Tuo tarpu revoliucinės dainos yra XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje susiformavusi proletariato bei var
gingųjų valstiečių poezija.

Revoliucinės dainos Lietuvoje pradėjo labiau plisti XIX a. 
pabaigoje, sustiprėjus prieš carizmą nukreiptam judėjimui, kurio 
priešakyje stovėjo darbininkų klasė. Nuo socialinio protesto 
dainų revoliucinės skiriasi tuo, kad jos, atsiradusios kapitalizmo
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sąlygomis, atspindi ne tik valstiečių, bet ir proletariato revo
liucinę kovą.

Revoliucinės dainos skelbė socializmo idėjas ir tuo veikė 
liaudies sąmonėjimą, auklėjo žmones neapykantos išnaudoto
jams dvasia. Įvairių tautų revoliucinės dainos yra giminingos, 
jose pastebimi tie patys motyvai.

Daugelis revoliucinių dainų yra autorinės kilmės. Be to, Lie
tuvoje pasklido ir verstinių revoliucinių dainų. Revoliucinės 
kovos reikalams buvo perkuriamos ir senosios dainos. Kaip tai 
buvo daroma, rodo tradicinės liaudies dainos ,,Sėjau rūtą, sėjau 
mėtą" perdirbinys (455). Šios populiarios dainos keturi posmai 
yra perkurti, įvedant naujas, revoliucinę kovą apibūdinančias 
eilutes, o kiti keturi posmai — naujai sukurti, išlaikant tik tra
dicinės dainos metriką bei posmo struktūrą. Revoliucinėmis dai
nomis virto ir kai kurie lietuvių poetų eilėraščiai, reiškę revo
liucines liaudies masių nuotaikas. Antai daina „Neliaukim 
kauptis į vienybę" (449) yra S. Petrulio-Gylio eilėraščio „Lietu
vos darbininkams" variantas, daina „Nelaukite, broliai, kad kas 
jums padėtų" (451)—J. Krikščiūno-Jovaro eilėraščio „Sukeiki
me kovą" variantas, „Pasakyk tu man, mylimas krašte" (452) — 
daina virtęs M. Šikšnio eilėraštis „Giesmė", parašytas, sekant 
N. Nekrasovo „Apmąstymų prie paradinių durų" pabaiga. Bur
žuazijos valdymo metais liaudies buvo plačiai dainuojama daina 
„Štai smėlio kapelis supiltas" (475). Tai sutautosakintas F. Vaiš
noro eilėraštis „Prie žuvusio draugo kapo".

Revoliucinė poezija turėjo pastebimos įtakos ne tik revoliu
cinių dainų turiniui, bet ir jų poetinei formai, meniniams vaiz
dams bei įvaizdžiams. Revoliucinių dainų forma žymiai skiriasi 
nuo senųjų tradicinių liaudies dainų meninės išraiškos.

Lietuvoje labai populiarios buvo rusų revoliucinių poetų 
ir revoliucionierių profesionalų — G. Kržižanovskio, L. Radino, 
M. Michailovo, V. Archangelskio ir kt.— dainos. Pavyzdžiui, la
bai paplito pagal V. Archangelskio eilėraštį „Laidotuvių mar
šas" sukurta rusų revoliucinė daina „buvusiems draugams". 
Ji buvo dainuojama 1905—1907 m. ir vėliau, taip pat 1917— 
1919 m. kovų dėl Tarybų valdžios laikotarpiu ir buržuazijos val
dymo laikais. Ją mini V. Mickevičius-Kapsukas, aprašydamas 
revoliucionierių teismą ir kalinimą (žr. 447 dainos paaiškinimą). 
Ši daina spausdinama dviem variantais: „Daug žuvo mūs brolių 
už laisvę kovoj" (447) ir „Kovoj jūs pražuvote, mieli drau
gai" (448).

Populiari buvo ir 1897 m. parašyta L. Radino daina „Drąsiai, 
draugai, koja kojon". Ji Lietuvoje imta dainuoti 1905 m. Čia 
spausdinamas dainos variantas, pavadintas „Zenkim, draugai, 
mes į kovą" (441). Nuo XIX a. pabaigos į lietuvių revoliucinę
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poeziją įėjo populiari M. Michailovo daina ,.Drąsiai, draugai", 
kurios lietuviški variantai paprastai prasideda žodžiais „Baime, 
nespausk mums krūtinės" (442). Daugeliu perdirbinių ir varian
tų, kartais ilgesnių už originalą, buvo paplitusi daina „Saulė 
teka, saulė leidžias" (454), kuri yra eilėraščio iš M. Gorkio pje
sės „Dugne" variantas.

Nemaža įtakos lietuvių revoliucinių dainų repertuarui darė 
lenkų revoliucinės dainos, verstos į lietuvių kalbą tiek iš ori
ginalų, tiek ir iš rusiškų vertimų. Antai daina „Broliai, sukrus
kim, ginklą į ranką" (443) yra lenkų revoliucinės dainos „Ant 
barikadų" sekimas. Keliais skirtingais variantais Lietuvoje buvo 
paplitusi populiari lenkų darbininkų revoliucinė daina „Kas auk
są žemėj randa" (445). Iš lenkų revoliucinio judėjimo į Lietuvą 
yra atėjusi ir daina „Maž ką valgę ir negėrę" (446).

Rusų ir lenkų revoliucinės poezijos poveikis lietuvių revo
liucinėms dainoms ypač stipriai reiškėsi iki Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos. Bet ir vėliau, buržuazijos valdymo lai
kotarpiu, ši įtaka buvo žymiai jaučiama (žr. F. Škuliovo eilė
raščio „Mes, kalviai" sekimą — dainą „Mes, tvirti dvasioj 
kalviai jaunieji", 470).

Lietuvių revoliucinėms dainoms įtakos darė ir tarybinė rusų 
poezija. Antai pagal žinomą V. Lebedevo-Kumačio dainą 
„Ir platus gi kraštas mūs gimtasis" antitezės būdu buvo sukur
ta daina „Ach, liūdna šalis mano gimtoji" (465).

Į lietuvių revoliucinę poeziją įėjo ne vien rusų ir lenkų, bet 
ir kitų tautų dainų. Daina „Sukilkim, dirbtuvės, sukilk, prole
tare" (471) versta iš vokiečių kalbos. Apie 1933—1934 m. į lie
tuvių kalbą ją išvertė B. Pranskus-Zalionis.

Revoliucinės dainos buvo dainuojamos ne tik Lietuvoje, bet 
ir visur, kur gyveno daugiau lietuvių ir kur vyko pažangus 
revoliucinis judėjimas: Rygoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir kitur.

Ypač daug revoliucinių dainų atsirado ir paplito Lietuvoje 
per 1905—1907 m. revoliuciją. Tuo metu dainos buvo neatskiria
ma kiekvieno mitingo, susirinkimo bei demonstracijos dalis. 
Tai matyti iš ano meto spaudos, revoliucijos dalyvių atsimini
mų, dainų pateikėjų pasakojimų, užrašytojų pastabų.

Viena iš pagrindinių 1905—1907 m. revoliucijos laikotarpio 
dainų temų — darbo žmonių išnaudojimo, jų vargo, sunkios 
buities vaizdavimas. Tartum sunkaus liaudies gyvenimo api
bendrinimas skamba dainos žodžiai:

Visur vargsta tie mūsų žmoneiiai,
Jų vargams nematyt pabaigos.

f452J
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Apie teigiamą revoliucinių dainų herojų sakoma, kad jis 
kilęs iš liaudies, priklauso ,,darbo šeimynai", kurios prakaitu 
tunka ponai (441).

Ponai yra didžiausi liaudies skurdo kaltininkai (441). Jie 
dainose vadinami engėjais, skriaudėjais (444), dykaduoniais 
(450). Greta ponų statomi ir kunigai (446). Lyg visų išnaudotojų 
globėjas ir užtarėjas dainose parodytas caras, kurio liaudis 
labai nekenčia (446, 447, 456). Revoliucinėse dainose aiškiai nu
rodoma, kad darbo žmonių nelaimių priežastis yra turtuoliai. 
Antai dainoje klausiama:

Kas čiulpia vargšų Arau/q,
Neduoda pasilsėt,
Kas /uos darbais apArau/a,
Kad aegal išiurėt?
Kas vargšui net paskutinius 
išspaudžia itrau/o lašelius?

ir atsakoma:
T ai sau;e7ė (ur<ingų/ų.

C445J

Šitokiuose posmuose pirmą kartą lietuvių tautosakoje taip 
ryškiai parodomas engiamo, vargstančio darbo žmogaus pa
veikslas, kartu nurodant to vargo priežastis.

Antra pagrindinė 1905—1907 m. revoliucijos laikotarpio 
dainų tema — tai šaukimas į kovą prieš carizmą ir kapitalistus, 
šios kovos vaizdavimas. Galima sakyti, nėra dainos, kurioje 
nebūtų girdėti šio šaukimo kovai. Jose dainuojama: „ženkim, 
draugai, mes į kovą grumtis už žmogaus teises" (441), „traukim 
į kovą prieš skriaudikus", „raudoną ženklą kelkim aukštyn" 
(443), „sukilkim, vargdieniai, už laisvę, atkreipkim skriaudė
jams ginklus" (444), „drąsiai stokim ir kapokim kraujo gėri
kus" (446), „sukeikime kovą lyg audrą griausmingą, sugriaukim 
tironų šią tvarką ydingą" (451) ir pan. Į kovą šaukiama įsitiki
nus, jog šviesesnę ateitį galima pasiekti tik einant išvien su kitų 
šalių darbo žmonėmis (plg. 449 dainą).

Dainose atsispindėjo ir reakcijos, pralaimėjus 1905—1907 m. 
revoliucijai, laikotarpis. Jo metu į revoliucines dainas įėjo ka
lėjimo, budelių, aštrių kirvių, galandamų revoliucionieriams 
žudyti, įvaizdžiai. Tačiau šios dainos nėra pesimistinės — iš jų 
dvelkia tikėjimas šviesia ateitimi, bebaimių revoliucionįerių 
galutine pergale. Tos dainos suvaidino didžiulį vaidmenį toles
nėje kovoje prieš carizmą ir išnaudotojus.

1917—1919 m., vykstant kovoms dėl Tarybų valdžios Lietu
voje, plačiai buvo dainuojamos senesnės, ypač 1905—1907 m. 
revoliucijos, dainos. Tačiau šiuo metu atsirado ir naujų dainų.
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pasižyminčių tais idėjiniais bruožais, kurie būdingi šio laiko
tarpio revoliucinei kovai ir kurių nėra ankstesnių metų dainose.

Proletarinė revoliucija Lietuvoje, vykusi Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos poveikyje, dainose jungiama su kova 
prieš kaizerinius okupantus. Lenino idėjų pergalė siejama su 
kaizerinės Vokietijos sutriuškinimu:

įggriaus ir tavo reichstago sienas,
Nes iiaudies /ėgos yra haip piienas/ 
ir mes pasheibsim kaizeriui hovų,
Kviesim Leninų sau už vadovų/

Dainose neigiamai atsiliepiama apie buržuazinių naciona
listų pastangas sukurti buržuazinę Lietuvą, atskleidžiamas klasi
nis šios valstybės pobūdis: ,,veda jie mus į skerdynę, liepia gint 
buožių tėvynę", „kulkosvaidžius išstatysim, buožių valdžią iš
vaikysim" (460).

Ryškus aptariamo laikotarpio revoliucinių dainų turinio 
bruožas yra tas, kad jose iškeliamas svarbiausias kovos prieš 
išnaudotojus tikslas — atimti iš dvarininkų žemę: „imsim žemę 
dvarininkų" (460), „o jūs, ponai nevidonai, iš dvarų šalin" (462).

Revoliucinės 1917—1919 m. dainos buvo nuolatinis kovotojų 
dėl Tarybų valdžios Lietuvoje palydovas, skatinęs juos kovi
niams žygiams ir guodęs bei stiprinęs laikinų pralaimėjimų 
atvejais.

Revoliucinių dainų vaidmuo liaudies kovoje nesumažėjo 
ir buržuazijos valdymo laikotarpiu. Tuo metu revoliucinės dai
nos buvo taip pat labai populiarios. Jos buvo dainuojamos 
darbo žmonių demonstracijose, revoliucinės kovos aukų laidotu
vėse, susirinkimuose ir mitinguose, per revoliucinių švenčių — 
Gegužės Pirmosios, Didžiosios Spalio socialistinės revoliuci
jos— minėjimus, kalėjimuose, kur buvo kalinami revoliucionie
riai (žr. 476 dainos paaiškinimą).

Revoliucines dainas daugiausia dainavo miesto ir kaimo 
darbininkai bei revoliucinio judėjimo dalyviai. Tačiau jos buvo 
mėgstamos ir kitų gyventojų sluoksnių, visų pirma besimokan
čio jaunimo.

Revoliucinės dainos buržuazijos valdymo metais Lietuvoje 
plito įvairiais būdais. Tuo metu pasirodė nemažai revoliucinių 
dainų rinkinėlių, dažniausiai išleistų slaptai. Populiarinti revo
liucines dainas daug padėjo pogrindinė komunistinė ir Tarybų 
Sąjungoje leidžiama lietuvių spauda, taip pat legalios Lietuvoje 
veikusios darbininkų organizacijos, tarybiniai kino filmai 
ir radijas. Revoliuciniam judėjimui veikiant, buvo sukurta 
ir liaudyje paplito nemažai originalių revoliucinių dainų. Be to,
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dainomis neretai virsdavo pažangių poetų bei revoliucinio ju
dėjimo dalyvių sukurti eilėraščiai.

Buržuazijos valdymo laikotarpio revoliucinėse dainose atsi
spindi sunkus Lietuvos miesto ir kaimo darbo žmonių gyveni
mas (464—467 ir kt.). Jose apdainuojamas liaudies vargas, jos 
politinis beteisiškumas:

Ašarotos mūsų dienos,
Vaigio neužfenRa,—
Už žodeiio praiarimų 
Kaiėii mums lenRa.

f467J

Neretai liaudies gyvenimas šiose dainose vaizduojamas 
kontrasto būdu: darbo žmonių skurdas priešpastatomas išnau
dotojų prabangai, dvarininkų, bankininkų, fabrikarftų, dvasinin
kų turtingumui (464, 467).

Pagrindinė buržuazijos valdymo laikotarpio dainų tema — 
kova prieš kapitalistinę santvarką, prieš buržuazijos diktatūrą. 
Kone kiekvienoje dainoje, raginant į šią kovą, tvirtinama: „ne
ilgai kentėsim vargą, rengsim ponams galą" (467), „žmonijai 
laisvė greit jau bus" (469), „kyla išvargusi liaudis" (470), „pir
myn, proletarai, laimėjimas bus" (471) ir t. t. Iš šių dainų dvel
kia revoliucinės kovos patosas:

Sužibės Rovos ugny mūs aRys,
Žvilgsniai degs pezAūni/os žaibais,
Nenusieibs mūs žingsnių nei pairanRos,
Nei iagisių Rruvini puiRai.

f465J

Teigiamas revoliucinių dainų herojus yra bebaimis revoliu
cionierius, darbo žmonių teisių gynėjas, jokių kliūčių ir pavojų 
nebojąs komunistas. Dainose sakoma, kad jauniems komuna- 
rams nebaisi „nei durtuvų grandis, nei patrankų ugnis", jie „nie
kados nebus priešo vergais" (476).

Menine išraiška revoliucinės dainos daug kuo skiriasi nuo 
senųjų liaudies dainų. Jų poetiką apsprendė idėjinis turinys, 
kovinės nuotaikos. Jose žymiai mažiau lyrizmo ir tradicinių poe
tinių vaizdų, o daug naujų įvaizdžių bei sąvokų, pavyzdžiui: 
suvargusi Raudis, Fiūdna šaiis, piikas kaimas, kovos ugnis, Fa
šistų kruvini puikai, darbo armija, pūsiėtos rankos, revoiiucijos 
taikinys, darbo miižinai, raudona vėiiava, iaisvės ženkias, ieni- 
nizmo iiepsna ir kt. Revoliucinėse dainose vartojami naujoviški 
žodžiai, atspindį klasių kovą, politinį liaudies judėjimą: turčius, 
vargdienis, Fašistas, darbininRas, bankininkas, skriaudėjas, krau
gerys, bagočius, iaisvė, proietaras, žvaigyba, komunaras. Dau
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gelis revoliucinių dainų buvo dainuojamos demonstracijose, 
todėl jų ritmas atitinka žingsnio taktą.

Revoliucinės dainos buvo liaudies ginklas kovoje prieš iš
naudotojus. Jos demaskavo darbo žmonių priešus, šaukė liaudį 
į kovą dėl laisvės ir tuo ruošė kelią proletarinei revoliucijai. 
Šias dainas žmonės mėgsta dainuoti dar ir tarybiniais laikais. 
Taigi jos yra ne vien meninis praeities kovų dokumentas, bet 
ir aktyvus ideologinis veiksnys, auklėjant socialistinę vi
suomenę.

9

Emigrantų dainos ryškiai atspindi liaudies požiūrį į emigra
ciją, kuri prasidėjo kartu su kapitalizmo vystymusi Lietuvoje 
ir tęsėsi ligi tarybinės santvarkos atkūrimo.

Pagrindinė šalis, į kurią daugiausia emigruodavo Lietuvos 
darbo žmonės, dainose yra Amerika (Jungtinės Amerikos Vals
tijos). Tose dainose minimi dideli miestai, fermos ir pan. (477, 
483). Tikrovės detalėmis sudaromas įspūdingas ir Rygos vaiz
das: tai gražių, didelių pastatų miestas, per kurį teka Dauguva 
(482). Rygos didingumas pabrėžiamas, pažymint, kad ji seniau 
buvusi „švedų stalyčia". Kaip didelių miškų kraštas apibūdina
ma Brazilija (486).

Dainose nurodomi įvairūs emigravimo iš Lietuvos motyvai. 
Paprastai važiuojama ieškoti laimės, pasiturimo gyvenimo, kur 
nereikia „gilų purvą bristi" (483). Kartais išvykstama ir dėl šei
myninių nesutarimų (480) ar vengiant karinės prievolės (481). 
Vadinasi, dainos emigraciją į Ameriką ir kitus kraštus traktuoja 
kaip nelaimę, kaip bėgimą nuo skurdo ir kitų gyvenimo negan
dų. Dėl to išvykimas iš gimtųjų namų ir gimtojo krašto visada 
apdainuojamas graudžiai, o emigrantų laiškuose, apie kuriuos 
dažnai užsimenama tose dainose, raginama nevažiuoti nei į Ame
riką, nei į Braziliją, pavyzdžiui:

O Jcai ;ūs ien nuvažiuoste,
Daug vargo iurėste,
Su /o Arašio gyvenio/ais 
NesusiAaJbėste.

Jūs, broieiiai ir sesutės,
.A5 /ums duodu rodq;
Nevažiuoti Braziii/on —
Ten gyveni nuobodu.

C486J
Išvykstančioj o atsisveikinimas su gimtaisiais namais ir tė

vyne— vienas iš įspūdingiausių emigrantų dainos motyvų.
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Antai, išvykdamas į Ameriką, verkia ne tik pats jaunuolis, bet 
ir jį išlydį tėvai; visi jo liūdi, net žirgai žvengia, jam einant 
pro stainią (477). Toks išvykimo į svetimus kraštus vaizdavimas 
sieja šias dainas su analogiškais karinių ir rekrutų dainų mo
mentais ir leidžia laikyti jas vienomis iš liūdniausių visuomeni
nės tematikos kūrinių lietuvių tautosakoje.

Panašiai vaizduojamas ir emigrantų gyvenimas svetimoje 
šalyje. Emigrantai skundžiasi, kad nesupranta vietinės kalbos, 
dėl to gauna blogą darbą arba ir visai jo negauna (477). Darbą 
gauti jiems labai sunku, nes kur ,,darbas atsiranda dėl žmonių 
dešimties, suvažiavę tenai stovi daugiau nekaip šimtas" (482), 
o ir darbą gavus, nuo jo ,,ašaros byra" (484). Išeiviai neįstengia 
parsiųsti pinigų artimiesiems (484), neturi kuo patys namo grįžti 
(485), supranta klydę, vykdami į Ameriką (483). Visose emi
grantų dainose reiškiamas didelis gimtinės ilgesys: trokštama, 
kad bent kregždė atneštų žinią iš gimtojo krašto (487). Jose 
idealizuojamas gyvenimas Lietuvoje (483), išsakomas noras 
grįžti tėvynėn:

Oj, Aad sugrįžčiau 
Savo Saietėn,
Laimužę ien airasčiau,
SirdeJę nuraminčiau,
Laimužę ien airasčiau,
Sirdeię nuraminčiau.

f489J

Emigrantai sunkiai psichologiškai pergyvena buitinių sąlygų 
pasikeitimą, išvykus iš gimtojo krašto svetur. Slegiantį įspūdį 
jiems daro didžiuliai miestai, laivai, okeanas. Nuvykus į svetimą 
šalį, iš karto pasikeičia visas, daugeliu atvejų dar patriarcha
linių papročių normuojamas XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
Lietuvos kaimo gyvenimo būdas, kyla sunkūs dvasiniai konflik
tai („dirbau darbelį ir nedėlėlėm, valgiau mėselę ir pėtnyčė- 
lėm", 481). Gyvenimo sąlygų pasikeitimą ypač mėgstama dai
nose išreikšti per drabužių, nešiosenos pasikeitimą („Amerikos 
mados sau rūbus ten pirkau", 477 ir kt.). Emigrantinio gyvenimo 
naujovės, ypač miestiškas rengimasis, vertinamos valstietišku 
požiūriu, todėl dažniausiai smerkiamos (482).

Dauguma emigrantų dainų yra rašytinės kilmės. Tai liudija 
jų vaizdai, poetika, metrika. Žinomi ir kai kurių iš jų autoriai. 
Antai spėjama, kad dainą „Užaugom Lietuvoj" (477), paplitusią 
daugeliu variantų, yra sukūręs liaudies poetas Jonas Mykolas 
Burkus (Borkus), gyvenęs 1839—1919 m. Nemažai emigrantų 
dainų yra laiško formos. Apie kai kurias iš jų pastabose sakoma, 
kad jos buvusios sukurtos Amerikoje ar Brazilijoje ir laiškais 
atsiųstos į Lietuvą (žr. 486 dainos paaiškinimą).

44



10

Vertingų duomenų tautosakos ir literatūros ryšiams aiškinti 
duoda literatūrinės kilmės dainos. Jos parodo, kaip glaudžiai 
tarpusavyje yra susijusios šios dvi žodžio meno sritys.

Literatūrinės kilmės dainos leidžia spręsti, kokius poetus 
ir jų kūrinius pamėgo liaudis, kaip ji šiuos kūrinius priėmė, kokią 
melodiją jiems pritaikė. Šie faktai turi didelės reikšmės poe
zijos turinio ir formos liaudiškumo problemai aiškinti. Tautosa
kiniu atžvilgiu ypač svarbios tos dainos, kurios liaudies yra 
daugiau ar mažiau pakeistos, kuriose žymus liaudies kaip poezi
jos kūrėjos vaidmuo. Poezijos kūriniai, nors ir labai populiarūs, 
bet dainuojami autoriniu, nepakeistu tekstu, tautosakiniu atžvil
giu yra mažiau įdomūs.

Labiausiai sutautosakėja, dažniausiai liaudies yra perkuria
mi ir pasisavinami šių mūsų poetų eilėraščiai: A. Strazdo 
(490, 491), K. Aleknavičiaus (495, 496), A. Vienažindžio (499— 
501), P. Vaičaičio (504, 505), J. Krikščiūno-Jovaro (509, 510), 
S. Nėries (513, 514). Daugiausia paplito šių poetų gamtos, mei
lės ir patriotinės tematikos eilėraščių. Tai liaudiškos tematikos 
kūriniai, ypač tie, kuriuose kalbama apie gamtą ir meilę; jie ar
timi daugeliui senųjų tradicinių liaudies dainų.

Liaudies pasisavintų eilėraščių ar dainų sutautosakėjimo pro
cesas ir laipsnis yra gana įvairūs. Bendras jų bruožas tas, kad 
sutautosakėdami eilėraščiai virto dainomis, įgijo melodiją, ku
rios jie anksčiau neturėjo. Melodija daro įtakos ir poetinei eilė
raščio formai; tai dažniausiai pasireiškia paskutinių eilučių ar 
eilutės kartojimu (žr. 493, 498, 503, 513, 514; plg. atitinkamus 
eilėraščius, pagal kuriuos šios dainos perkurtos ir dainuojamos: 
V. Zagurskio-Ažukalnio ,,Rytas vasaros", P. Rimkevičiaus „Ty
kus buvo vakarėlis", K. Sakalausko-Vanagėlio „Iš tolimos ša
lies", S. Nėries „Grįšiu" ir „Motulė").

Eilėraščiai, virtę dainomis, dažniausiai sutrumpėja. Antai 
A. Strazdo eilėraščio „Strazdas" originalas turi dvidešimt ketu
ris posmus, o daina — tik devynis (490), V. Zagurskio-Ažukalnio 
eilėraštis „Rytas vasaros" turi devynis posmus, o daina — ketu
ris (493), K. Aleknavičiaus „Buvom buvę miške" turi šešiolika 
posmų, daina — aštuonis (496), S. Nėries „Motulė" turi dvide
šimt du posmus, daina — penkis (514). Paprastai trumpinamos 
tos eilėraščių vietos, kur kartojama jau pasakyta mintis. Pavyz
džiui, P. Vaičaičio eilėraštyje „Paliovė griaut ir baubt kanuo- 
lės" žuvimo žinios parnešimui pavaizduoti skiriami du posmai: 
viename žinią parnešti prašoma juodą varną, kitame —žirgą. 
Abudu šie posmai P. Vaičaičio sukurti, panaudojant tautosa
kinius įvaizdžius, ir abudu artimi liaudies dainininkui. Tačiau
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dainoje „Nustojo griaut ir baubt kanuolės" žinios parnešimui 
iš karo lauko skiriamas tik vienas posmas su juodo varno įvaiz
džiu (505). Panašus reiškinys būdingas ir kitoms autorinės kil
mės dainoms.

Autorinės dainos nuo originalų dažniausiai nedaug tenuto- 
lusios, tik turi savo melodiją. Teksto nutolimas apsiriboja vie
no kito žodžio, eilutės pakeitimu arba ištiso posmo praleidimu. 
Nuo originalų nedaug nutolusios tokios dainos, kaip „Prasvydo, 
prasvydo" (491, A. Strazdo), „Oigi gražus gražus rūtelių dar
želis" (499, A. Vienažindžio), „Pasakyk, panytėle" (501, A. Vie
nažindžio), „Lakštingala, gražus paukšteli" (504, P. Vaičaičio), 
„Nemune ledai išplauks" (513, S. Nėries). Tačiau kai kuriose 
autorinėse dainose liaudis yra padariusi žymių ir netgi esminių 
pakeitimų, kurie nesiriboja vien dainos trumpinimu ar atskirų 
posmų praleidimu. Būdingas tokio perdirbinio pavyzdys yra 
daina „Oi tu, strazde strazdeli" (490), kuri ir savo posmine struk
tūra, ir poetiniais vaizdais, ir siužetu žymiai skiriasi nuo poeto 
A. Strazdo eilėraščio „Strazdas". Didžiausias skirtumas šioje 
dainoje, atsiradęs tautosakinės tradicijos įtakoje, yra tas, kad 
daina turi net tris nuosekliai išvystytas šakas — strazdelio, ber
nelio ir mergelės,— kurių nėra A. Strazdo eilėraštyje. Sutauto- 
sakėjusios dainos eiliavimas taip pat sklandesnis, taisyklinges
nis, negu rašytinio originalo. Visa tai rodo, kad liaudis šį 
eilėraštį perėmė kūrybiškai. Kita vertus, tokie dideli dainos ir 
eilėraščio skirtumai leidžia manyti, jog daina „Oi tu, strazde 
strazdeli" nėra vien A. Strazdo eilėraščio „Strazdas" perdirbinys, 
o greičiausiai tai savarankiška liaudies daina, kuria, gal būt, 
pasinaudojo poetas. Žymiai perkurtas yra ir P. Rimkevičiaus 
eilėraštis „Tykus buvo vakarėlis". Spausdinama daina,— tik
riausiai melodijos įtakoje,— turi nuoseklesnį eiliavimą ir vienti- 
sesnį siužetą bei turinį (509). Liaudies gana žymiai perkurti, 
išvystyti yra ir K. Aleknavičiaus eilėraščiai „Senis, vaikai 
ir pupos" (žr. 495) ir „Buvom buvę miške" (žr. 496), taip pat 
A. Vienažindžio eilėraštis „Pasakyki, panaitėle" (žr. 501). Kai 
kurių rašytinių originalų įtaka liaudies dainoms yra gana toli
ma, vos nujaučiama, suteikianti joms tik bendrą idėjinę kryptį. 
Antai daina „Jau aušta aušrelė" tik pirmuoju posmu primena 
žinomosios „Giesmės mužikėlio" pirmąjį posmą, o kituose dvie
juose posmuose vyrauja būdingi antifeodalinių liaudies dainų 
vaizdai (492).

Kaip matyti, vienos literatūrinės kilmės dainos yra daugiau 
nutolusios nuo rašytinių originalų, kitos — mažiau. Tačiau jos 
buvo liaudies pamėgtos ir plačiai dainuojamos, tad šia prasme 
laikytinos liaudies dainomis. Kai kurios iš jų įeina į vertingiau
sių liaudies dainų skaičių (490, 498, 508—510 ir kt.).
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Tarybinės dainos pagal svarbiausius jų vystymosi etapus 
suskirstytos į tris laikotarpius: pirmųjų tarybinės santvarkos 
metų, Didžiojo Tėvynės karo metų ir pokario laikotarpio.

Pirmųjų tarybinės santvarkos metų dainos sudaro tarybinės 
lietuvių tautosakos užuomazgas. Jų buvo sukurta nedaug, te
matiniu atžvilgiu jos neįvairios. Pagrindinė šių dainų tema yra 
socialistinės revoliucijos pergalė Lietuvoje 1940 m., vaizduo
jama įvairiais aspektais. Bendras visų šio laikotarpio dainų 
idėjinis bruožas — džiaugsmas, kad nuversta buržuazijos, išnau
dotojų valdžia, kad liaudis įgijo tikrąją laisvę. Dainose taip 
ir sakoma: „visą kraštą džiaugsmas ima", „džiaugsmas trykšta 
iš širdies" (515), „laisvės saulė šviečia" (519), „visą valdžią turi 
darbo žmonės" (517) ir pan. Šis liaudies džiaugsmas socialistinės 
i evoliucijos pergale paprastai reiškiamas darbo žmonių minio
mis patvinusių aikščių, miestų vaizdu:

/r viso/ mūsų saly 
Pamaiyi 3iai kq gali;

Aiksiės vėliavom uživinę,
Renkas minios iūksianiinės.

(515/

Darbininkai /au žygiuo/a, 
Vėliavos aipievėsuo/a.

Galvės pilnos demonsiruo/a,
Visas Kaunas raudonuo/a.

f5J6į

Riba tarp senojo — sunkaus ir naujojo — šviesaus gyvenimą 
laikoma Liaudies Seimo rinkimai:

igsirinkę Liaudies Seimų,
Su /uo žengsime į laimę.

(515/
Pirmųjų tarybinės santvarkos metų dainose kontrasto būdu 

piešiami skurdaus liaudies ir prabangaus išnaudotojų gyvenimo 
vaizdai (519). Jose taip pat mėgstama kandžiai, satyriškai pa
juokti lietuviškųjų fašistų pabėgimą į Berlyną pas savo globė
ją Hitlerį.

1940—1941 m. tarybinėse dainose jau yra ir taikaus, kuria
mojo socialistinės statybos darbo vaizdų (,,visi dirba mūs šaly, 
piauna tai, ką sėja", 519). Tačiau ši tema tuo metu plačiau dar 
nebuvo išvystyta, nes netrukus prasidėjo Didysis Tėvynės karas,.
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ir liaudies poetinėje kūryboje svarbiausią vietą užėmė kovos 
su fašizmu tema.

Didžiojo Tėvynės karo meto dainose atsispindi Tarybinės 
Armijos lietuviškojo junginio kovotojų nuotaikos, jų žygiai 
ir kovos kelias nuo Volgos, kur junginys buvo pradėtas for
muoti, ligi gimtosios Lietuvos. Šioms dainoms yra būdingas ko
vos ryžtas, entuziazmas („karan rengias šaunūs vyrai iš Tarŷ  
bų Lietuvos", 521; ,,pakils karys narsus, vaduos Tarybų šalį", 
522), tarybinių tautų draugystės idėjos (,,Volga Nemuną mums 
mini, davėm priesaiką prie jos", 521). Kovinį Tarybinės Armi
jos lietuviškojo junginio karių ryžtingumą rodo šis dai
nos posmas:

Žvanga ginkiai, skamba piienas 
Alūs divizijos šaunios,
Karo žygiui traukia vyrai 
7š Tarybų Lietuvos,
Karo žygiui traukia vyrai 
iš Tarybų Lietuvos.

f52ij

Šitokį tarybinių karių ryžtą skatino aiškus karo tikslas, sieki
mas išvaduoti Lietuvą iš fašizmo jungo, apginti okupantų ver
govėje kenčiančius artimuosius (520). Gimtojo krašto ilgesys, 
veržimasis su mūšiais ,,į brangią šalį, į gimtinę, jos laukus" 
suteikia šioms dainoms ne tik kovinio ryžto, bet ir švelnaus 
lyrizmo (525).

Karių dainų tarpe yra ir jumoristinių dainų, išjuokiančių 
hitlerininkų užmačias nugalėti Tarybų šalį, paniekinamai apdai
nuojančių jų kariaunos likimą prie Maskvos ir Volgos (524).

Hitlerininkų okupuotoje Lietuvoje kovojusių tarybinių par
tizanų dainos pagrindiniais idėjinio turinio momentais atspindi 
visaliaudinės kovos prieš hitlerininkus ir jų talkininkus pobūdį. 
Ši kova Didžiojo Tėvynės karo laikotarpiu vyko visoje respub
likoje. Dainose šaukiama liaudį į kovą už greitesnį išvadavimą:

Jau sauieiė teka 
7š šaiies rytų,
Tad visi už giakio 
Vyti vokiečių/

Tad visi, kaip gaiim, 
Griebkimės ginkių/ 
Laukiame mes iaisvės 
7š šaiies rytų.

f526)
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Visaliaudinį kovos pobūdį pabrėžia ir kitos Tėvynės karo 
meto dainos: į partizanus sesė išlydi brolį (527), motina — duk
terį (531) ar sūnų (532), mergelė - - mylimąjį (532) Dainose 
sakoma, kad, vieniems žuvus, kiti tęs pradėtą kovą (,,kita pa
maina kovos už tarybinę šalį", 527). Kovos tikslas — laisvė, 
suprantama kaip Tarybų valdžios atkūrimas Lietuvoje, okupan
tų išvijimas iš tėvynės. Vienose dainose laisvės ilgesys reiškia
mas lyriškai, kitose tiesdog sakoma, kad partizanai ,,prie žagrių 
sugrįš, kai priešų nebebus" (532), dar kitose laukiama laisvė 
simbolizuojama palaukėje skambančia artojo daina (535) ar ry
tuose švintančia aušra (528 ir kt.). Asmeninė laimė dainose 
yra neatskiriama nuo kovos dėl tėvynės išvadavimo (530). Par
tizaninė buitis, kovotojų žygiai vykusiai susiejami su Lietuvos 
gamtos paveikslais, kurie teikia šios kovos vaizdams meninio 
įtaigumo bei įspūdingumo (plg. 532).

Liaudies kovinės nuotaikos reiškiamos ir Didžiojo Tėvynės 
karo laikotarpiu sukurtose talalinėse, satyriškai pašiepiančiose 
hitlerininkus, jų gobšumą, plėšikavimus, pranašaujančiose jiems 
greitą galą (544—550).

Partizaninės kovos dainose ryški partizanų ryžto, pasiau
kojimo tėvynei tema, kuri neretai simbolizuojama jų kapais 
(529). Žuvęs partizanas ilsisi smėly aukštame kalne (528). Toks 
partizano mirties vietos vaizdavimas turi bendrų bruožų su se
nosiomis tradicinėmis karinėmis dainomis, apdainuojančiomis 
kario žuvimą. Tačiau šių vaizdų idėjinis įprasminimas yra visai 
kitas. Jis reiškia tarybinės santvarkos pergalę, kuri simbolizuo
jama raudonos vėliavos įvaizdžiu:

Ramu bus RsėRs 
2eme7ė; /uodo/,
Raudonos Aai vėRavos 
PVaJtsis aušfo/.

f523J

Šis idėjinis Didžiojo Tėvynės karo meto dainų kryptingumas 
susisiekia su tarybinėmis pokario metų dainomis.

Pokario metų dainose vaizduojamas gyvenimas yra tartum 
šviesus atpildas už aukas ir kančias, kurias liaudis iškentėjo, 
kovodama prieš hitlerinius grobikus. Tėviškės vaizdu įpras
minta Tarybų Lietuva piešiama nušviesta laisvės saulės, paki
lusi iš griuvėsių, su banguojančiais javų laukais (554). Laisvo, 
pasiturimo gyvenimo paveikslas paprastai pateikiamas, apdai
nuojant kolūkius, jų derlingas dirvas, kolektyvinį darbą, lydimą 
dainų ir geros nuotaikos (555, 560). Socialistinio kaimo pasieki
mai simboliškai išreiškiami galingo traktoriaus vaizdu, api
būdinančiu socialistinę žemės ūkio techniką, iš pagrindų
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pakeitusią valstiečio darbą ir buitį. Tokių socializmo statybom 
laimėjimų fone atrodo menkos ir niekingos išnaudotojų pa
stangos sustabdyti naujo gyvenimo statybą (557—559). Tarybi
nio gyvenimo veržlumą ir jo pergalingą vystymąsi apibendrina 
kad ir daina „Graži tu, tėviškėle" (554), kurioje sakoma, jog ta
rybinė liaudis drąsiai žvelgia į priekį, „nes platų kelią rodo 
mums partijos ranka".

Tarybinio laikotarpio dainos menine išraiška skiriasi nuo se
nųjų dainų. Jos tęsia tą naują tradiciją, kuri prasidėjo, atsiradus 
ir išpopuliarėjus revoliucinėms dainoms. Tarybinėms dainoms 
būdingi individualinės kūrybos bruožai. Pakili jų nuotaika, ko
vos su tarybinės santvarkos priešais vaizdavimas, kuriamojo 
darbo patosas, liaudies jėgos ir valios išreiškimas yra giminin- 
gesnis revoliucinėms dainoms, negu tradicinei liaudies lyrikai. 
Antra vertus, tarybinėse dainose pasitaiko ir tokių meninės iš
raiškos priemonių, kurios tradicijos būdu atėjo iš senųjų dainų 
Tarybinės dainos, kaip ir senosios, yra daugiausia lyrinės. Jose 
taip pat vartojami rūtų darželio, mergelės, bernelio ir kai kurie 
kiti įvaizdžiai.

Meniniai šių dainų savitumai rodo, kad tarybinis gyvenimas, 
socialistinė tikrovė veikia ne tik jų turinį, bet ir formą. Šitokie 
faktai savo ruožtu akivaizdžiai liudija, kokius esminius pakiti
mus sukėlė tarybinė santvarka ne tik ekonominiame bei kultū
riniame lietuvių tautos gyvenime, bet ir žmonių psichikoje, 
jų galvosenoje.

II. Raudos

Atskira lietuvių dainuojamosios tautosakos rūšis yra raudos. 
Jos išsiskiria ir savo turiniu, ir funkcija, ir atlikimo būdu, 
ir meniniais vaizdais bei įvaizdžiais. Raudos atliekamos rečita
tyvu. Dėl to jos ir buvo užrašomos nevienodai: vienos užrašytos 
kaip eiliuoti tekstai, kitos —kaip ritminė proza. Eilėdaros at
žvilgiu skirtingai pateikiami raudų tekstai ir šiame tome. Patei
kiant raudas, atsižvelgiama ne tiek į jų užrašymo formą, kiek 
į melodiją, gyvavimo etnografinius rajonus ir atlikimo savitu
mus, apsprendžiamus balso moduliacijos, metrinių formulių, sa
kinių loginio kirčio ir turinio prasmės. Raudų turiniui ir formai 
didžiulį poveikį daro improvizacija. Raudos neturi pastovaus 
teksto: raudant kiekviena rauda tartum sukuriama iš naujo, nors 
ir naudojamasi tradiciniais siužetais, vaizdais, įvaizdžiais. Im
provizacijos galimybė raudotojai leidžia išsakyti raudoje savo 
patirtį, panaudoti konkrečią aplinkos medžiagą.
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Nuo kitų tautosakos žanrų raudos skiriasi ir savo paskirtimi, 
apeigine funkcija. Atsižvelgiant į apeigas ir įvykius, su kuriais 
raudos siejasi, jas galima skirstyti į kelias ryškesnes grupes. 
Šiame tome spausdinamos raudos suskirstytos į tris skyrius: 
,,Mirusiųjų garbstymo raudos", ,,Vestuvių verkavimai" ir ^Var
go, kareiviavimo, hitlerinės okupacijos laikų raudos".

Gausiausiai liaudyje gyvavo ir daugiausia yra užrašyta mi
rusiųjų garbstymo raudų. Jomis duktė ar sūnus rauda mirusių 
motinos ar tėvo, motina ar tėvas — duktės ar sūnaus, sesuo — 
brolio, žmona — vyro ir t. t. Tas pats asmuo kiek skirtingomis 
raudomis buvo apraudamas įvairiais laidotuvių momentais: 
karstą atnešant, į karstą dedant, karstą uždengiant, iš namų 
išlydint, į kapus lydint, po laidotuvių į namus sugrįžus, praėjus 
mėnesiui po mirimo. Tačiau tarp visų šių raudų rūšių nėra di
desnio turinio ar formos skirtumo.

Mirusiųjų garbstymo raudos senovėje buvo ne tik natūrali 
gailesčio, skausmo išraiška, bet ir apeiginė priemonė, turėjusi 
paveikti mirusiojo likimą, užtikrinti jo santykiavimą su gyvai
siais. Dėl to raudose yra nemažai senovinės pasaulėžiūros atgar
sių. Jose atsispindi tikėjimas, kad po mirties žmogus gyvenąs 
panašų gyvenimą, kaip ir žemėje.

Tematikos atžvilgiu bendras visų mirusiųjų garbstymo raudų 
bruožas yra gyvųjų tarpe likusių mirusiojo artimųjų vargo 
vaizdavimas. Gyventi likusių artimųjų, ypač našlaičių, vargas 
išsakomas nepaprastai graudžiai. Raudoje duktė šitokiais žo
džiais aprauda savo likimą, kreipdamasi į mirusią motiną:

Nepalllt, molule 
Alano mylimiausia,
/f manęs, slralėlės,
Vargelio vargdienėlės,
Anl didelio vargelio,
Ani šilo svieielio —
Kaip pašauios anielės 
Ani gilaus ežerėlio,
Ani didelio vandenėlio.

f562J

Mirusiojo artimųjų gyvenimo sunkumas paprastai reiškia
mas didelio vargelio, sunkios dalelės įvaizdžiais, kurie kartais 
pereina į socialinius apibendrinimus ir atspindi apskritai sunkų 
liaudies gyvenimą klasinėje visuomenėje.

Apraudant mirusįjį, visada iškeliami tiktai gerieji jo būdo 
ir elgesio bruožai. Ryšiai tarp artimųjų, tarp šeimos narių yra 
tokie stiprūs, kad jie nenutrūksta net vienam iš jų mirus: moti
nos kapas lankomas dukterų, motina rūpinasi vaiko pomirtiniu
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gyvenimu ir pan. Raudose vaizduojami idealūs santykiai ne tik 
tarp tėvų ir vaikų, bet ir tarp vyro ir žmonos, tarp vaikų ir sene
lių, net tarp marčios ir anytos.

Išimtį sudaro jumoristinės raudos (583—586), kuriose, paro
dijuojant tradicinių raudų turinį ir stilių, kaip tik iškeliami nei
giami mirusiojo bruožai. Antai žmona tokioje raudoje pabrėžia 
savo vyro rūstumą (,,nerūpėjo man galvelė šukuoti,— tu man 
su savo nageliais iššukavai", 583). Apskritai į jumoristines rau
das reikia žiūrėti ne kaip į mirusiojo pajuokimą, bet kaip į pačių 
raudų, raudojimo būdo parodijavimą ir raudoti nemokančių 
žmonių pašiepimą.

Antrą stambią grupę sudaro vestuvių raudos, arba verkavi- 
mai. Jie buvo atliekami įvairiais vestuvių apeigų momentais 
nuo pirmojo vestuvių vakaro iki jaunosios išvažiavimo iš tėvų 
namų pas jaunąjį. Vestuvėse raudodavo tik jaunoji, daugiausia 
prieš pačias jungtuves. Jaunoji verkavimais atsisveikindavo 
rūtą (587—589), rūtų darželį (590), rūtų vainiką (593), raudoda
vo, kai tėvas ją privesdavo prie jaunikio (595), kai sveikindavo 
atvykusį jaunikį (596), kai eidavo važiuoti į jungtuves (598). 
Visų jaunosios verkavimų pagrindinė tema — mergautinių die
nų, nerūpestingos jaunystės, su kuria jaunoji skiriasi, apgailėji
mas, graudus atsisveikinimas su gimtaisiais namais bei giminė
mis, naujo gyvenimo jaunojo šalyje baimė.

Jaunosios verkavimai turiniu panašūs į jos dainuojamas 
vestuvines dainas. Žmonės ir daiktai, su kuriais jaunoji atsi
sveikina, vertinami taip, kaip ir dainose.

Forma bei poetine išraiška vestuvių verkavimai turi kai 
kurių bendrų bruožų su mirusiųjų garbstymo raudomis, tačiau 
yra žymiai trumpesni už jas. Be to, vestuvių verkavimuose nėra 
daugelio tradicinių formulių bei posakių, vartojamų mirusiųjų 
garbstymo raudose. Juose nėra ir tų meninių įvaizdžių, kurie 
kyla iš laidotuvių raudų turinio ir yra susiję su mirusiojo gaile
siu bei atspindi skausmą, jo netekus.

Naujas etapas raudų gyvavime yra hitlerinės okupacijos 
metai. Šiuo laikotarpiu raudos vėl atgijo ir buvo panaudotos 
antifašistinėms, prieš okupantus nukreiptoms nuotaikoms reikš
ti (611—613).

Hitlerinės okupacijos metų raudos yra susijusios su konkre
čiais įvykiais ir atspindi okupantų siautėjimą, jų žiaurumus. 
Jose mažiau apibendrinamųjų momentų, kaip, pavyzdžiui, seno
siose laidotuvių raudose. Antai raudas ,,Dukrele mylimiausia" 
(611) ir ,,Ant didžio dvarelio" (612) Rožė Sabaliauskienė rau
dojo, vežant hitlerininkams jos dukterį prievartos darbams į Vo
kietiją ir ją išvežus. Rauda ,,Sūneli mano brangiausias" (613) 
motina apraudojo sūnų, hitlerininkų varomą į kalėjimą. Pana-
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šios yra taip pat Pirčiupio tragedijos aukų apraudojimo rau
dos (579).

Hitlerinės okupacijos laikų raudos iš vienos pusės rodo, 
kaip tvirtai siejasi su gyvenimu net toks savo ištakomis senas 
apeiginės tautosakos žanras, koks yra raudos, o iš kitos pusės — 
leidžia geriau suprasti jų gyvavimo sąlygas.

Glaudžiai susijusios su tikrove ir kitos raudos, pavyzdžiui, 
rauda dėl blogų metų (605), ganymo rauda, raudama mergaitės 
(606), kareiviavimo raudos (607—610). Pastarosios raudos liudi
ja ne tik sunkų paprastų žmonių gyvenimą išnaudotojiškos 
santvarkos laikais, bet ir antikarines liaudies nuotaikas, prisiri
šimą prie gimtųjų namų.

*

Dviejuose pirmuosiuose ,,Lietuvių tautosakos" tomuose iš
spausdintos dainos ir raudos sudaro visumą dainuojamosios 
mūsų liaudies poetinės kūrybos, skelbiamos šiame penkiatomyje 
leidinyje. Mokslinė dainų klasifikacija, kurios pagrindu sutvar
kyti šie du tomai, leido pilniau, negu bet kuriame kitame anks
tesniame leidinyje, atskleisti liaudies dainų idėjinę ir meninę 
vertę. Šalia senųjų, tradicinių liaudies dainų, kokios yra, pa
vyzdžiui, darbo, vestuvinės, meilės dainos, čia pirmą kartą taip 
gausiai pateikiamos socialinio protesto, revoliucinės, emigran
tų, literatūrinės kilmės, tarybinės dainos. Tai žymiai keičia 
supratimą apie lietuvių liaudies dainas, jų idėjinį turinį ir vaid
menį gyvenime. Liaudies daina čia akivaizdžiai iškyla ne tik 
kaip didžiulė meninė vertybė, bet ir kaip galingas visuomeni
nis veiksnys.

Liaudies dainų vertę bei reikšmę rodo ne tik jų įtaka mūsų 
liaudies gyvenimui praeityje, lietuvių literatūrai ir iš viso kul
tūrai feodalizmo bei kapitalizmo laikais, bet ir tai, kad jos yra 
neišsenkamas šaltinis poezijai, muzikai, teatrui ir kitoms meno 
šakoms turtinti, socialistinei kultūrai ugdyti.

AMBRAZ/FJUS JONYNAS













PAS MOČIUTĘ AUGAU

Pas močiutę augau, 
Valelę turėjau,
Pas močiutę augau, 
Valelę turėjau,—
Kas rytelis vakarėlis 
Darželėlin ėjau,
Kas rytelis vakarėlis 
Darželėlin ėjau.

Į darželį ėjau,
Rūtyteles skyniau,
Į darželį ėjau,
Rūty teles skyniau,— 
Prisiskynus rūtytėlių, 
Vainikėlį pyniau, 
Prisiskynus rūtytėlių, 
Vainikėlį pyniau.

Vainikėlį pyniau,
Ant galvelės dėjau, 
Vainikėlį pyniau,
Ant galvelės dėjau,— 
Užsidėjus ant galvelės, 
Į kiemelį ėjau, 
Užsidėjus ant galvelės, 
Į kiemelį ėjau.



*2

OI, KAI MES BUVOM

Oi, kai mes buvom 
Dvi seserėlės,
Dvi seserėlės 
Pas motinėlę,

Girdim mes — kalba 
Tas šienpiovėlis, 
Kad mes numindėm 
Žalią žolelę,

Oi, kai mes ėjom 
Per lygų lauką, 
Per lygų lauką, 
Pro artojėlį,

Kad mes numindėm 
Žalią žolelę,
O jis nulaužė 
Plieno dalgelę.

Girdim mes — kalba 
Tas artojėlis,
Ką mes pabaidėm 
Palšus jautelius,

Oi, kai mes buvom 
Dvi seserėlės,
Dvi seserėlės 
Pas motinėlę,

Ką mes pabaidėm 
Palšus jautelius,
O jis nulaužė 
Naują žagrelę.

Oi, kai mes ėjom 
Per didį dvarą, 
Per didį dvarą, 
Pro jaunimėlį,

Oi, kai mes buvom 
Dvi seserėlės,
Dvi seserėlės 
Pas motinėlę,

Girdim mes — kalba 
Tas jaunimėlis:
Oi, kol mes tokios 
Gražios raudonos,

Oi, kai mes ėjom 
Per žalią lanką, 
Per žalią lanką, 
Pro šienpiovėlį,

Oi, tol mes tokios 
Gražios raudonos, 
Kad mus motulė 
Mažas mylėjo,

Kad mus motulė 
Mažas mylėjo, 
Vyneliu prausė, 
Silkeliu šluostė.
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3

AUGIN MOČIUTĖ DVI DUKTERĖLES

Augin močiutė dvi dukterėles,— 
Abidvi gražios ant veidužėlio.

Abidvi gražios ant veidužėlio,
Abi patogios ant liemenėlio.

Vai tu, sesele, vai tu, jaunoji,
Kalba, sesele, mūs kaimynėliai,

Kalba, sesele, mūs kaimynėliai,
Kad mudvi neinam į jaunimėlį.

Kai mes nueisim į jaunimėlį,
Mes išsirinksim po bernužėlį,—

Abidvi gražios ant veidužėlio,
Abi patogios ant liemenėlio,—

Nei pijokėlius, nei laidokėlius — 
Tėvelio sūnelius darbininkėlius.

*4

GRAŽU ŽALIUOTI ŽALIOM RŪTELĖM

Gražu žaliuoti žaliom rūtelėm, 
Linksma dainuoti jaunom mergelėm, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia,
Linksma dainuoti jaunom mergelėm.

Gražu žaliuoti prie darželėliui, 
Linksma dainuoti prie motinėlei,
Oi lylia lylia, oi lylia lylia,
Linksma dainuoti prie motinėlei.
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Rankelės baltos, pirštai žieduoti, 
Plaukai geltoni ir sušukuoti,
Oi lylia lylia, oi lylia lylia,
Plaukai geltoni ir sušukuoti.

Nei rūpi kalniai, nei sermėgėlė,
Nei spaudžia vargai, nei klapatėliai, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia,
Nei spaudžia vargai, nei klapatėliai.

5

TU, EGLUTE, TU, ŽALIOJI

— Tu, eglute, tu, žalioji, 
Tu, eglute, tu, žalioji,
Dėl ko žiemą nežaliuoji,
Dėl ko žiemą nežaliuoji?

— Aš žaliuosiu vasarėlę,
Aš žaliuosiu vasarėlę
Į tą patį gražumėlį,
Į tą patį gražumėlį.

— Tu, mergele, tu, jaunoji, 
Tu, mergele, tu, jaunoji, 
Kodėl žiemą nedainuoji, 
Kodėl žiemą nedainuoji?

— Aš dainuosiu vasarėlę, 
Aš dainuosiu vasarėlę
Į tą patį gražumėlį,
Į tą patį gražumėlį.
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*6

V E R K IA  MERGELĖ

Verkia mergelė, 
Verkia jaunoji,
Kad neaptvertas 
Naujas darželis,
Kad neaptvertas 
Naujas darželis,

Kad neaptvertas 
Naujas darželis,
Kad nepasėtos 
Žalios rūtelės,
Kad nepasėtos 
Žalios rūtelės.

— Neverk, mergele, 
Neverk, jaunoji:
Aš tau aptversiu 
Naują darželį,
Aš tau aptversiu 
Naują darželį,

Aš tau aptversiu 
Naują darželį,
Tu pasisėsi 
Žalių rūtelių,
Tu pasisėsi 
Žalių rūtelių,

Tu pasisėsi 
Žalių rūtelių,
Tu nusipinsi 
Sau vainikėlį,
Tu nusipinsi 
Sau vainikėlį.

Jaunas bernelis 
Darželį tvėrė, 
Jauna mergelė 
Rūteles sėjo, 
Jauna mergelė 
Rūteles sėjo,

O pasisėjus 
Apsir avėjo 
Ir nusipynė 
Sau vainikėlį, 
Ir nusipynė 
Sau vainikėlį.
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7

P A S A K Y K , MERGELĖ

— Pasakyk, mergelė, 
Darželio rūtelė,
Kas gražiai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę,
Kas gražiai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę?

— Ne mergelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas gražiai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę,
Kas gražiai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę,—

Girelėj eglelė,
Daržely rūtelė 
Tai gražiai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę,
Tai gražiai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę.

— Pasakyk, mergelė, 
Pasakyk, jaunoji,
Kas yra meilesnio
Ir už motinėlę,
Kas yra meilesnio 
Ir už motinėlę?

— Ne mergelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas yra meilesnio
Ir už motinėlę,
Kas yra meilesnio 
Ir už motinėlę,—

Prisėdo bernelis 
Prie mano šalelės — 
Tai yra meilesnis 
Ir už motinėlę,
Tai yra meilesnis 
Ir už motinėlę.

— Pasakyk, mergelė, 
Pasakyk, jaunoji,
Kas yra šaltesnis
Ir už akmenėlį,
Kas yra šaltesnis 
Ir už akmenėlį?

— Ne mergelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas yra šaltesnis
Ir už akmenėlį,
Kas yra šaltesnis 
Ir už akmenėlį,—

Prisėdo našlelis 
Prie mano šalelės — 
Tai yra šaltesnis 
Ir už akmenėlį,
Tai yra šaltesnis 
Ir už akmenėlį.

— Pasakyk, mergelė, 
Pasakyk, jaunoji,
Kas yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę, 
Kas yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę?
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— Ne mergelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę, 
Kas yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę,—

Žalioji rūtelė,
Rūtų vainikėlis — 
Tai yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę, 
Tai yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę.

*8

MERGELE MANO

— Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Užminsiu tau mįslelę, 
Užminsiu tau mįslelę.

O jei atminsi 
Mano mįslelę,
Tai būsi mano miela, 
Tai būsi mano miela.

Oi, kas girelėj,
Oi, kas žaliojoj,
Yr juodas nejuodytas, 
Yr juodas ne juodytas?

— Juodas kranklelis, 
Girios paukštelis,
Yr juodas nejuodytas, 
Yr juodas nejuodytas.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Užminsiu tau ir antrą, 
Užminsiu tau ir antrą:

Oi, kas ant marių,
Kas ant mėlynų,
Yr baltas nebaltytas,
Yr baltas nebaltytas?

— Balta gulbelė,
Marių paukštelė,
Yr balta nebaltyta,
Yr balta nebaltyta.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano,
Užminsiu tau ir trečią, 
Užminsiu tau ir trečią:

Oi, kas laukely,
Oi, kas lygiame,
Yr margas nemargytas, 
Yr margas nemargytas?

— Margas genelis, 
Laukų paukštelis,
Yr margas nemargytas, 
Yr margas nemargytas.



Pašalo pušelė, 
Pašalo eglelė — 
Dar nepašalo 
Daržely rūtelė.

PASALO PUŠELĖ

Pašalo pušelė,
Pašalo eglelė —
Dar nepašalo 
Darže rūtelė.

Ne panytė būčia, 
Kad nežinočia,
Ko man reikia 
Prie jaunų dienelių:

Rūtų vainikėlio, 
Aukso galionėlio,— 
Tai man reikia 
Prie jaunų dienelių.

Ne bernelis būčia, 
Kad nežinočia,
Ko man reikia 
Prie jaunų dienelių:

Bėro žirgelio,
Dymo balnelio,— 
Tai man reikia 
Prie jaunų dienelių.

10

EI, NEDUOK, DIEVAI

Ei, neduok, dievai, 
Laimužei lemti 
Tam pačiam kieme 
Mergelei augti, 
Tam pačiam kieme 
Mergelei augti.

Aš nepaspėsiu 
Žirgelį šerti,
Zėdną dienelę 
Linksmai jodyti, 
Zėdną dienelę 
Linksmai jodyti.

O tai duok, dievai, 
Laimužei lemti 
Bent per mylelę 
Mergytei augti, 
Bent per mylelę 
Mergytei augti.

Tai aš paspėsiu 
Žirgelį šerti,
Kas nedėlėlę 
Muštrai jodyti,
Kas nedėlėlę 
Muštrai jodyti.
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Ei, neduok, dievai, 
Laimužei lemti 
Tam pačiam kieme 
Bernyčiui augti, 
Tam pačiam kieme 
Bernyčiui augti.

Aš nepaspėsiu 
Žlugtelį skalbti, 
Žėdną dienelę 
Baltai vaikščioti, 
Zėdną dienelę 
Baltai vaikščioti.

O tai duok, dievai, 
Laimužei lemti 
Bent per mylelę 
Bernyčiui augti, 
Bent per mylelę 
Bernyčiui augti.

Tai aš paspėsiu 
Žlugtelį skalbti, 
Kas nedėlėlę 
Baltai vaikščioti, 
Kas nedėlėlę 
Baltai vaikščioti.

H

AUGO SODE KLEVELIS

Augo sode klevelis,
Augo sode žaliasai,
Po tuo klevu, po žaliuoju, 
Gul bernelis jaunasai.

Pučia vėjas iš rytų,
Pučia vėjas vakarų,— 
Pūsk, vėjeli, pamažėlio, 
Nepajudink klevelio!

Ir nupūtė vėjelis,
Pajudino klevelį,
Pajudino klevo šakas, 
Pabudino bernelį.

Augo darže rūtelė, 
Augo darže žalioji,
Po ta rūtele, po žaliąja, 
Gul mergelė jaunoji.

Pučia vėjas iš rytų, 
Pučia vėjas vakarų,— 
Pūsk, vėjeli, pamažėlio. 
Nepajudink rūtelės!

Ir papūtė vėjelis, 
Pajudino rūtelę, 
Pajudino rūtos šakas, 
Pabudino mergelę.

07
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TU, VYŠNELE, AUKI AUKI

Tu, vyšnele, auki auki, 
Obelėle, dar palauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Obelėle, dar palauki.

Obelėle, dar palauki,
Sau žiedelius susikrauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Sau žiedelius susikrauki.

Kai bus gražūs žiedužėliai, 
Bus raudoni obuolėliai,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Bus raudoni obuolėliai.

Tu, mergele, auki auki, 
Seserėle, dar palauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Seserėle, dar palauki.

Seserėle, dar palauki,
Sau šarvelį susikrauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Sau šarvelį susikrauki.

Kai bus didis šarvužėlis, 
Bus ir jaunas bernužėlis, 
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Bus ir jaunas bernužėlis.

Tu, kleveli, auki auki, 
Ąžuolėli, dar palauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Ąžuolėli, dar palauki.

Ąžuolėli, dar palauki,
Sau žiedelius susikrauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Sau žiedelius susikrauki.

Kai bus gražūs žiedužėliai, 
Bus ir gražios gilužėlės,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Bus ir gražios gilužėlės.

Tu, berneli, auki auki, 
Brolužėli, dar palauki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Brolužėli, dar palauki.

Brolužėli, dar palauki,
Sau žirgelį nusišerki,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Sau žirgelį nusišerki.

Kai bus gražus žirgužėlis, 
Bus ir jauna mergužėlė,
Oi lia, oi lia, oi ly lia lia, 
Bus ir jauna mergužėlė.
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TRYS ŠEŠTOKAI

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

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

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

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

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

Eidama šokti, 
Vainiką pynė, 
Perėjus šokus, 
Darže gulėjo.

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

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

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

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

Eidamas šokti, 
Žagružę taisė, 
Perėjęs šokęs, 
Laukužį arė.

Eidamas šokti, 
Pentinus šveitė, 
Perėjęs šokęs, 
Patvoriais šlaistos.
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DU BALANDŽIAI KLANE GĖRĖ

Du balandžiai klane gėrė, 
Begerdami sudūmojo,—
Ar mums gerti, ar negerti,
Ar sparnelius paplasnoti?
— Gerkim gerkim, baiandėii, 
Kai pagersma, paplasnosma.

Dvi bitelės medų nešė, 
Benešdamos sudūmojo,—
Ar mums nešti, ar nenešti,
Ar dobile pailsėti?
— Neškim neškim, bitelaite,
Kai parnešma, pailsėsma.

Du broleliai keliu jojo, 
Bejodami sudūmojo,—
Ar mums joti, ar ne joti,
Ar žirgelius nubalnoti?
— Jokim jokim, brolelaiti,
Kai parjosma, nubalnosma.

Dvi seselės drobes audė, 
Beausdamos sudūmojo,—
Ar mums austi, ar neaušti,
Ar neaudus pailsėti?
— Auskim auskim, seserėle,
Kai išausma, pailsėsma.

Dvi seselės suknias siuvo, 
Besiūdamos sudūmojo,—
Ar mums siūti, ar nesiūti,
Ar nesiūtas dovanoti?
— Siūkim siūkim, seserėle,
Kai pasiūsma, dovanosma.
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AUGIN TĖVAS SŪNELĮ

*1S

Augin tėvas sūnelį, 
Šėrė bėrą žirgelį,— 
Niekas nežinojo,
Ką jis sudūmojo, 
Niekas nežinojo,
Ką jis sudūmojo.

Siuntė tėvas sūnelį, 
Mažuką nedidelį,
O kad jis nujotų 
Į Vilniaus miestelį, 
O kad jis nujotų 
Į Vilniaus miestelį.

Liepė tėvas sūneliui, 
Mažūkui nedideliui, 
O kad jis nupirktų 
Aukso pasagėles,
O kad jis nupirktų 
Aukso pasagėles.

Netropino sūnelis, 
Netropino keleliu — 
Pražudė žirgelį 
Ir tymo balnelį, 
Pražudė žirgelį 
Ir tymo balnelį.

Verkė mažas sūnelis, 
Mažukas nedidelis,
O kad jis neteko 
Bėrojo žirgelio,
O kad jis neteko 
Bėrojo žirgelio.

Siuntė motka dukrelę, 
Mažutę nedidelę,
O kad ji parneštų 
Marių vandenėlio,
O kad ji parneštų 
Marių vandenėlio.

Netropino dukrelė, 
Netropino keleliu — 
Nuskandino viedrelį 
Ant marių dugnelio, 
Nuskandino viedrelį 
Ant marių dugnelio.

Verkė jauna dukrelė, 
Mažutė nedidelė,
O kad ji neteko 
SidabTO viedrelio,
O kad ji neteko 
Sidabro viedrelio.
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AUGIN TĖVELIS DU SŪNUŽĖLIU

Augin tėvelis du sūnužėliu,
Du sūnužėliu kaip dobilėliu,
Du sūnužėliu kaip dobilėliu.

Jis augindamas ir mokindamas 
Abiem paskyrė po vyšnių sodą, 
Abiem paskyrė po vyšnių sodą,

O iš kraštelių žalios vyšnelės,
Po vidurėlį vis obelėlės,
Po vidurėlį vis obelėlės.

Aušta aušrelė pro vyšnių sodą,
Teka saulelė pro obelėles,
Teka saulelė pro obelėles,

Eina tėvelis per didį dvarą,
Per didį dvarą sūnelių keltų,
Per didį dvarą sūnelių keltų.
— Kelkit, sūneliai, kelkit, jaunieji,— 
Ar negirdėjot paukštelių čiulbant,
Ar negirdėjot paukštelių čiulbant?
— Kad ir girdėjom, ale nekėlėm: 
Nuo tėvužėlio garbės norėjom,
Nuo tėvužėlio garbės norėjom.

Augin močiutė dvi dukružėles,
Dvi dukružėles kaip lelijėles,
Dvi dukružėles kaip lelijėles.

Ji augindama ir mokindama 
Abiem paskyrė po rūtų daržą,
Abiem paskyrė po rūtų daržą.
O iš kraštelių žalios rūtelės,
Per vidurėlį vis lelijėlės,
Per vidurėlį vis lelijėlės.
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Aušta aušrelė per rūtų daržą,
Teka saulelė pro lelijėles,
Teka saulelė pro lelijėles.

Eina močiutė per rūtų daržą,
Per rūtų daržą dukrelių keltų,
Per rūtų daržą dukrelių keltų.

— Kelkit, dukrelės, kelkit, jaunosios,— 
Ar negirdėjot gaidelių giedant,
Ar negirdėjot gaidelių giedant?

— Kad ir girdėjom, ale nekėlėm:
Nuo motinėlės garbės norėjom,
Nuo motinėlės garbės norėjom.

17

OI, TURIU TURIU

Oi, turiu turiu 
Vieną sūnelį, 
Išleidžiau leidžiau 
Sodo sodinti.
Pagal kraštelį 
Vyšnias sodino,
O per vidurėlį 
Obelėles,
Pagal kraštelį 
Vyšnios žydėjo,
O per vidurėlį 
Obelėlės.

Duok, dieve, giedrią 
Vasaros dieną,
Kad gražiai žydėtų 
Brolelio sodelis.

Ei, turiu turiu 
Vieną dukrelę, 
Išleidžiau leidžiau 
Daržo sodinti.

Pagal kraštelį 
Rūtas sodino,
O per vidurėlį 
Lelijėles.

Duok, dieve, giedrią 
Giedrią dienelę,
Kad gražiai žydėtų 
Dukrelės darželis.

Oi, kaip gražiai žydi 
Dukrelės darželis, 
Dukrelės darželis 
Ir lelijėlės.
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NUKELIAUS!, SŪNELI

— Nukeliausi, sūneli,
Su pusantro stundelio 
Šimtą mylelių?
— Nukeliaučiau, tėveli,
Su pusantro stundelio 
Šimtą mylelių —

Pails bėri žirgeliai,
Parvirs karietėlė,— 
Neištrivosiu,
Pails bėri žirgeliai,
Parvirs karietėlė,— 
Neištrivosiu.

— Ar išausi, dukrele,
Su pusantro stundelio 
Šimtą mastelių?
— Tai išausčiau, močiute, 
Su pusantro stundelio 
Šimtą mastelių —

Nutruks šilkų nytelės, 
Išlinks lendrės skietelis,— 
Nedatrivos,
Nutruks šilkų nytelės, 
Išlinks lendrės skietelis,— 
Nedatrivos.

— Ar pasėsi, mergele,
Šią vasarą rūteles,
Ar pasėsi?
— Tai pasėčiau, berneli, 
Šią vasarą rūteles,
Tai pasėčiau —

Maži mano broleliai —
Nėr kam ūžt vert darželio, 
Nėr kam užtvert,
Maži mano broleliai —
Nėr kam užtvert darželio, 
Nėr kam užtvert.

— Ar nupinsi, mergele, 
Rudenį vainikėlį,
Ar nupinsi?
— Tai nupinčiau, berneli, 
Rūtelių vainikėlį
Šį rudenį —

Mažos mano seselės —
Nėr kam suskint rūtelių, 
Nėr kam suskint,
Mažos mano seselės —
Nėr kam suskint rūtelių, 
Nėr kam suskint.

— Ar nušersi, berneli,
Šį rudenį žirgelį,
Ar nušersi?
— Tai nušerčiau, sesele,
Šį rudenį žirgelį,
Tai nušerčiau —

Jei aš jočiau pas mergelę, 
Baltą gražią lelijėlę,
Tai nušerčiau,
Jei aš jočiau pas mergelę, 
Baltą gražią lelijėlę,
Tai nušerčiau.
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AŠ MIEGO MIEGO, MIEGELIO

Aš miego miego, miegelio, 
Aš miego miego, miegelio, 
Aš ne miegelio mergelė,
Aš ne miegelio mergelė.

O tegu miega vienturtė,
O tegu miega vienturtė, 
Vienturtė tėvo dukrelė, 
Vienturtė tėvo dukrelė,

Kuri ant miego užaugus, 
Kuri ant miego užaugus, 
Sunkių darbelių nedirbus, 
Sunkių darbelių nedirbus,

Sunkių darbelių nedirbus, 
Sunkių darbelių nedirbus, 
Lankoj šienelio negrėbus, 
Lankoj šienelio negrėbus,

Lankoj šienelio negrėbus, 
Lankoj šienelio negrėbus, 
Kalne rugelių nepiovus, 
Kalne rugelių nepiovus,

Kalne rugelių nepiovus, 
Kalne rugelių nepiovus, 
Lauke linelių nerovus,
Lauke linelių nerovus.
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VAI, NORIU NORIU MIEGELIO

Vai, noriu noriu miegelio, 
Ne taip miegelio — bernelio, 
Ne taip miegelio — bernelio,

Ne taip miegelio — bernelio, 
Vienaturtėlio sūnelio, 
Vienaturtėlio sūnelio,

Katras valelėj augintas,
Ant baltų rankų nešiotas, 
Ant baltų rankų nešiotas,

Ant baltų rankų nešiotas, 
Prie zerkolėlio šokintas,
Prie zerkolėlio šokintas,

Prie zerkolėlio šokintas, 
Aukso obuoliu bovintas, 
Aukso obuoliu bovintas.

Kur tiktai vienas sūnelis,
Tai ten tik viena stonelė,
Tai ten tik viena stonelė,

Tai ten tik viena stonelė,
Ir toj nepilna žirgelių,
Ir toj nepilna žirgelių.

Kur penki šeši sūneliai,
Ten penkios šešios stonelės, 
Ten penkios šešios stonelės,

Ten penkios šešios stonelės, 
Ir visos pilnos žirgelių,
Ir visos pilnos žirgelių.

Vai, noriu noriu miegelio,
Ne tiek miegelio — mergelės. 
Ne tiek miegelio — mergelės,

Ne tiek miegelio — mergelės, 
Vienaturtėlės dukrelės, 
Vienaturtėlės dukrelės,

Katra valelėj auginta,
Ant baltų rankų nešiota,
Ant baltų rankų nešiota,

Ant baltų rankų nešiota,
Prie zerkolėlio šokinta,
Prie zerkolėlio šokinta,

Prie zerkolėlio šokinta,
Aukso obuoliu bovinta, 
Aukso obuoliu bovinta.

Kur tiktai viena dukrelė,
Tai ten tik viena skrynelė, 
Tai ten tik viena skrynelė,

Tai ten tik viena skrynelė,
Ir toj nepilna drobelių,
Ir toj nepilna drobelių.

Kur penkios šešios dukrelės, 
Ten penkios šešios skrynelės, 
Ten penkios šešios skrynelės,

Ten penkios šešios skrynelės. 
Ir visos pilnos drobelių,
Ir visos pilnos drobelių.
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OI, TEKA TEKA

i i

Oi, teka teka,
Saulytė teka,
Oi, teka teka,
Saulytė teka 
Kas nedėlios rytelį 
Pro stiklinį langelį,
Kas nedėlios rytelį 
Pro stiklinį langelį.

Oi, barė barė 
Mane močiutė,
Oi, barė barė 
Mane senutė 
Kas nedėlios rytelį 
Prie šeimynos akelių, 
Kas nedėlios rytelį 
Prie šeimynos akelių.

Bark mane vieną 
Nors kožną dieną,
Bark mane vieną 
Nors kožną dieną 
Žaliam rūtų daržely, 
Kad girdėtų rūtelės, 
Žaliam rūtų daržely, 
Kad girdėtų rūtelės.

Oi, džiūsta džiūsta 
Žalios rūtelės,
Oi, džiūsta džiūsta 
Žalios rūtelės 
Iš pačių pašaknėlių 
Nuo graudžių ašarėlių, 
Iš pačių pašaknėlių 
Nuo graudžių ašarėlių.

Oi, teka teka,
Saulytė teka,
Oi, teka teka,
Saulytė teka 
Kas nedėlios rytelį 
Pro stiklinį langelį,
Kas nedėlios rytelį 
Pro stiklinį langelį.

Oi, barė barė 
Mane tėvelis,
Oi, barė barė 
Mane senasis 
Kas nedėlios rytelį 
Prie šeimynos akelių, 
Kas nedėlios rytelį 
Prie šeimynos akelių.

Bark mane vieną 
Nors katrą dieną,
Bark mane vieną 
Nors katrą dieną 
Žirgelių stoinelėj,
Kad girdėtų žirgeliai, 
Žirgelių stoinelėj,
Kad girdėtų žirgeliai.

Oi, džiūsta lysta 
Mano žirgeliai,
Oi, džiūsta lysta 
Mano žirgeliai 
Iš pačių panagėlių 
Nuo graudžių ašarėlių, 
Iš pačių panagėlių 
Nuo graudžių ašarėlių.
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ŠERK, TEVELI, MAN ŽIRGELĮ

Šerk, tėveli, man žirgelį, 
Kad ir mažą, bile gražų, 
Kad ir mažą, bile gražų.

Josiu josiu jomarkėlin, 
Nusipirksiu kančiukėlį, 
Nusipirksiu kančiukėlį —

Šimtu vytą, šimtu pintą, 
Trečiu šimtu pavijotą, 
Trečiu šimtu pavijotą.

Išmokysiu žirgužėlį 
Aukštai šokti, giliai plaukti, 
Aukštai šokti, giliai plaukti,

Aukštai šokti, giliai plaukti, 
Jomarkėly garsiai žvengti, 
Jomarkėly garsiai žvengti.

23

AN ANT KALNO, ANT KALNELIO

An ant kalno, ant kalnelio 
Putinėlis pražydėjo.

Eisim, broliai ir seselės, 
Putinėlio pažiūrėti.

Susiskinsim po lapelį, 
Sudūmosim po durnelę,

Sudūmosim po durnelę, 
Surašysim po raštelį,

Surašysim po raštelį, 
Nusiųsdinsim pas tėvelį,

Nusiųsdinsim pas tėvelį, 
Kad nušertų po žirgelį,

Kad nušertų po žirgelį,
Po žirgelį juodbėrėlį,

Po žirgelį juodbėrėlį 
Mums nujoti pas mergelę.
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AŠ AUGAU PAS TĖVELĮ

Aš augau pas tėvelį,
Pas senąjį širdelę.
Ak, tu patsai žinojai, 
Mano senas tėveli, 
Nedykai aš tau dirbau,— 
Duok man bėrą žirgelį.

Aš savo žirgužėlį,
Aš savo juodbėrėlį 
Naujoj stainioj statysiu, 
Vis abrakėliu šersiu,
Vis grynu abrakėliu,
Vis grynu abrakėliu.

Kad sėdau į žirgelį,
Kad stojau į kilpelę,— 
Per dvaružį jodamas, 
Kepuružę keldamas, 
Tėveliui dėkavojau, 
Tėveliui dėkavojau.

Kad jojau per laukelį, 
Per tėvelio pošnelę,— 
Abi šąli kelelio 
Žydi žali žiedeliai,—
Aš jaunas gėrėjausi,
Aš jaunas gėrėjausi.

Kad prijojau dvaružį — 
Užkabintos gaselės; 
Išsitraukiau plintelę, 
Kad šoviau į mūrelį,— 
Atrakino gaselę, 
Atrakino gaselę.

Kad jojau per miestelį, 
Per akmenų brukelį,— 
Ugnužė kibirkštavo 
Iš plieno patkavėlių 
Mano bėro žirgelio, 
Mano bėro žirgelio.

Prijojau jomarkėlį,
Tą didį jomarkėlį,— 
Tai garsiai nusižvengė 
Mano bėras žirgelis 
Ant viso jomarkėlio, 
Ant viso jomarkėlio.

Žiūri ponai bajorai 
Mano bėro žirgelio, 
Aplinkui vaikštinėja, 
Po šimtą siūlinėja,— 
Ko aš patsai norėjau, 
Ko aš patsai norėjau.
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ZAUOJ GIRELĖJ

Žalioj girelėj, 
Lygioj lankelėj, 
Šyvas žirgelis 
Nenustovėjo, 
Šyvas žirgelis 
Nenustovėjo.

Vai, ir paklausė 
Pas juodbėrėlį:
— Vai, ko taip mandras, 
Ko šokinėji,
Vai, ko taip mandras,
Ko šokinėji:

Šyvas žirgelis 
Nenustovėjo, 
Jaunas bernelis 
Nenuturėjo, 
Jaunas bernelis 
Nenuturėjo.

Ar ką ateina 
Pavasarėlis, 
Leis tave bėrą 
Po pūdymėlį, 
Leis tave bėrą 
Po pūdymėlį?

*26

OI, KAI MES IR AUGOM

Oi, kai mes ir augom, 
Du jauni broleliai, 
Abudu neženoti, 
Abudu neženoti,

Oi, mes nusipirkom 
Po šilko kančiuką,— 
Abudu šilkinėliai, 
Abudu šilkinėliai.

Oi, mes nusišėrėm 
Po ristą žirgelį,— 
Abudu juodbėrėlius, 
Abudu juodbėrėlius.

Oi, kai mudu jojom 
Viešu vieškelėliu, 
Vieškelėlis dundėjo, 
Žemelė sudrebėjo.

Oi, mes nusipirkom 
Po tymo balnelį,— 
Abudu tymuonėliai, 
Abudu tymuonėliai.

Oi, kai mudu jojom 
Per žalią girelę, 
Girelė suskambėjo, 
Lapeliai sumirgėjo.

80



Oi, kai mudu jojom 
Per didį kiemelį, 
Daineles dainuodami, 
Mergeles dabodami.

Žydi obelėlė 
Raudonu žiedeliu, 
Žydi mano mergelė 
Pas mielą motinėlę.

Nukris žiedelėliai, 
Užaugs obuolėliai, 
Nublės mano mergelės 
Skaistumėlis veidelių.

27

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ

Šėriau žirgelį 
Per du meteliu, 
Auginau mergelę 
Per du laukeliu.

Šėriau žirgelį,
Kad gražus būtų, 
Auginau mergelę, 
Kad mano būtų.

Šėriau žirgelį 
Dėl gražumėlio, 
Auginau mergelę 
Dėl razumėlio.
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AŠ TURĖJAU BROLUŽĖLĮ

Aš turėjau brolužėlį, 
Mažą nedidelį,
Nors jis mažas nedidelis, 
Bet jis išmintingas.

Brangių rūbų nenešiojo, 
Prastais nevilkėjo,
Kai įsėdo šyvan žirgan, 
Su žirgu kalbėjo.

Kai išjojo ant kelelio, 
Kelelis dundėjo,
Kur pakliudė akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

Kur pakliudė akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo,
Kai dajojo žalią girią, 
Girelė skambėjo.

*29

OI, KO ŽVENGI, ŽIRGELI

— Oi, ko žvengi, žirgeli, 
Oi, ko žvengi, berašai,
Oi, ko žvengi, žirgeli,
Iš stainelės vedamas,
Oi, ko žvengi, žirgeli,
Iš stainelės vedamas?

Ar tau gaila avižų,
Ar baltųjų dobilų,
Ar tau gaila srovės upių, 
Ar šaltinio vandenų,
Ar tau gaila srovės upių, 
Ar šaltinio vandenų?

— Nei man gaila avižų, 
Nei baltųjų dobilų,
Tik man gaila srovės upių 
Ir šaltinio vandenų,
Tik man gaila srovės upių 
Ir šaltinio vandenų.
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KO TU ŽVENGI, ŽIRGELI

— Ko tu žvengi, žirgeli,
Ko žvengi, juodbėrėli:
Ar tu nori žalio šieno,
Ar baltų dobilėlių,
Ar tu nori žalio šieno,
Ar baltų dobilėlių?

— Nei aš noriu žalio šieno, 
Nei baltų dobilėlių,
Tik man rūpi tas kelelis 
Pas jaunąją panelę,
Tik man rūpi tas kelelis 
Pas jaunąją panelę.

Ir atjoja bernelis 
Per lygiuosius laukelius, 
Ir pririšo juodbėrėlį 
Prie rūtelių darželio,
Ir pririšo juodbėrėlį 
Prie rūtelių darželio.

Ir išeina mergelė 
Iš rūtelių darželio, 
Klausinėjo juodbėrėlį, 
Koks notūras bernelio, 
Klausinėjo juodbėrėlį, 
Koks notūras bernelio.

— Kad galėčia kalbėti, 
Daug turėčia sakyti:
Kai nujoja karčiamėlėn — 
Per naktelę ulioja,
Kai nujoja karčiamėlėn — 
Per naktelę ulioja.

31

TU, ŽIRGELI MANO

— Tu, žirgeli mano, 
Bėrukėli mano,
Ar aš tau jau sunkus,
Ar kelelis klampus?

— Nei jau tu man sunkus, 
Nei kelelis klampus,
Tiktai jau man sunkus 
Vidurys naktelės:

Pats svirnely būni, 
Man prie tvorai turi, 
Tau sviestas sūrelis,
O man botagėlis.

Tau vynas medutis, 
Man skaudrus lietutis, 
Man buinūs vėjeliai, 
Tau meilūs žodeliai.
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EI, GAUDĖ GAUDĖ

Ei, gaudė gaudė 
Brolis bėrą žirgelį,
Ei, gaudė gaudė 
Brolis bėrą žirgelį,
Jis nesugavo,—
Tai labai graudžiai verkė, 
Jis nesugavo,—
Tai labai graudžiai verkė.

Su avižužėlėms 
Žirgužėlį sugavo,
Su avižužėlėms 
Žirgužėlį sugąvo,
Su laužtinužėlėms 
Zirgužį pažabojo,
Su laužtinužėlėms 
Zirgužį pažabojo.

— Ei žirgai žirgeli,
Tu mano juodbėrėli,
Ei žirgai žirgeli,
Tu mano juodbėrėli,
Ar aš tau sunkus,
Ar mano parėdėlis,
Ar aš tau sunkus,
Ar mano parėdėlis?

— Nei tu man sunkus, 
Nei tavo parėdėlis,
Nei tu man sunkus, 
Nei tavo parėdėlis,
O tai man sunkus 
Lendrinis kančiukėlis,
O tai man sunkus 
Lendrinis kančiukėlis.

O tai man sunkus 
Lendrinis kančiukėlis,
O tai man sunkus 
Lendrinis kančiukėlis,
O tai man dargūs 
Aukselio pentinėliai,
O tai man dargūs 
Aukselio pentinėliai.

Uošvužei einant — 
Kančiukėliu sudrožei, 
Uošvužei einant — 
Kančiukėliu sudrožei, 
Mergužę pamatęs — 
Pentinėliais surėmei, 
Mergužę pamatęs — 
Pentinėliais surėmei.







*33

KADA NORIU — VERKIU

Kada noriu — verkiu, 
Kad noriu — dainuoju, 
Nuo sunkių darbelių 
Neišsivaduoju,
Nuo sunkių darbelių 
Neišsivaduoju.

Ilsta man rankelės 
Nuo sunkių darbelių, 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių kalbelių, 
Alpsta man širdelė 
Nuo rūsčių kalbelių.

Nedėlios rytelį 
Ėjau vandenėlio — 
Sutikau bernelį 
Šalia šaltinėlio,
Sutikau bernelį 
Šalia šaltinėlio.

— Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius, 
Pasilsėk, mergele, 
Paalsyk rankeles, 
Pasilsėk, mergele, 
Paalsyk rankeles.

— Dėkui tau, berneli, 
Už meilius žodelius — 
Tokių negirdėjau 
Nuo pat mažumėlės, 
Tokių negirdėjau 
Nuo pat mažumėlės.
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ANT KALNO GLUOSNIS

Ant kalno gluosnis,
Pakalnėj šulnys,
Ten stovėjo mergužėlė 
Pati sau viena,
Ten stovėjo mergužėlė 
Pati sau viena.

Jojo bernelis 
Žirgo girdyti:
— Palauk, sustok, mergužėle, 
Duok žirgui vandens,
Palauk, sustok, mergužėle, 
Duok žirgui vandens.

— Negaliu stovėt,
Su tavim kalbėt:
Šalta rasa, b aš basa —
Nušals kojelės,
Šalta rasa, o aš basa —
Nušals kojelės. *

*35

ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO

Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo,
Ant kalno karklai siūbavo, 
Pakalnėj vanduo liūliavo, 
Liūliavo, liūliavo,
Ant kalno karklai siūbavo, 
Pakalnėj vanduo liūliavo, 
Liūliavo, liūliavo.
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Tenai vaikščiojo mergelė, 
Tenai vaikščiojo mergelė, 
Ten vaikščiojo mergužėlė, 
Balta graži lelijėlė,
Lelija, lelija,
Ten vaikščiojo mergužėlė, 
Balta graži lelijėlė,
Lelija, lelija.

Štai ir atjojo bernelis,
Štai ir atjojo bernelis,
Štai atjojo bernužėlis,
Baltas gražus dobilėlis, 
Dobilas, dobilas,
Štai atjojo bernužėlis,
Baltas gražus dobilėlis, 
Dobilas, dobilas.

— Mergele mano jaunoji, 
Mergele mano jaunoji, 
Mergele mano jaunoji,
Kur šią naktelę nakvoji, 
Nakvoji, nakvoji,
Mergele mano jaunoji,
Kur šią naktelę nakvoji, 
Nakvoji, nakvoji?

— Aukštam tėvelio svirnely, 
Aukštam tėvelio svirnely, 
Aukštam tėvelio svirnely, 
Margoj močiutės lovelėj, 
Lovelėj, lovelėj,
Aukštam tėvelio svirnely, 
Margoj močiutės lovelėj, 
Lovelėj, lovelėj.
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ANKSTI RYTĄ KĖLIAU

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

Pr'ėjau ežerėlį,
Čystą vandenėlį — 
Randu randu bernužėlį 
Žirgelius begirdant, 
Randu randu bernužėlį 
Žirgelius begirdant.

— Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius,
Eikš padėki, mergužėle, 
Žirgelius girdyti,
Eikš padėki, mergužėle, 
Žirgelius girdyti.

Nestačiau viedrelių, 
Neguldžiau naštelių 
Nei padėjau bernužėliui 
Žirgelius girdyti,
Nei padėjau bernužėliui 
Žirgelius girdyti.

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

Seselė pamatė,
Motušei pasakė — 
Labai barė motušėlė 
Su berneliu kalbant, 
Labai barė motušėlė 
Su berneliu kalbant.

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

Pr'ėjau ežerėlį,
Čystą vandenėlį — 
Randu randu brolužėlį 
Žirgelius begirdant, 
Randu randu brolužėlį 
Žirgelius begirdant.

— Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius, 
Eikš padėki, seserėle, 
Žirgelius girdyti,
Eikš padėki, seserėle, 
Žirgelius girdyti.

Pastačiau viedrelius, 
Paguldžiau naštelius 
Ir padėjau brolužėliui 
Žirgelius girdyti,
Ir padėjau brolužėliui 
Žirgelius girdyti.
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Gan ilgai stovėjau,
Su juomi kalbėjau —
Ir pražydo vainikėlis 
Ant mano galvelės,
Ir pražydo vainikėlis 
Ant mano galvelės.

Seselė pamatė,
Motušei pasakė —
Labai džiaugės motušėlė 
Su broleliu kalbant, 
Labai džiaugės motušėlė 
Su broleliu kalbant.

*37

SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ

Siuntė mane motinėlė 
Į šaltinį vandenėlio.
Aš neklausiau motinėlės 
Ir nuėjau Dunojėlin.
Ten aš radau bernužėlį,
Baltą gražų dobilėlį,
Bėrus žirgus beganantį,
Šilkų pančius bevejantį.
— Ei mergele lelijėle,
Statyk viedrus ant žiegždrelės,
Statyk viedrus ant žiegždrelės, 
Naštokėlius ant nendrelės.
— Oi berneli dobilėli,
Bijau ilgai čion užtrukti.
— Kad mokėjai sudiluoti,
Tai mokėsi sumeluoti,—
Kad atlėkė žąsų pulkas 
Ir sudrumstė vandenėlį,
O jų juodam purvynėly 
Negalėjau praust burnelę,
Negalėjau praust burnelę, 
Sušukuot glodniai galvelę.
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*38

SIUNTĖ MOTULĖ

Siuntė motulė,
Siuntė senoji,
Siuntė mane motinėlė 
Upėn vandenėlio, 
Siuntė mane motinėlė 
Upėn vandenėlio.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano,
Ar negali pameluoti 
Senai motinėlei,
Ar negali pameluoti 
Senai motinėlei:

Oi, aš nuėjau 
Upėn vandenėlio,
Tai ten radau bernužėlį 
Žirgelį girdantį,
Tai ten radau bernužėlį 
Žirgelį girdantį.

Kad atlėkė gulbės 
Per jūres mareles 
Ir sudrumstė vandenėlį — 
Laukiau nusistojant,
Ir sudrumstė vandenėlį — 
Laukiau nusistojant.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano,
Ar negali man padėti 
Žirgelio girdyti,
Ar negali man padėti 
Žirgelio girdyti?

— Dukrele mano,
Jaunoji mano,
O kur tbuvai, dukre mano, 
Oi, kur vaikštinėjai,
O kur buvai, dukre mano, 
Oi, kur vaikštinėjai?

— Negaliu padėti,
Su tavim kalbėti: 
Bijau senai motinėlei 
Didžiai nusidėti,
Bijau senai motinėlei 
Didžiai nusidėti.

— Atlėkė gulbės 
Per jūres mareles 
Ir sudrumstė vandenėlį — 
Laukiau nusistojant,
Ir sudrumstė vandenėlį — 
Laukiau nusistojant.

— Penki broliukai, 
Imkit po rykštelę, 
Sugrasykit seserėlę, 
Kad daugiau netruktų, 
Sugrasykit seserėlę, 
Kad daugiau netruktų.
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O KAD AŠ AUGAU

O kad aš augau 
Pas močiakėlę,
Ji siuntė vakare 
Zlugtelio skalbti,
Ji siuntė vakare 
Zlugtelio skalbti.

Zlugtelį skalbiau 
Ir gailiai verkiau: 
Užkrito raselė 
Ant vainikėlio, 
Užkrito raselė 
Ant vainikėlio.

O ir atjoja 
Jaunas bernelis 
Per lygų laukelį 
Žirgelio girdyt,
Per lygų laukelį 
Žirgelio girdyt.

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Pagirdyk, mergele, 
Bėrą žirgelį, 
Pagirdyk, mergele, 
Bėrą žirgelį.

Mečiau žlugtelį — 
Ir į krantelį, 
Paėmiau žirgelį 
Už kamanėlių, 
Paėmiau žirgelį 
Už kamanėlių.

Žirgelis geria, 
Kojelėm kasa.
— Saugokis, mergele, 
Kad neužgautų, 
Saugokis, mergele, 
Kad neužgautų.

— Išsisaugojau 
Visų šalelių —
Nėr ko man saugotis 
Bėro žirgelio,
Nėr ko man saugotis 
Bėro žirgelio:

Aš užsidengsiu 
Šilkų skalele,
Aš nusilaidysiu 
Rūtų šakele,
Aš nusilaidysiu 
Rūtų šakele.

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano,
O kad tu neturi 
Senos močiutės,
Kas tave mokino 
Meiliai kalbėti?

— Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Vargelis mokino 
Meiliai kalbėti, 
Vargelis mokino 
Meiliai kalbėti.



*40

PRIEŠ KALNĄ BERŽAI

Prieš kalną beržai, 
Pakalnėj klevai,
Prieš kalną rugiai,
Pakalnėj kviečiai,—
Po mano tėvo vartų 
Prasided jūrės marės.

Ei, siuntė siuntė 
Mane motinėlė,
Ei, siuntė siuntė 
Mane motinėlė 
Liepinėlių šiūruoti 
Ant jūružių krantelių.
Tikt vos nuėjau,
Dar nešiūravau,
Tikt vos nuėjau,
Dar nešiūravau —
Atjojo jauns bernelis 
Ant juodbėro žirgelio.
— Ei bernyt bernyt, 
Bernyti mano,
Ei bernyt bernyt,
Bernyti mano,
Nekalbink ilgs kalbeles — 
Bars mane motinėlė:

,,Ant jūrų krantelių 
Kam ilgai buvai,
Ant jūrų krantelių 
Kam ilgai buvai,
Šiūruoti liepinėlių 
Kam ilgai užtrukai?"

— Sakyk motinėlei,
Sakyk sengalvėlei,
Sakyk motinėlei,
Sakyk sengalvėlei:
„Atlėkė narūnėliai, 
Sudrumstė vandenėlį —
Turėjau stovėti,
Turėjau lūkėti,
Turėjau stovėti,
Turėjau lūkėti,
Kol narūnėliai nulėkė,
Kol vandenėliai nusekė,—
Tada nušiūravau 
Baltai liepinėlius,
Tada nušiūravau 
Baltai liepinėlius 
Ir išdžiovinau 
Ant jūružių krantelių".

41

GERKIM, BROLIAI, ULIAVOKIM

Gerkim, broliai, uliavokim, 
Rytoj šventa — išmiegosim.
Rytoj šventa — išmiegosim, 
Kur ketinom, ten nujosim!

Vieškelaičiais pėkšti eisim, 
Nemunaičiais plaukte plauksim.
Ir priplaukėm aukštą kalną,
Po tuom kalnu — šaltinėlis.
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Po tuom kalnu — šaltinėlis, 
Trys mergelės žlugtą skalbia.
Ir atjoja trys berneliai,
Visi jauni kavalieriai.

— Padėk, dieve, mergužėlės, 
Balto žlugto skalbėjėlės.

Jau mergelės nusigando, 
Baltas rankas jau nuleido.

— Nebijokit, mergužėlės,
Mes jums nieko nedarysim.

Mes jums nieko nedarysim, 
Tik žiedelius numaustysim,

Tik žiedelius numaustysim, 
Kaspinėlius atsagysim,
Kaspinėlius atsagysim, 
Vainikėlius nuimdysim.

— Vai berneliai bernužėliai, 
Ką jūs veiksit žiedužėliais,
Ką jūs veiksit žiedužėliais 
Ir šilkelių kaspinėliais,

Ir šilkelių kaspinėliais,
Ir rūtelių vainikėliais?
— Iš aukselio žiedužėlių 
Bus žirgeliams patkavėlės,

Iš šilkelių kaspinėlių 
Bus žirgeliams kamanėlės,

Iš rūtelių vainikėlių 
Bus žirgeliams abrakėlio.

Mandras brolio žirgužėlis 
Nuo aukselio patkavėlių.

Nuo šilkelių kamanėlių,
Nuo rūtelių abrakėlio.

*42

U2 JŪRELIŲ, U2 MARELIŲ

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

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

Duok alučio, duok midučio, 
Tegu jos, nenakvos,
Per du lauku, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk,
Per du lauku, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk.
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43

2EMĖ KĖLĖ ŽOLĘ

Žemė kėlė žolę,
Žolė kėlė rasą,
Rasa kėlė patkavėlę, 
Patkava — žirgelį, 
Rasa kėlė patkavėlę, 
Patkava — žirgelį.

Žirgas kė!ė balną, 
Balnas kėlė raitą, 
Raitas kėlė kepurėlę 
Rūtų vainikėliui, 
Raitas kėlė kepurėlę 
Rūtų vainikėliui.

*44

BIJŪNĖLIS ŽALIAS

Bijūnėlis žalias,
Bijūnėlis gražus,
Bijūnėlio žali lapai, 
Raudoni žiedeliai, 
Bijūnėlio žali lapai, 
Raudoni žiedeliai.

Bijūnėlį lenkiau,
Gražius žiedus skyniau, 
Gražiais žiedais bijūnėlio 
Galvelę dabinau,
Gražiais žiedais bijūnėlio 
Galvelę dabinau.

Ėjau per dvarelį,
Pro vyšnių sodelį 
Ir sutikau bernužėlį 
Vyšnelių sodely,
Ir sutikau bernužėlį 
Vyšnelių sodely.

Bernužėlis jaunas, 
Bernužėlis gražus,
Kaip bijūno žiedužėliai 
Bernelio veideliai,
Kaip bijūno žiedužėliai 
Bernelio veideliai.

Ėjau per dvarelį,
Pro rūtų darželį 
Ir sutikau mergužėlę 
Rūtelių daržely,
Ir sutikau mergužėlę 
Rūtelių daržely.

Mergužėlė jauna, 
Mergužėlė graži,
Kaip radastos žiedužėliai 
Mergelės veideliai,
Kaip radastos žiedužėliai 
Mergelės veideliai.
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*4$

BERNELI ŠIOKIS

Alutį pirko,
Man jaunai davė, 
Mislijau — čėstavojo, 
Mislijau — čėstavojo,

— Berneli šiokis,
Berneli tokis,
Berneli puikūnėli, 
Berneli puikūnėli,

Vai, kam pastojai 
Mergelei kelią,
Iš atpuskėlio einant,
Iš atpuskėlio einant?

— Tam aš pastojau, 
Kad padabojau,
Kad ji man graži buvo, 
Kad ji man graži buvo:

Juodos akaitės,
Baltos rankaitės — 
Mergelė kaip uogelė, 
Mergelė kaip uogelė. *

Ažna mislyta 
Šelmio bernelio 
Ant mano jaunystėlės, 
Ant mano jaunystėlės.

Žiedelį pirko,
Man jaunai davė, 
Mislijau — dovanojo, 
Mislijau — dovanojo,

Ažna mislyta 
Šelmio bernelio 
Ant mano jaunystėlės, 
Ant mano jaunystėlės.

*46

TIESIAU TINKLELĮ

Tiesiau tinklelį 
Žalio šilkelio — 
Pamačiau mergelę 
Keleliu einant.

Pamačiau šiokią, 
Pamačiau tokią, 
Pamačiau mergelę 
Baltą raudoną.

Kalbinau ir šiaip, 
Kalbinau ir taip — 
Nekalbėj mergelė 
Anei žodelio.

Pradėj kalbėti — 
Paukščiai čiulbėti, 
O girioj gegulė 
Pradėj kukuoti.
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*47

IŠ RYTŲ ŠALELĖS

— Eikše, mergužėle, 
Sėsk ant mano kelių, 
Tai mudu kalbėsim 
Daug meilių žodelių, 
Tai mudu kalbėsim 
Daug meilių žodelių.

Iš rytų šalelės 
Saulutė tekėjo,
O iš vakarėlių 
Debesėliai ėjo,
O iš vakarėlių 
Debesėliai ėjo.

Pamačiau mergelę 
Keleliu einančią, 
Kaip rytų saulelę 
Skaisčiai užtekančią, 
Kaip rytų saulelę 
Skaisčiai užtekančią.

Trylikos metelių 
Tave pamylėjau, 
Aukso skaistų žiedą 
Aš tau pažadėjau, 
Aukso skaistų žiedą 
Aš tau pažadėjau.

48

ANKSTI RYTĄ RYTUŽĮ

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

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

— Anksti rytą rytužį 
Vandenėlio ėjau —
O tai mano vainikėlį 
Miglužė užkrito.

— Tai netiesa, dukruže, 
Tai nevierni žodužiai:
O tu savo bernužėlį 
Lauku palydėjai.

— O tai tiesa, močiute, 
O tai vierni žodužiai: 
Aš su savo bernužėliu 
Zodužį kalbėjau.
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*49

ANKSTI RYTĄ RYTMETĖLĮ

Anksti rytą rytmetėlį 
Saulutė tekėjo,
Per varinius vartužėlius 
Tėvelis žiūrėjo,
Per varinius vartužėlius 
Tėvelis žiūrėjo:

— Vai, tai tiesa, tėtušėli, 
Tai vierni žodeliai:
Tai aš leidau, tai lydėjau 
Mergelę per lauką,
Užtai mano kepurėlė 
Miglele apkritus.

— Vai, kur buvai, sūnaitėli, 
Kur tu vaikštinėjai,
Kodėl tavo kepurėlė 
Miglele apkritus,
Kodėl tavo kepurėlė 
Miglele apkritus?

Matė mane susiedėliai 
Su mergele kalbant, 
Pavydėjo susiedėliai 
Man jaunos mergelės, 
Pavydėjo Susiedėliai 
Man jaunos mergelės.

— Anksti rytą rytmetėlį 
Žirgų stonioj buvau, 
Užtai mano kepurėlė 
Miglele apkritus,
Užtai mano kepurėlė 
Miglele apkritus.

Anksti rytą rytmetėlį 
Saulutė tekėjo,
Per stiklelio langužėlį 
Močiutė žiūrėjo,
Per stiklelio langužėlį 
Močiutė žiūrėjo.

— Vai, netiesa, sūnytėli, 
Nevierni žodeliai:
Vai, tu leidai, tu lydėjai 
Mergelę per lauką,
Užtai tavo kepurėlė 
Miglele apkritus.

— Vai, kur buvai, dukterėle, 
Kur tu vaikštinėjai,
Kodėl tavo vainikėlis 
Žalias išrasojęs,
Kodėl tavo vainikėlis 
Žalias išrasojęs?

Matė tave susiedėliai 
Su mergele kalbant, 
Pavydėjo susiedėliai 
Tau jaunos mergelės, 
Pavydėjo susiedėliai 
Tau jaunos mergelės.

— Anksti rytą rytmetėlį 
Rūtų darže buvau,
Užtai mano vainikėlis 
Žalias išrasojęs,
Užtai mano vainikėlis 
Žalias išrasojęs.
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— Vai, netiesa, dukterėle, 
Nevierni žodeliai:
Vai, tu leidai, tu lydėjai 
Bernelį per lauką,
Užtai tavo vainikėlis 
Žalias išrasojęs.

Matė tave susiedėliai 
Su berneliu kalbant, 
Pavydėjo susiedėliai 
Jaunojo bernelio,
Pavydėjo susiedėliai 
Jaunojo bernelio.

— Vai, tai tiesa, motinėle, 
Tai vierni žodeliai:
Vai, tai leidau, tai lydėjau 
Bernelį per lauką,
Užtai mano vainikėlis 
Žalias išrasojęs.

Matė mane susiedėliai 
Su berneliu kalbant, 
Pavydėjo susiedėliai 
Man jauno bernelio, 
Pavydėjo susiedėliai 
Man jauno bernelio.

*50

NEDĖLIOS RYTĄ RYTELĮ

Nedėlios rytą rytelį 
Balnojo brolis žirgelį,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia, 
Balnojo brolis žirgelį.

Balnojo brolis žirgelį,
Tekant saulelei išjojo,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia,
Tekant saulelei išjojo.

— Bėk bėk, žirgeli, kuo greičiau — 
Jauną mergelę pamačiau,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia,
Jauną mergelę pamačiau.

Bėrą žirgelį sustabdžiau,
Jauną mergelę kalbinau,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia,
Jauną mergelę kalbinau.
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Jauną mergelę kalbinau,
Į karčiamėlę vadinau,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia, 
Į karčiamėlę vadinau.
Į karčiamėlę vadinau,
Žaliu vyneliu girdinau,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia, 
Žaliu vyneliu girdinau.

Žaliu vyneliu girdinau, 
Meiliu žodeliu kalbinau,
Vai ly, vai ly, vai ly lia lia, 
Meiliu žodeliu kalbinau.

*51

VAI, LAUKIAU LAUKIAU

Vai, laukiau laukiau 
Šventos dienelės — 
Labai pasiilgau 
Savo mergelės,
Labai pasiilgau 
Savo mergelės.
Stovi žirgelis 
Kieme prie vartų — 
Bijau tėvelių,
Kad nesibartų,
Bijau tėvelių,
Kad nesibartų.
Stovi žirgelis 
Kieme pabalnotas — 
Bijau tėvelių,
Kad nežinotų,
Bijau tėvelių,
Kad nežinotų.

— Bernyti mano, 
Ko tu atjojai, 
Tamsioje naktelėj 
Ar nebijojai, 
Tamsioje naktelėj 
Ar nebijojai?
— Nebuvo laiko 
Nė kada bijoti, 
Labai pasiilgau, 
Skubinau joti, 
Labai pasiilgau, 
Skubinau joti.
— Bernyti mano, 
Ko tu atjojai,— 
Turiu aš kitą,
Ar nežinojai, 
Turiu aš kitą,
Ar nežinojai?
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*SI

PER VISĄ DIENĄ

Per visą dieną 
Prašiau pas dievą,
Kad man dievulis duotų, 
Kad man dievulis duotų

Rytą šalnotą,
Dieną miglotą 
Į mergelę nujoti,
Į mergelę nujoti,

Kad nematytų 
Senas tėvulis 
Nuog mergelės parjojant, 
Nuog mergelės parjojant.

Matyt nematė —
Suprast suprato,
Ant žirgelio pažino,
Ant žirgelio pažino:

Žirgas miglotas,
Kojos šalnotos, 
Kančiukėlis plūšotas, 
Kančiukėlis plūšotas.

— Oi, nebark nebark 
Manęs, tėvuli,—
Graži mano mergelė, 
Graži mano mergelė!

Per visą dieną 
Prašiau pas dievą,
Kad man dievulis duotų, 
Kad man dievulis duotų

Rytą šalnotą,
Dieną miglotą 
Į bernelį nueiti,
Į bernelį nueiti,

Kad nematytų 
Sena motulė
Nuog bernelio pareinant, 
Nuog bernelio pareinant.

Matyt nematė —
Suprast suprato,
Ant kaselės pažino,
Ant kaselės pažino:

Kasa taršyta,
Rūta barstyta,
Ne taip skaistus veidelis, 
Ne taip skaistus veidelis.

— Oi, nebark nebark 
Manęs, motule,—
Gražus mano bernelis, 
Gražus mano bernelis!
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53

ŠIĄ NAKTELĘ PER NAKTELĘ

Šią naktelę per naktelę 
Aš miegelio nemiegojau,
Aš miegelio nemiegojau,
Ant žirgelio parrymojau.

Rūp man jaunam kelionėlė — 
Aš neturiu žirgužėlio.
Kad ir turiu žirgužėlį,
Ale mažą nedidelį.

Per upelę plaukte plauksiu, 
Prieš kalnelį raits užjosiu.
Ant to kalno kalnužėlio 
Auga žalia liepužėlė.

Toj liepelėj, toj žaliojoj, 
Kukuoj raiba gegužėlė.
— Gegužėle tu raiboji,
Man parodyk vieškelėlį,

Man parodyk vieškelėlį 
Į didįjį kaimužėlį,
Į didįjį kaimužėlį,
Pas slauniąją mergužėlę! *

*54

O JAU JOJAU JOJAU

O jau jojau jojau,
Jodamas dūmojau:
Kur aš josiu, kur nakvosiu, 
Kur bus nakvynėlė.
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0 jau žinau žinau 
Pakelėj mergelę,—
Ten aš josiu, ten nakvosiu, 
Ten bus nakvynėlė.

Pririšau žirgelį 
Prie rūtų darželio,
Aš pats jaunas į svirnelį 
Žadinti mergelės.

— Oi mergelė mano,
01 meilioji mano,
Ar tu junti, ar tu bundi, 
Kad ir aš parjojau?

— Justi kad ir jusčiau — 
Busti nepabusčiau: 
Sumislijau sugalvojau 
Tavęs nepriimti. *

* 5$

ŠIOJ NAKTELĖJ NEMIGAU

Šioj naktelėj nemigau, 
Nemigau,
Vis dureles vyravau.

Padlagėlį dundinau, 
Dundinau
Ir mergelę budinau.

Ir mergelę budinau, 
Budinau,
Ir vardeliu vadinau.

Ir vardeliu vadinau, 
Vadinau,
Prievardėlį užrašiau.

Būtau rašęs dar daugiau, 
Dar daugiau —
Popierėlio netekau.

Popierėlio netekau, 
Netekau
Ir plunksnelė nulūžo.
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*56

SUBATOS VAKARĖLĮ

Subatos vakarėlį 
Mergelė dvarą šlavė, 
Mergelė dvarą šlavė.

Ir atjoja bernelis,
Tas baltas dobilėlis,
Tas baltas dobilėlis.

— Padėk, dievas, mergele, 
Dvarelio šlavėjėle, 
Dvarelio šlavėjėle.

Mesk šluotą į šalelę,
Vesk žirgą į stonelę,
Vesk žirgą į stonelę,

Duok žirgui abrakėlio 
Ir čysto vandenėlio,
Ir čysto vandenėlio.

— Berneli dobilėli,
Tėvelis klėty guli,
Tėvelis klėty guli.

Tėvelis klėty guli,
Po galva raktus turi,
Po galva raktus turi.

— Mergele lelijėle,
Aš tave pamokinsiu,
Aš tave pamokinsiu:

Verk duris iš valelės, 
Trauk raktus povalėliu, 
Trauk raktus povalėliu.

Durelės sugirgždėjo, 
Tėvelis prakalbėjo,
Tėvelis prakalbėjo:

— Dukrele svavalninke, 
Namelių pūstelninke, 
Namelių pūstelninke,

Su kuom šiąnakt kalbėjai. 
Kieno žirgelį šėrei,
Kieno žirgelį šėrei?

— Su broleliu kalbėjau, 
Brolelio žirgą šėriau, 
Brolelio žirgą šėriau.

— Dukrele svavalninke, 
Namelių pūstelninke, 
Namelių pūstelninke,

Su berneliu kalbėjai, 
Bernelio žirgą šėrei, 
Bernelio žirgą šėrei,

Namelius pūstavojai, 
Bernelį čėstavojai,
Bernelį čėstavojai.

Sušėrei vainikėlį 
Su grynu abrakėliu,
Su grynu abrakėliu,

Sugirdei jaunystėlę 
Su čystu vandenėliu,
Su čystu vandenėliu.
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*57

SIUNTĖ MANE MOČIUTĖ

Siuntė mane močiutė 
Gelsvų linelių rauti,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Gelsvų linelių rauti,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Gelsvų linelių rauti.

Aš tų linų nerausiu, 
Svirnely uliavosiu,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Svirnely uliavosiu,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Svirnely uliavosiu.

Atjoj šelmis bernelis 
Viduj tamsios naktelės, 
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Viduj tamsios naktelės, 
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Viduj tamsios naktelės.

Viduj tamsios naktelės 
Baldin svirno dureles,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Baldin svirno dureles,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Baldin svirno dureles.

— Atstok, šelmi berneli, 
Nebelsk svirno durelių, 
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Nebelsk svirno durelių, 
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Nebelsk svirno durelių.

Ateis sena močiutė, 
Atneš aukso raktelius,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Atneš aukso raktelius, 
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Atneš aukso raktelius.

— Atstok, sena močiute, 
Duok man pasikalbėti,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Duok man pasikalbėti,
Oi ulia, ulia, ulialia, 
Duok man pasikalbėti.
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*58

ANOJ PUSĖJ EŽERO

Anoj pusėj ežero 
Trys liepelės žydėjo,
Ant tų liepelių, ant tų žaliųjų, 
Trys paukšteliai čiulbėjo,
Ant tų liepelių, ant tų žaliųjų, 
Trys paukšteliai čiulbėjo.
Ne paukšteliai čiulbėjo —
Trys broliukai kalbėjo 
Ir susitarė susikalbėjo 
Jot pas vieną mergelę, 
tr susitarė susikalbėjo 
Jot pas vieną mergelę.

Vienas sakė: „Čia mano", 
Antras sakė: „Dievs žino", 
Trečias sakė: ,,Mergužėle,
Ko taip liūdnai vaikščioji?" 
Trečias sakė: „Mergužėle,
Ko taip liūdnai vaikščioji?"

— Ką aš linksma čia būsiu, 
Ką aš linksma vaikščiosiu — 
Išveža veža mano bernužėlį 
Svetimoj on šalelėn,
Išveža veža mano bernužėlį 
Svetimoj on šalelėn.

*59

PAS PATĖVĖLĮ VARGELY AUGAU

Pas patėvėlį vargely augau, 
Valelės neturėjau.
Naktį išjojau, naktį parjojau, 
Nieks manęs nežinojo.
Tik težinojo tamsi naktelė 
Ir jaunoji mergelė.
Tamsi naktelė kelelį rodė, 
Mergelė palydėjo.
O kur aš jojau, žolė nežėlė, 
Medelis nelapojo.
Želk želk, žolele, lapok, medeli, 
Dėl mano slaunumėlio,
Dėl slaunumėlio, dėl gražumėlio, 
Dėl žirgo mandrumėlio.

107



60

AŠ TURĖJAU MAŽĄ BROLĮ

Aš turėjau mažą brolį, 
Didį puikorėlį.
Jis turėjo bėrą žirgą,
Pas tėvą augintą,
Plienu vienu patkavotą, 
Sidabru žabotą.
Kad jis jojo per šilelį — 
Šilelis trinkėjo,
Kur antmynė akmenėlį — 
Auksu pažibėjo.
Ar būt joti, ar nejoti,
Ar gaidelių laukti?
Lig prijojau žalią girią — 
Giedojo gaideliai.

Ar būt joti, ar nejoti,
Ar aušrelės laukti?

Lig išjojau žalią girią — 
Išaušo aušrelė.

Ar būt joti, ar nejoti,
Ar saulelės laukti?
Lig prijojau margą dvarą — 
Tekėjo saulelė.
— Dievai, padėk, mergužėle, 
Atdaryk vartelius.
Aš pririšau bėrą žirgą 
Prie rūtų darželio—

Ir pamynė žalias rūtas 
Žirgelis po kojų.
Ir išėjo mergužėlė 
Bukšlinti žirgelį.
— Atstok, mano mergužėle, 
Nebukšlink žirgelį,—

Nustosi vainikėlį.

*61

ATEIS TAMSI NAKTUŽĖLĖ

Ateis tamsi naktužėlė, 
Užkris šalta rasužėlė — 
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu,
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu:

Ar ant bėro žirgužėlio, 
Ar ant tymo balnužėlio, 
Ar uošvio dvarely 
Pas jauną mergelę,
Ar uošvio dvarely 
Pas jauną mergelę?
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Bėk bėk greičiau, žirgužėli, 
Pasiskubink, juodbėrėli,
Į uošvio dvarelį,
Į jauną mergelę,
Į uošvio dvarelį, 
į jauną mergelę.

Tu ten gausi avižėlių 
Ir baltųjų dobilėlių, — 
Aš ten pailsėsiu, 
Meiliai pakalbėsiu,
Aš ten pailsėsiu, 
Meiliai pakalbėsiu.

41

IR ATLĖKĖ SAKALĖLIS

Ir atlėkė sakalėlis 
Į rūtelių daržą.
— Prasiverk, panytėle, 
Nors ir pusę lango!
— Rodą būč prasivert,
Su tavim kalbėti, —
Girdi mano motinėlė, 
Svirnely būdama.
— Užduok savo motinėlei 
Plonas drobes rašyt, — 
Tegul tavo motinėlė 
Kalbelių neklauso.

Ir atlėkė sakalėlis 
Į rūtelių daržą.
— Prasiverk, panytėle, 
Nors ir pusę lango!
— Rodą būč prasivert,
Su tavim kalbėti, —
Girdi mano seserėlė, 
Daržely būdama.

— Užduok savo seserėlei 
Rūtelių ravėti, —
Tegul tavo seserėlė 
Kalbelių neklauso.

Ir atlėkė sakalėlis 
Į rūtelių daržą.
— Prasiverk, panytėle,
Nors ir pusę lango!

— Rodą būč prasivert,
Su tavim kalbėti, —
Girdi mano tėvužėlis, 
Namely būdamas.
— Užduok savo tėvužėliui 
Šėmus jaučius šerti, — 
Tegul tavo tėvužėlis 
Kalbelių neklauso.
Ir atlėkė sakalėlis 
Į rūtelių daržą.
— Prasiverk, panytėle,
Nors ir pusę lango!

— Rodą būč prasivert,
Su tavim kalbėti, —
Girdi mano brolužėlis, 
Stainelėj būdamas.
— Užduok savo brolužėliui 
Bėrus žirgus šerti, —
Tegul tavo brolužėlis 
Kalbelių neklauso.
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*63

KAI AŠ TURĖJAU KAIME MERGELĘ

Kai aš turėjau kaime mergelę, 
Ėjau lankyti kas vakarėlis,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Ėjau lankyti kas vakarėlis.

Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau,
Jos pribudinti aš negalėjau,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Jos pribudinti aš negalėjau.

— Oi mergužėlė, dėl ko tylėjai, 
Ar įsileidus kitą turėjai,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia,
Ar įsileidus kitą turėjai?

— Ne įsileidus kitą turėjau — 
Labai nuvargus, miego norėjau,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Labai nuvargus, miego norėjau.

Aš atsikėliau ankstį rytelį,
Radau numintą sode takelį,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Radau numintą sode takelį.

Radau numintą sode takelį — 
Žinau, kad buvo mano bernelis,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Žinau, kad buvo mano bernelis.

Žinau, kad buvo mano bernelis, 
Jis man žadėjo aukso žiedelį,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia,
Jis man žadėjo aukso žiedelį.
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Jis man žadėjo aukso žiedelį, 
Aukso žiedelį, meilų žodelį,
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Aukso žiedelį, meilų žodelį.
Man negailėjo aukso žiedelio, 
Tik man gailėjo meilaus žodelio, 
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Tik man gailėjo meilaus žodelio.
Tik man gailėjo meilaus žodelio, 
Meilaus žodelio, jauno bernelio, 
Oi ly vai lylia, oi ly vai lialia, 
Meilaus žodelio, jauno bernelio.

*64

SĖDŽIU PO LANGELIU

Sėdžiu po langeliu, 
Žiūrau pro langelį — 
Čiūčiuoja liūliuoja 
Ant marių laivelis, 
Čiūčiuoja liūliuoja 
Ant marių laivelis.
O tame laively 
Bernelis sėdėjo, 
Marelių putelėm 
Sau burnelę prausė, 
Marelių putelėm 
Sau burnelę prausė.

Marelių putelėm 
Sau burnelę prausė, 
Žuvelių šukelėm 
Galvelę šukavo, 
Žuvelių šukelėm 
Galvelę šukavo.
Žuvelių šukelėm 
Galvelę šukavo, 
Skandino žiedelį 
Į marių dugnelį, 
Skandino žiedelį 
Į marių dugnelį.

Plauki sau, žiedeli, 
Svetimon šalelėn, 
Svetimon šalelėn, 
Kur mano mergelė, 
Svetimon šalelėn, 
Kur mano mergelė, 
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*6$

SAULUTĖ NUSILEIDO

Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Liūdna graži mergelė 
Už stalelio sėdėjo,
Liūdna graži mergelė 
Už stalelio sėdėjo.

— Ko sėdi už stalelio,
Ko rymai ant rankelių,
Ko neini į darželį 
Laistyt žalių rūtelių,
Ko neini į darželį 
Laistyt žalių rūtelių?

— Nei man rūtelės skinti, 
Nei vainikėlį pinti, — 
Dieną naktelę rūpi,
Kaip su berneliu būti, 
Dieną naktelę rūpi,
Kaip su berneliu būti.

— Nušluostyk ašarėles, 
Palaistyk rūtytėles — 
Sugrįš tavo bernelis
Iš svetimos šalelės,
Sugrįš tavo bernelis 
Iš svetimos šalelės.

Močiutė vaikštinėjo, 
Dukrelės klausinėjo:
— Dukrelė mano miela, 
Kas tau šiandieną miela, 
Dukrele mano miela,
Kas tau šiandieną miela?

Dukrele mano miela,
Kas tau šiandieną miela: 
Ar tau miela rūtelės,
Ar rūtelių darželis,
Ar tau miela rūtelės,
Ar rūtelių darželis?

— Nei man miela rūtelės, 
Nei rūtelių darželis,
Tik man miela bernelis 
Ir jo didis vargelis,
Tik man miela bernelis 
Ir jo didis vargelis.
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66

PO BIJŪNĖLIU

Po bijūnėliu, Margas dvarelis,
Po lelijėle, Aukšti svirneliai,
Po bijūnėliu, Margas dvarelis,
Po lelijėle, Aukšti svirneliai, —
Po bijūnėliu, Tame svirnely,
Po lelijėle Tame aukštame,
Mergelės šoka, Mergelės lova,
Po bijūnėliu, Tame svirnely,
Po lelijėle Tame aukštame,
Mergelės šoka. Mergelės lova.

O kad praverčiau Mergelės lova
Daržo dureles, Minkštai išklota,
O kad praverčiau Mergelės lova
Daržo dureles, Minkštai išklota, —
Aš pažiūrėčiau, O kad įpulčiau,
Aš pamatyčiau Saldžiai miegočiau,
Mergelę šokant, Balso n'išduočiau,
Aš pažiūrėčiau, O kad įpulčiau,
Aš pamatyčiau Saldžiai miegočiau,
Mergelę šokant. Balso n'išduočiau!

