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PRATARME

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, nusikratę buržuazijos išnaudo
jimu, drauge su kitomis Tarybų šalies tautomis, Komunistų partijos 
vadovaujami, sparčiai stato komunizmą. Komunistinės visuomenės 
kūrime, idėjiniame liaudies masių auklėjime, greta kitų meno šakų, 
žymi vieta atitenka ir tautosakai.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės turi paveldėję gausų lietuvių 
liaudies poetinės kūrybos palikimą, kurio didžioji dalis yra sukaupta 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto tautosakos rankraštyne. Nemaža lietuvių tautosakos yra 
jau paskelbta ir įvairiuose leidiniuose.

Tačiau carizmo ir buržuazijos valdymo metais išleistieji lietuvių 
tautosakos rinkiniai pateikia neteisingą lietuvių tautosakos vaizdą, 
nes į juos dėl įvairių priežasčių dažnai nepatekdavo patys pažan
giausieji lietuvių tautosakos kūriniai. Be to, anksčiau išleistieji lie
tuvių tautosakos rinkiniai šiuo metu yra pasidarę retas dalykas 
ir platiesiems tarybinės visuomenės sluoksniams sunkiai bepriei
nami. Todėl iškyla būtinas reikalas leisti naujus lietuvių tautosakos 
rinkinius. Kol bus pradėta leisti atskirų mūsų tautosakos žanrų 
kūriniai specialiais išsamiais leidiniais, tikslinga ir reikalinga pa
teikti mūsų tarybinei visuomenei bent siauresnės apimties lietuvių 
tautosakos rinkinius, supažindinančius su pagrindiniais liaudies poe
tinės kūrybos žanrais ir būdingaisiais pavyzdžiais.

Šiuo tikslu ir yra paruošta ši „Lietuvių tautosakos rinktinė“, 
kurioje pateikiami būdingieji lietuvių dainuojamosios ir sakytinės 
tautosakos kūriniai pagal atskirus žanrus.

Atrenkant tautosakinę medžiagą šiam leidiniui, buvo žiūrima 
dedamų kūrinių idėjinio tematinio turinio ir jų meninio vertingumo.
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„Lietuvių tautosakos rinktinės11 medžiaga yra paimta tiek iš 
anksčiau spausdintų šaltinių, tiek ir iš Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto tautosakos rankraštyno.

Šiame rinkinyje spausdinamoji medžiaga yra suskirstyta, kaip 
tai paprastai daroma tarybinėje folkloristikoje, į du pagrindinius 
laikotarpius: 1. Lietuvių tautosaka iki Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos ir 2. Lietuvių tautosaka po Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos.

Pirmojo laikotarpio tautosaka neskirstoma į kuriuos nors smul
kesnius periodus, kadangi iki šiol dar nėra atliktų reikalingų tiria
mųjų mokslo darbų, kurie leistų tiksliai periodizuoti lietuvių tauto
sakos istorinį vystymąsi feodalizmo ir kapitalizmo epochose. Pasi
tenkinta tik suskirstant medžiagą atskirais skyriais bei poskyriais 
tematiniu atžvilgiu atskirų žanrų ribose.

Antrojo laikotarpio lietuvių tautosaka šiame rinkinyje skirstoma 
chronologine tvarka pagal visuomenės gyvenimo raidą. Čia pirmą 
kartą taip plačiai skelbiama lietuvių tarybinė tautosaka, kurią mūsų 
liaudis sukūrė ir tebekuria socialistinės santvarkos sąlygomis.

„Lietuvių tautosakos rinktinėje11 įdėtosios dainos spausdinamos 
pagal rankraštyje esančius ar anksčiau paskelbtuosius jų tekstus. 
Dainose paliekami tarmiškumai, kiek jie čia yra panaudoti kaip 
meninės išraiškos priemonė ir netrukdo suprasti kūrinio mintį. Kitų 
kalbų žodžiai keičiami lietuviškais, jei jų pakeitimas neiškreipia 
turinio ir nesugriauna dainos meninės formos: ritmo, rimo ir pan.

Anksčiau išleistuose antologinio pobūdžio lietuvių liaudies dainų 
rinkiniuose dainos būdavo dedamos dažniausiai be melodijų. Tary
binis tautosakos mokslas žiūri į dainos tekstą ir melodiją kaip į ne
skaidomą meninę visumą. Todėl šioje rinktinėje visa eilė dainų, 
kurios yra užrašytos su melodijomis, dedamos su jomis. Dalis me
lodijų, kurios užrašytos ne su dedamais rinktinėje dainų tekstais, 
bet su jų atmainomis, yra spausdinamos rinktinės paaiškinimuose.

Šiame rinkinyje įdėtų lietuvių liaudies pasakų stilius taip pat 
stengiamasi išlaikyti toks, koks jis yra pasakos rankraštiniame ar 
spausdintame šaltinyje. Pasakų žodynas, tarmiškumai bei sintaksė 
keičiami pagal šių dienų lietuvių literatūrinės kalbos normas tik tuo 
atveju, kai tai kliudo skaityti tekstą, o keitimas nepakenkia pasakai 
nei idėjinio turinio, nei meniškumo atžvilgiu.

Visų šiame rinkinyje dedamų tekstų rašyba ir skyryba duodama 
pagal dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos normas. Visi rinktinėn 
įdėtieji tautosakos kūriniai spausdinami pagal vieną kurį nors šal
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tinį. Jeigu kūriniuose, esant būtinam reikalui, yra padaryti kurie 
nors pakeitimai, tai šie pakeitimai nurodyti rinktinės paaiškinimuose.

Paaiškinimuose taip pat nurodomi rinktinėje spausdinamų kūri
nių šaltiniai ir kai kurios kitos pastabos, liečiančios jų tekstą.

Retai vartojamiems dialektizmams bei kitų kalbų žodžiams, pasi
taikantiems rinktinės tekstuose, paaiškinti pridėtas specialus žo
dynėlis.

Ši „Lietuvių tautosakos rinktinė" yra pirmasis bandymas pateikti 
mūsų visuomenei lietuvių liaudies poetinės kūrybos būdingiausius 
pavyzdžius, suklasifikuojant juos pagal tarybinio folkloristikos moks
lo principus. Kaip pirmasis bandymas, šis darbas, be abejo, nėra 
laisvas nuo kai kurių trūkumų. Tačiau reikia tikėtis, kad ši rinktinė 
ir dabartiniu savo pavidalu bent kiek prisidės prie teisingo lietuvių 
tautosakos nušvietimo, prie gilesnio jos pažinimo marksistiniu- 
lenininiu požiūriu ir bus naudinga kaip pagalbinė priemonė, naudo
jantis lietuvių liaudies poetinės kūrybos turtais tarybinės visuome
nės poreikiams.
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DAINOS APIE DARBĄ

AŠ IŠDAINAVAU VISAS DAINUŽĖLES

vie.nos tik ne___ daLna.vau, vie.nos tik ne-------dai — na.vau.

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

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

Laukelį ariau, 
Gražiai dainavau, 
Kad patikčiau mergelėms — 
Drobelių audėjėlėms.
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KAD AŠ TURĖČIAU

Kad aš turėčiau 
Pas tėvulĮ valelę, 
Aš pastatyčiau 
Viduj dvaro klėtelę.

Aš pastatyčiau 
Viduj dvaro klėtelę, 
O aš iškirsčiau 
Tris keturis langelius.

O aš iškirsčiau 
Tris keturis langelius, 
Aš ^statyčiau 
Veidrodinius stiklelius.

Aš pažiūrėčiau 
Į pūdymo šalelę, 
Ar gražiai aria 
Bernelis pūdymėlį?

Ar gražiai aria 
Bernelis pūdymėlį. 
Ar gražiai eina 
Jo palšieji jauteliai?

Ar gražiai eina 
Jo palšieji jauteliai, 
Ar gražiai verčia 
Liepinės palyčėlės?

* * *



VALIO MANO DALGELIS

Va .lio ша_по dal___ ge _____  ____  lis

__rė  ____ lio lau.kiau. Sunku daLgeJis trauk ti,

va___ ka rė    lio laukti.

Valio mano dalgelis 
Šienelio piauti.

Nepapustęs dalgelio, 
Nepapiausi šienelio.

Dalgelį traukiau, 
Vakarėlio laukiau.

Ai, skamba žvanga 
Sidabro dalgelis,

Ot, tviska blizga 
Vario kotelis.

Naujas dalgelis, 
Dailus kotelis,

Sunku dalgelis traukti, 
Vakarėlio laukti.

Tiktai nedailios 
Pono pievelės.
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OI, TOLI TOLIr LABAI TOLI

Oir toli toli, labai toli 
Penki broleliai šieną piovė, 
Penki broleliai šieną piovė.

Penki broleliai šieną piovė, 
Šešta sesutė vienturėlė, 
Šešta sesutė vienturėlė.

Šešta sesutė vienturėlė 
Nešė broleliams pusrytėlĮ, 
Nešė broleliams pusrytėlĮ.

Vienoj rankelėj pusrytėlĮ, 
Antroj rankelėj rankšluostėlį, 
Antroj rankelėj rankšluostėlį.

Oi, ir sutiko tris ponaičius, 
Nelabai puikius bajoraičius, 
Nelabai puikius bajoraičius.

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

Oi broliai, broliai, brolužėliai, 
Smeikit dalgeles į pievelę, 
Smeikit dalgeles į pievelę.

Smeikit dalgeles į pievelę, 
Vykit ponaičius bajoraičius, 
Vykit ponaičius bajoraičius.

Oi, vijo, vijo ir pavijo, 
Kardeliais kirto ir nukirto, 
Kardeliais kirto ir nukirto.

— Mindžiokit, ponai, purvynėlį, 
Ne mūs sesutės vainikėlį, 
Ne mūs sesutės vainikėlį.
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PIOVE LANKOJ ŠIENĄ

l*r r IS
— lė les, piaun’ ir ma___ ne, do___bi 

__lė   ij, su šie_ne _liu drau ____ ge.

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

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

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

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

Šėrė žirgams šieną, 
Žalias raskilėles, 
Šėr' ir mane, dobilėlį, 
Su šieneliu drauge.

2. Lietuvių tautosakos rinktinė 17



AUKŠTAM KALNELYJ

Aukštam kalnelyj 
Žalia liepelė, 
Kalbino mane 
Jauni berneliai, 
Kalbino mane 
Jauni berneliai.

Ne taip kalbino, 
Kaip čėstavojo, 
Baltas rankeles 
Apdovanojo, 
Baltas rankeles 
Apdovanojo.

Daro bernelis 
Naują grėblelį, 
Keta jis vesti 
Šienelio grėbti. 
Keta jis vesti 
Šienelio grėbti.

Ne taip aš grėbiau, 
Kaip graudžiai verkiau, 
Ant naujo grėblio 
Pasiremdama, 
Ant naujo grėblio 
Pasiremdama,

Ant naujo grėblio 
Pasiremdama, 
Į sierą žemę 
Pasiduodama, 
Į sierą žemę 
Pasiduodama.

O tu, žemele, 
Tu, sierūnėle, 
Atėmei tėvą 
Ir motinėlę, 
Atėmei tėvą 
Ir motinėlę,

Atėmei tėvą 
Ir motinėlę, 
Atimk ir mane, 
Vargų mergelę, 
Atimk ir mane, 
Vargų mergelę.

Žemelė tarė, 
Pratarydama: 
— N e si siūlyki, 
Jauna būdama, 
Nesisiūlyki, 
Jauna būdama,—

Ne varge gimus, 
Ne varge augus, 
Tik vargdienėliui 
Bernužiui tekus, 
Tik vargdienėliui 
Bernužiui tekus.

* * *



BĖKI, BĖKI, BARELI

Bėki, bėki, bareli, 
Galan lauko, 
Bėki, bėki, bareli, 
Galan lauko.

Veja tave, bareli, 
Mergos marčios, 
Veja tave, bareli, 
Mergos marčios.

Pastovėjęs, bareli, 
Paklausyki, 
Pastovėjęs, bareli, 
Paklausyki,

Kuriam šone, bareli, 
Gražiai gieda, 
Kuriam šone, bareli, 
Gražiai gieda.

Bėki, bėki, bareli, 
Galan lauko, 
Bėki, bėki, bareli, 
Galan lauko.

Veja tave, bareli, 
Mergos marčios, 
Veja tave, bareli, 
Mergos marčios.

Tai nubėgęs, bareli. 
Pastovėki, 
Tai nubėgęs, bareli. 
Pastovėki.

Pastovėjęs, bareli, 
Paklausyki, 
Pastovėjęs, bareli. 
Paklausyki,

Kuriam šone, bareli, 
Gailiai verkia, 
Kuriam šone, bareli, 
Gailiai verkia.

Per anytą martelė 
Gailiai verkia, 
Per anytą martelė 
Gailiai verkia.
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Salia kelio jovaras stovėjo

MM J=92

Ša_lia ke_lio jo_ va-ras sto_vė--------  jo,

slau------- nu __sis žo—ly—ne ru —geli.

Šalia kelio jovaras stovėjo, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Per vidurį dūzgiančios bitelės, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Ant šakelių skambančios kanklelės, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Ir atjoja bernelių pulkelis, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Bent sustokit, jaunieji broleliai, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Paklausykit sakalo vaikelių, 
Slaunusis žolyne rugeli,

Ant šakelių skambančių kanklelių, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Dėl tėvelio sakalo vaikeliai, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Dėl močiutės dūzgiančios bitelės, 
Slaunusis žolyne rugeli.

Dėl brolelio skambančios kanklelės, 
Slaunusis žolyne rugeli.
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VAI TU, RUGELI

Vai tu, rugeli, vai tu, rugeli, 
Tu žiemkentėli!

Tu nebijojai, tu nebijojai 
Šaltos žiemelės!

Tik pabijojai, tik pabijojai 
Jauno brolelio!

Jauno brolelio, jauno brolelio, 
Plieno dalgelio!

Tik pabijojai, tik pabijojai 
Jaunos seselės!

Jaunos seselės, jaunos seselės, 
Paskui einančios!
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BĖK, VILKELI, PRO BARĄ

Bėk, vii —ke_ Ii, pro ba_rą rū------- ta ža —

_ lio_____ji, rū__ te _ le ža____lio ji.

Bėk, vilkeli, pro barą, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

Nešk, vilkeli, tijūną, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

Ko neleidžia mūs namo, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

Šaukia mane motulė, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

Šaukia mane tėvelis, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

Šaukia mane broliukas, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

Šaukia mane seselė, 
Rūta žalioji, rūtele žalioji.

22



KAD JAU SAULUTE

kad jau sau___ lu _tė u _ žu gi--------rios sėda.

Kad Jau saulutė, 
Kad jau saulutė 
Užu girios sėda.

Mano galvelė, 
Mano galvelė 
Prisilingavo.

Mano rankelės, 
Mano rankelės 
Prisikrutėjo.

Mano peteliai, 
Mano peteliai 
Labai privargo.

Mano kojelės, 
Mano kojelės 
Prisivaikščiojo.

O pristovas, 
O pristovas 
Prisilojojo.

Prisilojojo, 
Prisilojojo, 
Prisiarksėjo.
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AUGO IEVARAS LAUKUOSE

Au----- go ie-----------va — ras lau — kuo _ se,

Augo ievaras laukuose, 
Oi ievar, ievar žaliasai!

Parėj' ievaras namuosna, 
Oi ievar, ievar žaliasai!

Linko ievaras vartuose, 
Oi ievar, ievar žaliasai!

O jo šakelės languose, 
Oi ievar, ievar žaliasai!

Smulkūs lapeliai stikluose, 
Oi ievar, ievar žaliasai!

Išeik, tėvuli, ant dvaro, 
Oi ievar, ievar žaliasai!

Priimk talkelę nuo baro, 
Oi ievar, ievar žaliasai!
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AVIŽA PRAŠĖ GRAŽIAI PASĖTI
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Aviža prašė 
Gražiai pasėti,— 
Lingo rito ta ta to, 
Lingo rito ta ta to.

Aviža prašė 
Gražiai statyti,— 
Lingo rito ta ta to, 
Lingo rito ta ta to.

Aviža prašė Aviža prašė
Gražiai priakėti,— Gražiai parvežti,—
Lingo rito ta ta to, Lingo rito ta ta to,
Lingo rito ta ta to. Lingo rito ta ta to.

Aviža prašė Aviža prašė
Gražiai nupiauti,— Gražiai iškulti,—
Lingo rito ta ta to, Lingo rito ta ta to,
Lingo rito ta ta to. Lingo rito ta ta to.

Aviža prašė Aviža prašė
Gražiai surišti,— Gražiai sumalti,—
Lingo rito ta ta to, Lingo rito ta ta to,
Lingo rito ta ta to. Lingo rito ta ta to.

Aviža prašė 
Gražiai iškepti,— 
Lingo rito ta ta to, 
Lingo rito ta ta to.
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VAI TU, RUGELI, SMULKUS GRŪDELI

Ii, smul_kus grū —

Vai tu, rugeli, smulkus grūdeli! 
Vai, tai gerai, nu nu nu, pamažu! 
Bus gražu, nu nu nu nu!

Vai tu, kvieteli, brandus grūdeli!
Vai, tai gerai, nu nu nu, pamažu! 
Bus gražu, nu nu nu nu!

Tu, avižėle, beliemenėle!
Vai, tai gerai, nu nu nu, pamažu!
Bus gražu, nu nu nu nu!

Vai tu, mieželi, šimtaūsėli!
Vai, tai gerai, nu nu nu, pamažu!
Bus gražu, nu nu nu nu!

Vai tu, bulvele, šimtaakėle!
Vai, tai gerai, nu nu nu, pamažu! 
Bus gražu, nu nu nu nu!

* * *



KIRTAU BERŽELĮ

Kirtau berželį, 
Tuk, tuk, tuk, 
Žalią medelį, 
Tuk, tuk, tuk.

Dariau buoželę, 
Tuk, tuk, tuk, 
Kūliau rugelius, 
Tuk, tuk, tuk.

Malsiu grūdelius, 
Tuk, tuk, tuk, 
Kepsiu duonelę, 
Tuk, tuk, tuk.
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ŪŽKIT, ŪŽKIT, MANO GIRNATĖS

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

Aš viena maliau, 
Viena dainavau, 
Viena girnužes traukiau.

Ko užsipuolei, 
Jaunas bernyti, 
Mane, vargų mergužę?

Juk tu žinojai, 
Širdies bernyti, 
Mane dvare nesėdint:

Iki kelužių 
Į purvynatį, 
Ik pažastačių 
Į vandenatj... 
Vargios mano dienužės.
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MALU, MALU VIENA

Ma.lu, ma.lu vie____ na. pa_$i_žiū_riu - die______ na.

Malu, malu viena, 
Pasižiūriu — diena.

Ne tiek to malimo, 
Kiek dūsavimo.

Ne tiek siūlelių, 
Kiek ašarėlių.
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EI, DYGO, DYGO

Eir dygo, dygo 
Du ąžuolėliu 
Šalia pat vieškelėlio. 
— Žada ateiti, 
Žada pakirsti, 
Žada mudu parvežti.

O ką darysi 
Iš mudviej šakų, 
Iš lygaus liemenėlio? 
— Iš judviej šakų 
Riestą važeli, 
Iš liemenėlio laivei}.

Žiemą važeliu 
Bėrais žirgeliais, 
Vasarą su laiveliu. 
Tame laively}, 
Tame juodajam, 
Yr visokių javelių.

Yra rugelių, 
Yra mieželių, 
Yr geltonų kvietelių. 
Rugiai duonelei, 
Miežiai alučiui, 
Kvieteliai pyragėliams.

* * *



TREPUTĖ MARTELĖ
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Treputė martelė 
Linelius sėjo. 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius akėjo, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė, 
Lineliai augo, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė, 
Lineliai žydi, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius rovė, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius rišo, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius merkė, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius traukė, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius klojo, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius kėlė, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.
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Treputė martelė 
Linelius mynė, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius šukavo, 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.

Treputė martelė Treputė martelė
Linelius bruko, Linelius verpė,
Trepu treputėlė, Trepu treputėlė,
Marti lelijėlė. Marti lelijėlė.

Treputė martelė 
Linelius audė. 
Trepu treputėlė, 
Marti lelijėlė.
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PRALĖKDAMAS BITINĖLIS

Pralėkdamas bitinėlis pro drevę, 
Sukrutino drevelės šakelę.

Sukrutino drevelės šakelę, 
Pabudino pilkąją bitelę.

— Budinkis, kelkis, pilkoji bitele, 
Da dar tavo koreliai nesiūti.

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

— Nesirūpink, bitinėli, nesirūpink, 
Tai bus mano koreliai pasiūti.

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

Prajodamas bernelis pro klėt|, 
Subarškino klėtelės langei}.

Subarškino klėtelės langei}, 
Pabudino jaunąją mergelę.
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—Budinkis, kelkis, jaunoji mergele. 
Da dar tavo lineliai neverpti.

Da dar tavo lineliai neverpti, 
Da dar tavo drobelės neauštos.

— Nesirūpink, jaunas berneli, nesirūpink, 
Tai bus mano lineliai suverpti.

Tai bus mano lineliai suverpti, 
Tai bus mano drobelės išaustos.
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TYLĖK, NEVERKI, JAUNA MERGELE

.... I

Ty__lėk, ne _ ver_ki, jau_na mer-ge.le,

aš tau pa — sė--------- siu ba! _ tus U — ne - liūs.

— Tylėk, neverki, 
Jauna mergele, 
Aš tau pasėsiu 
Baltus linelius, 
Aš tau pasėsiu 
Baltus linelius.

— Linelius verpiau 
Ir gailiai verkiau,— 
Nėr tiek sleksnelių, 
Kiek ašarėlių, 
Nėr tiek sleksnelių, 
Kiek ašarėlių.

Linelius verpsi, 
Dainas dainuosi, 
Tai tu pamirši, 
Kur motinėlė, 
Tai tu pamirši, 
Kur motinėlė.

Kad ten nueičiau, 
Niekad negrįžčiau, 
Į tą šalelę 
Nė nežiūrėčiau, 
Į tą šalelę 
Nė nežiūrėčiau.
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vai, kad aS Ėjau

Vai, kad aš ėjau . 
Per didį kiemelj, 
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro turtuolio langelį,—

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

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

Tai ūžia staklelės
Ir plonos drobelės, 
Ir Jovaro šaudyklėlės: 
Mergelė audėjėlė.

— Ko taip užsipuolei, 
Jaunas bernužėli, 
Ko taip užsipuolei, 
Baltas dobilėli, 
Ant varguolio dukružėlės, 
Ant vargdienės mergelės?

Reikė j' užsipulti, 
Jaunas bernužėli, 
Reikėj' užsipulti, 
Baltas dobilėli, 
Ant turtuolio dukružėlės, 
Ant turtingos mergelės, —

Anksti rytužėlį — 
Vis po Jaunimėlį, 
Vėlai vakarėlį — 
Vis po karčiamėlę: 
Tai turtuolio dukružėlė, 
Tai turtinga mergelė.

— Mesčiau turtužėlius 
Giliau vandenėliu, 
Baltus drabužėlius 
Juodan purvynėlin: 
Puolei širdin, mergužėle, 
Mergele vargdienėle, 
Puolei širdin, mergužėle, 
Mergele audėjėle.

* * *



ROLIA, ROLIA, 2ALAMARGĖLIAI

MM «h=i26

Ro-lia, ro----------- lia, ža_ la _ mar_gė____  liai

1. Rolia, rolia, 
2. Rolia, rolia, 
3. Rolia, rolia, 
4. Rolia, rolia, 
5. Rolia, rolia, 
6. Rolia, rolia, 
7. Rolia, rolia, 
8. Rolia, rolia, 
9. Rolia, rolia, 

10. Rolia, rolia, 
1L Rolia, rolia, 
12. Rolia, rolia, 
13. Rolia, rolia, 
14. Rolia, rolia, 
15. Rolia, rolia, 
16. Rolia, rolia, 
17. Rolia, rolia,

žalamargėliai, 
ko jūs nestovit? 
gal ne žalia žolelė, 
gal ne gaili raselė? 
žalamargytės, 
krėskit raselę, 
ėskit žolelę, 
kas man' prikėlė, 
anksti rytelį? 
ne motinėlė, 
ir ne tėvelis, 
medžio širdelė, 
anksti rytelį, 
negi nukrito, 
gaili raselė.
aš jaunuolėlė, 
krečiu raselę.

*) Šiuo melodijos variantu dainuojama 3 ir 4 teksto eilutė.
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ĖSK, KARVYTE, ŽALIĄ ŠIENĄ

Ėsk, karvyte, žalią šieną, 
ralioj, ralio], 

Ir atnešk man balto pieno, 
ralioj, raliojI 

Ėsk, karvyte, po kluonelj, 
ralioj, ralioj, 

Nešk pienelio po puodeli, 
ralioj, ralioj!

Ėsk, karvyte, po kelmynę, 
ralioj, ralioj, 

Nešk pienelio po puodynę, 
ralioj, raliojI
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KAD AS MAŽAS BUVAU

Kad aš mažas buvau, 
Mažutėlis buvau, 
Žilą ožką ganiau, 
Ant kalnelio sėdėjau, 
Į tą ožką žiūrėjau: 
— Cibe, eibe, tave vilkas plaus. 
— Tegul piauna, tesižino, 
Bet man ragus sugrąžina.
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GANIAU, GANIAU JAUTELIUS

Ganiau, ganiau jautelius 
Po girelę, 
Parvaikščiojau kojeles 
Po raselę.

Parvaikščiojau kojeles 
Po raselę, 
Parrymojau rankeles 
Ant berželio.

Parrymojau rankeles 
Ant berželio, 
Paržiūrėjau akeles 
Ant bernelio.

Ganiau, ganiau žirgelius 
Po girelę, 
Parvaikščiojau kojeles 
Po raselę.

Parvaikščiojau kojeles 
Po raselę, 
Parrymojau rankeles 
Ant lendrelės.

Parrymojau rankeles 
Ant lendrelės, 
Paržiūrėjau akeles 
Ant mergelės.



IŠBĖG' IŠBĖGO

Išbėg’ išbėgo 
Iš Rusnės kiemo 
Du jaunu žvejytėliu.

Jie leido, leido 
Plonus tinklelius 
Padumo vidurėlyj.

O ir sugavo 
Dyvnai tinkleliais 
Du jūrų veršiukėliu.

— Ai drauge, drauge, 
Tavoršiau mano, 
Kas tai dyvos žuvelės?

O ir supyko 
Bangų dievatis: 
Pakilo šiaurys vėjatis.

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

Tegul terita 
Bangputys valtį 
Ant aukso inkarėlio!

— Ai drauge, drauge, 
Tavoršiau mano, 
Lipk masto viršūnėlėn,—

Rasi, matysi 
Kopų kalnelį 
Ar laibąsias pušikes?

— Nematau kopų, 
Nei kopų kalnų, 
Nei laibųjų pušikių,

O aš tikt matau 
Mergytę savo 
Pro pušyną vaikščiojant.

Juods vainikėlis, 
Gelsvos kaselės, 
Žalio rašto žiurstelis.

Kad įmanyčiau, 
Pusiau dalyčiau 
Žalio rašto žiurstelį:

Vieną puselę
Į skrynužę dėsiu, 
Antrąją — į vėlukėlę.

— Ai drauge, drauge, 
Tavoršiau mano, 
Katrul suksi valtužę:

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

— Nei ant Pakalnės, 
Nei ant Varusnės, 
Tik ant Rusnės kiemelio.

Rusnės kiemelis 
Kaip Klaipėdužė, 
Čia bėgo su valtužėm.

Rusnės kiemelyj 
Äug' mano žiedelis, 
Ten rimst' mano širdelė.
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PRIES KALNĄ BERŽAI

ii Pp kP p 7
Prieš kalną beržai, pa.kaLnėj kle_vai, Po ma — no 
prieš kalną ru.giai, pa_ kalne j kvie_čiai.

Ip Г lbP p p I^J lf~
tė_ vo var.tų pra_si_ded* jū_rėš marės.

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 krantelio.

Tik vos nuėjau, 
Dar nešiūravau, 
Tik vos nuėjau, 
Dar nešiūravau, — 
Atjojo jauns bernelis 
Ant juodbėrio žirgelio.

— Ei bemyt, 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 nušiūra vau 
Baltai liepinėlius, 
Tada nušiūravau 
Baltai liepinėlius 
Ir išdžiovinau 
Ant jūružių krantelių.
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DVI TRIS NAKTELES

Dvi tris nakteles 
Miegelio nemiegojau:

— Ai, dienos manol 
Ką aš jauna padariau:

Aš vis dūmojau. 
Kokiam teksiu berneUui.

Persi veizėjau — 
Žvejoką suderėjau.

Pačių kiemelyj 
Aug' du jaunu berneliu, 
Abudu lankė 
Kas rytą vakarėlį.

— Cit, cit, mergele, 
Spragilo nek'lnosi, 
Bet su laiveliu 
Plačiom marėm bėgiosi.

Abudu šėrė 
Po juodbėrą žirgelį, 
Abudu jojo 
Į Klaipėdos miestelį.

Su vienu vėju 
Du tris šimtus mylelių, 
O su antruoju 
Ant inkaro rymosi.

Abudu pirko 
Po deimanto žiedelį, 
Abudu davė 
Šiai jaunai mergužėlei.

O su trečiuoju 
Į Klaipėdos miestelį, 
Prisirakysim 
Laivelį prie brugelio.

Patys du eisim 
Į margą karčiamėlę, 
Patys du gersim 
Po juodo alaus stopą.
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PASAMDYCiAU DAUG JAUNŲ BROLELIŲ

Pa_sam_dy _ 
ПГ

čiau daug jau _ nų bro - le — lių, 
------------ 11*-----------------------------

kad pa-kirs—tų ža.lią ą_-žuoJė_li, ža.lią ą_ žuo_lėl).

— Pasamdyčiau 
Daug Jaunų brolelių. 
Kad pakirstų 
Žalią ąžuolėlį, 
Kad pakirstų 
Žalią ąžuolėlį.

— Ką darysi 
Iš mano šakelių, 
Ką mislysi 
Lygaus liemenėlio, 
Ką mislysi 
Lygaus liemenėlio?

— Iš šakelių — 
Naująjį važelį, 
Liemenėlio — 
Juodąjį laivelį, 
Liemenėlio — 
Juodąjį laivelį.

— Ką loduosi 
Į juodą laivelį?
— Rugius, miežius, 
Geltonus kvietelius, 
Rugius, miežius, 
Geltonus kvietelius.

— O kur plauksi, 
Juodasis laiveli? 
— Jūrėm marėm, 
Cystų vandenėliu, 
Jūrėm marėm, 
Cystu vandenėliu.

— Kur sustosi, 
Juodasis laiveli? 
— Po Tilžele, 
Po didžiu miesteliUr 
Po Tilžele, 
Po didžiu miesteliu.



DAINOS APIE GAMTOS REIŠKINIUS

TOJ' ŽVAIGŽDELE RYTMETELE

Toj' žvaigždelė rytmetėlė 
Visą dangų išvaikščiojo. 
Visą dangų išvaikščiojo, 
Prie mėnulio sustojo:

— Oi mėnuli, mėnulėli, 
Oi, aš nūnai tai prie tavęs, 
Oi, aš nūnai tai prie tavęs, 
O jau rytoj prie saulelės.
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MENUO SAULUŽĘ VEDE

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį.

Saulužė anksti kėlės, 
Mėnužis atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.

Perkūns, didžiai supykęs, 
Jį kardu perdalijo:

— Ko saulužės atsiskyrei? 
Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėja!?
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Lietuvių liaudies muzikos instrumentai—birbynės.





AUŠRINE SVODBĄ KELE

Aušrinė svodbą kėlė; 
Perkūnas pro vartus įjojo, 
Ąžuolą žalią parmušė.

Ąžuolo kraujas varvėdams 
Apšlakstė mano drabužius, 
Apšlakstė vainikėlį.

Saulės dukrytė verkiant 
Surinko tris metelius 
Pavytusius lapelius.

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

— Dukryte mano jaunoji, 
Eik pas tą ežeratį, 
Kur tek' devynios upatės.

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

— Dukryte, tame daržatyj, 
Kur äug' devynios rožatės.

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

— Dukryte, toj dienelėj, 
Kad spįs devynios saulelės.
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O VAKAR VAKARATĮ

O vakar vakaratį 
Prapuolė mano avatė. 
Ai, kas gelbės ieškoti 
Mano vienturtę avatę?

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

Išėjau pas vakarinę. 
Vakarinė atsiliepė: 
— Aš vakarais saulelei 
Turiu klot patalėlį.

Išėjau pas mėnesėlj. 
Mėnesėlis atsiliepė: 
— Aš kardu perdalytas, 
Smūtnas mano veidelis.

Išėjau pas saulelę.
Saulužė atsiliepė: 
— Devynias dienas ieškosiu, 
O dešimtą nenusileisiu.

50



MIELA SAULYTE, DIEVO DUKRYTE

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

— Už jūrų, už kalnelių 
Kavojau siratėles, 
Sušildžiau piemenačius.

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

— Aušrinė, vakarinė: 
Aušrinė ugnį prakūrė, 
Vakarinė patalą klojo. 
Daug mano giminėlės, 
Daug mano dovanėlių.



««««£<
DAINOS APIE MEILĘ

AŠ PADAINUOSIU DAINŲ DAINELĘ

Aš pa_dai nuo___ siu dai.nų dai — ne--------1ę.

aš dai—nų ber nu___žė lis.

Aš padainuosiu dainų dainelę, 
Aš dainų bernužėlis, 
Aš atdarysiu dainų skrynelę. 
Paleisiu Į lustelį.
Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių, 
Aš bernužėlis, aš jauns bernelis. 
Be jaunos mergužėlės.
Parduosiu žirgą ir tymo balną, 
Samdysiu audėjėlę.
Ir atsisakė jauna mergelė, 
Po svirną vaikščiodama: 
— Neparduok žirgo nei tymo balno, 
Aš būsiu audėjėlė.
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Aš padainuosiu dainų dainelę.
Aš dainų mergužėlė,
Aš atdarysiu dainų skrynelę, 
Paleisiu į lustelį.
Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių, 
Aš mergužėlė, aš vargdienėlė 
Be jauno bernužėlio.
Parduosiu žiedą ir vainikėlį, 
Samdysiu artojėlį.
Ir atsisakė jaunas bernelis, 
Po stainią vaikščiodamas: 
— Neparduok žiedo nei vainikėlio, 
Aš būsiu artojėlis.
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kad aš Ėjau per kiemelį

Kad aš ėjau per kiemelį 
Į aukštą svirnelį. 
Ir išgirdau sakalėlį 
Giružėj alduojant.
— Vai tu, sakai, sakalėli, 
Tu, gražus paukšteli, 
Kad aš tave įviliočiau 
Į savo sodelį, 
Tai aš tave, sakalėli, 
Girdyčiau vyneliu, 
Tavo raibas plunksnužėles 
Barstyčiau aukseliu.
— Viliok, berneli, mergelę 
Į savo svirnelį, 
Tik ne mane, paukštužėlį, 
Bet jauną mergelę. 
Žalios girios žalia liepa, 
Tai mano svirnelis; 
Po liepele šaltinėlis, 
Tai mano vynelis; 
Ant liepelės rasužėlės, 
Tai mano aukselis.

54



ANT MARIŲ KRANTELIO

Ant ша_пц kran_te_ lio sta_ty_čiau lai —ve_lį,

sta_ty_ čiau lai _ve _ lį, vi __ lio _čiau шег__ ge____ lę

— Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį, 
Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį: 
Viliočiau mergelę 
Trylikos metelių, 
Viliočiau mergelę 
Trylikos metelių.

— Neviliok, berneli, 
Baltas dobilėli, 
Neviliok, berneli, 
Baltas dobilėli: 
Duok man jaunai augti 
Pas savo močiutę, 
Duok man jaunai augti 
Pas savo močiutę.

— Bepig tau, mergele, 
Pas močiutę augti, 
Bepig tau, mergele, 
Pas močiutę augti: 
Vargas man, berneliui, 
Svetimoj šalelėj, 
Vargas man, berneliui, 
Svetimoj šalelėj.
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ATEIK, MERGYTE, PAVASARĖLĮ

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

— Aš tada skinsiu 
Margą kvietkatę 
Ir nusiųsdinsiu 
Savo bemačiui. 
Ne pati nešiu, 
Nei kitai duosiu, 
Šiauriu vėjačiu 
Aš nupūsdinsiu.

— Ateik, bernyti. 
Pavasarėlį, 
Kai dyvai žydės 
Tėvo darželyj: 
Aplink sodatį 
Žali čiepačiai, 
O viduryje 
Vis obelatės.

— Aš nusiskinsiu 
Du obuolaičiu 
Ir nusiųsdinsiu 
Savo mergatei: 
Ne patsai nešiu, 
Nei kitam duosiu. 
Pietų vėjačiu 
Aš nupūsdinsiu.
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OI, DARIAU, DARIAU LYSELES

ža__ liam rū ------- tų dar___ že ly, _ žely.

— Oi, dariau, dariau lyseles, 
Oi, sėjau, sėjau rūteles, 
Oi, lankyk, lankyk mane, berneli, 
Žaliam rūtų daržely, 
Oi, lankyk, lankyk mane, berneli, 
Žaliam rūtų daržely.

Dar neišdygo rūtelės — 
Ir atsilankė bernelis.
— Oi, kodėl, dėl ko, jaunas berneli, 
Taip anksti atsilankei, 
Oi, kodėl, dėl ko, jaunas berneli, 
Taip anksti atsilankei?

Ar tau pamėgo lyselės, 
Ar tau pamėgo rūtelės, 
Ar aš pamėgau, jauna mergelė, 
Mano rankų darbeliai, 
Ar aš pamėgau, jauna mergelė, 
Mano rankų darbeliai?
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— Pamėgai jauna mergelė 
Ir tavo rankų darbeliai, 
Tik nepamėgai, jauna mergele, 
Kad su kitu kalbėjai, 
Tik nepamėgai, jauna mergele, 
Kad su kitu kalbėjai.

— Kad ir su kitu kalbėjau, 
Tave širdelėj turėjau.— 
Žydi bernelis mano širdelėj, 
Kaip darže bijūnėlis, 
Žydi bernelis mano širdelėj, 
Kaip darže bijūnėlis.
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ANKSTI RYTĄ RYTUŽĮ

Anksti rytą rytužj 
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 
Žodužį kalbėjau.
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IŠ RYTŲ ŠALELĖS SAULUTĖ TEKĖJO

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.

Eik čia, mergužėle, 
Eik čia tu, jaunoji,— 
Tai mudu kalbėsim 
Daug meilių žodelių, 
Tai mudu kalbėsim 
Daug meilių žodelių.

Trylikos metelių 
Tave pamylėjau, 
Aukso skaistų žiedą 
Aš tau pažadėjau, 
Aukso skaistų žiedą 
Aš tau pažadėjau.
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AUGO KLEVELIS VIENAM LAUKE

vie _ namAu — go kle------ve — lis

lau-k p. o ą_žuo — lė—lis anUram lau-ke.

Augo klevelis vienam lauke, 
O ąžuolėlis antram lauke.

Kalbėj' klevelis ąžuolėliui: 
— Kad mes abudu suaugtume,

Kad mes abudu suaugtume, 
Žalius lapelius želdytume.

Augo mergelė vienam kaime, 
O bernužėlis antram kaime.

Kalbėj' bernelis mergužėlei: 
— Kad mes abudu sueitume.

Kad mes abudu sueitume, 
Vienon porelėn Įstotume,

Vienon porelėn Įstotume, 
Vieną žodelį kalbėtume,

Vieną žodelį kalbėtume, 
Aukso žiedelius mainytume.
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EI IEVA IEVELE

— Ei ieva ievele, 
Ievuže žalioji. 
Kodėl nežaliavai 
Žiemą vasarėlę? 
— O ką aš žaliuosiu 
Žiemą vasarėlę, 
Keta mane kirsti, 
Šakeles genėti.
O ką jūs darysit 
Iš mano šakelių? 
O ką išmanysit 
Lygaus liemenėlio? 
— Iš tavo šakelių 
Darysim lopšelį, 
O iš liemenėlio 
Naująją lovelę.
—, O ką jūs guldysit 
Į margą lopšeli?
O ką jūs guldysit 
Į naująją lovelę? 
— Mergelę guldysiu 
Į margą lopšeli,

Aš pats atsigulsiu 
Į naują lovelę. 
— Neprašau, bernyti, 
Neprašau, jaunasis, 
Gana priliūliavo 
Mane motinėlė. 
Ji mane liūliavo 
Margajam lopšely, 
Ji mane nešiojo 
Ant baltų rankelių. 
Ji mane nuprausė 
Tyru vandenėliu, 
Ji mane suvystė 
Baltais vystyklėliais. 
Ji mane surišo 
Su šilkų juostele, 
Ji mane paguldė 
Po stiklo langeliu, 
Ji mane paguldė 
Po stiklo langeliu, 
Ji mane žadino 
Su aukso žiedeliu.
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ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO

Ant kalno karklai siūbavo, 
Ant kalno karklai siūbavo, 
Ant kalno karklai siūbavo, 
Po kalnu vanduo liūliavo, 
Liūliavo, liūliavo.
Ant kalno karklai siūbavo, 
Po kalnu vanduo liūliavo, 
Liūliavo, liūliavo.

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

Tenai vaikščiojo mergelė, 
Tenai vaikščiojo mergelė, 
Ten vaikščiojo mergužėlė, 
Balta graži lelijėlė, 
Lelija, lelija.
Ten vaikščiojo mergužėlė, 
Balta graži lelijėlė, 
Lelija, lelija.

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

— Aukštoj tėvelio klėtelėj, 
Aukštoj tėvelio klėtelėj, 
Aukštoj tėvelio klėtelėj, 
Margoj močiutės lovelėj, 
Lovelėj, lovelėj, 
Aukštoj tėvelio klėtelėj, 
Margoj močiutės lovelėj, 
Lovelėj, lovelėj.
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EISIM KAD EISIM

Eisim kad eisim į grinyčėlę, 
Į grinyčėlę prie malėjėlių.

Yra kad yra trys malėjėlės, 
Nėra kad nėra mano širdelės. 

Plieno girnelės, vario suktuvėliai, 
Nėra kad nėra mano širdelės.

Eisim kad eisim į seklyčėlę, 
Į seklyčėlę prie verpėjėlių.

Yra kad yra trys verpėjėlės, 
Nėra kad nėra mano širdelės. 

Balti lineliai, jaunos verpėjėlės, 
Nėra kad nėra mano širdelės.

Eisim kad eisim į trobužėlę, 
Į trobužėlę prie audėjėlių.

Yra kad yra trys audėjėlės, 
Nėra kad nėra mano širdelės. 

Šilkų milelis, vario staklelės, 
Nėra kad nėra mano širdelės.

Eisim kad eisim | paupelį, 
Į paupėlį prie skalbėjėlių.

Yra kad yra trys skalbėjėlės, 
Yra kad yra mano širdelė. 

Plonos drobelės, vario kultuvėlės, 
Yra kad yra mano širdelė.
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DAINOS APIE ŠEIMOS GYVENIMĄ

ŠĖRIAU ŽIRGELĮ

Šė—riau žir— ge------ lį per sa _ vai — tė-------- lę>

Šėriau žirgelį per savaitėlę,
Kad atėjo subatėlė,
Savo bėrą žirgelį pasibalnojau,
Kad atėjo subatėlė. 
Savo bėrą žirgelį pasibalnojau.

— Vai žirge, žirge, žirgeli mano,
Ar nuneši mane jauną
Per pusantros valandėlės šimtą mylelių, 
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valandėlės šimtą mylelių?
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— Vai berne, berne, berneli mano, 
Aš nunešiu tave jauną 
Per pusantros valandėlės šimtą mylelių, 
Aš nunešiu tave jauną 
Per pusantros valandėlės šimtą mylelių.

O kad aš jojau per uošvės dvarą, 
Čiulba ulba paukštužėliai 
Žaliam vyšnių sodely j, taip gražiai gieda. 
Čiulba ulba paukštužėliai 
Žaliam vyšnių sodelyj, taip gražiai gieda.

— Vai uošve, uošve, uošve močiute, 
Kas tai tenai per paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodelyj taip gražiai gieda. 
Kas tai tenai per paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodelyj taip gražiai gieda?

— Vai žente, žente, žente sūneli, 
Tai negieda paukštužėliai, 
Tiktai mano dukrelė taip graudžiai verkia. 
Tai negieda paukštužėliai, 
Tiktai mano dukrelė taip graudžiai verkia.

66



SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ

Sutems tamsi naktužėlė, 
Nudrengs dargi dargužėlė: 
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu, 
Kur aš nukeliausiu, 
Nakvynėlę gausiu?

Ar ant bėro žirgužėlio, 
Ar ant tymo balnužėlio, 
Ar uošvės dvarely j, 
Margojoj klėtelėj, 
Ar uošvės dvarely j, 
Margojoj klėtelėj?

Greičiau, greičiau, žirgužėli, 
Pasiskubink, juodbėrėli, 
Į uošvės dvarelį, 
Į margą klėtelę, 
Į uošvės dvarelį, 
Į margą klėtelę!

Išeik, išeik, uošvytėle, 
Atkelk vario vartužėlius, 
Priimki žentelį, 
Tėvelio sūnelį, 
Priimki žentelį, 
Tėvelio sūnelį!
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BĖDA, MAN BĖDA

Bėda, man bėda 
Su mano senu tėvu,— 
Neleidžia imti 
Vargdienės mergužėlės.

Neleidžia imti 
Vargdienės mergužėlės, 
Tik liepė imti 
Bagočiaus dukružėlę.

Oi, aš palauksiu 
Dvejus trejus metelius, 
Oi, pakol išeis 
Ta bagočiaus dukružė.

Bagočiaus dukra 
Gulėdama dejavo, 
Vargo mergelė 
Maldama dainavo.

Bagočiaus dukra 
Keleliu nepaėjo, 
Vargo mergelė 
Kalne rugelius piauna.
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per Šilelį jojau

Per šilelį jojau, 
Stabt aš ir sustojau, 
Viduryj šilelio 
Šienelį šienavau.

Dalgelė atšipo, 
Kepurė pakrypo,— 
Než'nau, ar prijosiu 
Uošvelio dvarelį.

— Mergele jaunoji, 
Rūtele žalioji, 
Oi, ar negirdėjai 
Žirgelio žvengiančio?

— Girdėti girdėjau, 
Laiko neturėjau, 
Senai motinėlei 
Patalėlį klojau.

Patalėlį klojau, 
Kojeles užklojau, 
Prašau motinėlės 
Meilingais žodeliais:

Neleiski, motule, 
Už šito bernelio,— 
Jis nemoka arti 
Anei šieno piauti.
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SAULELĖ TEKĖJO

Saulelė tekėjo. 
Berželiai mirgėjo. 
Tai šviesus kelelis 
Joti pas mergelę. 
Kad jojau miškeliu, 
Žaliuoju miškeliu, 
Sustabdęs žirgelį, 
Tai lenkiau berželį, 
Braukiau rasužėlę, 
Prausiau burnužėlę. 
Tai čiulba paukštelis, 
Gražus lakštingėlis. 
Prajojau giružę, 
Tą žalią g ružę, 
Išjojau į lauką, 
Į lygųjį laukų- 
Kad prijojau dvarą, 
Žalio dvaro vartus, 
Sutinku mergelę, 
Baltąją gulbelę. 
— Labas, labas, mergužėle, 
Parodyk kelelį 
Ir leisk pasilsėti, 
Pasganyt žirgelį.

O kai užsiprašė, 
Į svirnelį vedė, 
Tai man pasgerėjo, 
Tai man pasgrožėjo 
Gražus jos protužis, 
Tiesus liemenėlis.
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TYKIAI, TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA

■i u Г ФИ -1 г r 
Ту - kiai, ty_____ kiai Ne _ mu — nė lis

3p »JJ U r r J I г Г r с/
te____ ka, o dar ty___kiau mūs se_ se_ lės kalba.

*
Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka, 
O dar tykiau 
Mūs seselės kalba.

Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka, 
O dar tykiau 
Mūs seselės kalba.

Seniai girdžiu, 
Ką močiutė kalba, 
Seniai girdžiu, 
Ką senoji kalba.

Seniai girdžiu, 
Ką močiutė kalba, 
Seniai girdžiu, 
Ką senoji kalba.

Ji mane žada 
Už seno nuduoti, 
Žada mane 
Už seno nuduoti.

Ji mane žada 
Už jauno nuduoti, 
Žada mane 
Už jauno nuduoti.

O aš seną, 
Seną nemylėsiu, 
Per tris dienas 
Dūmuose laikysiu.

O aš jauną, 
Tai jauną mylėsiu, 
Per tris dienas 
Žodelį kalbėsiu.

Per tris dienas 
Dūmuose laikysiu. 
Šią ketvirtą 
Šarmu pagirdysiu.

Per tris dienas 
Žodelį kalbėsiu, 
Šią ketvirtą 
Vynu pagirdysiu.

Aš jam užduosiu 
Taip sunkų darbelį: 
Permest akmenėlį 
Per mareles.

Aš jam užduosiu 
Taip lengvą darbelį: 
Parist akmenėlį 
Nuo kalnelio.
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PASAKYK, MERGELE

— Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji, 
Iš katro kraštelio saulutė tekėjo. 
Iš katro kraštelio saulutė tekėjo?

— Iš rytų kraštelio saulutė tekėjo,
O iš vakarėlių debesėliai ėjo,
O iš vakarėlių debesėliai ėjo.

O iš vakarėlių debesėliai ėjo,—
Pro rūtų darželį bernelis atėjo, 
Pro rūtų darželį bernelis atėjo.

— Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji, 
Kas gražiai žaliuoja žiemą vasarėlę. 
Kas gražiai žaliuoja žiemą vasarėlę?

— Eglelė, pušelė, darželyj rūtelė, 
Tai gražiai žaliuoja žiemą vasarėlę, 
Tai gražiai žaliuoja žiemą vasarėlę.

— Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji, 
Kas yra lengvesnė už povo plunksnelę. 
Kas yra lengvesnė už povo plunksnelę?
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— Prisėdo bernelis prie mano šalelės, 
Uždėjo rankelę ant mano petelio, 
Tai yra lengvesnė už povo plunksnelę.

— Pasakyk, mergele, pasakyk, jaunoji, 
Kas yra sunkesnė ir už akmenėlį, 
Kas yra sunkesnė ir už akmenėlį?

— Prisėdo našlelis prie mano šalelės, 
Uždėjo rankelę ant mano petelio, 
Tai yra sunkesnė ir už akmenėlį.
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ATJOJ’ BERNELIS

Atjoj' bernelis, 
Atjoj' raitelis 
Ant juodbėrio žirgelio, 
Ant juodbėrio žirgelio.

Ar aš ne gražus, 
Ar ne turtingas, 
Ar ne tėvo sūnelis, 
Ar ne tėvo sūnelis?

Pastatė žirgą 
Po vyšnių krūmu, 
Po žaliąja vyšnele, 
Po žaliąja vyšnele.

— Nors tu ir gražus, 
Nors tu turtingas, 
Kvailas tavo protelis, 
Kvailas tavo protelis.

Vai, linksta, linksta 
Žalia vyšnelė 
Ant mano šyvo žirgelio, 
Ant mano šyvo žirgelio.

Vai, kai tu jojai 
Viešu keleliu. 
Mušei bėrą žirgelį, 
Mušei bėrą žirgelį.

Vai, kad taip linktų 
Tėvo širdelė 
Leist už manęs dukrelę, 
Leist už manęs dukrelę.

Mušei žirgelį 
Vis per galvelę, 
Spaudei mano širdelę, 
Spaudei mano širdelę.

Tėvulis leido, 
Motulė siuntė, 
Dukrelė pati nėjo, 
Dukrelė pati nėjo.

Oi, lenkės, lenkės 
Giedra saulelė 
Mėlyno debesėlio. 
Mėlyno debesėlio.

— Mergele mano, 
Jaunoji mano, 
Kodėl už manęs neini, 
Kodėl už manęs neini?

Tai taip aš lenkiuos, 
Jauna mergelė, 
Tavęs, šelmio bernelio, 
Tavęs, šelmio bernelio.
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KELELIU ĖJAU

Ke___le — liu ė — jau, ke—le— lis

dun _da, ke___ le------ lis su — dun-------------- dėj.

Keleliu ėjau, 
Kelelis dunda, 
Kelelis sudundėj'.

Girele jojau, 
Girelė skamba, 
Girelė suskambėj'.

Vai, tykiai tykiai, 
Girele, skambėk, 
Kad neužgirst mergelė.

Oi, ir užgirdo 
Jauna mergelė, 
Klėtelėj stovėdama.

Klėtelėj stovėj', 
Patalėlį kloj', 
Su paduškėlėm kalbėj':

— Paduškėlės mano, 
Minkštosios mano, 
Kam mes abidvi teksim?

Oi, jei mes teksim 
Jaunam berneliui, 
Aukseliu mes žibėsim.

Oi, jei mes teksim 
Senam našleliui, 
Ugnele supleškėt.

Oi, ir užgirdo 
Senas našlelis 
Mergelę bekalbant.

— Oi, tylėk, tylėk, 
Jauna mergele, 
Daugiau nebekalbėki.

Oi, stovi dreba 
Šyvas žirgelis, 
Po manim nenustovi.

— Oi, aš prašysiu 
Tėvo motulės, 
Kad už tavęs neleist.

Oi, lenkės, lenkės 
Šviesi saulelė 
Tamsiojo debesėlio.

Oi, aš taip lenksiuos, 
Jauna mergelė, 
Tavęs, seno našlelio.
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KUR LYGIŲ LYGIOS LANKOS

Kur lygių lygios lankos, 
Žyd' balti dobilėliai, 
Ten gano, gano jaunas bernelis 
Tris bėruosius žirgelius.

O ir atėjo jauna mergelė, 
Ano kiemo viešnelė, 
Ir klausinėjo jauno bernelio. 
Kieno tie trys žirgeliai?

— Bėrasis tėtušėlio, 
Juodbėris brolužėlio, 
O šis tretysis tymu balneliu 
Mano paties žirgelis.

*

Kur lygių lygios lankos, 
Žyd' balti dobilėliai, 
Ten vėdin', vėdin' jauna mergelė 
Tris plonąsias drobeles.

O ir atėjo jaunas bernelis, 
Ano kiemo svetelis, 
Ir klausinėjo jaunos mergelės, 
Kieno tos trys drobelės?

— Plonoji motušėlės, 
Baltoji seserėlės, 
O ši trečioji, šilkais austoji, 
Mano pačios drobelė.
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BIJŪNĖLIS ŽALIAS

Bi__ jū___ nė-lis ža___ lias,
3

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

Bijūnėlį lenkiau, 
Bijūnėlį braukiau, 
Bijūnėlio balta rasa 
Burnužėlę prausiau, 
Bijūnėlio balta rasa 
Burnužėlę prausiau.