*67

KAD BŪCIA KARVELIS
Kad būčia karvelis, Einu per dirvelę —
Arba balandėlis, Linai, žirniai žydi,
Skrisčia pas mergelę Kad būt panytėlė,
Rytas vakarėlis. Būtų kas palydi.

Anksti ryto skrisčia, Srauni upė teka,
Kad ją pribudinčia, Iš pakraščių meldos, —
Vėlai vakarėlio Kad būt panytėlė,
Saldžiai užmigdyčia. Būt tarp mūsų kalbos.
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Neilgai ką trukus, 
Skrido gegutėlė, — 
Kad būt panytėlė, 
Rašyč gromatėlę.

Man nereikia plunksnos 
Anei atramento —
Mano panytėlė 
Žodelį supranta.

*68

ATSKREND SAKALĖLIS

Atskrend sakalėlis 
Per žalią girelę, 
Atmušė sparnelius 
Į sausą eglelę, 
Atmušė sparnelius 
Į sausą eglelę.

Pažiūrėk, mergele,
Į sausą eglelę, — 
Kai pradės žaliuoti, 
Tai tu būsi mano, 
Kai pradės žaliuoti, 
Tai tu būsi mano.

Eglelė nudžiūvus 
Žaliuoti pradėjo, 
Kurgi tas bernelis, 
Kurs mane mylėjo, 
Kurgi tas bernelis, 
Kurs mane mylėjo?

Ar už jūrių marių,
Ar už vandenėlių,
Ar kitas mergeles 
Mylėti pradėjo,
Ar kitas mergeles 
Mylėti pradėjo?

Nei už jūrių marių, 
Nei už vandenėlių, 
Nei kitas mergeles 
Mylėti pradėjo,
Nei kitas mergeles 
Mylėti pradėjo.

Kad karvelis būčiau, 
Sparnelius turėčiau, 
Skrisčiau pas mergelę 
Rytas vakarėlis, 
Skrisčiau pas mergelę 
Rytas vakarėlis:

Ankstuj į rytelį — 
Kad ją pabudyčiau, 
Vėlų vakarėlį —
Kad ją užmigdyčiau, 
Vėlų vakarėlį —
Kad ją užmigdyčiau.
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LĖK, BALANDĖLĮ, Į TĄ KRAŠTELĮ

Lėk, balandėli, į tą kraštelį,
Kur mano mintys kas valandėlė, 
Toli vai toli, toli vai toli,
Kur mano mintys kas valandėlė.

Pasakyk tu man, mielas paukšteli, 
Ką ten beveikia mano mergelė, 
Toli vai toli, toli vai toli,
Ką ten beveikia mano mergelė.

Ką ten beveikia mano mergelė,
Ar neprispaudė sunkūs vargeliai, 
Toli vai toli, toli vai toli,
Ar neprispaudė sunkūs vargeliai.

Ne taip man kvepia rūtų darželis, 
Kaip iš tos pusės pučia vėjelis, 
Toli vai toli, toli vai toli,
Kaip iš tos pusės pučia vėjelis. *

* 4$

*70

SIŲSClA LEISCIA GROMATĖLĘ

Siųsčia leisčia gromatėlę 
Pas savo panelę,
Kur gyvena tol nuo manęs 
Svetimoj šalelėj.

Parašyčia gromatėlę 
Aukso litarėlėm 
Ir paduočia aš nunešti 
Pilkam karvelėliui.

Skriski, pilkas karvelėli, 
Aukštai padangėle,
Neški šitą gromatėlę 
Po vienu sparneliu.

Nusileiski, karvelėli,
Ant rūtų darželio,
Padėk šitą gromatėlę 
Po rūtų šakele.
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OIGI LIŪDNOS LIŪDNOS

Oigi liūdnos liūdnos 
Baudžiavos dienelės, 
Kad ponas neleidžia 
Ko noriu mylėti,
Kad ponas neleidžia 
Ko noriu mylėti.

Oi mano Joneli, 
Pasiilgau tavęs, 
Pasiilgau tavęs 
Kaip žolė raselės, 
Pasiilgau tavęs 
Kaip žolė raselės.

Kas šventą dienelę 
Į bažnyčią eisiu —
Gal savo bernelį 
Tenai pamatysiu,
Gal savo bernelį 
Tenai pamatysiu.
Kam ramina širdį 
Tėvas motinėlė,
O man, siratėlei,— 
Girios gegužėlė,
O man, siratėlei,— 
Girios gegužėlė.
Kam teka saulelė 
Vis iš pusrytėlių,
O man, siratėlei,— 
Vis iš vakarėlių,
O man, siratėlei,— 
Vis iš vakarėlių.

*71
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72

U2 JŪRIŲ MARIŲ

Už jūrių marių 
Šoka trys tanciai, 
Trys tanciai bernelių, 
Aš viena mergelė.
Tie su manim šoka, 
Katrų aš nenoriu, 
Katro aš norėjau,
To dabar jau nėra.

Nėra gražesnio,
O nė patogesnio, 
Kaip mano bernelis, 
Baltas ir raudonas.
Sodus iškirsčiau, 
Kalnus išlyginčiau, 
Kad aš savo bernelį 
Kasdien pamatyčiau.

Už jūrių marių 
Šoka trys tanciai,
Trys tanciai mergelių, 
Aš vienas bernelis.
Tos su manim šoka, 
Katrų aš nenoriu, 
Katros aš norėjau,
Tai tos dabar nėra.

Nėra gražesnės,
O nė patogesnės, 
Kaip mano mergelė, 
Balta ir raudona.
Sodus iškirsčiau, 
Kalnus išlyginčiau, 
Kad aš savo mergelę 
Kasdien pamatyčiau.

73

UŽ JŪRIŲ, UŽ MARIŲ

Už jūrių, už marių, 
Už Dunojėlio 
Siūbavo liepelė 
Žalia be vėjo, 
Siūbavo liepelė 
Žalia be vėjo.
Siūbavo liepelė 
Žalia be vėjo, 
Vaikščiojo mergelė 
Kaip lelijėlė, 
Vaikščiojo mergelė 
Kaip lelijėlė,—

Veidelių raudonų 
Kaip obuolėlių, 
Kaselių geltonų 
Kaip valaknėlių, 
Kaselių geltonų 
Kaip valaknėlių,
Kaselių geltonų 
Kaip valaknėlių, 
Rankelių baltųjų 
Kaip popierėlių, 
Rankelių baltųjų 
Kaip popierėlių.
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74

TU, MANO MERGUŽĖLE

Tu, mano mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai per aslelę ėjai,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai per aslelę ėjai:

Tos tavo kurpužėlės,
Tos tavo juktinėlės, — 
Tai jos gražiai skrebsėjo, 
Žemužė sudrebėjo,
Tai jos gražiai skrebsėjo, 
Žemužė sudrebėjo.

Tu, mano mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai už stalelio sėdai,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai už stalelio sėdai:

Tie tavo žiedužėliai,
Tie tavo žėrūnėliai, — 
Tai jie gražiai žėrėjo 
Ant baltųjų rankelių,
Tai jie gražiai žėrėjo 
Ant baltųjų rankelių.

Tu, mano mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai prie šalelės sėdai, 
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai prie šalelės sėdai:

Tas tavo vainikėlis,
Tas tavo žaliukėlis, — 
Tai jis gražiai žaliavo 
Už geltonų kaselių,
Tai jis gražiai žaliavo 
Už geltonų kaselių.

Tu, mano mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai per laukelį ėjai,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai per laukelį ėjai:

Tas tavo grėblužėlis,
Tas tavo klevinėlis, — 
Tai jis gražiai švytravo 
Tarp baltųjų rankelių, 
Tai jis gražiai švytravo 
Tarp baltųjų rankelių,

Tu, mano mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai tu šienelį grėbei, 
Tai aš tavim gėrėjaus, 
Kai tu šienelį grėbei:

Tas tavo grėblužėlis,
Tas tavo klevinėlis, — 
Tai jis gražiai švytravo, 
Šienelį sugrėbdamas,
Tai jis gražiai švytravo, 
Šienelį sugrėbdamas.
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ANKSTI RYTELĮ KĖLIAU

Anksti rytelį kėliau,
Kad per dvarelį ėjau,
Ir pamačiau mergelę 
Vieškelužiu ateinant,
Ir pamačiau mergelę 
Vieškelužiu ateinant.

— Tu, mano mergužėle, 
Mergele lelijėle,
Kai tu kelužiu ėjai,
Aš tavimi gėrėjaus,
Kai tu kelužiu ėjai,
Aš tavimi gėrėjaus:

Vainikėlis žaliavo, 
Kasnykėlis blizgėjo,
Ant baltųjų rankelių 
Aukso žiedai žėrėjo,
Ant baltųjų rankelių 
Aukso žiedai žėrėjo.

— Paklausyk, seserėle, 
Bagočiaus dukterėle:
Kai vargdienėlė kalba — 
Kaip ant kanklelių skamba, 
O bagočiaus dukrelės
Nė aš pats nesuprantu.

Anksti rytelį kėliau,
Kad per dvarelį ėjau,
Ir pamačiau bernelį 
Vieškelužiu atjojant,
Ir pamačiau bernelį 
Vieškelužiu atjojant.

— Tu, mano bernužėli, 
Berneli dobilėli,
Kai tu kelužiu jojai,
Aš tavimi gėrėjaus,
Kai tu kelužiu jojai,
Aš tavimi gėrėjaus:

Žirgelis šokinėjo,
Patkavėlės skambėjo,
Iš plieno patkavėlių 
Ugnelė kibirkštavo,
Iš plieno patkavėlių 
Ugnelė kibirkštavo.

— Paklausyk, brolužėli, 
Bagočiaus sūnužėli:
Kai vargdienėlis kalba — 
Kaip ant kanklelių skamba, 
O bagočiaus sūnelio 
Aš pati nesuprantu.
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VA!, AŠ PAMAČIAU

Vai, aš pamačiau 
Rūtelių darže —
Lelijėlė siūbavo,
Lelijėlė siūbavo,
Lelijėlė siūbavo,
Lelijėlė siūbavo.

Tai ne lelija,
Ne raudonoji,
Tik mano 'mergužėlė, 
Baltoji lelijėlė,
Tik mano mergužėlė, 
Baltoji lelijėlė.

Oi, žinau žinau,
Niekam nesakau,
Kur aug mano mergelė, 
Drobelių audėjėlė,
Kur aug mano mergelė, 
Drobelių audėjėlė.

Kur nauji dvarai, 
Raudoni langai, 
Suvertiniai varteliai,
Ant dvaro ievarėliai, 
Suvertiniai varteliai,
Ant dvaro ievarėliai.

— Kad primanytau,
Savo mergelę 
Rūtų kvietkan suskintau, 
Už kepurės nešiotau, 
Rūtų kvietkan suskintau, 
Už kepurės nešiotau.

— Nešiok, berneli, 
Nešiok, jaunasai,
Juodo povo plunksneles 
Už savo kepurėlės,
Juodo povo plunksneles 
Už savo kepurėlės.

— Kad primanytau,
Savo mergelę
Aukso žiedan paverstau, 
Ant rankelių nešiotau, 
Aukso žiedan paverstau, 
Ant rankelių nešiotau.

— Nešiok, berneli, 
Nešiok, jaunasai,
Vis plieninę dalgelę 
Po lygiąją lankelę,
Vis plieninę dalgelę 
Po lygiąją lankelę.

— Kad primanytau, 
Savo mergelei 
Kaseles išardytau, 
Rūteles išbarstytau, 
Kaseles išardytau, 
Rūteles išbarstytau.

— Barstyk, berneli, 
Barstyk, jaunasai,
Po klonelius rugelius, 
Po kalnelius kvietelius, 
Po klonelius rugelius, 
Po kalnelius kvietelius.
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VAI, JAU NĖRA ANT PASAULIO

Vai, jau nėra ant pasaulio 
Nė vienos mergelės,
Kuri austų tokias drobes, 
Kaip mano panelė.

— Vai mergele lelijėle, 
Kas tave mokino?
— Vai berneli dobilėli, 
Niekas nemokino.

Kas mokino gegužėlę 
Girelėj kukuoti,
Kas mokino balandėlį 
Taip gražiai burkuoti?

— Vai mergele lelijėle, 
Kas tau raštus rinko?
— Vai berneli dobilėli, 
Nieks rinkt nemokino.

Kas išrinko girios geniui 
Margąjį raštelį,
Kas išrinko gulbei plunksnas 
Kaip baltą pienelį?

Prašyčiau dievo 
Per visą dieną,
O kad išauštų 
Šviesi aušrelė,

O kad išauštų 
Šviesi aušrelė 
Ir užtekėtų 
Skaisti saulelė.

Aš pamatyčiau 
Savo mergelę 
Ant Nemunėlio 
Žlugtelį skalbiant.

78

PRAŠYČIAU DIEVO

O aš jai duočiau 
Labą dienelę 
Ir dovanočiau 
Aukso žiedelį.

Būsi nebūsi 
Mano mergelė — 
Nors panešiosi 
Aukso žiedelį,

Nors panešiosi 
Aukso žiedelį, 
Paminavosi 
Mano vardelį.

Dievuliui dėkui 
Už razumėlį — 
Gavau mergelę 
Darbininkėlę.

Per dvarą ėjo — 
Dvaras dundėjo,
Į stakles sėdo — 
Staklės trinkėjo.

Jos šaudyklaitė 
Kaip lydekaitė,
Ką krykštė nardė 
Po ežeraitį.
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SAULUTĖ RAUDONA

Saulutė raudona, 
Vakaras netoli,
Eitau namo gulti —
Dar miego nenoriu.

Oi, aš eisiu eisiu 
Ant kalno didžiausio — 
Ar nepamatysiu 
Savo mylimiausio.

Oi, aria aria,
Mano mielas aria — 
Vienas jautis žalas, 
Antras žalmargėlis.

— Oi berneli mano, 
Baltas dobilėli, 
Paleiski jautelius 
Vėlai vakarėlį,

Paleiski jautelius 
Vėlai vakarėlį, 
Ateiki pas mane, 
Jaunas bernužėli! *

*80

ĖJAU PRO DVARELĮ

Ėjau pro dvarelį, 
Pro stiklo langelį — 
Mano mergužėlė 
Rašo man laiškelį.

Man laiškelį rašo, 
Per laiškelį prašo: 
— Ateik, bernužėli, 
Šiandien vakarėlį.

— Šiandien vakarėlį 
Laiko neturėsiu:
Noriu saldaus miego — 
Reiks darbelis dirbti.

Užmigau miegelio, 
Sapnavau sapnelį:
Mano mergužėlė 
Atsiskirti žada.

Jei skirsies, mergele, 
Skirkis ir žemele — 
Aš be tavęs jaunos 
Negaliu gyventi.
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OI TU, SAKALE, OI TU, PILKASAI

— Oi tu, sakale, oi tu, pilkasai,
Kas tavo?
— Oi tu, gegule, oi tu, raiboji,
Tu — mano.

Aš išlakiojau du šimtu girelių,
Tai ir dvi —
Niekur neradau tokios gegulės,
Kaip tave:

Raibos plunksnelės, geltonos kojelės, 
Tai tavo,
Oi tu, gegule, oi tu, raiboji,
Tu — mano.

— Oi tu, berneli, oi tu, jaunasai, 
Kas tavo?
— Vai tu, mergele, vai tu, jaunoji, 
Tu — mano.

Aš išmudravau du šimtu miestelių, 
Tai ir du —
Niekur neradau tokios mergelės, 
Kaip tave:

Gelsvos kaselės, mėlynos akelės,
Tai tavo,
Oi tu, mergele, oi tu, jaunoji,
Tu — mano.

*81
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TĖVELIS VAIKŠTINĖJO

Tėvelis vaikštinėjo,
Sūnelio klausinėjo:
— Sūneli mano mielas,
Kas tau labiausiai miela, 
Sūneli mano mielas,
Kas tau labiausiai miela:

Ar mielas tau žirgelis,
Ar tymelio balnelis,
Ar tau meili mergelė 
Ir jos žalia rūtelė,
Ar tau meili mergelė 
Ir jos žalia rūtelė?

— Nei man meilus žirgelis, 
Nei tymelio balnelis,
Tik man meili mergelė 
Ir jos žalia rūtelė,
Tik man meili mergelė 
Ir jos žalia rūtelė.

Močiutė vaikštinėjo, 
Dukrelės klausinėjo:
— Dukrele mano miela, 
Kas tau labiausiai miela r 
Dukrele mano miela,
Kas tau labiausiai miela:

Ar meili tau rūtelė 
Ir rūtelių darželis,
Ar tau meilus bernelis 
Ir bernelio žodelis,
Ar tau meilus bernelis 
Ir bernelio žodelis?

— Nei man meili rūtelė. 
Nei rūtelių darželis,
Tik man meilus bernelis 
Ir bernelio žodelis,
Tik man meilus bernelis 
Ir bernelio žodelis.

83

KAD BITUTĖ ANT LANKOS

Kad bitutė ant lankos 
Medų korinė j o,
O bernužis iš mergužės 
Tiesos klausinėjo,
O bernužis iš mergužės 
Tiesos klausinėjo:

— Tu, mergyte mano,
Sakyk tiesą savo,
Kas tau mielas, kas tau gražus, 
Kas tau patogiausias,
Kas tau mielas, kas tau gražus, 
Kas tau patogiausias?
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— Tu, bernyti mano,
Sakau tiesą savo:
Tu man mielas, tu man gražus, 
Tu man patogiausias,
Tu man mielas, tu man gražus, 
Tu man patogiausias!

— Tu, bernyti mano,
Sakyk tiesą savo,
Kas tau miela, kas tau graži, 
Kas tau patogiausia,
Kas tau miela, kas tau graži, 
Kas tau patogiausia?

Kad bitutė ant lankos 
Medų korinėjo,
O mergužė iš bernužio 
Tiesos klausinėjo,
O mergužė iš bernužio 
Tiesos klausinėjo:

— Tu, mergyte mano,
Sakau tiesą savo:
Tu man miela, tu man graži, 
Tu man patogiausia,
Tu man miela, tu man graži, 
Tu man patogiausia!

84

AUGO KIEME KLEVELIS

Augo kieme klevelis, 
Augo diemedėlis,
Augo mano bernelis 
Pas seną tėvulį,
Augo mano bernelis 
Pas seną tėvulį.

Krito klevo Lapeliai, 
Krito diemedėlio,
Krito mano bernelio 
Gailios ašarėlės,
Krito mano bernelio 
Gailios ašarėlės.

Tegul krinta klevelio, 
Tegul diemedėlio,
Nei ką mano bernelio 
Gailios ašarėlės,
Nei ką mano bernelio 
Gailios ašarėlės.

Augo darže rūtelė, 
Augo lelijėlė,
Augo mano mergelė 
Pas mielą motulę,
Augo mano mergelė 
Pas mielą motulę.

Krito rūtos lapeliai, 
Krito lelijėlės,
Krito mano mergelės 
Gailios ašarėlės,
Krito mano mergelės 
Gailios ašarėlės.

Tegul krinta rūtelės, 
Tegul lelijėlės,
Nei ką mano mergelės 
Gailios ašarėlės,
Nei ką mano mergelės 
Gailios ašarėlės.
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BARĖ MANE TĖVELIS

Barė mane tėvelis,
Barė mane senasai,
Kam apleidau žirgelį, 
Pamylėjau mergelę, 
Kam apleidau žirgelį, 
Pamylėjau mergelę.

Nebark manęs, tėveli, 
Nebark manęs, senasai: 
Man žirgelis laikinai,
O mergelė amžinai, 
Man žirgelis laikinai,
O mergelė amžinai. *

Barė mane močiutė,
Barė mane senoji,
Kam apleidau darželį, 
Pamylėjau bernelį,
Kam apleidau darželį, 
Pamylėjau bernelį.

Nebark manęs, močiute, 
Nebark manęs, senoji: 
Man darželis laikinai,
O bernelis amžinai,
Man darželis laikinai,
O bernelis amžinai.

*86

SERGU NEGALIU

Sergu negaliu,
Galvelę sopa,
Trokšta širdis mano, 
Vandenėlio nori, 
Trokšta širdis mano, 
Vandenėlio nori.

Siųsiu paslelį 
Į seną tėvelį,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti.

Tėvelis nespėjo:
Kalne rugius sėjo, — 
Neatnešė vandenio, 

Vandenėlio gerti, 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti.

Siųsiu paslelį 
Pas seną motulę,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti.
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Močiutė nespėjo: 
Drobeles velėjo, — 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti, 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti.
Siųsiu paslelį 
Pas jauną brolelį,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti.
Brolelis nespėjo: 
Rugelius akėjo,— 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti, 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti.

Siųsiu paslelį 
Pas jauną sesutę,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti.
Sesulė nespėjo:
Rūteles ravėjo,— 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti, 
Neatnešė vandenio, 
Vandenėlio gerti.
Siųsiu paslelį 
Pas jauną bernelį,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti,
Kad atneštų vandenio, 
Vandenėlio gerti.

Bernelis atnešė 
Saldaus vynelio, 
Pagirdino mane — 
Jaunąją mergelę, 
Pagirdino mane — 
Jaunąją mergelę.

*87

AUGO KANAPĖLĖ

Augo kanapėlė,
Augo žalioji,
Žalia graži prie kelio, 
Prie kelio.
Augo mergužėlė, 
Augo jaunoji,
Jauna graži jaunime, 
Jaunime.

Siųsiu gromatėlę 
Senam tėvužėliui,
Kad jis mane atlankytų, 
Atlankytų.
Tėvulis nespėjo,
Kalne rugius sėjo, —
Tai jis manęs neatlankė, 
Neatlankė.
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Augo kanapėlė,
Augo žalioji,
Žalia graži prie kelio, 
Prie kelio.

Augo kanapėlė,
Augo žalioji,
Žalia graži prie kelio, 
Prie kelio.

Augo mergužėlė, 
Augo jaunoji,
Jauna graži jaunime, 
Jaunime.

Augo mergužėlė, 
Augo jaunoji,
Jauna graži jaunime, 
Jaunime.

Siųsiu gromatėlę 
Senai motinėlei,
Kad ji mane atlankytų, 
Atlankytų.

Siųsiu gromatėlę 
Jaunam brolužėliui,
Kad jis mane atlankytų, 
Atlankytų.

Motulė nespėjo,
Darže ropes sėjo, —
Tai ji manęs neatlankė, 
Neatlankė.

Brolelis nespėjo,
Kalne kviečius sėjo, — 
Tai jis manęs neatlankė, 
Neatlankė.

Augo kanapėlė,
Augo žalioji,
Žalia graži prie kelio, 
Prie kelio.

Augo kanapėlė,
Augo žalioji,
Žalia graži prie kelio, 
Prie kelio.

Augo mergužėlė, 
Augo jaunoji,
Jauna graži jaunime, 
Jaunime.

Augo mergužėlė, 
Augo jaunoji,
Jauna graži jaunime, 
Jaunime.

Siųsiu gromatėlę 
Jaunai seserėlei,
Kad ji mane atlankytų, 
Atlankytų.

Siųsiu gromatėlę 
Jaunam bernužėliui,
Kad jis mane atlankytų, 
Atlankytų.

Seselė nespėjo,
Darže rūtą sėjo, —
Tai ji manęs neatlankė, 
Neatlankė.

Bernelis pamatė,
Visus darbus metė, — 
Tai jis mane atlankė, 
Atlankė.
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VAI, ARIAU ARIAU LAUKELĮ

Vai, ariau ariau laukelį,
Vai, sėjau sėjau kvietelius —
Aš pasisėjau žalius kvietelius 
Žaliam kviečių laukely,
Aš pasisėjau žalius kvietelius 
Žaliam kviečių laukely.

Da neišdygo kvieteliai,
Da n'išbujojo žalieji —
Vai, ir atlankė mane mergelė 
Žaliam kviečių laukely,
Vai, ir atlankė mane mergelė 
Žaliam kviečių laukely.

— Ar skrynužėles rakinai,
Ar drobužėles mieravai —
Vai kodėl, dėl ko, jauna mergele, 
Taip retai atsilankai,
Vai kodėl, dėl ko, jauna mergele, 
Taip retai atsilankai?

— Ne skrynužėles rakinau,
Ne drobužėles mieravau,
Tik aš girdėjau, mano berneli,
Tu su kitom kalbėjai,
Tik aš girdėjau, mano berneli,
Tu su kitom kalbėjai.

— Kad ir su kitom kalbėjau,
Tave širdelėj turėjau:
Žydi mergelė mano širdelėj 
Kaip darže lelijėlė,
Žydi mergelė mano širdelėj 
Kaip darže lelijėlė.
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Vai, kasiau kasiau darželį,
Vai, dariau dariau iyseles —
Aš pasisėjau žalią rūtelę 
Žaliam rūtų daržely,
Aš pasisėjau žalią rūtelę 
Žaliam rūtų daržely.

Da neišdygo rūtelė,
Da n'išbujojo žalioji —
Vai, ir atlankė mane bernelis 
Žaliam rūtų daržely,
Vai, ir atlankė mane bernelis 
Žaliam rūtų daržely.

— Ar mandierėlę vėdinai,
Ar žirgužėlį šokinai —
Vai kodėl, dėl ko, jaunas berneli, 
Taip retai atsilankai,
Vai kodėl, dėl ko, jaunas berneli, 
Taip retai atsilankai?

— Ne mandierėlę vėdinau,
Ne žirgužėlį šokinau,
Tik aš girdėjau, mano mergele, 
Tu su kitais kalbėjai,
Tik aš girdėjau, mano mergele, 
Tu su kitais kalbėjai.

— Kad ir su kitais kalbėjau,
Tave širdelėj turėjau:
Žydi bernelis mano širdelėj 
Kaip darže bijūnėlis,
Žydi bernelis mano širdelėj 
Kaip darže bijūnėlis.
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KAD AŠ JOJAU PER ŽALIĄ GIRELĘ

Kad aš jojau per žalią girelę,
Aukštai švietė mėnulis,
Liūliu liūliu, liūliu liūliu liūliu,
Aukštai švietė mėnulis.

Nenujojau nė pusės kelelio —
Grąžin mane atgalios,
Liūliu liūliu, liūliu liūliu liūliu,
Grąžin mane atgalios.

— Sugrįžk sugTįžk, jaunas bernužėli,— 
Man širdelė nerami.
Liūliu liūliu, liūliu liūliu liūliu,
Man širdelė nerami.

— Kodėl, dėl ko, jaunoji mergele,
Tau širdelė nerami,
Liūliu liūliu, liūliu liūliu liūliu,
Tau širdelė nerami?

— Aš per stiklo langelį žiūrėjau —
Tu su kita kalbėjai,
Liūliu liūliu, liūliu liūliu liūliu,
Tu su kita kalbėjai.
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KALNE RUGIAI

Kalne rugiai,
Sodne obuoliai,
Viduj lankų liepelė,
Viduj lankų liepelė.

Kai aš užaugau 
Tarp kaimynėlių,
Tarp kaimyno bernelių, 
Tarp kaimyno bernelių,

Su visais šokau,
Su jais kalbėjau,
Tiktai vieną mylėjau, 
Tiktai vieną mylėjau.

— Berneli mano,
Jaunasis mano,
Kam taip tankiai atlankai, 
Kam taip tankiai atlankai?

Jaunas berneli,
Tankiai atlankai, —
Aš kalbeles kentėjau, 
Aš kalbeles kentėjau.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano,
Kodėl tu man nesakei, 
Kodėl tu man nesakei?

— Kaip aš sakysiu, 
Jaunas berneli,
Kad tu kitas mylėjai, 
Kad tu kitas mylėjai.

Su kitom šokai,
Su jom kalbėjai,
Vis mane apkalbėjai, 
Vis mane apkalbėjai.

— Nors su jom šokau, 
Su jom kalbėjau,— 
Tave vieną mylėjau, 
Tave vieną mylėjau.



OI, ŠILAS, PAŠILĖJ

*91

Oi, šilas, pašilėj,
Ten vaikščiojo mergelė,

Aukso kubką nešiojo, 
Kazokėlį viliojo.

— Kazokėli jaunasai,
Ko tu manęs nelankai?

— Ką aš tave lankysiu — 
Pyksta tavo motulė.

— Aš motulę nulenksiu: 
Nuometėlį išausiu.

Oi, šilas, pašilėj,
Ten vaikščiojo mergelė,

Aukso kubką nešiojo, 
Kazokėlį viliojo.

— Kazokėli jaunasai,
Ko tu manęs nelankai?

— Ką aš tave lankysiu — 
Pyksta tavo tėvelis.

— Aš tėvelį nulenksiu: 
Margą juostą išausiu.

Oi, šilas, pašilėj,
Ten vaikščiojo mergelė,

Aukso kubką nešiojo, 
Kazokėlį viliojo.

— Kazokėli jaunasai,
Ko tu manęs nelankai?

— Kaip aš tave lankysiu — 
Pyksta tavo sesutė.

— Aš sesutę nulenksiu: 
Aukso žiedą nupirksiu.

Oi, šilas, pašilėj,
Ten vaikščiojo mergelė,

Aukso kubką nešiojo, 
Kazokėlį viliojoi.

— Kazokėli jaunasai,
Ko tu manęs nelankai?

— Ką aš tave lankysiu — 
Pyksta tavo broliukas.

— Ąš broliuką nulenksiu: 
Bėrą žirgą pašersiu.
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SAULĖ NUSILEIDO U2 AUKŠTŲ KALNŲ

— Saulė nusileido už aukštų kalnų — 
Kodėl neateini, berneli mano,
Oi lylia lylia, lylia oi lylia,
Kodėl neateini, berneli mano?

Ar žirgo neturi, kelio nežinai,
Ar iš rūpestėlių mane užmiršai,
Oi lylia lylia, lylia oi lylia,
Ar iš rūpestėlių mane užmiršai?

— Aš ir žirgą turiu, ir kelią žinau, 
Tik iš didžių vargų tave užmiršau,
Oi lylia lylia, lylia oi lylia,
Tik iš didžių vargų tave užmiršau.

— Raudoni bijūnai žydi ir žydės,
0 mane bernelis myli ir mylės,
01 lylia lylia, lylia oi lylia,
O mane bernelis myli ir mylės.

$3

LELIJĖLE BALTA

— Lelijėle balta, 
Lelijėle žalia,
Kodėl tu nebujojai, 
Kai tave pasodinau:

Ar nebuvo vietos,
Ar žemelė kieta,
Ar rūtelė neleido 
Žalius lapelius skleisti?
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— Ir buvo vietos,
Žemelė nekieta,
Ir rūtelė man leido 
Žalius lapelius skleisti,

Tik bijūnėlis,
Tas žaliuonėlis,
Jisai man visad kliudė 
Ir lapelius džiovino.

— Berneli jaunas,
Dobilėli baltas,
Kodėl tu nepribuvai,
Kaip aš tau buvau sakius:

Ar nebuvo laiko,
Ar nebuvo žirgelio,
Ar motulė neliepė 
Tau mane atlankyti?

— Ir buvo laiko,
Ir buvo žirgelis,
Ir motulė man liepė 
Tave jauną lankyti,

Tik mano seselė,
Jauna panelė,
Ji mane visada barė,
Kad tavęs nelankyčiau.
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ATJOJA BERNELIS

*94

Atjoja bernelis
Per lygius laukelius, —
Išeik, mergužėle,
Atkelk jam vartelius.

Išėjo mergelė,
Graudžiai verkdama, 
Atkėlė vartelius,
Sunkiai dūsaudama.

— Ne tiek buvau verkus, 
Mažutė būdama,
Kiek dabar aš verkiu, 
Žmonių apkalbama.

Žadėjai man vesti, 
Žadėjai mylėti,
O dabar nenori 
Su manim kalbėti.

Žadėjai suskinti 
Man gėlių kvietkelį, 
Žadėjai nupinti 
Rūtų vainikėlį.

Ne dėl man suskynei 
Gėlelių kvietkelį,
Ne dėl man nupynei 
Rūtų vainikėlį.

Dėl kitos suskynei 
Gėlelių kvietkelį, 
Dėl kitos nupynei 
Rūtų vainikėlį. *

*95

CIT, NEVERK NERAUDOK

— Cit, neverk neraudok, 
Mergele jaunoji, —
Aš tave paimsiu 
Kitą rudenėlį,

Kad žydės, kad klestės 
Balti akmenėliai,
Kad išsirps gluosnely 
Raudonos uogelės.

— Netiesą taip kalbi, 
Jaunasis berneli, —
Tu manęs neimsi 
Kitą rudenėlį.

Nei žydės, nei klestės 
Balti akmenėliai,
Nei išsirps gluosnely 
Raudonos uogelės.
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TŪKSTANTIS ŽINGSNELIŲ

Tūkstantis žingsnelių 
Nuo mano namelių — 
Ar aš nenueisiu 
Pas savo panelę?

Eisiu į tą šalį,
Jau daugiaus negrįšiu, 
Į tave, panele,
Laiškelį rašysiu.

Einu per dvarelį, 
Tyliai pro vartelius, 
Kad nepabudinčiau 
Panelės kurtelių.

Rašysiu laiškelį 
Aukselio raidelėm, 
Spausiu antspaudėlę 
Rūtų vainikėlio.

Einu per klėtelę 
Ant galų pirštelių, 
Kad nepabudinčiau 
Panelės tėvelių.

Lakštingėlė gieda — 
Jau netoli diena,
Lik sveika, panele, 
Pasilik sau viena.

— Panele gėlele, 
Skauda man širdelę, — 
Oi, ar nepriimsi 
Sėsti prie šalelės?

Vaikščiojo panelė 
Po vyšnių sodelį, 
Metė vainikėlį 
Nuo savo galvelės.

— Nežnau, kaip sakyti, 
Kaip čia sumanyti,
Kaip tavęs, berneli, 
Reiks atsiprašyti.

Atlėk, sakalėli, 
Paimk vainikėlį, 
Nunešk bernužėliui 
Svetimoj šalelėj.

— Nereiks nė prašyti, 
Aš ir pats išeisiu — 
Mylėki sau kitą, 
Manęs nesulauksi.

Te tau, bernužėli, 
Rūtų vainikėlį — 
Aš radau pamestą 
Vyšnelių sodely.
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KUR TAS ŠALTINĖLIS

Kur tas šaltinėlis,
Kur aš jaunas gėriau,
Kur ta mano mergužėlė, 
Kurią aš mylėjau,
Kur ta mano mergužėlė, 
Kurią aš mylėjau,

Kurią aš mylėjau,
Širdelėj turėjau,
Kas naktelę per sapnelį 
Žodelį kalbėjau,
Kas naktelę per sapnelį 
Žodelį kalbėjau?

Jau tas šaltinėlis 
Žolele apaugo,
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo,
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo.

Balnočiau žirgelius, 
Paleisčiau kurtelius, 
Vyčiau vyčiau mergužėlę 
Ir josios pulkelį,
Vyčiau vyčiau mergužėlę 
Ir josios pulkelį.

*97
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ŠĖRIAU ŠĖRIAU SAU ŽIRGELĮ

*98

Šėriau šėriau sau žirgelį 
Rytą vakarėlį,
Šėriau šėriau sau žirgelį 
Rytą vakarėlį,
Dėl to šėriau, kad norėjau, 
Kad jis gražus būtų,
Dėl to šėriau, kad norėjau, 
Kad jis gražus būtų.

Kai aš josiu per kiemelį, 
Kad pašokinėtų,
Kai aš josiu per kiemelį, 
Kad pašokinėtų,
Visos kaimo mergužėlės 
Į mane žiūrėtų,
Visos kaimo mergužėlės 
Į mane žiūrėtų.

Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, 
Aš jūsų nebūsiu,
Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit, 
Aš jūsų nebūsiu, — 
Išsirinkau sau mergelę 
Trylikos metelių,
Išsirinkau sau mergelę 
Trylikos metelių.

Kad aš ją turėčiau,
Šėnavot mokėčiau,
Kad aš ją turėčiau,
Šėnavot mokėčiau:
Šilko rūbais aprūdyčiau, 
Vyneliu girdyčiau,
Šilko rūbais aprūdyčiau, 
Vyneliu girdyčiau.

Ant ąžuolo žali lapai —
Tai mano rūbeliai,
Ant ąžuolo žali lapai —
Tai mano rūbeliai,
Ant lapelių gaili rasa —
Tai mano vynelis,
Ant lapelių gaili rasa —
Tai mano vynelis.

Laukiau metus, laukiau antrus, 
Eisiu pažiūrėti,
Laukiau metus, laukiau antrus, 
Eisiu pažiūrėti,
O jau mano mergužėlė 
Šoka jaunimėly,
O jau mano mergužėlė 
Šoka jaunimėly.

Visų jaunų mergužėlių 
Rūtų vainikėliai,
Visų jaunų mergužėlių 
Rūtų vainikėliai,
O jau mano mergužėlės 
Baltas nuometėlis,
O jau mano mergužėlės 
Baltas nuometėlis.
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SAULELĖ RAUDONA

*99

Saulelė raudona, 
Vakaras netoli, — 
Laikas man, berneliui, 
Pas mergelę joti.
Dajojau aš mišką — 
Miške medžiai ūžia,
O mano širdelė 
Dar labiau nuliūdo.
Dajojau dvarelį — 
Vartai uždaryti,
Neišėj mergelė 
Manęs pasitikti.

Jojau per dvarelį 
Žiba žiburėlis, 
Žiba žiburėlis, 
Groja muzikėlė.
Groja muzikėlė, 
Šoka jaunimėlis,
O mano mergelė 
Už balto stalelio.
O mano mergelė 
Už balto stalelio, 
Sėdi prie šalelės 
Jau kito bernelio.

Sėdi prie šalelės 
Jau kito bernelio,
Oi dievuliau, alpsta 
Jau mano širdelė. *

*100

PILKA VOLUNGĖLĖ

Pilka volungėlė 
Sodely giedojo, — 
Mano bernužėlis 
Toli išvažiuoja.
— Mano bernužėli, 
Baltas dobilėli,
Tu mane palieki 
Vieną našlaitėlę.

— Mergužėle mano, 
Žalioji rūtele,
Aš tave palieku 
Sesulių pulkely.
— Bernužėli mano, 
Žalias diemedėli, 
Kaip man išnešioti 
Rūtų vainikėlį?

— Dieną ant galvelės, 
Naktį prie širdelės — 
Tai taip išnešiosi 
Rūtų vainikėlį.
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MYLĖJAU MERGELĘ

Mylėjau mergelę 
Pustrečių metelių, 
Dabar turiu skirtis 
Dėl žmonių kalbelių, 
Dabar turiu skirtis 
Dėl žmonių kalbelių.

Sunku akmenėliui 
Ant kelio gulėti,
Dar sunkiau mergelei 
Nekaltai kentėti,
Dar sunkiau mergelei 
Nekaltai kentėti.

Sunku akmenėliui,
Kai per jį važiuoja, 
Dar sunkiau mergelei, 
Kai žmonės meluoja, 
Dar sunkiau mergelei, 
Kai žmonės meluoja.

Sunku vandenėlį 
Prieš kalnelį nešti,
Dar sunkiau mergelę 
Mylėjus pamesti,
Dar sunkiau mergelę 
Mylėjus pamesti.

Vandenėlį nešant,
Gali pasilsėti,
Mergelę mylėjus,
Nėr kur pasidėti, 
Mergelę mylėjus,
Nėr kur pasidėti.
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ANKSTI RYTĄ AS KĖLIAUS

Anksti rytą aš kėliaus,
Sau tėve!; budinaus:
— Kelkis kelkis, tėvužėli, 
Duok stonelės raktelius!

Į stonelę aš ėjau,
Stonios duris rakinau —
Ir atlėkė sakalėlis 
Iš vyšnelių sodelio.

Tai jis gražiai uldavo,
Man vargelį rokavo:
— Tu negausi tos mergelės, 
Katros labai norėjai.

Į stonelę įėjau,
Tarp žirgelių stovėjau,
Tarp žirgelių stovėdamas, 
Labai gailiai aš verkiau.

Tarp žirgelių stovėdamas, 
Labai gailiai aš verkiau, 
Labai gailiai aš verkiau, 
Kad mergelės netekau:

Atkalbėjo atšnekėjo 
Man mylimą mergelę, — 
Penkiom šešiom atsakiau 
Ir mylimos netekau.

Anksti rytą aš kėliaus,
Sau močiutę budinaus:
— Kelkis kelkis, motinėle. 
Duok svirnelio raktelius!

Į svirnelį aš ėjau,
Svirno duris rakinau —
Ir atlėkė gegužėlė 
Iš rūtelių darželio.

Tai ji gražiai kukavo,
Man vargelį rokavo:
— Tu negausi to bernelio, 
Katro labai norėjai.

Į svirnelį įėjau,
Tarp skrynelių stovėjau, 
Tarp skrynelių stovėdama, 
Labai gailiai aš verkiau.

Tarp skrynelių stovėdama, 
Labai gailiai aš verkiau, 
Labai gailiai aš verkiau, 
Kad bernelio netekau:

Atkalbėjo atšnekėjo 
Man mylimą bernelį, — 
Penkiem šešiem atsakiau 
Ir mylimo netekau.
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VA! MERGELE MERGELE

Vai mergele mergele,
Kaip aš tave mylėjau, 
Trumpas buvo man laikelis, 
Kai su tavim kalbėjau, 
Trumpas buvo man laikelis, 
Kai su tavim kalbėjau.

Paprašyčiau karvelėlio,
Kad man duotų plunksnelę, 
Surašyčiau gromatėlę 
Į mylimą mergelę, 
Surašyčiau gromatėlę 
Į mylimą mergelę.

Lėkė gulbės per marias, 
Atsilsėti negavo,
Ščyrai myliu mergužėlę, 
Atsiskirti negaliu,
Sčyrai myliu mergužėlę, 
Atsiskirti negaliu.

Pails gulbių sparneliai,
Per mareles lekiančių, 
Nupliš žmonių liežuviai, 
Ant mudviejų kalbančių, 
Nupliš žmonių liežuviai, 
Ant mudviejų kalbančių.

Vai mergele mergele, 
Mylėkimės da labiau, 
Mylėkimės da labiau — 
Tegu kalba da daugiau, 
Mylėkimės da labiau — 
Tegu kalba da daugiau.
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KAD SULAUKClA SUBATVAKARĖLIO

— Kad sulaukčia subatvakarėlio, 
Užtekančio šviesaus mėnesėlio, 
Užtekančio šviesaus mėnesėlio,

Jočia jočia lankyt panytėlės,—
Ar teisybė, ką kalba žmonelės,
Ar teisybė, ką kalba žmonelės?
— Neteisybę, neteisybę mano, 
Neteisingas kalbeles pramano, 
Neteisingas kalbeles pramano.
Aš po stiklo langeliu sėdėjau, 
Ateinančio bernelio žiūrėjau, 
Ateinančio bernelio žiūrėjau.

Išsėdėjau lig pusei naktelės, 
Nesulaukiau nuo žiemių šalelės, 
Nesulaukiau nuo žiemių šalelės.

103

ŽALIO ĄŽUOLĖLIO LAPELIAI KARPYTI

Žalio ąžuolėlio lapeliai karpyti,
O mano bernelio žodeliai mainyti.
Kas tam ąžuolėliui lapelius iškarpė,
Kas tam bernužėliui žodelius sumainė?

Vėjas ąžuolėliui lapelius iškarpė,
O žmonių kalbelės širdelę sumaišė.

Sudievu, panele ir žalia rūtele,—
Kėliau kepurėlę, šluosčiau ašarėles.

Šluosčiau ašarėles šilkų skepetėle,— 
Sudievu, panele ir žalia rūtele!
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S!Ą NAKCIUKĘ PER NAKCtUKĘ

Šią nakčiukę per nakčiukę 
Miego nemiegojau,
Žalioj lankoj, lygioj pievoj 
Žirgelius dabojau,
Žalioj lankoj, lygioj pievoj 
Žirgelius dabojau.

— O už mano vainikėlį — 
Šimtas raudonųjų,
O už mano jaunas dienas — 
Pustrečio šimtelio,
O už mano jaunas dienas — 
Pustrečio šimtelio.

Ir atėjo trys berneliai 
Vidury naktelės,
Ir nuėmė vainikėlį 
Nuo mano galvelės,
Ir nuėmė vainikėlį 
Nuo mano galvelės.

— Mergužėle, aš tau duosiu 
Šimtą raudonųjų,
Pasiklauski, lelijėle,
Ar bus gana tųjų, 
Pasiklauski, lelijėle,
Ar bus gana tųjų.

Oi, oi dievulėliau,
Ką dabar darysiu,
Ką aš savo motinėlei 
Senai atsakysiu,
Ką aš savo motinėlei 
Senai atsakysiu?

Šią nakčiukę per nakčiukę 
Miego nemiegojau,
Žalioj lankoj, lygioj pievoj 
Žirgelius dabojau,
Žalioj lankoj, lygioj pievoj 
Žirgelius dabojau.

Ein močiutė per dvarelį — 
Labai skaudžiai barė,
Ein dukrelė į svirnelį — 
Labai gailiai verkė,
Ein dukrelė į svirnelį — 
Labai gailiai verkė.

Ir atėjo trys mergelės 
Vidury naktelės,
Ir nuėmė žiedužėlį 
Nuo mano rankelės,
Ir nuėmė žiedužėlį 
Nuo mano rankelės.

— Pasakyki, mergužėle, 
Ko verts vainikėlis, 
Pasakyki, lelijėle,
Ko verts vainikėlis, 
Pasakyki, lelijėle,
Ko verts vainikėlis?

Oi, oi dievulėliau,
Ką dabar darysiu,
Ką aš savo tėtušėliui 
Senam atsakysiu,
Ką aš savo tėtušėliui 
Senam atsakysiu?
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Ein tėvelis per dvarelį — 
Laibai skaudžiai barė,
Ein sūnelis į stonelę — 
Labai graudžiai verkė, 
Ein sūnelis į stonelę — 
Labai graudžiai verkė.

— Pasakyki, bernužėli, 
Ko verts žiedužėlis, 
Pasakyki, dobilėli,
Ko verts žiedužėlis, 
Pasakyki, dobilėli,
Ko verts žiedužėlis?

— O už mano žiedužėlį — 
Pakulų kuodelis,
O už mano jaunas dienas — 
Trys karnų kūlaičiai,
O už mano jaunas dienas — 
Trys karnų kūlaičiai.

*107

SUBATĖLĖS VAKARĖLĮ

Subatėlės vakarėlį 
Kloj mergelė patalėlį.

Ir atjojo bernužėlis:
— Priimk mane, mergužėle!

— Ir priimčiau, ir mylėčiau, 
Kad motulė nežinotų.

Dar motulė nežinojo,
O tėvelis jau suprato.

— Oi dukrele, oi viešnele, 
Kur padėjai vainikėlį?

— Vakar buvau Dunojėly — 
Ten nuplaukė vainikėlis.

Eisiu keliu keliaudama, 
Vainikėlio ieškodama.

Ir priėjau Dunojėlį,
Žiūriu — plaukia vainikėlis.

Mušk, Vilnele, kraštan marių 
Ir išmuški vainikėlį.

Atsišaukė Dunojėlis:
— Čia ne tavo vainikėlis,

Čia — mergelės siratėlės,
Čia — mergelės vargdienėlės.
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ŽIRGELIS LANKOJ

Žirgelis lankoj, 
Juodbėrėlis lankoj,—
Ar ne mano panytėlė 
Per langelį žiūrėjo,
Ar ne mano panytėlė 
Per langelį žiūrėjo?

— Panele mano,
Jaunoji mano,
Ar tu žiūri, ar nežiūri, 
Tu nebūsi mano,
Ar tu žiūri, ar nežiūri, 
Tu nebūsi mano.

— Bernužėli mano, 
Jaunasai mano,
Kam tu mane priviliojai 
Su midučio čierkele, 
Kam tu mane priviliojai 
Su midučio čierkele?

— Panele mano,
Jaunoji mano,
Nesakyk gi motinėlei, 
Kad abudu kalbėjom, 
Nesakyk gi motinėlei, 
Kad abudu kalbėjom.

— Bernužėli mano, 
Jaunasai mano,
Pažins mane motinėlė 
Ant žaliųjų rūtelių, 
Pažins mane motinėlė 
Ant žaliųjų rūtelių.

— Panele mano, 
Jaunoji mano,
Ko pabalo žalios rūtos, 
Ko pablyško veideliai, 
Ko pabalo žalios rūtos, 
Ko pablyško veideliai?

— Bernužėli mano, 
Jaunasai mano,
Kai papūtė šiaurus vėjas, 
Tai pabalo rūtelės,
Kai pakilo žmonių kalbos, 
Tai pablyško veideliai.
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ŠELMIS BERNELIS

Šelmis bernelis 
Tai ne mano buvo, 
Per vasarėlę 
Su manim uliojo.

Per vasarėlę 
Su manim uliojo,
O rudenėlį 
Į kitą nujojo.

Dar nežinojo 
Nei tėvas močiutė, 
Kai aš pakoriau 
Seklyčioj lopšelį.

Tada dažinojo 
Tėvas motinėlė,
Kai ėmiau supti 
Mažąjį vaikelį,

Kai ėmiau supti 
Mažąjį vaikelį — 
Oi liuli liuli 
Mažąjį vaikelį.

Oi liuli liuli 
Mažąjį vaikelį, 
Kam nubliedinai 
Skaistųjį veidelį,

Kam nubliedinai 
Skaistųjį veidelį, 
Kam nuvytinai 
Rūtelių kvietkelį,

Kam nuvytinai 
Rūtelių kvietkelį, 
Nuog baltų rankų 
Aukselio žiedelį,

Nuog baltų rankų 
Aukselio žiedelį,
Nuog glotnios galvelės 
Rūtų vainikėlį? *

*110

SUBATOS VAKARĖLĮ

Subatos vakarėlį 
Balnojau juodbėrėlį,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Balnojau juodbėrėlį.

Juodbėrėlį balnojau,
Pas mergužėlę jojau, 
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Pas mergužėlę jojau.
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Šimtą mylėlių jojau, 
Žalią girią prijojau,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Žalią girią prijojau.

Toje žalioj girelėj 
Kukau raiba gegelė,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Kukau raiba gegelė.

Kukau raiba gegelė, 
Man vargelius rokavo, 
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Man vargelius rokavo.

Atlėkė sakalėlis,
Atnešė man žinelę,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Atnešė man žinelę.

Atnešė man žinelę,
Kad numirė mergelė, 
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Kad numirė mergelė.

Grabely paguldyta, 
Žvakelėms apstatyta,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Žvakelėms apstatyta.

Žvakelėms apstatyta, 
Rūtelėms apkaišyta,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Rūtelėms apkaišyta.

Mirė mano patieka,
Visi turtai už nieką,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Visi turtai už nieką.

Mirė mano kvietkelis, 
Liko jos tik vardelis,
Vai liūliai liūliai liūliai, 
Liko jos tik vardelis.

Mirė mano mieliausia,— 
Kur kitą tokią gausiu, 
Vai liūliai liūliai liūliai. 
Kur kitą tokią gausiu?

m

AUŠT BALTA AUŠRELĖ

Aušt balta aušrelė, 
Tek šviesi saulelė,
O mano mergytė 
Miega saldų miegą.

Kas man gal prikelti, 
Ją jauną pabudint, 
Tam aš dovanočiau 
Savo bėrą žirgą.

Nieks negal prikelti. 
Ją jauną pabudint: 
Jau seniai ji guli 
Aukštame kalnely.

Jau jai berūdija 
Sidabro žiedeliai,
Jau jai bepelija 
Šilkų kaspinėliai.
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*m

TRECIA DIENELĖ SERGA PANELĖ

Trečia dienelė serga panelė — 
Bernelis nevierina:
— Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai,
Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai.

Deda panelei rankon žvakelę — 
Bernelis nevierina:
— Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai,
Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai.

Perka panelei naujus rūbelius — 
Bernelis nevierina:
— Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai,
Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai.

Deda panelę gilian grabeliu — 
Bernelis nevierina:
— Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai,
Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai.

Veža panelę aukštan kalnelin — 
Bernelis nevierina:
— Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai,
Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai.
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Leidžia panelę giiion duobelėn — 
Bernelis nevierina:
— Kelkis, panele, mano širdele,— 
Gana jau pasilsėjai,
Kelkis, panele, mano širdele,—
Gana jau pasilsėjai.
Beria panelę juodom žemelėm — 
Bernelis pavierina:
— Traukit kardelį, kirskit galvelę,— 
Guldykit prie šalelės,
Traukit kardelį, kirskit galvelę,— 
Guldykit prie šalelės.

*113

KAS SUBATOS VAKARĖLĮ

Kas subatos vakarėlį,
O ja ja,
Skyniau rūtų vainikėlį, 
O ja ja ja ja,
Skyniau rūtų vainikėlį, 
O ja ja ja ja.
Nusiskynus rūtytėlę,
O ja ja,
Nusipyniau vainikėlį,
O ja ja ja ja, 
Nusipyniau vainikėlį,
O ja ja ja ja.
Nusipynus vainikėlį,
O ja ja,
Užsidėjau ant galvelės, 
O ja ja ja ja, 
Užsidėjau ant galvelės, 
O ja ja ja ja.

Užsidėjus ant galvelės,
O ja ja,
Ėjau vaikščiot su berneliais, 
O ja ja ja ja,
Ėjau vaikščiot su berneliais, 
O ja ja ja ja.
Ir papūtė šiaurus vėjas,
O ja ja,
Ir nupūtė vainikėlį,
O ja ja ja ja,
Ir nupūtė vainikėlį,
O ja ja ja ja.
Ir nupūtė vainikėlį,
O ja ja,
Į gilųjį Dunojėlį,
O ja ja ja ja,
Į gilųjį Dunojėlį,
O ja ja ja ja.
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Anoj pusėj Dunojėlio,
O ja ja,
Pulkas bernelių stovėjo,
O ja ja ja ja,
Pulkas bernelių stovėjo,
O ja ja ja ja.

Iš jų vienas atsirado,
O ja ja,
Už vainiką galvą deda,
O ja ja ja ja,
Už vainiką galvą deda,
O ja ja ja ja.

Vainikėlis plaukte plaukė, 
O ja ja,
O bernelis šaukte šaukė, 
O ja ja ja ja,
O bernelis šaukte šaukė, 
O ja ja ja ja.

Vainikėlis ant krantelio, 
O ja ja,
O bernelis ant dugnelio, 
O ja ja ja ja,
O bernelis ant dugnelio, 
O ja ja ja ja.

Vainikėlis ant galvelės, 
O ja ja,
O bernelis ant lentelės, 
O ja ja ja ja,
O bernelis ant lentelės, 
O ja ja ja ja.

Vainikėlis gražiai žydi, 
O ja ja,
O bernelį kapan lydi,
O ja ja ja ja,
O bernelį kapan lydi,
O ja ja ja ja.

Vainikėlį sunešiosiu, 
O ja ja,
O bernelį pakavosiu, 
O ja ja ja ja,
O bernelį pakavosiu, 
C ja ja ja ja.

152



*114

ČIULBA ULBA PAUKŠTELIAI

Čiulba ulba paukšteliai, 
Čiulba ulba smulkieji 
Žaliajam vyšnių 
Vyšnelių sodely,
Žaliajam vyšnių 
Vyšnelių sodely.

Ten vaikščiojo mergelė, 
Ten vaikščiojo jaunoji 
Po žalią vyšnių 
Vyšnelių sodelį,
Po žalią vyšnių 
Vyšnelių sodelį.

Eičiau, klausčiau mergelės, 
Eičiau, klausčiau jaunosios, 
Į kurią šalį 
Bernelis išjojo,
Į kurią šalį 
Bernelis išjojo.

— Ar jis jojo keleliu, 
Ar kadugių girele,
Vai, ar jis jojo 
Variniu tilteliu,
Vai, ar jis jojo 
Variniu tilteliu?

— Nei jis jojo keleliu. 
Nei kadugių girele, 
Vai, tik jis jojo 
Variniu tilteliu,
Vai, tik jis jojo 
Variniu tilteliu.

Vario tiltas įlinko, 
Bėras žirgas nuskendo. 
Nuskendo žirgelis 
Ir jaunasis bernelis, 
Nuskendo žirgelis 
Ir jaunasis bernelis.

Bus bernelis ir kitas, 
Bėras žirgas ir kitas, 
Vai, nebus niekad 
Pirmųjų dienelių, 
Vai, nebus niekad 
Pirmųjų dienelių.
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PO ĄŽUOLĖLIU, PO GARBUONĖLIU

Po ąžuolėliu, po garbuonėliu,
Dygo rūtelė ir lelijėlė,
Dygo rūtelė ir lelijėlė.

Dygo rūtelė ir lelijėlė,
O klony bėgo bistri upelė,
O klony įbėgo bistri upelė.

O klony bėgo bistri upelė,
Ten žalnierėlis žirgelį girdė,
Ten žalnierėlis žirgelį girdė.

Ten žalnierėlis žirgelį girdė, 
Begirdydamas ir pats nuskendo, 
Begirdydamas ir pats nuskendo.

Begirdydamas ir pats nuskendo,
Liko mergelė jauna našlelė,
Liko mergelė jauna našlelė.

— Neverk, mergele, jauna našlele, 
Joja kazokų šimtas ir vienas,
Joja kazokų šimtas ir vienas.

Joja kazokų šimtas ir vienas,
Tai išsirink sau, katras tau mielas,
Tai išsirink sau, katras tau mielas.

— Tegul jų joja šimtas ir vienas,
Bet nėra tokio, kaip mano mielas, 
Bet nėra tokio, kaip mano mielas.

Mano bernelio gražus stogelis,
Gelsvi plaukeliai, juodos akelės,
Gelsvi plaukeliai, juodos akelės.
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*116

PYNIAU VAINIKĄ

Pyniau vainiką 
Žalių nevendrų,
Ai ai, žalių nevendrų.

O muzikantėliai— 
Siūrūs vėjeliai,
Ai ai, siūrūs vėjeliai.

Leidžiau vainiką 
Gilion Dūnelėn,
Ai ai, gilion Dūnelėn.

Manęs nekavokit 
Prie bažnytėlei,
Ai ai, prie bažnytėlei.

Plauki, vainikas, 
Gilion Dūnelėn,
Ai ai, gilion Dūnelėn.

Asai nemyliu 
Varpų skambančių,
Ai ai, varpų skambančių.

Kas vainiką išims,
Tas mane paims,
Ai ai, tas mane paims.

Mane pakavokit 
Rūtų daržely,
Ai ai, rūtų daržely.

Vainiką ėmė 
Ir pats nuskendo,
Ai ai, ir pats nuskendo.

Išeis mergelė 
Nedėlios rytą,
Ai ai, nedėlios rytą,

Buvo mergelė 
Marių kuojelė,
Ai ai, marių kuojelė.

Nedėlios rytą 
Rūtelių skinti,
Ai ai, rūtelių skinti.

Buvo pajaunėliai 
Marių ešerėliai,
Ai ai, marių ešerėliai.

Rūteles skynė 
Ir gailiai verkė,
Ai ai, ir gailiai verkė.

Buvo paduškėlė 
Marių Vilnelė,
Ai ai, marių Vilnelė,

Čia pakavotas 
Dar neženotas,
Ai ai, dar neženotas.

* * 
*
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IŠJOJ BERNUŽIS Į KARUŽĘ
Išjoj bernužis į karužę,
Paliko mane našlaitę,
Atskrido raibas sakalėlis, 
Atnešė liūdną laiškelį,
Atskrido raibas sakalėlis, 
Atnešė liūdną laiškelį.
Kai aš perskaičiau tą laiškelį, 
Kad mano mylimas žuvo, 
Puoliau ant žemės, ant sierosios, 
Ir ėmiau gailiai raudoti, 
Puoliau ant žemės, ant sierosios, 
Ir ėmiau gailiai raudoti.

Oi žeme, juodoji žemele, 
Atėmei mano mylimą,
Atėmei mylimą bernelį,
Paimk ir mane, našlaitę, 
Atėmei mylimą bernelį,
Paimk ir mane, našlaitę!
Žemelė tarė, našlaitę barė:
— Tu liksi ant svieto gyvent,— 
Ilgai gyvensi, jauna našlaite, 
Kito bernelio nemylėk,
Ilgai gyvensi, jauna našlaite, 
Kito bernelio nemylėk.

118

SAKYKI, UPELI, KUR DINGO BERNELIS
Sakyki, upeli, kur dingo bernelis,
Kad aš jo sulaukt negaliu,
Nejaugi jis mane pamiršo, mergelę, 
Paliko ant vargo vieną.

Ne vieną kartelį ant upės krantelio 
Abudu sėdėjom ilgai,
Iš pievų gėlelių, iš medžių šakelių 
Mes pynėm vainiką skubiai.

Ne vieną kartelį man spaudei rankelę, 
Žadėjai mylėti tikrai,
Kad tarčiau žodelį, bučiuočiau veidelį 
Ir likčiau tavo amžinai.

Sakyki, upeli, kam mylimas mane 
Pamiršo visai amžinai,—
Kam verkti, liūdėti, kam širdį skaudėti, 
Kad aš jį mylėjau tikrai.
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*119

ČIULBA ULBA PAUKŠTELIAI

Čiulba ulba paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely,
Gailiai verkia jauna mergužėlė,
Gailiai verkia jauna mergužėlė.

— Mergužėle, ko verki,
Ašarėles kam lieji,
Ko blaškais kaip pašautas paukštelis, 
Ko blaškais kaip pašautas paukštelis?

Ar tėvelis tau barė,
Lankon šieno grėbt varė,
Ar lankoje šienelį sulijo,
Ar nuvyto gėlė paskutinė?

— Nei tėvelis man barė,
Lankon šieno grėbt varė,
Nei lankoje šienelį sulijo,
Nei nuvyto gėlė paskutinė!

Man bernelis mylėjo,
Jau ir vesti žadėjo,
O dabar ir žiūrėti nenori,
O dabar ir žiūrėti nenori.

Man bernelis paliko 
Be rūtelių vainiko,—
Kur aš jauna dabar pasidėsiu,
Kur aš jauna dabar pasidėsiu?
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RAMIOJI NAKTELE, VISUS MIGDINAI

Ramioji naktele, visus migdinai, 
Pasakyk, meilioji, kodėl ne mane?

Aš esu pavargus, noriu pailsėt,
Nelaimė, kad akių negaliu sudėt.

Mintys maišo galvą ir širdį graudina, 
Miegas nelaimingas akių nemigdina.

Eisiu į darželį, gal ten nuramins,
Kvapas nuo žolynų širdį atgaivins.

Sumigo ir visi, tik ūžia miškai,
Sumigo ir paukščiai, ilsis jų balsai.

O mane, naktele, tu neramini,
Liūdną mano širdį neatgaivini.

Antai ten mergelė vaikščioja viena,
Su rūtelėms kalba, graudžiai verkdama.

UI

TYLIAI PLAUKIA MĖNULIS VIRŠ UPĖS

Tyliai plaukta mėnulis virš upės, 
Viskas skęsta nakties gilumoj.
Šiam pasauly man nieko nereikia, 
Tik matyti tave amžinai.

Tik matyti tave, mano mielas,
Ir gėrėtis tavo gražumu.
Nusibodo gyvent ir mylėti,
Karšta meilė jau gęsta širdy.
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Tad sau eiki, aš viena liūdesiu, 
Tegul plaka krūtinėj širdis. 
Susitikti su manim tu vengi 
Ir skubi vakarais prie kitų.

Kaip gėlelė pavasario rytą,
Taip ir aš prie tavęs pražydau, 
Tu prisiekei mylėt mane vieną,
O dabar jau mane užmiršai.

Kaip saulutė pavasario rytą 
Ant kapelio mano užtekės,
Akmuo baltas lyg kapinių sargas, 
Jis visuomet prie kapo liūdės.

m

SAPNELĮ SAPNAVAU

Sapnelį sapnavau, 
Sapne tave mačiau,

Nežiūrėk į akis, 
Neskaudink man širdies:

Rytelį pabudau,— 
Tavęs neberadau.

Apvylei tu mane, 
Apvylei žodeliu.

Veidelis toks gražus, 
Akutės lyg dangus,— 
Vilioja jos mane, 
Vilioja paslapčia.

Nei man pasaulis šis, 
Nei man gėlė graži,
Nei man paukščių daina 
Širdelę ramina.

Dėl tavęs gyvenu, 
Dėl tavęs aš verkiu, 
Dėl tavęs liūdžiu vis, 
Nes tu mano viltis.
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*113

AR PAMENI, MANO MIELAS

— Ar pameni, mano mielas, 
Praeitus gražius laikus,
Ar pameni, ką kalbėjai, 
Mėnuliui apšvietus mus?

— Nepamenu ir nenoriu 
Apie tai žinot visai,
Tiktai viena nepamirštu,
Kad ten buvo vien juokai.

— Ar pameni, kai bešokant 
Tu suspaudei ranką man
Ir raudoną skaisčią gėlę 
Prie krūtinės prisegei?

— Nepamenu ir nenoriu 
Apie tai žinot visai,
Tiktai viena nepamirštu,
Kad ten buvo vien juokai.

— Ar pameni, kaip mėnulis 
Tyliai švietė vakare?
Mes sėdėjom prie Šešupės,
Tu tarei — myli mane.

Ar atmeni, o laimuže,
Tu kalbėjai man rimtai?
To jau niekad neužmiršiu,
Nes tai buvo ne juokai.

160



TU BUVAI JAU DIDIS, AŠ VERKIAU MAŽYTĖ

Tu buvai jau didis, aš verkiau mažytė, 
Viešuoju keleliu kai tu nuėjai.
Kūdikiška meile nuo senos močiutės 4
Aš tave mylėjau taip karštai karštai, 
Kūdikiška meile nuo senos močiutės 
Aš tave mylėjau taip karštai karštai.

Aš slėny žaliajam palikau našlaitė 
Ginti žalias rūtas nuo rudens šalnų.
Bet žinau, kad grįši rūtelių darželin 
Ir mane mylėsi širdimi tyra,
Bet žinau, kad grįši rūtelių darželin 
Ir mane mylėsi širdimi tyra.

Tada tau priskinsiu daug baltų lelijų,
Kur tyriausiai žydi prie pat vandenų,
Tada tu suprasi, kaip tave mylėjau 
Ir kodėl darželį gyniau nuo šalnų,
Tada tu suprasi, kaip tave mylėjau 
Ir kodėl darželį gyniau nuo šalnų.

*U5

PILNOS PIEVOS GĖLIŲ RAUDONŲJŲ

Pilnos pievos gėlių raudonųjų,
Kurių aš prisiskint negaliu. 
Pamylėjau jaunutę mergaitę,
Be kurios aš gyvent negaliu.

Galvą puošia jai gelsvos kaselės,
Ant rankelių aukselio žiedai,
Jos akutės kaip miško žibutės,
Jos taip švelniai vilioja mane.
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— Atsiminki, jauna mergužėle, 
Kaip karštai aš mylėjau tave,
Ir kada tu buvai nusiminus,
Aš liūdnas dainavau daineles.

— Neviliok neviliok, bernužėli, 
Nes ta meilė tai yra kančia,
Ji kas dieną vaidino man karstą 
Ir ant kapo sodino gėles.

126

O PAVASARI MALONUS

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas, 
Atgaivink mano jausmus!

O ateik, pavasarėli, 
Atnešk žydinčių gėlių! 
Tau dainuosiu, bernužėli, 
Tave vieną tik myliu.

Kaip paukštelė prie paukštelės, Nesugrįžo bernužėlis,
Kaip gėlelė prie gėlės, 
Taip širdelė prie širdelės 
Vienąsyk nurimt galės.

O ateik, pavasarėli,
Mano sielą nuramink, 
Širdžiai ilgesio suteiki, 
Pirmą meilę sugrąžink!

O pavasaris jau čia.
Ir liūdėjo mergužėlė,
Liejo ašaras slapčia.

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas, 
Tu atgaivini jausmus.
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NUTUPĖ BALANDIS PALANGĖJ

Nutūpė balandis palangėj,
Ir svyra jurgino galva,
Iš toli, iš toli atžvengia 
Širmieji žirgai pas tave,
Iš toli, iš toli atžvengia 
Širmieji žirgai pas tave.

Ištryps tavo rūtų darželį,
Pravirkdys jaunutę tave,
Išveš tavo vargus ir dalią,
Ir tavo jaunystę išveš,
Išveš tavo vargus ir dalią,
Ir tavo jaunystę išveš.

Ir liks vien takai ašaroti,
Ir dienos, pragertos piršlių.
Kam leidai, kam leidai, mamyte,
Išvežt mane vargo keliu,
Kam leidai, kam leidai, mamyte,
Išvežt mane vargo keliu?

Žvaigždėtoj padangėj mėnulis,
Kiek daugel, kiek daugel žvaigždžių, 
Kodėl pas močiutę, pas brangią,
Aš kelio sugrįžt nerandu,
Kodėl pas močiutę, pas brangią,
Aš kelio sugrįžt nerandu.

Dejuoja balandis po langu,
Ir svyra jurgino galva,
Nužvengia nužvengia širmieji,
Tik verksmas iš toli girdėt,
Nužvengia nužvengia širmieji,
Tik verksmas iš toli girdėt.
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DAUG DAUG DAINELIŲ, MIELOJI SESE

Daug daug dainelių, mieloji sese,
Tiau padainuoti seniai žadu,—
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.

Kartu užaugom, kartu pražydom 
Senoj bakūžėj sodžiaus gale.
Tu jaunas dienas praleidai vėju,
Tau skambaus juoko dar negapa,
Tu jaunas dienas praleidai vėju,
Tau skambaus juoko dar negana.

Paduok, sesute, man baltą ranką, 
Pakelk, mieloji, melsvas akis,—
Aš tau priminsiu tėviškę brangią,
Aš tau priminsiu tylias naktis,
Aš tau priminsiu tėviškę brangią,
Aš tau priminsiu tylias naktis.

Ir vėl mes grįšim į tėviškėlę 
Ir padainuosim daugel dainų,—
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,
Toli nuo savo gimtų namų.
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JAU RUDUO ATĖJO, IR VĖL LIŪDNOS DIENOS

Jau ruduo atėjo, ir vėl liūdnos dienos,
Mažas piemenėlis rageliu skardens.
Aš nuskyniau žiedą, puikų astros žiedą, 
Paskutinį žiedą drumzlino rudens.

Tad nelauk, mergele, nerymok prie vartų:
Aš nebeateisiu liepų takeliu 
Ir nebedainuosiu tau meilių dainelių,
Ir nebesakysiu, kad tave myliu.

Kas man iš tos meilės, kas man iš tų žodžių, 
Gal tave ten mieste kitas pamylės,—
Man geriau mylėti savo gimto sodžiaus 
Vėjo išbučiuotas kaimo mergeles.

11$
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NEIŠEIK NEIŠEIK TU IŠ SODŽIAUS

Neišeik neišeik tu iš sodžiaus,
Nepalik žilvitėlių žalių,—
Be tavęs vakarai bus nuobodūs,
Be tavęs nebus sodžiuje dainų!

Išėjai, graudžiai topoliams šlamant, 
Vėjui žarstant geltonus lapus,
Atsigręžęs matei verkiant mamą, 
Nežinojai, kur vėjai nuneš.

Išėjai tu į didelį miestą,
Kur daug triukšmo, tiek skambių dainų, 
Ir manei tu sau kelią nutiesti 
Iki saulės, auksinių žvaigždžių.
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Tau gyvenimas buvo kaip šventė, 
Iš to džiaugsmo tu mamai rašei: 
Ak mamyte, kaip gera gyventi, 
Aš tą kaimą visai pamiršau.

Pamiršai tuos klevus, seną lūšną, 
Pamiršai savo kiemo vartus.
Dabar tau niekas jau neberūpi, 
Nejauti, kad jaunystė pražus.

Neišeik neišeik tu iš sodžiaus, 
Nepalik nepalik manęs tu,
Aš tau sužeistą širdį aukoju, 
Neišeik, nepalik manęs tu.







*M1

TAI PAS MANO TĖVULĮ

Tai pas mano tėvulį 
Trys sodeliai vyšnelių. 
Tai pasėdėsim,
Gražiai pašnekėsim 
Su giminėle savo.

Oi, už trečio stalelio 
Sėdi mano brolelis,— 
Tai pasėdėsim,
Gražiai pašnekėsim 
Su giminėle savo.

Tai už pirmo stalelio 
Sėdi senas tėvelis,— 
Tai pasėdėsim, 
Gražiai pašnekėsim 
Su giminėle savo.

Už ketvirto stalelio 
Sėdi mano seselė,— 
Tai pasėdėsim, 
Gražiai pašnekėsim 
Su giminėle savo.

O už antro stalelio 
Sėdi mano motulė,— 
Tai pasėdėsim, 
Gražiai pašnekėsim 
Su giminėle savo.

O už penkto stalelio 
Sėdi mano susiedai,— 
Tai pasėdėsim,
Gražiai pašnekėsim 
Su giminėle savo.
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AŠ NE GERT ATĖJAU

132

Aš ne gert atėjau,
Ne uliot atėjau,
Aš pas savo kaimynė!} 
Pailsėt atėjau.

Susiedėli mano,
Kaimynėli mano,
Kam padarei daug alučio, 
Kas išgers be manęs?

*133

AŠ PAS SAVO GIMINĖLĘ

Aš pas savo giminėlę 
Tai ne gert atėjau,
Tai ne gert atėjau —

Aš pas savo giminėlę 
Pasėdėt atėjau,
Pakalbėt atėjau.

Ažna mano giminėlė 
Ir nugirdė mane,
Ir nugirdė mane,

Po liepele, po žaliąja,
Ir paguldė mane,
Ir paguldė mane.

Tu, liepele, tu, žalioji,
Tu neūžki labai,
Tu neūžki labai!

Tu, vėjeli, tu, šiaurasai, 
Tu nepūski labai,
Tu nepūski labai!

Giminėle mylimoji, 
Ne'pkalbėkit manęs, 
Ne'pkalbėkit manęs.
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*134

PASISĖJAU APYNĖLĮ

Pasisėjau apynėlį 
Miglotą rytelį,
Miglotą rytelį.

Ir išdygo apynėlis 
Vidury sodelio,
Vidury sodelio.

— Oi, ką kalba apynėlis, 
Sodely augdamas,
Sodely augdamas?

— Jei jūs manęs nesmaigysit, 
Aš žemele tiesiu,
Aš žemele tiesiu.

— Oi, ką kalba apynėlis,
Ant smaigo būdamas,
Ant smaigo būdamas?

— Jei jūs manęs nenuskinsit, 
Aš miglele krisiu,
Aš miglele krisiu.

— Oi, ką kalba apynėlis,
Katile virdamas,
Katile virdamas?

— Jei jūs manęs nevirinsit,
Aš nemacnas būsiu,
Aš nemacnas būsiu.

— Oi, ką kalba apynėlis, 
Bačkelėn pilamas,
Bačkelėn pilamas?

— Jei jūs mane špunčiavosit. 
Bačkos dugną mušiu.
Bačkos dugną mušiu.

— Oi, ką kalba apynėlis, 
Stiklinėn pilamas,
Stiklinėn pilamas?

— Kai įpilsit į stiklinę,
Labai šumavosiu,
Labai šumavosiu,

Kai įdėsit į galvelę, 
Labai dumavosiu, 
Labai dumavosiu.
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AUGO DYGO APYNĖLIS

Augo dygo apynėlis 
Žaliajam sodely,
Augo dygo apynėlis 
Žaliajam sodely.—
O ką kalbi,
Vyno šakele,
O ką kalbi,
Vyno apynėli?

Apynėlius nuraškysiu, 
Alų padarysiu, 
Apynėlius nuraškysiu, 
Alų padarysiu.—
O ką kalbi,
Vyno šakele,
O ką kalbi,
Vyno apynėli?

Kai aš alų padarysiu, 
Svečius suprašysiu, 
Kai aš alų padarysiu, 
Svečius suprašysiu.— 
O ką kalbi,
Vyno šakele,
O ką kalbi,
Vyno apynėli?

O kai svečius suprašysiu, 
Alum nugirdysiu,
O kai svečius suprašysiu, 
Alum nugirdysiu.—
O ką kalbi,
Vyno šakele,
O ką kalbi,
Vyno apynėli?

O kai alum nugirdysiu, 
Saldžiai užmigdysiu,
O kai alum nugirdysiu, 
Saldžiai užmigdysiu.—
O ką kalbi,
Vyno šakele,
O ką kalbi,
Vyno apynėli?

O kai rytą aš prikelsiu, 
Kailį jiems išpersiu,
O kai rytą aš prikelsiu, 
Kailį jiems išpersiu.—
O ką kalbi,
Vyno šakele,
O ką kalbi,
Vyno apynėli?
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VYNO MEDĮ PASODINSIU

Vyno medį pasodinsiu, 
Gražiai išauginsiu.
Oi, kas kalbina 
Vyno medelį!

Oi, kai mes jį išauginsim, 
Aukštai išraitysim.
Oi, kas kalbina 
Vyno medelį!

Juodas uogas sunokinsim, 
Vynelį darysim.
Oi, kas kalbina 
Vyno medelį!

*137

APYNYS DYGDAMS

Apynys dygdams,
Iš žemės lipdams:
— Aš esu gudrus, 
Tai labai budrus.

Mieželis tarė,
Ant aukšto būdams:
— Aš esu grūdas 
Tai labai drūtas.

Mielelė tarė, 
Bačkoj būdama:
— Kas iš jūs visų 
Be manęs vienos?

Kai aš pristosiu 
Prie jūsų visų,
Tai padarysiu 
Girtų ir paikų.

Pajėgiem imtis, 
Bagočiam girtis, 
Seniem bučiuotis, 
Jauniem meiluotis.
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KAS TAS MIEŽIO GRŪDAS

Kas tas miežio grūdas, 
Kad jis labai drūtas? 
Apynėlis buinas,
Ba jis labai durnas.

Mielelė putoja,
Apynį kilnoja,— 
Alutis geltonas,
Bus geras — raudonas

Į pusę išgėriau, 
Daugiau nepakėliau,— 
Veskit mane gulti, 
Neduokit parpulti.

*139

AŠ PASĖJAU MIEŽELĮ

Aš pasėjau mieželį, 
Bumą gražų grūdelį,— 
Tai jis gražus buvo, 
Tai jis gražus buvo.

Mieželį nuplausim, 
Alulį darysim,—
Tai gardžiai gersim, 
Tai gardžiai gersim.

Stiklelis raudonas, 
Alulis geltonas,— 
Tai jis gardus buvo, 
Tai jis gardus buvo.

Aš pati raudona, 
Skepeta geltona,— 
Veskit mane gulti, 
Neduokit parpulti.

Veskit mane gulti, 
Neduokit parpulti, 
Ba aš nūnai girta, 
Ba aš nūnai girta.
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DARYSIM ALUTĮ

Darysim alutį 
Iš miežių naujų, 
Prašysim broliuką 
Alučio gerti.

Gėręs negėręs, 
Bil pasėdėjęs,
Už mano stalelio 
Bil parymojęs.

*141

PADARIAU ALŲ

Padariau alų 
Gražų geltoną, 
Užgėriau mergelę 
Skaisčiai raudoną, 
Užgėriau mergelę 
Skaisčiai raudoną. *

Veidai raudoni, 
Plaukai geltoni,— 
Bus mano mergelė 
Visų gražiausia, 
Bus mano mergelė 
Visų gražiausia.

*142

NU NU NU NU NU

Nu nu nu nu nu, 
Šiaudai be grūdų, 
Padariau alų 
Vienų avižų.
Padariau alų 
Vienų avižų, 
Kviečiau svetelius 
Biednus siratas.

Tai gardus alus 
Vienų avižų,
Tai gražūs svečiai 
Biedni siratos.

Nu nu nu nu nu, 
Šiaudai be grūdų, 
Daryčia alų 
Vienų mieželių.
Daryčia alų 
Vienų mieželių, 
Pakviesčia svečius 
Didžius bagočius.
Negardus alus 
Vienų mieželių, 
Negražūs svečiai 
Didi bagočiai.
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TU TU TU, KAS BŪTŲ

Tu tu tu, kas butų,
Kad tėvas dirvonus išartų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad rugius miežius pasėtų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad mieželiai išdygtų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad mieželiai užaugtų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad miežeiius nupiautų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad miežeiius suvežtų?

Tu tu tu, kas butų,
Kad miežeiius iškultų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad salyklą sumerktų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad alutį padirbtų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad svetelius sukviestų?

Tu tu tu, kas būtų,
Kad alutį išgertų?

Tu tu tu, kas būtų, — 
Dainelių pridainuotų.

*144

ALAUS ALAUS

Alaus alaus
Duos dievas daugiaus,— 
Kad vakar dienelę 
Alum lijo.

Alum lijo,
Apyniais snigo,
Būružiai ėjo 
Brangvynužiais.

Jūs baratės, 
Rokuojatės,
O kai mes nematom 
Bučiuojatės.

Nesbarkite,
Rokuokitės,
Kai mes išvažiuosim 
Žinokitės.
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O TAS RUGELIS

O tas rugelis, 
Brandus grūdelis,
Nu nu nu, pamažu, 
Pamažu, bus gražu, 
Vai nu nu nu.

O tas kvietelis, 
Brangus grūdelis, 
Nu nu nu, pamažu, 
Pamažu, bus gražu, 
Vai nu nu nu.

O tas mieželis, 
Šamaūsėlis,
Nu nu nu, pamažu, 
Pamažu, bus gražu, 
Vai nu nu nu.

O tas žirnelis, 
Apvalainėlis,
Nu nu nu, pamažu, 
Pamažu, bus gražu, 
Vai nu nu nu.

O ta avižėlė, 
Ilgaliemenė,
Nu nu nu, pamažu, 
Pamažu, bus gražu, 
Vai nu nu nu.

O ta bulvelė,
Ta miltingėlė,
Nu nu nu, pamažu, 
Pamažu, bus gražu, 
Vai nu nu nu.
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GERK ALŲ, GERK ALŲ

Gerk alų, gerk alų 
Nelaistydamas,
Gerk alų, gerk alų 
Nelaistydamas — 
Aš rinkau varpeles 
Nebarstydamas,
Aš rinkau varpeles 
Nebarstydamas.

Dideles ir mažas 
Į krūvą kroviau, 
Dideles ir mažas 
Į krūvą kroviau 
Padariau alutį 
Gražų geltoną, 
Padariau alutį 
Gražų geltoną.

Padariau alutį 
Gražų geltoną, 
Padariau alutį 
Gražų geltoną, 
Užgėriau panelę 
Baltą raudoną, 
Užgėriau panelę 
Baltą raudoną.

*147

GERKIM ALŲ IŠ UZBONO

Gerkim alų iš uzbono,
Oi oi,—
Augs mums miežiai ant dirvono, 
Oi oi oi!

Gal duos dievas gerus metus, 
Oi oi,—
Leidžia miežis plačius lapus, 
Oi oi oi!
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KAS ALUČIO NEGERIA NEGERIA

Kas alučio negeria negeria,
Tam bitelės nedera nedera.— 
Neūžia bitelės,
Neūžia pilkosios!

Kas alutį geria geria,
Tam bitelės dera dera.—
Oi, ūžia bitelės,
Oi, ūžia pilkosios!

GERK, BROLIUKAI, VISĄ

Kur bitutės nešta, 
Tai aš pati gersiu, 
Kur bitutės nešta, 
Tai aš pati gersiu, 
O kur bitinėlio — 
Berneliui atduosiu, 
O kur bitinėlio — 
Berneliui atduosiu.

*14$

Dobilėli, visą, 
Nepalik bitelei 
O nei bitinėliui, 
Nepalik bitelei 
O nei bitinėliui.

Gerk, broliukai, visą, 
Dobilėli, visą,
Gerk, broliukai, visą,

Ras bitutė medų 
Rūtelių daržely, 
Ras bitutė medų 
Rūtelių daržely, 
O ir bitinėlis — 
Vyšnelių sodely, 
O ir bitinėlis — 
Vyšnelių sodely.
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MŪSŲ SUSIEDĖLIUI SUNKU YRA

Mūsų susiedėliui sunku yra — 
Tauragėlė rankoj svyruo'. 
Nesumano, ką daryti,—
Reik susiedui palinkėti.
Risk risk ragskylėlę 
Pakarčiui pakarčiui.
Ir išgėrė iki galo,
Ir parito tauragėlę,
Nu vivat, nu vivat!
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BROLUŽĖLIUI BĖDA YRA

Brolužėliui bėda yra — 
Stiklužėlis rankoj yra. 
Neįmano, kur padėti:
Ar kaimynui pažadėti,
Ar pačiam išgerti,
Ar pačiam išgerti?

!5i

KAIMYNAS MŪSŲ MYLIMAS

Kaimynas mūsų mylimas, 
Didžioj pagarboj laikomas, 
Neduok stikleliui ilgai stovėti, 
Kad nepradėtų rankoj žydėti! 
Tegul žydi rugiai, mieželiai, 
Tegeltonuoja kalne kvieteliai.
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TAI GARDUS VYNELIS

H3

Tai gardus vynelis,— 
Tai geltonas.
Gražus mūs brolelis,-  
Tai raudonas.

Išgerki vynužį 
Į dugnužį, 
Paritėk stiklužį 
Per stalužį!

Tai ritas stiklužis 
Skambėdamas, 
Nuėjo vynelis 
Driumbėdamas.
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GERKIT GERKIT, ULIAVOKIT

Gerkit gerkit, uliavokit, 
Gerkit gerkit, uliavokit, 
Leiskit ir aplinkui!

Aš alučio padariau 
Ir svetelius užprašiau,— 
Galiu pamylėti.

Kad ir bačkas pastatysiu, 
Kad ir bačkas pastatysiu,— 
Svečių nevarysiu:

Turiu stoinioj žvengiančių 
Ir kišenėj skambančių,— 
Galiu pamylėti.
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AUGO AUGO OBELĖLE BERŽYNE

Augo augo obelėlė beržyne,
Oi vivot, oi vivot, obelėlė beržyne.

Ir sukrovė žiedelius raudonus,
Oi vivot, oi vivot, žiedelius raudonus.

Ir užmezgė obuolėlius mažučius,
Oi vivot, oi vivot, obuolėlius mažučius.

Obuolėlius sunokino raudonus,
Oi vivot, oi vivot, sunokino raudonus.

0 tu sveikas, žmogutėli, oi vivot,
01 vivot, oi vivot, žmogutėli, oi vivot,

Išgerk šitą kieliškėlį, oi vivot, oi vivot, 
Oi vivot, oi vivot, išgerk šitą kieliškėlį. *

*156

GERK GERK, BROLUŽĖLĮ

Gerk gerk, brolužėli,—
Dar gali gerti.
Naujos klumpės, stori padai — 
Dar gali trepenti,
Naujos klumpės, stori padai — 
Dar gali trepenti.
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MŪS BROLIUKAS CERKĄ GERS

Mūs broliukas čerką gers, 
Dobilėlis čerką gers,—
Tai bus gražu pažiūrėti 
Į broliuko gėrimą,
Tai bus gražu pažiūrėti 
Į broliuko gėrimą.

Mūs broliukas tancių šoks, 
Dobilėlis tancių šoks,—
Tai bus gražu pažiūrėti 
Į broliuko šokimą,
Tai bus gražu pažiūrėti 
Į broliuko šokimą.
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GERK, MANO SESELE

— Gerk, mano sesele, 
Gerk, mano viešnele,

— Eik, mano sesele, 
Eik, mano viešnele,

Visą stiklelį 
Ir į dugnelį, 
Visą stiklelį 
Ir į dugnelį!

Šimtą mylelių 
Viešu keleliu, 
Šimtą mylelių 
Viešu keleliu!

— Negaliu, sesele, 
Negaliu, jaunoji: 
Skaud man galvelė, 
Ne visą gerus, 
Skaud man galvelė, 
Ne visą gerus.

— Negaliu, sesele, 
Negaliu, jaunoji:
Skaud man kojelės, 
Netoli ėjus,
Skaud man kojelės, 
Netoli ėjus.
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O KAS ŠITO. O KAS ŠITO

1S$

O kas šito, o kas šito 
Stiklelio neišgers,
O kas šito, o kas šito 
Stiklelio neišgers,
Tos mergelės bernužėlį 
Vilkelis tur papiaut, 
Tos mergelės bernužėlį 
Vilkelis tur papiaut.

Bevelyčia bevelyčia 
Devynis išgert, 
Bevelyčia bevelyčia 
Devynis išgert,
O nė mano bernužėlį 
Vilkelis turi piaut,
O nė mano bernužėlį 
Vilkelis turi piaut. *

O kas šito, o kas šito 
Stiklelio neišgers,
O kas šito, o kas šito 
Stiklelio neišgers,
To bernelio mergužėlę 
Šeškas tur papiaut,
To bernelio mergužėlę 
Šeškas tur papiaut.

Bevelyčia bevelyčia 
Šešiasdešimt išgert, 
Bevelyčia bevelyčia 
Šešiasdešimt išgert,
O nė mano mergužėlę 
Šeškas turi piaut,
O nė mano mergužėlę 
Šeškas turi piaut.

*160

AR SĖT, AR NESĖT

Ar sėt, ar nesėt 
Avižėlės grūdą,
Ar sėt, ar nesėt 
Avižėlės grūdą,
Ar gert, ar negert 
Stiklelį į dugną,
Ar gert, ar negert 
Stiklelį į dugną?

Reik sėt ir pasėt 
Avižėlės grūdą, 
Reik sėt ir pasėt 
Avižėlės grūdą, 
Reik gert ir išgert 
Stiklelį į dugną, 
Reik gert ir išgert 
Stiklelį į dugną.
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OI, ALUS — TAI ALUS

Oi, alus — tai alus:
Puta bėga per stalus,
Oi, alus — tai alus:
Puta bėga per stalus.
Oi, judink, judink, judink 
Ir stiklelio nemarudink,
Oi, judink, judink, judink 
Ir stiklelio nemarudink!

Gaspadinė nespakaina: 
Mato — svečiai nepareina, 
Gaspadinė nespakaina: 
Mato — svečiai nepareina. 
Oi, judink, judink, judink 
Ir stiklelio nemarudink,
Oi, judink, judink, judink 
Ir stiklelio nemarudink!

Oi Jonukai, kas gi tau, 
Kad aš geriant nematau, 
Oi Jonukai, kas gi tau, 
Kad aš geriant nematau? 
Oi, judink, judink, judink 
Ir stiklelio nemarudink, 
Oi, judink, judink, judink 
Ir stiklelio nemarudink!

* t61
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KUR MANO TČVEUS GĖRĖ

Kur mano tėvelis gėrė, 
Ten rugių krūmelis žėlė, 
Uliok, bitele, uliok, 
Uliok, pilkoji, uliok!

Kur mano močiutė gėrė, 
Ten linų krūmelis žėlė, 
Uliok, bitele, uliok, 
Uliok, pilkoji, uliok!

Kur mano broliukas gėrė, 
Ten kviečių krūmelis žėlė, 
Uliok, bitele, uliok,
Uliok, pilkoji, uliok!

Kur mano sesulė gėrė,
Ten rūtų krūmelis žėlė, 
Uliok, bitele, uliok,
Uliok, pilkoji, uliok!

Ant žalio žolynėlio, 
Ant balto dobilėlio 
Uliok, bitele, uliok, 
Uliok, pilkoji, uliok! *

*163

SALDUS ALUTIS AVI2Ų

Saldus alutis avižų,
Iš trijų spurgų apynių,— 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų.

Sėdi tėvulis kerčioje, 
Turi rykštelę rankoje, 
Bara, gresia,
Alučio neduoda,
Bara, gresia,
Alučio neduoda.

Saldus alutis avižų,
Iš trijų spurgų apynių, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų.

Sėdi močiutė kerčioje, 
Turi rykštelę rankoje, 
Bara, gresia,
Alučio neduoda,
Bara, gresia,
Alučio neduoda.
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Saldus alutis avižų,
Iš trijų spurgų apynių,— 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų.

Sėdi brolelis kerčioje, 
Turi diemedį rankoje, 
Bara, gresia,
Alučio neduoda,
Bara, gresia,
Alučio neduoda.

Saldus alutis avižų,
Iš trijų spurgų apynių,— 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų.

Sėdi seselė kerčioje, 
Turi rūtelę rankoje, 
Bara, gresia,
Alučio neduoda.
Bara, gresia,
Alučio neduoda,

Saldus alutis avižų,
Iš trijų spurgų apynių, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų, 
Gerčiau, norėčiau,
Kad alučio duotų.

Sėdi bernelis kerčioje, 
Turi stiklelį rankoje, 
Prašo meldžia,
Kad alutį gerčiau, 
Prašo meldžia,
Kad alutį gerčiau.
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TEN U2 MARIŲ MĖLYNŲJŲ

Ten už marių mėlynųjų 
Kūkalis žydėjo,
Ten už marių mėlynųjų 
Kūkalis žydėjo,
Ant brolelio baltų rankų 
Stiklelis žėrėjo,
Ant brolelio baltų rankų 
Stiklelis žėrėjo.
Ristau ristau ristulėlį, 
Krišpolinį stiklužėlį —
Į dugną.

Ten už marių mėlynųjų 
Kūkalis žydėjo,
Ten už marių mėlynųjų 
Kūkalis žydėjo,
Ant seselės gelsvų kasų 
Rūtelė kvepėjo,
Ant seselės gelsvų kasų 
Rūtelė kvepėjo,
Ristau ristau ristulėlį, 
Krišpolinį stiklužėlį —
Į dugną.
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KAT KATINĖLI

Kat katinėli 
Juodaausėli,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kat katinėli 
Juodaausėli,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano tėvulį,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano broliuką, 
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kat katinėli 
Juodaausėli,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kat katinėli, 
Juodaausėli,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano motutę,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano sesutę,
Tatato, ar tau gražu, 
Tatato, ar tau gražu?
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VIS GĖRIAU, VIS GĖRIAU

Vis gėriau, vis gėriau, 
Vis gėrynion eina:
Pilna mano čeî kelė—
Už visų pilniausia, 
Slauna mano giminėlė — 
Už visų slauniausia.

Vis ariau, vis ariau, 
Vis arynion eina: 
Juodas mano arimėlis 
Už visų juodžiausias, 
Juodas mano arimėlis 
Už visų juodžiausias.

Vis sėjau, vis sėjau,
Vis sėjynion eina:
Žalias mano želmenėlis — 
Už visų žaliausias,
Žalias mano želmenėlis — 
Už visų žaliausias.

*167

GĖRIAU ALULĮ

Gėriau alulį,
Saldų medulį, —
Aš negaliu pasigert 
Be žalio vynelio,
Aš negaliu pasigert 
Be žalio vynelio.

Myliu tėvulį,
Myliu motulę, —
Aš negaliu taip mylėt, 
Kaip savo bernelį,
Aš negaliu taip mylėt, 
Kaip savo bernelį.

168

KAD ALAUS — KAD GARDAUS

Kad alaus — kad gardaus, 
O bernelio — kad gražaus, 
O kokio — tuščia jo,
Aš nenoriu nė jokio.

Degtinėlės — kad saldžios, 
Mergužėlės — kad gražios, 
O kokios — tuščia jos,
Aš nenoriu nė jokios.
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NELYGUS STALELIS

Nelygus stalelis, 
Ne'teina stiklelis, — 
Nelinksma man, 
Širdelei mano.

Lyginsim stalelį,
Tai ateis stiklelis, — 
Bus linksma man, 
Širdelei mano.

Tolimas kelelis, 
Ne'teina bernelis, — 
Nelinksma man, 
Širdelei mano.

Artinsim kelelį,
Tai ateis bernelis, — 
Bus linksma man, 
Širdelei mano.

*170

VIS GERIAM, VIS GERIAM

Vis geriam, vis geriam — 
Vis yra,
Vis geriam, vis geriam — 
Vis yra,
Vis žiūrim, vis žiūrim — 
Vis pilna,
Vis žiūrim, vis žiūrim — 
Vis pilna.

O kas to midučio 
Gardumas,
O kas to midučio 
Gardumas, —
Šok kieme jaunimo 
Daugumas,
Šok kieme jaunimo 
Daugumas.

O kas to jaunimo 
Daugumas,
O kas to jaunimo 
Daugumas,
Jaunime — mergyčių 
Gražumas,
Jaunime — mergyčių 
Gražumas!

Ei, nėra nė vienos 
Į vieną,
Ei, nėra nė vienos 
Į vieną,
Kaip mano mergytė, 
Mano miela,
Kaip mano mergytė, 
Mano miela:
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Už visą jaunimą 
Gražiausia,
Už visą jaunimą 
Gražiausia,
Ir už jaunimėlį 
Mieliausia,
Ir už jaunimėlį 
Mieliausia,

Ir jos vainikėlis 
Žaliausias,
Ir jos vainikėlis 
Žaliausias,
Ir jos kaspinėliai 
Gražiausi,
Ir jos kaspinėliai 
Gražiausi!
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KAS ALŲ, KAS ALŲ

Kas alų, kas alų,
O aš arielkėlę:
O kas mane palinksmins, 
Kad ne arielkėlė,
O kas mane palinksmins, 
Kad ne arielkėlė?

Kas našlį, kas našlį,
O aš bernužėlį:
O kas mane apkabins, 
Kad ne bernužėlis,
O kas mane apkabins, 
Kad ne bernužėlis?

Kas avį, kas avį,
O aš baronėlį:
O kas mane parėdys, 
Kad ne baronėlis,
O kas mane parėdys, 
Kad ne baronėlis?

Kas žąsį, kas žąsį,
O aš žąsinėlį:
Kas mane paguldys. 
Kad ne žąsinėlis,
Kas mane paguldys. 
Kad ne žąsinėlis?

Kas vištą, kas vištą,
O aš gaidužėlį:
O kas mane pribudins, 
Kad ne gaidužėlis,
O kas mane pribudins, 
Kad ne gaidužėlis?
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o: ALAU, OI ALAU

Oi alau, oi alau,
Aš nuo tavęs pabalau, — 
Kad čia būtų arielkytės, 
Ar nebūtų geriau?

Nuo alaus galva skaus. 
Nuo midaus dar labiau, 
Kad čia būtų arielkytės, 
Ar nebūtų geriau?

Jeigu bus, bus gerai,
Jei nebus, dar geriau, — 
Linksma mano širdelė 
Ir be tos arielkos.

173

GERIU VYNELĮ GELTONĄ

Geriu vynelį geltoną,
Myliu bernelį raudoną,
Geriu vynelį geltoną,
Myliu bernelį raudoną.

Vynelį geriu kai kada,
Myliu bernelį visada,
Vynelį geriu kai kada,
Myliu bernelį visada.

Vynelį geriu, kad skanus, 
Myliu bernelį, kad gražus, 
Vynelį geriu, kad skanus, 
Myliu bernelį, kad gražus.

Už tai jį jauną reik mylėt, 
Kad su juo meiliai pakalbėt, 
Už tai jį jauną reik mylėt, 
Kad su juo meiliai pakalbėt.
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*174

POV ALIAI GĖRIAU

Povėliai gėriau, 
Povaiiai gėriau — 
Pas mane čierkelė 
Tik sumirgėjo.

Povaiiai sėdau, 
Povaiiai sėdau — 
Po manim krėslelis 
Tik sugirgždėjo.

Povaiiai šokau, 
Povaiiai šokau — 
Po manim žemelė 
Tik sudundėjo.

*173

TU, STIKLELI KRIŠPOLINI

— Tu, stikleli krišpolini, 
Aš tavęs negersiu.
— Kai tu manęs negersi, 
Aš tavęs neversiu.

— Tu, stikleli krišpolini, 
Aš tave ragausiu.
— Kai tu mane ragausi, 
Aš tave prigausiu.

— Tu, stikleli krišpolini, 
Aš tave į galą.
— Kai tu mane į galą, 
Aš tave į balą.

176

AŠ IŠGĖRIAU STIKLU2ĖLĮ

Aš išgėriau stiklužėlį 
Už save mažesnį, 
Išvoliojau purvynėlį 
Už save didesnį.

Guliau purvynėly, 
Maniau — patalėlis, 
Apkabinau akmenėlį, 
Maniau — paduškėlė.
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IŠGĖRIAU SEPTYNIAS

Išgėriau septynias — 
Dar gersiu devynias,— 
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra,
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra.

Išgėriau aštuonias — 
Išėjau pakluoniais,— 
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra,
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra.

Išgėriau devynias — 
Išmindžiau dilgynes, 
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra,
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra.

Išgėriau dešimts — 
Nieks nebeišims,— 
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra,
Dar mano galvelėj 
Dar nieko nėra.

178

MAN PASAKĖ KARVELIUKAS

Man pasakė karveliukas,
Kad ant stalo buteliukas, 
Man pasakė karveliukas,
Kad ant stalo buteliukas. 

Gersim tūtuosim,
Niekam kitam neduosim, 
Gersim tūtuosim,
Niekam kitam neduosim! *

Man pasakė kregždelė,
Kad ant stalo čėrkelė,
Man pasakė kregždelė,
Kad ant stalo čėikelė.

Gersim tūtuosim,
Niekam kitam neduosim, 
Gersim tūtuosim,
Niekam kitam neduosim!

*179

GALIU GERT, GALIU GERT

Galiu gert, galiu gert, 
Negaliu pakelti, — 
Rūpi man, bėda man, 
Kad maža dukrelė.

Nėra kam, nėra kam 
Baltai linus verpti, 
Nėra kam, nėra kam 
Tankių drobių austi.
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*180

MAN VIENO STIKLELIO

Man vieno stiklelio 
Mažai mažai,
Kad du, kad trys,
Tai būt gerai.

Kad du, kad trys,
Tai būt gerai,
Kad penki, kad šeši, 
Tai dar geriau.

Man vieno bernelio 
Mažai mažai,
Kad du, kad trys, 
Tai būt gerai.

Kad du, kad trys,
Tai būt gerai,
Kad penki, kad šeši, 
Tai dar geriau.

*181

VAI, KUR BUVAI, DIEDUK MANO

— Vai, kur buvai, dieduk mano, 
Vai, kur buvai, dūšia mano, 
Vai, kur buvai tu, mano 
Pilkas karvelėli,
Vai, kur buvai tu, mano 
Pilkas karvelėli?

— Ką parnešei, dieduk mano, 
Ką parnešei, dūšia mano,
Ką parnešei tu, mano 
Pilkas karvelėli,
Ką parnešei tu, mano 
Pilkas karvelėli?

— Vilniuj buvau, bobut mano, 
Vilniuj buvau, dūšia mano, 
Vilniuj buvau tu, mano 
Raiboji gegele,
Vilniuj buvau tu, mano 
Raiboji gegele.

— Vyno bonką, bobut mano, 
Vyno bonką, dūšia mano, 
Vyno bonką tu, mano 
Raiboji gegele,
Vyno bonką tu, mano 
Raiboji gegele.

— Užgurguliuok, dieduk mano, 
Užgurguliuok, dūšia mano, 
Užgurguliuok tu, mano 
Pilkas karvelėli,
Užgurguliuok tu, mano 
Pilkas karvelėli.
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VAI, C2CIAU 02CIAU

Vai, ūžčiau ūžčiau,
Kad bernelis būčiau,
Kad ne bėdos, ne vargai, 
Ne pačiutė, ne vaikai,
Nė namučių neičiau!

Vai, ūžčiau ūžčiau,
Kad mergelė būčiau,
Kad ne bėdos, ne vargai, 
Kad ne pats, ne vaikai, 
Nė namučių neičiau!

*183

NEPILK PILNOS

Nepilk pilnos, 
Negersiu visos, 
Ba mano galvelė

Kaip vištos senos, 
Ba mano galvelė 
Kaip vištos senos.

184

SKAUDA MAN GALVELE

Skauda man galvelė — 
Nežinau, dėl ko,
Skauda man galvelė — 
Nežinau, dėl ko.

Vakar gėriau arielkėlę — 
Bene bus dėl to,
Vakar gėriau arielkėlę — 
Bene bus dėl to?

Skauda man kojelė — 
Nežinau, dėl ko,
Skauda man kojelė — 
Nežinau, dėl ko.

Vakar šokau jaunimėly- 
Bene bus dėl to,
Vakar šokau j aunimėly- 
Bene bus dėl to?

Skauda man pilvelis — 
Nežinau, dėl ko,
Skauda man pilvelis — 
Nežinau, dėl ko.

Vakar gėriau arbatėlę — 
Bene bus dėl to,
Vakar gėriau arbatėlę — 
Bene bus dėl to?
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ALAUS ALAUS DAINUOTOJAM

Alaus alaus dainuotojam,
Alaus alaus dainuotojam, 
Cibulio, česnako žiopsotojam, 
Cibulio, česnako žiopsotojam.

*186

ALUS ANT STALO

Alus ant stalo 
Gražiai pūravo,
Alus ant stalo 
Gražiai pūravo 
Iš miežio grūdo,
Apynio spurgo,
Iš miežio grūdo,
Apynio spurgo.

Apynio spurgas, 
Miežio grūdelis, 
Apynio spurgas, 
Miežio grūdelis, — 
Tai jis išrašė 
Veidelį mano,
Tai jis išrašė 
Veidelį mano.

Alutį gėriau,
Gražiai dainavau, 
Alutį gėriau,
Gražiai dainavau, — 
O kas išrašė 
Veidelį mano,
O kas išrašė 
Veidelį mano?
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DAUGEL METŲ PRAGYVENAU

Daugel metų pragyvenau, 
Tos dainelės nedainavau. 
Kai aš pasigėriau, 
Dainuoti pradėjau,
Kai aš pasigėriau, 
Dainuoti pradėjau.

Dainininką visi myli — 
Du stikleliu vyno pylė. 
Kai aš pasigėriau, 
Dainuoti pradėjau,
Kai aš pasigėriau, 
Dainuoti pradėjau.

Vieversėlis ant kalnelio 
Gražiai gieda dėl bernelių, 
Kad jie paklausytų,
Dalgeles taisytų,
Kad jie paklausytų,
Dalgeles taisytų.

Gegutėlė ant šakelės 
Gražiai kukuoj dėl mergelių, 
Kad jos paklausytų,
Rūteles laistytų,
Kad jos paklausytų,
Rūteles laistytų.
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AR NE SALDUS ALUTIS

Ar ne saldus alutis,
Ar ne saldus alutis,
Ar ne, ar ne, ar ne, ar ne, 
Ar ne saldus alutis?

Ar ne balta putelė,
Ar ne balta putelė,
Ar ne, ar ne, ar ne, ar ne, 
Ar ne balta putelė?

Ar ne linksma širdelė,
Ar ne linksma širdelė,
Ar ne, ar ne, ar ne, ar ne, 
,Ar ne linksma širdelė?

Prašom gert, nesididžiuot, 
Prašom gert, nesididžiuot, 
Prašom, prašom, prašom, prašom, 
Prašom gert, nesididžiuot,

Įsigėrus padainuot,
Įsigėrus padainuot,
Įsigėrus, įsigėrus,
Įsigėrus padainuot,

Šeimininką palinksmint, 
Šeimininką palinksmint, 
Palinksmint, palinksmint, 
Šeimininką palinksmint
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Ir už meilę jį pagirt,
Ir už meilę jį pagirt,
Ir už meilę, ir už meilę, 
Ir už meilę jį pagirt.

189

AŠ DEGTINĖS NEGERSIU

Aš degtinės negersiu, 
Geriau padainuosiu — 
Man galvelės neskaudės, 
Rytoj nedejuosiu.

190

KAS SESUČIŲ DAINAVIMAS

Kas sesučių dainavimas, 
Jų rūtelių žaliavimas! 
Dainuokit, sėjėlės,— 
Žalios jūsų rūtelės!

Kas brolelių dainavimas, 
Jų žirgelių žvingavimas! 
Dainuokit, broleliai, — 
Žvengia jūsų žirgeliai!

Kas bobelių dainavimas, 
Jų ropelių žaliavimas! 
Dainuokit, bobelės, — 
Žalios jūsų ropelės!

Kas vyrelių dainavimas, 
Jų rugelių žaliavimas! 
Dainuokit, vyreliai, — 
Zaliuoj jūsų rugeliai!
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LINKSMINK ŠIANDIENĄ TĄ SENĄ BOBELĘ

Linksmink šiandieną tą seną bobelę,
Kuri neverta pakulų kuodelio,
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia.

Ar aš ne sena, ar ne kepurota,
Ar mano kepurė ar ne išbrindota,
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia?

Linksmink šiandieną tą seną diedelį, 
Kuris nevertas tabokos lapelio,
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia.

Ar aš ne senas, ar ne senolėlis,
Ar mano lazdelė ar ne paramstėlis,
Tum ta drita tu, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia?

Linksmink šiandieną tą jauną panelę, 
Kuri neverta rūtų vainikėlio,
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia.

Ar aš ne jauna, ar ne kaspinuota,
Ar mano galvelė ar ne sušukuota,
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia?

Linksmink šiandieną tą jauną bernelį, 
Kuris nevertas bėrojo žirgelio,
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia.

191

200



Ar aš ne jaunas, ar ne bernužėlis, 
Ar mano žirgelis ar ne juodbėrėlis, 
Tum ta drita ta, valia lilia lia,
Tum ta drita ta, valia lilia lia?

1M

VAI, D2IUM D2IUM D2IUM D2IUM, 
KARKLYNO 2VIRBLELI

Vai, džium džium džium džium, karklyno žvirbleli, 
Kam tu susukai ne vietoj lizdelį,
Ram tad rilia lialia, o dre lia lia lia,
Kam tu susukai ne vietoj lizdelį?

Dėl to susukau, kad jaunas buvau,
Kad nežinojau, kur lizdelį sukti,
Ram tad rilia lialia, o dre lia lia lia,
Kad (nežinojau, kur lizdelį sukti.
Ar aš ne vyras, ar ne gaspadorius,
Ar mano ne rugiai, ar ne vasarojus,
Ram tad rilia lialia, o dre lia lia lia,
Ar mano ne rugiai, ar ne vasarojus?
Ar aš ne ponia, ar ne gaspadinė,
Ar aš nemoku varškes, sūrius slėgti,
Ram tad Tilia lialia, o dre lia lia lia,
Ar aš nemoku varškes, sūrius slėgti?

Ar aš ne pana, ar ne vainikuota,
Ar mano galvelė ar ne sušukuota,
Ram tad rilia lialia, o dre lia lia lia,
Ar mano galvelė ar ne sušukuota?
Ar aš ne vyras, ar ne kavalierius,
Ar mano žirgelis ar ne pabalnotas,
Ram tad rilia lialia, o dre lia lia lia,
Ar mano žirgelis ar ne pabalnotas?
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SALDUS ALUTIS, BALTA PUTELĖ

Saldus alutis, balta putelė,
Mūsų broliukų graži dainelė. 
Kodėl, kodėl, kodėl negerti,
Dėl ko, dėl ko linksmiems nebūti?

Galim išgerti po stiklinėlę 
Ir padainuoti po dainuškėlę.
Kodėl, kodėl, kodėl negerti,
Dėl ko, dėl ko linksmiems nebūti?
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DUOKIT ALUČIO

Duokit alučio,
Duokit gardaus,
Kad neduosit man alučio — 
Eisiu namo. *

*19$

ĮKOSKIT ALAUS

Įkoškit alaus, 
Įdėkit medaus, 
Mylėkit mane,
Kad neičiau namo, 
Mylėkit mane,
Kad neičiau namo.

Alutis buvęs,
Po girnų puvęs,
Nei šioks, o nei toks 
Pats vidutinis,
Nei šioks, o nei toks 
Pats vidutinis.

202



196

DUOKIT MIDUTĖLIO

Duokit midutėlio Duokit priegalvėlį
Atsigerti, Atsigulti,
Rylužia railia, Rylužia railia,
Atsigerti, Atsigulti,
Rylužiarailia, Rylužia railia,
Atsigerti! Atsigulti!

Duokit pyragėlio Duokit patalėlius
Užsikąsti, Užsikloti,
Rylužiarailia, Rylužia railia,
Užsikąsti, Užsikloti,
Rylužiarailia, Rylužia railia,
Užsikąsti! Užsikloti!

Duokit mergužėlę 
Prie šalelės! 
Rylužiarailia, 
Prie šalelės, 
Rylužia railia, 
Prie šalelės!
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DAR LIEK, DAR PILK

Dar liek, dar pilk,
Dar noriu gerti,
Trokšta mano širdelė — 
Nebegaliu tverti.
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GASPADINĖ TŲ NAMELIŲ

Gaspadinė tų namelių, 
Susimylėk ant svetelių: 
Duok mum tą sūrį,
Katrą skrynioj turi!

Gaspadorius tų namelių, 
Susimylėk ant svetelių: 
Duok mum alučio,
Duok ir saldaus midučio!

*199

MES PAŽĮSTAM SEIMININKĘ

Mes pažįstam šeimininkę, 
Katra svečius myli:
Aplink stalą vaikštinėja, 
Valgyt prašinėja,
Aplink stalą vaikštinėja, 
Valgyt prašinėja.

Mes pažįstam šeimininkę,
Ką svečių nemyli:
Ji, susrietus po lentyna, 
Kaip kurapka tyli,
Ji, susrietus po lentyna,
Kaip kurapka tyli.
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VISO DAVĖ, VISO DAVĖ

Viso davė, viso davė, 
Alučio nedavė.
Tylėk netylėk, —
Reiks alučio duoti:
Mes, alučio neragavę, 
Namo ne važiuosim.

Viso davė, viso davė, 
Degtinės nedavė.
Tylėk netylėk, —
Reiks degtinės duoti: 
Mes, degtinės neragavę, 
Namo ne važiuosim.

Viso davė, viso davė, 
Tik mėsos nedavė.
Tylėk netylėk, —
Reikės mėsos duoti: 
Mes, mėsos neragavę, 
Namo ne važiuosim.

Viso davė, viso davė, 
Tik silkių nedavė. 
Tylėk netylėk, — 
Reikės silkių duoti: 
Mes, silkių neragavę, 
Namo nevažiuosim.

Viso davė, viso davė, 
Tik vyno nedavė. 
Tylėk netylėk, — 
Reikės vyno duoti: 
Mes, vyno neragavę, 
Namo nevažiuosim.

Viso davė, viso davė, 
Botago nedavė.
Tylėk netylėk, —
Reiks botago duoti: 
Mes, botago neragavę, 
Namo nevažiuosim.
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VISO TURI MAMUNYTĖ

Viso turi mamunytė, 
Tik nieko neduoda. 
Viso davė, viso davė, 
Tik cibulio nedavė.

Viso turi mamunytė, 
Tik nieko neduoda. 
Viso davė, viso davė, 
Tik alaus nedavė.
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JEI GERIAT, GERKIT

Jei geriat, gerkit,
Jei duodat, duokit, — 
Aš netykosiu,
Kaip suopis laso.

Aš netykosiu,
Kaip suopis lašo, — 
Ar aš neturiu 
Kišenėj grašio?

Per tvorą lipau — 
Grašį pamečiau,
Oi oi oi oi oi, 
Biednas palikau.

Per antrą lipau — 
Grašį atradau,
Oi oi oi oi oi, 
Bagotas likau.
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O MES, ŠIČIA SUVAŽIAVĘ

O mes, šičia suvažiavę, 
Girdim — dėdė piovei avį, 
O mes, šičia suvažiavę, 
Girdim — dėdė piovei avį.

Teta prispirgė spirgučių — 
Senų rezginių mazgučių, 
Teta prispirgė spirgučių — 
Senų rezginių mazgučių.

Caspadine, duok arielkos, 
Trupink sūrį ant torielkos, 
Gaspadine, duok arielkos, 
Trupink sūrį ant torielkos.
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GVOLTAS, GVOLTAS

Gvoltas, gvoltas —
Arielkos noriu,
Gvoltas, gvoltas —
Arielkos noriu!
Palūkėkit bent adyną,
Iškas gaidys iš skiedryno, — 
Oi, gersma,
Tai gersma.
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AK, BĖDA, TAI BĖDA

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Suprašyt negaliu.
Reik paslelius parėdyt,
Į žirgelį įsodint, —
Tai aš savo giminėles 
Suprašyt galėsiu.

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Susodint negaliu.
Reik staleliai sustatyt 
Ir drobelėm užtaisyt, — 
Tai aš savo giminėles 
Susodint galėsiu.

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Pamylėt negaliu.
Reiks šnapselio prisivirint, 
Į čerkeles susipilstyt, — 
Tai aš savo giminėles 
Pamylėt galėsiu.

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Palinksmint negaliu.
Reiks muzikas pavadint 
Ir skripkeles surikdint, — 
Tai aš savo giminėles 
Palinksmint galėsiu.
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Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Suguldyt negaliu.
Reiks lovelės sustatyt, 
Perynėliai išpurtyt, — 
Tai aš savo giminėles 
Suguldyt galėsiu.

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Pabudint negaliu.
Reiks būbneliu sudaužyt 
Ir balselius padaryt, — 
Tai aš savo giminėles 
Pabudint galėsiu.

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Išvaryt negaliu.
Reiks bonkelės išvartyt 
Ir stikleliai išdaužyt, — 
Tai aš savo giminėles 
Išvaryt galėsiu.

Ak, bėda, tai bėda,
Kad aš savo giminėlių 
Palydėt negaliu.
Reiks keleliu palydėt 
Ir žodelį pakalbėt, — 
Tai aš savo giminėles 
Palydėt galėsiu.
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ŠIĄ NAKTELĘ GERIAU

Šią naktelę gėriau, 
Miego nenorėjau, — 
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau,
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau.

Jei nenorit gerti,
Eikit pošnioj arti,— 
Tai aš j ūmi pripirkau 
Naujųjų žagrelių,
Tai aš j ūmi pripirkau 
Naujųjų žagrelių.

Šią naktelę gėriau, 
Miego nenorėjau, — 
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau,
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau.

Jei nenorit gerti,
Eikit šieno piauti, — 
Tai aš j ūmi pripirkau 
Naujųjų dalgelių,
Tai aš j ūmi pripirkau 
Naujųjų dalgelių.
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Šią naktelę gėriau, 
Miego nenorėjau,— 
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau,
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau.

Jei nenorit gerti,
Eikit šieno grėbti, — 
Tai aš j ūmi pridariau 
Naujųjų grėblelių,
Tai aš j ūmi pridariau 
Naujųjų grėblelių.

Šią naktelę gėriau, 
Miego nenorėjau, — 
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau,
Dar aš tokių svetelių 
Nigdi neturėjau.

Jei nenorit gerti,
Eikit lovoj gulti, — 
Tai aš j ūmi pridariau 
Daug naujų lovelių, 
Tai aš j ūmi pridariau 
Daug naujų lovelių.

*M7

STOV ŽIRGELIS PABALNOTAS

Stov žirgelis pabalnotas,
Stov žirgelis pabalnotas,
Stov žirgelis pabalnotas, — 
Kamanėlės rankoj,
Stov žirgelis pabalnotas, — 
Kamanėlės rankoj.

Stov mergelė prie šalelės, 
Stov mergelė prie šalelės, 
Stov mergelė prie šalelės, — 
Kieliškėlis rankoj,
Stov mergelė prie šalelės,— 
Kieliškėlis rankoj.

— Susimilkit, nebepilkit, 
Susimilkit, nebepilkit, 
Susimilkit, nebepilkit — 
Negaliu begerti, 
Susimilkit, nebepilkit — 
Negaliu begerti.

Toli mano namužėliai, 
Toli mano namužėliai, 
Toli mano namužėliai — 
Negaliu parjoti,
Toli mano namužėliai — 
Negaliu parjoti.

— Gražus tavo juodbėrėlis, 
Gražus tavo juodbėrėlis, 
Gražus tavo juodbėrėlis — 
Parneš namolei,
Gražus tavo juodbėrėlis — 
Parneš namolei.
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NORS AŠ GERSIU PASIGERSIU

Nors aš gersiu pasigersiu, 
Bet čia negulėsiu,
Bet čia negulėsiu.

Oi, aš turiu porą žirgų, — 
Parvažiuosiu namo, 
Parvažiuosiu namo.

Oi, aš turiu du sūnelius, — 
Atkels man vartelius, 
Atkels man vartelius.

Oi, aš turiu dvi dukreles, — 
Atdarys dureles,
Atdarys dureles.

Oi, aš turiu motinėlę, — 
Paims už rankelių,
Paims už rankelių.

Oi, aš turiu mergužėlę, — 
Priguls prie šonelio,
Priguls prie šonelio.

20$

(ERKELĖ TARĖ

(erkelė tarė,
Bonkelę barė:
— Tu, bonkele ilgakakle, 
Tu man netesėsi.

Bonkelė tarė,
Uzbonėlį barė:
— Uzbonėli šimtakvorti,
Tu man netesėsi.

Uzbonėlis tarė,
Bačkelę barė:
— Tu, bačkele šimtaviedre, 
Tu man netesėsi.

Bačkelė tarė,
Svirnelį barė:
— Tu, svirneli šimtakarti, 
Tu man netesėsi.

Svirnelis tarė,
Kluonelį barė:
— Tu, kluoneli šimtakapi, 
Tu man netesėsi.

Kluonelis tarė,
Laukelį barė:
— Tu, laukeli šimtamargi, 
Tu man netesėsi.
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Laukelis tarė,
Jautelius barė:
— Jūs, jauteliai margonėliai, 
Jūs man netesėsit.

Jauteliai tarė,
Artojėlį barė:
— Artojėli pijokėli,
Ko mūs nepašėrei!

Artojėlis tarė, 
Šeimininką barė:
— Šeimininke laidokėli, 
Kodėl neužsėjai?

Šeimininkas tarė,
Gaidelį barė:
— Tu, gaideli raibonėli, 
Kodėl negiedojai?

Gaidelis tarė,
Šeimininkę barė:
— Šeimininke tinginėle, 
Kodėl nelesinai?
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EINU PER KIEMELĮ

Einu per kiemelį, 
Girdžiu per sienelę, 
Uzbonėlis su bačkele 
Už čiuprynos pešas.

Oi tu, uzbonėli,
Oi tu, trumpakakli, 
Išviliojai gėrimėlį 
Iš manęs lig šlakui.

Margas kieliškėlis 
Ant stalo stovėjo, 
Slauna mano giminėlė 
Už stalo sėdėjo.
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STIKLINĖLĖ UZBONĖLĮ

Stiklinėlė uzbonėlį 
Labai gražiai prašo, 
Stiklinėlė uzbonėlį 
Labai gražiai prašo:
— Dovanok, uzbonėli, 
Nors vieną lašelį, 
Dovanok, uzbonėli,
Nors vieną lašelį.

Uzbonėlis stiklinėlės 
Labai atsiprašo,
Uzbonėlis stiklinėlės 
Labai atsiprašo:
— Dovanok, stiklinėle, — 
Neturiu nė lašo,
Dovanok, stiklinėle, — 
Neturiu nė lašo.

Kieliškėlis butelėlį 
Labai gražiai prašo, 
Kieliškėlis butelėlį 
Labai gražiai prašo:
— Dovanok, butelėli, 
Nors vieną lašelį, 
Dovanok, butelėli,
Nors vieną lašelį.

Butelėlis kieliškėlio 
Labai atsiprašo,
Butelėlis kieliškėlio 
Labai atsiprašo:
— Dovanok, kieliškėli, — 
Neturiu nė lašo,
Dovanok, kieliškėli, — 
Neturiu nė lašo.

Šeimininkas šeimininkės 
Labai gražiai prašo, 
Šeimininkas šeimininkės 
Labai gražiai prašo;
— Duok duok, šeimininke, 
Nors vieną lašelį,
Duok duok, šeimininke, 
Nors vieną lašelį.

Šeimininkė šeimininko 
Labai atsiprašo,
Šeimininkė šeimininko 
Labai atsiprašo:
— Dovanok, šeimininke, — 
Neturiu nė lašo,
Dovanok, šeimininke, — 
Neturiu nė lašo.
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ANT MANO TĖVO DVARELIO

Ant mano tėvo dvarelio,
Ant mano tėvo dvarelio,
Ant mano tėvo dvarelio 
Auga raudona roželė.

Žydi roželė raudonai,
Žydi roželė raudonai,
Žydi roželė raudonai,
O lelijėlė geltonai.

Atjojo ponai bajorai,
Atjojo ponai bajorai,
Atjojo ponai bajorai,
Nukirto rožę raudoną.

Nukirto rožę raudoną, 
Nukirto rožę raudoną, 
Nukirto rožę raudoną,
Įmetė rožę Dunojun.

Plaukia roželė kraštučiu, 
Plaukia roželė kraštučiu, 
Plaukia roželė kraštučiu, — 
Namo, sveteliai, namučių.

M3

GĖRIAU DIENĄ, GĖRIAU NAKTĮ

Gėriau dieną, gėriau naktį 
Pas Jokūbą plikakaktį. 
Dėkui jam ir vaikam,
Ir bačkelei, ir lankam.

Gerčiau dieną, dar ir kitą, 
Kad bačkelė dalaikytų. 
Dėkui jam ir vaikam,
Ir bačkelei, ir lankam.
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SVEČIAI, SVEČIAI

Svečiai, svečiai, 
Nebūkit žiopliai: 
Supratot ateit — 
Supraskit išeit.

*215

SALDUS ALUTIS PADARYTAS

Saldus alutis padarytas,
Slauni giminėlė suprašyta, — 
Gerkim, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.

Saldus alutis avižėlių,
Slauni giminėlė siratėlių, — 
Gerkim, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.

Beržo šakelė pražaliavo,
Slauni giminėlė suvažiavo, — 
Gerkim, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.

Beržo šakelė nulinko,
Slauni giminėlė susirinko, — 
Gerkim, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.

Beržo šakelė nusviro,
Slauni giminėlė išsiskyrė, — 
Gerkim, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.
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EISIME, BROLELIAI, NAMO NAMO

Eisime, broleliai, namo namo,
Iš to jaunimėlio namo namo,
Iš to jaunimėlio namo namo.

Rasime tėvelį belaukiantį, 
Rankoje dirželį belaikantį, 
Rankoje dirželį belaikantį.

Eisime, sesutės, namo namo,
Iš to jaunimėlio namo namo,
Iš to jaunimėlio namo namo.

Rasime močiutę belaukiančią, 
Rankoje rykštelę belaikančią, 
Rankoje rykštelę belaikančią.









ŠALIA KELIO VIEŠKELĖLIO
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Šalia kelio vieškelėlio 
Gyveno šaltyšius,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Gyveno šaltyšius,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Gyveno šaltyšius.

Jis turėjo tris sūnelius,
Visus tris kaip vieną,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė,
Visus tris kaip vieną,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė,
Visus tris kaip vieną.

Vienas Jonas, kits Tamošius, 
Trečias Matjošėlis,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Trečias Matjošėlis,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Trečias Matjošėlis.

Jis važiavo į kermošių 
Pirkti Jonui dūdą,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė,
Pirkti Jonui dūdą,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė,
Pirkti Jonui dūdą.

Jonui dūdą, Mačiui skripką, 
Tamošiui pyragą,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Tamošiui pyragą,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Tamošiui pyragą.

Parvažiavo iš kermošiaus, 
Nenupirko dūdos,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Nenupirko dūdos,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Nenupirko dūdos.
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Anei dūdos, anei skripkos, 
Anei pyragėlio,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Anei pyragėlio,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Anei pyragėlio.

Verkė Jonas ir Tamošius, 
Verkė Matjošėlis,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Verkė Matjošėlis,
Oi, dūda ir vėl dūda,
Oi, tai dūda dūdaitėlė, 
Verkė Matjošėlis.
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VAI, KUR TU BUVAI

— Vai, kur tu buvai, berneli mano 
Jaunasai?
— Nesakau!
— Vai, užeis tave gera valelė — 
Sakysi!
— Girioj!

— Vai, ką ten matei, berneli mano 
Jaunasai?
— Nesakau!
— Vai, užeis tave gera valelė — 
Sakysi!
— Zuikelį!

— Vai, ar nušovei, berneli mano 
Jaunasai?
— Nesakau!
— Vai, užeis tave gera valelė — 
Sakysi!
— Nušoviau!
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— Vai, ar parnešei, berneli mano 
Jaunasai?
— Nesakau!
— Vai, užeis tave gera valelė — 
Sakysi!
— Parnešiau!

— Vai, ar išvirsim, berneli mano 
Jaunasai?
— Nesakau!
— Vai, užeis tave gera valelė — 
Sakysi!
— Išvirsimi

— Vai, man ar duosi, berneli mano 
Jaunasai?
— Nesakau!
— Vai, užeis tave gera valelė — 
Sakysi!
— Duosiu!

MERGELE, AR KALNELIU EINI

— Mergele, ar kalneliu eini, 
Jaunoji, ar kalneliu eini?
— Regi pats, kad aš ne lobeliu, 
Regi pats, kad aš ne lobeliu.

— Mergele, ar uogeles renki, 
Jaunoji, ar uogeles renki?
— Regi pats, kad aš ne grybauju, 
Regi pats, kad aš ne grybauju.

— Mergele, ar dėl savęs renki, 
Jaunoji, ar dėl savęs renki?
— Regi pats, kad aš ne dėl tavęs, 
Regi pats, kad aš ne dėl tavęs.

— Mergele, ko tu taip širdinga, 
Jaunoji, ko tu taip širdinga?
— Regi pats, kad aš ne loskava, 
Regi pats, kad aš ne loskava.

— Mergele, ar būsi tu mano, 
Jaunoji, ar būsi tu mano?
— Regi pats, kad aš gi ne tavo, 
Regi pats, kad aš gi ne tavo.
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VAI, KUR BUVAI, RAULAI

— Vai, kur buvai, Raulai, 
Kur vaikščiojai, Raulai, 
Rauluti mano,
Bernužėli mano?

— Paliavot, Darata, 
Šaudyti, Darata,
Daratėle mano,
Mergele tu mano.

— Ką užmušei, Raulai,
Ką nušovei, Raulai, 
Rauluti mano,
Bernužėli mano?

— Dvi poras antelių, 
Dvylika žąselių,
Daratėle mano,
Mergele tu mano.

— Gal priilsai, Raulai,
Gal nuvargai, Raulai, 
Rauluti mano,
Bernužėli mano?

— Patrukau, Darata, 
Nuvargau, Darata, 
Daratėle mano,
Mergele tu mano.

— Jau gal mirsi, Raulai,
Jau gal mirsi, Raulai,
Rauluti mano,
Bernužėli mano?

— Jau mirsiu, Darata,
Jau mirsiu, Darata,
Daratėle mano,
Mergele tu mano.

— Kur kavoti, Raulai,
Kur kavoti, Raulai,
Rauluti mano,
Bernužėli mano?

— Vyšnelių sodely,
Po vyšnių krūmeliu,
Daratėle mano,
Mergele tu mano.

— Kaip tavęs verkt, Raulai, 
Kaip tavęs verkt, Raulai, 
Rauluti mano,
Bernužėli mano?

— Ka ka ka, Darata,
Ka ka ka, Darata,
Daratėle mano,
Mergele tu mano.
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JONULĮ PONULI

— Jonuli ponuli, 
Kur dar tu buvai?
— Ievule gegule, 
Vanteles rišau.

— Jonuli ponuli, 
Kiek tu surišai?
— Ievule gegule, 
Dvylika porų.

— Jonuli ponuli, 
Dar tu patrukai?
— Ievule gegule, 
Dar aš patrukau.

— Jonuli ponuli, 
Kur tave kavot?
— Ievule gegule, 
Karčmoj po suolu

— Jonuli ponuli, 
Kaip tave raudot?
— Ajajai, ajajai, — 
Taip mane raudot.
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EINAM, BOBA, ŽIRNIŲ KULT

— Einam, boba, žirnių kult.
— Oi oi, negaliu,
Sveikatėlės neturiu.

— Einam, boba, miežių kult.
— Oi oi, negaliu,
Sveikatėlės neturiu.

— Einam, boba, rugių kult.
— Oi oi, negaliu,
Sveikatėlės neturiu.

— Einam, boba, kviečių kult.
— Oi oi, negaliu,
Sveikatėlės neturiu.

— Einam, boba, karčiamon.
— Op op, čia galiu,
Tiktai manęs nepalik,
Op op, čia galiu,
Tiktai manęs nepalik!
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EISIM, SENI, PUPŲ KULT

— Eisim, seni, pupų kult.
— Pupt pupt, negaliu 
Nei sveikatos neturiu.

— Eisim, seni, žirnių kult.
— Zirkt žirkt, negaliu 
Nei sveikatos neturiu.

— Eisim, seni, kviečių kult.
— Krekt krekt, negaliu 
Nei sveikatos neturiu.

— Eisim, seni, miežių kult.
— Mest mest, negaliu 
Nei sveikatos neturiu.

— Eisim, seni, karčiamon.
— O jūs, mano vaikeliukai, 
Kur tie mano skrebeliukai 
Ir tabokos rageliukai, — 
Eisim karčiamon!

*224

AŠ ESMI ŽMOGUS

Aš esmi žmogus 
Labai turtingas,
Nieko nebijau,
Ba išmintingas,
Turiu arklį gražų palvą, 
Mokslas netelpa į galvą, — 
Ko man daugiau reik,
Ko man daugiau reik?

Turiu marškinių 
Viso penkeris,
O užsisegiot 
Šniūrelius kelis.
Nors jie yra nuobrukiniai, 
Bet atrodo kaip šilkiniai, — 
Dailiai atrodo,
Dailiai atrodo.

Turiu kepurę 
Aš labai diktą,
Nuo senų tėvų 
Ji man palikta:
Viršus siūtas kailių lapių, 
Aplink — galions iš kanapių, — 
Dailiai atrodo,
Dailiai atrodo.

Turiu skrandukus 
Iš skūrų lapių,
O pasijuosiu 
Diržu kanapių.
Rudinukė išnešiota,
Pelių kailiais išvedžiota, —
Vis po šiai madai,
Vis po šiai madai.
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Aš turiu kelnes 
Aiškiai raudonas,
Kai jom apsiaunu,
Sako, kad ponas, —
Man palikta tėvų tėvo,
Aš nebijau blogo vėjo,
Kai jom apsiaunu,
Kai jom apsiaunu.

Turiu čebatus 
Angelskos skūros,
O ant jų lopų 
Devynios poros:
Ilgi aulai — pusė sprindžio, 
Padų nėra — galiu mindžiot 
Drąsiai ir smagiai,
Drąsiai ir smagiai.

Tas mano palvys —
Tai gražus arklys,
Jis turi metų 
Trisdešimts ir tris:
Kreivos kojos, ilgas kaklas, 
Ant abiejų akių aklas,— 
Nieko nemato 
Ir nesibaido!

Uždedu balną 
Iš liepos skūros,
Kai reikia užsėst,
Lipu ant tvoros.
Dailiai joju, šonus plakdams, 
O jis bėga nesustodams 
Žingine kaip žaibs,
Žingine kaip žaibs.

O kai aš jojau 
Viduriu kelio,
Žiūriu — ateina 
Jauna mergelė.
Tprū, sustoki, žirge palvas, 
Linkterėjau į ją galvą, — 
Noriu pakalbėt,
Noriu pakalbėt.

Aš išsitraukiau 
Ragą tabokos,
Daviau pauostyt 
Mergelei tokios.
Kai tabokos ji užtraukė, 
Kaip kačiukė susiraukė 
Ir sakė — apči,
Ir sakė — apči.

Vai tu, mergele,
Kokia tu graži:
Akutės plačios,
Dantukai reti.
Kibą tu ne iš mūs krašto,— 
Imki moterystės naštą, 
Tekėk už manęs,
Tekėk už manęs.

Ir ne po ilgo 
Buvo veseilia,
Prispaudėm sulos 
Pilną bačkelę.
Gėrėm, ūžėm, baliavojom, 
Aplink pečių strapailiojom, 
Tai linksma buvo,
Tai linksma buvo.
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Gavau pasogos 
Atmuštą kaltą,
Kačiukę juodą,
Šuniuką margą.
Kaltu žuvis meškeriojau, 
Pačiai šonus išvanojau, — 
Dailiai gyvenau,
Dailiai gyvenau.

O jeigu kam teks 
Pro šalį važiuot,
Prašome užsukt, 
Nepasididžiuot, —
Užu pečiaus pasodinsim, 
Ožkos sūriu pavaišinsim, 
Vaikai padainuos,
Boba iškolios.
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KAI TĖVELIS MANO MIRĖ

Kai tėvelis mano mirė, 
Penkis šimtus man paskyrė, 
Oi la oi la, oi la la,
Penkis šimtus man paskyrė.

Skyrė karvę ir telyčią,
Ir jaučiuką magaryčių,
Oi la oi la, oi la la,
Ir jaučiuką magaryčių.

Davė vištą ir ančiuką,
Ir mažutį katiniuką,
Oi la oi la, oi la la,
Ir mažutį katiniuką.

Davė kiaulę ir paršelį,
Ir nedidelį šunelį,
Oi la oi la, oi la la,
Ir nedidelį šunelį.

Kai aš ėjau per ulyčią,
Žemę šlavė man spadnyčia,
Oi la oi la, oi la la,
Žemę šlavė man spadnyčia.

Kai aš ėjau pro berniokus, 
Žemę šlavė andarokas,
Oi la oi la, oi la la,
Žemę šlavė andarokas.

Man stebėjo viens berniokas, 
Kad su brindom andarokas,
Oi la oi la, oi la la,
Kad su brindom andarokas.

Kvartukėlis su danteliais,
Man berneliai šliaužia keliais, 
Oi la oi la, oi la la,
Man berneliai šliaužia keliais.

Man skarytė vieno šilko 
Ant galvelės švilpte švilpia, 
Oi la oi la, oi la la,
Ant galvelės švilpte švilpia.
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KOL TU, DIEDULI

— Kol tu, dieduli, 
Dar nesiženiji, 
Damų damų darnu, 
Dar nesiženiji?

Ateina žiema,
Kur tu pasdėsi, 
Darnu darnu darnu, 
Kur tu pasdėsi?

— Aš ant pečiaus 
Žiemą žiemuisiu, 
Darnu darnu darnu, 
Žiemą žiemuisiu.

Nuvažiau diedulis 
Kermošėlin,
Darnu darnu darnu, 
Kermošėlin.

Pripirko diedulis 
Baronkėlių,
Darnu darnu darnu, 
Baronkėlių.
Ėmė diedulį 
Mergelės liūbyti, 
Darnu darnu darnu, 
Mergelės liūbyti.

*227
AK TU, SENEL SENELI

— Ak tu, senei seneli,
Ko tu nesiženiji,
Dria tita, dria tita,
Ko tu nesiženiji?
— Kam man, kam man ženytis, 
Kam man moteriškė,
Dria tita, dria tita,
Kam man moteriškė.
Aš senutės nenoriu,
E jaunutė neina,
Dria tita, dria tita,
Ė jaunutė neina.

Aš senutę paimsiu,
Ale nemylėsiu,
Dria tita, dria tita,
Ale nemylėsiu.

Kad aš ir pamylėsiu,
Ale negulėsiu,
Dria tita, dria tita,
Ale negulėsiu.
Kad aš ir pagulėsiu,
Ale nebučiuosiu,
Dria tita, dria tita,
Ale nebučiuosiu.
Kad aš ir pabučiuosiu, 
Žemėn nusispiausiu,
Dria tita, dria tita, 
Žemėn nusispiausiu.

Aš žemelėn nusispiausiu, 
Kojele patrinsiu,
Dria tita, dria tita, 
Kojele patrinsiu.
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VAI, KUR SENĮ DIEDAI DINGS

— Vai, kur seni diedai dings?
— ! Rygą. i Rygą.
Į arielkos fabriką.

— Vai, kur jaunos marčios dings?
— Į Rygą. i Rygą.
Į veseilios muziką.

— Vai, kur jaunos mergos dings?
— Į Rygą. i Rygą.
Į cukerkų fabriką.

— Vai, kuT jauni bernai dings?
— Į Rygą. i Rygą.
Į vynelio fabriką.

— Vai, kur senos bobos dings?
— ! Rygą. i Rygą.
Į tabokos fabriką.
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BERNUŽĖLI, NESVOLIOK

Bernužėii, nesvoliok, 
Ziponą sutrinsi, 
Atsistok, pabučiuok, 
Savąją pažinsi.

Bernužėii, neviliok 
Daug jaunų mergelių, 
Visom meilės nežadėk, 
Negraudink širdelės.

O kas geria saldų vyną, 
O aš arielkėlę,
Kas bučiuoja seną bobą, 
O aš mergužėlę.

O kad myliu, tai myliu, 
Myliu visas kartu,
Kad tik vieną mylėčiau, 
Kitos pasikartų.
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SUBATĖLĖS VAKARĖLĮ

Subatėlės vakarėlį 
Kloj mergelė patalėlį, 
Omtadria omtadria, 
Omtadrirat rambambam!

Atajoja bernužėlis,
Papirosą rūkydamas, 
Omtadria omtadria, 
Omtadrirat rambambam!

— Oi mergele lelijėle,
Ar priimsi patalėlin, 
Omtadria omtadria, 
Omtadrirat rambambam?

— Rodą būčiau ir priimčiau, 
Kad močiutės nebijočiau, 
Omtadria omtadria, 
Omtadrirat rambambam!

Kad močiutė nežinotų 
Ir tėveliui nedaneštų, 
Omtadria omtadria, 
Omtadrirat rambambam!

Kai tėvelis dažinojo,
Lazda šonus atvanojo, 
Omtadria omtadria, 
Omtadrirat rambambam!
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TĖVAS SU MOTINA SAVO

Tėvas su motina savo 
Į veseilią išvažiavo,
Oi lia, oi liuli,
Į veseilią išvažiavo.

Dukterytė namie liko — 
Jai nelaimė atsitiko,
Oi lia, oi liuli,
Jai nelaimė atsitiko.

Du svečiuku pavadino, 
Du sūriuku pagadino,
Oi lia, oi liuli,
Du sūriuku pagadino.

Šunis kates palakino,
Po kilbasą padalino,
Oi lia, oi liuli,
Po kilbasą padalino. *

Suneš katės kad nelotų 
Ir kaimynai nežinotų, 
Oi lia, oi liuli,
Ir kaimynai nežinotų.

Tėvas su motina savo 
Iš veseilios parvažiavo, 
Oi lia, oi liuli,
Iš veseilios parvažiavo.

Dukterytė kai pajuto, 
Svirno duris užsisuko, 
Oi lia, oi liuli,
Svirno duris užsisuko.

Tėvas dukrą kotavojo, 
Bėgo bernai, retavojos, 
Oi lia, oi liuli,
Bėgo bernai, retavojos.

*332

MOTINĖLE, VAI, KAS BUS

— Motinėle, vai, kas bus, 
Širdužėle, vai, kas bus: 
Paprato pelelė 
Į margą dvarelį, —
Oi, kas bus,
Oi, kas bus?

— Dukružėle, oi, tai bus, 
Širdužėle, oi, tai bus: 
Parnešim katelę, 
Pagausim pelelę, —
Oi, tai bus,
Oi, tai bus.
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— Motinėle, vai, kas bus, 
Širdužėle, vai, kas bus: 
Paprato zuikelis
Į rūtų darželį, —
Oi, kas bus,
Oi, kas bus?

— Dukružėle, oi, tai bus, 
Širdužėle, oi, tai bus: 
Paleisim kurtelius, 
Pagausim zuikelį, —
Oi, tai bus,
Oi, tai bus.

— Motinėle, vai, kas bus, 
Širdužėle, vai, kas bus: 
Paprato vilkelis
Į avių pulkelį, —
Oi, kas bus,
Oi, kas bus? *

— Dukružėle, oi, tai bus, 
Širdužėle, oi, tai bus: 
Parvesim strielčelius, 
Nušausim vilkelį, —
Oi, tai bus,
Oi, tai bus.

— Motinėle, vai, kas bus, 
Širdužėle, vai, kas bus: 
Paprato bernelis
Į aukštą klėtelę,—
Oi, kas bus,
Oi, kas bus?

— Dukružėle, oi, tai bus, 
Širdužėle, oi, tai bus: 
Parvesim kleboną, 
Vinčiavos pagoną,—
Oi, tai bus,
Oi, tai bus.

*233

KAS BUS, MOČIUTE, KAS BUS

— Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus: 
Prijunko oželis
Į rūtų darželį,—
Oi, kas bus?

— Tas bus, dukrele, tas bus, 
Tas bus, jaunoji, tas bus: 
Statysim kilpelę,
Sugausim oželį,—
Oi, tas bus.

— Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus: 
Prijunko bernelis
Prie jaunos mergelės,—
Oi, kas bus?

— Tas bus, dukrele, tas bus, 
Tas bus, jaunoji, tas bus: 
Statysim sargelius,
Sugausim bernelį,—
Oi, tas bus.
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PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ

Per Klausučių ulytėlę, 
Čiūd riūd ralialia, 
Bridau gilų purvynėlį, 
Oi kukū, oi liūlia.

Kad ir gilus purvynėlis, 
Čiūd riūd ralialia,
Bil tik graži panytėlė, 
Oi kukū, oi liūlia.

Panytėlė, eik už manęs, 
Čiūd riūd ralialia, 
Užlaikysiu gražiai tave, 
Oi kukū, oi liūlia.

Neisi pėsčia į bažnyčią, 
Čiūd riūd ralialia, 
Nevarginsi sau kojyčių, 
Oi kukū, oi liūlia.

Kinkys juodbėrį ant šorų, 
Čiūd riūd ralialia, 
Kalmaškėlė ant risorų,
Oi kukū, oi liūlia.

Po stiklo langu sėdėsi,
Čiūd riūd ralialia,
Kur kitos eina, žiūrėsi,
Oi kukū, oi liūlia.

Kitos eina nusiplūkę,
Čiūd riūd ralialia,
Sudulkėję ir surūkę,
Oi kukū, oi liūlia.

Visas tavo bus darbelis, 
Čiūd riūd ralialia,
Laistyt ant langų kvietkelis, 
Oi kukū, oi liūlia.
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OI BERNELI DOBILĖLI

— Oi berneli dobilėli, 
Kodėl neatjojai,
Ar neturi kumelaitės,
Ar manęs nenori?

— Kumelaites turiu dvi, 
Be uodegų abidvi,— 
Neturiu akvatos
Prie tavęs siratos!

232



— Oi berneli dobilėli, 
Kodėl neatjojai,
Ar neturi marškinėlių,
Ar manęs nenori?

— Marškinėlius turiu du, 
Be rankovių abudu,— 
Neturiu akvatos
Prie tavęs siratos!

— Oi berneli dobilėli, 
Kodėl neatjojai,
Ar neturi žiponėlio,
Ar manęs nenori?

— Žiponėlius turiu du, 
Kad be skvernų abudu,— 
Neturiu akvatos
Prie tavęs siratos!

— Oi berneli dobilėli, 
Kodėl neatjojai,
Ar neturi čebatėlių,
Ar manęs nenori?

— Čebatėlius turiu du,
Be apsocų abudu,— 
Neturiu akvatos
Prie tavęs siratos!



*i36

AŠ KETINU PAČIĄ VESTI

Aš ketinu pačią vesti,
Bet nežinau, kur ją rasti,
Bet nežinau ir kur yra 
Dėl manęs mergaitė ščyra,
Bet nežinau ir kur yra 
Dėl manęs mergaitė ščyra.

Cecilijos arti nėra,
Domicėlė man negera, 
Salomėja nepatinka,
Pelagija nepritinka,
Salomėja nepatinka,
Pelagija nepritinka.

Gendrutė menka ant darbo, 
Konstancijos mandras vardas, 
Zabelė nemoka rašto,
Ulijona man per prasta, 
Zabelė nemoka rašto,
Ulijona man per prasta.

Mikalina labai snaudžia,
Kad tik kelnes vyram audžia, 
Kad aš tokią vest norėčiau, 
Nešiot kelnių negalėčiau,
Kad aš tokią vest norėčiau, 
Nešiot kelnių negalėčiau.

Ona tankiai lasavoja, 
Petronėlė šlepetoja.
Kur aš gausiu, iš kur imsiu, 
O jau Rožės tai neimsiu,
Kur aš gausiu, iš kur imsiu, 
O jau Rožės tai neimsiu.

Matilda kaip kvietkas žydi, 
Degtinės visiems pavydi,— 
Pati geria kiek priguli, 
Naktį šoka, dieną guli,
Pati geria kiek priguli, 
Naktį šoka, dieną guli.

Palionija šilko rūbais,
O jos nosis kaipo triūba, 
Kad aš tokią vest norėčiau, 
Pabučiuoti negalėčiau,
Kad aš tokią vest norėčiau, 
Pabučiuoti negalėčiau.

Justė eina į bažnyčią, 
Pasirodo žmonėms tyčia, 
Kad ją visi pamatytų 
Ir davatka pavadintų,
Kad ją visi pamatytų 
Ir davatka pavadintų.

Kristė kiaušinius parduoda, 
Nigdi ubagams neduoda, 
Pati šoka, pati geria,
Ant rytojaus nesikelia,
Pati šoka, pati geria,
Ant rytojaus nesikelia.

Mikalina labai riesta,
Prieš berniukus šoka piesta. 
Aš žadu imti Malviną,
Už manęs ji eit ketina,
Aš žadu imti Malviną,
Už manęs ji eit ketina.

234



i37

A! TEVELI TEVELI

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimsiu Rozalią — 
Iškeps blyną žalią,— 
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Paimsiu Agotą — 
Neturės čebatų,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimsiu Julę — 
Nesodins cibulių,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Paimsiu Barborą — 
Neperlips per tvorą,— 
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimčia Elžbietą — 
Suris visą sviestą,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Paimsiu Daratą — 
Neišlips iš ratų,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimčia Justę — 
Nesodins kopūstų,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

235



— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Ženykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimčia Liucę — 
SuTis visą grucę,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimčia Zosę — 
Neišvirs kilbasų,—
Kas man iš tokios, 
Geriau būsiu be pačios.

— Ai tėveli tėveli, 
Zenyk mane, sūnelį.
— Zenykis, vaike, 
Gaspadinės reikia.

— Paimsiu Marusią — 
Mylėsiu kaip dūšią,—
O aš noriu tokios,
Bus laimė visados.
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IŠJOJ BROLIS MANDRAVOT

Išjoj brolis mandravot, 
Bagotos pačios ieškot, 
Voilia voilia lia, 
Bagotos pačios ieškot.

Pasdabojo sau panelę, 
Bagoto tėvo dukrelę, 
Voilia voilia lia, 
Bagoto tėvo dukrelę.

Jokio darbo nemokyta, 
Pataluose išmigdyta, 
Voilia voilia lia, 
Pataluose išmigdyta.

Trečioj dienoj po veseiliai 
Varė vyras ją prie darbo, 
Voilia voilia lia,
Varė vyras ją prie darbo.

Varė vyras prie ratelio — 
Ji nežino, ką juo daro, 
Voilia voilia lia,
Ji nežino, ką juo daro.

O jos siūlas kaip virvelė — 
Možna pančiot ir kumelę, 
Voilia voilia lia,
Možna pančiot ir kumelę.



Prašė vyras paduot šaukštą — 
Ji padavė vyrui kaušą,
Voilia voilia lia,
Ji padavė vyrui kaušą.

O berneli, tai gerai,
Ko norėjai, tai gavai,
Voilia voilia lia,
Ko norėjai, tai gavai.

Vai berneli, ką darysi,—
Pinsi vyžus ir ganysi,
Voilia voilia lia,
Pinsi vyžus ir ganysi.
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KAD GAVAU VYRĄ

Kad gavau vyrą Išėjo akėti —
Niekam nezgadlyvą, Nemok nė pradėti,
Kad gavau vyrą Išėjo akėti —
Niekam nezgadlyvą,— Nemok nė pradėti,—
Oi berneli dobilėli, Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu, Kur aš tave dėsiu,
Oi berneli dobilėli, Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu? Kur aš tave dėsiu?

Išėjo arti — Išein šieno piauti —
Žada pasikarti, Praded ožiu bliauti,
Išėjo arti — Išein šieno piauti —
Žada pasikarti,— Praded ožiu bliauti,—
Oi berneli dobilėli, Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu, Kur aš tave dėsiu,
Oi berneli dobilėli, Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu? Kur aš tave dėsiu?

Varė vyras bulvių kasti, 
Ji nežino, kaip jas rasti, 
Voilia voilia lia,
Ji nežino, kaip jas rasti.

Varė vyras linų raut — 
Ji pradėjo plaukus raut, 
Voilia voilia lia,
Ji pradėjo plaukus raut.

Prašė vyras marškinių — 
Ji atnešė lašinių,
Voilia voilia lia,
Ji atnešė lašinių.
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Įdėjau į lovą — 
Vaikams dėl zobovos, 
Įdėjau į lovą — 
Vaikams dėl zobovos,— 
Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu,
Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu?

Įdėjau į rėtį —
Pradėjo perėti,
Įdėjau į rėtį —
Pradėjo perėti,—
Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu,
Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu?

Įdėjau į bliūdą —
Ėmė ir paplūdo,
Įdėjau į bliūdą —
Ėmė ir paplūdo,—
Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu,
Oi berneli dobilėli,
Kur aš tave dėsiu?

Pakišau po stalu — 
Kaip varlė užšalo, 
Pakišau po stalu — 
Kaip varlė užšalo,— 
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu, 
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu?

Įdėjau į skrynią — 
Šonus prasitrynę, 
Įdėjau į skrynią — 
Šonus prasitrynę,— 
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu, 
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu?

Išnešiau į klėtį — 
Pradėjo pelėti, 
Išnešiau į klėtį — 
Pradėjo pelėti,—
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu, 
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu?

Pakėliau ant stogo — 
Kai krito, nusprogo, 
Pakėliau ant stogo — 
Kai krito, nusprogo,— 
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu,
Oi berneli dobilėli, 
Kur aš tave dėsiu?
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BĖDA MAN, BĖDA MAN

Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati su vaikeliais,
Aš, nabagas, nuogais keliais.
Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati ant krėslelio,
Aš, nabagas, ant suolelio.

Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati lašinėlius,
Aš, nabagas, batvinėlius.
Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati valgo sviestą,
Aš, nabagas, einu piestu.

Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati arbatėlę,
Aš, nabagas, vandenėlį.
Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati po kermošius, 
Aš, nabagas, nuogas basas.

Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati po duknelėm, 
Aš, nabagas, prie girnelių.
Bėda man, bėda man,
Kam aš jaunas ženijaus: 
Mano pati eina gultų,
Aš, nabagas, einu kultų.

141
LINKSMA MAN ŠIRDIS YRA

Linksma man širdis yra, 
Kad neturiu vyro:
Ką iškasu, tą sulesu, 
Nieks manęs nežino.
O kaip man linksma yra, 
Kad neturiu vyro!

Išsiviriau didį puodą 
Žirnių su pupiene, 
Atsisėdus vidur aslos, 
Valgau kaip grafienė.
O kaip man linksma yra. 
Kad neturiu vyro!

Išsikepus pyragėlį 
Iš miežio akuoto, 
Susitepus su lepšele, 
Valgau kaip taukuotą.
O kaip man linksma yra, 
Kad neturiu vyro!
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DIEVULIUI DĖKUI, BILE NUTEKĖJAU

Dievuliui dėkui, bile nutekėjau, 
Tropijau vyrą dar ne pijokėlį.
Ėjo vyras arti,
Aš — karčiamon gerti.
Dievuliui dėkui, bile nutekėjau, 
Tropijau vyrą dar ne pijokėlį.
Parėj vyras aręs pasidūsaudamas, 
Aš iš karčiiamėlės pasitūpaudama.
Dievuliui dėkui, bile nutekėjau, 
Tropijau vyrą dar ne pijokėlį.
Ėjo vyras kulti,
Aš — lovelėn gulti.
Dievuliui dėkui, bile nutekėjau, 
Tropijau vyrą dar ne pijokėlį.
Parėj vyras kūlęs pasidūsaudamas, 
O aš iš lovelės pasižiovaudama.
Dievuliui dėkui, bile nutekėjau, 
Tropijau vyrą dar ne pijokėlį. *
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*243

AŠ PARDUOSIU MARGĄ VIŠTĄ

Aš parduosiu margą vištą, 
Pasamdysiu cimbalistą,— 
Taigi jaugi šoksiu,
Taigi jaugi šoksiu.

Aš nusvysiu šilko lyną, 
Įsivysiu kampe vyrą,— 
Taigi jaugi duosiu, 
Taigi jaugi duosiu.

Mano lynas pasplūšojo, 
Manęs vyras pasbijojo: 
— Tu, pačiute mano, 
Visa valia tavo!

240



244

AŠ PARDUOSIU BARAVYKĄ

Aš parduosiu baravyką, 
Pirksiu pačiai čeveryką,— 
Nelaikysiu basos,
Ba man gaila pačios.

Aš parduosiu lepeškaitę, 
Pirksiu pačiai pančekaitę,— 
Nelaikysiu basos,
Ba man gaiia pačios.

Aš parduosiu rudmėsaitę, 
Pirksiu pačiai skrybėlaitę,— 
Nelaikysiu basos,
Ba man gaila pačios.

Aš parduosiu kazlėkėlį, 
Pirksiu pačiai kasnykėlį,— 
Nelaikysiu basos,
Ba man gaila pačios.

*245

TAI BARĖ VYRAS

Tai barė vyras 
Ir labai mušė,
Prisirišo siūliuką 
Į ploną šiauduką 
Permušė kaulą,
Permušė kaulą.

Suvalgiau jautį 
Ir avinėlį,
Dvidešimtį paršiukų, 
Vienuolika žąsiukų,— 
Kad ne košės puodas, 
Alkana būčiau!

Aš is tų bėdų,
Iš tų rūpesčių
Anksti rytą užsikėliau,
Baltai burną nusiprausiau,
Pasisniedosiu,
Pasisniedosiu.
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IR APSIRGO MANO VYRAS

Ir apsirgo mano vyras 
Visokiom kvarabom, 
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Visokiom kvarabom.

Užsimanė mano vyras 
Avižų kisieliaus,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Avižų kisieliaus.

Aš nuėjau pas Susiedą 
Avižų paskolint,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Avižų paskolint.

Paskolino avižų,
Pačių pastarlokų,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Pačių pastarlokų.

Pačių pastarlokų,
Kad vyras nunoktų,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Kad vyras nunoktų.

Aš įdžioviau avižėles 
Be šluotos skujinės, 
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Be šluotos skujinės.

Aš sumaliau avižėles 
Girnelės neūžė,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Girnelės neūžė.

Aš užraugiau kisielių 
Į bedugnį viedrą,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Į bedugnį viedrą.

Aš įstačiau kisielių 
Į nekurtą pečių,
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Į nekurtą pečių.

Kol kisielius užvirė, 
Mano vyras numirė, 
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Mano vyras numirė.

Kelkis, vyre, nuog lentų, 
Imk kisieliaus už dantų, 
Ei, nuda, nuda, nuda, 
Imk kisieliaus už dantų.
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ŠIĄ NAKTELĘ PER NAKTELĘ

Šią naktelę per naktelę 
Varteliai zirzėjo:

Ažna mano seną diedą 
Vilkas tarančija.

Tegul neša, tegul neša, 
Tegul tarančija:

Aš nueisiu valnyčion, 
Išsirinksiu kitą.

E valnyčioj po suoleliu 
Dvi vištelės klapsi,

Aplinkui mane berneliai 
Penki šeši trepsi.

248

PATS PRAGĖRĖ JAUTĮ

Pats pragėrė jautį,
Pati — karvę su teliukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes rytoj gersim.

Pats pragėrė aviną,
Pati — avį su ėriukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes rytoj gersim.

Pats pragėrė meitėlį,
Pati — kiaulę su paršiukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes rytoj gersim.

Pats pragėrė ožį,
Pati — ožką su ožiukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes-rytoj gersim.

Pats pragėrė žąsiną,
Pati — žąsį su žąsiukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes rytoj gersim.

Pats pragėrė zelziną,
Pati — antį su ančiukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes rytoj gersim.

Pats pragėrė gaidį,
Pati — vištą su viščiukais,— 
Lėkim bėkim pažiūrėti,
Ką mes rytoj gersim.
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TIE VYRUKAI NIEKO BŪTŲ

Tie vyrukai nieko būtų, 
Kad į turgų nevažiuotų, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis.

Nuvažiavę šnabę geria, 
Parvažiavę pačias peria, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis.

Bėga pačios su vaikeliais 
Kaip tos vištos su višteliais, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis.

Kur purvynas daug didesnis, 
Tenai latrui daug meilesnis, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis.

Tu, grabele, tu, gilioji, 
Tave latrai išvoliojo, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasis. *

*250

PASIGĖRĘS ARIELKĖLĖS

Pasigėręs arielkėlės,
Šiltins ėjau į svirnelį,
Šiltins ėjau į svirnelį.
Nieks nežino, nė šeimyna, 
Kad aš guliu ant purvyno, 
Kad aš guliu ant purvyno.
— Ko čia guli ant purvyno? 
Slink tolesnei ant žolyno, 
Slink tolesnei ant žolyno.

Išsivilkęs iš purvyno, 
Pilvu slinkau ant žolyno, 
Pilvu slinkau ant žolyno.
Atvėręs baltas akeles, 
Veiziu į medžių šakeles, 
Veiziu į medžių šakeles.
Bene genys mane kirto, 
Kad galvelė taip netvirta, 
Kad galvelė taip netvirta?
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Arielikėlė tu geroji,
Per tris triūbas varytoji, 
Per tris triūbas varytoji,
Susarginai tu ne vieną — 
Išgydyk mane šiandieną, 
Išgydyk mane šiandieną.

O kad gydyti pradėjo, 
Didžią koronę turėjo, 
Didžią koronę turėjo:
Seni voliotis pradėjo, 
Jauni ženytis norėjo, 
Jauni ženytis norėjo.

*M1

KAI AŠ ĖJAU PRO TĄ UPĘ

Kai aš ėjau pro tą upę,
Ra dra drita ta,
Mačiau, kas ten purve tupi, 
Ra dra drita ta,
Kai aš ėjau pro tą upę,
O kukū, o kukū,
Mačiau, kas ten purve tupi, 
O kukū, o kukū.

Pasigerta pasigerta,
Ra dra drita ta,
Ant purvyno apsivelta, 
Ra dra drita ta, 
Pasigerta pasigerta,
O kukū, o kukū,
Ant purvyno apsivelta, 
O kukū, o kukū.

Kad būt kiaulė, tai kriuksėtų, 
Ra dra drita ta,
Arba žmogus — tai kalbėtų, 
Ra dra drita ta,
Kad būt kiaulė, tai kriuksėtų, 
O kukū, o kukū,
Arba žmogus — tai kalbėtų,
O kukū, o kukū.

Užu savo grivinėlę, 
Ra dra drita ta, 
Išvoliojau purvynei;, 
Ra dTa drita ta,
Užu savo grivinėlę, 
O kukū, o kukū, 
Išvoliojau purvynei;, 
O kukū, o kukū.

Eina girtas, griuvinėja, 
Ra dra drita ta,
Tartum antis varinėja, 
Ra dra drita ta,
Eina girtas, griuvinėja, 
O kukū, o kukū, 
Tartum antis varinėja, 
O kukū, o kukū.
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PASAKYKI, RAULAI

— Pasakyki, Raulai, 
Kada tu numirsi?
— Seredoj po pietų, 
Karčiamoj už čėrkų.
— Vai Raulai Raulai, 
Raulytėli mano, 
Pasakyki, Raulai,
Kur tave šarvosim?
— Karčiamoj už stalo, 
Ant balto uslano.
— Vai Raulai Raulai, 
Raulytėli mano, 
Pasakyki, Raulai,
Vai, kas tave apverks?

— Ližė ir Karlinė,
Dorė ir Malvinė.
— Vai Raulai Raulai, 
Raulytėli mano,
Pasakyki, Raulai,
Kur tave kavosim?
— Karčiamoj pas šėpą,
Į bačkelės vietą.
— Vai Raulai Raulai,
Vai Rauluži mano, 
Pasakyki, Raulai,
Vai, kas tau paskambins?
— Šinkorius bonkelėms, 
Šinkorka stikleliais.







JŪS, BERNIUKAI, JŪS, ŠALBIERIAI

253

Jūs, berniukai, jūs, šalbieriai, 
Jūs ne mūsų kavalieriai, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Jūs nemokate dainuškų,
Jūs tik pleškat vakaruškos, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Jūs per laukus balas pleškat, 
Prie svirnelio kertes draskot, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Jūs per kalnus miškus ūkiat, 
Prie svirno priėję, rūkot, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Jūsų galvos kaip liktarnos, 
Gal sutūpti penkios varnos, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Laikrodukas antkrūtinis,
Kai pažiūri, misinginis, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Jūsų batai lakieruoti,
Kai pažiūri, degutuoti, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Jūs turit tik gryčią šaltą 
Ir toj gryčioj kalę baltą, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.
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Jūs, berniukai, jūs, aguonos, 
Jūs be mūsų kaip be duonos, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Už degtinės buteliuką 
Gausi vyrą kaip lėliuką, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Už supuvusį agurką 
Gausi vyrą kaip vijurką, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Už tabokos vieną lapą 
Duos berniukų cielą kapą, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Už aguonos vieną grūdą 
Gausi vyrų cielą pūdą, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Už deguto pusę puodo 
Visus vyrus atiduoda, 
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

Už supuvusį pint ardą 
Gausi vyrų milijardą,
Dzingul dzingul dzinguliukai, 
Dzinguliukai o cha cha.

*91
*154

AK, MAN CŪDAI, AK, MAN DYVAI

Ak, man cūdai, ak, man dyvai, 
Kodėl šiemet bernai pigūs, 
Kodėl šiemet bernai pigūs!

Už cibulio vieną laišką 
Gautum bernų cielą vaiską, 
Gautum bernų cielą vaiską.

Ak, man cūdai, ak, man dyvai, 
Kodėl šiemet bernai pigūs, 
Kodėl šiemet bernai pigūs!

Už tabako vieną lapą 
Gautum bernų cielą kapą, 
Gautum bernų cielą kapą.

Ak, man cūdai, ak, man dyvai, 
Kodėl šiemet mergos brangios, 
Kodėl šiemet mergos brangios!

Užu šimią tai rublelių 
Negauna bernai mergelių, 
Negauna bernai mergelių.
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AŠ ŽINAU NUMANAU

Aš žinau numanau, 
Ką berniukai valgo: 
Rupūžėlę keptą,
Su degutu teptą.

Aš žinau numanau, 
Ką mergaitės valgo 
Ząsinėlį keptą,
Su sviestuku teptą.

256

JŪS, BERNELIAI, JŪS, ŪSORIAI

Jūs, berneliai, jūs, ūsoriai,
Jūs nebūsit gaspadoriai:
Jums nerūpi apie ūkį,
Tiktai einat kaip padūkę!

JUS, MERGAITES, JUS, TINGINĖS

Jūs, mergaitės, jūs, tinginės,
Jūs nebūsit gaspadinės:
Jums nerūpi apie puodus,
Tiktai sukat savo kuodus!

258

MANO PANYTĖLĖ

Mano panytėlė 
Kaip pamoliavota,
Gal ji mažytėlė 
Pieneliu mazgota.
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KOLEI GYVAS GYVENSIU

Kolei gyvas gyvensiu, 
Asai vyžų nepinsiu, 
Kamašiukais avėsiu,
Į paneles žiūrėsiu!

260

KOLEI GYVOS GYVENSIM

Kolei gyvos gyvensim, 
Karnų vyžų nepinsim, 
Kamašėliais avėsim,
Su berniokais nešnekėsim.

261

TAI VARGELIS, TAI BĖDELĖ

Tai vargelis, tai bėdelė,
Kai senas bučiuoja,—
Per burnelę, per žandelius 
Kaip šluota vedžioja.

Tai meilumas, tai gerumas, 
Kai jaunas bučiuoja,—
Per burnelę, per žandelius 
Kaip plunksna vedžioja.
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AS PASĖJAU 2ALIĄ RŪTĄ

Aš pasėjau žalią rūtą,— 
Man išdygo bulvė, 
Ištekėjo visos panos,— 
Man paliko liurbė.

263

LAMOKŲ SODŽIUJ

Lamokų sodžiuj 
Nederėjo bulvės,
Tiktai vieni ridikėliai 
Ir berniokai burbos.

Mūsų berniukai 
Labai mandravoja,
Ant (nuplyšusių kamašų 
Kaliošus nešioja.
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EI, BĖDELĖ PRIE BĖDOS

Ei, bėdelė prie bėdos: 
Ko berniukai kalėdos,— 
Pavasarį — duonelės, 
Rudenėlį — panelės.
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OI AGOTA, AR BAGOTA

— Oi Agota, ar bagota,
Ar turi pasogą?
— Kaip dėl tokio gaspadoriaus — 
Užteks vyžų poros!

266

TAU, SESYTE, NEPAVYDŽIU

Tau, sesyte, nepavydžiu: 
Nutekėki nors už Vydžių, 
Nors už Vydžių, už Salako, 
Už to vieno ant valako.

267

SEPTYNIAS MYLĖJO

Septynias mylėjo, 
Aštunta patiko,
Už tai bernužėliui 
Nei vienos neliko.

268

OIGI, DIEVE, KLAPATĖLIS

Oigi, dieve, klapatėlis, 
Nebelanko bernužėlis, 
Nebelanko, neateina,— 
Man širdelė nespakaina.
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JAU ADVENTAI ARTI

Jau adventai arti,
O aš dar ne marti, 
Juk ateis ir kiti,
O aš vis ta pati.

270

SENI ŽILI, DUOK TABOKOS

Seni žili, duok tabokos! — 
Senis negirdėjo.
Seni seni, te mergaitę! — 
Senis pakrutėjo.

271

TOKSAI PONAS GASPADORIUS

Toksai ponas gaspadorius,
Tokia gaspadinė,—
Šunys kaukia, katės kniaukia, 
Kur žiūriu — pūstynė.

272

GASPADORIUS KAIP STATORIUS

Gaspadorius kaip statorius 
Pinigus pragėrė,
Gaspadinė kaip statinė 
Lašinius suėdė.
Verkia diedas pinigų, 
Gaspadinė — lašinių.
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DOMINYKAS VIS NEDYKAS

Dominykas vis nedykas, 
Siuvo pačiai čeverykus, 
Siuvo siuvo, nepasiuvo — 
Per Velykas basa buvo.

*274

AR AŠ VYRO NE ŽMONA

Ar aš vyro ne žmona,
Ar ne gaspadinė,
Tris dienas pečiaus nekūriau, 
O ant pečiaus šilta.

273

OI TU, BOBA NELABOJI

Oi tu, boba nelaboji,
Kam tu pečiaus nedaboji? 
Gaidys pečių sukapojo, 
Skruzdės molį išnešiojo.
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OI, CIUDA CIUDA

Oi, čiuda čiuda,
Mano pati kūda,
Jei vilkas nepapiaus, 
Ant sekminių atsigaus.
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KERMOŠIUN VAŽIAVAU

Kennošiun važiavau, 
Giesmelę giedojau,— 
Kad svietas matytų, 
Bagotu vadintų.

278

MANO TĖVELIS

Mano tėvelis 
Gerai gyveno: 
Gaidukais arė, 
Vištom akeno.

279

LABANORE, KAD NE UOGOS

Labanore, kad ne uogos, 
Visos mergos būtų nuogos.

280

BULVIŲ KOŠES, RŪGŠTAUS PIENO

Bulvių košės, rūgštaus pieno 
Tai mes gaunam kožną dieną,
Tos prakeiktos kiaulienos 
Mes negaunam niekados.
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KUNIGĖLIS—PONAS

Kunigėlis — ponas,
Jo žiponas plonas. 
Vokietis — bagotas, 
Jo pilvas pilvotas. 
Ubagėlis nabagėlis — 
Visas lopiniuotas.

181

282

DĖDĖ DAILIDĖ

Dėdė dailidė 
Statė kiaulidę, 
Nepabaigęs būdavot, 
Jis išėjo uliavot.

283

AŠ PASGĖRLAU 2ALIO VYNO

Aš pasgėriau žalio vyno 
Ir nugriuvau į purvyną,— 
Kas tik matėt, nesakykit, 
Man sarmatos nedarykit.

*258



284

SUSIMUŠĖ SUSIPEŠĖ

Susimušė susipešė 
Naginė su autu — 
Bėkit, vyrai, gelbėtų, 
Kad nepasipiautų.

*

*

*285

PADAINUOSIU GRAŽIĄ DAINĄ

Padainuosiu gražią dainą, 
Gražią dainą — apvalainą, 
Graži daina — apvalaina,
Kad ilgesnė — da gražesnė.

O kas tokios nemokės,
Tas už pečiaus pasėdės,
Tas už pečiaus pasėdės, 
Žibės akys kaip katės.
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O TAI DAINA, TAI DAINA

O tai daina, tai daina, 
Visų dainų pabaiga,— 
Yra sviete visokių,
Kits nemoka nė tokių.
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KAM TA DAINA NEPATIKO

Kam ta dama nepatiko, 
Neturėkite už pikta,—
Yra sviete visokių,
Kits nemoka nei tokių.
Kas tą dainą drukavojo,
Tai tą vakar pakavojo,
Jis daugiau nedrukavos,
Viens nuo kito padainuos.

* *

*

288

PULKIM ANT KELIŲ

Pulkim ant kelių, 
Daugel bobelių, 
Prašykim dievą 
Gerų metelių! 
Bulvės užaugo — 
Vaikai nevalgo, 
Užtat nevalgo, 
Kad neužbalto.

Kuo jie užbaltys, 
Kad netur pieno, 
Jie tiktai turi 
Ožkelę vieną.
Su ta ožkele 
Klapato turim,
Prie tvoros pririšę, 
Daboj am žiūrim.

Už šešių varstų 
Ganyklų biškis, 
Kurias vadina 
Miškų permiškiais. 
O piemenėliai,
O vargdienėliai, 
Nuvargsta kojeles 
Po beržynėlį.
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KOPCSTČL! SALDŽIAUSIAS

— Kopūstėli saldžiausias, 
Kas tave pasodinio?
— Bobutė senutė,— 
Verskis per galvą!

— Kopūstėli saldžiausias, 
Kas tave paliejo?
— Bobutė senutė,— 
Verskis per galvą!

— Kopūstėli saldžiausias, 
Kas tave apravėjo?
— Bobutė senutė,— 
Verskis per galvą!

— Kopūstėli saldžiausias, 
Kas tave nukirto?
— Bobutė senutė,— 
Verskis per galvą!

— Kopūstėli saldžiausias, 
Kas tave išvirė?
— Bobutė senutė,— 
Verskis per galvą!

— Kopūstėli saldžiausias, 
Kas tave suvalgė?
— Bobutė senutė,— 
Verskis per galvą!
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KOZILE KOZILĖLI

7 dainininkų burys; Kozile Kozilėli,
Aš tau daviau kepurėlę!

77 dainininkų būrys; Tu pragėrei!

7 dainininkų būrys. Kozile Kozilėli,
Aš tau pirkau karietėlę!

77 dainininkų būrys; Tu pragėrei!

7 dainininkų būrys; Kozile Kozilėli,
Aš tau pirkau žirgužėlį!

77 dainininkų būrys; Tu pragėrei!

7 dainininkų būrys; Kozile Kozilėli,
Aš tau pirkau kamanėles!

77 dainininkų būrys; Tu pragėrei!

7 dainininkų būrys; Kozile Kozilėli,
Aš tau pripiršau mergužėlę!

77 dainininkų būrys; Tu pragėrei!

291

KAM TIE RATAI

Kam tie ratai, 
Kam tie ratai 
Ant tako:

Niekas manęs 
Už tų ratų 
Nemato.

Kad tų ratų nebūtų, 
Visi mane matytų.
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ŽMOGUS VAŽIAVO

Žmogus važiavo 
Į Kalvariją,
Rats ratą vijo, 
Rats ratą vijo 
Ir nepavijo.

Kad būt pavijęs, 
Tai būt prarijęs, 
Kad būt pavijęs, 
Tai būt prarijęs.

293

PASKINKYSIU KUMELIOTĘ

Paskinkysiu kumeliotę 
Ir važiuosiu žebravoti. 
Privažiavau naują gryčią — 
Davė duonos ir bulvyčių.

Neduok duonos — sutrupinsiu, 
Neduok bulvių — išbarstysiu, 
Duok lašinių didį šmotą — 
Gausi pas dievą zaplotą.

294

UBAGS, ANT TILTO SĖDĖDAMS

Ubags, ant tilto sėdėdams,
Į baltas plekšnes žiūrėdams:
— Ak, škanios skanios būtų valgyti, 
Kad galėčiau sugaudyti.
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ŠVENTS KAZIMIERAS

Švents Kazimieras — 
Biržų garborius, 
Išdirbo skūrą 
Baltai raudonai.
— O kam ta skūra?
— Bus dėl čebatų, 
Bus man pirmiausia 
Žmonai burliačiai.

296

PETRAS IR POVILAS

Petras ir Povilas, 
Kalinėj būdami, 
Salyklą malė, 
Pypkes rūkydami.

297

JUOZAPAI SENELI

Juozapai seneli,
Duok man bernelį, 
Motina švenčiausia, 
Man visų pirmiausia: 
Juodais plaukeliais, 
Geltonais ūseliais,
Su bakais, su bakais!
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Dainos apie karą 
ir kareivio dalią

298

KO TUJEI, KUNIGĖLI

Rinkinys

— Ko tujei, kunigėli, 
Sudaičio,

Ilgai pamigėli, 
Sudaičio?

Miegą bemiegančiam, 
Sudaičio,

Iškirto karelius, 
Sudaičio.

Katro tau, kunigėli, 
Sudaičio,

Daugiau pagailėjo, 
Sudaičio?

— Ne taip gaila man pilelės, 
Sudaičio,

Kaip man gaila karelių, 
Sudaičio.

Aš pilelę supilsiu,
Sudaičio,

Dvejais trejais meteliais, 
Sudaičio,

O karelių nebužauginsiu, 
Sudaičio,

Nei dešimtis metelių, 
Sudaičio.

Aiiiarinys

Sudaičio,
Sudaičiutėle.
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PO DIDŽIOS SUNKIOS VAINELĖS

Po didžios sunkios vainelės 
Totoraičiai dalinosi.

Kas kam teko ar neteko,— 
Zentuliui uošvė pateko.

Žentas uošvės nepažino,
Į žirgelį prikabino.

Kirto žirgui per galvelę,
O uošvelei per burnelę.

— Išeik, miela, ant dvarelio, 
Parvedžiau tau zavadnykę,

Parvedžiau tau zavadnykę, 
Sunkių darbų darbinykę.

Užduok, miela, du darbeliu: 
Baltom rankom linus verpti,

Baltom rankom linus verpti, 
Eikliom kojom vaikus supti.

— Čiūčiai liūliai totoraitį,
Po dukrelei anūkaitį.

Ir užgirdo jos dukrelė,
Ir išėjo iš klėtelės.

— Eikš, motule, aukšton klėtin, 
Sėsk, motule, už stalelio,

Sėsk, motule, už stalelio,
Gerk, motule, žalią vyną.
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AUGIN TĖVAS SŪNELĮ

Augin tėvas sūnelį,
Šėrė bėrą žirgelį,
Augin tėvas sūnelį,
Šėrė bėrą žirgelį.

Dar sūnelis n'užaugo,
Jau žirgelį nužėrė,
Dar sūnelis n'užaugo,
Jau žirgelį nužėrė.

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

Jei tu mane ženysi, 
Augink žemus jautelius, 
Jei tu mane ženysi, 
Augink žemus jautelius,

O prie žemų jautelių 
Dirbdink naują žagrelę,
O prie žemų jautelių 
Dirbdink naują žagrelę,

O prie naujos žagrelės 
Kaldinki noragužius,
O prie naujos žagrelės 
Kaldinki noragužius.

Jei kariuomenę leisi, 
Nupirk man tris triūbeles, 
Jei kariuomenę leisi, 
Nupirk man tris triūbeles:

Viena triūba triūbuosiu,
Iž tėvelio jodamas,
Viena triūba triūbuosiu,
Iž tėvelio jodamas,

Antra triūba triūbuosiu, 
Per laukelį jodamas,
Antra triūba triūbuosiu, 
Per laukelį jodamas,

Trečia triūba triūbuosiu, 
Kariuomenę stodamas, 
Trečia triūba triūbuosiu, 
Kariuomenę stodamas.

Ei, sužiuro sužiuro 
Kariuomenė į mane,
Ei, sužiuro sužiuro 
Kariuomenė į mane.

Ir atein žuvėdų puiks, 
Žuvėdų puiks narsiųjų,
Ir atein žuvėdų puiks, 
Zuvėdų puiks narsiųjų.

Kai ant pleciaus sustojom, 
Visus žuvėdus ižkapojom, 
Kai ant pleciaus sustojom, 
Visus žuvėdus ižkapojom.

Mūsų Katkus labai drūts, 
Tikras buvo karaliuks, 
Mūsų Katkus labai drūts, 
Tikras buvo karaliuks.
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VERKĖ TĖVAS IR MOČIUTĖ

Verkė tėvas ir močiutė,
Sa sūnelį vaiskan rengė.

— Neverk, tėvai ir motina, 
Aš ten būsiu žaunierėlis,

Aš ten būsiu žaunierėlis,
Viso vaisko vajaunykas,

Viso vaisko vajaunykas 
Ir pulkelio pulkaunykas.

Nuvažiuosiu Vilniaus miestan, 
Aš nupirksiu tris triūbeles,

Aš nupirksiu tris triūbeles,
O ketvirtą varinėlę.

Viena triūba aš triūbysiu, 
Vilniaus miestą prajodamas.

Antra triūba užtriūbysiu,
Žalią girią dajodamas.

Trečia triūba užtriūbysiu, 
Tėvo dvarą regėdamas.

Varinėlę užugriausiu 
Ant tėvulio didžio dvaro.

— Išeik, tėvas ir močiutė,— 
Ar pažįstat mane jauną,

Ar pažįstat mane jauną,
Viso vaisko vajaunyką,

Viso vaisko vajaunyką 
Ir pulkelio pulkaunyką?
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— Oi sūneli, oi sveteli, 
Kol aš tavęs nepažinsiu:

Nakčia miego nemiegojom, 
Dieną darbo nedarbujom,

Dieną darbo nedarbujom, 
Pakol tave užauginom.

302

ANKSTŲ RYTĄ KĖLIAU

Ankstų rytą kėliau, 
Dvaro vartus vėriau, 
Užgirdau girdėjau 
Sakalėlį ulbant.

Nei sakalo balsas,
Nei girios paukštelio, 
Tiktai stovi kareivėlis, 
Gražiai pasirėdęs.

Gražiai pasirėdęs, 
Gailiai apsiverkęs, 
Balto šilko skepetėle 
Ašarėles braukia.

— Neturiu tėvelio, 
Senos motinėlės,
Oi, kas mane palydės 
Į svetimą šalį?

Žalvarinės triūbos, 
Sidabrinės dūdos —
O tai mane palydės 
Į svetimą šalį.
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JAU ATRAŠĖ MAN LAKŠTELĮ

Jau atrašė man lakštelį,
Jau atrašė man lakštelį 
Net iš didžiosios Rygelės.

Verkia sūnelis skaitydamas, 
Verkia sūnelis skaitydamas, 
Verkia tėvulis klausydamas.

— Tėvuli mano, tikrasai mano, 
Tėvuli mano, tikrasai mano,
Eik į aukštąją stainelę,

Eik į aukštąją stainelę,
Eik į aukštąją stainelę,
Atvesk man bėrąjį žirgelį.

Veikia tėvulis gailėdamas, 
Verkia tėvulis gailėdamas, 
Sūneliui žirgelį vesdamas.

Verkia sūnelis dūsaudamas, 
Verkia sūnelis dūsaudamas,
Iš tėvo žirgelį imdamas.

— Motule mano, tikroji mano, 
Motule mano, tikroji mano,
Eiki į naują kuperkėlį,

Eiki į naują kuperkėlį,
Eiki į naują kuperkėlį,
Atnešk man baltus marškinėlius.

Verkia motulė gailėdama,
Verkia motulė gailėdama, 
Sūneliui marškinėlius nešdama.
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Verkia sūnelis dūsaudamas,
Verkia sūnelis dūsaudamas,
Rankon marškinėlius imdamas.
— Broleli mano, tikrasai mano,
Broleli mano, tikrasai mano,
Eiki į aukštą svirnelį,
Eiki į aukštą svirnelį,
Eiki į aukštą svirnelį,
Atnešk man naują balnelį.

Verkia brolelis gailėdamas,
Verkia brolelis gailėdamas,
Broleliui balnelį nešdamas.
Verkia brolelis dūsaudamas,
Verkia brolelis dūsaudamas,
Balnelį ant žirgo dėdamas.
— Sesule mano, jaunoji mano,
Sesule mano, jaunoji mano,
Eiki į rūtų darželį,
Eiki į rūtų darželį,
Eiki į rūtų darželį,
Nuskink męn rūtų kvietkelį.
Verkia sesutė gailėdama,
Verkia sesutė gailėdama,
Broleliui rūteles duodama.

Veikia brolelis dūsaudamas,
Verkia brolelis dūsaudamas,
Rūtų kvietkelį imdamas.
Kai aš važiuoj pro tėvų vartelius,
Kai aš važiuoj pro tėvų vartelius:
Sudiev, tėveli motinėle, seselėms, broleliui.

Kai aš važiuoju per lygius laukelius,
Kai aš važiuoju per lygus laukelius:
Sudiev, kaimynai, sudiev lygiems laukeliams.
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KELIAS KELELIS, PAKELĖJ BERŽELIS

Kelias kelelis, pakelėj berželis,
Aukštuji lygus ir lapeliai platūs.
Ant viršūnėlės gegutė kukavo,
Rengė motulė sūnelį vaiskelin.

— Oi sūnau sūnau, tu mano sūneli,
Kas tau bus miela motinėlė?
— Danguj saulelė bus mano motulė,— 
Anksti užtekės, toli palydės.

Kelias kelelis, pakelėj berželis,
Aukštuji lygus ir lapeliai platūs.
Ant viršūnėlės gegutė kukavo,
Rengė tėvelis sūnelį vaiskelin.

— Oi sūnau sūnau, tu mano sūneli,
Kas tau bus mielas tėvelis?
— Danguj mėnulis tai bus mano tėvelis,— 
Anksti užtekės, toli palydės.

Kelias kelelis, pakelėj berželis,
Aukštuji lygus ir lapeliai platūs.
Ant viršūnėlės gegutė kukavo,
Rengė seselė brolelį vaiskelin.

— Oi broli broli, broleli tu mano,
Kas tau bus miela seselė?
— Danguj žernyčėlė — tai mano seselė,— 
Anksti užtekės, toli palydės.
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Kelias kelelis, pakelėj berželis,
Aukštuji lygus ir lapeliai platūs.
Ant viršūnėlės gegutė kukavo,
Rengė brolis brolelį vaiskelin.

— Oi broli broli, broleli mano,
Kas tau bus mielas brolelis?
— Danguj šienpiovėliai tai bus mano broleliai, - 
Anksti patekės, vėlai palydės.

Kelias kelelis, pakelėj berželis,
Aukštuji lygus ir lapeliai platūs.
Ant viršūnėlės gegutė kukavo,
Rengė mergelė bernelį vaiskelin.

— Oi bernel bemel, berneli mano,
Kas tau bus miela mergelė?
— Danguj žvaigždelė tai bus mano mergelė,— 
Anksti patekės, vėlai palydės.

305

OI, ANT KALNO

Oi, ant kalno, 
Ant aukštojo, 
Guli pilkas 
Akmenėlis,
Ei, ei, ei.

Sėdėdami 
Gailiai verkia, 
Sa sūnelį 
Vaiskan rengia, 
Ei, ei, ei.

Ant to pilko
Akmenėlio 
Sėdi tėvas 
Ir motina, 
Ei, ei, ei.

— Vai sūneli, 
Vai vaikeli, 
Ką tu tenai 
Pasiklosi,
Ei, ei, ei?
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Ką tu tenai 
Pasiklosi, 
Kuom tu tenai 
Užsiklosi,
Ei, ei, ei?

— Vai tėvuli, 
Vai širdele, 
Gailia rasa 
Pasiklosiu,
Ei, ei, ei,

Gailia rasa 
Pasiklosiu, 
O miglele 
Užsiklosiu, 
Ei, ei, ei.

306

ANT KALNELIO,

Ant kalnelio, ant aukštojo, 
Kūkalėlis augo —
Ir užaugo, išbujojo 
Raudonais žiedeliais,
Ir užaugo, išbujojo 
Raudonais žiedeliais.

Augin tėvas sau sūnelį 
Vieną vienturėlį —
Auk, sūneli, auk, raiteli,
Būsi žaunierėlis,
Auk, sūneli, auk, raiteli,
Būsi žaunierėlis.

Kai užaugsi pasūgėsi,
Reiks vainelėn joti,
Reiks tau, jaunam žaunierėliui, 
Girelėj nakvoti,
Reiks tau, jaunam žaunierėliui, 
Girelėj nakvoti.

ANT AUKŠTOJO

Akmenėlis po galvele —
Tai tau paduškėlė, 
Mundierėlis ant petelių — 
Tai tau patalėlis, 
Mundierėlis ant petelių — 
Tai tau patalėlis.

Muškietėlė prieg šalelės — 
Tai tavo mergelė,
Gale galvos aukšta liepa — 
Tai tavo motulė,
Gale galvos aukšta liepa — 
Tai tavo motulė.

Ąžuolėlis ties kojelėm — 
Tai tavo tėvulis,
Bėras žirgas ant lankelės — 
Tai tavo brolelis,
Bėras žirgas ant lankelės — 
Tai tavo brolelis.
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VAI, ANT KALNELIO

Vai, ant kalnelio 
Marga karčiamėlė, 
E ulei ulei,
Marga karčiamėlė.

Būčia bežiūrėjęs, 
Kaip Žalnierius varo, 
E ulei ulei.
Kaip Žalnierius varo,

Toje karčiamėlėj 
Trys broleliai gėrė, 
E ulei ulei,
Trys broleliai gėrė.

Kaip Žalnierius varo, 
Kumščiais žandus kala, 
E ulei ulei,
Kumščiais žandus kala.

Trys broleliai gėrė, 
Tarp savęs kalbėjo, 
E ulei ulei,
Tarp savęs kalbėjo:

Oi motinėle, 
Močiute širdele, 
E ulei ulei, 
Močiute širdele,

— Vai motinėle, 
Močiute širdele, 
E ulei ulei, 
Močiute širdele,

Būtum pagimdžius 
Girelės paukšteliu, 
E ulei ulei,
Girelės paukšteliu,

Būtum pagimdžius 
Sieru akmenėliu,
E ulei ulei,
Sieru akmenėliu,

Būčia belakiojęs 
Po žalią girelę, 
E ulei ulei,
Po žalią girelę,

Sieru akmenėliu, 
O ne žalnierėliu, 
E ulei ulei,
O ne žalnierėliu,

Būčia bežiūrėjęs 
Girelės didumo, 
E ulei ulei, 
Girelės didumo.

Būčia begulėjęs 
Šalia vieškelėlio, 
E ulei ulei,
Šalia vieškelėlio,

Vai motinėle, 
Močiute širdele, 
E ulei ulei, 
Močiute širdele,
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Būtum pagimdžius 
Marelių nareliu,
E ulei ulei,
Marelių nareliu,

Būčiia benariojęs 
Po marių dugnelį,
E ulei ulei,
Po marių dugnelį,

Žuvelių gražumo, 
Vandenio daugumo, 
E ulei ulei, 
Vandenio daugumo.

Būčia bežiūrėjęs 
Marelių gilumo,
E ulei ulei, 
Marelių gilumo,

Marelių gilumo, 
Žuvelių gražumo, 
E ulei ulei, 
Žuvelių gražumo,

308

AŠ V!S VIENS KAREIVOKAS

Aš vis viens kaTeivokas,
Aš vis viens kareivokas,
Vis svetimoj šalelėj, 
Nepaprastoj vietelėj.

Aš palikau tėvužį,
Aš palikau tėvužį 
Kaip darže ąžuolėlį,
Kaip darže ąžuolėlį.

Žyd daržo ąžuolėlis,
Žyd daržo ąžuolėlis,
Verks ir manęs tėvužis, 
Verks ir manęs tėvužis.

Verkęs verkęs tur paliauti, 
Verkęs verkęs tur paliauti, 
Reiks man toliaus vandrauti, 
Reiks man toliaus vandrauti.

Aš vis viens kareivokas,
Aš vis viens kareivokas,
Vis svetimoj šalelėj, 
Nepaprastoj vietelėj.

Aš palikau mamužę,
Aš palikau mamužę 
Kaip darže obelėlę,
Kaip darže obelėlę.

Žyd daržo obelėlė,
Žyd daržo obelėlė,
Verks ir manęs mamužė, 
Verks ir manęs mamužė.

Verkus verkus tur paliauti, 
Verkus verkus tur paliauti, 
Reiks man toliaus vandrauti, 
Reiks man toliaus vandrauti.
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Aš vis viens kareivokas,
Aš vis viens kareivokas,
Vis svetimoj šalelėj, 
Nepaprastoj vietelėj.

Aš palikau brolelį,
Aš palikau brolelį 
Kaip darže bijūnėlį,
Kaip darže bijūnėlį.

2yd daržo bijūnėlis,
Žyd daržo bijūnėlis,
Verks ir manęs brolelis, 
Verks ir manęs brolelis.

Verkęs verkęs tur paliauti, 
Verkęs verkęs tur paliauti, 
Reiks man toliaus vandrauti, 
Reiks man toliaus vandrauti.

Aš vis viens kareivokas,
Aš vis viens kareivokas,
Vis svetimoj šalelėj, 
Nepaprastoj vietelėj.

Aš palikau seselę,
Aš palikau seselę 
Kaip darže lelijėlę,
Kaip darže lelijėlę.

2yd daržo lelijėlė,
2yd daržo lelijėlė,
Verks ir manęs seselė,
Verks ir manęs seselė.

Verkus verkus tur paliauti, 
Verkus verkus tur paliauti, 
Reiks man toliaus vandrauti, 
Reiks man toliaus vandrauti.

Aš vis viens kareivokas,
Aš vis viens kareivokas,
Vis svetimoj šalelėj, 
Nepaprastoj vietelėj.

Aš palikau mergelę,
Aš palikau mergelę 
Kaip darže negelkėlę,
Kaip darže negelkėlę.

2yd daržo negelkėlė,
2yd daržo negelkėlė,
Verks ir manęs mergelė, 
Verks ir manęs mergelė.

Verkus verkus tur paliauti, 
Verkus verkus tur paliauti, 
Reiks man toliaus vandrauti, 
Reiks man toliaus vandrauti.

Aš vis viens kareivokas,
Aš vis viens kareivokas,
Vis svetimoj šalelėj, 
Nepaprastoj vietelėj.

Aš palikau kaimynus,
Aš palikau kaimynus 
Kaip darže erškėtynus,
Kaip darže erškėtynus.

2yd daržo erškėtynai,
2yd daržo erškėtynai,
Verks ir manęs kaimynai, 
Verks ir manęs kaimynai.

Verkę verkę tur paliauti, 
Verkę verkę tur paliauti, 
Reiks man toliaus vandrauti, 
Reiks man toliaus vandrauti.

279



PER LYGŲ LAUKĄ

*30$

Per lygų lauką 
Lietutis lijo, 
Mudras žaunierius 
Ant vainos jojo.

Aš sakau: — Sustok, 
Žirgą sustabdyk 
Atsisveikinti 
Savo brolelį.

Aš sakau: — Sustok, 
Žirgą sustabdyk 
Atsisveikinti 
Radną motulę.

— Negaliu sustot, 
Žirgo sustabdyt 
Atsisveikinti 
Savo brolelio.

— Negaliu sustot, 
Žirgo sustabdyt 
Atsisveikinti 
Radnos motulės.

Per lygų lauką 
Lietulis lijo, 
Mudras žaunierius 
Ant vainos jojo.

Per lygų lauką 
Lietutis lijo, 
Mudras žaunierius 
Ant vainos jojo.

Aš sakau: — Sustok, 
Žirgą sustabdyk 
Atsisveikinti 
Savo seselę.

Aš sakau: — Sustok, 
Žirgą sustabdyk 
Atsisveikinti 
Tikrą tėvelį.

— Negaliu sustot, 
Žirgo sustabdyt 
Atsisveikinti 
Savo seselės.

— Negaliu sustot, 
Žirgo sustabdyt 
Atsisveikinti 
Tikro tėvelio.

Per lygų lauką 
Lietulis lijo, 
Mudras žaunierius 
Ant vainos jojo.

Per lygų lauką 
Lietulis lijo, 
Mudras žaunierius 
Ant vainos jojo.

Aš sakau: — Sustok, 
Žirgą sustabdyk 
Atsisveikinti 
Jauną mergelę.

— Tai gaiiu sustot, 
Žirgą sustabdyt 
Atsisveikinti 
Jaunos mergelės.
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3M

UŽAUGINO MANE MOTINĖLĖ

Užaugino mane motinėlė, 
Užaugino mane motinėlė.

Užnešiojo ant baltų rankelių, 
Užnešiojo ant baltų rankelių.

Užsodino ant bėro žirgelio, 
Užsodino ant bėro žirgelio.

Ir padavė rankon kančiukėlį, 
Ir padavė rankon kančiukėlį.

Liepė joti, kur tiesus kelelis, 
Liepė joti, kur tiesus kelelis.

Kai aš jojau per žalią girelę, 
Kai aš jojau per žalią girelę,

Ir prijojau putino kelmelį,
Ir prijojau putino kelmelį.

Skaisčios gražios putino uogelės, 
Skaisčios gražios putino uogelės.

Dar skaistesnės Iciūnų panelės, 
Dar skaistesnės Iciūnų panelės.

Kai aš jojau viešu vieškelėliu, 
Kai aš jojau viešu vieškelėliu,

Ir sustikau tris pulkus panelių, 
Ir sustikau tris pulkus panelių.

Nedabokit mane, panytėlės, 
Nedabokit mane, panytėlės.

Aš ne jūsų esu bernužėlis, 
Aš ne jūsų esu bernužėlis.

Aš karaliaus esu žalnierėlis, 
Aš karaliaus esu žalnierėlis.
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UŽAUGINO

311

Užaugino 
Mane motinėlė, 
Išnešiojo
Ant baltų rankelių, 
Išnešiojo
Ant baltų rankelių. 

Išnešiojo
Ant baltų rankelių, 
Užsodino
Ant šyvo žirgelio, 
Užsodino
Ant šyvo žirgelio.

Kai aš jojau 
Per žalią girelę, 
Nusilaužiau 
Putino šakelę, 
Nusilaužiau 
Putino šakelę.

Nusilaužiau 
Putino šakelę 
Ir sukirtau 
Žirgui per galvelę, 
Ir sukirtau 
Žirgui per galvelę.

Ir sukirtau 
Žirgui per galvelę, 
Ir nukrito 
Putino uogelės,
Ir nukrito 
Putino uogelės.

Ir nukrito 
Putino uogelės,
Ir pamynė 
Žirgas po kojele,
Ir pamynė 
Žirgas po kojele.

Ir pamynė 
Žirgas po kojele,
Ir išaugo 
Žalias ievarėlis,
Ir išaugo 
Žalias ievarėlis.

Ir išaugo 
Žalias ievarėlis,
Tam ievare 
Gegutės vaikelis,
Tam ievare 
Gegutės vaikelis.

Kukuok kukuok, 
Gegutės vaikeli, 
Linksmink linksmink 
Lietuvos šalelę, 
Linksmink linksmink 
Lietuvos šalelę.

Gražios gražios 
Putino uogelės,
Dar gražesnės 
Lietuvos mergelės, 
Dar gražesnės 
Lietuvos mergelės.
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KUR KUKUOJ GEGELĖ

— Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės, 
Ant putino šakelės.

^  Kur stovi bernelis, 
Mano dobilėlis?
— Ant sidabro tiltelio, 
Ant sidabro tiltelio.

— Ei, ko tu stovi,
O ko tu nejoji:
Laukia tavęs tėvelis, 
Laukia tavęs tėvelis.

Zirgužį šeria,
Antrą prekioja:
„Parjos mano sūnelis, 
Parjos mano sūnelis".

— O tegu šeria,
Tegu prekioja —
Juk žino, kad negrįšiu, 
Juk žino, kad negrįšiu.

Jūrės maružėlės,
Žalios giružėlės,
N'išbandytos naktelės, 
N'išbandytos naktelės!

— Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės, 
Ant putino šakelės.

— Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— Ant bėrojo žirgelio, 
Ant bėrojo žirgelio.

— O ko tu stovi,
Kodėl nejoji:
Laukia tavęs močiutė, 
Laukia tavęs močiutė.

Marškinius siuva, 
Antrus dabina:
„Parjos mano sūnelis, 
Parjos mano sūnelis".

— O tegu siuva,
Tegu dabina —
Juk žino, kad negrįšiu, 
Juk žino, kad negrįšiu.

Jūrės maružėlės,
Žalios giružėlės,
N'išbandytos naktelės, 
N'išbandytos naktelės!

— Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės, 
Ant putino šakelės.

— Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— Į sidabro kilpeles,
Į sidabro kilpeles.
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— Ei, ko tu stovi, 
Kodėl nejoji:
Laukia tavęs seselė, 
Laukia tavęs seselė.

Kuskelę siuva,
Antrą dabina:
„Parjos mano brolelis, 
Parjos mano brolelis".

— O tegu siuva,
Tegu dabina —
Juk žino, kad negrįšiu, 
Juk žino, kad negrįšiu.

Jūrės maružėlės,
Žalios giružėlės, 
Nebandytos naktelės, 
N'išbandytos naktelės!

— Kur kukuoj gegelė, 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės, 
Ant putino šakelės. *

— Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— Ant pervažėlio tilto, 
Ant pervažėlio tilto.

— O ko tu stovi,
Kodėl nejoji:
Laukia tavęs mergelė, 
Laukia tavęs mergelė.

Kvietkelę skina,
Antrą dabina:
„Parjos mano bernelis, 
Parjos mano bernelis".

— O tegu skina,
Tegu dabina —
Juk žino, kad sugrįšiu, 
Juk žino, kad sugrįšiu.

Jūrės maružėlės,
Žalios giružėlės, 
Išbandytos naktelės, 
Išbandytos naktelės!

*313

VAI. AUGOM AUGOM

Vai, augom augom 
Mes du broleliai, 
Broleliai sakalėliai, 
Karaliaus žaunierėliai.

Oi, veža veža 
Mus du brolelius, 
Brolelius sakalėlius, 
Karaliaus žaunierėlius.

Oi, verkia verkia 
Tėvas motulė,
Broleliai seserėlės 
Ir jauna mergužėlė.

Oi, ne taip verkia 
Tėvas motulė,
Broleliai seserėlės, 
Kaip jauna mergužėlė.
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— Oi, tylėk neverk, 
Jauna mergele, —
Aš dažnai atrašysiu 
Margąją gromatėlę.

Oi, primušk primušk 
Tą gromatėlę 
Į skrynios antvožėlę, 
Į skrynios antvožėlę.

Skrynias vožysi, 
Drobes rėžysi,
Ant gromatos žiūrėsi, 
Bernelį paminėsi.

*3M

ANT TĖVULIO DVARO

Ant tėvulio dvaro 
Sakalai krypavo, 
Sakalai krypavo, 
Dūdelėm dūdavo.

Ar aš ne laimingas 
Tėvulio sūnelis,
Ar aš nepašėriau 
Sau bėro žirgelio?

Ar aš nepašėriau 
Sau bėro žirgelio,
Ar aš nepagirdžiau 
Šaltu vandenėliu?

Žinau, reiks man joti 
Į svetimą šalį,
Į svetimą šalį,
Į karalių žemę.

Verk manęs tėvulis,
Sena motinėlė,
Broliai ir seselė,
Ir jauna mergelė.

— Cit, neverk, mergele, 
Balta lelijėle,
Aš tau atrašysiu 
Margą gromatėlę.

Aš tau atrašysiu 
Margą gromatėlę,
Aš tau parašysiu 
Vardą pavardėlę.

— Kas man iš to laiško, 
Margos gromatėlės,
Kad aš nematysiu
Savo bernužėlio.
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PASTAČIAU KLĖTELĘ

Pastačiau klėtelę 
A<nt marių krantelio, 
Viliojau mergelę 
Dvylikos metelių.

— Eik šen, mergužėle, 
Balta lelijėle,
Kalbėsim žodelį, 
Raminsim širdelę.

— Vai, palauk, berneli, 
Baltas dobilėli,
Pakol aš užaugsiu, 
Razumėlio gausiu.

— Bepig tau, mergele, 
Pas motulę augti,
Pas motulę augti, 
Razumėlio gauti,

O man, bernužėliui, 
Svetimoj šalelėj, 
Svetimoj šalelėj, 
Neramioj draugelėj.

Ant tavo galvelės 
Rūtų vainikėlis,
O ant mano jauno — 
Aukštas kiverėlis.

Ant tavo petelių 
Šilko kasnykėliai,
O ant mano jauno — 
Trumpi mundurėliai.

Ant tavo rankelių 
Aukselio žiedeliai,
O ant mano jauno — 
Šveitriosios šoblelės.

Ant tavo kojelių 
Jukto čeverykai,
O ant mano jauno — 
Plieno pentinėliai.

Prie tavo galvelei 
Vis bitukės byzgia,
O prie mano jauno — 
Vis kulkelės dūzgia.
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ANT TĖVELIO DVARO

Ant tėvelio dvaro, 
Pas rūtų darželį, 
Balnojo brolelis 
Bėrąjį žirgelį.

Oi, aš ir užjojau 
Ant karaliaus dvaro, 
Pririšau žirgelį 
Į rūtų darželį.

O prie jo šalelės 
Sesytė stovėjo, 
Klausė pas brolelį: 
— Kur, broleli, josi?

Išėj karalienė 
Su savo sūneliu, 
Klausė pas bernelį, 
Ko bernelis smūtnas,

AT, broleli, josi 
Puikian kermošėlin, 
Ar, broleli, josi 
Į jauną mergelę?

Klausė pas bernelį, 
Ko bernelis smūtnas, 
Ko bernelis smūtnas, 
O žirgelis liūdnas.

— Oi sesyte mano, 
Oi gulbele mano, 
Anei į mergelę, 
Anei kermošėlin.

Kaip man būt nesmūtnam, 
Žirgeliui neliūdnam:
Jau septinti metai,
Kaip iš sa šalelės.

Anei į mergelę, 
Anei kermošėlin, 
Tiktai ašei josiu 
Svetimon šalelėn.

Ant tėvelio dvaro 
Nežnau ar pargrįšiu, 
Nežnau, ar matysiu 
Tą savo mergelę,

Per girelę jojau — 
Girelė dundėjo,
O toje girelėj 
Paukšteliai čiulbėjo.

Tą savo mergelę, 
Katrą aš mylėjau, 
Ir aukselio žiedą 
Aš jai dovanojau.

Pro kalvelę jojau — 
Kalvelė skambėjo,
O kalvio dukrelės 
Į mane žiūrėjo.

O kai aš užjojau 
Ant tėvelio dvaro, 
Išėjo sesutė 
Iš didžių pakajų,
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Išėjo sesutė 
Iš didžių pakajų, 
Klausė pas brolelį 
Didelio aščinčiaus.

Grąžinsiu žirgelį 
Į puikų vaiskelį, 
Varysiu žirgelį 
Į tyrus laukelius,

— Oi sesyte mano, 
Oi paukštyte mano, 
Neklauski pas mane 
Didelio aščinčiaus.

Varysiu žirgelį 
Į tyrus laukelius, 
Guldysiu galvelę 
Po aštriu kardeliu.

Pasakyk, sesyte,
Ar yr ta mergelė, 
Katrą aš mylėjau 
Ir katros nemiršau,

— Oi broli broleli, 
Kiek darže rūtelių, 
Tiek sviete mergelių, 
Skaisčių lelijėlių,

Ir aukselio žiedą 
Aš jai dovanojau,
Ir perlų vainiką 
Jai buvau nupirkęs.

Tiek sviete mergelių, 
Skaisčių lelijėlių,— 
Sekas išsirinkti 
Iš šimto nors vieną.

— Oi broli broleli, 
Du šimteliai buvo, 
O anei už vieno 
Ji jauna neėjo.

— Oi sesyte mano, 
Oi gulbele mano,
Oi, kad jų tiek būtų, 
Kiek jūroj lašelių,

O anei už vieno 
Ji jauna neėjo, 
O šį rudenėlį — 
Tai jau ištekėjo.

Oi, kad jų tiek būtų, 
Kiek jūroj lašelių,— 
Nebuvo ir nebus, 
Kaip mano mergelė:

— Kad būčia žinojęs, 
Iš vaisko nejojęs 
Ir aukselio žiedą 
Jai nedovanojęs,

Plaukelių geltonų, 
Veidelių raudonų, 
O jos razumėlis 
Už visa gražiausias,

Ir aukselio žiedą 
Jai nedovanojęs,
Ir perlų vainiko 
Jai būčia nepirkęs.

O jos razumėlis 
Už visa gražiausias, 
O jos giminėlė 
Už vis šlovingiausia.
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OI KAREIVI KAREIVĖLI

— Oi kareivi kareivėli, 
Kur nakvojai šią naktelę, 
Oi lia, oi lia, oi lia lia lia, 
Kur nakvojai šią naktelę?

Ar šilely po pušele,
Ar svirnely pas mergelę, 
Oi lia, oi lia, oi lia lia lia, 
Ar svirnely pas mergelę?

— Nei šilely po pušele, 
Nei svirnely pas mergelę, 
Oi lia, oi lia, oi lia lia lia, 
Nei svirnely pas mergelę.

Tik ant bėro žirgužėlio 
Ir ant tymo balnužėlio,
Oi lia, oi lia, oi lia lia lia, 
Ir ant tymo balnužėlio.

318

TAU, SESUTE, PUIKIOS GĖLĖS

Tau, sesute, puikios gėlės, 
Man gi kardas prie šalies, 
Tau akis plaus ašarėlės, — 
Man gaisrai takus nušvies, 
Tau akis plaus ašarėlės, — 
Man gaisrai takus nušvies.

Tu atlikus, mylimoji,
Sėk daržely rūteles,
Laimins mane plieno kardas, 
Negailink savo širdies, 
Laimins mane plieno kardas, 
Negailink savo širdies.

Tau rymoti, manęs laukti, Bet jei mirsiu už tėvynę,
Man kovoti kruvinai,
Tau sulaukti manęs jauno, 
Jei neslėgs šalti kapai,
Tau sulaukti manęs jauno, 
Jei neslėgs šalti kapai.

Kur atskirtas nuo tavęs, 
Paklausk žvaigždės vakarinės, 
Ji tada tave atves,
Paklausk žvaigždės vakarinės, 
Ji tada tave atves.
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ULONĄ! ULONĄ!

Ulonai ulonai,
Širmieji žirgeliai, 
Širmieji žirgužėliai, 
Jaunieji broleliai, 
Širmieji žirgužėliai, 
Jaunieji broleliai.

Ant žirgo sėdėjau — 
Pentinai žibėjo,
Prieš mane mergužėlė 
Kaip saulė žydėjo, 
Prieš mane mergužėlė 
Kaip saulė žydėjo.

Laimingai išjosiu, 
Laimingai parjosiu, 
Tik tolimoj šalelėj 
Su priešais kovosiu, 
Tik tolimoj šalelėj 
Su priešais kovosiu.

Neverki, mergele, 
Neverki, jaunoji, 
Neverki, mergužėle, 
Gulbele baltoji, 
Neverki, mergužėle, 
Gulbele baltoji.

320

ANT KALNO MŪRA!

Ant kalno mūrai,
Joja lietuviai,
Ant kalno mūrai,
Joja lietuviai,
Joja joja lietuvaičiai, 
Neša neša vainikaičius, 
Vainikus rūtų,
Vainikus rūtų.

Štai ir prijojom 
Uošvės dvarelį,
Štai ir prijojom 
Uošvės dvarelį, —
Kelkis kelkis, uošvužėle, 
Budink savo dukružėlę 
Žirgelių girdyt,
Žirgelių girdyt.

Aš nesikelsiu 
Anksti rytelio,
Aš nesikelsiu 
Anksti rytelio,
Man močiutė taip įsakė,
Kad kareivių neklausyčiau, — 
Močiutės klausau,
Močiutės klausau.
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MAMYTE MANO, ŠIRDELE MANO

— Mamyte mano, širdele mano, 
Prikelk anksti rytą,
Gaideliams negiedojus.

— Dukrele mano, j aunoj i mano,
Ką tu jauna darysi,
Taip anksti atsikėlus?

— Mamyte mano, širdele mano, 
Kalbia mane bernelis,
Bernelis kareivėlis.
— Dukrele mano, j aunoj i mano,
Ar eisi už kareivio,
Ar klausysi kareivio?

— Mamyte mano, širdele mano, 
Tai eisiu už kareivio,
Tai klausysiu kareivio.
— Dukrele mano, jaunoji mano, 
Kur dėsi vainikėlį
Nuo geltonų kaselių?
— Mamyte mano, širdele mano, 
Pašers bėrą žirgelį
Bernelis kareivėlis.
— Dukrele mano, j aunoj i mano, 
Kur dėsi aukso žiedą
Nuo baltųjų rankelių?
— Mamyte mano, širdele mano, 
Pakaustys bėrą žirgą 
Bernelis kareivėlis.

— Dukrele mano, j aunoj i mano. 
Kur dėsi paduškėles,
Pūkinius patalėlius?

3M
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— Mamyte mano, širdele mano, 
Išnešiu ant dvarelio,
Paleisiu ant vėjelio.

— Dukrele mano, j auno j i mano, 
Kur šią naktį nakvosi, 
Nakvynėlę tu gausi?

— Mamyte mano, širdele mano, 
Giružėj pašlaitėlėj,
Pas sierą akmenėlį.

— Dukrele mąno, j auno j i mano, 
Ką jauna pasiklosi,
Kuo jauna užsiklosi?

— Mamyte mano, širdele mano, 
Raselę pasiklosiu,
Miglele užsiklosiu.

"322

KAM ŠĖRE! ŽIRGELĮ

— Kam šėrei žirgelį, 
Kam šveitei kardelį, 
Kur josi, broleli, 
Baltas dobilėli,
Kur josi, broleli, 
Baltas dobilėli?

O kai ašai jojau 
Per Vilniaus miestelį, 
Visos miesčionkėlės 
Manimi gėrėjos,
Visos miesčionkėlės 
Manimi gėrėjos.

— Aš josiu, sesele, Į karužę jojau,
Į gretelę stojau, — 
Garsiai nusižvengė 
Berašai žirgelis, 
Garsiai nusižvengė 
Berašai žirgelis.

Į didžią karelę, 
Į didžią karelę,
Svetimon šalelėn,
Į didžią karelę, 
Svetimon šalelėn
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AUGO GIRIOJ ĄŽUOLĖLIS

Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis,
Augo girioj ąžuolėlis,
Pas tėvelį sūnaitėlis,
Pas tėvelį sūnaitėlis.

Rūpinosi tėvutėlis,
Rūpinosi tėvutėlis,
Rūpinosi tėvutėlis,
Kad jo mažas sūnaitėlis, 
Kad jo mažas sūnaitėlis.

— Nesirūpink, tėvutėli, 
Nesirūpink, tėvutėli, 
Nesirūpink, tėvutėli,— 
Užaugs tavo sūnaitėlis, 
Užaugs tavo sūnaitėlis.

Užaugs tavo sūnaitėlis, 
Užaugs tavo sūnaitėlis, 
Užaugs tavo sūnaitėlis,— 
Bus Lietuvos kareivėlis,
Bus Lietuvos kareivėlis.

— Man nereikia kareivėlio, 
Man nereikia kareivėlio, 
Man nereikia kareivėlio, 
Man tik reikia artojėlio, 
Man tik reikia artojėlio.

— Nenešiojęs mundurėlio, 
Nenešiojęs mundurėlio, 
Nenešiojęs mundurėlio, 
Nebus lauko artojėlis, 
Nebus lauko artojėlis.

Augo girioj liepužėlė, 
Augo girioj liepužėlė, 
Augo girioj liepužėlė,
Pas motulę dukterėlė,
Pas motulę dukterėlė.

Rūpinosi motinėlė, 
Rūpinosi motinėlė, 
Rūpinosi motinėlė,
Kad jos maža dukterėlė, 
Kad jos maža dukterėlė.

— Nesirūpink, motinėle, 
Nesirūpink, motinėle, 
Nesirūpink, motinėle, — 
Užaugs tavo dukterėlė, 
Užaugs tavo dukterėlė.

Užaugs tavo dukterėlė, 
Užaugs tavo dukterėlė, 
Užaugs tavo dukterėlė, 
Bus verpėja audėjėlė,
Bus verpėja audėjėlė.
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*324

AUGIN TĖVAS SŪNELĮ

Augin tėvas sūnelį,
Tą vieną vienturtėlį.
— Ar užaugsi, sūnužėli,
Ar būsi artojėlis?

— Aš užaugsiu, tėveli,
Aš užaugsiu, senasis,
Aš užaugsiu, tėvužėli,
Aš būsiu žalnierėlis.

Siuntė tėvas dukrelę 
Į ūbąjį laukelį:
— Eik, dukrele, eik, jaunoji, 
Pažiūrėti sūnelio.

Dukrelė pareidama,
Labai graudžiai verkdama:
— Pilnas laukas artojėlių,—
Nėra mano brolelio.

Siuntė tėvas dukrelę 
Į žaliąją lankelę:
— Eik, dukrele, eik, jaunoji, 
Pažiūrėti sūnelio.

Dukrelė pareidama,
Labai graudžiai verkdama:
— Ten trys šimtai šienpiūvėlių,— 
Nėra mano brolelio.

Siuntė tėvas dukrelę 
Į didžiąją vainelę:
— Eik, dukrele, eik, jaunoji, 
Pažiūrėti sūnelio.
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Dukrelė pareidama,
Labai graudžiai verkdama:
— Trys tūkstančiai žalnierėlių,— 
Ten ir mano brolelis.

*325

OI, ŠĖRIAU ŠĖRIAU

Oi, šėriau šėriau 
Žirgelį juodbėrėlį,
Oi, šveičiau šveičiau 
Aukselio kamanėles.

Reiks man nujoti 
Į Rygužės šalelę, 
Reiks man pristoti 
Į žaunierių pulkelį.

Dar neiššveičiau 
Aukselio kamanėlių, 
Jau ir parėjo 
Margoji gromatėlė.

Žvengia žirgelis,
Ant kelio pastatytas, 
Verkia bernelis,
Iš tėvo išeidamas.

Dar nepaėmiau 
Rankelėn gromatėlės, 
Jau žinau žinau,
Kas gromatoj rašyta.

Dar nedajojau 
Pusiau viešo kelelio, 
Klupo žirgelis 
Ant eikliųjų kojelių.

Jau žinau žinau,
Kas gromatoj rašyta,

Žvengia žirgelis,
Ant kelio klūpodamas,

Jau žinau žinau, Verkia bernelis,
Kur reiks man jaunam joti. Ant žirgo sėdėdamas,

Verkia bernelis,
Ant žirgo sėdėdamas:
— Oi, dalia mano,
Dalelė neščėslyva!
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OI, RENGĖ RENGĖ

Oi, rengė rengė 
Tėvas sūnelį, 
Karūnėle žalioj.

O kai ir užžels 
Didis dvarelis, 
Karūnėle žalioj,

Sūnelį rengė,
Tai gailiai verkė, 
Karūnėle žalioj.

Didis dvarelis 
Žalia vejele, 
Karūnėle žalioj.

Žirgelį šėrė,
Tai gailiai verkė, 
Karūnėle žalioj.

— Sūneli mano, 
Raiteli mano, 
Karūnėle žalioj,

Žirgelį girdė,
Tai gailiai verkė, 
Karūnėle žalioj.

Oi, kai išjosi 
Pirmon vainelėn, 
Karūnėle žalioj,—

— Sūneli mano, 
Raiteli mano, 
Karūnėle žalioj,

Pirmoj varnelėj 
Kepurėlė pultų, 
Karūnėle žalioj,

Kada parjosi 
Iš didžios varnelės, 
Karūnėle žalioj?

Antroj varnelėj 
Žirgelis kluptų, 
Karūnėle žalioj,

— Tėvuli mano, 
Širdele mano, 
Karūnėle žalioj,

Trečioj vainelėj 
Galvelę guldytum, 
Karūnėle žalioj.

Oi, kai patekės 
Didis dvarelis, 
Karūnėle žalioj,

Oi, ir prakeikė 
Tėvas sūnelį, 
Karūnėle žalioj.

Didis dvarelis 
Strauna upele, 
Karūnėle žalioj,
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Pirmon vainelėn, 
Karūnėle žalioj, —



Pirmoj varnelėj 
Kepurėlė puolė, 
Karūnėle žalioj,

Antroj vainelėj 
Žirgelis klupo, 
Karūnėle žalioj,

Trečioj varnelėj 
Galvelę guldė, 
Karūnėle žalioj.

*327

ŽALIOJ GIRIOJ, LYGIOJ LANKOJ

Žalioj girioj, lygioj lankoj, 
Ten stovėjo ąžuolėlis,

Ten stovėjo ąžuolėlis,
Po ąžuolu — aukso krėslas,

Po ąžuolu — aukso krėslas, 
Tame krėsle — motinėlė.

Ten sėdėjo motinėlė, 
Sėdėdama gailiai verkia,

Sėdėdama gailiai verkia,
Į sūnelį meiliai kalba:

— Vai sūneli mano mielas, 
Ko pavirtai ąžuolėliu,

Ko pavirtai ąžuolėliu,
O žirgelis — šiauriu vėju,

O žirgelis — šiauriu vėju,
O balnelis — akmenėliu,

O balnelis — akmenėliu, 
Kančiukėlis — žilvitėliu?

— Vai motule, vai širdele, 
Pasbijojau žaunierskėlės,

Pasbijojau žaunierskėlės, 
Tai pavirtau ąžuolėliu,

Tai pavirtau ąžuolėliu,
O žirgelis — šiauriu vėju,

O žirgelis — šiauriu vėju, 
O balnelis — akmenėliu,

O balnelis — akmenėliu, 
Kančiukėlis — žilvitėliu.
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OI TU, VARNE, TU, JUODASAI
— Oi tu, varne, tu, juodasai, 
Kur buvai, kur lakiojai,
Kur ėmei baltą ranką
Su aukso žiedeliu,
Su brangiu akmenėliu?
— Ten buvau, ten lakiojau, 
Kur vainą vajavojo;
Ten ne viena motinėlė 
Po vaiskelį vaikščiojo, 
Marškinėlius nešiojo:

— Kelkis, sūneli,
Kelkis, vaikeli,
Te tau balti marškinėliai!

— Rodą būtų pasikelti,
Su motule pakalbėti, — 
Nepakeliu galvelės,
Perverta mano širdelė,
Užpylė balta pieska,
Užžėliau barkūnėliais.

Ne vienas tėvulis 
Po vaiską vaikščiojo,
Bėrą žirgą vedžiojo,
Savo sūnelio ieškojo:

— Kelkis, sūneli,
Kelkis, vaikeli,
Te tau bėras žirgelis!

— Rodą būtų pasikelti, 
Su tėvuliu pakalbėti, — 
Nepakeliu galvelės, 
Perverta mano širdelė, 
Užpylė balta pieska, 
Užžėliau barkūnėliais.
Ne viena sesulė 
Po vaiską vaikščiojo, 
Margą juostą nešiojo, 
Savo brolelio ieškojo:

— Kelkis, broleli, 
Kelkis, dobilėli,
Te tau marga juostelė!
— Rodą būtų pasikelti, 
Su sesele pakalbėti, — 
Nepakeliu galvelės, 
Perverta mano širdelė, 
Užpylė balta pieska, 
Užžėliau barkūnėliais.
Ne vienas brolelis 
Po vaiską vaikščiojo, 
Balnelį nešiojo,
Savo brolelio ieškojo:

— Kelkis, broleli, 
Kelkis, dobilėli,
Te tau balnelis!

— Rodą būtų pasikelti, 
Su broleliu pakalbėti, -  
Nepakeliu galvelės, 
Perverta mano širdelė, 
Užpylė balta pieska, 
Užžėliau barkūnėliais.
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UZ AUKŠTŲJŲ KALNELIŲ

Už aukštųjų kaklelių,
Už giliųjų marelių 
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas,
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas.

Ir atėjo motulė,
Ir atnešė marškinius:
— Kelkis, sūneli,
Še tau marškinėliai,
Kelkis, sūneli,
Še tau marškinėliai!

— Eik, motule, šonan manęs, 
Nešk marškinius rankoj savo: 
Sopa galvelė,
Kur šoblelė kirto,
Trokšta širdelė,
Kur strielbelė šovė.

Už aukštųjų kalnelių,
Už giliųjų marelių 
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas,
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas.

Ir atėjo tėvelis,
Ir atvedė žirgelį:
— Kelkis, sūneli,
Še ristas žirgelis,
Kelkis, sūneli,
Še ristas žirgelis!

— Eik, tėveli, šonan manęs, 
Vesk žirgelį rankoj savo: 
Sopa galvelė,
Kur šoblelė kirto,
Trokšta širdelė,
Kur strielbelė šovė.

Už aukštųjų kalnelių,
Už giliųjų marelių 
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas,
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas.

Ir ateina sesulė,
Ir atneša skuskelę:
— Kelkis, broleli,
Še šilkų skuskelę,
Kelkis, broleli,
Še šilkų skuskelę!

— Eik, sesule, šonan manęs, 
Nešk skuskelę rankoj savo: 
Sopa galvelė,
Kur šoblelė kirto,
Trokšta širdelė,
Kur strielbelė šovė.

Už aukštųjų kalnelių,
Už giliųjų marelių 
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas,
Guli žaunierėlis,
Lauke pakavotas.
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Ir ateina broliukas, 
Ir atneša balnelį:
— Kelkis, broleli, 
Še dymo balnelį, 
Kelkis, broleli,
Še dymo balnelį!

— Eik, broliukai, šonan manęs, 
Nešk balnelį rankoj savo:
Sopa galvelė,
Kur šoblelė kirto,
Trokšta širdelė,
Kur strielbelė šovė.

*330

ANT AUKŠTO KALNELIO

Ant aukšto kalnelio — 
Žalias putinėlis,
Oi oi oi oi oi,
Žalias putinėlis.

Antroje šalelėj — 
Šviesusis kardelis, 
Oi oi oi oi oi, 
Šviesusis kardelis.

Po tuo putinėliu 
Guli žalnierėlis, 
Oi oi oi oi oi, 
Guli žalnierėlis.

Gale jo galvelės — 
Aukšta kaškietėlė, 
Oi oi oi oi oi, 
Aukšta kaškietėlė.

Guli žalnierėlis, 
Vainelėj užšautas, 
Oi oi oi oi oi, 
Vainelėj užšautas.

— Bėki, žirgužėli, 
Mano tėviškėlėn, 
Oi oi oi oi oi, 
Mano tėviškėlėn.

Vienoje šalelėj — 
Bėrasis žirgelis,
Oi oi oi oi oi, 
Bėrasis žirgelis.

Kai klaus motinėlė, 
Kur dėjai sūnelį,
Oi oi oi oi oi,
Kur dėjai sūnelį,

Baltoje rankelėj — 
Šilkų kamanėlės, 
Oi oi oi oi oi, 
Šilkų kamanėlės.

Sakyki, žirgeli, 
Kad aš ženijuosi, 
Oi oi oi oi oi, 
Kad aš ženijuosi;
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Kai kiaus motinėlė, 
Kokia jo mergelė, 
Oi oi oi oi oi, 
Kokia jo mergelė,

Sakyki, žirgeli,— 
Marių lydekėlė,
Oi oi oi oi oi, 
Marių lydekėlė;

Kai klaus motinėlė, 
Kokie švogerėliai, 
Oi oi oi oi oi, 
Kokie švogerėliai,

Sakyki, žirgeli,— 
Marių mekšružėliai, 
Oi oi oi oi oi, 
Marių mekšružėliai.
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GAILILE RASELIO

Rinkinys

Gailile raselio, 
Gailile rašo, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

Išjos brolis 
Jaunas j karę, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Kada, broli, 
Tu parjosi, 
Gailile rašo?

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Lauk, sesute, 
Gaidžiams giedant, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Nesulaukus 
Gaidžiams giedant, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

Kada, broli, 
Tu parjosi, 
Gailile rašo?
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— Lauk, sesute, 
Aušrai auštant, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

— Nesulaukus 
Aušrai auštant, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

Kada, broli, 
Tu parjosi, 
Gailile rašo?

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Lauk, sesute, 
Saulei tekant, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

— Nesulaukus 
Saulei tekant, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

Kada, broli, 
Tu parjosi, 
Gailile rašo?

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Lauk, sesute, 
Devyn dienas, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

— Nesulaukus 
Devyn dienas, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

Kada, broli, 
Tu parjosi, 
Gailile rašo?

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

— Lauk, sesute, 
Pusę metų, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio,
Gaililioraselio,
Gaililioraselio.
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— Nesulaukus 
Pusę metų, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

Kada, broli, 
Tu parjosi, 
Gailile rašo?

Gaililio, gaililio,
Gaililioraselio,
Gaililioraselio.

— Jog sulauksi 
Į pusę metelių, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililioraselio.

— Nesulaukus 
Pusę metelių, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

Parbėg žirgas, 
Paršvitruoja, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

Šaly kilpa 
Parblizguoja, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Kur palikai 
Man brolutį, 
Gailile rašo?

Gaililio, gaililio; 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

— Vilniaus lauke 
Prie akmenio, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

Ant šonelio 
Vėjelį gėrė, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.

Kniūpsčias puolė — 
Žemę žėbė,
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililio raselio, 
Gaililio raselio.

Aukštielnikas — 
Žvaigždes skaitė, 
Gailile rašo.

Gaililio, gaililio, 
Gaililioraselio, 
Gaililio raselio.
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OI, LEKIA LEKIA

Oi, lekia lekia 
Gulbių pulkelis, 
Oi, lekia lekia 
Gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti 
Ragin brolelius, 
Tėvynę ginti 
Ragin brolelius.

Kitų išjojo 
Jauni broleliai, 
Kitų išjojo 
Jauni broleliai,
O mūsų nėra 
Neigi kam joti,
O mūsų nėra 
Neigi kam joti.

Tėvelis senas, 
Brolelis mažas, 
Tėvelis senas, 
Brolelis mažas,— 
Broleliui joti, 
Broliui nejoti, 
Broleliui joti, 
Broliui nejoti?

Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Viena seselė 
Brolelį rengė, 
Antra seselė 
Žirgą balnojo, 
Antra seselė 
Žirgą balnojo.

O ši trečioji,
Kuo jauniausioji,
0 ši trečioji,
Kuo jauniausioji, 
Vartus atkėlė
Ir palydėjo, 
Vartus atkėlė 
Ir palydėjo.

— Oi broli broli, 
Broleli mano,
01 broli broli, 
Broleli mano,
Ar tu pavysi 
Joties pulkelį,
Ar tu pavysi 
Joties pulkelį?

— Vyte privysiu, 
Ginte priginsiu, 
Vyte privysiu, 
Ginte priginsiu, 
Tiktai nežinau,
Ar besugrįšiu, 
Tiktai nežinau,
Ar besugrįšiu.

Eisim, seselės,
Ant aukšto kalno 
Eisim, seselės,
Ant aukšto kalno 
Ant aukšto kalno 
Brolelio laukti, 
Ant aukšto kalno 
Brolelio laukti.
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Mes prastovėjom 
Kaine duobelę, 
Mes prastovėjom 
Kalne duobelę 
Ir prarymojom 
Uosio tvorelę,
Ir prarymojom 
Uosio tvorelę.

Parbėga žirgas, 
Atapūškuoja, 
Parbėga žirgas, 
Atapūškuoja, 
Aukso kilpelės 
Šalia švytuoja, 
Aukso kilpelės 
Salia švytuoja.

Eisim, seselės, 
Žirgo sugauti, 
Eisim, seselės, 
Žirgo sugauti, 
Žirgo sugauti 
Ir klausinėti, 
Žirgo sugauti 
Ir klausinėti.

— Ei žirge žirge, 
Tu juodbėrėli,
Ei žirge žirge,
Tu juodbėrėli,
O kur padėjai 
Mūsų brolelį,
O kur padėjai 
Mūsų brolelį?

— Devynias upes 
Plaukte perplaukiau, 
Devynias upes 
Plaukte perplaukiau, 
O šią dešimtą 
Nerte pernėriau,
O šią dešimtą 
Nerte pernėriau.

Devynios kulkos 
Pro šalį lėkė, 
Devynios kulkos 
Pro šalį lėkė,
O ta dešimta 
Brolelį kirto,
0 ta dešimta 
Brolelį kirto.

Kur galva krito — 
Rožė išdygo,
Kur galva krito — 
Rožė išdygo,
Kur kraujas tiško — 
Žemčiūgai blizga, 
Kur kraujas tiško — 
Žemčiūgai blizga.

01 sesės sesės,
Ką mes darysim,
Oi sesės sesės,
Ką mes darysim,
O kas padės mums 
Brolio gedėti,
O kas padės mums 
Brolio gedėti?
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Saulutė tarė 
Nusileisdama, 
Saulutė tarė 
Nusileisdama:

Devynis rytus 
Migluže eisiu, 
Devynis rytus 
Migluže eisiu,
O šį dešimtą — 
Neužtekėsiu,
O šį dešimtą — 
Neužtekėsiu.

— Aš jums padėsiu 
Brolio gedėti,
Aš jums padėsiu 
Brolio gedėti.

*333

LIETUVOS BAJORAI ŽIRGUS BALNOJO

Lietuvos bajorai žirgus balnojo, 
Žirgus balnojo į karą joti,
Žirgus balnojo į karą joti.

Viena seselė šveitė kardelius,
Antra seselė rengė brolelius,
Antra seselė rengė brolelius,

O ši trečioji, ši jauniausioji,
Vartus atkėlė ir gailiai verkė, 
Vartus atkėlė ir gailiai verkė.

— Vai broli broli, broleli mano,
Ar tu pavysi raitų pulkelį,
Ar iškaposi priešo vaiskelį?

— Pavyt pavysiu ir iškaposiu,
Tik dievas žino, ar aš sugrįšiu,
Tik dievas žino, ar aš sugrįšiu.

Eikim, seselės, ant vieškelėlio,
Mažu sulauksim savo brolelių,
Mažu sulauksim savo brolelių.
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Mes išstovėjom kalne duobelę 
Ir prarymo jom aukso tvorelę,
Ir prarymojom aukso tvorelę,

Tik nesulaukėm brolelio savo,
Brolelio savo, savo jauniausio,
Brolelio savo, savo jauniausio.

Parbėgo žirgas, smarkiai prunkšdamas, 
Šalia kilpeles bešvytuodamas,
Šalia kilpeles bešvytuodamas.

— Vai tu, žirgeli, tu, juodbėrėli,
Kur tu palikai brolelį mūsų,
Kur tu palikai brolelį mūsų?

— Kai pasakysiu — gailiai virkdysiu, 
Kai nesakysiu — man pačiam gaila,
Kai nesakysiu — man pačiam gaila.

Liko brolelis Rygos miestely,
Rygos miestely, svečioj šalelėj,
Rygos miestely, svečioj šalelėj.

Devynias upes plaukte perplaukiau,
O šią dešimtą nerte pernėriau,
O šią dešimtą nerte pernėriau.

Devynios kulkos ūžė pro šalį,
O ši dešimta kirto brolelį,
O ši dešimta kirto brolelį.

Kur jo galvelė glotniai gulėjo,
Ten rožių krūmas gražus žydėjo,
Ten rožių krūmas gražus žydėjo.

Kur jojo kraujai smarkiai tekėjo, 
Tenai žemčiūgai gražūs blizgėjo,
Tenai žemčiūgai gražūs blizgėjo.
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IŠJOJO JOJO, SODAUTO

Išjojo jojo, sodauto,
Sodauto rūta, sodauto,

Brolis karelin, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Vilniun broliukas, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto.

Palieka lieka, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Sesę verkiančią, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Baltą leliją, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto.

— Ką man parneši, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Broliukai mano, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Iš Vilniaus miesto, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto?

— Asai parnešiu, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Didžias dovanėles, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto:

Vienai sesiulei, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Šviesius galionėlius, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Antrai sesiulei, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Aukso žiedelį, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Trečiai sesiulei, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Rūtų vainiką, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto,

Jaunom dienatėm, sodauto, 
Sodauto rūta, sodauto.
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TĖVELIS SENAS

Tėvelis senas,
Brolelis mažas,
Vai, nėr kam, nėr kam 
Į Rygą joti,
Vai, nėr kam, nėr kam 
Į Rygą joti.

O šiai trečiajai, 
Kuo jauniausiajai, 
Šiai aš parnešiu 
Perlų vainiką,
Šiai aš parnešiu 
Perlų vainiką.

Viena seselė 
Žirgą balnojo, 
Antra seselė 
Kardelį šveitė, 
Antra seselė 
Kardelį šveitė.

Vai, eisim eisim 
Mes, trys seselės, 
Ant aukšto kalno 
Linelių rauti,
Ant aukšto kalno 
Linelių rauti.

O ši trečioji,, 
Kuo jauniausioji, 
Vartus atkėlė 
Ir palydėjo, 
Vartus atkėlė 
Ir palydėjo.

Ant aukšto kalno 
Linelių rauti, 
Linelių rauti, 
Brolelio laukti, 
Linelių rauti, 
Brolelio laukti.

— Kada parjosi 
Iš didžios vainos, 
Vai, ką parneši 
Mums dovanėlių, 
Vai, ką parneši 
Mums dovanėlių?

Jau prastovėjom 
Kalne klonelį, 
Dar nesulaukėm 
Savo brolelio, 
Dar nesulaukėm 
Savo brolelio.

— Vienai seselei 
Šilkų skuskelę, 
Antrai seselei 
Aukso žiedelį, 
Antrai seselei 
Aukso žiedelį,

Vai, eisim eisim 
Mes, trys seselės, 
Į lygią lanką 
Šienelio grėbti,
Į lygią lanką 
Šienelio grėbti.
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Jau prastovėjom 
Žalią vejelę,
Dar nesulaukėm 
Savo brolelio,
Dar nesulaukėm 
Savo brolelio.

Vai, eisim eisim 
Mes, trys seselės,
Į aukštą klėtį 
Brolelio laukti,
Į aukštą klėtį 
Brolelio laukti.

Jau pražiūrėjom 
Stiklo langelį,
Dar nesulaukėm 
Savo brolelio,
Dar nesulaukėm 
Savo brolelio.

Parbėga žirgas 
Keliu žvengdamas, — 
Aukso kilpelės 
Šalia švytavo,
Aukso kilpelės 
Salia švytavo.

Vai žirge žirge, 
Bėras žirgeli,
Vai, kur padėjai 
Mūsų brolelį,
Vai, kur padėjai 
Mūsų brolelį?

Pirmoj vainelėj 
Žirgelis klupo, 
Antroj vainelėj 
Kardelis lūžo, 
Antroj vainelėj 
Kardelis lūžo,

O šioj treciojoj, 
Kuo didžiausioj oj, 
Vai, ir nukirto 
Broliui galvelę, 
Vai, ir nukirto 
Broliui galvelę.

Vesiu žirgelį 
Į pūdymėlį,
Mesiu kardelį 
Į rūdynėlį,
Mesiu kardelį 
Į rūdynėlį.

Vai, rūdyk rūdyk, 
Šviesus kardeli,— 
Nėra jau, nėra 
Mūsų brolelio, 
Nėra jau, nėra 
Mūsų brolelio.
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NE BILE PIEVOJ DOBILAS AUGO

Ne bile pievoj dobilas augo,
Ne bile pievoj dobilas augo:
Penkiais šešiais lapeliais,
Su devyniais žiedeliais.

Augo kaimely jauna mergelė,
Augo kaimely jauna mergelė:
Vėjo neišpučiama,
Žmonelių neįkalbama.

Vėjo pučiama — balta raudona,
Žmonių kalbama — graži, patogi,— 
Netbojo nė kalbelių,
Pamynė po kojelių.

Brolelis ant dvaro žirgą balnojo,
Seselė daržely rūtelę sėjo:
— Vai, kur josi, broleli,
Kam balno j i žirgelį?

— Joti išjosiu, grįžti negrįšiu,
Joti išjosiu, grįžti negrįšiu, — 
Pargrąžinsiu žirgelį
Ir tymo balnužėlį.

Parbėg žirgelis, garsiai žvengdamas, 
Išein seselė, gailiai verkdama:
— Vai žirge juodbėrėli,
Kur padėjai brolelį?

— Kad prakalbėčiau, daug pasakyčiau, 
Kad prakalbėčiau, daug pasakyčiau, — 
Kur yra tavo brolelis,
O mano valdonėlis.
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Tavo brolelis, mano valdonas, 
Tavo brolelis, mano valdonas, 
Gul vidury Rygelės 
Po juoda karūnėle.

Vienoj vainelėj kardelis lūžo, 
Antroj vainelėj plintelė trūko,
O šioj trečioj vainelėj 
Pats galvelę paguldė.

Kirto galvelę kaip kopūstėlį, 
Bėgo kraujelis, kaip vandenėlis, 
Palaužė liemenėlį 
Kaip girioj ąžuolėlį.
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STOVI ŽIRGELIS KIEME PABALNOTAS

Stovi žirgelis kieme pabalnotas, 
Stovi žirgelis kieme pabalnotas, 
Kamanėlėm pažabotas,
Kamanėlėm pažabotas.

Stovi sesutė rūtelių daržely,
Stovi sesutė rūtelių daržely, 
Stovėdama gailiai verkia, 
Stovėdama gailiai verkia.
— Tylėk, neverki, jauna sesytėle, 
Tylėk, neverki, jauna sesytėle,
Aš išjosiu, vėl parjosiu,
Aš išjosiu, vėl parjosiu.
Jei neparjosiu, karalium pastosiu, 
Jei neparjosiu, karalium pastosiu, 
Vilniaus miestą vajavosiu,
Vilniaus miestą vajavosiu.
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Vilniaus miestelio mūrai mūravoti, 
Vilniaus miestelio mūrai mūravoti, 
Akmenėliais gricavoti,
Akmenėliais gricavoti,

Devynios kulkos lėkė pro galvelę, 
Devynios kulkos lėkė pro galvelę, 
O dešimta — pro širdelę,
O dešimta — pro širdelę.

Parbėgo žirgas visas sušaudytas, 
Parbėgo žirgas visas sušaudytas, 
Visas krauju aplaistytas,
Visas krauju aplaistytas.

Plovė sesutė brolio mundurėlį, 
Plovė sesutė brolio mundurėlį 
Savo gailiom ašarėlėm,
Savo gailiom ašarėlėm.

Džiovin močiutė sūnaus mundurėlį, 
Džiovin močiutė sūnaus mundurėlį 
Savo sunkiais atdūsėliais,
Savo sunkiais atdūsėliais. *
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ČIULBA CIULBUTIS

Čiulba čiulbutis, 
Gieda lakštutis 
Ant putino šakelės, 
Ai liūli liuli,
Ai liūli liūli,
Ant putino šakelės.

Bepig tau, lakštuti,
Putine čiulbėti,
O man jaunam reiks išjot, 
Ai liūli liūli,
Ai liūli liūli,
O man jaunam reiks išjot.
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Išjojau į karą 
Su priešais kariauti 
Už mylimą tėvynę,
Ai liuli liuli,
Ai liuli liuli,
Už mylimą tėvynę.
Aš ant tilto jojau,
Nuo žirgo nupuoliau, 
Purvynėly gulėjau,
Ai liuli liuli,
Ai liuli liuli,
Purvynėly gulėjau.
Mindžioj žirgelis 
Rankas kojeles,
Mindžioj skaistų veidelį, 
Ai liuli liuli,
Ai liuli liuli,
Mindžioj skaistų veidelį.
Iš mano veido 
Kraujas tekėjo 
Kaip putino žiedeliai,
Ai liuli liuli,
Ai liuli liuli,
Kaip putino žiedeliai.

Išeina panelė 
Su šilkų skarele 
Šluostyt mano veidelio, 
Ai liuli liuli,
Ai liuli liuli,
Šluostyt mano veidelio.
Ne taip ji šluostė,
Kaip gailiai verkė 
Manęs, jauno bernelio, 
Ai liuli liuli,
Ai liuli liuli,
Manęs, jauno bernelio.
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PER TILTĄ JOJAU, NUO ŽIRGO PUOLIAU

Per tiltą jojau, nuo žirgo puoliau, 
Purvynužy gulėjau,
Purvynužy gulėjau.

Kilpos po kojų, balnas po šonu, 
Miglele užsiklojau,
Miglele užsiklojau.

Vai, ir atlėkė trys paukštytėlės,
Trys baltos gulbužėlės,
Trys baltos gulbužėlės.

Pirmoji tūpė man prie galvelės,— 
Tai ta sena močiutė,
Tai ta sena močiutė.

Antroji tūpė man prie šalelės, —
Tai jaunoji seselė,
Tai jaunoji seselė.

Trečioji tūpė man prie kojelių, — 
Tai jaunoji mergelė,
Tai jaunoji mergelė.

Močiutė gedės savo sūnelio 
Visą savo amželį,
Visą savo amželį.

Seselė gedės savo brolelio 
Dvejus trejus metelius,
Dvejus trejus metelius.

Mergelė gedės savo bernelio 
Nuo ryto iki pietų,
Nuo ryto iki pietų.
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Po pietų šoko ir uliavojo,
Ji sau kitą dabojo,
Ji sau kitą dabojo.
Vai, ir prašoko j ūkto kurpaites 
Į ąžuolo grindaites,
Į ąžuolo grindaites.