Ant tėvelio dvaro 
Žirgelį balnojau, 
Balnodamas, žabodamas 
Su žirgu kalbėjau, 
Balnodamas, žabodamas 
Su žirgu kalbėjau:

— Žirgužėli mano, 
Juodbėrėli mano, 
Kad aš josiu per dvarelį, 
Kelk aukštai galvelę, 
Kad aš josiu per dvarelį, 
Kelk aukštai galvelę.

O da nenujojau 
Nė šimtą žingsnelių, 
Ir išdygo žalia rūta 
Šalia vieškelėlio, 
Ir išdygo žalia rūta 
Šalia vieškelėlio.

O da nenujojau 
Nė pusę kelelio, 
Ir pavyto žalia rūta 
Žirgui po kojelių, 
Ir pavyto žalia rūta 
Žirgui po kojelių.
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PAS’VARTYK, ANTELE

Pas_var_tyk, an___te------- le, ty_kiai plö-------kau.

_ ge le, už ma — nęs ei dama.

— Pas'vartyk, antele, 
Tykiai plūkaudama, 
Pagalvok, mergele, 
Už manęs eidama, 
Pagalvok, mergele, 
Už manęs eidama.

Ar tu moki verpti, 
Ar tu moki austi, 
Ar moki, mergele, 
Kalne rugius piauti, 
Ar moki, mergele, 
Kalne rugius piauti?

— Oir neklausk, berneli, 
Ar aš moku darbo, 
Tik paklausk, berneli, 
Ar eisiu už tayęs, 
Tik paklausk, berneli, 
Ar eisiu už tavęs.

— Pas'vartyk, antele, 
Tykiai plūkaudama, 
Pagalvok, mergele, 
Taip atsakydama, 
Pagalvok, mergele, 
Taip atsakydama.

Nei aš girtuoklėlis, 
Nei palaidūnėlis, 
Tik tėvo sūnelis, 
Žemės artojėlis, 
Tik tėvo sūnelis, 
Žemės artojėlis.
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TĖVELIS KALNELYJ STOVĖJO
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Tėvelis kalnelyj stovėjo, 
Tėvelis kalnelyj stovėjo,

Ant aukso lazdelės rymojo, 
Ant aukso lazdelės rymojo,

Didžiąsias durneles dūmojo, 
Didžiąsias durneles dūmojo:

„Kur savo dukrelę nuduosiu, 
Kur savo dukrelę nuduosiu?

Kur lygūs laukeliai duoningi, 
Kur lygūs laukeliai duoningi,

Kur aukšti dvareliai baltyti, 
Kur aukšti dvareliai baltyti,

Vanago nageliais narstyti,
Vanago nageliais narstyti,

Gulbelių sparneliais dangstyti, 
Gulbelių sparneliais dangstyti, —

Ten ašen dukrelę nuduosiu, 
Ten ašen dukrelę nuduosiu."
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SAULUTĖ TEKĖJO

Saulutė tekėjo, lapeliai mirgėjo, 
O du broliai brolužėliai

Žirgelį balnojo, 
O du broliai brolužėliai

Žirgelį balnojo.
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Žirgelį balnojo, su žirgu kalbėjo: 
— Oi žirgeli juodbėrėli, 

Josim pas mergelę,
Oi žirgeli juodbėrėli, 

Josim pas mergelę.

Per laukelį jojau — laukelis dundėjo, 
Kur pakliudžiau akmenėlį, 

Ugnelė žėrėjo,
Kur pakliudžiau akmenėlį, 

Ugnelė žėrėjo.

O štai ir prijojau uošvelio dvarelį: 
Nauji vartai užrakinti 

Variniais rakteliais,
Nauji vartai užrakinti 

Variniais rakteliais.

O išeik, išeiki, uošveli tėveli,
Ir priimki mane jauną

Ir mano žirgelį, 
Ir priimki mane jauną 

Ir mano žirgelį.

Sėdžiu už skomelių, žiūriu pro langelį: 
Sniegti, lyja, rasa krinta

Ant mano žirgelio, 
Sniegti, lyja, rasa krinta 

Ant mano žirgelio.

Oi uošveli mano, uošveli tėveli, 
Kad priėmei mane jauną, 

Priimk ir žirgelį, 
Kad priėmei mane jauną, 

Priimk ir žirgelį.

Oi ženteli mano, ženteli vaikeli, 
Nepristačiau naujų Stonių 

Dėl tavo žirgelio,
Nepristačiau naujų Stonių 

Dėl tavo žirgelio.

* * *



AŠ ATSISAKIAU SAVO MOČIUTEI

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

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

Jau prisiverpiau baltų linelių, 
Jau prisiaudžiau plonų drobelių.

Prisišiūravau baltų stalelių, 
Jau prisišlaviau kiemo vejelės.

Jau gana klausiau savo močiutės, 
Jau reikia klausyti ir anytėlės.

Jau prisigrėbiau lankų šienelio, 
Prisinešiojau naujų grėblelių.

O vainikėli žalių rūtelių, 
N'ilgai žaliuosi ant mano galvelės!

Mano kaselės žalių šilkelių, 
Jau neblizgėste, saulei kaitinant!

Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Nesiskirste vėjo pučiami!

Aš ai lankysiu savo močiutę 
Ne vainikuota, o nuometuota.

O nuometėli mano plonasis, 
Vėjo pučiamas, dar padūzgėsi!

Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant, dar pablizgėste!

Mano kasytės žalių šilkelių, 
Sienoj kabėste, mane virkdyste!

Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėste ir berūdyste!

83



LĖKĖ VANAGAS

Lėkė vanagas, 
Lėkė vanagas, 
Lėkė vanagas 
Ir į pakalnę, 
Lėkė vanagas 
Ir į pakalnę.

Toje pakalnėj, 
Toje pakalnėj, 
Toje pakalnėj — 
Žalia lankelė, 
Toje pakalnėj — 
Žalia lankelė.

Per tą lankelę, 
Per tą lankelę, 
Per tą lankelę 
Teka upelis, 
Per tą lankelę 
Teka upelis.

Pas tą upelį, 
Pas tą upelį, 
Pas tą upelį — 
Rūtų darželis, 
Pas tą upelį — 
Rūtų darželis.

Tame darželyj, 
Tame darželyj, 
Tame darželyj — 
Rūtų lovelė, 
Tame darželyj — 
Rūtų lovelė.

Pas tą lovelę, 
Pas tą lovelę, 
Pas tą lovelę 
Sėdi mergelė, 
Pas tą lovelę 
Sėdi mergelė.

Sėdi mergelė. 
Sėdi mergelė, 
Sėdi mergelė, 
Galvą šukuoja, 
Sėdi mergelė, 
Galvą šukuoja.

Galvą šukuoja. 
Galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja, 
Sunkiai dejuoja, 
Galvą šukuoja, 
Sunkiai dejuoja.
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— O ko dejuoji, 
О ко dejuoji, 
О ко dejuoji, 
Jauna mergele, 
О ко dejuoji, 
Jauna mergele?

— Nėr man motušės, 
Nėr man motušės, 
Nėr man motušės 
Kraiteliui krauti, 
Nėr man motušės 
Kraiteliui krauti.

Nėr man tėvužio, 
Nėr man tėvužio. 
Nėr man tėvužio 
Dalelei skirti, 
Nėr man tėvužio 
Dalelei skirti.

Nėr man seselės, 
Nėr man seselės, 
Nėr man seselės 
Suole sėdėti, 
Nėr man seselės 
Suole sėdėti.

Nėr man brolelio, 
Nėr man brolelio, 
Nėr man brolelio 
Lauku lydėti, 
Nėr man brolelio 
Lauku lydėti.

Saulė motušė, 
Saulė motušė, 
Saulė motušė 
Kraitelį krovė, 
Saulė motušė 
Kraitelį krovė.

Mėnuo tėvužis, 
Mėnuo tėvužis, 
Mėnuo tėvužis 
Dalelę skyrė, 
Mėnuo tėvužis 
Dalelę skyrė.

Žvaigždė sesutė, 
Žvaigždė sesutė, 
Žvaigždė sesutė 
Suole sėdėjo, 
Žvaigždė sesutė 
Suole sėdėjo.

Sietyns brolelis, 
Sietyns brolelis, 
Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo, 
Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo.
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OI, ŽYDĖK, ŽYDĖK, SAUSA OBELĖLE

Oi, žy__ dėk, žy__ dėk, sau — sa

— Oi, žydėk, žydėk, sausa obelėle, 
Oi, žydėk, žydėk, sausa be lapelių.

— Oi, kaip man žydėt, sausai obelėlei, 
Oi, kaip man žydėt, sausai be lapelių?

O kas man sukraus žaliuosius lapelius, 
O kas man surinks raudonus žiedelius?

— Naktelė sukraus žaliuosius lapelius, 
Saulutė surinks raudonus žiedelius.

— Oi, tekėk, tekėk, jauna siratėle, 
Oi, tekėk, tekėk, jauna be tėvelių.

— Oi, kaip man tekėt, jaunai siratėlei, 
Oi, kaip man tekėt, jaunai be tėvelių?

O kas man paskirs didelę dalelę, 
O kas man sukraus baltąjį šarvelį?

— Dievulis paskirs didžiąją dalelę, 
Žmoneliai sukraus baltąjį šarvelį.
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VAI, DIDI, DIDI GIRIOS MEDELIAI

Vai, didi, didi 
Girios medeliai, 
Maži mūsų broleliai.

Vai, užaugs, užaugs 
Mūsų broleliai, 
Iškirs girios medelius.

Girelėj kirto, 
Pagirėj tašė, 
Ant vieškelėlio vežė.

Vai, budavosim 
Naują laivelį 
Ant keturių kertelių.

Ant kertužėlių 
Po gegužėlę 
Kukavo ryts vakarėlis.

Tolei kukavo, 
Kol iškukavo 
Senos močios dukrelę.
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TREJI GAIDŽIAI NEGIEDOJO

kai mo _ čiu__tė kė — lė, tre — ji gai __ džiai

Treji gaidžiai 
Negiedojo, 
Kai močiutė kėlė, 
Treji gaidžiai 
Negiedojo, 
Kai močiutė kėlė.

Atsikėlus 
Vaikštinėjo, 
Sūnelius kilnojo, 
Atsikėlus 
Vaikštinėjo, 
Sūnelius kilnojo:

— Kelkit, kelkit, 
Sūnytėliai, 
Balnokit žirgelius. 
Kelkit, kelkit, 
Sūnytėliai, 
Balnokit žirgelius.

Svirno durys 
Atdarytos, — 
Jau seselės nėra, 
Svirno durys 
Atdarytos, — 
Jau seselės nėra.

Pabalnokit
Šešis žirgus,
Visiis šešis širmus, 
Pabalnokit 
Šešis žirgus, 
Visus šešis širmus.

O jūs jokit, 
Jūs keliaukit 
Seselės ieškoti, 
O jūs jokit, 
Jūs keliaukit 
Seselės ieškoti.
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Jokit, jokit, 
Sūnytėliai, 
Ant šešių kelelių, 
Jokit, jokit, 
Sūnytėliai, 
Ant šešių kelelių.

Ir prijojom 
Žalią lanką,— 
Žirgeliai ganyti, 
Ir prijojom 
Žalią lanką,— 
Žirgeliai ganyti.

Vykit, vykit 
Seserėlę 
Viešuoju keleliu, 
Vykit, vykit 
Seserėlę 
Viešuoju keleliu.

Ir prijojom 
Sraunią upę,— 
Žirge1 i ai girdyti, 
Ir prijojom 
Sraunią upę,— 
Žirgeliai girdyti.

Kur seselės 
Nuvažiuota, 
Rūtelės barstyta, 
Kur seselės 
Nuvažiuota, 
Rūtelės barstyta.

Ir prijojom 
Žalią liepą,— 
Ugnelė kūrenta, 
Ir prijojom 
Žalią liepą,— 
Ugnelė kūrenta.

Dieverėlio 
Šalia jota, 
Rasužė braukyta, 
Dieverėlio 
Šalia jota, 
Rasužė braukyta.

Apie liepos 
Liemenėlį 
Seselė šokdinta, 
Apie liepos 
Liemenėlį 
Seselė šokdinta.

Šalia kelio 
Vieškelėlio 
Ugnelė kūrenta, 
Šalia kelio 
Vieškelėlio 
Ugnelė kūrenta.

Į lapelius, 
Į žaliuosius 
Špilkelės smaigstytos, 
Į lapelius, 
Į žaliuosius 
Špilkelės smaigstytos.

Aplink tąją 
Ugnužėlę 
Jaunimėlio šokta, 
Aplink tąją 
Ugnužėlę 
Jaunimėlio šokta.

Į liepelės 
Viršūnėlę 
Vainikas kabintas, 
Į liepelės 
Viršūnėlę 
Vainikas kabintas.
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Į liepelės 
Šakužėles 
Kasninkai vėdinti, 
Į liepelės 
Šakužėles 
Kasninkai vėdinti.

— Jau ne laikas, 
Brolužėliai, 
Mane atvaduoti, 
Jau ne laikas, 
Brolužėliai, 
Mane atvaduoti.

Kai prijojom 
Uošvės dvarą,— 
Štai mūsų seselė, 
Kai prijojom 
Uošvės dvarą,— 
Štai mūsų seselė:

Buvo atjot, 
Brolužėliai, 
Vakar vakarėlį, 
Buvo atjot, 
Brolužėliai, 
Vakar vakarėlį,

Už stalelio 
Besėdinti, 
Graudžiai beverkianti, 
Už stalelio 
Besėdinti, 
Graudžiai beverkianti.

Kai aš buvau 
Po vainiku, 
Po šilko kasninku, 
Kai aš buvau 
Po vainiku, 
Po šilko kasninku.

— Cit, neverki, 
Seserėle, 
Mes tave vaduosim, 
Cit, neverki, 
Seserėle, 
Mes tave vaduosim.

O jau dabar, 
Brolužėliai, 
Po juodu gobtūru, 
O jau dabar, 
Brolužėliai, 
Po juodu gobtūru,

Šešis žirgus 
Atiduosim, 
Tave išvaduosim, 
Šešis žirgus 
Atiduosim, 
Tave išvaduosim.

Po juoduoju 
Gobtūrėliu, 
Po dymų ryšeliu, 
Po juoduoju 
Gobtūrėliu, 
Po dymų ryšeliu.
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O TAI DYVAI

O tai dyvai, Čion girdysiu
Didi dyvai buvo: Bėrąjį žirgatį,
Ir užšalo Čion išplausiu
Ežers vasaratėj. Liepos kibiratį.

Kur girdysiu Iš Bajorų
Bėrąjį žirgatį, Brolis žirgą pirko,
Kur išplausiu Iš Pakalnės
Liepos kibiratį? Brolis marčią vedė.

Laimė lėmė O ko žvengia
Saulužės dienatę, Bėrasis žirgatis,
Ir atšilo O ko verkia
Ežero ledatis. Jaunoji mergatė?

Žveng' žirgatis 
Žaliųjų avižačių, 
Verkr mergatė 
Pirmųjų dienačių.
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UŽTEKA SAULUŽE

Užteka saulužė, 
Daulėlio, lėlio, 
Aplinkui dangužį, 
Daulėlio.

Šviesiausios žvaigždutės, 
Daulėlio, lėlio, 
Kur anksti užtekėjo, 
Daulėlio.

— Apeiki, sauluže, 
Daulėlio, lėlio, 
Aplinkui oružį, 
Daulėlio.

Paskaityk, sauluže, 
Daulėlio, lėlio. 
Ar visos žvaigždužės, 
Daulėlio.

Kur anksti užtekėjo, 
Daulėlio, lėlio, 
Ir vėlai nusileido, 
Daulėlio.

Užteka saulužė, 
Daulėlio, lėlio, 
Aplinkui dangužį, 
Daulėlio.

— Jau skaitau, neskaitau, 
Daulėlio, lėlio, 
Jau vienos ir nėra, 
Daulėlio.

— Apeiki, motuše, 
Daulėlio, lėlio, 
Aplinkui dvaružj, 
Daulėlio.
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Paskaityk, motuše, 
Daulėlio, lėlio, 
Ar visos dukružės, 
Daulėlio.

— Jau skaitau, neskaitau, 
Daulėlio, lėlio, 
Jau vienos ir nėra, 
Daulėlio.

Vyriausios dukružės, 
Daulėlio, lėlio, 
Kur anksti atsikėlė, 
Daulėlio.

Kur anksti atsikėlė, 
Daulėlio, lėlio, 
Ir vėlai atsigulė, 
Daulėlio.

Linų verpėjėlės, 
Daulėlio, lėlio, 
Drobelių audėjėlės, 
Daulėlio.

Šienelio grėbėjėlės, 
Daulėlio, lėlio, 
Rugelių piovėjėlės, 
Daulėlio.
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IR UŽKRYKSTĖ anteles ant marių

Ir užkrykštė antelės ant marių, 
Verkė mano dukrelė nevalioj, 
Verkė mano dukrelė nevalioj.

— Vaduok mane, tėveli, vaduoki, 
Nors ir palšus jautelius atiduoki, 
Nors ir palšus jautelius atiduoki.

— Velyk tavęs, dukrele, nematyt» 
Negu palšus jautelius pražudyt, 
Negu palšus jautelius pražudyt.

— Vaduok mane, motule, vaduoki. 
Nors ir plonas drobeles atiduoki, 
Nors ir plonas drobeles atiduoki.

— Velyk tavęs, dukrele, nematyt, 
Negu plonas drobeles pražudyt, 
Negu plonas drobeles pražudyt.

— Vaduok mane, broleli, vaduoki. 
Nors ristus žirgelius atiduoki, 
Nors ristus žirgelius atiduoki.

— Velyk tavęs, sesele, nematyt, 
Negu ristus žirgelius pražudyt, 
Negu ristus žirgelius pražudyt.

— Vaduok mane, berneli, vaduoki. 
Nors aukso žiedelį atiduoki, 
Nors aukso žiedelį atiduoki.

— Velyk aukso žiedelį pražudyt. 
Kad tik savo mergelę pamatyt, 
Kad tik savo mergelę pamatyt.
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ŽALIOJ GIRIOJ, ANT LANKELĖS

Žalioj girioj, ant lankelės, 
Ten daugelis kurapkėlių.

Ir atlėkė vanagėlis. 
Ir pabaidė kurapkėles.

— Nenusgąskit, kurapkėlės, 
Aš jūs visų nepaimsiu.

Tik tą imsiu, padabosiu, 
Katros raibosios plunksnelės,

Katros raibosios plunksnelės, 
Katros geltonos kojelės.

Ant tėvulio didžio dvaro 
Tai daugelis mergužėlių.

Ir atjojo bernužėlis, 
Išsigando mergužėlės.

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

Katros skaistieji veideliai,
Katros geltonos kaselės,

Katros geltonos kaselės, 
Katros mėlynos akelės.

— Oi broleliai, sakalėliai, 
Prašykime visi dievo,

Kad neaugtų žali sodai, 
Kad neatjotų bernužėlis,

Kad neatjotų bernužėlis, 
Kad neišvežtų mūs sesutės.
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Liudvikas Rėza (1776—1840).





KO SĖDI, BROLELI, KO RYMAI

ar ne ta___vo juod__ bė__ ris žir____  ge__ lis?

— Ko sėdi, broleli, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunasis, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo juodbėris žirgelis, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo juodbėris žirgelis?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano juodbėris žirgelis, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano tėtuši palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano tėtušį palikti.

*

— Ko sėdi, broleli, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunasis, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo tymas balnelis, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo tymas balnelis?
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— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano tymas balnelis, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano motušę palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano motušę palikti.

*

— Ko sėdi, broleli, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunasis, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo aukso kilpelės, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo aukso kilpelės?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano aukso kilpelės, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano brolelį palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano brolelį palikti.

*

— Ko sėdi, broleli, ko rymai. 
Ko liūdi, jaunasis, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo šviesūs pentinėliai. 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo šviesūs pentinėliai?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano šviesūs pentinėliai 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano seselę palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano seselę palikti.

*
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— Ko sėdi, broleli, ko rymai. 
Ko liūdi, jaunasis, ko rymai,, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo šisai vakarėlis, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo šisai vakarėlis?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano šisai vakarėlis, 
Jaunas dienas palydėjau 
Ir man jaunam pagailėjo, 
Jaunas dienas palydėjau 
Ir man jaunam pagailėjo.

Kur mūsų brolelis sėdėjo, 
Kur mūsų jaunasis rymojo, 
Ten išdygo žalrs diemedėlis, 
Ašaružių žemužė nekėlė, 
Ten išdygo žal's diemedėlis, 
Ašaružių žemužė nekėlė.

*

Išein' mūsų brolelis iš stainios, 
Išsiveda žirgelį rankoj: 
— Žirgužėli, juodbėrėli mano, 
Ar tu eisi su manimi drauge, 
Žirgužėli, juodbėrėli mano, 
Ar tu eisi su manimi drauge?

— Aš papratęs su tavimi eiti, 
Aš papratęs kelužį keliauti,— 
Parūps man tolimi keleliai, 
Pagris man juodieji purveliai, 
Parūps man tolimi keleliai, 
Pagris man juodieji purveliai.

*
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— Ko sėdi, sesele, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunoji, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo rūtų vainikėlis, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo rūtų vainikėlis?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano rūtų vainikėlis, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano motušę palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano motušę palikti.

*

— Ko sėdi, sesele, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunoji, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo aukso žiedelis, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo aukso žiedelis?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano aukso žiedelis, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano tėtušį palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano tėtušį palikti.

*

— Ko sėdi, sesele, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunoji, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo margosios skrynelės, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo margosios skrynelės?
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— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano margosios skrynelės, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano seselę palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano seselę palikti.

*

— Ko sėdi, sesele, ko rymai. 
Ko liūdi, jaunoji, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunosios dienelės, 
Ar ne tavo plonosios drobelės, 
Ar ne tavo jaunosios dienelės, 
Ar ne tavo plonosios drobelės?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano plonosios drobelės, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano brolelį palikti, 
Gaila mano širdelei, gaila, 
Gaila mano brolelį palikti.

*

— Ko sėdi, sesele, ko rymai, 
Ko liūdi, jaunoji, ko rymai, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo šisai vakarėlis, 
Ar ne tavo jaunos dienelės, 
Ar ne tavo šisai vakarėlis?

— Jeib ir mano jaunos dienelės, 
Jeib ir mano šisai vakarėlis, 
Jaunas dienas palydėjau 
Ir man jaunai pagailėjo, 
Jaunas dienas palydėjau 
Ir man jaunai pagailėjo.
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O kur mūsų seselė sėdėjo, 
O kur mūsų jaunoji rymojo, — 
Ten išdygo balta lelijėlė, 
Ašaružių žemužė nekėlė, 
Ten išdygo balta lelijėlė, 
Ašaružių žemužė nekėlė.

*

Išein' mūsų seselė iš daržo, 
Išsineša vainikėlį rankoj: 
— Vainikėli, žaliūkei! mano, 
Ar tu eisi su manimi drauge, 
Vainikėli, žaliūkėli mano, 
Ar tu eisi su manimi drauge?

— Aš papratęs su tavimi eiti. 
Aš papratęs kelužį keliauti,— 
Papūs mane šiaurusis vėjelis, 
Pavys mano žalieji lapeliai, 
Papūs mane šiaurusis vėjelis, 
Pavys mano žalieji lapeliai.
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KO LIŪDI, PUTINĖLI

— Ko liūdi, putinėli, 
Ko liūdi?
Ko liūdi, žaliūkėli, 
Ko liūdi?
Tu užaugai tarp medelių, 
Krovei žiedelius tarp šakelių, 
Ko liūdi?

— To liūdžiu, šermukšnėle, 
To liūdžiu, 
To liūdžiu, žaliūkėle, 
To liūdžiu:
Vėtra laužė šakužėles, 
Šalna šaldo žiedužėlius, 
To liūdžiu.

— Ko liūdi, bernužėli. 
Ko liūdi?
Ko liūdi, dobilėli, 

Ko liūdi?
Tu užaugai pas tėvelį. 
Šėrei žirgelį stainelėj, 
Ko liūdi?

— To liūdžiu, mergužėle, 
To liūdžiu, 
To liūdžiu, lelijėle, 
To liūdžiu:
Keta mane vinčiavoti, 
Pentinėlius pakavoti, 
To liūdžiu.

— To liūdžiu, mergužėle, 
To liūdžiu, 
To liūdžiu, lelijėle, 
To liūdžiu:
Ved' žirgelį iš stainelės, 
Mane jauną į nevalią, 
To liūdžiu.

— Ko liūdi, šermukšnėle, 
Ko liūdi?
Ko liūdi, žaliūkėle, 
Ko liūdi?
Tu užaugai tarp medelių, 
Krovei žiedelius tarp lapelių, 
Ko liūdi?

— To liūdžiu, putinėli,
To liūdžiu,
To liūdžiu, žaliūkėli,
To liūdžiu:
Keta mane žalią kirsti 
Ir šakeles nugenėti, 
To liūdžiu.

— Ko liūdi, mergužėle, 
Ko liūdi?
Ko liūdi, lelijėle, 
Ko liūdi?
Tu užaugai pas močiutę, 
Krovei kraitužį su seselėmis, 
Ko liūdi?

— To liūdžiu, bernužėli,
To liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli,
To liūdžiu:
Keta mane turgavoti, 
Vainikėlį pardavoti, 
To liūdžiu.

— To liūdžiu, bernužėli,
To liūdžiu,
To liūdžiu, dobilėli,
To liūdžiu:
Vež' kraitelį per laukelį, 
Mane jauną į vargelį, 
To liūdžiu.
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DAINUOK, SESYTE

— Dainuok, sesyte, 
Ko nedainuoji, 
Ko rymai ant rankelių, 
Rankelės užry motos?

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

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

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

— Ne šiaurys pūtė, 
Ne upė aptvino, 
Perkūnas negriaudams 
Su žaibais nemušė.

Barzdoti vyrai, 
Vyrai iš jūrų, 
Prie krašto leidžiant, 
Į daržą kopiant,

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

O ir aš pati 
Vos išsilaikiau 
Po rūtų pašakėliu, 
Po juodu vainikėliu.



MŪSŲ MARTI

Mūsų marti 
Labai greita: 
Į svirnelį 
Kruopų raita —

Svirno dureles 
Mušte mušė, 
Išeidama 
Daužte daužė.

Kokia čionai marti. 
Kokia ne martelė, 
Kai sėdi, —šnypščia, 
Kai eina, — birbia.

Dejuoja martelė, 
Aimanuoja.
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ATSISĖDĘS SVAINIUKAS

Atsisėdęs svainiukas pačioj vyresnybėj, 
Pasidėjęs svainiukas karnų vytulėlį;
Nei pinigų duoda, nei čeverykų: 
Pin' dabina svainei vyželes.
Vežkit savo s varniuką atgaliosi 
Ūsų du glėbiu, barzdos vežimas,— 
Vežkit savo svainiuką atgalios!
Aš tą svainiuką pati padaryčiau, 
Pati padaryčiau, akis išdraskyčiau, 
Moliu molevočiau, šlyną šlynavočiau, 
Katino akeles įdėliočiau.
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GYREIS, SVAINIUKAS

Gyreis, svainiukas, 
Didis darbinykas, 
Namų naminykas! 
Patsai linus sėjai, 
Nagais akėjai, 
Keliaklupstas rovei, 
Maišau susikrovei, 
Ant pečių nešei, 
Visos šarkos pešė, 
Arduose džiovei, katė išgriovė, 
Tatai, svainiuk, tavo darbas,— 
Lylio, lylio!
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ANOS ŠALIES SVOČIA

Anos šalies svočia, 
Anos šalelės, 
Sėdi suolely j, kaip ekėčia. 
Turi galvelę, kaip apuoką.

Anos šalies svočia, 
Anos šalelės, 
Visa akstinuota, 
Visa dagiliuota, 
Aplinkui šluotražėliais 
Apsodinta.
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DIEVERĖLI, DULBONĖLI

Dieverėli, dulbonėli, 
Nors pasikark, tik nesibark, 
Nekelk martelės
Anksti rytelį gaidžiam gystant.

Dieverėli, dulbonėli, 
Pardavei dūšią už abrūsą, 
A medelę už skarelę, 
Visą savo razumėlį 
Už vienus stuomenėlius.
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PIRŠLYS ŠELMA MELAGIS (I)

Piršlys šeima melagis 
Piršdamas gyrė vietelę: 
Sakė, kalne rugeliai, 
Pakalnėj kvieteliai;
Sakė, prūde žuvelės, 
Ё paprūdėj antelės; 
Sakė, stainioj žirgeliai, 
Ё gurbeliuos jauteliai.

Kai aš jauna nuėjau, 
Nieko gero neradau. 
Radau kalne smilgeles, 
Ё pakalnėj dirseles; 
Radau prūde varleles, 
Ё paprūdėj krunkreles; 
Radau stainioj ožkelius, 
Ё gurbeliuos kateles. 
Piršlys kart, piršlys kart, - - 
Piršlys šeima melagis!

110



piršlys šelma melagis (ii)

Piršlys šeima melagis
Piršdams gyrė bernelį:

Sakė, mudrus, sakė, gudrus, 
Sakė, labai rūpestingas.

Kai aš už jauno nuėjau, 
Visą teisybę atradau:

Ne taip mudrus, ne taip gudrus. 
Ne taip labai rūpestingas.

Nuo pusrytėlių lig priešpietėlių, 
Nuo priešpietėlių lig pusdienėlių —

Guli, guli bernelis: 
Jam nerūpi darbelis.

Piršlys šeima melagis
Piršdams gyrė namelius:

Sakė, gryčios, kaip seklyčios, 
Stogai dengti štingeliais.

Kai aš už jauno nuėjau, 
Visą teisybę atradau:

Gryčios blogos, dankčiai slobnūs, 
Gaspadorius bet tiktai.
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Piršlys šeima melagis 
Piršdams gyrė namelius:

Sakė, stiklai krikštoli 
Ir durelės suvarinės.

Kai aš už jauno nuėjau, 
Visą teisybę atradau:

Kumščiais kišti langeliai, 
Šiaudų pintos durelės.

* * *
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OI MOTUŠ, MOTUS, MOTUŠE MANO

— Oi motus, motus, motuše mano, 
Tai labai toli mane nudavei, 
Tai labai toli mane nudavei.

Tai labai šaunias mošeles radau, 
Tai labai rūsčią anytą gavau, 
Tai labai rūsčią anytą gavau.

Šandins ji mano koją žingsnelius, 
Sandins ji mano rankų darbelius, 
Šandins ji mano rankų darbelius.

Oi siuntė, siuntė mane anyta 
Žiemužės šieno, vasaros sniego, 
Žiemužės šieno, vasaros sniego.

— O kur tu eisi, mūsų sesele, 
O kur tu eisi, tu lėtūnėle, 
O kur tu eisi, tu lėtūnėle?

Tu nusieiki į pušynėlį, 
Į pušynėlį, į pamarėlį, 
Į pušynėlį, į pamarėlį.
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Tu pasilaužki pušų šakelę, 
Pasigraibyki marių putelę, 
Pasigraibyki marių putelę:

Tai tu parneši žiemužės šieno, 
Žiemužės šieno, vasaros sniego, 
Žiemužės šieno, vasaros sniego.

— Oi tu, martele, tu niūronėle, 
Kas tau pasakė, kas pamokino, 
Kas tau pasakė, kas pamokino?

Šaunūs žodeliai tai man pasakė. 
Rūsčios dienelės tai pamokino, 
Rūsčios dienelės tai pamokino.
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ATSIMINK, MARTELE

— Atsimink, martele, 
Atsimink, jaunoji, 
Kas augo be kojelių, 
Kas augo be kojelių?

— Ne martelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas augo be kojelių, 
Kas augo be kojelių.

Juodam laukelyj 
Lygus akmenėlis — 
Tai augo be kojelių, 
Tai augo be kojelių.

— Atsimink, martele, 
Atsimink, jaunoji, 
Kas bėga be kojelių. 
Kas bėga be kojelių?

— Ne martelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas bėga be kojelių, 
Kas bėga be kojelių.

Lygiajam laukelyj 
Sraunusis upelis — 
Tai bėga be kojelių, 
Tai bėga be kojelių.

*

— Atsimink, martele, 
Atsimink, jaunoji, 
Kas baltas nebaltytas, 
Kas baltas nebaltytas?

— Ne martelė būčiau. 
Kad aš nežinočiau, 
Kas baltas nebaltytas, 
Kas baltas nebaltytas.

Žalioje girelėj 
Baltas berželis — 
Tai baltas nebaltytas. 
Tai baltas nebaltytas.

— Atsimink, martele, 
Atsimink, jaunoji, 
Koks medelių vardelis. 
Koks medelių vardelis?

— Ne martelė būčiau. 
Kad aš nežinočiau, 
Koks medelių vardelis. 
Koks medelių vardelis.

Uoselis — Juozelis, 
Klevelis — bernelis, 
Epušė — mergužėlė, 
Epušė — mergužėlė.
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SUSIKALBĖJO SAUSA NENDRELĖ

4 i J J J lp f N r
Su_ si__ kai__ bė_____ jo sau_sa nend— re—lė,

It r r ir-.. r ir r
sau_sa nend____ re____ lė su do____bi______lėliu.

Susikalbėjo sausa nendrelė, 
Sausa nendrelė su dobilėliu.

— Bepigu augti tau, dobilėli, 
Žalioj pievelėj, lygioj lankelė j:

Iš pašaknėlių žalia žolelė, 
Per liemenėlį smulkūs lapeliai,

Per liemenėlį smulkūs lapeliai, 
O viršūnėlėj balti žiedeliai.

O man, nendrelei, ant ežerėlio, 
Ant ežerėlio, ant vandenėlio:

Iš pašaknėlių žvyrelis graužia, 
O liemenėlį vilnys gelauna.

Per liemenėlį vilnys gelauna, 
O viršūnėlę vėjelis laužo.

Susikalbėjo jauna martelė, 
Jauna martelė su mošytėle.
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— Bepigu augti tau, mošytėle, 
Pas motinėlę meilažodėlę:

Išėjus laukan, lengvi darbeliai. 
Parėjus namo, meilūs žodeliai.

O man, martelei, pas anytėlę, 
Pas anytėlę graudžiažodėlę:

Laukan nuėjus, sunkūs darbeliai, 
Namo parėjus, graudūs žodeliai.

117



KAI AŠ AUGAU

Kai aš augau 
Pas motinėlę, 
Pas širdužėlę, 
Pas motinėlę,

Su dieverėliais 
Rugelius pioviau, 
Su mošytėlėm 
Linelius roviau.

Su brolužėliais 
Rugelius pioviau, 
Su seserėlėm 
Linelius roviau.

O aš pabaigiau 
Rugelius piauti, 
Siuntė anyta, 
Pažiūronėlė,

O aš parėjau, 
Rugelius piovus. 
Siuntė močiutė 
Mane, širdelė,

Siuntė anyta, 
Pažiūronėlė: 
— Eiki, martele, 
Jautelių ginti.

Siuntė močiutė 
Mane, širdelė:

Jautelius ganiau, 
Gražiai dainavau,

— Eiki, dukrele, 
Gult į svirnelį.

Per pušynėlį
Aušros žiūrėjau.

Svirne gulėjau 
Po patalėliais. 
Aušros žiūrėjau 
Pro zerkolėlį.

Aušrelė aušta 
Per pušynėlį, 
Saulelė teka 
Į beržo lapus.

Aušrelė aušta 
Pro zerkolėlį, 
Saulutė teka 
Į vainikėlį.

Oi, aš parėjau, 
Jautelius ganius, 
Jautelius ganius, 
Gražiai dainavus.

Kai aš nuėjau 
Pas anytėlę, 
Pas anytėlę, 
Pas žiūronėlę,

Siuntė anyta, 
Pažiūronėlė: 
— Eiki, martele, 
Rugelių malti.
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Rugelius maliau 
Ir gailiai verkiau, 
Į rankovėlę 
Ašaras šluosčiau.

Oi, ir išgirdo 
Jaunas bernelis, 
Jaunas bernelis 
Gailiai beverkiant.

— Oi močiut, močiut, 
Močiute mano, 
Tur būt, per sunku 
Mergelei mano?

Tavo dukrelė 
Kelias — dejuoja, 
Mano mergelė 
Mala ir verkia.

Tavo dukrelė 
Prausias vyneliu, 
Mano mergelė 
Su ašarėlėm.

Tavo dukrelė 
Šluostos šilkeliais, 
Mano mergelė 
Į rankovėlę.
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ANT TĖVO ANT DVARO

Ant tėvo ant dvaro, ant didžiojo 
Išdygo berželis, ąžuolėlis, 
Išdygo berželis, ąžuolėlis, 
Tai tėvo vargelis, tai rūpestis.

Tėveli širdele, tai tau, tai tau, 
Auginai sūnelį ne sau, ne sau: 
Išleidai sūnelį į žentelius, 
Išdavei žirgelį iš stainelės.

Tai verkia sūnelis ženteliuose, 
Tai žvengia žirgelis stainelėse. 
— Neverki, sūneli, atlankysiu, 
Nežvenki, žirgeli, pagirdysiu.

Tai verkia sūnelis atlankomas, 
Tai žvengia žirgelis pagirdomas.

*

Močiute širdele, tai tau, tai tau, 
Auginai dukrelę ne sau, ne sau: 
Išleidai dukrelę į marteles, 
Įdavei rūtelę į rankeles.

Tai verkia dukrelė martelėse, 
Tai vysta rūtelė rankelėse. 
— Neverki, dukrele, atlankysiu, 
Nevyski, rūtele, palaistysiu.

Tai verkia dukrelė atlankoma, 
Tai vysta rūtelė palaistoma.
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OI TU, RŪTA, RŪTA, RŪTELE ŽALIOJI

Oi tu, rū__ ta, rū____ ta, rū------ te_

— Oi tu, rūta, rūta, rūtele žalioji, 
Ko tu nežaliuoji žiemą vasarėlę, 
Ko tu nežaliuoji žiemą vasarėlę?

— O kaip aš žaliuosiu žiemą vasarėlę: 
Nešėjo sesutė rūtelių darželyj, 
Nešėjo sesutė rūtelių darželyj.

Ji mane pasėjo ant aukšto kalnelio, 
Ant aukšto kalnelio viduryj laukelio, 
Ant aukšto kalnelio viduryj laukelio.

Kurs vėjelis pučia, vis mane užkliudo, 
Kurs lietelis lyja, vis mane užlyja, 
Kurs lietelis lyja, vis mane užlyja.

Piemenėliai gano, vis mane nugano, 
Artojėliai aria, vis mane užaria, 
Artojėliai aria, vis mane užaria.
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— Oi sese, sese, sesele jaunoji, 
Ko tu nedainuoji rytą vakarėlį, 
Ko tu nedainuoji rytą vakarėlį?

— O ką aš dainuosiu rytą vakarėlį, 
Neleido močiutė už katro norėjau, 
Neleido močiutė už katro norėjau.

Ji mane išleido už seno bernelio, 
Už seno bernelio, už didžio vargelio, 
Už seno bernelio, už didžio vargelio.
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TAIP TOLI ŽADĖTA

Taip toli žadėta, 
Taip toli nuduota: 
Už aukštųjų kalnelių, 
Už giliųjų upelių, 
Už aukštųjų kalnelių, 
Už giliųjų upelių.

Lėksiu pas motužę, 
Lėksiu pas tėtušį, 
Į vyšnelių sodnelį, 
Į rūtelių darželį, 
Į vyšnelių sodnelį, 
Į rūtelių darželį.

Kaip aš bepareisiu. 
Kaip aš beatseksiu 
Į močiutės sodelį, 
Į senuosius namelius, 
Į močiutės sodelį, 
Į senuosius namelius?

Tenai aš linguosiu, 
Tenai aš kukuosiu — 
Beg neišgirs motužė, 
Beg neišgirs baltoji, 
Beg neišgirs motužė, 
Beg neišgirs baltoji?

Eisiu į girelę 
Pas raibą gegelę — 
Pasamdysiu sparnelius 
Ir raibąsias plunksneles, 
Pasamdysiu sparnelius 
Ir raibąsias plunksneles.

Išgirdo balselį, 
Pravėrė langelį: 
Beg ne mano dukrelė, 
Beg ne mano jaunoji, 
Beg ne mano dukrelė, 
Beg ne mano jaunoji.
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Pagal kukavimą, Geltonos kaselės,
Pagal lingavimą, Raudonas veidelis:
Rodos, mano dukrelė, Tai yr' mano dukrelė,
Rodos, mano jaunoji, Tai yr' mano jaunoji,
Rodos, mano dukrelė, Tai yr' mano dukrelė,
Rodos, mano jaunoji. Tai yr1 mano jaunoji.

Taip toli žadėta, 
Taip toli išduota, 
Argi ana pareitų, 
Motužėlę atrastų, 
Argi ana pareitų, 
Motužėlę atrastų.

Išeina močiutė 
Iš senų namelių, 
Labai graudžiai verkdama 
Ir dukrelę glausdama, 
Labai graudžiai verkdama 
Ir dukrelę glausdama.
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VAI, ŽIBA ŽIBURĖLIS

Vai, žiba žiburėlis 
Kaip aukso liktorėlis,— 
Ten stovėjo sena močiutė, 
Ant dvarelio išėjus, 
Ten stovėjo sena močiutė, 
Ant dvarelio išėjus.

Ant dvarelio išėjus, 
Vartelius atsikėlus, 
Klausinėjo pas dukružėlę, 
Ar suvisai parėjo, 
Klausinėjo pas dukružėlę, 
Ar suvisai parėjo.

Ne suvisai, motule, 
Ne suvisai, širdele: 
Aš parėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio, 
Aš parėjau pas motinėlę 
Rūtelių vainikėlio.

Vai sakai, sakalėli, 
Tu, raibasai paukšteli, 
Nulėk, nulėk žalion girelėn, 
Parneški vainikėlį, 
Nulėk, nulėk žalion girelėn, 
Parneški vainikėlį.

Linksmas būčiau nulėkti, 
Linksmas būčiau parnešti,— 
Ten stovėjo trys šaulužėliai, 
Nore jr mane nušauti, 
Ten stovėjo trys šaulužėliai, 
Norėj' mane nušauti.
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Nušauti nenušovė, 
Užmušti neužmušė, 
Tik pabarstė žalias plunksneles 
Po žaliąją girelę, 
Tik pabarstė žalias plunksneles 
Po žaliąją girelę.

Ateis pavasarėlis, 
Užaugs mano plunksnelės,— 
Tai lekiosiu, tai skraidysiu 
Po žaliąsias gireles, 
Tai lekiosiu, tai skraidysiu 
Po žaliąsias gireles.
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AUGINO MOČIUTĖ
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tik ma ne vie ną, vieną.

Augino močiutė 
Mus tris kaip vieną. 
Išleido į šalį 
Tik mane vieną, 
Išleido į šalį 
Tik mane vieną.

Tris dienas, tris dienas 
Kelužiu ėjau, 
Tris naktis, tris naktis 
Girioj gulėjau, 
Tris naktis, tris naktis 
Girioj gulėjau.

Išgirdau, girdėjau 
Gegelės balsą, 
Dingojau, mislijau: 
Močiutė šaukia, 
Dingojau, mislijau: 
Močiutė šaukia.

Ne mane močiutė 
Giružėj šaukė, 
Tik girios gegelė 
Gražiai kukavo, 
Tik girios gegelė 
Gražiai kukavo.

Augino tėvelis 
Mus tris kaip vieną, 
Išleido į šalį 
Tik mane vieną, 
Išleido į šalį 
Tik mane vieną.

Tris dienas, tris dienas 
Kelužiu ėjau, 
Tris naktis, tris naktis 
Girioj gulėjau, 
Tris naktis, tris naktis 
Girioj gulėjau.
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Išgirdau, girdėjau 
Karvelio balsą, 
Dingojau, mislijau: 
Tėvelis šaukia, 
Dingojau, mislijau: 
Tėvelis šaukia.

Ne mane, ne mane 
Tėvelis šaukė, 
Tik pilkas karvelis 
Girioj uldavo, 
Tik pilkas karvelis 
Girioj uldavo.
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EI, PŪTĖ, PŪTĖ

Ei, pūtė, pūtė 
Šiaurus vėjelis, 
Ei, barė, barė 
Jaunas bernelis. 
Ei, barė, barė 
Jaunas bernelis.

Aš paprašyčiau 
Jaunų brolelių, 
Kad sumindžiotų 
Mano vargelį, 
Kad sumindžiotų 
Mano vargelį,

Nustojo pūtęs Kad sumindžiotų
Šiaurus vėjelis, Mano vargelį,
Nustojo baręs Kad sukapotų
Jaunas bernelis, Šviesiais kardeliais,
Nustojo baręs Kad sukapotų
Jaunas bernelis. Šviesiais kardeliais.

Ei varge, varge, 
Vargeli mano, 
Kada aš tave 
Dabar išvargsta, 
Kada aš tave 
Dabar išvargsta?

Mindžiot mindžiojo, 
Kardais kapojo,— 
Mano vargelis 
Nieko nebojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

O kad aš ėjau 
Viešu keleliu,— 
Mano vargelis 
Vidury kelio, 
Mano vargelis 
Vidury kelio.

Mano vargelis 
Nieko nebojo, 
Labiau bujojo, 
Lapais lapojo, 
Labiau bujojo, 
Lapais lapojo.

O ant atjojo 
Šimtas brolelių, 
Keturi šimtai 
Žirgų kojelių, 
Keturi šimtai 
Žirgų kojelių.

Lapais lapojo, 
Šakom šakojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.
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Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę. 
Tada išvargsta 
Savo vargelį, 
Tada išvargsta 
Savo vargelį.

Mano močiutė 
Aukštam kalnelyj, 
Aukštam kalnelyj, 
Naujam grabely], 
Aukštam kalnelyj, 
Naujam grabely  j:

Tada išvargsta 
Savo vargelį, 
Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę, 
Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę.

* * *



ČIŪČIA LIŪLIA, SŪNAITĖLĮ

Čiūčia liūlia, sūnaitėlį, 
Čiūčia liūlia, aukso žiedą, 
Čiūčia liūlia, rūtų kvietką, 
Čiūčia liūlia, auk didutis, 
Čiūčia liūlia, būk greitutis, 
Čiūčia liūlia, ark laukelį, 
Čiūčia liūlia, piauk šienelį, 
Čiūčia liūlia, sūnaitėlį, 
Čiūčia liūlia, rugių piovėjėlį. 
Čiūčia liūlia, artojėlis, 
Bus man duonos davėjėlis. 
Visų darbų dirbėjėlis. 
Čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, dukterėlę, 
Čiūčia liūlia, rūtų kvietką, 
Čiūčia liūlia, aukso žiedą, 
Čiūčia liūlia, auk didutė, 
Čiūčia liūlia, būk greitutė, 
Čiūčia liūlia, eik laukeliu. 
Čiūčia liūlia, grėbk šienelį. 
Čiūčia liūlia, dukterėlę, 
Čiūčia liūlia, verpėjėlę, 
Plonų drobių audėjėlę, 
Liūlia, žlugtų žlugėjėlę, 
Visų darbų dirbėjėlę, 
Savo duonos davėjėlę. 
Čiūčia liūlia.
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DU.GAIDUKU, DU GAIDUKU
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Pu. gaiduku, du gaiduku 
Ęaltus žirnius kūlė. 
Dvi višteli, dvi višteli 
Į malūną vežė.

Ožys malė, ožys malė* 
Ožka piklevojo, 
Ožka trečia, ožka trečia 
Per rėtį sijoj o;

Musė' maišė, musė maišė, 
Uod$r vandenį nešė, 
Saulė virė, saulė virė; 
Mėnesėlis kepė.
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ČIP ČIPO, RIP RIPO

Čip čipo, rip ripo, 
Aš turiu svirnelį, 
Statytą, rašytą — 
Ant vištos kojelės, 
Ant vištos kojelės, 
Ant bitės sparnelių.

Kai vištelė bėgo. 
Svirnelis pargriuvo, 
Kai bitelė skrido, 
Nunešė svirnelį. 
Nebėr tau, mergele, 
Nei kur pailsėti.
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MANO KUMELAITĖ

Mano kumelaitė 
Striuka uodegaite. 
Kumelaitė širma, 
Antra bėga pirma. 
Kai vienai pliekiau, 
Ir antrai pasiekiau. 
Aš kumelaitei čiokšt, 
Mano rogelės triokšt, — 
Ir dabar tebesėdžiu.
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Sarka varna dūdą groja

Sarka varna dūdą groja, 
O tilviko basa koja. 
Aš tilvikui per pilviką, 
Ir tilvikas kartu loja.

Sarka šoka, varna šoka, 
O tilvikas vis nemoka. 
Aš tilvikui per pilviką, 
Ir tilvikas kartu šoka.
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GARNYS, GARNYS TUR' ILGĄ SNAPĄ
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Garnys, garnys tur’ ilgą snapą, 
Garnys, garnys tur’ ilgą snapą, 
Gerčia, gerčia, kad galėčia, 
Tokį snapą kad turėčia, 
Kaip garnys;
Gerčia, gerčia, kad galėčia, 
Tokį snapą kad turėčia, 
Kaip garnys!

Garnys, garnys tur* puikias akis, 
Garnys, garnys tur' puikias akis, 
Vis žiūrėčia, kad galėčia, 
Tokias akis kad turėčia. 
Kaip garnys;
Vis žiūrėčia, kad galėčia, 
Tokias akis kad turėčia. 
Kaip garnys!

Garnys, garnys tur' ilgus sparnus, 
Garnys, garnys turr ilgus sparnus, 
Greitai lėkčia, kad galėčia, 
Tokius sparnus kad turėčia. 
Kaip garnys;
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Greitai lėkčia, kad galėčia, 
Tokius sparnus kad turėčia, 
Kaip garnys!

Garnys, garnys tur' ilgas kojas, 
Garnys, garnys tur' ilgas kojas, 
Greitai bėgčia, kad galėčia, 
Tokias kojas kad turėčia, 
Kaip garnys;
Greitai bėgčia, kad galėčia, 
Tokias kojas kad turėčia, 
Kaip garnys!

Garnys, garnys tur' ilgą kaklą, 
Garnys, garnys tur' ilgą kaklą, 
Vandens gerčia, kad galėčia, 
Tokį kaklą kad turėčia, 
Kaip garnys;
Vandens gerčia, kad galėčia, 
Tokį kaklą kad turėčia, 
Kaip garnys!

Garnys, garnys tur' diktą kuprą, 
Garnys, garnys tur' diktą kuprą, 
Daugel nėščia, kad galėčia, 
Tokią kuprą kad turėčia, 
Kaip garnys;
Daugel nėščia, kad galėčia, 
Tokią kuprą kad turėčia, 
Kaip garnys!

Garnys, garnys varliukes gaudo. 
Garnys, garnys varliukes gaudo, 
Aš gaudyčia, kad galėčia, 
Taip pagauti kad mokėčia, 
Kaip garnys;
Aš gaudyčia, kad galėčia, 
Taip pagauti kad mokėčia, 
Kaip garnys!

* * *



TU, MANO MOTINĖLE

Tu, mano motinėle. 
Močiute sengalvėle, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai. 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Naktužę ant rankelių, 
Dienužę ant akelių,— 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai, 
Gana pailsai, nuvargai. 
Kol mane užauginai.

Pražiūrėjai akeles, 
Prarymojai rankeles,— 
Gana pailsai, nuvargai. 
Kol mane užauginai, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Nenudirbai darbelių, 
Nemiegojai naktelių,— 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.
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AŠ SIRATElE, AŠ VARGDIENEI^

Aš siratėlė, aš vargdienėlė, 
O aš neturiu užtarėjėlės, 
O aš neturiu užtarėjėlės.

O kad turėčiau nors motinėlę, 
O bene butų užtarėjėlės, 
O bene būtų užtarėjėlė?

Mano motušė, mano senoji, 
Jau seniai guli aukštam kalnelyj, 
Jau seniai guli aukštam kalnelyj.

Ant jos kapelio žalia žolelė, 
Ant viršūnėlių ryto raselė, 
Ant viršūnėlių ryto raselė.

O kad išauštų pavasarėlis, 
Aš nusiginčiau šėmus jautelius, 
Aš nusiginčiau šėmus jautelius.

Aš nusiginčiau šėmus jautelius, 
Aš nuganyčiau žalią žolelę. 
Aš nuganyčiau žalią žolelę.

Aš nuganyčiau žalią žolelę, 
Aš nubraukyčiau ryto raselę, 
Aš nubraukyčiau ryto raselę.

— Eikit, jauteliai, būbaudami, 
Aš, siratėlė, graudžiai verkdama, 
Aš, siratėlė, graudžiai verkdama.
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*

Aš siratėlis, aš vargdienėlis,, 
O aš neturiu užtarėjėlio, 
O aš neturiu užtarėjėlio.

O kad turėčiau nors tėvužėlį,
O bene būtų užtarėjėlis, 
O bene būtų užtarėjėlis?

Mano tėvelis užtarėjėlis
Jau seniai guli aukštam kalnelyj, 
Jau seniai guli aukštam kalnelyj.

Ant jo kapelio žalia žolelė, 
Ant viršūnėlių ryto raselė, 
Ant viršūnėlių ryto raselė.

O kad išauštų pavasarėlis,
Aš nusijočiau bėrus žirgelius, 
Aš nusijočiau bėrus žirgelius.

Aš nusijočiau bėrus žirgelius, 
Aš nuganyčiau žalią žolelę, 
Aš nuganyčiau žalią žolelę.

— Eikit, žirgeliai, žvingaudami, 
Aš, siratėlis, graudžiai verkdamas, 
Aš, siratėlis, graudžiai verkdamas.
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ŽALIA GIRELĖ, ŽALIA LIEPELĖ

Žalia girelė, Žalia liepelė,
Žalia liepelė, Žali lapeliai,
Žalia girelė, Žalia liepelė,
Žalia liepelė. Žali lapeliai.

Žalia liepelė, 
Žali lapeliai, 
Žalia liepelė, 
Žali lapeliai.

Aš našlaitėlė, 
Aš be motulės. 
Aš našlaitėlė, 
Aš be motulės.

Aš našlaitėlė, Kaip kuodelėlis
Aš be tėvulio, Be verpėjėlės,
Aš našlaitėlė, Kaip kuodelėlis
Aš be tėvulio, Be verpėjėlės.

Kaip margi jaučiai Žalia girelė,
Be artojėlio, Žalia liepelė,
Kaip margi jaučiai Žalia girelė,
Be artojėlio. Žalia liepelė.