Vai, ir pradildė aukso žiedelį 
Į marmuro stalelį,
Į marmuro stalelį.
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VAI TU, ŽIRGE ŽIRGE

Vai tu, žirge žirge, 
Žirge juodbėrėli,
Vai, ko tu sužvengei 
Vėlai vakarėlį?
Ryt anksti rytelį 
Kelionėlėn josiu, 
Lygiajam laukely 
Į karužę stosiu.
Sudundės laukeliai, 
Suskambės kardeliai, 
Susiūbuos girelė 
Ant aukšto kalnelio.

Tai tu žvengsi, žirge, 
Žirge juodbėrėli,
Mano mundurėlį 
Močiutei parnešdams.

Oi, nežvenk, žirgeli, 
Žirge juodbėrėli, 
Negraudink mergelės 
Aukštajam svirnely.
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ANAM ŠONE NEMUNĖLIO

*341

Anam šone Nemunėlio 
Pievelės žaliavo,
Ten stovėjo daug mergelių, 
Jos gražiai dainavo,
Ten stovėjo daug mergelių, 
Jos gražiai dainavo.

Nedainuokit, mergužėlės, 
Graudingų dainelių, 
Negraudinkit man širdelės, 
Jaunam kareivėliui, 
Negraudinkit man širdelės, 
Jaunam kareivėliui.

Kai aš jojau į karužę, 
Laimės neturėjau,
Kai sutikau pirmą kulką — 
Širdelę pervėrė,
Kai sutikau pirmą kulką — 
Širdelę pervėrė.

Guli jaunas kareivėlis 
Kraujuose paplūdęs,
Stov jo bėras žirgužėlis 
Prie šono nuliūdęs,
Stov jo bėras žirgužėlis 
Prie šono nuliūdęs.

Vai žirgeli juodbėrėli,
Ką aš pasakysiu,—
Aš ant tavo kamanėlių 
Laiškelį rašysiu,
Aš ant tavo kamanėlių 
Laiškelį rašysiu.

Aš ant tavo kamanėlių 
Rašysiu laiškelį,
Aš pridėsiu antspaudėlę — 
Kruviną kardelį,
Aš pridėsiu antspaudėlę — 
Kruviną kardelį.

Tu nubėki, juodbėrėli,
Pas mano tėvelį,
Ten tu rasi motinėlę 
Ant didžio dvarelio,
Ten tu rasi motinėlę 
Ant didžio dvarelio.

Tai tu rasi motinėlę 
Ant didžio dvarelio,
O jauniausią seserėlę — 
Rūtelių daržely,
O jauniausią seserėlę — 
Rūtelių daržely.

Pašers tave seserėlė 
Žaliojom rūtelėm,
Pagirdys tave močiutė 
Gailiom ašarėlėm,
Pagirdys tave močiutė 
Gailiom ašarėlėm.

Neužteko pas seselę 
Žaliųjų rūtelių,
Tik užteko pas močiutę 
Gailių ašarėlių,
Tik užteko pas močiutę 
Gailių ašarėlių.
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OI JUS, KVIETKAI KVIETKAI

— Oi jus, kvietkai kvietkai, — Nepakeliu kojų
Nustojot žydėti,
Ateis šaltos naktys — 
Reiks jumis kentėti, 
Ateis šaltos naktys — 
Reiks jumis kentėti.

— Mes nebijom šalčio 
Anei pusnynėlio,
Mes galim žydėti 
Tarpu jaunimėlio,
Mes galim žydėti 
Tarpu jaunimėlio.

Ant Nemuno kranto 
Kareivis gulėjo, 
Pakėlęs galvelę,
Į dangų žiūrėjo, 
Pakėlęs galvelę,
Į dangų žiūrėjo.

— Kelkis, kareivėli, 
Gana jau gulėti,—
Jau tavo pulkelis 
Viešu keliu traukia, 
Jau tavo pulkelis 
Viešu keliu traukia,

Jau tavo pulkelis 
Viešu keliu traukia, 
Anoj pusėj girios 
Jūsų priešai laukia, 
Anoj pusėj girios 
Jūsų priešai laukia.

Nei baltų rankelių, 
Negaliu rašyti 
Panelei laiškelio, 
Negaliu rašyti 
Panelei laiškelio.

Prašysiu maldysiu 
Pilkos lydekėlės,
Kad man surašytų 
Panelei laiškelį,
Kad man surašytų 
Panelei laiškelį.

Šiaurus vėjas pūtė, 
Vandenėlį drumstė, — 
Negaliu rašyti 
Panelei laiškelio, 
Negaliu rašyti 
Panelei laiškelio.

Prašysiu maldysiu 
Pilko sakalėlio,
Kad jisai nuneštų 
Panelei laiškelį,
Kad jisai nuneštų 
Panelei laiškelį.

Šiaurus vėjas pūtė 
Ir Vilnelę nešė, — 
Negaliu danešti 
Panelei laiškelio, 
Negaliu danešti 
Panelei laiškelio.
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ŠĖRIAU ŽIRGELĮ PER SAVAITĖLĘ

Šėriau žirgelį per savaitėlę, 
Pasibalnojau per valandėlę, —
Gavau laiškelį į karą iš jot,
Sėdau ant žirgelio su priešais kovot, 
Gavau laiškelį į karą išjot,
Sėdau ant žirgelio su priešais kovot.

Visus surinko, visus surikiavo,
Vadai karininkai visus apginklavo, 
Uždėj šautuvą ant mano peties, 
Prisegė kardelį prie mano šalies,
Uždėj šautuvą ant mano peties, 
Prisegė kardelį prie mano šalies.

Parbėgo žirgelis, sustoj prie vartelių, 
Išėjo tėvelis — kruvinas balnelis.
— Oi žirge žirge, žirge juodbėri,
Kur tas kareivėlis, ką tu nešiojai,
Oi žirge žirge, žirge juodbėri,
Kur tas kareivėlis, ką tu nešiojai?

— Ant marių kranto, kur karas buvo, 
Ten tavo sūnelis kare pražuvo.
Puolė tėvelis žirgui po kojų,
Laužė baltas rankas, verkė sūnelio, 
Puolė tėvelis žirgui po kojų,
Laužė baltas rankas, verkė sūnelio.

Ir sena močiutė su skausmu išėjo, 
Savo sūnužėlio labai gailėjo:
— Oi sūnau sūneli, tave auginau,
Kad tu kare žūsi, niekad nemaniau,
Oi sūnau sūneli, tave auginau,
Kad tu kare žūsi, niekad nemaniau.
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Išėjo panelė, gėlių prisiskynus,
Dėl bernelio kapo vainiką nupynus, 
Verkė panelė, sunkiai dūsavo:
— Nelaiminga mirtis mano bernelio,— 
Verkė panelė, sunkiai dūsavo:
— Nelaiminga mirtis mano bernelio.

*344

SAULUTĖ TEKĖJ, LAPELIAI MIRGĖJ

Saulutė tekėj, lapeliai mirgėj,
Kels mūsų jaunieji broleliai 
Balnot juodbėrėlių žirgų,
Kels mūsų jaunieji broleliai 
Balnot juodbėrėlių žirgų.
Balnojo žirgus, šveitė plieno kardus, — 
Jos mūsų jaunieji berneliai 
Ant tų juodbėrėlių žirgų,
Jos mūsų jaunieji berneliai 
Ant tų juodbėrėlių žirgų,
Jojo per miškus, per aukštus kalnus, 
Kad nepamatytų meilužė,
Negraudint širdelės mano,
Kad nepamatytų meilužė,
Negraudint širdelės mano.
Eisiu aš tenai, kur žūsta šimtai 
Ir laukai lavonais nukloti,
Ir teka upeliai kraujo,
Ir laukai lavonais nukloti,
Ir teka upeliai kraujo.
— Mergaite graži, kur gėles neši?
— Ant karo pražuvo bernelis — 
Papuošiu kapelį aš jo,
Ant karo pražuvo bernelis —
Papuošiu kapelį aš jo.
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Eisiu verkdama, gėles skindama, 
Pinsiu iš rūtų vainikėlį,
Papuošiu kapelį aš jo,
Pinsiu iš rūtų vainikėlį,
Papuošiu kapelį aš jo.

Paukšteliai aukštai taip gieda gražiai, 
Pavasario ryto saulutės 
Meilužis daugiau nematys,
Pavasario ryto saulutės 
Meilužis daugiau nematys.

*343

PASAKYK, ŽALIA GIRUŽE

Pasakyk, žalia giruže, 
Ko taip nuliūdai;
Ar suspaudė tau širdelę 
Bėdos ir vargai,
Ar suspaudė tau širdelę 
Bėdos ir vargai?

Ir išėjo motinėlė 
Sūnelio ieškot,
Ir atrado jo kapelį, 
Pradėjo raudot,
Ir atrado jo kapelį, 
Pradėjo raudot.

Verkia tėvas ir motina, 
Verkia ir sūnus, 
Išleisdami į karužę, 
Manė, kad jis žus, 
Išleisdami į karužę, 
Manė, kad jis žus.

— Kelkis kelkis, sūnau brangus, 
Gana tau gulėt,
Laukia tavęs tėvo dvaras 
Ir bėri žirgai,
Laukia tavęs tėvo dvaras 
Ir bėri žirgai.

— Man nerūpi tėvo dvaras 
Nei bėri žirgai,
Man tik rūpi juoda žemė 
Ir šalti kapai,
Man tik rūpi juoda žemė 
Ir šalti kapai.
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Rekrutų ir
euro kareivių dainos

*346

ANTA KALNO PUTINĖLIS ŽYDĖJO

Anta kalno putinėlis žydėjo,
Po putinu vieškelėlis ėjo.

Tuoj keleliu aficieriai jojo, 
Pirma savęs rekrutėlius varė.

Paskui lydėj tėvas ir motulė,
1 sūnelį žodelį kalbėjo:

— Vai sūneli, sūneli raiteli, 
Vai, ar gerai karaliui slūžyti?

Vai sūneli, sūneli raiteli,
Kai tu buvai pas tėvą motulę,

Kai tu buvai pas tėvą motulę, 
Nemokėjai pamažėliu vaikščiot,

Nemokėjai pamažėliu vaikščiot, 
Prieš tėvulį kepurėlės kelti,

Prieš tėvulį kepurėlės kelti, 
Prieš motulę galvelės palenkti.

Kai patekai karaliui slūžyti, 
Išsimokei pamažėliu vaikščiot,

Išsimokei pamažėliu vaikščiot, 
Prieš vyresnį kepurėlę kelti,

Prieš vyresnį kepurėlę kelti, 
Prieš karalių galvelę palenkti.

Vai sūneli, sūneli raiteli,
Vai, ar gerai karaliui slūžyti?

— Vai motule, motule širdele, 
Bloga duona žaunierėliui duota,

Bloga duona žaunierėliui duota— 
Sukorėlis, vandenėlis čystas.
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347

UGDĖ PAUGDB TĖVAS SŪNELĮ

Ugdė paugdė tėvas sūnelį,
Tą mažą nedidelį,
Kaip girioj ąžuolėlį.
Skyrė paskyrė tėvas sūneliui 
Tą ristąjį žirgelį 
Ir dymo balnužėlį.

Leido paleido tėvas sūnelį 
Laukelin pasulioti,
Žirgelio muštravoti.
Laukia palaukia tėvas sūnelio 
Iš lauko atjojančio,
Žirgelį atvedančio.

Ėmė paėmė tėvo sūnelį 
Ir tą ristąjį žirgelį 
Į rekrutėlius.
Rašė parašė tėvas sūneliui 
Tą margą parašėlį 
Ant balto popierėlio.

— Sūneli mano, vaikeli 
Kur tavo pristojėlė,
Kur tavo atstojėlė?
— Po žaliąja eglele 
Tai mano pristojėlė,
Po ąžuolėliu atstojėlė.

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Kas tavo valgymėlis,
Kas tavo gėrimėlis?
— Sausieji sukorėliai 
Tai mano valgymėlis,
Čystasis vandenėlis gėrimėlis.

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Kas tavo dėvėtėlė,
Kas tavo avėtėlė?
— Trumpasai mundurėlis 
Tai mano dėvėtėlė,
Aukštieji čebatėliai avėtėlė.

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Kas tavo paklotėlė,
Kas tavo užklotėlė?
— Žalioji žolelė 
Tai mano paklotėlė,
Gailioji raselė užklotėlė.

mano, — Sūneli mano, vaikeli mano, 
Kas tave užmigdina,
Kas tave pabudina?
— Šviesioji saulutė 
Tai mane užmigdina,
Šiaurusai vėjelis pabudina.
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DAR NEUŽMIGAU —JAU PAJUTAU

Dar neužmigau — jau pajutau:
Atein vyrai kaip vilkai.

Išlaužia duris, suriša rankas,
Veda mane į dvarą.

Veda į dvarą, stato į mierą,
Dėkui dievui — netikau.

Atvež brolelį kaip balandėlį,
Stato aną į mierą.

Statė į mierą, mierelė tiko, —
Pačioj mieroj Žalnierius.

Ateik, motuše, rytoj rytelį,
Ateik manęs išleisti.

Atein motušė anksti rytelį, —
Neprileid motušėlės.

Užstatė vartus, užleido langus, —
Neprileid motušėlės.

Per miestą važiau — du žodžiu tarė:
— Sudievu motušėlei.

— Sudievu motušėlei, sudievu sengalvėlei, — 
Nebepargrįšiu jau.
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*349

O KAS ŠIANDIEN DO DIENA

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

Oi tu, broli broleli, 
Kol nešėrei žirgelį, 
O-o-o-o,
Kol nešėrei žirgelį?

Ims šią naktį Žalnierius, 
Vis vargdienius bernelius, 
O-o-o-o,
Vis vargdienius bernelius.

O kas šiandien do diena,
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

Kol nešėrei žirgelį, 
Kol nejojai vainelėn, 
O-o-o-o,
Kol nejojai vainelėn?

Už bagočiaus sūnelį 
Pylė vaitas skarbelį, 
O-o-o-o,
Pylė vaitas skarbelį.

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

Kaip man joti vainelėn, 
Eina vaiskas kaip vanduo, 
O-o-o-o,
Eina vaiskas kaip vanduo.

Už vargdienį bernelį 
Pylė gailias ašaras, 
O-o-o-o,
Pylė gailias ašaras.

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,

Eina vaiskas kaip vanduo, 
Krinta galvos kaip migla, 
O-o-o-o,

Kad man liūdna per dieną? Krinta galvos kaip migla.
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O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man iiūdna per dieną?

Krinta galvos kaip migla, 
Bėga kraujas upelėms, 
O-o-o-o,
Bėga kraujas upelėms.

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

Bėga kraujas upelėms, 
Plaukia širdys kaip žuvys, 
O-o-o-o,
Plaukia širdys kaip žuvys,

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

Plaukia širdys kaip žuvys, 
Grindė tiltą bernelių, 
O-o-o-o,
Grindė tiltą bernelių.

O kas šiandien do diena, 
Kad man liūdna per dieną, 
O-o-o-o,
Kad man liūdna per dieną?

*330

ĄŽUOLĖLIO SAKOS LINKO

Ąžuolėlio šakos linko,
Kad mus jaunus visus rinko, 
Kad mus jaunus visus rinko.

Bagotyriai išsipirko,
Siratėlius visus rinko, 
Siratėlius visus rinko.

— Oi motuše motušėle,
Kam tu mane paauginai,
Kam tu mane paauginai?

Reikėj nešti kuo toliausiai 
Ir įmesti kuo giliausiai 
Į šaltinio vandenėlį.

Būč benardąs beplaukiojąs 
Su raibaisiais lydekėliais, 
Su raibaisiais lydekėliais.

Lydekėlė man seselė, 
Karosėlis man brolelis, 
Karosėlis man brolelis.

Baltos smiltys po šonelio, 
Akmenėlis po galvelės, 
Vandenėlis apklotėlis.
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351

SAUSŲ MEDŽIŲ ŠAKOS LINKO

Sausų medžių šakos linko,
Kad mus jaunus karan rinko.

Dvidešimt pirmų metelių 
Atskir vaikus nuo tėvelių.

Dėkui tėvui ir motinai,
Kad man mažą užaugino,

Tik nedėkui tiem staršinom, 
Kad man jauną pražudino.

Verčiau būčiau ežerėly,
Ne užaugęs kareivėliu.

Verčiau būčiau su žuvelėm,
Ne užaugęs su strielbelėm.

Man strielbelė kieto plieno, 
Reik nešioti ją per dieną.

Man strielbelė pečius spaudžia, 
O šoblelis šoną graužia.

Man galvelė kaip varpuose, 
Marškinėliai prakaituose.

Marškinėliai prakaituose, 
Cebatėliai verd kraujuose.
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*3S2

MES VISI ŠIANDIE ŽALIOJE LANKOJ

Mes visi šiandie žalioje lankoj,
O ryt porytoj karaliaus rankoj,
O ryt porytoj karaliaus rankoj.
Šiandieną šveičiam šviesius dalgelius,
O ryt porytoj šveisim strielbeles,
O ryt porytoj šveisim strielbeles.

Dėkui tėtušiui už auginimą,
Tu nematysi mano alpimo,
Tu nematysi mano alpimo.
Dėkui matušei už lingavimą,
Tu nematysi mano mirimo,
Tu nematysi mano mirimo.
Kad mumis varė per Telšių miestą,
Tenai neklausė nė jokio rašto,
Tenai neklausė nė jokio rašto.

Tik viens aficiers, didžiai nelabas,
Siuntė girelėn žalių palkelių,
Siuntė girelėn žalių palkelių.
O kai parnešė žalias palkeles,
Tuojau sustatė po du iš šalies,
Tuojau sustatė po du iš šalies.
O kai jis kirto, kraujas tekėjo,
Po mūsų kojų žemė drebėjo,
Po mūsų kojų žemė drebėjo.

Ne tiek ant dangaus šviesių žvaigždelių, 
Kiek po mūs kojų kraujo lašelių,
Kiek po mūs kojų kraujo lašelių.
Šviesus karaliau, turi razumą, —
Dėl ko tu leidi tokį žiaurumą,
Dėl ko tu leidi tokį žiaurumą?
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*333

VAKAR DIENELĘ VAIKŠČIOJAU LANKOJ

Vakar dienelę vaikščiojau lankoj, 
Šiandien dienelę seržanto rankoj, 
Šiandien dienelę seržanto rankoj.

Siuntė seržantas du žalnierėliu,
Kad jie nueitų žalion girelėn,
Kad jie nueitų žalion girelėn.

Kad jie nueitų žalion girelėn,
Kad jie prikirstų žalių palkelių,
Kad jie prikirstų žalių palkelių.

Kad jie prikirstų žalių palkelių,
Kad pastatytų po du iš šalių,
Kad pastatytų po du iš šalių.

O kad pastatytų po du iš šalių,
O kad išvilktų ir iš marškinių,
O kad išvilktų ir iš marškinių.

O kad išvilktų ir iš marškinių,
O kad paguldytų ir ant akmenų,
O kad paguldytų ir ant akmenų.

Pirmą kai kirto, žemė drebėjo,
Antrą kai kirto, kraujai teškėjo, 
Antrą kai kirto, kraujai teškėjo.

Antrą kai kirto, kraujai teškėjo, 
Kraujai su žemėm žydėt pradėjo, 
Kraujai su žemėm žydėt pradėjo.

Vai, tai nedėkui mielai močiutei, 
Kam mane jauną mažą augino,
Kam mane jauną mažą augino.
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Reikė nunešti į Dunojėlį,
Reikė įmesti į vandenėlį,
Reikė įmesti į vandenėlį.

Būčiau nuplaukęs po vandenėliu, 
Būčiau sustojęs pas akmenėlį, 
Būčiau sustojęs pas akmenėlį.

354

IR IŠVARĖ REKRUTĖLIUS

Ir išvarė rekrutėlius 
Už juodų marelių,
Ir atlėkė gegužėlė 
Iš Lietuvos krašto,
Ir atlėkė gegužėlė 
Iš Lietuvos krašto.
Tu, gegule, tu, raiboji, 
Girinis paukšteli, 
Pasakyki paporyki,
Ką motulė veikia, 
Pasakyki paporyki,
Ką motulė veikia.

Motinėlė sengalvėlė 
Po dvarą vaikščioja, 
Vaikščiodama gailiai verkia, 
Nėr mano sūnelio, 
Vaikščiodama gailiai verkia, 
Nėr mano sūnelio.
O tėvulis rankas laužo, — 
Nėr mano sūnelio,
Kada jaunas tu pargrįši 
Į Lietuvos šalį,
Kada jaunas tu pargrįši 
Į Lietuvos šalį.

Kai melnyčioj ant akmenio 
Išrasos kvieteliai,
Tada tada aš pargrįšiu 
Į Lietuvos šalį,
Tada tada aš pargrįšiu 
Į Lietuvos šalį.
Kai ant marių, ant juodųjų, 
Pražydės kūkaliai,
Tada tada aš pargrįšiu 
Į Lietuvos šalį,
Tada tada aš pargrįšiu 
Į Lietuvos šalį.
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*333

MUSŲ PONĄ! SU ŠALTYŠIAIS

Mūsų ponai su šaltyšiais 
Visi susitarė,
Mūs brolelius visus rinko, 
Į prijomą varė,
Mūs brolelius visus rinko, 
Į prijomą varė.

Kaip yr sunku akmenėliui 
Per jūreles plaukti,
Taip mums sunku, jauniems broliams, 
Į nevalią eiti,
Taip mums sunku, jauniems broliams, 
Į nevalią eiti.

Ir surinko mūs brolelius 
Į vieną vietelę,
Ir pristatė mūs brolelius 
Vokiečių pulkelin,
Ir pristatė mūs brolelius 
Vokiečių pulkelin.

Šalta žiema, trumpi rūbai, — 
Reiks šaltį kentėti,
Duonos svaras, kruopų stuopa, 
Reiks badą kentėti,
Duonos svaras, kruopų stuopa,— 
Reiks badą kentėti.

Ir sustatė mūs brolelius Kad sulaukčiau pavasario,
Į vieną eilelę, Gegutės kukuojant,—
Plaukus kirpo, rūbais vilko Bene ateis tėvelėlis 
Graudino širdelę, Manęs išvaduoti,
Plaukus kirpo, rūbais vilko Bene ateis tėvelėlis
Graudino širdelę. Manęs išvaduoti.

Vokiečiukai kaip žalčiukai 
Aplink šokinėjo,
Kapitonai kaip šėtonai 
Į mumi žiūrėjo,
Kapitonai kaip šėtonai 
Į mumi žiūrėjo.

Jau sulaukiau pavasario, 
Gegutės kukuoja, 
Neateina tėvelėlis 
Manęs išvaduoti, 
Neateina tėvelėlis 
Manęs išvaduoti.

Nelaimingi mes broleliai, 
Kur mes pasidėsim,
Nuo vokiečių neišbėgsim, 
Daugel nukentėsim,
Nuo vokiečių neišbėgsim, 
Daugel nukentėsim.

Tu, saulute motinėle, 
Atsiųsk juodą varną, 
Tu, varneli juodvarnėli, 
Būk man už brolelį,
Tu, varneli juodvarnėli, 
Būk man už brolelį.
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Nunešk mano grabo kaulus 
Pas seną tėvelį,
O tai senai motinėlei — 
Nors kraujo lašelį,
O tai senai motinėlei — 
Nors kraujo lašelį.

Kai surinko ir nunešė, 
Sesuo nesuprato,
Kai paliejo kraujo lašą, 
Motulė apalpo,
Kai paliejo kraujo lašą, 
Motulė apalpo.

Močiut, kuri mus auginai 
Ant rankelių savo,
Kad mum kūnus varnai lesė, 
Tu nieko nežinai,
Kad mum kūnus varnai lesė, 
Tu nieko nežinai.

Nesirūpink, motinėle 
Mano sengalvėle:
Tavo jaunas sūnelėlis 
Nevargsta vargelio,
Tavo jaunas sūnelėlis 
Nevargsta vargelio.

Tavo jaunas sūnelėlis 
Nevargsta vargelio, 
Tavo jaunas sūnelėlis 
Gul aukštam kalnely, 
Tavo jaunas sūnelėlis 
Gul aukštam kalnely. *

*356

OI TU, ŽALIAS ĄŽUOLĖLI

Oi tu, žalias ąžuolėli, 
Kol tu nešakotas 
Ir su savo žaliais lapais 
Kodėl nemirguotas?

Kurie krito ant kalnelio, 
Tie ilgiau ten buvo, 
Kurie krito į klanelį,
Tie greičiau supuvo.

Kurie jojo pas panelę, 
Tie linksmybėj buvo, 
Kurie jojo į prijomą, 
Liejo ašarėles.

Ir prijojo bernužėlių 
Didžiausiai kaip mūro, 
Matom — stovi motinėlė 
Prie prijomo durų.

Ir už gailių ašarėlių 
Žemelės nemato,
Mato savo sūnužėlį — 
Pirmiausiai pastato.

Tylėk, neverk, motinėle, 
Neliek ašarėlių,
Aš pas jumis dar sugrįšiu 
Ant dviej nedėlėlių.
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Nors pas jumis aš sugrįšiu — 
Gero nedarysiu,
Tik su senu tėvužėliu 
Nors atsisveikinsiu.

Ačiū senai motinėlei,
Kad mane augino,
Ačiū senam tėvužėliui,
Kad mane mokino.

Ačiū vyriausiai seselei,
Ką mane nešiojo,
Ačiū jaunesnei seselei,
Ką prislūgavojo.

Ačiū vyresniam broleliui, 
Kad žirgą pašėrė,
Ačiū jaunesniam broleliui, 
Kad balną uždėjo.

Ačiū visai giminėlei,
Kad išleist suėjo;
Lydėk lydėk, giminėle,
Per didį dvarelį.

Aš, nusėmęs kepurėlę, 
Palenksiu galvelę,
O palenkęs galvytėlę, 
Sudiev pasakysiu.

*357

NEDĖLIOS RYTELĮ

Nedėlios rytelį 
Sėdžiu po langeliu, 
Matau, kinko broleliai 
Dėl manęs žirgelį, 
Matau, kinko broleliai 
Dėl manęs žirgelį.

Matau, kinko broleliai 
Dėl manęs žirgelį, 
Žada mane vežti 
Į svetimą šalį,
Žada mane vežti 
Į svetimą šalį.

Veža tėvas sūnų,
Salia pasodinęs,
O sūnelis verkia,
Tėvą apkabinęs,
O sūnelis verkia,
Tėvą apkabinęs.

— Neverki, sūneli,
Margas dobilėli,
Nusišvies saulelė 
Ir ant kareivėlio,
Nusišvies saulelė 
Ir ant kareivėlio!

Verkė jo tėvelis,
Sena motinėlė,
Nieks taip gailiai neverkė, 
Kaip jauna mergelė,
Nieks taip gailiai neverkė, 
Kaip jauna mergelė.

Lydėjo tėvelis,
Sena motinėlė,
Nieks taip toli nelydėjo, 
Kaip jauna mergelė,
Nieks taip toli nelydėjo, 
Kaip jauna mergelė.
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— Lydėki, mergele, 
Per žalią girelę, 
Užkukuos gegulė,
Bus ramiau širdelei, 
Užkukuos gegulė,
Bus ramiau širdelei.

Lydėti lydėjo 
Per žalią girelę, 
Užkukavo gegulė, — 
Dar liūdniau širdelei, 
Užkukavo gegulė, — 
Dar liūdniau širdelei.

— Grįžki, mergužėle, 
Balta lelijėle,
Šalta rasa, o tu basa, 
Kojeles atgelsi,
Šalta rasa, o tu basa, 
Kojeles atgelsi.

— Nors atgelt atgelsiu, 
Parėjus atšilsiu,
O bernelio dobilėlio 
Daugiau nematysiu,
O bernelio dobilėlio 
Daugiau nematysiu.

*35S

ŠIMTĄ KARTŲ ARTOJĖLIUI

Šimtą kartų artojėliui 
Čionai prociavoti,
Nei man, jaunam bernužėliui,
Į vainelę stoti.

Ir atėjo rudenėlis,
Tas smūtnas čėselis,
Ne tiktai girios paukšteliams — 
Ir jauniems berneliams.

Ir atėjo toj dienelė 
Arba toj adyna, —
Girdžiu, mane tėtušėlis 
Išvežti ketina.

Nuvežk nuvežk, tėtušėli, 
Negraudink širdelės,
Tik pažėlink juodbėrėlį,
Tai bus man draugelis.

Spaudė sesė baltas rankas 
Paskutinius kartus,
Palydėkit, mieli broliai,
Nors į kiemo vartus.

Kai aš jojau per ulyčią, 
Ulyčia skambėjo,
Visas jaunas jaunimėlis 
Mane palydėjo.

Kai aš jojau per laukelį, 
Laukelis žaliavo,
Užmin žirgas akmenėlį — 
Ugnelė žėravo.

Kai aš jojau per girelę, 
Girelė dundėjo,
Visos girios drabni paukščia 
Mane palydėjo.
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Ir dajojau bromos vartus, 
Žirgelis sustojo, 
Persimainė mintys mano, 
Išbalo veidelis.

Klausinėjo kalbinėjo:
— Iš kurios šalelės?
— Vai, aš esmu iš Lietuvos, 
Iš slauno kraštelio.

Vai, aš esmu iš Lietuvos,
Iš slauno kraštelio,
Nuog tėvulio, nuog motulės 
Siųstas ant vargelio.

*359

ULIOKIM, BROLIUKAI

Uliokim, broliukai, 
Kolei Lietuvėlėj, 
Nežinom, kaip būsim 
Svetimoj šalelėj, 
Nežinom, kaip būsim 
Svetimoj šalelėj.

Kolei neturėjom 
Dvidešimt metelių, 
Tai gražiai uliojom 
Tarpu jaunimėlio,
Tai gražiai uliojom 
Tarpu jaunimėlio.

O kai tik sulaukėm 
Dvidešimt metelių, 
Sušaukė, surašė 
Mumi ant kortelių, 
Sušaukė, surašė 
Mumi ant kortelių.

Pastatė po miera, 
Akys' vyresniųjų, 
Ištraukėm kortelę 
Numeriu mažuoju, 
Ištraukėm kortelę 
Numeriu mažuoju.

Sėdi jenerolai,
Blizga guzikuoti,
O mūsų broliukai 
Stovi kaip parduoti, 
O mūsų broliukai 
Stovi kaip parduoti.

Eina iš prijomo 
Sušilę sukaitę,
O mūsų tėveliai 
Net negali eiti,
O mūsų tėveliai 
Net negali eiti.
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Atėj rudenėlis, 
Neramios dienelės, 
Ei ei, broliukai, 
Blogos navynėlės, 
Ei ei, broliukai, 
Blogos navynėlės.

Ateis visų šventės, 
Reiks mum išvažiuoti, 
Pameskim, broliukai, 
Daineles dainuoti, 
Pameskim, broliukai, 
Daineles dainuoti.

Išvarys mum toli — 
Ant prūsų gronyčios, 
Kur lygūs laukeliai, 
Nėra ten bažnyčios, 
Kur lygūs laukeliai, 
Nėra ten bažnyčios.

360

O KUR MŪSŲ TĖVYNĖLČ

O kur mūsų tėvynėlė,
Biednų siratėlių,
Kur mes augom pas tėvelį, 
Rozu sesutėlės?

Gal aš viens buvau nezgadnas 
Dėl viernų tėvelių,
Kad man reikia išvažiuoti 
Už jūrių marelių?

Ir ateina mašinėlė 
Keleliu staugdama,
Didžią daugybę vagonų 
Su savim traukdama.

Aš, mašinoj įsėsdamas,
Kepurę keldamas,
Sudiev rozą paskutinį 
Šalelei prigimtai.

Privažiavom slauną miestą, 
Vadinamą Kaunu,
Ten sustojo daugel vaisko, 
Laukė mūsų jaunų.

Kad galėčiau pasiversti 
Mėlynu karveliu,
Skrisčiau lėkčiau, kad galėčiau, 
Pas savo tėvelį.

Ir nuskridęs nusileisčiau 
Tėvelio sodnely,
Užburkuočiau graudžiu balsu 
Dėl savo tėvelių.

Jūs, tėveliai, jūs, mielieji,
Kam mane auginot,
Kokiam varge aš papulsiu,
Nė vienas nežinot.
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*361

PENKTŲ METŲ PIEMENĖLIS

Penktų metų — piemenėlis, 
Penkiolikos — pusbernėlis,
Ok liuli, da liuli,
Penkiolikos — pusbernėlis.

Dvidešimt pirmų metelių 
Šaukė mane į prijomą,
Ok liuli, da liuli,
Šaukė mane į prijomą.

Visi nuogi sustatyti,
Kaip motinos pagimdyti,
Ok liuli, da liuli,
Kaip motinos pagimdyti.

Vagonėlin susodino,
Vilniaus miestan nudundino, 
Ok liuli, da liuli,
Vilniaus miestan nudundino.

Vilniaus miestas brukavotas, 
Akmenėliais mūravotas,
Ok liuli, da liuli, 
Akmenėliais mūravotas.

Akmenėliais mūravotas, 
Mūs brolelių išvaikščiotas, 
Ok liuli, da liuli,
Mūs brolelių išvaikščiotas.

Mūs brolelių išvaikščiotas, 
Ašarėlėm išmazgotas,
Ok liuli, da liuli,
Ašarėlėm išmazgotas.

Matyt kalnai ir girelės, 
Nematyti mūs šalelės,
Ok liuli, da liuli,
Nematyti mūs šalelės.

Dėkui tėvui ir motinai, 
Kad mus mažus užaugino, 
Ok liuli, da liuli,
Kad mus mažus užaugino.

Tik nedėkui tam staršinai, 
Katras mane pragaišino, 
Ok liuli, da liuli.
Katras mane pragaišino.
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Dainos apie karos 
su Napoleonu

362

PRANCŪZAS MANDRAS

Prancūzas mandras,
Ką jisai padarė:
Daugel karalių 
Ant ruso suvarė.

Vai broliai broliai, 
Broleliai jūs mano,
Nors mes visi būsim — 
Ruso neparveiksim.

Ruso kojos stačios,
O kelinės plačios,
O kazokai raiti,
Jie ant arklių greiti.

Per lauką jie jojo, 
Vis dzidas kilnojo, 
O Bernas dejavo, 
Atgal maršieravo.

Dėl to prancūzams 
Dievas nepadėjo, 
Kad verbos dieną 
Muštis pradėjo.

Kaipo nuo medžių 
Lapeliai nukrito, 
Taipo prancūzai 
Nuo šalčio iškrito.
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*363

VAI LAZDYNAI, LAZDYNAI ŽALIASIS

Vai lazdynai, lazdynai žaliasis,
Tam lazdyne putinai žydėjo,
Ė-ė-ė-ė, tam lazdyne putinai žydėjo.

Tam lazdyne putinai žydėjo,
Mūs brolelis į karą išjojo,
Ė-ė-ė-ė, mūs brolelis į karą išjojo.

Jis su rusais į glitą sustojo,
Su prancūzais kariauti pradėjo,
Ė-ė-ė-ė, su prancūzais kariauti pradėjo.

Bėras žirgas po manim suklupo,
Šviesus kardas per pusę sutrūko,
Ė-ė-ė-ė, šviesus kardas per pusę sutrūko.

Dievui dėkui, bile gyvas likau,
Bile sveikas aš namo parėjau,
Ė-ė-ė-ė, bile sveikas aš namo parėjau.

Su broleliais karčiamoje gėriau,
Su seselėm už stalo sėdėjau,
Ė-ė-ė-ė, su seselėm už stalo sėdėjau.

Už arielką raudonais mokėjau,
Už alutį dar daugiau mokėjau,
Ė-ė-ė-ė, už alutį dar daugiau mokėjau.
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364

PRAŠĖ MANE BONAPARTAS

Prašė mane Bonapartas 
Po žainierių stoti,
Duot man žirgelį,
Duot ir mundurėlę.

Vyriausioji seserėlė 
Mundurėlę siuvo,
O vidurinioji 
Žirgelį balnojo.

Mažiausioji seserėlė 
Vartelius atvėrė, 
Vartelius atvėrė 
Ir palydėjo.

— Oi broleli brolužėli, 
Kada besugrįši:
Ar po metų,
Arba po pusantrų?

Sugrįžt mano brolužėlis 
Šį patį metelį 
Be žirgelio 
Ir be mundurėlės.

— Oi broleli broleli, 
Kur dėjai žirgelį,
Kur yra žirgelis,
Kur yr mundurėlę?

— Oi sesele seserėle, 
Negaliu sakyti:
Didi nevalelė 
Zalnierėliu būti.

Aš išmainiau juodbėrėlį 
Mozūrams į duoną,
O mundurėlę —
Į pilką sermėgą.

Danskos mieste priemiestėly 
Kulkelės skrajojo,
Kaipo daržely 
Bitelės lakiojo.

Tilžės mieste priemiestėly 
Šoblelės švytravo,
Kaip lelijėlės 
Daržely šviesavo.
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AUGIN TĖVAS DU SŪNELIU, DU SŪNELIU

Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu, 
Augindamas mokydamas labai džiaugias:

— Ar užaugsit man sūneliai, man sūneliai, 
O ar būsit artojėliais, artojėliais?

— Nei mes būsim artojėliais, artojėliais,
Nei mes būsim šienpiovėliais, šienpiovėliais,

Tik mes būsim žalnierėliais, žalnierėliais, 
Prie zdravieco dragūnėliai, dragūnėliai.

Duos karalius šyvus žirgus, šyvus žirgus, 
Prie žirgelio tymus balnus, tymus balnus.

Duos karalius mandiraites, mandiraites,
Prie mandierių kepuraites, kepuraites.

Duos karalius čebataičius, čebataičius,
Prie čebatų pentinaičius, pentinaičius.

Kad mes jojom vieškelėliu, vieškelėliu, 
Susitikom su prancūzais, su prancūzais.

Susitikom su prancūzais, su prancūzais, 
Susikirtom su prancūzais, su prancūzais.

Lėkė kulkos kaip bitelės, kaip bitelės,
Krito vaiskas kaip muselės, kaip muselės.

O nuo dūmų akys marksta, akys marksta,
O nuo kraujo širdys alpsta, širdys alpsta.

O pakalnėj kraujas plūsta, kraujas plūsta,
O ant kalno dūmai rūksta, dūmai rūksta.
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TREJI GAIDELIAI GIEDOJO

Treji gaideliai giedojo,
Brolis žirgelį balnojo.
Kelk, seserėle, kelk, lelijėle,
Brolelio parėdyti.

Uždek, motuše, žvakelę,
Aš nusiprausiu burnelę,
Apsirėdysiu apsitaisysiu,
Rasi, nesimatysim.

Per kiemą jojau, dūmojau,
Ant bėro žirgo rymojau,—
Tai aš pamačiau savo seselę 
Svirnely prie skrynelės.

O kam tu vožai skrynelę,
O kam tu rėžai drobelę:
Nei mes dėvėsim, nei mes kur dėsim — 
Broleliai su karalium.

Duos mums karalius drabužius,
Į baltas rankas kardužius,
Apsirėdysim apsitaisysim 
Kaip vieno tėvo sūnūs.

Kad visa žemė ant mūs grius,
Visi karaliai kraujuos plūs, —
Drąsiai stovėkim ir nedrebėkim,
Rasi, mes pergalėsimi
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KOLEI BUVAU MAŽAS

Kolei buvau mažas, 
Dar mažutėlis,
Kolei buvau mažas, 
Dar mažutėlis,
Tada aš vaikščiojau, 
Tada uliavojau 
Pas motinėlę,
Tada aš vaikščiojau, 
Tada uliavojau 
Pas motinėlę.

Kai suėjau metų 
Dvidešimt pirmų,
Kai suėjau metų 
Dvidešimt pirmų, 
Tada man reikėjo, 
Tada man reikėjo 
Į karą išjot,
Tada man reikėjo, 
Tada man reikėjo 
Į karą išjot.

Davė man karalius 
Pilkus drabužius, 
Davė man karalius 
Pilkus drabužius, 
Davė man karalius, 
Davė man karalius 
Pilkus drabužius, 
Davė man karalius, 
Davė man karalius 
Pilkus drabužius.

Davė man mandierą 
Žaliosios spalvos, 
Davė man mandierą 
Žaliosios spalvos, 
Davė man mandierą, 
Davė man mandierą 
Žaliosios spalvos, 
Davė man mandierą, 
Davė man mandierą 
Žaliosios spalvos.

Davė man karalius 
Bėrą žirgelį,
Davė man karalius 
Bėrą žirgelį,
Davė man karalius, 
Davė man karalius 
Bėrą žirgelį,
Davė man karalius, 
Davė man karalius 
Bėrą žirgelį.

Da ir prie žirgelio 
Tymo balnelį,
Da ir prie žirgelio 
Tymo balnelį,
Da ir prie žirgelio, 
Da ir prie žirgelio 
Tymo balnelį,
Da ir prie žirgelio, 
Da ir prie žirgelio 
Tymo balnelį.
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O!, EISIM EISIM

Oi, eisim eisim,
Čia mes nebūsim, — 
Čia mūs ne tėviškėlė.

Čia nėr tos dienos 
Ir tos adynos,
Kad nėr baugios navynos.

Čia juoda duona,
Ir tos neduoda, — 
Sudžiūsim kaip nendrelės.

Čia nėr tėvelių 
Nė motinėlių, —
Nėra mums ko gailėtis.

Ilgiau pabūsim,
Labiau sudžiūsim,
Kaip nendrelės siūbuosim.

Čia nėr seselių,
Jaunų mergelių,
Nėr kam linksmint širdelės.

Čia mus vis bara 
Ir kožnas varo:
Kas geras ir kas piktas.

Čia jauni verkia, 
Ašaras merkia, — 
Visų šalelių bėdos.. .

Čia girios ūžia 
Ir vėjai dūzgia 
Pro mūs jaunų galveles.

Čia medžiai džiūsta,
Berneliai žūsta
Nuo plienelio kardelių.

Čia sens ir jaunas 
Vis lygiai piaunas, 
Vis eina ant peilelių.

Pūčkelės ūžia,
Kulkelės dūzgia
Pro mūs jaunų galveles.

Čia anksti kelia 
Ir vėlai gula,
Vis bernelius kankina.

Žirgeliai žvengia, 
Šoblelės žvanga,
Kai kerta mūs galveles.

Čia upės džiūsta 
Ir žmonės plūsta, — 
Nežino, ką daryti.

Oi, eisim eisim 
Kur paukščiai lekia, 
Upės vyneliu teka:

Rugeliai blogsta, 
Žuvelės trokšta 
Kas mieląjį metelį.

Tai mes ten būsim
Ir nepražūsim
Per tuos ilgus metelius.
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Lauks mūs tėveliai 
Ir motinėlės:
Oi, kur jauni vaikeliai?

Lauks mūs seselės, 
Jaunos mergelės:
Kur mūs jauni broleliai?

Verks mūs broleliai 
Ir žvengs žirgeliai 
Kas mielą valandėlę.

— Grįžkit, jau grįžkit 
Ir parkeliaukit 
Tą tūkstantį mylėlių.

— Oi, tik neverkit, 
Jaunos seselės, 
Negraudinkit širdelės:

Girios krūmeliai —
Tai mūs tėveliai, 
Liepelės — motinėlės,

Oro paukšteliai —
Tai mūs broleliai, 
Gulbelės — seserėlės,

Marių žuvelės —
Tai mūs mergelės, 
Nors svetimos šalelės.



1794. 1831 ir 1863 metu 
sukilimų dainos

*369

VILNIUJ BUVO ŽALIAS BROMAS

Vilniuj buvo žalias bromas, 
Vilniuj buvo žalias bromas, 
Vilniuj buvo žalias bromas, — 
Ten žirgus balnojo,
Vilniuj buvo žalias bromas, — 
Ten žirgus balnojo.

Pabalnojo ir išjojo,
Pabalnojo ir išjojo,
Pabalnojo ir išjojo, —
Ant kalno sustojo,
Pabalnojo ir išjojo, —
Ant kalno sustojo.

Ant kalnelio stovėdami,
Ant kalnelio stovėdami,
Ant kalnelio stovėdami, 
Armotas rikiavo,
Ant kalnelio stovėdami, 
Armotas rikiavo.

Surikiavo, sumieravo, 
Surikiavo, sumieravo, 
Surikiavo, sumieravo 
Sidabro kulkelę, 
Surikiavo, sumieravo 
Sidabro kulkelę.

Kai paleido pirmą kulką, 
Kai paleido pirmą kulką, 
Kai paleido pirmą kulką, 
Bromas sudundėjo,
Kai paleido pirmą kulką, 
Bromas sudundėjo.

Kai paleido antrą kulką, 
Kai paleido antrą kulką, 
Kai paleido antrą kulką, 
Žemė sudrebėjo,
Kai paleido antrą kulką, 
Žemė sudrebėjo.
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Dūzgia kulkos kaip bitelės, 
Dūzgia kulkos kaip bitelės, 
Dūzgia kulkos kaip bitelės 
Pro mūsų šalelę,
Dūzgia kulkos kaip bitelės 
Pro mūsų šalelę.

Krinta broliai kaip miglelė, 
Krinta broliai kaip miglelė, 
Krinta broliai kaip miglelė 
Ant sieros žemelės,
Krinta broliai kaip miglelė 
Ant sieros žemelės.

Juodas varne, juodvarnėli, 
Juodas varne, juodvarnėli, 
Juodas varne, juodvarnėli, 
Būk mums už brolelį, 
Juodas varne, juodvarnėli, 
Būk mums už brolelį.

Nunešk mūsų grabų kaulus, 
Nunešk mūsų grabų kaulus, 
Nunešk mūsų grabų kaulus 
Pas mūsų tėvelį,
Nunešk mūsų grabų kaulus 
Pas mūsų tėvelį,

O tai senai motinėlei,
O tai senai motinėlei,
O tai senai motinėlei — 
Nors kraujo lašelį,
O tai senai motinėlei — 
Nors kraujo lašelį.

Kai nunešė grabų kaulus, 
Kai nunešė grabų kaulus, 
Kai nunešė grabų kaulus, 
Sesuo nesuprato,
Kai nunešė grabų kaulus, 
Sesuo nesuprato.

Kai paliejo kraujo lašus, 
Kai paliejo kraujo lašus, 
Kai paliejo kraujo lašus, 
Močiutė apalpo,
Kai paliejo kraujo lašus, 
Močiutė apalpo.
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UŽGYD GAIDŽIAI PUSĖJ NAKTIES

Užgyd gaidžiai pusėj nakties, 
Užgyd gaidžiai pusėj nakties, — 
Reik žirgus balnoti,
Reik žirgus balnoti.
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Pabalnojau ir išjojau,
Pabalnojau ir išjojau,—
Prie pulko pristojau,
Prie pulko pristojau.

Aukštais kalnais vaikščiodamas, 
Aukštais kalnais vaikščiodamas, 
Armotas riktavau,
Armotas riktavau.

Užriktavau, užliodavau,
Užriktavau, užliodavau 
Sidabro kulkelėms,
Sidabro kulkelėms.

Ir paleidau armotėlę,
Ir paleidau armotėlę 
Į gudų pulkelį,
Į gudų pulkelį.

Skynė pynė ulyčėlę,
Skynė pynė ulyčėlę —
Maskoliaus vaiskelį,
Maskoliaus vaiskelį.

Ir nušoviau seržantuką,
Ir nušoviau seržantuką —
Gudų karaliuką,
Gudų karaliuką.

— Prašom, prašom, pons Kosciuška, 
Prašom, prašom, pons Kosciuška, 
Rusą vajavoti,
Rusą vajavoti.

— Rusas turi daugel vaisko,
Rusas turi daugel vaisko —
Negaliu valioti,
Negaliu valioti.
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GYDO GAIDŽIAI VIDUR NAKTIES

Gydo gaidžiai vidur nakties, — 
Reik žirgai balnoti,
Reik žirgai balnoti.

Pabalnojo ir išjojo,
Prie vaisko pristojo,
Prie vaisko pristojo.

Aukštais kalnais jodydami, 
Tamsiais miškais landydami, 
Tamsiais miškais landydami,

Tamsiais miškais landydami, 
Klampias balas mieruodami, — 
Ponų dvarus gynėm,
Ponų dvarus gynėm.
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KAD KOSCIUŠKA JOJO

Kad Kosciuška jojo,
Karalium pastojo.
Pastoj pastoj, pons Kosciuška, — 
Atjoj lenkų ponai 
Per žalią girelę,
Per lygias lankeles.

Kai tik numarino, 
Ponus suvadino,
Pakavo j o Kosciuškėlį
Į aukštą kalnelį. 
Graj vargonėliai,
Skambino varpeliai.

Ir suklupo bers žirgelis, — 
Kosciušką sugavo.
Kai tiktai sugavo, —
Gelžiniais apkalė 
Ir įdėjo į turmelį, 
Greitai numarino.

Ten giedojo kunigėliai 
Visokiais balseliais. 
Verkė karalienė,
Verkė ciesorienė, 
Apraudojo šinkorkėlė 
Jo kojas rankeles.
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Dainos apie karus 
su turkais
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OI, VARĖ VARĖ

Oi, varė varė 
Mus, tris brolelius,
Į svetimą šalelę,
Į Turkijos žemelę.

Oi, verkė verkė 
Tėvas močiutė, 
Broleliai ir seselės,
Ir visa giminėlė.

Nieks taip neverkė 
Nė negailėjo,
Kaip jaunoji mergelė, 
Baltoji lelijėlė,

O kaip tik verkė 
Jauna mergelė 
Žaliam rūtų daržely, 
Kaip gegutė kukavo.

— Cit cit, neverki, 
Jauna mergele, 
Rašysiu gromatėlę 
Į septintus metelius.

Skrynias vožysi, 
Drobes rėžysi, 
Gromatėlę skaitysi, 
Vardelį minavosi.

— Kas iš vardelio 
Ir pavardėlės, — 
Nėra mano bernelio, 
Širdelės patiekėlės.
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MANO TĖVU2ĖLIO

Mano tėvužėlio 
Naujos stainužėlės 
Tai gražiai budavotos, 
Tai gražiai budavotos!

O tik ne dėkui 
Mano tėvužėliui,
Kad mažą pažadėjai, 
Kad mažą pažadėjai,

Toje stainužėlėj,
Toje naujoje,
Stov du bėru žirgeliu, 
Stov du bėru žirgeliu.

Mažą pažadėjai 
Į svetimą šalį,
Į svetimą šalelę, 
Į svetimą šalelę!

Ant tų žirgužėlių,
Ant tų juodbėrėlių, 
Gul du tymo balneliu, 
Gul du tymo balneliu.

O kai užsėdau,
Tai ir išjojau 
Į Turkijos žemelę, 
Į Turkijos žemelę.

Prie tų balnužėlių, 
Prie tų tyminėlių, 
Kybo aukso kilpelės, 
Kybo aukso kilpelės.

O man negaila 
Tėvo motinėlės,
Nei brolių, nei seselių, 
Nei brolių, nei seselių,

Į tas kilpužėles,
Į tas auksinėles,
Stos du jaunu broleliu, 
Stos du jaunu broleliu.

O tiktai tegaila 
Tos jaunos mergelės 
Ir jos jaunų dienelių, 
Ir jos jaunų dienelių!

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

O kad įmanyčiau, 
Tai pasirašyčiau 
Savo mergos vardelį 
Į šviesųjį kardelį.

Ai, dėkui dėkui 
Senam tėvužėliui, 
Kad mažą užauginai, 
Kad mažą užauginai,

Kada pažiūrėčiau,
Tai aš paminėčiau 
Ir sunkiai atsidusčiau, 
Ir sunkiai atsidusčiau:
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Yra vardužėlis,
Yr pavardužėlė, — 
Nėra mano mergelės, 
Nėra mano mergelės!

Žydi mergužėlė,
Žydi lelijėlė,
Ir jos jaunos dienelės, 
Rūtelių vainikėlis.

Žydi obelėlė Nukris žiedužėliai,
Bus ir obuolėliai, 
Nukris mano mergelės 
Veidelio skaistumėlis!

Raudonais žiedeliais, 
O ievužė baltaisiais, 
O ievužė baltaisiais.
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O KAI AS AUGAU VIENAS BROLELIS

O kai aš augau vienas brolelis,
Buvau laimingas kaipo kvietkelis.

Kolei norėjau, tolei uliojau,
Kas yra vargas, tai nežinojau.

O kai sulauksiu šio rudenėlio,
Reiks man išeiti iš savo kraštelio.

Tada pažinau vargingas dienas,
Kai atsiskyriau iš pulko vienas.

O kai mus varė per Grodniaus miestelį, 
Žinau — negrįšiu į savo kraštelį.

Dar toliau varys — ant Turkaus gronyčios, 
Ant tuščio lauko, kur nėr nė ulyčios.

Ten reiks mums eiti, reiks mums stovėti, 
Sallis ir badas reiks mums kentėti.

Pasilsėlis mūsų — strielbelė prie šalies, 
Užklojėlis mūsų — šinelis ant pečių.

352



Kai mus sustatė ant mūšio varyti, 
Graudžiai su triūboms pradėjo triūbyti.

Po turkaus kojų žalia veja vyto,
O mūsų broliai kaip migla krito.

*376

DĖKUI TĖVUI IR MOTINAI

Dėkui tėvui ir motinai, 
Kad mus mažus užaugino, 
Ok liuli, da liuli,
Kad mus mažus užaugino,
Kad mus mažus užaugino, 
Nendrių lopšy užliūliavo, 
Ok liuli, da liuli,
Nendrių lopšy užliūliavo,
Nendrių lopšy užliūliavo, 
Obuolėliu užbovino,
Ok liuli, da liuli, 
Obuolėliu užbovino,

Obuolėliu užbovino,
Ant rankelių užnešiojo, 
Ok liuli, da liuli,
Ant rankelių užnešiojo.

Tik nedėkui tam staršinai, 
Kad mus jaunus išjovino, 
Ok liuli, da liuli,
Kad mus jaunus išjovino,

Kad mus jaunus išjovino,
Į mašiną įsodino,
Ok liuli, da liuli,
Į mašiną įsodino.

Mes, mašinoj sėdėdami, 
Per langelį žiūrėdami,
Ok liuli, da liuli,
Per langelį žiūrėdami:
Aukšti kalnai ir girelės, 
Tiktai ne mūsų šalelės,
Ok liuli, da liuli,
Tiktai ne mūsų šalelės.
Nuvažiavom prijomėlin — 
Traukė mumi numerėlį, 
Ok liuli, da liuli,
Traukė mumi numerėlį.

Kerpa mumi čiuprynėlę, 
Maino mumi mundierėlį, 
Ok liuli, da liuli,
Maino mumi mundierėlį.

Davė kitą kepurėlę,
Liepė joti vajavoti,
Ok liuli, da liuli,
Liepė joti vajavoti.

— Jokit jokit, nebijokit 
Ir su turkais vajavokit, 
Ok liuli, da liuli,
Ir su turkais vajavokit.
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Turkų vaiskų išguldykit, 
Karalystę atimdykit,
Ok liuli, da liuli, 
Karalystę atimdykit.

Kirto brolius kaip šienelį, 
Byzgė kulkos kaip bitelės, 
Ok liuli, da liuli,
Byzgė kulkos kaip bitelės,

Krinta galvos kaip miglelės, 
Bėga kraujas kaip upelės, 
Ok liuli, da liuli,
Bėga kraujas kaip upelės.

*377

UŽBLŪDIJO JAUNAS KAZOKĖLIS

Užblūdijo jaunas kazokėlis, 
Užblūdijo jaunas kazokėlis,

Priblūdijo į jauną mergelę, 
Priblūdijo į jauną mergelę.

— Mergiotėle, leiskis naktigultan, 
Mergiotėle, leiskis naktigultan.

— Aš ir leisčiaus, aš ir rada būčia, 
Aš ir leisčiaus, aš ir rada būčia, —

Bijau savo tikrojo tėvelio,
Bijau savo tikrojo tėvelio.

— Kepurėlė stalelio neperlauš, 
Kepurėlė stalelio neperlauš,

E mundierius vagelio nenulauš,
E mundierius vagelio nenulauš,

E šoblelė kampo neprastovės,
E šoblelė kampo neprastovės,
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Aš pats jaunas ložios neperlaušiu, 
Aš pats jaunas ložios neperlaušiu.

Mergiotėle, kelki anksti rytą, 
Mergiotėle, kelki anksti rytą,

Kad gaideliai ore negiedotų,
Kad gaideliai ore negiedotų,

Kad turkeliai vąisko neužstotų, 
Kad turkeliai vaisko neužstotų.

— Kelkis kelkis, jaunas kazokėli, 
Kelkis kelkis, jaunas kazokėli:

Seniai seniai ore gaidžiai gieda, 
Seniai seniai ore gaidžiai gieda.

— Mergiotėle, negerai mylėjai, 
Mergiotėle, negerai mylėjai, —

Manęs jauno anksti neprikėlei, 
Manęs jauno anksti neprikėlei.

Jau turkeliai vaiską užustojo, 
Jau turkeliai vaiską užustojo.



Dainos
apie Rusijos — 
Japonijos karą
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KAM TU SPROGSTI, ĄŽUOLĖLI

— Kam tu sprogsti, ąžuolėli, — 
Bus šiąnakt šalnelė.
— Aš šalnelės nesbijosiu,
Per naktį išsprogsiu.

— Kelkis kelkis, bernužėli, 
Nusiprausk burnelę,
Ba jau pašauks tave jauną 
Ant sunkios vainelės.

— Aš paskėlęs nusiprausiu 
Ir nusišluostysiu,
Einant tėvui ir motulei 
Širdį sugraudysiu.

Ašarom laistysiu kelią,
Kad jis nedulkėtų,
Kad tėvuliui ir motulei 
Širdį neskaudėtų.

Nors ašarom laisčiau kelią,
Vis kelias dulkėjo,
Nors raminau motinėlę,
Dar ji gailiau verkė.
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SPROKI SPROKI, ĄŽUOLĖLI

— Sproki sproki, ąžuolėli, — 
Šiąnakt šals šalnelė.
— Aš šalnelės neatbosiu,
Per naktį išsprogsiu.

— Kelkis kelkis, bernužėli, 
Prausk baltai burnelę —
Jau užrašė tave jauną 
Joti į vainelę.

— Atsikelsiu anksti rytą 
Ir apsirėdysiu,
Eidams tėvui motinėlei 
Širdį sugraudysiu.

Palaistykit vynu kelią,
Kad jis nedulkėtų,
Drauskit seną motinėlę,
Kad gailiai neverktų.

Kai palaistė vynu kelią,
Dar labiau dulkėjo,
O juo draudė motinėlę,
Tuo ji gailiau verkė.

Ir sustatė vieną rėdą 
Mūs jaunų brolelių,
Ir sustatė antrą rėdą 
Juodų armotėlių.

Ir surinko, ir sustatė,
Brolelių sugaudė.
O japonus Mandžiūrijoj 
Kaip šunis iššaudė.

Guli kūnai nelaidoti,
Nėra kam kavoti.
Paukščiai lesa, žvėrys neša, 
Bala kraujo teka.

Vai tu, sakai sakalėli,
Tu, drabnas paukšteli,
Parnešk parnešk mano kaulus 
Į Lietuvos šalį.

Parnešk senai motinėlei 
Nors kraujo lašelį,
O senajam tėtušėliui —
Nors plaukų pluoštelį.

O jauniausiai seserėlei — 
Nuo piršto žiedelį,
O mylimai panytėlei — 
Nors meilų žodelį.
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NUO BANDZIŪRIJOS ŠALELĖS

Nuo Bandžiūrijos šalelės 
Kulkos zviRibia kaip bitelės, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Kulkos zvimbia kaip bitelės.

Su japonu didi vaina, 
Strošnos ugnys tenai eina, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Strošnos ugnys tenai eina.

Kad matytų motinėlės,
Oi, skaudėtų joms širdelės, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Oi, skaudėtų joms širdelės.

Kai numiršta, pakavo j a, 
Daugel paukščiai išnešioja, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Daugel paukščiai išnešioja. *

Iškas duobę jie be mieros 
Ir kavoj a visos vieros,
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Ir kavoj a visos vieros.

Keli metai jau praėjo,
Mūsų broliai nebatėjo,
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Mūsų broliai nebatėjo.

Mes, sesutės, ir atminkim, 
Savo brolių neužmirškim,
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Savo brolių neužmirškim.

Pastatykim jiems paminklą 
Ir nupinkim jiems vainiką, 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Ir nupinkim jiems vainiką.

*381

IŠŠAUKĖ BROLIUS

Iššaukė brolius 
Ant didžios vainos, 
Paliekt močiutės 
Ant didžio vargo, 
Paliekt močiutės 
Ant didžio vargo.

Iš visų pusių 
Armotos griovė, 
Močiutės širdį 
Kaip peiliu piovė, 
Močiutės širdį 
Kaip peiliu piovė.
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Parein gromata 
Raudonu kryžium,
O mes, vargdieniai, 
Nebesugrįšme,
O mes, vargdieniai, 
Nebesugrįšme.

Kada japonas 
Viršum užbėgo, 
Iškirto visus 
Kaip dirvoj pėdus, 
Iškirto visus 
Kaip dirvoj pėdus.

Kruvinos šoblės 
Rankose svyra,
Tai mūsų galvos 
Kaip lapai byra,
Tai mūsų galvos 
Kaip lapai byra.

Nereikia grabo 
Nė duobės kasti, 
Kurio koks kūnas, 
Negal suprasti, 
Kurio koks kūnas, 
Negal suprasti.

Vertė į Šančius 
Kaip gyvulėlius, 
Arkliais užmynė 
Mūsų kaulelius, 
Arkliais užmynė 
Mūsų kaulelius.

Lietuvoj kapus 
Lanko tėveliai,
Ant mūsų kapo 
Netlek paukšteliai, 
Ant mūsų kapo 
Netlek paukšteliai.

Lietuvos kapus 
Žolėms sodina,
Ant mūsų kapo 
Žvėrys maitinas, 
Ant mūsų kapo 
Žvėrys maitinas.

O jūs, seselės 
Lietuvos pusėj,
Jūs pasimelskit 
Už mūsų dūšias, 
Jūs pasimelskit 
Už mūsų dūšias.
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Pirmojo pasaulinio 
karo dainos
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KETURIOLKTAIS METAIS

Keturiolktais metais 
Karas prasidėjo,
Per Lietuvos šalį 
Daug kareivių ėjo, 
Per Lietuvos šalį 
Daug kareivių ėjo.

Kariauti kariavo 
Dėl tėvynės savo,
Tik neužkariavo 
Sau lentos ant grabo, 
Tik neužkariavo 
Sau lentos ant grabo.

Ant kareivio kapo 
Klevelis žaliavo,
O jo viršūnėlėj 
Gegutė kukavo,
O jo viršūnėlėj 
Gegutė kukavo.

Ne tenai gegutė, 
Ne tenai raiboji, 
Tik sena močiutė 
Sūnelio raudojo, 
Tik sena močiutė 
Sūnelio raudojo.

Cit, neverk, močiute, 
Ant šaltų kapelių — 
Vis tiek neprikelsi 
Mylimo sūnelio,
Vis tiek neprikelsi 
Mylimo sūnelio.
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PER 2ALIĄ GIRELĘ

Per žalią girelę 
Saulutė tekėjo,
Lygiais keliais vieškelėliais 
Daug brolelių ėjo.

Liūdnas dainas dainuodami,
Į vakarus traukė,
Kur smertis ir pražuvimas 
Jų, vargdienių, laukė.

Stov žirgeliai pabalnoti 
Mūsų brolužėliams 
Ir kardeliai išaštryti 
Kirst priešų galvelėms.

Iš klėtelės išeidamas,
Gailiai raudodamas,
Savo mielai mergužėlei 
Sudiev sakydamas:

— Te, tau šitas aukso žiedas. 
Bus jis atminimui,
Jei nežūsiu šitoj kovoj,
Neiki už bernelio.

Jeigu žūsiu šitoj kovoj,
Eiki už bernelio 
Ir padėki aukso žiedą 
Ant mano kapelio.

— Bernužėli dobilėli, 
Negraudink širdelės, 
Nepadėsiu aukso žiedo 
Ant tavo kapelio.

361



384

TRŪKSTA ŽODŽIŲ APSAKYTI

Trūksta žodžių apsakyti,
Linksta plunksna aprašyti 
Apie karės baisenybes, 
Suspaudimus ir sunkybes.

Tad gal seksis apdainuoti,
Su varguoliais padejuoti,
Kurie karės kančias mato 
Ir su joms jau apsiprato.

Dvidešimto amžiaus pradžioj,— 
Tegul ji tenai kur skradžiai, — 
Didis triukšmas pasidarė, 
Prasidėjo baisi karė.

Austrai, vengrai, serbai, prūsai, 
Belgai, anglai ir prancūzai, 
Rusai, turkai ir vokiečiai,
Ir galingi japoniečiai, —

Visos Europos valstijos,
Didžios mažos viešpatijos 
Prasidėjo muštis baisiai, —
Oi, kaip kartūs karės vaisiai!

Lyg perkūnas subildėjo, 
Kariuomenę šaukt pradėjo, 
Vyrus, žirgus greitai rinko, 
Vienus rėdo, kitus kinko.

Visiems ginklus apdalino,
O kur veža — nieks nežino,
Gal priseis vargų patirti,
Gal reikės svetur numirti.
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Kiek tai verksmo motinėlėms, 
Kiek ašarų'mergužėlėms,— 
Vienų išeina sūneliai,
O kitų — jauni berneliai.

Lieka vaikai nuo tėvelių,
Liekas sesers nuo brolelių, 
Skirias žmonos nuo savųjų,
Savo vyrų mylimųjų.

Kiek tai širdžių suspaudimo 
Prie tokio atsiskyrimo, —
Gal per amžius amžinųjų 
Nematys vieni antrųjų.

Prūsai Lietuvon įlindo,
Turtus plėšia, žemę mindo,
Juos ten siunčia karaliukas, 
Vokietijos kaizeriukas.

Jie nor žemės plotus gauti,
Nor Europą užkariauti,
Nor gyventi iš plėšimo,
Turtus krauti iš skriaudimo.

Jie Lietuvą nor terioti, 
Lietuvaites subiauroti,
Žmones engti, kraują lieti,
Savo tikslą nor pasiekti.

Tad mūs broliai — vyrai narsūs, 
Iš senovės karėj garsūs,
Baisių vokiečių nebijo,
Iš Lietuvos juos išvijo.

Ten, kur teka Nemunėlis,
Bėga sraunus vandenėlis,
Ten baisiausia kova buvo,
Daug ten vokiečių pražuvo.
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Baubė armotų bildėjims,
Spengė įrankių žvangėjims, 
Kraujas liejos, kūnai virto,
Juos kaip dalgis žolę kirto.

Lėkė bombos kuo aukščiausiai, 
Krito, plyšo kuo plačiausiai,
Ir žmonių iš visų pusių 
Buvo prikritę kaip musių.

Žemė nuo kraujo pašlapo, 
Nemunėlis rausvas tapo,
Nešdams šimtus sužeistųjų,
Ten vokiečių užmuštųjų.

Kulkoms šaudės, pikėms smaigės, 
Kol kruvina kova baigės.
Prūsai tapo pergalėti 
Ir su kulkoms palydėti.

Apie karą daug dainuočiau, 
Baisenybių išskaitliuočiau,
Kad man dvasią nebespaustų, 
Širdis skausmo nebejaustų.
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O mes, lietuviai, nepastebėjom, 
Kada saulutė liūdna tekėjo,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Kada saulutė liūdna tekėjo.

Kada saulutė liūdna tekėjo,
Tad su vokiečiais karą pradėjo, 
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Tad su vokiečiais karą pradėjo.

Tada vokiečiai pradėjo joti, 
Pradėjo žmonės graudžiai raudoti, 
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Pradėjo žmonės graudžiai raudoti.

Bėgo iš namų, kur kas galėjo, 
Vokiečių matyt nieks nenorėjo, 
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Vokiečių matyt nieks nenorėjo.

Išbėgę iš namų, vargsta dejuoja, 
Badu alpdami, jie taip rokuoja, 
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Badu alpdami, jie taip rokuoja:

Ai tu, Lietuva, žemele mūsų,
Tave aplanko kareiviai prūsų,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Tave aplanko kareiviai prūsų.

Ai jūs, kareiviai, sargai Lietuvos, 
Mūsų žemelėj daugel pražuvo,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Mūsų žemelėj daugel pražuvo.

O MES, LIETUVIAI, NEPASTEBĖJOM
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Joniškio bažnyčia labai liūdna buvo, 
Kad į vokiečių rankas pakliuvo,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų,
Kad į vokiečių rankas pakliuvo.

Iš Joniškio šovė — žemė drebėjo, 
Mintaujos miestas griūti pradėjo,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Mintaujos miestas griūti pradėjo.

Kiek ant šašiejaus yra kryželių,
Tiek prikavotų motinos sūnelių,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų,
Tiek prikavotų motinos sūnelių.

Ai jūs, tėveliai, kur mus auginot, 
Lopšelį supot, verkiančius raminot, 
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Lopšelį supot, verkiančius raminot.

O dabar nežinot, kur pakavoti,
Šalia karo lauko žemelėms apkloti, 
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų,
Šalia karo lauko žemelėms apkloti.

Pareis laiškelis karišku kryžium,
O mes, vargdieniai, nebesugrįšim,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų,
O mes, vargdieniai, nebesugrįšim.

Po juoda žemele mes atsilsėsim, 
Kruvinos karės neberegėsim,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų, 
Kruvinos karės neberegėsim.

O jūs, tėveliai ir motinėlės,
Liekit mūsų kapą su ašarėlėm,
Oi, liūdna liūdna širdelė mūsų,
Liekit mūsų kapą su ašarėlėm.
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ŠĮMET ROŽĖ ERŠKĖTINĖ PAS MUS PRAŽYDĖJO

Šįmet rožė erškėtinė pas mus pražydėjo,
Dievas žmones labai didžiais vargais numylėjo — 
Susirėmė šio pasaulio galiūnai didžiausi 
Ir išstatė viens prieš kitą karę kuo baisiausią.

Lietuvoje apie karę daugel prikalbėjo,
Trečias metas pas mus karas didis prasidėjo.
Kaip bematant mūs šalelė ašaroms pasklido,
Tada nelaimingą tiesą mes visi išvydom.

Kol vokiečių mes nematėm, rodės, neteisybė,
O dabar jau pasirodė šio karo baisybė.
Dunda dreba mūs žemelė iš visų šalelių,
Liejas kraujas mūs brolelių ir guldo galveles.

Garsiai eina padangėmis ūždamos granatos,
Kad net ore drabni paukščiai neranda sau vietos, 
Kur tik trūksta, ten suardo budinką stipriausią,
Kur tik puola, ten padaro stebuklą didžiausią.

O žmoneliai vargdienėliai sau vietos neranda, 
Budinkuose ir skiepuose — visur juos suranda. 
Dievas erškėtine rykšte mus visus užkirto,
Visi džiaugsmai ir linksmybės ašaroms pavirto.

Kai ištiko didis triukšmas ir didis vargelis,
Tada į visas šaleles iškriko žmonelės,
Nežino vaikai tėvelių nė tėvai vaikelių,
O nei broliai seserėlių, nei sesės brolelių.

Vai Lietuva mūsų brangi, ko gi tu sulaukei:
Visus vargus ir nelaimes ant savęs sutraukei. 
Šventas raštas išsipildė, ką žmonės kalbėjo, 
Žmonės numirusiam žmogui duobės pavydėjo.
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Penkiasdešimtį metelių praleidom gerųjų,
O dabar mes susilaukėm šių nelaimingųjų.
Vieni verkia, palikdami senuosius tėvelius,
Antri — savo jaunas žmonas ir mažus vaikelius.

Vienus bėdos prikankino, rodos, jie įmato,
Kiek be laiko daug išvaro į žemelę šaltą.
Neveš mane į bažnyčią, negrajys vargonais 
Ir neverks seni tėveliai šalia mano grabo.

Neraudosi šalia manęs, senoji močiute,
Nei, ant karsto pasirėmus, jaunoji sesute.
Ten užkas mane užmušę vokiečiai pagonai 
Ir apmindžios mano kapą jų arkliai, ne žmonės.

Sudiev sudiev tu, Lietuva, čia gyvent neduoda, 
Išdegino miestus, kaimus — tik žemelė juoda. 
Puolu po kojų motinos, mylimo tėvelio,
Tegu mane palaimina ant amžino kelio.

Nelaiminga ta dienelė ir ta valandėlė,
Kada pagimdė ant svieto mane motinėlė.
Kęski kęski, vargdienėli, tu būsi laimingas, — 
Už kantrybę tavęs laukia vainikas garbingas.

Jūs vierykit, mieli broleliai, čia nepramanyta,— 
Nuo pat pradžių karo didžio tiesa išrašyta.
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Broliai lietuviai, ant mūsų nepykit,
Ką mes rašysme, noriai klausykit.

Mūsų tėvynė, brangi Lietuva,
Po niemčių valdžia dabar pakliuvo.

Liūdna dėl mūsų ši vasarėlė,
Kaipo rūstinga vaikams motinėlė.

Šaudė armotos, degė ulyčios,
Neliko varpų visos bažnyčios.

Tylėjo varpai, negrojo vargonai,
Buvo nuliūdę žmonės ir ponai.

Ėjo bažnyčion visi po vieną 
Ir nežinojo, kas yr do diena.

Sveikin viens kitą labai nuliūdę,
Ėjo prie darbo labai apsnūdę.

Vakarų šone degti pradėjo, —
Žmonės nuleidę rankas stovėjo.

Granatos trūksta, net žemė dreba,
Tuoj aus mes visi labiau nustebom.

Rusų kazokai mumi paliko,
Tuojau germanai plačiai apniko:

Prijojo dvarai, pilnos ulyčios,
Arkliai stovėjo kaimuos ir gryčios.

Kareiviai visa — javus ar šieną,
Viską sumynė beveik kiekvieno.

Eina per gryčias, viską krovoj a,
Vaikeliai verkia, motinos bijo.

BROLIAI LIETUVIAI, ANT MŪSŲ NEPYKIT
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Vaikeliai šaukė: tėveliai musų!
O tie jau guli nuo kulkų prūsų.

Grūdos ant Dvinsko kaip didis šturmas, 
Ant mūsų laukų liko tik purvas.

Tenai juos rusai labai užstojo,
Didžią daugybę niemčių priklojo.

Katrie dar grįžo, pas mus gyveno,
Ką tik pamatė, viską gabeno:

Kas tik pakliuvo, — javus ar šieną, 
Vištas, kiaušinius, sviestą ir pieną.

Ėjo per gurbus jie kožną dieną,
Palieka tiktai karvelę vieną.

Ateina žiema, žmonės dejuoja,
Neturi malkų, nėr kuom važiuoja.

Padarė vargus neišsakytus,
Paėmė arklius ir pakinkytus.

Prispaudė mumis didelis vargas, 
Nebepažįstam, kas do četvergas.

O kur tie laikai jau pasidėjo,
Arkliai, pakinkiai, kurie žvangėjo,

Šilkinės skaros, juodi žiponai, — 
Nebenešioja dabar ir ponai.

Kiti jau sakė, kad dievo nesą,
Valgė pėtnyčioj sviestą ir mėsą.

Dabar atėjo tokios dienelės,
Dievuliau, kad nors būtų duonelės.
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JUS, LIETUVIAI BROLIAI

Jūs, lietuviai broliai, 
Ko gi taip nuliūdę? 
Kenčiate nelaisvę, 
Vilties nepražudę.

Gyvulius išpiovė, 
Turtus išnaikino, 
Medelius iškirto, 
Kurie mus ramino.

Nereikia drebėti 
Prieš kaizerį prūsų, 
Reik stipriai tikėti, 
Kad neįveiks mūsų!

Mes, akis pastatę, 
Žiūrime į prūsą,
Bet mūs širdys tiki 
Pamatyti rusą.

Mažąsias tauteles 
Norėjo praryti, 
Paskui visą jėgą 
Prieš rusus statyti.

Dainelės nemiela,
Nieks jų nedainuoja, — 
Lietuva apmirus, 
Kiekvienas dejuoja.

Tas pasaulio tigras, 
Tas kaizeris prūsų, 
Norėjo atimti 
Jis žemę iš rusų.

Nėr laisvės nė lašo, 
Tik ūkai migloti, 
Nelaimingų brolių 
Laukai prilaidoti.

Kaip koksai tironas 
Lietuvą užpuolė, 
Degino ir plėšė,
Kas tik jam papuolė.

Jiems geriau numirus 
Žemelėj gulėti,
Nekaip vergu būti 
Ir badą kentėti.
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ATĖJO VOKIETIS PER MŪSŲ LAUKUS

Atėjo vokietis per mūsų laukus, 
Išmindė mūs javus, iškirto miškus. 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Tai verkė Lietuva vokiečių rankoj.

Vokietis kaip vilkas lietuvius gaudė, 
Kankino be duonos, į darbą varė. 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Tai verkė Lietuva vokiečių rankoj.

Paleido žandarus kaip kokius šunis 
Lakstyti po kaimus, po mūsų šalis. 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Tai verkė Lietuva vokiečių rankoj.

Nuo kaimo į kaimą kaip šunys lakstė, 
Ant kelio sutikę, paso vis klausė. 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Tai verkė Lietuva vokiečių rankoj.

Be paso atradę, vienus štrapavojo,
O kitus bizūnais smarkiai kotavojo. 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Tai verkė Lietuva vokiečių rankoj.
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ATĖJO GERMANAI

Atėjo germanai 
Per mūsų laukus, 
Suvalgė germanai 
Sviestą ir taukus.

Atjojo germanai 
Per mūsų upes, 
Suvalgė germanai 
Šunis ir kates.
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NAUJI SVEČIAI JAU PAS MUMIS

Nauji svečiai jau pas mumis 
Lankytis pradėjo 
Ir vokiečių stiprią valdžią 
Ant mūsų uždėjo.

Baudė žmones ir gąsdino,
Kad anų klausytų 
Ir jų visus paliepimus 
Greitai išpildytų.

Jų kalbos negal suprasti,
Jie per nosis knerkia, —
Ir už šunį reik mokėti 
Šešiolika markių.

Ir, ant turgaus nuvažiavus, 
Neramu stovėti:
Prisistato tuoj žandaras,
Prašo sumokėti.

Vokiečių smailus pakaušis,
Negal greitai joti —
Šalia kelių medžių šakas 
Liepė iškapoti.

Jie po tūkstantį kiaušinių 
Iš karto išgertų.
Liepė šulnius užtaisyti,
Kad nepasinertų.
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SMCTNA YRA MŪSŲ ŠIRDIS

Smūtna yra mūsų širdis 
Kiekvieną adyną,
Kada mūsų jaunuomenę 
Varo į Berlyną,
Kada mūsų jaunuomenę 
Varo į Berlyną.

Tikrą tiesą sakau jumis, 
Čia ne kokios tyčios, — 
Gal priseiti šlavinėti 
Berlyno ulyčias,
Gal priseiti šlavinėti 
Berlyno ulyčias.

Kokią laimę į Lietuvą 
Atėję padarė, —
Mūsų laukai stov nearti — 
Kelius taisyt varė,
Mūsų laukai stov nearti — 
Kelius taisyt varė.

Vokiečių smailūs pakaušiai, 
Negal greitai joti —
Šalia kelių medžių šakas 
Liepė nukapoti,
Šalia kelių medžių šakas 
Liepė nukapoti.

Liepė tvoras nukapoti 
Ir griovius iškasti,
Plūgavoti ir akėti,
Ir žvyru apvežti,
Plūgavoti ir akėti,
Ir žvyru apvežti.

Kad ir šimtą jie kiaušinių 
Kur radę, išgertų.
Liepė šulnius uždaryti,
Kad kas neprigertų,
Liepė šulnius uždaryti,
Kad kas neprigertų.
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KELKIS, BERNELI, ANKSTI RYTELĮ

— Kelkis, berneli, anksti rytelį, — 
Ar tau nerūpi tolimas kelias,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
Ar tau nerūpi tolimas kelias,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
Ar tau nerūpi tolimas kelias?

— Oi, rūpi rūpi tolimas kelias, 
Jaučia širdelė, kad bus vargelio,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Jaučia širdelė, kad bus vargelio,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Jaučia širdelė, kad bus vargelio.

— Balnok, broleli, bėrą žirgelį, 
Uždėk, tėveli, tymo balnelį,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Uždėk, tėveli, tymo balnelį,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Uždėk, tėveli, tymo balnelį!

Lydėk, panele, lig kiemo vartų, 
Ramink širdelę, kad taip neverktų, 
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Ramink širdelę, kad taip neverktų, 
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Ramink širdelę, kad taip neverktų.
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Lydėk, panele, lig vieškelėlio.
O aš išjosiu į karužėlį,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
O aš išjosiu į karužėlį,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
O aš išjosiu į karužėlį.
Sudiev, panele, duok baltą ranką,
O aš išjosiu Vilniaus vaduoti,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
O aš išjosiu Vilniaus vaduoti,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
O aš išjosiu Vilniaus vaduoti.
Kai mes su lenkais karan važiavom, 
Tėvui motinai rankas bučiavom,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Tėvui motinai rankas bučiavom,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Tėvui motinai rankas bučiavom.
Užaugs medeliai, mano sodinti, 
Užžels takeliai, mano išminti,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Užžels takeliai, mano išminti,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Užžels takeliai, mano išminti.
Laksto žirgelis be kareivėlio,
Guli kareivis be kepurėlės,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
Guli kareivis be kepurėlės,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
Guli kareivis be kepurėlės.
Tėvas motina nieko nežino,
Kad jų sūnelis krauju patvino,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
Kad jų sūnelis krauju patvino,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano,
Kad jų sūnelis krauju patvino.
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O kad ateitų ir pamatytų,
Plyštų širdelė, neišlaikytų,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Plyštų širdelė, neišlaikytų,
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Plyštų širdelė, neišlaikytų.

Iškasė duobę be jokios mieros, 
Suguldė brolelius visokios vieros, 
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Suguldė brolelius visokios vieros, 
Oi, liūdna liūdna širdelei mano, 
Suguldė brolelius visokios vieros.
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NARSUS MŪSŲ VADAS

Narsus mūsų vadas 
Veda mus kovon,
Daugel mūs paguldė 
Žemėn mylimon.
Girios kalneliai, sveikiname jus, — 
Ruoškite drąsuoliam tinkamus kapus.

Priešo mes nebijom,
Nebaisi mirtis,
Kariui daug meilesnė 
Yr garbė šalies.
Girios kalneliai, sveikiname jus, — 
Ruoškite drąsuoliam tinkamus kapus.

Čia sena močiutė 
Mūs neapraudos,
Tik raiba gegutė 
Rytais užkukuos.
Girios kalneliai, sveikiname jus, — 
Ruoškite drąsuoliam tinkamus kapus.
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Šimtametės pušys 
Čia mus apraudos,
Siūbuojant jas vėjui,
Mums dainas dainuos.
Girios kalneliai, sveikiname jus, — 
Ruoškite drąsuoliam tinkamus kapus.

Čia rasa mums krenta 
Nuo pušų senų,
Neraudok, motule,
Mums gyvent ramu.
Girios kalneliai, sveikiname jus, — 
Ruoškite drąsuoliam tinkamus kapus.

Oi neverk, mergele,
Žuvusio kovoj —
Man ramu miegoti 
Žemėj mylimoj.
Girios kalneliai, sveikiname jus, — 
Ruoškite drąsuoliam tinkamus kapus.

O kai aš užaugsiu, 
Tai narsiai kovosiu, 
Gedimino pily 
Vėliavą iškelsiu, 
Gedimino pily 
Vėliavą iškelsiu.

*393

VAI ŽIRGE ŽIRGELI

Vai žirge žirgeli, 
Žirge juodbėrėli, 
Kam suki galvelę 
Į dulkėtą kelią, 
Kam suki galvelę 
Į dulkėtą kelią.

Šis kelias į Vilnių,
Pilį Gedimino, —
Ten, kur mūsų broliai 
Žuvo už tėvynę,
Ten, kur mūsų broliai 
Žuvo už tėvynę.
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BAJORĖLĮ BAJORĖLĮ

396

Bajorėli bajorėli! Bajorėlio 
Baltos rankos — juoda duona.

Bajorėli bajorėli! Bajorėlio 
Aukšti svirnai — tušti aruodai.

Bajorėli bajorėli! Bajorėlio 
Aukšti žardai — tušti tarpai.

Bajorėli bajorėli! Bajorėlio 
Juodi kurtai — ne jauteliai.

Bajorėli bajorėli! Bajorėlio 
Šviesi šoblė — ne dalgelis.

Mužikėli mužikėli! Mužikėlio 
Juodos rankos — balta duona.

Mužikėli mužikėli! Mužikėlio 
Žemi svirnai — pilni aruodai.

Mužikėli mužikėli! Mužikėlio 
Žemi žardai — pilni tarpai.

Mužikėli mužikėli! Mužikėlio 
Juodi jaučiai — ne kurteliai.
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BAJORĖLIO KLĖTIS

Bajorėlio klėtis, 
Letuto,

Mužikėlio klėtis, 
Letuto,

Kalne pastatyta, 
Letuto.

Slėny pastatyta, 
Letuto.

Toje klėtelėje, 
Letuto,

Toje klėtelėje, 
Letuto,

Trys yr aruodėliai, 
Letuto.

Trys yr aruodėliai, 
Letuto.

Vienam aruodėly, 
Letuto,

Vienam aruodėly, 
Letuto,

Šoblė palaikėlė, 
Letuto.

Vis rugelių pilna, 
Letuto.

Kitam aruodėly, 
Letuto,

Kitam aruodėly, 
Letuto,

Balnas palaikėlis, 
Letuto.

Vis kvietelių pilna, 
Letuto.

Trečiam aruodėly, 
Letuto,

Trečiam aruodėly, 
Letuto,

Čebatpalaikėlis,
Letuto.

Vis mieželių pilna, 
Letuto.
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SĖJOS PANOS, DOBILIO

Sėjos panos, dobilio,
Sesutės panelės, dobilio, 
Netekėkit už bajoro, dobilio!

Aš nemokėsiu, dobilio, 
Šoblelės šveisti, dobilio.

Aš nemokėsiu, dobilio, 
Pentinų šveisti, dobilio.

Duok man, tėvuli, dobilio, 
Kur už biedniausio, dobilio, 
Kur galvijus gano, dobilio!

Ašei mokėsiu, dobilio, 
Laukan išvaryti, dobilio.

Ašei mokėsiu, dobilio,
Toli palydėti, dobilio.

Aš jo klausysiu, dobilio, 
Aš pasitiksiu, dobilio.

Aš kojeles nuausiu, dobilio, 
Autelius išskalbsiu, dobilio. *

*399

KIENO GAIDELIAI MARGI

— Kieno gaideliai margi, 
Gaideliai per naktelę ryliavo, 
Gaideliai per naktelę ryliavo?

— Tėvo gaideliai margi, 
Gaideliai per naktelę ryliavo, 
Gaideliai per naktelę ryliavo.

Tėvo sūnelis jaunas,
Sūnelis į dvarą keliavo, 
Sūnelis į dvarą keliavo.

— Kieno gaideliai juodi, 
Gaideliai per naktelę tylėjo, 
Gaideliai per naktelę tylėjo?

— Pono gaideliai juodi, 
Gaideliai per naktelę tylėjo, 
Gaideliai per naktelę tylėjo.

Pono sūneliai jauni,
Sūneliai per naktelę gulėjo, 
Sūneliai per naktelę gulėjo.
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IŠVAŽIAU TĖVELIS

Išvažiau tėvelis — Nekinkyk žirgelio —
Į žalią girelę, Tau duosiu šimtelį,
Išvažiau tėvelis Nekinkyk žirgelio —
Į žalią girelę, Tau duosiu šimtelį
Kirs girios medelį, Už girios medelį,
Žalią ąžuolėlį, Žalią ąžuolėlį,
Žalią ąžuolėlį. Žalią ąžuolėlį.

Ateina strielčiukas, — Neimsiu šimtelio
Girios valdžiauninkas, Anei pusantrojo,
Ateina strielčiukas, Neimsiu šimtelio
Girios valdžiauninkas, Anei pusantrojo,
Iškinko žirgelį Žadėki dukrelę
Už girios medelį, Už girios medelį,
Žalią ąžuolėlį. Žalią ąžuolėlį.

— Tau mano dukrelė
Per puiki mergelė, 
Tau mano dukrelė 
Per puiki mergelė, — 
Po sodą vaikščioja, 
Uogeles rankioja, 
Uogeles rankioja.
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KAS TEN BUVO, KAS DEJAVO

Kas ten buvo, kas dejavo 
Be saulutės vakare?
Tai varguoliai ten dejavo, 
Prispausti ponų dvare.

Susikūrė jie ugnelę,
Šaltį, badą kęsdami, 
Kramto duonos jie plutelę, 
Šaltinėly merkdami.

— Saulužėle motinėle,
Ko taip ilgai užtrukai?
— Už kalnelių, už marelių 
Vargdienėlius raminau.

Saulužėlė vakarėlį 
Sėdo saulės ji valtin,
O iš ryto linksmutėlė 
Kyl kaip žaibas vis aukštyn.

*402

VARGELY BUVAU

Vargely buvau, 
Varge užaugau, 
Apverkti mano 
Visi takeliai, 
Apverkti mano 
Visi takeliai.

Ateina ponas 
Juodu žiponu, 
Išvarys į dvarą 
Ant nedėlėlės, 
Išvarys į dvarą 
Ant nedėlėlės.

Vargely buvau, 
Varge užaugau, 
Užkrito raselė 
Už kepurėlės, 
Užkrito raselė 
Už kepurėlės.
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403

ĖJAU KALNELIAIS

Ėjau kalneliais, 
Ėjau pakalnėlėms, 
Beeidams pamačiau 
Degučių dvarelį.

Degučių dvarelis — 
Amžins pragarėlis, 
Ten ir mano darbai, 
Nepabengti vargai.

Sutrynė pūsleles 
Ant baltų rankelių, 
Bėg man ašarėlės 
Per skaistų veidelį.

404

KUKŪ KUKŪ

Kukū kukū,
Tai mūsų ponas,
Tai didis pagonas 
Ir labai nedoras,

Kukū kukū,
Tai badu marina, 
Ant darbų išvaro, 
Kukū kukū.

405

GERKIT APLINKUI

Gerkit aplinkui, Baudžiauninkėlis
Duokit šaltyšiui, Purvabridėlis —
Nelenkit baudžiauninkėlio. Jis didis vargdienėlis.
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406

GERKIT APLINKUI

Gerkit aplinkui, 
Duokit šaltyšiui, 
Neužmirškit ir mane, 
Baudžiauninkėlį.

Baudžiauninkėlis — 
Purvabridėlis, 
Kulnužiu nudaužytas.

407

GERKIT PO VISĄ, LEISKIT APLINKUI

Gerkit po visą, leiskit aplinkui — 
Nemūčykit baudžiauninkėlių: 
Baudžiauninkėliai šešiadienėliai, 
Ant šalies kepurėlės.

Baudžiavą ėjo, botagų neėmė,
Palši jauteliai klausė.
Vai liūliai, kas ten liūliuoja? 
Baudžiauninkėliai šešiadienėliai 
Per nakteles liūliuoja.
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408

EI, ŠĮRYT ŠĮRYT TAIP ANKSTI KĖLIAUS

Ei, šįryt šįryt taip anksti kėliaus, 
Tankiai girneles traukiau,
Žalius rugelius maliau.

Ei, šįryt šįryt, šįryt rytelį 
Sunkiai girneles traukiau,
Nė burnužės neprausiau.

Aš nusiprausčiau baltai burnelę 
Sunkiuoju prakaitėliu, 
Graudžiosioms ašarėlėms.

Nusišluostyčiau savo burnelę 
Su rankos rankovėle,
Su rankos rankovuže.

Ei, eičiau laukan, pasiklausyčiau, 
Ar kukuoja gegelė,
Ar kukuoja raiboji?

— Ei tu, gegele, tu, raibuonėle, 
Ar dar toli meteliai
Mano, jaunos mergelės?

— Ei tu, mergele, tu, našlaitėle, 
Kodėl metelių lauki,
Mane, gegelę, klausi?

— Ei, pikta rūsti šeimininkėlė, 
Dėl to metelių laukiu,
Tave, gegelę, klausiu.
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— Ei tu, mergele, tu, našlaitėle, 
Dvylika savaitėlių 
Ligi tavo metelių.

Per savaitėlę po šilingėlį,
Tai tau metų algelė —
Baltų rankų darbelių.

409

VISAS MIŠKAS IŠLAPAVO

Visas miškas išlapavo, 
Ne visas žydėjo,
Visos sesės verpėjėlės, 
Ne visos audėjos.

Katros sesės pas tėvelį, 
Tai tos audėjėlės, 
Katros sesės našlaitėlės, 
Tai tos verpėjėlės.

Kas išmokė gegutėlę 
Girelėj kukuoti,
Tas išmokys našlaitėlę 
Rašteliu rašyti.

Išsimokė gegutėlė 
Nuo miško paukštelių, 
Pasimokins sesutėlė 
Nuo kitų seselių.

Gaspadoriai savo vaikus 
Labai žėlavoja,
O tuos biednus našlaitėlius 
Pėdais susekioja.

Ką beveiksit, gaspadoriai, 
Turtelius suskrovę, 
Biednuolėliam vargdienėliam 
Algeles nutraukę?
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410

AK TU, DIEVE VISAGALIS

Ak tu, dieve visagalis 
Iš aukštojo dangaus,
Ištrauk mane iš nevalios,
Iš Ulmerio dvaro!

Ten duonelė pasvarstyta, 
Vogoms atvožyta,
Ir bulbelės suskaitytos, 
Ašaroms laistytos.

Jau išblyško veidas mano, 
Nebėra skaistumo,
Jau pavyto širdis mano, 
Nebėra linksmumo.

Vienuoliktą einam gulti, 
Pirmą atsikeliam,
Akys merkias, širdis alpsta, 
Negal daturėti.

Išein ponia iš pakajaus, 
Praded darbo klausti, 
Nepazvalij mane jauną 
Valandą pasnausti.

411

AŠ ESU SIRATĖLĖ

Aš esu siratėlė, 
Svetimų paslūgėiė. 
Svetimas nesigaili 
Anksti rytelį kelti —
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Žalių rugelių malti, 
Palšų jautelių ginti, — 
Žiedelio akmenėlis, 
Aukselio milinėlis.

Sumaliau vieną rėtį, 
Sumaliau kitą rėtį, — 
Išeinu anta dvaro, 
Pažiūriu ant pažaro.

Antri gaideliai gieda, 
Išginiau palšus jaučius 
Į lankas, į žaliąsias,
Į upes, į srauniąsias.

Ėskit, jauteliai, ėskit 
Baltuosius dobilėlius, 
Baltieji dobilėliai —
Tai mano atdūsėliai.

Gerkit, jauteliai, gerkit 
Čystąjį vandenėlį, 
Čystasis vandenėlis — 
Tai mano ašarėlės.

Visų palši jauteliai 
Dar tvartely bauboja, 
O mano, siratėlės,
Po laukus priganyti,

Po laukus priganyti, 
Upelėj pagirdyti,
Ant dobilėlių guli 
Ir atrajėlį kramto.
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AS ESMI SIRATĖLĖ

412

Aš esmi siratėlė, 
Svetimų pastumdėlė. 
Kėlė mane, mergelę, 
Gaideliams negiedojus,

Gaideliams negiedojus, 
Aušrelei neišaušus, 
Siuntė mane, mergelę, 
Žalių rugelių malt.

Sumaliau žalius rugelius, 
Išginiau palšus jautelius, 
Atgėliau aš kojeles 
Po gailiąsias raseles.

Atgėliau aš kojeles 
Po gailiąsias raseles, 
Užgrubau aš rankeles 
Į šiaurųjį vėjelį.

Užgrubau aš rankeles 
Į šiaurųjį vėjelį, 
Apdraskiau aš veidelius 
Po tankiąsias šakeles. *

*413

KUKAU GEGUTĖLĖ

Kukau gegutėlė,
Per girią lėkdama, 
Verkė siratėlė,
Ant slūžbos eidama, 
Verkė siratėlė,
Ant slūžbos eidama.

Oi slūžba slūžbelė, 
Tai gardi duonelė, — 
Atriekė riekelę 
Kaip klevo lakštelį,
O ir dar paklausė:
— Ar visą suvalgei?

— Suvalgyt suvalgiau, 
Nė biškio neliko,
Kai kąsnelį kandau, 
Ašarėlės krito,
Kai kąsnelį kandau, 
Ašarėlės krito.

Motinėle mano, 
Širdužėle mano,
Turėjai vandenio 
Po stiklo langeliu, 
Turėjai vandenio 
Po stiklo langeliu.
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Reikėj mažiulėlę 
Mane nuskandinti, 
Nei ant didžių vargų 
Mane paauginti,
Nei ant didžių vargų 
Mane paauginti.

Tėvelis po žeme, 
Motinėlė sena, 
Vyriausias brolelis 
Karaliaus slūgelė, 
Vyriausias brolelis 
Karaliaus slūgelė.

*414

OI, EISIM EISIM

Oi, eisim eisim,
Čionai nebūsim, —
Čia ne mūsų nameliai.

Ilgiau pabūsiu,
Labiau sudžiūsiu,
Kaip nendrelė svyruosiu.

Čia juoda duona,
Nei tos neduoda, — 
Pavydi gaspadorius.

Svyruoj nendrelė 
Ant Nemunėlio,
Ant čysto vandenėlio.

Svyruok svyravus, 
Linguok lingavus, 
Nendrele, ant ežerėlio.

41$

KAI AS ĖJAU PER KLUONELĮ

Kai aš ėjau per kluonelį, 
Susitikau tijūnėlį.
Man tijūnas nė žodelio, — 
Pasiėmė kuoką,
Pamuše kojelę,
Subyrėjo kauleliai.
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*416

ANT SUOLELIO PLAKĖ

Ant suolelio plakė, 
Šunys kraują lakė, 
Vergija, vergija,
Šunys kraują lakė, 
Vergija, vergija,
Šunys kraują lakė.

Keiionėlėn varė, 
Niekas neužtarė, 
Vergija, vergija, 
Niekas neužtarė, 
Vergija, vergija, 
Niekas neužtarė.

417

OI MOTUŠE MOTUŠĖLE

Oi motuše motušėle,
Kam tu mane paauginai:
Ar ant sunkių vargelių,
Ar ant graudžių ašarėlių?

Buvo mesti į upelį,
Į gilųjį ežerėlį, —
Aš ten būčiau su žuvelėms, 
Su margosioms lydekėlėms.

Pikti ponai ir urėdai 
Neduod manei pailsėti. 
Leiskis, saule, tekėk, mėnuo, 
Duok man šventą vakarėlį!
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418

LEISKIS, SAULE SAULUŽĖLE

Leiskis, saule saulužėle, 
Duok man šventą vakarėlį, 
Duok man šventą vakarėlį

Susiskinti žalioms rūtoms, 
Nusipinti vainikėliui, 
Nusipint! vainikėliui!

Nusileido jau saulelė,
Davė šventą vakarėlį,
Davė šventą vakarėlį.

Išgrauš ponams ir pristovams, 
Mano šventas vakarėlis, 
Mano šventas vakarėlis!

Susiskyniau žalias rūtas, 
Nusipyniau vainikėlį, 
Nusipyniau vainikėlį!

418

OI DIEVULIAU, KĄ DARYSIU

Oi dievuliau, ką darysiu: Pikti ponai ir pristovai
Užein šaltas rudenėlis, Neleidž mumis pasilsėt

Užein šaltas rudenėlis, Neleidž mumis pasilsėt
Varys mumis į dvarą, Nei rankelių atpūtėt.

Varys mumis į dvarą, 
Statys mumis prie darbo.

Išgrauš ponams ir pristovams, 
Mus saulė leidž namolei!

4M

NEBIJAU PONO

Nebijau pono 
Nei ekonomo: 
Šešias dienas 
Atbuvau, 
Nedėlioję 
Namie jau!
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SAULĖ U2USĖDO

Saulė užusėdo,
Mėnuo užtekėjo,
Pikto pono žmonelės 
Namo ėjo.

Tijūnas — perkūnas, 
Urėdas — šėtonas,
Ir patsai ponulis —
Tas pats velnias.

Kad aš būčiau vėtra, — 
Siaustyčiau griaustyčiau, 
Tijūno galvelę 
Sudaužyčiau!

421

Per sietą kaulelius 
Išsijočiau,
Vėtrelė pelenėlius 
Išnešiotų!

422

ATEINA PONAS

Ateina ponas 
Kaip šėtonas,
O tijūnas 
Kaip perkūnas.

Aš tą poną 
Malte malčiau, 
O tijūną 
Grūste grūsčiau,
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423

SAULELĖ SĖDO, MĖNUO UŽTEKĖJO

Saulelė sėdo, mėnuo užtekėjo,
Pikto pono piemenėliai 
Laukan tebegano,
Pikto pono piemenėliai 
Laukan tebegano.

Ateina ponas kaip šėtonas,
O tijūnas kaip perkūnas,
O tas mūsų ponulis — patsai velnias, 
Lylio lyliūte, iji y!

424

GIEDOClA — NEMOKU
Giedočia — nemoku, 
Mokėčia — negiedu, — 
Nėra mano dainelių 
Kam klausyti.

Tijūnas — perkūnas, 
Urėdas — šėtonas,
O mūsų ponulis —
Tas pats biesas.

Tijūnui — kiaulytė, 
Urėdui — katytė,
O mūsų ponuliui — 
Telyčytė.

Tijūną nušausiu,
Urėdą pakarsiu,
O mūsų ponulį — 
Pakabinsiu.
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*425

VAKAR PAS PONĄ

Vakar pas poną, 
Šiandien pas poną,— 
Tegul ant pono 
Kvaraba užpuola.

426

PER LYGIUS LAUKUS

Per lygius laukus,
Per didžius miškus 
Su ponais arsma,
Su poniom akėsma, 
Su ponaičiukais 
Vagas vąrinėsma.

427

OICYZNA NAŠA

Oičyzna naša, — 
Velnias poną neša. 
Kad kas pagautų, 
Daug pinigų gautų, 
Kad kas pagautų, 
Daug pinigų gautų.

Su ponais arsim,
O poniom akėsim, 
Ponaičiukais mažučiukais 
Vagas varinėsim, 
Ponaičiukais mažučiukais 
Vagas varinėsim.

Mes ponais josim, 
Paneles kinkysim, 
Visų ponų nugaras 
Kančium išraižysim, 
Visų ponų nugaras 
Kančium išraižysim.
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42a

OICYZNA NAŠA

Oičyzna naša, —
Velnias poną neša,
Kad kas pagautų,
Šimtą rublių gautų, —

Ponia pabučiuotų,
Dukters užliūliuotų, 
Ponaičiukai mažučiukai 
Aplink šokinėtų!

Nieks pono negailėjo, 
Velnias peklon nugabeno, — 
Iš ten nebegrįš,
Mūsų nevargins.

429

ŠOKINĖJA VELNIAS

Šokinėja velnias 
Po urėdo kelnes,
Dar ir toliau šokinės,
Kol tas peklon nuburbės!
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430

MES NEGALIM APIPIEŠTI

Mes negalim apipiešti 
Nei išpasakoti,
Kad jau esame nuo ponų 
Iš visur apstoti.

O Kaniušas — didis ponas 
Mūs valdovu buvo,
Pasikėlęs kaip erelis 
Ir visai pražuvo.

Serga mūsų visas kiemas, 
Neatein daktaras,
Laukiam rytą ir po pietų, 
Užtems ir vakaras.

Užtems mumi tamsi naktis, 
Užpūs šalti vėjai,
Kad papūstų vakaris,
Rasi, mums būt geriau.

Jau suveržtas visas valsčius, 
Kaip paukšteliai klėtkoj 
Arba merga, kuri turi 
Savo rankoj kvietką.

Ubagėliai vargdienėliai 
Savo parapijoj,
Tai jie toli negal eiti,
Ba klebonų bijo, —

Gaudo anuos po šventorių, 
Gaudo po kermošių,
Nuplėš mumis, vargdienėlius, 
Kaip kokie judošiai.

O kas mumis čionai gelbės, 
Negu tu pats, ponai, 
Parodydams meilę savo 
Ir didžią malonę.

Ak tu, dieve visagalis,
Iš aukštybių savo,
Išvesk mumis iš kalinių,
Iš tų didžių dvarų!

Ak tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina,
Mumis, biednus vargdienėlius, 
Kaip nor, taip kankina.

Kai mes eisim iš tų dvarų, 
Daug cūdų darysim, — 
Visus ponus ir tironus 
Į peklą varysim.
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431

OI, KAS DO CĖSAI

Oi, kas do čėsai,
Kas tai do gadynė,
Kad mužikai ponus 
Po kojų pamynė.

Netur ponai valios, — 
Jau žmonės karaliai, — 
Mūrų mūravoti 
Ir žmonių koroti.

Sugrius ponų mūrai, 
Margieji dvareliai,
Kai jau nebeslūžys 
Prasčiokai dvarely.

Iš dvaro duonelė,
Iš dvaro kumelė,
Katras nepaklausė,
Tam į skūrą davė.

O kai Aleksandras 
Karalium pastojo, 
Prasčiokams mužikams 
Laisvę dovanojo.

Prasčiokus mužikus 
Gražiai pamylėjo, 
Ponams buntauninkams 
Turmą pažadėjo.

432

BLINDA BUVO RAZBAININKAS

Blinda buvo razbaininkas 
Ant trijų pavietų,
Blinda buvo razbaininkas 
Ant trijų pavietų:
Šiaulių, Telšių ir Raseinių, 
Tolimų šalelių.

Baudė ponus, koravojo, 
Net smerčio neatbojo, 
Baudė ponus, koravojo, 
Net smerčio neatbojo 
Ir už neturtingus žmones 
Visados užstojo.

Šikšnas, terbą ir nagaiką 
Su savim nešiojo,
Šikšnas, terbą ir nagaiką 
Su savim nešiojo,
Slaunas vyras Blinda buvo, 
Visi tai žinojo.

Katras ano nepažino,
Tarė — kunigaikštis,
Katras ano nepažino,
Tarė — kunigaikštis.
Arba iš kokio nors dvaro 
Padorus ponaitis.
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O katrie jį pažinojo,
Visi galvas lenkė,
O katrie jį pažinojo,
Visi galvas lenkė,
Ar tai ponai, ar tai žydai,
Ar mužikai menki.

Luokės miestas nelaimingas 
Gyvastį atėmė,
Luokės miestas nelaimingas 
Gyvastį atėmė:
Aštuonis vyrus surinko 
Su didele jėga, —

Kaip pradėjo tie jį mušti,
Su kuom kas galėjo,
Kaip pradėjo tie jį mušti,
Su kuom kas galėjo:
Ar su akmenim, ar ienom, — 
Su kuo kas turėjo.

Luokės atbėg klebonėlis 
Dūšios retavoti,
Luokės atbėg klebonėlis 
Dūšios retavoti,
Razbaininkui nėra laiko 
Prisigatavoti.

Iš vežimo labai toli 
Jo draugs atsižiūri,
Iš vežimo labai toli 
Jo draugs atsižiūri 
Ir nuliūdęs pamislijo —
Ar taip žūti turi.

Nelaimingan Luokės miestan 
Į atlaidus ėjo,
Nelaimingan Luokės miestan 
Į atlaidus ėjo,
Ir gyvastį ten jo ponas 
Nekaltai padėjo.

Buvo garsus labai didžiai 
Luokės razbaininkas,
Buvo garsus labai didžiai 
Luokės razbaininkas, 
Nesidžiaukit nesidžiaukit, 
Luokės parapija.

433

OI MES, BROLIAI BROLIUKAI

Oi mes, broliai broliukai, 
Mes Lietuvos kazokai,
O lia lylia, o lia lia,
Mes Lietuvos kazokai.

Dieną geriam uliavojam, 
Naktį jojam, rabavojam, 
O lia lylia, o lia lia, 
Naktį jojam, rabavojam.
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Po bagotus mužikus 
Imam naudą, pinigus,
O lia lylia, o lia lia,
Imam naudą, pinigus.

Mūs išimti širmi žirgai 
Iš bajorų dvarelių,
O lia lylia, o lia lia,
Iš bajorų dvarelių.

Pinigus prauliavojam,
Turtus biedniem dovanojam, 
O lia lylia, o lia lia,
Turtus biedniem dovanojam.

Dar mes turim kelionę 
Pas Kuršėnų kleboną,
O lia lylia, o lia lia,
Pas Kuršėnų kleboną.

— Labas rytas, klebone, 
Tujen drūtasis pone,
O lia lylia, o lia lia,
Tujen drūtasis pone.

Ar daug turi pinigų,
Iš biednųjų surinktų,
O lia lylia, o lia lia,
Iš biednųjų surinktų?

Dėk pinigus ant stalo, 
Važiuok žirgus iš dvaro,
O lia lylia, o lia lia, 
Važiuok žirgus iš dvaro.

Klebons pinigus padėjo,
Po pakajų vaikštinėjo,
O lia lylia, o lia lia,
Po pakajų vaikštinėjo.

Po pakajų vaikštinėjo, 
Baltas rankas laužinėjo,
O lia lylia, o lia lia,
Baltas rankas laužinėjo.

Ir nuėjo į bažnyčią,
Ir įlipo į varpnyčią,
O lia lylia, o lia lia,
Ir įlipo į varpnyčią,

Varpą judinti pradėjo,
Visi žmonės sujudėjo,
O lia lylia, o lia lia,
Visi žmonės sujudėjo.

Sujudino visus žmones, 
Aplinkinius ir miesčionis,
O lia lylia, o lia lia, 
Aplinkinius ir miesčionis.

O mes, broliai, neatbokim, 
Su miesčioniais žertavokim, 
O lia lylia, o lia lia,
Su miesčioniais žertavokim,

Su miesčioniais žertavokim, 
Plieno kulkom čestavokim, 
O lia lylia, o lia lia,
Plieno kulkom čestavokim.

Vienoj rankoj peilis kietas, 
Antroj rankoj pištalietas,
O lia lylia, o lia lia,
Antroj rankoj pištalietas.
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VELNIAS NEŠĖ MAIŠĄ

Velnias nešė maišą, Buožės važiuoja
Maišas atsirišo, Da ir susiraukę,
Lietuvos žemelėj O mes, prasčiokėliai,
Daug buožių priviso, Einam susitraukę,
Oi, liuli liuli, Oi, liuli liuli,
Oi, liuli liuli, Oi, liuli liuli,
Lietuvos žemelėj O mes, prasčiokėliai,
Daug buožių priviso. Einam susitraukę.

Jų puikios karietos, Buožės valgo duoną
Arkliai nupenėti, Da ir pikliavotą,
O iš mūsų procios O mes, prasčiokėliai,—
Pinigai sudėti, Dirsių nesijotų,
Oi, liuli liuli, Oi, liuli liuli,
Oi, liuli liuli, Oi, liuli liuli,
O iš mūsų procios O mes, prasčiokėliai,—
Pinigai sudėti. Dirsių nesijotų.

Buožės geria alų 
Da ir buteliavą,
O mes, prasčiokėliai,— 
Paprastą girelę,
Oi, liuli liuli,
Oi, liuli liuli,
O mes, prasčiokėliai,— 
Paprastą girelę.
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SĖDI PONAI KRĖSLE

Sėdi ponai krėsle, 
Blizga guzikuoti,
O mūsų broliukai 
Dirba kaip parduoti.

Glosto ponai pilvus, 
Kietai prisikimšę,
O mūsų broliukai 
Išbadavę miršta.

Ponai turi turtus, 
Ponai visagaliai,
O mūsų broliukai — 
Vargšai ir bedaliai.

Ponai krauna turtus, 
Valgo, ką tik nori, 
O mūsų broliukai 
Kur gyvent neturi.

Ponai susitarė 
Dar labiau mus spausti, 
Bet mūsų broliukai 
Nedaleis apgauti.
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LIŪDŽIU AŠ VIENAS

Liūdžiu aš vienas 
Kaip lauke berželis, 
Veidą man bučiuoja 
Rytmečio vėjelis.

Ašaras gailiąsias 
Saulė išdžiovina,
Nieks manęs neguodžia, 
Niekas neramina.

Žmonės džiaugias laime 
Ir gyventi ruošias,
O mano dalužė 
Vargo žiedais puošias.

Teka mums nuo veido 
Prakaitas upeliais,
Dėl pono darbuojant 
Dienas ir naktis.

Reikia mums klūpoti 
Prieš ponus ant kelių, 
Kad iš kumetyno 
Neišvytų jie.
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ČERŠKA ŽVIRBLIS ANT BAŽNYČIOS

Čerška žvirblis ant bažnyčios, 
Kad aplūžę mūsų gryčios,
Litą litą litatai,
Kad aplūžę mūsų gryčios.

Tu, žvirbleli, tu laimingas, 
Tau tas lits nereikalingas, — 
Nei tu perki, nei parduodi, 
Nei už šliūbą kunig' duodi.

Už centelį, už litelį 
Kitas pirko sau dvarelį,
Litą litą litatai,
Įsikūrė sau šiltai.

Už centelį, už litelį 
Pardav ratus ir kumelę,
Lito lito neraudok,
Ant bekono raitas jok.

Turguj, valsčiuj, klebonijoj, 
Smulkaus kredito draugijoj 
Litą litą tik mokėk,
Kiaurą maišą pilt pradėk.

Už centelį, už litelį 
Duos ir tau danguj vietelę. 
Lito lito — nors prasmek,
O be lito pekloj dek!

43S

KUNIGĖLIAMS —PAMOKSLĄ SAKYTI

Kunigėliams — pamokslą sakyti,
O žmoneliams — tylėt ir klausyti, 
Advokatui — bylą pralaimėti, 
Mužikėliui — išlaidas mokėti.

Fabrikantui — laikas bankrutuoti, 
Savo turtą laisvai išparduoti, 
Artojėliui — ūkį išparduoti, 
Argentinon su vaikais važiuoti.

O dabar dabar laikai užėjo,
Kad litukai mums neužderėjo, 
Dabar už vieną centuką 
Pirksiu tik vieną degtuką.
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DAR KUNIGĖLIS NEATKALĖDOJO

Dar kunigėlis neatkalėdojo —
Visi kaip žvirbliai išsikavojo,
Nė vargamistra nesuieškojo.

Jūs, gaspadoriai ir gaspadinės, 
Duokit kalėdą iš paskutinės!

Pilk puskartėlę ir šiūpelėlę 
Dėl kunigėlio bėrų žirgelių,

Kad tie žirgeliai pašokinėtų,
O kunigėlis pasigėrėtų.

O jūs, mergelės, jaunos panelės, 
Imkit raktelius, eikit klėtelėn!

Vožk kuparėlį, rėžk stuomenėlį, 
Rėžk stuomenėlį, duok kunigėliui!

O jūs, berniukai ir piemenukai, 
Nesigailėkit duot po rubliuką,
Tai jis nemokys daug poteriukų.
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KUNIGĖLIAI TANKIAI SAKO

Kunigėliai tankiai sako Aš esu garsus klebonas,
Apie peklą ir jos kvapą, Visų tamsuolių valdovas, 
Oilia oilia oilia lylia, Oilia oilia oilia lylia,
Apie peklą ir jos kvapą. Visų tamsuolių valdovas.
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Aš liepiu ponus mylėti 
Ir prieš kunigus tylėti,
Oilia oilia oilia lylia,
Ir prieš kunigus tylėti.

Kad kunigų neklausysit, 
Stačia galva peklon lįsit, 
Oilia oilia oilia lylia,
Stačia galva peklon lįsit.

Jeigu bažnyčios netepsit,
Ant pagaikščio pekloj kepsit, 
Oilia oilia oilia lylia,
Ant pagaikščio pekloj kepsit.

Kas prieš valdžią buntus kelia, 
Tą velniai už kuodo tveria, 
Oilia oilia oilia lylia,
Tą velniai už kuodo tveria.

O bedievį ciciliką 
Kiša smalon visai pliką,
Oilia oilia oilia lylia,
Kiša smalon visai pliką.

Katras duosit man lituką, 
Nubaidysiu tam velniuką,
Oilia oilia Oilia lylia, 
Nubaidysiu tam velniuką.

Kas nenori litų duoti, 
Liepsiu pekloj užkamuotį, 
Oilia oilia oilia lylia, 
Liepsiu pekloj užkamuoti.
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2ENKIM, DRAUGAI, MES Į KOVĄ

Zenkim, draugai, mes į kovą 
Grumtis už žmogaus teises, 
Vėliava mūsų raudona 
Laisvės valstybėn nuves!

Kilę visi mes iš liaudies, 
Darbo šeimynos vaikai. 
Laisvė, lygybė, brolybė — 
Mūsų kovos obalsiai.

Ilgai kankino mus priešai, 
Ilgai marino badu. 
Tamsiosios dienos praėjo, 
Reiks kovon stoti kartu.

Ponai mūs prakaitu tunka, 
Laiko juos darbo ranka. 
Verskime priespaudą stoję, 
Darbo iškils vėliava.

Kas gi užlaiko tuos tronus,— 
Tai mūsų darbas sunkus. 
Patys paimsim patronus,
Patys nukalsim ginklus.
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BAIME, NESPAUSK MUMS KRŪTINĖS

Baime, nespausk mums krūtinės, 
Duok atsigint nuo priešų, 
Brangi yr mūsų tėvynė,
Laimė ir Įaisvė žmonių,
Brangi y r mūsų tėvynė.
Laimė ir laisvė žmonių.

Jei ir numirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos,
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos, 
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos.

Verkia ir sunkiai dūsauja 
Minios vargdienių žmonių, 
Rankas iškėlę, maldauja 
Mus pagailėt jų kančių,
Rankas iškėlę, maldauja 
Mus pagailėt jų kančių.

Jei ir numirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos,
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos, 
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos.

Prie karų lai mus rakina, 
Gudijon tremia visur,
Lai kaliniuose kankina,
Mes nekeliausim svetur,
Lai kaliniuose kankina,
Mes nekeliausim svetur.

Jei ir numirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos,
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos, 
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos.

Jau nebetoli tas laikas,
Kuomet varguoliai pabus, 
Brolių sermėgių gal vaikas 
Laurais papuoš mūs kapus, 
Brolių sermėgių gal vaikas 
Laurais papuoš mūs kapus.

Jei ir numirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos,
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos, 
Vis darbas mūs nepragaištų, 
Nes draugai dirbt nesustos.
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BROLIAI, SUKRUSKIM, GINKLĄ Į RANKĄ

Broliai, sukruskim, ginklą į ranką, 
Traukim į kovą prieš skriaudikus,
Nes dar jiems vargo mūs neužtenka,
Dar nesiliauja kankinę mus.

Šauk visus, kalk ginklus,
Tais ginklais dalykis su kitais!
Kas su kirviu, kas su dalgiu, —
Visi lauks, kol juos kovon pašauks.

Ant barikadų, liaudies drąsuoliai, 
Raudoną ženklą kelkim aukštyn,
Už laisvę stokim, broliai varguoliai,
Nes jau liuosybės diena arti!

Tad smarkiau ir drąsiau,
Kartu stosim — sostai jų sugrius, 
Laisvė tada jau niekada 
Nuo vargdienio atimta nebus.

Šaukia sesutė savo bernelį,
Kad kovon stotų kaip ir kiti,
Drąsiai kad kaltų laimę žmonelių,
Nes jau liuosybės diena arti.

Tad smarkiau ir drąsiau,
Kartu stosim — sostai jų sugrius, 
Laisvė tada jau niekada 
Nuo vargdienio atimta nebus.

Ilgai mus slėgė, ilgai teriojo,
Žudė, kankino tamsiuos urvuos,
Bet jau skriaudikams galas atėjo,— 
Ginklai nuo vargo mus paliuosuos.

Šauk visus, kalk ginklus,
Tais ginklais dalykis su kitais!
Kas su kirviu, kas su dalgiu,—
Visi lauks, kol juos kovon pašauks.
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SUKILKIM, VARGDIENIAI, U2 LAISVĘ

Sukilkim, vargdieniai, už iaisvę, 
Atkreipkim skriaudėjams ginklus, 
Nuverskim nuo sprando engėjus, 
Galąskim aštriai durtuvus!

Gana jau engėjai nutuko 
Vargo prispaustųjų krauju,
Jau laikas sukilti, suprasti 
Ir žengti laisvybės keliu.

Tik drąsiai, draugai, mes nelaukim: 
Atbunda pasaulio vergai,
Jau pančiai vergijos betrūksta, 
Kratykim nuo rankų visai!

Gana mus kankino skriaudėjai, 
Besočių dievaičių vaikai,
Ir daugelis mūsų vargdienių 
Pražuvo už laisvę šimtais.

Ir žygį jų jau pradėtą, 
Neužmirškime, broliai, pabaigt 
Ir, einant pro atilsio vietą,
Neilgą nors žodį ištart!
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KAS AUKSĄ ŽEMĖJ RANDA

Kas auksą žemėj randa,
Kas iškasa anglis,
O tur dar lenkti sprandą 
Prieš tą, ką peni jis?
Kas duoda pasauliui tuos turtus, 
O pats vos paneša vargus?

Tai varguolių milijonai, 
Darbo milžinai,
Darbininkų milijonai, 
Benamiai vargšai!

Kas puošia visą svietą,
Įtaiso rūbus ir rūmus,
Pats kenčia badą kietą, 
Penėdamas ponus?
Kas audžia drobes ir šilkus, 
Pametęs mylimus vaikus?

Tai varguolių milijonai, 
Darbo milžinai,
Darbininkų milijonai, 
Benamiai vargšai!

Kas, prakaitą išliejęs,
Maišytą su krauju,
Pačioj jaunystėj šliejas 
Po giltinės dalgiu?
Kas, dieną dirbęs kaip arklys, 
Iš bado miršta patvory?

Tai varguolių milijonai, 
Darbo milžinai, 
Darbininkų milijonai, 
Benamiai vargšai!
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Kas čiulpia vargšų kraują, 
Neduoda pasilsėt,
Kas juos darbais apkrauja, 
Kad negal išturėt?
Kas vargšui net paskutinius 
Išspaudžia kraujo lašelius? 

Tai saujelė turtingųjų, 
Ramsčių netvarkos,
Tai saujelė dykaduonių, 
Tai žiedai klastos!

Kas viską tą pašalins,
Tas priespaudas, skriaudas, 
Kas bus toks visagalis,
Ką svietui laimę ras?
Kas žaltį brolėdį sutrins, 
Brolybės rūmą pastatys?

Tai varguolių milijonai 
Laimę svietui duos, 
Darbininkų milijonai. 
Tas skriaudas nušluos!
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MA2 KĄ VALGĘ IR NEGĖRĘ

Maž ką valgę ir negėrę,
Mes, vienybėj susitvėrę, 
Drąsiai stokim ir kapokim 
Kraujo gėrikus!

Proto vynu nesvaiginę,
Sėjam šviesą mes po minią, 
Kad pažintų ir matytų,
Iš kur plūst vargai.
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Už prispaustus mes užstojam,
Jų už nosies nevedžiojam,
Tik kaip matom, taip jiems sakom, 
Kas kankina juos.