Žalia girelė, Žalia liepelė,,
Žalia liepelė, Žali lapeliai,
Žalia girelė, Žalia liepelė,,
Žalia liepelė. Žali lapeliai.
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Aš našlaitėlė, 
Aš be brolelio. 
Aš našlaitėlė, 
Aš be brolelio,

Kaip aštri dalgelė 
Be šienauto] ėlio, 
Kaip aštri dalgelė 
Be šienauto] ėlio.

Žalia girelė, 
Žalia liepelė, 
Žalia girelė, 
Žalia liepelė.

Žalia liepelė, 
Žali lapeliai, 
Žalia liepelė, 
Žali lapeliai.

Aš našlaitėlė, 
Aš be sesulės, 
Aš našlaitėlė, 
Aš be sesulės,

Kaip plona drobelė 
Be audėjėlės, 
Kaip plona drobelė 
Be audėjėlės.
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SAULELĖ RAUDONA

Saulelė raudona, 
Vakaras netoli, 
Eičiau namo gulti, 
Dar miego nenoriu.

Vargas akmenėliui 
Ant kelio gulėti, 
Sunkiau našlaitėlei 
Pasauly gyventi.

Vargas akmenėliui,, 
Per kurį važiuoja, 
Vargas našlaitėlei, 
Ant kurios meluoja.

Sunku ąžuolėliui 
Be žalių lapelių, 
Sunku našlaitėlei 
Be tikrų tėvelių.

Ne tiek yr' ant dangaus 
Žibančių žvaigždelių, 
Kiek man išbyrėjo 
Gailių ašarėlių.



VAIŠIŲ DAINOS

KĄ SAKĖ APYNĖLIS

— Ką sakė apynėlis. 
Iš žemelės lįsdams?
— Jei tu manęs ne varpysi, 
Pažemėliais vysiuos.

Tu esi taikus, 
Tu esi malonus.

— Ką sakė apynėlis, 
Aukštyn išsivijęs?
— Jei tu manęs. neskabysi, 
Vėjai išgainiosią.

Tu esi drąsus,.
Tu esi ištūrįs*

— Ką sakė apynėlis, 
Ant drobulės dedams?
— Jei tu manęs nevėdinsi, 
Čia pat supelėsiu.

Tu esi stiprus, 
Tu esi daugalis.

— Ką sakė apynėlis, 
Į katilą dedams?
— Jei tu manęs nevirinsi, 
Kartų alų gersi.

Tu esi švelnus, 
Tu esi mandagus.
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— Ką sakė apynėlis, 
Iš katilo imams?
— Jei tu mane išvirinsi. 
Saldų alų gersi.

Tu esi patogus, 
Tu esi meilingas.

— Ką sakė apynėlis, 
Į lovelę guldams?
— Aš, to alaus pasigėręs., 
Barnių nedarysiu.

Tu esi taikus, 
Tu esi malonus.
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MIEŽIS ATSAKE

Miežis atsakė, 
Skungalyj būdams: 
— Aš esmi grūdas 
Ir labai drūtas.

Apynys atsakė, 
Kartin lipdamas: 
— Aš esmi gudrus 
Ir labai mudrus.

Mielė atsakė, 
Bačkoj rūgdama: 
— Nieks yr' iš judviej’ 
Be manęs vienos.

Kad mes sustosim 
Į margą kruzę, 
O tai mes būsim 
Lygūs brolyčiai:

Darysim žmones 
Silpnus netvirtus — 
Seni voliosis, 
Jauni globosis.
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APYNĖLI, KADUJO
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ka_ du__ jo, ka_ du__ jo, ka du__jo.

Apynėli, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

Kur tu augai, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo?

Patvorėlyj, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

Kas tav' lankė, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo?

Sesutėlė, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.
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Kas tav' raškė, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo?

Motinėlė, kadujo, 
Kadujo,, kadujo, kadujo.

Kur tav' dėjo, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo?

Kašiukėlin, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

O ką dirbo, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo?

Alutėlj, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

Kas tavr gėrė, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo?

Tėvulėlis, kadujo, 
Kadujo,, kadujo, kadujo.

Motinėlė, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

Broliukėlis, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

Sesutėlė, kadujo, 
Kadujo, kadujo, kadujo.

149



KAT KATINĖLI, JUODAAUSELI
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Kat katinėli, 
Juodaausėli, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano tėvutį, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kat katinėli, 
Juodaausėli, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano motutę, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kat katinėli, 
Juodaausėli, 
Ta ta to, ar tau gražu. 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano broliuką, 
Ta ta to, ar tau gražu. 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kat katinėli, 
Juodaausėli, 
Ta ta to, ar tau gražu. 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu padarei 
Girtą alutį, 
Ta ta to, ar tau gražu, 
Ta ta to, ar tau gražu?

Kam tu nugirdei 
Mano sesutę, 
Ta ta to, ar tau gražu. 
Ta ta to, ar tau gražu?
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ATVAŽIUOJA MEŠKA

Atvažiuoja meška 
Su alaus dviem bačkom,— 
Vilkelis nabagėlis 
Svotbelę rengė, 
Vilkelis nabagėlis 
Svotbelę rengė.

Ežys į piršlius, 
Zuikis į kvieslius, 
Laputė nabagutė 
Į svočias ėjo, 
Laputė nabagutė 
Į svočias ėjo.

Kuilys malkas kirto, 
Šuo puodą mazgojo,— 
Bėk, kačiuke mažučiuke. 
Pamedžiok mėselės, 
Bėk, kačiuke mažučiuke. 
Pamedžiok mėselės.

Šarka kiemą šlavė, 
Varnelė vaktavo, 
Kuoselė nabagėlė 
Kepenėles kepė, 
Kuoselė nabagėlė 
Kepenėles kepė.

Žvirblis alų darė. 
Kielė šokinėjo,— 
Lėk, zylute nabagutė, 
Parnešk apynėlių, 
Lėk, zylute nabagutė, 
Parnešk apynėlių.

Žąsinas kankliavo, 
Meška trimitavo, 
Vilkelis nabagėlis 
Vedė ožką šokti, 
Vilkelis nabagėlis 
Vedė ožką šokti.

153



Ožka nenor eiti 
Su vilkeliu šokti, 
Vilkeliui nabagėliui 
Taip drąsiai atsakė, 
Vilkeliui nabagėliui 
Taip drąsiai atsakė:

— Jei iš geros valios,— 
Aš su tavim šoksiu, 
O kai supyksiu, 
Visą subadysiu, 
O kai supyksiu, 
Visą subadysiu.

Aš iš tavo kailio 
Siūbą pasiūdinsiu, 
Siūbą pasiūdinsiu, 
Skerdžių apvilkdinsiu, 
Siūbą pasiūdinsiu, 
Skerdžių apvilkdinsiu,

Kuris mane ganė 
Po žalią lankelę, 
Po žalią lankelę, 
Po karklynėlį, 
Po žalią lankelę, 
Po karklynėlį.

Ožka puikiai šoko, 
Vilks gražiai dambravo, 
O sveteliai pasigėrę 
Visi linksmi buvo, 
O sveteliai pasigėrę 
Visi linksmi buvo.
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EINU PER KIEMĄ

Einu per kiemą, girdžiu per sieną, — 
Kas girdėti naujienų.

Iškrito voras iš ąžuolėlio 
Ir nutrūko sprandelį.

Atėjo meška, didi liekorka, 
Vorui sprandą taisytu

Siųsiu vežimą { Telšių miestą, 
Kad parvežtų vaistelių.

Privežė drignių ir krienų karčių, 
Ir arielkos barielką.

Atlėkė muselė iš Prūsų puselės 
Ir išgėrė arielką.

Atlėkė voras iš ąžuolėlio 
Ir pakorė muselę.

Pajuto svirplys, pakirpo virves 
Ir paleido muselę.

Atjojo vaitas prūsoku raitas 
Svirpliui teismo daryti.

O svirplys pamatęs, ūsus pastatęs, 
Vaitui špygą parodė.
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EISIM, BROLELIAI, NAMO, NAMO

Eisim, broleliai, namo, namo. 
Jaunieji broleliai, namo, namo! —

Rasim tėvelį belaukiantį, 
Rankoje dirželį belaikantį.

Eisim, seselės., namo, namo, 
Jaunosios seselės, namo, namo! —

Rasim močiutę belaukiančią, 
Rankoje rykštelę belaikančią.



DAINOS PRIEŠ IŠNAUDOTOJUS

PER LYGIUS LAUKUS

Per lygius laukus. 
Per didžius miškus 
Su ponais arsim, 
Su poniom akėsim, 
Su ponaičiukais 
Vagas varinėsim.
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MES NEGALIM APIPIESTI

Mes negalim apipiešti 
Nei išpasakoti, 
Kad jau esame nuo ponų 
Iš visur apstoti, 
Kad Jau esame nuo ponų 
Iš visur apstoti.

O Kaniušas didis ponas 
Mūs valdonu buvo, 
Pasikėlęs kaip erelis 
Ir visai pražuvo, 
Pasikėlęs kaip erelis 
Ir visai pražuvo.

Jau suveržtas visas valsčius, 
Kaip paukštelis klėtkoj, 
Arba merga, kuri turi 
Rankoj savo kvietką, 
Arba merga, kuri turi 
Rankoj savo kvietką.

Ubagėliai, vargdienėliai 
Savo parapijoj, 
Tai jie toliau negal' eiti, 
Nes klebonų bijo, 
Tai jie toliau negal’ eiti, 
Nes klebonų bijo.

Gaudo anuos po šventorių, 
Gaudo po kermošių;
Nuplėš mumis, vargdienėlius, 
Kaip kokį judošių, 
Nuplėš mumis, vargdienėlius, 
Kaip kokį judošių.
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O kas mumis čionai gelbės. 
Negu tu pats, ponai, 
Parodydams meilę savo 
Ir didžią malonę, 
Parodydams meilę savo 
Ir didžią malonę.

Ai tu, dieve visagalis, 
Iš aukštybių savo, 
Išvesk mumis iš kalinio, 
Iš to didžio dvaro, 
Išvesk mumis iš kalinio, 
Iš to didžio dvaro.

Ai, tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina, 
Mumis, biednus vargdienėlius, 
Kaip nor, taip kankina, 
Mumis, biednus vargdienėlius, 
Kaip nor, taip kankina.

Kai mes eisim iš to dvaro, 
Daug cūdų darysim, 
Visus ponus ir tijūnus 
Į peklą varysim, 
Visus ponus ir tijūnus 
Į peklą varysim.
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ATEINA PONAS

Ateina ponas 
Kaip šėtonas, 
O tijūnas 
Kaip perkūnas.

Aš tą poną 
Malte malčiau, 
O tijūną 
Grūstę grūsčiau,—

Per sietą kaulelius 
Išsijočiau, 
Vėtrelė pelenėlius 
Išnešiotų I
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SAULĖ NUSILEIDO

Saulė nusileido, 
Mėnuo patekėjo, 
Pikto pono žmoneliai 
Namo ėjo.

Tijūnas — perkūnas, 
Urėdas — šėtonas, 
Ir patsai ponulis — 
Tas pats velnias.

Kad aš būčiau vėtra — 
Siaustyčiau, griaustyčiaų, — 
Tijūno galvelę 
Sudaužyčiau!
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VAKAR PAS PONĄ

Va__ kar pas po_ną, šian__ dien pas po_ną, te_

_gul ant po__ no vi-sos Ii__ gos puo__la.

Vakar pas poną, 
Šiandien pas poną, 
Tegul ant pono 
Visos ligos puola.
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VARGELY BUVAU

MM J = 104

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.

*) Gaidos koteliais aukštyn dainuojamos kartojant.
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VAKARS TEMSTA, SAULE LEIDŽIAS

Va.karstems.ta. sau_lė lei.džias oe_duod'švenJo

Į“ b1' / ; Ii p—įjTHi p P-4z
va ka__re ho. ne duod’ šveiUo va. kabelio.

Vakars temsta, saulė leidžias., 
Neduod' švento vakarėlio, 
Neduod' švento vakarėlio.

Neduod' švento vakarėlio 
Nei man jaunam poilsėlio, 
Nei man jaunam poilsėlio.

Pyksta ponai ir bajorai, 
Neduod' švento vakarėlio, 
Neduod' jaunam poilsėlio.
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OI MOTUŠE MOTUŠĖLE

Oi motuše motušėle. 
Kam tu mane paauginai, 
Ar ant sunkių vargelių, 
Ar ant graudžių ašarėlių?

Buvo mesti į upelę, 
Į gilųjį ežerėlį, 
Aš ten būčiau su žuvelėm, 
Su margosiom lydekėlėm.

Pikti ponai ir urėdai 
Man neduoda poilsėlio,— 
Leiskis, saule, tekėk, mėnuo. 
Duok man šventą vakarėlį.
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IŠGRAU PONAMS IR URĖDAMS

Išgrau ponams ir urėdams,— 
Jau saulelė nusileido,, 
Jau saulelė nusileido.
Leiskis, saule, tekėk, mėnuo, 
Šviesk man šviesiai šią naktelę, 
Šviesk man šviesiai šią naktelę. 
Atsilsinsiu juodbėrėlį, 
Reiks man joti kelionėlėn, 
Reiks man joti kelionėlėn. 
Kad nujosiu pas seselę, 
Pailsinsiu juodbėrėlį, 
Pailsinsiu juodbėrėlį.
Išein' mano seserėlė: 
— Sveikas gyvas, broterėli, 
Sveikas gyvas, broterėli, 
Ar atlikai savo laželį, 
Ar atlikai savo laželį? 
— Atlikau savo laželį 
Ir atjojau pas seselę.
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LEISKIS, SAULE SAULUŽĖLĖ

— Leiskis, saule saulužėle. 
Duok man šventą vakarėlį, 
Duok man šventą vakarėlį

Susiskinti žalioms rūtoms, 
Nusipint! vainikėliui, 
Nusipint! vainikėliui.

Nusileido jau saulelė, 
Davė šventą vakarėlį, 
Davė šventą vakarėlį.

— Išgrau ponams ir pristovams, 
Mano šventas vakarėlis, 
Mano šventas vakarėlis!

Susiskyniau žalias rūtas, 
Nusipyniau vainikėlį, 
Nusipyniau vainikėlį.
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TAI DĖKUI SAULUTEI

Tai dėkui saulutei, 
Kad anksti nusileido, 
Tik ne dėkui pristovui, 
Kad namo vėlai leido!

Užtekėjo mėnulis, 
Laukeliu beeinant.— 
Seka paskui pristovas, 
Kaip šunelis britonas.
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KAS NOR’ VARGUŽĮ VARGTI

Kas nor' vargužį vargti 
Ir ašarėlių braukti,, 
Tekėk už būro vaiko, 
Baudžiauninko svaitelio.

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

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

*
Kas nenor' vargo vargti 
Nei ašarėlių braukti, 
Tekėk už varto vaiko, 
Už varto senytėlio.

Išeis jis į giratę, 
Į žalią beržynatį, 
Paliks mane bemiegant, 
Perynužiais užklojęs.

Pareis Jis iš giratės, 
Iš žalio beržynačio, 
Parneš raibų paukštačių 
Ir meilatės žodačių.
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MUMS SENUKAI PASAKOJO

Mums senukai pasakojo, 
Kad kitąsyk Lietuvoje, 
Mums senukai pasakojo, 
Kad kitąsyk Lietuvoje 
Ponai žmones kotavojo, 
Kad kitąsyk Lietuvoje 
Ponai žmones kotavojo.

Ponai turėj' didžią valią, 
Ką jie norėj', tą jie darė,, 
Ponai turėj' didžią valią, 
Ką jie norėj', tą jie darė., 
Galėjo su žmogum arti 
Ir papiauti, ir pakarti, 
Galėjo su žmogum arti 
Ir paplauti, ir pakarti,

Ligi mirties rykščių duoti 
Ir kaip gyvulį parduoti, 
Ligi mirties rykščių duoti 
Ir kaip gyvulį parduoti. 
Jei kas ėmė susiprasti, 
Ponų jungą šalin mesti, 
Jei kas ėmė susiprasti. 
Ponų jungą šalin mesti,

Tą pas poną tuoj nuvilko, 
Rykščių davė, kiek tik tilpo, 
Tą pas poną tuo] nuvilko, 
Rykščių davė, kiek tik tilpo. 
Kunigėlis ponus gyrė, 
Sakė: — Dievas taip jau skyrė! 
Kunigėlis ponus gyrė, 
Sakė: — Dievas taip jau skyrė,
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Reik jo valios mums klausyti, 
Norint dūšią išganyti, 
Reik jo valios mums klausyti. 
Norint dūšią išganyti. 
Kentė vargo mūs tėveliai, 
Kenčia vargsta jų sūneliai, 
Kentė vargo mūs tėveliai, 
Kenčia vargsta jų sūneliai.

Lenkmečiuose kiek laimėjo — 
Ponų galia aptrupėjo, 
Lenkmečiuose kiek laimėjo — 
Ponų galia aptrupėjo. 
Lietuvoje nuo senovės 
Vargų kalnai susikrovė, 
Lietuvoje nuo senovės 
Vargų kalnai susikrovė.

* * *



MES RAZBAININKĖLIAI BIV AINIŲ MIŠKŲ

Mes razbaininkėliai Bivainių miškų, 
Didi vargdienėliai Lietuvos laukų,— 
Kad mums ponai skriaudą daro, 
Mes užpuolam ant jų dvaro, 

Sunaikinam juos.

Dervinių pušelę paskyrėm visi 
Kasdien pro aušrelę sueiti anksti,— 
Čia mes klausom savo vado, 
Lygintojo Blindos Tado,

Čia mums patogu.

Turėjom prisiekti prie tosios pušies 
Tuo vadu tikėti ik' pačios mirties, 
Jei kas žodžio nedabotų, 
Ant pušies šakos kabotų,— 

Taip jau nutarta.

Jei ką mes pagriebsim iš turtingųjų, 
Tuojaus atiduosim naudai vargdienių, 
Jei kas mūsų turtą skirtų, 
Tas čia pat jau ir numirtu

Po pušies šaka.
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O MES, JAUNIEJI VAIKELIAI

O mes, jaunieji vaikeliai, 
Mes, žemaičių kazokėliai, 
Uliavojam po svietą, 
Po bagotus svirnus, 
Imam naudas, pinigus.

Naudas biedniems dovanojam. 
Pinigus prauliavojam.
Mums pinigai nė po kam, 
Bile linksmai gyvenam.

Dar mes turim kelionėlę 
Pas žemaičių klebonėlį: 
— Labas vakars, klebone, 
Tu drūtasis pone!

Ar daug turi pinigų, 
Parapijos surinktų? 
Padėk auksus sidabrus 
Ir brangiuosius daiktus!

Auksus sidabrus padėjo 
Ir patsai rankas sudėjo, 
Po varpnyčią šokinėjo 
Ir varpus daužyt pradėjo.

Po bobinčių laksto, 
Plaukus savo drasko. 
— Liustavokit, vaikeliai, 
Linksminkit kleboną!

Tie vaikeliai liustavoti, 
Anų kulkom čėstavoti, 
Sujudino miesčionis 
Ir aplinkinius žmones 
Su ugnimis, su vėzdais, 
Su virvėmis makarais.

* * *



AMERIKA PAGARSINTA

Amerika pagarsinta, 
Kad daug darbo yra, 
Kai mes žiūrim į tą darbą. 
Net ašaros byra.

Leidžiu laišką į Lietuvą, 
Kad visi žinotų, 
Kaip Amerikoj gyvenam,— 
Visiems pasakotų.

Kaip vanduo pavasarėlį 
Eina, vilnim plūsta, 
Taip žmoneliai nuvažiavę 
Vargsta ten ir žūsta.

Nedideli pusbernėliai, 
Nustoję ganyti, 
Jau važiuoja į tą kraštą 
Vargo pamatyti.

O kai jūs ten nuvažiuosit. 
Daug vargo turėsit: 
Su to krašto gyventojais 
Nesusikalbėsit.

Negirdėsi! gegutėlės 
Garsiai užkukuojant, 
Tik girdėsit vargdienėlius 
Vargstant ir dejuojant.

Nuvažiavę ten pamato 
Jie tą „laimės11 šalį, 
Grįžtų greitai vėl atgalio, 
Bet jau nebegali.
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AŠ, LIETUVOS BERNUŽĖLIS

Ašr Lietuvos bernužėlis, 
Gromatą rašysiu, 
Amerikos gyvenimą 
Visiems apsakysiu.

Amerika pašlovinta, 
Kad daug darbo yra, 
Kai paniūri į tą darbą, 
Ašaros mums byra.

Kur tik eini, kur pažiūri, 
Žmoneliai dejuoja, 
Kitas ir kelias savaites 
Be darbo vaikščioja.



DAINOS APIE TĖVYNĖS GYNIMĄ 
IR KARO TARNYBĄ

KO TUJEI, KUNIGĖLI, SUDAlClO

Ko tujeį, kunigėli, sudaičio, 
Sudaičio, sudaičiutėle, 
Ilgai pamiegėly?
Miegą bemiegantiem 
Iškirto karelius, 
Išpylė pilelę. 
— Katro tau, kunigėli, 
Daugiau pagailėjo? 
— Ne taip gaila man pilelės. 
Kaip man gaila karelių.
Aš pilelę supilsiu 
Dvejais, trejais meteliais, 
O karelių nebužauginsiu 
Nei dešimtis metelių.
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OI, LEKIA, LEKIA GULBIŲ PULKELIS

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti ragin' brolelius.

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

Tėvelis senas, brolelis mažas, 
Broleliui joti, broliui nejoti?

Viena seselė brolelį rengė, 
Antra seselė žirgą balnojo.

O ši trečioji, kuo jauniausioji, 
Vartus atkėlė ir palydėjo.

— Oi broli, broli, broleli mano, 
Ar tu pavysi joties pulkelį?

— Vyte privysiu, ginte priginsiu, 
Tiktai nežinau, ar besugrįšiu...

— Eisim, seselės, ant aukšto kalno, 
Ant aukšto kalno brolelio laukti.

Mes prastovėjom kalne duobelę 
Ir prarymojom uosio tvorelę.

Parbėga žirgas, atapūškuoja, 
Aukso kilpelės šalia svyruoja.

— Eisim, seselės, žirgo sugauti, 
Žirgo sugauti ir klausinėti.

— Ei žirge, žirge, tu juodbėrėli, 
O kur padėjai mūsų brolelį?

— Devynias upes plaukte perplaukiau, 
O šią dešimtą nerte pemėriau.
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Devynios kulkos pro šalt lėkė, 
O ta dešimta brolelį kirto.

Kur galva krito — rožė išdygo, 
Kur kraujas tiško — žemčiūgai blizga^

— Oi, sesės, sesės, ką mes darysim, 
O kas padės mums brolio gedėti?

Saulutė tarė nusileisdama: 
— Aš jums padėsiu brolio gedėti i

Devynis rytus migluže eisiu, 
O šį dešimtą — neužtekėsiu!
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BROLELIS ANT DVARO ŽIRGĄ BALNOJO

Brolelis ant dvaro 
Žirgą balnojo. 
Seselė darželyj 
Rūteles sėjo.
— O kur josi, brolužėli, 
Broleli, ar sugrįši, 
O kur josi, brolužėli, 
Brolelį, ar sugrįši?

— Jei neparjosiu, 
Jei nesugrįšiu, 
Sugrąžinsiu žirgužėlį 
Ir šviesųjį kardelį, 
Sugrąžinsiu žirgužėlį 
Ir šviesųjį kardelį.

— Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi, 
Neškiva garsų žodelį 
Pas senąjį tėvelį, 
Neškiva garsų žodelį 
Pas senąjį tėvelį.

Gana stovėti, 
Gana lūkėti.,— 
Neparjoja brolužėlis, 
Neparbėg' nei žirgelis. 
Neparjoja brolužėlis, 
Neparbėg' nei žirgelis.

— Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi, 
Ant aukštojo kalnužėlio 
Jauno brolelio laukti, 
Ant aukštojo kalnužėlio 
Jauno brolelio laukti.

Mudvi išstovėjom 
Kalne klonužius, 
Mudvi parrymojom 
Uosio tvoružes,— 
Neparjoja brolužėlis, 
Neparbėg' nei žirgelis, 
Neparjoja brolužėlis, 
Neparbėg' nei žirgelis.

— Eiva, seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi, 
Ant aukštojo kalnužėlio 
Jauno brolelio laukti. 
Ant aukštojo kalnužėlio 
Jauno brolelio laukit

Parbėg' žirgelis 
Žaliom lankužėlėm, 
Labai garsiai žvengdamas, 
Žemužę skardydamas, 
Labai garsiai žvengdamas* 
Žemužę skardydamas.
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— Eivar seserėle, 
Mudvi abidvi, 
Mano lelijėle, 
Mudvi abidvi. 
Pas senąjį tėvužėlį— 
Kur leist bėrą žirgelį, 
Pas senąjį tėvužėlį — 
Kur leist bėrą žirgelį?

— Leiski žirgužėlį 
Į žalią lanką, 
Meski balnužėlį 
Į srovės upę, 
Pakabinki kardužėlį 
Stainelėj ant gembelės, 
Pakabinki kardužėlį 
Stainelėj ant gembelės.

Žvengia žirgelis 
Po žalią lanką, 
Rūdij' balnužėlis 
Po srovės upę.— 
Surūdijo kardužėlis, 
Stainelėj kybodamas, 
Surūdijo kardužėlis, 
Stainelėj kybodamas.

— Ei tu, žirgužėli, 
Mano juodbėrėli, 
Kur padėjai brolužėlį, 
Tą mūsų dobilėlį, 
Kur padėjai brolužėlį, 
Tą mūsų dobilėlį?

— Jūsų brolužėlis 
Krygužėj kirstas, 
Jūsų dobilėlis 
Krygužėj kirstas, 
Svetimoje šalužėlė] 
Po kojelių pamintas, 
Svetimoje šalužėlėj 
Po kojelių pamintas.

Pirmoj krygužėlėj 
Žirgelis klupo, 
Antroj krygužėlėj 
Kardelis krito, 
O šioj trečioj krygužėlėj 
Pats galvelę padėjo, 
O šioj trečioj krygužėlėj 
Pats galvelę padėjo.

Kirto galvelę 
Kaip kopūstužį, 
Bėgo kraujužėlis 
Kaipo upužis, 
Virto brolio liemenėlis 
Kaip girios ąžuolėlis, 
Virto brolio liemenėlis 
Kaip girios ąžuolėlis.
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AUŠTA AUŠRELĖ, ŠVIESI PAZARELE

'Op p p p Ii1? p p O
Auš___ ta auš. re__ lė. švie.si pa_za_.rt__ fe,

Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė, 
Rengia brolį į karelį, 
Rengia brolį į karelį.

Stovi seselė prie brolio šalelės,
Verkia gailiom ašarėlėm, 
Verkia gailiom ašarėlėm.

— Cit neverk, sesele, balta lelijėle, 
Kai išjosiu, vėl parjosiu, 
Kai išjosiu, vėl parjosiu.

Į Vilnių nujosiu, vyresniu pastosiu, 
Visą vaiską muštravosiu, 
Visą vaiską muštravosiu.

Už Vilniaus miestelio ant gryno laukelio 
Šovė brolį kaip zuikelį, 
Šovė brolį kaip zuikelį.

Parbėga žirgas, garsiai žvengdamas, 
Aukso kilpom skambydamas, 
Aukso kilpom skambydamas.
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— Vai žirge, žirge, žirge juodbėrėli, 
Kur padėjai mūs broleli, 
Kur padėjai mūs brolelį?

— Už Vilniaus miesto ant gryno lauko 
Šovė brolį kaip zuikelį, 
Šovė brolį kaip zuikelį.

Devynios kulkelės pro šalelę lėkė, 
O dešimta į širdelę, 
O dešimta į širdelę.

Skalbkie, sesele, brolio mundierėlį 
Savo gailiom ašarėlėm, 
Savo gailiom ašarėlėm.

Džiovink, močiute, sūnaus mundierėlį 
Savo sunkiais dūsavimais, 
Savo sunkiais dūsavimais.
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BĖRI ŽIRGELIAI VISI PABALNOTI

Bėri žirgeliai 
Visi pabalnoti. 
Bėri žirgeliai 
Visi pabalnoti, 
Laukia savo raitoj ėlių, 
Laukia savo raitojėlių.

Šviesus kardelis 
Prie mano Salelės, 
Šviesus kardelis 
Prie mano šalelės,— 
Reiks man joti į karužę, 
Reiks man joti į karužę.

Verkia mergelė, 
Verkia lelijėlė, 
Verkia mergelė, 
Verkia lelijėlė, 
Prie šalelės stovėdama, 
Prie šalelės stovėdama.

— Neverk, mergele, 
Neraudok, jaunoji, 
Neverk, mergele, 
Neraudok, jaunoji, 
Kaip išjosiu, taip parjosiu, 
Kaip išjosiu, taip parjosiu.

Jei neparjosiu, 
Kareliu pavirsiu, 
Jei neparjosiu, 
Kareliu pavirsiu, 
Parbėgs mano bėrs žirgelis, 
Parbėgs mano bėrs žirgelis.
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Parbėgs žirgelis. 
Parbėgs juodbėrėlis, 
Parbėgs žirgelis, 
Parbėgs juodbėrėlis, 
Parneš mano mundierėlj. 
Parneš mano mundierėlj.

Parneš gromatėlę, 
Krauju išrašytą, 
Parneš gromatėlę, 
Krauju išrašytą, 
Gromatėlėj aukso žiedą, 
Gromatėlėj aukso žiedą.

Primušk gromatėlę 
Prie skrynios viršelio, 
Primušk gromatėlę 
Prie skrynios viršelio, 
Užmauk žiedą ant rankelių,. 
Užmauk žiedą ant rankelių.

Kai skrynią praversi, 
Mane pamatysi, 
Kai skrynią praversi, 
Mane pamatysi, 
Labai graudžiai apsiverksi. 
Labai graudžiai apsiverksL

Kai žiedą regėsi, 
Mane paminėsi, 
Kai žiedą regėsi, 
Mane paminėsi, 
Liesi graudžias ašarėles. 
Liesi graudžias ašarėles.
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AUKŠTI KALNAI, LYGIOS LANKOS

ž r H J ii: J J j J ।
Aukš_ ti kaLoai, ly_ gios 1?л_коэ» bal_ti do_bi_

r r r
—lė --------- liai, bal ti do__ bi lė__ liai.

Aukšti kalnai, Kur tu gavai
Lygios lankos. Baltą ranką
Balti dobilėliai, Su aukso žiedeliu,
Balti dobilėliai, Su aukso žiedeliu,
Balti dobilėliai, Su aukso žiedeliu,
Balti dobilėliai. Su aukso žiedeliu?

Uliavojo — Už jūrelių,
Trys broleliai Už marelių
Su naujais dalgeliais,, Didis karas buvo,
Su naujais dalgeliais,, Didis karas buvo,
Su naujais dalgeliais, Didis karas buvo,
Su naujais dalgeliais. Didis karas buvo.

Ir atlėkė Ten aš gavau
Juodvarnėlis Baltą ranką
Į žalią lankelę, Su aukso žiedeliu.
Į žalią lankelę, Su aukso žiedeliu.
Į žalią lankelę, Su aukso žiedeliu.
Į žalią lankelę. Su aukso žiedeliu.

— O tu, varnai, Ten nustatė
Juodvamėli, Eilužėles
Tu, gudrus paukšteli, Baltų kareivėlių,
Tu, gudrus paukšteli, Baltų kareivėlių,
Tu, gudrus paukšteli, Baltų kareivėlių,
Tu, gudrus paukšteli, Baltų kareivėlių.
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Ten nuklojo 
Kalnužėlius 
Aukštų kepurėlių, 
Aukštų kepurėlių, 
Aukštų kepurėlių, 
Aukštų kepurėlių.

Ten nukimšo 
Kamšužėles 
Jaunųjų brolelių, 
Jaunųjų brolelių, 
Jaunųjų brolelių, 
Jaunųjų brolelių.

Ten nutvėrė 
Tvoružėlę 
Baltųjų dalgelių, 
Baltųjų dalgelių, 
Baltųjų dalgelių, 
Baltųjų dalgelių.

Ten ne viena 
Motinėlė 
Sūnelio raudojo, 
Sūnelio raudojo, 
Sūnelio raudojo, 
Sūnelio raudojo.

Ten nuguldė 
Kalnužėlį 
Juodų šautuvėlių, 
Juodų šautuvėlių, 
Juodų šautuvėlių, 
Juodų šautuvėlių.

Ten ne viena 
Seserėlė 
Brolelio ieškojo, 
Brolelio ieškojo, 
Brolelio ieškojo, 
Brolelio ieškojo.

Ten nusmeigė 
Kuolų eiles 
Šviesių šaudyklėlių, 
Šviesių šaudyklėlių, 
Šviesių šaudyklėlių, 
Šviesių šaudyklėlių.

Ten ne viena 
Mergužėlė 
Bernyčio godojo, 
Bernyčio godojo, 
Bernyčio godojo, 
Bernyčio godojo.

Ten nutvėrė 
Aukštas tvoras 
Šviesiųjų kardelių, 
Šviesiųjų kardelių, 
Šviesiųjų kardelių, 
Šviesiųjų kardelių.

O ant kalno 
Kalnužėlio 
Vandens ligi kelių, 
Vandens ligi kelių, 
Vandens ligi kelių, 
Vandens ligi kelių.

Ten nugrindę 
Tiltužėlį
Juodų kaškietėlių, 
Juodų kaškietėlių, 
Juodų kaškietėlių, 
Juodų kaškietėlių.

O po kalnu, 
Po kalneliu 
Žemelė su kraujum, 
Žemelė su kraujum, 
Žemelė su kraujum, 
Žemelė su kraujum.
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KELKIS, KELKIS, MIELAS BROLIUKĖLI

— Kelkis, kelkis, mielas broliukėli, 
Eik žirgelio balnoti.

— Aš atsikelsiu, žirgą pasbalnosiu, 
Saulei tekant išjosiu.

Broliukas jojo,, vieškelis dulkėjo, 
Tėvai labai gailėjo.

— Negailėki! jūs, mano tėveliai, 
Kare aš nepražūsiu.

Kare kryžiuočių aš nepražūsiu, 
Laisvę sau pasdarysiu.

Anksti rytą saulė patekėjo, 
Brolį kulka patiko.

— Ai jūs, broliai, jūs, draugeliai mano, 
Duokit žinią į namus.

Duokit žinią į namus tėvelių 
Broliam ir seserėlėm.

Duokit žinią jūs mano mergelei, 
Kad aš vedu jau kitą,

Kad aš vedu jau kitą mergelę, 
Šautuvėlio kulkelę.
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MANO BROLELIS, VALELĖJ AUGĘS

Mano brolelis, 
Valelėj augęs, 
Pastojo kareivėliu, 
Pastojo kareivėliu.

Ant žirgo sėsdams,, 
Į kilpą spirdams, 
Nušovė balandėlį, 
Kieminąjį paukštelį.

— Oi broli, broli, 
Broleli mano, 
Kam tu šovei balandėlį, 
Kieminąjį paukštelį?

Ar tu negavai 
Girios lakūno 
Ar marelių narūno, 
Ar marelių narūno?

— Lakūns palėkė, 
Narūns panėrė, 
Nušoviau balandėlį, 
Kieminąjį paukštelį.

Per tiltą jodams, 
Nuo žirgo puoliau, 
Purvynėlyj gulėjau, 
Purvynėlyj gulėjau.

Žirgelis mano, 
Bėrelis mano 
Prie šalelės stovėjo, 
Prie šalelės stovėjo.

Myniojo mano 
Kojas rankeles 
Ir skaistųjį veidelį, 
Ir skaistųjį veidelį.

Tekėjo mano 
Juodi kraujeliai, 
Kaip bijūnų lapeliai, 
Kaip bijūnų lapeliai.

Aš ten gulėjau 
Tris nedėlėles, 
Nieks manęs negedavo. 
Nieks manęs negedavo.

O ir atlėkė
Trys raibos gegės 
Vidur tamsios naktelės, 
Vidur tamsios naktelės.

Oi, kukav', kukav' 
Trys gegužėlės 
Prie mano patalėlio, 
Prie mano patalėlio.

Viena kukavo
Kojų galelyj, 
Antroji prie galvelės. 
Antroji prie galvelės.

O ši trečioji
Raiba gegelė 
Prie pat mano širdelės. 
Prie pat mano širdelės.

188



Marti prie kojųr 
Sesuo prie galvos. 
Motušė prie širdelės, 
Motušė prie širdelės.

Oi, sergu, sergu, 
Sergu, negaliu, 
Ant rankelių nešamas, 
Ant rankelių nešamas.

Oi sese, sese, 
Sesele mano, 
Taisyk man patalėlĮ, 
Taisyk man patalėlĮ.

Šilkų paklotę, 
Šilkų apklotų, 
Lelijos pagalvėlę, 
Lelijos pagalvėlę.

Gyti negysiu, 
Jau regiu, mirsiu, 
Tau gailesį darysiu, 
Tau gailesį darysiu.

Oi, eisiu, eisiu 
Į tą žemelę, 
Kur būsiu be vargelio, 
Kur būsiu be vargelio.

Toje žemelėj 
Baltos smiltelės, 
Ten būsiu be vargelio, 
Ten būsiu be vargelio.

Marčiai paliksiu 
Bėrą žirgelį, 
Sesei brangias sukneles, 
Sesei brangias sukneles,

O motušėlei 
Augintoj ėlei 
Meilinguosius žodelius, 
Meilinguosius žodelius.

Marti lydėjo 
Ligi vartelių — 
Sesuo į puskelėlę, 
Sesuo į puskelėlę,

O motušėlė 
Augintoj ėlė 
Į žaliuosius kapelius, 
Į žaliuosius kapelius.

Marti raudojo 
Tris nedėlėles, 
Sesuo trejus metelius, 
Sesuo trejus metelius,

O motušėlė 
Augintoj ėlė 
Visą savo amželį, 
Visą savo amželį.
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Augin' tėvas sūnelį

Augin' tėvas sūnelį, 
Šėrė bėrą žirgelį, 
Augin' tėvas sūnelį, 
Šėrė bėrą žirgelį.

Viena triūba triūbysiu, 
Iš tėvelių jodamas, 
Viena triūba triūbysiu, 
Iš tėvelių jodamas.

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

Antra triūba triūbysiu, 
Per laukelį jodamas, 
Antra triūba triūbysiu. 
Per laukelį jodamas.

— Ei tėveli, tėveli, 
Ar tu mane vesdinsi, 
Ei tėveli, tėveli, 
Ar tu mane vesdinsi?

Trečia triūba triūbysiu. 
Kariuomenėn stodamas. 
Trečia triūba triūbysiu, 
Kariuomenėn stodamas.

Jei tu mane vesdinsi, 
Augink šėmus jautelius, 
Jei tu mane vesdinsi, 
Augink šėmus jautelius.

O prie šėmų jautelių 
Dirbdink naują žagrelę, 
O prie šėmų jautelių 
Dirbdink naują žagrelę.

Ei,, sužiuro, sužiuro 
Kariuomenė į mane, 
Ei,, sužiuro, sužiuro 
Kariuomenė į mane.

Ir atein' žuvėdų puiks, 
Žuvėdų puiks narsiųjų, 
Ir atein' žuvėdų puiks, 
Žuvėdų puiks narsiųjų.

O prie naujos žagrelės 
Kaldinki noragužius, 
O prie naujos žagrelės 
Kaldinki noragužius.

Kai ant lauko sustojom, 
Visus žuvėdus iškapojom. 
Kai ant lauko sustojom, 
Visus žuvėdus iškapojom.

Jei kariuomenėn leisi, 
Nupirk man tris triūbeles, 
Jei kariuomenėn leisi, 
Nupirk man tris triūbeles.

Mūsų Katkus labai drūts, 
Tikras buvo karaliuks, 
Mūsų Katkus labai drūts. 
Tikras buvo karaliuks.
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VAI LAZDYNAI, LAZDYNAI ŽALIASIS

MM J=60

Vai laz_dy_ūai, laz_dy_nai ža_lia_sis,

Vai lazdynai, lazdynai žaliasis, 
Tam lazdyne putinai žydėjo, 
E-ė-ė-ė, tam lazdyne putinai žydėjo.

Tam lazdyne putinai žydėjo, 
Mūs brolelis į karą išjojo, 
£-ė-ė-ė, mūs brolelis į karą išjojo.

Jis su rusais į gretą sustojo,, 
Su prancūzais kariauti pradėjo, 
Ё-ė-ė-ė, su prancūzais kariauti pradėjo.
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VAI, KAD AS GĖRIAU

Vai, kad aš gė_riau die_ ną nak__tu_žę,

gė.riau.pradu-žio ne_prapro_tu_žio ne_pra___ gė.riau,

Vai, kad aš gėriau 
Dieną naktužę, 
Protužio nepragėriau, 
Protužio nepragėriau.

Vai, kad aš plaukiau 
Jūres maružes, 
Krantužio nepriplaukiau, 
Dugnužio nepasiekiau.

Kuo tolyn plaukiau, 
Vis gilyn grimzdau, 
Vis drumstus vandenėlis, 
Vis drumstus vandenėlis.

O kai priplaukiau 
Marių krantužį, 
Sodytas vieškelužis 
Raudonais radastužiais.

O ant krantužio 
Stovi klėtužė, 
Toj klėtužėj mergelė, 
Baltoji lelijėlė.

— Mergele mano, 
Mano jaunoji, 
Leisk mane nakvynužėn 
Šią naktį pernakvoti.

— Berneli mano, 
Mano jaunasai, 
Neturiu perynužių 
Nei baltų paduškėlių.

— Man po galvele 
Šviesus kardužis, 
Tai mano perynužiai 
Ir minkšta paduškėlė.

O prie šalužės 
Šviesi šoblužė, 
Tai mano jaunystužė, 
Mano jauna mergelė.

Gale kojelių 
Margi kurteliai, 
Tai mano sarguonėliai, 
Tai mano atvogužė.
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KO TU SPROGSTI, ĄŽUOLĖLI

— Ko tu sprogsti, ąžuolėli, 
Šiąnakt šals šalnelė?
— Aš šalnelės nebijosiu. 
Per naktį išsprogsiu.

— Kelkis, kelkis, jaunas broli, 
Nusiprausk burnelę, 
Jau pašaukė tave jauną 
Joti į vainelę.

— Atsikelsiu, nusiprausiu 
Ir apsirėdysiu, 
Eidams tėvui motinėlei 
Širdį sugraudysiu.

Prakaitu laistysiu kelią, 
Kad jis nedulkėtų, 
O tėveliui motinėlei 
Širdies neskaudėtų.

Prakaitu kelią laisčiau, 
Kelias vis dulkėjo, 
Nors raminau motinėlę, 
Ašaros byrėjo.

Likie sveika, motinėle 
Ir senas tėveli, 
Likie sveika, seserėle 
Ir jaunas broleli!

Likit sveiki, giminėlės, 
Visi kaimynėliai, 
Likie sveika ir tu, 
Mylima mergele...
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EI TU, IEVA IEVUŽE

— Ei tu, ieva ievuže, 
Ievuže, ievele, 
Kodėlei tu nežydi 
Žiemužėj, žiemužėj? 
— Šalna šąla žiedužius, 
Žiedužius, žiedužius, 
Vėjužis laužo šakas, 
Žaliąsias šakeles. 
— Ei tu, broli broluži. 
Broluži, broleli, 
Kodėlei tu nėjo j i 
Jaunas į karelą?
— Ei tu, sesuž' sesuže, 
Sesuže, sesele, 
Dar tu, sesuž’, nežinai, 
Kas karė karelė. 
Ten sustoja pulkužiai, 
Pulkužiai, pulkeliai, 
Kaip po aukštam dangumi 
Juodi debesėliai.
Ten švytauja kardužiai, 
Kardužiai, kardeliai, 
Kaip po aukštam dangumi 
Šviesiosios žvaigždelės. 
Ten lakioja kulkužės, 
Kulkužės, kulkelės, 
Kaip po tėvo sodužį 
Bitužės, bitelės.
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oi, kas Šiandien per diena

Oi. kas šiandien perdieina, kad taip liūdna

per die.ną, kad taip Iiud_na per die__ ną

Oi, kas šiandien per diena, 
Kad taip liūdna per dieną, 
Kad taip liūdna per dieną, 
Kad taip liūdna per dieną.

Verbuosime bagočius, 
Bagočiai, Jie išsipirks, 
Bagočiai, jie išsipirks, 
Bagočiai, jie išsipirks.

Ant rytojaus subata, 
Steluo vaitas į dvarą, 
Steluo vaitas j dvarą, 
Steluo vaitas į dvarą.

Pils bagočius šimtelius 
Ir išvaduos sūnelius, 
Ir išvaduos sūnelius, 
Ir išvaduos sūnelius.

Suvažiavo šaltyšiai, 
Rodą braukia tarp savęs, 
Rodą braukia tarp savęs, 
Rodą braukia tarp savęs.

Rodą braukia tarp savęs: 
Katrus rekrūtus imsim, 
Katrus rekrūtus imsim, 
Katrus rekrūtus imsim?

Slūžij' sesuo dvarely j, 
Tik ji viena težino, 
Tik ji viena težino, 
Tik ji viena težino.

Tik ji viena težino 
Ir broleliui pranešė, 
Ir broleliui pranešė, 
Ir broleliui pranešė.

Paverbuosim siratas, 
Nebus nieko klapatos, 
Nebus nieko klapatos, 
Nebus nieko klapatos.

— Imk, broleli, čebatus, 
Bėk į žaliąją girią, 
Bėk į žaliąją girią, 
Bėk į žaliąją girią.
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Brolis sesers neklausė, 
Su mergele kalbėjo, 
Su mergele kalbėjo, 
Su mergele kalbėjo.

Stovr šaltyšiai už langų, 
Dešimt'ninkai už durų, 
Dešimt'ninkai už durų, 
Dešimt'ninkai už durų.

Ir sugavo brolelį, 
Ir suėmė, surišo, 
Ir suėmė, surišo, 
Ir suėmė, surišo.

Kai pastatė po vakta, 
Ir nuvežė į dvarą, 
Ir nuvežė į dvarą, 
Ir nuvežė į dvarą.

Nieks nekaltas, broleli,— 
Kam neklausei seselės, 
Kam neklausei seselės, 
Kam neklausei seselės.

Balnojr sesė žirgelį, 
Labai graudžiai verkdama, 
Labai graudžiai verkdama, 
Labai graudžiai verkdama.

Rišo sesuo skarelę,
Taip graudžiai raudodama, 
Taip graudžiai raudodama, 
Taip graudžiai raudodama.

— Eiva mudu, broleli,
Ant aukštojo kalnelio, 
Ant aukštojo kalnelio, 
Ant aukštojo kalnelio.

Ant aukštojo kalnelio.
Ant močiutės kapelio.
Ant močiutės kapelio.
Ant močiutės kapelio.

— Kelk, močiute, negulėk, 
Renk sūnelį karužin, 
Renk sūnelį karužin, 
Renk sūnelį karužin.

Reiks karaliui slūžyti, 
Mundierėlį dėvėti., ' 
Mundierėlį dėvėti, 
Mundierėlį dėvėti.

— Eik, sūneli, be manęs, 
Kaip aš guliu be tavęs, 
Kaip aš guliu be tavęs, 
Kaip aš guliu be tavęs.
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IŠLAUŽr DURELES

Išlauž' dureles, 
Suriš’ rankeles, 
Nuved’ mane į dvarą. 
Nuved' | dvarą, 
Stato prie mieros,— 
Pačios mieros Žalnierius. 
— Kelk, motuše, 
Nebėr sūnelio — 
Vaitas jau jį sugavo.
Vaitas sugavo ir primieravo,— 
Daugiau jo nebmatysi, 
Jei ir matysi — nebepažinsi 
Po dvidešimt penkių metelių.
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ąžuolėlio Sakos linko

|*»*I Įjppr
Ą_žuo_iė_Iio šakos lin ko, kadmus jaunus

4 Qp r p * Gr—^-p-P
vi susrin ko, kad mus jaunus visus rinko.

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?

Reikė j' nešti kuo toliausiai 
Ir įmesti kuo giliausiai, 
Ir Įmesti kuo giliausiai.

Būč' benardąs, beplaukiojąs 
Su raibosiom lydekėlėm, 
Su geltonais karosėliais.

Lydekėlė man seselė, 
Karosėlis man brolelis, 
Karosėlis man brolelis.

Baltos smiltys po šoneliu., 
Akmenėlis po galvele, 
Vandenėlis apklotėlis.
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AUGIN' TĖVAS DU SŪNELIUS

Augin' tėvas du sūnelius, 
Kaip aukso žiedelius.
Išaugino išnešiojo 
Ant baltų rankelių.

Ir nupirko tėvulėlis
Abiem po dalgelį, 
Ir išleido tėvulėlis 
Žalio šieno piauti.

Vienas piauna broliukėlis 
Ir linksmai dainuoja, 
Kitas piauna broliukėlis — 
Labai gailiai verkia.

— Ko tu verki, broli mano, 
Kodėl nedainuoji, 
Ar tau gaila žalios lankos, 
Baltų dobilėlių?

— Nei man gaila žalios lankos, 
Baltų dobilėlių, 
Tik man gaila, broli, tavęs 
Ir bėro žirgelio.

Mečiau dalgį ant pievelės, 
Pievelė skambėjo, 
Kirtau baltą dobilėlį, 
Kraujelis tekėjo.

Mečiau dalgį ant pievelės, 
Ėjau žalion girion 
Ir sutikau pulką vyrų, 
Savo susiedėlių.

199



Vienas ėmė už rankelių. 
Kitas už petelių, 
Dėjo pančius ant rankelių, 
Šodino rateliuos.

Kai man vešit, susiedėliai, 
Svetimon šalelėn, 
Tai užvežkit pas tėvelius,— 
Sudiev pasakysiu.

Verkia tėvas motinėlė, 
Broliai sesutėlės, 
Verkia visos giminėlės 
Ir jaunos mergelės.

Ne taip verkia močia tėvas, 
Broliai sesutėlės, 
Ne taip verkia giminėlės, 
Kaip jaunos mergelės.
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IŠLEIDO LEIDO TĖVAS SŪNELĮ

Išleido leido tėvas sūnelį 
Laukelin ir išeiti. 
Žirgelį ir atvesti, 
Laukelin ir išeiti. 
Žirgelį ir atvesti.

Ir nesulaukė tėvas sūnelio 
Iš lauko ateinančio, 
Žirgelį atvedančio, 
Iš lauko ateinančio, 
Žirgelį atvedančio.

Tiktai sulaukė tėvas sūnelį 
Su baltu popierėliu, 
Su juodu parašėliu, 
Su baltu popierėliu, 
Su juodu parašėliu.

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Koks tavo valgymėlis, 
Koks tavo gėrimėlis, 
Koks tavo valgymėlis, 
Koks tavo gėrimėlis?
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— Tėveli mano, senasai mano, 
Sausieji sukorėliai, 
Tai mano valgymėlis, 
Tyrasai vandenėlis, 
Tai mano gėrimėlis.

— Sūneli mano, vaikeli mano, 
Kokia tau paklodėlė, 
Kokia tau užklodėlė, 
Kokia tau paklodėlė, 
Kokia tau užklodėlė?

— Tėveli mano, senasai mano, 
Raselė paklodėlė, 
Miglelė užklodėlė. 
Raselė paklodėlė, 
Miglelė užklodėlė.

— Sūneli maną, vaikeli mano, 
Kas tave užmigdina, 
Kas tave pribudina, 
Kas tave užmigdina, 
Kas tave pribudina?

— Tėveli mano, senasai mano, 
Lakštutė užmigdina, 
Gegulė pribudina, 
Lakštutė užmigdina, 
Gegulė pribudina.
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MANO TĖVUŽĖLIO NAUJOS STAINUŽĖLĖS

oau__ jos štai— nu____  žė__ lės, tai gra.žiai bu

tai gra žiai bu da—vo_tos._ da vo__ tos,

Mano tėvužėlio 
Naujos stainužėlės, 
Mano tėvužėlio 
Naujos stainužėlės, 
Tai gražiai budavotos, 
Tai gražiai budavotos, 
Tai gražiai budavotos. 
Tai gražiai budavotos.

Toje stainužėlėj, 
Toje naujoje, 
Toje stainužėlėj, 
Toje naujoje 
Stov' du bėru žirgeliu, 
Stov' du bėru žirgeliu, 
Stov' du bėru žirgeliu, 
Stov' du bėru žirgeliu.

Ant tų žirgužėlių, 
Ant tų juodbėrėlių, 
Ant tų žirgužėlių, 
Ant tų juodbėrėlių

GuT du tymo balneliu, 
GuT du tymo balneliu, 
GuT du tymo balneliu, 
GuT du tymo balneliu.

Prie tų balnužėlių, 
Prie tų tyminėlių, 
Prie tų balnužėlių, 
Prie tų tyminėlių 
Kybo aukso kilpelės, 
Kybo aukso kilpelės. 
Kybo aukso kilpelės, 
Kybo aukso kilpelės.

Į tas kilpužėles., 
Į tas auksinėles, 
Į tas kilpužėles., 
Į tas auksinėles 
Stos du jaunu broleliu, 
Stos du jaunu broleliu, 
Stos du jaunu broleliu, 
Stos du jaunu broleliu.
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Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Į kilpą stojau, 
Ant žirgo sėdau, 
Tėveliui dėkavojau, 
Tėveliui dėkavojau, 
Tėveliui dėkavojau, 
Tėveliui dėkavojau:

— Ai, dėkui, dėkui 
Senam tėvužėliui, 
Ai, dėkui, dėkui 
Senam tėvužėliui, 
Kad mažą užauginai. 
Kad mažą užauginai, 
Kad mažą užauginai, 
Kad mažą užauginai.

O tik ne dėkui 
Mano tėvužėliui, 
O tik ne dėkui 
Mano tėvužėliui, 
Kad mažą pažadėjai, 
Kad mažą pažadėjai, 
Kad mažą pažadėjai, 
Kad mažą pažadėjai.

Mažą pažadėjai 
Į svetimą šalį, 
Mažą pažadėjai 
Į svetimą šalį, 
Į svetimą šalelę, 
Į svetimą šalelę, 
Į svetimą šalelę, 
Į svetimą šalelę.

O kai užsėdau, 
Tai ir išjojau,, 
O kai užsėdau, 
Tai ir išjojau

Į Turkijos žemelę, 
Į Turkijos žemelę, 
Į Turkijos žemelę, 
Į Turkijos žemelę.

O man negaila 
Tėvo motinėlės, 
O man negaila 
Tėvo motinėlės. 
Nei brolių, nei seselių. 
Nei brolių, nei seselių. 
Nei brolių, nei seselių, 
Nei brolių, nei seselių.