Kas vargšus kankina, vergia,
Tas mus niekina ir dergia,—
Mat, kas vargšam gera daro,
Tas netinka jiems.

Caras kvailas kaip galvijas, —
Jis, girdėt, mūs nuolat bijos. 
Stokim dailiai, durkim smailiai, 
Kad nebūtų jo!

Darbas bus visiems naudingas 
Ir didžiai mielaširdingas,
Kad mums ponų ir valdovų 
Jau nereiks bijot.

Kunigs — vilnų mūs kirpikas,
Ponas — kailio nulupikas, — 
Nebijokim, tiktai šluokim 
Įnagius skriaudos!

Mes nebūsim jau avelės,
Luš luptuvai ir žirklelės, —
Kad liuosybė ir lygybė 
Bus tarp mūs tvirta.
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DAUG ŽUVO MŪS BROLIŲ U2 LAISVĘ KOVOJ

Daug žuvo mūs brolių už laisvę kovoj 
Su priešu teisybės piktuoju,
Dėl meilės ir laimės žmonijos 
Jie ėjo keliu kruvinuoju,
Dėl meilės ir laimės žmonijos 
Jie ėjo keliu kruvinuoju.

Kalėjimuos kentė ir žuvo vargdieniai, 
Dauguma ir teismo nematę,
Beširdžiai engėjai juos baudė nuožmiai,
Į pančius kas dieną juos kalė,
Beširdžiai engėjai juos baudė nuožmiai,
Į pančius kas dieną juos kalė.

O despots puotauja sau rūmuos puikiuos 
Ir liepia vis žmones žudyti,
Nežino, kad ponams plėšikams 
Už skriaudas priseis atsakyti,
Nežino, kad ponams plėšikams 
Už skriaudas priseis atsakyti.

Prieš savo skriaudėjus sukils vargdieniai, 
Ranka jų vers sostus galinga.
Ilsėkit, draugai, nepražus jūs darbai, — 
Atlikot kelionę teisingą,
Ilsėkit, draugai, nepražus jūs darbai, — 
Atlikot kelionę teisingą.
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KOVOJ JOS PRAŽUVOTE, MIELI DRAUGAI

Kovoj jūs pražuvote, mieli draugai,
Už laisvę, brolystę, lygybę,
Už laimę tėvynės, draugai karžygiai, 
Aukojote savo gyvybę.

Kankino jus priešai ilgai kaliniuos,
Žudikai kaltais pripažino,
Išvarė jus dirbti urvuose tamsiuos, 
Retežiais rankas surakino.

O caras puotauja sau rūmuos puikiuos 
Ir liepia vis naujus žudyti,
Nežino, kad ponams, plėšikams ir jam 
Priseis už skriaudas atsakyti.

Prieš savo siaubūnus pakils vargdieniai, 
Ranka nuvers sostą galingą;
Sudiev gi, draugai, nepražus jūs darbai, — 
Išrinkot sau kelią teisingą.

*449

NELIAUKIM KAUPTIS Į VIENYBĘ

Neliaukim kauptis į vienybę, 
Neliaukim remtis prieš tranus, — 
Per tai tik gausim mes liuosybę, 
Sutraukę pančius jau senus.

Suspaudę savo rankas kietas, 
Sunerkim jas į retežius,
O pamatys vargingas svietas 
Šviesos ir laimės rubežius.
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Ilgai darbavoms dėl bagočių,
Ilgai mes klausėm kunigų,
Bet matom tik daugiau eikvočių 
Ir pašėlimą pinigų.

Turtais prikrovėm svirnus, klėtis, 
Namus ir rūsius turtingų,
O ką mes galim sau tikėtis 
Su minia brolių vargingų?

Ar kad pailsę ir pasenę 
Turėsim dirbti prie tranų 
Ir, darbo dienas pragyvenę, 
Sulauksim metų alkanų?

Jau darbininkai visam sviete 
Pajuto skausmus neliuosos,
Ir būrių būriai susispietę 
Jau ieško laisvės ir tiesos.

Ir mes, lietuviai, su jais sykiu 
Išvien sustokim dėl kovos,
Lai paikos, godžios gaujos dykių 
Prasmenga žemėj Lietuvos.
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KELKIS, DARBININKE

Kelkis, darbininke,
Ko gi užmigai? 
Spaudžia tave valdžia, 
Ponai, kunigai!

Važiuoja karietoj 
Žirgais nupenėtais, 
Iš mūsų procios 
Pinigais sudėtais.

Visi dykaduoniai 
Tau ant sprando joja,

Kad tik išsitartum 
Teisybės žodelį,
Tuoj greitai pasiektum 
Sibiro kraštelį.

Pinigų prisplėšę, 
Po balius ulioja.
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NELAUKITE, BROLIAI, KAD KAS JUMS PADĖTŲ

Nelaukite, broliai, kad kas jums padėtų, 
Galingi karaliai kad duotų talkas,
Kad koks ten galiūnas smaką nugalėtų, —
Tad stokim į kovą už lygias teises.

Sukeikime kovą lyg audrą griausmingą, 
Sugriaukim tironų šią tvarką ydingą, 
Prikelkime brolius vargdienius!

Miesto darbininkai jau visi sukilo,
Ir liejasi kraujas ant gatvių grindų,
Vieniems tik kaimiečiams dvasia nesušilo, 
Jiems lemta miegoti tamsybėj urvų.

Sukeikime kovą lyg audrą griausmingą, 
Sugriaukim tironų šią tvarką ydingą. 
Prikelkime brolius vargdienius!

*452

PASAKYK TU MAN, MYLIMAS KRAŠTE

Pasakyk tu man, mylimas krašte,
Ar vietelė kur yr Lietuvoj,
Kad būt galima žmones ten rasti, 
Kurie linksmai, be vargo gyvuoj. 
Kurie linksmai, be vargo gyvuoj?

Visur vargsta tie mūsų žmoneliai,
Jų vargams nematyt pabaigos,
Bet jie tikis sulaukti dienelės,
Kada viskas kitaip čionai stos,
Kada viskas kitaip čionai stos.
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Laisvė, laimė — tai brangūs vardeliai, 
Kada šviesite mums, lietuviams,
Kada mūsų artojai broleliai 
Netarnaus svetimiesiems dievams, 
Netarnaus svetimiesiems dievams?

Už tai dirbkim, kaip galim, iš vieno, 
Kam brangus dar yr vards Lietuvos, 
Kad apšviestų lietuvį kiekvieną,
Ir tada jie laimingais pastos,
Ir tada jie laimingais pastos.

*453

PASKUTINĮ JAU KARTĄ ŠIANDIENĄ

Paskutinį jau kartą šiandieną 
Pamatysiu, kaip saulė tekės,
Kaip už lango aušrelė dar viena, 
Daug linksmybių paukšteliai čiulbės.
Paskutinį jau kartą girdėsiu,
Kaip man pančiai ant rankų terškės, 
Nebedaug aš čionai bekentėsiu, 
Nebeilgai man širdį skaudės.
Vai, tos kruvinos budelių rankos 
Jau galanda mums kirvius aštriai, 
Vai, prie šito mažučio langelio 
Mums žvaigždelė mirgės nebilgai.

Nenuliūskit, draugai jūs jaunieji,
Jei nelaimė kurį ir sutiks,
Bet kovokit kaip vyrai narsieji,
Pakol priešų tėvynėj neliks.
Laisvė, laimė jums, brangūs broleliai! 
Mes dėl laisvės kovokim narsiai,
Dėl tėvynės, jos labo aukokim 
Net ir galvas mes savo drąsiai.
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*454

SAULĖ TEKA, SAULĖ LEIDŽIAS

Saulė teka, saulė leidžias,
O kalėjime naktis.
Drėgnas oras, vienas langas 
Ir tie narai, kur guliu, 
Vargai, vargai,
Ir tie narai, kur guliu.

Oi retežiai retežėliai, 
Geležiniai jūs pančiai! 
Neišeiti man ant laisvės, 
Nė pertraukti negaliu, 
Vargai, vargai,
Nė pertraukti negaliu.

Oi tu, varne, juodas varne, 
Kam tu suki ties manim? 
Gal tu mano mirtį jauti — 
Nenugąsdinsi mirtim, 
Vargai, vargai, 
Nenugąsdinsi mirtim.

455

SĖJAU RŪTĄ, SĖJAU MĖTĄ

Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
Sėjau lelijėlę,
Sėjau mokslą tarp tamsiųjų 
Kaip žalią rūtelę,
Sėjau mokslą tarp tamsiųjų 
Kaip žalią rūtelę.

Dygo rūta, dygo mėta,
Dygo lelijėlė,
Dygo mokslas tarp tamsiųjų 
Kaip žalia rūtelė,
Dygo mokslas tarp tamsiųjų 
Kaip žalia rūtelė.

Augo rūta, augo mėta,
Augo lelijėlė,
Augo apšvieta ir mokslas 
Kaip žalia rūtelė,
Augo apšvieta ir mokslas 
Kaip žalia rūtelė.

Žydėj rūta, žydėj mėta, 
Žydėj lelijėlė,
Žydėj laisvės pageidimas 
Kaip žalia rūtelė,
Žydėj laisvės pageidimas 
Kaip žalia rūtelė.

423



Neatėjo bernužėlis, 
Neskynė rūtelės,
Noim manęs už rankelės, 
Neved į svirnelį,
Neim manęs už rankelės, 
Neved į svirnelį.

Tik atėjo atbildėjo 
Caro tarnai žiaurūs, 
Sargybiniai, policistai 
Ir žandarai biaurūs, 
Sargybiniai, policistai 
Ii žandarai biaurūs.

Kratą darė, kaip išmanė 
Ir kaip tik mokėjo,
Raštus radę, tuoj ant rankų 
Man pančius uždėjo,
Raštus radę, tuoj ant rankų 
Man pančius uždėjo.

Ir išvežė didin miestan, 
Kaliny uždarė,
Kur kankinimus didžiausius 
Uždarytiems darė,
Kur kankinimus didžiausius 
Uždarytiems darė.

Ten vienus mirtimi žudė, 
Pakorė, iššaudė,
Kitus Sibiran išvarė 
Ir vėl naujus gaudė, 
Kitus Sibiran išvarė 
Ir vėl naujus gaudė. *

*456

CARAS IŠSIGANDĘS

Caras išsigandęs 
Manifestą rašo,
Pas ponus klebonus 
Sau pagalbos prašo, 
Pas ponus klebonus 
Sau pagalbos prašo.

Vieni spaviedokit, 
Kiti iškiausykit,
Ką tik sužinosit,
Tuoj man pasakykit, 
Ką tik sužinosit,
Tuoj man pasakykit.

Už tai jums suteiksiu 
Didžiulę pagalbą, 
Gausit gerą vietą, 
Gausit gerą algą, 
Gausit gerą vietą, 
Gausit gerą algą.

Kiekvienam suteiksiu 
Dvarą, vienuolyną, 
Galėsit ulioti 
Ir gerti sau vyną, 
Galėsit ulioti 
Ir gerti sau vyną.
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Prisiųsiu pagalbon 
Šnipų visą gaują, 
Visus cicilistus 
Paimsim į saują,
Visus cicilistus 
Paimsim į saują.

Įsteigsiu ochrankas 
Kiekvienai aludei, 
Šventųjų draugijos — 
Ir tos tegul budi, 
Šventųjų draugijos — 
Ir tos tegul budi.

Prisiųsiu žandarų 
Ir kazokų būrius, 
Užgesinsiu šviesas, 
Užrakinsiu duris, 
Užgesinsiu šviesas, 
Užrakinsiu duris.

Paskirsiu sargybas 
Saugot naktį dieną, 
Su jūsų pagalba 
Sugausiu kiekvieną, 
Su jūsų pagalba 
Sugausiu kiekvieną.

Su jūsų pagalba 
Skelbsiu savo galią, 
Kiekvieną paversiu 
Paklusnia avele, 
Kiekvieną paversiu 
Paklusnia avele.

Kartuvių ir kulkų 
Tik nesigailėkit,
Kurs nebus paklusnus. 
Numalšint padėkit,
Kurs nebus paklusnus. 
Numalšint padėkit.

Kalėjimų visur 
Kiek reik pristatysim, 
Visus cicilikus 
Tenai suvarysim,
Visus cicilikus 
Tenai suvarysim.

Kai nebus marksistų, 
Nebus tų išminčių,
Bus ramiau gyventi 
Mums prie juodašimčių. 
Bus ramiau gyventi 
Mums prie juodašimčių.
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*457

CARAS SĖD ANT SOSTO

Caras sėd ant sosto,
Kaip baidyklė riogso, —
Vai, tai caras, vai, tai caras, 
Pasiutimo pilnas dvaras,
Vai, tai caras, vai, tai caras, 
Pasiutimo pilnas dvaras.

Jis mužikus skriaudžia,
Su merginom siaučia, —
Vai, tai caras, vai, tai caras, 
Pasiutimo pilnas dvaras,
Vai, tai caras, vai, tai caras, 
Pasiutimo pilnas dvaras.

Caras sėd ant sosto,
O jį popas glosto, —
Vai, tai caras, vai, tai caras, 
Pasiutimo pilnas dvaras,
Vai, tai caras, vai tai caras, 
Pasiutimo pilnas dvaras. *

*458

LIUOSYBĖ ŠVENTOJ!

Liuosybė šventoji,
Kur tu pasidėjai,
Kur tave išblaškė 
Tie šiauriniai vėjai?

Ar greit aplankysi 
Mus tamsioj padangėj 
Ir skelbsi broliją 
Po Lietuvą brangią?

Tavęs mes ištroškę,
Ir naktį sapnuojam,
Nuo vargų, nelaisvės 
Dejuote dejuojam.

Ir laukiam išauštant 
Giedriosios dienelės, 
Vien vilčia gyvenam — 
Sulauksim aušrelės.
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1917—1919 m. kovu 
dėl Tarybų valdžios 
dainos

*459

ŠTAI IR ATEINA KAIZERIS PRŪSŲ

Štai ir ateina kaizeris prūsų,
Nori sutrinti galybę rusų,
Jis nusistatė viską laimėti,
Ant visų sprando sau jodinėti.

Atėjęs rodė narsumą savo,
Gyrės, kad jiejie mus išvadavo,— 
Vadavo svirnus, vadavo kluonus, 
Vadavo vargšą nuo kąsnio duonos.

Kas tiktai priešais atvėrė žodį,
Tam tuoj į reichą kelią parodė.
Kultūra čionai vokiška matės, 
Nebeišliko laisvos nei katės.

Vargšai šuneliai pagalvę mokėjo 
Penkiolika markių, taip kaip reikėjo, 
O katras biednas, skolint negavo,
Tai tas gyvybę jiems paaukavo.

Jau žmonės ėmė smarkiai dejuoti,
Kad paskutinį kąsnį reik duoti,
Ir dejuodami širdyje savo 
Šitokią dainą jie sudainavo:
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Pasiutęs prūse, tu nelaimėsi,
Kad ir nuo Maskvos bėgti turėsi,— 
2us tavo vardas, visa kultūra,
Nes darbo žmonės nulups tau skūrą!

Už tavo darbus, dirbtus lig šiolei, 
Nedovanos tau mūs tikri broliai,
Nes jau nuo amžių įskurdę žmonės 
Nelauks iš jūsų jokios malonės!

Nors ir labiausiai žmones kamuosit, 
Ateis gi laikas, kad paliuosuosit,— 
Rytuos sužibo aušros žvaigždelė, 
Matytis, tuojau tekės saulelė.

Ten liaudis žmogaus teises įgijo, 
Tokius barbarus visus išvijo,
Garsus Leninas jiems vadovauja, 
Visų kaizerių sostus išgriauja.

Išgriaus ir tavo reichstago sienas, 
Nes liaudies jėgos yra kaip plienas! 
Ir mes paskelbsim kaizeriui kovą, 
Kviesim Leniną sau už vadovą! *

*460

ŽIBA ŽVAIGŽDĖS ANT KALNIERIŲ

Žiba žvaigždės ant kalnierių, 
Žiba žvaigždės ant kalnierių 
Mūs Lietuvos komandierių, 
Mūs Lietuvos komandierių.

Discipiina kaip prie caro, 
Discipiina kaip prie caro, 
Buožėm gėdos tai nedaro, 
Buožėm gėdos tai nedaro.

Veda jie mus į skerdynę, 
Veda jie mus į skerdynę, 
Liepia gint buožių tėvynę, 
Liepia gint buožių tėvynę.

Mus apgauna ir parduoda. 
Mus apgauna ir parduoda, 
Žada žemės, bet neduoda, 
Žada žemės, bet neduoda.
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Mes taip ilgai nekentėsim, 
Mes taip ilgai nekentėsim, 
Ponam gyventi neduosim, 
Ponam gyventi neduosim.

Kulkosvaidžius išstatysim, 
Kulkosvaidžius išstatysim, 
Buožių valdžią išvaikysim, 
Buožių valdžią išvaikysim.

Tversim valdžią darbininkų, 
Tversim valdžią darbininkų, 
Imsim žemę dvarininkų,
Imsim žemę dvarininkų.

Lėks žvaigždutės nuo kalnierių, 
Lėks žvaigždutės nuo kalnierių 
Mūs Lietuvos komandierių, 
Mūs Lietuvos komandierių.

*461

NORS DAUG IŠŠAUDĖ APLINK MUS

Nors daug iššaudė aplink mus, 
Drąsa mums nepražus,
Nors daug gal mes kentėsime, 
Bet broliai laisvi bus! 

Nenusigąsim mes nūnai!
Mes, narsūs dėl laisvės sūnai, 
Laikykimės tvirtai 
Vienybėj ir laisvai,
Laikykimės tvirtai 
Vienybėj ir laisvai!

Pirmyn, pirmyn drąsiai, draugai, 
Mes laisvės einam gint, 
Užžėlusius draugų takus 
Iš naujo reiks praminti 

Drąsa, vienybė ir narsa,— 
Bagočių lizdai greit išgrius! 
Tik reikia drąsiai stot 
Vienybėj ir kovot,
Tik reikia drąsiai stot 
Vienybėj ir kovot!

Laisvė dėl tautų — žodis mūs 
Per amžius nepražus!
Bagočiai tegul keikia mus,
Bet laisvė mūsų bus!

Už laisvę gal reiks ir numirt, 
Nenorim priespaudos datirt, 
Tiktai drąsiai, draugai,
Jau blaivosi rytai,
Tiktai drąsiai, draugai,
Jau blaivosi rytai!

Vai ko, širdis, smarkiai plakies,
Ba laisvę pajutai!?
Šalin grafai ir bagočiai,
Lietuviai — ne vergai!

Nors mūs keliai lavonais kloti, 
Bet žingsniai mūs visur tvirti. 
Už ginklų stot, draugai,
Jau blaivosi rytai,
Už ginklų stot, draugai,
Jau blaivosi rytai!
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Nors vėtros ūžia aplink mus, 
Širduže, ko bijai?
Jei tarpe mūs vienybė bus,— 
Tai laisvė nepražus.

Ant mūs galvų juk neužgrius 
Audros sujudintos, didingos! 
Tik reikia drąsiai stot 
Vienybėj ir kovot,
Tik reikia drąsiai stot 
Vienybėj ir kovot!

*462

O JŪS, PONAI NEVIDONAI

O jūs, ponai nevidonai,
Iš dvarų šalin,
Gana jau jums ponavoti,— 
Laikas ein pirmyn,
Gana jau jums ponavoti,— 
Laikas ein pirmyn!

Gana mūs prakaitą gerti, —
Iš dvarų šalin,—
Mums reik socializmą tverti,— 
Laikas ein pirmyn,
Mums reik socializmą tverti,— 
Laikas ein pirmyn!

Mes rankų jums neblaižysim, 
Iš dvarų šalin,
Jūs žemes pasidalinsim,— 
Laikas ein pirmyn,
Jūs žemes pasidalinsim,— 
Laikas ein pirmyn!

Mes jums jau nebevergausim, 
Iš dvarų šalin,
Mes patys susitvarkysim,— 
Laikas ein pirmyn,
Mes patys susitvarkysim,— 
Laikas ein pirmyn!
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463

STIPRIA TVORA UŽSITVĖRĘ

Stipria tvora užsitvėrę,
It giriniai plėšrūs žvėrys, 
Besisiapsto po olas,
Mano, niekas jų neras.

Prisidirbę spynų, raktų,
Kad vagiliai neišvogtų 
Jų gėrybės, jų mantos,
Iš vargdienių pavogtos.

Ar jiems vasara, ar žiema, 
Bijo verti vartus kiemo,
O už auksą, už turtus 
Pasikartų tris kartus.

Audros dūksta, vėtros vaiko, 
Ponų turtams nėra saiko, 
Kad tik pelno kiek gautų, 
Patį dievą parduotų.

Vergas knaiso žemę juodą, 
Pelną ponams atiduoda,
Minta turčių trupiniais,
Lopo lopus lopiniais.

Teismas teisia maištininką, 
Juodadarbį darbininką,
Ir išalkusį, ir pliką,—
Ponui dirba veik už dyka.

Kilo dirbtuvėj skandalas: 
Koks tai baisus kriminalas! 
Mat, sukėlė kas vergus, 
Streikan išvedė draugus.

Kilo baisus sumišimas,
Jau valdžia karščiuotis ima, 
Nes valstybė tuoj ims griūti. 
Jau vergai nor sotūs būti.
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diktatūrą
dainos

464

AR ZINAI TĄ SUVARGUSIĄ ŠALĮ

Ar žinai tą suvargusią šalį,
Kur dar žmonės tebera tamsoj,
Kur svajoti laisvai nieks negali 
Ir liaudis dar tebėr priespaudoj?

Tenai prastos, surūkusios gryčios, 
Pilnos skurdo, nelaimių, ligų.
Užtai stypso ten gotų bažnyčios, 
Sulipdytos iš skurdo žmonių.

Klebonijos tarp sodų baltuoja,
Ten gyvena juodi kunigai,
O suvargusi liaudis dejuoja,
Ir be laiko ją ryja kapai.

O vaikai jų pageltę, ligoti,
Žali barščiai jų maistas yra, 
Drabužėliai vien lopais nukloti,
Kai pažiūri, ašaros byra.

Tenai turčiai duoklių reikalauja, 
Vargšai viską priversti atiduot.
Dėl to turčiai sau linksmai puotauja, 
O vargdienis kam turi dejuot?!
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465

ACH, LIŪDNA ŠALIS MANO GIMTOJI

Ach, liūdna šalis mano gimtoji,
Daug nelaimių joje ir vargų,
Pilkas kaimas priespaudoj dejuoja, 
Vargo daina skamba tarp laukų.

Nuo Šiaulių lig klonių Žemaitijos,
Nuo Šešupės lig puikios Neries 
Skamba pančiai tautiškos vergijos, 
Girdis aidas pavergtos šalies.

Po laukus klajoja rūstus vėjas,
Dienos niaukias vis kasdien labiau. 
Pasakyki, krašte, daug kentėjęs,
Kurgi žydi priespauda labiau?

Sužibės kovos ugny mūs akys, 
Žvilgsniai degs perkūnijos žaibais, 
Nenustelbs mūs žingsnių nei patrankos, 
Nei fašistų kruvini pulkai.

Ach, liūdna šalis mano gimtoji,
Daug nelaimių joje ir vargų,
Pilkas kaimas priespaudoj dejuoja, 
Vargo daina skamba tarp laukų.

466

KO LIŪDI, MERGELE JAUNOJI

— Ko liūdi, mergele jaunoji, 
Ko stovi, nuleidus rankas,
Ko neini į rūtų darželį,
Ko nepuoši gelsvas kasas,
Ko neini į rūtų darželį,
Ko nepuoši gelsvas kasas?

Ar auštantis rytas nelinksmas, 
Ar gaila naktinės tamsos?
Ko liūdi, jaunoji širdele,
Ko akys aptrauktos rasos,
Ko liūdi, jaunoji širdele,
Ko akys aptrauktos rasos?
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— Man liūdna ir skauda širdelę, 
Kad vargsta vargdieniai visur,
Kad šviečia jiems tamsi saulelė, 
Ramybės neranda niekur,
Kad šviečia jiems tamsi saulelė, 
Ramybės neranda niekur.

Man liūdna ir skauda širdelę,
Kad vargsta vargdienių būriai, 
Kad kieta jiems duonos plutelė 
Ir miršta badu jų vaikai,
Kad kieta jiems duonos plutelė 
Ir miršta badu jų vaikai.

— Neverk, mergužėle jaunoji: 
Greit saulė ir jiems užtekės, 
Pakils vėliava raudonoji,
Ir džiaugsmo daina suskambės, 
Pakils vėliava raudonoji,
Ir džiaugsmo daina suskambės.

467

PONAI ŠOKA IR DAINUOJA

Ponai šoka ir dainuoja, 
Linksmos jiems gadynės,— 
Darbininkus išnaudoja:
,,Tai gera tėvynė".

Dvarininkai, bankininkai, 
Biaurūs fabrikantai, 
Kunigėliai ir vienuoliai — 
Vis tai spekuliantai.

Užsisėdę ant mūs sprando, 
Pasigrobė valdžią,— 
Darbininkus muša, šaudo, 
Patys linksmai žaidžia.

Ašarotos mūsų dienos, 
Valgio neužtenka,—
Už žodelio pratarimą 
Kalėti mums tenka.

Neilgai kentėsim vargą,
Rengsim ponams galą,
Ne pastumdėliais mums būti — 
Mes tvarkyt privalom.
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468

GIRDIS AIDAS DŪDŲ ORKESTRO

Girdis aidas dūdų orkestro,
Ta-ra-ra,
Girdis aidas dūdų orkestro,
Tai žygiuoja darbo armija,
Ta-ra-ra,
Darbininkų didi armija.

Mūs pūslėtos rankos išlaikys,
Ta-ra-ra,
Mūs pūslėtos rankos išlaikys 
Ir skriaudėjus visus išnaikins, 
Ta-ra-ra,
Ir skriaudėjus visus išnaikins.

Mūs pasauly didi dauguma,
Ta-ra-ra,
Mūs pasauly didi dauguma,
Ir tvarkytis turim gabumų,
Ta-ra-ra,
Ir tvarkytis turim gabumų.

Viens, du, trys — Smetona kraugerys, 
Ta-ra-ra,
Viens, du, trys — Smetona kraugerys, 
Revoliucijos geras taikinys,
Ta-ra-ra,
Revoliucijos geras taikinys.
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*469

TRAUKSIM DAINĄ, TRAUKSIM NAUJĄ

Trauksim dainą, trauksim naują, 
Dainą darbo milžinų,
Mes sumušim priešų gaują,
Džiaugsmo laukiame dienų,
Mes sumušim priešų gaują,
Džiaugsmo laukiame dienų.

Vėliavą raudoną kelsim,—
Laisvės ženklas taip kilnus,
Drąsiai, broliai, susitelkim 
Prieš bagočius, prieš ponus,
Drąsiai, broliai, susitelkim 
Prieš bagočius, prieš ponus!

Nebaisu audros galingos,
Mes nežūsime varguos,
Mūsų armijos galingos 
Nenutils laisva dvasia,
Mūsų armijos galingos 
Nenutils laisva dvasia!

Ilgai mes pančiuos žvangėjom,
Šventai žengėm į kapus.
Šalin prakeiktos visos kančios — 
Žmonijai laisvė greit jau bus,
Šalin prakeiktos visos kančios — 
Žmonijai laisvė greit jau bus.
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*470

MES, TVIRTI DVASIOJ KALVIAI JAUNIEJI

Mes, tvirti dvasioj kalviai jaunieji,
Raktus į laisvę kalame.
Aukštai iškilkit, kūjai sunkieji,—
Vergų retežiai sutrupės, trupės, trupės,
Aukštai iškilkit, kūjai sunkieji,—
Vergų retežiai sutrupės.

O po kiekvieno smūgio galingo 
Artėja priešui pražūtis,
Ir nuskriaustoj šaly vargingoj 
Kyla išvargusi liaudis, liaudis, liaudis,
Ir nuskriaustoj šaly vargingoj 
Kyla išvargusi liaudis.

Mes naują kelią nukalsim liaudžiai,
Esam kovoj tvirti kaip pliens 
Ir už liuosybę mūs numylėtą,
Jei reiks, numirsime kaip viens, kaip viens, kaip viens, 
Ir už liuosybę mūs numylėtą,
Jei reiks, numirsime kaip viens.

Mes esame kalviai naujos gadynės,
Mes vien tik trokštame tiesos
Ir ant priekalo kūjais plieniniais
Treškiame kibirkštis šviesos, šviesos, šviesos,
Ir ant priekalo kūjais plieniniais 
Treškiame kibirkštis šviesos.
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*471

SUKILKIM, DIRBTUVĖS, SUKILK, PROLETARE

Sukilkim, dirbtuvės, sukilk, proletare, 
Kovokim, kovokim visi, kas tik galim, 
Vėliavas aukštyn, užtaisykim ginklus, 
Pirmyn, proletare, už savo tikslus,
Pirmyn, proletare, laimėjimas bus!
Geriausius draugus kalėjimuos pūdo, 
Kankina žvalgyba, šaudo ir žudo.
Bet mūs nenugąsdins fašistų siautimas,— 
Liepsna leninizmo pasaulį apims,
Liepsna leninizmo pasaulį apims.
Liepsna leninizmo mums nušviečia taką,
Į kovą, į kovą, pirmyn į ataką,
Vėliavas aukštyn, užtaisykim ginklus, 
Pirmyn, proletarai, už savo tikslus,
Pirmyn, proletarai, laimėjimas bus!
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SAULĖ TEKA, SAULĖ LEIDŽIAS

Saulė teka, saulė leidžias, 
O kalėjime tamsu. 
Sargybinis dieną naktį 
Saugo mano langelį, 
Sargybinis dieną naktį 
Saugo mano langelį.

Nesergėkit, nebudėkit — 
Aš išbėgti negaliu.
Kol fašizmas viešpatauja, 
Aš čionai kalėt turiu,
Kol fašizmas viešpatauja, 
Aš čionai kalėt turiu.

Aš kalėsiu ir kentėsiu,
Ruošiu kerštą skriaudėjams,— 
Jau rytuose aušra brėkšta, 
Kyla laisvės vėliava,
Jau rytuose aušra brėkšta, 
Kyla laisvės vėliava.
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DIENOS ŠALTOS, SAULĖ ŠVIETĖ

Dienos šaitos, saulė švietė,— 
Man kalėjime tamsu:
Vienas langas, drėgnas oras 
Ir tie narai, kur guliu,
Vienas langas, drėgnas oras 
Ir tie narai, kur guliu.

O už durų stovi sargas, 
Sergsti mane per dienas. 
Neišeisiu aš ant laisvės, 
Neregėsiu aš tavęs,
Neišeisiu aš ant laisvės, 
Neregėsiu aš tavęs.

Ateik, mano mylimoji,
Pas kalėjimo duris,
Pamatysiu tavo veidą,—
Gal gyvenimas prašvis, 
Pamatysiu tavo veidą,—
Gal gyvenimas prašvis.

Neišgirsta mano balso,
Nors ir šaukiu per dienas,
O gal sargas neprileidžia,— 
Nematysiu niekados,
0 gal sargas neprileidžia,— 
Nematysiu niekados.

01 tu, sarge, mano sarge, 
Nuimk pančius geležies:
Jau nuveržtos mano kojos,— 
Išleisk mane ant laisvės,
Jau nuveržtos mano kojos,— 
Išleisk mane ant laisvės.

Aš norėčiau dar bent kartą 
Šviesią saulę pamatyt 
Ir ramioj nakties padangėj 
Šviesias žvaigždes paskaityt, 
Ir ramioj nakties padangėj 
Šviesias žvaigždes paskaityt.

Jau apleido mane spėkos,
Vos tik galiu pasikelt, 
Nematysiu tavo veido 
Paskutinį jau aš kart, 
Nematysiu tavo veido 
Paskutinį jau aš kart.

Žalių pievų margumynais 
Nesidžiaugs mano širdis,
Ir mėnulis su žvaigždėmis 
Nebešvies per geležis,
Ir mėnulis su žvaigždėmis 
Nebešvies per geležis.

Štai kartuvės pastatytos 
Rankomis piktos valdžios,
Ir virvės jau užkabintos 
Laukia tik naujos aukos,
Ir virvės jau užkabintos 
Laukia tik naujos aukos.

Štai išgirdau jau už lango — 
Lyg kareiviški balsai,
Greitai pažiūriu per langą — 
Sublizgėjo tik kardai,
Greitai pažiūriu per langą — 
Sublizgėjo tik kardai.
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— Sudiev, — tariau, — jums, paukšteliai, 
Nečiulbėsit man daugiau,
Sudiev, mano mergužėle,
Nekalbėsi man daugiau,
Sudiev, mano mergužėle,
Nekalbėsi man daugiau.
Man vainikas bus nupintas 
Iš kraujuotų žolynų,
Ir man kelias bus nuklotas 
Kūnais brolių negyvų,
Ir man kelias bus nuklotas 
Kūnais brolių negyvų.
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2ARELČ ŽARAVO

Zarelė žaravo,
Broliukai dejavo:
O jūs, broliai lietuvėliai, 
Greičiau mus pribaikit,
O jūs, broliai lietuvėliai, 
Greičiau mus pribaikit!
Saulutė tekėjo,
Broliai kraują liejo.
O jūs, broliai lietuvėliai, 
Galveles padėjot,
O jūs, broliai lietuvėliai, 
Galveles padėjot!

O jūra, tu, jūra,
Baltas vandenėli,
Ar nuneši mūsų kraują 
Į kitą šalelę,
Ar nuneši mūsų kraują 
Į kitą šalelę?

Atminkit, vargdieniai,
Jūs mūsų mirimą,
Kada visą juodą žemę 
Krauju padabino,
Kada visą juodą žemę 
Krauju padabino.
Ir sausų medelių 
Visos šakos linko,
Kada jaunus vargdienėlius 
Mus į duobę vilko,
Kada jaunus vargdienėlius 
Mus į duobę vilko.
Didi maži šaukė, 
Paukšteliai čiulbėjo,
O mūs broliai lietuvėliai 
Širdies neturėjo,
O mūs broliai lietuvėliai 
Širdies neturėjo.
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Ir šviesi saulutė 
Danguj šokinėjo,
O mūs broliai lietuvėliai 
Nepasigailėjo,
0 mūs broliai lietuvėliai 
Nepasigailėjo.

Norint aš ir vienas,
Vargų neturėjau,
Bet už brolius vargdienėlius 
Ir aš galvą dėjau,
Bet už brolius vargdienėlius 
Ir aš galvą dėjau.

01 pievos, jūs, pievos,
Balti dobilėliai,
O nuo mūsų brolių kraujo 
Raudoni lapeliai.
O nuo mūsų brolių kraujo 
Raudoni lapeliai.

Žalieji medeliai,
Mūsų žėlavokit,
O juodieji debesėliai, 
Graudžiai apraudokit,
O juodieji debesėliai, 
Graudžiai apraudokit! *

Oi smilgos, jūs, smilgos, 
Pilkosios žolelės,
Ar dabinsit mūsų kapą, 
Vargdienių brolelių,
Ar dabinsit mūsų kapą, 
Vargdienių brolelių?

Oi močiut močiute,
Kam gimdei ant svieto, 
Kad nebuvo čia dėl manęs 
Laimės pažadėta,
Kad nebuvo čia dėl manęs 
Laimės pažadėta?!

Geriau aš būčiau 
Svieto nepažinęs,
Negu dabar tokį jauną 
Kulkom numarino,
Negu dabar tokį jauną 
Kulkom numarino.

Geriau aš būčiau 
Svieto nedatyręs,
Negu tokiam jaunam 
Dabar reik numirti,
Negu tokiam jaunam 
Dabar reik numirti.
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ŠTAI SMĖLIO KAPELIS SUPILTAS

Štai smėlio kapelis supiltas 
Ties beržu svyruokliu senu,—
Aš stoviu lyg laimės užviltas 
Ir praeitį jojo menu,
Aš stoviu lyg laimės užviltas 
Ir praeitį jojo menu.
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Čia jaunas kovotojas krito 
Nuo budelių kulkų smailių,
Vos rytas ankstyvas prašvito,
Jis tapo užpiltas smėliu,
Vos rytas ankstyvas prašvito,
Jis tapo užpiltas smėliu.
Kareiviai prie stulpo pastatė, 
Užrišo akis prie duobės,
Ne pirmą jie kankinį matė,—
Jų širdys nuo to nedrebės,
Ne pirmą jie kankinį matė,—
Jų širdys nuo to nedrebės.

Ir, šautuvų vamzdžius atsukę,
Jie taikė atidžiai, šaltai,
Bet drąsiai jaunuolis sušuko:
— Jūs šaudot vargšus nekaltai,— 
Bet drąsiai jaunuolis sušuko:
— Jūs šaudot vargšus nekaltai!
Kareiviai, apgauti jūs ponų,
Jūs esat akli jų vergai,
Jūs remiat šią tvarką tironų,
O smaugia pačius jus vargai,
Jūs remiat šią tvarką tironų,
O smaugia pačius jus vargai!
Pažvelkit,— tėvai jūs badauja,
O broliai ir sesers kur jūs?! 
Kalėjimuos pūsta, vergauja,
Kad drįso kovot prieš turčius, 
Kalėjimuos pūsta, vergauja,
Kad drįso kovot prieš turčius!
Ir šiandien sušaudysit vieną, 
Kokių jau sušaudėte daug, 
Kuriems atsibodo kas dieną 
Vis pusbadžiu turčiams vergaut, 
Kuriems atsibodo kas dieną 
Vis pusbadžiu turčiams vergaut!
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Taigi susipraskit, kareiviai,
Atsukit ginklus prieš vadus 
Ir būkit bendri mūsų broliai 
Kovoj prieš visus skriaudikus,
Ir būkit bendri mūsų broliai 
Kovoj prieš visus skriaudikus!
Nuvertus šią tvarką tironų, 
Varguoliams liuosybė prašvis,
O darbo ranka geležinė 
Dykūnus visus panaikins,
O darbo ranka geležinė 
Dykūnus visus panaikins!
Ir klausė kareiviai viens kitą,—
Ką kalba šis jaunas žmogus,
O širdys jų kietos lyg švito,
Kaip rytmetį švinta dangus,
O širdys jų kietos lyg švito,
Kaip rytmetį švinta dangus.
Karininkas žiauriai suriko:
— Ko snaudžiat, užkvaišę žiopliai, 
Ar žodžiai rūstaus bolševiko 
Jus taip užkerėjo giliai,
Ar žodžiai rūstaus bolševiko 
Jus taip užkerėjo giliai.
Kareiviai vėl šautuvus kėlė 
Ir taikė atidžiai, šaltai,
Bet skausmas krūtines jų gėlė, 
Kad žus šis žmogus nekaltai,
Bet skausmas krūtines jų gėlė, 
Kad žus šis žmogus nekaltai.

Komanda smarki pasigirdo, 
Papliupo trys salvės trenksmu, 
Jaunuolis į duobę įvirto 
Ir mirė širdy su skausmu, 
Jaunuolis į duobę įvirto 
Ir mirė širdy su skausmu.
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Ir stoviu aš, galvą nuleidęs,
Ties beržu svyruokliu senu,— 
Man menas jaunuolio to veidas 
Ir kova liuosybės dienų,
Man menas jaunuolio to veidas 
Ir kova liuosybės dienų!
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NESULAUŠ MŪS VARGAI

Nesulauš mūs vargai,
Neįveiks neturtai,
O likimo nebus proletarams.— 

Niekados, niekados,
Niekados, niekados
Nebus priešo vergais komunarai,
Niekados, niekados,
Niekados, niekados
Nebus priešo vergais komunarai!

Nei durtuvų grandis,
Nei patrankų ugnis 
Nėra baisi jauniems komunarams.— 

Niekados, niekados,
Niekados, niekados
Nebus priešo vergais komunarai,
Niekados, niekados,
Niekados, niekados
Nebus priešo vergais komunarai!
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UŽAUGAU LIETUVOJ

*477

Užaugau Lietuvoj 
Pas savo tėvelius, 
Išėjau vandravot,
Sau laimės paieškot, 
Išėjau vandravot,
Sau laimės paieškot.

Iš namų eidamas, 
Gailingai verkdamas, 
Parpuoliau ant kelių, 
Bučiavau kryželį, 
Parpuoliau ant kelių, 
Bučiavau kryželį.

Man einant pro duris, 
Durelės sugirgždo,— 
Tėvelis senasis, 
Močiutė apalpo, 
Tėvelis senasis, 
Močiutė apalpo.

Einant pro darželį, 
Pamatė sesutė:
— O brangus broleli, 
Eini į vargelį,
O brangus broleli, 
Eini į vargelį!

Einu pro svirnelį — 
Gul mano brolelis,— 
Nejaučia nė girdi, 
Kokia širdis skaudi, 
Nejaučia nė girdi, 
Kokia širdis skaudi.

Einu pro stainelę — 
Sužvingo žirgelis,— 
Nereiks man kinkyti, 
Namon važinėti, 
Nereiks man kinkyti, 
Namon važinėti.
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Išėjau už vartų, 
Žiūrėjau atgalios — 
Išvydau tėvelius, 
Zegnojant ant kelio, 
Išvydau tėvelius, 
Žegnojant ant kelio.

Važiuodams keleliu 
Su savo draugeliu, 
Atgalios žiūrėjau — 
Tėvynės gailėjau, 
Atgalios žiūrėjau — 
Tėvynės gailėjau.

Traukiny sėdėdams 
Ir gailiai verkdamas, 
Tuojau aš pamačiau 
Ponystę vokiečių, 
Tuojau aš pamačiau 
Ponystę vokiečių.

Hamburge sustojau,
Po miestą vaikščiojau, 
Amerikos mados 
Sau rūbus ten pirkau, 
Amerikos mados 
Sau rūbus ten pirkau.

Nuėjau ant kranto, 
Pamačiau aš laivą,— 
Man širdis nuliūdo 
Kaip ant baisaus sūdo, 
Man širdis nuliūdo 
Kaip ant baisaus sūdo.

Vandenio gilumas,
O marių platumas,— 
Gal laimės nerasiu 
Ir čionai pražūsiu,
Gal laimės nerasiu 
Ir čionai pražūsiu.

Ein bangos kaukdamos, 
Neš laivą supdamos,— 
Tik dešimtoj dienoj 
Pamatėm jau krantą, 
Tik dešimtoj dienoj 
Pamatėm jau krantą.

Nuėjom į miestą, 
Ieškojom ten darbo,— 
Kalbos nesupranta,
Man darbo neduoda, 
Kalbos nesupranta, 
Man darbo neduoda.

Nuėjau ant fermų 
Prie įkyrių karvių, 
Nežinau, ką daryt: 
Zad fermers išvaryt, 
Nežinau, ką daryt: 
Zad fermers išvaryt.
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ANKSTI RYTMETĖLĮ

Anksti rytmetėlį, 
Vėiai vakarėlį 
Mislinau dūmojau, 
Kur laimę surasti.

Iš namų eidamas, 
Gailingai verkdamas, 
Tėvą ir motiną 
Atsisveikindamas.

Mašinon įsėdau — 
Mašina sujudo, 
Mašina sujudo — 
Ma širdis nuliūdo.

Mašina važiavau, 
Lietuvos gailėjau: 
Lietuva, Lietuva, 
Tu brangi tėvyne!

*479

SUDIE JAU. LIETUVA

Sudie jau, Lietuva, 
Jau sudie sakau, 
Jau aš iškeliausiu 
Už vandenužių,
Jau aš iškeliausiu 
Už vandenužių.

Paliksiu tėvelius, 
Brolius seseles, 
Važiuosiu ieškoti 
Laimės dėl savęs, 
Važiuosiu ieškoti 
Laimės dėl savęs.

O jei gerai būsiu, 
Duosiu jums žinot, 
Rašysiu laiškelį, 
Kad būsiu bagota, 
Rašysiu laiškelį, 
Kad būsiu bagota.

O jeigu nelaimė 
Gal kokia patiks, 
Gailių ašarėlių 
Man vienai užteks, 
Gailių ašarėlių 
Man vienai užteks.
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OI, EISIU EISIU, AŠ ČIA NEBUSIU

Oi, eisiu eisiu, aš čia nebūsiu,— 
Čia mane bara senas tėvelis,
Čia mane bara senas tėvelis.

Čia mane bara senas tėvelis,
Kad aš nemyliu jauno bernelio,
Kad aš nemyliu jauno bernelio.

Aš užsikelsiu ankstų rytelį 
Ir nusiprausiu baltai burnelę,
Ir nusiprausiu baltai burnelę,

Ir nusiprausiu baltai burnelę, 
Susišukuosiu gelsvą kaselę, 
Susišukuosiu gelsvą kaselę.

Susišukuosiu gelsvą kaselę 
Ir išvažiuosiu į kitą šalį,
Ir išvažiuosiu į kitą šalį,

Ir išvažiuosiu į kitą šalį 
Pas savo mielą jauną bernelį,
Pas savo mielą jauną bernelį.

O kai pamačiau juodas jūreles,
Tai aš mislijau — juodas kapelis,
Tai aš mislijau — juodas kapelis.

O kai aš sėdau į tą laivelį,
Mislijau jauna, kad į grabelį, 
Mislijau jauna, kad į grabelį.

Oi, kai vėjelis tiktai sujudo,
Mano širdelė labai nuliūdo,
Mano širdelė labai nuliūdo.
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Vėjelis pučia, Vilnelę muša,
Juodas laivelis ant marių žūsta, 
Juodas laivelis ant marių žūsta.

Oi, nepūsk nepūsk, šiaurus vėjeli, 
Oi, nemušk nemušk marių Vilnelės, 
Oi, nemušk nemušk marių Vilnelės,

Oi, nemušk nemušk marių Vilnelės, 
Ba jau netoli marių kraštelis,
Ba jau netoli marių kraštelis,

Ba jau netoli marių kraštelis,
Anta krantelio jaunas bernelis, 
Anta krantelio jaunas bernelis.

Anta krantelio jaunas bernelis, 
Kurį aš myliu, myli širdelė,
Kurį aš myliu, myli širdelė.

Niujorko miesto baisus didumas, 
Fabrikų dūmų didis kartumas, 
Fabrikų dūmų didis kartumas.

Grįškim, berneli, į tėvų šalį,
Ten suraminsi mano širdelę,
Ten suraminsi mano širdelę!
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NUOG MAŽUMĖLĖS BE MOTINĖLĖS

Nuog mažumėlės be motinėlės,
O kai paaugau — prieg žagružėlės. 
Jungiau jautelius, ariau laukelį,
Taisiau žagrelę, tiesiau vagelę.

Nuog ankstaus ryto ik vakarėlio 
Siūbau lingavo nauja žagrelė.
Antroj dienelėj plakiau dalgelį, 
Švytravau pioviau žalią šienelį.

Tamsioj naktelėj guliau lovelėn 
Išsimiegoti saldų miegelį.
Taip rūpestėlin, sunkian darbelin 
Jau ir atėjo pilni meteliai.

Turiu važiuoti, toliau vandruoti,
Nuog žaunierystės save vaduoti.
Reiks atsiskirti nuog tėviškėlės,
Nuog brolužėlių ir seserėlių,

Bėgt per rubežių, vaktuot stražnikus, 
Be jokios žinios sėst ant mašinos,—
Iš Stalupėnų į Berlynėlį,
Greitai važiavau į Hamburgėlį.

Tame miestely didi nameliai,
Ten suvažiuoja mūsų broleliai,
Tenai daeina strauni upelė,
Laivais statyta, stiebais kaišyta,

Laivais statyta, stiebais kaišyta,
O audeklėliais visaip rėdyta.
Plaukiau dienelę, plaukiau ir antrą, 
Atėj trečioji — skauda galvelę.
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Pūtė vėjelis, siūbau laivelis 
Kaipo nendrelė ant vandenėlio.
Ir nedėlėlė, o ir antroji,— 
Neužmatomas tas vandenėlis.
O ir išplaukėm iš vandenėlio,
O ir pristojau prieg advukėlio. 
Stojau prieg forto, žiūriu į šalį,
Aš be kalbelės taip, kaip niemkelė.
Dirbau darbelį ir nedėlėlėm, 
Valgiau mėselę ir pėtnyčėlėm,
O kai netekom sunkaus darbelio, 
Šventėm šventelę ir mėnesėliais.

482

AŠ, LIETUVOS BERNU2ĖUS

Aš, Lietuvos bernužėlis, 
Gromatą rašysiu,
Apie Rygos gyvenimą 
Visiems apsakysiu,
Apie Rygos gyvenimą 
Visiems apsakysiu.
Seniau buvo Rygos miestas 
Kaip švedų stalyčiai 
Aukšti mūrai, labai gražūs, 
Tik siauros ulyčios,
Aukšti mūrai, labai gražūs, 
Tik siauros ulyčios.
Skersai miestą teka upė, 
Ten upė Dauguvos,— 
Suvažiuoja daug žmonelių 
Iš tikros Lietuvos, 
Suvažiuoja daug žmonelių 
Iš tikros Lietuvos.

Piemenėliai pusbernėliai, 
Pametę ganyti,
Tuoj važiuoja Rygos miestan 
Vargo pamatyti,
Tuoj važiuoja Rygos miestan 
Vargo pamatyti.
Paslovytas Rygos miestas, 
Kad daug darbo yra,
Bet kai žiūrim į tą darbą — 
Net ašaros byra,
Bet kai žiūrim į tą darbą — 
Net ašaros byra.
Koksai darbas atsiranda 
Dėl žmonių dešimties, 
Suvažiavę tenai stovi 
Daugiau nekaip šimtas, 
Suvažiavę tenai stovi 
Daugiau nekaip šimtas.
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Kad tėveliai dažinotų 
Sūnus ir dukreles,
Nebežinau, kaip sopėtų 
Tėveliams širdeles, 
Nebežinau, kaip sopėtų 
Tėveliams širdeles.
Su lazdelėm pasirėmę, 
Vaikščioja kaip ponai,— 
Ponų dykos yr kišenės,
Tik juodi žiponai,
Ponų dykos yr kišenės,
Tik juodi žiponai.
Ir mergaitės lietuvaitės 
Moderniškai taisos, 
Nepritinka jų taisymas — 
Tik kaip kokios kvaišos, 
Nepritinka jų taisymas — 
Tik kaip kokios kvaišos.
Nebenori jos ryšėti 
Ant galvos skareles,
Kaip nešioja jų tetulės 
Arba motinėlės,
Kaip nešioja jų tetulės 
Arba motinėlės.
Užsideda kepeliušą 
Ant galvos kaip sietą,
O labiausiai susispaudę, 
Nešioja gorsetą,
O labiausiai susispaudę, 
Nešioja gorsetą.
Nebenori jos nešioti 
Drabužiais naminiais,
Eina perka senuos kromuos 
Laskūtus pirktinius,
Eina perka senuos kromuos 
Laskūtus pirktinius.

Kai jūs, sesės, pasenėsta, 
Gailėsta jaunystės,
Ko važiavot Rygos miestan 
Iš savo durnystės,
Ko važiavot Rygos miestan 
Iš savo durnystės.
Jos vaikščioja Rygos mieste 
Dirželiais susjuosę,—
Kai, sesule, pasenėsi,
Verksi ir dejuosi,
Kai, sesule, pasenėsi,
Verksi ir dejuosi.
Kai sustinki ant kermošiaus — 
Kaip duktė staršinos:
Velkas uodegos per žemę 
Pusantros aršinos,
Velkas uodegos per žemę 
Pusantros aršinos.
Kai sustinki ant kermošiaus — 
Nors imkis kepurę,
Kai nueini pas jas namo —
Ir duonos neturi,
Kai nueini pas jas namo —
Ir duonos neturi.
A jūs, mieli lietuvninkai,
Aš jums duosiu rodą: 
Nevažiuokit Rygos miestan — 
Ten gyvent nuobodu, 
Nevažiuokit Rygos miestan — 
Ten gyvent nuobodu.
Negirdėsit Rygos mieste 
Geresnės navynos —
Ar paplautas, ar nušautas,
Ar kokios krikštynos,
Ar papiautas, ar nušautas,
Ar kokios krikštynos.
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BŪDAMS LINKSMAS KAIP PAUKŠTELIS

Būdams linksmas kaip paukštelis 
Pavasario dieną,
Parašysiu aš laiškelį 
Tėveliams nors vieną,
Parašysiu aš laiškelį 
Tėveliams nors vieną.

Pasveikinsiu aš tėvelį,
Mielą motinėlę,
Brolius, seseles, kaimynus,
Visus giminėles,
Brolius, seseles, kaimynus,
Visus giminėles,

Visiems velydams nuog savęs 
Kuo geriausios laimės,
Kad jums Viešpatis padėtų 
Gyventi be baimės,
Kad jums Viešpatis padėtų 
Gyventi be baimės

Toje šventoje Lietuvoj,
Žemėje senelių,
Kame yra pilni laukai 
Kryžių, koplytėlių,
Kame yra pilni laukai 
Kryžių, koplytėlių.

Ten aš gimiau ir užaugau 
Pas tėvelius savo,
Ten močiutė ir seselė 
Ant rankų sūpavo,
Ten močiutė ir seselė 
Ant rankų sūpavo.
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Kai paaugau į vaikinus, 
Sunkius darbus dirbau:
Ariau, sėjau, šieną pioviau, 
Rudenyje kūliau,
Ariau, sėjau, šieną pioviau, 
Rudenyje kūliau.

Ir pabodo man tas darbas — 
Gilus purvas bristi,
Panorėjau aš ant svieto 
Šviesybės išvysti,
Panorėjau aš ant svieto 
Šviesybės išvysti.

Aš raginau savo brolius 
Amerikon traukti,
Sako — jie ten Amerikoj 
Alų midų maukia,
Sako — jie ten Amerikoj 
Alų midų maukia.

Nuvažiavęs Amerikon,
Aš viską išvydau,—
Kad, klausydams žmonių kalbų, 
Dideliai paklydau,
Kad, klausydams žmonių kalbų, 
Dideliai paklydau.

Kaip kelionėj man ėjosi,
Aš jums nesakysiu,
Tiktai visokias naujienas 
Aš jums išaiškinsiu,
Tiktai visokias naujienas 
Aš jums išaiškinsiu.
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O AŠ, JAUNAS BERNU2ĖHS

O aš, jaunas bernužėlis,
Į Ragvajų rengiaus: 
Susikviečiau giminėles,
Labai gailiai verkiau, 
Susikviečiau giminėles,
Labai gailiai verkiau.

Kai važiavau per Berlyną, 
Saulutė tekėjo,
O per mano skaistų veidą 
Ašaros byrėjo,
O per mano skaistų veidą 
Ašaros byrėjo.

Nuvažiavau į Ragvajų,—
Aš tenai sustojau,
Kai pamačiau Auštros žvaigždę, 
Linksmai užgiedojau,
Kai pamačiau Auštros žvaigždę, 
Linksmai užgiedojau.

Ragvajus pragarsintas,
Kad daug darbų yra,
Kai pažiūri į tą darbą — 
Ašarėlės byra,
Kai pažiūri į tą darbą — 
Ašarėlės byra.

Tėvas sūnui laiškus rašo,
Kad pinigų siųstų,
O kad jo vargus žinotų — 
Sunkiai atsidustų,
O kad jo vargus žinotų — 
Sunkiai atsidustų.
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SVEIKI GYVI, MANO GENTYS

Sveiki gyvi, mano gentys,
Kas pas jus girdėti,
Kaip jums paded viešpats dievas 
Tėvynėj krutėti?

Kaip sveikata dar tarnauja 
Ir kaip laimė klojas,
Ar bent visi linksmi esat,
Ar kitaip kaip stojas?

Jau praslinko daug dienelių, 
Kai aš jus regėjau,
Kai su savo tėtušėliais 
Meilingai kalbėjau.

Išsiilgo mano akys,
Išdžiūvo liežuvis,—
Aš be jūsų alpstu trokštu, 
Kaip be vandens žuvis.

Ir norėčiau kuo greičiausiai 
Jumis aplankyti,
Ką tik mačiau šioj žemelėj, 
Viską apsakyti.

Dar negaliu, dar ne laikas — 
Dar tuščias karmonas,
Dar negaliu pasirodyt 
Taip, kaip kits toks ponas.

Dar šiandien čia turiu vargti, 
Sunkius darbus dirbti,
O vėliau gal ir man seksis 
Tos laimės datirti.
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BRAZILIJA PASLOVYTA

Brazilija paslovyta,
Kad daug darbo yra,—
Kai mes žiūrim į tą darbą, 
Net ašaros byra.

Leidžiu laišką į Lietuvą, 
Kad visi žinotų,
Kaip Brazilijoj gyvenam, 
Visiems pasakotų.

Brazilija — tokia vieta,
Tų miškų daugumas. 
Privažiavo daug žmonelių 
Iš visos Lietuvos.

Kaip vanduo pavasarį 
Eina, vilnim plūsta,
Taip žmonelės nuvažiavę 
Vargsta ten ir žūsta.

Nedideli pusbernėliai, 
Nustoję ganyti,
Jau važiuoja į tą kraštą 
Vargo pamatyti.

O kai jūs ten nuvažiuoste, 
Daug vargo turėste,
Su to krašto gyventojais 
Nesusikalbėste.

Jūs, broleliai ir sesutės,
Aš jums duodu rodą: 
Nevažiuoti Brazilijon — 
Ten gyvent nuobodu.
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Negirdėste lietuvaičių 
Dainelių gražiųjų,
Tik girdėste krokodilų 
Ir žvėrių baisiųjų.

Negirdėste gegutėlės 
Garsiai užkukuojant,
Tik girdėste vargdienėlius 
Vargstant ir dejuojant.

Negalėste jūs priprasti 
Tarp svetimų būti,
Nusiminę taip de j uoste:
„Gal reiks čia pražūti".

Leidžia laišką į savuosius: 
„Gyvenu kaip ponia". 
Netikėkite, savieji,—
Ji tikrai meluoja.

Žiūrėk, prasta merginėlė 
Nori ponia būti:
Netur iš ko nusipirkti — 
Suknios pasisiūti.

Pasiskolinus skrybėlę,
Nors ir neturėtų,
Fotografiją atsiunčia,
Kad visi žiūrėtų.

Ir turtingos mergužėlės 
Nebnor namie būti:
Lekia greitai, galvotrūkčiais, 
Kaip greičiau išsprukti.

Nuvažiavę tai pamato 
Jos tą laimės šalį:
Grįžtų greitai vėl atgalios, 
Bet jau nebegali.
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AMERIKOS MIESTAS

Amerikos miestas 
Labai yra skardus,— 
Katras ten nueina, 
Kenčia didžius vargus, 
Katras ten nueina, 
Kenčia didžius vargus.

Atskrido kregždelė, 
Žvilganti paukštelė,
Iš mano krašto,
Iš mano tėvynės,
Iš mano krašto,
Iš mano tėvynės.

Pasakyk, paukštele, 
Šviežią navynėlę 
Apie mano kraštą 
Ir apie tėvynę,
Apie mano kraštą 
Ir apie tėvynę.

Ar sveiki mano 
Mylimi tėveliai, 
Katrie užaugino 
Ant baltų rankelių, 
Katrie užaugino 
Ant baltų rankelių?

Ar sveika mano 
Mylima panelė, 
Su katra turėjau 
Viežlybą kalbelę, 
Su katra turėjau 
Viežlybą kalbelę?

488

KAS MŪSŲ DARŽELĮ DAILIAI APRAVĖS

Kas mūsų darželį dailiai apravės,
Žaliąsias rūteles laistys ir žiūrės,— 
Nebėra seselės mūsų jau namie,
Paliko man vieną rūtų daržely.

Gal mūsų seselė toli jau labai,
Kur leidžias auksiniai saulutės žiedai,
Gal už žalių girių siūbuojančių,
Gal už gilių jūrų banguojančių?
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Gal mūsų seselė pilies kalnely 
Tarp žalių rūtelių guli grabely,
Gal už bernelio lopšį liūliuoja,
Kaip girios gegutė liūdnai dejuoja?

Nesėja rūtelių tarp svetimųjų, 
Nedainuoj dainelių mūs mylimųjų, 
Bet ieško su vargais dėl savęs turtų, 
Kad greičiau tėvynėn sugrįžt galėtų.

*489

O!, LIŪDNAS LIŪDNAS

Oi, kad sugrįžčiau 
Savo šalelėn,
Laimužę ten atrasčiau, 
Širdelę nuraminčiau, 
Laimužę ten atrasčiau, 
Širdelę nuraminčiau.

Oi, liūdnas liūdnas 
Žalias berželis —

Oi, liūdnas liūdnas 
Jaunas bernelis

Jo šakelės nulinko, 
Viršūnėlė nusviro, 
Jo šakelės nulinko, 
Viršūnėlė nusviro.

Svetimojoj šalelėj, 
Ne savo tėviškėlėj 
Svetimojoj šalelėj, 
Ne savo tėviškėlėj
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o: TU, STRAZDE STRAZDELI

*490

— Oi tu, strazde strazdeli, 
Tu, drabnasai paukšteli, 
Vai, ko liūdi, ko liūdi 
Žaliam vyšnių sodely,
Vai, ko liūdi, ko liūdi 
Žaliam vyšnių sodely?

Ar lizdelį lizdini, 
Riešutėlius brandini,
O ar kalne kalnely 
Sau uogelę nokini,
O ar kalne kalnely 
Sau uogelę nokini?

— Nei lizdelį lizdinu, 
Riešutėlius brandinu,
Tiktai kalne kalnely 
Sau uogelę nokinu,
Tiktai kalne kalnely 
Sau uogelę nokinu.

— Oi tu, berne berneli, 
Bernužėli jaunasai,
Vai, ko liūdi, ko liūdi 
Naujoj žirgų stainelėj, 
Vai, ko liūdi, ko liūdi 
Naujoj žirgų stainelėj?

Ar žirgelį dabini, 
Kamanėles taisini,
Vai, ar kaime kaimely 
Sau mergelę augini,
Vai, ar kaime kaimely 
Sau mergelę augini?

— Nei žirgelį dabinu, 
Kamanėles taisinu,
Vai, tik kaime kaimely 
Sau mergelę auginu, 
Vai, tik kaime kaimely 
Sau mergelę auginu.
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— Tu, mergele jaunoji, 
Lelijėle baltoji,
Vai, ko liūdi, ko liūdi 
Žaliam rūtų daržely, 
Vai, ko liūdi, ko liūdi 
Žaliam rūtų daržely?

Ar rūtelę augini, 
Vainikėlį sau pini,
Vai, ar kaime kaimely 
Sau bernelį augini,
Vai, ar kaime kaimely 
Sau bernelį augini?

— Nei rūtelę auginu, 
Nei vainiką sau pinu, 
Vai, tik kaime kaimely 
Sau bernelį auginu,
Vai, tik kaime kaimely 
Sau bernelį auginu.

*491

PRASVYDO, PRASVYDO

Prasvydo, prasvydo,
Aušros žvaigždė prasvydo, prasvydo 
Ir gaideliai pragydo, pragydo.

O kas ten, o kas ten,
O kas tenai už miško, už miško 
Žiba, tvaska, ištiško, ištiško?

Saulelė, saulelė,
Saulė ratu tekėjo, tekėjo,
Aukso žiedai mirgėjo, mirgėjo.
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Vieversiai, vieversiai,
Vieversėliai padangėm, padangėm, 
Vištos karkia palangėm, palangėm.

Jauteliai, jauteliai
Eina laukan baubdami, baubdami,
Juodą žemę kasdami, kasdami.

Ožkeliai, gėreliai
Eina laukan šokdami, šokdami,
Šalamojų grodami, grodami.

Piemenys, piemenys
Eina laukan vargdami, vargdami,
Gaspadines keikdami, keikdami.

492

JAU AUŠTA AUŠRELĖ

Jau aušta aušrelė,
Praded vištos karkti,
Reiks mums vargdienėliams 
Prie darbelio eiti.

Atsikelia ponas 
Kaip koksai šėtonas,
Šaukia ant urėdo:
— Sužadink šeimyną!

Urėdas eidamas,
Lendre siūbuodamas:
— Kelkit kelkit greičiau, 
Balnokit žirgelius!
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GRAŽUS RYTAS NEMATYTAS

Gražus rytas nematytas, 
Gieda vieversėlis,
O gegužė girioj ūžia, 
Burkuoja karvelis,
O gegužė girioj ūžia, 
Burkuoja karvelis.

O ant ano, ant dirvono 
Tetervinas groja,
Ant ežero Vilnios nėra, 
Vėjelis nustojo,
Ant ežero Vilnios nėra, 
Vėjelis nustojo.

Domininkas — tas nedykas, 
Išpiauna pievelę.
Giedri diena, pribus šieno 
Pilna daržinėlė,
Giedri diena, pribus šieno 
Pilna daržinėlė.

Ant pievelės, pakinėly, 
Gaidys vištas veda, 
Gaspadinė be pričynos 
Su kačerga veja, 
Gaspadinė be pričynos 
Su kačerga veja.

494

MAGDELENA, DEK BALANĄ

Magdelena, dek balaną,— 
Eisim į kamarą 
Smetonos laižyti,
Puodynių daužyti!

Aš įpuoliau į kamarą 
Smetonos laižyti,
Gaspadinė įpuolanti 
Su šluota švaistyti.

Aš įpuoliau į kanapes 
Ir atradau vietą,
Gaspadinė greita buvo, 
Pagriebusi mietą.
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Greita buvo, greitai puolė, 
Man galvą sudaužė 
Ir iškadą apturėjo — 
Kanapes išlaužė.

Ir kanapės išlaužytos 
Ir vėl atsikėlė,
Man galvelė sudaužyta 
Tris nedėlias gėlė.

Kur aš eisiu, kur aš dingsiu, 
Kur pasikavosiu?
Tai, man rodos, šią naktelę 
Namie nenakvosiu.

Verčiau, putros pasisrėbus, 
Reik nueiti gulti,
Ne po tokių pasabėlių 
Prie Smetonos pulti. *

*4M

IŠMINDŽIOTOS, IŠLAUŽYTOS

Išmindžiotos, išlaužytos 
Pupos pupos išraškytos, 
Tėvas pyko, vaikus barė, 
Kam iškadą darže darė.

Senas buvo tas senelis, 
Tupinėjo kaip genelis, 
Labai pyko, labai niršo, 
Apie pupas užsimiršo.

— Nu, palaukit — rytoj dieną 
Nusitversiu jus po vieną,
Aš jums kailį kaip koks genys 
Iškaposiu, lazdą ėmęs!

O ant ryto rytoj dieną 
Laužo pupas vėl po vieną,— 
Nuo to sargo labai baisaus 
Nebeliko pupų vaisiaus.

Vaikai senį tol pykino, 
Pakol pupas išraškino,
O kai pupų nebeliko, 
Vaikai daržan nebatvyko.
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PRAŠOM PRAŠOM PAKLAUSYTI

Prašom prašom paklausyti, 
Ką aš turiu pasakyti,— 
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Ar dainelę padainuoti,
Tikrą tiesą išrokuoti,— 
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Tetervinas ūžia mala,
Genys ryte stuobrį kala,— 
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Kiti miške lizdus krauna 
Ir visi ten vietą gauna,— 
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas, 
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Skruzdės krūvoms kupečiuojas, 
Drugiai tarp savęs bučiuojas,— 
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Ta bitelė, ta pilkoji,
Aplink gėles uliavoja,—
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas,
Dobile dobileį 
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Piemenėliai karves gano 
Ir zabovų prasimano,—
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!

Miško gėlėms apsirėdę 
Ir dainuoja atsisėdę,—
Gražus miškas, miško būdas, 
Visi grajin savo dūdas,
Dobile dobile,
Dobilėli žaliasai,
Dobile!
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SUDIEV, LIETUVA, MAN LINKSMA BUVO

Sudiev, Lietuva, man linksma buvo 
Gyvent savo šalelėj,—
Širdį man skaudžia, skaudžia ir graudžia, 
Svetimojon važiuojant!
Sudiev tėveliam, broliam, sesutėm,— 
Nebegreit pasmatysme,
Sudiev Anykščiam, sudiev Utenai,
Sudiev Lietuvos kalnam!

Kažin ar grįšiu,— gal ten supūsiu,
Šiaurinėj gudų pusėj?
Kad ir sugrįšiu savo šalelėn,
Ašarėlės' paplūsiu.
Maž rasiu vargus, nelaimes, bėdas,
Maž nerasiu tėvelių,
Maž visa mano širdies patieka 
Bus ant šaltų kapelių?

*498

TYKUS BUVO VAKARĖLIS

Tykus buvo vakarėlis, 
Švietė skaistus mėnesėlis,— 
Skubinausi nuo darbelio 
Laistyt rūtelių darželio, 
Laistyt rūtelių darželio.

Ir priėjau Dunojėlį —
Ant jo siauras lieptužėlis,
O taip tamsioje naktelėj 
Bijau eiti per lieptelį,
Bijau eiti per lieptelį.
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Štai ateina bernužėlis,
Lankoj piovęs šienužėlį,—
Žada pervest per lieptelį, 
Palydėt ligi namelių,
Palydėt ligi namelių.

Aš be baimės su berneliu,
Nors taip tamsioje naktelėj, 
Einu drąsiai per lieptelį 
Vienu keliu lig namelių,
Vienu keliu lig namelių,

Nes aš nuo paties rytelio 
Nesimačiau su kvietkelėm,— 
Vienas palinkusias taisiau, 
Kitas pavytusias laisčiau,
Kitas pavytusias laisčiau,

O nusiskynus rūteles,
Užsikišau už kaselės,—
Švieč mėnulis tarp žvaigždelių, 
Aš linksminuos tarp kvietkelių, 
Aš linksminuos tarp kvietkelių.

Nors mamytė mane bartų, 
Rodos, kvietkeliai užtartų,
O ir kad mamytė pyktų,
Tai kvietkeliai nuramintų,
Tai kvietkeliai nuramintų.

Na, labanakt jums, rūtelės, 
Visoms žydinčiom kvietkelėm, 
O aš eisiu į svirnelį,—
Akys merkias, nor miegelio, 
Akys merkias, nor miegelio.
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OIGI GRAŽUS GRAŽUS RŪTELIŲ DARŽELIS

Oigi gražus gražus rūtelių darželis,
Pilnas jau prisėtas gražių žolynų!
Dailiai aptvėrė mano broliukas,
Užtat jam vainiką nupint ketinu.

Mano žolynėliai žydėti pradėjo,
Kokia man linksmybė, kas gal apsakyt.
Kad ir svieto skarbus kas man pažadėtų, 
Vien tik širdį traukia, kad juos aplankyt.

Žydi mano rožės, žydi ir rūtos,
Žydi tiliponai ir čebatėliai,
Žydi lelijos, žydi pinavijos,
Žodžiu — pražydėjo visi kvietkeliai.

O ašei mergaitė, visų kvietkų ponia,
Ašei karalaitė tarp visų žiedų,
Giedu po darželį jaunystės stone,
Dar aš nesuprantu vargų nei bėdų.

Čia man lakštingėlė, meilinga paukštelė,
Tarp rūtų darželio linksmai, gražiai gied, 
Kožną rytelį, kai užtek saulelė,
Rasa po žolynus taip kaip perlai ried.

Žydėkit laimėkit jūs, kvietkeliai mano,
Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybė!
Tegul kožnas žino ir tegul išmano,
Kad jumis sutvėrė dievo galybė.
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OI MERGELE, U2 NAŠLELIO

*500

Oi mergele, už našlelio 
Kam ėjai, kam ėjai? 
Didį būrį siratėlių 
Atradai, atradai.

Anksti rytą gegutėlė 
Vis kukuos, vis kukuos, 
Siratėlių vargužėlius 
Vis rokuos, vis rokuos.

Savo mielą motinėlę 
Jie minės, jie minės, — 
Tavo jauną širdužėlę 
Vis skaudės, vis skaudės.

Siratėlių ašarėlių
Vis tau liks, vis tau liks, —
Neįtiko pamotėlė,
Neįtiks, neįtiks.

*501

PASAKYK, P ANYTĖLE

Pasakyk, panytėle,
Ar tu mane myli,
Kiek aš kartų tavęs klausiu, 
O tu vis dar tyli.

Pasakyk, nevarginki,
Regi — baigiu džiūti.
Kurią dieną aš nematau, 
Tikrai reik pražūti.

Nemainyčiau tos valandos 
Ant turtų didžiausių,
Kada, imdams už rankelės, 
Savo mielą klausiu:

— Ar tu sveika, ar tu linksma, 
Mano aniolėli,
Ar neilgu tau be manęs,
Tu mano kvietkeli?

Kaip aš tavęs pasiilgau,
Baltoji gulbele,
Seniai seniai jau skambėjo 
Tarp mūsų dainelės.

Tegul skamba, garsiai skamba 
Tarp mūsų dainelės,
O kaip linksma yr dainuoti 
Prie savo panelės.

Vai tu, meile širdies mano 
Ir turtai ant svieto, 
Pasakyk, ar širdžiai mano 
Bus pas tave vieta.
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*5M

EINA GARSAS NUO RUBEŽIAUS

Eina garsas nuo rubežiaus, 
Žirgą reik balnoti,
Daug kryžiuočių nuo Maiburgo 
Rengias mus terioti.
Pasilik, sesute, sveika, 
Nuramink širdelę:
Gal sugrįšiu, nepražuvęs 
Už tėvų šalelę,
Gal sugrįšiu, nepražuvęs / 
Už tėvų šalelę.

Daugel turto pas kryžiuočius 
Nuog senos gadynės, —
Auksu žiba miesto bonios, 
Šilko pilnos skrynios.
Aš parnešiu sau iš prūsų 
Plieno kardą kietą,
Tau, sesute, šilko skarą,
Diržą, auksu lietą,
Tau, sesute, šilko skarą,
Diržą, auksu lietą. *

Jau pavasaris išaušo,
Gieda vieversėlis, 
Nebegrįžta nuo Maiburgo 
Jaunas bernužėlis.
Saulė leidos, kova buvo, 
Kraujo daug tekėjo, 
Mylimasis už tėvynę 
Galvą ten padėjo, 
Mylimasis už tėvynę 
Galvą ten padėjo.

Visos mano sesės linksmos 
Ir šilkais dabinas,
Man gi ašaros tik žiba 
Ir kapai vaidinas. 
Nekalbėsi, bernužėli,
Man meilių žodelių, 
Neužmausi aukso žiedo 
Ant baltų rankelių, 
Neužmausi aukso žiedo 
Ant baltų rankelių.

*503

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS

Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia,
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdį mano traukia,
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdį mano traukia.
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Ten daržely pina vi jos,
Ten mergelės kaip lelijos,
Ten šalelė daug geresnė,
Juoda duona ten gardesnė,
Ten šalelė daug geresnė,
Juoda duona ten gardesnė,

Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau, 
Paukščių sparnus kad turėčiau, 
Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžiųjų, 
Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

Pasveikinčiau aš motiną,
Tėvą, brolį ir kaimyną,
O pas savąją mergelę 
Nuraminčiau sau širdelę,
O pas savąją mergelę 
Nuraminčiau sau širdelę. *

*504

LAKŠTINGALA, GRAŽUS PAUKŠTELI

Lakštingala, gražus paukšteli, 
Pas mano langą nečiulbėk,
Į mano gimtąjį namelį, 
Linksmai giedodama, nulėk!

Tenai mamelę nuraminki, 
Palinksmink baltą galvą jos, 
Jai apie mane pasakyki,
Lai apie mane ką žinos.

Tenai kuplioji liepužėlė 
Siūbuoja, vėjo pučiama, 
Tenai mamelė sengalvėlė 
Dejuoja, manęs laukdama
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*505

NUSTOJO GRIAUT IR BAUBT KANUOLĖS

Nustojo griaut ir baubt kanuolės, 
Laukuos ir vėl nėra pulkų;
Tik viens pašautas ir parpuolęs,
Bet gyvas tarpe užmuštų,
Tik viens pašautas ir parpuolęs,
Bet gyvas tarpe užmuštų.

Ir misliju: ką aš čia blogo,
Ką pikto artimui dariau,
Kam atitraukė nuo to stogo,
Po kuriuo ramiai gyvenau,
Kam atitraukė nuo to stogo,
Po kuriuo ramiai gyvenau?

Už ką čion gausiai liejas kraujas,
Kam atvedė pulkus čionai,
Kareivius veja čion, kaip gaują 
Žvėrių, kad muštųs amžinai,
Kareivius veja čion, kaip gaują 
Žvėrių, kad muštųs amžinai.

Ar už tėvynę, už liuosybę?
Bet ką čia, — ponam jų nereik!
Jiems reik tik turtų, reik linksmybių,
O tu už juos numirti eik,
Jiems reik tik turtų, reik linksmybių,
O tu už juos numirti eik.

Mat, prastas yr ant to sutvertas,
Kad ponų reikalams tarnaut,
Pas juos esi tu šuns tik vertas,
Už juos turi duotis nukaut,
Pas juos esi tu šuns tik vertas,
Už juos turi duotis nukaut.
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Parneški, juodas varne, žinią 
Pas mano mielus tėvelius, —
Jie manęs laukia nusiminę,
Bet nematysiu aš jau jūs,
Jie manęs laukia nusiminę,
Bet nematysiu aš jau jūs.
Tik jūs vieni ant viso svieto 
Gailėtis mokat iš širdies,
Mes ponams įrankių tik vietoj, 
Mes numirsim, ir kas išties,
Mes ponams įrankių tik vietoj, 
Mes numirsim, ir kas išties
Dar mūs vargingų čion gailėsis, 
Dar rūpinsis dėl mūs katras?
Kad jais rūpintųs, jais gerėtus, 
Kitus kvailus jie sau suras,
Kad jais rūpintųs, jais gerėtus, 
Kitus kvailus jie sau suras.
Ar tinka man prakeiktas kardas, 
Sunki kareiviška taurė,
Kada man miels artojo vardas, 
Palši jauteliai ir žagrė,
Kada man miels artojo vardas, 
Palši jauteliai ir žagrė?

Ten mano mirties nieks negeidžia 
Pas mielus brolius, tėvelius,
Ten laimės saulė nesileidžia 
Per jokius ilgus metelius,
Ten laimės saulė nesileidžia 
Per jokius ilgus metelius.

Raiba gegutė ten kukuoja,
Jai paukščių padeda pulkai,
Ir niekad niekas nedejuoja, 
Pakolei nežili plaukai,
Ir niekad niekas nedejuoja, 
Pakolei nežili plaukai.
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*506

MŪS SENUKAI PASAKOJO

Mūs senukai pasakojo,
Kad kitąsyk Lietuvoje 
Ponai valios daug turėjo, 
Žmonėm darė, ką norėjo, 
Ponai valios daug turėjo, 
Žmonėm darė, ką norėjo.

Pons su žmogum galėj arti 
Ir papiauti, ir pakarti,
Ir ik mirštant rykščių duoti,
Ir kaip gyvulius parduoti,
Ir ik mirštant rykščių duoti,
Ir kaip gyvulius parduoti.

Baudžiavas užvedę buvo, 
Ponams žmonės dirbo, žuvo. 
Už tai ponai dėkavojo — 
Kailius rykštėm sukapojo,
Už tai ponai dėkavojo — 
Kailius rykštėm sukapojo.

Lenkai — ponai valdininkai, 
Žmonių žemės savininkai, 
Vargdienėlius smaugė žmones 
Ir kankino be malonės, 
Vargdienėlius smaugė žmones 
Ir kankino be malonės.

Jei kas valgyt neturėjo 
Ir pas poną melst nuėjo,
Pons jį rykštėm pavaišino 
Ir tylėti prigrasino,
Pons jį rykštėm pavaišino 
Ir tylėti prigrasino.

— Tu mužiko šmotas esi, 
Dirbk, tai duonos sau turėsi 
Ir gyvensi kaip ponaitis, 
Pasidaugins tavo kraitis,
Ir gyvensi kaip ponaitis, 
Pasidaugins tavo kraitis!

Ponai šnipų daug turėjo,
Tie po kaimus šnipinėjo,
O ką tik žinoti gavo,
Tuojau nešė ponui savo,
O ką tik žinoti gavo,
Tuojau nešė ponui savo.

Jei katras kiek praturtėjo 
Ir daugiau duonos turėjo,
Iš to atimti atėjo,
Tik tam sykiui atseikėjo,
Iš to atimti atėjo,
Tik tam sykiui atseikėjo.

Jei kurs ėmė susiprasti — 
Ponų jungą šalin mesti,
Tą pas poną tuoj nuvilko, 
Rykščių davė, kiek tik tilpo, 
Tą pas poną tuoj nuvilko, 
Rykščių davė, kiek tik tilpo.

Kotai plakė, ponai skaitė, 
Vis į sveiką daiktą taikė, 
Pons klausyt prikalbinėjo, 
Bet jau vargšas negirdėjo, 
Pons klausyt prikalbinėjo, 
Bet jau vargšas negirdėjo.

479



Prisisotino kol ponas,
Jau negyvs buvo lavonas, 
Visas kraujas nutekėjo, 
Jau seniai dūšia išėjo, 
Visas kraujas nutekėjo, 
Jau seniai dūšia išėjo.

Kunigai ponus vis gyrė,
Sakė: taip pats dievas skyrė, - 
Mums jo valios reik klausyti, 
Norint dūšią išganyti,
Mums jo valios reik klausyti, 
Norint dūšią išganyti.

Ponai tankiai puotas darė 
Ir kunigus susiprašė,
Gėrė vyną kuo brangiausią, 
Taisė valgį kuo gardžiausią. 
Kunigai linksmai puotavo, 
Žmonės dirbo, prakaitavo.

507

MES RAZBAININKBLIAI

Mes razbaininkėliai 
Bivainių miškų,
Didi vargdienėliai 
Nuo senų laikų, —

Kad mums ponai skriaudą daro, 
Neatbosim ant jų dvaro 
Ir kovosim mes!

Dervinių pušelę 
Paskyrėm visi 
Kasdien pro aušrelę 
Susitikt anksti, —

Čia mes klausom mūsų vado, 
Lygintojo Blindos Tado, —
Čia mums patogu!
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Turėjom prisiekti 
Prie tosios pušies 
Tuo vadu tikėti 
Lig pačios mirties.

Jeigu kas mumis išduotų, 
Ant sausos šakos kabotų, — 
Taip jau nutarta!

Jeigu mes ką pagrobiam 
Iš turtingųjų,
Tuojau atiduodam 
Dėl vargingųjų.

Kas mūsų sau turtą skirtų, 
Tasai tuojau čia numirtų 
Po pušies šaka.

*508

GALE LAUKO TOLI

Gale lauko toli 
Trys berželiai stovi,
Gale lauko toli 
Trys berželiai stovi,
Trys berželiai svyru-svyruonėliai 
Tarpu savęs kalba, kalba,
Trys berželiai svyru-svyruonėliai 
Tarpu savęs kalba.

Kad bernelis būčiau,
Lauko artojėlis,
Kad bernelis būčiau,
Lauko artojėlis,
Viso svieto vargą vargužėlį 
Žagrele aparčiau, arčiau,
Viso svieto vargą vargužėlį 
Žagrele aparčiau.
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Gale lauko toli 
Trys liepelės stovi,
Gale lauko toli 
Trys liepelės stovi,
Trys liepelės lingu-linguonėlės 
Tarpu savęs kalba, kalba,
Trys liepelės lingu-linguonėlės 
Tarpu savęs kalba.

Kad mergelė būčiau,
Drobių audėjėlė,
Kad mergelė būčiau,
Drobių audėjėlė,
Viso svieto vargą vargužėlį 
Drobelėn suausčiau, ausčiau, 
Viso svieto vargą vargužėlį 
Drobelėn suausčiau.

*$09

TYLUS TYLUS VAKARĖLIS

Tylus tylus vakarėlis, 
Taip ramu ant lauko, 
Tylus tylus vakarėlis, 
Taip ramu ant lauko, 
Šviesūs rausvi debesėliai 
Padangėse plauko, 
Šviesūs rausvi debesėliai 
Padangėse plauko.

Mėlynakės sesytėlės 
Gėlių prisiskynė, 
Mėlynakės sesytėlės 
Gėlių prisiskynė 
Ir iš liūdnų ašarėlių 
Vainikėlius pynė,
Ir iš liūdnų ašarėlių 
Vainikėlius pynė.

Saulė temsta, mėnuo šviečia, 
Pasilsėti kviečia,
Saulė temsta, mėnuo šviečia, 
Pasilsėti kviečia,
Jaunos mintys širdį spaudžia, 
Pas mieliausią plaukia,
Jaunos mintys širdį spaudžia, 
Pas mieliausią plaukia.
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*510

KO LIŪDI, BERŽELI, KO LIŪDI

— Ko liūdi, berželi, ko liūdi, 
Ko verki, nuleidęs šakas, 
Kam svyra žalieji lapeliai, 
Kam varvini šaltas rasas, 
Kam svyra žalieji lapeliai, 
Kam varvini šaltas rasas?

Ar auštantis rytas nelinksmas, 
Ar gaila naktinės tamsos, — 
Ko liūdi, berželi jaunutis,
Ar ilgis lapeliai šviesos,
Ko liūdi, berželi jaunutis,
Ar ilgis lapeliai šviesos?

Neverki, berželi žaliasis,
Jau greitai saulutė tekės,
Bus linksma, smagu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės, 
Bus linksma, smagu ir malonu, 
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Klausykis — gegutė kukuoja, 
Atskridus ir tau užkukuos,
Pakils toks vėjelis lengvutis,
Ir tavo šakelės linguos,
Pakils toks vėjelis lengvutis,
Ir tavo šakelės linguos.

— Aš, beržas, vis verksiu liūdesiu, 
Dėl to, kad aš verkti turiu,
Aš, prastas svyruoklis verkėjas,
Su paukščiais giedot negaliu,
Aš, prastas svyruoklis verkėjas,
Su paukščiais giedot negaliu.

Nenor man gegutė kukuoti, 
Nemėgsta verkėjo šakų, 
Katrai pasitaiko atskristi, 
Kukuoja ant medžių kitų, 
Katrai pasitaiko atskristi, 
Kukuoja ant medžių kitų.
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*511

TRAUK, BĖRUTI, TRAUK GREIČIAU

Trauk, bėruti, trauk greičiau, — Trauk, bėruti, trauk greičiau, — 
Einant poną pamačiau, Ponui rūmus pastačiau,
Ba jis man ir vėl rūgos, Trauk, bėruti, o pačiam
Neišvarius nė vagos. Reikia dirbti alkanam.

Kiek jau priariau vagų:
Gal tiek pat, kiek man vargų, —
Duonos kąsnio neturiu,
Nors ariu, ariu, ariu.

SU

JAU UŽSTOJO RUDENĖLIS

Jau užstojo rudenėlis,
Jau be lapų beržynėlis, — 
Vėjas pučia, lietus lyja, 
Viską vokiečiai suryja.

Auginau tvarte paršiuką,
Jį mylėjau kaip broliuką, 
Bulvių, miltų negailėjau, 
Visą viltį jam sudėjau.

Bet išaušo liūdnas rytas —
Ir paršiukas užrašytas,
Mano girdytas ir šertas, 
Kaimo buožių jau pasvertas.

Jau vištelės suskaitytos 
Ir žąselės surašytos.
Kad nebūt graudu nuo vėjo, 
Man dar mokesčius uždėjo:

Už karvutę žalai margą 
Ir už šunį, kiemo sargą,
Už vištelę kanapėtą,
Už kiaušinį nesudėtą.

Nėr duonutės, nėr pyrago, 
Pilvas šaudo kaip iš rago, 
Ūžia šlama beržynėlis, 
Skrenda birbia lėktuvėlis.

Skrisk, lėktuve, Vokietijon, 
Skrisk tu Hitlerio vergijon, 
Skubink vokiečių kraštelin, 
Trenk tu Hitleriui pilvelin!
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*M3

NEMUNE LEDA! IŠPLAUKS

Nemune ledai išplauks, 
Obelys pabals,
Parymok, manęs palauk 
Prie baltos obels,
Parymok, manęs palauk 
Prie baltos obels.

Bus ruduo, atjos šiaurys, 
Obelys pagels,—
Lauk manęs pavakary, 
Vėtroj prie obels,
Lauk manęs pavakary, 
Vėtroj prie obels.

Šaltis išrašys languos 
Tulpes, ramunes,
Negyvuos žiemos speiguos 
Tu vis lauk manęs, 
Negyvuos žiemos speiguos 
Tu vis lauk manęs.

Jei dar myli, jei brangus, 
Jei manim tiki,
Saitas apkasas man bus 
Tėviškė jauki,
Šaltas apkasas man bus 
Tėviškė jauki.

Ir tu būsi taip arti,
Jausiu prie širdies,
Ir aplenks mane mirtis,
Ir kulka nelies,
Ir aplenks mane mirtis,
Ir kulka nelies.

Tu žiedelio nenumauk, 
Nenukirpk kasų,
Ilgai laukus, dar palauk,— 
Grįšiu iš tiesų,
Ilgai laukus, dar palauk, —: 
Grįšiu iš tiesų.

Vėliavas nuleistas neš, 
Mirusį minės, —
Netikėki — grįšiu aš,
Grįšiu, lauk manęs,
Netikėki — grįšiu aš,
Grįšiu, lauk manęs.

Akmenys paplentėm kauks, 
Pražydės lazda,
Lauk manęs, kai nebelauks 
Niekas niekada,
Lauk manęs, kai nebelauks 
Niekas niekada.

485



*S14

BER2AJ SVYRAVO PAJŪRY

Beržai svyravo pajūry, 
Audrų auginti,
Išėjo sūnūs keturi 
Tėvynės ginti,
Išėjo sūnūs keturi 
Tėvynės ginti.

Pasibalnojo antrasai 
Žirgelį ristą, — 
Motule, gėdos ir jisai 
Nepadarys tau, 
Motule, gėdos ir jisai 
Nepadarys tau.

Vyriausias motinos sūnus 
Auksinėm rankom 
Eis triūškint plieno slibinų — 
Šarvuočių tankų,
Eis triūškint plieno slibinų — 
Šarvuočių tankų.

Trečiasis sakalu plasnos 
Už žemę brangią,
Tvirtovės priešų su liepsna 
Išlėks padangėn,
Tvirtovės priešų Su liepsna 
Išlėks padangėn.

Ketvirtas — snaiperis šaulys, 
Taikli akelė,
Jisai nuo priešų išvalys 
Gimtinę šalį,
Jisai nuo priešų išvalys 
Gimtinę šalį.







Pirmųjų
tarybinės santvarkos 
metu dainos

5M

JAU PO TAIP LAUKTŲ RINKIMŲ

Jau po taip lauktų rinkimų 
Visą kraštą džiaugsmas ima.

Džiaugsmas trykšta iš širdies — 
Lietuva dabar klestės.

Darbininkui ir valstiečiui 
Liaudies Seimas kelią šviečia.

Jie neneš vargų naštos,
Niekas jų neišnaudos.

Darbininkai ir valstiečiai 
Mitingus vis šaukia kviečia.

Ir visoj mūsų šaly 
Pamatyt štai ką gali:

Aikštės vėliavom užtvinę,
Renkas minios tūkstantinės.

Išsirinkę Liaudies Seimą,
Su juo žengsime į laimę.
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316

BIRŽELIO SEPTYNIOLIKTOJI

Birželio septynioliktoji —
Tai diena nepaprastoji, —
Jau pas mus Tarybos žengia, 
Nors dar ponai vargšą engia.
Darbininkai jau žygiuoja,
Vėlia vos atple vėsuo j a.
Šaukia jie, kad bus gerai,
Bet buržujams tai riestai.

Ponai, tai kai tik išgirdo, 
Labai pyko, labai širdo:
— Oi Antanai, ką daryti, 
Mes negalim išmanyti?
Jau skarmaliai viršų ima, 
O mes bėkim į Berlyną! 
Auksą čemodanan krauna 
Ir pas Hitlerį išmauna.

— O jūs, buožės, jūs, šėtonai, Gatvės pilnos demonstruoja, 
Buvot ligi šiol mūs ponai, — Visas Kaunas raudonuoja, 
Jau ant sprando mums nejosit,Jau dvaruose darbininkai 
Mūs jėgų neišnaudosit. Tvarkosi, kaip jiems patinka.

317

MES ŠIANDIENĄ DRĄSIAI SKELBIAM

Mes šiandieną drąsiai skelbiam 
Dvarininkams karą, —
Išvarysim dykaduonius 
Iš kiekvieno dvaro,
Ram ta dry, vai lia lia,
Vai ly, vai lia lia,
Išvarysim dykaduonius 
Iš kiekvieno dvaro.
Tegul žino buvę ponai 
Ir pudruotos ponios,
Kad dabar jau visą valdžią 
Turi darbo žmonės,
Ram ta dry, vai lia lia,
Vai ly, vai lia lia,
Kad dabar jau visą valdžią 
Turi darbo žmonės.
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JAU NEBĖRA PONŲ

Jau nebėra ponų, — 
Mes laisvi artojai 
Ir buožę šėtoną 
Mindžiojam po kojų.

Jau atėjo amžius 
Ir nauja gadynė, 
Kada nusikratė 
Buožėmis gimtinė,

Būk prakeiktas, buože, 
Ir jūs, ponų gauja, 
Mūsų prakaitėlio 
Daugiau neragausit.

319

SĖJOM PONUI RUGELIUS

Sėjom ponui rugelius, 
Rugelius žaliuosius, 
Arėme mes laukelius 
Pono tuos plačiuosius.

Pono rūmai dideli, 
Vargšo — menka lūšna, 
Pono svirnai pripilti — 
Vargšui dirsių trūksta.

Dingo ponai jau pas mus, 
Niekad jie negrįš čia, — 
Dabar vargšų nebėra, 
Laisvės saulė šviečia.

Visi dirba mūs šaly, 
Piauna tai, ką sėja.
Lai nedrįsta vėl atgal 
Grįžti niekadėjai.
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Didžiojo Tėvynės 
karo motu dainos

*520

GRAŽIŲ DAINELIŲ, LIETUVOS SESĖS

Gražių dainelių, Lietuvos sesės,
Aš padainuoti jums galiu,
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia, 
Užtat, kad toli aš nuo namų.

Gimiau Lietuvoj, Balachnoj mokiaus, 
Dabar esu aš kovos lauke,
Žiaurioj kovoj aš nenusiminęs,
Su manim broliai yra drauge.

Visi mes žinom, už ką kovojam,
Už brolių laisvę, senus tėvus,
Už išniokotą Tarybų kraštą,
Už išvežtuosius iš Lietuvos.

Vakar mes buvom dar prie Oriolo, 
Šiandien jau matos kaimas Litva, 
Daug kraugerių mes iškapojom,
Ir mūs šalelė tuoj bus laisva.
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PRIE BALACHNOS ELEKTRINĖS

Prie Balachnos elektrinės 
Renkas vyrai kas dieną, 
Čiornoramenkos durpyne 
Skamba lietuvių daina, 
Čiornoramenkos durpyne 
Skamba lietuvių daina.

Žvanga ginklai, skamba plienas 
Krantuose Volgos plačios, 
Karan rengias šaunūs vyrai 
Iš Tarybų Lietuvos,
Karan rengias šaunūs vyrai 
Iš Tarybų Lietuvos.

Volga Nemuną mums mini, 
Davėm priesaiką prie jos,
Kad kovosim už Tėvynę,
Kol širdis plakt nenustos,
Kad kovosim už Tėvynę,
Kol širdis plakt nenustos.

Žvanga ginklai, skamba plienas 
Mūs divizijos šaunios,
Karo žygiui traukia vyrai 
Iš Tarybų Lietuvos,
Karo žygiui traukia vyrai 
Iš Tarybų Lietuvos.

*521

ŠĮ TAMSŲ VAKARĖLĮ SARGYBON AŠ EINU

Šį tamsų vakarėlį sargybon aš einu,
Auksiniai medžių lapai tik šlama man taku. 
Aplink tik vielų tvoros, žingsniuoju pamažu, 
Lietus ar blogas oras, man linksma ir smagu. 

Mano draugas šautuvėlis, neapvils jis niekados, 
Aš su juo Tarybų žemės neapleisiu nė pėdos,
Aš su juo Tarybų žemės neapleisiu nė pėdos.

Draugai jau ilsis, miega, žeminėse ramu,
Aplinkui tik sargyba — tylu, tylu, tylu.
Kad rytą, saulei tekant, pakils karys narsus, 
Vaduos Tarybų šalį, drąsiai muš fašistus.

Mano draugas šautuvėlis, neapvils jis niekados, 
Aš su juo Tarybų žemės neapleisiu nė pėdos,
Aš su juo Tarybų žemės neapleisiu nė pėdos.
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LAUŽAI TREŠKA, MEDŽIAI BRAŠKA

Laužai treška, medžiai braška 
Miško pakraštyje,
Tai žemines vyrai kasa,
Iš pirmųjų grįžę,
Tai žemines vyrai kasa,
Iš pirmųjų grįžę.

Rūksta dūmai, skamba dainos,
Tarp kuopų lenktynės,
Švelnesni balsai komandos, 
Šaudymai aptilę,
Švelnesni balsai komandos, 
Šaudymai aptilę.

Verda pietūs — linksmas ūpas, 
Auga naujos „pilys";
Ten prie laužo groja dūdos, 
Ženklas — bus linksmybė,
Ten prie laužo groja dūdos, 
Ženklas — bus linksmybė.

Čia saviveikla atvyko,
Ją kariai taip myli.
Tuščias žemines palikę,
Skuba pamatyti,
Tuščias žemines palikę,
Skuba pamatyti.

Koncertas, orkestras, dainos,
Miške juoko aidas;
Temstant kino bus seansas — 
Tikras miesto vaizdas,
Temstant kino bus seansas — 
Tikras miesto vaizdas.
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SUGALVOJO KVAILAS FRICAS

Sugalvojo kvailas fricas 
Pult Tarybų šalį,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle,
Pult Tarybų šalį,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle,
Pult Tarybų šalį.

Lindo, grobė, mušė, daužė, 
Daug apžiot norėjo,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Daug apžiot norėjo,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Daug apžiot norėjo.

Gavo prie Maskvos į kailį, 
Bėgt atgal turėjo,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle,
Bėgt atgal turėjo,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle,
Bėgt atgal turėjo.

Stalingrade supasavo 
Paulius ir jo gaujos,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Paulius ir jo gaujos,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Paulius ir jo gaujos.

Bėga fricai, kelnes neša, 
Katiušos palydi,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Katiušos palydi,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Katiušos palydi.

Nereik zuperio, salietros, — 
Dirvas tręšim fricais,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Dirvas tręšim fricais,
Vai dūda ir vėl dūda,
Vai tai dūda dūdytėle, 
Dirvas tręšim fricais.
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VAKARŲ SALIS JAU ŠVINTA

Vakarų šalis jau švinta, 
Blaivos šėlstanti gamta, 
Pirmyn veržias gretos tvirtos, 
Skamba pergalės daina, 
Pirmyn veržias gretos tvirtos, 
Skamba pergalės daina.

Tik pirmyn į brangią šalį,
Į gimtinę, jos laukus!
Prie Šešupės, Nemunėlio 
Vėl gyvenimas atbus,
Prie Šešupės, Nemunėlio 
Vėl gyvenimas atbus.

Džiaugsmas širdyje, krūtinėj — 
Greičiau artyn prie namų! 
Nebetoli jau gimtinė,
Kiek ten laukia mūs širdžių, 
Nebetoli jau gimtinė,
Kiek ten laukia mūs širdžių. 

Tik pirmyn į brangią šalį,
Į gimtinę, jos laukus!
Prie Šešupės, Nemunėlio 
Vėl gyvenimas atbus,
Prie Šešupės, Nemunėlio 
Vėl gyvenimas atbus.

Laisvės vėliavomis puošias 
Visa liaudis laukdama, 
Sutikimo puotą ruošia 
Mums Tarybų Lietuva, 
Sutikimo puotą ruošia 
Mums Tarybų Lietuva.

Tik pirmyn į brangią šalį, 
Į gimtinę, jos laukus!
Prie Šešupės, Nemunėlio 
Vėl gyvenimas atbus,
Prie Šešupės, Nemunėlio 
Vėl gyvenimas atbus.

* *

*
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JAU SAULELĖ TEKA

Jau saulelė teka 
Iš šalies rytų,
Tad visi už ginklo 
Vyti vokiečių!

Jau aušta dienelė,
Greitai laisvė švis,
Rytoj jau čia priešo 
Niekas nematys.

Tad visi, kaip galim, 
Griebkimės ginklų! 
Laukiame mes laisvės 
Iš šalies rytų.

527

KUR LYGŪS LAUKAI, MIEGA BOČIŲ ŠALIS

Kur lygūs laukai, miega bočių šalis,
Ten sesė išlydi brolelį —
Gal grįš, gal negrįš, gal galvelę padės 
Kovoj už tarybinę šalį.

Miškai mūs pastogė, laukai mūs namai — 
Su daina žygiuojame, draugai.

Ten sprogsta granatos, kulkosvaidžių daina, 
Ten žūva daug mūsų brolelių.
Bet mums nebaisu, nes kita pamaina 
Kovos už tarybinę šalį.

Miškai mūs pastogė, laukai mūs namai — 
Be baimės žygiuojame, draugai.
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ANT KALNO SMĖLY

Ant kalno smėly, 
Ten yra kapelis, 
Nuo vokiečių kritęs 
Ten guli bernelis,
Oi lylia, oi lylia,
Oi lylia lylia,
Nuo vokiečių kritęs 
Ten guli bernelis.
Ateik, mergužėle, 
Ateik, mylima, 
Atnešk rausvą gėlę 
Ant kapo mano,
Oi lylia, oi lylia,
Oi lylia lylia, 
Atnešk rausvą gėlę 
Ant kapo mano.

Žiūrėk, mergužėle, 
Žiūrėk, mylima,
Ar tiktai neaušta 
Rytuose aušra,
Oi lylia, oi lylia,
Oi lylia lylia,
Ar tiktai neaušta 
Rytuose aušra.
Ramu bus ilsėtis 
Žemelėj juodoj, 
Raudonos kai vėliavos 
Plaksis aušroj,
Oi lylia, oi lylia,
Oi lylia lylia, 
Raudonos kai vėliavos 
Plaksis aušroj.

529

SAKALAI SAKALĖLIAI MARGIEJI

Sakalai sakalėliai margieji,
Jūs išraižėt padangėj kelius.
Ar nuskrisit pas tą, kur mylėjau 
Ir ilgėjaus ilgus metelius?
Ar ilgai dar reikės mums vaitoti 
Po ruduoju fašistų batu,
Ar ilgai kris lapeliai rasoti 
Ant brangių partizanų kapų?

Neliūdėki, mergele jaunoji, 
Nerymoki ilgais vakarais, — 
Sužaliuos greit rūtelė žalioji,
Ir brolelis su laisve pareis.
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SAULĖ NUSILEIDO

Saulė nusileido 
Už aukštų kalnų, — 
Kodėl neatjoji, 
Berneli mano?

Ar žirgo neturi, 
Kelio nežinai,
Ar iš rūpestėlio 
Mane pamiršai?

Jau kelius užtvėrė 
Vokiečiai vilkai, 
Automatą rankoj 
Spaudžiu aš tvirtai.

Fašistus išvysim, 
Grįšiu pas tave, — 
Q dabar nelauki, 
Mano mylima.

531

PRIE VARTŲ GEGUTĖ KUKAVO

Prie vartų gegutė kukavo, 
Nusviro jazmino šaka, 
Seselė prie vartų stovėjo, 
Ją lydėjo motutė sena.

Rankoje ginklą ji spaudė, 
Eidama į žaliuosius miškus, 
Partizanai josios jau laukė 
Ateinant taku per laukus.

— Neverki, motute tu mano, 
Sugrįšiu aš greit pas tave, 
Raudona jau švinta aušrelė, — 
Nušvis tėviškėlė mana.

Jei vokiečiai manęs ieškotų, 
Sakyki, kad tu nežinai, —
Jei šunys rudieji landžiotų, 
Praneški į mišką tenai.

Ateisime mes, partizanai, 
Pakirsim ruduosius vagis, 
Vainiką greit pergalės pinsim, 
Tėvynėje laisvė nušvis!
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MIŠKUS, LAUKUS IR PIEVAS

Miškus, laukus ir pievas 
Apgaubė sutema.
Močiutė gailiai verkė,
Sūnelį leisdama.

Močiutei žilą galvą 
Sūnelis išbučiuos:
— Sudie, brangi mamyte,
Ar grįšiu — nežinau.

Sudie, brangi mergaite,
Ar grįšiu, — nežinia.
Ravėk rūtų darželį, 
Belaukdama manęs.

Vėjelis mus gaivino,
Kai ėjom per laukus,
Palikę tėviškėlę 
Ir gimtus namelius.

Kai ėjome per lauką, 
Lingavo mums rugiai, 
Rugiagėlės žydėjo,
Kvepėjo jų žiedai.

Kai ėjome per mišką, 
Lingavo ąžuolai, —
Mūs laukė partizanų 
Keleliai ir keliai.

Prie žagrių vėl sugrįšim,
Kai priešų nebebus,
Kai nuo gaisrų sodybų 
Neraudonuos dangus.
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VĖJAS ŪŽIA, LIETUS LYJA

Vėjas ūžia, lietus lyja, 
Medžiai maršą groja, 
Partizanai su ginklais 
Ant fašistų joja.

Tai čia linksma, čia gražu, 
Čia viskas tvarkoje,
Tokių įvykių dažnai 
Būna Lietuvoje.

Prakaituotą jie fašistą 
Ant kelių sodina:
— Susikaupki tu, fašiste, 
Maldai paskutinei.

Mieste būdamas, uliojai, 
Alų, šnapsą gėrei, 
Bevažiuojantį į kaimą 
Partizanai stvėrė.

Gera buvo uliavoti 
Ir nieko nedirbti, —
Sūriai, lašiniai, degtinė 
Sunku prisiminti.

Galva sukas, kojos linksta, 
Akys raibuliuoja,
Partizanai su ginklais 
Aplink marširuoja.

534

MŪSŲ TOS DIENELĖS

Mūsų tos dienelės — 
Vieni rūpesčiai: 
Vokiečiai tėvynę 
Smaugia kaip žalčiai.
Veža mūsų brolius 
Saksonijon tolimon, 
Vokiečius gabena 
Mūsų Lietuvon.

Mūsų broliai narsūs 
Eina jau kovon, 
Vokiečius pakišim 
Zemelėn juodon.
Mes nebijom priešo, 
Nebaisi mirtis,
Greit vergijos pančiai 
Mums nuo rankų kris.

Prieš vergiją žiaurią 
Mūs nelinks galva, — 
Išvaikys kryžiuočius 
Darbo Lietuva.
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Kur banguoja Nemunėlis, O jūs, brangios laimės dienos

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS

Kur Šešupė plaukia,
Ten vargdieniai artojėliai 
Šviesios laisvės laukia.

Kai Saksonijon fašistai 
Mūs brolelius vežė, 
Verkė sesė geltonplaukė 
Ir rūtelės gražios.

KAI PAVASARĮ

Kai pavasarį vyšnios žydėjo 
Ir obelys skendo žieduos, 
Vokietijoje broliai kentėjo, 
Išvežti ten sunkiuose darbuos.

Mūsų žemėj gegutė kukavo, 
Liūdna buvo tėviškė mūs,
Ir motulė senoji dejavo,
Verkė savo sūnelių brangių.

Juos kilometrų šimtai atskyrė, 
Jų likimas baisus ir žiaurus,
O sesutėms tik ašaros biro — 
Vargsta broliai tenai vakaruos.

Tarybinės žemes,
Visą džiaugsmą, visą viltį 
Mes iš jūsų šėmiam.

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur Šešupė plaukia,
Vėl skambės daina artojo 
Po visą palaukę.

536

VYŠNIOS 2YDĖJO

Tu neverki, jauna sesužėle, 
Mūsų žemė laisva greitai bus, 
Sugrįš mūsų mieli broleliai,
Vėl mūs žemėje laisvė žydės.

Laukia tėviškė grįžtant sūnelių, 
Laukia sesės, močiutė sena, 
Lauki, Nemune, senas seneli, 
Jiems vergauti tenai jau gana.

Šaudo dunda patrankos rytuose, 
Lietuva laisva greitai vėl bus, 
Sesutės, dainas vėl dainuosit, 
Neliūdėsi, motule sena.
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ATĖJO GERMANAI PER MŪSŲ LAUKUS

Atėjo germanai per mūsų laukus, 
Išmindžioj germanai visus mūs javus, 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Kad mindo germanai tavąsias žemes.

Atėjo germanai per mūsų upes,
Suėdė germanai šunis ir kates,
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Kad mindo germanai tavąsias žemes.

Jaunieji broleliai lygiojoj lankoj,
O aš, bernužėlis, germanų rankoj, 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Kad mindo germanai tavąsias žemes.

Nužudė tėvelius, degino namus,
O mus jaunus veža į vakarų kraštus, 
Lietuva Lietuva, man gaila tavęs,
Kad reikia palikti laisvąsias žemes.

Kentėjom ir vargom mes vakaruose 
Tol, kol prašvito saulutė rytuose, 
Lietuva Lietuva, ilgiuosi tavęs,
Noriu pamatyti vėl tavo žemes.

Prašvito rytuos raudona vėliava,
Ir vėl mūs Lietuvos žemelė laisva, 
Lietuva, Lietuva, ilgiuosi tavęs, 
Sugrįžęs bučiuoju laisvąsias žemes.
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SAULUTĖ NUSILEIDO

Saulutė nusileido, 
Užslinko vakarai,
Tėvynę mūsų brangią 
Užpuolė vokiečiai,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia, 
Tėvynę mūsų brangią 
Užpuolė vokiečiai.

Atėjo pikti priešai, 
Užvaldė namelius,
Nei rūtom neužsėsi 
Tuos rūpesčius, vargus, 
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia,
Nei rūtom neužsėsi 
Tuos rūpesčius, vargus.

Sesutes geltonkases 
Ir brolius lietuvius,
Į reichą išsivarę,
Badu kankina juos,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia,
Į reichą išsivarę,
Badu kankina juos.

Taikiuosius mūsų žmones 
Sušaudė jie šimtais, 
Ištisomis šeimynom,
Net su mažais vaikais,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia, 
Ištisomis šeimynom,
Net su mažais vaikais.

Tie vokiečiai fašistai 
Ir ponija nuožmi 
Surijo duoną, mėsą, —
Mes likom alkani,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia,
Surijo duoną, mėsą, —
Mes likom alkani.

Saulutė nusileido,
Užslinko vakarai,
Bet tiki darbo žmonės — 
Ateis kiti laikai,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia,
Bet tiki darbo žmonės — 
Ateis kiti laikai.

Rytuos kovoja broliai 
Už laisvę Lietuvos, 
Išvysime fašistus 
Iš tėviškės brangios,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia, 
Išvysime fašistus 
Iš tėviškės brangios.

Išnyks ponuliai, buožės,— 
Dalinsimės žemes,
Sau žemę arsim, sėsim — 
Turėsim duonos mes,
Oi ly, oi ly, oi lylia,
Oi ly, oi ly, oi lia,
Sau žemę arsim, sėsim — 
Turėsim duonos mes.
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SUDEGUS TROBELĖ

Sudegus trobelė, 
Duobėti laukai, 
Neskamba dainelė, 
Nuliūdę miškai.

Vai, ašaras lieja 
Motulė sena, 
Kraujuose paplūdus 
Brangi Lietuva.

Ką tėvai mūs statė 
Pūslėtais delnais, 
Šiandieną pavirto 
Viskas pelenais.

340

TU NUKANKINTA, KRUVINA

Tu nukankinta, kruvina, 
Tėvynė mano mylima,
Tau akyse gaisrų šviesa, 
Ausyse brolių aimana.

Kiek daug kalėjime sūnų,
Už laisvę žiauriai nubaustų, 
Kiek nelaimingų dukterų,
Į Vokietiją išvežtų.

Tėvyne mano mylima, 
Šypsos tau laisvė artima,— 
Neliks grobikų kraugerių, 
Kai sugrįš broliai iš rytų.
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OI LIETUVA MOTINĖLĖ

Oi Lietuva motinėle,
Ko tu taip graudžiai verki, 
Ar tau skauda širdužėlė,
Ar dalelė per sunki?

Kodėl man neaimanuoti, 
Prūsai spaudžia mus visus,— 
Veža sūnus ir dukreles 
Į tolimuosius kraštus.

Žiauriai elgias su lietuviais 
Prūsas — priešas mūs baisus, 
Kaipo vanagas paukštelį 
Griebia į savo nagus.

Neliūdėkite, lietuviai, 
Nepameskite vilties:
Greitai prūsą kraugeriką 
Kardas Rusijos palies.

Mes atkeršysim už aukas 
Tėvų, brolių, seserų,
Už sunaikintąjį turtą, 
Daug sudegintų kaimų.

541

KAI TIK HITLERIS U2ĖJO

Kai tik Hitleris užėjo 
Ir su buožėm susidėjo,— 
Neturtingam vis blogai, 
Vis nelaimės, vis vargai.

Kas pas buožes nevergavo, 
Tas Saksonijon važiavo,— 
Neturtingam vis blogai,
Vis nelaimės, vis vargai.

O dabar dalykas kitas — 
Teka saulė, aušta rytas,— 
Ką buožė dabar darys,
Kai jau bėga vokietys?
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RIJO NACIAI MUSŲ SVIESTĄ

Rijo naciai mūsų sviestą, 
Gėrė samagoną,
O išgėrę sugalvojo 
Steigti legioną.

Užteks, Renteln, mūsų žemėj 
Vogt ir karaliauti,
O į tavo legioną 
Mums tik nusispiauti.

Tu, Lietuva, tu mano, 
Tu, tėvyne mūsų,— 
Braška valdžia vokiečių, 
Braška valdžia prūsų.

Tu, Lietuva, tu mano, 
Tu, tėvyne mūsų,— 
Braška valdžia vokiečių, 
Braška valdžia prūsų.

544

DOICLAND DOICLAND IBER ALĖS

Doičland Doičland iber ales, Kur tik eisi, kur tik suksies,
Man patinka visos šalys, Visur knibžda, visur kriuksi:
Bet labiausiai Lietuva,— 
Pas ją ,,špekės" daug yra.

Ar pašiūrėj, ar aruode — 
Visur ,,špeke" atsiduoda.

545

IBER ALES, IBER ALES

Iber ales, iber ales, 
Stovi Hitleris išbalęs, 
Jisai prašo lietuvių, 
Kad jam duotų lašinių.

Iber ales, iber ales, 
Stovi Hitleris sušalęs, 
Jisai prašo lietuvių, 
Kad sušelptų skudurų.
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EINA FRICAS PER KIEMELĮ

Eina fricas per kiemelį, 
Renka vištas į maišelį,— 
Tas višteles į vežimą 
Ir važiuoja į Berlyną.

547

ATVAŽIAVO IS BERLYNO

Atvažiavo iš Berlyno 
Ruda uniforma,
Išmatavo mūsų pilvus 
Ir nustatė normą.

548

TUPI HITLERIS BAKŪŽĖJ

Tupi Hitleris bakūžėj, 
Susitraukęs kaip rupūžė. 
Tupi Hitleris ant kelmuko, 
Žiba akys kaip velniuko. 
Svyla Hitleriui jau pėdos, 
Nematys daugiau Klaipėdos.
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LĖKTUVAI SKRAIDO

Lėktuvai skraido 
Ir bombas svaido, 
Berlynas dega, 
Hitleris dreba.

550

PRŪSAS ARĖ IR AKĖJO

Prūsas arė ir akėjo,
Ant lietuvio jodinėjo; 
Kai lietuvis pasisuko, 
Prūsas sprandą nusisuko.
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SĖK, SESUTE, 2ALIĄ RŪTĄ

Sėk, sesute, žalią rūtą, 
Sėk, sesute, žalią rūtą, 
Sėk, sesute, žalią rūtą, 
Kad Lietuva laisva būtų!

Sėk, sesute, žalią mėtą, 
Sėk, sesute, žalią mėtą, 
Sėk, sesute, žalią mėtą, 
Kad lietuvis vis laimėtų!

Sėk, sesute, ir leliją, 
Sėk, sesute, ir leliją, 
Sėk, sesute, ir leliją, 
Kad sumuštų Vokietiją!
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VAI TU, SESUTE, NESIGRAUDINKI

Vai tu, sesute, nesigraudinki,— 
Išėj brolelis tėvynės ginti,
Vai Ii vai lialia, vai Ii vai lialia, 
Išėj brolelis tėvynės ginti.

O jūs, fašistai, nesišvaistykit,
Nes jūsų dienos jau suskaitytos, 
Vai Ii vai lialia, vai Ii vai lialia, 
Nes jūsų dienos jau suskaitytos.

Berlynas dega, Hitleris dreba, 
Rudžiai dejuoja ir gatves šluoja, 
Vai Ii vai lialia, vai Ii vai lialia, 
Rudžiai dejuoja ir gatves šluoja.
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BALTOS BURĖS PLAZDA

Baltos burės plazda, 
Vyrai, duokit lazdą,— 
Mušime ateivius, 
Hitlerio kareivius.

Pajus karininkai 
Ir jo valdininkai: 
Visus pavaišinsim, 
Iš Lietuvos ginsim.

Mušim, kiek galėsim,
Kiek jėgų turėsim, 
Niemčius išvarysim, 
Lietuvą tvarkysim.
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Pokario moto 
dainos

5S4

GRAŽI TU, TĖVIŠKĖLE

Graži tu, tėviškėle,
Kai svyra jurginai,
Kai gelsta pakelėje 
Klevai ir jovarai.

Numetus juodą jungą 
Tamsiosios praeities,
Tu skaisčią laisvės saulę 
Į ateitį nešies.

Pakilo iš griuvėsių 
Gamyklos, fabrikai, 
Kolūkiuose banguoja 
Aukso javų laukai.

Drąsiai pirmyn žygiuoja 
Mūsų jauna karta,
Nes platų kelią rodo 
Mums partijos ranka.
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RENKASI JAUNIMAS

Renkasi jaunimas 
Linksmas ir gražus, 
Visur skamba dainos 
Kolūkyje mūs.

Ko mums nedainuoti,
Ko linksmiems nebūt,— 
Jau javai pasėti,
Geras derlius bus.

Tuojau šienapiūtė 
Pas mus prasidės, 
Seniai ir mažieji 
Šieną grėbt padės.

Dobilai sužydę, 
Žiedai raudonuoja, 
Dirvose rugiai jau 
Kaip jūra banguoja

Būsim mes turtingi 
Kaip dar niekados,— 
Kas dirbti netingi, 
Neturės bėdos. *

*556

PALEISK, TĖVELI, ŽIRGĄ Į LANKĄ

Paleisk, tėveli, žirgą į lanką, 
Pats į klėtelę eik pailsėti, 
Tralia-lia-lia, tralia-lia-lia,
Pats Į klėtelę eik pailsėti.

Dabar jau ašei, tavo sūnelis, 
Žemelę arsiu, tik ne žirgeliu, 
Tralia-lia-lia, tralia-lia-lia, 
Žemelę arsiu, tik ne žirgeliu.

Stovi mašina štai pastatyta, 
Traktoriaus vardu ji pavadinta, 
Tralia-lia-lia, tralia-lia-lia, 
Traktoriaus vardu ji pavadinta.

Aš ją išmokau puikiai valdyti,
Iš karto vagas šešias varyti, 
Tralia-lia-lia, tralia-lia-lia,
Iš karto vagas šešias varyti.

Laukus išarsiu ir išakėsiu,
Purioj žemelėj grūdus pasėsiu, 
Tralia-lia-lia, tralia-lia-lia,
Purioj žemelėj grūdus pasėsiu.

Užaugs kvietelių varpos auksinės, 
Užaugs ir laimė mūsų tėvynėj, 
Tralia-lia-lia, tralia-lia-lia,
Užaugs ir laimė mūsų tėvynėj.
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KAŽKO BUOŽĖ KREIVAI ŽIŪRI

Kažko buožė kreivai žiūri, 
Ek, čia dra iia lia,
Kažkas liejo per kepurę, 
Vai kukū, vai lia lia, 
Kažkas liejo per kepurę, 
Vai kukū, vai lia lia.

Rudenio šalnos atėjo, 
Ek, čia dra lia lia, 
Ponas vienas šlaminė j o, 
Vai kukū, vai lia lia, 
Ponas vienas šlaminė j o, 
Vai kukū, vai lia lia.

Pono dvarą išmatavo, 
Ek, čia dra lia lia,
Tavo dvaras nebe tavo, 
Vai kukū, vai lia lia, 
Tavo dvaras nebe tavo, 
Vai kukū, vai lia lia.

Nėr jam dvaro, nėr jam žemės, 
Ek, čia dra lia lia,
Darbininkai jį išvaro,
Vai, kukū vai lia lia,
Darbininkai jį išvaro,
Vai kukū, vai lia lia.

Jau ir tveriasi kolūkis,
Ek, čia dra lia lia,
Ponas niršta kaip padūkęs, 
Vai kukū, vai lia lia, 
Ponas niršta kaip padūkęs, 
Vai kukū, vai lia lia.

558

BUOŽĖ ŠĖLSTA, BUOŽĖ PYKSTA

Buožė šėlsta, buožė pyksta, 
Kad kolūkiai pas mus dygsta, 
Buožė neriasi iš kailio,
Kaip sugriaut šį darbą dailų.

Vienam šnabžda jis į ausį:
— Kolektyve špygą gausi. 
Kitam taria vėl patykiai:
— Jums meluoja bolševikai

— Pasitrauk šalin, šėtone,
Mes jau žinom tavo skonį,
Šėlk nešėlęs, nors gauk trūkį — 
Mes jau kuriame kolūkį.
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TUPI BUOŽĖ U2 KALNIUKO

Tupi buožė už kalniuko, 
Žiba akys kaip velniuko. 
Riečia nosį, suka snukį, 
Kreivai žiūri į kolūkį.

Dingo rūmai, dingo dvaras, 
Buožė pyksta, buožė baras, 
Buožei liūdna, buožei striokas, 
Nebeklauso jo biedniokas.

Kolūkiečiai lauką aria, 
Vargšas buožė laukia karo. 
Jam nabagui baigtas kriukis, 
Vargšą surietė kolūkis. *

*560

KOLŪKIETIS DARBININKAS

Kolūkietis darbininkas, 
Noriu būti dainininkas,— 
Trauksiu dainą, tegul eina, 
Tegul eina, tegul skamba 
Plačiais kolūkio laukais.

Į darbą eisim su draugais 
Plačiais kolūkio laukais,— 
Trauksim dainą, tegul eina, 
Tegul eina, tegul skamba 
Plačiais kolūkio laukais.