O tiktai tegaila 
Tos jaunos mergelės, 
O tiktai tegaila 
Tos jaunos mergelės, 
Jos jaunų dienelių, 
Jos jaunų dienelių, 
Jos jaunų dienelių, 
Jos jaunų dienelių.

O kad įmanyčiau, 
Tai pasirašyčiau, 
O kad įmanyčiau. 
Tai pasirašyčiau 
Savo mergos vardelį 
Į šviesųjį kardelį, 
Savo mergos vardelį 
Į šviesųjį kardelį.

Kada pažiūrėčiau, 
Tai aš paminėčiau, 
Kada pažiūrėčiau, 
Tai aš paminėčiau 
Ir sunkiai atsidusčiau, 
Ir sunkiai atsidusčiau. 
Ir sunkiai atsidusčiau, 
Ir sunkiai atsidusčiau:
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— Yra vardužėlis, 
Yrr pavardužėlė,, 
Yra vardužėlis, 
Yr' pavardužėlė,, 
Nėra mano mergelės. 
Nėra mano mergelės, 
Nėra mano mergelės, 
Nėra mano mergelės.

Žydi obelėlė 
Raudonais žiedeliais, 
Žydi obelėlė 
Raudonais žiedeliais, 
O ievužė baltaisiais, 
O ievužė baltaisiais, 
O ievužė baltaisiais, 
O ievužė baltaisiais.

Žydi mergužėlė, 
Žydi lelijėlė, 
Žydi mergužėlė, 
Žydi lelijėlė, 
Ir jos jaunos dienelės, 
Ir jos jaunos dienelės, 
Ir jos jaunos dienelės, 
Ii jos jaunos dienelės.

Nukris žiedužėliai, 
Bus ir obuolėliai, 
Nukris žiedužėliai, 
Bus ir obuolėliai, 
Nukris mano mergelės 
Veidelių skaistumėlis, 
Nukris mano mergelės 
Veidelių skaistumėlis.
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VAI TU, ŽIRGE ŽIRGELI

Vai tu, žirge žirgeli, 
Žirge juodbėrėli, 
Vai, ko nusižvengei 
Vėlai vakarėlį, 
Vai, ko nusižvengei 
Vėlai vakarėlį?

Ryt anksti rytelį 
Kelionėlėn josim, 
Lygiajam laukelyj 
Į karužę stosim, 
Lygiajam laukely] 
Į karužę stosim.

Sudundės laukeliai, 
Sužvangės kardeliai, 
Susiūbuos giružė 
Ant aukšto kalnelio,, 
Susiūbuos giružė 
Ant aukšto kalnelio.

Ten žvengsi, žirgeli, 
Žvengsi, juodbėrėli. 
Mano mundierėlę 
Močiutei pamešdams, 
Mano mundierėlę 
Močiutei parnešdams.

O dabar nežvenki 
Tėvelio stainelėj, 
Negraudink močiutės 
Aukštajam svirnely j, 
Negraudink močiutės 
Aukštajam svirnely j.
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BERNELIS MERGAITĘ TAIP LABAI MYLĖJO

Bernelis mergaitę taip labai mylėjo. 
Ne taip mylėjo, kaip ją šėnavojo, 
Ne taip mylėjo, kaip ją šėnavojo.

Išvedė žirgelį, gražiai pabalnotą,
Išnešė kardelį į karužę joti, 
Išnešė kardelį į karužę joti.

Išnešė kardelį į karužę joti, 
O mano mergelė pradėjo raudoti, 
O mano mergelė pradėjo raudoti.

— Tu neverk, mergele, balta lelijėle:
Aš kas subatėlę laiškelį rašysiu,, 
Aš kas subatėlę laiškelį rašysiu.

Kas nedėlėlę tave aplankysiu,
Ant trečių metelių pats jaunas sugrįšiu, 
Ant trečių metelių pats jaunas sugrįšiu.

Praėjo meteliai, praėjo ir antri, 
Ant trečių metelių bernelio nematyti, 
Ant trečių metelių bernelio nematyti.

Išėjo mergelė ant kalnelio, pažiūrėj' ant klonių — 
Atjojo ulonų šimtas milijonų, 
Atjojo ulonų šimtas milijonų.

Atjojo ulonų šimtas milijonų, 
O mano bernelio tik žirgelį veda, 
O mano bernelio tik žirgelį veda.

Tik žirgelį veda, gražiai pabalnotą, 
Balnelis aukso raidėm drukavotas, 
Balnelis aukso raidėm drukavotas.
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Ulonų pulkelis prie kalno prijojo, 
O mano bernelis sužeistas vaitojo, 
O mano bernelis sužeistas vaitojo.

Ulonų pulkelį pulko vadas veda, 
O mano bernelį į grabelį deda, 
O mano bernelį į grabelį deda.

Ulonų pulkelis ant kalno sustojo, 
O mano bernelį ant kapų laidojo., 
O mano bernelį ant kapų laidojo.

Ulonų pulkelis į miestą įjojo, 
O mano bernelį žemelėm užklojo, 
O mano bernelį žemelėm užklojo.

Suspaudė širdelę, negaliu stovėti. 
Aptemo akelės, negaliu žiūrėti, 
Aptemo akelės, negaliu žiūrėti.

Tarė pulko vadas man meilų žodelį: 
Iš viso pulkelio išsirinkt bernelį, 
Iš viso pulkelio išsirinkt bernelį.

— Ačiū tamstai, vade, už meilų žodelį, 
Nėr tokio bernelio, koks manasis buvo, 
Nėr tokio bernelio, koks manasis buvo:

Veideliai raudoni, plaukeliai geltoni, 
Mėlynos akelės, o kaip meiliai kalba, 
Mėlynos akelės,, o kaip meiliai kalba.
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Simonas Daukantas (1793—1864).





RUSAS KAI IŠĖJO

Rusas kai išėjo, 
Vokietis atėjo, 
Tuoj skriaudas didžiausias 
Daryti pradėjo.

Reikia po ^oreię 
Kiaušinėlius nešti. 
Viena avytėlė — 
Tą reikia išvežti.

Jis kiaules išžudė,, 
Aveles išgaudė, 
Arklius išnaikino, 
Karves išgadino.

Bet jis nekontantas, 
Ta biauri padliena — 
Liepia piauti kiaulę 
Ir vežti kiaulieną.

Sunkūs, sunkūs laikai, 
Baisu apsakyti, 
Po germanų ranka 
Sunku išgyventi.

Nuvežė žmogelis 
Kiaulę, kur riebesnę, 
Paėmė germanas 
Kumpį kuo geresnį.

Liepė karčius kirpti, 
Uodegas nupiauti, 
Arklius apgadinti, 
Šunis išnaikinti.

Nuėmė lašinėlius, 
Nuo pilvo laukelius, 
Atidavė žmogui 
Tik šonų kaulelius.

Reikia dvaran eiti, 
Gurguolėn važiuoti, 
Ta viena karvelė — 
Reikia pieno duoti.

Sunkūs, sunkūs laikai, 
Baisu apsakyti, 
Po germanų ranka 
Sunku išgyventi.
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REVOLIUCINES kovos dainos

BROLIAI, SUKRUSKIM, GINKLĄ Į RANKĄ

MM J = 104

Bro__ na), su_krus__ Kim, ginu — tą i ran___ Ką,
nes dar jiems var___ go mūs ne__ už-ten___ ka,

r n P Pf=
trau kim į ko_ vą prieš skriau.dLkus,
dar be _ si.iįau ja kan ki —r nę mus

Šauk vi__ sus, kalk gink_lus, tais gink_lais da_

kas su dal.giu,_ly_kis su ki_tais! Kas su kiLviu,

vi____ si lauks, kol juos ko—von pa—šauks.
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Broliai, sukruskim, ginklą ( ranką. 
Traukini į kovą prieš skriaudikus, 
Nes dar jiems vargo mūs neužtenka. 
Dar nesiliauja kankinę mus.

Sauk visus, kalk ginklus, 
Tais ginklais dalykis su kitais!
Kas su kirviu, kas su dalgiu — 
Visi lauks, kol juos kovon pašauks.

Į barikadas, liaudies drąsuoliai, 
Raudoną ženklą kelkim aukštyn, 
Už laisvę stokim, broliai varguoliai, 
Nes jau mūs laisvės 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 mūs laisvės diena arti!

Tat smarkiau ir drąsiau, 
Kartu stosim —sostai jų sugrius. 
Laisvė tada jau niekada 
Nuo vargdienio ątimta nebus.

Ilgai mus slėgė, ilgai teriojo, 
Žudė, kankino tamsiuos urvuos, 
Bet jau skriaudikams galas atęjor — 
Ginklai nuo vargę mus išvaduos.

Šauk visus,, kąlk ginklus, 
Tais ginklais,.dalykis, su kitais,!
Kas su kįryių,, kas su. dalgių, — 
Visi lauks, kol juos kovon pašauks.
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DAUG ŽUVO MÜS BROLIŲ UŽ LAISVĘ KOVOJ

MM J = 118

Daug žu__vo mūs bro __ lių už lais _vą ko_voj su

& J. o-Bir r ■ .r lH РЩ
prie_šu teLsy__ bes pik_tuo_ju. Dėl mei_les ir lai — mėsžmou

g r r* fPr
_ni_jos jie ė__ jo keJiu kru_vi _nuo_ju, dėl -nuoju,

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, 
Nes žino, kad ponams plėšikams 
Už skriaudas pris'eis atsakyti, 
Nes žino, kad ponams plėšikams 
Už skriaudas pris'eis 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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KAS AUKSĄ ŽEMĖJ RANDA

Kas auksą žemėj randa. 
Kas iškasa anglis, 
O tur dar lenkti sprandą 
Prieš tą, ką peni jis? 
Kas duod' 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 jaunystė] 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' ištūrėt?
Kas vargšui net paskutinius 
Išspaudžia kraujo lašelius?

Tai saujelė turtingųjų, 
Ramsčių netvarkos, 
Tai saujelė dykaduonių, 
Tai žiedai klastos!

Kas visa tai pašalins, 
Tas priespaudas, skriaudas, 
Kas bus toks visagalis, 
Kad 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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NELIAUKIM KAUPTIS Į VIENYBĘ

0MJ J1 lr-НГ-.. p If i
Ne liau kim kaup __ t is i vie. — ny---------------

tai tik gau sim mes liuo_ sy--------------

J к | |=^q
lt l2^ 1

F j 1J =±4
_ bę, ne liau kim 
_bę, su trau__kę

bur tis prieš tra 
pan čius jau se -

_nus, per -DUS.

Neliaukim kauptis į vienybę, 
Neliaukim burtis 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.

Ilgai mes dirbom dėl bagočių, 
Ilgai mes klausėm kunigų, 
Bet matom tik daugiau aikvočių 
Ir pašėlimą pinigų.

Turtais prikrovėm svirnus, klėtis, 
Namus ir rūsius turtingų, 
O ką mes galim sau tikėtis 
Su minia brolių vargingų?
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Ar kad pailsę ir pasenę. 
Turėsim dirbti prie tranų 
Irr darbo dienas pragyvenę, 
Sulauksim metų alkanų?

Jau darbininkai visam sviete 
Pajuto skausmus neliuosos 
Ir, būrių būriais susispietę, 
Jie ieško laisvės ir tiesos.

Ir mes, lietuviai, su jais sykiu 
Išvien sustokim dėl kovos, 
Lai paikos, godžios gaujos dykių 
Prasmenga žemėj Lietuvos.

216



MAŽ' 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.

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, 
Tai 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, — 
Nedejuokim, tiktai šluokim 
Įnagius skriaudos!

Mes nebūsim jau avelės, 
Luš luptuvai ir žirklelės^ — 
Tad liuosybė ir lygybė 
Bus tarp mūs tvirta.
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CARAS SĖDr 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 j J popas glosto, — 
Vai, tai caras, vai, tai caras. 
Pasiutimo pilnas dvaras, 
Vai, tai caras, vai, tai caras. 
Pasiutimo pilnas dvaras.
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BAIME, NESPAUSK MUMS KRUTINĖS

Baime, nespausk mums krūtinės, 
Duok apsigint nuo carų,— 
Brangi yra mums tėvynė, 
Garbė ir laisvė žmonių.

Jei mums ir mirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos, 
Mūsų darbai nepragaištų, 
Nes broliai dirbt nenustos.

Verkia ir sunkiai dūsauja 
Minios varguolių žmonių, 
Rankas ištiesę, maldauja 
Mus pagailėt jų kančių.

Jei mums ir mirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos, 
Mūsų darbai nepragaištų, 
Nes broliai dirbt nenustos.

Jau nebetoli tas laikas, 
Kada varguoliai pabus, 
Brolių sermėgių kai vaikas 
Papuoš laurais didvyrių kapus.

Jei mums ir mirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos, 
Mūsų darbai nepragaištų, 
Nes broliai dirbt nenustos.

Jau nebetoli tas laikas, 
Kada visi čia sukils; 
Ginklus ir kardus į rankas, — 
Caro galybę sutrins.

Jei mums ir mirt prisieitų, 
Ieškant teisybės, šviesos, 
Mūsų darbai nepragaištų, 
Nes broliai dirbt nenustos.
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PASKUTINĮ JAU KARTĄ ŠIANDIENĄ

re__ lę tikvie.ua, daug linksjnų-jų paul&te—lių čiulbės.

Paskutin) jau kartą šiandieną 
Pamatysiu, kaip saulė tekės, 
Kaip už lango aušrelę tik vieną 
Daug linksmųjų paukštelių čiulbės, 
Kaip už lango aušrelę tik vieną 
Daug linksmųjų paukštelių čiulbės.

Paskutinį jau kartą girdėsiu, 
Kaip man pančiai ant rankų žvangės, 
Nebeilgai čionai aš kentėsiu, 
Nebeilgai man širdį skaudės, 
Nebeilgai čionai aš kentėsiu, 
Nebeilgai man širdį skaudės.

Štai jau kruvinos budelio rankos 
Išgalando man kardą aštriai, 
Ir pro šitą mažutį langelį 
Man saulutė žibės neilgai, 
Ir pro šitą mažutį langelį 
Man saulutė žibės neilgai.
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Bet gana, man jau laikas atėjo, 
Jau ir skambesį raktų girdžiu. 
Aš gyvendamas vieno norėjau, 
Kad pasaulyj nebūtų vargų, 
Aš gyvendamas vieno norėjau, 
Kad pasaulyj nebūtų vargų.

Nenuliūskite, broliai mielieji, 
Jei, jums žengiant, nelaimė įvyks,— 
Jūs kovokit kaip vyrai narsieji, 
Kolei priešų pasaulyj neliks, 
Jūs kovokit kaip vyrai narsieji, 
Kolei priešų pasaulyj neliks.

Jūs, draugai, nenuliūskit prie kapo, 
Jei nelaimė kartu jus ištiks, 
Bet kovokit, draugai, iki tolei, 
Kol turtuolių pasaulyj neliks, 
Bet kovokit, draugai, iki tolei, 
Kol turtuolių pasaulyj neliks.
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KELKIS, DARBININKE

Kelkis, darbininke, 
Ko tu užmigai, — 
Spaudžia tave valdžia, 
Ponai, kunigai.

Jiems žirgeliai širmi, 
Puikiai išrėdyti,— 
Mūsų, vargdienėlių, 
Pinigai sudėti.

Jiems karietos blizga, 
Gražiai bronzavotos,— 
Mūsų, vargdienėlių, 
Ašarom mazgotos.
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LINELIS

Sukasi mišrus ratelis. Viduryje mergaitė arba vaikinas. Dainuo
jama pamainomis.

& £ p P P P IГ Г IP P P P Ш
Mer_gu_ žė_ le ma_no, bal_ta le_ Ii___ jė_le,

& ll: p r IЪ Г I p p P P i r r
pa.sa.kyk, pa.mo.kyk, kaip Ii_ ne. liūs sė_ ja.

Ratelis:

Mergužėle mano, balta lelijėle. 
Pasakyk, pamokyk, kaip linelius sėja, 
Pasakyk, pamokyk, kaip linelius sėja.

Mergaitė: 

Bernužėli mano, baltas dobilėli, 
O tai taip, tai šitaip, tai linelius sėja, 
O tai taip, tai šitaip, tai linelius sėja. 
(Imituoja linų sėjimą).

Toliau žaidimas tęsiamas dainuojant: ...dygsta, augą, žydi, bręsta, 
rauna, bloškia, kloja, mina, verpia, audžia, tiesia... Jei ratelio vidu
ryje vaikinas, tai ratelis dainuoja „Bernužėli mano...", o vaikinas 
m Mergužė! e mano..."
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KANAPĖLĖS

Sukasi mergaičių ratelis. Viena mergaitė stovi šalia ratelio. Vi
sos žaidėjos dainuoja:

MM J=58

Aš pa_ sė____ jau ka_____na_ pė lę,

MmJ = 116

tik ne_tu___riu ro___ vė_jė____ lės. 0 uyt,

Aš pasėjau kanapėlę. 
Tik neturiu rovėjėlės, 
Aš pasėjau kanapėlę, 
Tik neturiu rovėjėlės.

— Onyt, sesyt, kanapėlių rauti, 
Onyt, sesyt, kanapėlių rauti, 
Onyt, sesyt, kanapėlių rauti, 
Onyt, sesyt, kanapėlių rauti!

Dainuojant „—Onyt, sesyt...11, mergaitė, stovinti šalia ratelio, 
suduoda ranka per petj vienai iš rateliu besisukančių mergaičių, 
ir ta išeina „rauti11. Žaidimas tęsiamas tol, kol visos mergaitės išeina 
iš ratelio.
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audėjėlė

Žaidėjai sustoja dviem eilėm veidais viena eilė j kitą: vienoje 
eilėje vyrai, kitoje — moterys. Tarp eilių viename gale stovi vyras, 
kitame — moteris (jie vaizduoja šaudykles). Abidvi eilės rankomis 
susikibusių žaidėjų dainuodamos lėtai eina viena į kitą, o susiėju
sios traukiasi atbulos atgal į savo vietas:

Einant pirmyn dainuoja: Esu daili audėjėlė, 
Einant atgal dainuoja: Moku dailiai austi.
Einant pirmyn: Esu daili audėjėlė, 
Einant atgal: Moku dailiai austi.

Po to tokiu pat budu, bet greitesniu tempu, einant pirmyn ir at
gal, dainuojama:

Dailus mano šautuvėlis, 
Siūlo neužgauna, 
Dailus mano šautuvėlis, 
Siūlo neužgauna, 
Dailus mano šautuvėlis, 
Siūlo neužgauna.
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Prasiskečiant eilėms, galuose stovintieji (šaudyklės) kiekvieną kartą 
turi šokdami prabėgti iš vieno galo į kitą, neužkliudydami eilių. 
Jei „šaudyklė11 užkliudo kurį žaidėją, tai žaidimas sustoja, „šau
dyklė11 užima užkliudytojo vietą, o tas eina į galą, ir tada žaidimas 
prasideda iš naujo. Jeigu „šaudyklės11 nieko neužkliudo, tai žaidė
jai lieka savo vietose ir žaidimas tęsiamas.
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MARTELĖ

Žaidžia tik mergaitės. Sudaromas paprastas ratelis. Viduryje ant 
kulbelės sėdi mergaitė, apsigaubusi balta drobule. Žaidėjos sukasi 
rateliu ir dainuoja:

Oi, ko sėdį, martele, rūta, 
Ko negiedi, martele, rūta? 
Išjoj' tavo bernelis, rūta, 
Į Vilniaus miestelį, rūta, 
Nupirks šniūraukėlę, rūta.

Drobule apsigaubusi mergaitė atsako dainuodama:

Oi, netiesa, sesulės, rūta, 
Nėr mano bernelio, rūta, 
Nepirks šniūraukėlės, rūta, 
Nukotavojo ponas, rūta.
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IEVARO TILTAS

Žaidžia mergaitės ir vaikinai. Dviese stovi pirkioje prie durų, 
o kiti toliau. Didesnioji žaidėjų grupė eina pirmyn dainuodama:

Grjskime, mergos,, ievaro tiltą, 
Aleliuma rūtele, ievaro tiltą.

Stovj prie durų:

Iš ko mes gr|sim ievaro tiltą, 
Aleliuma rūtele, ievaro tiltą?

Kiti žaidėjai:

Ievaro šakų, berželio lapų, 
Aleliuma rūtele, berželio lapų.

Oi ar praleisit ievaro žmones, 
Aleliuma rūtele, ievaro žmones?

Stov| prie durų:

Visus praleisim, vieną pasiliksiią, 
Aleliuma rūtele, vieną pasiliksim.

Kiti žaidėjai:

Oi, mes ir eisim, jūsų nebijosim, 
Aleliuma rūtele, jūsų nebijosim.

(Eina žąsele pro stovinčiųjų prie durų rankas. 
Tie sulaiko vieną žaidėją.)
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Stovį prie durų:

Oi, mes pasilikom pačią geriausią, 
Aleliuma rūtele, pačią geriausią.

Pačią geriausią, linų verpėjėlę, 
Aleliuma rūtele, linų verpėjėlę.

Kiti žaidėjai:

Oi, jūs pasilikot pačią aršiausią, 
Aleliuma rūtele, pačią aršiausią.

Pačią aršiausią, kačių piemenaitę, 
Aleliuma rūtele, kačių piemenaitę.

Žaidimas kartojamas, kol sulaikomi visi žaidėjai. Sulaikant vai
kiną, dainuojama:

...patį geriausią, šieno piovėjėlį... 
ir ...patį aršiausią, šunų lupėjaitį...
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SNAUDALĖ

Sukasi mergaičių ratelis. Viena mergaitė sėdi viduryje.
Dainuoja pakaitomis: pirma ratelis, o paskui jo viduryje sėdinti 

mergaitė.

Snaudale, ką tu ten darai, 
Miegale, ką tu ten darai?

Mergelės, kuodelėiį verpiu, 
Sesulės, kuodelėlį verpiu.

*

Snaudale,, kam tau kuodelėlis, 
Miegale, kam tau kuodelėlis?

Mergelės, abrūsėlius ausiu, 
Sesulės, abrūsėlius ausiu.

*

Snaudale, kam tau abrūsėliai, 
Miegale, kam tau abrūsėliai?

Mergelės, aš žadu tekėti, 
Sesulės, aš žadu tekėti.

*
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Mergelės, už ko mane duosit, 
Sesulės, už ko mane duosit?

Snaudale, tekėk už Maciuko, 
Miegale, tekėk už Maciuko.

*

Mergelės, kad jis šleivas. 
Sesulės,, kad jis šleivas.

Mergelės, kad jis kreivas, 
Sesulės, kad jis kreivas.
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ŽILVITIS

Sukasi mišrus ratelis ir dainuoja:

MM J-= 69

P 8 J>-p p p p
Iš_dy_go žil-vi—tis tė_ve_ ho so„de_Iy,

ph p M
tai ši-čia, tai va kur, tė_ ve_lio so_.de _ ly.

Išdygo žilvitis 
Tėvelio sodely, 
Išdygo žilvitis 
Tėvelio sodely.

Ratelis pasileidžia, žaidėjai sukasi po du, susikibę rankomis per 
alkūnes, dainuoja:

Tai šičia, tai va kur
Tėvelio sodely (sukasi į vieną pusę), 
Tai šičia, tai va kur
Tėvelio sodely (sukasi | kitą pusę).

Žaidimas kartojamas, tokiu pat būdu dainuojant „...Užaugo žil
vitis...,, pražydo..."
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AUGO SODE SERBENTĄ

Žaidėjai sustoja ratu. Žaidėjų skaičius porinis. Žaidėjai, susikibę 
rankomis, eina ratu ir dainuoja:

au_ go so—de. Šir de_ le. ser_ben_ta.

Augo sode serbentą,
Augo sode serbentą,
Augo sode, širdele, serbentą (kartoja, kol baigiasi žaidimas).

Pradėję dainuoti „Augo sode, širdele, serbentą", žaidėjai sustoja, 
pasileidžia rankomis ir pliaukštelia delnais. Iš anksto numatyta pora 
pasisuka j greta stovintį kitos poros narį. Prasilenkdami vienas pro 
kitą, eina ratu per alkūnes sulenktomis ir truputį virš pečių iškelto
mis rankomis. Eidami ratu, prasilenkiant, kiekvienam priešais sutik
tam, pradedant savo kaimynu, duoda ranką — vienam vieną, ki
tam — antrą, ištiestais pirštais paliesdami sutiktojo rankos pirštus. 
(Visą laiką dainuojama „Augo sode, širdele, serbentą".) Susitikusi 
pora apeina ratą, sustoja, susiima rankomis, ir žaidimas kartojamas 
toliau, dainuojant kiekvieną posmą:

Žaliais lapais lapojo, 
Žaliais lapais lapojo, 
Žaliais lapais, širdele, lapojo (kartojama).

Krovė baltus žiedelius,
Krovė baltus žiedelius, 
Krovė baltus, širdele, žiedelius (kartojama).
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Nokin' juodas uogeles, 
Nokiu' juodas uogeles, 
Nokin' juodas, širdele, uogeles (kartojama).

Džiaugės visi paukšteliai,
Džiaugės visi paukšteliai, 
Džiaugės visi, širdele, paukšteliai (kartojama).

Ne dėl visų paukštelių, 
Ne dėl visų paukštelių, 
Ne dėl visų, širdele, paukštelių (kartojama).

Tik dėl vieno paukštelio,
Tik dėl vieno paukštelio, 
Tik dėl vieno, širdele, paukštelio (kartojama).

Augo kieme mergelė,
Augo kieme mergelė, 
Augo kieme, širdele, mergelė (kartojama).

Džiaugės visi berneliai,
Džiaugės visi berneliai, 
Džiaugės visi, širdele, berneliai (kartojama).

Ne dėl visų bernelių,
Ne dėl visų bernelių, 
Ne dėl visų, širdele, bernelių (kartojama).

Tik dėl vieno bernelio,
Tik dėl vieno bernelio, 
Tik dėl vieno, širdele, bernelio (kartojama).
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AVYS, VILKAS IR PIEMUO

Vienas vaikas (piemuo) paima lazdą, pastato ją pirkios viduryje 
ir viena ranka už jos laiko. Kiti vaikai (avys) suklaupia aplinkui 
lazdą, viena ranka laikydamiesi už lazdos. „Piemuo11, laikydamasis 
už lazdos, vaikščioja ratu aplinkui „avis11 ir dainuoja:

Ganiau, ganiau aveles, 
Ik vakaro nė vienos,, — 
Tupi vilkas už tvoros, 
Išsivertęs iš skūros. 
Aš jį kuloku, 
Jis mane buroku, 
Aš jį kačerga, 
Jis mane pečenka, 
Aš jį šluota, 
Jis mane lopeta.

„Piemeniui11 taip bedainuojant, „vilkas11 išnešioja visas aveles. 
Tada „piemuo11 eina ieškoti „avių11. Susitinka „vilką11 ir klausia: 

Vilkai, vilkai, ar neregėjai mano avių?
— O kokios tavo avys?
— Baltos.
— Baltais takais balti šunes nusivijo.
„Piemuo11 eina ir vis kartoja:
— Čia kraujas, čia pėda, mano avių nebėra.
Girdi, kad kas dunda, sutinka „vilką11 ir klausia: 
— Kas čia dunda?
„Vilkas11 atsako: 
— Tai mano arkliai, avižų apsiėdę, skraido. 
„Piemuo11 toliau eina, „avys11 delnais ploja. 
Piemuo:
— Kas pliaukši? 
Vilkas:
— Mano bobos linus mina.
„Piemuo11 vėl vaikšto, „avys11 bliauna.
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Piemuo:
— Kieno tai avys bliauna?
Vilkas:
— Mano.
Piemuo:
— Parodyki
Vilkas:
— Žiūrėk!
Piemuo:
— Mano!
Vilkas:
— Mano!
Piemuo:
— Šita mano, šita mano, — ir taip toliau, kol visas išskaičiuoja.
Kuri „avis11 nenori eiti pas „piemenį", tai liepia pereiti išilgai per 

lazdą: jei pereina, lieka „piemens", jei ne — „vilko". Po to „avys" 
ir „piemuo" gnaibo „vilką" ir žaidimą vėl pradeda iš naujo.
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VILKAS IR ŽĄSYS

Vaikai (žąsys), sustoję vienas už kito, laikosi vienas kito skver
no. Priešais pritūpęs vienas vaikas (vilkas) krapšto žemę. Pirmutinis 
vaikas (žąsinas) klausia:

Žąsinas: — Vilkai, vilkai, ką kasi?
Vilkas: — Duobelę.
Žąsinas: — Ko ieškai?
Vilkas: — Adataitės.
Žąsinas: — Ką siūsi?
Vilkas: — Maišelį.
Žąsinas: — Ką dėsi?
Vilkas: — Žąselę.
Žąsinas: — Iš kieno pulko?
Vilkas: — Iš tavo.
Žąsinas: — Aš neduosiu.
Vilkas: — Aš pagausiu.

„Vilkas“ puola žąsų gaudyti iš galo. „Žąsinas“ jas gina. Taip 
gaudo iš eilės nuo galo,, kol visas išgaudo. Tada „vilką“ ir „žąsiną“ 
ima vaidinti kiti vaikai ir žaidimą pradeda iš naujo.





IS VESTUVINIU APEIGŲ 
TAUTOSAKOS





JAUNOSIOS KVIESLIO KALBA

Pirmiausia duodu garbę tiems namams, tų namų ūkininkui ir ūki
ninkei, ir tam stalui, kuris lino žiedu užtiestas, juodomis alvėmis ir 
bonėtais ąsočiais apstatytas, rugių krauju, kviečio varpa papuoštas, 
šventa gabija apšviestas.

Prašau labai žemai paklausyti manęs kalbančio, kaip aukso dzin- 
gilo dzinguluojančio, ne taip aukso dzingilo dzinguluojančio, kaip 
manęs jauno kalbančio.

Aš esu tarnas labai žemas, leistas iš ano namo laimingo į šiuos 
darnus laimingus nuo ūkininko (čia pasako reikiamą vardą) ir nuo 
tos jaunos mergos (įdeda vardą), kuri tėtės motės gimdyta, brolių 
seserų rėdyta, slaunios plačios giminės pagirta, kuri anksti rytą 
kėlė, per dvarelį ėjo, žalią veją mynė, aukso rasą krėtė, žalią rūtą 
skynė, vainikėlį pynė, ant galvelės dėjo, ant pauliavonės ėjo, ne taip 
ant pauliavonės, kaip ant padabonės. Ir susikalbėjo su jaunu jauni
kaičiu, žaliu diemedžiu (pasakomas jaunikaičio vardas) gyventi san
taikoje, meilėje ir vienybėje, su kuriuo sudės baltas rankas, sukeis 
aukso žiedus.

Gerų tėvų vaikas, slaunios giminės tas jaunikaitis, kuris anksti 
rytą kėlė, per kiemelį ėjo, šaltą rasą braukė, juodą purvą brido, 
stainios duris pravėrė, į stainelę įėjo, aukso taurę pakėlė, žirgelį 
pašėrė, kas nedėlios rytą išjojo ant pauliavonės.

Prašau jūsų visų labai gražiai pirmadienio vakare, antradienio 
ryte atvykti į linksmą jaunimą, pagausinti mūsų gražų būrį, ne ko 
kito, tik pasilinksminti.

Prašau labai Jūsų Malonybę ant rincko vyno, ant juodo alaus, 
ant alaus darymo, ant midaus varymo, ant duonos kepimo, ant py
ragų nešimo, ant ragaišio vežimo, ant šarkos karkos, ant anties 
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pi ent arkos, ant zylės kepenės, ant avinų baronų, ant žąsinų gogonų 
gervėtų, trejis metus penėtų... ant vištos kiškos, ant žvirblio kum
pių, ant svirplio šumpių, ant musės pusės, ant uodo snapo.

Yra molio stalelis, smilgų kojelės. Ten bus jautis iškeptas, ant 
balto stalelio padėtas ir peilis medkotis įsmeigtas: katras norėsite — 
atsipiausite, katras nenorėsite — atsitrauksite.

Prašau senus už balto stalo krištasuolyj pakrošėti, mandrią rodą 
braukti, vyno malkus mauti, plempti, o jauniesiems išeiti Į aslą ant 
pauliavonės; jauni broleliai tancius tanciavoti, štukas tvaipinti, špi- 
toklius rodyti; bus valakas žemės išduotas, obuoliais kastavotas, 
riešutais brukavotas; bus dūdos, somos, ožragiai, dambros, kanklės 
jauniesiems broleliams.

Prašau jaunus jaunikaičius bėrą žirgą nulaikyti, aukso kilpą iš
pildyti, valaką žemės išvaikščioti, juodą purvą išbristi.

Ten bus asla brukavota, šilingais išklota — šilingų netekome, 
riešutais brukavojome.

Prašau vaikelius papuošti, parėdyti, apie juodą kakalį pasodinti, 
pyragų paraikyti ir alaus pastatyti; pyragų pavalgę, alaus atsigėrę, 
po aslą bėginėti, ne siausti, ne grumtis, ne galuotis; pašokinėję, 
žvirblį papešę, po seklyčią skridinėti, pyragų daugiau tykinėti. 
Daugiau gaus — negaus, botago galą greičiau per kiškas gaus.

Prašau, neikite pėsti, bet raiti jokite, važiuoti važiuokite šešiais 
žirgais, visais širmais, riestais kaklais ir tais pačiais aklais, raišais 
kuinais kiaulių takais.

Nu, yra kelias ištaisytas, žaliomis rūtomis išbarstytas, obuoliais 
išbrukavotas, skujomis išklotas. Kad skujų netekome, šilingais 
klojome, šilingų netekome — riešutais klojome.

Pas mus yra stainios muravotos, oru budavotos, debesimis lo- 
totos, dangumi stiegtos; pravarynės ištaisytos, uosinės grindys, se- 
dulinės rindos avižų pripiltos, šieno prikimštos, primurdytos. Žirgai 
per nasrus ės, per šnerves byrės, putos dribs, dieną naktį ės, nie
kad nasruose neturės. Ten bus iki valiai šieno trako ir abrako. Sve
čių arkliai ės, neės, kad tik po snukiu turės, linksmai šokinės, kaip 
padvėsę šokinės. O kad neužteks abrako, bus spalių pripildyta rin- 
da, spalių tik pridedant priės.

Kai mes jauni nujosime į tą šlaunų miestą Veliuoną šimtą my
lių ir penkiolika, ten mes rasime kresnus liemenis sustatančius, 
baltas rankas sudedančius, aukso žiedus sukeičiančius, vienas ki
tam pasižadančius. Tenai mes išklausysime dūdų dūduojančių, ant 
ožragių grojančių, smuiku smuikuojančių, vargonais vargonuojančių.
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Ten mes eisime į karaliaus namus. Mes ten stanaunoj gaspadoj 
stovėsime, kur sedulinės grindys, ąžuolinės rindos. Mūsų bėriems 
žirgeliams bus šieno trako, nereiks nė abrako. Kas norės — pasi- 
šers, o kas nenorės — nešers. Mes ten žirgus rišime. Žirgai ės, 
neės, kad tik po snukiu turės man, brolau, nieks nerūpės.

Mes, katrie turėsime, gersime, šoksim, trinkėsim, uliavosim, 
katrie neturėsime, viens į kito akis pažiūrėsime.

Atleiskite man, ką nepataikiau. Per aukštus kalnus ėjau, per 
gilias upes bridau, kišenė prakiuro, prairo, visi žodžiai mano išbiro. 
Jei kam tektų pamatyti, prašom pasakyti, o jeigu — rasti, prašom 
atiduoti. Gausite didelį atpildą, gražias radybas: du šilingu tabokai...
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SUOLSĖDŽIO IR VEDLIO PAŠNEKESYS

Vedlys, įėjęs į seklyčią, kur vestuvės, sako:
— Parodykite man, broliai seserys, kelius ir takelius ant pono 

suolsėdžio.
— Šitai, šitai, — atsako.

Suolsėdis klausia:
— Iš kur jūs esate, ko jūs privalote, reikalaujate?

Vedlys atsako:
— Mes esame iš Rymo miesto, iš Olimo žemės. 

Suolsėdis:
— O kokiu jūs keliu atjojote?

Vedlys:
— Linų žiedu tiestu, žvaigždėmis šviestu, žaliomis rūtomis bars

tytu, kur rūtų netekta, šilingais išklota.
Suolsėdis:

— Ar surinkote tas rūtas?
Vedlys:

— Rinkome ir surinkome, bet vienos neradome, norime ir čia 
sustoti ir paieškoti, ar negalėtume mes čia atrasti. 
Suolsėdis:

— Kur jūs ją dėsite atradę?
Vedlys:

— Mes turime žalią diemedį, prie jo pasodinsime. 
Suolsėdis:

— Ar turite raštus?
Vedlys:

— Mes turime raštus į visus kraštus, galite mus priimti. Kad mes 
jojome per girią, pamatėme čia vogulėlį, mažą žiburėlį, ar negalė
tume čia sustoti ir pailsėti čia pas tamstas ir nors apivarus nuvar
vinti.
Suolsėdis:

— Kokiais žirgais atjojote?
Vedlys:

— Linų laišku, aušros žvaigžde.
Suolsėdis:

— Dėl ko gaidys užsimerkęs gieda?
Vedlys:

— Dėl to, kad jis iš atminties žino.
Suolsėdis:

— Kokio šuns zuikis labiau bijo?
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Vedlys:
— Balto, kad vienmarškinis arba nuogas veja. 

Suolsėdis:
— Kad jojote per girią, kokių medžių daugiau matyti?

Vedlys:
— Riestų, kreivų, kumpų. 

Suolsėdis:
— Kur žemės gali būti vidurys?

Vedlys:
— Aprėžei ratą ir stok viduryje. 

Suolsėdis:
— Kas lygiausias ant žemės?

Vedlys:
— Vanduo.

Suolsėdis:
— Kad mūsų druska prikirmijo, ką gali padaryti?

Vedlys:
— Ledus kirskite, po krosnimi džiovinkite ir barstykite. 

Suolsėdis:
— Kiek yra marėse žuvų?

Vedlys:
— Kiek vandens lašų. 

Suolsėdis:
— Kiek mes čia esame?

Vedlys:
— Tiek, kiek ožkos barzdoj plaukų. 

Suolsėdis:
— Meskite jį lauk!

Vedlys:
— Tegul tas išmeta, kas du sykius užgimė.
Išmeta iš seklyčios vedlį vieną ir kitą sykį, kad nepataikė at

sakyti suolsėdžiui. Trečią sykį įsiprašant suolsėdis klausia vedlį:
— Ar šelmiai, laidokai, vagys, ar dorų tėvų vaikai esate?

Vedlys:
— Mes esame teisingi, dorų tėvų vaikai. 

Suolsėdis:
— Ar gieda gaidžiai pas jumis?

Vedlys:
— Gieda kiekvienoje troboj, kur yra.
Jeigu vedlys nemoka atsakyti, gražią kalbą pasakyti, dailiai įsi

prašyti, suolsėdis liepia vestuvininkams dar išmesti vedlį laukan 
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už durų. Vedlį, jei yra paikas, nuo suolsėdžio meta laukan kelis 
kartus. O jei gražiai atsako, tada pakalbėjus pasibučiuoja. Vedlys 
bučiuoja į veidą ir ranką suolsėdžiui, kuris galų gale pasako:

— Priimame, tik kad jūsų vestuvės nuostolio nedarytų.
Kai vedlys jau įsiprašo, suolsėdis leidžia, tada urmu įsiveržia 

vedlio vestuvės į seklyčią. Kol įsiveržia, kelis kartus jaunosios 
vestuvės išstumia juos iš seklyčios, ir atrodo, lyg esąs karas arba 
kumščiavimasis per vestuves.
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PIRŠLIO PASMERKIMO ORACIJA

Nusprendimas piršlio, didelio melagio, dykojo vagies, kuris pa
vogė gyvą žmogų. Prašau Jūsų malonės, ponai svečiai ir ponios 

viešnios, paklausyti šito nusprendimo.
Tas slaunus ir baisus nusprendimas išduotas yra Žigitos (=Ži- 

gimanto) pirmojo karaliaus metuose šiuose, tuose, anuose, giltinė 
žino kuriuose, spalio mėnesio dvidešimt pirmą dieną, tai yra tada:

Kada katės šunis piovė; tuo laiku senos bobos veršius kirpo, 
o lapė, saulėkaitoje sėdėdama ir veizėdama, iš tų bobų juokės.

Kada kureliai žydėjo; tuo laiku pyragais snigo, o barankomis 
lijo, geležinsnapiai per aną žemę lėkė ir, kur nereikia, dvylomis 
akimis pro skylę veizėjo...

Kada vilkas su ožka vienas vestuves kėlė; tuo laiku barsiukas 
virėju buvo, žvirblis piršliavo, šarka alų darė, genys malkas kirto, 
kiškis būgną mušė, kiaulė ožragį pūtė, lakštingala gaidas vedžiojo, 
stirpa su ožka pelėdą tanciavojo.

Kada arklys dantimis dzingilavo, skambino; tuo laiku didi ste
buklai buvo: lokys dūdas spaudė, dūdomis dūdavo... gaidys lojo, 
šuo giedojo, gegužė burkavo, balandis kukavo, kaip iš savo bato 
aulo šovė, ir driežas atsivertęs į gegužę veizėjo.

Kada pelės katiną lojojo; tuo laiku vilkai su ožkomis vestuves 
kėlė, iš taip didelės linksmybės neiškęsdami išėjo šokti, pradėjo 
spardytis... ir išspyrė iš kelmo labai mažą vaikelį, kaip pupų pėdelį, 
melagį ir dykąjį vagį.

Tasai vaikelis buvo labai guvus ir vikrus, kaip girnų apatinis 
kūlis. Besisukinėdamas nutvėrė vilkui už uodegos, nepaleido, ir 
vilkas, didžiai persigandęs, manė, jog ožys jam už uodegos nutvėrė. 
Kai bėgo per Kepalų kaimą, pro kiemo karklyną ir lazdyną, kaip 
vilkas sukosi, nutrūko vilkui uodega ir pasiliko kartu su vaikeliu.

Tasai vaikelis su vilko uodega Kepalų kaime tarp medžių kruš- 
matos, tarp akmenų malkos užaugo. Ir pramanė tą vaikelį vardu 
Vagis, pavarde Melagis. Ir tikrai išaugo didis., nemažas, niekam 
nevertas melagis ant visų melagių ir dykas vagis, kuris pavogė 
gyvą žmogų.

Dykas vagis, kuris apvogė Pelučius ir išpiovė apie Klangius visas 
ožkas. Kieme Vazbutuose išvogė lašinius ir žirnius kietus...

Tuo laiku Paurys turėjo pačią vesti iš Graužienių kiemo, iš namų 
Staniuliaus. Tuo laiku tas vagis, atėjęs į namus vienos mergos, 
sumelavo ir suvedžiojo šiais žodžiais: „Eik, jauna merga, į tą tur
tingą vietą. Tu rasi: sūrių tiltai grįsti, pieno prūdai, grietinės šuli
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niai, alaus rūsiai, degtinės kamaros, mietai silkėmis durti, tvoros 
vėdarais tvertos,, dešrų žiogriai, medaus šaltiniai, lašinių paltimis 
stogai stiegti, vaško krosnys nulipdytos, medaus užkrosnys, bičių 
aviliais tvoros tverta, daržinės grūdų papilu pripiltos, sviesto devyni 
tarpai žardų prižardyti; moteriškos nesems, su rezginėmis neš, su 
nosimis peš.

O dabar iš to pasigyrimo, kai mes atėjome į tą slaunią vietą, 
nėra nei už lūpų ką kišti, nei stebulės neprikrautume. Suvoksime 
mes dabar tavo teisybę, kaip iš krosnies kaktos šviesybę.

Mes esame išleisti iš slaunaus kiemo nuo Staniuliaus ir turime 
gromatą, išduotą iš pragaro krosnies puodynės, tam, kad būtų mums 
leista ieškoti visais pašaliais, paloviais, pašomais ir pasuoliais, ir po 
krosnimi, ir už krosnies, o labiausiai už stalų.

Suvokę turime ranką duoti ir sveikinti šiais žodžiais: „Sveikas, 
mūsų drauge, seniai ieškomas. Dabar suvokėm mes tavo teisybę, 
ponas piršly, bet gyvas nebeliksi. Nuteis teisingai tiesdaris Grigas 
pilvazas, mėsininkas, kurio barzda kaip vežimo rodiklis arba kaip 
kamino kamštis. Jis padarys mums teisybę, kaip iš krosnies kaktos 
šviesybę!"

Štai tiesdario zgaunas nusprendimas.

Ar į patalus suvynioti, rykštėmis užtvoti? Ar už karklyno nusi
vesti, baravykų kotais užbadyti? Ar, už trijų sienų pastačius, vilnų 
kuodeliais užmušti? Piršlys vertas būtum, į pupieną nuvedus,, ant 
pupų stiebo pakarti arba per sieną su vilnų kuodeliu nudurti. Ar, 
Į žardą pašaipinus, šunimis užsiundyti, veršiais užpiudyti? Ar, ant 
ledų malkos pastačius, sudeginti ledais? Ar, ant krosnies užlaipinus, 
sušaldyti? Ar, prie krosnies šiltos pasivadinus, sušaldyti? Ar prie 
alaus verpelės nutroškinti? Ar, ant plausto pastačius, į upę pastumti 
ir pasakyti šiais žodžiais: „Ei, pons piršly, gana tau jaunus vilioti 
ir žmonėms gana meluoti,, eik dabar mirti!"

O geriau išneškite už ropių daržo, pakarkite jį į beržą arba 
kartuvėse.

Jis prašo nuolankiai, kad skolininkai galėtų skolas atiduoti ir 
per šonus suduoti.

Bet, pons piršly, nenusimink, būk linksmas kaip ožys; būk rūstus 
kaip pavasaris; nebūk baikštus kaip kiaulė; būk drąsus kaip avis.

Matau: stovi, sėdi nusiminęs; o kad aš prisitraukčiau, per dantis 
tau užbraukčiau, kad aš arčiau pristočiau, per dantis tau užtvočiau... 
Išvesiu jj iš šitos trobos ant kaimyno ganyklos, kad jį ten pakar
tume...
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O ką mes gero iš jo išversime? Kai jį nužudysime, iš jo kūno 
dalių bus įvairių rykų: iš kaktos bus lempa; iš nosies — vamzdis; 
iš ūsų — šepetys batams tepti; iš plaukų — prie kureliaus galų 
kutai; iš ausų — rakandai; iš žandų — skliutas; iš dantų — kaltai; 
iš lūpų — kaišenos; iš gerklės — triūba; iš liežuvio — kylys tvo
roms skaldyti; iš stemplės — virvė; iš galvos — puodas; iš žandų — 
akėtvilkos; iš pilvo — būgnas; iš odos — dumplės; iš kepenų — 
galąstuvas; iš blužnies — pustyklė; iš rankų stibukaulių — kočėlas 
rūbams kočėti; iš kojų stibukaulių — kūlės medžiams skaldyti; iš 
letenų — kultuvės; iš šonkaulių — karieta; iš žarnų — stygos; iš 
rankų — grėbliai. Gaurus ir nagus suvysime į botagus...

Gailėkis dabar ir muškis į pilvą. Sakė mergos kiemo Pylių: reik 
pripilti tavo odą mielių...

Šitaip dabar šiais žodžiais baigiasi šis slaunus ir baugus nuspren
dimas šito vagies, melagių žmogaus.

Imkime ir pakarkime šitąjį baisų melagį ir dykąjį vagį!
Prie to nusprendimo prisirašė pečėtoriai ir pečėtorkos:

Telšių Pliumpis, 
Šiaulių Bambizas, 
Raseinių Magdė.

Arba:
Telšių Makalas,
Pakastuvos Katrė, 
Plungės Platnosa, 
Sviekšnių V epelis, 
Salantų Pliumpis.





BAUDOS





MOTINĖLE, O TU MANO GIMDYTOJĖLE

Motinėle, 
o tu mano gimdytojėle, 
o tu mano augintoj ėle, 
dėkui tavo rankelėms, kuriomis mane užneštoj ai, 
dėkui tavo kojelėms, kuriomis mane nešiojai, 
dėkui tavo protužėliui, kad mane gražiai mokinai, 
dėkui tavo burnelei, kad mane meiliai kalbinai.

Kas mane dabar meiliai kalbins, kas mane pamokins meiliai? 
Motinėle, kas mane užtars, kam aš dabar pasiskųsiu?
Su kuo aš pasišnekėsiu?
Girios gegelė nustojo kukuoti, o aš niekad nenustosiu.

Motinėle, nedūsauji, 
motinėle, nevaitoji, 
motinėle, pratark nors žodelį, 
patiešyk mano širdelę gailingą; 
visa naktelė kai kalbinu, 
o savo motinėlės neįkalbinu.

O motinėle, viešnele, 
o mano motinėle, keliauninkėle. 
O mano motinėlei budavoja tėviškėlę baltų lentelių, 
be stiklinių langelių, be durelių;
nematysi saulelės užtekant nei saulelės nusileidžiant.
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Paskutinį kartelį, paskutinę valandėlę mudvi šnekavos.
O kad galėčiau, savo motinėlę prisikeičiau.

O kada tu pas mus pareisi ir kada aplankysi?
Iš katro kraštelio aš tavęs sulauksiu?
Iš katro kampelio aš tave pasitiksiu?
Motinėle, dieną naktį vaikščiosiu, 
tavęs niekur nesutiksiu, nerasiu.
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O TĖVELI, MANO TRUMP  AMŽELI

O tėveli, mano trumpamžėli, 
o mano tėveli rūpintojėli, 
o mano tėveli prociauninkėli, 
tėviškėlę užsiprociavojai baltų lentelių, 
sieros žemelės tėviškėlę; 
kaip sunkiai tėviškėlę užsipelnei, 
o ar panėši sierą žemelę?

O tėveli rūpintojėli, 
o tėveli užtarytojėli, 
kam aš pasiskųsiu, 
su kuo aš pasišnekėsiu?

Tėveli mano, saulelė leidžias, 
o aš savo tėvelio neprakalbinu, neprašnekinu.

Tėveli, mano tėvuti, puikorėli mano, 
tėveli mano, keliauninkėli mano.

O mano tėvelis nuliūdo,
o mano tėvelis nedūsauja,
o mano tėvelis nešaukia, nieko neprašo,
o mano tėvelis gavo ramią vietelę.

O mano tėveli, slavink, laimink mane. 
O, tur būt, skaudžiai užrūstinau, 
kad mano tėvelis su manim nepasišneka.

O mano tėveli, saulelė teka, 
o mano tėvelį į kalnelį rengia: 
tėveli mano, kaip tu tenai būsi?
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O tavo tėviškėlė be stiklelių, be durelių, 
be stiklo langelių, o mano tėveli, tai užsidirbai.

O kur mes tave rasime?
O kur mes tave sutiksim?
O kad aš išvaikščiosiu visus pašalėlius ir takelius 
ir gireles, o aš savo tėvelio nesutiksiu.

Tėveli, kas mane pašnekins?
Kas man dureles pravers?

O tėveli, pasigesim mes tavęs, 
kur tavo takeliai vaikštinėti, kur mes atrasim.

O mano tėveli augintojėli, 
o mano tėveli mokintojėli.
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O MANO DUKRELE

O mano dukrelė, 
mano verpėjėlė, 
mano audėjėlė,— 
būt mano kojeles, 
rankeles užvadavus.

Ko pabijojai, 
ar sunkių čėselių, 
ar sunkių darbelių? 
Reik nebijoti, 
būčiau pamokinus; 
nesunkūs darbeliai, 
kad ir sunkūs čėseliai — 
vis tik tėveliui 
ir motinėlei 
tu būtum nieko neatbojusi.

Mano vėlių martele, 
mano ledo lytele, 
aukštu kalneliu palydėtojėle, 
kokiais žiedeliais pražysi, 
kokiais lapeliais laposi?
Kad aš pamatyčiau, 
pro šalį praeidama, 
kokius žiedelius išleisi? 
Ant ko aš pažinsiu? 
O ar ant lapelių, 
o ar ant žiedelių?
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TAI KAM, TĖVULI, PADUODI

Tai kam, tėvuli, paduodi 
Mane jauną dukrelę?— 
Ar prie balto berželio? 
Jei tu, tėvuli, pristatai 
Prie balto berželio, 
Tai pribarki, 
Kad nekėstų 
Tankių šakelių, 
Kad neužgožėtų 
Manęs, jaunos mergelės, 
Tavo jaunos dukrelės. 
O jei prie jauno bernelio, 
Tai duodamas prikalbėki, 
Kad nekeltų ant manęs 
Baltos rankelės, 
Kad nedaužytų 
Mano jaunos galvelės.
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SAULELE MOTULE

Nu__ džio__vink, sau____ le le, tą juo.dą pur_vy_

_ nė iį ir šva _ rų vau _ de_____ nė Ц.

1. Saulele motule,
2. Užtekėk, saulele,
3. Iš po juodo debesėlio.
4. Nudžiovink, saulele,
5. Tą juodą purvynėlį
6. Ir švarų vandenėlį.
7. Oi, jau mums nusibodo
8. Po purvynėlį braidžiot,
9. Sutruko kojelės

10. Nuo to juodo purvynėlio
11. Ir miklūs piršteliai,
12. Ir balti nageliai
13. Iš didžio vargelio,
14. Nuo tų visokių purvelių.

1) Šia melodijos eilute dainuojama 9, 11, 12, 13 teksto eilutės.
2) „ „ „ „ 10, 14
3) „ „ „ „ 7, 8





Pz\A\E(j)ZIO|l/'V\l





Vieversys:

Cyru vyru pavasaris, pavasarisl 
Vaikai, į pašalius, { pašalius, 
Artojai, į laukus, į laukus, 
Purenkite žemelę, sėkite javus!

Lakštingala:

Jurgut, Jurgut, 
Kelk, kelk, kelk! 
Kinkyk, kinkyk, kinkyk! 
Patepk, patepk, patepk!
Važiuok,, važiuok!
Paplak, paplak, paplak! 
Bėruk, berūk, berūk, 
Greičiau, greičiau 
Trauk, trauk, trauk!
Na... na... na... na... tir... tir... 
Sustok, sustok!

Gegutė:

Ku — kū,
Duok man meškos taukų: 
Aš patepsiu ratus, 
Važiuosiu metus.
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Laukinis karvelis:

Prie ponų buvau, 
Pyragus lesiau — 
Sudžiūvau, sudžiūvau. 
O kai išlėkiau, 
Žirginius lesiau — 
Taukai varvėjo, 
Taukai varvėjo.

Žvirbliai:

Vyrai, vyrai, vyrai,
Visi iš vieno, iš vieno, iš vieno!

Pamatę vanagą:

Vyrai, vyrai, 
Kiekvienas sau, kiekvienas sau!

Kregždė:

Atsineščiau vandenėlio, 
Išsivirčiau kruopytėlių, 
Tai tik gardžios kruopytėlės — 
Su pieneliu gurkšt!

Gandras:

Klė, klė, klė, 
man varlė!

Varlės, varlės, lįskit iš balos. 
Aš jus surysiu, surysiu!

Višta:

Kud kud kudė! — 
Višta kiaušinį sudėj., 
Kapą kiaušinių sudėj, — 
Kud kud kudė!
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Gaidys:

Kakarieku, 
Duokite rugių, 
Nors du grūdu!

* * *

Karvė:

Mū, mū, 
Duokit dobilų!

Veršiukas:

Mū, mū, nerandu namų!

Avis:

Mė, mė, mė, 
Trumpa žolė!

Paršiukas žviegia: 

Ką virsi, ką virsi?!

Kiaulė atsako: 

Grūšių, grūšių!

Šuo lodamas sako: 

Kam, kam, kam!

Jei gūuna botagu: 

Bajors, bajors!

Katė:

Miau, miau,, tarnavau, 
Algos negavau, 
Kur gaut?!

•k * *



Ratai:

Išvažiuojant neteptais ratais, Jie girgžda:

Duos pons deguto, 
Duos pons deguto!

Grjžtant:

Anei davė, anei ką, 
Anei davė, anei ką!

Spragilai:

Vienam kuliant:

Pupt, pupt, pupt...

Dviem kuliant:

Pu-pupt, pu-pupt...

Trims kuliant:

Bus duonos, bus duonos...

Keturiems kuliant:

Pats su pačia, 
Duktė trečia...

Girnos:

Lėtai sukant, girnos ūžia:

Vilniuj buvau, kavą gėriau, 
Vilniuj buvau, kavą gėriau!

Greitai sukant:

Kaip čia, taip ten, kaip čia, taip ten, 
Kaip čia, taip ten, kaip čia, taip ten!







PASAKOS APIE GYVULIUS

GAIDELIS SUNAIKINA PONO DVARĄ

Buvo senis ir senė, turėjo jie gaidelį ir girneles. Gaidelis randa 
grūdelį, tai senis jį sumala, — girnelės pilnos miltų iš vieno grū
delio. Ponas dvare sužinojo, kad diedas turi tokias girneles — iš 
vieno grūdelio pilnos miltų. Atvažiavo ponas ir atėmė, nes kadaise 
gi valią turėjo. Ak, ir dabar turi! Senis su sene verkia: „Jau pra
puoleni, duonos nebus!“

Eis gaidelis girnelių ieškoti. Eina keliu. Skrenda vanagas:
— Gaideli, gaideli, kur tu eini?
— Einu pas poną girnelių ieškoti.
— Tai ir aš eisiu su tavim.
— Lįsk po sparnu.
Vanagas palindo po sparnu, o gaidys eina. Eina ir eina. Bėga 

lapė ir vėl gaidelį klausia:
— Kur tu eini,, gaideli?
— Einu girnelių ieškoti.
— Ir aš einu su tavim.
— Lįsk po sparnu.
Ir lapė palindo po sparnu. Eina gaidys, eina. Eina vilkas:
— Gaideli, gaideli, kur tu eini?
— Einu pas poną girnelių ieškoti.
— Tai ir aš einu su tavim.
— Lįsk po sparnu.

Ir vilkas palindo po sparnu. Ėjo gaidys keliu — susitiko mešką. 
Ir meška palindo po sparnu. Gaidelis nuėjo dvaran, užskrido ant 
tvoros ir gieda:
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Kakarieku tu, ponaitėli, 
Kakarieku, atiduok senio girnas. 
Kakarieku, išbūsiu dvarą, 
Kakarieku, ir patį poną.

— Nusvieskite jį pas arklius, — sako ponas.
Pagavo tarnai gaidį ir įsviedė tvartan pas arklius, sako: 
— Gal arkliai suspardys.
Rytą nuėjo tarnai, atidarė tvartą, gaidys išskrido — arkliai visi 

vilko papiauti. Gaidys išskridęs ir vėl gieda:

Kakarieku tu, ponaitėli, 
Kakarieku, atiduok senio girnas, 
Kakarieku, išbūsiu dvarą, 
Kakariekū, ir patį poną.

— Švieskit jį, — sako ponas, — pas jaučius, gal jį ten subadys. 
Paėmė, pas jaučius įsviedė. Rytą rado jaučius meškos paplautus, 

o gaidys išlėkęs ir vėl gieda:

Kakariekū tu, ponaitėli, 
Kakariekū, atiduok senio girnas, 
Kakariekū, išbūsiu dvarą, 
Kakariekū, ir patį poną.

Ponas sako:

— Švieskit jį pas žąsis.
Įsviedė. Lapė papiovė visas žąsis, nė vienos nebeliko. O gaidys 

vėl ant tvoros gieda:

Kakariekū tu, ponaitėli, 
Kakariekū, atiduok senio girnas, 
Kakariekū, išbūsiu dvarą, 
Kakariekū, ir patį poną.

— Meskite jį pas gaidžius, gal jį užkapos.
Rytą nuėjo pažiūrėti — vanagas išskrido, gaidžius išpiovęs, 

o gaidelis ir vėl gieda:

Kakariekū tu, ponaitėli, 
Kakariekū, atiduok senio girnas, 
Kakariekū, išbūsiu dvarą, 
Kakariekū, ir patį poną.

272



LIETUVIŠKOS DAJNOS UŽRAŠYTOS

PAR ANTÄNA JŪŠKEVlČE 
C <

APYGARDOJE PÜSAEACIU IR VELUNOS
iš ŽODŽIU LIETUVIU DAJN1NĮNKU IR DAJNINĮNKIU.

(Литовск1я народныя iitcnn. записанный Антоном Юш
кевичем в окрестностях II у шо л ат и Велёны со слов ли

товских пЪвцев и п£виц).

———

КАЗАНЬ
ТИПОГРАФ!^ ИМПЕРАРАТОРСЦ^АРО ^УНИВЕРСИТЕТА

1880.

A. Juškos (JulkevyČios) lietuvių liaudies dainų rinkinio 
„Lietuviško* dainos“ 1-ojo tomo viršelis.





Įmetė jį į šulinį. Gaidys:
— Gerk, snapeli, vandenį, gerk, snapeli, vandenį I 
Rytą nuėję rado sausą šulinį, o gaidys ir vėl gieda:

Kakarieku tu, ponaitėli, 
Kakarieku, atiduok senio girnas, 
Kakarieku, išbūsiu dvarą, 
Kakarieku, ir patį poną.

Iškūreno krosnį, gaidį įmetė į krosnį. Gaidelis: 
— Liek, snapeli, vandenį, liek, snapeli, vandenį. 
Užliejo krosnį, ir gaidys krosnyje gyvas. Ir vėl gieda. 
Sako ponas: 
— Užmuškite jį, išvirsime.
Užmušė tarnai, išvirė, ir ponas jį valgo. Suvalgė, o gaidys gieda 

ir pilve:

Kakarieku tu, ponaitėli, 
Kakarieku, atiduok senio girnas, 
Kakarieku, išbūsiu dvarą, 
Kakariekū, ir patį poną.

Ponas liepė tarnams:
— Nušaukit tą gaidį.
Tarnai šovė ir nušovė patį poną. O gaidelis pasiėmė girneles ir 

sugrįžo namo, išbuvęs dvarą ir patį poną.

NAMINIAI GYVULIAI UŽIMA VILKŲ NAMUS

Kitą kartą karalius turėjęs seną arklį, seną katę, seną šunį, 
seną žąsiną ir seną gaidį. Žinoma, kol jie jauni buvo, visi buvo 
reikalingi, bet kaip paseno, įkyrėjo karaliui juos bemaitinant: nau
dos iš jų nebuvo. Ėmęs karalius juos ir išvaręs. Jie išvaryti eina 
į girią, kitur kur eis.

Per girią beeidami užėję vilkų puotą. Tie vilkai mano:
„Reikia juos pavaišinti, paskui juos išplausime, bus mėsos/1 
Gyvuliai, kai įsigėrę, kaip ims giedoti kiekvienas savo balsu, tai 

vilkai pamanė, kad neateitų kas, pabūgo. Ėmė ir išbėgiojo visi iš
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tų namų. Gyvuliai palikę vieni tose trobose. Kai atėjo naktis, eis jie 
gulti, kiekvienas į savo vietą: arklys priemenėje atsigulęs, šuo — 
už angos, katė pelyne, gaidys užlėkęs ant laktos, žąsinas angos, 
tarpe, ir ilsisi.

Po to tie vilkai naktį kaip susiėjo, kalbasi:
— Reikia vienam eiti pažiūrėti, kas ten dedasi mūsų bu

veinėje.
Nusiuntė vieną, išskyrė visų bukliausią. Tas kaip nuėjęs — 

patamsyj, ką matys? Reikia jam kurti ugnį. Įsilėkęs į pelyną, no
rėjęs pūsti ugnį. Katė kaip griebusi su koja ir akis mažne išplė
šusi. Vilkas iš to išgąsčio kaip puolęs ant arklio, arklys kaip pra
dės jį spardyti! Po to sušokę visi: žąsinas kinkles gnaibąs, šuo 
uodegą kremtąs, o gaidys kakariko sušukęs. Vilkas išsprukęs kažin 
kaip, tad nubėgęs kitiems ėmęs pasakoti:

— Meldžiamieji, bent jūs neikit į puotos namus, nes prapulsit. 
Mužikų razbaininkai užėmė mūsų gyvenimą, vos-ne-vos gyvybę 
savo išnešiau. Vienas su spragilu ir šonkaulius mažne permušė, siu
vėjos kinkles kiek norėjo, tiek karpė, kurpius biaurybė norėjo man 
nugarą siūti. Boba pas pelyną besišukuojanti, kaip ją užėjau, su
gėdinau, kaip užsiuto, mažne ir akis išplėšė.

Paskui gyvulių niekas nebedrįsęs kliudyti, ir paliko ten be
gyveną.

GYVULIŲ ŽIEMOJIMAS

£jo jautis miškan ir sutiko aviną.
— Kur tu eini? — paklausė jautis aviną. 
Avinas atsakė:

— Einu iš žiemos, 
ieškau vasaros.

— Nu, tai eisim abudu kartu! 
Eidami sutiko kiaulę. Suriko jautis 
— Kur tu, kiaule, eini? 
Ji atsakė:

— Iš šaltos žiemos, 
ieškau vasaros.
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— Nu, tai dabar eisime kartu visi!
Eidami sutiko žąsiną.
— Kur tu, žąsinai, eini?

— Einu iš žiemos, 
ieškau vasaros šiltos.

— Nu, tai eikime visi kartu, — pasakė jautis.
Eidami sutiko gaidį. Jautis suriko:
— Kur tu,, g ai d ei, eini?

Gaidelis atsakė:

— Einu iš žiemos, 
ieškau vasaros.

— Nu, tai eisime visi kartu!
Ir ėjo visi kartu, niekur nerado vasaros.
Jautis sugalvojo statyti trobelę, sako avinui:
— Statykim grytelę!
Avinas atsakė:
— Mano kailis šiltas, aš ir taip peržiemavosiu.
Jautis sako kiaulei:
— Statykim grytelę!
Kiaulė atsakė:
— Aš įlįsiu žemėn, man nebus šalta, aš ir taip peržiemavosiu.
Jautis sako žąsinui:
— Žąsinai, statykim grytelę!
Žąsinas atsakė:
— Aš vienu sparnu pasiklosiu, kitu užsiklosiu, aš ir taip per

žiemavosiu.
Jautis sako:
— Gaidy, statykim grytelę!
Gaidys atsakė:
— Ir aš taip peržiemavosiu.
Nėra ką daryti, jaučiui reikia vienam grytelę statyti. Pasistatė. 

Atlekia avinas:
— Jauti, leisk mane kartu gyventi!
Jautis atsakė:
— Tavo kailis šiltas, tu ir taip peržiemavosil
— Leisk, o kad neleisi, tai aš su ragais tavo sienas išdaužysiu, 

tau bus šalta gyventi.
Leido jautis avinui gyventi kartu.
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Atlėkė ir kiaulė:
— Leisk mane gyventi!
— O kad tu žemėn įlįsį, ir taip peržiemavosi!
— Leisk, kad neleisi, tai aš nuo tavo namo pamato atversiu 

žemes, tau bus šalta gyventi.
Leido jautis ir kiaulei gyventi.
Atlėkė žąsinas, sako:
— Leisk ir man kartu gyventi!
Jautis sako:
— Tu ir taip apsieisi: vienu sparnu pasiklosi, kitu užsiklosi ir 

taip peržiemavosi!
Sako žąsinas:
— Leisk, leisk, kad neleisi, tai iš tavo namo sienos samanas iš

pešiosiu, tau bus šalta gyventi.
Įleido ir žąsiną.
Atlėkė gaidys, sako:
— Leisk ir mane!
Sako jautis gaidžiui:
— Tu ir taip peržiemavosi kaip žąsinas.
— Leisk, o kad neleisi, tai aš užskrisiu ant tavo grytelės ir 

nukapstysiu žemes nuo lubų.
Nėra ką daryti, reikia leisti ir gaidį.
Įleido visus, gyvena visi šilimoje. Gaidys užskrido ant trobelės 

ir gieda savo giesmes.
Užgirdo lapė, nulėkė pas vilką ir mešką ir sako:
— Aš įsinorėjau gaidžio mėsos, eikime visi kartu.
Sutarė visi ir nuėjo prie grytelės. Lapė atsidarė duris, įėjo gry

čiom Jautis paėmė lapę, prispaudė ragais prie sienos, o avinas, 
lakstydamas aplinkui, davė, davė ragais, kol lapė nustojo dūsuoti.

Vilkas su meška, stovėdami už durų, ir kalbasi:
— Nu, kodėl gi ji taip ilgai nesusidoroja su gaidžiu? Reikia ir 

mums eiti pasižiūrėti.
Meška sako:
— Eik tu, Mikalojau!
Įėjo vilkas, o meška laukia. Jautis paėmė vilką, prispaudė 

ragais prie sienos, gi avinas, lakstydamas aplinkui,, mušė ir mušė — 
vilkas net dūsuoti nustojo. Ėjo meška į vidų — tokie pietūs teko 
ir meškai. Jautis paėmė mešką, prispaudė ragais prie sienos, avi
nas, lakstydamas aplinkui, kad ėmė jai duoti ragais, tai net plaukai 
dulkėjo. Užmušė ir mešką.
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Tada gyvuliai, tokiame kare nugalėję, visi linksmai gyveno. Ke
lias dienas ilsėjosi ir kalbėjosi... Gaidys linksmai giedojo:

— Kakariekū, kakariekū!
Nebegąsdino daugiau jų niekas. Žvėris nugalėję, gyvens jie ten 

ramiausiai.
Visi, ausis pastatę, lūpas ištempę, rankas susidėję, klausykite 

šios pasakaitės!

KATINĖLIS IR GAIDELIS

Buvo katinas ir gaidelis. Katinas patupdė gaidelį ant krosnies, 
padavė grūdų, vandens puodelį, sako:

— Nieko neleisk pirkion, nes aš eisiu karnauti! 
Pasiėmė kirvuką ir išėjo karnaut.
Paskui, kai gaidukas liko vienas, atėjo laputė ir sako:

— Gaideli, gaideli, 
atdaryk dureles, 
atšalau kojeles, 
ant to ledo stovėdama, 
baltai skaras velėdama.

Gaidukas sako:
— Aukštai tupiu. 
O laputė:

— Nuo krosnelės ant lentelės, 
nuo lentelės ant kulbelės, 
nuo kulbelės ant slenkstelio 
ir atidarysi.

Gaidukas taip ir padarė. Pradarė dureles — laputė kapt gai
duką, įsidėjo tarbukėn ir nešasi. O gaidelis šaukia:

— Katinėl, nabagei, 
mane laputė neša 
per žalią girelę, 
per stravų upelį, 
katinėli ū ū ū!
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Užgirdo katinėlis, lapukę pasivijo, apdraskė, gaiduką atėmė. 
Patupdė vėl ant krosnies ir liepė jau nieko plrkion neleisti, nes, 
sako, einu toli karnauti.

Bet kai tik katinėlis išėjo, lapė ir vėl atėjo. Ir vėl prašo:

— Gaideli, gaideli, 
atdaryk dureles, 
atšalau kojeles, 
ant to ledo stovėdama, 
baltai skaras velėdama.

Gaidukas vėl sako: 
.— Aukštai tupiu. 
O laputė:

— Nuo krosnelės ant lentelės, 
nuo lentelės ant kulbelės, 
nuo kulbelės ant slenkstelio 
ir atidaryk.

Lapė taip gražiai prašė, kad gaidelis ir vėl atidarė dureles. Kai 
atidarė, laputė vėl kapt gaiduką, įsidėjo tarbukėn ir nešasi. O gai
dukas šaukia:

— Ratinei, nabagėl, 
mane lapukė neša 
per žalią girelę, 
per stravų upelį, 
katinėl — ū ū ū !

Katinukas neužgirdo, nepasivijo, neatėmė gaiduko. Lapukė 
parsinešė gaiduką namo, prikalė prie girnų ir liepė malti rugius.

O katinukas parėjo iš miško kamavęs, nerado gaiduko, verkė, 
verkė. Pasiėmė kirvuką, smuiką ir nuėjo pas lapukę. Užkopė ant 
lapukės pirkios ir griežia:

— Tai lapukė mandra, 
tai lapukė graži, 
pati pbnkta su vaikeliais, 
o gaidelis šeštas, 
prie girnų prikaltas, 
kojelėm mina, 
saujele pila!
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Lapukė dukteriai sako:
— Bėk, dukrele, pažiūrėk,, kas ten taip gražiai griežia.
Kai tik lapukės duktė užėjo ant pirkios, tai katinukas jai pentim 

galvon, kriukiu tarbon — užmušė lapės dukterį. Ir vėl sau griežia:

— Tai lapukė mandra, 
tai lapukė graži, 
pati penkta su vaikeliais, 
o gaidelis šeštas, 
prie girnų prikaltas, 
kojelėm mina, 
saujele pila!

Lapukė vėl sako kitai dukteriai:
— Bėk pasižiūrėti, gal jau ji šoka, kad taip gražiai griežia. 
Katinukas vėl pentim galvon, kriukiu tarbon — užmušė ir šitą. 
Lapukė sako trečiai dukteriai:
— Bėk, pažiūrėk, kas ten griežia, gal jos jau ten šoka.
Katinukas vėl pentim galvon, kriukiu tarbon, ir trečią užmušė. 

Katinėlis taip išmušė visas lapės dukteris.

Tada pati lapukė sako:
— Eisiu pažiūrėti, kas ten taip gražiai griežia, gal dukterys šoka.
Kai tiktai lapukė ant pirkios, katinukas nuo pirkios, kapt už 

gaiduko ir parsinešė namo. Dureles užsidarė ir lapukės neįsileido.
O lapukė ir dabar verkia dukterų, kurias katinukas išmušė. Gi 

katinukas daugiau karnauti neina, užtat be vyžų vaikščioja.

SENUTĖ IR KATINUKAS

Gyveno senutė ir turėjo katinuką. Išėjo jie abudu vieną kartą 
vantų piauti. Pasilenkė senutė berželį, tik šiepti ir nukrito lapelis 
katinukui ant uodegytės. Katinukas pradėjo rėkti:

— Senučiui, senučiut, dangus griūva — bėgsiu!
— Nebėk, katinuk, negriūva.
Kitas lapelis vėl tiktai šlept! katinukui ant uodegytės. Katinu

kas vėl šaukia:
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— Senučiui, dangus griūva, bėgsiu!
Nu bėgti Nu bėgt!
Susitiko kiškį:
— Kiški-piški, bėkim, bėkim — dangus griūva!
— Kas gi tau sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs i
Nu bėgt! Nu bėgt!
Sutiko lapę:
— Lape-snape, bėkim, bėkim — dangus griūva!
— O kas tau, katinuk, sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt visi! Nu bėgt!
Susitiko vilką:
— Vilke-pilki, bėkim, bėkim — dangus griūva!
— O kas gi tau sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt visi! Nu bėgt!
Susitiko mešką:
— Meška-peška, bėkim, bėkim — dangus griūva!
— O kas gi tau sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt visi! Nu bėgt!
Subėgo miškan, rado tokią trobelę ir jon suėjo. Visi labai 

norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tartis, tartis ir susitarė pasiva
dinti sau briedį pietų. Sako:

— Dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuojau pulsime 
jį ir sudraskysime.

Lapė užlipo ant krosnies, katinukas užšoko ant kartelės, kiškelis 
palindo po šluota, vilkas įlindo į pakrosnį, o meška krosnin.

Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti ir briedžio kviesti. Ėmė 
lapė nušoko nuo krosnies ir, nuėjusi pas briedį, sako:

— Briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prisikepėm, prisi- 
taisėm.

Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnies. Atėjo ir briedis. Kai 
tik duris pravėrė, puolė ant jo visi, kaip buvo susitarę. Bet lapė 
iš greitumo, šokdama nuo krosnies, nusisuko sprandą, katinukas, 
nuo kartelės šokdamas, kojeles išsilaužė, kiškelis, iš po šluotos 
lįsdamas, akeles išsibadė, vilkas, lįsdamas iš pakrosnio, šonkaulius 
susilaužė, meška, lįsdama iš krosnies, nugarkaulį persilaužė. O brie
dis išliko gyvas ir parėjo namo.
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GAIDŽIUKAS IR VIŠTYTĖ

Gyveno senelis ir senutė. Senelis turėjo gaidžiuką, o bobutė 
vištytę. Vištytė ir gaidžiukas išėjo riešutauti. Įlipo gaidžiukas 
į lazdyną, o vištytė jį prašo:

— Mesk man, gaidžiuk, vieną riešutėlį!
Kaip metė ir išmušė vištytei dešinę akį.
Paskui vištytė vėl prašo:
— Mesk man kitą riešutėlį!
Metė ir kitą akį išmušė.
Parlekia vištytė namo rėkdama, kad gaidžiukas akis iškirto. 

Tuoj senelis už kačergos,, o senelė už pagaikščio. Gaidžiukas pareina 
su pilna tarba riešutų. Senelė ir senelis tuoj į gaidžiuką:

— Kam vištytei akį išmušei?
O gaidžiukas:
— Aš nekaltas, kam lazdynėlis palūžo!
Senelis tuoj į lazdynėlį:
— Lazdynėl, lazdynėl, ko tu palūžai?
— Kam mane ožkelė pagraužė!
Senelis į ožkelę:
— Ožkele, ožkele, kam tu lazdynėlį pagraužė!?
— Kodėl manęs piemenėliai neganė!
Senelis ant piemenėlių:
— Kodėl jūs ožkelės neganėt?
— Kad mums senutė bandelės nekepė!
— Senut, senut, kodėl tu bandelės nepakepei?
— Kad kiaulelė tešlą suėdė.
— Kiaule, kiaule, kodėl tu tešlą suėdei?
— Kad vilkelis mano paršelį papiovė!
— Vilke, vilke, kam tu kiaulės paršelį papiovei?
— Kad mano gerklė nei kuolu neužkemšama, nei raktu neuž

rakinama.
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ZUIKIO TEISMAS SU VILKU

Eina kartą zuikis iš vakaronių ir rėkia:
— Ūū, neatitinku namų!
— Oi tur kipšai, kūmai, kaip tu mane išgąsdinai! — sako vil

kas, sėdėdamas už laužo, — dabar aš tave vis tiek suėsiu.
— Oį, neėsk, kūmuti, neėsk, aš buvau girtas ir nežinojau, ką 

darau, — ėmė prašytis zuikis.
— Na, tai gerai, neėsiu, bet ateik rytoj pats trečias į teismą.
Zuikutis ieškojo, ieškojo liudininkų ir negalėjo rasti. Paga

liau nubėgo į daržą kopūstų pagraužti ir pamatė katiną. Zuikutis 
ėmė prašyti katiną, kad jis būtų jam liudininku. Katinas sutiko. 
Eina zuikutis su savo liudininku ir sutinka gaidį. Zuikutis ėmė 
prašyti gaidį, kad jis būtų jam liudininku. Gaidys sutiko. Eina zui
kutis su katinu ir gaidžiu toliau ir randa prie pat girios ožį, žolę 
ėdantį.

— Kur tu, kiškeli, bėgi? — klausia ožys.
— Nagi, turiu su vilku bylą, tai pasiieškojau liudininkų ir dabar 

einu į teismą.
— Priimk ir mane liudininku, — sako ožys.
— Gerai, — atsakė kiškelis ir priėmė ožį liudininku.
Ir eina visi. Vilkas su meška laukia nesulaukia ateinant zuikio 

su liudininkais. Vilkas liepė meškai įlipti į medį ir pažiūrėti, ar 
neateina. Meška įlipo į medį ir sako:

— Ana, ateina su dalgiais, su kirviais, su peiliais, o paskui 
save šatras tempia, jie mus užmuš. Geriau aš visai iš medžio ne
lipsiu.

— O kur man dėtis? — sako vilkas.
— Ogi lįsk po šituo laužu ir sėdėk, kol nueis.
Palindo vilkas po laužu ir guli. Atėjo zuikis, katinas, gaidys ir 

ožys į teismą ir žiūri, kad niekur nieko nematyti. Katinas sako:
— Kur nors rasim, kur nors rasim!
Gaidys gieda:
— Nepasiduosim, nepasiduosim!
Ožys mikena:
— Čia buvo, čia nėra, čia buvo, čia nėra.
Katinas žiūri, — kas ten po laužu kruta. Jis pamanė, kad pelė, 

ir neiškentęs capt už vilko uodegos. Vilkas iš to išgąsčio kaip 
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šoks su laužu per girią bėgti. Gaidys išsigandęs pasikėlė ant sparnų 
ir užlėkė ant to medžio, kur tupėjo meška. Meška gi, manydama, 
jog jau ateina jos užmušti, kad šoks iš medžio, ėmė ir užsimušė.

Zuikis, pamatęs, jog vilko nėra, o meška užsimušusi, sako: 
— Kaip nebuvo to teismo, taip jo ir nėra.
Ir zuikis su liudininkais grįžo atgal namo.

ARKLYS, EŽYS IR LIŪTAS

Seniau Lietuvoje gyveno liūtas, kurį visi Lietuvos gyvuliai ir 
žvėrys karaliumi laikė.

Kartą vienas ūkininkas nuvedė miškan pasenusį arklį ir paleido. 
Arklys graužė medžius. Bėgo pro šalį liūtas. Arklys liūtui kaip 
karaliui neparodė jokios pagarbos. Liūtas supyko ir sako arkliui:

— Ar tu nepažįsti savo karaliaus? Žiūrėk, koks aš stiprus!
Paėmė liūtas ledo gabalą ir taip suspaudė, kad net vanduo 

varvėjo.
Arklys juokėsi:
— Ei, brolau, koks tavo stiprumas! Ledas ir pats sutirpsta, ne

spaudžiamas. Tu išskelk iš akmens ugnį, tai būsi stipruolis, tai 
būsi karalius.

Arklys spyrė akmenį, ir iš akmens iššoko ugnis. Liūtas nustebo, 
kad arklys toks stiprus. Liūtas spyrė — akmuo nuriedėjo, bet ugnis 
nepasirodė.

Susigėdo liūtas, kad karalius yra silpnesnis už tarną, nudūlino 
tolyn. O arklys tik juokiasi iš to karaliaus.

Liūtas bėgo tolyn ir susitiko ežį. Ežys jo visai nepažino. Liūtas 
supyko ir sako:

— Kaip taip drįsti manęs nepasveikinti? Aš tave tuoj aus su
traiškysiu.

Ežys nusijuokė:
— Tiesa, tu esi stipresnis už mane, bet aš esu greitesnis. Jei 

tu esi stiprumo, tai aš esu greitumo karalius. Abudu vienodi ka
raliai. Už ką gi aš turiu tave sveikinti ir gerbti?

Liūtas įniršo:
— Eikim lenktynių, jei tu esi greitumo karalius. Manęs nieks 

pralenkti negali! Po lenktynių gyvas neliksi!
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Susitarė liūtas su ežiu bėgti devynis kilometrus. Kas pirma 
nubėgs, tas bus karalius. Liūtas kaip karalius atsistojo priekyje, 
o ežys už jo. Liūtas sujudo bėgti, o ežys Įkibo jo stimburin. Liūtas 
bėgo ir nešėsi ežį su savim. Liūtas nubėgo tuos devynis kilometrus, 
užduso, nuvargo, skubiai apsisuko. Besisukdamas nusviedė ežį už
pakalin. Liūtas ieško, kur ežys. O tas, nusviestas užpakalyj, juo
kiasi:

— Aš už tave pirmiau ir toliau nubėgau!
Liūtas susigėdęs sako:
— Aš tik juokiausi, lenktynių nėjau. Kad būčiau norėjęs, būčiau 

tave pralenkęs. Karalium gali manęs nelaikyti, nes aš iš Lietuvos 
iškeliauju Į šiltus kraštus. Ten man tėvas mirdamas daug turtų 
paliko. Iškeliauju, lik sveikas!

Paraudęs iš gėdos, liūtas bėgo. Pyko, kad už jį stipresnis arklys, 
o greitesnis ežys.

Sutiko liūtą vilkas ir atsiklaupė prieš jį. Liūtas jam sako:
— Ne aš Lietuvos gyvulių ir žvėrių karalius. Lietuvos gyvulių 

karalius yra arklys — jis yra stipriausias; karaliaus padėjėjas yra 
ežys, jis yra greičiausias. Atiduok pagarbą arkliui ir ežiui.

Liūtas išbėgo iš Lietuvos ir daugiau nebegrįžo: nugalėjo jį ark
lys ir ežys.

VILKAS IR LAPĖ

Vilkas ir lapė drauge bėgo pro žabangas. Žabangose buvo žąsis 
pakabinta. Abudu buvo seniai ėdusiu ir labai išalkusiu, bet lapė 
nė žiūrėti nežiūrėjo į žąsį.

— Kodėl tu, kūmute, nelipi? Antai žąsis pakabinta! — klausia 
vilkas.

— Man šiandien trečiadienis, su mėsa nevalgau, — atsakė lapė.
Vilkas atsiminė trečiadienio neužlaikąs, — jis ėda mėsą, kada 

gaudamas, — ir įsilipo į žabangas, bet, žąsies nepasiekęs, vitimst! 
ir pasikorė. Dabar lapė drąsiai prilipo prie žąsies ir skaniai ją 
sutriuškino.

Juk tau, kūmute, šiandien trečiadienis, — tarė leizgyvis 
vilkas.

— Tam trečiadienis, kuris kojomis žemės nepasiekia, — atsa
kė lapė.
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ŠUO IR DIEVAS

Kartą per sodžių ėjo dievas, ir šuo šoko ant jo loti. Dievas tarė:
— Kam gi tu ant manęs loji? Aš gi tave sutvėriau!
Šuo atsakė:
— Matyti, jog neturėjai darbo, kad mane sutvėrei! Daug geriau 

būtų, kad tu manęs nebūtumei sutvėręs, nereikėtų man kęsti ir 
šaltj, ir lietų!

VĖŽYS IR VARNA

Kartą varna, paežerėje besivalkiodama, pasigavo vėžį. Vėžys 
pamatė, kad nebekaip bus, ir pradėjo varną girti:

— Kokios gražios tamstos, varnele, plunksnelės, už visų gra
žiausios!

Varna tyli, nieko nesako, o vėžiokas toliau giria:
— Gal tamstos gražus ir balselis?
Varna alpsta giriama, bet nieko nesako. Pagaliau vėžiokas 

dar giria:
— Jau tikrai tamstai reikia būti visų paukščių karaliene!
Varna tik:
— Niaugi, niaugi!
Vėžiokas šliopt! vandenin ir nuplaukė, o varna liko išsižiojusi.

EŽYS IR PONAS

Važiuoja ponas keliu. Šalia bėga ežys. Bebėgdamas rado ska
tiką ir gieda:

— Aš radau skatiką, aš radau skatiką!
Ponui nusibodo klausyti ežio, ir liepė tarnui atimti iš jo tą 

skatiką. Tarnas ir atėmė. Tada ežys vėl gieda:
— Neturėlis atėmė, neturėlis atėmė...
Ponas tarnui sako:
— Mesk tu jam Į akis tą skatiką!
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Tamas numetė. Ežys vėl dainuoja:
— Pabijojęs atidavė, pabijojęs atidavė...
Ponas labai supyko, liepė tarnui permesti ežį per tvorą. Tarnas 

tuoj nuėjo ir permetė.
Ežys, už tvoros bėgdamas, loja:
— Kaip kazokas peršokau, kaip kazokas peršokau...
Ponas liepė šunimis užpiudyti. Tarnas užpiudė. Ežys susirietė 

į kamuolį, ir šunys nieko negali padaryti.
Taip ežys ir liko šunų apipultas, o ponas nuvažiavo toliau.

KAIP PAUKŠČIAI ATSIKRATĖ SAVO 
SKRIAUDĖJO

Seniau buvo labai didelis ir baisus paukštis Skukas. Jis gaudy
davo ir rydavo paukščius. Pagaliau jis išgaudė viso pasaulio paukš
čius, beliko nedidelis pulkelis. Likusieji paukščiai, bijodami, kad 
ir jiems netektų žūti Skuko nasruose, susirinko visi į krūvą. Jie 
susitarė pasislėpti didelėje tankynėje, kur Skukas negalėjo nė 
snapo įkišti.

Skukas skraidė aplinkui tą tankynę, tykodamas nutverti kurį 
paukštį, kad tik išlįs. Bet nė vienas paukštis neišlėkė, ir Skukas 
nieko nebegalėjo jiems padaryti.

Jau kiek laiko Skukas nebesirodė, bet paukščiai vis nedrįsdavo 
išeiti iš tankynės, kad jis nebūtų kur nors pasislėpęs. Taip paukš
čiai išbuvo ilgą laiką; nė vienas pirmas nenorėjo eiti žiūrėti, kur 
Skukas pasidėjo.

Drąsiausia pasirodė gegutė. Ji tarė:
— Gerai, aš eisiu žiūrėti Skuko, tik jūs išperėkite ir užauginkite 

mano vaikus, jei aš pražūčiau Skuko naguose.
Visi paukščiai sutiko, ir gegutė išskrido. Ji rado Skuką gulintį 

nebegyvą išdvėsusį baloje. Gegutė iš džiaugsmo užskrido ant jo 
ir atsitūpusi ėmė linksmai šaukti:

— Skukas, skukas, skukas! Kukū, kukū, kukū!
Visi paukščiai išskrido iš tankynės ir buvo laisvi. Nuo to laiko 

gegutė nebeperi savo vaikų, jai išperi kiti paukščiai, į kurių lizdą 
ji padeda kiaušinį. O gegutė, atsiminusi tą linksmybę, kasmet pava
sarį kukuoja.
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KODĖL VOLUNGĖ IR LINGĖ 
PRAŠO LIETAUS

Kada kitą kartą visi paukščiai ir paukšteliai upes ir upelius 
kasę, tai volungė tingėjusi, nėjusi kasti. Užtat dabar volungei ir 
nebegalima gerti iš upės ar upelio — ji tiktai nuo medžių lapų rasą 
geria. Dėl to ji prieš lietų vis rėkauja:

— Duok, dieve, lietaus! Duok, dieve, lietaus!
Kiti sako, kad lingė nėjusi upių kasti, tai ji dabar tik nuo 

akmens prilytą vandenį tegerianti ir prieš lietų klykaujanti:
— Lyk, lyk, lyk, lyk!

KODĖL KURMIS KELIU 
NEVAIKŠTO

Žvėrys buvo susitarę tiesti kelius. Bet kurmis,, tingėdamas 
dirbti, sakė:

— Man kelio nereikia, aš visada po žeme vaikščioju.
Užtat dabar, kai kurmis užeina ant kelio, kelias kietas, į žemę 

įlisti negali, dėl kojų trumpumo atvirsta aukštielninkas ir padvesia.

KATINAS IR ŽVIRBLIS

Atlėkė žvirblis ant mėšlyno. Atėjo katinas, žvirblį sugriebė ir 
nešis jį suėsti. Bet žvirblis sako katinui:

— Nė vienas ponas nepusryčiauja, burnos nesiprausęs.
Tada katinas žvirblelį pasideda ant žemės ir pradeda koja savo 

burną prausti; žvirblis ėmė ir nuskrido. Katinas labai supyko ir 
sako, kad kol jis gyvas bus, tai pirma pusryčiaus, o paskui bumą 
praus. Taip ir daro iki šios dienos.
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KIŠKIO LŪPOS

Vieną kartą kiškis ėjo girdytis ir susitiko genį. Genys jį 

klausia:
— Kodėl tu, kūmai, toks nuliūdęs? Kur eini?

Kiškis sako:
— Kur aš nebūsiu nuliūdęs: manęs niekas nesibijo, o aš turiu 

visų bijotis. Einu ir prisigirdysiu!
Genys sako:
— Nebūk kvailas!.. Jei taip nori, kad tavęs bijotųsi, nueik 

krūman ir, kai pamatysi atvarant pievon aveles, šok iš krūmo: 
avelės tavęs ir išsigąs.

Kiškis paklausė genio. Nuėjo krūman ir atsitūpė. Pamatęs ave
les, kaip šoko iš krūmo, avelės išsigando ir nubėgo tolyn. Apsi
džiaugė kiškelis ir pradėjo juoktis. Juokėsi, juokėsi, net jam lūpe
lės perplyšo.

VILKO BAJORYSTĖS 

DOKUMENTAI

Vilkas gyrėsi, jog jisai kilęs iš bajorų, o šuo jį vis vadino 
chamu. Kartą vilkas atnešė savo dokumentus, kad jis nėra cha
mas, ir liepė šuniui juos perskaityti.

Šuo, būdamas nemokytas, nunešė tuos popierius katinui. Ka
tinas tuo metu neturėjo laiko skaityti ir padėjo dokumentus ant 
krosnies. Tie dokumentai buvo riebaluoti, ir pelės, juos suradusios, 
sudraskė.

Vilkas, atėjęs pas šunį, liepė grąžinti dokumentus. Šuo nuėjo 
pas katiną. Katinas užlipo ant krosnies — kaip tik rado peles do
kumentus bedraskant. Katinas puolė peles, šuo — katiną, o vilkas, 
sutikęs šunį, vis liepia jam atiduoti dokumentus.

Dar ir šiandien jie visi nesutaria.
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KAIP KARVELIS MOKĖSI SUKTI LIZDĄ

Kitą kartą karvelis pasiprašęs pas save strazdą, kad šis išmo
kytų jį lizdą pasitaisyti. Strazdas atlėkęs pas karvelį ir pradėjęs 
lizdą taisyti. Padėjus jam kelis šapus, karvelis tuoj užlėkęs ant to 
savo lizdo ir ėmęs sukiotis sakydamas:

— Moku, moku, moku.
Strazdas supykęs ir pasakęs:
— Kad tu moki, tai kam manęs beprašai? — ir nulėkęs sau.
Tai karvelis daugiau ir nebežinąs, kaip lizdą betaisyti. Moka 

sunešti tiktai tiek, kiek matė strazdo padėta — pirmuosius šapus. 
Tiek tai to viso karvelio lizdo.

KODĖL VILKAS NEPASISTATO NAMŲ

— A-ūūū — neturiu namų, kai sulauksiu vasaros, statysiu nors 
iš samanų, — sako, žiemos šalčių sulaukęs, vilkas.

Sulaukęs gi vasaros, tingi statytis ir sako:
— Prabuvau žiemą, prabusiu ir vasarą, apsieisiu ir be namų.

VILKAS — TINGINYS

Kartą žmogus davė vilkui duonos. Vilkas sako:
— Betgi gardi! Kaip ją padirbti?
— Reikia žemę išarti...
— Ar tada jau galima valgyti?
— Dar ne. Reikia išakėti.
— O tada ar jau galima?
— Dar ne. Reikia patręšti, pasėti, reikia palaukti, kol užaugs, 

reikia nuplauti, reikia išdžiovinti, iškulti, reikia į malūną nuvežti, 
sumalti, paskui iškepti, — tada tai jau galima valgyti.

— Oi, kaip daug reikia laukti ir dirbti! Gardi tai gardi, bet 
buvau be duonos ir vėl būsiu.
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KAIP BAUDŽIAUNINKAS IŠMOKĖ MEŠKĄ 
SMUIKU GROTI

Senovėje, kai buvo baudžiava, pas vieną poną rūsyj buvo 
meška. Jei kuris žmogus ponui prasikalsdavo, tai tą žmogų įmesda
vo į rūsį, ir meška suėsdavo. Vienas gudruolis prasikalto ponui, tai 
ponas liepė jį įmesti į rūsį, kad meška suėstų. Tas žmogus turėjo 
smuiką, kaltą ir skustuvą. Visa tai pasiėmė, įėjo rūsin, atsistojo 
kampe ir pradėjo groti.

Meška klausėsi, paskui prašo jį:
— Išmokyk ir mane groti!
Žmogus sako:
— Kad tavo pirštai stori.
Tada meška sako:
— Ar negalima mano pirštų paploninti?
— Galiu paploninti, — sutiko tas muzikantas.
Tada žmogus kaltu įskėlė stulpą ir liepė meškai savo pirštus 

kišti į skylę. Kai meška naguotus pirštus plyšin įspraudė, tai žmo
gus greitai kaltą ištraukė, ir meškos letena liko įsprausta — negali 
ištraukti. Po to žmogus skustuvu nuskuto meškai didelį lopinį nuga
roje ir per tą vietą ėmė mušti lazda. Mušė, mušė tol, kol meška 
jam prižadėjo daugiau žmonių neėsti, o tik avietes uogauti ir bičių 
medų ragauti.

LAPĖS ROGUTĖS

Vijo diedas vadeles, boba kepė bandeles. Diedas sako bobai: 
— Boba, boba, padėk bandelę ant priekrosnio, tegul ataušta! 
Boba nepadėjo. Diedas vėl:
— Boba, boba, padėk bandelę ant lango, tegul ataušta!
Boba nepadėjo.
— Boba, boba, padėk bandelę ant slenksčio, tegul ataušta!
Boba padėjo. Bandelė kaip šoks bėgti, kaip šoks ristis. Boba 

už kačergos, diedas už vadelių, vijo, vijo, nepavijo. Bandelė rita
si, ritasi, sutinka velėtoją. Sako jai:
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— Vijo diedas, vijo boba, 
Vyk ir tu, velėtojėle!

Velėtoje su kultuve pliaukšt! — vijo, vijo, nepavijo. Sutiko 
bandelė ekėtoją, sako:

— Vijo diedas, vijo boba, 
Vijo velėtojėlė, 
Vyk ir tu, akėtojėli!

Timpt, timpt! ir akėtojas vijo, vijo, nepavijo. Sutiko bandelė 
vežėją ir sako:

— Vijo diedas, vijo boba, 
Vijo velėtoja, vijo ekėtojes, 
Vyk ir tu!

Šmeukšt, šmeukšt! vijo vežėjes, bet nepevijo. Bandelė sutiko 
lepę, pekelėje tupinčią, ir seko jei:

— Vijo diedes, vijo bobe, 
Vijo velėtoje, vijo ekėtojes, 
Vijo vežėjes, bet nepevijo, 
Vyk ir tu, lepute!

Lepė kleusie:
— Ką sekei? Viene eusyte neprigirdžiu, viene ekyte neprima

tau, eikš erčieu!
Kei priėjo, lepė keip šoks! Sugevo bendelę, išgreužė minkš

timą, vėl sulipdė ir nuėjo tolieu.
Piemenys gene bendą. Lepė jiems ir seko:
— Ar nemeinysit bendelės į evinuką?
Piemenys seko:
— Meinysim!
Ir išmeinė evinuką į bendelę. Lepė nuėjo mišken ir seko:

— Kreives medis pevežėlėms, 
Tiesus medis užkulėliems!

Ir pesiderė rogės. Tede lepė pesikinkė evinuką ir seko:

— Šmeukšt, plieukšt, išmeinieu 
Avinuką į bendelę!

Ir vežiuoje, vežiuoje, žiūri — eteine vilkes. Vilkes ir seko: 
— Lepute, kūmute, pevėžėk mene!
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— Kad tu man rogeles sulaužysi!
— Ne, nesulaužysiu, pavėžėk nors vieną kojytę!
— Dėk, — sako lapė.
Vilkas, padėjęs vieną koją, prašo vėl:
— Pavėžėk ir kitą!
— Kad tu man roges sulaužysi!
— Ne, nesulaužysiu.
— Dėk!
Įkėlęs kitą koją, prašo pavėžėti ir trečią. Kai lapė sutiko, vil

kas prašo pavėžėti ir ketvirtą. Atsisėdo vilkas j rogeles ir važiuo
ja. Bevažiuodami susitiko mešką. Meška ir sako:

— Lapute, puikute, geroji kūmute, pavėžėk ir mane!
— Kad mano rogeles sulaužysi!
— Nesulaužysiu, pavėžėk nors vieną kojytę!
— Dėk, — sako lapė.
Kai Įkėlė vieną koją, prašo pavėžėti ir kitą.
— Kad mano rogeles sulaužysi!
— Ne, nesulaužysiu!
— Dėk.
Paskui meška Įsiprašė ir trečią koją. Pagalios:
— Pavėžėk mane visą, — prašo meška.
— Kad mano rogeles sulaužysi!
— Nesulaužysiu.
— Sėsk! — sako lapė.
Nespėjo meška dar gerai susirangyti, tik triokšt rogelės ir su

lūžo. Dabar lapė ir sako vilkui:
— Eik, padaryk man rogeles!
Vilkas nuėjo Į mišką ir sako:

— Tiesus medis pavažėlėms, 
Kreivas užkulėliams!

Bet rogelės nepasidarė.
Atėjo vilkas pas lapę ir sako:
— Kad nepasidaro!
Tada lapė prašo:
— Pažiūrėk mano avinuką!
O pati nuėjo į mišką ir sako:

— Kreivas medis pavažėlėms, 
Tiesus medis užkulėliams!
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Ir pasidarė rogelės.
O vilkas tuo laiku paplovė avinuką, išėdė jo vidurius, prikimšo 

samanų ir nuėjo. Lapė gi atsivarė rogeles, žiūri — nėra nei vilko, 
nei meškos. Pasikinkė avinuką ir sako:

— Trakšt, kabarakšt, 
į rogeles pakinkytas, 
piemenėlių išmainytas!

Bet avinukas nėjo. Lapė pažiūrėjo, kad jis samanų prikimštos.



STEBUKLINES PASAKOS IR PADAVIMAI

DEVYNI BROLIAI, JŲ SESUO IR SLIBINAS 
DEVYNGALVIS

Buvo devyni broliai ir dešimta sesuo. Visi broliai išjojo į karą, 
o sesuo liko pas vieną raganą. Toji ragana žinojo girioje slibiną 
su devyniomis galvomis. Dėl to ji varu išvarė tą seserį lyg brolių 
kare ieškoti. Bene jai rūpėjo karas ar kas kitas: ji tiktai siuntė 
seserį, kad devyngalvis slibinas ją pagautų ir prarytų. Išsiuntusi 
brolių seserį pirma į tą girią, ragana pati ėjo paskui, norėdama 
sužinoti, kas jai atsitiks.

Užpuolus devyngalviui, mergina įlipo į girinę obelį. Devyn
galvis ėmė obelį graužti. Graužia viena galva, graužia antra; toji 
pailsta — ima graužti trečia ir taip toliau graužia visomis devy
niomis galvomis.

Ateina meška:
— Padėk dievas, devyngalvi, ką tu čia veiki?
— Kepsnys obelyje sėdi, tai obelį graužiu, kad pagraužčiau, 

kad paėsčiau.
— Pasilsėk, aš už tave pagraužėsiu.
Devyngalvis atsigulė ant žemės, ilsisi. O meška aplinkui obelį 

bėga ir bėgdama gieda:

— Užrietu, rietu, obelėle, 
dvejų trejų tiek!

O gegutė kukuoja:

— Kukū, devyni broliai, 
Kukū, jokite greičiau, 
Kukū, jūsų seselė, 
Kukū, žalioje girelėj, 
Kukū, obelėlėj.
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Kukū, devyngalvis graužia, 
Kukū, jau tuoj pergrauš, 
Kukū, jau tik ik siūlelio, 
Kukū, jau tik ik šilkelio!

O toji ragana baido:
— A šivi, šivi, ką tu čia giedi?!
Taip meška bėga aplinkui obelį, gegutė kukuoja, o ragana baido 

gegutę.
Devyngalvis guli, ant žemės visas devynias galvas pasidėjęs* 

ir girdi, kad žemė dreba.
Sako:

— Kas čia trinka, kas čia bilda 
po karaliaus žemę?

O gegužėlė, ant žemės tupėdama, šitaip užgieda:

— Tegul trinka, tegul bilda, 
Mažu atjoja sesės broliai!

Tuomet pakėlė devyngalvis nuo žemės vieną savo galvą — žiūri, 
kad toji obelis, kurią jisai graužia, užaugus tris sykius tokio sto
rumo, kaip pirmiau buvo. Nuvijo mešką, vėl graužia.

Atbėga lapė:
— Padėk dievas, devyngalvi, ką tu čia dirbi?
Tas vėl atsako:
— Kepsnys obelyj sėdi, graužiu, kad pagraužčiau, kad pa- 

ėsčiau.
Lapė sako:
— Prigulk gi tu, devyngalvi, aš už tave pagraužėsiu! 
Bet tas atsako:
— Gal ir tu nori man taip padaryti, kaip padarė meška?
— Ne, aš to nepadarysiu!
Devyngalvis vėl atsigulė, o lapė bėgdama gieda:

— Užrietu rietu, obelėle, 
dvejų trejų tiek!

Ir vėl gegutė pradeda kukuoti:

— Kukū, devyni broliai, 
Kukū, jokite greičiau, 
Kukū, jūsų seselė,
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Kukū, žalioj girelėj, 
Kukū, obelėlėj.
Kukū, devyngalvis graužia,
Kukū, jau tuoj pergrauš, 
Kukū, jau tik ik siūlelio, 
Kukū, jau tik ik šilkelio!

Ta ragana vėl baido gegutę:
— A šivi, šivi, ką tu čia giedi?!
Ir vėl devyngalvis sako:

— Kas čia trinka, kas čia bilda 
po karaliaus žemę?

O broliai jau visai netoli. Gegužė dar užkukavo:

— Tegul trinka, tegul bilda, 
Mažu atjoja sesės broliai!

Tuomet prie obelies pasirodė visi devyni broliai karžygiai su 
kardais, su šarvais, — nukirto tam devyngalviui visas devynias 
galvas ir savo seserį iškėlė iš obelies. O raganą, pririšę prie me
džio, sudegino.

DVYLIKA BROLIŲ, JUODVARNIAIS 
LAKSČIUSIŲ

Vieno pono mirusi pati ir palikusi dvylika sūnų ir dar vieną 
dukrelę. Po kiek laiko tėvas pamilęs kitą merginą, raganą. Ta sa
kanti:

— Duktė tegul bus, bet savo sūnus visus sudegink ir, supylęs 
jų pelenus į popierius, atsiųski man, tai tada aš už tavęs tekėsiu.

Tėvas mąstęs šiaip, mąstęs taip, nebežinąs, ką čia bedaryti, ir 
pasisakęs vienam savo tarnui.

Tas jam sakąs:
— Gi ko čia, pone, taip rūpiniesi? Juk tamstos dvare yra dide

lių šunų: dvylika jų sudeginsi, pelenus supilstys! į popierius, už
dėsi antspaudus ir nusiusi jai, — bene ji supras. O po vestuvių, 
kad ir ras brolius, nebe ką jiems padarys.
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Ponas taip ir padaręs: sudeginęs dvylika šunų, jų pelenus su
pylęs į popierius, prispaudęs ant tų popierių antspaudus ir nusiun
tęs raganai. Ta apžiūrėjusi visus popierėlius, apuosčiusi ir suti
kusi tekėti už jo.

Po vestuvių, parvažiavus į dvarą, ragana uostanti — šniukšt, 
š niūks t! Pagaliau sakanti:

— Kas čia smirda?! Kad visi tie, kurie čia yra nereikalingi, 
juodvarniais išlėktų!

O jos posūnių būta tuokart rūsy j po vyro rūmais. Tuoj visi 
vienas paskui kitą strykt! ant lango — ir lekia, ir lekia, ir iš
lėkę sau.

Toliau gyvenąs rūmuose tik ponas su savo ragana. Prie jų au
gusi dukterėlė, kuriai ilgai niekas nieko nepasakęs apie brolius: 
mat, tas ponas buvęs užgynęs, kad iš jo dvariškių niekas nepasa
kytų mergaitei, jog ji turėjo brolių ir kad jų pamotė, ragana, taip 
juos išvaikė.

Vieną kartą, kai mergaitė buvo jau dvylikos metų, dvariškiai 
ėmę šnekėtis:

— Argi ta viena dukterėlė tebuvo mirusios ponios?
Tada vienas jų sakąs:
— Ką čia bešnekėti! Būva dvylika sūnų, bet, kai ponas vedė 

raganą, tai ji visus vaikus pagadino, ir išlėkė jie juodvarniais!
Mergelė išgirdusi dvariškių kalbą ir ėmusi taisytis eiti savo 

brolių ieškoti. Pasisiūdinusi dvylika marškinių, dvylika kelnių, 
dvylika paklodžių, užvalksčiusi dvylika priegalvių ir išėjusi, susi
rišusi visus tuos daiktus ryšelyje.

Ėjusi, ėjusi per laukus, per miškus, niekur nieko neužeinanti. 
Ką sutinkanti, klausianti, niekas niekur jai apie brolius, juodvar
niais lakstančius, nieko nepasakąs.

Beeidama per didelę girią, užėjusi atsiskyrėlį. Pas jį įėjusi, 
klausianti, ar jis nežino, ar nėra matęs kur jos brolių, juodvar
niais lakstančių. Atsiskyrėlis jai sakąs:

— Aš nesu matęs, bet aš valdau visus debesis. Pernakvok čia 
pas mane, o aš rytoj susišauksiu visus debesis — jie, jei bus, tai 
bus matę.

Ryto metą tas atsiskyrėlis ir sušaukęs debesis. Debesys kai su
gulę apie jo trobelę, taip tamsu buvę, kaip kad juoda naktis būtų. 
Išėjęs atsiskyrėlis laukan, klausius tuos debesis:

— Ar nesat kur matę dvylikos brolių, juodvarniais lakiojančių? 
Visi atsakę, kad niekur nė vienas nesąs matęs.
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Debesys išsiskirstę, nuslankioję kiekvienas sau. O atsiskyrėlis 
mergaitei sakąs:

— Gal jau jų nebėra nė pasaulyje... bet gal dar kur ir yra. 
Kai šiandien eisi per girią, tai vakarop rasi mano brolį, taip pat 
atsiskyrėlį. Jis valdo visus vėjus, tai jis juos paklaus, ar tie nebus 
kur užputę, ar nepasakys.