O po sunkių dienos darbų, 
Kada mes grįšim iš laukų,— 
Trauksim dainą, tegul eina, 
Tegul eina, tegul skamba 
Mūs sodybom ir laukais.
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MOČIUTE MANO

*561

Močiute mano, Tai neatkėlė
Širdele mano, Miklių durelių,
Ko tu taip greitai atsiskyrei Tai nepravėrė
Nuo manęs, siratėlės? Šviesių akelių.
Kaip dar tu paliksi Motule mano,
Mane, siratėlę, Širdele mano,
Motule mano, Kas gi mane pasitiks
Širdele mano? Viešu keleliu,
Tai tu praverki Kas gi man pravers
Šviesias akeles, Miklias dureles,
Tai tu pakeiki Kas į mane prakalbės
Miklią galvelę, Meiliu žodeliu?
Tai tu prakalbėk Motule mano,
Į mane žodelį! Širdele mano,
Oi, kai aš užėjau 
Ant didžio dvarelio, Kada ateisi
Ant didelio dvarelio,— Pas mane viešnele,
Tai neišėjo Kada pažiūrėsi
Mano motulė, Manęs, siratėlės?
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MOTULE ŠIRDELE

Motule širdele, 
Motule brangiausia, 
Prakalbėk žodelį 
Paskutinį rozelį,— 
Ba neilgas laikelis, 
Paskutinė valandėlė 
Pas motulę stovėti,
Į motulę žiūrėti,
Su mylima motule 
Žodelis kalbėti.

Motulė pasrengus 
Į didelę kelionėlę,
Į aukštą kalnelį,
Į mėlyną šilelį. 
Nepalik, motule 
Mano mylimiausia,
Ir manęs, siratėlės, 
Vargelio vargdienėlės, 
Ant didelio vargelio, 
Ant šito svietelio —

Kaip pašautos antelės 
Ant gilaus ežerėlio,
Ant didelio vandenėlio. 
Prakalbėk, motule, 
Meilųjį žodelį 
Į artimus susiedėlius 
Ir į mylimą giminėlę. 
Paprašyk, motule,
Kad mumiem padėtų 
Vargelį varguoti,
Kad jie mus pamokytų 
Visokių darbelių:
Jauni mūs meteliai, 
Maža dar sveikatėlė, 
Durnas mūs razumėlis,— 
Tai dar mes nemokėsim 
Visokių darbelių.
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MOTINYTE MANO BRANGIOJI

Motinyte mano brangioji,
Palikai, motinyte, man siratėlę!
Pūs man, motinyte, visi vėjeliai,
Lis man, motinyte, visi lieteliai,
Stumdys, motinyte, visi nuo savo šonelio, 
Neturėsiu, motinyte, tikros motinėlės! 
Neaprinkai man, motinyte, tikros motinėlės! 
Pažins man, motinyte, kad aš siratėlė:
Kur siratėlė — palenkta galvelė,
Kur siratėlė — pilkais rūbeliais kaip gegulė. 
Sulauksi, motinyte, mojaus mėnesėlio, 
Atskris, motinyte, pilkos gegutėlės,
Padės kukuoti man, siratėlei!
Paklausyk, motinyte, anksti rytelio, 
Nemanyk, motinyte, kad tik gegutėlė,
Žinok, motinyte, kad čia tava dukrelė 
Eina į sunkų darbelį ir ašarėles lieja!
Ateik, motinyte, į man kiemelį,—
Tai nusraigysiu žaliom rūtelėm vieškelėlį 
Ir nuklosiu plonom drobelėm,
Tai pasodinsiu žalią rūtelę,
Kad būt paminklas mano motinėlei,—
Žinok, motinėle, kad siratėlė.
Iš katro šonelio sulauksiu savo motinėlės? 
Galgi užtekės man šviesi saulelė,
Gal aš tau, motinyte, buvau bloga slūgelė, 
Gal aš tau, motinyte, nepridabojau,
Gal tu, motinyte, ant man užsirūstinai? 
Pakelk, motinyte, baltą galvelę,
Maldyk, motinyte, man, siratėlę!
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KELKIS, MOTULE, KELKIS, ŠIRDELE

Kelkis, motule, kelkis, širdele,
Nuog balto patalėlio, nuog pušų lentelių!
Kol neprakalbi į mane, siratą, nei vieno žodelio?
Ar mano motulės akmens širdelė?
Ar mano motulė jau taip įmigus į saldų miegelį,
Kad nepratari į mane, siratą, nė vieno žodelio?
Zinai, motule, stato tau namelius šešių lentelių, pušų šakelių,— 
Ąžuolinėm durelėm, be stiklo langelių, be vario durelių.
Tu nematysi švieselės temstant,
Tu nematysi aušrelės auštant,
Tu nekalbėsi su savo dukrele, biedna siratėle.
Zinai, motule, jog didis vargelis spaudžia siratėles.
Ką gi nulijo šaltas lietutis,
Kad ne siratą svetimoj šalelėj?
Ką gi nupūtė šiaurus vėjelis,
Kad ne siratą dideliam vargely?
Kas pirmas nukrėtė sidabro raselę,
Kad ne sirata svetimoj šalelėj?
O ką gi užtemė tamsi naktelė,
Kad ne siratą žalioj girelėj?
Aš paprašysiu savo jauno brolelio,
Kad jis pasodintų žalią berželį ant motulės kapelio.
Kada užeis šturmus būrelis,
Tada aš užeisiu ant aukšto kalnelio, motinėlės kapelio. 
Apglaus berželis plačiom šakelėm,
Kaip motinėlė baltom rankelėm,—
Tai neužpūsi, šiaurus vėjeli,
Ir neužlysi, skalsus lietuti!
Aš suprašysiu raibų gegučių iš tolimų šalelių 
Ir raibų sakalėlių nuog jūros kraštelių,
Kad jie suskristų ant aukšto kalnelio,
Kad jie susėstų ant medžių šakelių,
Kad jie padėtų budint motinėlę, budint sengalvėlę.
Gal ji pražiūrės mėlynom akelėm,
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Gal ji prakalbės meiliom lūpelėm,
Gal ji pratars į mane, siratą, nors pusę žodelio.
Aš parašysiu margą gromatėlę 
Savo motinėlei, didelei galvelei.
Aš nerašysiu juodu atramentu,
Aš tik rašysiu gailiom ašarėlėm,
Gailiom ašarėlėm daug meilių žodelių.
Motule mano, senoji galvele,
Jau tu suradai mūsų tėvelį,
Mūsų tėvelį nuo mūsų, siratėlių,
Tu suieškojai jaunų martelių,—
Kol nesuieškai savo dukrelių iš tolimų šalelių?
Kai aš nueinu į bažnytėlę,
Spaudžia mane vargeliai:
Visos dukrelės stovi su motinėlėm dideliam pulkelyj,
Tik aš viena stoviu bažnytėlės kampely.
Daug yra ponų siratą išbarti,
Tik nėra tikros motulės siratą užtarti.
Aš suprašysiu savų draugelių 
Ir aš nueisiu į aukštą kalnelį,
Aš atsiklaupsiu ant baltų kelelių prie motinėlės kapelio — 
Ir aš kukuosiu visą naktelę balsu raibos gegutės.
Aš neprikelsiu savo motulės, senos galvelės,
Net kol išauš aušri aušrelė 
Ir užtekės skaisti saulelė,
Kol nudžiovins skaisti saulelė sidabro raselę,
Kad nebūtų sliedų, kur vaikščiojo biedna siratėlė.
Motule mano, senoji galvele,
Kukuosiu aš žalioj girelėj 
Kaip gegutėlė aukštam medely,
Kol neatšauksiu savo motinėlės.
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O! DIEVULIAU MANO

Oi dievuliau mano, 
Dievuliau mieliausias, 
Vai, aš atlydžiu 
Savo motulę 
Į aukštą kalnelį,
Į sierą žemelę,
Į žalią vejelę.
Kalneli aukščiausias, 
Kalneli gražiausias,

Vai, tu pavirski 
Aukselio žiedeliu,
Vai, tu paribuoki 
Dar nors tris myleles, 
Dar nors tris myleles, 
Kad mes palydėtum 
Savo seną motulę, 
Kad mes išsiskųstum 
Savo didį vargelį.

566

VAI MOTULE MANO

Vai motule mano,
Vai širdele mano,
Vai, kada pareisi 
Iš aukštojo kalnelio? 
Pasakyki, motule,
Vai, tai aš lauksiu 
Mielos motulės 
Iš aukšto kalnelio: 
Nemigsiu naktelę,
O jei giedrą dienelę — 
Nedirbsiu darbelio.
Vai mano motule,
Vai mano širdele,
Tai aš klostysiu

Viešąjį kelelį 
Plonom drobelėm,
O kiek nedateksiu 
Plonųjų drobelių,—
Tai margom skotertėlėm, 
Margais abrūsėliais;
Jei nedateksiu 
Margų abrūsėlių,—
Tai aš barstysiu 
Žaliąja rūtele;
Jei nedateksiu 
Žaliosios rūtelės,—
Tai aš, siratėlė,
Nubarstysiu gailiom ašarėlėm 
Kaip baltais perleliais.

524



567

PALIKAI MANE NEŠCĖSLYVĄ

Palikai mane neščėslyvą, 
Viečną siratėlę,
Da mano motule,
Motule brangiausia,
Motule mieliausia!
Ar užsignievinai 
Ant manęs neščėslyvo, 
Viečno siratėlės,
Oi, ką nepadaviau 
Šalto vandenėlio 
Karštojoj ugnelėj,
Ar ką nepadaviau 
Tau kokio daiktelio?
Oi dievuli manas,
0 kam aš pats neščėslyvas, 
Viečnas siratėlė,
01 mana motule!
Oi dievuli manas,
O taigi suėjo 
Keturiolika metelių,
Vai, kaipgi rūdija 
Sieroj oj žemelėj 
Mano radna motulė!
O kadgi paskeltum,
O taigi pažiūrėtum —
O ką čia pridėta 
Gražiausių vainikėlių, 
Gražiausių žolynėlių,
Tai kadgi išeitum,
Tai kad padėkavotum 
Už žalius vainikėlius,
Už brangias dovanėles. 
Mani susiedėliai,
Brangiausi tavorščkėliai,

Taigi jūs paskelkit,
Tai padėkavokit 
Už žalius vainikėlius!
Oi dievuliau mano,
O ką tu surinkai 
Antri meteliai 
Tiek didelio svietelio,— 
O tiktai neprikelia,
O tik nepribudina.
O kur aš gi nueinu,
Kur aš nukeliauju,
O taigi man netrūksta 
Gailiųjų ašarėlių.
O kad kas surinktų 
Ma gailias ašarėles 
Į vieną daiktelį,
O tai pavirstų 
Giliausiais dunoj ėliais,— 
Tai gal aš pavirstau 
Marga lydekėle,
Tai gal aš nuplauktau 
Į aukštąjį kalnelį,
Tai gal aš rastau 
Radnąją motulę 
Ir tikrą tėvulį,
Ir tikras sesules.
O tai paliko 
Mane, viečną siratėlę, 
Ant šio balto svietelio 
Vargelio varguoti!
O mano motule,
Motule brangiausia, 
Motule mieliausia,
O mano motule,
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Motule radniausia,
O tai susiradai 
Savus mažus vaikelius, 
O manus brolelius 
Ir manas seseles!
O kam gi palikot 
Mane neščėslyvą, 
Viečną siratėlę!
Niekas nepraeina,
Kad mus nepabudintų, 
Kad mus neprakalbintų 
Meiliuoju žodeliu.
Tai nepribudina,
Tai nieks neprakalbina 
Nei vieno žodelio.
Tai aš nuprašytau 
Raibą gegužėlę,
O kadgi padėtų,
O taigi prabudintau,

O taigi prakalbintau 
Mano radną motulę!
O dievuli manas,
Tai kol tu man neščėslyvas 
Toj šventoj subatėlėj?
O kad būt užgulę 
Tamsūs debesėliai,
0 kad būt užėjęs 
Skaudusai lietutis,
Tai gal būt užliejęs 
Karštąją ugnelę!
01 mana motule,
Motule radniausia,
Oi mana motule,
Motule brangiausia,
Tai kol neprakalbi 
Meiliojo žodelio
Į mane neščėslyvą,
Viečną siratėlę?!
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KELKIS, TĖVELI

Kelkis, tėveli,
Iš aukšto kalnelio, 
Pasakyk, tėveli,
Savo siratėlei 
Josios vargelius! 
Priimk, tėveli,
Mane, siratėlę,
Į aukštą kalnelį,
Kad aš nevargčiau 
Didžio vargelio!
Zinai, tėveli,
Savo siratėlės 
Didį vargelį,
Kad aš neturiu 
Jokios, jokios klėtelės 
Ir aš neturiu 
Jokios užuvėjėlės. 
Mano klėtelė — 
Aukštas medelis, 
Tankūs lapeliai — *

Šiaudų stogelis,—
Tai visa mano 
Užuvėjėlė.
Kad aš galėčiau 
Ir pasiversčiau 
Girios gegutėle,
Tai aš nulėkčiau 
Ir kukuočiau 
Ant tėvo kapelio 
Rytą ir vakarėlį,
Ir pasiskųsčiau 
Savo vargelį.
Priimk, tėveli, mane, 
Siratėlę dukrelę,
Į aukštą kapelį,
Tai aš pasakysiu 
Savo tėveliui 
Didį vargelį,
Ir aš niekad nevargčiau 
Didžio vargelio.

*569

OI MANAS TĖVULIS

Oi manas tėvulis,
Oi mano širdele,
O kam tu palikai 
Mane siratėlę!
O kaip aš varguosiu 
Didįjį vargelį,
Jauna neščėslyva, 
Maža nedidelė!

O kur aš pasidėsiu,
O kaip aš sulauksiu 
Šiltos vasarėlės,
O kur aš nueisiu, 
Kurion šalelėn, 
Kurian kraštelin? 
Pasakyk, tėvuli,
O kuo man pasversti
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Šiltą vasarėlę:
Ar raiba gegule,
Ar drabna paukštele?
O ar man nulėkti 
Žalioj on girelėn,
O ar man čiulbėti 
Su drabnais paukšteliais? 
O ar man pasversti 
Raibąja gegule,
O ar man atlėkti 
Šitan aukštan kalnelin,
O ar man kukuoti 
Sitam aukštam kalnely?
O tai kad užaugtų 
Žalias ievarėlis 
Ant tėvulio grabelio,
O taigi sulėktų 
O visi drabni paukšteliai, 
O irgi surinktų 
Saldžiąsias uogeles!
O taigi atlėktų 
Raiba gegužėlė,
O kad ji kukuotų 
Žaliam ievarėly!
O tai ir sulėktų 
Visos drabnos paukštelės, 
O taigi jos rinktų 
Nuog žalio ievarėlio 
Saldžiąsias uogeles,
Tai jos vis budintų 
Mano tikrą tėvulį,
O jos man padėtų 
Alasėlį taisyti 
Ir žodelius kalbėti.
O kai aš sulauksiu 
Šventos nedėlėlės,
O kai aš nueisiu 
Slaunan kermošėlin!

Pasakyk, tėvuli,
Ogi kur man stoti, 
Kurioje šalelėj,
Kuriame pulkely?
Ogi ar man stoti 
Siratėlių pulkelin,
Ar man paznavoti 
Visame svietely 
Savas tikras tėvulis? 
Gal įpaznavosiu 
Ant skaisčių veidelių, 
Ant sparčių žingsnelių, 
Ant krasno stogelio?
Oi tėvuli manas,
Oi širdele manas,
Oigi taigi džiūsta 
Mana glotni galvelė,— 
Negaliu sumanyti, 
Negaliu sumislyti, 
Negaliu sugodoti,
Ogi kaip aš vargsiu 
Savo didį vargelį?
Oi manas tėvuli,
Oi manas širdele,
Oi, kas man surengs 
Rengtinę rengelę,
Oi, kas man suprovys 
Lengvus parėdėlius,
Oi, kas man išleis 
Svetimon šalelėn?
Oi tėvuli manas,
Oi širdele manas,
Oi, kam sumislinai 
Nemislytą mislelę, 
Negodotą godelę?
Oi, kam gi užstatei 
Mane, siratėlę,
Ant šiltos vasarėlės
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Raiba gegužėle?
0 kai aš nueisiu 
Jaunan jaunimėlin,
Oi, aš būsiu ženkliausia 
Visam jaunam jaunimėly, 
Kad viečna siratėlė!
01 broleliai manieji, 
Broleliai sakalėliai,
Ogi mes suimkim 
Savą tikrą tėvulį 
Už baltųjų rankelių,
Už mikliųjų pirštelių,
O mes gi perveskim 
Per aukštąją klėtelę 
Ir ant didžio dvarelio,
Ir per didį dvarelį 
Ant lygiųjų laukelių!
O galgi nupūs 
Šiaurusai vėjelis
Jo ramų miegelį,
0 galgi prabus
Iš to ramus miegelio,
Iš dimnojo sapnelio!
01 manas tėvuli,
Oi manas širdele,
Ogi tai ir žvengia 
Tavi šyvi žirgeliai 
Naujoje stonelėj,
Ogi tai jie laukia 
Namelio gaspadoriaus, 
Ogi tai jie šaukia 
Žaliojo šienelio
Ir šalto vandenėlio 
Iš gilaus Dunojėlio!
Oi tėvuli manas,
Oi širdele manas,
Ogi tai nearti 
Tavi lygūs laukeliai!

O kas juos išars,
0 kas gi nupiaus 
Lygiąsias lankeles?
01 manas tėvuli,
Da manas širdele,
Oi, tai aš išėjau 
Ant didžio dvarelio,
O tai aš mislinau,
Ogi ką užgulęs 
Juodas debesėlis
Su skaudum lietuliu! 
Ažna neužgulęs 
Juodas debesėlis,
O tiktai aptemė 
Manas šviesias akeles 
Manas didis vargelis.
O taigi aš mislinau,
Oi, ką gi nulyta 
Skaudžioj o lietulio, 
Ažna nenulyta 
Skaudžioj o lietulio, 
Tiktai nulaistyta 
Gailiom ašarėlėm 
Viečnų siratėlių.
O manas tėvuli,
O manas širdele,
O tai kaip palikai 
Mane, siratėlę,
Kaip lygiam laukely 
Mikliąją rykštelę 
Be tankaus krūmelio,— 
O tai kai užeina 
Šiaurusai vėjelis,
O tai jis nulanksto 
Į visas šaleles!
Tai taip manęs lenksis 
Ir seni, ir jauni,
Mažieji vaikeliai.
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Ak mano dukrele, ak mano mažute,
Tai ką aš paimsiu ant baltųjų rankelių,
Tai ką aš prisglausiu į savo širdelę?
Ak mano dukrele, ak mano mažoji,
Kai aš tave paimdavau ant baltųjų rankelių,
Tai tu man buvai kaip šviesioji žvaigždelė,
Tai tu man buvai kaip šviesioji saulelė,
Tai savo užmiršdavau didįjį vargelį,
Aš į savo mažutę prašviesdavau savo šviesias akeles.
Ak mano dukrele, ak mano mažute!
Tai aš gi mislijau, kad aš išauginsiu taigi sau slūgelę;
Ė dabar, dukrele, išeisiu ulyčėlėn,
Tai mano kaimynkėlės vedžiojas su savo dukrelėm,—
Sopės mano širdelė: kur mano slūgelė, kur mano dukrelė!... 
Kaip kvietkelį nuraškė, kaip žaliąją rūtelę.
Ak tu, mano dukrele, ak tu, mano mažute,— kada tave užmiršiu? 
Prabusiu tamsiojoj naktelėj,—
Nešaukia manęs dukrelė, nešaukia manęs slūgelė —
Nei šaltojo vandenėlio paduoti,
Nei ant baltųjų rankelių paimti.. .
Dai pasakai, dukrele, dai pasakai, slūgele,
Dai kokiu žolynėliu tu sprogsi,
Dai kokiu žolynėliu tu žydėsi,—
Tai aš tą žolynėlį tai kožna dienelė ašarėlėm laistysiu. . .

AK MANO DUKRELE, AK MANO MAZUTE
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Dukrelė mano lelijėlė! Aš mislijau — užauginsiu sau didelį už
vadėlį; aš mislijau — mano kojeles rankeles pavaduosi; dabar 
aš ant jaunų kojelių turiu stoti.

O kad aš taip būčiau sulaukusi, kaip žmonių motinėlės: užsiau
ginusi, į marteles išleidusi su linksma širdele, su rūtų kvietkele, 
su šilkų kaspinėliais, su kanklelėmis, su būgneliais, su gražio
mis dainelėmis.

Ogi man dabar, ogi dabar išleidžiu su rūsta širdele, su grau
džiomis ašarėlėmis; o suprašiau visą giminėlę su varpeliais, su 
vargonėliais ant savo dukrelės mergvakarėlio; su rustomis šir
delėmis, su graudžiomis ašarėlėmis susirinko didelis pulkelis

Būk palugni, būk pakarni, o palenk galvelę visiems draugams, 
visiems kaimynėliams, kurie tau kelelius taisys, už gražias gies
meles, kurie tave apsėdi, kurie nepatingėjo.

Pasiklonioki ir visoms giminėlėms, kurios susirinko, kurios ap
lankė paskutinį kartelį; paskutinį kartelį susirinko visos bend- 
rės, visos seselės ir broleliai, ir kiemo draugalėliai; skirkis pul
kelį, rinkis parėdkėlę.

Aušrelė aušta, saulelė teka, skirkis brolelių, rinkis pamergėles, 
sodink į suolelį, sodink už stalelio, čėsas keliauti tolimą kelelį 
į tavo tėviškėlę.

Žmonių motinėlės išleidžia dukrelę į žmonių marteles, jos susi
grąžins į sugrąžtėlius, jos pasimatys.

Mano dukrelė, vėlių martelė! O aš išleisiu į vėlių marteles, jau 
aš nesugrąžinsiu, jau aš nematysiu.

O mano dukrelė, ką tik buvai pražydusi į pačius žiedelius. O 
mano lelijėlė baltoji! O mano roželė raudonoji! O mano negel- 
kėlė kvepiančioji! O mano gvazdikėli pilnavidurėli! O mano rū
telė žalioji! O katros išleidžia į svetimą šalelę, į žmonių marte-

DUKRELE MANO LELIJĖLĖ
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les, o aš savo dukrelę į aukštą kalnelį, į sierą žemelę, į vėlių 
marteles.

O aš lankysiu anksti ir vėlai savo dukrelės kapelį; o aš aplaisty- 
siu savo graudžiomis ašarėlėmis tavo kapelį; o kokiu žolynėliu 
išdygsi, o kokiomis šakelėmis iššakosi, o kokiais lapeliais iš- 
sprogsi, kokiais žiedeliais pražysi?

Kad ir išdygsi, kad ir išlaposi,— visi žolynėliai ir vėl pavyto nuo 
mano ašarėlių belaistant.

S7i

MANO DUKRELE

Mano dukrele, 
Dukrele lelijėle,
Oi, tai pasrinkai 
Sau kelelį,
Oi, tai palikai 
Rūtų darželį,
Margus kvietkelius, 
Žalius žolynėlius!
Oi, kur keliausi, 
Mano dukrele,
Oi, kur sunešiosi 
Žalią rūtelę,
Rūtų vainikėlį?
Mano dukrelė 
Su puikiais rūbeliais, 
Su žalia rūtele 
Tai atsiskyrė 
Iš viso pulkelio,
Iš jauno jaunimėlio, 
Iš jaunų sesulių,
Iš jaunų brolelių.
Tai aš išeisiu,
Tai pažiūrėsiu

Ant plačiųjų ulyčėlių. 
Visas jaunimėlis eina, 
Daineles dainuoja,
O mano dukrelės nėra. 
Mano dukrelė,
Raudona radastėlė,
Mano dukrelė,
Dukrelė lelijėlė!
Ką aš prikelsiu 
Ankstų rytelį,
Ką aš pasiųsiu 
Sunkun darbelin,
Oi, kas palengvins man, 
Senai motulei,
Sunkius darbelius dirbti?. 
Oi, kas už mane 
Nužengs žingsnelį?
Oi, kas suverps 
Baltus linelius,
O kas išaus 
Sunkias drobeles,
Oi, kas išbaltins 
Baltus raštelius —
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O neturiu dukrelės!
Mano dukrele,
Dukrele radastėle,
Oi, kaip nubusi,
Kaip nugulėsi 
Sieroj žemelėj 
Po žalia vejele,
Kur vėjelis neužpūs,
Kur saulelė neužkais,
Tik gegutė užkukuos,
Tik paukšteliai užčiulbės 
Baltam beržely 
Ant tavo kapelio?
Kelkis, dukrele!
Argi nerūpi 
Baltas šarvelis,
Argi nerūpi 
Žalias darželis,
Argi nesgaili 
Manęs, motinėlės,
Argi nerūpi 
Sunkūs darbeliai? 
Dukrele mano,
Dukrele lelijėle,
Niekas neužsėda 
Tavo daiktelio 
Už balto skomelio!
Bus kmurnos dienelės, 
Bus tamsus langelis 
Man, senai motulei,
Be savo dukrelės,
Be darbininkėlės.
Mano dukrele,
Žalia rūtele,
Lauksiu šventos dienelės, 
Kad šokt' šiaurus vėjelis, 
Nupūst' žiegždrelę. 
Ziegždrelę nupūstų,

Dukrelė paskeltų,
Dukrelė paskeltų,
Motulę šauktų,
Darbelių klaustų.
Oi, kai išeinu 
Anta dvarelio,
Tai aš pažiūriu 
Anta dvarelio,
Oi, kad pakinkyti 
Bėri žirgeliai 
Mano dukrelei važiuoti. 
Mano dukrele,
Eik į vežimėlį,
Sėsk, galvelę palenk!
Mano dukrelė,
Tai ji nukeliaus 
Į šventą bažnytėlę.
Sužiebs šviesias žvakeles 
Prieg tavo šalelei,
Užgrajins vargonėliai 
Liūdnu balseliu.
Oi, kad atsiskyrė 
Mano dukrelė,
Oi, kad paliko 
Mane, motulę,
Seną tėvelį,
Mylimas seseles,
Jaunus brolelius,
Visą jaunimėlį,
Visas giminėles!
Tai tu keliauni 
Aukštan kalnelin?
Paskutinį rozelį 
Dukrelę kalbinu, —
Jau daugiau nebekalbinsiu. 
Jau daugiau nebudinsiu, 
Dukrelės neregėsiu!
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DUKRELE ŠIRDELE

Dukrele širdele,
Dukrele aukseli,
Dukrele gegule,
Išgirsk balselį 
Savo motulės,
Paveizėk švieselę 
Geltonos grabnyčėlės 
Ant tavo kapelio,
Ant pieskų kalnelio,
Sieroj žemelėj.
Dukrele mieliausioji, 
Rudenėlis šaltas,
Lietutis tankus,
Grabelis ankštas, —
Ar tau nesunku 
Žemelėj gulėt,
Galvelės meilios 
Anei nepajudint?
Jau antri meteliai,
Dukrele aukseli,
Sieroj žemelėj guli,
O man, sengalvėlei, — 
Gegule kukuot.
Pasilgo, dukrele,
Tavęs lineliai ne verpti, 
Pasilgo, dukrele,
Tavęs staklelės ne trinky tos, 
Pasilgo dvarelis 
Mielos dukrelės,
Oi, pasilgau ir aš 
Savo sidabrėlio,
Savo metelės 
Kvepiančiosios.
Būdavo, taip gražiai

Dukrelė visus šnekina, 
Visiems navynėles porina; 
Būdavo, taip linksmai 
Jos juokelis skamba,
0 dar, dukrele,
Po žemele gulėt likai, 
Sieroj o j gulėt pasrinkai... 
Būtau aš pati 
Ant senystėlės atsigulus, 
Būtau už savo dukrelę 
Zemelėn atsigulus,
Kad tik dukrelė gyventų, 
Kad jaunoji nerūdytų. 
Kelkis, dukrele,
Nors šį vakarėlį,
Nors vieną rozelį,
Kelkis, rūtele,
Iš sieros žemelės...
01 gi prašnekintau 
Mielą dukrelę,
Oigi parodytau 
Tėvynės dvarelį,
Oigi neleistau 
Atgalio grabelin gult. 
Dievuli švenčiausias, 
Dievuli mieliausias,
Už ką man tokia kora 
Ant šios žemelės vargt, 
Vienai atskirtai
Nuog visos familijėlės, 
Nuog savo dukrelės! 
Dukrelė negirdi 
Mano žodelių,
Dukrelė neregi
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Mielos motulės...
Oi dukrele gegule, 
Dukrele mieliausioji, 
Sunku žemelėj 
Tau biednai gulėt,
Oi, sunkiau man, motulei, 
Tavęs neregėt,
Vienai vargelis kentėt...

Dievuli, pamačyk 
Man vargelį vargti, 
Dievuli, pasgailėk 
Manęs, sengalvėlės, 
Kaip laukų epušėlės — 
Be dukrelės, be mielos, 
Be užvadėlio mano.. .

574

SŪNELI SAKALĖLI

Sūneli sakalėli,
Sūneli, raibas paukšteli,
Kad tu žinotai,
Kaip motulei širdelę skauda, 
Kad tu numanytai,
Kaip jai škada tavęs,
Tai tu paskeltai,
Tai suramintai seną motulę, 
Didžią vargdienėlę.
Užmerkei, sūneli,
Savo gražias akeles,
Sudėjai savo 
Saitas rankeles 
Ir dar neišgirsti 
Motulės balselio 
Ir nepaveizi 
Jos gailių ašarėlių.. .
Oi sūneli mano,
Ką aš darysiu viena,
Kur aš pasdėsiu sena, —
Tu tai mane prižiūrėjai,
Mano seną galvelę suraminai, 
Mano užvadėlis buvai...

Plyšta širdelė man 
Nuo gailių ašarėlių,
O tu, sūneli, nesujudi,
Į savo motulę nepaveizi! 
Žvengia žirgelis 
Be tavęs, sūneli,
Nemato savo 
Gero gaspadorėlio.
Laukia pūdymėliai 
Gero artojėlio.
Visas dvarelis 
Tavęs pasilgo,
Savo gaspadorėlio neregi.
O tu, sūneli,
Nei galvelės nepajudini,
Nei rankelės nepakeli! . . 
Išėjai, sūneli,
Iš savo dvarelio,
Palikai motulę 
Vargelio vargti,
Bėdelių kentėti! ..
Oi, kad žinotau,
Katruo keleliu sūnelis pargrįš,

535



Oi, kad numanytau,
Katruo čėseliu sakalėlis parlėks! 
Jei anksti rytelį —
Tai anksti keltau,
Jei šviesią dienelę —
Tai darbelio nedirbtau,
Jei vėlų vakarėlį —
Tai vėlai gultau, —
Savo mielo sūnelio 
Pargrįžtant lauktau.
Aš apkaišytau tą platų kelelį, 
Katruo mano sūnelis pareitų, 
Jovaro šakelėm,
Darželio kvietkelėm,

Oi, tai ištiestau 
Plonom drobelėm, 
Minkštom paduškėlėm, 
Savo sūnelio lauktau! . 
Negrįši, sūneli,
Negrįši, sakalėli,
Į savo dvarelį 
Prie savo motulės,
Prie bėrų žirgelių. 
Sieroj i žemelė —
Tai tavo motulė,
Lentų grabelis —
Tai tavo dvarelis...

$7$

SŪNELI MANO

Sūneli mano,
Perleli mano!
Tai atsiskyrė 
Mano sūnelis 
Jaunų metelių 
Iš šio svietelio.
Gal tau nubodo
Pas savo tėvelį
Sunkūs darbeliai daryti?
Tai ką prikels
Senas tėvelis
Ankstų rytelį,
Vai, ką pasiųs 
Lygion lankelėn 
Šienelio piauti?
Vai, tai išaugo 
Mano sūnelis

Kaip girios medelis,
Kaip baltas berželis!
Jo aukštas stogelis,
Jo gražus būdelis.. . 
Mano sūneli, sūneli, 
Sūneli dobilėli,
Sūneli bijūnėli!
Vai, kur pasrengęs 
Mano sūnelis:
Ar didelėn kelionėlėn,
Ar didelian pulkelin,
Ar sunkian darbelin,— 
Pošnelės arti,
Gelsvų kvietkelių sėti? .. 
Oi, tai pasrengęs 
Į bažnytėlę,
Į didelį atpuskėlį.. .
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Mano sūneli,
Tai aš surengiau 
Ankstų rytelį 
Gražų pulkelį.
Ne po tai šalelei 
Mano sūnelio 
Rūtelė prisegta.. .
Mano sūnelio 
Didelis pulkelis 
Be mudrų brolelių,
Be jaunų seselių,
Be zvankių muzikėlių,
Jo baltos rankelės 
Be aukso žiedelių.
Oi, tai kur pasrengęs 
Mano sūnelis? —
Kapinių kalnelin.
Mano jaunas sūnelis — 
Tai kaip ankstaus rytelio 
Gaili raselė:
Saulelė užtekėjo —
Raselė nukrito.
Taip mano sūnelis,— 
Tiktai jis išaugęs 
Paliko seną tėvulį,
Radną motulę.
Mūsų sūnelis
Tai kaip sode obuolėlis,
Darže bijūnėlis.
Mano sūneli,

Argi negirdi 
Motulės žodelių?!
Ko gi nepaduodi 
Baltos rankelės,
Ko gi nežiūri 
Gražiom akelėm,
Ko gi nekalbi 
Meilių žodelių 
Ir neramini 
Motkai širdelės?!
Tai aš nešiojau 
Savo sūnelį 
Ant baltų rankelių. 
Tai aš bučiavau 
Skaisčius veidelius, 
Tai aš kalbėjau 
Meilius žodelius,
Tai aš nelaukiau, 
Tai netikėjau,
Kad aš sulauksiu 
Tokio buvimėlio,
Tai pakavosiu 
Savo sūnelį 
Kapinių kalnely.
Tai aš atlankysiu 
Tik tą kapelį,
Jau neregėsiu 
Jo gražaus veidelio, 
Jau negirdėsiu 
Jo meilių žodelių.
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AK TU, MANO SŪNELI, TU, MANO DIEMEDĖLI

Ak tu, mano sūneli, tu, mano diemedėli,
Kam tu man sutaisei tokį liūdną bankietėlį?
Prisrėdė mano sūnelis dai markatnais rūbeliais:
Be žaliųjų rūtelių, be aukselio žiedelio...
Misliau, kad aš užsiauginsiu dėl savęs sūnelį, senystei

paramėlę...
Ką aš dabar pasiųsiu tai j uodo j on dirvelėn, tai žalioj on

pievelėn?!
Ažna padėsiu savo sūnelį tai juodojon žemelėn, į giliąją

duobelę!
Kelies, mano sūneli, kelies, mano vaikeli,
Iš dimnojo sapnelio, iš saldžiojo miegelio,
Pagaili manęs senučio, pagaili manęs raišučio,
Atmainai mano rankeles baltąsias,
Atmainai mano kojeles raišąsias!
Reiks man pačiam nukrėsti tai gailiąsias raseles,
Išbraidžios mano kojelės tai žaliąsias gireles,
Kolei aš juos surasiu, tai bėruosius žirgelius!
Nusbos tai man važinėti tai žaliojon girelėn.
Nieks man nepamačys kirst žaliųjų medelių,
Nieks manęs neužmainys tai sunkiajam darbely!
Tai kad aš jau pakirtęs ar girios ąžuolėlį,
Tai ką aš jau padėjau tai savo sūnelį!
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KELI METELIAI NEGIRDŽIU

Keli meteliai negirdžiu 
Tavo meilių žodelių.
Sūneli, kas tau skalbia 
Baltus baltinėlius,
Kas tave kalbina meiliais žodeliais?
Sūneli mano, mylimas sūneli,
Kad būt neatėję f liukai,
Būtume kartu visi.
Sūneli, kas tau kloja 
Minkštai patalėlį,
Kai tu neturi savo motinėlės?
Sūneli, kas kapelį aptaiso tolimoj šalelėj, 
Kur nė paukštelis neatlekia?!
Kas tave kalbina ten meiliais žodeliais, 
Kai nėr tavo motinėlės?

37S

BROLELI MANO

Broleli mano, 
Jaunasai mano,

Sunkių darbelių,
Ar gal nepasidabojo 
Bėras žirgelis? 
Žadėjai, broleli,
Joti į karelį 
Ginti tėviškėlės,
O dabar, broleli, 
Guli po žemele.

Kas gi tau prisakė
Mumi palikti? 
Ar tau prisakė 
Šaltoji žemelė,
Ar margas akmenėlis? 
Ar gal pabijojai

539



Visas jaunimėlis 
Linksmai dainuoja,
Tik tavęs, broleli,
Tenai nėra.
Prunkščia bėras žirgelis 
Be artojėlio,
O aš, siratėlė, raudu 
Be savo brolelio.
Žadėjai, broleli,
Aptvert darželį,
Išart linams laukelį.
O dabar, broleli,
Kas man darželį aptvers, 
Kas man laukelį išars?! 
Sodžiaus mergelės 
Turi brolelių,
O aš, siratėlė,
Neturiu nė vieno.

579

PALIKAI, BROLELI

Palikai, broleli,
Dvidešimt penkių metelių 
Kaip lauke ąžuolėlis 
Da šitam daiktely.
Tai reikėj prašyti,
Tai reikėj kalbinti,
O kad jie būt išėję 
Tą vieną vakarėlį,
Dar būtum turėję 
Mes savo brolelį,

O dar gi mes likom 
Raibom gegužėlėm 
Ant viso viekelio! 
Kad šiltas pavasarėlis 
Ir šilta vasarėlė,
O tai sudygsta 
Žali žolynėliai, 
Visokie kvietkeliai,
O tik nepaskelia 
Mūs tikras brolelis
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Kaip lauke ąžuolėlis.
Broleli manas,
Broleli ąžuolėli,
Tai kelkis, broleli,
Pažiūrėk, broleli,
Ant šito parėtkėlio,
Ant šitos nedalelės,— 
Kokis tai nelaimingas, 
Kokis tai nečėslyvas 
Da šitas daiktelis,
O kad mes netekom 
Da savo brolelio!
O kad mes turėjom 
Tik vieną brolelį,
Tai mes turėjom 
Dvidešimt penkių metelių! 
Kad mes būtum žinoję,
Kad būtų ištikus 
Tokia nedalelė,
Mes būtum atlėkę 
Raibom gegužėlėm!
O kad juos kaitino,
O kad juos svilino 
Karštoji ugnelė,
Baisiausia liepsnelė,—
Mes būtum užlieję 
Šaltu vandenėliu 
Nors ant skaisčių veidelių, 
Nors ant krasnaus stogelio

Salto vandenėlio!
Oi broleli manas, 
Broleli ąžuolėli,
Ar tau pasdabojo 
Aukštasis kalnelis,
O kad tu neskeli 
Jaunoj jauny stelė j?
O tai mes mislinom,
Oi, ką gi surinksim 
Da savo broleliui 
Rinktinį pulkelį,
O ką gi prašysim 
Zvankias muzikėles. 
Ant viso viekelio 
Raibom gegužėlėm 
O tai mus užstatė 
Šita nedalelė,
Šita nelaiminga,
O kad mes neregim,
O kad mes neregim 
Už gailių ašarėlių 
Nei šiltos vasarėlės, 
Nei raibų gegužėlių.
O kad jos kukuoja,
O kaipgi jos liūdnos 
Kiekvienas pavasarėlis, 
O tai pralėkdamos 
Pro šitą daiktelį!
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O MANO VYRELI, MANO DOBILĖLI

O mano vyreli, mano dobilėli, ko pabūgai? Ar blogų darbelių, 
ar sunkių metelių pačiam gražumėly, pačioj jaunumėlėj?

Nei šiaurių vėjelių buvo, nei bangių lietelių lijo; palaužė tokį 
ąžuolėlį, paskynę mano dobilėlį.

O mano vyreli, palieki mane siratėlę dideliame vargely; o kur 
aš eisiu, niekur aš nerasiu tokios patiekėlės; palieki su mažais 
vaikeliais.

Visi nubars mane siratėlę, visi nustumdys; nerasiu nei jokios 
užvėjėlės, nei jokio užstojėlio.

O mano vyreli, įtraukei mane į didį vargelį, į dideles ašarėles.

O kad aš tave turėjau, didelį turtelį turėjau kaip didžiausią pa- 
locėlį; visi mane pamatė, visi mane pažino; o nū kur einu, nie
kur draugo negaunu; o aš tik viena, o aš tik biedna.

O mano vyreli, tu ten rasi didelę patiekėlę; pulk po kojelių pir
miau mano tėveliui, mano motinėlei.

Aš tau parašyčiau margą gromatėlę savo graudžiomis ašarėlė
mis iki tėveliui, iki motinėlei.

Pulk po kojelių mano motinėlei gimdytojėlei, mano tėveliui 
augintojėliui.

O priimkite savo žentelį, mano vyrelį, už baltų rankelių, o už
stokite ant vėlių durelių, o atdarykit vėlių dureles; tik jūs pir
mesni, tik jūs kytresni, o atdarykite vėlių dureles, o pasodinkite 
į vėlių suolelį!

O atkelkite vėlių vartelius, o atdarykite vėlių dureles, o priim
kite mano vyrelį, o pasodinkite į vėlių suolelį, į lemtą pulkelį 
(kad nebūtų vėlių pultas).
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VYRELI MANO

Vyreli mano, 
Gaspadorėli mano, 
Vyreli mano,
Galvele mano,
Kam gi palikai 
Mane, varguolėlę, 
Mane, varguolėlę,
Su mažais vaikeliais? 
Aš, varguolėlė, 
Biedna našlelė, 
Biedna našlelė,
Didi siratėlė,—
Aš gi neturiu 
Į ką prisišaukti,
Kas gi padės man 
Vargelį vargti. 
Kelkis, vyreli,
Tai prakalbėki,
Tai prakalbėki 
Vierną žodelį,
Tai pamokyki 
Darbelių dirbti,
Tai pamokyki 
Vargelių vargti,
Tai nuraminki 
Širdelę mano!
Vai, aušta aušta 
Šviesi aušrelė,
Vai, teka teka 
Skaisti saulelė,

Vai, švinta švinta 
Giedri dienelė, 
Tiktai nešvinta 
Mano vyrelio 
Šviesios akelės. 
Kelkis, vyreli, 
Darbelių dirbti, 
Darbelių dirbti, 
Žirgelių šerti, 
Žirgelių šerti, 
Tvarkelės vesti. 
Vyreli mano, 
Ąžuolėli mano! 
Vyreli mano, 
Diemedėli mano, 
Vyreli mano, 
Galvele mano,
Kur pasirengęs, 
Katron šalelėn:
Ar kur saulė teka, 
Ar kur ji leidžias, 
Ar kur ji leidžias, 
Ar šiaurės šalelėn? 
Iš katros šalelės 
Man tavęs laukti: 
Ar iš rytelių,
Ar vakarėlių,
Ar pietų kraštelio, 
Ar šiaurės šalelės?
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OI MANAS JUOZULI

Oi manas Juozuli,
Manas prisiegėle,
Kad būtum žinojęs 
O šitą žinelę,
Tai būtum išėjęs 
Šioj tamsioj naktelėj 
Žalioj on girelėn 
Prie kokio kalnelio!
Kad būtum žinojęs,
O kad pasibeldė 
Po stiklo langeliais,
Tai būtum pavirtęs 
Drabnaisiais paukšteliais, 
Tai būtum išlėkęs 
Tolimon šalelėn 
Ar žalion girelėn!
Oi, ar tu numynei 
Kam klėtelės slenkstelius, 
O ar tu išarei 
Svetimus laukelius,
Kad nepasgailėjo 
Plienelio kulkelės,
O kadgi paleido
Į tavo širdelę
Šioj tamsioj naktelėj!
O tai ir paliko 
Mane siratėlę 
Mažuose meteliuos 
Dideliam vargely!
Tai padėka voki 
Savo susiedėliam,
Kad jie sugalvojo 
Dėl mūsų, siratėlių,

Tokių liūdnų darbelių, 
Kad jie paleido 
Plienelio kulkelę 
Į tavo širdelę,
Kad jie pasgailėjo 
Ta liūdnos buitelės, 
Didelio vargelio.
Oi mana dukrele, 
Mana lelijėle,
Ar nesusapnavai 
Tokio liūdno sapnelio 
Šioj tamsioj naktelėj, 
O kad netekai 
Sa tikro tėvelio?!
O ar tau davė 
Tokią liūdną žinelę?
O kad būtum žinoję, 
Oi, kad ateisią 
Iš žalios girelės 
Per lygų laukelį 
Su plieno šoblelėm,
Tai mes būtum išėję 
Ar žalion girelėn,
Ar tolimon šalelėn,
Tai būtum žinoję,
O kur pasislėpti!
Taryt nepraskalbėjom 
Niekam blogo žodelio, 
O tai jie nesgailėjo,
O tai jie nukirto 
Kaip žalią medelį 
Tą tikrą tėvelį 
Šioj tamsioj naktelėj!
*

*
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Jonai mano, gaspadoriau mano!
Štai tavo paliko šeši ratai tekiniai 
Ir burokai batviniai.
Aš tau nemokėjau per aslą pereiti. ..
Nerūpėjo man burnelė su vandeniu prausti,—
Aš su ašaroms nusiprausiau.
Nerūpėjo man ašaros su skarele šluostyti,—
Aš su rankovėle nusibraukiau.
Nerūpėjo man galvelė šukuoti,—
Tu man su savo nageliais iššukavai.
Nerūpėjo man medelių į gryčią nešiotis,—
Tu man, paskui kulnius sekiodamas, prisvaidei primėtei. 
Jonai mano, gaspadoriau mano!

JONAI MANO, GASPADORIAU MANO

584

PRAŠĖ MANE VYRO RAUDOTI

— Prašė mane vyro raudoti, 
Žadėjo pupų rėtį duoti.
Ar sės, ar nesės,
Ar digs, ar nedigs,
Ar duos, ar neduos?
— Kad pasėjo, digs, digs,
Kad žadėjo, duos, duos!
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Numirė mano Jonelis, 
Numirė mano mažutėlis,
Ugi dieve mano,— numirė! 
Nei cnatos, nei sveikatos, 
Nei vaiko, nei vainiko — 
Nieko nebeliko!..
Ugi dieve mano,
Dievulėliau mano,
Nebūsiu be vaikelio, 
Nebūsiu!

NUMIRĖ MANO JONELIS

$86

KO TU MIREI

Ko tu mirei,
Ko tu mirei 
Apsiautom kojelėm. 
Baltais marškinėliais? 
Ar negalėjo 
Bambalo vaikas mirti, 
Kur plikais pilveliais, 
Basom kojelėm lakstė!
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PASIRĖMIAU JAUNA

Pasirėmiau jauna 
Ant uoselio tvorelės, 
Pakelk, rūtele,
Savo tankias šakeles, 
Savo tankias šakeles 
Ir buiną viršūnėlę, 
Praleisk, rūtele,
Mano tykų alasėlį! 
Nueik, alasėli,
Keleliu dundėdamas, 
Keleliu dundėdamas, 
Girele skambėdamas. 
Pakrik, alasėli,
Po visas šaleles,
Po visas šaleles,
Po visą giminėlę. 
Suprašyk, alasėli, 
Mano visos giminėlės, 
Kad suvažiuotų 
Mano visa giminėlė, 
Mano visa giminėlė 
Ant mano parėtkėlio!
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O TAI PASIRĖMIAU

O tai pasirėmiau 
Ant uosinės tvorelės, 
O tai palenkiau 
Glotnią galvelę, 
Glotnią galvelę 
Palei sieros žemelės. 
Rūtele mano,
Žalia garbuonėle, 
Rūtele mano,
Lengvas parėdėli,
Tai pasikeiki 
Nuo sieros žemelės, 
Tai išbujoki 
Palei uosio tvoreles, 
Kad nepažintų 
Svetima šalelė,
Ką mano tėvelio 
Didis dvarelis,
O kad pamislytų,

Ką žalia girelė,
Kad čia užaugę 
Žali jovarėliai. 
Išauk, rūtele,
Palei uosio tvoreles 
Šią tamsią naktelę, 
Pakol užtekės 
Kaitri saulelė,
Ai, pakol išauš 
Giedri dienelė,
Kad būt kur įsėsti 
Raibai gegulei.
Tai aš pavirsiu 
Raiba gegule 
Ryt anksti rytelio 
Ir aš atlėksiu 
Rūtų krūmelin,
Tai aš kukuosiu 
Raiba gegute.

589

JEI JAUTI, RŪTELE

Jei jauti, rūtele,
Mano gerą buitelę,
Bujok, rūtele,
Po visą naują darželį. 
Krauki žiedelius geltonus, 
Leiski, rūtele,
Tankias šakeles,

Aukščiau ąžuolinės tvorelės! 
O jei jauti, rūtele,
Mano didį vargelį,
Išdžiūki, rūtele,
Iš pašaknėlių 
Ik žaliai viršūnėlei!
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AŠ ATSIGRĘŽTU

Aš atsigręžtu 
Nuo rūtų darželio 
Kaip kaitri saulelė 
Iš po juodo debesėlio, 
Kaip raiba gegutė 
Iš jovaro krūmelio.
Oi, aš pažiūrėsiu 
Į aukštą klėtelę!
Išeiki, broleli,

Ant didžio dvarelio, 
Išsinešk, broleli, 
Šveitriąją šoblelę, 
Pakirski, broleli, 
Gegulei galvelę,
Kad ji nekukuotų 
Ant didžio dvarelio, 
Kad nekvaršintų 
Mano širdelės.

$91

O AŠ ĮEINU

O aš įeinu 
Aukšton klėtelėn,
Oi, aš įteku 
Šviesiu mėnuliu,
Oi, įsileidžiu 
Vakarine žarnyčėle,— 
Tai aš priduodu 
Labą vėlų vakarėlį 
Kožnam vienam,

Senam jaunam 
Ir mažam nedideliam. 
Oi, tai dar stosiuos 
Vidury aukštos klėtelės, 
Oi, tai pasižiūrėsiu 
Į baltas skobneles:
Ar užklostytos 
Baltos skobnelės,
Ar sustatytas

Baltas vynelis?
Ar sesutė klostė 
Man baltas skobneles, 
Ar tėvelis statė 
Man žalią vynelį?
Oi, kas privitojo 
Slauną giminėlę,
Kas parėtkavojo 
Mažą parėtkėlį?
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SUŠUKUOJ, MOTINYTE, MANO GALVELĘ

Sušukuoj, motinyte, mano galvetę,
Supin, motinyte, mano kaselę,
Įpin, motinyte, man šilkinį kasnykėlį,
Tik neįpink, motinyte, man didžio vargelio, 
Kad aš nevargčia visą viekelį,
Kad aš nekukuočia kaip pilka gegutėlė!

392
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DĖDULES MANO

Dėdulės mano,
Mano mylimiausi,
Tai jūs nesgailėkit 
Savo zvankių skripkelių, 
Savo zvankių skripkelių 
Ir mikliųjų pirštelių! .. 
Tegul paulioja 
Jaunas jaunimėlis 
Šį vėlų vakarėlį 
Po mano rūtų vainikėlį!
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KO GI ŠITIE SVETELIAI ŠĮ GI RYTELĮ SUJOJO

Ko gi šitie sveteliai šį gi rytelį sujojo:
Ar kelelio klaustų, ar ugnelės imtų,
Argi manęs, jaunuolėlės, virkdytų,
Argi mano, jaunuolėlės, vargių žodelių pasiklausytų?
Yra mano broliukas keleliui parodyt,
Yra mano sesutė ugnelei paduoti,
Yra mano tėvelis sveteliams priimti,
Yra mano motinėlė šį gi rytelį man, jaunuolėlei, galvelę

suspausti.
Parodykite, broliukai, šitiems sveteliams norsgi šunų takelį. 
Paduokit, sesulės, šitiems sveteliams šaltarankėliams karštą

nuodėgulėlį!
Tenueinie šitie sveteliai šaltarankėliai žalion girelėn, 
Tesuskurie šitie sveteliai šaltarankėliai žalioje girelėje šiltą

ugnelę,
Tesušylie šitie sveteliai šaltarankėliai šaltas rankeles!
Negi dėl šitų svetelių mano sesulės baltai suolelius numazgojo?! 
Negi dėl šitų svetelių mano motinytė baltai suolelius apdangstė?! 
Būtų užusėdę mano broliukai,— tikri giminėlės!
Kadgi būčia žinojus,
Bū čia naktį miegelio nemiegojus,
Būčia visus suolelius adatėlių prikaišiojus,
Kadgi šitie sveteliai būt neprisėdę,
Būt manęs, jaunuolėlės, nepasidaboję,
Būt pro mano tėvelio kiemelį prajoję!
Kadgi būčia žinojus,
Būč paprašius savo jaunį brolelį,
Kad būt iškasęs gilią duobelę po slenksteliu,
Kadgi šitie sveteliai šį gi rytelį galveles būt nusisukę!
Kadgi būčia žinojus,
Būčia baltai šaukštų per tris nedėlėles nemazgojus,
Kadgi būt šitie sveteliai šį gi ankstų rytelį neapžioję,—
Būt manęs, jaunuolėlės, nepasdaboję!
Kadgi būčia žinojus,
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Per tris nedėlėles aslelės būčia nešlavus,
Kadgi šitie sveteliai būtų manęs nepasdaboję,
Būtų pro tėvelio kiemelį prajoję!
Kadgi būčia žinojus,
Būčia paprašius vyriausią brolelį,
Kad būtų pastatęs šakotą eglelę ties kiemo varteliais,
Kad būtų visų svetelių kaškietėles nutraukę,—
Būt pro mano tėvelio kiemelį visų svetelių žirgeliai pralėkę, 
Būt gi nesukvietę šį gi rytelį tokio didžio bankietėlio,— 
Mano tėveliui didžio klapatėlio!

$95

TĖVULI MANO, O SENIAUSIAS

Tėvuli mano, o seniausias,
O kur mane vedi?
Ar lygian laukelin 
Rugelių piauti?
Tai duok plieninį piautuvėlį.
O jei lygion lankelėn,
Tai duok klevinį grėblužėlį.
O jei tėvulis mieliausias 
Svetimai šalelei paduodi,
Tai senas įkalbėk,
Tai senas įšnekėk,
Kad ant manęs rankelės nekeltų, 
Kad ant manęs šakelės nelaužtų, 
Graudžių žodelių nekalbėtų,
Didelės valelės neturėtų!
Tai aš jauna išeisiu 
Iš tėvulio dvarelio didžiausio,
Tai aš jauna nuvažiuosiu 
Į seną šešurėlį,
Į seną anytėlę 
Kaip į aštrų titnagėlį!
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LABAS RYTELIS ŠITAM SVETELIUI

Labas rytelis šitam sveteliui,
Sitam sveteliui, svetimai šalelei. 
Liūdi mėnulis, liūdi dangulis,
Liūdi ir mano visi broleliai,
Liūdi ir mano tikri tėveliai,—
Tiktai neliūdi šitie sveteliai,
Šitie sveteliai svetimos šalelės.
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TAI PARSĖDĖJAU BALTĄ SUOLELĮ

Tai parsėdėjau baltą suolelį,
Tai parrymojau baltas rankeles!
Kas gi išvaduos man, jaunuolėlę, 
Man, jaunuolėlę, šį vakarėlį,
Šį vakarėlį iš balto stalelio?
Sesytės mano, rūtytės mano,
Šitgi sustokit jūs po porytę,
Šitgi sumeskit po rūtų šakytę,—
Tai išvaduoste man, jaunuolėlę,
Man, jaunuolėlę, šį vakarėlį,
Šį vakarėlį iš balto stalelio.
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Žirgeli mano juodbėrėli,
Jeigu numanai blogas dieneles — 
Sumink, žirgeli, juodan purvelin;
Jeigu numanai geras dieneles — 
Sužvink, žirgeli, didžiu balseliu!
Dar nenuvažiavau nė pusėn kelelio — 
Pradėjo kukuoti jau mano širdelė. 
Grįžkim, broliukėliai, į tėvo dvarelį, 
Mažgi nuramins da mano širdelę!

ŽIRGELI MANO JUODBĖRĖLI

599

TU GI, ŽIRGELI JUODBĖRĖLI

Tu gi, žirgeli juodbėrėli,
Suklupk, žirgeli, pusėj kelelio,
Laimėk, žirgeli, ilgą kelelį,
Ilgą kelelį, trumpą viekelį,
Kad nereikt vargti sunkų vargelį,
Kad nereikt lieti gailias ašarėles,
Gailias ašarėles man, jaunuolėlei,
Kad greičiau užmerkčiau šviesias akeles, 
Kad greičiau atsigulčiau šaltan kapelin!
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PRAŠAU IŠEITI

Prašau išeiti 
Mano mielo tėvulio 
Iš tykios klėtelės:
Išeik, tėvuli,
Iš tykios klėtelės,
Išnešk, tėvuli,
Man aukso krėslelį 
Ir žalią vynelį.
Aš atsisėsiu 
Ant aukso krėslelio 
Ir pažiūrėsiu 
Ant žalio vynelio:
Ar nenubluko 
Mano veidelis,
Ar nenuvyto 
Mano žalia rūtelė 
Šią giedrią dienelę 
Dvyliktą adynėlę?
Tėvuli mano mielas,
Oi, kai sustatė 
Mane, mergužėlę,
Su jaunu berneliu 
Kaip baltu berželiu,
Kaip su niemu stuobreliu, 
Oi, kai sudėjo

Mums baltas rankeles 
Kaip į ledą ledelį! 
Motule mano,
Širdele meiliausia,
Oi, ar nebuvai 
Šią giedrią dienelę 
Dvyliktą adynėlę 
Pas gilų Dunojėlį,—
Ar plačiai nunešė 
Ma valnias dieneles 
Gilus Dunojėlis,
Ar giliai nuskendo 
Rūtelių vainikėlis 
Į gilų Dunojėlį?
Oi, kad nuvyto 
Mano žalia rūtelė,
Oi, kad nubluko 
Mano skaistus veidelis 
Šią giedrią dienelę 
Viena minutėle,
Oi, kad aš sugrįžau 
Iš šventos bažnytėlės 
Be valnios valnystėlės 
Ir be valnių dienelių.
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Motinyte mano mieloji,
Motinyte mano baltoji,
Išgileidai mane, jaunuolėlę,
Šį gi rytelį su vienu vardeliu, 
Sugilaukei manęs, motinyte,
Šį gi vakarėlį su antru vardeliu.
Katruo gi vardeliu, motinyte,
Šį vakarėlį mane, jaunuolėlę, šauksi? 
Pagišauki man, motinėle, šį vakarėlį 
Žalių rūtų vainikėliu!
Sesytės mano mielos,
Prapuldė mane motinėlė šią gi dienelę.
Išleido mane motinytė
Šią gi dienelę su didžiu pulkeliu,
Sumynė šitas didis pulkelis
Šią gi dienelę mano žalias rūteles
Juodan purvynėlin.
Pragibalo mano šį vakarėlį 
Žalių šilkų kasnykėliai,
Nugivyto mano šį vakarėlį 
Žalių rūtų vainikėlis,
Pragiuliojo šią gi dienelę
Šis gi pulkelis mano jaunas dieneles...

MOTINYTE MANO MIELOJI
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MOTULE MANO

Motule mano,
Gulbele mano,
Dėkui, motule,
Už dideles dovanėles, 
Už auksą sidabrėlį, 
Tik nedėkui, motule, 
Ką mane pragaišinai, 
Jauną dukrelę,

Mano žalią rūtelę. 
Velei būtai, motule, 
Šituo auksu sidabrėliu 
Apmokėjus, motule, 
Svetimai šalelei,— 
Būtai atvadavus 
Mano valnią valelę, 
Mano žalią rūtelę.

603

RAUDU RAUDU RIEŠKUTYTES

Raudu raudu rieškutytes, 
Nepriraudu nė saujytės.
Per savo raudą atradau praudą. 
Atiduok, sesule, ožioko vilną, 
Ožioko vilną, gorčioką žirnių.
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KAIP VERKIU, ŠIAIP VERKIU

Kaip verkiu, šiaip verkiu, 
Vis reiks vienai gulėti. 
Atsigulu viena,
Atsigrįžtu į sieną.

Ar ne mano vyras 
Smetonėlėj nuklimpo? 
Ar ne mano vyras 
Ant smilgos pasikorė?
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Ak tu, mano dievuli,
Tai blogumas metelių,
Tai sunkumas čėselių!
Kur tik žmogus pakrypsti,
Visur reikia dejuoti:
Rugeliai prapuola,
Užauga tik žalios dirselės 
Ir juodos smilgelės;
Bulbelės prapuola,
Bulbelės neuždera.
Ir lineliai neužauga —
Nebus nė marškinėlių apsivilkti; 
Neužaugs mieželiai —
Nebus nė blyneliui pakepti,
Nei košelei išvirti.
Dyki visi mūsų svirneliai,
Baisu laukti linksmo pavasarėlio: 
Nebus duonos anei kąsnelio,—
Apnešė vandeniu žaliąsias pieveles, 
Nenori ėsti karvelės žaliojo šienelio... 
Visi pažino blogumą metelių,
Visi pažino sunkumą čėselio,
Visi žmoneliai, visi gyvulėliai...
Kad dievulis davė smarkią rykštelę, 
Visi pažino sunkų vargelį.

AK TU, MANO DIEVULI
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ĖSKIT, JAUTELIAI, ŽALIĄJĄ ŽOLELĘ

Ėskit, jauteliai, žaliąją žolelę,
(i) Gerkit, jauteliai, rytelio raselę.
(i) O jei negersit rytelio raselės,
(i) Tai jūs atsigersit mano gailių ašarėlių, 
(i) O jei neėsit žaliosios žolelės,
(i) Tai jūs priėsit mano didžio vargelio,
(i) Mano vargelio, mano, viečnos siratėlės, 
(i) Viečnos siratėlės, slūžabnos mergelės.
O kad aš da'itau į žaliąją girelę,
(i) Tai aš paleistau savo tykų alasėlį,
(i) Tykų alasėlį per žaliąją girelę,
(i) Per žaliąją girelę į aukštąjį kalnelį,
(i) Į aukštąjį kalnelį, į sav mielą tėvulį,
(i) Į savo tėvulį ir į mielą motulę.
(i) Tai gal paimtų mane miela motulė,
(i) Mano motulė ant aukštojo kalnelio,
(i) Gal nerūdytau po svetimą šalelę,
(i) Po svetimą šalelę su palšais jauteliais.
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SŪNELI MANO BRANGIAUSIAS

Sūneli mano brangiausias, 
Mano mylimiausias,
Oi, tai tave paėmė 
Ciesoriaus slūžbelėn,
Tai tavo kaulus laužys 
Sunki slūžbelė,
Tai tavo galvelę nulenks 
Sunki mundierėlė,
Tai tavo rankelės skaudės 
Nuo sunkių šoblelių,

Tai tavo kojeles išmiklins 
Didelės kelionėlės,
Pakol tu išvaikščiosi
Po visas šaleles! 
Tai tu nesgailėki 
Balto popierėlio, 
Tai tu atrašyki 
Į savo namelius,
Į savo namelius,
Į mylimus tėvelius!

564



608

SŪNELIAI MANO, IŠVAZlUOJAT

Sūneliai mano, išvažiuojat,
Mus, senus tėvelius, paliekat!
Kada mes sulauksme,
Kada mes jus paregėsme,
Kada vėl jūs prie mūs gyvenste,
Kada mum kojeles mainyste,
Kada už mus sunkius darbelius dirbste? 
Kada mes, senučiai, pasilsėsme,
Kada mes, senučiai, jum pasdžiaugsme! 
Gal jau nesulauksme tų dienelių,
Gal nesulauksme tų dienelių brangių, 
Gal nesulauksme tų čėselių linksmų,
Gal jau mūs sūneliai prapuls,
Gal čiužam šonely galveles padės,
Gal jau mes pasiliksme siratėlės amžini, 
Senieji tėveliai biedni...
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SŪNELI MANO MIELAS

Sūneli mano mielas, 
Sūneli mano brangus,

Nelaimingą dienelę? 
Oi, ar tu pasrengęs 
Į slauną kermošėlį, 
Oi, ar tu pasrengęs 
Į didelį atpuskėlį? 
Kodėl apsiniaukęs 
Sūnelio veidelis,

Kurgi tu pasrengęs 
Šį ankstų rytelį,

Kodėl byra sūnelio 
Gailios ašarėlės 
Per skaisčius veidelius 
Kaip rytelio raselė 
Nuog žalių žolynėlių? 
Bet mano sūnelis,
Jis nūnai pasrengęs 
Ne į didelį atpuskėlį, 
Tiktai jis pasrengęs 
Svetimon šalelėn, 
Sunkiojon vainelėn,
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Gint svetimos šalelės,
Ne savo tėviškėlės!
Sūneli mylimiausias,
Sūneli brangiausias, 
Spaudžia man širdelę 
Kaip sieras akmenėlis, 
Jaučia mano širdelė 
Nelaimingą dalelę,—
Gal jau neregėsiu 
Daugiau savo sūnelio,
Gal jau daugiau negirdėsiu 
Jo meiliųjų žodelių,
Gal kur paguldysi 
Savo gluodnią galvelę 
Svetimoj šalelėj,
Ne savo tėviškėlėj? 
Negalėsiu apglabstyti 
Savo mielo sūnelio, 
Negalėsiu atlankyti 
Sūnelio kapelio!
Sūneli sakalėli,

Aukselio obuolėli,
Kokia tave patiko 
Nelaiminga dalelė,
Kad reikia tau skirtis 
Nuog savo šalelės,
Nuog mylimų sesulių,
Nuog jauno jaunimėlio 
Ir nuog zvankių muzikėlių! 
Niekas neprakalbės 
Tau meilingo žodelio 
Svetimoj šalelėj,
Tu ten negirdėsi 
Sesulių dainelių 
Nei zvankių muzikėlių, 
Tiktai tu girdėsi 
Svetimoj šalelėj 
Svetimos šalelės 
Graudžiuosius žodelius 
Svetimos kalbelės,
Kaip aštrius erškietėlius!

610

BROLELI MANO

Broleli mano,
Žalias ąžuolėli,
O kur tu eisi,
Kur tu mus paliksi?
Geriau mes leistum 
Savo brolelį 
Į aukštą kalnelį,
Tai mes žinotum,
Kur mes jį padėjom,
O kurgi guli tikras brolelis.

Tai aš lankytau 
Rytas vakarėlis,
Tai aš barstytau 
Gailiom ašarėlėm, 
Tai aš sodintau 
Žalius žolynėlius.
O kai aš leidžiu 
Savo brolelį 
Kruvinon vainelėn, 
O kai aš regėsiu

566



Savo brolelį 
Su juodu mundierėliu,
Su šveitriuoju šobleliu,— 
O taigi spaudžia 
Man smūtną širdelę! 
Broleli mano,
Broleli dobilėli,
O kaip augino tave 
Radna motulė 
Mažą nedidelį,
Tai ji žiūrėjo,
Kad greičiau ištiestų 
Krasnąjį stogelį

*

Jos mielas sūnelis!
Tai ji mislino,
O kad užaugsią 
Jos mielas sūnelis,
O tai jis pavaduosią 
Sa tikrą tėvulį.
O tai negalvojo 
Ma radna motulė,
O kad eisią 
Jos mielas sūnelis 
Ant vožytos duonelės, 
Ant mieruotos druskelės!

*

6tt

DUKRELE MYLIMIAUSIA

Dukrele mylimiausia, 
Dukrele brangiausia, 
Baisi man nūnai dienelė, 
Nelaiminga valandėlė, 
Kad reikia man skirtis 
Su savo dukrele:
Išveža dukrelę 
Mano mylimiausią 
Svetimi užeivėliai 
Svetimon šalelėn, 
Nežinoman kraštelin 
Ant sunkiųjų darbelių, 
Ant didelio vargelio, 
Tokių jaunų metelių

Ant gailių ašarėlių. 
Užplaudė mūs šalelę 
Svetimi užeivėliai 
Kaip juodi krankleliai, 
Kaip plėšrūs vanagėliai, 
Išplėšė mūs vaikelius 
Kaip vanagai paukštelius. 
Spaudžia mano širdelę 
Dideli sopulėliai,
Negaliu sugalvoti,
Godelės sugodoti,
Kur dukrelę paslėpti:
Ar žalion girelėn,
Ar aukšton klėtelėn,—
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Kad jos nesurastų 
Juodi vanagėliai, 
Svetimi užeivėliai. 
Auginau dukrelę, 
Godojau godelę —
Bus kam pavaduoti 
Sunkiame vargely, 
Dideliam darbely 
Bus kam pašėnavoti: 
Maža mano sveikatėlė, 
Sena mano senystėlė, 
Baisi mano dalelė 
Kaip tamsi naktelė,
Kaip juodas debesėlis, 
Kaip tamsus purvynėlis.

Užauginau dukrelę 
Ne savo dalelei,— 
Nėra kam pavaduoti 
Sunkiame darbely 
Ir dideliam vargely.
Gal daugiau negirdėsiu 
Jos meilių žodelių 
Gal daugiau neregėsiu 
Jos šviesių akelių!? 
Tamsi bus mūs klėtelė 
Kaip tamsi naktelė 
Be mano dukrelės,
Be mano mylimiausios, 
Saulelės šviesiausios!

612

ANT DIDŽIO DVARELIO

Ant didžio dvarelio 
Raibi gaideliai gieda, 
Giedri saulelė šviečia,— 
Vai, tiktais aptemdė 
Kaip tamsi naktelė,
Kaip juodas debesėlis 
Mūs mylimą šalelę 
Svetimi užeivėliai 
Iš vakarų šalelės —
Kaip juoda naktelė.
Vai, tai jie aptemdė 
Mūs aukštas klėteles,
Oi, tai jie pravirkdė 
Mūs jaunas dukreles!
Ne viena klėtelė 
Papluko ašarėlėm,

Ne viena motulė 
Pravirko alasėliu, 
Netekus dukrelių 
Ar mylimų sūnelių, 
Kuriuos jie išplėšė 
Iš savo namelių,
Iš mylimų tėvelių!
Kad jie taip alasytų, 
Netekę razumėlio,
Kaip mes alasinam, 
Netekę jaunimėlio!
Gal jau mes neregėsim 
Prašvitnios dienelės, 
Prašvitnios valandėlės, 
Gal jau nesusregėsim 
Su savo dukrelėm!
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Vai, kad jie neregėtu, 
Svetimi užeivėliai,
Nei giedrios dienelės,
Nei šviesios saulelės!
Oi, kad aptemtų 
Vokiečių akelės 
Tamsiausiom miglelėm, 
Kaip jie mumiem aptemdė 
Mūs aukštas klėteles,
Kaip jie mumiem išplėšė 
Mūs jaunas dukreles 
Kaip iš kūno širdeles! 
Varsto mano širdelę 
Kaip aštrūs erškėtėliai 
Dideli sopulėliai,—
Negaliu pamiršti,
Negaliu susraminti.
Kur aš tik pažiūrau,
Kur žingsnelį žengiu —
Ar aukšton klėtelėn,
Ar ant didelio dvarelio,— 
Tai aš visur randu 
Dukrelės žingsnelius, 
Dukrelės darbelius,
Tiktai aš nerandu 
Savo mielos dukrelės, 
Tiktai aš negirdžiu 
Jos mielų žodelių,
Jos linksmų dainelių. 
Neskambės dainelės 
Po mūs lygius laukelius 
Ir po aukštas klėteles, 
Skambės po mūs klėteles 
Graudūs alasėliai 
Kaip gūdus kankalėlis,

Žibės mūs klėtelė 
Nuog mūs gailių ašarėlių, 
Netekus dukrelių 
Savo mylimiausių.
Kad taip jiems būt ankšta, 
Šitiem užeivėliam, 
Juodiejiem krankleliam, 
Plėšriem vanagėliam,
Ir aukštoj klėtelėj,
Ir žalioj girelėj,
Ir sieroj žemelėj,
Ir niemioj trūnelėj!
Oi, kad juos patiktų 
Visus gūdi dalelė,
Visur tamsi naktelė 
Su dideliais viesulėliais! 
Kad juos išblaškytų 
Po tamsias gireles,
Po didelius vandenėlius, 
Kaip jie mumiem išblaškė 
Jauną jaunimėlį 
Po visas šaleles 
Ant sunkiųjų darbelių,
Ant didelių vargelių,
Kaip jie mus paliko 
Ant gailių ašarėlių,
Ant didelių rūpestėlių!
Ne gegutės raibosios 
Žalioj girelėj kukuoja 
Ant aukštųjų medelių,
Ant žaliųjų šakelių,— 
Tiktai sukukavo 
Senos motinėlės 
Ant didelio dvarelio 
Ir po aukštas klėteles
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Žėlabniais balseliais, 
Gūdžiais alasėliais 
Kaip naujais kankalėliais, 
Išrengę dukreles

Savo mylimiausias 
Į svetimas šaleles 
Ant sunkiųjų darbelių, 
Ant didelių vargelių.

613

SŪNELI MANO BRANGIAUSIAS

Sūneli mano brangiausias,
Jau nevaikščiosi šitais takeliais.
Sūneli, aš negirdėsiu daugiau tavęs,
Tu neberaminsi mano širdelės!
Sūneli, negirdėsiu aš tavo skambančio balselio, 
Negirdėsiu aš tavo meilių žodelių,
Nematysiu tavo skaistaus veidelio!
Tu mane nekalbinsi meiliais žodeliais,
Neraminsi mano neramią širdelę!
Vincuti sūneli, neramins niekas mano širdelę 
Be tavo meilių žodelių!
Kad nebūt atėję vokiečiai,
Tai gyventume visi kartu.
Sūneli, paskutinį kartelį 
Jau aš tau patarnauju!
Vincuti sūneli, jau tu nevaikščiosi šitais takeliais, 
Jau čia atvaikščiojai lig šiolei!
Sūneli, negirdėsiu tavo linksmų žodelių!
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37 Lietuvių tautosaka 2 t. 577



36

Ai!egreHo

# 4 *  'S h ^ M f! i....  ̂ . .JL #__ B J ' į Į  j_J__ — r i*  H n-----r* ------ ^—— ^ ^  r} j __t__ -------n— ^ ' r ^ ------- n—. vv___ A____ L/ r h7 — n —  r— F— ------- H—

Anks.ti ry_ tą kė__ !iau. du_re_!es pra__vė— riau-

V  H—  Į — E Į ----- ^— * — =— =------ ^ ^ ^ -----T— n— ^ ^ — T— 3— i — J— - f  Ji"? : <rE ĮL — 1 L--C_L_F ^ r .y  p  Ė = Ė = į = ^ — :į -
€— jau ė—.jau van.de-nė—!io, a - te  bet ne į.v ie.na

37

Siun — tė ma ne mo_ ti — nė.

# E = į E = = į [ į  į  J ..-Į4  -P F  ̂ - r------ ^ ^ -----
į sa!__ti ________ nį van_ de__ nė.(iio)

!

38

- į . 3 A . g ^  ^  7 !: ! y... # - r  f- t
c = t Lj r '--------------^ —

Siun _  tė mo _  tu ____  !ė, siun__lė se___

! "  Q  i t ! V H į Į
— no____  ji, simi_te ma_ne mo_U___ ne— iė

p p ^  ! b
u__  pėn van— de___ nė ------------ !io, — nė__ !io.
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39

Andante
40

^  r  „  -V ^ .Į T?X Ji . J  f  ! M
Prieš ka!_ną ber_žai, pa_ ka!_nėj k!e_vai,

prieš kaleną ruzg ia i, pa— kai-nėj kvie_čiaį.—

^  t . i
. § ^  E ' P  p -  p 1

po ma___no

— # — J ----------

tė vo var_-  tų

j į į '  į f !  n "  * h - F ^ - ..... t — ^ ----------i

v  P P F
pra___ s i____ ded

y *  į .  . - ......... .

jū rėš . ma.(rės).

42
Con anima

jį't* į  ntRf?F -^ i n # -- * - . .... Ji F T i
P * P P .̂ ....J--- *—#—̂

Užjū.reJių, užma.reJių o u _!i_  jo nu—sniego,

Jį'** t. "K J* ^  į=F =*!--- -§  t  į  J J-= jįįP P P P̂ L '  J ^
sujau_nuO-ju ber_nu_žė_!iu be-kaLbant be.šne_kant.
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44

:64

Bi__iū-.uč-Hs ža—tias, bi— jū—nė.tis gra_žus.

<̂Ė,į  f P p i r r ' p p i J r p p ų
b i_ jū - i iė .! io  ž a — ii ia.pai, rau_do_ni %ie-de^!iai,-de.(!iai).

45

Htėto

-B er- ne- ii šio__  kis. ber- ne. ii to__ kis. ber- ne- ii

J '"̂ *7*
pui__. kū__nė____ii. ber- ne — ii pui_____ Kū _  nė__it.

46
Gyviau

Tie-.siau tink_ !e— iį ža — iio š ii—  ke— iio-

pa_ma_čiau mer__  ge___ ię k e _ ie — iiu ei-ūant

580



49

J = 96

§ '  g į  į  p p J ' - h  p p p ^
Anksti ry_tą ryt.m e.tė_ lį sau_tu_tė te__ke įn,

rr--------tfY

!!' p p p P ! .  ' ." J -  J -Ę E i fr r r r - ---'--- --^
perva-ri-nius var-tu_žė-!ius tė—v e -! is ž iū -rė — įo, -rė.(jo).

50

Ne.dė_!ios r y ___  tą ry ____ te —  !į
vaiiy, vaį !y, vai , ty iia tia

y  {t ^  ^  ^
ba!— no__ jo bro__  iis ž ir___  g e _____ tį.

51

Vai, !au_ kiau !au__ kiau _ los (iie _  ne__  !cs—

^ ^  * * į ____ r ^ r  -  .
rr  --------- ;

"3T---n--T. ^ ^ n---- r ̂ H * ) J *7— ir ^  J  /  y !) J t)c = c = r ^  ̂ L. H_ EL_U
!a_ bat pa_S!_ ii__ gau s a__ vo mer_ ge_ !čs, _ geltės. '

581



54

p p f P i r r i p į p p i r
O jau jo_Įau jo _  jau, jo_da..mas du mo jau:

56

,=10S

Su_ ba_tos va_ka.re ___  !į , mer. g e -  !ė

dva_ra š!a_____vo, mor_ge_____ !o dva_ra š!a_(ve).
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57

-P -S ------- ------!------------ 1--------------HJT t į  ^ ^  j
^ r  f r ^ r  -

- v — — - — t— 'LJ----------------' 4 ---------- '' r r i
_ tė  ge!s__vų ! i__  ne___!ių rau ____ ti. oi

ti. ^  , -  t ' r ' j ' h4  r  r  - 4= r i r  *
u ___  !ia, U iia, u iia ___ !ia, geis

4 ^  ,  .  i ^
ti.

— / -------į -----  t e  į--- 
c3*

---->
i

= 4 -
—  tių

į = t = ^
rau ___

+ -
ti,

f  !i f  - 4
oi rau.(ti).

58

r p J- ' r r
A __ noj pu sėj e __  ie —  ro

.  ̂ J . r p  ^ ' r r ^  r p p
trys !ie—pe ____iės žy-dė — jo, ant tų !ie-pe _____!ių,

aE

ant tų ža ^ iių ____jų, tryspaukš-te____  !iai čiuLhė_jo.

59

^=!50
į

Pas p a _ t e _ v ė - ! j  v a r -g e - !y  au-gau.

h .h lJ -  ^  i J
v a__  !e __  iės ne___ tu jau.
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61

J - - - - - ^ - - - ,  [ J  J - - - - - - ^
&  J - - - - - - 4

na k   vy___ nė _______  !ę gan _______  siu.

63

J=60

^ T r į  .
Kai aš tu_rė  jau
oi !y v a iiy   Ha,

k a i_  me mer_ge_ !ę, 
oi iv vai iia__!ia,

a
r=?

ė ___  jau !a n _ k y__  ti kas va __  k a _ r ė _  !is.

64

Ramiai

P 4 .   ̂ ^ -^ + -M n  ̂ n ^ Į n s i!
v   ̂ .P P P P ' -----J—L  ̂ k " '

Sė_džiu po !a n _ g e __ !iu, žiū^rau pro !an _g e_!i —

Čiū.čiuo, ja !iū _ iiu o__  ja ant ma_rių ia i_ v e ___  !is, _ve_(!isį
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65

Sau. !u

Į  ] = -

-  tė nu _. si _  !ei _(jo. me_ nu _! is už _  te ! 
- 

-
 

i?
 ^

 
t *5

 
-L

5į
 

 ̂
L

- H '  J J ** ' r #  # a —^ — ^ n
iiūd.na g ra_ž i m e r_ g e _ iė  už sta.te__ )io sė__dė.(jo).

67

skris, čia pas mer— ge__ !ę r y -  tas v a _ k a _  rė —  !is.

68

O S . . --------k— k— k--------^^  V n t ^ t ^ ^  L ! n ! ^ ' M i
y l tvį? ^ ^ ^ t j ] ! 1 j t r  ^ r___ y_______ v !

At.skrendsa_ka_!ė__  )is per žaiią g i_re___!ę,

A .  ^V # H ' __^ ^ ^ ^  į _____-
----- T K *< 1 1 1 ^ 1

- y — " M ^ ' ) ^  '
at-m u-šė spar.ne-!ius į sau^sa e g -!e — !ę, -!e.(!ę).

69

V -  - ^  1  ^  , — - r -
y r  ^  L t n  ^ t  -  ^  ^ ^  r -  < -

0  7  7  r i  r *  ^  ^  * n  ^

'  . .  r  y  ' . ' r .  ^  ^Lėk, ha_ !an_ dė__  Ii, i 13 kraš_ te___ !i,
to__ !i vai to ^ !i, to__ !i vai to__  !i,

i r

Lr ; f ? ? g
kur ma-no min ___ tvs kas va_ !au— dė__ iė, -dė-(!ė).
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70

4  r . .  h t ,  n . .

Siųs_ čia

į  .  h K K - , - - .

!eis_ čia
t — '  t
gro ma tė

= h
T T  -  '  *

pas sa_vo pa._ ne __  !ę,

r 4 i 4

?
r-

--
-

c =5
-1

::

__ na

V  L r  J
--------J ------^------------------ J---------

— ^ —

to! nuo m a___ nęs sve ____  ti __ moj $ a _  !e_(!ėj)

71

J-  54

t r į  ^  J i Į J Į  J ' į  į  į  ^  - ' į į
Oi-gi !iūd_nos !iud__no$ bau.džia.vos die — ne__ !ės,

)- y J T F r T f  r ]\ J ' įJ į įE į Į Į
kad po_nas ne__ !ei____džia ko no_riu m y_  !ė ___ ti,

j**3 , I h JS h h
kad po._nas ne . !e i____ džia ko n o trių  my— !ė.(ti).

76

FSiėto

J j i J r i r r r i r r J  Ū J !
Vai, aš pa_ ma čiau rū_te_!ių dar že "  !e_ ! i__ jė

— !ė siū_ ba_vo, !e_ !i _  jė _  !ė siū- ba.vo, - ba -  vo.
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79

F i r
Sauiu-te ra u _ d o __na. va_ka_rasne___to ___!i,

J J 4 , ^ ^ 9
ei— tau na_mo gui__ ti — dar nue-go n e— no.(riu).

80

^
Ė—jauprodva_re_ !į, prostik.io !an_ge— !į

ma_no m e r .g u -ž e ___k ra_šo man iaiš — ke.(iį).

81

— Oi tu.sa,ka.!e, oitu. piLka—sai, kas ta-vo?

j  ̂^
— Oi tu. ge.gu-!e. oi tu, rai.bo^įi, tu ma.no.

82

587



85

jįjį įi j' ^
B^_rė ma.ne tė_ve_!is, ba_rė mane se-na_sai.

p - į - f ... i p C--P r -!!
kamap.iei.dau žir_ge—!į, p a_m yjė_  jau mer_ge_ !ę.

86

58

J ] į  į  Į J = g 3
c' ^  gu ne___ ga tiu, gal ve -  lę so—  pa,
S"'- H!--- ----------- i

S t: J' J' Ji J j - į Į į  JS
trokš.tašir_dis ma_no, vau-de-Ue— iin M — n, no.(ri)

87

J=100

!  r  J l J' ^  į  J 'l  J *1
Au,go k a .n a— pe__!e, au___  go ža__ iio__ ji,

p <r ^ "  p
ža— !ia grauži prie ke— !io, prie ke ____ !io.

88

J = !20

* r j - y  r r  ' r  !-"  ̂ ! J - ! '  j   ̂ t
Vai,a_riau a   riau !a u _ k ė _ _ !į, vai, sė_jau^

588



89

aukš.tai švie— tė m ė_nu_!is, !iū_!iu !io_!iu,

!iū-!iu !iū_!iu !iū-!iu, aukštai svieste m ė .n u__ )is.

90
Lėta!

L  ž r i r ! P p
Ka!____ne ru ___ giai. sod- ne o_ buo__!iai,

P -P-4J
vi_duj !an.kų !ie -pe-!ė , v i.d u j !an.kų !ie —pe— !ė.

92

J=100

Sau —!ė n u -S i— !ei— do užauk3-tų k a !_ n ų -
oi !y_!ia !.V-_!ia, !y_tia oi !y !ia,

jfk 11* * -#--------- 1 į*Į f§  p 1 P P !—d---- {
ko^. dė! ne— a t__ e i__  ni, her— ne -  !i ma___no?

589



94

J - 96
p  -h— -  , 7

---------------- 1— ^ ^ ^

A t-jo _ ja  ber_ne_!is ^er !y_gius !au_ke_!ius -

— Į— ^ ^  Į J * J i Į
t/— c— c— n— s— —?— - — 1§

- y ----------- ^— / — r — ^ ^ ------- — '— — — ;--------- ------------------ ;
įs_eik, mer— gu ___ zė__!e, ai-kelk jam varote — !tus.

95

97

(.A t ' r ?  ' ,i i j j
Kur tas ša!___ti ____  nė _____ !is,

- r l - F=4 r----r------ —--- * ---
" t h į r - = 3 =

" V --------------------
kur a$ jau -  nas

—* ------ <$
gė—  riiau,

---- 1-----
kur

—į—***—
ta rna.

- k - *
-<K)

--0-^7--------------- -P ^ Į-----L— ---------J--------^ r -
# # 1 * !J * H

- ^ V - - ----------------J - i —* ---------- gi-------- i!
mer- gu__  že-tė, ku __ rią aš my__!ė_____ jau

590



98

-f* p p p ip  P P
Šė__riau šė___ riau sau žir__ge____ tį

^  P P r .! P  ̂ r ^  p pĘ Ę
ry __ tą va ___  ka — rė — iį. de! to šė_  riau,

i  j i i  į
p— p - - t į
kad no__ rė ___jau, kad jis g ra ___ žus bū— tų.

99

144

B - 8  Js .P  *  ^ '! J J U
^  ^  ^ p ' r

Pii^ ka vo _  iun ,gė -  !ė so. de- !y gie — do — jo -

ma-no ber— nu — žė ___ !is to -ii iš__va __žiuo ___ ja.

107

ViduuniSha!
į

Su ____  ba__ tė ____ !ės va ___ k a __r ė __  iį

t
k!oj mer____ ge !ė p a ___ta ___iėjfiį).

591



K6$

*!t įJ ąq ponį nnį ou — ĮBq 'Į!?!!"

-̂-----J i r - J
— m] !B!t"0!!

i J į) J i

!Bt]"--MĮ !BA 'tl

= į l  j. ,  ,

ąj * aų * ponį

t  *r f  r___n__ ^_

nBl ** oa " ]Bq "aj"B))"BA S01""Bq ""S
Į J J j f ri-'d ] 1J J— T— X—-L-[̂ — c *j,Sfį

" - r

on

(oį)o^ " n  u itu n u i ns —  oi — ns —  BA jad

j ... ri \T V  " sf /  <*y
M * n q  ou"!nu au įut s!Į*an"jaq  stm— ta§

1̂  3 ū j r ^  ̂ f r e <*y-
08-f

601

įof-ąjt-nĮZ įi-ag-MBĮjad ąĮ-ą;-(H"!?d ou*Btuan JB

801



112

N  į į
Tre-čia die — ne ___  tė ser_ga

r
__!ne____tė —

ber—n e .  tis ne _ v ie .  t i — na: -K eLkis. pa— ne _ te,

*12"

ma_no š ir_^ e_ te .-g a_n a  jau p a_s i!-sė_ ja i, pa-s:!-sė.(jai).

113

Kas su-ba-tos v a -k a .rė -t j , o ja ja,

sky.ūiau rū_ tų va i_n i_  ke_ tį, o ja ja ja ja,

? ;  j ;  ? ; :  !.ė
sky-mau ru — tų va i_m _ke__!į, o ja ja ja ja.

114

^ 2 p p p p i r-&į i J ' J ' ^ r ^

^  ti- įT? p Ė
Čiut.ba ut=bapaukS-te— tiai, čiul_ba ut_ba ra i_ b ie -ji

n--------ir2i—
3 ^

ža __ ha-jam vyš_tnų vys.ne_  !ių s o _ d e _  !y, de(ty).
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115

Po ą _  žuo_ !ė ___ tiu, po gar_buo_ nė ___ !iu.

- j  - t  i r - f --------- = ! =  a
į— # — -a !— ^ —J------- į

dy— go rū __ te ____ tė ^  ir te__  h __  jė__  tė.

116

j-
r  n  .Py  man vat ką ž a _ t ių  n e _

— vend— rų, ai ai, ž a __ tių ne__ vend__rų.

t!, , į'ifn& r ^ Lį=į^ ' r r ^
ttūd-ną taiš.ke_ tj at-skri.do !iūd—ną taiš.ke__tj.

594



119

į  į  ! į  Jį J ! J '^
Čiu!-ha u!— ha paukš.te— tiai ža-hamvyš-nių

n
so_de__  !y, gai -  !iai . ver____ kia jau — ua

$
mer_gu_žė ___  !ė, gai.iiai ver_kia  jau.na mer_gu.žėjiė).

120

Lėta!

pa— sa—  kyk̂  m e i- !io_ji, ko_de! ne m a _  ne?

123

-  Ar pa_ m e- ni, !na__no mie___tas.
k L J It#---!T W : TS E į ! t __ .į-_i  ^  ̂ ! 1 1 ! r— - Į —

- V -------- *  — H
pra.ei-tMs graižius ta i__ kus,, ar pa.me-ni, hįą ka!

L_______ t______ t__________ _____1F !7 A  ̂ 1 t f* į  r  n Į

A š į t, ^  !f  P" ? = -̂----- 1— J I— J L - '  r j ̂ * 1
- t

-------- )------------^
)ė__ jai, miė _  nu _  !iui ap_

F
;vie_tus mus?

J
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J-7S 124

Tu bu ̂  vai jau d i— dis, aš ver.kiau m a_  žy_tė,

p p r ^ r
vie.šuo — ju ke __ !e — !iu kai tu nu _ ė ___  jai.

&ut. į J r r n
Kū -  di — kiš — ka mei — !e nuo se — nos mo _  čiu — tos

aš ta — ve my_ iė — jau taip karš. tai karš___ tai.

% 96
125

p - p - i f  P P r  p p - p $
Pi!, nos pie — vos gė_.!ių rau.do _  nų _  jų, ku_rių

r p p r -p p
aš pri.si-skiiit ne-ga — !iu. P a.m y_!ė_jau  jau.nu_tęm er-

-g a i_ t ę ,  be ku— rios aš gy-vent n e -g a  — iiu.

204 127

p.pi p ^'pi r* i r p
Nu^ tū_ pe ba_ tan.dis pa_ !an_gėj, ir svy.ra jur-

p p p
-  gi — no ga!__ va, iš to— !i, iš to_!i at-žyen^  

11. ̂  !!2 ^ !

' ' ' P P P ' P P
gia š ir_  mie- ji žir__ gai pas ta ___ve, is -ve.
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128
.  =78

Daugdaugdai__ne^tių, mtp_to_p se^se, tau pandai-

Ą ' ^  J J F  ̂ r r- P p
nuo-ti se-niai ža— du,- tik tai tie šian.dien, tik-taine

$
, , t ) - /  , r

I 2. ̂  I

§i-čta. tO-iinuo sa^vogim.tųua_mų, tik-taiue -m ų

131

Tai pas ma_no tė_vu_tį trysso_de_!iai

vyš-ne-!ių Tai pa_sė_ dė___sim, graužtai pa_šne —

— kė _ sim su g i__mi ae _________ te sa__  vo:

Aš pas sa_vo gi _  mi _ nė _  tę tai ne gert

at __e ___  jau, tai ne gert at _  ė — jau

597



134

Au_go dy_ go a _ p y  —ne— iis ža_!ia -jam  so -

136
Gyvai

^  p .!P ...p  p P ^
Vy— no me —dį pa^so_ din—siu, gra.žiai iš— au.

r = - J — f  L j  I r
gin__siu Oi, kas kai _  bi^na v y __ no mo-de-(į)f

137

Gyvai

A — py_nys dyg— dams. iš že— mės !ip— dams:

—Aš e __  su gud — rus, tai ia __bai bud — rus.

598



139

! į  į  ^ į i į j ' - n  i j'j'  ^ į i i
Aš pa.sė.jau mie-že-!į, bui.nągra.žų grū_de-b,-

Var.

tai jis gra___ žus bu-vo. M ie -že — tį nu-piau-sim,

P p į ^
a — !u— !; da— ry— sim,- tai gar—džiai ger__ sim.

141
*=15U

p i r p i p ^ p ig = j į
P a_da— riau a

!!-  ̂ ' u I !. p Li
!ų gra.žų gei— to __  ną,

, rr— n r ž "

už^gė_riau  mer_ge — !ę skaisčiai rau_do_ na, -do.fnų).

A J-?6

^  1 pįp įp P I r  * ! P P p̂ p

142

Nu nu nu nu nu, šiau_dai be grū_dų.

p p [Pp i p-
pa.da_ riau a __ tų

'=120

vte-nu a _  vt__ zu

143

r* '- s p -P p*  r 'Rp P į
&2-

Tu tu M. kas M __M.

^  ^  -p- p i p ^  ^
kad tė __ vas dir— vo —  nūs iš -  ar — tų?
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144

146

Gerk a — tų, gerk a — tų ae — ta is -ty— da- mas,- 

aš riū - kaa var. pe — tęs ne- bars.ty- da.mas, - da.mas.

149

^  X j '  B P' P p- p I P' p p- F J.'3 g
Gerk, bro.iiu -  kai, vi — są, do _  bi _ tė _  !i, vi _  S4.

27

J) jsjį p-p p- p J.' JS,Į] Į,- g ^
1

ae-pa-iik b i-te -ie i, o Bei b i- t i-a ė - iia i, o ūei bi-ti-ūė.(iiui).
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!56
J-100

Gerk gerk, hro_!u_žė_!i,- dar ga_!i ger_ti.

į  į  į ! į a
Nau -  jos klum pės, sto. ri pa.dai -  dar ga_ii tre — pen___ ti.

157

. J =  80

Mūsbro_!iu_kas čer.kągers, d<y_bi_tė_!is čer_kągers-

^ i  j^Į ^ ^
taibusgra.iu pa.žiū_rė_ti į bro_!iu_ko gė_ri-mą.

J=75
160

į-: į j  f ip p r i P P p p i r r ^
Ar sėt, ar ne-sėt a —vi_žė-!ės grūzdą,.

L - f  l p P p P ' ^
ar gert, M ne— gert stik-te — !į į dug_ną?

161

W-
Oi, a— !u s - tai a-!us: pu.ta bė.ga perstaJus.

n ^

Oi, judink, judink,judink irstik.ieJio ne.ma.ru.dink, ne.maj*ū.(dink).
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į  į, Į į h į. Į į  jEEĮEįEĘį
Kur ma_no tė_ve___!is gė__rė. ten ru_gių

kru .m e__!is žė___ !ė, u _______ !iok, bi__ te___ !e,

n  ^  i ^

u —  !iok, u _____  !iok, p i!__ ko__ji, u ___ !iok!

163

P P P P n
Sa!___ dus a _  !u — tis a ___ v i__  žų,

^  3 r P P P P !K P P
iš tr i_ jų  spur_gų a __  py__ū ių ,- gerbčiau,

nr------- [fs:-------

[i Ė c j  i p P p P ^
no— rė __čiau, kad a _  !u — čio duobtų, duo_tų.
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Vis gė-riau, vis gė_riau, visgė-ry_nion d __na:

0 *  k į  K h < ,  -------- , R  f. h  h,-------T . i -----s r  m r  ̂ ' -i ^ J J  , L— a . "̂7— M ^ j r -r_#  ^__a _TF
- # — " L-)— t ^ - U - -i--------1---------  .. ^

pi!-na ma.no čer_ke-!ė -  už vi-sų pi!-niau-^ia, _niau.(sia). 
slau.nama.no g i_ n ii_ n e —.! ė - u ž v i - s ų  s!au-

167

Gė— riau a — !u —  !į, sa!—dų me — du__ ! i , -

P,b H

aš ne— ga.!iu pa_ si — gert be ža — !io vy.ne- (!io).

169

170

*<!!?''8 p p į  h i j< j

Vis ge— riam, vis ge— riam - vis y __  ra,

^  j
vis žiū — rim, vis žiū —. rim -  vis pi) ___  na.
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172

J=72

r h  r js  h J h h į  į  i i  į  ? = i

# . 'A  ^  į
Oi a_tau, oi a_tau , ašnuota.vęs pa-ba-iau ,-

l h  J^" =— !
T į r  ^

kad čia

-y-L=J^---- ^------------------------JL -.-L -? ---------*  ------Į

bū-tų a .r ie !-k y —tės, ar ne.bū __  tų ge-riau?

174

- 1 = 3  J -<t< ^  h į
<y "

A g . ------- h— hr

Po ___  va ___ iiai gė —  riau, po __ va —

- J ' i  *.' . J J . . " . . !  J J *— J - * fL f -  J ' J ' J . ^

-  tiai gė-riau —pas ma—ne č ie r-k e -!ė  tik su-mir-gė.(įo).

175

L B ! 1  ̂  ̂  ̂ t  ̂ ^  ̂ ^__ a)----^J n__H----1-—' y  ^ ^ ^   ̂  ̂ M  ̂ P P— M-*
—Tu, s tik -!e— !i kriš-po- !i — ni, aš ta_vęs ne

-ū------ )----! , k  ̂  ̂ kn H -----įrr"T!-E-----1----)-  ̂ g! ^  ̂ ^ _J_J_ĮP---- -̂--â— .r_n_B_D—_n_n_ĮJgH-----—LJ k  ̂ k* ^ '--------"
gerbsiu.—Kaitų ma.nęs ne_ger__ si, aš ta_vęsne— ver_siu.
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180

181
Linksmai

^  ^  p . p p I p ^  ^  ^  I J' p p p
-Vai, kur bu _  vai, die-duk ma^no, vai, kur bu_  vai,

dū — šia ma -  no, vai, kur bu — vai tu, ma -  no pi! — kas k a n ( .

_ te__ !i, vai, kur bu_vai tu, ma.no pit-kas kar_ve — tė_(!i)?

183

= 142

į -  ] į

t^e-pitk pii.nos, n o .g e r . siu v i .  sos.
M " t!2 . ^

 ̂ Į  ̂ J ;Į) ^
ba ma-no ga!-ve-!ė kaip viš-tos se-nos, se-nos.
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^ = 126

186

187

Dau- ge! me -  tų pra- g y -  ve — nau, tos daLne — !ės

5^ į  į į Į ^  Lį

ne -  d a i- na-vau. Kai aš pa-si -  gė — riau, dainuoti pra-dė(jau).

195

Į.koš.kit a_!aus, i-dė.kitme.daus, my_!ė_kit ma_ne,

- 0 - # — ^ į k  / : .
J r  - n - " # *  at ^  t t  J i __ o __ Į ____ *  r __<a M__^ ______ Ln

-----------y-------- !------- --------— ^ ------- ! . * ----- ^  --------------  ̂ 7 r  į

kad nei. čiau na -  mo, my. !ė. kit ma_ne, kad neičiau na.mo.

198

p  ,  . — h— k---------------- ------------------h— h — h— į ----------------
- . į .  n ^  ^ - j - - - /  ^ ^

- v — S -  ^ ^  ^
Gas-pa- di -  nė

t/ t 7 —  —  

tų na -  me -  !ių, su -  si -  my- !ėk

_r\ t -  t r\-̂ 5_h__H *  ' ! 1 f ----------r t ^ ^ r ----- ' -----^ ^ -----  n"Tt" r __ ! ^ ^ ^ a *  ^ *------ ^ —!------ —n— n— a n
V  / ----------! L J -------- n ^ J ^ t— ^ y - y *  ^

ant sve-te-tių: duok mum tą sū-rį, kat.rą skrv_nioj tu_ri!
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199

H I .  ,  ^  I ^ į = , :
^  p  c

i v  j

Mes pa_žįs- tam šei -m i.n in

-H  ̂ H
_kę ,  kat.ra svečius my_  !i:

^  ^  ^ ^ ^ #  j  * .N ̂ ^  ^  ^  _ H—
į - P - P - L p  p  P  P I  E J *  ^

apJink sta_!ą vaikšti-nė-ja , va!.g}lpra,ši — nė__  ja

202

204

Pa- !ū _  kė — kit bent a _  dy_ ną, iš— kas gai-dys

i p  p p 3 ^  - r ! r
iš skied-ry-no, -  oi, gers— ma, tai gers— ma.
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206

J=90

Šią n a k - te - ię  gė____  riau, mie—go ne— no-

_ r ė ___  jau, -  dar aš to-kių s ve—  te-!ių nig—di ne-tu —

r-t -'s-'
§   ̂ *  i 4 ^

— rė ___ jau, dar aš to-kių sve— te-!ių uig.di ne-tu-rč-.(jau).

207

Stov ž !r^  g e__  !is pa ___ bal _  no _  ta$,

stov ž ir -g e -! is  pa-baLno_tas.-ka_ma_nė_!ės ran.koj

208
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211

4 ?

# - įb ,

-b į  J į j į '  '  1 J '  J t
_ _  S tik -ii-n ė -lė  uz-bo-t

*  *  ^ ^ _H__—2Į—- i

iė -  !į !a -  bai gra.  žiai pra _ šo,

, į  h h h , į = i = ,

stik .ti-nė-!ė  u z-bo -nė-lį !a -h a i gra -žiai pra-šo:

#  įb, Į] - į - J ,  j i  j į
r r i  n 2., ^ )

p  p  r  i p  p # # *  J t n

— Do-va-nok, u z -b o -n ė -ii, norsvie.ną !a_še -tį, -š e -tį.

215

P P
Sa!------  dus a -  iu -tis
ger—  kim,broJiu-kai,

pa_ da— ry 
ir aš ger.

tas,
siu,

H P  p ' r
s!au-ni gi — mi — nė 
kai reiks u ž - m o _ k ė

!ė s u - pra_šy  ___  ta,-
ti, aš iš_  e i______  siu.

216

609



218

p ' f  p

$
-V a i. k!ir tu bu___vai, ber— ne— ii ma— no

^ J . . $
jau ..*)-Nesakau! .

__na__ sat? ' -Va!, už -  ets t a __ve

y J; * .  h ' '! . h....Į

5*' P c r ... ^

219

J-72

į '  U n - r - ^ -
— Mer___ g e__ !e, ar k a !_ n e -!iu  ei— ni,

jau___  no__ ji, ar kai_ne —liu ei-ni?

^  " * J J ! ^  ^  J .-J!
- R e __  gi pats, kad aš ne !o__be ___  iiu.
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224

Aš es-mi žmogus !a_baitur_tin..gas, nie_ko ne-bf-jau,

ba iš-min-tin-gas, tu,riu a rk__ !į gražų pa!— vų,

moks.!asne— te!—  pa į ga!_vą, -  komandaugiaureik.komandaugiaureik?

227

Ĵ -60

p - p  i ? ..... ^
— Ak tu, se_ne! s e___  ne ___  !i,

dria ti— ta, dria ti ____ ta,

^  ^ i' j ' ^  ,t j
ko tu ne— s i__ ž e __  n i___ ji,

ko tu n e - s i__

_ ž e __ ni -  ji?

230

P P P P 'P  P = ^
S u- ba _ tė _  !ės va _ ka _ rė _  !j k!oj mer_ g e - !ė

P P p i p p r
p a .ta _ !ė -! j , om.ta.dria om.ta^dria, om_ta_drLrat raiubambam!

231
Linksmai

^  j sl P P P P ! P P ^
Tė-vas su m o-ti -  na sa _ vo į ve -  sei- !ią

iš-va-žia-vo, oi !ia, oi !iu-!i, į ve -se i!ią  iš_va.žia.fvo).
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232

A J=64

#  { ;  į  J' ^
į  -M o _ ti_ n ė _ !e , va!,kasbus, šir_du_žė_!e, vai.kasbus:^=r"J'=t32^ _

-̂3 ^  F p i &  p . . įir? 3
pa.  pra_to p e   le   te j mar— gą

dva___ re____ !( ,-  oi, kas bus, oi, kas bus?

233

236

84

Aš ke -ti — nu patčią ves.ti, bet n e -ž i-n au ,

612



243

— Ji JL-JJ—E—
Aš par.duo- siu mar.gą viš-tą, pa _ sam.. dy - siu

, - , i
P ^  ^  ^ L-̂ ------ į - į '

cim.bo- lis-tą,— tai.gi jau.gi šok- siu, tai. gi jau.gi šok-siu.

245

į  ^  ^ ! p  [ L J ' P
Tai !)a re vy-ras ir !a_bai mu_3ė, 

A.
...p.

Į)ri_si_ri_šo s i ū _ ! t u . k u  j p!o_ną šiau_du_ką,

1%p' ^  ^
p e r _ t n u _ š e  kau_!ą,  p e r _ m u _ š ė  kau_ta.

246

jĮįr j , į  į  p į  Į į  JĘįĘį
ir ap-sif-go ma.no vy-ras vi-so.kiomkva-ra__bom,

P ip-t p' p J ' J ' ! į  į  J ' U  , J
ei, nu-da, nu-da, nu-da, . vi—so. kiom kva-ra_ bom.

247

Šiątiak-te-!ę pernak. te- lę  var -te . l iaizi r -zė- jo.

613



249

Tie vy— ru -k a i nie-ko bū— tų, kad į tuf— gu

P P L; I ! P #
ne-va.žiuO-tų, do—bi-ie do-bi-!e, dO-bi-!e-!i ža-!ia-sis.

250

r r
Pa-si-gė-ręs a-rie !-kė-!ės , š!i-tins e — jau

i  ()*' į  ^  -jį* ^  ^  ^  ^ ^ ^  jį! j į
svir^ne-iį, šii— tins e ----- jau į svir_ne.(lį).

251

Ž į  ^
Kai aš e —jau 

ma_čiau,kasten
protq u—pę, 

pur-ve tu_pi,

ra
ra

tra drt-ta ta,
dra dri-ta ta,

j'P P P !p P p **^tp p
kai aš e_jau protą u_pę,  o ku_kū, o ku_kū,kai aš e__ jau 

malčiau,kas ten
protą u_pę,  
pur_ve tu-pi,

ku-kū,
ku-kū,

o ku_kū, 
o ku—kū.

254
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274

Ar aš vy_ro ne-žmo.na, ar ne gas.pa__ di— nė,

tris die_nas pe^ čiaus ne_ kū. riau, o ant pe- čiaus ši! — ta.

285

Pandai. nuo. siu gra žią dai. ną, grasią dai ną — ap-va.!ai _ ną

r—
<y V Ji J _Jj— * " J v  <

Po di-džiossun.kiosvaLne-!ės to -  to.rai.čiai da.tijM.fsi).

307

^W—-h -h— f —!y " r P t! r f J=Vai, ant kaLne_ !io n
J? ' p . < , J Į fį Įį=

tar- ga kar- čia - mė — !ė, *
 ̂"H..  "Hy r p p r  ̂  ̂ *̂ =8=P P <*  ̂ ^

e U —!ei u __ !ei, mar_ga kar_čia_m ė____  !ė.
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309

4  i  Ejįrr p-3 J ! J į r  r..
Per !y_ gų !au _  ką !ie- tu _ !is !i _ jo,

& i  į j LT r r "O  J i J [j- f f - iį! į įg -J-
mud — ras žau- nie — rius ant vai -  nos jo ____  jo.

312

t ^ l^  tsi) ^ J , j , t !

-Kurkukuojgege-!ė, kur)akšluoj!akšle-!ė? — Antpu.ti-no ša-ke-!ės.

313

į
Vai, au.gom au-gom mes du bro^-!e-!iai, b ro -ie - iia

=±=p

s a ^  ka— iė — !iai, k a _ ra . !iaus žau __  n ie_  r ė _  !iai.

314

r* r
Ant tė-vu— !io dva—  ro sa-  ka- !ai kry— pa —vo,

- 0 ---------- į -------------------  _ , -  , h ----- h,----- 1---------  , ) k .E n  ^ n* ^ --------n  ----- n ------------------n  !
fKt i  J ' 1 ! T *  *  i  *  J  i ' f !

- W — J '  *  ]--------- M--L -J --------- U— !------------------ ? --------------- L -? -------- a

sa -  k a - !ai kry— pa__  vo, dū- de -  lėm dū — da — vo.

616



315

Pa—sta_ čiau kiė.teJę ant ma_rių kran_te-!io,

j i  r ^  ^r  r r r  i r
vi — Ho.jaumer_ge

J = 90

!ę dvy_ ii _ kos me _  te-(iių).

317

^ į L j i  p J 'J -J 'I p p į ..p j .į p  f '  P ! P Į!
Oika.rei-vi ka.rei-vė_ti, kurnak.vo.jai šiąnak.te_!ę.

p J* J< js i p p r* p i o p r '  c '
oi !ia, oi ^  !ia, oi iia ! ia ^  iia, kurnak-VO— jai šią nak.te.(ię)ir

319

r  n p
U—!o_nai u-!o_nai, šir-mie-ji žir-geiia i,

r  r  p '8  r  p J J J- ^ s r  p^ t
š irm ie -ji žir-gu.žėJiai, ja u n ie - j i  bro.!e-!iai.

322

X p P P .Ę į p  J ' l P P p 5 3
-  Kam šė- rei ž ir -  ge- iį, kam švei-tei kar_ de- !į,

g J S  p p p P I P P p P pH Ę
kur jo_st, hro- !e — !i, ba!- tas do___ b i— !ė -----  !i,

kur jo .s i , bro— !f !i, ba!_tas do—
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323

Andante
- 0 h - t -r-t Hm-į, į -̂-- rx-----E------ rin *įL-b *1 \ A A  ̂ ^ ' 1 -̂-r IK— ^-MS ̂ __t___J__I_—_  ̂1 A_^ _i —̂1 ^-- Į-t-r-^ L-T̂ ** .J

Au-go gi- rioj  ą - ž u o J ė - t i s .  a u - g o g i - r i o j

ą - žuo- k_! i s ,  au_gogi_r ioj  ą-žuo.Lė-! is,  pastė_ve_tį

^  f"' Ė/p P 'P p r r ' r
sū__ nai_ tė_  iis, pas t ė _ i e __ !į s ū — npi,tį.(!is).

324

p p p p ' f r  < r  < p ? -y -p -
Aut —gin tė— vas s ū - t i e __!į, l u t v i e - n a  vien-

O t - J " f - - - f - - 1- - - - -&  r r į J _ L-f— Ljl— [—— r  r  -1
_t u r__ tė ___  !į. - A r   ̂ už __  aug — si, sū — nu —

į - J  j f  r  i r  r  i r "  r  ! r
_žė  _ !i, ar bū __  si ar __ to jė -  tis?

325

Žalioj gi.rioj  ̂ iy.gioįian.koj, tensto.vė.jo  ̂ a_žuo_!ė.(!is).
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329

—P b-- -̂------- 1---- ^  h kr h ktJT b v t t  ̂ ^ * J 1m ̂  ? J J i n  ̂ w i n ̂  ̂  ̂- ^
Užaukš.tn_.jų kaLne-iių,  už gi-tių_jų ma_ re-!tų

-P  .b .. . " ū  .  -  k, tS -  ̂ k k , !įt- H* *  ̂  ̂  ̂ T ' 1 1_ " )*  ̂ _ _ _ —J r * __  ̂ ^ ^  J_  ̂  ̂ ^ ^  < ir /  h=a .įU ! ! -  : '
gu ^! i  ž a u . n i e — r e _  !is. !au_ke p a _ k a _  vo_tas.

330

o y ^  j — —̂ t , ^  J  i . i t - nJT ii J  t ^  m J ^ ^  * J" M----- T—^ a - t ^  r  ^  ^ _C__ T___r. -_# a ___- '
y  *  -  ' L J  * ' t ^

Ant aukš to ka) -  ne -  !io -  ža - !ias pu — Ii -  nė- !is,

332

0 . . .  ^  ^ Į  nW% " J !  / J 1 ^ r  i  n  ^J_______ -t  —į—^— J *----rr^ 'y  '
Oi, ie_kia,  1te_kia gu!____bių pu!_ke— iis.

' ^ n rA_  ̂ a i  i  n n i ^ ^ J 1 J i  1 T̂ n*TT^ —h ± v r_"______  #___1__j __*_ - J *  ^ a T— —TT-------

oi, !e-kia !e-kia gu!-biųpu!.keJis, tė__vy_nęgin_ti
A -  T\
y  t  ̂ *12 n r\ r —*—rs------------ r-r-rr-^-— ----- n—!------- n^  Į.  tid- J  *.  dEJ ------—Į__E_J_ _^ ^ ^  ̂  įy_ Z ]---- 1 Į ^—*--------T
#7 .....* - 1 ^ - ^ !  ^

ra_ ginbro.ieJius, te__vy.nęgin —ti ra___ginbro.!e.(!ius).
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333

Lie- tu_ vos  b a - j o -  rai žir— gus ba!—no- jo.

žir_ gus ba!___  no —  jo j ka — rą jo —  ti.

335

Tė__ve_)is Se__nas, b ro_! e_ ! i s  ma_ias,

vai, nėr kam, nėr kam j Ry— gą j o _  ti.

333

ant pu —ti __  no ša_ke.!ės,  ai !iū-!i !iū ____ !i,

ai !iū-!i !iū----- !i, ant pu_t i  ___  no š a _ k e — !ės.
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341

- M n -----1JL ^  # H .!____1_J___tu* " n̂ n ^ y   ̂  ̂' j ' ^  y n #  ̂  ̂ ^w___t_^_y_į_y__ §_n_3_LT__ c_z__y___r__  ^
-  g - i  p-p  < ^  r '

keis mū— sų jau___ nie__ji bro_!e ___ !iai

ba!__not juod.bė _____ rė_liųžir.gų, _rė_iiųžir.į% .
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315

— V — ------- K ----------- ---------------- į — — !--------------- jg—
^  ^ !-----------------  ̂ ^ ------------------n  s-------

Pa__  s a__  kyk, ža__ !fa g i_ r u ___  že,

ko taip n u __  !iū _  dai; ar s u _ spau __  de

 ̂į. J 3 ff t "f '̂ {...-̂  - - - = - —t-̂!f 4-'--
tau š i r_ de ____ !ę b ė __dos ir var__  gai?

346

J =76

n  n
Ant—ta ka! no pu — ti — nė —

'.. *
— lis žy-dė —jo, po pu_ti —nu v ieš_!ce^!ė !is ė ^ jo .

349
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350

R  V  9 i  A  į = į E E į -J—f *<y *  ^ į= =  -  -
Ą _ iuo_ !ė__ !io š a _ kos !in ___ ko,

352

Mesvi.sišian.die ža.!ioJ,!e!an.koį, ,or\ lpory_toį  kaja!iausranJ(Oj.

353

---- S Ę "--------------------- ------------------------------r - ^ ^ ^ ---------jf. k ^  ! 1 ^ — n—t—^ ^ ^ ^
r— A____ u __  i r ]  y ^  * n  r m —r!— ^ — n — - n —

— / - y  k ^ --------- F ^  ^  F F
Mū-sų po_nai su ša!_ty,šiais vi_si su_si__ta_r t ' .

mūsbrO-!e-! iusvt_susr iM-ko. į pn- jo-ma \ a _re.
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356

i ,  į  i  h i į į į į į E i
#* #
Oi lu, ža_!ias ą-žuo. !ė_! i ,  ko! tu ne_ša_ko_tas

*! į  į  į  į  Į Js į  Js M Js į  js ,h

į  su sa_vo ža_!iais!a_pais ko_dė! n e _ m i r_ guo_tas?

357

358

Šim-tą karatų ar-tO-jė-!iui čio.naipro_cia-VO_ti,

neiman.jau-nam bernužė-!iui, i vai-ne !ę sto—ti.

359

y* į  į, h h h,— -----—------^ ^ --—-___1 1A a * - * *1-- )-- --7—T— -r*-v —-— ----------- 'L=^-DJ c=?!=! ^=L yi
U—!io-kim,hro_!iu_kai, ko.ici Lie-tu_ vė _____  )ėj;

. K h  ! , j
i . '"Z . )

— _____n*__^ ^ j  t n  w — r m — ^ w — w --n n — ^ n__r \  r', ^ — ^ ------
___U ___LJ___ ___ — r ------- ^— r — r — H

#/ K K )
u e - x i  -ta u r i, ka ip b ū _ s im  sve-![i-tUO į :ša !e !ė j,  t e - !ė j .

624



301

<0-3 -  į  ̂ h< k, - Pl< h ^  k -t--k ,z?----1 n įr---1  ̂ n
- v — —- —   ̂ ' P P ^ ^ ' ^ P ------  " JM

Penktų me-tų-pio-me.nėJis, pen.kioJLkos-pus-her.nė-iis,

ok !iu-!i, da !iu !i, penkio-!i—k o s -  p u s b e -n į-!is .

363

& '" *  % ^  ^  ^  4  p p r  i p p f . i p į j į .
Vai !az-dy-nai, iaz.dy^nai ža.!ia_sis, tam iaz.dy-ūe

pu—t i -  nai ž y - d ė - įo ,  ė - ė -  ė — ė,

tam ! a z _ d y _  ne p u - t i — nai žy_  d ė - jo.

365

^!J J
Au_gin tė_vas du sū_ne_!iu, du $ū __  ne__ !iu,

 ̂ j  jį ^
au- g b - da -  mas mo. ky-da -  mas !a — bai džiau. gias.
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366

Non tropo tento

p-P ' t- į- i  i r^ 3 -A -W
Tre- ji gai — de ____ iiai gie ___  do —  jo,

į . '  j . , ,  i š i r a i !
hro-iis ž ir__ ê ___ !į ba! no __ jo. Keik, se.se-

j

p..ji p.., j ^  ^

rė— !e, k e ik , ie - i i—jė — !e, bro-!e-iio pa— r ė — dy-(ti).

367

J = SO

c r 7
Ko-iei bu-vauma-žas,darma-žu.tė-!is, koJeibu-vauma.žas,

-p pp r r i p p p p
darnia žu.tė-iis, ta.da ašvaikš̂ io.jau, ta.da u.iia-vo-jau pas mo.ti-nėję.

368

 ̂= 94 J=im

ža-!ias  bro-mas, ten žir-gus bai— no-jo , -no  ----- jo.

626



373

. =̂168
P ^  3 = ^ — — — ^=t=

Oi, va.rė va . rė mus tris bro, !e-!ius

 ̂ ^_Z__

j svc - ti —

#b' '  J r'-'l n  ^ . ^  h F t = ^ ----------- ^
§ '  j  į  i ' ' d S š Ę

mą š a _ te .—  )ę. i Tur_ ki -

_CL

. jos že
— '  J ' !
_ me- î .

s ------5----------------- r i ^ F F

376

T? *  P P P P i 1 p p
Dė.kuitė-vui ir mo.ti-nai, kad mus ma žus už-au.gi,no,

-9—b---------- r-ti- h , , — ----------- ^H J* t  ̂  ̂  ̂ Hr * r n 1 !) rS ^ n
y— *—L-V------ k K '  ̂  ̂ P P "

ok !iu.!i, da iiu.ii, kad mus ma_. žus už— au— gi - no .

377

J=66

Už —b!ū___  di— jo jau.naska.zo__  kė_!)S;

^  į
UŽ

z---- y
___b!ū — di __  jo jau- nas k a ^  zp___ kė __  iis.
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331

- 0 - ^  ^ n- - ^ r  ^  tu  t-------
A . t? J  * - ą ) J  ! ^ —m---- '----3-------n

n j ^  ' ry —*
__ 13___ __ L) u

iš — šau.kė broJiusant di —džios vai-nos,pa_!iekt mo —

A *_______ L_________ _______t____L______L ^ L ! L L . t k !w *  r\ s s* m r ^— n-----— r — n ^ ^ —-----r — [ i^ ______L!__i__ \ r tlt t ' Y—ri— 3---- r* ri i  ^ t ^ ------—an r a ^  ^  -----^ w n  -----r * — ------y —aT ąr .r... ^  ^  ^  a

-čiu.tės ant di.džio var-go,p&-!iektnm-čiu-tesant di-džiovaį(go).

382

h h----------- !H ------ H? T -j J I H --- --- !---------- ]----ū—!— ' "TU----W§ ^ T ^ ^ n n IT  ̂ t y T ! rKV___A_________L/__U— !------------

Ke -  tu . rio!k-. tais me-tais ka.ras pra -  si —  dė -  jo,
H  '

1 1 J 1 5̂— 3̂ — r a z?/  /  F J ^  L Z T ---^---  17 T —r —- ^ L - — H- L----  ̂  ̂ L -
^  - h  " *  ^ r t—'

per Lie-tu-vos š a _ t j daugtmj-ei — vių ė - jo , ė.(jo).

385

# 3
t.-.iĮr-įhį'- įr-rk

O mes, !ie_  tu __ viai, n e _  pa.ste _  bė_ jom,

r ^ i

t — ^ —

4 ^ h  — V - '  ? - r  - ' - - P - ^

k a _  da sau_ m __ tė !iūd _ na te _ kė ___ jo,

! * f
oi, !iūd !idd _  na š ir_  d e - !e nm __  su,

ka___ da sau_ !u __ tė !iūd _ na te __ kė-(jo).
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391

Nnu-ji svečiai įaupasfuu.tnis tan-ky-tis pra—dė — jo

ir vo. -Ktc-čiu stip-ti^ vat-džia an t mū-Sų u ž —dė-(jo).

392

^  -̂-------------- 1—K K ^ t —.n <e --įį--įį—an  ̂ T-- r*  ̂ k s fk j ^! i j  ̂ i_i_D_ _̂

Smūr na y .  ra mū.sų šir.dis kiek.vie.n  ̂ a_dy_nq,  "

k a - d a m ū - s u  jau.nuo.me.tu; v a . r o į B e r - i y . n ą ,  - ty.ną.