Mergelė ir išėjusi. Einanti, einanti per tą girią, apie vakarą 
ir priėjusi kitą atsiskyrėlį. Įėjus ir pas tą pasiklausti savo bro
lių, juodvarniais lakstančių, ar jis nežinotų, kur jie yra. Ir tas 
sakąs:

— Aš nieko nežinau. Bet čia pernakvok pas mane, aš rytoj ry
tą susišauksiu visus vėjus, tai jie, jei bus, tai bus kur užėję ir 
tau pasakys.

Ryto metą atsiskyrėlis susišaukęs visus vėjus. Tie supūtę, su- 
ūžę, sušniokštę. Atsiskyrėlis visus vėjus išklausinėjęs, visi atsakę, 
kad nei vienas nežinąs, nei vienas niekur neužėjęs, nei vienas nie
kur nematęs. Atsiskyrėlis jai sakąs:

— Gal nebėr jų nei pasaulyje, kad nei vienas vėjas niekur nėra 
užpūtęs, apėjęs... Bet vilties nenustok: kai šiandien eisi per šią 
mūsų girią, apie vakarą atrasi trečią mūsų brolį, kuris valdo visus 
paukščius; jei yra kur tavo broliai, tai gal koks paukštis bus juos 
apėjęs.

Ši išėjusi.
Vėl ėjusi per visą dieną ir vakarop priėjusi trečiąjį atsiskyrėlį. 

Šis vėl jai taip pasakęs:
— Pergulėk pas mane per naktį; aš rytoj sušauksiu visus 

paukščius, tai jie, jei bus kur apėję tavo brolius, tau pasakys.
Ryto metą tas atsiskyrėlis ir sušaukęs visus paukščius. Tai kad 

prilėkę didelių, mažų, visokių!.. Atsiskyrėlis išėjęs ir visus klausi
nėj ęs. Tie visi atsakę: nei vienas niekur nematęs, nei vienas nieko 
nežinąs, ir gana. Atsiskyrėlis pulkų pulkus atleidęs, ir visi išsi
skirstę.

Pagaliau, kur buvęs, kur nebuvęs, šlubas erelis atlėkęs. Atsisky
rėlis ant jo sušukęs:

— Kodėl tu nesiskubinai, ko gaišai?
Erelis atsakęs:
— Mačiau ir žinau: jie per dieną juodvarniais lakioja, o naktį 

žmonėmis viename kalne gyvena.
Atsiskyrėlis davęs mergelei dvylika tokių smaigtelių ir įsa

kęs, kad, kai lipsianti į tą kalną, tai kad vis įsismeigusi ant jų užsi
stotų, o paskui vėl iš apačios trauktų ir į viršų smeigtų.
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— Tiktai, — sako, — saugokis, kad nė vienas smaigtelis tau 
iš rankų neiškristų: jei nors vienas iškris, tai ir nebegalėsi ant 
kalno užlipti.

O ereliui prisakė:
— Tu žiūrėk, — sako, — kad ji nenukristų ir neužsimuštų!
Ir išėjusi mergelė su tuo ereliu, paplasta lekiančiu, ir nuėjusiu 

abudu prie to kalno. O kalnas buvęs taip aukštas, net už debesis 
aukštesnis!

Ir ėmusi mergaitė tuoj į tą kalną smaigtelius kaišioti ir lipti 
aukštyn. Kiek ji ten smaigius, smaigius, kaišiojus, kaišiojus, gal 
kokį pusvarstį nusmaigius, ir būtų užlipusi, tik vienas smaigtelis 
ir iškritęs... Ši, bežiūrėdama į tą krintantį smaigtelį, ėmusi ir pati 
kristi. Bet erelis, betupėdamas pakalnėje, pamatęs ją bekrintančią, 
tuoj pakilęs nuo žemės, pakapt! sveikąja koja jai už ryšelio, tuoj 
vis aukštyn, aukštyn, aukštyn ir užnešęs labai aukštai, ten kur už 
debesų. Prinešęs prie didelio urvo, paleidęs ir sakąs:

— Štai tas urvas, į kurį jie vakare parlėkę sulenda, tai tu čia 
įėjusi rasi jų dvylika lovų; lovas apdangstyk paklodėmis ir visus 
priegalvius apvalkstyk užvalkčiais, o marškinius, kelnes padėk 
kiekvienam ant lovos. Rasi prie kiekvienos lovos po staliuką ir 
ant staliukų rasi padėta duonos po kepalėlį; nuo tų kepalėlių ga
lėsi po riekelę atsiriekusi suvalgyti. Pas duris rasi mažiausiojo 
brolio lovelę, tai, po tąja pasilindusi, galėsi pati pernakvoti.

Erelis, jai viską pasakęs, nulėkęs sau, o ji ir įlindusi į tą urvą. 
Tenai radusi viską taip, kaip jai tas erelis buvo išpasakojęs. Ap
taisiusi lovas, paklodėmis apdangsčiusi, užvalkčiais priegalvius ap- 
valksčiusi, kelnes ir marškinius kiekvienam ant lovos sudėsčiusi, 
nuo kiekvieno kepalėlio po riekelę atsiriekdama, pavalgiusi, pasi
lindusi po mažojo brolio lova ir atsigulusi. Šit, atėjus vakarui, tuoj 
ir išgirdusi: juodvarniai sukranksėjo, nusileido ir suėjo žmonė
mis į trobą; visi džiaugiasi, kad pataisytos lovos ir visiems padėti 
marškiniai su kelnėmis. Visi apsitaisė, eina valgyti, žiūri, kad jų 
duona apraikyta. Vyresnysis sakąs:

— Lovas ir mus pačius aptaisė, bet kad duonos trūksta, tai ne
gerai; nu, bet ką padarysi!

Pernakvoję, rytą atsikėlę, išėję, sukranksėję ir nulėkę sau. Ji 
atsikėlusi iš savo palovio ir vaikščiojanti po vidų ir lauke — ap
linkui ant kalno visur miela, gražu. Ir vėl apie vakarą ėmusi norėti 
valgyti. Einanti prie tų staliukų: taip pat besą kepalėliai duonos. 
Ji vėl po riekelę atsiraikydama nuo kiekvieno kepaliuko suval
giusi, vėl palindusi po mažojo brolio lovele ir atsigulusi.
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Vakare ir vėl ėmę juodvarniai kranksėti ir suėję j trobą visi 
broliai. Vyresnysis sakąs:

— Matai, ir vėl duona valgyta: mat, jau kas nors yra pas mus 
negeras įsimetęs. Dabar dar nieko nedarysim, bet jei trečią die
ną taip pat bus, tai, nors visą kalną sugriausiu, turėsiu atrasti, kas 
čia mums taip daro.

Mergelė gulėdama nusigandusi ir galvojanti, kas čia būsią. Nu, 
pavalgę visi atsigulę, bet ji nebeužmieganti.

Jau visi broliai šnarpščia ir knarkia, ji ir nebeiškentė  jusi: ėmu
si savo jauniausią  jį brolį budinti, ėmusi ranka už kojos kušinti.

Tas klausiąs:
— Kas čia?
Ši tylomis atsakiusi:
— Aš, brolaiti, jūsų sesuo, atėjau, jus susiieškojau; bet kad 

brolis pyksta, baras, ką aš dabar darysiu?
Brolis sakąs:
— Nu, ką dabar darysi! Būk, kaip buvus, rytoj pamatysime.
Ryto metą sukilę visi broliai, jau taisąsi eiti sau laukan. Ma

žasis ir ėmęs kalbėti:
— Nu, broli, vakar žadėjai kalną ardyti, versti, tai kad rastum 

kokį giminaitį, ar seserį, ką gi tada darytum?
Vyriausias brolis sakąs:
— Aha! Tai matau, kad tu jau žinai, kas čia yra! Nu, tai paro

dyk, kas?
Šis atidengęs paklodę, sakąs:
— Lįsk, sesaite, laukan, kaip jau bus, taip bus.
Tada vyresnysis brolis sakąs:
— Kad tu būtum iškentus namie dar vienus metus, tai būtum 

mūsų sulaukus, o dabar, sesaite, reikės mums ir tau vėl vargti dvy
lika metų. Jei iškentėsi niekur nieko nešnekėjusi tiek metų, tai 
dar pasimatysime.

Taip pasakęs ir liepęs sėstis jai sau ant nugaros; visi broliai 
pasivertę juodvarniais ir nulėkę.

Jie nunešę seserį Į didelę girią, pasodinę į eglės viršūnę, atsi
sveikinę ir palikę. Ji ten sėdėjusi ir sėdėjusi, pagaliau ir drabu
žiai jos nupuvę.

Į tą girią medžiodami atėję karalaitis su savo dvariškiais ir 
ponais. Sunes, žiūrėdami į tą medį, kur ji sėdi, ėmę loti. Apstoję 
medi medžiokliai ir varovai: mato, kad žmogus. Jie mergaitę šiaip 
kalbinę, taip kalbinę, — nieko nesakanti. Atėjęs ir pats karalaitis, 
ir tas šnekinąs, bet ji nieko ir nieko neatsakanti. Šaukią: lipk 

300



laukan, gąsdiną — nušausime, o ji nieko ir nieko, tylinti ir tylinti 
Tada karalaitis vienam savo tarnui liepiąs:

— Lipk, iškeiki ją laukan, pamatysime, kas gi ten yra.
Tas įlipęs.
Mergaitė rodanti, tarytum norėdama pasisakyti esanti plika. 

Medžioklis, išlipęs laukan, pasakęs karalaičiui:
— Medyje esanti jauna, graži moteriškė, tiktai kad plika, rei

kalaujanti drabužių.
Tada užnešęs jai medžioklis drabužius, ir ji išlipusi iš medžio. 

Karalaičiui mergaitė taip patikusi, kad jis niekada nebenorėjęs ki
tos nė matyti. Kai parsivedęs namo, pasisakęs savo tėvams, kad ją 
norįs vesti sau už pačią. Tėvai nenorėję jam leisti dėl to, kad ji 
nieko nekalba. Bet jis sakąs:

— Rasit, ji kokia atgailininkė, kai atvargs arba atkentės, ir pra
dės šnekėti.

Tėvai ir leidę. Tada karalaitis ją vedęs ir gyvenąs. Po kokių 
metų gimęs jiems sūnus, bet karalaičio tuokart nebuvę namie, 
o priėmėja buvusi parvežta toji pati ragana, kuri jos taip neken
tė — josios pamotė. Ragana vaikelį išmetusi laukan ir, sugriebusi 
kur šuniuką, rodanti visiems:

— Žiūrėkit, koks jos vaikas!
Karalaičio tėvai ir saką:
— Jau kad ji būtų geras žmogus, tai ir kalbėtų... Kas ją žino, 

kas ji tokia yra!.. Gerai mes jam sakėm, kad jos neimtų.
Karalaičio tėvai tuoj parašę jos vyrui raštą, kad taip ir taip, 

tas ir tas, toks ir toks gimė ir ką reikia jai daryti. Jos vyras, ka
ralaitis, parašė, kad jai niekas nieko nedarytų, kol jis namo par- 
kils, o sugrįžęs jis pats žinosiąs, ką padaryti. Namo parkilęs, jis 
nieko nebežino: žmona jam taip graži, taip graži, taip patinkanti, 
kad jis nė ketinti neketina ją nužudyti ir vėl su ja gyvena. Ko
kius metus pagyvenus, ir vėl gimęs jiems kitas sūnus. Karalai
čio tada taip pat nebuvę namie, ir vėlei už priėmėją buvusi jos 
pamotė, ragana. Vaikelį ji išmetusi laukan, pakišusi kačiuką ir 
rodanti visiems:

— Žiūrėkite, kas dabar!
Visi stebėjęsi, ir tėvai nurašę sūnui raštą. Sūnus vėl parašęs 

namo, kad be jo paties niekas nieko jai nedarytų. Ir jis vėl, parki
lęs namo, jai nieko nebedarąs: pati labai graži, jam patinkanti. 
Sakąs ir tėvams, kad dar toliau žiūrėsiąs.

Ir vėl po kiek laiko, nesant namie karalaičiui, gimstąs jam tre
čias sūnus. Ta pati priėmėja ragana, jos pamotė, vėl išmetusi sūnų 
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laukan ir rodanti visiems gimusį jai šuniuką. Tėvai nebesitverią, 
rašą karalaičiui kuo greičiausiai — skubėti namo ir daryti jai ar 
šiokį, ar tokį galą. Jis parkilęs namo. Jam baisiai gailu, bet, nebe
žinodamas, ką čia bereiktų daryti, sakąs:

— Žinokitės, darykite, kaip jūs norite! Aš nė pats nebežinau, 
kuo ji kalta, kas ji tokia yra.

Teisėjai apkaltinę ją, saką:
— Reikia kaip raganą sudeginti!
Ir sukrovę didelį laužą, ir uždegę. Bet užėjęs didelis lietus ir 

užliejęs ugnį.
Nu, ir vėl jie liepę privežti sausų medžių. O jau visai baigiasi 

dvyliktieji metai. Tiktai vienos valandos bereikia, ir bus ir broliai. 
Kai tiktai ėmę kurti antrą kartą ugnį ir pradėjusi imtis liepsna, 
štai ir atlekią dvylika juodvarnių, atlekiu ir leidžiąsi. Tuoj nusi
leidęs pirmasis ir vedąsis rankoj trejų metų sūnelį, nusileidęs 
antrasis nešąsis sūnelį antrų metų; trečiasis nusileidęs — nešą- 
sis mažutį, dar vystykluose, ką tiktai gimusį vaikelį. Visi broliai 
tuoj sušukę:

— Ką jūs čia dirbate? Kam jūs tą nekaltą mūsų seserį norit 
nužudyti? Meskite ant ugnies pamotę raganą! Štai mūsų sesers sū
neliai!

Beregint pamotę raganą užrito ant ugnies.
Broliai tuojau pasisveikinę su savo seseria ir su savo svainiu, 

karalaičiu. Ir pasakę jie, kad, kai tik gimusius vaikučius pamotė 
ragana išmetusi laukan, tai jie tuoj pasiėmę juos pas save ir au
ginę.

Karalius pakėlė didelį pokylį. Ir aš ten buvau, ir aš ten daug 
mačiau, ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj ne
turėjau.

CIUŽIUKĖLIS

Buvo senelis ir senelė. Jie turėjo sūnų, vardu Ciužiukėlis. Tė
vai numirė, liko Ciužiukėlis vienas. Jam liko visos gėrybės: ark
liai širmi, veršiai žalmargiai, šunes kurtai.

Ciužiukėlis mėgdavo nuo kalno rogutėmis važinėtis. Kartą jis 
pasišėrę arklius, veršius, šunis palakino ir pats, rogučiutes pasi
daręs, nusitempė jas ant kalno. Važinėjasi jis ir dainuoja:
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Gyvai

Če_ žu ve_žu, va_ži nė___ juos.

Laumės išgirdo, kad Čiužiukėlis važinėjasi. Anksti rytą jos jau 
lamina didžiausias roges. Užgabeno roges ant kalno, važinėjasi ir 
dainuoja:

Gyvai

Če_ žu

O Čiužiukėlis, namie gyvulius šerdamas, laumėms atsako:

Ark liūs še__ riu, arkJius gir  dau.

— Arklius šeriu, 
Arklius girdau. 
Veršius šeriu, 
Veršius girdau. 
Kurkęs lesinu, 
Šunis lakinu.

Čiužiukėlis su laumėm susikalbėjo, pasiėmė rogutes ir nuėjo 
važinėtis. Laumės jau važinėjasi ir dainuoja:

Mū sų kal.nai, ta__vo klo niai.

Čiužiukėlis joms atsako:
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Gyvai

4? т p ...... i
Ma_____  no kai. nai, jū_sų klo.oiai.

Laumės sako:
— Tegul jau bus tavo kalnai, — ir tąsosi roges didžiausias, 

viena kitą vežioja, tampo. Ciužiukėlis irgi važinėjasi — čiūžt! 
klonin.

Laumės turėjo pasisiūdinusios odinį maišą didžiausią. Kai tik 
Ciužiukėlis čiūžt! nuo kalno — čiūžt! su rogelėm maišan! Laumės 
užrišo Ciužiukėlį maiše, uždėjo ant rogučių ir vežėsi namo. Parsi
vežė, paguldė svirne. Paskui pakūrė krosnį — jau keps Ciužiukėlį. 
Bet Ciužiukėlis turėjo kišenėj peilį, prapiovė maišą ir išlindo. 
Išlindęs apsidairė, — o svirne laumiuko gulėta. Jis laumiuką mai
šan ir užrišo. O pats užsirito į svirno palėpę, ant pačio viršaus, ir 
sėdi.

Laumės vandens prikaitė, atlėkė, maišą nusitvėrė ir nusinešė. 
Laumiukas rėkia, o jos mano, jog Ciužiukėlis rėkia. Gi Ciužiukėlis 
tik žiūri: laumiuką krosnin — ir išspirgino. Paskui laumės atsi
laužė jo pirštelį, ryja ir dainuoja:

Lėčlaa

$ ž Mr j j' |ДМ-J i j,j и
Taigardu —mas, tai saLdu_ mas Čiužiu.kė—lio pirš_to.

O Ciužiukėlis, ant svirno sėdėdamas, atsakė:

Lėčiau

p "ррг r I*PPF r ipEpr r irrn
Nei gandu ^mas, nei saldu _ mas lau.miiLkė —lio pirš_to.

Tada laumės pastebėjo, kad Ciužiukėlis gyvas. Ciužiukėlis opt! 
nuo svirno ir bėgt. Laumės jį vytis. Ciužiukėlis, pribėgęs ąžuolą, 
strykt! ąžuolan ir sėdi. Laumės pribėgo ir neturi ką jam daryti« 
Sugrįžo, atsinešė kirvius ir kerta, bet kirviai neaštrūs, neima.

Tuo metu pro šalį bėgo lapė ir klausia laumes:
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— Kūmutės, kūmutės, ką jūs darot?
— Ąžuolą kertam.
— Duokit, aš jums kirvelius paaštrinsiu. Uždėkite man ant uo

degos.
Laumės sudėjo kirvius lapei ant uodegos. Ši nubėgo pakalnėn — 

atmušė, atmušė kirvius į akmenį ir atnešė atraitotomis ašme
nimis.

— Va, išgalandau.
Laumės vėl pradėjo kirsti ąžuolą — kirviai dar labiau neima. 

Tada jos ir kirviais pliekia, ir dantimis graužia. Čiužiukėlis mato, 
kad ąžuolą jau nugrauš. Jis išsigando ir pradėjo šaukti savo gy
vulius:

Koš, koš, koš, koš, šir_ mi žir gai.

Koš, koš, koš, koš, širmi žirgai, 
Tpru, tpru, tpru, tpru, žalamargiai, 
Sa, sa, sa, sa, balti kurtai.

Išgirdo gyvuliai: arkliai duris išlaužė, veršiai atitrūko nuo 
raikščių, šunes nuo grandinių — tik lekia, tik lekia. Arklių pasa
gos, kai lekia per ledą, tik činkšt, činkšt, činkšt! Laumės išgirdo:

— Berniuk, berniuk, kas ten čiuksi?
Čiužiukėlis, sėdėdamas ąžuole, atsako:

Gyvuliai atlėkė ir rado laumes ąžuolą kertant, o Čiužiukėlį 
ąžuole sėdint. Tada arkliai kad šoko laumes spardyti, tąsyti, tryp
ti, veršiai ragais badyti, šunes kandžioti — laumes sutrypė, ištą
sė, išdrabstė smulkiau už miltus. Tai dabar, kai prieš saulę ant 
sniego žiba, tai žiba laumės taukai.
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PAIKUTIS

Gilios senovės laikais tarp girių viensėdis ūkininkas gyveno, 
tris sūnus augindamas. Tėvai vyresniuosius du didžiai mylėjo, 
o mažiausiojo nei tėvai, nei broliai neužkentė, bet kasdien jį pai
kučiu apjuokdavo. Ką jis kalbėjo ar darė, kiti, tai paikyste lai
kydami, juokdavosi. Jei broliams koks drabužis nepatikdavo, ši
tas turėdavo sudėvėti, jei koks valgis aniem dviem neskanus, šitam 
pristumdavo, jei anuodu ko prašydavo, visada gaudavo, šitas nie
ko, o jei broliams koks darbas nepamėgdavo, šitam užkraudavo. 
Taip jam teko kasdien kiaules ganyti, kadangi broliai to darbo 
vengė. O kasdien vis tas pačias kiaules beganydamas, jaunasis gi
liai įsigalvojo ir begalvodamas įsigeidė patirti, ar anoj pusėj gi
rios žmonės gyvena. Ir, kiaules palikęs, traukė vieną rytą į girią, 
antro krašto ieškodamas. Per visą dieną ėjęs, galo nepriėjo, o su
valgęs savo priešpiečius, tuoj įsilipo į medį ir čia prisirišęs pernak
vojo. Antrą dieną eidamas, suvalgė savo pietus, o vakare, žvėrių 
prisibijodamas, į medį įsilipęs, permiegojo. Trečią dieną, taką per 
girią mindamas, suvalgė ir savo pavakarius, bet girios krašto ne
priėjo. Ketvirtą dieną ryte, ant šakų tupėdamas, išgirdo gaidžius 
begiedant ir, jų balsą sekdamas, išėjo į pagirį ir atrado miestą. 
Į miestą įėjęs, stebėjosi, kiek čia žmonių, ir vieną paklausė, kodėl 
tiek žmonių gatvėse bėgioja raudodami ir kodėl miesto butai juo
dais milais apkloti? Tas jam atsiliepė:

— Iš kur atėjai, kad nežinai rytoj smakui būsiant atiduotą ka
raliaus dukterį, kuriai šį kartą iš viso miesto mergaičių burtai puo
lė? O smakas grūmojo visą miestą sunaikinsiąs, jei jam rytoj mer
gaitės neduos.

— O kodėl niekas tokio biauraus smako neužmuša?
Šis vėl atsakė:
— Kiekvienas jo bijosi, kadangi jis yra labai smarkus. Kara

lius tam savo dukterį ir po savo galvos karalystę siūlo, kuris mer
gaitę nuo smako išvaduotų, bet niekas neapsiima.

— Na tai aš apsiimu! Vesk mane pas karalių!
Ten nuėjęs, pakalbėjo norįs smaką pergalėti ir karaliaus duk

terį išvaduoti.
Kiti laikė jį pagyrų puodu netaukuotu. Karalius pradžiugo, nors 

vieną drąsų radęs, ir liepė jam visokių ginklų: kardų, ragotinių, 
mėtyklių, šautuvų, šalmų, šarvų, kirvių ir šiaip dar ko prinešli. 
Bet jis tik pajėgų kirvį pasiskyrė sakydamas:
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— Su kitais padargais apsieiti nemoku, bet kirvį papratęs 
vartoti.

Iš to vieni juokėsi, o kitas sau pagalvojo: „Ką tas paikutis 
smakui su kirviu padarys!“

Rytojaus dieną karalius savo dukterį nuvedė į girią ir, geleži
nėmis grandinėmis prie medžio prirakinęs, verkdamas parėjo. Duk
tė dabar vaitodama laukė savo mirties, o paikutis, čia pasilikęs, 
laukė smako. Buvo šaltas rytas, todėl jis pagalvojęs pasikirto me
džių išalkai ir netoli karalaitės susikūrė ugnį šildytis.

Ugnį bekūrenant ir smakas atslenka šnypšdamas, nasrus išžio
jęs jo praryti. Bet paikutis, smakui artyn priėjus, kaip pagriebs 
smagoką liepsnojantį nuodėgulį, kaip smogs jam tiesiog į išžiotus 
nasrus ir į gerklę įlamino. O dėl ugnies dar daugiau besižiojant, 
visas tas degančias malkas į gerklę smakui įmurdė. Smakas pra
dėjo rėkt nesavu balsu ir ant žemės raitytis. Tuoj paikutis, su 
kirviu pašokęs, kaip pradės jį rantyti, kaip kokį medį! Nurentė 
galvą, surantė uodegą į gabalėlius. Tol rantė, kol pailso. O kara
liaus duktė, netoli būdama, tai matė. Pradžioje drebėjo, paskui 
jau džiaugėsi. O nuo medžio atrišta savo išgelbėtoją apsikabinusi 
bučiavo, nes jau nesitikėjo gyva išliksianti.

Prieš vakarą karalius, atėjęs pažiūrėti, atrado smaką suranty- 
tą, o savo drąsųjį vyrą ant karalaitės kelių galvą padėjusį ir be
miegantį. Dėl to jis, didžiai pradžiugęs, veikiai savo karžygį apsi
kabinęs, verkė ir džiūgavo. Dabar paikutis tarp visų buvo garbin
giausias ir karaliaus didžiai mylimas.

Su laiku paikutis užsigeidė savo tėvus aplankyti, o jaunoji pa
čiutė apsiėmė jį palydėti. Apauksuotoj karietoj važiavo juodu per 
girią į jo tėviškę. Netoli pagirėj liepė jis vežimui apsistoti ir, savo 
senaisiais skarmalais apsivilkęs, vėl ėjo kiaulių varinėti, kaip bu
vo pripratęs. O savajai liepė pas jo tėvus nakvynės prašytis, dėtis 
jo nepažįstant ir niekuo nesistebėti. Ta taip ir padarė. O paikutis, 
kiaules be skerdžiaus atradęs, paganė ir vakare, vis pyškindamas 
ir rėkaudamas, parvarė kaip ir šiaip. Tik buvo vis girdėti: „Išku, 
degloji! Išku, baltoji!" Tėvas išbėgęs jį sudraudė, kad tik nors 
tylėtų. Bet jis dar smarkiau rėkavo. Antrą kartą tėvas jį sudraudė 
sakydamas:

— Karalaitė pas mus apsilankė.
Bet jis neva paikas dėjosi ir atsakė:
— Ką man rūpi karalaitė, aš kiaules turiu suvarinėti! O tos 

manęs jau menkai teklauso, per labai išpatvarusios, niekam nega
nant, todėl turiu tarpais smarkiau surėkti.
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Į pirkią įėjęs, atsisėdo, kaip pirmiau, niekuo dėtas vakarienės 
ir valgė. Tėvas jį iš tolo klausinėjo, kur taip ilgai buvęs.

— Buvau anapus girios pažiūrėti, ar ir ten žmonių gyvena, 
o radau daugiau, kaip pas mus. Jie mane didžiai meiliai priėmė, 
garbėje laikydami, geriau kaip namie, ir pagaliau mane padarė 
savo karalium.

Tą žodį girdėdamas, tėvas, pečius patraukęs, daugiau jau nieko 
neklausė, jam užteko. O motina vėl tuo tarpu triūsė svečius pa
mylėti ir, valgį pritaisiusi, bijojosi tokiai aukštai žluponei .įnešti. 
Siuntinėjo vieną ir kitą, niekas nėjo, kiekvienas baukštėsi. Paga
liau paikutis pasakė:

— Kad niekas nenori nešti, tai aš tą valgį įnešiu. Karalaitė 
manęs nesuės, mane ji labai gerai pažįsta, o aš didžiai ją myliu, 
ji gali būti mano pačiutė.

Motina, į jį pažiūrėjusi, galvą kraipė, sau dūsaudama, kad jis 
vis toks pats, nė kiek ne gudresnis, bet padavė dubenį įnešti.

Paikutis, paėmęs ir įnešęs mėsos dubenėlį, tik trėkšt! jį ant 
stalo ir sukūlė, kad net mėsa ištiško. Paikutis, „te, imk" pasakęs, 
išbyzino. O motina, pro plyšį žiūrėdama, viską matė ir, laukan 
išėjusi, sūnų pabarė, kodėl jis taip stačiokiškai pasielgęs.

— Je, prie kiaulių būdamas, geriau neišmokau.
— Ganęs neganęs, vis toks pats, — atsakė motina.
Antrą kartą sriubos dubenį įnešęs, vėl pasakė: „Imk, štai put

ra!" ir tik trėkšt! į stalą, kad viskas aptiško ir karalaitės margi
niai sušlapo. Tą padirbęs, vėl išdemžė. O karalaitei vieni juokai. 
Išėjusį jį vėl bara:

— Tu karalaitei ir kedelį sulaistei, gėdykis, kiaule!
— Man rodos, ji turės ir kitą kokį, — atsiliepė jai sūnus.
Pagaliau, ir kurbelį rapukų įnešęs, išvertė juos į karalaitės 

sterblę, sakydamas:
— Te, imk!
O ta juoku mažne pastipt galėjo. Visiems gult einant, motina 

jį paklausė:
— O kur tu dabar gulėsi, tavo senojoje vietoje broliai įsigūštė, 

turėsi eiti į tvartą ten sau kinio taisytis, bute juk nėra tau vietos.
Jis atsakė:
— Tai aš einu į karalaitės lovą, kad čia man nėra vietos. Ka

ralius tvarte neguli.
— Visada buvai paikutis, — sakė motina ir visi kiti, — bet 

dabar visai niekus kalbi. Ko tik tu neišsigalvoji?! Karalaitė tave 
priims?! Bandyk eiti,, trilinkas išlėksi, kaip nebuvęs!
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— Na, matysit, kaip mane karalaitė priims, ji manęs jau lau
kia, ji mano pačiutė.

Kva! kval kva! Visi pasijuokę nuėjo Į savo patalus, o paikutis 
pas karalaitę į lovą. O ta, žinai, savo vyrą meiliai priėmė, dar vis 
juokais tverti negalėdama.

Antrą rytą kokie dyvai buvo tėvams ir broliams, kai paiku
tis, puikiai pasipuošęs, su pačiute pasirodė! Visi su juo važiavo 
lankytis pas jo uošvę ir stebėjosi, kaip paikutis galėjęs pastoti 
karalium. Rasi, ir šiandien jis dar gyvas. Į jo vestuves ir aš buvau 
pakviestas, o ten pasiviešėjęs, ant dovanoto pyraginio arklio par
jojau.

MEŠKAAUSIS, VIRVASUKIS 
IR KALNAVERTIS

Buvo senelis ir senutė. Neturėjo jie vaikų. Senė sako:
— Eik miškan, nukirsk medį ir padirbki vaiką.
Jis nuėjo, nukirto ąžuolą ir, parnešęs namo, parodė senei.
— Nu, ką tu iš jo padirbsi: toks kietas, negražus, gyslotas.
Senis vėl nuėjo miškan, kerta juodalksnį ir mano: „Čia tai jau 

geras medis: ir minkštas, ir raudonumo užteks."
Užeina jį bekertant meška:
— Ką čia darai?
— Kertu medį, dirbsiu vaiką!
— Ką tu, čia niekai. Eikš verčiau pas mane, pabūk metus, aš 

duosiu tau vaiką!
Ir nuėjo senelis pas mešką. Pagyveno metus, ir atsirado jiems 

vaikas: visai kaip žmogus, tik ausys meškos. Vaikas kiek paaugo, 
tai senis vedasi jį namo. Pamatė senė vyrą ateinant su vaiku, pra
džiugo, kaip lips nuo krosnies ir užsimušė. O senis su sūnum liko 
Ir gyvena sau.

Pradėjo tėvas leisti Meškaausį mokytis. Kiti vaikai jį pešioja 
už ausų. Jis, parėjęs namo, skundžiasi tėvui:

— Tėve!, kas yra, kad mane vaikai už ausų pešioja?
— Tai ir tu juos papešiok!
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Pradėjo Meškaausis juos pešioti: kurį tik nustvers už ausies, 
ir lieka ausis saujoje. Taip jis pilną saują ausų parsinešė namo. 
Sulėkė moterys su kačergomis senio barti:

— Parsivedei iš miško kokį žvėrioką, tai dabar mūsų vaikus 
sužalojo.

Sūnus ir sako:
— Tėvel, aš čia nebūsiu, eisiu verčiau per žmones. Nukalk tik 

man dešimties birkavų lazdelę.
Tėvas nukalė. Jis atsisveikino ir išėjo.
Užeina Meškaausis berną — tas suka virves.
— Padėk dieve!
— Dėkui!
— Ką čia dirbi?
— Virves suku.
— Ką tu virves suksi, verčiau eikime po pasaulį pakeliauti! 
— Gerai, einame.
— O tu ar daug prisuki virvių?
— Daug.
— Kiek tu galėtumei prisukti, kol aš pypkę išrūkysiu?
Prisuko Virvasukis tiek, kad Meškaausis nė panešti negalėjo. 

Eina dabar jie abudu. Užeina žmogų, kalnus verčiantį: užners vir
vę už kalno ir nutraukia slėnin.

— Padėk dieve!
— Dėkui!
— Ką čia dirbi?
— Žemę lyginu: kur kalnai, nutraukiu slėnin ir sulyginu.
— Ką tu čia niekais užsiimi, einame verčiau po pasaulį pake

liauti.
Eina jie visi trys. Užeina dvarą, bet dvare nėra nė vieno žmo

gaus. Paliko jie Virvasukį namie, o Meškaausis su Kalnaverčiu 
išėjo medžioti. Ateina žmogus ne žmogus, velnias ne velnias, pa
ties krumplys, barzdos sieksnis, ant barzdos joja, o sluoksniniu 
botagu pasiragina.

Priėjo prie slenksčio ir sako:
— Perkelk mane per slenkstį gryčion!
Virvasukis perkėlė.
— Duok mėsos!
Virvasukis padavė vieną kartą — suvalgė, kitą kartą — vėl 

suvalgė, ir nebeturi ko duoti. Pradėjo senis jį lupti. Lupo, lupo, 
vos tik gyvą paleido ir pasakė:

— Kad tavęs čia daugiau nebebūtų.
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Kitą dieną namie paliko Kalnavertį. Ir jį taip pat prilupo, kaip 
Virvasukį, ir pasakė:

— Jei aš rytoj tave čia dar rasiu, gyvo nebepaleisiu.
Trečią dieną namie paliko Meškaausis. Ateina — paties krump

lys, barzdos sieksnis. Pamatęs Meškaausį, kad užpyks:
— Ar dar tu čia tebesi? Kelk greičiau mane per slenkstį.
— Šitokių gryčion nekilnoju.
Tas dar labiau užpyko. Pasispyrė barzda, kad šoko, į viršutinę 

staktą galva sudavė ir įšoko gryčion. Meškaausis capt už lazdos, 
kad pradės šveisti, net prakaitas išmušė. Primušė, primušė, nu
nešė prie akmens, griausmo suskaldyto, ir įspraudė barzdą tarp 
akmenų.

Rytojaus dieną Meškaausis, pasiėmęs Virvasukį ir Kalnavertį, 
vedasi parodyt, ką jis vakar sugavo. Nueina prie akmens ir nebe
randa velnio., tik viena barzda palikta. Jie ėmė pėdsakais sekti ir 
užėjo druskos kalną. Tame kalne skylė — velnio ten įlįsta.

Meškaausis tuojau paliepė Virvasukiui prisukti virvių. Tas pri
suko. Iš galvijų odų padirbo lopšį, pririšo prie virvės ir įleido 
į kalną Meškaausį.

Atrado jis ten kitą pasaulį. Vaikščiojo, vaikščiojo ir užėjo va
rinį dvarą. Po šitą dvarą vaikščiodamas, atrado mergaitę siuvant. 
Ji ir sako:

— Kaip tu nebijai čia vaikščioti? Kai mano gaspadorius atlėks, 
tavęs gyvo nebepaleis. Kai jis pradeda lėkti, už trijų šimtų mylių 
girdėti. Pasislėpk nors palovin!

Meškaausis pasislėpė. Išgirsta — atūžia, atšvilpia, tuojaus vi
sos durys atsidarinėjo, ir įskrido slibinas su trimis galvomis.

— Kas čia, žmogaus kvapu smirda?
— Kai tu po žmones lakstei, prisigėrei to kvapo, taip tau ir 

rodosi, — atsakė jam mergaitė.
Slibinas ieškoti, ieškoti ir atrado Meškaausį.
— Lįsk iš palovio!
— Eisime dabar mudu kautis!
— Gerai.
Turėjo Meškaausis lazdelę, šėrė — tuojau dvi galvos nulėkė.

— O, tu labai vikriai imi!
— O ko, gal rytdienos lauksiu?
Kaip šėrė, ir paskutinė galva nulėkė. Tuojau jį pasveikino mer

gaitė ir sako:
— Dabar tu mane išvadavai.
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Mergaitė apvedė siūlu dvarą, nutraukė, ir pasidarė varinis ka
muoliukas. Meškaausis nuvedė ją prie lopšiuko, įsodino, ir Vir- 
vasukis su Kalnaverčiu ją ištraukė.

O Meškaausis vėl eina toliau. Atranda sidabrinį dvarą. Ieško, 
niekur durų neranda, galvoja: „Kai lėks slibinas, visos durys at
sidarys, aš ir įeisiu/1

Bet atrado duris, įėjo ir vėl rado siuvant mergaitę, tik dar gra
žesnę.

— Kaip tu nebijai vaikščioti po šitą dvarą? Kai atlėks slibinas, 
gyvo nepaliks.

— Nu, dar pažiūrėsime, kieno bus viršus.
Išgirdo atatrinksint, jau už šešių šimtų mylių buvo girdėti, kaip 

jis lėkė. Ir atlėkė slibinas su šešiomis galvomis.
— Kaip tu drįsai po mano dvarą vaikščioti? Einam muštis.
— Einam.
Numušė Meškaausis ir šitam slibinui visas galvas. Mergaitė ir 

vėl apvedė siūlu dvarą, nutraukė, ir pasidarė sidabrinis kamuo
liukas. O Meškaausis nuvedė ją į lopšiuką, ir tie ją ištraukė.

Eina Meškaausis toliau ir užeina auksinį dvarą. Atranda siu
vant mergaitę. Ji sako:

— Kaip tu nebijai vaikštinėti: atlėks mano gaspadorius, nei gy
vo nebepaliks. Kai pradeda jis lėkti,, už devynių šimtų mylių gir
dėti. Tu va ką padaryk. Vienoje sąsparoje stovi kubilas sveikatos, 
kitoje — silpnumo. Imk tu ir sumainyk juos. Slibinas nepažins, nes 
abu vienodo kvapo.

Atlėkė slibinas su devyniomis galvomis, pamatė Meškaausį ir 
sako:

— Kas tau leido čia po mano dvarą vaikščioti? Einame kautisI 
— Einam!
Prilėkė slibinas prie kubilo, geria silpnumą, o Meškaausis svei

katą. Kaip duos lazda Meškaausis, tuojau trys slibino galvos 
nulėkė.

— O, tu labai vikriai imi!
— O ko gi lauksi, gal rytdienos? Tavo devynios galvos, o ma

no tik viena.
Prilėkė slibinas prie kubilo, geria silpnumą, o Meškaausis — 

stiprumą. Šėrė Meškaausis lazda, ir nulėkė penkios galvos. Supra
to slibinas, kad sumainytas vanduo, prilėkė prie sveikatos kubi
lo, — gerti, gerti. Vos vos numušė jam Meškaausis paskutinę 
galvą.
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Apvedė mergaitė siūlu dvarą, nutraukė, ir pasidarė auksinis 
kamuoliukas. Nuvedė Meškaausis ją prie lopšelio,, ištraukė. Įleido 
vėl lopšelį, o jis nesėdo, bet pridėjo akmenų ir paleido į viršų. 
Traukė, traukė Virvasukis su Kalnaverčiu ir, — kad paleis vėl 
atgali

Meškaausis ir vėl eina toliau. Užeina pagaliau ir tą velnią — 
paties krumplys, barzdos sieksnis. Sėdi tas po medžiu nuliūdęs. 
Meškaausis tuojau kapt! jį ir nusitvėrė. Tas prašytis, kad paleistų.

— Išnešk mane iš čia, tai paleisiu.
Išnešė velnias jį ant žemės ir padėjo.
— Dabar nupiešk ant akmens savo paveikslą, kad aš turėčiau 

nors ką parodyti!
Velnias nupiešė. Nueina Meškaausis į tą dvarą ir rodo paveiks

lą. Visi paveikslą pripažįsta, tik Virvasukis nepripažįsta. Tada 
Meškaausis paėmė jį už kojų, davė į medį ir užmušė. Paskui jiedu 
su Kalnaverčiu pasiėmė po mergaitę ir kamuoliuką. Meškaausis 
paleido auksinį kamuoliuką — pasidarė auksinis dvaras, o Kalna- 
vertis — sidabrinį, ir pasidarė sidabrinis dvaras.

SIGUTĖ

Kitą sykį buvo brolis ir sesuo Sigutė, labai graži mergaitė. 
Juodu turėjo pamotę žiežulą, bet nežinojo ją esant ragana. Ragana 
turėjo tikrą savo dukterį, kuri buvo nedaili, drėbtinė.

Broliui prireikė išjoti į karą, į tolimas šalis, ir jo sesuo liko 
viena prie pamotės. Pamotė pradėjo kęste neužkęsti podukros Si
gutės ir ėmė visaip ją varginti. Sigutė atlikdavo sunkiausius dar
bus, triūsėsi apie namus, o vasarą ganė.

Pamotė į akis nesileido Sigutės: ta valgė ir miegojo drauge su 
gyvuliais tvartuose. Sigutė dėl to tolydžio vaikščiojo visa suskre- 
tusi, murzina. Pamotės gi duktė sėdėjo kertėje, lyg viešnia, pasi
puošusi, išsipusčiusi ir nieko neveikė.

Tuose namuose buvo juoda kalaitė ir juoda karvutė. Juodvi 
abidvi mokėjo šnekėti, nes senovėje, sako, ir gyvuliai kalbėję. Na
mie Sigutė per dienų dienas vedžiojusi su kalaite arba, nuėjusi 
melžti, — su karvute. Užsišnekėjusi su ta ar kita, dažnai užmirš
davo apie triūsą ar milžimą ir už tai dažnai gaudavo nuo pamotės 
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rėkti. Pamotei vis atrodė, kad Sigutė jai per mažai uždirba, kad 
per daug dar ji dykinėja.

Vieną dieną, Sigutei genant gyvulėlius, ragana liepė jai nusi
vilkti marškinius ir, duodama pakulų kuodelį, taip pasakė storu 
balsu:

— Susiverpki verpimėlį, 
Išsiauski audimėlį: 
Pasisiūsi — bevilkėsi.

Sigutė,, ką darys, išsivilko, paėmusi pakulų kuodelį, verkdama 
išginė į girią. Nusivariusi kaimenę, apsikabino juodos karvutės 
kaklą ir taip rauda, taip aimanuoja, kad, rodosi, širdis plyšta: mat, 
kada ji susiverpsianti sau marškinėlius. Pagailo karvutei Sigutės, 
ir ji sako plonu balsu:

— Vai Sigute, piemenėle, 
Nei tu verki, nei raudoki: 
Aš suverpsiu marškinėlius.

Suglemžė snukiu karvutė pakulų kuodelį, suėdė ir už valandos 
atrijo gražius drobės marškinėlius. Sigutė labai dėkojo už tai kar
vutei ir bučiavo ją. Kada vakare Sigutė parginė ir ragana pamatė 
ją su gražiais drobės marškiniais, tai nustė panūdo sužinoti, kaip 
ji taip gražiai galėjo suverpti sau marškinius. Rytojaus dieną, Si
gutei genant, ragana vėl liepė jai nusivilkti marškinius ir, duoda
ma pakulų kuodelį, taip tarė:

— Susiverpki verpimėlį, 
Išsiauski audimėlį: 
Pasisiūsi — bevilkėsi.

Kada Sigutė išginė, ragana išsiuntė savo dukterį pažiūrėti, kaip 
ji verps marškinėlius. Raganos duktė, pasislėpusi už medžių, matė 
viską: kaip ta, apsikabinusi juodos karvės kaklą, verkė, kaip kar
vė suėdė pakulas ir kaip paskui atrijo marškinius, ir, parėjusi na
mo, išpasakojo tai, ką mačiusi, savo motinai. Raganai dingt į galvą: 
„Kad Sigutę ir gyvuliai užtaria ir užvaduoja, tai, broliui parjojus, 
ji gali viską jam išpasakoti, pasišaukti liudininkais gyvulius, ir man 
bus bėda.“ Todėl ji geiste užsigeidė Sigute kaip norint atsikratyti — 
sugalvojo ją sudeginti.

Ji ir jos duktė pradėjo kasti pirkioje po slenksčiu duobę ir kasė 
per dieną ir per naktį. Rytojaus dieną, Sigutei genant, ragana jau 
neatėmė iš jos marškinių, bet, priešingai, dar paglamonėjo ją. Kada
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Sigutė jau galėjo būti nusivariusi gyvulius į girią, ragana prikūreno 
kakalį ir, susėmusi žarijas, supylė jas į tą duobę po slenksčiu. Pas
kui duobę ji dailiai užgrindė žagarais, žagarus apskleidė šiaudais 
ir ant tų šiaudų užpylė žemių; po to jas sulygino, ir duobės kaip 
nė nebūta. Kada Sigutė parginė, ragana pirmą sykį po brolio išjo- 
jimo pradėjo vadinti ją į pirkią storu balsu:

— Eik. Sigute, eik, dukrele! 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta: 
Prisivalgai, atsigeri.

Sigutė jau buvo beeinanti, bet čia jai pasipainiojo kalaitė, kuri 
viską buvo mačiusi, ir perspėjo ją plonu balsu:

— Neik, Sigute, neik, sesele! 
Po slenksčiu žarijų duobė, 
Kaip tik eisi, ir įpulsi.

Ragana užriko ant kalaitės: „Ko čia po priemenę vištas baidai1', 
sugavo ją ir uždarė į kamarą. Bet Sigutė nėjo ir išliko gyva. Ryto
jaus dieną vėl tas pats. Kada Sigutė parginė, ragana pradėjo ją 
vadinti į gryčią:

— Eik, Sigute, eik, dukrele! 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta: 
Prisivalgai, atsigeri.

Bet kalaitė, būdama kamaroje, išgirdo ir perspėjo ją:

— Neik, Sigute, neik, sesele! 
Po slenksčiu žarijų duobė, 
Kaip tik eisi, ir įpulsi.

Sigutė nepaklausė ir nėjo, o ragana perpykusi nubėgo ir išsuko 
kalaitei pirmutinę koją. Rytojaus dieną, Sigutei parginus, ragana 
vėl šaukia:

— Eik, Sigute, eik, dukrele! 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta: 
Prisivalgai, atsigeri.

Kalaitė vėl perspėjo:

— Neik, Sigute, neik, sesele! 
Po slenksčiu žarijų duobė, 
Kaip tik eisi, ir įpulsi.
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Ragana perpykusi nubėgo ir išsuko kalaitei antrą pirmutinę koją» 
Taip pat buvo trečią ir ketvirtą dieną, ragana išlaužė kalaitei abi 
paskutines kojas. Penktą dieną, Sigutei parginus, ragana vėl šaukia:

— Eik, Sigute, eik, dukrele! 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta: 
Prisivalgai, atsigeri.

Kalaitė jau paskutinį sykį perspėjo Sigutę, nes ragana perpy
kusi nubėgo ir ištraukė jai liežuvį. Šeštą dieną, Sigutei parginus, 
ragana vėl šaukia:

— Eik, Sigute, eik, dukrele! 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta: 
Prisivalgai, atsigeri.

Jau nebuvo kam perspėti. Sigutė ėjo, įpuolė į duobę ir sudegė. 
Ragana, paskui susėmusi jos pelenus, nunešė ir supylė juos po var
tais. Rytojaus dieną kaimenę ginė jau raganos duktė. Juoda karvė, 
priėjusi prie vartų, iš kvapo pažino Sigutės pelenėlius, liežuviu 
lyžtelėjo, žalia seilė dryktelėjo, ir iš pelenų išlėkė antis...

Sigutės brolis, karui pasibaigus, grįžo namo. Jam teko joti per 
girią. Bejodamas jis išgirdo savo sesers Sigutės balsą ir sustojęs 
klauso, o jam nematyti, iš kur dainuoja plonu balsu:

— Vai broleli, raitelėli!
Pamotėlė — raganėlė
Kasė duobę po slenksteliu, 

Pylė pilną žarijėlių.
Vai broleli, raitelėli!
Pamotėlė — raganėlė 
Pylė duobę žarijėlių, 

Šaukė mane našlaitėlę: 
— Eik, Sigute, eik, dukrele! 
Šilta duona šiandien kepta, 
Rūgšti gira vakar raugta: 

Prisivalgai, atsigeri.
Vai broleli, raitelėli!
Aš paklausiau pamotėlės, 
Aš paklausiau raganėlės, 

Kaip tik ėjau, ir įpuoliau.
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Vai broleli, raitelėli!
Pamotėlė — raganėlė 
Sėmė mano pelenėlius, 

Pylė po pačiais varteliais.
Vai broleli, raitelėli!
Juoda karvė lyžtelėjo, 
Žalia seilė dryktelėjo: 

Aš pavirtau į antelę.

Pagaliau brolis besidairydamas pamatė antelę, kuri jam tai dai
navo. Jis pradėjo ją klausinėti, ir ta jam viską iš panagučių išpasa
kojo. Brolis labai perpyko ant raganos ir pradėjo ruoštis jai atker
šyti. Tam tikslui jis storai ištepė savo žirgą derva su sakais ir joja 
namo. Ragana, išgirdusi posūnį parjojant, su aukso taure ir su 
vynu išėjo iš svirno jo pasitikti. Tas, pamatęs raganą, drykt! nušoko 
nuo arklio į kitą pusę. Pamotė sako:

— Sūnelį, patrauk šitą juodį nuo tako, aš jo bijausi.
— Geras žirgelis, nespirs, pastūmėk, močiute, ranka, ir pasitrauks.
Toji tekštelėjo, ir ranka prilipo. Ragana sako:
— Sūneli, ranka prilipo.
— Mušk su kita — atšoks.
Mušė su kita, ir kita prilipo.
— Spirk su koja, abi atšoks.
Ir koja prilipo.
— Spirk su kita.
Ir ta prilipo.
Ragana, striukabiznės pagauta, pradėjo prašytis.
— Mušk su kakta, visa atšoksi.
Ragana kirto su kakta, ir kakta prilipo. Tada Sigutės brolis 

pratarė:

— Tai tau, tai tau, raganėle, 
Skriausti mano seserėlę! 
Tai tau, tai tau, raganėle, 
Degint mano gražūnėlę!

O atsisukęs į arklį, šitaip pasakė:
— Bėk, žirgeli, kur kojos neša, kur akys mato, barstyk, drabstyk 

raganos smegenėles po visą pasaulį.
Ir žirgas išdundėjo.
Ir dabar žiemą, kai gerokai šąla, sniegas žiba saulėje. Tai raga

nos smegenys.
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ŠIMTAS IR VIENAS BROLIS IR ŠIMTAS IR VIENAS 
ERŽILAS

Buvo senelis ir senelė. Nieko jie neturėjo — buvo visai netur
tingi. Kartą miške jie atrado lizdą. Tame lizde buvo šimtas ir vienas 
kiaušinis. Iš tų kiaušinių išperino šimtą ir vieną vyrą. Šimtas — 
lygūs didumu, o vienas mažučiukas.

Senelis, susilaukęs tokios šeimynos, pradėjo šeimininkauti, pa
sisamdė daug pievų. Pripiovė šieno ir sukrovė jį ten pat. Ir pradėjo 
jiems tą šieną vogti. Pajutę, kad vagia, eina saugoti. Prasaugojo 
visas šimtas po naktį ir nieko nepagavo. O jų šienas vis kaip ma
žėjo, taip mažėjo.

Pabaigoje saugoti išėjo šimtas pirmasis — tas mažutis. Atsisėdo 
stirtoje, paruošęs kamanas — tik užmauti. Jam besėdint, prie tos 
stirtos priėjo kumelėlė ir ėda. Jis tuojau užmovė kumelei kamanas 
ir greitai joja namo. Žiūri, — paskui tą kumelę seka šimtas ir vienas 
eržilas. Šimtas — visi lygūs, kaip vienas, o šimtas pirmas — mažu
čiukas. Tai ką gi? Dabar jis parjojo namo ir giriasi savo broliams:

— Ot, jūs, — sako, — nieko nepagavot, o aš pagavau, matai, 
kokią krūvą arklių?

Tai jie dabar kalbasi:
— Ką mes darysime su jais?
Senelis sako:
— Gi visi pasidalinsime.
Tai senelis ir padalino visiems. Sau su senele pasiliko kumelę, 

o tam šimtui po lygų eržilą, — mažučiui — mažutį.
Broliai, palikę namus, ir joja į karaliaus kariuomenę tarnauti. 

Visų arkliai dideli, o tas mažasis nuėjo pas savo kumeliuką ir rauda:
— Jie, — sako, — išjojo, tai vyrai dideli, o mes ką veiksim?
Eržilas jam atsako:
— Neverk! Išleisk mane tris rytus ant rasos, josime ir mes 

kartu. Pamatysi, kaip mes juos pasivysime.
Kaip eržilas pasakė, taip mažutis ir padarė. Po trijų dienų Jis 

išjojo ir greitai brolius pasivijo. Pasivijo juos, pajojo kiek, ir ėmė 
temti. Apsinakvojo jie pas tokią bobą, o ta boba turėjo šimtą dukterų 
ir vieną. Ji suguldė visus brolius su savo dukterimis.

Bet mažasis eržilas sako mažajam broliui:
Tu negulk, saugok savo brolius: ta boba ragana, visus išžudys.

Mažasis ir saugo. Visiems užmigus, nurišo jis tos bobos dukte
rims skareles, savo brolius aprišo, o nuo brolių nuėmęs kepures, 
uždėjo tos bobos dukterims. Atlėkė boba, greitai, nieko nelauk

318



dama, nukirto galvas, kurios buvo su kepurėmis. Maželis, pamatęs, 
kad taip atsitiko, pakėlęs savo brolius, sako:

— Jokim!
Greitai tie susirengė ir visi išjojo. O maželis dar pasiliko. Jaus

damas, kad jau nebetoli diena, ir jis išjojo.
Boba atsikėlusi žiūri, kad ne vyrai papiauti, o jos dukterys. 

Jinai supykusi, ant piestos užsėdusį, kad duos juos vytis. Pamatė 
maželis, jog boba nebetoli raita ant piestos, ir ugnis iš jos gerklės 
eina. Matydamas, kad jam gali būti blogai, įbėgo į kalvę, šalia kelio 
stovinčią. Prašo kalvį:

— Gelbėk, aure boba raita ant piestos atsiveja, nori praryti.
Kalvis greitai įkaitino geležį. Prilėkė boba prie kalvės, jie užsi

darė duris. Ėmė boba sieną graužti ir pragraužė. Kai tik įkišo galvą 
pro sienos skylę, kalvis greitai su geležimi kaip durs ir sudegino 
bobą.

Dabar tas maželis, padėkojęs kalviui, vėl leidžiasi į kelionę 
savo brolių pavyti. Pajojęs kelio galą, atranda jis ant kelio gražią 
kasą. Nori šitą kasą paimti, bet jo kumeliukas sako:

— Neimk, su ja turėsi daug vargo.
Bet jis nepaklausė, paėmė. Užsėdęs vėl joja toliau. Pajojęs rado 

pasagą, žibančią, kaip deimantas. Jis ima tą pasagą. Kumeliukas 
jį vėl perspėja:

— Neimk tos pasagos, nes tau reiks daug dėl jos nukentėti.
Jis, neklausydamas kumeliuko perspėjimo, pasagą pasiėmė.
Pagaliau prisivijo ir brolius. Prisivijęs pasirodė broliams, ką 

radęs. Broliai nuliūdo, kam ne jie rado, o jis.
Nujojo broliai pas karalių ir siūlosi jam tarnauti. Karalius pri

ėmė, davė jiems ir jų arkliams vietą. Tik kumeliukas paprašė ma
žąjį brolį palikti pas jį kasą ir pasagą, sako:

— Tau bus šviesu mane prižiūrėti.
Užtai broliai ėmė mažutėliui pavydėti, įskundė karaliui.
— Mūsų maželis brolis, — sako, — turi labai gražią žibančią 

kasą ir deimanto pasagą.
Karalius pasišaukė maželį ir klausia jį:
— Argi tu turi gražią pasagą ir kasą, parodyk man!
Jis atnešė. Karaliui labai patiko jų gražumas.
— Iš kur, — sako, — gavai kasą, atgabenk ir tą paną!
Ir davė jam dvi savaites laiko.
— Kad tu per tas dvi savaites neatgabensi man panos, aš tave 

nužudysiu.
Maželis persigandęs grįžta pas savo kumeliuką ir rauda:
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— Gerai man sakei, — neimk tos kasos, nes turėsi vargo. Aš 
tavęs neklausiau, o dabar patark, ką daryti.

Kumeliukas sako:
— Aha, neklausei mano perspėjimo, dabar reiks man ir tau pa

vargti: nueik pas karalių ir pasakyk jam: „Aš turiu raitas tuo ku
meliuku joti, aš vienas negaliu rasti/4

Kumeliukas pasakė jam, ką reikia pasiimti, ir jie išjojo.
Prijojo prie marių. Kumeliukas sustojo:
— Čia, — sako, — prarėžk dabar man pilvą, išimk man žarnas. 

Išėmęs užkask jas, kad niekas nepaimtų. Įmesk mano dublis į ma
rias ir pats sėskis ant jų.

Kai tik jis atsisėdo, tai pradėjo taip greitai plaukti, kad nė nepa
matė, kaip atsirado marių viduryj. Na, o viduryj marių kumeliuko 
dublys pavirto auksiniu laivu. Priplaukė jis krantą, pamatė — pa
kraštyj vaikščioja graži pana, kurios kasą jis rado. Ėmė jis ją 
kalbinti, paprašė ją sėsti pasivažinėti. Pana įsėdo pasiplaukyti su 
juo. Iš karto plaukė netoli nuo kranto. Besisukdami nepamatė, kaip 
atsirado marių viduryj. Kai tik atplaukė ligi marių vidurio, auksinis 
laivas vėl pavirto į kumeliuko dublis. Tada pana, pamačiusi, kad 
sėdi ant dublių, nusikabino nuo kaklo savo karolius ir ėmė berti 
į marias. Priplaukė mažasis prie kranto toje pačioje vietoje, iš 
kurios buvo išplaukęs, išsodino paną ir išsitraukė tuos kumeliuko 
dublis. Atkasė žemes, sudėjo atgal kumeliuko vidurius, pasodino 
paną ir pats užsėdo. Pargabeno karaliui paną.

Karalius, gavęs paną, džiaugėsi, kalbino ją tekėti už jo. Jinai dar 
nesutinka, prašo parnešti karolius. Karalius vėl pasišaukė maželį 
pas save ir prisakė jam, kad kuo greičiausiai parneštų karolius, 
kuriuos ji paskandino mariose. Maželis, sugrįžęs iš karaliaus pas 
kumeliuką, vėl skundžiasi. Kumeliukas sako:

— Nueik pas karalių, paprašyk trijų dienų laiko.
Joja jie vėl abudu. Prijojo prie marių.
— Nusėsk, — sako, — lauk čia manęs, o aš lįsiu į marias.
Neužilgo kumeliukas sugrįžo iš marių, surankiojęs visus karo

lius. Parnešė karaliui.
Karalius panai sako:
— Dabar tai turėsi eiti už manęs.
— Ne, — sako, — aš dar neisiu. Kad pargabeno mane ir mano 

karolius, tegu pargabena ir mano pasogą. Yra mariose eržilas, tas, 
kurio gražią pasagą laikai, ir devynios kumelės.

Karalius norėtų vesti kuo greičiausiai, o ji vis dar trukdo. Jis 
vėl greitai pašaukė maželį, kad kaip galima greičiau pargabentų
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eržilą ir devynias kumeles — jos pasogą. Eina maželis iš karaliaus 
raudodamas vėl pas kumeliuką.

Kumeliukas sako:
— Nueik pas karalių, paprašyk, kad jis duotų aštuonias statines 

dervos ir aštuonias jaučių odas.
Ir išjojo maželis brolis ant kumeliuko. Prijojo prie marių krašto. 

Kumeliukas sako:
— Tiesk dabar ant manęs jaučio odą ir apipilk statine dervos. 

Taip visas odas tiesk ir visas apipilk derva. Ir lauk manęs. Jeigu 
trečią dieną pamatysi kylant iš dugno burbulus, tai turėk paruoštas 
kamanas.

Kumeliukas, kai tik nusileido į marių gilumą, greitai atrado 
eržilą. Įsitvėręs eržilui į karčius, ėmė kilti aukštyn. O eržilas jį 
taip drasko, taip drasko; kol jį iškėlė į viršų, tai visas jaučių odas 
nudraskė. O maželis, būdamas prie krašto, pamatė, kad burbulai 
kyla, laukia pasiruošęs, rankas ištiesęs, laikydamas kamanas. Šit 
ir pamatė — iškyla kumeliukas ir išvelka baisiai didelį eržilą. Grei
tai užmovė eržilui kamanas ir žiūri — seka paskui tą eržilą devy
nios kumelės. Pargabeno jis karaliui eržilą su devyniomis kume
lėmis.

Pana sako karaliui:
— Dabar aš už tavęs neisiu, turi tas kumeles pamelžti. Jos duoda 

po milžtuvę pieno. Užvirink tą pieną ir išsimaudyk. Kai tu išsimau
dysi, tada aš už tavęs eisiu.

Karalius šaukia maželį pas save.
— Pamelžk man, — sako, — kumeles. Ir užvirink pieną, kad 

aš galėčiau išsimaudyti jame.
Mažiukas nueina pas kumeliuką ir klausia, ką daryti. Kume

liukas jam sako:
— Išpešk iš eržilo pečių plauką, apvesk apie visas kumeles, tai 

jos stovės, kaip naminės karvės, ir tada galėsi melžti.
Taip jis ir padarė. Užvirino pieną, bet karalius nelenda ir sako: 
— Tu pirmas lįsk.
Kumeliukas jam sako:
— Kad reikia tau pirmam lįsti, ne karaliui, tai tu nelįsk, kol aš 

papūsiu į pieną. Aš papūsiu, jis atšals, tada galėsi Į jį lįsti.
Išsimaudė tas maželis piene, pasidarė labai gražus. Lįs ir kara

lius. Bet kumeliukas, prieš jam įlendant, patraukė kvapą, ir pienas 
vėl pasidarė karštas. Kai tik karalius lindo, tai ir suvirė.

Tada tas maželis vedė tą paną ir karaliavo šitoje karalystėje. 
O po mirties karalystę paliko savo vaikams.
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KVAILYS — KARALIAUS ŽENTAS

Buvo vienas ūkininkas. Jis turėjo tris sūnus. Du buvo protingi, 
o trečias kvailas. Tas kvailys vis gulėdavo pelenuose. Paskyrė 
jiems tėvas visiems trims po stonelę, paskyrė tiem dviem protin
giem po gerą arklį, o kvailiui tokią utėlių užėstą kumelaitę.

Pasėjo tas ūkininkas pagiryj avižų. O kai tos avižos užaugo, 
iš po nakties jos vis būdavo nuėstos. Eina avižų saugoti tie protin
gieji broliai. Atėję saugoja — naktį atbėgo iš girios trys žirgai: 
vieno kaktoj — žvaigždė, antro kaktoj — mėnuo, trečio kaktoj — 
saulė. Gaudė juos protingieji broliai, gaudė — nepagavo: priėdę 
pabėgo. Parėję namo, jie papasakojo, kad buvo atbėgę tokie ir tokie 
žirgai, bet jų pagauti negalėjo, paėdę avižų, jie pabėgo.

Rytojaus dieną prašosi kvailys, kad jį leistų saugoti. Broliai 
nenori jo leisti, sako:

— Mes nepagavom, o tu, kvaily, pagausi.
— Bet tik mane leiskit, brolyčiai, tik leiskit.
Na, jį jau leido. Nuėjo pas avižas. Atbėgo trys žirgai. Jis pasi

vertė į sagutį, o kai tie trys žirgai atėjo prie sagučio, ėmė jis įsi
segė tam, kurio kaktoj žvaigždė, į karčius, paskui užsėdo, parjojo 
namo, pasistatė į savo stonelę.

Kai atėjo pas brolius, tie paklausė:
— O ką, ar pagavai?
Sako:
— Brolyčiai, ką čia pagausi: kaip atbėgo, taip nubėgo sau į girią.
Kitą naktį eina vėl tie protingieji. Nuėjo pas avižas, atbėgo jau 

tik du žirgai. Jie vėl nepagavo, žirgai paėdę pabėgo. Parėjo broliai 
namo, sako:

— Matai, kvaily, tu saugoti nuėjai, išvaikei žirgus — jau tik 
du žirgai atbėgo.

Bet rytojaus dieną kvailys vėl prašosi, kad jį leistų saugoti. 
Protingieji jo broliai galvoja — ir leist, ir neleist, bet, kvailiui 
labai prašant, jie jį vėl leido. Nuėjo kvailys pas tas avižas. Jis jau 
žinojo, kuriuo daiktu žirgai ateina, ir atsigulė prie tako. Žiūri, ateina 
tuodu žirgu. Jis capt! vėl pagavo vieną, kurio kaktoj mėnuo, užsėdo, 
parjojo namo, uždarė į stonelę: jau jis turi du žirgus. Nuėjęs atsi
gulė užkakalyj. Rytojaus dieną klausia protingieji:

— O ką, ar nepagavai?
Kvailys sako:
— Ką tu pagausi — kaip atbėgo, taip nubėgo sau į girią.
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Kitą dieną eina vėl protingieji. Nuėjo pas avižas. Atbėgo jau tik 
vienas žirgas, paėdė, nubėgo, nepagavo.

Broliai parėję vėl barasi ant kvailio, kad jis išvaikė žirgus:
— Jau tik vienas atbėgo!
Rytojaus dieną kvailys vėl prašosi, kad jį leistų sergėti. Protin

gieji broliai nenorėjo leisti, bet leido. Kvailys nuėjęs atsigulė ant 
įprasto tako. Vidurnaktį atbėgo tas paskutinis žirgas, kurio kaktoj 
saulė. Kai žirgas bėgo pro jį, jis sugriebė už karčių, užsėdo, parjojo 
namo, įleido į savo stonelę. Jis turėjo jau visus tris žirgus, o pats 
nuėjęs atsigulė į pelenus. Rytojaus dieną klausė jį protingieji broliai:

— O ką, ar pagavai?!
Jis sako:
— Brolyčiai, ką jį pagausi, kaip atbėgo iš girios, taip nubėgo 

į girią.
Kitą dieną sergėti eina vėl jiedu — neatbėgo jau nė vienas 

žirgas. Parėję bara kvailį, kad išvaikė:
— Jau nė vienas neatbėgo. Kad būtume tavęs neleidę, tai kad 

ir nebūtume pagavę, bet vis nors būtume matę tokius gražius 
žirgus.

Neužilgo karalius liepė pastatyti stiklinį kalną ir pasodino ant 
jo savo dukterį. Davė žinią visai savo karalystei, kad susirinktų 
jaunikiai iš visos žemės: kuris užjos ant stiklinio kalno, tą paną 
pabučiuos, gaus iš jos žiedą, tas bus žentas.

Išgirdo apie tai protingieji broliai. Jie savo arklius gerai šėrė tai 
dienai joti į stiklinį kalną. Atėjo jau ta diena. Jiedu jau rengiasi 
joti, bet prašosi ir kvailys, kad ir jį leistų. Sako:

— Kur mes tave leisim visą tokį pelenuotą, purviną, kad dar 
gėdą apturėtume.

Neleido. Tuodu išjojo, o kvailys nuėjo į savo stonelę pas žir
gus, priėjo prie žirgo, kurio kaktoj žvaigždė. Žirgas jam sako:

— Pažiūrėk man į dešinę ausį!
Kvailys pažiūrėjo, kad ten jam visi drabužiai, balnas, kančius, 

kamanos. Apsirengė, pasibalnojo — kuo dailiausias vaikinas joja. 
Atjojo, užjojo į trečią dalį kalno, apsisuko, nujojo namo. O tiems, 
kurie ten buvo susirinkę, nėra ką ir pradėti joti į tą kalną! Sugrįžo 
broliai namo, o kvailys klausia:

— O ką, broleliai, ar įjojot į tą kalną?!
Jie jam sako:
— Tai ne mūsų arkliais įjoti. Atjojo kažin iš kokios žemės koks 

jaunikaitis, užjojo iki trečdalio kalno, apsisukęs kaip nujojo, taip 

nujojo.
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Už kelių dienų karalius vėl tą patį padarė. Rengiasi joti du pro
tingieji, prašosi ir kvailys, pakėlęs galvą iš pelenų. Tie jam vėl 
atsako:

— Ką tu ten veiksi? Dar už tavęs reiks mums gėdą apturėti.
Patys išjojo, o jį paliko užkakalyje gulint. Kai tik juodu išjojo, 

kvailys iš užkakalio išlindo — į stonelę pas žirgus, priėjo prie žirgo, 
kurio kaktoj mėnuo. Tas žirgas jam sako:

— Pažiūrėk man į dešinę ausį.
Šis pažiūrėjo, kad ausy j jam ir jo žirgui visi papuošalai. Tuojau 

apsirengė, pasibalnojo, išjojo. Atjojo prie kalno, užjojo iki pusės, 
apsisuko ir nujojo savo keliu, o tie visi vėl išsiskirstė kas sau, nie
kas neužjojo. Parjojo broliai namo, kvailys juos klausia:

— O ką, šiandien ar kuris užjojot į kalną?
Jie atsakė:
— Tai ne mūsų arkliais! Teisybė, atjojo vienas, užjojo iki pu

sės kalno, apsisukęs ir vėl nujojo atgal, bet tai ne ant tokio arklio, 
kaip mūsų.

Trečią sykį vėl karalius tą patį padarė. Protingieji išjojo, o kvai
lio neleido. Kai tik jie išjojo, kvailys iš užkakalio — vėl pas savo 
žirgus. Priėjo prie to, kurio kaktoj saulė. Prašnekėjo žirgas, sako:

— Pažiūrėk man į dešinę ausį.
Tas pažiūrėjo — visi papuošalai žirgui ir jam. Tuo jaus apsirengė 

ir užsėdęs išjojo. Atjojo prie to kalno, paleido žirgą, įjojo į stiklinį 
kalną; tuojau ta pana pabučiavo jį, davė jam savo žiedą nuo piršto 
ir, ten jiedviem besikalbant, įspaudė jam į kaktą ženklą, o jis ne
juto. Užsėdo, nujojo nuo kalno, parjojo namo, pastatė žirgą, o pats 
vėl iš seno papratimo į pelenus. Bet parjojo jo broliai, kvailys, pa
kėlęs galvą iš pelenų:

— O ką, broleliai, šiandien ar įjojot kuris į tą kalną?
— O tai ne su mūsų arkliais įjoti. Įjojo šiandien vienas. Atjojo 

kažin iš kur, įjojo, apsisukęs ir vėl kažin kur nujojo.
Po kiek laiko karalius nežino, kur jo žentas. Žino, kad paženk

lintas, bet nežino, kur jis yra. O kvailys apsižiūrėjo, kad jo kaktoj 
ženklas, ėmė pasipiovęs nusilupo tą savo utėlių užėstą kumelaitę, 
kumelaitės pūslę užsimovė sau ant galvos, kad nebūtų matyti to 
ženklo, ir guli sau pelenuose.

Pirmiausia karalius liepė susirinkti visiems aukšto luomo ir žiū
rės, kuris su ženklu: visi susirinko — nėra su ženklu. Antrą sykį 
sušaukė visus prastus žmones, žiūrės pas tuos: susirinko tie visi — 
nėra su ženklu. Pagaliau liepė karalius iš savo karalystės suga
benti visokius kvailius, kreivus, šlubus ir kuprotus. Teko ir tą kvailį 
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iš pelenų gabenti. Šiek tiek ten jį apiprausė, aprengė, nuvedė pas 
karalių. Jis ten ėmė ir pasislėpė. Visus peržiūrėjo, nėra su ženklu. 
Bet sako:

— Kur tas kvailys?
Neranda jo: ieško, ieško. Rado tvarte mėšluose gulint. Atgabeno 

jį pas karalių. Rado ant jo kaktos ženklą ir tą žiedą, kurį jam do
vanojo pana ant kalno. Ir liko kvailys karaliaus žentas. Parsigabeno 
savo žirgus ir tuojaus iškėlė vestuves. Aš ten buvau, gėriau, val
giau, burnoj nieko neturėjau, per barzdą varvėjo.

LEKIĄS LAIVAS

Kartą augino tėvas tris sūnus. Vyresnieji du dėjosi didžiai pro
tingi esą, o jauniausiojo akylumo niekas nenorėjo pripažinti, visi 
jį paiku laikė. Bet jis dėl to nė kiek nesirūpino. Vyriausias vieną 
dieną savo tėvams pradėjo kalbėti apie lekiantį laivą, kurio jis 
eisiąs girioje statyti. Motina savo vaikui pilną kašelę prikišo, 
tėvas jam pridėjo visokių rykų, tai. jis, maišą prisikišęs, išdemžė 
į girią.

Ten ant kalno atsisėdęs, pasidėjo valgyti. Ir beatkuprinąs senas 
pavargėlis. Jis prisimeilinęs prašė kąsnelio duonos, kadangi esąs 
taip labai išalkęs. Šitas jam nieko nedavė, bet pradėjo bartis ir 
kvailiu vadinti. Pavargėlis, lyg pabūgęs, nuėjo sakydamas:

— Tavo darbas nepasiseks.
Kelias dienas dirbęs ir nukirstus medžius į maišą susikrovęs, 

vakare nuėjo namo. O ką rado antrą rytą maiše? Vienas medines 
klumpes I

Antrasis brolių, jį išjuokdamas, sakė:
— Ką jis padirbs?! Aš rytoj eisiu laivo statyti.
Bet jam taip atsitiko, kaip pirmajam.
Ir trečias sakėsi eisiąs statyti, tačiau visi jį išjuokė:
— Ką tu nori pameistravoti, jei vyresniem dviem nepasisekė?
Nei motina jam kašelę prikišo, nei tėvas rykų davė, turėjo išvožti 

be nieko. Į girią nuėjęs, atsisėdo ant kelmo apdūmodamas, kaip 
reiktų darbą pradėti. Vėl atėjo senasis pavargėlis, išsipasakojo, kaip 
ir ko jis atėjęs, ir pasižadėjo jam gelbėsiąs. O jauniausiam ryte 
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pabudus, laivas čia stovėjo — baigtas, tik reikėjo įsisėsti ir keliauti. 
Kai jis įsisėdo, tai viskas įvykdavo, ką tik jis pagalvodavo. Jei 
jis pagalvojo: kilsiu į orą — ir kilo, teisiuos žemyn — ir leidos, 
keliausiu ten — ir keliavo. O tame laive atrado ir pinigų, ir maisto, 
niekada, niekada neišsibaigiančio. Dabar jis galėjo po pasaulį lekioti, 
kaip ir kur tik norėjo, ir keliavo, žemę apžiūrėdamas. Belėkdamas 
tuojau pamatė aukso kūgį, ant žemės begulintį, ir nusileidęs jį pa
siėmė. Truputį toliau pamatė ir aukso reples, o toliau ir aukso skries
tuvą, — ir tuodu jis nusileidęs paėmė. Po to, galą pažemiu lėkęs, 
pamatė vyrą, kuris, prie kiekvienos kojos po medį prisirišęs, keliu 
bėgo kiek drūtas. Jis paklausė:

— O kodėl taip bėgi?!
Tas atsiliepė:
— Bėgu iš džiaugsmo, ir kad ne per toli, o ir ne per greitai bėg

čiau, prie kojų po medį prisirišau.
— Eikš pas mane! Keliausim po pasaulį, vienam per ilgu.
Tas ir paklausė.
Po valandos pamatė vyrą, ant beržo atsisėdusį ir jį begraužiantį. 
— O ką tu čia veiki? — paklausė jį abudu.
— Mažumą išalkęs, užsikandu, mat. Kelis beržus priešpiečiams 

sukramčiau.
— Eikš su manim, geresnį valgį duosiu, — sakė jauniausias.
Ir tas pakluso.
Toliau lėkę, pamatė vyrą, prie ežero prigulusį, ir bematant ežerą 

senkant.
— O ką tu čia veiki?
— Je! Ištroškęs būdamas, mažumėlį atsigeriu, o to ežero man 

nelabai užteks, reiks dar ir kito ieškotis.
— Eikš su manim!
Ir tas vėl pakluso. Taip jis priėmė į savo laivą vyrą, kuris atsi

stojęs per šimtą mylių į uodą taikė; antrą — kuris, prie žemės ausį 
pridėjęs, klausėsi augančios žolės treškėjimo; trečią — kuris, 
nykštį į burną įsikišęs, laikė, kad, jam jį ištraukus, nepradėtų šalti.

Jie visi keliavo į pasaulį ir apsistojo prie miesto, kuriame gy
veno karalius. Karalius paskelbė, kad kas jo dukterį norįs gauti 
į pačias, turįs tris sunkius darbus, karaliaus užduotus, atlikti. Tai 
girdėdamas, jauniausias padūmojo sau ją laimėti ir paklausė savo 
draugų, ar jie neapsiimtų jam tame darbe pagelbėti.

— Ir mielai, — visi atsiliepė.
— Tai man džiaugsmas, šitai girdint.
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Tuojau, pas karalių nuėjęs, pasižadėjo darbus atlikti, kurių ka
ralius norįs.

Pirmiausia karalius uždavė su jo bėgikais lenktynių bėgti. Kas 
pralenksiąs, laimėsiąs. Rytojaus dieną karaliaus bėgūnai — čia. Jau
niausiasis pasiuntė savo bėgūną, o tas, vėl savo sunkius medžius 
prie kojų prisirišęs, ateina. Visi j) klausė, kam tie balkiai. Jis 
atsiliepė:

— Je, man taip patinka!
Bet, kai pradėjo bėgti, šis su balkiais, visus pralenkęs, kaip 

kūlys nusirito, veikiai jo jau nebematė. Ilgą valandą truko, kol ka
raliaus bėgūnai beparbėgą pasirodė. Iš karto pradėjo kalbėti, kad 
bėgūno su medžiais nesą jų tarpe. O taip ir buvo! Jis vienas, už 
akių užbėgęs, pagalvojo: kam taip skubysiuos, mažumėlį pamie
gosiu — kelmą po galva pasidėjęs, primigo. Bet tas stebuklingasis 
šaulys užtaisęs jam — pokšt! tą kelmą iš po galvos pašovė, taip, 
kad jis, iš miego pašokęs ir apsidairęs, visus apibėgo ir pirmas 
parbėgo.

Antrą darbą uždavė karalius — pasakyti, ką du šimtu mylių 
atstu esąs laikrodis muša ir rodo.

— Tai man tik menkas daiktas.
Jis, pasivadinęs du savo draugu, gerai {mokino, ką reikia daryti. 

Vienas matė, antras girdėjo ir jam tylomis pašnibždėjo. Taigi, jau
niausiasis karaliui drąsiai pasakė:

— Tai man dyvai! Laikrodis rodo dešimt, bet npiša dvylika.
Tai buvo tiesa, karalius taip buvo sukalbėjęs.
Trečią darbą jam uždavė — visą maisto atsargą, pilyj esančią, 

per vieną naktį suvalgyti.
— Tačiau tai lengvas darbelis: daugiau nieko, tik valgyti. O ar 

kokį draugą arba nors tarną bus valia pasiimti, ar ne?
— Valia, valia! — atsiliepė karalius.
Dabar jis, pasiėmęs beržų graužėją už tarną, kitus už draugus, 

įėjo į valgių kamarą. O karalius pats ją užrakino ir pastatė sargą, 
kad jokios klastos nebūtų.

Jiems įėjus, besotis pradėjo kalbėti:
— Dabar skubinkitės prisivalgyti pirma manęs: kada aš pradėsiu, 

tai nė kaulų neliks.
O taip jis ir padarė: visų nustebimui ir dubenis suvalgė, kad nė 

šapo neliko.
Trys darbai jau buvo atlikti, bet karalius nenorėjo dukters tokiam 

pasaulio perėjūnui duoti. Kažkas jam buvo tai įkalbėjęs, todėl 
dar ketvirtą darbą uždavė: visą rūsį vyno per naktį išgerti.
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— Tai dar lengviau, — sakė šis, — negu kad valgyti.
Rūsyje esant, besaikis ragina kiekvieną pirma jo gerti, kiek va- 

liojąs, nes ežerus išmaukiantysis nepaliksiąs, kada jis prieisiąs. Visi 
gėrė iki plyštant, paskui ežerus išmaukiantysis kai pradėjo, nieko 
neliko. Beržagraužis dar ir butelius bei bosus su visais pakojais 
sugraužė. Rūs| karalius ryte atrado kaip iššluotą. Bet savo dukters 
nenorėjo duoti. Daugiau darbų užduoti nežinodamas, sudūmojo tą 
vyrą nužudyti ir vakare, juos visus klasta įvedęs į svetainę, ėmė ir 
užrakino. Jiems čia besilinksminant, pradėjo asla be galo šilti. Vie
nas ir kitas kojas kilnojo, kol padai degti pradėjo. Dūmojo šiaip, 
dūmojo taip, kas čia būtų. O, mat, karalius po geležine asla buvo 
ugnį pakūręs, juos gyvus iškepti tykodamas. Kai jie numanė karštį 
iš aslos kylant, tuojau tas savo nykštį iš burnos ištraukė, ir pradėjo 
šalti, kad cypė, nė vienas nedegė.

Antrą rytą karalius atsirakinęs pažiūrės, ar visi jau suspirgėjo, 
bet, nosį įkišęs, ir nušalo. Tai buvo jam bausmė.

Dabar pabūgęs, savo dukterį išleido už to ateivio, šis linksmai ir 
laimingai gyveno. Rasi, dar ir šiandien gyvas.

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

Kitą sykį, dar senų senovėje, buvo senelis ir senutė. Turėjo 
jiedu dvylika sūnų ir tris dukteris, kurių jauniausioji buvo vardu 
Eglė.

Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo į ežerėlį maudy
tis. Prisipūškinusios ir išsipraususios išlipo ant kranto apsitaisyti 
Jauniausioji žiūri — jos marškinių rankovėje begulįs įsirengęs žal
tys. Vyriausioji pagriebė mietą ir buvo bešokanti varyti žalčio. Tuo 
tarpu žaltys, atsigrįžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu:

— Duok, — sako, — Eglute, žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats 
gražumu išlįsiu!

Apsiverkė Eglė: kaip tai ji galinti už žalčio tekėti! Paskui sako 
į jį rūsčiai:

— Atiduok, — sako, — mano marškinius ir keliauk sau sveikas, 
iš kur atvykęs!

O žaltys vis savo:
— Duok, — sako, — žodį: jei tekėsi už manęs, tai pats išlįsiu.
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Ką bedarysi! Reikia duoti žodį. Eglė ėmė ir prižadėjo tekėti už 
žalčio.

Po trijų dienų tėvai žiūri — visas žalčių pulkas beatšliaužiąs 
į jų kiemą. Visi nusigando, nežino nė ką pradėti. Tuo tarpu žal
čiai tik knibžda po kiemą — karstosi, vyniojasi, rangosi. Piršliai gi 
nuslinko tiesiog į vidų pasikalbėti su seniais ir Egle.

Iš pradžių tėvai purtėsi, nenorėjo tikti, bet ką padarys su tokia 
knipava — noromis nenoromis turėjo leisti dukterį.

Žalčiai, gavę marčią, tuoj išlalėjo iš kiemo. Namiškiai Eglę ap
verkė, apraudojo, ir tiek.

Tuo tarpu Eglė sykiu su visais palydovais traukė į pajūrį. Ten 
ji sutiko gražų jaunikaitį jos belaukiantį. Sis pasisakė esąs tas pats 
žaltys, kuris buvo įlindęs į jos marškinių rankovę. Tuojau persikėlė 
visi į netolimą salą, o iš ten nusileido į požemį, po jūra, kur 
buvo puikiai išpuošti žalčio rūmai. Čia jie iškėlė vestuves — tris 
savaites gėrė, šoko, ūžė.

Žalčio rūmuose viso ko pilna, dirbti nereikia, laisvė didžiausia, 
tik ganykis ir linksminkis! Ir Eglė aprimo, palinksmėjo, pagaliau 
visai užmiršo apie savo tėviškę.

Praslinko devyneri metai. Eglė jau susilaukė trijų sūnų: Ąžuolo, 
Uosio ir Beržo ir vienos dukterėlės — Drebulės, kuri buvo visų jau
niausia. Vieną sykį vyriausiasis sūnus besiausdamas paklausė Eglę:

— Mamyte, kur yra tavo tėvai? Eikime pas juos kada nors 
atsilankyti.

Tai ji vėl atsiminė savo tėvus, brolius, seseris ir visą savo gi
minę. Ir parūpo jai, kaip jiems ten sekasi: ar besveiki, ar begyvi, 
ar, rasit, jau seniai kurie numirę. Ir baudžias eiti į tėviškę pasi
žiūrėti, skundžiasi vyrui: tiek metų nebuvusi savo tėviškėje, ne
mačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusi.

Žaltys nesutiko.
— Gerai, — sako, — atsilankyti leisiu, bet pirma suverpk šitą 

šilkų kuodelį, — ir parodė jai ratelį.
Zaltienė įkibo į ratelį, verpė dieną naktį. Verpė, verpė, bet šilkų 

kuodelis mažyn nėjo. Mato, kad čia prigavimas: kuodelis, matyti, 
užkerėtas. Verpsi — neverpsi, vis tiek nesuverpsi. Eina Eglė pas 
vieną senę, kuri netoli jų gyveno — pas žiniuonę, burtininkę. At
ėjusi sako:

— Močiute, rūčiuke, susimildama pamokyk, kaip tą šilkų kuo
delį suverpti.

Senoji tuojau išpasakojo, kaip ir ką reikia padaryti:
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— Įmesk, — sako, — į ugnį, kada kūrensis, ir tiek: šiaip nieka
dos nebaigsi verpti.

Ji parėjusi ir įmetė kuodelį į krosnį, pakūrus! duonai kepti. 
Šilkai tuoj nupurškė, ir Eglė pamatė, kaip gerą kultuvę, pamatinę 
besiraitant ant ugnies: tos pamatinės verpiant leista šilkai iš savęs.

Baigusi tokiu būdu verpti. Eglė vėl prašo patį, kad leistų nors 
kelioms dienoms pas tėvus pasiviešėti. Dabar vyras ištraukė iš pa
suolės geležines kurpes ir sako:

— Kai jas suavėsi, tuomet tegalėsi keliauti.
Apsiavė ji tomis kurpėmis, eina, mina, brūžina į plytas, į akme

nis, kur tik pagriebusi, bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla. 
Aišku: minsi, neminsi, jų visam amžiui užteks. Eina vėl pas senę, 
prašo patarimo. Senutė patarė jai nusinešti kurpes pas kalvį ir pa
prašyti, kad jis pagruzdintų jas žaizdre. Ji taip ir padarė. Kurpės 
padegė gerai, ir Eglė per tris dienas jas nuplėšė.

Nuplėšusi vėl prašo vyrą, kad leistų jai tėvus aplankyti.
— Gerai, — sako žaltys, — bet prieš eidama turi pasikepti bent 

kiškio pyrago lauktuvėms, ką gi duosi nuėjusi brolių ir giminių 
vaikams, — o pats liepė paslėpti visus indus, visus rykus, kad tik 
labiau pasunkėtų jai kepimas.

Eglė mąsto, galvoja, kaip čia atsinešti vandens be kibiro ir už
maišyti ragaišį be rykų, ir vėl eina pas senutę. Senutė sako:

— Paimk raugo, kuris liks nuo duonos maišymo, ir ištepk juo 
rėtį, paskui pasisemk tuo rėčiu vandens ir užmaišyk jame ragaišį.

Zaltienė taip ir padarė: ištepė raugu rėtį, parsinešė vandens, 
įsimaišė ir išsikepė ragaišį.

Išsikepusi atsisveikino su vyru ir namiškiais ir išėjo, vaikais 
vedina, į tėviškę. Pats palydėjo, iškėlė ant jūros kranto ir atsi
sveikindamas įsakė, kad viešėtų tėviškėje ne daugiau, kaip tris 
dienas, ir pasiviešėjusi tuojau grįžtų su vaikais namo.

— Kai grįši, — sako, — tai eik viena su vaikais, be palydovų, 
ir, atėjusi ant jūros kranto, taip šauk manęs:

— Žilvine, Žilvinėli, 
Jei tu gyvas, pieno puta, 
Jei negyvas, kraujo puta...

— Ir jei, — sako jis, — pamatysi mariose atplaukiant pieno putą, 
tai žinok, jog aš dar gyvas esu, jei kraujo putą — aš galą gavęs. 
O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit, kaip manęs šaukti reikia.

Taip pasakęs, atsisveikino su visais ir palinkėjo visiems pavie
šėjus laimingai sugrįžti atgal.
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Tėviškėje, jai atėjus, radosi neapsakoma linksmybė: visa jos gi
minė, visi gentys ir kaimynai susirinko jos pažiūrėti. Vienas per 
kitą klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais. Ji tik pasakojo ir 
pasakojo. Visi ją vaišino, meilės kalbas kalbėjo: ji nė nepasijuto, 
kaip devynios dienos prašoko.

Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia pada
rius, kad jai grįžti nebereikėtų. Ir sutarė, kad reikia pirmiausia pa
tirti, kuo vardu Eglės vyras ir kaip Jį šauks pati, nuėjusi į pajūrį.

— Visa tai sužinosime, nueisime į pajūrį, pašauksime ir galą 
padarysime, — sako jie.

Taip sutarę, pirmiausia išsivadino jie vyriausiąjį Eglės sūnų, 
Ąžuolą, į girią, apstojo jį ir kamantinėjo, bet šitas apsimetė nieko 
nežinąs:

— Nežinau, — sako, — ir tiek.
Pliekė jį rykštėmis, ką nedarė, bet iškvosti nieko negalėjo. Pa

leisdami namo, {grasino, kad nieko nesakytų savo motinai. Antrą 
dieną išsivedė Uosį, paskui — Beržą, bet ir iš tų nieko neišgavo. 
Pagaliau išsiviliojo jauniausiąją Eglės dukterį Drebulę. Toji iš pra
džių taip pat sakėsi nežinanti, bet, pamačiusi traukiant iš po skverno 
rykštes, tuoj viską išplepėjo. Tuoj visi dvylika .brolių, paėmę dal
gius, nutraukė į pajūrį. Atsistojo ant kranto ir šaukia:

— Žilvine, Žilvinėli, 
Jei tu gyvas, pieno puta, 
Jei negyvas, kraujo puta...

Kai tik atplaukė, tuoj visi vyrai supuolė ir užkapojo. Paskui, 
sugrįžę namo, nieko neprasitarė Eglei, ką padarę.

Prašoko ir devynios dienos. Eglė atsisveikino su visa gimine, 
nuėjo į pajūrį ir nuėjusi šaukia savo vyrą:

— Žilvine, Žilvinėli, 
Jei tu gyvas, pieno puta, 
Jei negyvas, kraujo puta...

Suviskėjo, sujudo jūra iš pat dugno, ir Eglė pamatė atplau
kiant, atliūliuojant su bangomis kraujo putą. Ir išgirdo ji savo 
vyro balsą:

— Tavo dvylika brolių mane dalgiais užkapojo, mano šūkį jiems 
išdavė Drebulė, mūsų mylimiausioji dukrelė!

Apsiverkė Eglė ir, atsigrįžusi į vaikus, taip tarė:
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Drebulei —

Kad tu paviršium į drebulėlę, 
Kad tu drebėtum dieną naktelę, 
Kad tau išpraustų lietus burnelę, 
Kad iššukuotų vėjas galvelę!..

Sūnums —

Stokit, sūneliai, stipriais medeliais, — 
Aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė.

Kaip ji ištarė, taip ir įvyko: ąžuolas, uosis ir beržas yra visų 
stipriausieji mūsų medžiai, drebulė ir šiandien, mažiausio vėjelio 
pučiama, tuojau ima drebėti.

VĖJO IR LIETAUS GINČAS

Eina žmogus keliais. Nu ir girdi jis — taip mušasi patilčiais, 
taip mušasi. Jis, nieko nemanydamas, taip sau pasakė:

— Nu, ir padėk dievs! Kad mušasi, tai mušasi.
Ir eina jis sau toliau. Priveja jį du vokietėliai; vienas ir klausia:
— Žmogeli, katram tu sakei, padėk dievs? Ar jam, ar man?
Tas žmogus galvoja, galvoja, kad jis nei vienam, nei kitam ne

sakė. Pagalvojo ir sako:
— Sakiau ant vėjo!
O ten mušėsi vėjas ir lietus. Tas vėjas sako lietui:
— Matai, kvaily, sakiau, kad man sakė, ne tau.
Nu gerai, — žmogus ėjo ir nuėjo. Vėjas vėl pribėgo prie jo 

ir sako:
— Ar žinai, žmogau, tu eik, apsiimk tame dvare pas poną tar

nauti ir daugiau neprašyk nieko, tik kad jis tau pasėtų tris pūrus 
kviečių.

Žmogus nuėjo į dvarą pas poną ir sako:
— Aš apsiimu tarnauti. Daugiau man nieko nereikia, tik pasek 

tris pūrus kviečių.
O tas ponas žemės turi iki valiai, ką jam reiškia pasėti tris 

pūrus! Sulygo. Kai tuos kviečius sėjo, pasikėlė vėjas, išnešioja 
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grūdus, trimis pūdais apsėjo didžiausią lauką. Kviečiai sudygo ir 
augo labai gražiai, tankūs buvo kviečiai.

Vėjas nubėgo pas lietų, nori jį paerzinti, sako:
— Ar tu žinai ką! To žmogaus gudrumas! Apsiėmė jis dvare 

dirbti, sulygo tris pūrus kviečių pasėti. O tų kviečių gražumas!
Lietus sako:
— Nu, gerai, kad jis toks gudrus, tas žmogus, — užeis audra, 

ledai, išmuš kviečius, nieko nebebus iš jų!
Tada vėjas atbėgo pas žmogų:
— Žinai ką, tavo kviečius ledai išmuš. Imk tu, nebrangiai par

duok juos ponui, už pusę kainos.
Tas žmogus ir sako ponui:
— Ponai, pirk iš manęs kviečius, kur aš juos padėsiu!
O kviečiai labai gražūs. Ponas nupirko.
Kai ponas nupirko, kitą dieną užėjo audra, ledai, kad sumušė 

tuos kviečius, nieko neliko. Vėjas nubėgo pas lietų, sako:
— Žinai, kad to žmogaus gudrumas! Pardavė ponui kviečius. 

O kai tas nupirko, ledai sumušė, nieko nebėra.
Lietus sako:
— Nu, gerai, kad jau ponui pardavė. Pradės šiltas lietelis lyti, 

pradės tie kviečiai želti, užaugs dvigubai geresni.
Vėjas vėl atbėga pas žmogų:
— Tu žinai ką, tie kviečiai pasitaisys. Nupirk juos atgal! Ponas 

tau atiduos vėl už pusę kainos.
Na, ir nupirko žmogus atgal tuos kviečius.
Ir atšilo, gražus lietelis pradėjo lyti, kviečiai pradėjo želti, už

augo labai gražūs, tankūs. Kviečius nuėmė, suvežė kluonan, pri
krovė pilną klojimą. Tada vėjas nubėgo pas lietų pasigirti. Sako:

— Žinotumei, to žmogaus gudrumas! Kad prisivežė tų kviečių 
pilną klojimą!

Lietus sako:
— Jis neiškuls daugiau, kaip tik sykelį iš jaujos!
Vėjas atbėgo pas žmogų:
— Žinai ką, žmogau! Įdžiauk jaujoje nedaug, nes kad ir kažin 

kiek įklosi, vis viena lygiai gausi, pažiūrėk!
Žmogus įkišo nedaug, — iškūlė sykelį. Paskui tik po vieną pėdą 

įkišdavo jaujon, o kai jį iškaldavo — būdavo vis sykelis. Prisikūlė 
žmogus tų kviečių baisus dalykas kiek. Vėjas vėl sako lietui:

— Žinotum, ir gudrumas to žmogaus! Kad prisikūlė tų kviečių, 
nežino, kur dėti.

Na, tas lietus jam nieko nebesako, ką darys. Galvoja:
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— Vis jam nebus naudos iš tų kviečių!
Vėjas vėl atbėgo pas tą žmogų:
— Tu žinai dabar, žmogau, važiuok kuo greičiausiai į malūną, 

sumalk kviečius ir iškepk du pyragus, vieną didelį, kitą mažutį. 
Nunešk ant to tilto ir padėk, sakydamas: tas didelis pyragas tebūna 
lietui, o tas mažutis — vėjui.

Tas žmogus taip padarė ir gerai gyveno, o lietus su vėju susi
taikė.

KAIP TURTUOLIS SAVO BROLIUI BETURČIUI 
AKIS IŠLUPO

Gyveno du broliai. Vienas buvo turtuolis, kitas beturtis. Betur
tis buvo labai geras — elgeta užeis, tai duoda iš paskutinio. Vieną 
kartą pristigo jis duonos. Mano sau: „Eisiu pas brolį, kaip bus, 
taip bus.“

O tas brolis — dvarininkas, kai ateidavo elgetos, šunis paleis
davo. Beturtis atėjo, o turtuolis sako:

— Reikėjo tau dalinti visiems, dabar pats pristigai! Duok, akį 
išplėšiu, tai ir bus visi tavo mokesčiai.

Vargšą paėmė apmaudas:
— Plėšk, kad dievo nebijai!
Mano: „Man vaikų gaila, badu miršta.“
Ar ilgai jam valgyti šitą pūdelį? Savaitė, ir viskas. Atėjo pa

vargėliai, jo draugai, o jis nieko neturi.
— Eisiu ir vėl!
— Neik, jis tau paskutinę akį išlups.
— Badas, vaikeliai, ką daryti!
Ir nuėjo. Eina, šunes apstojo. Pradėjo prašyti tarnų, kad leistų, 

nes jis pono brolis. Tie sako:
— Elgeta, koks tenai brolis!
Peido. Vargšas puolė turtuoliui į kojas, o tasai klausia:
— Ką pasakysi?
— Gelbėk, vaikai miršta, išgelbėk. Atiduosiu dvigubai.
— Leisk, išlupsiu paskutinę akį, tai duosiu. Užmokės man 

šitoks!

334



— Lupk sau, kad dievo nebijai. Ką padarysi: gaila man vaikelių 
ir žmonos.

Tada turtuolis liepė pripilti pūdą rugių ir išlupo broliui paskutinę 
akį.

Užsidėjęs pūdelį ant pečių, eina vargšas ir neregi, — kraujai 
teka, žaizda šviežia. O šitas dvarininkas turėjo didžiausią dvarą, ir 
ant jo dirvono augo didžiulė pušis. Šakos buvo žemai. Beturtis iš 
atminties žinojo šitą pušį.

Buvo jau vakaras. Vargšas su tuo ryšuliuku atsikepurnėjo ligi 
pušies ir taip gailiai verkia:

— Ką man dabar daryti, kad aš akelių neturiu!
Mano sau: „Čionai gali mane žvėrys užpulti; praauš diena, tai 

pradėsiu šaukti. Vis kas nors išgirs.11
Apčiuopė šaką, įdėjo ryšulį į šakas, įsilipo ir sėdi. Besėdėdamas 

girdi, kad šamilkšt! šamilkšt! kažkas atėjo. Jis galvojo, jog koks 
žvėris. Mano: „Gerai, kad įlipau pušin."

Tada kur buvus, kur nebuvus atbėgo lapė ir sako:
— Toliau! Ar tau tik vienam reikia čia vietos! Ir aš čia glau- 

siuos!
Taip toliau, toliau aplinkui šitą pušį prisirinko daugybė visokių 

žvėrių. Girdi, kaip raitas joja, dirvonas dunksi. Ir va atjojo raitelis 
prie šitos pušies ir pasisveikino skardžiu balsu:

— Labą dieną! Kaip gyvenate? Gal kokią žalą darote?
Atsakė:
— Kaip gyvenome, taip gyvename šiuos metus; gal vėl ką pa

pasakosi, kokios naujienos kitiems metams?
— Aš žinau tris naujienas. Buvo du broliai: vienas dvarininkas, 

kitas beturtis. Pristigo beturtis duonos kąsnelio, už tai turtuolis 
išlupo jam akis. Kad jisai žinotų, tai nusipraustų šito medžio rasa 
nuo skujų ir matytų geriau, kaip pirma.

Antra naujiena: tokiame ir tokiame mieste guli patale karalaitė. 
Kokie gydytojai nevažinėja, niekas negali jos išgydyti. Bet kad kas 
žinotų — po pamatais, kur ji guli, yra žalioji rupūžė ir žinda kara
laitės kraują. Kad kas rupūžę užmuštų, gautų daug pinigų.

Trečia naujiena: yra toks ir toks miestas ir tenai nėra vandens. 
Bet kad kas žinotų — mieste yra didžiausias akmuo. Tai, kad tą 
akmenį atverstų, imtų tekėti didžiausia upė, vandens užtektų visam 
miestui ir apylinkei. Už tai būtų didžiausios dovanos.

Tai va, tada raitelis atsisveikino ir nujojo. Pasakė, kad žvėrys 
žalos nedarytų, gyvulių neplėšytų.
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Žmogelis, kai jam sopėjo ir bijojosi, užmiršo apie viską. Jis, nie
ko nemanydamas, paėmė rasos ir apsiprausė: veidas apskretęs, nusi
gąs ir žmona, ir vaikeliai. Ėmė praustis, ėmė matyti geriau, negu pir
ma. Ir sopėjimo jokio nejaučia. Jis atsiminė viską, ką raitelis 
kalbėjo.

— £, — sako, — tai dabar aš jau eisiu gyventi!
Parėjo jis namo visai sveikas. Rado atėjusių elgetų, — jie atnešė 

duonos kąsnelių.
— Nu, — sako jis, — broliai! — Pradžiugo, pabučiavo juos ir 

tarė: — Žmona, aš eisiu toliau kąsnelių ieškoti. Tu čia gyvenk!
Atsisveikino ir išėjo j kelionę.
Ilgai ar trumpai jis ėjo į šitą miestą, kur gyveno ta karalaitė. 

Atėjo į miestą — visur juodos vėliavos iškabinta. Klausia:
— Koks čia miestas?
— Čia sostinė, pilis.
— O dėl ko tokios juodos vėliavos?
— Vienatinė mūsų karaliaus duktė guli mirties patale, tai už

drausta visos puotos, visi pasilinksminimai.
Žmogus sako:
— Aš galėčiau išgydyti karalaitę. Ji bus ir gyva, ir sveika.
O tame namelyj, kur jis apsistojo, gyveno našlė su mažais vai

keliais.

— Eik tu, žmogeli, tai gi būtų baisus turtas!
Našlė perbėgo skersai kelią pas pirklį į tokius mūrinius namus 

ir sako:
— Toks ir toks žmogelis sako: aš išgydysiu karalaitę!
Šitas pirklys tuojau davė žinią karaliui, kad eina toks ir toks 

keleivis ir gali išgydyti karalaitę.

Karalius atsiuntė karietą ir veža žmogų pas save. Jį priėmė ka
ralius ir sako:

— Nejaugi tu gali išgydyti vienturtę mūsų dukterį?
— Galiu, — sako, — bus sveika ir gyva.
— Jeigu išgydysi, būsi apdovanotas ir būsi pirmoji mano ranka, 

o jei ne, tai kaip man gaila vienturtės dukters, taip būsi baustas.
Žmogus sako:
— Bus sveika ir gyva, karaliau!
Tuojau liepė, kad jam duotų atskirą kambarį ir kad niekas ne

trukdytų. Žmogus liepė paruošti vonią. Iš versmės atvežė gryno, 
gryno vandens. Karalaitę išmaudė, davė jai išgerti žolių, ir tuojau 
ji pradėjo žiūrėti, sako:
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— Jau taisaus!
O jam gi rūpi ta rupūžė. Nuėjo, patraukė lovą, žiūri, kampelyje 

skylė. Atplėšė tada lentą — tupi rupūžė. Sviedė ją krosnin ir su
degino.

Karaliui rūpi, kaip su jo dukterimi. Atėjo, duktė sako:
— Kas minutė sveikesnė darausi!
Atėjo kitą kartą — kraujas su pienu. Tada karalius paėmė ją už 

pažasčių, nusivedė pas save ir suruošė didžiausią puotą. Mieste 
prasidėjo didžiulė linksmybė, kad karalaitė pasveiko. Privažiavo 
svečių, — kas žiedą mauna, dovanoja žmogui, kas laikrodį duoda, 
rūbus brangiausius. O karalius sako:

— Nu, žmogeli, dabar tu būsi pas mane pirmąja ranka ir valdysi 
visą karalystę.

O jisai sako:
— Aš noriu namo. Turiu vaikus ir žmoną.
Tada jam pridėjo, prikrovė vežimus, davė valgių, gėrimų, dra

bužių, apsiavimo. Važiuoja.
Pailso arkliai, nori gerti. Žiūri — didžiausias miestas. Sako:
— Apsistosime, pasidrūtensime!
Apsistojo miesto pakraštyje, užeina į namelį.
— Ar negalima būtų arklių pagirdyti ir pasilsėti?
Sako:
— Mes perkame vandenį.
Tada jis atsiminė:
— Tai jūs, draugeliai mano, važiuokite, aš pasiliksiu čionai.
Išsiuntė savo turtus su gyvuliais ir žmonėmis, o pats sako 

miestiečiams:
— Aš jums surasiu vandenį!
— Kokius tu čia stebuklus darysi? Pas mus mieste nėra vandens.
Tuojau davė žinoti miesto galvai. Sako, taip ir taip, žmogus gali 

surasti vandenį. Žmogų pas save, o pirkliams paskelbė, kad neštų 
pinigus.

Žmogus klausia:
— Kur čia pas jus didžiausias akmuo? Duokite penkiasdešimt 

žmonių, karčių, sienojų ir veskite ten, kur šitas akmuo guli.
Atvedė prie akmens, apžiūrėjo, kaip jį paimti ir apversti. Pritaisė 

ir atvertė, — didžiausias vanduo, didžiausia upė ėmė tekėti ir išsi
liejo upeliais: visai apylinkei užteko vandens. Iš džiaugsmo jam 
sudėjo baisų turtą dovanų; ir vaikai, kas lėlę nešė, kas valgio, visko, 
ko tik buvo šitame mieste. Žmogui daugelį vežimų gėrybių prikrovė 
ir išleido namo.
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Žmogus parvažiavo į savo namus. O čia net iš oro sienos dra
bužiais apkarstytos. Nėra kur dėtil Užėjo žmogelis pirkion ir žiūrir 
vaikai, žmona apsirengę, penki elgetos už stalo įsigėrę ir su tarbo- 
mis. Žmogus pasibučiavo su jais, padėkojo, kad jie atėjo.

Tada pinigus seikėte seikėjo. Žmogus sako:
— Bėk, vaikeli, pas dėdžiuką ir paprašyk to siekelio, kuriuo 

pinigus seikėja.
Va, atbėgo vaikas, aprengtas, kad apsakyti negalima. Sako:
— Dėdžiukėli, tėčiukas prašė to siekelio, kuriuo pinigus seikėja..
Tas gi mano: „Jis be akių ir pinigus seikėjai“
Baigė seikėti: auksą atskirai, sidabrą atskirai. Sidabro pripylė 

siekelį, ir už lankelio pinigų užkišo, sako:
— Nešk, vaikeli, paduosi; ir nepamesk pinigų, padėkok labail
Vaikas atnešė, padavė šitą siekelį. Brolis dvarininkas, išpūtęs 

akis, žiūri — aja aja! šitame siekelyje yra pora šimtų. Tada turtuolis 
vaikui sako (o niekad jis nepašaukdavo ir vaikeliais, bet šuniokais 
ar kuo):

— Vaikeli, kurgi jūsų tėtukas tiek turto ėmė? Juk tėtukas 
aklas?

— Ne, dėdžiukėli, mato, sveikas ir gražus. O turto tai neturime 
kur dėti. Šitokių sagučių tai statinaitės pripiltos.