395

-0-y-^— K ! -t",/L o i ! ^ i   ̂  ̂  ̂  ̂ r  ̂ ^_Mį__Y__  ̂' n  ̂ *? P?  ̂ 1 !  r 1
' ' '  ̂  ̂ '

Vaižir-gc ž i r - . g e - ! i ,  ž irg e ju o d -b ė — r ė - ! i ,

p y , HT į*Į? * * )  ̂ nr  ̂ i  ̂ j  ̂ /n *1?!  ̂ J # r * yv  " rir ^ f
kamsu,ki ga! _ ve. !<? į du!_ke_tą k r __

3?9

[J J ]̂ L... j- .
* r— t-— *

- Kie_ no gai _ de __

— ---- ---

!iai mar.- gi,

4—F-- F---F--- -ji- jy- j' ^ JI- J'
L į  - p - r — ^

gai — de — !iai per nak -  te — !ę ry — !ia — vo?
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4C0

- 0 -  b ^  - k  ^  - ^ ^  - T— f - - - - - - - - - - - h — h — ts— t r ^ ik- Į — n H  t !  ^ ̂ Z  ̂̂ J ] ! !----P P ^ --- n  ^ ^ ^  ̂  T T z—v v ____ 41_ _ _ _ ^ __ y __ y _ _ J J  U _ _ _ _ _ _ _  *  *  H 41

Iš -  va _ žiau tė -\ 'e -  !is j ža -  !ią gi -  re  -  !ę ,

4  J  J  J — : — — f

- - - - - - - - - - - - - —
kirs gi __  rios me  -  de

- — ^ -------4  ^  —

— !į, ža -  !ią 3 -

$  J  Į - J  į P  ^  ^  ....... -- - - - - - - - - - ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - į-- - - - - - - - - - - - į ----- 6*---------- į

- ž u o - i ė -  !j, ž a - h ų  ą __ žuo__ !ė_! į

401

4 ^ h r 3 J !  , j j . ^ i -  h t
*** J  J  !

Kas ten bu -  vo. kas de.ja -  vo be sauJu.tės

/ i  t

va.ka.re?

-4—J. * r * —* --- į-—^ -4 )— n

Tai varguo-!iai tende-ja — vo, pri.spaus.ti po- nų dva.re.

402

J=104

J r r i r J J  i r r ri J r"*R
Var- ge- iy bu -  vau, var- ge už -  au — gau.

a p__  verk_ ti ma-no vi —si ta — ke— !iai.

413

kė si -  ra -  tė -  iė, ant stūž -  bos ei -  da— ma, ver---ma.
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414

sim, čio-nai ne.Oi, d ___ sim d

r  i ^
- b ū — sim ,-č ia  ne mū ___ sų na—  me-(iiai).

J =
416

102

r i P '  ' p p p
Ant suoJe-iio p!a_kė, šu_nyslfrau.jq !a_kė,

y  p p r i ? p- -r i p p p p J L # 9
v e r _ g i _ j a ,  vnr_Įri_ jd, šu_!tys Kratt-įą !a.(kė).

425

V 1h*— n------ — =-------------- C----- T— ^---- r ---- K— rnJr"3— b---^ ^ ----- ar"— - ^ ^ t r a! ^ ^ ^ —
— c---— —  Ti n t] n J__D___ L-O-, , ^ ^ u-,-----,

^ / * / '
Va__ kar pas po_nų,  šian.dien paspM-na, te_

P P J' - į r = ?
a!)t po   no kva-ra  ba už — puojia).

J=72
434

3 - P' p p' p-f -P y * pp
Ve!— niasne__ šėmai -  šą, mat-šasat_s i - r i — 3o,
oi, ! i u _  ! i ! i u _  !i, oi, !iu_ !i !ju_ h.

ii. 1

p p p p p  p ^ p  p p
Lie-tu.vos že-me-!ėj daughuo.žių pri,vi_so, daugbuo.žiųprbUso)^
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442

Jei ir ntt— mirt prį_si.. ei_tų, ?eš-kttt)ttei -sy_bės,švie_sos,

- * i r ^*-- --L/-.. J__ V n ^ n n  ̂ --- n-T---- r-H-y—*------ ' -----' p *
vis (iar.bas nms ne.pra.gaiš-tų, ncsdrau-gai dirbt ne.su—stos.

443

J = 104

Bro. !iai, su.k!*us.kim,gink.!ą t ran.ką, trau-kimį ko-vą 
nes da! jiemsvar.go mūs ne.už.ten.ka, dar ne-siJiau.ja

į Į
Ė t m - H  S"' "-S". -.'k

p p p r ^ i r p p
tais gink.tais da_ ! y_k i ssu  ki-tais! Kas su kir-Viu,

kas su da!_giu, -  v i _ s i  iauks, ko! juosko-von pa.šauks.
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447

prie-šu tei.sy-bės p ik-tuo_ju, dė! meijės ir!ai.mėsžmo.

^ ^ 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h l

t !  2 .  t

^ _ _ _ _ _ _ _ r _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ Į _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — ^ ^  t  :

^  u  K  !  ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 !

_ni -  jos jie ė _jo ke-!iu kru.vi -n u o -ju , dėi.nuo.(ju)^

4̂9

i į  a h )F f = ^ —f---p— --- — FĮ
L Į = į J

Ne— iiau— kim kaup-tis į vie — n y ___bę, ne-

-  bau-kim rcm -tis prieš tra -n u s ,-p e r tai tik gau-sim

r-)----- tnn ----- h H — tsir -h n--------J-L -J ---- ^4- - J - ]

mes !iuo-sy — bę, ^su — trau- kę^ pan —čius jau se_nūs..

452

g!
J=8S

Pa.sa_kyk tuman,my_ bmas kraš te, ar vie _  te—!ė kur yr Lieptu -

_vuoj, ku-rie imks-mai, be var— go gy —  vuoj?

633



453

Pas_ku_ ti _ nį jau kar_tą šian,die___ ną pa ma

t v — siu, kaip s a u — !e t e _kės. kaip už ian— go ^auš^

re -  !ė dar vie — na, daug iinks.my_ bių paukšte _ !iai čiui _ bės.

454

J, 90

Sau_tė te^ka, sau_!ė !ei_džias,  o kajė_ji_menak_

{' I ! ^
.tis Drėg— nas o __ras, vienas !an gas

3^-----ar-
ir tie na.rai, kurgu !iu, vargai, var gai, ir tie nasrai, kurgtLtiu

456
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457

J=104

#1-------- v--ar—į—
Ca _ras  sėd ant sos _ to, kaip bai_ dyk-!ė riog_so,-

vai, tai ca_ras^ vaistai ca_ras, pa-siu_ti-mo piLnasdva.ras.

-------- s— \— <r-h- t— S— ^-n—
- f ----- r — ]

— ----------------------------'
Liuo.sy-bė šven

---------J —

- to _ ji,

^__

kur tu pa.si — dė — jai.

kur ta _ v e  iš biaš.ke tie šiau_ri_niai vė_ja i?

459
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460

į  į  * !  J J ! j  j . Į j M A į j
Ži-ba žvaigždės ant ka!__ nie __rių. ži ba žvaigž dės

r  f  i r '  p p i ^  ^  į  i J Ė = i

461

$ p. ^  j-.Į p- įĘ E į
Nors daug iš-sau.dė ap.imkmus, d rą -sa  mumsne-pra.

! '  I ! l į  ! į< l  ! į  ^  I !)< ^
_  žus, nors daug gainios ken_ te _  si.me, bet bro.iiai tais „vi

P I į '  P ' '  į  i ^  J ' į ,  p ! P ' i į į - i į
bus! Ne — nu _si.g9 -_sim mes nū.nai! Mes, nar_ sūsdė) iais.nr trr—

^  ^  o t p P ! P' Pp * N J .jv S
ai, iai _  ky-kijnės tvir_tai vie_ny.bėj tr iais-vai,iai._ vai_w s  sū.nai, iai _  ky-kijnės

462
AU cgro

O jūs-po—nat ne vtdo nai, i šdva .rų ša _iin,

 ̂ AP""P P
ga__na jau jums po__ na ^vo__ ti, *  iai__kas ein pir_ mv!!!
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469

Trauk-Simdai.ną, trauk.sim nau_jų, daj_nųdar_ho

P ^ p I J-' P p ši?
mi! — ži -  nų, !nes su.inu _ sim prie_ šųgau _ ja.

[1- P P P ! ^
džiaugs— mo tau _  kia_ tne die- nų, _ me die—. nų.

470

i p r  j ^ ' i r r  '̂̂ '*'1 r ^
Mes,tvirti dvasioj ka!.viaijau,nie-ji, raktus į iais.vę ka-!a-

P P ii^r r  c P P i r r  P C-P
— me. Aukš tai iš __ ki) —kit. kū.jai su n .k ie .ji, ver.gų re.

n------------------------- trį--------

- t e  — žiai su— tru — peš, tru.pes, nn.pes,aukš-tai iš -  -pės.

471

^  ^  į '  į ! r p- e p " r n Į
Su_ki)-kim,dirb.tu_vės. su.kitk, pro^ie.ta-re. ko-

<įį,' r p p r - į j į . i f  p p p p /
vo. kim. ko.vo. kim vi — si, kas tik ga. iim, vė -  !ia -  vasaukš-tyn.

! '  ' ! j , m  "  "  H
už.tai.sy.kimgink-ius, pinmyihpro.ie.ta __ re, užsa-votiks.ius, pir—

į L ; f  J- į  p iL _ į i į _ į _ p
_ myn, pro. !e -ta -  re, iai — mė — ji — mas bus!
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475

į  js

Štai smė-iio k a - pe.!is su — pi!—tas
-į----#-

ties

her- žu Svy — ruok-!iu Se __ nu,- aš

-̂-- . a=
=5—p—

sto — viu !yg !ai — mes u ž__ vi! — tas

įį
[[27

pra — ei -  tį jo__ jo me __ uu, aš _ nu.

A , 100

477

h ^
^ ^ 7  p i r

Už-au.gau Lie.tu -voj pas sa_vo tė— ve-!ius, iš.
^  rr------ in ir^

-  ė -  jau-vau- dra -vot, sau !ai- mės pa -  ieš- kot,-iš- -kot.

479

Su— die jau, L i e _ t u _  va, jau su.die sa_kau.

jau aš iš —  ke— !iau- siu už van_de- nu — žiu.

638



Bu.danis!inksjnaskaippaukš.te-!įs pa-va_sa-rio die— ną, 

pa. ra-3y-siu aš !aiš- ke-^ tė_ ve.tiamsūors vie__  n̂ ,

pa.ra- šy_ siu , aš !aiš-.ke-!į tė_ ve.!iams nors vte— ną.

4B9

- į  # . ! r  P i p y p n f  p ii- ^
Oi, !iūd-nas !iud- nas ža_!ias ber_ že— !is —  jo §a_ke. '

h),--------- ^ ---------hn— -----1—!---- a—t-i
M' "  ̂  ̂ * r j*jy --------j—^  -H —' M__i/_U___!___—_U ! J* M M

-  !ės nu _  iin -  ko, vir. šū.nė -  !ė į  nu^ svi-ro,-svL(ro).

490

— Oi tu,strazde straz de-!). tu drab- na.sai paukš-te -  !i.

va!, ko tiū-di, ko !iu-di žaJiam vyš-ūių so-dc- !y?
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491

į
f APra — — ^svy do. pra svy _  do^ ^

^ J' Ji JF5] h įį i j ^  Ji JTl=į
P . P P. . P r  ' p P r

'do. pra-Svv_do.  ^auš-ros žvaigž dė pra svy  ̂ 'do. pra -  svy _ do

^  p! fį '  p ' ^  t!' r ' p'= p = r
ir gai__de — iiai pra gy 'do, p r a - g y —do.

493

^ j  J i  ^  . - i
Ura _  žus ry tas ne ma ty_ tas. gie-da vie —ver.

s ė — lis, o ge — gu  ̂ žė gi __ rioj ū ___  žia,

Į
bur__ kuo _ ja kar — ve _ !is, o ge — gu _  žė

gi rioj u __  žia, bur_  kuo_ ja kar_ .vej(!is).

495

r # - 9 -  h į - į - ^  ̂ į;* P P ^
Iš-muudžio.tos, iš.  iau.žy.tos pu.pos, pu_pos iš- raš.ky-tos,

.  n- f  -i!-^ 9 ------^

te-vas py-ko, vai -  kus

į = į ^ 4 :

ba-rė.

: į = į = į = 5 =

kam iš . ka .dą

j p ^ . . .—i

dar.žeda.(rė).
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496

5 ^
Pra_ šom pra_ šom pa__ k iau -g y__ t), ką aš

g

Ė

tu _ riu pa _ sa __ ky-(ti), -  gra_žusmiš.kas, miš-ko bu.das,

Ŝ ĘS
vi — si gra _ jin sa _ vo dū — das, do -  bi - !e do — bi - !e

j  r į į.  ^

do_ bi _  !e_ !i ža _  ha __ sai! Do _  bi ___ !e!

96

Su_diev,Lie — 
šir.dj man

± ^ u  J J
tu _va, mantinks.ma 

skaudžia, skaudžia ir

497

bu vo gy.vent sa _
griau.džia, sve.ti  mo_

vo ša__  ie -  !ėj, —
jon va   žiuo_jant!

Su_diev te  ve_Jiam, bro_!iam, se_
su_diev A  nykščiam, su_diev U _

su __ tėm,- ne— be — greit pas____ ma ___ t)s _  me,
t e _ nai, s u _  diev Lie__  tu ______vos ka!_  ttam!
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498

% j į  j \  J. J 'H  į  js ^  J' I į  j i  į  J
Ty_kusbu_vo v a _ k a _ r ė _ ! i s ,  švie_tė skais_tus

!nė-tie-Sį-!is,-sku_bi_nau_St nuodar_be_!io !ais_tytrū_te_^

^  3 J' J' į  p ^ = F p - f ^ ^ P  r  J M
- ! i ų  d a r - ž e _ ! i o ,  t a i s - t į l  ru —  t e - ! i ų  d a r _ z e _  !io.

499

..h
Oi.gi gra.žus gra__ žus rū^te-tių dar_ že -  !is,

^ p p i r i p
pi!, uas jau pri.  sė -  tas ža_ !ių žo. !y ^ nų! Dai.  !iai ap _ tvė — rė

ma. no bro.!iu-kas, už-tat jam vai.ni -  ką nu-pint k e -ti- nu.

500

J - 8 S

ę  ̂ i - Į ^ .

Oi mer_ge-!e, už naš-!e-!io kamė-jai^ kam ė_ja i?

Di_dį hū_rį s i_m _tė_!ių  a t _ r a _ d a i ,  a t_ r a -d a i .
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501

kiek aš kar-tų į  ta-vęs ktau.siu, o tu vis dar ty —  !i

502

J = 84

*—y —i į  - ̂  *r
Ei.nagar.sas nuo ru-be-žiaus.žir-gąreikba!-no — ti,

daugkry.žiuo.čių nuo Ma!.bur_go ren.giasmus te^ rio __ ti.

Pa_si_!ik. se_su_te, svei.ka, uu.ra.mink šir__  de— !ę,

ga! su.grj_šiu, ne.pra.žU-vęs už tė.vų š a _ !e _ !ę .

503

J į ! J J '! J
Kur ban-guo_ ja Ne — mu -uė iis, kur ^  Še.

p i r  p i'J
-  šu — pė mie -  !a p!au -  kia, ^  ten Lie- tu —  va

ma -  no brau -  gi, . te — nai šir — dį ma _  no trau.(kia).
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504

Lakš-tin.ga.ia, gr&žus pauk&te- ii,

s
pas ma_no ian.gą

h į  ^
ne —čiui. bėk, į ma ___ no g im - tą . j į  na-

n a  r  p J'
me — ij, iinks __ mai gie —do—da-ma , nu __ iėk!

505

4 *  į  j ' , ' _h _h -  „  ] J* /  h  J  h  =
Nu_ sto_ jo griaut ir

— į -  h

L ^ J L - - - - - - - .... J
baubt ka- nuo -  iės,

- e. h h .  r  ^  i
§  r

iau.kuos ir vė!
P t L f  )*
nė .  ra pui. kų; 

— i  ^  -

* * ' * * - - ^ - — ^  
tik viens pa. šau_ tas

" f- - - 1 . įy  - L - J  p  ^ p  t ^  ^  - ^ —
ir par-puo- ięs, bet gy — vas tar_  pe ui _  muš. tų

506

Musse-nu-kai pa-sa-ko -jo , kadki-tą^syk Lie-tu-vo- je

0  k k k k, L h---- r i  i i v t  n ! ! ! i ^ ^  ̂ ^  ̂ * 11 - Į n ^! i į  *  *  '_e __* ^ *  7 i* *1 ^ )____ L-
V  ^ ' k  "

po nai va.iiosdaug tu-rė.jo, žmojiėmda-rė, kąno-rė-io, ką-noj^-(jo).
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508

J=-70

N  f H  11 N  i į, ! !
Ga— !e tau-ko to ___ H trys ber-že-iiai sto_vi,

4 ? - r  r r  p i p p
trys ber. že - iiai svy.ru-svy.ruo. nė - iiai tar. pu sa -  vęs ka!J)a, kai -  ba,

P p *̂ p r J i  ̂ J r  pi J J ^ 3
trys ber. že - iiai svy.ru—svy.ruo. nė - iiai tar. pu sa _  vęs kai. ba.

509
Nepergreitai

! ^ ^ p p i p p p - h p < 9 ^ ^
 ̂ Ty-ius ty.ius v a -k a -rė -iis , taip ra. mu ant iau. ko,

^ p p p i p P P p i r l
švie. sus raus. vi į de -  be. sė -  iiai pa -  dan .  gė -  se p iau ___ ko,

švie-sūs raus.vi de -  be- sė- iiai pa_ dan. gė- se piau.(ko).

510

J ' - 130

-  Ko !iO-di, ber_ že. ii, ko iiū __di, ko ver. ki, nu.

 ̂ J I!' P P P !
— !ei. dęs ša _ kas, kam Į  svy .  ra ža _  tie -  ji ta — pe—

m --------tm rn
M  ^  h ^  I J

_  iiai, kam var- vi -  ni ' šai^ tas ra _  sas, kam -sas?
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511

p p . Ą . J '  į  J ip ' p p Ą į _J§
Trauk, bė.ru . ti, trauk greLčiau,- ei -  nant po_ nų pa -m a. čiau,

į  į  į  į ; p p r  i p p p p i ^  į  J 4
ba iis man ir vėirū-gos, n e -iš -v a -r iu s  nė va.gos.

513
Valso tempu

J i j. i r r i
Ne.m u.ne le -da iiš .p lauks , o_be_tys  pa_ba!s,

J i ;  j u
pa- ry _ mok, mą _ nęs pa_ lauk prie ba! _ tos o — bels.

514
Nelabai greitai

3-iįįJ' J 'į į l J' J 'į į l P F LT I f' p
Ber_žaisvy_ra_vo pa.iū.ry, aud-rųau-gin _  ti, iš-

- p  ^  jj
-J 1—J  J  =̂ --4---̂ ** n *

ė — jo su. nūs ke- tu. ri tė _  vy. nės gin___ ti, iš  ̂ - ti.

520

J=76

p' p'r r '  r  c f  r  'P' c* ? '— '------- '  '  t [------^
Gra.žių d a i.n e - lių , L ie .tu -vos  se-sės, ašpa-dai

r ^  n f  p PI j f p s* į
-n u o . ti jums ga— liu, tik-tai ne šian.dien, tik-tai ne

š i__  čia, už. tat, kad to___ Ii aš nuo na ^  mų.
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521

s r  ^  ^  ^
#-- ^

Prie 'B a — !ach_nos e __ !e k t . r i_  nės ren_ kas

$
vy_^  rai  ̂ kas_die — ną, Čior_ no__  ra __men -  kos  ̂ dur-

j rn f* ^ j' r ^r. ...r J
py ne ^  skam__ba !ie ___ tu ____*vių dai_ na.

522

i  ! h J ^ ! J
Šį . tam.sų va  ka _ re _ !į sar_gy_bon aš ei.

— tink tik vie_ tų , tvo__ros,žingS-niuo.ju pa.ma.

nu,
žu,

 ̂ aukosi — niai me džių !a _ p a i tik
!ie -  tus ar b!o — gas o — ras, ma!!

r n r  n r š r "  i

š!a  ma man t a   ku.
!inks-ma ^ ir sma — Ap- _gu.

^  ii C n [i
Ma.no drau-gas šau-tu-ve-!is, ne-ap-vi!s.įis nie-ka.dos,

!!; f  p ^  ^  p !}! 9 ^ 3 = ^ H !
aš su juo Ta— ry-bų že-mės ne-ap.!ei-siu nė pė-dos.
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523

Lau žai Reš.ka, me.džiaibraš.ka miš. ko pa_ kraš_ty_ je,
n I ri!Y

tai že-mi-nes vy.rai ka.sa, iš pir.mų.jų g rj— žę, grį.(žę).

524

S u -g a !^ v o . jo kvai.ias fri.cas puit T a _ ry _ b ų

Ji Jh Ji h t . h - ^ - - h ^ 35

š a - ii, vai d ū -da  ir vėi dū— da, vai tai du -  da

j į , ,  j ,  į  į = j
^  J I  J i  =įLh=

du — dy — tė — le, puit T a _  r y — bų š a - i į , ša.()j).

525

Va-ka.rų ša.iis jau šviu-ta, biai.vosšėis-tai! — ti gam.ta,

-o#- . .  < r f - i '  t, ,- - - - - - ^ ^  ^ ^t, .r - T r  n- - - r- r-- -- -- -- r—į
^  " P ' t ' ' '  ' ' '

pinmyn ver.žias gre-tos tvir.tos,skam.ba per.ga -  )ėsdaLna, _ iėsdai na.

vė! g.v-ve -  ni -  mas at _ bus, vėt g y _  ve _ ui _  m as at. bus,
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537

i *  ?  t , ,] " 1 — t r - t r ^  ^  \  t -J ^
L f  ^  e=J

At __ė ____ jo ger_ma_naiper m ū__sų tau__ kus, iš_
_ tu __ va Lie _ tu _ va, man gai__  ta ta _  vęs, kad

min do ger_ma__  uai ta _  vą _ sias že -  _ __ __ — mes

541

Oi Lie.tu-va mo-ti-nė-!e, kotutaipgraudžiaiver-ki,

555

— ^ -! : )k k  ̂ <k , ,-------/L-- tį___ ^ ^ ^  ̂ , i--s-n--r-
— - L * ^  J- ) ** i J J' J' — -̂1

vi _ sur skam ba dai _ !)us k(d _ ū _ k y _ je !!)ūs.
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556

AHegretfo

! r ^ a <Į* fi t\ ar —n?—4 ^  s p  i ^ -p -t p p p r  p i * *  ** p i r  p !

_  iia__lia__iia , pats į kiė— t e - ię  eik p a _  i!_sė .(ti).

557

ė
J=96

f * ' P p r
Kaž.ko buo. žė krei.vai žiū-ri, ek, čia dra iia iia,

į t M  p p p p i p p p J* i p p. r  i - f 'J 'J
kaž-kas iie- jo per ke - pu_ rę, vai ku_ku, vai iia iia

trauk-siu dai- na. te — gui ei — na, te — gui ei — na

^  J - į  n  į  i  f  J  i Į H
t e __ gui skam - ba pia. čiais koi — ū — kio iau — kais.
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561

K a _ d a  p a . _ ž i ū - r ė _ s i mainęs, si_ra_tė_!ės?



563

Lėtai

^  P p ^
Oi ma_uas tė _ v u  — !is.

581

* 3  _p_p J* J'-
Vy___ re_  !i ma_no, gas_pa_do.rė_ !i ma__no,

p p ^  J s - : f ? "

vy — re __  !i ma __ no, ga! _ve__  !e ma __ no,

įF - p  - P ^ " 1   ̂ P p P J
kam gi pa _ !i __ kai ma_ne, var_ guo_ !ė_(!e).

^  į - į  į j  C  ^  j - :
ma-ne, var^guo. !ė ____ !ę,  ̂ su ma.žais vai.ke __  )iais?

588

r -* r
O tai pa_ š i  re_̂miau.
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606

^=132

^  J H  ! ;
Ė s__ kit, jau. te _  tiai, ža .i ią  — ją žo_!e(!ę),

J ' ' J  J  t-. - į = r '  ^  j  ^  ^
i ger_kit, jau_te_!iai,  r \ - t e    !io ra.se.(!ę).

4 ^ ^  !.^  ^^ #
i o jei ne.ger_ šit r y_ t e  _ !io ra_se(!ės),

į  j  j j į  į
i lai jūs a t . s i . g e r _  šit ma.no . gai.iių a.ša.rė.Oių).

^  J A  ^
! o jei ne.ė_^__ šit ža _ !io _ sios žo.!e.(!es),

# # 4 į  J ! J
i tai  ̂ jūs pri -  ė -  šit ma.no d i- džio var- ge-(!io),
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. j-. į , '- p - p - r  j.— j  : j. f f j  ^
i m a-iio v a r_ g e _  !io, ina.no, \ieč_nos si_ra_tė.()ės]

p FF ^ r  r *1- *
! \ieč.nos s i__ ra .tė  __ !ės, s!ū- žaO.nos mer.ge.Oės)

į "E P r '' p
O kad aš da'i__tau į ž a _  i ia -  ia gi.re.(!ę),

į  J  J! į .  r  ;  į ;  JF ^ F F
i tai aš pa_!eis_tau sa_vo t y _ k ų  a_!a_sė_(!j)

Į p n r ^ p ^ - '
i tV-kų a _ ! u , s ė _ ! j  per ža_! ią_. ją g)_re_(!ę).

į -*P '  P P'  ̂P T=^= f
i p e r ž a _ ! i ą _ j 3 gi_re.(!ę) į aukš_tą_j į  ka!_ne.(!j),

p*p ' T  r F F ^ F
i į aukš.tą_jį kai_ne_iį, i sav mie.lą tė_\m_(!į),

P P ^'p r
i Į  sa.vo tė ^  vu.!į Ir į mie.!ą mo_tu.(!ę).

į p r -&Fi taiga! pa^im.tų ma_ne mie.!a mo_tuj!ė),

P T '
i ma.no mo— tu-!ė antaukš-to- jo ka!j!e.(!io),

^ F p p '  r -
i ga! ne — rū-dy -  tau po sve-ti -  mą ša -  !e.(!ę)̂

F ^ F ? F ^ F
! po sve.ti.ma ša_!e _ !ę su pa!-šais įau.te.Oiais)



S U T R U M P I N I M A I

apyl. — apylinkė 
aps. — apskritis
BAB — J. Bendori us ,  Aušrelei beauštant, Vilnius, 1960
BOD — J. Bas anavi č i us ,  Ožkabalių dainos, I—II, Shenandoah, Pa, 1902
ČLD — J. Či ur l i onyt ė ,  Lietuvių liaudies dainos, Vilnius, 1955
DDKK— Drąsiai, draugai, koja kojon, Vilnius, 1957
dv. — dvaras
gub. — gubernija
JLD — A. Juška,  Lietuviškos dainos, I—III, Vilnius, 1954 
km. — kaimas 
kol. — kolūkis
LMD — Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai, esantieji LTSR 

Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institute 
LTR — LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto lie

tuvių tautosakos rankraštynas
LTRF — LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto lie

tuvių tautosakos rankraštyno fonoteka 
LTRn — Lietuvių tautosakos rinktinė, Vilnius, 1954
NS — A. R. Ni emi  ir A. Sabal i auskas ,  Lietuvių dainos ir giesmes 

šiaurrytinėje Lietuvoje, Ryga, 1911 
pav. — pavietas 
pi. — fonografo plokštelė 
prp. — parapija 
ra j. rajonas
ŠLD — S. Šimkus,  Lietuvių liaudies dainos, I—V, Kaunas, 1936—1937 
vis. — valsčius
vnk. — vienkiemis
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žvaigždutė prieš dainos numerį rodo, kad daina turi melodiją, kuri 
spausdinama knygos gale.

ši žvaigždutė yra vartojama sutartinėse trejinėse. Ji yra žymima virš 
gaidų penklinės ir rodo vietą, nuo kurios įstoja dainuoti sekantis dai
nininkas.

Ž E N K L Ų  P A A I Š K I N I M A I



P A A I Š K I N I M A I

DAMOS

JAUNI MO DAINOS

1. Pas moč i ut ę  augau.  — Spausdinama iš ŠLD V, 5 nr.
2. Oi, kai mes buvom.  — Užrašyta Aukštadvario apyl., Trakų aps., iš 

Pauliukaitienės, Pranckevičiūtės ir kitų dainininkių. Užrašė J. Bielionis 1937 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1256 (15).

3. Augi n moč i ut ė  dvi  dukt erėl es .  — Užrašyta Preisų km., iš 
Mičiulienės. Užrašė J. Narjauskas 1903 m. Tekstas LTR 3007 (79).

4. Gražu ž a l i uot i  žal i om rūtel ėm.  — Užrašyta Adutiškyje, 
Švenčionių aps., iš Pranciškos Šaltienės, 38 m. Užrašė L. Bielinis 1939 m. Teks
tas ir melodija LTR 2098 (14).

5. T u, egl ute,  tu, žal i oj i .  — Užrašyta Būtnų km. (Rytprūsiuose) iš 
Juozapo Krikščiukaičio, 73 m. Užrašė V. Augaitis-Butkus 1939 m. Tekstas LTR 
2127 (44).

Šią dainą harmonizavo J. Gruodis (,,Liaudies dainos chorui", 1949, p. 56).
6. Verki a  mergel ė .  — Užrašyta Piktakiemio km., Kietaviškio prp, 

iš Magdelenos Baranauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 443 (194).

7. Pasakyk,  merge l ė .  — Užrašyta Jonikaičių km., Pagėgių raj., iš 
Anelės Čepukienės, 54 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Varėnos raj. Užra
šė N. Vėlius 1959 m. Tekstas LTR 3258 (33).

8. Me r ge l e  mano.  — Užrašyta Antakalnio km., Varėnos vis., iš Tek
lės Jaskoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija 
LTR 205 (567).

9. Pašal o pušel ė.  — Užrašyta Kapmilžių vnk., Šiaulėnų vis., Šiau
lių aps., iš Prano Buračo, 91 m. Užrašė B. Buračas 1933 m. Tekstas LTR 455* (17).

10. Ei, neduok,  di evai .  — Spausdinama iš JLD I, 218 nr.
11. Augo  sode kl eve l i s .  — Užrašyta Vainiūniškio vnk., Vabalnin

ko vis., Biržų aps., iš M. Kliaugienės, 80 m. Užrašė A. Pakšys 1940 m. Tekstas 
LTR 2293 (99).

Šią dainą harmonizavo J. Karosas („3 dainos vyrų chorui", Kaunas, 1939,
p. 4).
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12. Tu, vyšnel e ,  auki  auk i. — Užrašyta Kalesninkų km., Simno vis.. 
Alytaus aps., iš R. Klimavičienės, 52 m. Užrašė A. Berčiūnaitė 1931 m. Tekstas 
LTR 73 (2047).

13. Trys šeš tokai .  — Spausdinama iš L. Rėzos ,.Lietuvių liaudies dai
nos", Vilnius, 1958, 13 nr.

14. Du bal andž i a i  kl ane  gėrė.  — Užrašė Bakanauskas. Tekstas 
LMD I 1028 (16).

Šios dainos variantas išspausdintas JLD I, 335 nr. Dainą harmonizavo S. Šim
kus (ŠLD II, 54 nr.).

15. Augi n t ėvas  sūnel į .  — Užrašyta Piktakiemio km., Kietaviškių 
prp., iš Magdelenos Baranauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 443 (307).

16. Augi n t ė v e l i s  du sūnužėl i u.  — Užrašyta Mockabūdžių km., 
Keturvalakių vis., Vilkaviškio aps., iš Marijonos Gurevičiūtės-Kalinauskienės, 
40 m. Užrašė K. Gurevičius 1929 m. Tekstas ir melodija LTR 1544 (19).

Šios dainos variantas yra paskelbtas JLD II, 802 nr.
17. Oi, turi u turiu.  — Užrašyta Barklainių km., Panevėžio vis. ir 

aps., iš Marijos Valonytės, 35 m. Užrašė Činikaitė 1932 m. Tekstas LTR 323 (10).
18. Nuke l i aus i ,  sūnel i .  — Užrašyta Marijampolės aps. iš N. Dami- 

jonaitytės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 1019 (13).
19. Aš mi e go  mi ego,  mi ege l i o .  — Spausdinama iš JLD I, 68 nr.
20. Vai,  nori u nori u mi ege l i o .  — Užrašyta Druskininkų km., 

Merkinės prp., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205 (662).

21. O i, t eka teka.  — Užrašyta Gruzdžiuose, Šiaulių aps., iš Mar
cės Kundrotaitės, 25 m. Užrašė R. Pocius 1928 m. Tekstas LTR 1260 (168).

22. Šerk,  tėvel i ,  man ži rgel į .  — Užrašyta Gulbiniškių km., 
Liudvinavo vis., Marijampolės aps., iš Elzės Valioniškienės, 73 m. Užrašė K. Pa- 
pečkys 1935 m. Tekstas LTR 500 (13).

23. An ant kalno,  ant  kal ne l i o .  — Užrašyta Marijampolėje iš 
Eleųnoros Pesytės, 45 m. Užrašė K. Gurevičius 1928 m. Tekstas LTR 1544 (74).

24. Aš augau pas t ėvel į .  — Užrašyta Būtnų km. (Rytprūsiuose) iš 
Juozapo Krikščiukaičio, 37 m. Užrašė J. Narjauskas 1903 m. Tekstas LTR 
3007 (3).

25. Žal i oj  gi rel ėj .  — Užrašyta Nedzingėje, Merkinės vis., Alytaus 
aps., iš Anelės Piščikaitės-Mockevičienės, 34 m. Tekstą užrašė V. Knezėnas, 
melodiją — J. Čiurlionytė 1940 m. Tekstas ir melodija LTR 2369 (50).

26. Oi, kai mes ir augom.  — Užrašyta Gojaus km., Birštono vis., 
Alytaus aps., iš Elenos Leonavičienės, 73 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas ir 
melodija LTR 1241* (3).

27. Šėri au ži rgel į .  — Užrašyta Marijampolės aps. iš Adelės Masaity- 
tės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 1019 (105).

28. Aš t urėj au brol užė l į .  — Užrašė J. Bendorius. Tekstas ir me
lodija LTR 648 (30).
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29. Oi, ko žvengi ,  ži rgel i .  — Užrašyta Telšiuose iš Lionės Dau- 
mantaitės. Užrašė D. Andrulis 1932 m. Tekstas ir melodija LTR 2483* (93).

30. Ko tu žvengi ,  ži rgel i .  — Užrašyta Antazavės apyl., Zarasų aps. 
iš Juozo Vaitonio. Užrašė J. Dugnas 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1030 (64).

31. Tu, ž i r ge l i  mano.  — Užrašyta Salomiankos km., Mielagėnų vis., 
Švenčionių aps., iš Pranės Černiauskaitės, 30 m. Užrašė P. Žemaitis 1937 m. 
Tekstas LTR 1233 (68).

32. E i, gaudė  gaudė.  — Spausdinama iš JLD II, 759 nr.

MEILES DAINOS

33. Kada nori u — verki u.  — Spausdinama iš ŠLD IV, 3 nr.
34. Ant kal no gl uosni s .  — Spausdinama iš „Keturios dainos vyrų 

chorui", Vilnius, 1949.
Šią dainą M. K. Čiurlionis pritaikė fortepijonui. Vėliau nežinomas asmuo 

ją aranžavo chorui, ir ji buvo įtraukta į M. K. Čiurlionio harmonizuotų dah 
nų repertuarą. Leidinyje M. K. Či url i oni s ,  „Liaudies dainos", Vilnius, 
1959, ši daina vėl buvo išspausdinta fortepijonui skirtų dainų skyriuje.

35. Ant kal no karkl ai  s i ūbavo.  — Spausdinama iš J. Naujalio 
„8 lietuviškos tautiškos dainos", Seinai, p. 3, kur ji paskelbta harmonizuota. 
Ją jau anksčiau harmonizavo V. Kudirka („Lietuviškos dainos", Tilžė, 1895, 
p. 5).

36. Anks t i  rytą kėl i au.  — Spausdinama iš S. Stanevičiaus „Dainos 
žemaičių", Vilnius, 1954, 8 nr.

37. Si unt ė  mane mot i nėl ė .  — Užrašyta Burbiškiu km., Suvalkų 
aps., iš Ramanauskienės. Užrašė V. Diakas 1934 m. Tekstas ir melodija LMD 
III 142 (6).

38. Si unt ė  motulė.  — Užrašyta Puvočių km., Marcinkonių vis., Gar
dino aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 34 m. Užrašė P. Bieliauskas 1934 m. Teks
tas ir melodija LTR 2394 (35).

39. O kad aš augau.  — Užrašyta Kudirkos Naumiestyje, Šakių aps., 
iš Marijonos Samuoliūtės, 60 m. Užrašė V. Sližys 1938 m. Tekstas ir melodi
ja LTR 1711 (38).

40. Pri eš  kal ną beržai .  — Užrašyta Bitėnuose, Pagėgių aps., iš 
Martyno Jankaus. Užrašė S. Šimkus 1922 m. Tekstas ir melodija LTR 635 (25).

41. Gerkim,  brol i ai ,  u l i avoki m.  — Užrašyta Marijampolės aps„ 
iš Adelės Masaitytės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 
1019 (193).

Šios dainos variantą yra paskelbęs jau A. Juška (JLD II, 790 nr.).
42. Už jūrel i ų,  už marel ių.  — Spausdinama iš BAB, p. 22.
43. Žemė kė l ė  žolę.  — Užrašė E. Palevičiūtė Laumėnų dv., Videniš

kių prp., Vilniaus aps., 1920 m. Tekstas LMD I 478 (5).
44. Bi j ūnė l i s  žal ias.  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio apyl, 

Šakių raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. Užrašė J. Kazlaus 
kas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (46).
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Tai viena populiariausių lietuvių liaudies dainų. Ją yra harmonizavęs 
S. Šimkus (SLD IV, 30 nr.).

45. Berne l i  ši oki s .  — Spausdinama iš Sadausko rinkinio, sudaryto 
XX a. pradžioje. Tekstas ir melodija LMD I 915 (68).

46. Ti e s i au t i nkl el į .  — Užrašė J. Bielionis Aukštadvario apyl., Tra
kų aps., 1937 m. Tekstas ir melodija LTR 1256 (108).

47. Iš rytų šal el ės .  — Spausdinama iš ŠLD II, 31 nr.
48. Anks t i  rytą rytužį .  — Spausdinama iš P. Ruhig,  „Betrach- 

tung der litauischen Sprache", Koenigsberg, 1745, p. 75—76.
49. Anks t i  rytą ryt met ėl į .  — Užrašyta Mokolų km., Šumsku vis.. 

Marijampolės aps., iš Barboros Budrevičiūtės. Užrašė V. Šlekys 1894 m. Tekstas 
ir melodija LTR 630 (23).

50. Ne dė l i o s  rytą rytel  į.— Užrašyta Rudaičių km., Kretingos vis. 
ir aps., iš Magdės Narvilienės, 32 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. Tekstas ir me
lodija LTR 944 (72).

51. Vai,  l auki au l auki au.  — Užrašyta Mankūnų km., Girkalnio vis., 
Raseinių aps., iš Vincės Stulgaitytės, 13 m. Užrašė V. Stulgaitis 1933 m. Tekstas 
ir melodija LTR 457 (217).

52. Per vi s ą  dieną.  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės prp., Aly
taus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas 
ir melodija LTR 205 (611).

53. Šią nakt e l ę  per naktel ę .  — Užrašyta Jurbarke, Raseinių 
aps., iš Petronės Stankevičienės. Užrašė K. Bajerčius 1930 m. Tekstas LTR 
190 (356).

54. O jau j oj au jojau.  — Užrašyta Žemaičių Naumiestyje, Taura
gės aps., iš E. Beržinskienės. Užrašė A. Skrickis 1935 m. Tekstas ir melodija 
LTR 897 (42).

55. Šioj  nakt e l ė j  nemi gau.  — Užrašyta Anglininkų km., Rūdiškių 
apyl., Trakų raj., iš Felės Macunkienės, 51 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melo
diją— J. Jurga 1952 m. Tekstas ir melodija LTR 2885 (278).

56. Subat os  vakarėl į .  — Užrašyta Maišymų km., Rudaminos prp.. 
Marijampolės aps., iš Agotos Lukoševičiūtės. Užrašė J. Bendorius 1932 m. Teks
tas ir melodija LTR 404 (70).

57. Si unt ė  mane moči utė.  — Užrašyta Mockabūdžių km., Keturva
lakių vis., Vilkaviškio aps., iš Marijonos Gurevičiūtės-Kalinauskienės, 41 m. 
Užrašė K. Gurevičius 1929 m. Tekstas ir melodija LTR 1544 (25).

Šią dainą harmonizavo J. Gruodis (,,Liaudies dainos chorui", 1949, p. 28). 
Jos melodiją J. Karnavičius panaudojo savo operoje „Gražina".

58. Anoj  pusėj  ežero.  — Užrašyta Molėtų apyl., Utenos aps., iš Ane
lės Jackevičienės. Užrašė B. Dvarionas apie 1933 m. Tekstas ir melodija LTR 
404 (202).

Šią dainą harmonizavo J. Žilevičius (žr. „1957 m. Pirmojo respublikinio jau
nimo festivalio chorų repertuaras", Vilnius, 1956, p. 5).

59. Pas pa t ė vė l į  va r g e l y  augau.  — Užrašyta Nausodžio km., 
Gargždų vis., Kretingos aps., iš Pranciškos Gomienės. Tekstą užrašė Z. Slaviū

660



nas 1936 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 920 (10), 
melodija LTR 2925 (93), LTR pi. 464 (5).

60. Aš t urėj au mažą brol į .  — Spausdinama iš S. Daukanto rank
raščių. Tekstas LMD I 54 (250).

61. At e i s  t ams i  nakt užėl ė .  — Užrašyta Jonikaičių km., Pagėgių 
raj., iš Anelės Cepukienės, 54 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Varėnos raj. 
Tekstą užrašė N. Vėlius 1959 m., melodiją — D. Kuzinienė 1960 m. Tekstas ir 
melodija LTR 3258 (9).

62. Ir at l ėkė  sakal ė l i s .  — Užrašyta Tulminių km., Linkuvos vis, 
Šiaulių aps., iš E. Bajarskienės, 70 m. Užrašė A. Bajarskas 1930 m. Tekstas 
LTR 220 (18).

63. Kai aš t urėj au kai me mergel ę .  — Užrašė J. Pečkys Bebri- 
ninkų km., Paežerio vis., Vilkaviškio aps., 1943 m. Tekstas ir melodija LTR 
3058 (171).

64. Sėdži u po l angel i u. — Spausdinama iš ŠLD II, 13 nr.
65. Saul ut ė  nus i l e i do.  — Užrašyta Subačiškės km., Sasnavos vis.. 

Marijampolės aps., iš Elenos Širvaitytės, 16 m. Užrašė J. Narvidas 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2922 (26).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD IV, 14 nr.).
66. P o bi j ūnėl i u.  — Spausdinama iš JLD II, 782 nr.
67. Kad būči a karvel i s .  — Užrašyta Kazliškyje, Pandėlio vis., Ro

kiškio aps., iš Marijonos Gurneckienės, 60 m. Užrašė J. Dugnas 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 1029 (4).

68. At s kr e nd sakal ė l i s .  — Spausdinama iš ŠLD II, 12 nr.
Tai viena populiariausių lietuvių liaudies dainų. Ją dar harmonizavo J. Ind

ra („Brolužėlis žirgelį balnojo", Vilnius, 1959, p. 3).
69. Lėk, bal andėl i ,  į tą kraštel į .  — Užrašyta Šiauliuose iš 

M. Vargonaitės, 20 m. Užrašė D. Andrulis 1920 m. Tekstas ir melodija LTR 
207 (1270).

70. Si ųs č i a  l e i s č i a  gromat ėl ę .  — Užrašyta Lukštų prp., Rokiškio 
aps., iš N. Druskienės, 41 m. Užrašė J. Bielionis 1935 m. Tekstas ir melodija 
LTR 706 (277).

71. Oi gi  l i ūdnos  l i ūdnos.  — Užrašyta Vilkautinės km., Merkinės 
vis., Alytaus aps., iš Marijos ir Valerijos Amšiejūčių. Tekstą užrašė J. Jurga 
1937 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 1087 (62), mc 
lodija LTR 2927 (230), LTR pi. 605 (10).

72. Už j ūri ų marių.  — Užrašyta Marijampolės aps. iš Marės Nem i- 
raitės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 1019 (268).

73. Už jūrių,  už marių.  — Užrašyta Duselninkų km., Alytaus vis. 
ir aps., iš Marijonos Bardzilauskienės, 35 m. Užrašė V. Bardzilauskas 1935 m. 
Tekstas LTR 663 (57).

74. Tu, mano mergužėl e .  — Spausdinama iš JSD I, 225 nr.
75. Anks t i  ryt e l į  kėl i au.  — Užrašė K. Mačys Nendriniškių km., 

Kvietiškio vis., Marijampolės aps. Tekstas LMD I 476 (10).
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76. V a i, aš p a m a č i a u.— Spausdinama iš Sadausko rinkinio, sudaryto 
XX a. pradžioje. Tekstas ir melodija LMD I 915 (21).

77. Vai ,  jau nėra ant pas aul i  o. — Užrašyta Šumsku km. ir vis., 
Marijampolės aps., iš Elzbietos Karpavičiūtės. Užrašė K. Merkevičius 1931 m. 
Tekstas LTR 270 (816).

78. Praš yč i au dievo.  — Užrašė J. Reitelaitis Marijampolės aps 
XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 1019 (54).

79. Saul ut ė  raudona.  — Užrašyta Skaisčių km., Liubavo vis., Mari
jampolės aps., iš Onos Natkevičienės. Užrašė J. Bendorius 1932 m. Tekstas ir 
melodija LTR 404 (86).

80. Ėjau pro dvarel į .  — Užrašė J. Bielionis Kapčiamiesčio vis., Sei
nų aps., 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 631 (79).

81. Oi tu, sakal e,  oi tu, p i l kasa i. — Užrašyta Novoplentos km. 
Alovės vis., Alytaus aps., iš Onos Karužaitės-Balčiūnienės. Tekstą užrašė B. Kaz
lauskienė, melodiją — V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2525 (10).

82. Tė ve l i s  va i kš t i nė j o .  — Užrašyta Škėvonių km., Birštono vis., 
Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408 (21).

83. Kad bi t ut ė  ant l ankos.  — Spausdinama iš JLD II, 542 nr.
84. Augo  ki eme kl eve l i s .  — Užrašyta Užukalnių km., Daugų vis., 

Alytaus aps., iš Onos Kazakevičienės. Užrašė J. Černiauskas 1927 m. Tekstas 
LTR 807 (1327).

85. Barė mane t ėvel i s .  — Užrašyta Skamaičių km., Gudžiūnų vis., 
Kėdainių aps., iš Konstancijos Šarkaitės, 26 m. Užrašė J. Narvidas 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2922* (79).

86. Sergu negal i u.  — Užrašyta Slabados km., Vilkiškių apyl., Kaišia
dorių raj., iš Onos Grigaliūnienės, 62 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė 1959 m., 
melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 
3211 (26), LTRF 69 (5).

87. Augo  kanapėl ė .  — Užrašyta Gudelių km., Merkinės vis., Alytaus 
aps., iš Marės Kukienės, 65 m. Tekstą užrašė S. Juodeikaitė 1937 m., melo
diją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 1212 (15), melodija LTR 2801 
(7), LTR pi. 668 (3).

88. Vai,  ari au ari au l aukel į .  — Užrašė V. Šlekys Mokolų km. 
Šumsku vis., Marijampolės aps., 1894 m. Tekstas ir melodija LTR 630 (371.

89. Kad aš j oj au per žal i ą girelę.  — Spausdinama iš ŠLD II, 
36 nr Ją dar harmonizavo J. Indra („Brolužėlis žirgelį balnojo", Vilnius, 1959, 
P- 5).

90. K a 1 n e rugiai .  — Užrašyta Varnupių km., Gudelių vis., Marijam
polės aps., iš Juozo Kliberavičiaus, 50 m. Užrašė J. Bielionis 1933 m. Tekstas ir 
melodija LTR 631 (168).

91. Oi, ši las,  paš i l ėj .  — Užrašyta Dūkšte, Švenčionių aps., iš Kotry
nos Juodvalkienės, 61 m. Užrašė P. Bieliauskas 1941 m. Tekstas ir melodija 
LTR 2432 (43).
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92. S a u l ė n u s i l e i d o  už aukš t ų kalnų.  — Užrašyta Pakrovų kol, 
Jiezno raj., iš Domicėlės Mikailienės, 67 m. Tekstą užrašė B. Kazlauskienė ir 
G. Cetkauskaitė 1958 m., melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B Ugin- 
čius. Tekstas ir melodija LTR 3117 (34), LTRF 34 (1).

93. Le l i j ė l e  balta.  — Užrašyta Žagariu km., Kučiūnų vis., Seinų 
aps., iš J. Rudžio. Užrašė J. Dapkevičius 1923 m. Tekstas LTR 807 (244).

94. At j o j a  bernel i s .  — Užrašyta Panevėžyje iš Adelės Lukoševičiū- 
tės-Prekerienės, 41 m. Užrašė V. Prekeris 1953 m. Tekstas ir melodija LTR 
2969 (8).

95. Cit, ne ve r k neraudok.  — Užrašyta Palangoje, Kretingos aps., 
iš L. Vilkaitės, 32 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 
1028 (27).

96. Tūks t ant i s  ž i ngs nel i ų.  — Užrašyta Kaimelių km., Lazdijų vis , 
Seinų aps., iš Julės Vilkelytės, 21 m. Užrašė A. Staniulis 1933 m. Tekstas 
LTR 448* (360).

97. Kur tas šal t i nėl i s .  — Spausdinama iš ŠLD II, 41 nr.
98. Šėri au š ėr i au sau ži rgel į .  — Spausdinama iš ,,1946 m. dai

nų šventės repertuaro". Šią dainą harmonizavo J. Švedas.
99. Saul e l ė  raudona.  — Užrašyta Burliškių km., Suvalkų aps., iš An

tano Ramanausko. Užrašė V. Diakas 1934 m. Tekstas ir melodija LMD 
III 142 (14).

100. Pi l ka v o l ung e i  ė. — Užrašyta Kupiškyje, Panevėžio aps., iš Ste
fanijos Glemžaitės, 50 m. Užrašė K. Šaulinskas 1935 m. Tekstas ir melodija 
LTR 969 (27).

101. Myl ė j au  mergel ę .  — Užrašyta Puskelnių km., Gižų vis., Mari
jampolės aps., iš Marijos Vaišnorienės, 64 m. Užrašė K. Urbanavičius 1937 m. 
Tekstas LTR 309 (156).

102. Anks t i  rytą aš kėl i aus .  — Užrašyta Žagarinės km., Seirijų 
vis., Alytaus aps., iš Onos Sadauskaitės. Užrašė S. Dabušis 1919 m. Tekstas LTR 
195 (172).

103. Vai me r ge l e  mergel e.  — Užrašyta Plynių km., Padovinio vis., 
Marijampolės aps., iš Magdės Kavaliauskaitės. Užrašė A. Kirtiklis 1922 m. Teks
tas LTR 105 (42).

104. Kad s ul aukč i a  subat vakarė l i o .  — Užrašyta Vainiūniškio 
vnk., Vabalninko vis., Biržų aps., iš M. Kliaugienės, 80 m. Užrašė A. Pakšys 
1940 m. Tekstas LTR 2293 (96).

105. Žal i o ą ž uo l ė l i o  l ape l i a i  karpyt i .  — Užrašyta Šiugždu 
km., Simno vis., Alytaus aps., iš M. Račkauskienės, 64 m. Užrašė E. Alesiūtė 
1947 m. Tekstas LTR 2651 (74).

106. Šią nakč i ukę  per nakči ukę.  — Užrašyta Marijampolės aps. 
iš N. Damijonaitytės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 
1019 (18).

107. Subat ė l ė s  vakarėl į .  — Užrašyta Luginės km., Šumsku vis., Ma
rijampolės aps., iš Kostės Popierienės. Užrašė V. Šlekys 1934 m. Tekstas ir me
lodija LTR 630 (157).
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108. Ži rge l i s  l ankoj .  — Užrašyta Markutiškių vnk., Jonavos vis, 
Kauno aps., iš Liucijos Krivickienės, 84 m. Tekstą užrašė J. Dovydaitis, melodi
ją— J. Bielionis 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 841 (46).

109. Še l mi s  bernel i s .  — Užrašyta Latežerio km., Varėnos raj., iš Elz
bietos Būrienės, 84 m. Tekstą užrašė L. Sauka ir V. Bložė, melodiją — B. Ugin- 
čius 1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės eks
pedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 3194 (48).

110. Subat os  vakarėl į .  — Užrašė J. Bielionis Aukštadvario apyl., 
Trakų aps. Tekstas ir melodija LTR 1256 (81).

111. Auš t  bal t a aušrel ė.  — Užrašyta Lūšnos km., Jankų vis., Sakių 
aps., iš Juditos Ivonaitytės. Užrašė B. Paukštys 1922 m. Tekstas LTR 93 (101).

112. Treč i a  d i e ne l ė  s erga  panelė.  — 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. Ser
bentą. Tekstas LTR 652 (31), melodija LTR 2576 (52), LTR pi. 108 (7).

113. Kas s ubat os  vakarėl į .  — Užrašyta Jonikaičių km., Pagėgių 
raj., iš Anelės Čepukienės, 54 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Varėnos raj. 
Tekstą užrašė N. Vėlius 1959 m., melodiją — D. Kuzinienė 1960 m. Tekstas ir 
melodija LTR 3258 (2).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD IV, 7 nr.).
114. Či ul ba ul ba paukš t e l i ai .  — Tekstas spausdinamas iš BOD 1, 

CIX nr. Melodiją užrašė J. Narjauskas 1904 m. Melodija LTR 588 (70).
115. Po ąžuol ė l i u,  po garbuonėl i u.  — Užrašyta Novaplentos 

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 (11).

116. Pyni au vai ni ką.  — Užrašyta Rupinskų km., Kazytiškio prp., 
Švenčionių aps., iš Marijonos Čirikienės, 70 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melo
diją— J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 926 (11).

117. Išjoj  bernuž i s  į karužę.  — Užrašyta Akmenynų km., Kal
varijos vis., Marijampolės aps., iš Mėtos Virbalaitytės. Užrašė J. Jurga 1940 m 
Tekstas ir melodija LTR 2475 (32).

118. Sakyki ,  upel i ,  kur di ngo bernel i s .  — Užrašė P. Gudjur- 
gis Laborų km., Linkuvos vis., Šiaulių aps., 1932 m. Tekstas LTR 366 (48).

119. Či ul ba ul ba paukš t e l i a i .  — Užrašyta Luodžių km., Salako 
vis., Zarasų aps., iš Emilijos Žiemytės, 24 m. Užrašė J. Kazlauskas 1946 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2485 (25).

120. Rami oj i  naktel e,  v i s us  mi gdi nai .  — Užrašė K. Gudavi
čius Josvainių vis., Kėdainių aps., 1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1626 (27).

121. Tyl i a i  pl auki a mė nul i s  vi rš  upės.  — Užrašyta Veisie
juose iš D. Jarmalaitės. Užrašė A. Jarmala 1958 m. Tekstas LTR 3051 (25).
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122. Sapne l į  sapnavau.  — Užrašyta Gulbių km., Laumėnų apyl., Var
nių raj., iš A. Petkienės, 23 m. Užrašė N. Vėlius 1958 m. Tekstas LTR 3061 (58).

123. Ar pameni ,  mano mi elas .  — Užrašyta Pilviškiuose, Vilkaviš
kio aps., iš Magdelenos Gustainytės, 22 m. Užrašė P. Preikšas 1935 m. Teks
tas ir melodija LTR 675 (113).

124. Tu buvai  jau didis,  aš ve r ki au mažytė.  — Užrašyta Ry
giškių km., Griškabūdžio vis., Šakių aps., iš Marijos Kazlauskaitės-Naujokaitie- 
nės, 39 m. Užrašė J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2539 (27).

125. Pi l nos  p i e vos  gė l i ų raudonųjų.  — Tekstą užrašė 1948 m. 
pati dainininkė Irena Vosyliūtė, 20 m., kilusi iš Kazlų Rūdos vis., Marijampolės 
aps. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 2619 (22), melodi
ja LTR 2734 (69), LTR pi. 1349 (3).

126. O pavas ar i  mal onus.  — Užrašyta Gulbių km., Laumėnų apyl., 
Varnių raj., iš A. Petkienės, 23 m. Užrašė N. Vėlius 1958 m. Tekstas LTR 
3061 (50).

127. Nut ūpė  bal andi s  pal angėj .  — Užrašyta Pavarlio km., Tau
ragnų vis., Utenos aps., iš Teklės Maniūšytės, 24 m. Užrašė J. Kazlauskas 
1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2539 (53).

128. Daug daug dai nel i ų,  mi e l o j i  sese.  — Užrašyta Pavarlio 
km., Tauragnų vis., Utenos aps., iš Teklės Maniūšytės, 24 m. Užrašė J. Kazlaus
kas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2539 (50).

129. Jau ruduo atėjo,  ir vė l  l i ūdnos  di enos .  — Užrašė 
N. Vėlius Gulbių km., Laumėnų apyl., Varnių raj., 1958 m. Tekstas LTR 
3061 (33).

130. Ne i š e i k  ne i š e i k  tu iš sodži aus .  — Užrašyta Gulbių km., 
Laumėnų apyl., Varnių raj., iš S. Vėlienės, 45 m. Užrašė N. Vėlius 1958 m. 
Tekstas LTR 3061 (43).

VA/ Sf Ų DA7NOS

131. Tai  pas mano tėvul į .  — Užrašyta Subartonių km., Merkinės 
vis., Alytaus aps., iš Mortos Jovaišienės, 65 m. Tekstą užrašė A. Navarackas 
1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 726 (238), melo
dija LTR 2755 (27), LTR pi. 476 (3).

132. Aš ne gert  atėjau.  — Užrašyta Pamolainių km., Panevėžio vis. ir 
aps., iš Elzės Valentinavičiūtės, 27 m. Užrašė P. Valentinavičiūtė 1932 m. 
Tekstas LTR 341 (256).

133. Aš pas savo gi mi nėl ę .  — Užrašyta Pūvočių km., Marcinko
nių vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Alešiū- 
naitė, melodiją — J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595 (14).

134. Pas i s ė j au apynėl į .  — Užrašyta Škėvonių km., Birštono vis, 
Alytaus aps., iš Elenos Jurkulnevičiūtės-Leonavičienės, 66 m. Užrašė J. Jurga 
1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1408 (34).

Pastaboje nurodoma, kad tai daina „prie gėrimo".
135. Augo  dygo apynėl i s .  — Užrašyta Leliūnuose, Utenos aps., iš 

M. Augustinienės. Užrašė J. Strolia 1932 m. Tekstas ir melodija LTR 31 (29).
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136. Vyno  medį  pasodi ns i u.  — Užrašyta Pakiauliškio km., Šilavoto 
vis., Marijampolės aps., iš I. Siaurusevičiūtės, 42 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. 
Tekstas ir melodija LTR 639 (101).

137. Apynys  dygdams.  — Užrašyta Vilkaviškyje iš O. Štaraitienės, 
48 m. Užrašė V. Kustkevičiūtė-Bielionienė 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 
2210 (35).

138. Kas tas mi ež i o  grūdas.  — Užrašyta Zapyškio prp., Suvalkų 
gub., iš Baltraus Sutkaus. Užrašė J. Jarašius 1897 m. Tekstas LMD I 415 (125).

139. Aš pas ė j au mi ežel į .  — Užrašyta Puvočių km., Marcinkonių 
vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 48 m. Tekstą užrašė J. Alešiūnai- 
tė, melodiją — J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595 (2).

140. Darys i m alutį .  — Užrašė K. Paukštė Švenčionių apyl. 1931 m. 
Tekstas LTR 339 (62).

141. Padari au alų. — Užrašyta Mickiškių km., Kuršėnų raj., iš Ie
vos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Jiezno 
raj. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 1955 m. LTSR MA Lietu
vių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir me
lodija LTR 2938 (87).

142. Nu nu nu nu nu. — Tekstą užrašė ir melodiją padainavo 1936 m. 
Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė, šią dainą išmokusi Rokiškio aps. Melodiją iš 
plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 986 (77), melodija LTR 2769 (51), 
LTR pi. 550 (2).

143. Tu tu tu, kas būtų.  — Tekstą užrašė ir melodiją padainavo 
1936 m. Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė, šią dainą išmokusi Rokiškio aps. Teks
tas LTR 986 (149), melodija „Tautosakos darbai", V, Kaunas, 1938, 75 nr.. 
LTR pi. 558 (2).

144. Al aus  alaus.  — Užrašyta Alytaus apyl. iš Leopoldo Bagdono. Už
rašė B. Dvarionas apie 1932 m. Tekstas ir melodija LTR 404 (183).

Šią dainą harmonizavo J. Gruodis („Liaudies dainos vienam balsui su for
tepijonu", Kaunas, 3 nr.). Jos melodiją panaudojo B. Dvarionas savo koncerte 
smuikui ir orkestrui.

145. O tas rugel i s .  — Užrašyta Padovinio km., Liudvinavo vis., Mari
jampolės aps., iš P. Kalėdienės, 50 m. Užrašė E. Hiršaitė 1937 m. Tekstas LTR 
1265 (203).

146. Gerk alų, gerk alų. — Užrašyta Eistiškių km., Gražiškių vis., 
Vilkaviškio aps., iš M. Vasiliausko, 69 m. Užrašė J. Jurga 1939 m. Tekstas ir 
melodija LTR 2054 (28).

147. Gerki m alų iš uzbono.  — Užrašyta Vitėnų km., Pušaloto prp., 
Biržų aps., iš Juozapo Žilio, 55 m., ir J. Stosiūno, 57 m. Užrašė A. Sabaliauskas 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 587 (32).

148. Kas al uč i o  ne ge r i a  negeri a.  — Užrašyta Klovainiuose, 
Šiaulių aps., iš M. Rimkūnaitės, 52 m. Užrašė J. Gobys 1936 m. Tekstas LTR 
862 (98).
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149. Gerk,  brol i ukai ,  visą.  — Užrašyta Vaitų km., Pilviškių vis.; 
Vilkaviškio aps., iš K. Zajankauskienės, 82 m. Užrašė P. Preikšas 1935 m. Teks
tas ir melodija LTR 675 (76).

150. Mūsų s us i e dė l i u i  sunku yra. — Spausdinama iš S. Daukan
to rankraščių. Tekstas LMD I 364 (27).

S. Daukantas pastaboje prie šios dainos aiškina žodžio t a u r a g ė reikšmę: 
,,Žiloje senovėje lietuviai visados gėrė midų ir kitą gėralą iš ragų gyvulių, per 
vis taurų, nuo ko tauragėmis, arba taurėmis, vadino".

151. Br o l už ė l i u i  bėda yra. — Užrašė M. Stonys Šiauliuose 1931 m. 
Tekstas LTR 369 (32).

152. Kai mynas  mūsų myl i mas.  — Užrašyta Rudžių km., Būblelių 
vis., Sakių aps., iš A. Mekšraitienės, 30 m. Užrašė R. Pečkaitytė 1936 m. Teks
tas LTR 784 (221).

153. Tai gardus  vynel i s .  — Užrašyta Marijampolės aps. iš Marės 
Nemuraitės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 1019 (259).

154. Gerki t  gerki t ,  ul i avoki t .  — Užrašė M. Davainis-Silvestravi
čius Raseinių aps. 1882 m. Tekstas LMD I 420 (83).

155. Augo  augo obe l ė l ė  beržyne.  — Užrašyta Krivonių km., 
Žaslių vis., Trakų aps., iš J. Jeniulienės, 66 m. Užrašė J. Zižliauskas 1938 m. 
Tekstas LTR 2013 (20).

156. Gerk gerk,  brol užėl i .  — Užrašyta Raitininkų km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Vladislavos Martušiūtės-Sadauskienės, 43 m. Tekstą 
užrašė A. Navarackas 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Teks
tas LTR 654 (139), melodija LTR 2757 (56), LTR pi. 494 (3).

157. Mūs brol i ukas  čerką gers.  — Užrašyta Dainavos km., Deltu
vos vis., Ukmergės aps., iš M. Barauskienės, 52 m. Užrašė D. Andrulis. Tekstas 
ir melodija LTR 2505 (90).

158. Gerk,  mano sesel e.  — Spausdinama iš JLD III, 1328 nr.
159. O kas š i to,  o kas šito.  — Užrašyta Kreivosios km., Jonavos 

vis., Marijampolės aps., iš J. Žilinskienės, 50 m. Užrašė J. Dovydaitis 1928 m. 
Tekstas LTR 225 (710).

160. Ar sėt,  ar nešė  t. — Užrašyta Rygiškų km., Griškabūdžio apyl., 
Naumiesčio raj., iš Petrės Jablonskienės, 54 m. Užrašė J. Kazlauskas 1958 m. 
Tekstas ir melodija LTR 3175 (28).

161. Oi, al us  — tai  alus.  — Užrašyta Ničiūnų km., Gelažių apyl., Va
balninko raj., iš A. Pateckienės, 38 m. Užrašė A. Stasiūnas 1950 m. Tekstas ir 
melodija LTR 2864 (11).

162. Kur mano t ė v e l i s  gėrė.  — Užrašyta Kasčiūnų km., Strūnai
čio prp., Švenčionių aps., iš M. Grigonytės, 30 m. Užrašė J. Jurga 1934 m. Teks
tas ir melodija LTR 863 (33).

163. Sal dus  al ut i s  avižų.  — Užrašyta Dauguose, Alytaus aps., iš 
Emilijos Kavaliauskienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melo
dija LTR 205 (401).
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164. Ten už mari ų mėl ynųj ų.  — Užrašyta Šumsku km. ir prp., Ma
rijampolės aps., iš M. Merkevičiūtės. Užrašė K. Merkevičius 1931 m. Tekstas 
LTR 270 (882).

165. Kat kat i nėl i . — Sutartinė trejinė. Užrašyta iš Teresės Dirsienės, 
70 m., gyv. Užulėnio km., Marijonos Smetonienės, 61 m., gyv. Užulėnio km., 
Mortos Jasikonienės, 66 m., gyv. Lėno km., visos — Taujėnų vis., Ukmergės aps. 
ir Karolinos Masiulienės, 64 m., gyv. Jurgelioniu km., Siesikų vis., Ukmergės 
aps. Tekstą užrašė J. Dovydaitis 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Ciur 
lionytė. Tekstas LTR 660 (14), melodija LTR 2794 (43), LTR pi. 277 (2)

166. V is gėriau,  vi s  gėri au.  — Užrašyta Burokaraisčio km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Vinkevičiūtės-Kibirkštienės, 97 m. Tekstą užrašė 
V. Knezėnas, melodiją — J. Čiurlionytė 1940 m. Tekstas ir melodija LTR 
2369 (13).

167. Gėri au al ui  į. — Užrašyta Jaujakaimio km., Merkinės vis., Aly
taus aps., iš Onos Pigagienės. Tekstą užrašė M. Šneideraitienė 1936 m., melodi
ją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 994 (6), melodija — LTR 2768 (6), 
LTR pi. 527 (8).

168. Kad al aus  — kad gardaus.  — Užrašė J. Krukonis Šventeže
rio apyl., Seinų aps., 1930 m. Tekstas LTR 3 (23).

169. Ne l y g us  s tal el i s .  — Užrašyta Bobriškių km., Varėnos vis., Aly
taus aps., iš Rožės Valickienės, 70 m. Užrašė D. Andrulis 1939 m. Tekstas ir me
lodija LTR 2483 B (49).

170. V is geriam,  vi s  geri am.  — Spausdinama iš JLD III, 1058 nr.
171. Kas alų, kas alų. — Užrašyta iš R. Balynienės, 76 m., kilusios iš 

Lizdų km., Merkinės vis., Alytaus aps. Užrašė E. Taujanskas 1939 m. Teks
tas LTR 2076 (27).

172. Oi alau,  oi al au.  — Užrašyta Kupiškyje, Panevėžio aps., iš Onos 
Siminavičiūtės-Glemžienės, 76 m. Užrašė K. Saulinskas 1935 m. Tekstas ir me
lodija LTR 968 (82).

173. Geri u vyne l į  gel toną.  — Užrašyta Kunigiškių km., Bartinin
kų vis., Vilkaviškio aps., iš U. Eidukevičienės, 35 m. Užrašė I. Matusevičiūtė 
1935 m. Tekstas LTR 699 (47).

174. Pova l i a i  gėriau.  — Užrašyta Jurgonių km., Butrimonių prp., 
Lydos aps., iš A. Mikinienės. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 
1939 m. Tekstas ir melodija LTR 708 (98).

175. Tu, s t i k l e l i  kr i š pol i ni .  — Užrašyta Vaitų km., Pilviškių vis. 
Vilkaviškio aps., iš Jonieškos Buragiūtės, 69 m. Užrašė P. Preikšas 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 674 (53).

176. Aš i š gė r i au s t i kl užė l į .  — Užrašė M. Lipkevičius Leipalin
gyje, Seinų aps., 1930 m. Tekstas LTR 63 (79).

177. I š gė r i au s ept yni as .  — Užrašyta Dubarų km., Ramygalos prp., 
Panevėžio aps., iš V. Janionytės, 25 m. Užrašė K. Janionis 1937 m. Tekstas 
LTR 1084 (35).
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178. Man pas akė  karve  l i uką s. — Užrašyta Jonikaičių km., Pa
gėgių raj., iš Anelės Cepukienės, 54 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Va
rėnos raj. Užrašė N. Vėlius 1959 m. Tekstas LTR 3258 (255).

179. Gal i u gert,  gal i u gert.  — Užrašyta Cijūniškės km., Seiri
jų vis., Alytaus aps., iš Agotos Lukošiūnienės. Tekstą užrašė J. Dovydaitis 
1928 m., melodiją — S. Šimkus 1935 m. Tekstas ir melodija LTR 703 (16).

180. Man v i e no  s t i kl e l i o.  — Užrašyta Akmenynų km., Kalvari
jos vis., Marijampolės aps., iš Mėtos Virbalaitytės, 28 m. Užrašė J. Jurga 
1945 m. Tekstas ir melodija LTR 2476 (35).

181. Vai,  kur buvai ,  di eduk mano.  — Spausdinama iš ŠLD III, 
42 nr.

182. Vai,  ūž č i auūž č i au.  — Užrašyta Marijampolės aps. iš Adelės 
Masaitytės. Užrašė J. Reitelaitis XX a. pradžioje. Tekstas LMD I 1019 (174).

183. Ne pi l k  pi l nos.  — Užrašyta Vilniuje iš Elzbietos Barauskienės, 
68 m., kilusios iš Valynės km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. Tekstą užrašė V. Ba
rauskienė, melodiją — B. Uginčius 1959 m. Tekstas ir melodija LTR 3183 (26).

184. Skauda man gal ve l ė .  — Spausdinama iš JLD III, 1059 nr.
185. Al aus  al aus  dai nuot oj am.  — Užrašyta Pamolainių vnk., Pa

nevėžio vis. ir aps. iš Elzės Valentinavičiūtės, 27 m. Užrašė P. Valentinavi- 
čiūtė 1932 m. Tekstas LTR 341 (250).

186. Al us  ant stalo.  — Užrašyta Vilniuje iš Elzbietos Barauskienės, 
68 m., kilusios iš Valynės km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. Tekstą užrašė 
V. Barauskienė, melodiją — B. Uginčius 1959 m. Tekstas ir melodiją LTR 
3183 (2).

187. Dauge l  met ų pragyvenau.  — Užrašyta Jaujakaimio km., 
Merkinės vis., Alytaus aps., iš Onos Pigagienės. Tekstą užrašė M. Šneideraitie- 
nė 1936 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. Tekstas LTR 994 (1), melo
dija LTR 2768 (1), LTR pi. 527 (3).

188. Ar ne sal dus  alut i s.  — Užrašyta Klovainiuose, Šiaulių aps., iš 
Elenos Šiukštienės, 45 m. Užrašė A. Šiukšta 1932 m. Tekstas LTR 338 (412).

189. Aš de g t i nė s  negers i u.  — Užrašė V. Bardzilauskas Duselnin- 
kų km., Ūdrijos vis., Alytaus aps., 1932 m. Tekstas LTR 342 (146).

190. Kas s e s uč i ų  dai navi mas .  — Užrašyta Krakėse, Kėdainių aps.. 
iš Barboros Vainauskienės, 70 m. Užrašė J. Zinkus 1932 m. Tekstas LTR 
380 (196).

191. Li nks mi nk š i andi e ną  tą seną bobel ę.  — Užrašyta Per
naravoje, Kėdainių aps., iš Petrės Vaisiūtės. Užrašė J. Juškytė apie 1885— 
1893 m. Tekstas LTR 2150 (55).

192. Vai,  dži um dži um dži um džium,  kar kl yno  žvi rbl e-  
1 i. — Užrašė P. Bagdonas Tolainių km., Užvenčio vis., Šiaulių aps. Tekstas 
LTR 203 (74).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD I, 13).
193. Sal dus  alut i s,  bal t a putel ė.  — Užrašė I. Gailiūnas 1937 m. 

Tekstas LTR 2368 (423).
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194. Duoki t  alučio.  — Užrašė J. Aidulis Skladonių km., Rodunės prp., 
Lydos aps., 1937 m. Tekstas LTR 1236 (18*s*).

195. Į koš ki t  alaus.  — Užrašyta Stankiškių km., Švėkšnos vis., Tau
ragės aps., iš Barboros Lamsargytės-Girčienės, 68 m. Užrašė S. Girčius 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 728 (11).

196. Duoki t  mi dut ėl i o.  — Spausdinama iš JLD III, 1051 nr.
197. Dar l iek,  dar pi lk.  — Užrašė E. Liepaitė Vaškų apyl., Biržų 

aps. Tekstas LTR 504 (128).
198. Gas padi nė  tų namel i ų.  — Užrašyta Vilniuje iš Veronikos Pet

rulienės, 81 m., kilusios iš Didžprūdžių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps. Už
rašė J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2579 (32).

199. Mes paž į s t am še i mi ni nkę .  — Užrašyta Mizarų km., Veisiejų 
raj., iš J. Jurkonienės, 50 m. Užrašė B. Uginčius 1953 m. Tekstas ir melodija 
LTR 2917 (52).

200. Vi so davė,  vi s o davė.  — Užrašyta Pitiškio km., Biržų vis. ii 
aps., iš K. Kuntrimienės, 30 m. Užrašė P. Viederis 1926 m. Tekstas LTR 68 (251).

201. Vi s o  turi  mamunyt ė.  — Užrašyta Gataučių km., Linkuvos prp. 
Panevėžio pav., iš Z. Spūdo. Užrašė A. Spūdas 1910 m. Tekstas LMD I 1002 
(202).

202. J e i geriat ,  gerki t .  — Užrašyta Stankiškių km., Švėkšnos vis., 
Tauragės aps., iš Barboros Lamsargytės-Girčienės, 68 m. Užrašė S. Girčius 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 728 (8).

203. O mes,  š i č i a  s uvaži avę .  — Užrašė A. Andrulionis Demeniš- 
kių km., Seirijų vis., Alytaus aps. Tekstas LTR 464 (64).

204. Gvol tas ,  gvol tas .  — Užrašyta Salenių km., Salantų vis., Kretin
gos aps., iš P. Ramonaitės. Užrašė J. Strolia 1930 m. Tekstas ir melodija LTR 
31 (436).

205. Ak, bėda,  tai  bėda.  — Užrašyta Marijampolėje iš Ievos Skysti- 
mienės, 79 m. Užrašė J. Bartlingaitė 1934 m. Tekstas LTR 451 (244).

206. Šią nakt e l ę  gėri au.  — Užrašyta Guobinių km., Leipalingio 
vis., Seinų aps., iš Mortos Padvaiskienes, 65 m. Tekstą užrašė A. Navarackas 
1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 652 (181). 
melodija LTR 2893 (112), LTR pi. 192 (9).

207. Stov ž i r ge l i s  pabal not as .  — Užrašyta Palangoje iš Z. Rau- 
baitės, 17 m. Užrašė D. Andrulis 1927 m. Tekstas ir melodija LTR 207 (1527).

208. Nors  aš gers i u pas i gers i u.  — Užrašyta Gojaus km., Biršto
no vis., Alytaus aps., iš Elenos Leonavičienės, 73 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1241 A (34).

209. ( e r k e l ė  tarė.— Užrašyta Krekštėnų km., Krokialaukio vis., Aly
taus aps., iš V. Aliulytės. Užrašė V. Aliulis 1927 m. Tekstas LTR 807 (550).

210. Einu per ki emel į .  — Užrašyta 1940 m. Daržininkų km., Valki
ninkų vis., Trakų aps., iš A. Zideliūtės-Tarailienės, 70 m. Tekstas LTR 2375 (81).

211. S t i k l i nė l ė  uzbonėl į . — Užrašyta Vilniuje iš Elzbietos Baraus
kienės, 68 m., kilusios iš Valynės km., Škėmų apyl., Šeduvos raj. Tekstą už
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rašė V. Barauskienė, melodiją — B. Uginčius 1959 m. Tekstas ir melodija LTR 
3183 (23).

212. Ant mano t ėvo dvarel i o.  — Užrašyta Naumiesčio apyl. iš 
Marijonos Orintaitės. Užrašė J. Narjauskas 1909 m. Tekstas LTR 3007 (76).

213. G ė f i a u dieną,  gėr i au naktį .  — Užrašyta Gindvilių km., Ku
piškio vis., Panevėžio aps., iš O. Tarabavičienės. Užrašė J. Vaitiekūnas. Teks
tas LTR 121 (52).

214. Sveči ai ,  sveči ai .  — Užrašyta Gyliškių km., Sintautų vis., Ša
kių aps., iš A. Švelnio, 27 m. Užrašė K. Zievys 1922 m. Tekstas LTR 60 (39).

215. Sal dus  al ut i s  padarytas .  — Užrašyta Gružių km., Joniškė 
lio raj., iš Barboros Petrauskienės, 71 m. Užrašė A. Kadžius 1957 m. Tekstas 
ir melodija LTR 3158 II (64).

216. Ei sime,  brol e l i ai ,  namo namo.  — Užrašyta Rygiškių km., 
Griškabūdžio apyl., Šakių raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. 
Užrašė J. Kazlauskas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (111).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD IV, 22 nr.).

JUMORISTI NES DAINOS

217. Šal i a k e l i o  v i e š ke l ė l i o .  — Užrašyta 1930 m. Punioje, Butri
monių vis., Alytaus aps., iš J. Valiūno, 25 m. Tekstas LTR 73 (189).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD IV, 27 nr.).
218. Vai,  kur tu buvai .  — Užrašyta Piktakiemio km., Kietaviškių 

prp., iš Magdelenos Baranauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 443 (294).

219. Mergel e ,  ar ka l ne l i u  eini .  — Užrašyta Dysnos km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Karolinos Jakštienės. Užrašė L. Bielinis 1936 m 
Tekstas ir melodija LTR 1924 (30).

220. Vai,  kur buvai ,  Raulai .  — Užrašyta Marcinkonių vis., Gardino 
aps., iš M. Korsakaitės, 46 m. Užrašė J. Jazukevičius 1934 m. Tekstas LMD III 
129 (33).

221. Jonul i  ponul i .  — Užrašyta Šlaito km., Valkininkų vis., Varėnos 
aps., iš M. Zydelytės, 28 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 1031 (167).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji dainuojama „tinginiui, tariamajam 
nusidirbimui pašiepti".

222. Einam,  boba,  ž i rni ų kult.  — Užrašyta Sniegiškių km., Dusetų 
vis., Zarasų aps., iš Antano Truklicos, 32 m. Užrašė A. Mažiulis 1932 m. Teks
tas LTR 70 (1191).

223. Eisim,  seni ,  pupų kult.  — Užrašė A. Spūdas Linkuvos prp., 
Panevėžio pav., 1911 m. Tekstas LMD I 87 (4 b).

224. Aš esmi  žmogus.  — Užrašyta Ingavangio km., Šilavoto apy!., 
Prienų raj., iš Marijos Krušnauskaitės-Aleksynienės, 64 m. Užrašė K. Aleksy
nas 1961 m., melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir 
melodija LTR 3494 (5), LTRF 261 (47).
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225. Kai t ė v e l i s  mano mirė.  — Užrašyta Skapiškyje, Rokiškio 
aps., iš Zosės Likienės, 82 m. Užrašė Kupiškio gimnazijos mokiniai 1940 m 
Tekstas LTR 2293 (119).

226. Kol tu, di edul i .  — Užrašyta Girios km., Gervėčių prp., Vil
niaus—Trakų aps., iš Marijonos Mažeikienės, 74 m. Užrašė J. Aidulis 1939 m. 
Tekstas LTR 2109 (91).

227. Ak tu, s ene i  sene l i .  — Užrašyta Pošiūnų km., Tverečiaus vis . 
Švenčionių aps., iš Marijonos Augulytės-Telyčėnienės, 31 m. Užrašė L. Bieli
nis 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1924 (218).

228. Vai ,  kur seni  di edai  dings.  — Užrašyta Marcinkonių prp., 
Gardino aps., iš A. Kašetienės. Užrašė J. Jazukevičius 1934 m. Tekstas LMD 
III 129 (66).

229. Bernužėl i ,  nes vol i ok.  — Užrašyta Plikiškių km., Joniškio vis., 
Šiaulių aps., iš S. Čiūtaitės. Užrašė J. Čiūta 1931 m. Tekstas LTR 324 (195).

Šią dainą yra harmonizavęs M. Petrauskas.
230. Subat ė l ė s  vakarėl į .  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės 

vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205 (39).

231. Tėvas  su mot i na savo.  — 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, melodi 
ją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031 (194).

232. Mot i nėl e ,  vai,  kas bus. — Užrašyta Gudelių km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Marės Kukienės, 65 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas LTR 
1212 (28), melodija LTR 2801 (18), LTR pi. 669 (7).

233. Kas bus,  moči ute ,  kas bus. — Užrašyta Jonikaičių km., Pa
gėgių raj., iš Anelės Cepukienės, 54 m., kilusios iš Varėnos raj. Tekstą užrašė 
N. Vėlius 1961 m., melodiją iš magnetofono juostos iššifravo D. Kuzinienė. 
Tekstas ir melodija LTR 3258 (118).

Tai populiari liaudies daina. Jos melodiją yra harmonizavęs S. Šimkus 
(ŠLD IV, 44 nr.).

234. Per Kl aus uč i ų ul yt ėl ę .  — Užrašyta Dubriškių vnk., N. Radvi
liškio vis., Biržų aps., iš Elzbietos Jašinskienės, 70 m. Užrašė D. Šervaitė apie 
1936—1938 m. Tekstas LTR 2368 (561).

235. Oi berne l i  dobi l ė l i .  — Užrašyta Raitininkų km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Karolinos Raklinavičienės. Užrašė V. Ulčinskas 1937 m. Teks
tas LTR 1073 (89).

236. Aš ket i nu pači ą vest i .  — Užrašyta Jononių km., Kurklių vis., 
Ukmergės aps., iš Domicėlės Šapalienės, 40 m. Užrašė J. Jurga 1937 m. Tekstas 
ir melodija LTR 1215 (57).

Pastaboje prie dainos dainininkė nurodo, kad tai „pajuokų daina".
237. Ai t ė v e l i  t ėvel i .  — Užrašyta Oškinių km., Kaltinėnų vis., Šven

čionių aps., iš Grasilės Baranauskienės, 78 m. Užrašė K. Maldžiūnas 1934 m. 
Tekstas LMD III 164 (125).
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238. Išjoj  brol i s  man d ra v o t. — Užrašyta Raitininkų km., Merki
nės vis., Alytaus aps., iš Vladislavos Martušiūtės-Sadauskienės, 43 m. Užrašė 
A. Navarackas 1935 m. Tekstas LTR 654 (126).

239. Kad gavau vyrą.  — Užrašyta Trumpainių km., Požerės apyl., Var
nių raj., iš Liudvikos Šveikaitės, 50 m. Užrašė N. Vėlius 1960 m. Tekstas LTR 
3283 (114).

240. Bėda man, bėda man. — Užrašyta Anykščiuose iš Dlugakars- 
kienės. Užrašė V. Karvelis 1925 m. Tekstas LTR 102A (146).

241. Li nksma man š i rdi s  yra.— Užrašyta Reibenių km., Žagarės 
vis., Šiaulių aps., iš Daratos Slančiauskytės. Užrašė M. Slančiauskas apie 1886— 
1894 m. Tekstas LMD I 341 (57).

242. Di e v u l i u i  dėkui ,  bi l e  nut ekėj au.  — Užrašyta Liudvinave, 
Marijampolės aps., iš Magdelenos Insodienės, 54 m. Užrašė V. Insoda 1932 m. 
Tekstas LTR 590 (6).

243. Aš pa r duo s i u  margą vi štą.  — Užrašyta Druskininkų km., 
Merkinės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205 (601).

244. Aš parduos i u baravyką.  — Užrašyta Piliakalnio km., Rodu- 
nės vis., Lydos aps., iš Agotos Baušaitės, 35 m. Užrašė J. Aidulis 1933 m. Teks
tas LMD III 41 (30).

245. Tai barė vyras.  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205 (66).

246. Ir aps i rgo mano vyras.  — Užrašyta Dauguose, Alytaus aps., 
iš Emilijos Kavaliauskienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas n 
melodija LTR 205 (412).

247. Šią nakt e l ę  per naktel ę.  — Užrašyta Kuksų km., Tverečiaus 
apyl., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės. Tekstą užrašė J. Aidulis, me
lodiją— J. Jurga 1934 m. Tekstas ir melodija LTR 707 (45).

248. Pats pragėrė  jautį .  — Užrašyta Liaudiškių km., Šeduvos vis.. 
Panevėžio aps., iš Barboros Grigaliūnienės, 70 m. Užrašė K. Ramanauskas 
1939 m. Tekstas LTR 2023 (85).

249. T ie vyr uka i  ni eko būtų.  — Užrašyta Kvėdarnos apyl., Taura
gės aps., iš J. Petkutės. Užrašė A. Skrickis. Tekstas ir melodija LTR 2585 (19).

250. Pas i gė r ę s  ar i e l kė l ės .  — Užrašyta Lazdininkų km., Darbėnų 
vis., Kretingos aps., iš P. Vazbienės, 75 m. Užrašė S. Girčius 1936 m. Tekstas ir 
melodija LTR 891 (58).

251. Kai aš ėj au pro tą upę.  — Užrašyta Budriškių km., Dusotų 
vis., Zarasų aps., iš Monikos Vasiliauskienės. Užrašė J. Bielionis 1935 m. Teks
tas ir melodija LTR 706 (146).

252. Pasakyki ,  Raulai .  — Spausdinama iš BOD II, CCXLVII nr.
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T A L A U N R S

253. Jus,  berni ukai ,  jūs,  šal bi er i ai .  — Užrašyta Krakėse, Kėdai
nių aps., iš Leokadijos Civilkaitės, 19 m. Užrašė J. Zinkus 1932 m. Tekstas 
LTR 380 (392).

254. Ak, man cūdai ,  ak, man dyvai .  — Užrašyta Pošiūnų km., 
Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Uršulės Kuodytės, 59 m. Užrašė L. Bielinis 
1939 m. Tekstas ir melodija LTR 2098 (140).

255. Aš ž i nau numanau.  — Užrašė B. Tiškevičius. Tekstas LTR 550
(110).

256. Jūs,  berne l i a i ,  jus, ūsori ai .  — Užrašyta Mielaiškampio km., 
A. Panemunės vis., Kauno aps., iš K. Urbanskaitės. Užrašė P. Urbanskas 1938 m 
Tekstas LTR 1705 (59).

257. Jūs,  mergai t ės ,  jūs,  t i ngi nės .  — Užrašyta Mielaiškampio 
km., A. Panemunės vis., Kauno aps., iš K. Urbanskaitės. Užrašė P. Urbanskas 
1938 m. Tekstas LTR 1705 (60).

258. Mano panyt e i  ė. — Užrašė J. Janonis Melaišių km., Biržų vis, 
1912 m. Tekstas LMD I 378 (20).

259. Kol e i  gyvas  gyvens i u.  — Užrašyta Zukliškių km., Dusetų vis., 
Zarasų aps., iš Antano Mažiulio, 52 m. Užrašė A. Mažiulis 1932 m. Tekstas LTR 
70 (1275),

260. Kol e i  gy v o s  gyve ns i m.  — Užrašė Piščikas Kunigiškių km., 
Žemaitkiemio prp., Ukmergės aps., 1912 m. Tekstas LMD I 27 (19).

261. Tai vargel i s ,  tai  bėdel ė.  — Užrašė J. Aidulis Paringio prp., 
Švenčionių aps., 1933 m. Tekstas LMD III 15 (137 ir 138).

262. Aš pas ė j au žal i ą rūtą.  — Užrašyta Norių km., Vaškų vis., 
Biržų aps., iš K. Burkaus, 19 m. Užrašė I. Burkus 1932 m. Tekstas LTR 468 (138).

263. Lamokų sodži uj .  — Užrašyta Lamokų km., Vabalninko vis., Bir
žų aps., iš R. Aukštikalnienės. Užrašė K. Aukštikalnis. Tekstas LTR 3 (43).

264. Ei, bė de l ė  pri e bėdos.  — Užrašė L. Plačiakis Butniūnų km., 
Vaškų vis., Biržų aps., 1932 m. Tekstas LTR 375 (16).

265. Oi Agota,  ar bagota.  — Užrašė J. Pekorius Kaniavos vis., Ly
dos aps., 1934 m. Tekstas LMD III 78 (25a).

266. Tau, sesyte,  nepavydž i u.  — Užrašė J. Aidulis Paringio prp., 
Švenčionių aps., 1933 m. Tekstas LMD III 15 (171).

267. Se pt yni as  myl ėjo.  — Užrašyta 1940 m. Aukštakalniu km., Laz
dijų vis., Seinų aps., iš J. Dambrausko, 19 m. Tekstas LTR 2332 (107).

268. Oi gi  di eve,  kl apat ė l i s .  — Užrašė P. Rimkūnas Kiemėnų km., 
Papilio vis., Biržų aps., 1932 m. Tekstas LTR 358 (513).

269. Jau adve nt a i  arti .  — Užrašyta Slibinų km., Naumiesčio vis., Ša
kių aps., iš J. Kavaliūno, 40 m. Užrašė D. Lapinskaitė 1930 m. Tekstas LTR 
199 (14).

270. Seni  ži li ,  duok tabokos.  — Užrašė M. Davainis-Silvestravi
čius Valkininkų prp., Trakų aps., Vilniaus gub., 1896 m. Tekstas LMD I 89 (4)
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271. Toksai  ponas  gas pador i u s.— Užrašyta Trumpaitėlių km., Jo
niškio vis., Šiaulių aps., iš T. Navickytės. Užrašė M. Slančiauskas 1902 m. Teks
tas LMD I 1009 (94).

272. Gas pador i us  kai p statori us .  — Užrašė Žemaitytė Kalvari
joje 1924 m. Tekstas LTR 111 (112).

273. Domi nykas  vi s  n e dyk a s. — Užrašyta Zarasų aps. 1937 m. 
Tekstas LTR 1418 (970).

274. Ar aš vyro  ne žmona.  — Užrašyta Pakalniškių km., Tverečiaus 
vis., Švenčionių aps., iš Paulės Eitmanavičienės, 49 m. Užrašė P. Bieliauskas 
1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2967 (153).

275. Oi tu, boba ne l aboj  i. — Užrašė M. Davainis-Silvestravičius Ra
seinių aps. 1882 m. Tekstas LMD I 420 (21).

276. Oi, č i uda čiuda.  — Užrašė Radišauskaitė. Tekstas LTR 550 
(101a).

277. Kermoš i un važi avau.  — Užrašyta Buivydų km., Kaltinėnų prp, 
Švenčionių aps., iš L. Ankienės, 63 m. Užrašė K. Maldžiūnas 1934 m. Tekstas 
LMD III 164 (134).

278. Mano t ėvel i s .  — Užrašyta Pakiauliškio km., Šilavoto vis., Mari
jampolės aps., 1932 m. Tekstas LTR 372 (95).

279. Labanore,  kad ne uogos.  — Užrašė Švenčionyse V. Maldžiū
nas 1934 m. Tekstas LMD III 123 (136*).

280. Bul vi ų košės,  rūgš t aus  pi eno. — Užrašė A. Nagaitis Bebir- 
vių km., Šimkaičių vis., Raseinių aps., 1938 m. Tekstas LTR 1648 (60).

281. Kuni g ė l i s  — ponas.  — Užrašė E. Liepaitė Vaškų apyl., Biržų 
aps. Tekstas LTR 504 (57).

282. Dėdė dai l i dė.  — Tekstas LTR 612 (167).
283. Aš pas gė r i au žal i o  vyno.  — Užrašė Tamulevičiūtė Švenčio

nių aps. Tekstas LMD I 647 (11).
284. Sus i muš ė  sus i pešė.  — Užrašyta Vazgėlių km., Dusetų vis., Za

rasų aps., iš Marijonos Malašinskaitės, 57 m. Užrašė E. Malašinskaitė 1936 m. 
Tekstas LTR 1082 (19).

* *

*

285. Padai nuos i u graži ą dainą.  — Užrašyta Vilniuje iš Onos Ser- 
galienės, 73 m., kilusios iš Balsupių km., Keturvalakių vis., Marijampolės aps. 
Tekstą užrašė A. Šergalytė, melodiją — B. Uginčius 1956 m. Tekstas ir melodija 
LTR 2985 (79).

286. O ta i daina,  tai  daina.  — Užrašyta Virbalyje, Vilkaviškio aps., 
iš M. Podolskienės, 60 m. Užrašė O. Podolskaitė 1932 m. Tekstas LTR 402 (3);

287. Kam ta dai na nepat i ko.  — Užrašyta Naujadvaryje, Eišiškių 
prp., Lydos aps., iš K. Levanavičienės. Užrašė B. Sabas 1932 m. Tekstas LTR, 
475 (250).
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288. Pul ki m ant kel ių.  — Užrašyta Lančiūnavos dv., Kėdainių aps., iš 
P. Kriūno. Užrašė J. Kriūnas 1932 m. Tekstas LTR 344 (180).

289. Kopūs t ė l i  sal dž i aus i as .  — Užrašyta Pamolainių vnk., Panevė
žio vis., iš Elzės Valentinavičiūtės, 27 m. Užrašė P. Valentinavičiūtė 1932 m. 
Tekstas LTR 341 (409).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ja pamėgdžiojama litanija.
290. Koz i l e  Kozi l ė l i .  — Užrašyta Ukmergėje iš J. Kačarauskienės, 

60 m. Užrašė P. Valeika 1933 m. Tekstas LTR 397 (276).
291. Kam tie  ratai .  — Užrašyta 1939 m. Rageliuose, Rokiškio vis. ir 

aps., iš Karolinos Gudaitės-Statulevičienės, 85 m. Tekstas LTR 2108 (84).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai esanti elgetų daina.
292. Žmogus  važi avo.  — Užrašyta Utenoje iš J. Stankūno, 56 m. Už

rašė B. Stankūnaitė 1933 m. Tekstas LTR 430 (534).
293. Pas ki nkys i u  kumel i ot ę .  — Užrašyta Krapiškių km., Obelių 

vis., Rokiškio aps., iš U. Skrebienės, 44 m. Užrašė J. Skrebys 1937 m. Tekstas 
LTR 1078 (82).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai elgetų giesmė.
294. Ubags,  ant t i l t o sėdėdams.  — Užrašė M. Untulis Sedos prp. 

1911 m. Tekstas LMD I 674 (7).
295. Švent s  Kazi mi eras .  — Užrašė E. Liepaitė Vaškų apyl., Biržų 

aps. Tekstas LTR 504 (94).
296. Pet ras  ir Povi l as .  — Užrašė M. Slančiauskas Dzingiškių km., 

Krokialaukio vis., Alytaus aps., apie 1911—1912 m. Tekstas LMD I 57 (14).
297. Juozapai  senel i .  — Užrašyta Pamolainių vnk., Panevėžio vis., iš 

Elzės Valentinavičiūtės, 27 m. Užrašė P. Valentinavičiūtė 1932 m. Tekstas LTR 
341 (393).

KARZNRS —ZSTORZNRS DAŽNOS 

DAINOS APIE KARĄ IR KAREIVIO DALIĄ

298. Ko tujei ,  kun i g ė l  i.— Sutartinė trejinė. Spausdinama iš M. Mie
žinio rankraščių. Užrašyta apie 1849 m. Tekstas LMD I 754 (20).

299. Po di dž i os  s unki os  vai ne l ės .  — Užrašyta Pūvočių km., 
Marcinkonių vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 47 m. Tekstą užrašė 
J. Alešiūnaitė, melodiją — J. Jurga 1948 m. Tekstas ir melodija LTR 2595 (21).

300. Augi n t ėvas  sūnel į .  — Spausdinama iš JLD III, 1082 nr.
301. Verkė  t ėvas  ir moči utė .  — Užrašyta Valkininkuose, Eišiškių 

raj., iš Reginos Nastaravičienės, 60 m. Tekstą užrašė A. Jonynas, melodiją — 
J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2785 (22).

302. Anks t ų rytą kėl i au.  — Užrašyta Druskininkų km., Savilionių 
ąpyl., Alytaus raj., iš L. Jauneikienės, 55 m. Užrašė N. Vėlius 1961 m. Teks
tas LTR 3501 (78).
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303. Jau at rašė  man l akštel į .  — Užrašyta Galalaukių km., Tve
rečiaus vis., Švenčionių aps., iš Teklės Umbražiūnaitės. Užrašė P. Bieliauskas 
1934 m. Tekstas LTR 2394 (28).

304. Ke l i as  ke l e l i s ,  pake l ė j  be r ž e l i s .  — Užrašyta Antrųjų 
Alešiškių km., Aukštadvario vis., Trakų aps., iš Kipro Biziulevičiaus, 46 m. Už
rašė S. Biziulevičius 1936 m. Tekstas LTR 733 (439).

305. Oi, ant kalno.  — Užrašyta „Jaunosios gvardijos" kol., Rūdiškių 
apyl., Trakų raj., iš Julijos Staknienės, 58 m. Užrašė E. Karaliūtė 1952 m 
Tekstas LTR 2885 (201).

306. Ant kal ne l i o ,  ant aukš t oj o.  — Užrašyta Skovagalių km., 
Simno vis., Alytaus aps., iš Rožės Ivanauskienės, 54 m. Užrašė A. Andrulionis 
1940 m. Tekstas LTR 2379 (126).

307. Vai,  ant  kal nel i o.  — Užrašyta Nasiškių km., Vilkaviškio aps.. 
iš Dabriliūtės. Užrašė J. Narjauskas apie 1903—1905 m. Tekstas ir melodija 
LTR 3007 (60).

308. Aš v is  v i e ns  kare i vokas .  — Užrašyta Giruliuose, Klaipė 
dos raj., iš Marijos Klingerienės, 78 m. Užrašė E. Mažulienė ir B. Kerbelytė 
1960 m. Tekstas LTR 3426 (21).

309. Per l ygų lauką.  — Užrašyta Panošiškės km., Onuškio vis., Tra
kų aps., iš Ievos Rutkauskienės, 81 m. Užrašė J. Jurga 1939 m. Tekstas ir me
lodija LTR 2087 (26).

310. Už augi no  mane mot i nėl ė .  — Užrašyta Kupiškio apyl. iš 
P. Šinkūnienės. Užrašė A. Vireliūnas. Tekstas LTR 123 (23).

311. Už aug i no .  — Užrašyta Jonikaičių km., Pagėgių raj., iš Anelės Če- 
pukienės, 54 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Varėnos raj. Užrašė N. Vė
lius 1959 m. Tekstas LTR 3258 (78).

312. Kur kukuoj  gegel ė .  — Spausdinama iš JLD I, 266 nr.
313. Vai,  augom augom.  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės 

vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. 
Tekstas ir melodija LTR 205 (100).

314. Ant t ė vu l i o  dvaro.  — Užrašyta Jonikaičių km., Pagėgių raj., 
iš Anelės Čepukienės, 54 m., gyvenusios ir dainas išmokusios Varėnos raj. 
Tekstą užrašė N. Vėlius 1959 m., melodiją—D. Kuzinienė 1960 m. Tekstas ir 
melodija LTR 3258 (213).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD IV, 29 nr.).
315. Pas t ač i au kl ėt e l ę .  — Užrašyta Gudonių km., Seirijų vis., Aly

taus aps., iš Antaninos Bielionienės, 71 m. Tekstą užrašė Z. Slaviūnas 1938 m., 
melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 1651 (55), melodija 
LTR 2842 (79), LTR pi. 55 (2).

316. A nt t ė v e l i o  dvaro.  — Užrašė P. Keras Marcinkonyse 1906 m. 
Tekstas LMD I 553 (10).

317. Oi kar e i v i  kare i vė l i .  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabū 
džio apyl., Šakių raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. Užrašė 
J. Kazlauskas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (123).
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318. Tau, sesute,  pui ki os  gėlės.  — Užrašyta Butiškių km., An
tazavės vis., Zarasų aps., iš Broniaus Vasiliausko, 26 m. Užrašė A. Mažiulis 
1933 m. Tekstas LTR 543 (650).

319. Ul onai  ulonai .  — Užrašyta Mudrių km., Bartininkų vis., Vilka
viškio aps., iš Onos Grigaliauskienės, 72 m. Užrašė J. Auštra 1938 m. Tekstas 
ir melodija LTR 1512 (3).

320. Ant kal no mūrai .  — Užrašyta 1936 m. paties dainininko Adol
fo Barzdos, 27 m., gyv. Vainiūnų km., Dusetų vis., Zarasų aps. Tekstas LTR 
820 (13).

321. Mamyt e  mano,  š i rde l e  mano.  —Užrašyta Papečių km., 
Lazdijų vals., Seinų aps., iš M. Marcinkevičienės. Užrašė A. Marcinkevičiūtė 
1933 m. Tekstas LTR 448* (39).

322. Kam šėre i  ži rgel į .  — Spausdinama iš BMD I, 13 nr.
323. Augo gi r i oj  ąžuol ė l i s .  — Užrašė J. Dugnas Antazavės apyl, 

Zarasų aps., 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1030 (26).

324. Aug i n  t ėvas  sūnel į .  — Užrašyta Naumiesčio apyl. iš Marijo
nos Orintaitės. Užrašė J. Narjauskas apie 1903—1905 m. Tekstas ir melodija 
LTR 3007 (75).

325. Oi, šėr i au šėriau.  — Užrašyta Druskininkų km., Merkinės vis.. 
Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Teks
tas ir melodija LTR 205 (67).

326. Oi, rengė  rengė.  — Užrašyta Raudonikių km., Liškiavos vis, 
Alytaus aps., iš Anelės Grigienės, 86 m. Užrašė E. Šneideris 1931 m. Tekstas 
LTR 374c (3315).

327. Žal i oj  girioj ,  l yg i oj  l ankoj .  — Užrašyta Guobinių km., 
Leipalingio vis., Seinų aps., iš Mortos Padvaiskienės, 65 m. Tekstą užrašė A. Na- 
varackas 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 652 
(144), melodija LTR 2893 (80), LTR pi. 126 (5).

328. Oi tu, varne,  tu, juodasai .  — Užrašyta Dubėnų km., Antne- 
munio vis., Alytaus aps., iš Kostės Mikelionienės, 50 m. Užrašė J. Kavaliauskas 
1932 m. Tekstas LTR 319 (36).

329. Už aukš t ųj ų kal nel i ų.  — Tekstą užrašė ir melodiją padainavo 
1936 m. Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė, gyv. Šeduvoje, šią dainą išmokusi iš mo
tinos Elenos Zaukienės, kilusios iš Mataučiznos km., Obelių vis., Rokiškio aps. 
Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 986 (133), melodija 
LTR 2872 (242), LTR pi. 556 (1).

330. Ant aukš t o  kal nel i o.  — Užrašyta Mokolų km., Šumsku vis., 
Marijampolės aps., iš Marės Kreivėnienės, 87 m. Užrašė V. Šlekys 1934 m. 
Tekstas ir melodija LTR 630 (300).

331. Gai l i l e  rasel io.  — Sutartinė keturinė. Spausdinama iš M. Mieži
nio rankraščių. Tekstas LMD I 7o4 (44).
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332. Oi, l eki a lekia.  — Spausdinama iš ČLD, 258 nr.
333. Li e t uvos  baj orai  ž i rgus  bal nojo.  — Užrašyta Vidgirių 

km., Keturvalakių vis., Vilkaviškio aps., iš Vinco Kazimiersko, 75 m. Tekstą už
rašė Z. Slaviūnas 1938 m. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas 
LTR 1535 (19), melodija LTR 2872 (2), LTR pi. 924 (2).

334. I š j oj o  jojo,  sodauto.  — Sutartinė trejinė. Užrašyta Rakučių 
km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Domicėlės Šlapelienės, 72 m. Užrašė B. Bu- 
račas apie 1934—1935 m. Tekstas LTR 966 (23).

335. Tė ve l i s  senas.  — Užrašyta Ožkabalių km., Bartininkų vis., Vilka
viškio aps., iš Onos Plečkaičiūtės. Užrašė J. Narjauskas apie 1903—1905 m. 
Tekstas ir melodija LTR 3007 (117).

336. Ne bi l e  pi e voj  dobi l as  augo.  — Užrašyta Marijampolėje iš 
Onos Valaitytės. Užrašė B. Mackevičiūtė 1936 m. Tekstas LTR 784 (253).

337. St ovi  ž i r ge l i s  ki eme pabal not as .  — Užrašyta Guobinių 
km., Leipalingio vis., Seinų aps., iš Antosės Balčiūtės, 28 m., ir Marės Balčiū
tės, 26 m. Užrašė A. Navarackas 1935 m. Tekstas LTR 652 (56).

338. Či ul ba č i ul but i s .  — Užrašyta Velykūnų km., Leliūnų vis., Ute
nos aps., iš Jono Strolios. Užrašė J. Strolia 1930 m. Tekstas ir melodija LTR 
31 (78).

339. Per t i l t ą jojau,  nuo ži rgo puol i au.  — Spausdinama iš 
BOD 11, CCLIX nr.

340. Vai tu, ž i rge  žirge.  — Užrašyta Siaurių km., Raguvos vis., Pa
nevėžio aps., iš Siaurienės. Užrašė V. Tučius 1948 m. Tekstas LTR 2720 (28).

341. Anam šone Nemunėl i o.  — Užrašyta Kalvių km., Valkininkų 
apyl., Eišiškių raj., iš Veronikos Staknytės, g. 1928 m. Užrašė P. Bieliauskas 
apie 1949—1955 m. Tekstas ir melodija LTR 3012 (115).

342. Oi jūs,  kv i e t ka i  kvi et kai .  — Užrašyta Lavariškės vnk., 
Aukštadvario vis., Trakų aps., iš Domicėlės Ramaneckienės, 30 m. Užraše 
M. Venzlauskas 1933 m. Tekstas LTR 423 (61).

343. Šėri au ž i r ge l į  per s a v a i t ė l ę .  — Tekstą užrašė ir melodiją 
padainavo 1948 m. pati dainininkė Zuzana Makarevičiūtė, 29 m., gyv. Pane- 
dzingės km., Merkinės vis., Varėnos aps. Melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jur
ga. Tekstas LTR 2628 (19), melodija LTR 2734 (23), LTR pi. 1357 (3).

344. Saul ut ė  tekėj ,  l ape l i a i  mi rgėj .  — Užrašyta Guobinių km., 
Leipalingo vis., Seinų aps., iš Antosės Balčiūtės, 28 m., ir Marės Balčiūtės, 26 m. 
Tekstą užrašė A. Navarackas 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Jurga. 
Tekstas LTR 652 (84), melodija LTR 2664 (8), LTR pi. 114 (5).

345. Pasakyk,  žal i a giruže.  — Užrašyta Totoriškių km., Žaslių vis., 
Kaišiadorių aps., iš Veronikos Savickaitės, 21 m. Užrašė J. Kazlauskas 1946 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2485 (27).
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REKRUTŲ IR CARO KAREIVIŲ DAINOS

346. Ant a kal no put i nė l i s  žydėjo.  — Užrašyta Guobinių km., 
Leipalingio vis., Seinų aps., iš Mortos Padvaiskienės, 65 m. Tekstą užrašė A. Na- 
varackas 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 652 
(147), melodija LTR 2893 (83), LTR pi. 126 (8).

347. Ugdė  paugdė  t ėvas  sūnel į .  — Užrašyta Ginučių km., Kirdei
kių vis., Utenos aps., iš G. Aškinienės, 63 m. Užrašė V. Švogžlytė 1936 m. Teks
tas LTR 767 (211).

348. Dar ne už mi gau — jau pajutau.  — Spausdinama iš J. Šliupo 
rankraščių. Užrašyta 1880 m. Tekstas LMD I 405 (48).

349. O kas š i andi en do diena.  — Užrašyta Mieliūnų km., Alovės 
vis., Alytaus aps., iš Felicijos Matačinskaitės ir Marcelės Baranauskaitės. Užrašė 
T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205 (525).

350. Ąž uo l ė l i o  šakos  l inko.  — Užrašyta Stankiškių km., Švėkšnos 
vis., Tauragės aps., iš Barboros Lamsargytės-Girčienės. Užrašė S. Girčius 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 728 (21).

351. Sausų medži ų šakos  l inko.  — Užrašyta Butniūnų km., Vaš
kų vis., Biržų aps., iš P. Plačiakio, 20 m. Užrašė L. Plačiakis 1932 m. Tekstas 
LTR 324 (101).

352. Mes v i s i  š i andi e  ž a l i oj e  l ankoj .  — Užrašyta Plungėje iš 
Jono Puplauskio, 51 m. Užrašė D. Andrulis 1929 m. Tekstas ir melodija LTR 
2505 (26).

353. Vakar  d i e ne l ę  v a i k š č i o j a u  lankoj .  — Užrašyta Paverk- 
nių km., Jiezno vis., Alytaus aps., iš P. Zavistanavičiūtės-Ginkienės. Tekstą už
rašė S. Juodeikaitė 1937 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Teks
tas LTR 1218 (30), melodija LTR 2892 (96), LTR pi. 706 (6).

354. Ir i š varė  rekrut ėl i us .  — Užrašyta Žagariu km., Kučiūnų vis., 
Seinų aps., iš Ievos Paciukonienės, 60 m. Užrašė A. Andrulionis 1940 m. Tekstas 
LTR 2379 (44).

355. Mūsų ponai  su šal t yš i ai s .  — Užrašyta Kudonių km., Žiežma
rių vis., Trakų aps., iš Kotrynos Kačkauskaitės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 443 (357).

356. Oi tu, žal i as  ąžuol ė l i .  — Užrašyta Seinuose iš Teresės Matu- 
zevičienės. Užrašė P. Bieliauskas 1940 m. Tekstas ir melodija LTR 2395 (15**).

357. Ne dė l i o s  rytel į .  — Užrašyta Perlojoje, Alytaus aps., iš Petrės 
Stoškiūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir melodija LTR 
205 (839).

358. Ši mtą kartų art oj ė l i ui .  — Užrašyta Dauguose, Alytaus aps. 
iš Emilijos Kavaliauskienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir me
lodija LTR 205 (406).

359. Ul i oki m,  brol i ukai .  — Užrašyta Šeduikiškės vnk., Daugailių 
prp., Utenos aps., iš Liongino Zagorskio, 62 m. Užrašė P. Bieliauskas 1940 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2395 (35).
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360. O kur mūsų t ėvynėl ė .  — Užrašyta Panevėžyje iš Vladislavos 
Srėbalienės, 40 m. Užrašė A. Klimašauskaitė 1947 m. Tekstas LTR 2510 (3).

361. Penkt ų met ų pi emenėl i s .  — Užrašyta Druskininkų km., Mer 
kinės vis., Alytaus aps., iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė T. Brazys apie 1918— 
1919 m. Tekstas ir melodija LTR 205 (674).

DAINOS APIE KARUS SU NAPOLEONU

362. Prancūzas  mandras.  —Spausdinama iš BOD II, CCLXIV nr. 
Dainoje minimas Bernas — Napoleono armijos karininkas.
363. V ai l azdynai ,  l az dynai  žal i asi s .  — Užrašyta Kudirkos 

Naumiestyje, Šakių aps., iš Petronėlės Tupčiauskaitės, 70 m. Tekstą užrašė
I. Matusevičiūtė 1935 m., melodiją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Teks
tas LTR 689 (75), melodija LTR 2520 (116), LTR pi. 223 (1).

364. Prašė mane Bonapartas .  — Užrašė J. Pakalniškis Klaipėdos 
krašte. Tekstas LMD I 436 (5).

365. Augi n t ėvas  du sūnel i u,  du sūnel i u.  — Užrašyta Nau
miesčio apyl., Šakių aps., iš Onos Laurinaitienės. Užrašė J. Bendorius 1933 m. 
Tekstas ir melodija LTR 404 (200).

366. Trej i  ga i de l i a i  gi edojo.  — Spausdinama iš BAB, p. 43.
367. Kol e i  buvau mažas.  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio 

apyl., Šakių raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. Užrašė
J. Kazlauskas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (126).

368. Oi, e i s i m ei sim.  — Spausdinama iš BMD II, 22 nr.

1794, 1831 IR 1863 METŲ SUKILIMŲ DAINOS

369. Vi l ni uj  buvo žal i as  bromas.  — Užrašyta Paverknių km., 
Jiezno vis., Alytaus aps., iš P. Zavistanavičiūtės-Ginkienės. Tekstą užrašė 
S. Juodeikaitė 1937 m., melodiją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas 
LTR 1218 (40), melodija LTR 2944 (5), LTR pi. 707 (10).

370. Užgyd ga i dž i a i  pusėj  nakt i es .  — Užrašė P. Šaulys Pa- 
piaunio km., Švėkšnos vis., Tauragės aps., 1918 m. Tekstas LTR 502 (23).

371. Gydo ga i dž i a i  vi dur  nakt i es .  — Užrašyta 1934 m. 2uk- 
liškių km., Dusetų vis., Zarasų aps. Tekstas LTR 70 (3561).

372. Kad Kos c i uš ka  joj o.— Užrašyta Viešučių km., Žagarės vis., iš 
Jokūbo Kačiuškos, 69 m. Užrašė J. Marcinkus 1938 m. Tekstas LTR 1508 (89).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ši daina buvusi labai plačiai dainuo
jama prieš 50—60 m.
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DAINOS APIE KARUS SU TURKAIS

373. Oi, varė varė.  — Užrašyta Kudirkos Naumiestyje, Šakių aps., iš 
Petronėlės Tupčiauskaitės, 70 m. Tekstą užrašė I. Matusevičiūtė 1935 m., melo 
diją iš plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 689 (49), melodija LT R 
2842 (137), LTR pi. 214 (1).

374. Mano t ėvužė l i o .  — Spausdinama iš JLD I, 1144 nr.
375. O kai aš augau v i e nas  b r o l e l i  s. — Užrašė V. Buragytė 

Skriaudžių prp., Marijampolės aps., 1913 m. Tekstas LMD I 362 (2).
376. Dėkui  t ė vui  ir mot i na i . — Užrašyta Dauguose, Alytaus aps., 

iš Emilijos Kavaliauskienės. Užrašė T. Brazys apie 1918—1919 m. Tekstas ir me
lodija LTR 205 (399).

377. Už bl ūdi j o  j aunas  kazokėl i s .  — Užrašyta Senadvaryje, Vy- 
džių vis., Braslavo aps., iš Prano Česūnos, 44 m., kilusio iš Erzveto km., Tvere- 
-čiaus vis., Švenčionių aps. Užrašė L. Bielinis 1939 m. Tekstas ir melodija LTR 
2098 (72).

DAINOS APIE RUSIJOS—JAPONIJOS KARĄ

378. Kam tu sprogst i ,  ąžuol ė l i .  — Užrašyta Girežerio km., Va
rėnos vis., iš Marės Veličkienės, 30 m. Užrašė J. Bielionis 1934 m. Tekstas ir 
melodija LTR 638 (48).

379. Sproki  sprok i, ąžuol ė l i .  — Užrašyta Marijampolėje iš Mag
dės Asipauskienės, 48 m. Užrašė D. Slekytė 1938 m. Tekstas LTR 2291 (655).

Ši daina yra išspausdinta K. Stikliaus-Stiklelio poezijos rinkinėlyje „Pava
sario dienužėlė" (1906 m.), nors jos variantų užrašymų tautosakos rankraštyne 
yra nuo 1894 m.

380. Nuo Bandž i ūr i j os  šal el ės .  — Užrašyta Duoniūnų km., Ku
piškio vis., iš Julijos Kumbrevičiūtės-Baltuškienės, 47 m. Užrašė V. Beleckaitė 
1939 m. Tekstas LTR 2293 (208).

Bandžiūrija — tai liaudyje iškreiptas Mandžiūrijos krašto pavadinimas.
381. I š š aukė  brol ius.  — Užrašyta Vitsodyje, Šaukėnų vis., Šiaulių 

p̂s., iš Mečislovo Virmausko, 39 m. Tekstą užrašė P. Mockaitis 1936 m., melo
diją iš plokštelės iššifravo B. Uginčius. Tekstas LTR 943 (23), melodija LTR 
2927 (42), LTR pi. 524 (6).

PIRMOJO PASAULINIO KARO DAINOS

382. Ke t ur i o l kt a i s  metai s .  — Užrašyta Janonių km., Musninkų 
vis., Ukmergės aps., iš Juozo Ambrazevičiaus, 17 m. Užrašė J. Bielionis 1946 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2526 (52).

383. Per žal i ą girelę.  — Užrašyta Veršių km., Leipalingio vis., Laz
dijų aps., iš Pranės Zautrienės, 80 m. Užrašė E. Alesiūtė 1948 m. Tekstas LTR 
2651 (47).

384. Trūkst a žodži ų apsakyt i .  — Užrašė S. Jakubauskas 1925 m. 
Tekstas LTR 570 (1).
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385. O mes,  l i e t uvi ai ,  nepas t ebė j om.  — Užrašyta ,,Saulės" kol., 
Linkuvos raj., iš Kazimiero Rūko, 50 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melodiją — 
B. Uginčius 1951 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedi
cijos metu. Tekstas LTR 2838 (203), melodija LTR 2838* (186).

386. Šį met  rožė e r š kė t i nė  pas mus pražydėj o.  — Užrašyta 
Marijampolės apyl. iš Snarskiehės. Užrašė Dūdorius 1932 m. Tekstas LTR 
307 (39).

387. Brol i ai  l i e t uvi ai ,  ant mūsų nepyki t .  — Užrašė B. Saba
lytė Trinkuškių km., Vajasiškio prp., 1920 m. Tekstas LTR 256 (1).

388. Jūs,  l i e t uv i a i  brol i ai .  — Užrašyta 1938 m. fašistiniame Kauno 
kalėjime. Spausdinama iš LTRn, p. 437.

389. At ė j o  v o k i e t i s  per mūsų laukus.  — Užrašyta Kuršių km, 
Eišiškių raj., iš Karolinos Verseckienės, 50 m. Užrašė A. Šironas 1960 m. Teks
tas LTR 3268 (47).

390. At ė j o  germanai .  — Užrašyta Puvočių km., Marcinkonių vis., 
Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 47 m. Užrašė Z. Slaviūnas 1948 m. Teks
tas LTR 2595 (27).

Ši daina buvo populiari kaizerinės okupacijos metais (1915—1918), tačiau 
ji buvo dainuojama ir Didžiojo Tėvynės karo laikotarpiu. Dainininkė pastebi, 
kad ją dainuodavo visi, net vaikai, nes visi nekentė vokiečių fašistų. Visaip 
keikdavo Hitlerį, pavyzdžiui: „Kad jis vandeny stovėtų sulig kaklo ir iš troš
kulio mirtų!", nes buvo už ką jis keikti.

391. Nauj i  s ve č i a i  jau pas mumis.  — Užrašyta Kazokų km., 
Pakruojo raj., iš Apolonijos Gaigalienės, 54 m. Tekstą užrašė O. Šuopytė, me
lodiją— B. Uginčius 1956 m. Tekstas ir melodija LTR 2992 (20).

392. Smūt na yra mūsų širdis.  — Užrašyta Mickiškių km., Kuršė
nų raj., iš Ievos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m. Tekstą užrašė K. Grigas, 
melodiją — B. Uginčius 1955 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tuto tautosakinės ekspedicjos metu. Tekstas ir melodija LTR 2938 (136).

KOVŲ DĖL VILNIAUS DAINOS

393. Kelki s ,  bernel i ,  ankst i  rytel į .  — Užrašyta Antkalniškių 
km., Jurbarko vis., Raseinių aps., iš Petrės Puišytės, 16 m. Užrašė K. Bajerčius 
1933 m. Tekstas LTR 190 (1223).

394. Narsus  mūsų vadas.  — Užrašyta Pamolainių vnk., Panevėžio 
vis. ir aps., iš Elzės Valentinavičiūtės, 27 m. Užrašė P. Valentinavičiūtė 1932 m. 
Tekstas LTR 341 (319).

395. V ai ž i rge ži rgel i .  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio apyl., 
Naumiesčio raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 50 m. Užrašė 
J. Kazlauskas 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 3175 (23).

Pastaboje dainininkė nurodo, kad tai „vyrų daina".
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S O C I A L I N I O  P R O T E S T O  D A I N O S

396. Baj orė l i  bajorėl i .  — Sutartinė trejinė. Spausdinama iš M. Mie
žinio rankraščių. Užrašyta apie 1849 m. Tekstas LMD I 754 (81.

397. Baj orė l i o  klėt i s .  — Sutartinė trejinė. Spausdinama iš M. Mieži
nio rankraščių. Užrašyta apie 1849 m. Tekstas LMD I 754 (9).

398. Sė j os  panos,  dobi l i o.  — Sutartinė trejinė. Spausdinama iš 
M. Miežinio rankraščių. Užrašyta apie 1849 m. Tekstas LMD I 754 (16).

399. Ki eno ga i de l i a i  margi .  — Užrašyta Blauzdžiūnų km., Kriukų 
vis., Šiaulių aps., iš Marijonos Ambrozaitienės, 70 m. Užrašė D. Andrulis 
1931 m. Tekstas ir melodija LTR 2481* (69).

400. I š važ i au t ėvel i s .  — Užrašyta Leipalingyje, Lazdijų aps., iš Eu
genijos Tumasonienės, 58 m. Užrašė M. Tumasonytė 1949 m. Tekstas ir me
lodija LTR 2728 (48).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD I, 3 nr.).
401. Kas ten buvo,  kas dejavo.  — Užrašyta Anykščiuose, Utenos 

aps., iš Elenos Vilnonytės, 20 m. Užrašė S. Puodžiūnas 1935 m. Tekstas ir me
lodija LTR 637 (57).

Analogiška daina yra latvių tautosakoje. Lietuvoje ji taip pat plačiai su
tinkama.

402. Va r g e l y  buvau.  — Užrašyta „Dotnuvėlės" kol., Radviliškio raj , 
iš Antano Bomio, 50 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melodiją — J. Jurga 
1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2783 (33).

403. Ėjau ka l ne l i a i  s.— Užrašyta Žemaitijoje 1919 m. Tekstas LTR 
2163 (13).

404. Kukū kukū.  — Užrašyta Anykščiuose iš Uršulės Striupaitės, 70 m. 
Užrašė J. Dovydaitis 1935 m. Tekstas LTR 659 (4).

405. Gerki t  apl i nkui .  — Užrašyta Santakos km., Kalvarijos vis., Ma
rijampolės aps., iš Magdelenos Kubiliūtės-Radzevičienės, 65 m. Užrašė E. Mar- 
tinkaitytė 1937 m. Tekstas LTR 1232 (21).

406. Gerki t  apl i nkui .  — Spausdinama iš P. Markūzos rinkinio, suda
ryto Suvalkų gubernijoje 1912 m. Tekstas LMD I 16 (135).

407. Gerki t  po visą,  l e i s ki t  apl i nkui .  — Užrašė Mačiulis Dar
sūniškyje, Vilniaus gub., 1912 m. Tekstas LMD I 366 (3).

408. Ei, š į ryt  š į ryt  tai p anks t i  kėl i aus .  — Užrašyta Lazdijuo
se, Seinų aps., iš Jono Šibanio, 72 m. Užrašė D. Prūsakas 1933 m. Tekstas LTR 
448* (̂ 28).

409. Vi s as  mi škas  i ši apavo.  — Užrašyta Nočiūnų km., Šimonių 
vis., Panevėžio aps. Tekstas LMD I 148 (99).

410. Ak tu, di eve  vi s agal i s .  — Užrašyta Šliužų km., Kaltinėnų 
vis., Tauragės aps., iš Onos Ivanauskaitės, 62 m. Užrašė A. Brazdeikis 1940 m. 
Tekstas LTR 2271 (62).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad Ulmerio dvaro (buv. Kaltinėnų vis., 
Tauragės aps.) ponai Volmeriai buvę labai žiaurūs apylinkės žmonėms, kurie 
turėję jiems eiti baudžiavą arba vėliau pas juos tarnauti. Apie Volmerius yra
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sudėta nemaža pasakų ir dainų, kuriose vaizduojama jų padarytos žmonėms 
skriaudos.

411. Aš esu s i ra t ėl ė.—Užrašyta Demeniškių km., Seirijų vis., Aly
taus aps., iš Ievos Andrulionienės, 65 m. Užrašė A. Andrulionis 1940 m. Teks
tas LTR 2379 (93).

Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (ŠLD I, 16 nr.).
412. Aš esmi  s i ratėl ė.  — Užrašyta Mizarų km., Leipalingio vis., Aly

taus aps., iš Onos Jurkonienės, 73 m. Užrašė P. Subačius 1940 m. Tekstas LTR 
2296 (1).

413. Kukau gegut ė l ė .  — Užrašyta Miciškių km., Kuršėnų raj., iš Ie 
vos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., kilusios iš Jiezno raj. Tekstą užrašė
K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 1955 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2938 (112).

414. Oi, e i s i m ei sim.  — Užrašyta Jaučiūnų km., Mičiurino vardo 
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 2838* (78).

415. Kai aš ėj au per kl uonel į .  — Spausdinama iš NS, 1377 nr.
416. Ant s uo l e l i o  plakė.  —Užrašyta Šeduvoje, Panevėžio aps., iš 

Emilijos Zaukaitės-Kuzavinienės, 33 m. Tekstą užrašė Z. Slaviūnas, melodiją iš 
plokštelės iššifravo J. Čiurlionytė. Tekstas LTR 986 (185), melodija LTR 
2892 (95), LTR pi. 561 (6).

Pastaboje nurodoma, jog tai daina iš baudžiavos laikų.
417. Oi mot uš e  mot ušėl e .  — Spausdinama iš S. Daukanto rankraš 

čių. Tekstas LMD I 422* (7).
418. Lei ski s,  saul e  saul užėl e .  — Spausdinama iš JLD II, 838 nr.
419. Oi di evul i au,  ką darysi u.  — Užrašyta Taurakių km., Gruz

džių vis., Šiaulių aps., iš Juozo Stulgio, 80 m. Užrašė I. Skorupskas 1911 m. 
Tekstas LMD I 445 (105).

420. Ne bi j au pono.  — Užrašė P. Semokas Lazdūnų prp., Valožno aps.. 
1934 m. Tekstas LMD III 91* (1").

421. Saul ė  užusėdo.  — Sutartinė dvejine. Spausdinama iš NS, 
1375 nr.

422. At e i na  ponas.  — Sutartinė dvejine. Spausdinama iš NS, 1376 nr.
423. Saul e l ė  sėdo,  mėnuo užtekėj o.  — Sutartinė dvejine. Užra

šyta Biržuose iš Banės Kregždienės, 64 m. Užrašė A. Niemis 1910 m. Tekstas 
LTR 626* (941).

424. Gi e doč i a  — nemoku.  — Užrašė M. Sližaitė Desiokiškėse, Anykš
čių apylinkėse, XIX a. pabaigoje. Tekstas LMD I 644 (9).

Pastaboje prie dainos nurodoma, jog tai baudžiavos laikų daina.
425. Vakar  pas poną.  — Užrašyta Paliesiuje, Mielagėnų prp., Šven

čionių aps., iš Girdziušienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 
1934 m. Tekstas ir melodija LTR 863 (157).

426. Per l yg i us  l aukus.  — Užrašyta Degučiuose, Zarasų aps., iš J. Po- 
šio, 94 m. Užrašė A. Urbonas 1939 m. Tekstas LTR 2088 (236).
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427. Oi č yz na  naša.  — Užrašyta Vainiūnų km., Dusetų vis., Zara
sų aps., iš Antano Barzdos, 80 m. Užrašė A. Mažiulis 1931 m. Tekstas LTR 
70 (3547).

428. Oi č yz na  naša.  — Užrašyta Vainiūnų km., Dusetų vis., Zara
sų aps., iš Antano Barzdos, 77 m. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. Tekstas LTR 
9b (279).

429. Šoki nė j a  vel ni as .  — Užrašyta Zukliškių km., Dusetų prp., Za
rasų aps., iš Antano Mažiulio, 51 m. Užrašė A. Mažiulis 1930 m. Tekstas 
LTR 70 (289).

430. Mes ne ga l i m api pi eš t i .  — Užrašė J. Palukaitis Skindeliškės 
(Spraulių) km., Pilviškių prp., Suvalkų gub., 1905 m. Tekstas LMD I 389 (55).

431. Oi, kas d o čėsai .  — Užrašyta Gabrilavos vnk., Gudžiūnų vis., 
Kėdainių aps., iš J. Juodžiaus, 85 m. Užrašė A. Urbonas 1926 m. Tekstas LTR 
898 (97).

432. Bl i nda buvo razbai ni nkas .  — Užrašyta Kazlų Rūdoje, Mari
jampolės aps., iš Marės Balčiūnienės. Užrašė K. Merkevičius. Tekstas LTR 
270 (951).

433. Oi mes,  brol i a i  brol i ukai .  — Užrašė Z. Banevičius Gražio- 
nių km., Radviliškio vis., 1938 m. Tekstas LTR 1447 (5).

Prie kitų šios dainos variantų esančiose pastabose nurodoma, kad čia ap
dainuojamas „svieto lygintojo" Ruginio būrys.

434. Ve l n i a s  nešė  maišą.  —Užrašyta iš Juozo Mažeikos, 37 m., 
gyv. „Lenino keliu" kol., Rokiškio raj., ir Antano Bomio, 50 m., gyv. „Dot- 
nuvėlės" kol., Radviliškio raj. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melodiją — J. Jurga 
1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2783 (43).

Dainininkai nurodo, jog ši daina buvo dainuojama 1941 m., vykdant ta
rybinę žemės reformą.

435. Sėdi  ponai  krėsl e.  — Užrašyta Gasinėnų dv., Joniškio vis., 
Utenos aps., iš 50 m. dvaro piemens. Užrašė E. Danilevičius 1936 m. Tekstas 
LTR 2897 (56).

436. Li ūdži u aš vi enas .  — Užrašyta iš Antano Bomio, 50 m., gyv. 
„Dotnuvėlės" kol., Radviliškio raj. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Tekstas LTR 
2783 (44).

Dainininkas pastebi, kad daina buvo dainuojama samdinių buržuazijos 
valdymo laikais.

437. Čerš ka žv i r bl i s  ant  bažnyči os .  — Užrašyta „Saulės" 
kol., Linkuvos raj., iš Jono Skverecko, 30 m. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. 
Tekstas LTR 2895 (44).

438. Kuni gė l i ams  — pamoks l ą  sakyt i .  — Užrašyta Kudrėniškio 
km., Linkuvos vis., Šiaulių aps., iš Uršulės Kiekšienės. Užrašė J. Kiekšė 
1932 m. Tekstas LTR 468 (109).

439. Dar kuni g ė l i s  neat kal ėdoj o .  — Užrašyta Puskelnių km., 
Gižų vis., Vilkaviškio aps., iš Marijos Vaišnorienės, 74 m. Užrašė Z. Urbana
vičiūtė 1937 m. Tekstas LTR 1266 (212).
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440. Kuni gė l i a i  t anki a i  sako.  —Užrašė A. Kriauza 1941 m. 
Tekstas LTR 2431 (139).

Užrašytojas nurodo, kad ši daina buvo dainuojama Ažubalių km., Skapiš
kio vis., Rokiškio aps., 1918—1930 m.

REVOLZUCZNRS DAŽNOS 

1905—1907 m. REVOLIUCIJOS DAINOS

441. Ženki  m, draugai ,  mes į kovą.  — Užrašė G. Šinkoriukas 
1927 m. Tekstas LTR 807 (1262).

Ši daina yra L. Radino eilėraščio „Drąsiai, draugai, koja kojon" sekimas. 
Pirmą kartą lietuvių kalba ji buvo išspausdinta 1905 m. (J. Baltrušaičio-Mėme- 
lės vertimas), vėliau perspausdinama įvairiuose revoliucinių dainų rinkiniuose. 
Liaudyje ji plito keliais variantais: „Ženkim, draugai, gi mes drąsiai", „Žen- 
kim, draugai, koja kojon" ir kt.

442. Baime,  nes paus k mums krūt i nės .  — Užrašyta Žiūronų 
km., Radviliškio raj., iš A. Povyliaus, 80 m. Tekstą užrašė Z. Jasiukevičiūtė. 
melodiją — P. Černiauskaitė 1959 m. Tekstas ir melodija LTR 3442 (29).

Tai M. Michailovo dainos „Drąsiai, draugai" (1861) vertimas, paplitęs 
lietuvių liaudyje nuo XIX a. pabaigos.

Prie dainos pridėtuose pateikėjo A. Povyliaus atsiminimuose sakoma, kad 
1905 m. revoliucijos metu ją Šiauliuose dainavo V. Mickevičiaus-Kapsuko 
vadovaujami darbininkai, eidami vaduoti iš kalėjimo įkalinto kovos draugo.

443. Brol iai ,  sukruski m,  gi nkl ą  į ranką.  — Užrašyta Kepa- 
lių km., Joniškio raj., iš Teofilio Vitkaus, 50 m. Užrašė B. Uginčius 1951 m. 
LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. Tekstas 
ir melodija LTR 2838* (71).

Pastaboje nurodoma, kad tai 1905—1907 m. revoliucijos daina. Tai lenkų 
revoliucinės dainos „Ant barikadų" sekimas, lietuvių kalba pirmą kartą iš
spausdintas 1907 m. Dainą harmonizavo J. Švedas (DDKK, 4 nr.).

444. Suki l ki  m, vargdi eni ai ,  už l ai svę.  — Užrašyta Aukšta
kalniu km., Lazdijų vis., Seinų aps., iš Vinco Mikalonio. Užrašė J. Mikalonis 
1942 m. Tekstas LTR 2440 (20).

Šią dainą yra harmonizavęs A. Budriūnas (DDKK, 6 nr.).
445. Kas auksą žemėj  randa.  — Užrašyta Kėdainių aps. iš Olgos 

Juškienės, 54 m. Užrašė E. Veberaitė 1932 m. Tekstas LTR 426 (260).
Tai populiari revoliucinė lenkų darbininkų daina. 1904 m. į lietuvių k. ją 

išvertė J. Baltrušaitis-Mėmelė. Ji įėjo į daugelį revoliucinių dainų rinkinėlių. 
Daina ikitarybiniais ir tarybiniais laikais užrašyta įvairiose Lietuvos vietose 
skirtingais variantais.

446. Maž ką va l gę  ir negėrę.  — Užrašyta Ragožių km., Sintau
tų vis., Šakių aps., iš O. Dėdinienės. Užrašė Dėdinas 1927 m. Tekstas LTR 
28 (311).
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Tai lenkų revoliucinė daina, J. Baltrušaičio-Mėmelės išversta { lietuvių kalbą 
ir išspausdinta ,,Revoliucijos dainų" leidinėlyje (1905). Vėliau ji daug kartų 
perspausdinta kituose revoliucinių dainų rinkinėliuose. Fašistinės diktatūros 
metais ji buvo pritaikyta naujoms sąlygoms. 1938 m. ją dainavo Kauno kalėji
me politiniai kaliniai.

447. Daug žuvo mūs brol i ų už l a i s vę  kovoj .  — Užrašyta 
Kupiškyje iš Kostės Jugulienės, 53 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — 
B. Uginčius 1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspe
dicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2884 (95).

Daina yra V. Archangelskio eilėraščio „Laidotuvių maršas" (1900) sekimas, 
išspausdintas jau pirmame lietuvių revoliucinių dainų rinkinėlyje „Pirmyn" 
(1902). Šią dainą mini V. Mickevičius-Kapsukas (žr. „Naujoji gadynė", 1906, 
31 nr., ir „Caro kalėjimuose", 1929, p. 34—35 ir 55). Lietuvoje ji buvo plačiai 
dainuojama 1905—1907 m. revoliucijos laikotarpiu ir reakcijos siautėjimo me
tais, 1917—1919 m. kovų dėl Tarybų valdžios periodu ir buržuazijos valdymo 
laikais. Žinomi keli dainos variantai (žr. dainą 448 nr.).

448. Kovoj  jūs pražuvot e ,  mi e l i  draugai .  — Užrašė A. Ka- 
zanavičienė. Tekstas LTR 3071 (155) (žr. dainos 447 nr. paaiškinimą).

449. Ne l i auki m kaupt i s  į vi enybę .  — Užrašyta Vilniuje iš Ve
ronikos Petrulienės, 81 m., visą laiką gyvenusios Didžprūdžių km., Kupiš
kio vis., Panevėžio aps. Užrašė J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 
2579 (15).

Tai S. Petrulio-Gylio dainos „Lietuvos darbininkams", pirmą kartą išspaus
dintos revoliucinių dainų rinkinėlyje „Pirmyn" (1902), variantas.

Dainininkės pastaboje nurodoma, kad tai esanti 1905 m. revoliucijos dai
na, dainuota Kupiškio apyl.

Šią dainą harmonizavo J. Švedas (DDKK, 12 nr.)
450. Kelki s,  darbi ni nke.  — Užrašyta Biržuose iš J. Gerulio, 80 m. 

Užrašė K. Grigas 1960 m. Tekstas LTR 3277 (1).
Užrašytojo pastaboje nurodoma, kad J. Gerulis šią dainą išmokęs 1905 m. 

Šlepščių km., Biržų aps., iš vieno šios apylinkės revoliucionieriaus.
451. Nel auki t e ,  brol i ai ,  kad kas jums padėtų.  — Užrašyta 

Kepalių km., Joniškio raj., iš Teofilio Vitkaus, 50 m. Užrašė B. Uginčius 
1951 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. 
Tekstas LTR 2838* (72).

Tai Jovaro eilėraščio „Sukeikime kovą", virtusio daina, variantas.
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai 1905 m. revoliucijos daina.
452. Pas akyk tu man, myl i mas  krašte.  — Užrašyta Vilniuje 

iš Apolonijos Gaigalienės, 54 m., kilusios iš Šiaulių raj. Tekstą užrašė O. Šuo- 
pytė, melodiją — B. Uginčius 1956 m. Tekstas ir melodija LTR 2992 (1).

Tai virtęs daina M. Šikšnio eilėraštis „Giesmė", parašytas, laisvai sekant 
N. Nekrasovo „Apmąstymų prie paradinių durų" pabaiga.

Pateikėja šią dainą išmoko iš savo vyro, 1905 m. revoliucijos dalyvio.
453. Pas kut i nį  jau kartą š i andi eną.  — Užrašyta Vilniuje iš 

Veronikos Petrulienės, 81 m., visą laiką gyvenusios Didžprūdžių km., Kupiš
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kio vis., Panevėžio aps. Užrašė J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas ir melodija 
LTR 2579 (13).

Dainininkės pastaba: „Šią dainą dainuodavo per 1905 m. revoliuciją ir po 
jos. Už šitokias dainas žmones kišo į kalėjimus".

Šią dainą harmonizavo J. Švedas (DDKK, 10 nr.)
454. Saul ė  teka,  saul ė  l ei dži as .  — Užrašyta Vilniuje iš Apolo

nijos Gaigalienės, 54 m., kilusios iš Šiaulių raj. Tekstą užrašė O. Šuopytė, me
lodiją— B. Uginčius 1956 m. Tekstas ir melodija LTR 2992 (3).

Tai M. Gorkio eilėraščio iš pjesės ,,Dugne" variantas, tapęs Lietuvoje re
voliucine daina. Ši daina turi daugelį lietuviškų perdirbinių ir variantų, dažnai 
žymiai ilgesnių už originalą.

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad šią dainą pateikėja išmoko iš savo 
vyro, 1905 m. revoliucijos dalyvio.

455. Sėj au rūtą, s ėj au mėtą.  — Užrašyta Mickiškių km., Kuršė
nų raj., iš Ievos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., gyvenusios ir dainas išmo
kusios Jiezno raj. Užrašė K. Grigas 1955 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas LTR 2938 (109).

Kaip nurodo dainininkė, ši daina buvo dainuojama pagal šokio „Noriu 
miego" melodiją.

456. Caras i š s i gandęs .  — Užrašyta iš J. Banionio, buvusio Kauno 
„Varpo" spaustuvės darbininko. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melodiją — B. Ugin
čius 1952 m. Tekstas ir melodija LTR 2885 (393).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai 1905—1907 m. revoliucijos daina.
457. Caras sėd ant  sosto.  — Užrašyta Vilkaviškyje iš Marijonos 

Žemaitienės. Tekstą užrašė J. Žemaitis 1938 m., melodiją iš plokštelės iššifra
vo J. Jurga. Tekstas LTR 1510 (43), melodija LTR 2827 (11), LTR pi. 976 (2).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama 1905—1907 m. 
revoliucijos metu.

458. Li uos ybe  švent oj i .  — Užrašyta Vilniuje iš Apolonijos Gaiga
lienės, 54 m., kilusios iš Šiaulių raj. Tekstą užrašė O. Šuopytė, melodiją — 
B. Uginčius 1956 m. Tekstas ir melodija LTR 2992 (4).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad šią dainą dainininkė išmoko iš savo 
vyro, 1905—1907 m. revoliucijos dalyvio.

1917—1919 m. KOVŲ DĖL TARYBŲ VALDŽIOS DAINOS

459. Štai  ir at e i na kai ze r i s  prūsų.  — Užrašyta J. Janonio var
do kol., Šakių raj., iš Antano Ledo, 52 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melodi
ją— J. Gylys 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2783 (20).

Dainininkas nurodo, kad ši daina buvo dainuojama 1918 m., kaizerinės 
okupacijos laikais, Laukiniškių km., Jankų vis., Šakių aps.

460. Žiba ž va i gž dė s  ant kal ni eri ų.  — Užrašyta J. Janonio 
vardo kol., Šakių raj., iš Antano Ledo, 52 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melo
diją— J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2783 (23).

Dainininkas nurodo, kad ši daina buvusi dainuojama slaptai 1919 m.
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461. Nors  daug i š š audė  apl i nk mus. — Užrašyta Kupiškyje 
iš Kostės Jugulienės, 53 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 
1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu 
Tekstas ir melodija LTR 2884 (75).

Dainininkės pastaba: „Jaunimas dainuodavo 1914—1919 m."
462. O jūs, ponai  nevi donai .  — Užrašyta Kretingoje iš Povilo 

Pakučinskio, 65 m. Užrašė A. Skrickis 1949 m. Tekstas ir melodija LTR 
2776 (13).

Pastaboje nurodoma, kad dainininkas šią dainą išmokęs 1918 m. iš grafo 
Tiškevičiaus kumečių, kurie ją dainuodavę slapta.

463. St i pri a tvora užs i t vėrę .  — Užrašyta Užpaliuose, Utenos 
aps., iš Emilijos Didžiokaitės, 53 m. Užrašė B. Dilytė 1948 m. Tekstas LTR 
2718 (13).

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad tai darbininkų daina, dainuota 
1918 metais.

KOVOS PRIEŠ BURŽUAZIJOS DIKTATŪRĄ DAINOS

464. Ar ž i nai  tą s uvar gus i ą  šalį .  — Užrašyta Girvalakių km, 
Kupiškio vis., iš Varkalienės, 63 m. Užrašė V. Varkalys 1949 m. Tekstas LTR 
2738 (6).

Pastaboje prie dainos sakoma: „Ši daina buvo dainuojama daugiausia re
voliucionierių pogrindininkų maždaug nuo 1922 m."

465. Ach,  l i ūdna šal i s  mano g i mt oj i .  — Užrašė M. Vasiliaus
kaitė Naujojo Klebiškio km., Prienų vis., Marijampolės aps., 1947 m. Tekstas 
LTR 2754 (2).

Antitezės būdu, sekant tarybinę V. Lebedevo-Kumačio dainą „O platus gi 
kraštas mūs gimtasis" (muzika I. Dunajevskio), sukurta daina.

Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama fašistinės dikta
tūros metais, po Suvalkijos valstiečių sukilimo 1935 m.

466. Ko l iūdi ,  me r ge l e  j aunoj i .  — Užrašė A. Kriauza Kupiškio 
apylinkėse 1941 m. Tekstas LTR 2431 (146).

467. Ponai  šoka ir dai nuoj a.  — Užrašyta 1952 m. Spausdinama 
iš LTRn, p. 449.

468. Gi rdi s  ai das  dūdų orkestro.  — Užrašė O. Eidukaitytė Gra
žiškių km., Gudelių II vis., Marijampolės aps., 1947 m. Tekstas LTR 2519 (8).

469. Trauks i m dainą,  t rauks i m naują.  — Užrašyta Kupiškyje 
iš Kostės Jugulienės, 53 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 
1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. 
Tekstas ir melodija LTR 2884 (81).

Dainininkės pastaba: „Ši daina buvo dainuojama buržuazijos valdymo lai
kais".

470. Mes,  t v i r t i  dvas i oj  ka l v i a i  j auni ej i .  — Užrašyta Krei- 
veliškių km., Kupiškio raj., iš Akvilės Varkalienės, 43 m. Tekstą užrašė K. Gri
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gas, melodiją — B. Uginčius 1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto et
nografinės ekspedicijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2884 (101).

Ši daina yra F. Škuliovo eilėraščio ,,Mes, kalviai", parašyto 1906 m., iš 
spausdinto 1912 m. ir tapusio rusų revoliucine daina, sekimas.

471. Suki l ki  m, di rbt uvės ,  suki lk,  prol etare.  — Užrašyta 
Kupiškyje iš Julės Petronytės, 48 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — 
B. Uginčius 1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedi
cijos metu. Tekstas ir melodija LTR 2884 (112).

Tai 1933—1934 m. iš vokiečių kalbos B. Pranskaus-Zalionio išversta revo
liucinė daina.

Dainininkė savo pastaboje nurodo, kad ši daina buvo dainuojama buržua
zijos valdymo Lietuvoje metais.

472. Saul ė  teka,  saul ė  l e i dži as .  — Užrašė A. Kriauza Kupiškio 
Apyl. 1941 m. Tekstas LTR 2431 (143) (žr. dainos 454 nr. paaiškinimą).

473. Di enos  šal tos,  saul ė  švi etė.  — Užrašyta Dargaičių km., Gau 
rėš vis., Tauragės aps., iš Marijonos Šimkiūtės, 30 m. Užrašė K. Bajerčius 
1930 m. Tekstas LTR 190 (1068).

474. Z a rel ė žaravo.  — Užrašyta Miliušių dv., Jurbarko vis., Raseinių 
aps., iš Petronės Juškienės, Onos Giedraitytės, Onos Stankytės, Onos Lazdaus 
kaitės, Petronės Naujokaitės, Stasės Ramanauskaitės ir Jono Stankaus. Užrašė
K. Bajerčius 1930 m. Tekstas LTR 190 (312).

475. Štai  s mė l i o  kape l i s  supi l tas .  — Spausdinama iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo kalinių dainų sąsiuvinio, į kurį ši daina įrašyta 1933 m. 
Melodiją iš Onos Eidukaitytės užrašė B. Uginčius 1951 m. Tekstas LTR 2733 (4). 
melodija LTR 2836 (35).

Daina yra vienas iš liaudyje plačiai dainuoto F. Vaišnoro eilėraščio „Prie 
žuvusio draugo kapo" variantų (žr. „Po raudonąja vėliava", Vilnius, 1956, p. 
84). Kiti dainos variantai paskelbti LTRn, p. 445—446, ir „Lietuvių tautosaka, 
užrašyta 1944—1956" , Vilnius, 1957, p. 242.

476. Ne s ul auš  mūs vargai .  — Užrašė A. Kriauza Kupiškio apyl 
1941 m. Tekstas LTR 2431 (141).

Užrašytojo pastaba: „Dainuodavo Panevėžio kalėjimo politkaliniai 1927— 
1929 m. revoliucinių švenčių dienomis".

EM7GRANTŲ DA7NOS

477. Užaugau Li et uvoj .  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžio 
apyl., Sakių ra j., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. Užrašė
J. Kazlauskas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (141).

478. Anks t i  ryt met ėl į .  — Užrašyta Daržininkų km., Eišiškių raj., !Š 
Marijos Uždavinienės, 38 m. Užrašė A. Šironas 1960 m. Tekstas LTR 3268 (23).

479. Sudi e  jau, Lietuva.  — Užrašyta Kudirkos Naumiestyje, Šakių 
aps., iš Marijonos Samuoliūtės, 60 m. Užrašė V. Sližys 1938 m. Tekstas ir melo
dija LTR 1711 (72).
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480. Oi, e i s i u ei siu,  aš čia nebusi u.  — Užrašyta Veršių km., Lei
palingio vis., Lazdijų aps., iš Onos Večkytės-Alesienės, 50 m. Užrašė E. Alesiūt̂  
1948 m. Tekstas LTR 2651 (17).

481. Nuo g maž umė l ė s  be mot i nėl ės .  — Užrašyta Avižienių km., 
Seirijų vis., Alytaus aps., iš Marijos Jurelionienės, 64 m. Užrašė A. Andrulio- 
nis 1940 m. Tekstas LTR 2379 (13).

482. Aš, Li e t uvos  bernužėl i s .  — Užrašyta Pirmųjų Lileikių km., 
Rokiškio vis. ir aps., iš Elzbietos Pranskūnienės, 40 m. Užrašė A. Pranskūnaite 
1938 m. Tekstas LTR 1895 (10).

483. Būdams l i nks mas  kai p paukšt e l i s .  — Užrašyta Pilviškiuo 
se, Vilkaviškio aps., iš Marijos Bernotaitės, 47 m. Užrašė P. Preikšas 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 842 (19).

484. O aš, j aunas  bernužėl i s .  — Užrašyta Lavariškės km., Aukšta
dvario vis., Trakų aps., iš Zosės Radzevičienės, 30 m. Užrašė M. Venzlauskas 
1933 m. Tekstas LTR 423 (89).

Ragvajus — tai liaudyje iškreiptas Urugvajaus valstybės pavadinimas.
485. Sve i ki  gyvi ,  mano gentys .  — Užrašyta Melaišių km., Biržų 

vis. ir aps., iš Jokūbo Dundulio, 65 m. Užrašė M. Triškaitė 1927 m. Tekstas LTR 
326 (261).

486. Braz i l i j a  pas l ovyt a.  — Užrašyta Kupiškio apyl., Panevėžio 
aps., iš Juodakytės. Užrašė J. Žiurlys 1930 m. Tekstas LTR 1 (20).

Pastaboje nurodoma, kad šią dainą sukūręs lietuvis emigrantas Brazilijoje 
ir atsiuntęs laišku į Lietuvą. Ji esanti dainuojama ir Brazilijoje gyvenančių lie
tuvių.

487. Ame r i kos  mi estas .  — Užrašyta Joknių km., Pagirio vis., Uk
mergės aps., iš Onos Railienės, 55 m. Užrašė V. Vaičiūnas 1936 m. Tekstas 
LTR 742 (39).

488. Kas mūsų daržel į  dai l i a i  apravės.  — Užrašyta Molainių 
km., Panevėžio vis. ir aps., iš Domicėlės Kuodytės-Bartkevičienės, 45 m. Užrašė 
P. Valentinavičiūtė 1932 m. Tekstas LTR 341 (23).

489. Oi, l i ūdnas  l i ūdnas.  — Spausdinama iš ŠLD IV, 41 nr.

Lį r ERA' r PRį Nį S  KILMĖS DAI NOS

490. Oi tu, s t razde st razdel i .  — Užrašyta Novasodės km., Alytaus 
aps., iš Zofijos ir Jadvygos Cepuliūčių. Tekstas ir melodija LTR 2904 (37).

A. Strazdo eilėraščio „Strazdas" išvystytas variantas.
491. Prasvydo,  prasvydo.  — Užrašyta Kupiškyje iš Onos Siminavi- 

čiūtės-Glemžienės, 76 m. Tekstą užrašė K. Šaulinskas 1936 m., melodiją iš plokš
telės iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas ir melodija LTR 968 (65), LTR pi. 537 (4).

A. Strazdo eilėraščio „Aušra" perkurtas variantas, turintis naują socialinį 
motyvą.

492. Jau aušt a aušrel ė.  — Užrašyta 1928 m. Beržore, Platelių vis., 
Kretingos aps., iš Marijonos Zubavičienės. Tekstas LTR 552 (284).

Eilėraščio „Giesmė mužikėlio" pirmo posmo pagrindu sukurta daina.
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493. Gražus  rytas  nemat ytas .  — Užrašyta Velykūnų km., Leliūnų 
vis., Utenos aps., iš Veronikos Augustinienės. Užrašė J. Strolia 1930 m. Teks
tas ir melodija LTR 31 (120).

V. Zagurskio-Ažukalnio eilėraščio ,,Vasaros rytas" variantas.
494. Magdel ena,  dek balaną.  — Užrašyta Taubučių km., Nemakš

čių prp., Raseinių aps., iš Pranciškos Andrikytės, 30 m. Užrašė V. Milkintas 
1938 m. Tekstas LTR 1612 (7).

L. Ivinskio eilėraščio ,,Smetona" variantas.
495. I šmi ndži ot os ,  i š l aužyt os .  — Užrašyta Šiauliuose iš M. Var- 

gonaitės. Užrašė D. Andrulis. Tekstas ir melodija LTR 207 (1268).
K. Aleknavičiaus eilėraščio ,,Senis, vaikai ir pupos" variantas. Šią dainą 

harmonizavo J. Karosas.
496. Prašau,  prašau pakl aus yt i .  — Užrašyta Skamaičių km., Gu

džiūnų vis., Kėdainių aps., iš Konstancijos Šarkaitės, 26 m. Užrašė J. Narvidas 
1935 m. Tekstas ir melodija LTR 2922* (76).

Daina sukurta K. Aleknavičiaus eilėraščio „Buvom buvę miške" pagrindo. 
Ją harmonizavo J. Gudavičius („Žemaitiškos dainos", Tilžė, 1912).

497. Sudiev,  Li etuva.  — Užrašyta Kupiškyje iš Onos Siminavičiūtės- 
Glemžienės, 76 m. Užrašė K. Šaulinskas 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 968 (68).

Daina virtęs A. Baranausko eilėraštis „Sudiev, Lietuva". Šią dainą harmoni
zavo J. Naujalis („15 tautiškų dainų", p. 6).

498. Tykus  buvo vakarėl i s .  — Užrašyta Mockabūdžių km., Ke
turvalakių vis., Vilkaviškio aps., iš Marijonos Gurevičiūtės-Kalinauskienės. 
41 m. Užrašė K. Gurevičius 1929 m. Tekstas ir melodija LTR 1544 (26).

Daina sukurta P. Rimkevičiaus eilėraščio „Tykus buvo vakarėlis" pagrin
du. Ją harmonizavo S. Šimkus (ŠLD IV, 9 nr.), J. Strolia („Žygio dainos", Kau
nas, 1933, 17 nr.), J. Švedas („Anoj pusėj Nemunėlio", Vilnius, 1958, p. 14).

499. Oi gi  gražus  gražus  rūt e l i ų daržel i s .  — Užrašyta Ku 
piškyje iš Onos Siminavičiūtės-Glemžienės, 76 m. Užrašė K. Šaulinskas 1936 m. 
Tekstas ir melodija LTR 968 (75).

Daina virtęs A. Vienažindžio eilėraštis „Kaipgi gražus, gražus žolynų dar
želis". Harmonizavo J. Naujalis („8 lietuviškos tautiškos dainos", Kaunas, 1907, 
p. 16) ir J. Švedas („Brolužėlis žirgelį balnojo", Vilnius, 1959, 54 nr.).

500. Oi mergel e ,  už naš l e l i o .  — Užrašyta Vilniuje iš Apoloni-: 
jos Gaigalienės, 54 m., kilusios iš Šiaulių raj. Tekstą užrašė O. Šuopytė, melô  
diją — B. Uginčius 1956 m. Tekstas ir melodija LTR 2992 (33).

Daina virtęs A. Vienažindžio eilėraštis „Ar negaili, seserėle, rūtelių, rū
telių?"

501. Pasakyk,  panyt ėl e .  — Užrašyta Mankūnų km., Girkalnio vis t 
Raseinių aps., iš Pranės Stulgaitienės, 40 m. Užrašė V. Stulgaitis 1933 m. Teks
tas ir melodija LTR 410 (41).

Virtęs daina A. Vienažindžio eilėraštis „Pasakyk, panaitėle".
502. Eina garsas  nuo rubeži aus .  — Užrašyta Pakrovų kol., Stak

liškių apyl., Jiezno raj., iš Domicėlės Mikailienės, 67 m. Tekstą užrašė B. Kaz

693



lauskienė ir G. Četkauskaitė 1958 m., melodiją iš magnetofono juostos iššifravo 
B. Uginčius. Tekstas ir melodija LTR 3117 (42), LTRF 34 (9).

Daina virtęs Maironio eilėraštis ,,Eina garsas". Ją harmonizavo J. Tallat- 
Kelpša.

503. Kur banguoj a  Nemunėl i s .  — Užrašyta Kivylių km., Akmenės 
vis., Mažeikių aps., iš Onos Butnorienės, 27 m. Užrašė J. Narvidas 1935 m. 
Tekstas ir melodija LTR 2922̂  (8).

Daina virtęs K. Sakalausko-Vanagėlio eilėraštis ,,Iš tolimos šalies". Ją har
monizavo J. Naujalis (,,8 lietuviškos tautiškos dainos", Kaunas, 1907, p. 4).

504. Lakšt i ngal a,  gražus  paukštel i .  — Užrašė K. Gudavičius 
Josvainių vis., Kėdainių aps., 1938 m. Tekstas ir melodija LTR 1626 (49).

Daina virtęs P. Vaičaičio eilėraštis ,,Lakštingala, gražus paukšteli".
505. Nus t o j o  gr i aut  ir baubt  kanuol ės .  — Užrašyta J. Jano

nio vardo kol., Griškabūdžio apyl., Sakių raj., iš Antano Ledo, 52 m. Tekstą 
užrašė E. Karaliūtė, melodiją — J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 
2783 (24).

Daina virtęs P. Vaičaičio eilėraštis „Paliovė griaut ir baubt kanuolės".
506. Mūs s enukai  pasakojo.  — Užrašyta Kupiškyje iš Kostės Ju 

gulienės, 53 m. Tekstą užrašė K. Grigas, melodiją — B. Uginčius 1952 m. LTSR 
MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. Tekstas ir me
lodija LTR 2884 (88).

Tai daina virtęs K. Stikliaus-Stiklelio eilėraštis „Daina iš baudžiavos laikų".
507. Mes razbai ni nkė l i a i .  — Užrašyta Trempimų km., Liubavo vis., 

Marijampolės aps., iš Prano Venclovos, 23 m. Užrašė K. Venclova 1934 m. Teks
tas LTR 513 (157).

Tai K. Stikliaus-Stiklelio sukurta daina. Ją G. Landsbergis-Žemkalnis įjungė 
į savo dramą „Blinda svieto lygintojas" (1908).

508. Gal e l auko tol i .  — Užrašyta Rygiškių km., Griškabūdžo apyl., 
Šakių raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. Užrašė J. Kazlaus
kas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (159).

L. Giros eilėraščio „Trys berželiai" pagrindu sukurta ir liaudies pamėgtd 
daina. Jai melodiją parašė J. Tallat-Kelpša („Kariagos aidai", Tilžė, 1920, p. 13).

509. Tyl us  t yl us  vakarė l i s .  — Užrašyta Krūminių km., Valkinin
kų prp., Vilniaus—Trakų aps., iš Marės Zabarauskienės, 60 m. Tekstą užrašė 
J. Aidulis, melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodja LTR 1031 (32).

Daina virtęs Jovaro eilėraštis „Tylus tylus vakarėlis".
510. Ko l iūdi ,  beržel i ,  ko l iūdi .  — Užrašyta Rygiškių km., Griška

būdžio apyl., Šakių raj., iš Marijonos Kazlauskaitės-Naujokaitienės, 53 m. Už
rašė J. Kazlauskas 1961 m. Tekstas ir melodija LTR 3486 (158).

Daina virtęs Jovaro eilėraštis „Ko liūdi, berželi".
511. Trauk,  bėruti ,  t rauk grei či au.  — Užrašyta „Saulės" kol.. 

Linkuvos raj., iš Kazimiero Rūko, 50 m. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, melodiją — 
B. Uginčius 1951 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedi 
cijos metu. Tekstas LTR 2838 (199), melodija LTR 2838̂  (188).
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Daina virtęs J. Janonio eilėraštis ,,Kumečio daina"; melodiją jam parašė
M. Petrauskas. Šią dainą harmonizavo S. Šimkus (,,Kur lygūs laukai", Vilnius, 
1959, p. 33).

512. Jau užs t oj o  rudenėl i s .  — Užrašyta ,,Naujaskudenių" kol., 
Žiežmarių raj., iš Romualdo Kaklausko, 30 m. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Teks
tas LTR 2895 (11).

Tai daina virtęs K. Jakubėno eilėraštis ,,Valstiečio skundas", plačiai dai
nuotas Didžiojo Tėvynės karo metu.

513. Ne mune  l edai  i špl auks.  — Užrašyta Piplių km., Širvintų raj., 
iš Elenos Krūminaitės, 18 m. Užrašė J. Kazlauskas 1960 m. Tekstas ir melodija 
LTR 3264 (22).

Daina virtęs S. Nėries eilėraštis ,,Grįšiu".
514. Beržai  s v yr avo  pajūry.  — Užrašyta Piplių km., Širvintų raj., 

iš Elenos Krūminaitės, 18 m. Užrašė J. Kazlauskas 1960 m. Tekstas ir melodija 
LTR 3264 (23).

S. Nėries eilėraščio ,,Motulė" pradžia, virtusi daina.

TARYBINĖS DAINOS  

PIRMŲJŲ TARYBINĖS SANTVARKOS METŲ DAINOS

515. Jau po tai p l aukt ų ri nki mų.  — Užrašė J. Patošius Raseinių 
raj. 1950 m. Tekstas LTR 2818 (2).

516. Bi rže l i o  s e pt yni o l i kt o j i .  — Užrašė Kaune V. Bacevičius 
1948 m. Tekstas LTR 2609 (6).

517. Mes š i andi e ną  drąs i ai  skel bi am.  — Užrašė Kybartų vidu
rinės mokyklos mokinė E. Jašinskaitė 1948 m. Tekstas LTR 2658 (102).

518. Jau nebėra ponų.  — Užrašė Vilniaus valstybinio pedagoginio in
stituto studentai Kavarsko apyl. 1948 m. Tekstas LTR 2965 (6).

519. Sėj om ponui  rugel i us .  — Užrašė Vilniaus valstybinio pedago 
ginio instituto studentai Vilkaviškio raj. 1951 m. Tekstas LTR 2965 (7).

DIDŽIOJO TĖVYNĖS KARO METŲ DAINOS

520. Graži ų dai nel i ų,  Li e t uvos  sesės.  — Daina, dainuota lie
tuvių karių Didžiojo Tėvynės karo metu Oriolo fronte 1943 m. Tekstas ir me
lodija LTR 2575 (48).

521. Pri e Bal achnos  e l ekt r i nės .  — Užrašyta iš Juozo Kudirkos, 
42 m., Didžiojo Tėvynės karo metu buvusio meno vadovu Lietuviškojoje divizi
joje. Užrašė V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2540 (10).

522. Šį t amsų vakar ė l į  s argybon aš ein u.— Užrašyta iš Juozo 
Kudirkos, 42 m., Didžiojo Tėvynės karo metu buvusio meno vadovu Lietuviško
joje divizijoje. Užrašė V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2540 (1).
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523. Laužai  treška,  medž i ai  braška.  — Daina, dainuota Lietu
viškosios divizijos karių Didžiojo Tėvynės karo metu. Padainavo Juozas Kudir
ka, 42 m. Užrašė V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2540 (3).

524. Suga l vo j o  kva i l as  fri cas .  — Užrašyta iš Juozo Kudirkos, 
42 m., Didžiojo Tėvynės karo metu buvusio meno vadovu Lietuviškojoje divizi
joje. Užrašė V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2540 (13).

525. Vakarų šal i s  jau švi nta.  — Užrašyta iš Juozo Kudirkos, 42 m., 
Didžiojo Tėvynės karo metu buvusio meno vadovu Lietuviškojoje divizijoje. 
Užrašė V. Serbentą 1947 m. Tekstas ir melodija LTR 2540 (4).

526. Jau s aul e l ė  teka.  — Spausdinama iš LTRn, p. 479.
527. Kur l ygūs  laukai ,  mi e ga  b o č i ų  šal i s .  — Užrašyta Vil

niaus valstybinio pedagoginio instituto studentų 1951 m. Tekstas LTR 3221 (20).
Pastaboje prie dainos nurodoma, kad ji buvo dainuojama 1942 m. Višakio 

Rūdos apyl.
528. Ant ka l no  smėly.  — Užrašyta Vilniaus valstybinio pedagoginio 

instituto studentų 1951 m. Tekstas LTR 3221 (27).
529. Sakal ai  s aka l ė l i a i  margi ej i .  — Užrašyta Panevėžio apyl. 

1951 m. Tekstas LTR 2965 (9).
530. Saul ė  nus i l e i do.  — Užrašyta Šakių raj. iš Agotos Juškienės. Už

rašė A. Maziliauskaitė 1952 m. Tekstas LTR 3221 (14).
531. Prie vart ų ge gut ė  kukavo.  — Užrašyta „Stelmužės ąžuolo'* 

kol., Zarasų raj., 1951 m. Daina, dainuota tarybinių partizanų 1942—1944 m. 
Tekstas LTR 2965 (10).

532. Mi škus,  l aukus  ir pi evas .  — Užrašyta Pažėrų km., Kauno 
raj., iš Elzbietos Kalvaitienės, 50 m. Užrašė R. Keturakis 1949 m. Tekstas LTR 
2965 (12).

533. Vė j as  ūžia,  l i e t us  lyja.  — Užrašė G. Bračaitė, Šiaulių gimn. 
mokinė, 1948 m. Tekstas LTR 2666 (19).

534. Musų tos di enel ės .  — Užrašė A. Bekerytė 1948 m. Tekstas LTR 
2658 (57).

Pastaboje nurodoma, kad šią dainą dainavo lietuviai, vokiškųjų okupantų 
išvežti į Vokietiją.

535. Kur banguoj a  Nemunėl i s .  — Užrašė J. Sagaitytė 1952 m. 
Tekstas LTR 3221 (25).

536. Kai pavas ar į  v y š n i o s  žydėjo.  — Užrašyta Vozbūčių km.t 
Seirijų vis., Alytaus aps., iš Prano Dimšos, 28 m. Užrašė P. Sinkevičius 1949 nu 
Tekstas LTR 2765 (74).
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537. At ė j o  germanai  per mūsų laukus.  — Užrašyta Pavilnyje 
iš Malvinos Tamulytės-Miškinienės, 38 m. Dainininkė kilusi iš Zervynų km , 
Marcinkonių vis., Varėnos aps. Tekstą užrašė J. Miškinis, melodiją — B. Ugin- 
čius 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 2682 (41).

538. Saul ut ė  nus i l e i do.  — Spausdinama iš LTRn, p. 474.
539. Sudegus  trobel ė.  — Užrašyta Bebrininkų km., Paežerių vis., VU- 

kaviškio aps., iš Juozo Asipausko, 21 m. Užrašė J. Pečkys 1943 m. Tekstas LTR 
3058 (104).

* *

540. Tu nukanki nt a,  kruvi na.  — Užrašė Vilniaus valstybinio peda
goginio instituto studentai Marijampolės raj. 1944 m. Tekstas LTR 2965 (13).

541. Oi Li et uva mot i nėl e .  — Užrašyta Tamašavoje, Aukštadvario 
vis., Trakų aps., iš Malvinos Tamulytės-Miškinienės, kilusios iš Zervynų km., 
Marcinkonių vis., Varėnos aps. Tekstą užrašė J. Miškinis, melodiją — B. Ugin- 
čius 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 2682 (15).

Pastaboje nurodoma, kad ši daina buvo dainuojama hitlerinės okupacijos 
metais.

542. Kai tik  Hi t l e r i s  užėjo.  — Spausdinama iš LTRn, p. 480.
543. Ri jo nac i a i  mūsų svi estą.  — Užrašė G. Margaitytė, Šiaulių 

gimn. mokinė, 1948 m. Tekstas LTR 2666 (3).
544. Doi č l and Doi č l and i ber ales.  — Užrašyta Dailučių km., Al

vito vis., Vilkaviškio aps., iš T. Paliukaitytės, 14 m. Užrašė S. Paliukaitytė 
1948 m. Tekstas LTR 2658 (75).

545. Iber ales,  i ber ales.  — Užrašė A. Juodaitytė, Kybartų vidurines 
mokyklos mokinė, 1948 m. Tekstas LTR 2658 (63).

546. Eina f r i cas  per ki emel į .  — Užrašyta Staliorių km., Lukšių 
vis., Šakių aps., iš J. Didžbalio. Užrašė A. Naujokaitis 1949 m. Tekstas LTR 
2759 (39).

547. At v a ž i a v o  iš Berl yno.  — Užrašyta Virbalyje, Vilkaviškio 
aps., iš P. Brofkos, 75 m. Užrašė R. Dereškevičius 1948 m. Tekstas LTR 2658 (48).

548. Tupi  Hi t l e r i s  bakūžėj .  — Užrašyta Gužučių km., Pajevonio 
vis., Vilkaviškio aps., iš V. Vingevičiaus, 16 m. Užrašė A. Stočkiūtė 1948 m. 
Tekstas LTR 2658 (32).

549. Lė kt uvai  skrai do.  — Užrašė K. Jakelaitis iš S. Dūdaičio 1948 m 
Tekstas LTR 2658 (73 b).

550. Prūsas  arė ir akėjo.  — Užrašė A. Juodaitytė 1948 m. Tekstas 
LTR 2658 (64).

551. Sėk, sesute,  žal i ą rūtą. — Užrašė K. Jurgelytė. Tekstas LTR 
3221 (40).

Pastaboje nurodoma, kad ji buvo dainuojama hitlerinės okupacijos metais 
1943—1944 m. Garliavos vis., Kauno aps.
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552. Vai tu, sesute,  nes i graudi nki .  — Užrašė F. Petrauskas Mo- 
kolų km., Marijampolės vis. ir aps., 1948 m. Tekstas LTR 2658 (1).

553. Bal t os  burės  plazda.  — Užrašė Šiaulių gimnazijos mokiniai 
1948 m. Tekstas LTR 2666 (5).

POKARIO METŲ DAINOS

554. Graži  tu, t ėvi š kė l e .  — Užrašė Vilniaus valstybinio pedagoginio 
instituto studentai Leipalingyje 1951 m. Tekstas LTR 2965 (15).

555. Renkas i  j auni mas .  — Užrašyta Prialgavos kol., Salantų raj. 
Tekstą užrašė ir melodiją padainavo Rožė Škėmienė, melodiją užrašė J. Jurga 
1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2821 (1).

556. Pal ei sk,  tėvel i ,  ž i rgą į lanką.  — Užrašyta Kartenos vis., 
Kretingos aps. Tekstą užrašė ir melodiją padainavo Rožė Škėmienė, melodiją už
rašė J. Jurga 1949 m. Tekstas ir melodija LTR 2802 (12).

Dainą harmonizavo J. Švedas („1955 m. Dainų šventės repertuaras", Vil
nius, 1954, p. 7).

557. Kažko buožė kr e i va i  žiūri .  — Užrašyta „Naujo gyvenimo" 
kol., Saločių vis., Biržų aps., iš Juliaus Skujos. Tekstą užrašė E. Karaliūtė, me
lodiją— J. Jurga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2783 (22).

558. Buožė šėl sta,  buožė  pyksta.  — Užrašė Skiauteris Biržų apyl. 
Tekstas LTR 3221 (66).

559. Tupi  buožė  už kal ni uko.  — Spausdinama iš LTRn, p. 491.
560. Ko l ūki e t i s  darbi ni nkas .  — Užrašyta Prialgavos kol., Salantų 

raj. Tekstą užrašė ir melodiją padainavo Rožė Škėmienė, melodiją užrašė J. Jur
ga 1950 m. Tekstas ir melodija LTR 2821 (2).

RAUDOS
MIRUSI ŲJŲ GARBSTYMO RAUDOS

561. Moč i ut e  mano.  — Užrašyta Latežerio km., Varėnos raj., iš 
Onos Maliukevičienės, 57 m. Tekstą užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka 1959 m. 
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos me
tu, melodiją iš magnetofono juostos iššifravo B. Uginčius. Tekstas ir melodija 
LTR 3194 (96).

Raudotoja nurodo, kad tai laidotuvių rauda.
562. Mot ul e  š i rdel e.  — Savo mokamą raudą 1949 m. užrašė Rožė Sa

baliauskienė, 49 m., iš Pūvočių km., Marcinkonių vis., Varėnos aps. Tekstas 
LTR 2706 (518).

563. Mot i nyt e  mano brangi oj i .  — Užrašė E. Karaliūtė Akriemų 
km., Salako vis., Zarasų aps., 1949 m. Tekstas LTR 2750 (726).

564. Kelki s ,  motule,  kel ki s ,  š i rdel e.  — Užrašyta Špižomės km, 
Žaslių vis., Trakų aps., iš Marcijonos Arbočienės, 86 m. Užrašė V. Matačiūnai- 
tė 1936 m. Tekstas LTR 899 (285).
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565. Oi di e vul i au mano.  — Užrašyta Piliakalnio km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Jadvygos Slavinskienės, 31 m. Užrašė S. Pakulienė 1937 m. 
Tekstas LTR 1425 (18).

Pastaboje nurodoma, kad taip raudama, lydint mirusįjį į kapus.
566. V ai mot ul e  mano.  — Užrašyta Gudakiemio km., Merkinės vis., 

Alytaus aps., iš Aleksandros Čaplikienės. Užrašė A. Navarackas 1935 m. Tekstas 
LTR 726 (99)

Pastaboje nurodoma, kad taip raudama kapinėse prie duobės.
567. Pal i kai  mane neš čės l yvą .  — Užrašyta Pirčiupio km., Eišiškių 

ra j., iš Stasio Jalmoko, 50 m. Užrašė G. Četkauskaitė ir L. Sauka 1958 m. bir
želio 8 d., per XIV Pirčiupio tragedijos metines, pačių raudojimų metu. Teks
tas LTR 3432 (6), LTRF 180 (3).

Pastaboje nurodoma, kad taip S. Jalmokas raudojo savo sudegintos moti
nos Rozalijos Jalmokienės, 70 m. senutės.

568. Kelki s ,  t ėvel i .  — Užrašyta Pakertų km., Žiežmarių vis., Trakų 
aps., iš Pranės Grabauskaitės. Užrašė A. Sadauskas 1936 m. Tekstas LTR 899 
(282).

469. Oi manas  t ėvul i s .  — Užrašyta Čebatorių km., Valkininkų prp., 
Vilniaus—Trakų aps., iš Ievos Suprinavičienės, 60 m. Tekstą užrašė J. Aidulis, 
melodiją — J. Jurga 1936 m. Tekstas ir melodija LTR 1031 (115).

570. Ak mano dukrele,  ak mano mažute.  — Užrašyta Kuksų 
km., Tverečiaus prp., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 80 m. Už
rašė J. Aidulis 1937 m. Tekstas LTR 1237 (30).

Pateikėjos pastaba: „Taip aš raudu savo mergaitės, kurią palaidojau tre
čių metų".

571. Dukre l ė  mano l e l i j ė l ė .  — Spausdinama iš JLD III, 1190 nr.
572. Mano dukrel e.  — Užrašyta Valančiūnų km., Leipalingio vis., Sei

nų aps., iš Mortos Mikelionienės, 49 m. Užrašė A. Mikelionis 1937 m. Tekstas 
LTR 1315 (1).

573. Dukr e l e  š i rdel e.  — Užrašyta 1937 m. Seiliūnų km., Seirijų vis.. 
Alytaus aps., iš Juzės Ajauskienės, 54 m. Tekstas LTR 1296 (54).

Pastaboje nurodoma, kad šitaip „motina rauda dukters ant kapinių per vė
lines".

574. Sūne l i  sakal ėl i .  — Užrašyta 1938 m. Ginčionių km., Seirijų vis., 
Alytaus aps., iš Antaninos Maskoliūnienės, 50 m. Tekstas LTR 1578 (186).

Pastaboje nurodoma, kad tai motinos rauda, kuria ji aprauda savo sūnų.
575. Sūnel i  mano.  — Užrašyta Valančiūnų km., Leipalingio vis., Seinų 

aps., iš Mortos Mikelionienės, 49 m. Užrašė A. Mikelionis 1937 m. Tekstas LTR 
1315 (4).

576. Ak tu, mano sūnel i ,  tu, mano di emedėl i .  — Užrašyta 
Salamenkos km., Mielagėnų prp., Švenčionių aps., iš Elenos Černiauskienės. 
42 m. Užrašė J. Aidulis 1934 m. Tekstas LTR 1138 (344).

577. Kel i  me t e l i a i  negi rdži u.  — Užrašyta Marijampolėje, Tarpu
čių priemiestyje, iš Barboros Viščiulienės. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Tekstas 
LTR 2805 (78).
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Pastaboje nurodoma, kad šitaip B. Viščiulienė raudodavusi savo sūnaus, 
Tarybinės Armijos kario, žuvusio prie Oriolo.

578. Brol e l i  mano.  — Užrašyta Bačkonių km., Žiežmarių vis., Kaišiado
rių aps., iš Teresės Malašauskaitės, 80 m. Užrašė J. Aksomaitytė 1938 m. Teks
tas LTR 2009 (57).

579. Pal i kai ,  brolel i .  — Užrašyta Pirčiupio km., Eišiškių raj., iš Pra
nės Markaitytės-Cesnakauskienės, 38 m. Užrašė G. Cetkauskaitė ir L. Sauka 
1958 m. birželio 8 d., per XIV Pirčiupio tragedijos metines, pačių raudojimų 
metu. Tekstas LTR 3432 (6).

Pastaboje nurodoma, kad taip P. Česnakauskienė raudojo savo brolio Juo
zo Markaičio.

580. O mano vyrel i ,  mano dobi l ė l i .  — Spausdinama iš JLD III, 
1187 nr.

581. Vyr e l i  mano.  — Užrašyta Karališkių km., Gelvonių prp., Ukmer
gės aps., iš Grasilės Jusonaitės, 70 m. Užrašė J. Kartenis 1935 m. Tekstas ir me
lodija LTR 651 (50).

Pastaboje nurodoma, kad tai ,,mirusio vyro apraudojimas".
582. Oi manas  Juozui  i. — Užrašyta Grumblių km., Šilutės raj., iš Ju 

zės Linkevičiūtės-Saulėnienės, 65 m., kilusios iš Ponokiškių km., Onuškio apyl., 
Trakų raj. Tekstą užrašė L. Sauka ir K. Grigas 1960 m. LTSR MA Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas LTR 3426 
(492), LTRF 139 (6).

583. Jonai  mano,  gas pador i au  mano.  — Užrašyta Žagarės 
prp., Šiaulių aps., iš Kuržinskienės. Užrašė M. Slančiauskas 1913 m. Tekstas LMD 
I 972 (15).

Pastaboje prie raudos sakoma, jog baudžiavos laikais taip būdavo pamėg- 
džiojamas kitų garbstymas.

584. Prašė mane vyro raudoti .  — Užrašė Kozeris Luokės prp., 
Šiaulių aps., 1913 m. Tekstas LMD I 417 (21**).

585. Numi rė  mano Jonel i s .  — Užrašyta Žagarės prp., Šiaulių aps., 
iš J. Vieliaus. Užrašė M. Slančiauskas 1913 m. Tekstas LMD I 972 (31).

Pastaboje prie raudos sakoma, kad taip „garbsto mergė savo mirusį ma
žutėlį".

586. Ko tu mirei .  — Užrašyta Kruopių prp., Šiaulių aps., iš O. Kripai- 
tytės. Užrašė D. Andrulis 1920 m. Tekstas LTR 207 (370).

VESTUVIŲ VERKAVI MAI

587. Pas i r ėmi au jauna.  — Užrašyta Gudakiemio km., Merkinės vis., 
Alytaus aps., iš Aleksandros Caplikienės, 55 m. Užrašė A. Navarackas 1935 m. 
Tekstas LTR 726 (112).

Pastaboje nurodoma, kad tai yra vestuvinis vakaronių verkavimas.
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588. O ta i pas i rėmi au.  — Užrašyta Valkininkų prp., Trakų pav., iš 
Grigaravičienės. Užrašė K. Strazdas 1905 m. Tekstas ir melodija LMD I 919 (1).

Pastaboje nurodoma: ,,Nuotaka, apsirengusi vestuvių drabužiais ir užsidė
jusi rūtų vainiką ant galvos, pirmiausia eina su pamergiais, namiškiais ir kai
mynais prie rūtų darželio ir taip rauda".

589. Jei jauti ,  rūtel e.  — Užrašyta Marcinkonyse, Gardino aps., iš 
Gaidienės, 45 m. Užrašė P. Decikienė 1938 m. Tekstas LTR 2419 (62).

Pastaboje nurodoma, kad ši rauda skiriama rūtai.
590. Aš at s i gręžt u.  — Užrašyta Valkininkų prp., Trakų pav., iš Gri

garavičienės. Užrašė K. Strazdas 1905 m. Tekstas ir melodija LMD I 919 (2) 
(žr. 588 nr. melodiją).

Pastaboje nurodoma, kad taip rauda jaunoji, kai ją brolis veda nuo dar
želio.

591. O aš į einu.  — Užrašyta Valkininkų prp., Trakų pav., iš Grigara
vičienės. Užrašė K. Strazdas 1905 m. Tekstas ir melodija LMD I 919 (4) (žr. 
588 nr. melodiją).

Pastaboje nurodoma, kad taip rauda jaunoji, nuo darželio įeidama į klėtį.
592. Su suku o j, mot i nyt e,  mano gal ve l ę .  — Užrašyta Saba- 

lunkų km., Salako vis., Zarasų aps., iš E. Vapšytės, 52 m. Užrašė S. Dičiūnas 
1936 m. Tekstas LTR 1317 (61).

593. Dė dul ė s  mano.  — Užrašyta Raitininkų km., Merkinės vis., Aly
taus aps., iš Genės Gavelienės, 40 m. Užrašė V. Ulčinskas 1937 m. Tekstas LTR 
1318 (2).

Užrašytojo pastaboje nurodoma: „Šį verkavimą verkavo jaunoji per vaka
rones muzikantams. Tai buvo šioje apylinkėje praktikuojama maždaug prieš 
30 m."

594. Ko gi š i t i e  s v e t e l i a i  šį gi r y t e l į  s uj oj o .  — Užrašė 
S. Didžiulis Grežionyse, Ukmergės aps., 1875 m. Tekstas LTR 3089 (11).

Pastaboje nurodoma, kad taip rauda jaunoji, sulaukusi jaunojo.
595. Tėvul i  mano,  o seni aus i as .  — Užrašyta Liškiavoje, Alytaus 

aps., iš Mortos Antanavičienės, 73 m. Užrašė A. Navarackas 1935 m. Tekstas 
LTR 654 (22).

Pastaboje nurodoma, kad taip verkaujama, kai „tėvas paveda jaunąją jau
nikiui".

596. Labas r yt e l i s  š i t am s vet e l i ui .  — Užrašyta Kaune apie 
1850 m. iš pabėgusios dėl pono žiaurumų baudžiauninkės nuo Zarasų ir nusiųs
ta S. Daukantui. Spausdinama iš S. Daukanto rankraščių. Tekstas LMD I 968 (11).

Pastaboje nurodoma, kad, šitaip raudodama, jaunoji sveikina atvykusį jau
nąjį.

597. Tai pars ėdė j au bal tą s u o l e l į . — Užrašyta Katlėrių km., 
Utenos vis. ir aps., iš Uršulės Leipuvienės, 48 m. Užrašė A. Leipus 1932 m. 
Tekstas LTR 430 (484c).

Pastaboje nurodoma, kad taip rauda jaunoji, sėdėdama už stalo.
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598. Ži r ge l i  mano j uodbėrė l i .  — Užrašyta Katlėrių km., Utenos 
vis. ir aps., iš Uršulės Leipuvienės, 48 m. Užrašė A. Leipus 1932 m. Tekstas 
LTR 430 (484d).

Pastaboje nurodoma, kad taip rauda jaunoji, išėjusi važiuoti į jungtuves.
599. Tu gi, ž i rge l i  j uodbė r ė l i .  — Užrašyta Vozgėlių km., Du

setų prp., Zarasų aps., iš Marijonos Malašinskaitės, 57 m. Užrašė E. Malašins- 
kaitė 1937 m. Tekstas LTR 1082 (67).

Pastaboje nurodoma, kad tai jaunosios rauda prieš pat važiuojant į jung
tuves, priėjus prie arklio.

600. Prašau i šei t i .  — Užrašyta 1936 m. Kirklionių km., Varėnos vis., 
Alytaus aps., iš Gliebienės, 63 m. Tekstas LTR 869 (1338).

601. Mot i nyt e  mano mi el oj i .  — Užrašė S. Didžiulis Grežionyse, 
Ukmergės aps., 1875 m. Tekstas LTR 3089 (14).

Pastaboje nurodoma, kad tai jaunosios rauda, vakare parvažiavus iš jung
tuvių.

602. Mo t u l e  mano.  — Užrašyta Marcinkonyse, Gardino aps., iš Gaidie 
nės, 45 m. Užrašė P. Decikienė 1938 m. Tekstas LTR 2419 (65).

Pastaboje nurodoma, kad tai jaunosios rauda, kai motina duodavo dukteriai 
dovanas.

603. Raudu raudu r i eš kut yt es .  — Užrašė V. Juodelytė Vozgėlių 
km., Dusetų vis., Zarasų aps., 1936 m. Tekstas LTR 779 (32).

Nr. 603 ir 604 — vestuvinių raudų parodijos.
604. Kaip verki u,  š i ai p verki u.  — Užrašyta Meškučių km., Va

rėnos vis., Alytaus aps., iš M. Zagorskienės, 54 m. Užrašė V. Zagorskis 1937 m. 
Tekstas LTR 1254 (72).

Pastaboje nurodoma, kad taip rauda persirengėlė nuotaka, sutinkant jau
nąjį su jaunąja, parvažiavusius iš jaunosios namų.

VARGO,  KARE7V7AV7MO 
7 R N7TLER7NRS OKUPAC7JOS LA7KŲ RAUDOS

605. Ak tu, mano di evul i .  — Užrašyta Salomiankos km., Mielagėnų 
vis., Švenčionių aps., iš Pranės Černiauskaitės, 27 m. Užrašė J. Aidulis 1934 m. 
Tekstas LTR 1138 (343).

Pastaboje nurodoma, kad tai rauda dėl blogų metų.
606. Ėskit,  j aut e l i ai ,  žal i ąj ą  žol el ę.  — Užrašyta 1938 m. Kan- 

činų km., Daugų vis., Alytaus aps., iš Nastės Jaruševičienės, 67 m. Tekstą ir 
melodiją iš plokštelės iššifravo D. Kuzinienė. Tekstas LTR 1404̂  (5̂ ), melodi
ja LTR 2798 (12), LTR pi. 836 (6).

Pastaboje nurodoma, kad šitaip mergaitės raudodavo, jaučius ganydamos.
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* *

*

607. Sūnel i  mano brangi aus i as .  — Užrašyta Ricielių km., Liškia
vos vis., Alytaus aps., iš Rožės Zenkevičienės. Užrašė E. Šneideris 1932 m. Teks
tas LTR 374<* (2453).

Pastaboje nurodoma, kad tai rauda, leidžiant sūnų į caro kariuomenę.
608. S ū n e l i a i  mano,  i š važ i uo j a  t. — Užrašyta Mažėnų km., Rim

šės vis., Zarasų aps., iš Zosės Abaravičienės, 60 m. Užrašė E. Karaliūtė 1949 m 
LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. Tekstas 
LTR 2750 (460).

Pateikėja nurodo, kad šitaip raudojo moterys, kai 1939 m. buvo imami Ma
žėnų kaimo vyrai į ponų Lenkijos kariuomenę.

609. Sūne l i  mano mi el as .  — Savo mokamą raudą 1949 m. užrašė 
Rožė Sabaliauskienė, 49 m., iš Pūvočių km., Marcinkonių vis., Varėnos aps. 
Tekstas LTR 2706 (525).

Pastaboje nurodoma, kad taip 1939 m. raudojo motinos, išleisdamos sūnus 
į karą.

610. Brol e l i  mano.  — Užrašyta Dargužiu km., Eišiškių raj., iš Karoli
nos Špokienės, 50 m. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Tekstas LTR 2786 (336).

Pastaboje nurodoma, kad šią raudą pateikėja raudojo, kai jos brolį 1939 m. 
ėmė į ponų Lenkijos kariuomenę.

* *

*

611. Dukr e l e  myl i mi aus i a.  — Raudą raudojo ir 1949 m. užrašė Ro
žė Sabaliauskienė, 49 m., iš Pūvočių km., Marcinkonių vis., Varėnos aps. Teks
tas LTR 2706 (532).

Pateikėja nurodo, kad ji šią raudą raudojo, išrengdama dukterį 1943 m. ko
vo 3 d., hitlerininkams vežant lietuvių jaunimą katorgos darbams į Vokietiją.

612. Ant di dž i o dvarel i o.  — Raudą raudojo ir 1949 m. užrašė Ro
žė Sabaliauskienė, 49 m., iš Pūvočių km., Marcinkonių vis., Varėnos aps. Teks
tas LTR 2706 (533).

Raudoje apraudama hitlerinių okupantų į Vokietiją prievartos darbams iš
vežta duktė.

613. Sūne l i  mano brangi aus i as .  — Užrašyta Marijampolėje, Tar
pučių priemiestyje, iš Barboros Viščiulienės. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Teks
tas LTR 2805 (77).

Pateikėja nurodo, jog ji taip raudojo, kai jos sūnus buvo varomas į kalė
jimą už tai, kad nestojo į hitlerininkų kariuomenę.
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Ž O D Y N Ė L I S

a
a b r ū s a s, -o — rankšluostis 
a d y n a, -o s — valanda 
adventai ,  -ų — keturių savaičių lai

kas prieš kalėdas
af i c i eras ,  -o; a f i c i e r i us ,

-i a u s — karininkas 
akvata,  -os — noras 
a i a s a s, -o — balsas; riksmas, verki

mas
a 1 a s y t i, -i j a, -i j o — balsiai kalbė 

ti, verkti 
a I e — bet
a i s y t i, -o, -ė — daryti, kad ilsėtųsi 
anas,  -a, -ys — jis, ji, jie 
andarokas ,  -o — sijonas 
ange i s kas ,  -a — angliškas 
a n i o 1 a s, -o — angelas 
ant vo i ė ,  -ės — viršus, dangtis 
a p s o c a s, -o — batų kulnas, užkul

nis
apšvi e t a ,  -os — švietimas 
ari elka,  -os — degtinė 
a r m o t a, -o s — patranka 
aršinas,  -o — carinių laikų ilgio 

matas, apie 71 cm
aš č i nč i us ,  -iaus — dovana, lauk

tuvės
a t b o t i, -oja, -o j o — paisyti 
atpuskas ,  -o — suėjimas, susibūri

mas, prekymetis; atlaidas

a t p ū t ė t i, -i, -ėjo — daryti, kad il
sėtųsi

atramentas ,  o — rašalas 
at s i ž i ūrėt i ,  -i, -ėjo — atsisukti, 

atsigręžti
auštra,  -o s — aušra 
a ž n a — o, ogi, o tik

b
b a — nes
bagočius ,  -i aus — turtuolis 
bagotas,  -a — turtingas 
bagotyri us ,  -iaus — didžturtis 
bakas,  -o — žandena 
bankietas ,  -o — pokylis, vaišės 
baronas,  -o — avinas 
baronka,  -o s — riestainis 
batvi ni s ,  -io — burokas, runkelis 
bendrė,  -ės — draugė 
b i e d n a s, -a — neturtingas, vargšas 
b i e s a s, -o — velnias 
b i i, b i 1 e — jei, jei tik, kad, kad tik; 

bet, bene
b i s t r u s, -i — greitas, smarkus 
b i š k i s, -i o — truputis 
bl i edi nt i ,  -i n a, -i no — blyškinti 
b o n i a, -i o s — bokštas 
b o v i n t i, -i n a, -i n o — raminti, kuo 

nors užimant, žaisti su kuo 
brangvyni s ,  -i o — degtinė
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b r i n d a, -o s — drabužio pakraščių 
užlenkimas, sumetimas 

bromą,  -o s; bromas,  -o — iškil- 
mingi vartai, vainikais papuošta 
anga

brukąs,  -o — akmenų grindinys 
b r u k a v o t i, -o j a, -o j o — grįsti 

akmenimis
būbnas,  -o — būgnas 
b u d a v o t i, -o j a, -o j o — statyti 

(pastatą)
budinkas ,  -o — pastatas 
b u i n a s, -a; b u i n u s, -i — sodrus, 

vešlus
b u g š 1 i n t i, -i n a, -Ino — bauginti, 

gąsdinti
b u n t a s, -o — maištas 
buntauni nkas ,  -ė — maištinin- 

kas
b u r 1 i a t i s, -č i o — trumpais auliu

kais batelis
burnotas,  -o — tokia raudonai žy

dinti gėlė
but e l i  a vas,  -a — iš butelių (gėri

mas)

C
ci bul i s ,  -io — svogūnas 
c l c i l i kas ,  -ė; c i c l l i s t as ,  -ė —

socialistas
c i ec or l enė ,  -ės — carienė 
c i e c or i us ,  -i aus — caras, kara 

liūs
c 1 e 1 a s, -a — sveikas, visas, ištisas 
c l mbal i s t as ,  -ė — kuris griežia 

cimbolais
c n a t a, -o s — dorybė, skaistybė 
c ū d a s, -o — stebuklas 
c u k e r k a, -o s — saldainis

Č

čebatas ,  -o — aulinis batas 
čebat ė l i s ,  -lo — gėlė (violetinės 

spalvos)

č e r k a, -o s; č ė r k a, -o s — stiklelis, 
taurelė

č ė s a s, -o — laikas, metas 
čes t avot i ,  -oj a, -oj o; č ė s t a v o 

t i, -o j a, -o ] o — vaišinti 
čet vergas ,  -o — ketvirtadienis 
čeverykas ,  -o — užvarstomas ba

tas
č i e r k a, -o s — stiklelis, taurelė 
č y s t a s, -a — švarus, grynas 
či upryna,  -os — galvos plaukai 
č i u i a s, -a — svetimas

d
d a — dar
daboti ,  -oja, -o j o — saugoti; žiū

rėti; mylėti 
d a i — tai, štai
d a n e š t i, -a, -ė — pranešti, paskųsti;

nunešti, prinešti
d a t u r ė 11, -i, -ė j o — iškęsti, ištverti 
diedas,  -o — senis 
dykai  — veltui 
dykas,  -a — tuščias 
dykius,  -lauš — dykūnas 
d i k t a s, -a — stiprus; storas, nutukęs 
d y 1 u o t i, -u o j a, -a v o — gaišuoti 
d i m n a s, -a — nuostabus, nepapras

tas, keistas
d y v a i, -ų — nuostabūs dalykai, keis

tenybės 
d o — per
drabnas,  -a — smulkus, mažas 
drukavot i ,  -oja, -ojo — spaus

dinti
d ū m a, -o s — mintis, manymas, mąs

tymas
dūmoti ,  -o j a, -o j o — galvoti, mąs

tyti
durnas,  -a — kvailas 
d u r n a v o t i, -oja, -o j o — kvai

lioti
durnystė,  -ės — kvailystė 
dūšia,  -ios — siela, vėlė
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dvaras,  -o — kiemas, sodyba, rū
mai; dvarininko ūkis 

d z i d a, -o s — ietis; durtuvas

f
f a m i 1 i j a, -os — šeimyna, giminės 
f l iukas,  -o — hitlerininkas 
fricas,  -o — hitlerininkas

8
garbortuSį  -i aus — kailiadirbys, 

odžius
g a s a, -o s — gatvė, kelias 
gaspadi nė,  -ės — šeimininkė 
gaspadorl us ,  - iaus — šeiminin

kas, ūkio savininkas 
g a t a v o t i, -o ] a, -o j o — daryti, 

rengti, gaminti 
gėrei ! s ,  -io — ėriukas 
germanas,  -o — vokietis 
gyvas t i s ,  -č 1 o — gyvybė 
gi l ta,  -os — eilė, greta 
g 1 o d n u s, -1; g 1 o t n u s, -1; g 1 u o d- 

nus, -i — lygus, glotnas 
grabas,  -o — karstas 
grabė,  -ės — griovys 
grabnyči a,  -los — žvakė 
g r a j i n t i, -Ina, -Ino — groti 
gr i cavot i ,  -o j a, -o jo — grįsti;

valyti, grandyti žoles nuo takų 
gr i v i na ,  -o s — dešimtis kapeikų 

(carinės Rusijos laikais) 
gromata,  -os — laiškas; raštas 
gronyči a,  -ios — valstybės siena 
g r u c ė, -ės — nemaltų (tik nugrūs

tų) grūdų kruopos 
gurbas,  -o — tvartas, kūtė 
guzikas ,  -o — saga 
g v o 11 a s, -o — skuba, bėda

i
i š j o v i n 11, -i n a, -i n o — pasakyti, 

išskaičiuoti, užregistruoti 
i škada,  -os — nuostolis, žala

jomarkas,  -o — prekymetis 
judoš i us ,  -lauš — juda, išdavi

kas
juktas,  -o — juchtas, stora minkšta 

oda
j uodaš i mt i s ,  -ė — reakcionierius, 

monarchistinės ,,juodosios šimtinės'* 
organizacijos narys; masinių žudy
nių organizatorius ir dalyvis

k
kačerga,  -os — žarsteklis 
kal inė,  -ės; kal i nys ,  -lo — kalė 

j imas
kalmaška,  -os — ant aukštų ratų 

su spyruoklėmis nedidelis vežimas, 
brikas

kal ni er i us ,  -lauš — apykaklė 
kamašas,  -o — batas 
kanči ukas ,  -o — odinis rimbas, bi

zūnas
kankalas ,  -o — skambalas, skam

butis
kanuolė ,  -ės — patranka 
k a r a i, -ų — rankinis vežimas 
karči am a, -o s; karčma,  o s —

smuklė
karmonas,  -o — kišenė 
kaškl eta,  -o s — vyriška kepurė 

(vasarinė arba kareiviška) 
k a v o t i, -oja, -o j o — slėpti; lai

doti
kepe l i ušas ,  -o — skrybėlė 
kermoš i us ,  -lauš — turgus, pre

kymetis
kibą — nebent
kl e l l š kas ,  -o — taurė, stiklelis 
k i 1 b a s a s, -o — dešra 
k y t r a s, -a — gudrus; klastingas 
k i v e r i s, -i o — senoviška aukšta 

kariška kepurė
k 1 a p a t as, -o — rūpestis, vargas

i
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M ė t k a, -o s — narvas 
kmurnas,  -a — paniuręs, apsiblau

sęs
komandi er i us ,  - i aus  — vadas 
k o r a v o t i, -o j a, -o j o; k o r o t i, 

-oja, -o j o — bausti 
koronė,  -ės — bausmė 
k o t a s, -o — budelis, kankintojas 
k o t a v o t i, -oja, -o j o — mušti, 

plakti, kankinti
k o i n a s, -a: k o ž n a s v i e nas  —

kiekvienas
k r a s n a s, -a; k r a s n u s, -i — gra- 

žus, puikus
kr i š po i i ni s ,  -ė — krištolinis 
k r o m a s, -o — krautuvė 
k r o v o t i, -oja, -o j o — kraustinėti 
k u b k a s, -o — taurė 
k ū d a s, -a — liesas, sudžiūvęs 
kūkai i s ,  -io — raugė 
kuparas,  -o; kuperkas,  -o — 

skrynia gaubtu viršumi 
kuskel ė ,  -ės — skarelė 
kvaraba,  -os — liga 
kvartukas ,  -o — prijuostė 
k v i e t k a, -o s; k v i e t k a s, -o — 

gėlė, žiedas
kvorta,  -o s — skystų ir birių kūnų 

matas (ketvirtis gorčiaus)

1
i a b a s, -o — gėris
labas,  -a — geras; duot i  labą 

di eną — pasveikinti 
i a i d y t i s, -o s i, -ėsi — klostytis, 

gobstytis
lai dokas ,  -ė — nenaudėlis, pasilei

dėlis, latras
l aki eruotas ,  -a — lakuotas 
l akštas ,  -o — laiškas 
1 a s a v o t i, -oja, -o j o — triukšmau

ti, rėkauti
l askūtas ,  -o — skarmalas, skudu

ras, skurlys

l aužt inės ,  -i ų — laužtukai 
i epeška,  -o s — lepšė (grybas) 
l i epi ni s ,  -i o — duobtas (dažniau

siai iš liepos medžio) indas 
l i k t a m  a, -o s — žibintas 
1 i o d u o t i, -u o j a, -a v o — krauti 
1 i t a r a, -o s — raidė 
i i ū b y t i, -i j a, -i j o — mylėti 
i i uosybė,  -ės — laisvė 
i i u o s u o t i, -u o j a, -av o — laisvin

ti, vaduoti
lobas,  -o — slėnis, pakalnė 
i oskavas ,  -a — meilus, malonus 
i o ž i a, -los — lova, guolis

m
m a — mano; man 
macnas,  -a — stiprus 
m a n d i e r a, -o s; m a n d i e r a s, -o; 

mandira,  -os — munduras, kariš
kas švarkas

mandras,  -a — išdidus; šaunus; 
gudrus

mandravot i ,  -oja, -ojo — pui
kauti; keliauti

markatnas,  -a — liūdnas, apsiblau
sęs

marš i eruot i ,  -uoja, -avo — žy
giuoti

marudint i ,  -i n a, -Ino — gaišinti, 
užlaikyti

m a ž g i — galgi 
mel nyčia,  -ios — malūnas 
m i e r a, -o s — matas 
m i e r u o t i, -u o j a, -avo — matuoti 
m i s i i n t i, -i n a, -i n o; m 1 s 1 y t i, 

-i j a, -i j o — manyti, galvoti 
m i s 1 i s, -i o ( i e s) — mintis 
močiaka,  -o s — pamotė 
m o j u s, -a u s — gegužė (mėnuo) 
mokesni s ,  -i o — mokestis 
moi i avot as ,  -a — dažytas, puoš

nus
m o t k a, -o s — motina
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m o i n a — galima 
m ū č y t i, -i j a, -t j o — kankinti 
m u d r a s, -a — puikus, protingas 
mūdraut  i, -a uja, -a v o — keliau

ti, puikauti
mundi erius ,  -i aus — munduras, 

kariškas švarkas
muški eta,  -os — senoviškas šau

tuvas
mušt ravot i ,  -oj a, -ojo — mušt 

ruoti
muzika,  -os — muzikantas

n
n a g a i k a, -o s — bizūnas 
navyna,  -os — naujiena 
nedatekt i ,  -tenka,  -teko — pri

trūkti, pristigti
nedėl i a,  -los — sekmadienis; sa

vaitė
negel ka,  -os — gvazdikas 
nel i uosa,  -o s — nelaisvė 
neval i a,  - los — nelaisvė 
nevendra,  -os — levendra 
nezgadl yvas ,  -a — netinkamas 
nezgadnas ,  -a — negeras, nepa

klusnus
n i e m a s, -a — nebylus
ni emčius ,  - l auš  — vokietis
niemka,  -os — nebylys
n i e m u s, -i — nebylus
n i g d i — niekada
notūras,  -o — būdas, charakteris
nū — nūnai, dabar

O

o c h r a n k a, -o s — žvalgyba, slaptoj i 
policija carinėje Rusijoje

P
padlagas ,  -o — grindys 
paduška,  -o s — pagalvis

pagalvė ,  -ės — asmens mokestis 
pagei di mas ,  -o — geidimas, troš

kimas
pagonas,  -o — nenaudėlis 
pakajus,  -aus — rūmai, kambarys 
pakarnus,  -i — nuolankus, nusi

žeminęs
pakinys ,  -lo — papievis, pabalys 
pakinkl as ,  -o — pakinktas 
p a 1 a i k i s, -ė — senas, sudėvėtas, su

nešiotas, prastas
pal i avot i ,  -o j a, -o jo — medžioti 
paika,  -o s — lazda 
pal oci us ,  - lauš — rūmas 
palugnus ,  -i — malonus, paklus

nus, nuolankus
p a m a č y t i, -i j a, -i j o — padėti 
p a n č e k a, -o s — kojinė 
panelė ,  -ės — mergelė; pono duktė 
parėdas,  -o — papuošalas, gražūs 

rūbai
parčdka,  -os — vestuvių puota 
parėdkas,  -o — tvarka; vestuvių 

puota
parėdkavot i ,  -oja, -ojo — tvar

kyti
p a r v e i k t i, -i a, -ė — įveikti, nu

galėti
pasabas,  -o — būdas 
pas i dabot i ,  -oja, -ojo — išsi

rinkti, patikti
pas i kl onl ot i ,  -oja, -ojo — nusi

lenkti
p a s 1 a s, -o — pasiuntinys 
pas l ovyt as ,  -a — pašlovintas, gar

sus
paslūga,  -o s — tarnaitė, patarnau

toja
p a s o g a, -o s; p a s o g a s, -o — iš tė

vų namų gaunama nuotakos dalis 
pastar l okai ,  -ų — pasturlakai, at- 

baros
pastoj  — palauk
pas t ot i ,  -oja, -ojo (kuo) — tapti
pat i ek a, o s — paguoda
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patkava,  -os — pasaga 
p a t k a v o 11, -o j a, -o j o — kaustyti, 

pakalti pasagą 
patronas,  -o — šovinys 
pažaras,  -o — žara, gaisas, aušra 
p a z n a v o t i, -o j a, -o j o — pažinti 
p a z v a t y t i, -i j a, -i j o — leisti 
pekla,  -o s — pragaras 
perynal ,  -ų — patalai, duknos 
pėtnyčl a ,  -los — penktadienis 
pleška,  -o s — smėlis 
pi jokas ,  -o — girtuoklis 
p 1 k ė, -ės — durtuvas, ietis 
p Ina vija,  -o s — bijūnas 
pi š t a l i e t as ,  -o — pistoletas 
pi eč i us ,  -i aus — laukas, aikštė 
pl inta,  -os — šautuvas 
p 1 ū g a v o 11, -oja, -o i o - arti 
pošnla,  -ios — dirva, laukas 
poval i a i ,  p o v a l ė l i u  — pa

lengva, iš lengvo 
prašvi tnus ,  -i — šviesus 
prauda,  -os — tiesa, teisybė 
pravardė,  ės — pavardė 
p r e k i o t i, -oja, -o j o — derėti 
p r 1 b 1 ū d y 11, -i j a, -1 j o — nuklys 

ti, priklysti
pribūt i ,  - būna,  -buvo — atvykti 
pričyna,  -os — priežastis 
pr i e ga l v i s ,  -i o — pagalvis 
pri evardi s ,  -džlo — pavardė 
pri gul ėt i ,  -1, -ėjo — priklausyti 
pri jomas,  -o — naujokų ėmimas; 

ėmimo vieta
pri s i ega,  -os — vyras; žmona 
pr i s l ūgavot i ,  -oja, -ojo — pa

tarnauti
pri s tovas ,  -o — prižiūrėtojas 
p r i v i t o t i, -o j a, -o j o — pasvei

kinti, iškilmingai sutikti, vaišinti 
procia,  -los — darbas 
p r o c i a v o t i, -oja, -o j o — dirbti 
p r o v y t i, -i j a, -1 j o — taisyti 
p ū č k a, -o s — patranka

puskartė,  -ės — pusė karčio (toks 
javų saikas)

pūstavot i ,  -oja, -ojo — tuštinti, 
eikvoti; lėbauti, puotauti 

pūs t e l ni nkas ,  -ė — lėbautojas, 
puotautojas; eikvotojas 

pūstynė,  -ės — tuščia vieta

r
r a b a v o t i, -oja, -o j o — plėšti, 

plėšikauti
radas,  -a — linksmas 
r a d n a s, -a — tikras, brangus, mie

las
raitas,  -o — raitelis 
raski t  a, -os — sausažolė (pievų 

žolė)
razbai ni nkas ,  -ė — plėšikas 
razumas,  o — protas 
rėdąs,  -o — eilė 
rėdyti ,  -o, -ė — rengti; puošti 
rei chas,  -o — hitlerinė Vokietija 
r e t a v o t i, -oja, -o j o — gelbėti 
reteži s ,  -i o — grandinė 
r i b u o t i, -u o j a, -a v o — risti 
riktuot i ,  -uoja, -avo — rikiuoti, 

tvarkyti, lygiuoti 
ri soras,  -o — lingė (vežimo) 
rodą, -o s — patarimas 
rodąs,  -a — patenkintas, linksmas* 

turįs noro, sutinkąs 
rokuot i ,  -u o j a, -avo — kalbėti;

išsakyti, svarstyti, skaičiuoti 
rubei i us ,  -i aus — riba, valstybės 

siena
rūdynas,  -o — drėgna rūdinga 

žemė
r o z a s, -o — kartas, sykis; r o z u — 

kartu, sykiu
r ū g o t i, -oja, -o j o — barti, prie

kaištauti
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s
s a — savo
samagonas ,  -o — naminė degtinė 
sėja,  -o s — sesuo 
sėj ė l ė ,  -ės — sėjėjėlė 
sereda,  -o s — trečiadienis 
sėst i ,  sėda,  sėdo (saulė) — leis

tis
si eras,  -a — pilkas; drėgnas 
s i ū r u s, -i — smarkus, skvarbus 
s i r a t a, -o s — našlaitis, našlaitė 
skarbas,  -o — turtas, lobis 
skepeta,  -os — skara 
skiepas,  -o — rūsys 
skomas,  -o — skobnia 
skotertė ,  -ės — staltiesė 
s krebe  l i uką i, -ų — nemušti 

trumpi kailiniai
s k r e b s ė t i, -i, -ė ] o — girgždėti, 

dusliai krebždėti 
skripka,  -os — smuikas 
skūra,  -o s — oda; kailis 
skuskel ė ,  -ės — skarelė 
s i a u n a s, -a — puikus, garsus, šau

nus
s i i edas ,  -o — pėdsakas, žymė 
s i ū g a, -o s — tarnas, pagalbininkas; 
s i ū i a b n a  me r g e l ė  — tarnaitė 
s i ū i b a, -o s — tarnystė 
s i ū i y 11, -i ] a, -1 j o — tarnauti 
s m e r 11 s, -č i o (t ies) — mirtis 
Smetona,  -os — grietinė 
smūtnas,  -a — liūdnas 
s n i e d o 11, -o j a, -o j o — pusry

čiauti
spadnyčl a,  -ios — sijonas 
spakai nas ,  -a — ramus 
spavi edot i ,  -o j a, -o jo — klau 

syti išpažinties 
spėka,  -o s — jėga, galia 
stalnla,  -ios — arklidė 
st ai yči a,  -ios — sostinė 
staršina,  -os — viršila 
s tatorius ,  -iaus — etimologinė fi

gūra: kaip dainoje greta gaspadl-

nės minimas gaspadorius, taip ir 
greta statinės sudarytas statorius 

stogas,  -o — (šalia pagr. reikšmės) 
ūgis, augumas, sudėjimas 

s toinla,  -ios: stonia,  -los — 
arklidė

stonas,  -o — luomas, šeiminė pa
dėtis

stot is ,  j a s 1, -josi  — tapti, pasi
daryti, virsti (kuo)

straunas,  -a; straunus,  -1 —
sraunus

stražnlkas ,  -o — carinės Rusijos 
policininkas

strl e l ba,  -os — šautuvas 
s t r i e l č i us ,  -iaus — medžiotojas 
striokas,  -o — baimė; skuba 
strošnas,  -a — baisus 
s t undel i s ,  -lo — valandėlė 
stuomuo,  -ens — audeklo gabalas 

(marškiniams)
stuopa,  -os — pusantro litro talpos 

indas
subata,  -os — šeštadienis 
sūdąs,  -o — teismas 
sugrasyt i ,  -o, -ė — sudrausti, pri

grasyti
s u s (i) r e g ė t i, -i, -ė j o — pasimatyti 
sukori s ,  -io — džiūvėsis 
Susiedas,  -o — kaimynas 
svaval ni nkas ,  -ė — savavalis 
svi etas ,  -o — pasaulis

Š

šal amojus ,  -aus — toks šokis 
šai bi er i us ,  -iaus — apgavikas, 

išdykėlis, valiūkas 
š a i t y š i u s, -iaus — seniūnas 
Šančius,  -lauš — duobė, griovys 
šaš i ejus ,  -aus — plentas 
š čės l yvas ,  -a — laimingas 
š č y r a s, -a — tikras, neapsimestas, 

nuoširdus
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š ė n a v o t i, -o j a, -o j o — gerbti, 
vertinti

Šėpa, -o s — spinta 
š i n e 1 i s, -1 o — milinė 
š i n k o r i u s, - i aus  — smuklinin- 

kas; š inkorka,  -o s — smukli 
ninkė

š i rdingas ,  -a — piktas, įširdęs 
š i ūpeiė ,  -ės — gaubtas įrankis ja

vams semti 
škada — gaila
šlakas,  -o — mažas kiekis, lašas 
š i i ū b a s, -o — sutuoktuvės, jungtu

vės
šmotas,  -o — gabalas 
šnabė,  -ės — degtinė 
š o b 1 ė, -ės; š o b 1 e 1 i s, -ė — kardas 
šorai ,  -ų — puošnūs pakinktai 
š p e k ė, -ės — lašiniai 
š punč i avot l ,  -o j a, -o jo — kišti, 

aklinai uždaryti (statinę) 
š t rapavot i ,  -o j a, -o jo — bausti 
šturmus,  -i — audringas, viesulin

gas
Sumavo t i, -o j a, -o j o — triukš

mauti

t

tancius,  -iaus — šokis 
t a r a n č y t i, -i j a, i j o — vilkti, 

nešti
t avor š č kė l l s ,  -ė — draugas 
t e r b a, -o s — maišelis 
t e r i o t i, -o j a, -o j o — niokoti 
t i i i ponas ,  -o — tulpė 
tor i e l ka,  -os — lėkštė 
t r 1 ū b a, -o s — trimitas, dūda, vamz

dis
tri ūbuot i ,  -uoja, -avo — trimi

tuoti, dūduoti
t r i v o t i, -oja, -o j o — kęsti, tverti 
t r o n a s, -o — sostas 
t ropint i ,  -i na,  -i n o; tropyt i ,  

-i j a, -i j o — pataikyti

t r ū n a, -o s — karstas 
t u r m a s, -o — kalėjimas 
tvert i ,  tveria,  t vėrė  — kurti

U, Ū

ubagas,  -o — elgeta 
ūbas, -a — platus, lygus 
ui i avot i ,  -oja,  -o j o; ul i ot i ,  

-oja, -o j o — linksmintis; vaikšti
nėti

u 1 y č i a, -i o s — kaimas, gatvė (kai
mo ar miesto)

uslanas,  -o — kilnojamas suolas 
uzbonas,  -o — ąsotis 
u i b 1 ū d y t i, -i j a, -i j o — paklysti 
u ž m a i n y t i, -o, -ė — pavaduoti, 

pakeisti
u i s i g n i e v i n t i, -i n a, -i n o — su

pykti, užpykti
u i v e s t i, -d a, -d ė — įvesti, įsteigti, 

sukurti

V

vaina,  -o s — karas 
vai skas ,  -o — kariuomenė 
vaj aunykas ,  -ė — kariautojas 
v a j a v o t i, -oja, -o jo — kariauti 
vaktuot i ,  -uoja, -avo — saugoti 
val ia:  iš va l i os  — palengva 
val i ot i ,  -oja, -o j o — pajėgti, 

įstengti, įveikti
val nyč i a ,  -los — jaunimas 
v a n d r a u t i, -a u j a, -avo; v au

dra v o t i, -oja, -o j o; v a n- 
d r u o t i, -uoja, -avo — keliauti, 
vykti, vaikštinėti 

v e 1 e i — verčiau, geriau 
vel yt i ,  -i j a, -1 j o — linkėti, sutikti 
verba,  -o s — sekmadienis prieš V e 

lykas
ve s e i i i a ,  -i o s — vestuvės 
vi ečnas ,  -a — amžinas
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žv i e d r a s, -o — kibiras 
v i e k a s ,  -o — amžius 
v i e r a, -o s — tikėj imas 
v i e r i n t i ,  -ina, -ino; v i e r y t i ,  

-ija,  - i jo — tikėti 
v i e r n a s ,  -a — tikras, teisingas 
v i e i i y b a s ,  -a — mandagus 
v i n č i a v o t i ,  -oja,  -ojo — tuokti 
v o g o s, -ų — svarstyklės 
v o i y t i ,  -ija,  - i j o  — sverti; vars- 

tyti

Z

z a v a d n y k a s ,  -ė — padėjėjas, pa
galbininkas

z d r a v i e c a s , - o  — padūkęs, išdykęs 
žmogus

z e i z i n a s ,  -o — antinas, gaigalas 
z e r k o i a s ,  -o — veidrodis 
z o b o v a ,  -os — žaidimas, žaislas 
z v a n k u s, -i — skambus, garsus

i a i ni er i us ,  - i aus  — kareivis 
i arnyč i a ,  -ios — rytinė žvaigždė,.

aušrinė; vakarinė žvaigždė 
žauni er ys t ė , - ė s ; žauni ers kė -  

iė, -ės — kareiviavimas 
i auni er i us ,  -iaus — kareivis 
i e b r a v o t i, -oja, -o j o — elge 

tauti
i ėdnas ,  -a — kiekvienas 
žegnot i ,  -oja, -o j o — laiminti 
žėlabnus,  - i — liūdnas, gedulingas 
žėl avot i ,  -oja, -ojo — gedėti, liū

dėti; gailėti
žėl int i ,  -ina, -ino — duoti 
ž e n y t i, -ija, -ijo — vesdinti; i  e- 

n y t i s, -i j a s i, -i j o s i — vesti, te
kėti

i enot as ,  -a — vedęs, ištekėjusi 
i  e r t a v o t i, -oja, -ojo — juokaut 

pokštauti
žiponas ,  -o — švarkas 
žuvėdas,  -o — švedas



ABĖCĖLINĖ DAINŲ RODYKLE

Nr. Psl. Nr.

Ach, liūdna mano šalis Ant kalno smėly 528
gimtoji 465 433 Ant mano tėvo dvarelio 212

Ai tėveli tėveli 237 235 Ant suolelio plakė 416
Ak, bėda, tai bėda 205 207 Ant tėvelio dvaro 316
Ak, man cūdai, ak, man Ant tėvulio dvaro 314

dyvai 254 250 Anta kalno putinėlis žydėjo 346
Ak tu, dieve visagalis 410 390 Apynys dygdams 137
Ak tu, senei seneli 227 227 Ar aš vyro ne žmona 274
Alaus alaus 144 176 Ar ne saldus alutis 188
Alaus alaus dainuotojam 185 197 Ar pameni, mano mielas 123
Alus ant stalo 186 197 Ar sėt, ar nesėt 160
Amerikos miestas 487 461 Ar žinai tą suvargusią šalį 464
An ant kalno, ant kalnelio 23 73 Aš augau pas tėvelį 24
Anam šone Nemunėlio 341 317 Aš degtinės negersiu 189
Anksti rytą aš kėliaus 102 142 Aš esmi siratėlė 412
Anksti rytą kėliau 36 90 Aš esmi žmogus 224
Anksti rytą rytmetėlį 49 90 Aš esu siratėlė 411
Anksti rytą rytužį 48 98 Aš išgėriau stiklužėlį 176
Anksti rytelį kėliau 75 119 Aš ketinu pačią vesti 236
Anksti rytmetėlį 478 449 Aš, Lietuvos bernužėlis 482
Ankstų rytą kėliau 302 271 Aš miego miego, miegelio 19
Anoj pusėj ežero 58 10? Aš ne gert atėjau 132
Ant aukšto kalnelio 330 300 Aš parduosiu baravyką 244
Ant kalnelio, ant aukštojo 306 276 Aš parduosiu margą vištą 243
Ant kalno gluosnis 34 88 Aš pas savo giminėlę 133
Ant kalno karklai siūbavo 35 88 Aš pasėjau mieželį 139
Ant kalno mūrai 320 290 Aš pasėjau žalią rūtą 262

Psl.

498
213
394
287
285
322
173
256
198
160
184
432
79

199
392
224
390
193
234
453
75

170
241
240
170
174
253
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Aš pasgėriau žalio vyno 283 258 Brazilija paslovyta 486 459
Aš turėjau brolužėlį 28 82 Broliai lietuviai, ant mūsų
Aš turėjau mažą brolį 60 108 nepykit 387 369
Aš vis viens kareivokas 308 278 Broliai, sukruskim, ginklą į
Aš žinau numanau 255 251 ranką 443 413
Ateina ponas 422 396 Brolužėliui bėda yra 151 180
Ateis tamsi naktužėlė 61 108 Būdams linksmas kaip
Atėjo germanai 390 372 paukštelis 483 455
Atėjo germanai per mūsų Bulvių košės, rūgštaus pieno 280 257

laukus 537 503 Buožė šėlsta, buožė pyksta 558 513
Atėjo vokietis per mūsų

laukus 389 372 Caras išsigandęs 456 424
Atjoja bernelis 94 136 Caras sėd ant sosto 457 426
Atskrend sakalėlis 68 114 Cit, neverk neraudok 95 136
Atvažiavo iš Berlyno 547 508
Augin močiutė dvi dukterėles 3 61 Čerkelė tarė 209 210
Augin tėvas du sūneliu, du Čerška žvirblis ant bažnyčios 437 406

sūneliu 365 341 Čiulba čiulbutis 338 313
Augin tėvas sūnelį 15 71 Čiulba ulba paukšteliai 114 153
Augin tėvas sūnelį 300 269 Čiulba ulba paukšteliai 119 157
Augin tėvas sūnelį 324 294
Augin tėvelis du sūnužėliu 16 72 Dar kunigėlis neatkalėdojo 439 407
Augo augo obelėlė beržyne 155 182 Dar liek, dar pilk 197 203
Augo dygo apynėlis 135 172 Dar neužmigau — jau pajuta 348 324
Augo girioj ąžuolėlis 323 293 Darysim alutį 140 175
Augo kanapėlė 87 127 Daug daug dainelių, mieloji
Augo kieme klevelis 84 125 sese 128 164
Augo sode klevelis 11 67 Daug žuvo mūs brolių už laisvę
Aušt balta aušrelė 111 149 kovoj 447 413
Ąžuolėlio šakos linko 350 326 Daugel metų pragyvenau 187 193

Dėdė dailidė 282 258
Baime, nespausk mums Dėkui tėvui ir motinai 376 353

krūtinės 422 412 Dienos šaltos, saulė švietė 473 439
Bajorėli, bajorėli 396 381 Dievuliui dėkui, bile
Bajorėlio klėtis 397 382 nutekėjau 242 240
Baltos burės plazda 553 510 Doičland Doičland iber ales 544 507
Barė mane tėvelis 85 126 Dominykas vis nedykas 273 256
Bėda man, bėda man 240 239 Du balandžiai kalne gėrė 14 79
Berneli šiokis 45 97 Duokit alučio 194 202
Bernužėli, nes voliok 229 228 Duokit midutėlio 196 203
Beržai svyravo pajūry 514 486
Bijūnėlis žalias 44 96 Ei, bėdelė prie bėdos 264 253
Birželio septynioliktoji 516 490 Ei, gaudė gaudė 32 84
Blinda buvo razbaininkas 432 401 Ei, neduok, dievai 10 66
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Ei, šįryt šįryt taip anksti Ir išvarė rekrutėlius 354 330
kėliaus 408 388 Iš rytų šalelės 47 98

Eina fricas per kiemelį 546 508 Išgėriau septynias 177 194
Eina garsas nuo rubežiaus 502 475 Išjoj bernužis į karužę 117 156
Einam, boba, žirnių kult 222 223 Iš joj brolis mandravot 238 236
Einu per kiemelį 210 211 Išjojo jojo, sodauto 334 308
Eisim, seni, pupų kult 223 224 Išmindžiotos, išlaužytos 495 469
Eisime, broleliai, namo namo 216 215 Iššaukė brolius 381 358
Ėjau kalneliais 403 386 Išvažiau tėvelis 400 384
Ėjau pro dvarelį 80 122

Jau adventai arti 269 255
Gailile raseiio 331 301 Jau atrašė man lakštelį 303 272
Gale lauko toli 508 481 Jau aušta aušrelė 492 467
Galiu gert, galiu gert 179 194 Jau nebėra ponų 518 491
Gaspadinė tų namelių 198 204 Jau po taip lauktų rinkimų 515 489
Gaspadorius kaip statorius 272 255 Jau ruduo atėjo, ir vėl liūdnos
Gėriau alulį 167 189 dienos 129 165
Gėriau dieną, gėriau naktį 213 213 Jau saulelė teka 526 497
Geriu vynelį geltoną 173 192 Jau užstojo rudenėlis 512 484
Gerk alų, gerk alų 146 178 Jei geriat, gerkit 202 206
Gerk, broliukai, visą 149 179 Jonuli ponuli 221 223
Gerk gerk, brolužėli 156 182 Juozapai seneli 297 264
Gerk, mano sesele 158 183 Jūs, berneliai, jūs, ūsoriai 256 251
Gerkim alų iš uzbono 147 173 Jūs, berniukai, jūs, šalbieriai 253 243
Gerkim, broliai, uliavokim 41 94 Jūs, lietuviai broliai 388 371
Gerkit aplinkui 405 386 Jūs, mergaitės, jūs, tinginės 257 251
Gerkit aplinkui 406 387
Gerkit gerkit uliavokit 154 181 Kad alaus — kad gardaus 168 189
Gerkit po visą, leiskit Kad aš jojau per žalią girelę 89 131

aplinkui 407 387 Kad bitutė ant lankos 83 124
Gydo gaidžiai vidur nakties 371 349 Kad būčia karvelis 67 113
Giedočia — nemoku 424 397 Kad gavau vyrą 239 237
Girdis aidas dūdų orkestro 468 435 Kad Kosciuška jojo 372 349
Graži tu, tėviškėle 554 511 Kad sulaukčia subatvakarėlio 104 144

Gražių dainelių, Lietuvos
sesės 520 492 

Gražu žaliuoti žaliom rūtelėm 4 61 
Gražus rytas nematytas 493 463

Kada noriu — verkiu 33 87 
Kai aš ėjau per kluonelį 415 393 
Kai aš ėjau pro tą upę 251 245 
Kai aš turėjau kaime mergelę 63 110 
Kai pavasarį vyšnios žydėjo 536 502

Gvoltas, gvoltas 204 207 Kai tėvelis mano mirė 225 226
Kai tik Hitleris užėjo 542 506

Iber ales, iber ales 545 507 Kaimynas mūsų mylimas 152 180
Įkoškit alaus 195 202 Kalne rugiai 90 132
Ir apsirgo mano vyras 246 242 Kam šėrei žirgelį 322 292
Ir atlėkė sakalėlis 62 109 Kam ta daina nepatiko 287 260
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Kam tie ratai 291 262 Kur mano tėvelis gėrė 162 186
Kam tu sprogsti, ąžuolėli 378 356 Kur tas šaltinėlis 97 138
Kas alų, kas alų
Kas alučio negeria negeria

171 191 
148 17) Labanore, kad ne uogos 279 257

Kas auksą žemėj randa 445 415 Lakštingala, gražus paukšteli 504 476
Kas bus, močiute, kas bus 233 231 Lamokų sodžiuj 263 253
Kas mūsų darželį dailiai Laužai treška, medžiai braška 523 494

apravės 488 461 Leiskis, saule saulužėle 418 393
Kas sesučių dainavimas 190 199 Lėk, balandėli, į tą kraštelį 69 115
Kas subatos vakarėlį 113 151 Lėktuvai skraido 549 509
Kas tas miežio grūdas 138 174 Lelijėle balta 93 134
Kas ten buvo, kas dejavo 401 385 Lietuvos bajorai žirgus
Kat katinėli 165 188 balnojo 333 306
Kažko buožė kreivai žiūri 557 513 Linksma man širdis yra 241 239
Kelias kelelis, pakelėj 

berželis 304 274
Linksmink šiandieną tą seną 

bobelę 191 200
Kelkis, berneli, anksti rytelį 393 375 Liūdžiu aš vienas 436 405
Kelkis, darbininke 450 420 Liuosybė šventoji 458 426
Kermošiun važiavau 
Keturiolktais metais

277 257 
382 360 Magdelena, dek balaną 494 468

Kieno gaideliai margi 399 383 Mamyte mano, širdele mano 321 291
Ko liūdi, berželi, ko liūdi 510 483 Man pasakė karveliukas 178 194
Ko liūdi, mergele jaunoji 466 433 Man vieno stiklelio 180 195
Ko tu žvengi, žirgeli 30 83 Mano panytėlė 258 251
Ko tujei, kunigėli 298 267 Mano tėvelis 278 257
Kol tu, dieduli 226 227 Mano tėvužėlio 374 351
Kolei buvau mažas 367 343 Maž ką valgę ir negėrę 446 416
Kolei gyvas gyvensiu 259 252 Mergele, ar kalneliu eini 219 221
Kolei gyvos gyvensim 260 252 Mergele mano 8 65
Kolūkietis darbininkas 560 514 Mes negalim apipiešti 430 400
Kopūstėli saldžiausias 289 261 Mes pažįstam šeimininkę 199 204
Kovoj jūs pražuvote, mieli Mes razbaininkėliai 507 480

draugai 448 419 Mes šiandieną drąsiai
Kozile Kozilėli 290 262 skelbiam 517 490
Kukau gegutėlė 413 392 Mes, tvirti dvasioj kalviai
Kukū kukū 404 386 jaunieji 470 437
Kunigėliai tankiai sako 440 407 Mes visi šiandie žalioje
Kunigėliams — pamokslą lankoj 352 328

sakyti 438 406 Mylėjau mergelę 101 141
Kunigėlis — ponas 281 258 Miškus, laukus ir pievas 532 500
Kur banguoja Nemunėlis 503 475 Motinėle, vai, kas bus 232 230

Kur banguoja Nemunėlis 535 502 Mūs broliukas čerką gers 157 183

Kur kukuoj gegelė 312 283
Mūs senukai pasakojo 
Mūsų ponai su šaltyšiais

506 479 
355 331

Kur lygus laukai, miega bočių Mūsų susiedėliui sunku yra 150 180
šalis 527 497 Mūsų tos dienelės 534 501
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Narsus mūsų vadas 394 377 Oi, čiuda čiuda 276 256
Nauji svečiai jau pas mumis 391 373 Oi dievuliau, ką darysiu 419 395
Ne bile pievoj dobilas augo 336 311 Oi, eisim eisim 368 344
Nebijau pono 420 395 Oi, eisim eisim 414 393
Nedėlios rytą rytelį 50 10J Oi, eisiu eisiu, aš čia nebūsiu 480 450
Nedėlios rytelį 357 333 Oi jūs, kvietkai kvietkai 342 318
Neišeik neišeik tu iš sodžiaus 130 165 Oi, kai mes buvom 2 60
Nelaukite, broliai, kad kas jums Oi, kai mes ir augom 26 80

padėtų 451 421 Oi kareivi kareivėli 317 289
Neliaukim kauptis į vienybę 449 419 Oi, kas do čėsai 431 401
Nelygus stalelis 169 190 Oi, ko žvengi, žirgeli 29 82
Nemune ledai išplauks 513 485 Oi, lekia lekia 332 304
Nepilk pilnos 183 196 Oi Lietuva motinėle 541 506
Nesulauš mūs vargai 476 444 Oi, liūdnas liūdnas 489 462
Nors aš gersiu pasigersiu 208 210 Oi mergele, už našlelio 500 474
Nors daug iššaudė aplink mus 461 429 Oi mes, broliai broliukai 433 402
Nu nu nu nu nu 142 175 Oi motuše motušėle 417 394
Nukeliausi, sūneli 18 74 Oi, rengė rengė 326 296
Nuo Bandžiūrijos šalelės 380 358 Oi, šėriau šėriau 325 295
Nuog mažumėlės be Oi, šilas, pašilėj 91 133

motinėlės 481 452 Oi, teka teka 21 77
Nustojo griaut ir baubt Oi tu, boba nelaboji 275 256

kanuolės 505 47/ Oi tu, sakale, oi tu, pilkasai 81 123
Nutūpė balandis palangėj 127 163 Oi tu, strazde, strazdeli 490 465

Oi tu, varne, tu, juodasai 328 298
O aš, jaunas bernužėlis 484 457 Oi tu, žalias ąžuolėli 356 332
O jau jojau jojau 54 103 Oi, turiu turiu 17 73
O jūs, ponai nevidonai 462 430 Oi, varė varė 373 350
O kad aš augau 39 93 Oičyzna naša 427 398
O kai aš augau vienas Oičyzna naša 428 399

brolelis 375 352 Oigi, dieve, klapatėlis 268 254
O kas šiandien do diena 349 325 Oigi gražus gražus rūtelių
O kas šito, o kas šito 159 184 darželis 499 473
O kur mūsų tėvynėlė 360 336 Oigi liūdnos liūdnos 71 116
O mes, lietuviai,

nepastebėjom 385 365 Padainousiu gražią dainą 285 259
O mes, šičia suvažiavę 203 206 Padariau alų 141 175
O pavasari malonus 126 162 Paleisk, tėveli, žirgą į lanką 556 512
O tai daina, tai daina 286 259 Pas močiutę augau 1 59
O tas rugelis 145 177 Pas patėvėlį vargelį augau 59 107
Oi Agota, ar bagota 265 251 Pasakyk, mergelė 7 64
Oi alau, oi alau 172 192 Pasakyk, panytėle 501 474
Oi, alus — tai alus 161 185 Pasakyk tu man, mylimas
Oi, ant kalno 305 275 krašte 452 421
Oi berneli dobilėli 235 232 Pasakyk, žalia giruže 345 321
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Pasakyki, Raulai 252 246 Saldus alutis, balta putelė 193 202
Pasigėręs arielkėiės 250 244 Saldus alutis padarytas 215 214
Pasisėjau apynėlį 134 171 Sapnelį sapnavau 122 159
Paskinkysiu kumeliotę 293 263 Saulė nusileido 530 499
Paskutinį jau kartą šiandieną 453 422 Saulė nusileido už aukštų
Pastačiau klėtelę 315 286 kalnų 92 134
Pašalo pušelė 9 65 Saulė teka, saulė leidžias 454 423
Pats pragėrė jautį 248 243 Saulė teka, saulė leidžias 472 438
Penktų metų — piemenėlis 361 337 Saulė užusėdo 421 396
Per Klausučių ulytėlę 234 232 Saulelė raudona 99 140
Per lygius laukus 426 398 Saulelė sėdo, mėnuo užtekėjo 423 397
Per lygų lauką 309 280 Saulutė nusileido 65 112
Per tiltą jojau, nuo žirgo Saulutė nusileido 538 504

puoliau 339 315 Saulutė raudona 79 122
Per visą dieną 52 102 Saulutė tekėj, lapeliai mirgėj 344 320
Per žalią girelę 383 361 Sausų medžių šakos linko 351 327
Petras ir Povilas 296 264 Sėdi ponai krėsle 435 405
Pilka volungėlė 100 140 Sėdžiu po langeliu 64 111
Pilnos pievos gėlių Sėjau rūtą, sėjau mėtą 455 423

raudonųjų 125 161 Sėjom ponui rugelius 519 491
Pyniau vainiką 116 155 Sėjos panos, dobilio 398 383
Po ąžuolėliu, po garbuonėliu 115 154 Sėk, sesute, žalią rūtą 551 509
Po bijūnėliu 66 113 Seni žili, duok tabokos 270 255
Po didžios sunkios varnelės 299 268 Septynias mylėjo 267 254
Ponai šoka ir dainuoja 467 434 Sergu negaliu 86 126
Povaliai gėriau 174 193 Siuntė mane močiutė 57 106
Prancūzas mandras 362 338 Siuntė mane motinėlė 37 91
Prasvydo, prasvydo 491 466 Siuntė motulė 38 92
Prašė mane Bonapartas 364 340 Siųsčia leisčia gromatėlę 70 115
Prašyčiau dievo 78 121 Skauda man galvelę 184 196
Prašom prašom paklausyti 496 470 Smūtna yra mūsų širdis 392 374
Prie Balachnos elektrinės 521 493 Sproki sproki, ąžuolėli 379 357
Prie vartų gegutė kukavo 531 499 Stiklinėlė uzbonėlį 211 212
Prieš kalną beržai 40 94 Stipria tvora užsitvėrę 463 431
Prūsas arė ir akėjo 550 509 Stov žirgelis pabalnotas 207 209
Pulkim ant kelių 288 260 Stovi žirgelis kieme
Ramioji naktele, visus pabalnotas 337 312

migdinai 120 158 Subatėlės vakarėlį 107 146
Renkasi jaunimas 555 512 Subatėlės vakarėlį 230 229
Rijo naciai mūsų sviestą 543 50/ Subatos vakarėlį 56 105

Subatos vakarėlį 110 148
Sakalai sakalėliai margieji 529 498 Sudegus trobelė 539 505
Sakyki, upeli, kur dingo Sudiev jau, Lietuva 479 449

bernelis 118 156 Sudiev, Lietuva, man linksma
Saldus alutis avižų 163 186 buvo 497 471
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Sugalvojo kvailas fricas 524 495 Tylus tylus vakarėlis 509 482
Sukilkim, dirbtuvės, sukilk, Toksai ponas gaspadorius 271 255

proletare 471 438 Trauk, bėruti, trauk greičiau 511 484
Sukilkim, vargdieniai, už Trauksim dainą, trauksim

laisvę 444 414 naują 469 436
Susimušė susipešė 284 259 Trečia dienelė serga panelė 112 150
Svečiai, svečiai 214 214 Treji gaideliai giedojo 366 342
Sveiki gyvi, mano gentys 485 458 Trys šeštokai 13 69

Trūksta žodžių apsakyti 384 362
Šalia kelio vieškelėlio 217 219 Tu buvai jau didis, aš verkiau
Šelmis bernelis 109 148 mažytė 124 161
Šėriau šėriau sau žirgelį 98 139 Tu, eglute, tu, žalioji 5 62
Šėriau žirgelį 27 81 Tu, mano mergužėle 74 118
Šėriau žirgelį per savaitėlę 343 319 Tu nukankinta, kruvina 540 505
Šerk, tėveli, man žirgelį 22 78 Tu, stikleli krišpolini 175 193
Šį tamsų vakarėlį sargybon Tu tu tu, kas būtų 143 176

aš einu 522 493 Tu, vyšnele, auki auki 12 68
Šią nakčiukę per nakčiukę 106 145 Tu, žirgeli mano 31 83
Šią naktelę gėriau 206 208 Tūkstantis žingsnelių 96 137

Šią naktelę per naktelę 53 103 Tupi buožė už kalniuko 559 514

247 243
Tupi Hitleris bakūžėj 548 508

Šią naktelę per naktelę
Šįmet rožė erškėtinė pas mus Ubags, ant tilto sėdėdams 294 263

pražydėjo 386 367 Ugdė paugdė tėvas sūnelį 347 323
Šimtą kartų artojėliui 358 334 Uliokim, broliukai 359 335
Šioj naktelėj nemigau 55 104 Ulonai ulonai 319 290
Šokinėja velnias 429 399 Už aukštųjų kalnelių 329 299
Štai ir ateina kaizeris prūsų 459 427 Už jūrelių, už marelių 42 95
Štai smėlio kapelis supiltas 475 441 Už jūrių marių 72 117
Švents Kazimieras 295 264 Už jūrių, už marių 73 117
Tai barė vyras 245 241 Užaugau Lietuvoj 477 447
Tai gardus vynelis 153 181 Užaugino 311 282
Tai pas mano tėvulį 131 169 Užaugino mane motinėlė 310 281
Tai vargelis, tai bėdelė 261 252 Užblūdijo jaunas kazokėlis 377 354
Tau, sesyte, nepavydžiu 266 254 Užgyd gaidžiai pusėj nakties 370 347
Tau, sesute, puikios gėlės 318 289
Ten už marių mėlynųjų 164 187 Vai, ant kalnelio 307 277
Tėvas su motina savo 231 230 Vai, ariau ariau laukelį 88 129
Tėvelis senas 335 309 Vai, aš pamačiau 76 120
Tėvelis vaikštinėjo 82 124 Vai, augom augom 313 284
Tie vyrukai nieko būtų 249 244 Vai, džium džium džium džium,
Tiesiau tinklelį 46 97 karklyno žvirbleli 192 201
Tykus buvo vakarėlis 498 471 Vai, jau nėra ant pasaulio 77 12!
Tyliai plaukia mėnulis virš Vai, kur buvai, dieduk

upės 121 158 mano 181 195
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Vai, kur buvai, Raulai 220 222 Verkia mergelė 6 63
Vai, kur seni diedai dings 228 228 Vilniuj buvo žalias bromas 369 346
Vai, kur tu buvai 218 220 Vyno medį pasodinsiu 136 173
Vai, laukiau laukiau 51 101 Vis geriam, vis geriam 170 190
Vai lazdynai, lazdynai žaliasis 363 333 Vis gėriau, vis gėriau 166 189
Vai mergele mergele 103 143 Visas miškas išlapavo 409 389
Vai, noriu noriu miegelio 20 76 Viso davė, viso davė 200 205
Vai tu, sesute, nesigraudinki 552 510 Viso turi mamunytė 201 205
Vai tu, žirge žirge 340 316
Vai, ūžčiau ūžčiau 182 196 Žalio ąžuolėlio lapeliai
Vai žirge žirgeli 395 378 karpyti 105 144
Vakar dienelę vaikščiojau Žalioj girelėj 25 80

lankoj 353 329 Žalioj girioj, lygioj lankoj 327 297
Vakar pas poną 425 398 Žarelė žaravo 474 440
Vakarų šalis jau švinta 525 496 Žemė kėlė žolę 43 96
Vargely buvau 402 385 Ženkim, draugai, mes į kovą 441 411
Vėjas ūžia, lietus lyja 533 501 Žiba žvaigždės ant kalnierių 460 428
Velnias nešė maišą 434 404 Žirgelis lankoj 108 147
Verkė tėvas ir močiutė 301 270 Žmogus važiavo 292 263



ABČCĖUNB RAUDŲ RODYKLĖ

Ak mano dukrele, ak mano
mažute 570

Ak tu, mano dievuli 605
Ak tu, mano sūneli, tu, mano 

diemedėli 576
Ant didžio dvarelio 612
Aš atsigręžtu 590

Broleli mano 578
Broleli mano 610

Dėdulės mano 593
Dukrelė mano lelijėlė 571
Dukrele mylimiausia 611
Dukrele širdele 573
Ėskit, jauteliai, žaliąją žolelę 606

Jei jauti, rūtele 589
Jonai mano, gaspadoriau 

mano 583

Kaip verkiu, šiaip verkiu 604
Keli meteliai negirdžiu 577
Kelkis, motule, kelkis, širdele 564 
Kelkis, tėveli 568
Ko gi šitie sveteliai šį gi rytelį 

sujojo 594
Ko tu mirei 586
Labas rytelis šitam sveteliui 596
Mano dukrele 572
Močiute mano 561
Motinyte mano brangioji 563
Motinyte mano mieloji 601
Motule mano 602

Motule širdele 562 520
Numirė mano Jonelis 585 54-3

O aš įeinu 
O mano vyreli, mano

591 551

dobilėli 580 542
O tai pasirėmiau 588 550
Oi dievuliau mano 565 524
Oi manas Juozuli 582 544
Oi manas tėvulis 569 527

Palikai, broleli 579 540
Palikai mane neščėslyvą 567 525
Pasirėmiau jauna 587 549
Prašau išeiti 600 557
Prašė mane vyro raudoti 584 545

Raudu raudu rieškutytes 603 559

Sūneli mano 575 536
Sūneli mano brangiausias 607 564
Sūneli mano brangiausias 613 57u
Sūneli mano mielas 609 565
Sūneli sakalėli 574 535
Sūneliai mano, išvažiuojat 
Sušukuoj, motinyte, mano

608 565

galvelę 592 552

Tai parsėdėjau baltą suolelį 597 555
Tėvuli mano, o seniausias 595 554
Tu gi, žirgeli juodbėrėli 599 556

Vai motule mano 566 524
Vyreli mano 581 543

Žirgeli mano juodbėrėli 598 556
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