Tada turtuolis (o jis į tą pusę niekada ir nepažiūrėdavo) sugal
vojo nueiti pasižiūrėti. Va, anas išsirengė ir eina. Žiūri, pilna val
gių, elgetos už stalo sėdi! Vaikai sako:

— Dėdžiukas ateina!
Išeina žmogus brolio pasitikti. Šis žiūri — puikiausi drabužiai,, 

apsiavimas. Apsižiūri, kad trobos iš visų pusių apkarstytos, nėra 
kur turto dėti. Įeina vidun, o čia elgetos sėdi:

— Aa, čia ponas atėjo!
Dvarininkui nesmagu, kad čia tokie elgetos sėdi už stalo. O sta

las lūžta valgymais. Tada turtuolis sako:
— Ak, broli, aš gi tave sužalojau, akeles išlupau!
— Dabar atiduosiu skolą!
— Dėkui, nereikia, tu man jau su siekeliu atidavei šimtą kartų, 

tiek, kiek daviau.
Po to sako:
— Broli, kaip tau buvo, kad šitokie stebuklai atsitiko?
Anas, nepavydus būdamas, ir papasakojo.
Tada dvarininkas mano: „Palauk, padarysiu ir aš taip pat!1*
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Pasiruošė, paėmė šautuvą su savimi, nuėjęs įlipo pušin ir sėdi. 
Sutemo, žiūri — šamil, šamill ateina meška. Jam nelabai gera pa
sidarė, mano: „Meška moka ir po medžius laipioti — bet aš turiu 
šautuvą.“

Vėliau atėjo lapė:
— Ir man čia reikia prisiglausti I
Atėjo ir vilkas, ir visokie žvėrys. Prisirinko pilnas dirvonas 

aplinkui šitą pušį. Neilgai trukus šviesu, šviesu pasidarė: atjojo 
jaunikaitis ant balto arklio, žėri nuo jo šviesa. Kada prijojo artyn, 
pasidarė kelias, išsiskyrė į dvi puses žvėrys ir visi nusilenkė. Tas 
pasisveikino:

— Na, kaip gyvenate šituos metus, ar padarėte žalos?
— £, kaip gyvenome, taip gyvename, kvaili būdami. O dabar 

sulaukėme naujų metų ir laukiame naujienų, kokių pasakysi.
Na, dabar raitasis sako:
— Aš jums pasakysiu tris naujienas.
O turtuolis sėdi nei gyvas, nei numiręs, nes jis viską mato. 

Jaunikaitis sako:
— Tokioje ir tokioje vietoje buvo du broliai, vienas turtingas, 

kitas beturtis. Turtingasai už duonos kąsnelį išlupo broliui akis, 
bet anas šiandien sveikas. Antra naujiena: tokiame ir tokiame mies
te karalaitė išgijo. Trečia: tokiame ir tokiame mieste buvo akmuo 
ir atsirado žmogus, kuris atrado vandenį. Ar nebuvo tada žmo
gaus šitoje pušyje, kad viską sužinojo, padarė tokius dalykus? Ar 
nėra kartais ir dabar vėl ko nors?

Na tai reikia pasižiūrėti. Lapė sako meškai:
— Lipk tu, maiše, tu moki laipioti!
Meška įlipo ir sako:
— Sėdi žmogus.
— Tai leisk žemyn!
Nuleido.
Tada sako šitas jaunikaitis:
— Paimkit ir pasidalykit jį!
Ir žvėrys paėmė šitą turtuolį ir sudraskė į mažus gabaliukus.

339



DAILIDĖ NUGALI LAUMĘ, PERKŪNĄ 

IR VELNIĄ

Eina dailidė per girių ir nešasi skliutą. Eina, eina, — prieina 
tris kelius. Žiūri — vienu keliu priešais ateina perkūnėlis, o kitu — 
bukutis. Susitiko visi trys, pasisveikino.

— Na, kur eini? — užklausė perkūnas dailidę.
— Ot, — atsakė, — einu pelno ieškoti.
— Na tai gerai, — sako perkūnas, — tai apsigyvenkime šičia. 
— Gerai.
Tuojau visi šoko dirbti — statyti trobelę. Perkūnas tik lenkė, 

tik lenkė medžius prie žemės ir laužė, o velnias nagais žievę lupo, 
dailidė skliutu tik tašė, tik tašė. Kaip bematant ir pastatė trobelę. 
Gyvena. Prasikrapštė kiek dirvos ir pasėjo ropes.

Į ropes paprato laumė ragana. Ką daryti? Dailidė, perkūnas ir 
velnias ropių saugoti susitarė eiti paeiliui. Pirmą kartą išėjo vel
niukas. Išėjo — žiūri, žiūri, nieko nematyti. Vidurnaktyje klauso — 
atvažiuoja ragana ir sako:

— Pykšt, paukšt!
Geležinis vežimėlis, 
Vielų botagėlis!

Kaip ji ims duoti velniukui, kaip ji ims duoti— tas net cyp
damas parūžė namo, palikęs ropes.

Antrą naktį saugoti eina perkūnėlis. Ten ir tas pats buvo: 
ragana gerai išpliekė kailį. Trečią naktį eina dailidė.

Išėjo, pasiėmė smuiką, atsisėdo ant kelmo ir griežia. Štai pačia
me vidurnaktyje klauso — atvažiuoja ragana ir vis sako:

— Pykšt, paukšt! 
Geležinis vežimėlis, 
Vielų botagėlis!

Bet ir ragana išgirdo griežiant, stapt! sustojo ir klausosi. Klau
sėsi, klausėsi — pagaliau išlipo iš vežimėlio ir prašo išmokyti 
griežti. Dailidė padavė jai smuiką — ragana bando, bando, bet 
niekas neišeina.

— Tavo pirštai per stori, — sako jai dailidė.
— Ar negalėtum paploninti? — klausia ragana.
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— Kur negalėsiu, štai, kišk juos šičia, — sako dailidė, praskė- 
lęs skliutu kelme plyšį.

Ragana įkišo nagus į plyšį, o dailidė, paėmęs kylį, ėmė juos 
ir užpleišijo; tada, paėmęs vielų botagėlį, kaip ims ją plūšyti, kaip 
ims plūšyti, sakydamas:

— Ar eisi į ropes, ar eisi į ropes?
Davė, davė dailidė raganai, o ta bėga aplinkui kelmą, sukasi, 

rėkia; pagaliau nutrūko jos nagai — kaip ims ji bėgti, kaip ims ji 
bėgti neatsigrįždama. O dailidė įsisėdo į vežimėlį ir parvažia
vo namo.

Dailidė sako perkūnui:
— Mes visi vis tiek nesugyvensime, reikia vienam pasilikti 

čia, o kitiems išeiti.
— Gerai, — sako perkūnėlis, — aš pasiliksiu.
— Ne, — tarė bukutis, — verčiau aš pasiliksiu.
Dailidė ir tą patį pasakė.
— Kad taip, — sako perkūnėlis, — tai mes eisime vienas kitą 

pasibauginti. Paskui, katras liksime, tai liksime.
Pirmą vakarą išėjo bauginti velniukas. Kai tik išėjo — kad 

ištiko baisi vėtra, viesulas — žmogui negali apsakyti, rodos, dan
gus su žeme maišosi, kad ūžė, kad cypė, švilpė... Na, nieko! Dailidė 
su perkūnu neišsigando.

Antrą vakarą išėjo perkūnas. Išėjęs apsispiaudė žaibais. Kad 
ištiko perkūnija — tarytum dangus griūva. Velnias kad persigando, 
šoko per aukštinį ir išbėgo, niekas jo daugiau nematė. Liko tik 
perkūnas su dailide.

Trečią naktį išėjo dailidė, įsisėdo į laumės vežimėlį ir sako:

— Pykšt, paukšt!
Geležinis vežimėlis, 
Vielų botagėlis!

Perkūnas pamanė, kad atvažiuoja laumė. Persigandęs pasileido 
bėgti neatsigrįždamas. Dailidė, atsikratęs perkūno ir velnio, labai 
gražiai sau gyveno.
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KAIP LAUMĖS SUPO VARGDIENĖS 
VAIKĄ

Buvo viena neturtinga žmona. Ėjo ji rugių piauti, nusinešė kūdi
kėlį į lauką: neturėjo kur palikti, nebuvo už ką pasamdyti, kad 
prižiūrėtų. Nusinešusi į lauką, paguldė po kupstu, vaikiukas sal
džiai užmigo ir tylėjo. Pavakariukais moteris bėgo greitai namo 
liuobtis ir skubėdama užmiršo, kad vaikelis pasiliko.

Besiliuobdama moteris atsiminė vaiką, bet pamanė, kad pats 
parneš, o pats manė, kad pati parsinešė. Matydama, jog pats ne
parnešė, moteris nusigando. Viena eiti patamsiais bijojo, nes tuo 
laiku tankiai vaikščiojo laumės ir žmonėms blogo darė. Paprašė 
su savimi eiti daugiau žmonių. Jie iš tolo jau girdi liūliuojant:

— Čiūčia liūlia, čiūčia liūlia, 
Užuomaršos vaikeli!

Taip laumės liūliavo vaikelį, ant rankų supdamos. Kai žmonės 
artinosi, jos išnyko. Rado vaikelį puikiai aprengtą, visokiais daik
tais apdovanotą. Tik balsas atsiliepė:

— Iš to rautelio drobės, kurį čia padėjau, rėžk ir rėžk sau ir 
šeimynai, kiek tau reiks, tik galo nežiūrėk.

Laiminga žmona paėmė vaiką ir visus daiktus ir parne
šė namo.

Sužinojo apie tai turtinga jos kaimynė ir mano sau: „Kad jai 
davė nuskurusiam vaikeliui tokius puikius daiktus, tai aš savo 
vaiką išprausiu, gražiai aprengsiu, nunešiu — daugiau gausiu."

Išprausė, aprengė ir nunešė, po kupstu paguldė. Pargrįžusi 
namo, langą prasidariusi klausosi, kaip liūliuos. Vieną sykį klau
sosi, antrą sykį klausosi, vis girdi, kad verkia vaikelis. Paskui iš
girdo piktą balsą:

— Čiūčia, čiūčia, 
tyčia atneštasis, — 
tyčia paguldė, norėdama dideles dovanas gauti.

Paskui viskas nutilo.
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Turtuolė eina su šeimyna ir kaimynais turtų atsinešti. Kokią 
baisybę rado! Rado vaikelį į gabalus sudraskytą.

Turtuolė verkė, gabalus vaikelio nešdama, gailėjosi savo elge
sio, jog, turėdama daug turto, dar daugiau norėjo jo gauti.

Neturtingoji žmona ilgą laiką rėžė iš rautelio drobę. Bet vieną 
sykį neiškentė ir pažiūrėjo galo — nuo to pažiūrėjimo rautelis 
pasibaigė.

☆ *



SUKILIMAS PRIEŠ LIŠKIAVOS 

VALDOVĄ

Buvo trys broliai, dideli ir galingi karaliai. Vienas jų apsigy
veno Liškiavoj, kitas Merkinėj, trečias Punioj. Visi jie buvo stab
meldžiai; ir visi žmonės dar čia buvo tuomet stabmeldžiai.

Vyriausias jų visų buvo tasai, kur Liškiavoj buvo apsigyvenęs. 
Jisai vedė raganą, vardu Vokė. Toji raganė su pagalba velnių 
per keturiasdešimt keturias naktis pastatė jam didelius akmeni
nius rūmus ir apvedė aukštomis sienomis. Žmonės tuos rūmus 
vadino pilimis. Tie rūmai turėjo trejus vartus, o kiekvieni vartai 
buvo gryniausio vario.

Iš tos pilies po žeme buvo prakastas kelias anon pusėn Nemuno: 
kiti sako, jis ėjęs Raigradan ir net Merkinėn. Dar seniau žmonės 
pasakodavo, kad jie patys yra matę tą urvą, kuriuo po žeme kelias 
ėjo, ir yra nuėję kelias varsnas. Bet tamsu ten labai ir baisu, todėl 
toliau niekas eiti nedrįsdavo.

Tasai brolis, įsitaisęs tokius stiprius rūmus, ėmė spausti savo 
brolius, panorėjo juos visai išvaryti. Ir žmones irgi labai vargin
davo ir plėšdavo. Ypač jo žmona Vokė, kuri mito mažų vaikų 
mėsa. Tada žmonės sukilo ir apgulė pilį. Daugel ten žuvo žmonių 
ir gal būtų pilies nepaėmę, nenugalėję to pikto karaliaus, nes kiek 
jo kareivių dieną užmuša, nakčia Vokė, išėjusi ant bokšto, sušunka 
dideliu balsu, ir visi užmuštieji vėl atgyja. Bet atsirado vienas nar
suolis, kuris prisisėlino, ir, kai tik Vokė pasirodė, jis šovė į ją 
sidabrine saga ir nukovė. Mat, raganės paprasta kulipka neima. 
Tuomet žmonės išgriovė pilį ir patį piktą karalių užmušė.

PADAVIMAS APIE ALKOS KALNĄ

Reizgų kaime, už Reizgų ežero yra Alkos kalnas. Seni žmonės 
pasakoja, kad karų su švedais metu tose apylinkėse buvo dideli 
mūšiai. Ant to kalno buvo susispietusi lietuvių kariuomenė, švedų 
apsupta.
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Ilgą laiką ten lietuviai laikėsi, narsiai gynėsi, nepasidavė. Bet 
pritrūko maisto, pradėjo mirti badu, atrodė, kad jiems jau bus 
galas. Tik staiga užėjo didelė audra su ledais kiaušinio didumo 
ir pusę švedų kariuomenės išmušė. Kitą pusę lietuviai suvertė 
į liūnus, esančius kalno papėdėje. Žuvo ir pats švedų kariuomenės 
vadas. Bet jo žemė nepriėmė už tai, kad tiek lietuvių dėl jo badu 
išmirė.

Sako, seniau žmonės dar matydavo Alkos kalne tą švedą gu
lintį geležiniuose ratuose. Piemenys kartais tuos ratus į pakalnę 
nustumdavo. Tada švedas pakeldavo galvą ir murmėdavo; galvą 
kratydamas, pats vėl užvažiuodavo į kalną. Nuo to išliko priežodis 
„Murmėk, kaip švedas ratuose". Pats kalnas buvo pavadintas Alkos 
kalnu dėl to, kad lietuviai ten alko.

* * *



NUSKENDĘS DVARAS

Kada dar baudžiava buvo, tuomet buvo labai žiaurių ponų, kurie 
visaip kankindavo žmones. Jie neduodavo savo darbininkams val
gyti, juos mušdavo ir įsakydavo dirbti kuo sunkiausiai.

Vienas ponas, pavarde Bizūnas, įsakė darbininkams išrauti me
džius be jokių įrankių. Darbininkai rovė medžius, o iš jų kūno 
kruvinas prakaitas upeliais liejosi. Jie nevalgę dirbo kelias dienas 
ir naktis. Kai darbo neatliko, nuėjo ir suklaupė prieš ponų, prašy
dami, kad jiems dovanotų. Ponas liepė tuos darbininkus mušti, 
mušti, kol gyvi bus. Budeliai visus tuos darbininkus užplakė, ir jie 
mirė sukapoti.

Pro dvarą tekėjo mažas upelis. Ponas įsakė darbininkams, kad 
jie iškastų plačią upę mažojo upelio vietoje. Darbininkai kasė 
dieną ir naktį ir iškasė plačią upę, bet upėje vandens maža buvo. 
Ponas vėl liepė tuos darbininkus užplakti. Tik staiga pakilo, su
bangavo upėje vanduo. Patvino upė, išsiliejo ir nunešė ir budelius, 
ir ponų dvarą. Visi prigėrė.

Ir dabar ten upė labai banguoja, putoja, graužia krantus, lyg 
pasiutusi. Iš gelmių kai kada matyti buvusio dvaro liekanos: lent
galiai, medžiai ir kiti daiktai. Žiaurusis ponas ir dabar dažnai nakti
mis, audros metu, staugdamas iššoka iš vandens.

VELNIO UŽKEIKTAS DVARAS

Didžiai seniai, kur dabar yra Kalotės ežeras, buvo labai didelis 
dvaras. To dvaro ponas niekaip negalėjo gyventi. Jis sugalvojo 
pasirašyti velniui, nes žinojo, kad, jam pasirašius, tas sutiks pasko
linti pinigų. Taip jis ir padarė. Vieną naktį dvyliktą valandą nuėjo 
už savo skūnios, kur velnias visuomet ateidavo. Velnias paklausė:

— Ko nori?
Dvaro ponas prašė, kad paskolintų pinigų. Velnias sutiko ir 

paklausė:
— Kiek ir kaip ilgai tu nori?
Dvaro ponas sakė:
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— Na, kokį šimtą tūkstančių ir kokiai dešimčiai metų.
Velnias sakė:
— Tu ateik rytoj naktį į tą pačią vietą, tuo pačiu laiku, tada 

gausi.
Kitą naktį nuėjo dvaro ponas ir gavo pažadėtus pinigus. Iš pra

džių jis gyveno gerai, bet, kai praėjo dešimt metų, atėjo velnias 
ir sako:

— Atiduok pinigus!
Dvaro ponas neturėjo iš ko atiduoti, tai velnias ėmė ir užkeikė 

pono dvarą, ir tas dvaras nugrimzdo į amžiną bedugnę, o jo vietoje 
dabar yra didelis Kalotės ežeras.

PONAIS VELNIAI VAŽINĖJA

Buvo toks ponas Raknickas. Jis buvo labai blogas žmonėms. 
Mirdamas savo dvarą paliko sūnui. Ir sūnus ėjo tėvo pėdomis — 
labai kapodavo žmones. Vienas žmogus nepaklausė šito ponaičio. 
Ponaitis liepė tam žmogui eiti ir suieškoti, kur miręs ponas yra 
ir kaip gyvena. Tai žmogus ir išėjo, ką darys. Vaikščiojo visur, 
vaikščiojo ir priėjo tokią trobelę pabalyje. Įėjo į tą trobelę ir pa
klausė:

— Ar nežinote, kur miręs ponas Raknickas gyvena?
Naktį tie žmonės parodė jam balą ir sako:
— Eik, atsisėsk ant to kelmo ir lauk pono Raknicko. Kai priva

žiuos viena karieta, — sako, — surik: „Stok! Ponas Raknickas 
ar yra?“

Tas žmogelis atsisėdo ir laukia. Privažiavo karieta, bala užsi
degė. Ponai traukia karietą per balą, net žarijos tyška. Tas žmogus 
suriko:

— Stok! Ar čia nėra pono Raknicko, aš jam sūnaus raštą atne
šiau ir prašau jo rašto, kad pasakytų, kur gyvena?

Atsiliepė, jog nėra, — dar daugiau atvažiuos. Tuojau atvažiavo 
kita karieta. Jis vėl nuo to kelmo suriko:

— Stok! Ar čia nėra pono Raknicko, atnešiau aš jam sūnaus 
raštą, — kur gyvena, kad parašytų.

Sako:
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— Yra.
Jis priėjo, žiūri, — ponas viduryje įkinkytas ir visas putotas, 

velnių prikamuotas, nes jis žmones plakė, tai taip ir jį velniai 
kapoja. Tas žmogelis padavė raštą. Ponas paskaitė ir parašė sūnui 
laišką. Prirašė, taip ir taip, — sako, — tu nebedaryk, nemušk žmo
nių. Ir vėl nuvažiavo.

Žmogelis parėjo namo, atidavė sūnui tėvo raštą. Ponaitis — sūnus 
perskaitė raštą ir nepatikėjo. Sako:

— Kaipgi mano tėvas ten bus?
Bet žiūri, tėvo parašas. Na tai sako:
— Važiuosim, ten aš savo tėvą išpirksiu.
Prisidėję daug pinigų į karietą, kartu su savim pasiėmė tą 

žmogų ir išvažiavo. Nuvažiavo į tą balą, atsisėdo ant to paties 
kelmo ir žiūri: naktį atvažiuoja tėvu, pakinkytu karieton. Daug 
ponų prikinkyta, o viduryje tėvas. Sūnus pasakė:

— Stok, ponas Raknickas, aš tavo sūnus esu.
Tai velniai kad griebė tą sūnų ir prikinkė prie tėvo ir kitų 

ponų, nuvažiavo. O tą žmogų paleido, liepė važiuoti namo pono 
karieta. Jis ir parvažiavo.

KAIP VELNIAS VARGŠUI PADĖJO

Neturtingas žmogus išėjo į girią medžių kirsti. Išsinešė duonos 
abrakioką ir pasidėjo ant kelmo.

Velnias atėjo ir paėmė tą duoną. Jis parėjo į pragarą, bet jo 
nebepriima, kad vargšo žmogaus duoną paėmė — varo žmogui tą 
duoną uždirbti.

Velnias atėjo prie žmogaus ir sako:
— Priimk mane, aš padėsiu dirbti.
Žmogus jam atsakė:
— Aš pats mažai turiu ką dirbti, kokį aš tau duosiu darbą?
Tas velnias sako:
— Čia yra tokios pelkės pono girioje, prašysime poną, gal jis 

leis mums jas išplėšti, dirvą padaryti; ir įsėsime rugius.
— Nu, gerai!
Ir susitarė. Tas žmogus sako:
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— Tegul bus taip, aš eisiu pas poną, prašysiu tos pelkės; jei 
ponas leis mums, tai mes darbuosimės ten.

Nuėjo pas poną ir prašo:
— Poneli, leisk man toje vietoje išsidirbti dirvos gabalėlį, kad 

galėčiau įsėti ten ko nors!
Nu, ponas leido: ponas manė, kad negalės žmogus ten nieko 

padaryti.
Parėjo tas žmogus namo ir rado tą velnią savo namuose tebe

laukiantį. Velnias dabar sako:
— Kokią girdėjai naujieną pas poną?
Žmogus jam atsakė:
— Leido ponas; jei tiktai galėsim mes ten ką gera padaryti? 
Velnias atsakė:
— Nesirūpink: kad mes dirbsime, tai ir bus gerai.
Išėjo anuodu į girią. Rovė tas velnias ištisus medžius, ir išdirbo 

jis ten gerą gabalą dirvos; įsėjo jie daug rugių, ir išaugo labai 
puikūs javai.

Poną pradėjo pavydas imti, nebeleido jiems tų rugių nuimti. 
Ponas pats pasiuntė savo šeimyną ir suvežė tuos rugius į dvarą, 
pridėjo didelę daržinę. Žmogus su velniu labai gailėjosi savo darbo.

Velnias sako žmogui:
— Palauk truputį, aš dar eisiu pas poną ir prašysiu, kad man 

leistų bent vieną naštą tų rugių parsinešti.
Žmogus atsakė:
— Nu gerai, eik pas poną; jei išprašysi, bus mums dar gero.
Nuėjo velnias pas poną ir prašo jį:
— Poneli, mes taip sunkiai dirbome, kol įsėjome tuos rugius, 

o dabar atėmei iš mūsų. Leisk dabar mums bent vieną naštelę 
parsinešti.

Ponas atsakė:
— Neškis, kiek pats panėši!
Parėjo velnias pas savo žmogų ir sako:
— Nu, pirk kanapių bent dešimtį štukelių, aš vysiu virvę ir 

eisiu pas poną parnešti tų rugių.
Nupirko dešimt štukelių kanapių ir suvijo į vieną virvę.
Nuėjo velnias parsinešti rugių: jis pasitiesė į žardyną virvę, su

dėjo visus rugius iš tos daržinės ir nešasi į žmogaus namus. Pama
tęs ponas neįmano, ką daryti, kad jau visą daržinę rugių išnešė.

Ponas turėjo du jaučiu, labai badančiu. Liepė paleisti tuos jau
čius, kad velnią subadytų. Jaučiai ėjo labai baubdami prie to vel-
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nio — ponas pamanė, kad jį subadys vietoje. Jaučiai priėjo prie 
velnio, jis paėmė tuos jaučius ir uždėjo ant savo naštos. Parėjo 
velnias pas žmogų visais rugiais ir dviem jaučiais nešinas, sako:

— Žmogau, ar uždirbau aš tau tą duonos abrakioką, kurį pa
ėmiau, kai buvai girioje pasidėjęs?

Žmogus atsakė:
— Kiek ten buvo mano tos duonos, aš negaliu tiek daug iš 

tavęs priimti.
Velnias atsakė:
— Aš buvau iš pragaro išvarytas, kad tau už tą duoną atidirb

čiau; kada jau būsi patenkintas mano atidirbimu, tada aš galėsiu 
vėl sugrįžti, kur buvęs.

Žmogus pasakė:
— Mano duona nebuvo tiek verta, bet kad man tiek atiduodi, 

aš priimu.
Velnias pasakė:
— Nu, gerai, su dievu; palik sveikas, grįšiu dabar į pragarą, — 

ir, taip pasakęs, išėjo iš to žmogaus.

KAIP BAUDŽIAUNINKAS VISUS SAVO PONUS 
Į PRAGARĄ NUVEŽĖ

Kitą kartą, kada ponai turėjo baudžiauninkus, tai jie su jais, 
ką tik išmanė, tą ir darė. Vienas ponas žiemą, kada žemė jau buvo 
sušalusi ir apsnigta, pasišaukęs, kur vargingesnį savo žmogų, liepė:

— Tu, utėliau, tinginy, vasarą tingėjai, nesuarei savo margo 
mano dvaro lauke, tai žiūrėk, kad rytoj nueitum ir suartum.

Tas žmogelis sako:
— Ponuti, tai ką aš dabar padarysiu, kad jau žemė visur suša

lusi, aš negalėsiu žagrės įsmeigti.
Tas ponas sako:
— Tu dar man šnekėsi prieš, aš tau parodysiu — gulkis!
Žmogelis atsigulė. Ponas jam su kančium atskaitė dvidešimt 

penkias skersai ir pasakė:
— Kad tu neatliksi to, ką aš tau įsakiau, tai rytoj gausi ant

ra tiek.
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Tas žmogelis, jau tiek gavęs, o dar dukart tiek rytoj priža
dėtas, eina verkdamas namo. Susitinka tokį nudriskusį senį. Tas 
jį klausia:

— Tai ko tu, žmogeli, verki?
Šis pasakė jam, ką ponas įsakė ir ką padarė: kad rytoj reikės 

eiti arti to margo pono lauke, kurį vasarą nesuspėjo išarti, o dabar 
žemė taip sušalusi, tai ką jis padarys. Ir kad jam ponas dabar davė 
dvidešimt penkias kančium, o rytoj prižadėjo penkiasdešimt duoti — 
kaipgi neverkti.

Tas senis jam sako:
— Bus gerai, tiktai rytoj eik ir suarsi.
Rytojaus dieną tas žmogelis, blogą savo kumelkėlę pasikinkęs 

į arklą, nuėjo arti. Ir taip lengvai suarė, kaip vasarą, kada nesuša
lusi žemė.

Ponas atėjęs apžiūrėjo — gerai suarta. Nu tai dabar tam žmogui 
vėl taip prisakė:

— Kad tau šiandien taip gerai eina arti, tai tu man rytoj žiūrėk, 
kad važiuotas atvažiuotumei ir mane į pragarą nuvežtumei. O kad 
nenuveši, tai aš tau tris kartus tiek skersai duosiu, kiek vakar 
daviau.

Tas žmogelis vėl eina namo, kumelėle vedinas, ir vėl verkia. 
Šit ir vėl susitinka tą senį. Senis vėl jį klausia:

— Tai ko tu dabar verki?
Žmogus vėl jam pasisako, kad taip ir taip: ponas nori, kad 

aš jį rytoj į pragarą nuvežčiau, o kad aš jo ten nenuvešiu, tai jis 
man žadėjo tris kartus duoti po dvidešimt penkis kančius.

Tas senis sako:
— Tata, tai kodėl jo nenuveši, nuveši.
Žmogus sako:
— Tai kad aš nieko nežinau, niekur nesu buvęs, kur aš tą jo 

pragarą atrasiu?
Senis sako:
— Žmogel, nesirūpink, tavo kumelaitė atras, tik rytoj pasikin

kęs į dvarą atvažiuok, o kai ponas į tavo roges įsės, tai tu savo 
kumelaitę paleisk — kur nori, ten tegul eina, tai ir nuveši.

Tas žmogus rytą kumelaitę pasikinko, nuvažiuoja į dvarą. Su
sitinka poną. Tas ėmė žmogelį lojoti:

— Ko tu taip ilgai kirmiji namie, kada jau aš tavęs laukiu.
Žmogus tyli ir gana. Ponas sėdo į jo roges ir šneka:
— Nu, nu, matysim, argi tu mane nuveši į pragarą, kurgi bus 

tavo pragaras, pažiūrėsim!
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Žmogus paleido savo kumelaitę, ta ir biznoja ristele tiesiai į tokį 
kalną, kuris buvo to paties pono lauko gale. Privažiavo prie to 
kalno, gi žiūri — durys atviros į kalną. Kumelaitė tiesiai pro 
duris į vidų. Tuoj apšoko tą poną trisdešimt tarnų, atsiėmė jį iš 
rogių. O žmogus apsisukęs ir važiuoja namo pro tą dvarą. To pono 
urėdas užėjo jam už akių, klausia:

— Tai kur tu poną palikai, kad tuščiais parvažiuoji?
Žmogus atsakė:
— Kur man ponas liepė, ten aš jį palikau.
Urėdas sako:
— Tu meluoji! Kur tas pragaras, nuvežk ir mane!
Žmogus atsisuko, sako:
— Sėskis!
Kumelaitė vėl tiesiai prie to kalno, pro duris į vidų. Šit tuoj tas 

ponas savo urėdui už sprando. Urėdas kibo į poną, ėmė jiedu 
peštis. O žmogelis apsisuko, pro duris laukan ir vėl važiuoja namo 
pro dvarą.

Ponia, išėjusi iš namo, klausia tą žmogelį:
— Kur tu poną ir urėdą nuvežei?
— Gi, poniulyt, į pragarą.
— Tu, mužiko gabale, meluoji! Kur tu radai tą pragarą? Nu, 

tai nuvežk ir mane!
Šis tuojau apsuko atgal tą savo kumelaitę, prašo: *
— Sėskis, ponia!
Ponia įsėdo, žmogus ir vėl važiuoja į tą patį kalną, pro duris 

tiesiai į vidų. Tuojau tą ponią pasitiko ponas su urėdu, ir koks šim
tas tarnų nuvedė juos į galą.

Tas žmogelis, visus tris savo ponus į pragarą nuvežęs, nusikratė 
nuo savo sprando visokias baisybes, pargrįžo sau ramiai namo ir 
gyvena.

* * *
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AITVARAS

I

Vieną rytą apie saulėtekį aš, mano pati ir kokia dvidešimt žmo
nių pamatėm aitvarą penki metrai aukščiau žemės lekiantį. Jis 
turėjo vyro storumą, buvo apskritas, priešakys kokio sieksnio il
gumo, labai tamsiai žilas; antras sieksnis užpakalio link švieses
nis, o trečias sieksnis arba uodega — visai baltas ir plokščias, 
lyg koks rankšluostis vinguriavo. Jis priešakiu visai tiesiai tolyn 
traukės ir, į vieną eglyną nusileidęs, prapuolė.

Kitą kartą aitvarą visai pagal žemę lekiantį mačiau. Tasai vi
sas žvilgėjo. Aš, paskui jį bėgdamas, parklupau, o kai atsitiesiau, 
daugiau jo jau nemačiau.

U

Rudys iš Palmonų, Lenkviečio parapijos, Ragainės pavieto, ma
tęs rytmetį labai šviesų aitvarą, lyg kokią šienkartę ant kaimyno 
kiemo nusileidžiant ir prapuolant. Žmonės šneka, jog ant jo klė
ties aitvaras esąs. Javų užnešėjai turėdavę, maišus užnešę, šalia 
laiptų pastatyti: ant aukšto gaspadoriai patys apsitriūsdavę ir nė 
vieno neužleisdavę.

Kartą gaspadinė, pietus užkaitusi, skubinusis ant klėtaukšto. 
Puode jau gerai virti pradėjus, tarnaitė bijodamas! bėgusi ant aukš
to jos nuvadinti ir, vos užlipusi, pamačiusi ji vyrytį su mėlyna 
sermėga ir raudona kepuraite ant pantelio sėdintį. Gaspadinė, nu
manydama, jog tarnaitė jį pamatė, didžiai ją išbarusi už tai, kad 
lipo ant aukšto.
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BERNAS UŽMUŠA GASPADORIAUS 

AITVARĄ

Buvo gaspadorius, kuris turėjo aitvarą. Tasai aitvaras malant 
pildavo į geldą džiovintus grūdus. Pas gaspadorių niekados iki 
metų galo negalėjo išbūti bernai. Būdavo, prikels berną nuo pu
siaunakčio, prisems geldą džiovintų grūdų, o bernas mala ir mala 
ir sumalti negali iki dienai. Seimininkas labai bardavosi, kodėl 
bernas vienos geldos grūdų nesumala; nors miltus nusemdavo ke
turis, penkis sykius, grūdų geldoje būdavo vis pilna ir pilna. Ba
lanos žibinti niekad neduodavo, turėjo malti tamsoje. Dėl to ber
nai pabėgdavo, neilgai pabuvę.

Bet kartą kaimyno įnamis pamokė vieną berną, kuris jam skun
dėsi. Jis liepė iš arklio uodegos ašutų pasidaryti botagaitį ir, kai 
tik saują grūdų įpils, botagaičiu plakti aplink geldą ir per geldą. 
Taip beplakdamas, iš karto pajuto baigęs malti visus grūdus ir, su
malęs anksti prieš dieną, atėjo į trobą, atsisėdo pas krosnį, drąsus, 
kaip darbą pabaigęs. Šeimininkė paklausė:

— Ar jau sumalei?
— Sumaliau.
Ta persigandusi užžibino balaną, bėgo žiūrėti į kamarą prie 

girnų. Rado šalia girnų užmuštą gaidį, kuris buvo aitvaras ir pil
davo grūdus į geldą. Šeimininkė atbėgo rėkdama:

— Oi tu, nevidone, tu užmušei mūsų angelėlį! Šalin iš mūsų! — 
ir išvarė berną. Bet gaspadoriui jau niekas grūdų nebenešė.



BUITINĖS PASAKOS

KAIP BERNAS ATSISKAITĖ SU PONU

Vienas ponas samdydavo šeimyną darbams dirbti. Algą sude
rėdavo tokią: jei per metus samdinys nesupyks, o ponas supyks, 
tai duos jam didelį atlyginimą, o jei samdinys supyks, tai ponas 
jam išrėš diržą iš nugaros ir išvarys.

Buvo trys broliai: du protingi ir vienas kvailys. Eina pas tą 
poną tarnauti vyriausias brolis, protingasis. Išėjo anksti rytą kul
ti. Seniau, mat, kuldavo spragilais jaujose. Kulia, kulia, jau pie
tūs nebetoli, o dar pusryčių nešaukė. Supyko tas samdinys, nuėjo 
pas poną ir prašo valgyti. Ponas sako:

— Tai gal pyksti, kad taip ilgai be pusryčių?
— Žinoma, kad pykstu.
Tuoj ponas paėmė, jam diržą išrėžė iš nugaros ir išvarė.
Eina dabar kitas brolis, taip pat protingas. Vėl išėjo kulti. Ku

lia, kulia, o pusryčių vis nešaukia. Jau pietūs atėjo, jam bekuliant, 
o pusryčių vis neduoda. Atėjo jis pas poną, išbarė tą poną, vi
saip jį iškeikė, kam taip ilgai be pusryčių laiko. Ponas paėmė, 
jam du diržus išrėžė iš nugaros ir išvarė.

Eina dabar jauniausias brolis, tas kvailys, tarnauti pas poną. 
Išėjo kulti nuo ankstaus ryto. Kulia, kulia, jau nebetoli pietūs, ir 
dar pusryčių nešaukia. Važiuoja kepėjas su bande’ėmis pro šalį. 
Bernas tą kepėją susistabdė, pripylė jam vežimą kviečių, paprašė 
bandelių. Davė kepėjas jam bandelių, kiek tik jis norėjo. Privalgė 
samdinys ir vėl kulia. Jau po pietų ateina ponas žiūrėti, kodėl 
bernas neina pusryčių prašyti. Gi žiūri, kad nėra grūdų. Kūlė nuo 
pat ryto, o grūdų nėra.

— Kur grūdai? — klausia ponas.
— Kad pusryčių ilgai nedavei, išmainiau į bandeles. Tai gal 

pyksti, ponas?

355



— Ko aš pyksiu, — sako ponas.
Galvoja ponas, ką dabar daryti su juo. Išvarė berną arti jau

čiais. Arė jis, arė nuo pat ryto; jau pietūs nebetoli, o jam pusry
čių vis neatneša. Važiuoja pro šalį mėsininkas su dešromis. Su
stabdė samdinys mėsininką.

— Imk, — sako, — vieną jautį, duok dešrų pavalgyti.
Tas davė jam dešrų, kiek tik norėjo. Privalgę bernas, tam jau

čiui, kur mėsininkui atidavė, nupiovė uodegą, įkišo į gerklę ki
tam jaučiui ir guli, ant pilvo atsigulęs. Ateina ponas.

— Kodėl neari?
— Gi kad pusryčių ilgai neatnešėt, išalkau aš, ir jaučiai išal- 

ko, suėdė vienas kitą, dabar nebeturiu kuom arti. Tai gal pyksti, 
ponas?

— Ko aš pyksiu.
Rytojaus dieną varo jį ponas kiaulių ganyti. Gano jis tas kiau

les. Važiuoja mėsininkas su dešromis. Paėmė jis, išmainė kiaules 
į dešras. Pats privalgę ir dar rytojui pasidėjo. Toms kiaulėms uo
degas nupiaustė, sukišo į durpyną ir guli. Ponas ateina — kiau
lių nėra.

— Kur kiaulės? — klausia ponas.
— Gi paskendo visos durpyne, uodegos išlindusios tėra. Kiau

lių nebėra, kirmėlės suėdė.
Ponas ištraukė tas uodegas iš purvyno, susidėjo į kišenę.
— Tai gal pyksti, ponas?
— Ko aš pyksiu.
Varo jį karvių ganyti. Gano jis karves nuo pat ryto ligi pietų 

taip pat be pusryčių. Paėmė jis, įkėlė vieną karvę į beržą, o kitas 
atidavė mėsininkui, dešrų privalgę.

Ateina ponas:
— Kur karvės? — klausia.
— Gi į dangų sulipo visos, kad ponas ilgai pusryčių neatnešei. 

Viena dar nespėjo į dangų įlipti, tai ta berže tebėra.
Ponas žiūri, kad karvė įkerėplinta į beržą ir nėra kaip ją iš

krapštyti. Sušaukė visus darbininkus, pusę dienos dirbo, kol karvę 
ištarabanijo iš beržo.

Nebėra ponui ką daryti.
Visaip norėjo ponas tą kvailį supykinti, o šis vis nepyksta. Su

galvojo ponas jį sudeginti. O bernas išgirdo, kaip ponas su ponia 
tariasi. Paėmė jis, įlindo į skrynią, kur pono pinigai buvo sudėti, 
ir sėdi. Dabar ponas jau uždegs gryčią. Anksti rytą išnešė tą skry
nią su pinigais, kol dar visi miegojo. Užrakinėjo duris, langus už
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darinėjo ir uždegė tą gryčią. Dega gryčia, liepsnoja. Ponas džiau
giasi, kad sudegs tas šėtonas.

Atidaro ponas skrynią su pinigais, žiūri — tas kvailys sėdi. 
Ponas nusigando, sako:

— Pinigai nesudegė, bet ir tas šėtonas nesudegė!
O tas, sėdėdamas skrynioje ant pinigų, klausia:
— Tai gal pyksti, ponas?
— Ko aš pyksiu!
Bijo ponas pasakyti, kad pyksta, kad nereikėtų daug pinigų 

mokėti.
Dabar ponas sugalvojo berną prigirdyti. Eina ponas su ponia 

vakare pasivaikščioti ir vedasi tą samdinį. Vaikščioja, vaikščioja 
jie pagal upę, sutemo jiems bevaikščiojant. Sugulė jie ant upės 
kranto miegoti. Berną paguldė prie upės ant krašto, ponas vidu
ryje, o ponia iš kito krašto. Ponas mano: „Kai jis užmigs, aš jį pa- 
stumsiu į upę ir prigirdysiu."

Ponas su ponia, pripratę daug miegoti, tik sugulė ir tuoj užmi
go. O tas bernas, kai tik ponai sumigo, atsikėlė, įlindo į vidurį, 
ponui už sprando, įmetė į upę. Ponia dar norėjo pasipriešinti, tai 
jis kaip stūmė ponią, ta stačia galva įlėkė į upę — ir prigėrė.

Ir paliko bernas viso dvaro ponas.

KAIP PIEMUO PONĄ IR VELNIĄ ĮVEIKĖ

Kitą kartą piemenėlis, vardu Klimelis, dirbo pas vieną poną. 
Nieko kito ponas vakarienei neduodavo, kaip tik duonos abraką. 
Klimelis to duonos abrako nevalgydavo, bet mokėsi vogti. Jį pa
deda, o pats pasislepia už karklyno, paskui prisitaikęs pagrobia 
ir vėl bėga už karklyno; po to duoną kitur padeda ir vėl pasisle
pia. Taip darė ilgą laiką.

Įsistebėjo ponas, klausia:
— Ką tu čia, Klimeli, dirbi?
Tas sako:
— Vogti mokausi.
— Na, ar išmokai?
— Išmokau.
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Tai ponas sako:
— Aš įduosiu vaikiams ožį į turgų nuvesti — ar pavogsi?
Klimelis sako:
— Pavogsiu.
Ponas ir įdavė vaikiams vesti ožį. Du vaikiai veda. Nuvedė 

į turgų ir pririšo prie karčiamos, o patys įėjo į karčiamą. Klimelis 
atrišo tą ožį, nuvedė pas pirklius ir pardavė. Tie du vaikiai išeina 
iš karčiamos — ožio nebėra. Taip jie ir eina namo. Kai parėjo, 
ponas klausia:

— Ar pardavėt ožį?
— Tur būt, Klimelis pavogė: įėjome į karčiamą, išeinam — ožio 

nebėra.
Parėjo rytą Klimelis. Klausia ponas:
— Ar pavogei ožį nuo vaikių?
— Pavogiau.
— Kur dėjai?
— Pardaviau mieste.
— Na, ar pavogsi, jei įduosiu vaikiams du jaučius vesti į turgų?
— Pavogsiu.
Ponas įdavė vaikiams du jaučius vesti į turgų. Tie du vaikiai 

veda jaučius, nuvedė puškelį. O Klimelis turėjo puikius batus. 
Jis vieną batą supurvino ir pametė jiems ant kelio. Vaikiai pa
ėmė, žiūri — nešvarus, numetė. O Klimelis tą batą paėmė, išplo
vė, vėl už akių užnešė ir pametė. Vaikiai žiūri — toks pats batas, 
tariasi:

— Dailus batelis, bėgsim ano bato, katras pirmas pribėgsim, 
tam bus batai.

Taip jiedu bėga, visą mylią nubėgo nuo jaučių. Tuo tarpu Kli
melis jaučiams uodegas nupiaustė ir į žemę įsmeigė, o tuos Jau
čius nusivedė į miestą ir pardavė.

Tie vaikiai ateina, jaučių neberanda, jau sako:
— Pavogė Klimelis!
Grįžta namo. Parėjusius namo klausia ponas:
— Ar pardavėt?
Anie sako:
— Pavogė ar žemė prarijo!
Pareina Klimelis, klausia ponas:
— Ar pavogei?
— Pavogiau.
— Kur dėjai?
— Nuvedžiau į miestą ir pardaviau.
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— Gerat Na, ar pavogsi iš stainios mano arklį?
— Pavogsiu, — atsakė Klimelis.
Ponas vakare visus savo tarnus nuvedė į stainią. Vieną paso

dino ant arklio, kitam įdavė už uodegos laikyti, trečiam liepė už 
kamanų turėti, ketvirtam už kojos, penktą prie durų pastatė.

Klimelis mano: „Ką aš čia bedarysiu?“
Nuėjo į miestą, nupirko visų stipriausių gėrimų. Nunešęs sta

tinaitę prie pono stainios ir įleido pro langelį.
Tarnai šnekasi:
— Čia juk niekas nuo mūsų arklio nepagrobs, eikim pažiūrė

ti, kas toje statinėje.
Išgėrė po vieną, gėrė po antrą, po trečią, ir taip jie pasigėrę 

užmigo. Tada Klimelis paėmė ir tą, kuris ant arklio sėdėjo, ant 
pravarynės pakėlė. Tam, kuris už uodegos turėjo, jis įdavė vir
vagalį, tam, kuris už kojų laikė, įdavė mietgalį, o tą, kuris prie 
durų stovėjo, pastatė prie pravarynės. Arklį paėmęs išsivedė, nu
vedė į miestą ir pardavė.

Ateina rytmetį ponas prie savo tarnų, žiūri — visi bemiegą; tas, 
kuris ant pravarynės sėdėjo, kriste nukritęs.

Pareina Klimelis, ponas klausia:
— Ar pavogei?
•— Pavogiau.
— Gerai, kad pavogei. Na, Klimeli, ar pavogsi nuo mano po

nios piršto žiedą?
Klimelis sako:
— Pavogsiu!
Na gerai, kad pavogs, tai ponas visus savo tarnus sustato prie 

langų, durų, visiems įdavė ginklus. Ir pats ponas stovi prie durų.
Klimelis nuėjo į kapus, iškasė numirėlį, parnešė tą numirėlį 

ir palengva kiša pro duris. Tas ponas su kardu galvą ir nukirto. 
Sako:

— Neškim Klimelį pakasti, kad niekas nepajustų.
Kaip jie numirėlį išnešė į kapus, Klimelis tuo tarpu numovė 

nuo ponios žiedą, nunešė į miestą ir pardavė. Sugrįžta ponas iš 
kapų — ponia nebeturi žiedo. Pareina Klimelis rytą, ponas klausia:

— Ar pavogei žiedą?
— Pavogiau.
— Na, ar pavogsi nuo manęs ponią?
— Pavogsiu.
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Ponas sustatė aplink visą trobą žmones. Kai tie žmonės užmigo, 
Klimelis įbėgo ir pagrobė ponią. Nunešė ją ir pardavė velniams po 
tiltu.

Ponas pabudęs neberanda. Pareina rytmetį Klimelis, ponas 
klausia:

— Klimeli, ar pavogei? Susimildamas, ar negalėtum kaip nors 
ponią išpirkti?

Klimelis sako:
— Kodėl ne, kad duosi rublių.
— Duosiu visą pūrą, kad tiktai išpirktum.
Klimelis nuėjo po tiltu, įkasė tris stulpus trimis kantais ir per 

visus tris kantus veja virves. Jam bevejant ir ateina velnias, 
klausia:

— O ką čia, Klimeli, dirbi?
— Virves veju, kad rišiu, tai rišiu visus velnius iš pragaro.
Klausia velnias:
— Už ką?
Atsakė Klimelis:
— Už tai, kad jūs mano ponios neatiduodat.
Velnias sako:
— Eikim, atsiimk, tik neraišiok mūsų!
Taip jie nuėjo į pragarą. Velnias sako:
— Ne, dabar negausi savo ponios. Eikime lenktynių. Katras 

pirma aplink pragarą apibėgs, tam bus ponia.
Klimelis, paėmęs kumelę, jojo, pirmas „apibėgo“, sako:
— Aš ir kumelę, į šaktarpį įsispraudęs, apnešiau, o tu neapi

bėgai. Na, atiduok ponią.
Velnias sako:
— Dar neduosiu. Palauk, aš atnešiu priekalą, visų didžiausią, 

katras aukščiau jį išmesim, tam bus ponia.
Duoda Klimeliui mesti.
— Ne, — Klimelis sako, — mesk tu.
Tas velnias metė — priekalas trečią dieną benukritęs ir į že

mę įkritęs per tris augumus.
Velnias sako:
— Ištrauk, Klimeli!
— Kas metė, tas ir teištraukia!
Velnias traukia, betraukiant vos akys neišsprogo. Kai ištraukė 

tą priekalą, sako Klimeliui:
— Na, mesk!
Klimelis negali nė pajudinti, sako:
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— Palauk, kol anas debesis prieis — ten yra mano brolis, di
džiai didelis kalvis, tai aš jam užmesiu.

Velnias sako:
— Susimildamas nemesk — atsiimk savo ponią, tiktai nemesk 

to priekalo!
Taip ir atidavė tą ponią. Klimelis parvedė ponui ponią ir gavo 

visą pūrą pinigų.

KAIP BAJORAS MOKĖSI KALVYSTĖS

Vienas bajoras užsimanė mokytis kalvio amato. Bet ką dabar? 
Dirbk kokius metus, dulkykis! Sumanė gudresnį būdą išmokti.

Pasidarė stiklinę spintą, pasistatė ją kalvėje ir, joje sėdėda
mas, visus metus žiūrėjo, kaip dirba kalvis. Paskui pasistatė kal
vę, nusipirko įrankių, pasisamdė padėjėją ir pradėjo dirbti.

Atnešė vienas žmogus didelį gabalą plieno. Sako:
— Padaryk man kirvį!
Jis:
— Gerai, gerai, padarysiu. Tik kokio nori, ar plono, ar storo, 

ar tašymui, ar kito, ar vidutinio?
— Tai vidutinio.
— Gerai, tik anglių duok!
Tai neša, neša anglių, vis negana ir negana. O bajoras su pa

dėjėju kala, kala. Kaip nėra kirvio, taip nėra. Paskui sako:
— Zinai ką, kirvis neišeina, padarysim plaktuką.
— Gerai, — sako žmogus.
Vėl bajoras kala, kala. Sako:
— Neišeina ir plaktukas, padarysim kastuvėlį.
— Gerai.
Vėl kala, kala, plieną sudegino, liko tik peilio galiukui. Žmogus 

mato, kad nieko neišeis, bet tyli.
— Žinai ką, — sako bajoras, — padarysiu aš tau šnipštuką.
— Padaryk!
Gerai įkaitino bajoras plieno gabaliuką, įkišo į vandenį, — 

šnipšt!
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— Štai, — sako, — tau ir šnipštukas, kai vėl tokio norėsi, tik 
įkaitink, vėl šnipštelės.

Tas žmogus jam sako:
— Ateik, tada ir užmokėsiu, tik atsinešk maišą, nes aš javais 

duosiu.
Tas, pasiėmęs maišą, vedasi ir padėjėją, sako:
— Gal daug duos, bus sunku vienam parnešti. O kai žmogus 

pils javus, tu sakyk: įpilk ir mano daliai, įpilk ir mano daliai.
O tas žmogus svirne buvo pasitaisęs gerą bizūną. Pasitiko bajorą 

prie svirno, vedasi į vidų, o padėjėjui liepia pasilikti už durų. Kai 
tik įsivedė į svirną, užsirakino, kad pradės duoti tam kalviui. 
Tas rėkia:

— Gana, gana!
O padėjėjas už durų:
— Ir mano daliai, ir mano daliai įpilk!

KVAILA PONIA

Gyveno žmogus su savo žmona. Jis sykį jai įpylė į maišus 
rugių ir liepė vežti parduoti. Žmona vyro paklausė, kiek už rugius 
prašyti. Jis jai sako:

— Prašyk tiek, kiek duos turgus.
Žmona nuvažiavo į turgų parduoti rugių. Priėjo prie jos pirk

liai pirkti rugių ir klausia, kiek nori už juos.
Žmona atsako:
— Kiek turgus moka.
Pirkliai pasiėmė rugius ir nuėjo. Žmona laukė, kol turgus mo

kės pinigus, bet mokant nesulaukė ir nuvažiavo namo be rugių ir 
be pinigų.

Vyras pradėjo žmoną barti, kad ji tokia kvaila, bet ji atsakė, 
kad jis pats taip sakęs. Žmogus nebeturėjo ką daryti ir nuėjo per 
pasaulį pasižiūrėti, ar visur pačios tokios kvailos.

Sykį jis priėjo prie gražių namų ir pradėjo dairytis. Jį per lan
gą pamatė ponia ir klausia:

— Ko, žmogau, žiūri?
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Žmogus jai atsakė:
— Buvau danguje, dabar nežinau, ar grįžti ten atgal, ar ne.
Ponia tada jį paklausė:
— Ar nematei mano Karoliuko?
Žmogus jai ir sako:
— Žinoma, mačiau, kiaules gano.
Ponia paklausė jį, ar jis negalėtų nunešti Karoliukui pinigų. 

Žmogus sutiko, paėmė pinigų du šimtu rublių ir nuėjo.
Parvažiavo greitai ponas, ponia pasisakė, kad davė nunešti pi

nigų Karoliui į dangų. Ponas suprato, kad ją apgavo, liepė paduoti 
arklį ir nusivijo apgaviką pačios nurodytu keliu.

Pagal kelią darbininkai taisė tvorą; tuo kartu jie buvo nuėję 
namo pietų valgyti. Žmogus priėjo prie tvoros ir ardo ją. Prijojo 
prie jo ponas ir klausia:

— Ar nematei apgaviko?
Žmogus atsakė:
— Mačiau. Kad nori, duok savo arklį, aš jį pavysiu ir atvesiu, 

bet tuo laiku ardyk čia šitą tvorą, kol aš sugrįšiu.
Ponas padavė žmogui arklį ir ėmėsi ardyti tvorą. Žmogus jojo 

ir nujojo namo su pinigais ir arkliu. O poną atėję darbininkai ap
mušė, aplamdė už tvoros ardymą.

Dabar žmogus žinojo, jog ponia yra kvailesnė už jo žmoną.

KAIP ŽMOGUS APGYNĖ RASTĄJĮ LOBĮ

Gyveno vyras su žmona. Rado jis pono žemėje pinigų. Išsikasė 
juodu tuos pinigus. Jis rūpinasi:

— Kad nors ponas nesužinotų.
— Kaip sužinos! Tu nesakysi, aš nesakysiu, tai ir nesužinos.
Gerai jie sau gyvena, pinigų turi, bet vyras nepasitiki savo 

žmona. Nuėjo jis miestan, prisipirko riestainių. Primėtė visur, įėjo 
pirkion ir sako:

— Žinai, dūšel, riestainiais sniegti. Visur pilna prisnigta.
Išlėkė žmona, pradėjo rinkti. Prisirinko pilną sterblę. Kitą naktį 

pripirko jis dešrų ir nukabino tvoras. Atėjo pirkion ir sako:
— Žiūrėk, koksai šerkšnas — visur ant tvorų dešros.
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Nulėkė jie abu, prisirinko dešrų — galybę. Trečią naktį kažkas 
susimušė pono dvare ir ėmė rėkti. Ana siunčia vyrą:

— Pažiūrėk, kas tenai rėkia.
Vyras išėjo laukan, pabuvo ir sugrįžo. Pati klausia:
— Kas ten rėkia?
Jis sako:
— Velnias poną nešė, bernai pagavo ir atėmė.
Na, gerai. Pagyveno kiek. Boba susipyko su vyru, nulėkė pas 

poną ir pranešė, kad vyras pono žemėje rado pinigų. Pašaukė jį 
ponas ir klausia:

— Ar radai pinigus?
— Jokių pinigų neradau.
O žmona sako:
— Kaip neradai! Kai radai pinigus, tai po to vieną naktį ries

tainiais snigo.
— Neradau pinigų ir riestainiais nesnigo, — sako žmogus.
— Kaip nesnigo! Vieną dieną po to buvo toksai šerkšnas, kad 

visos tvoros buvo dešromis nukabintos.
Ponas tiktai klauso ir nesupranta, ką toji boba kalba, o vyras 

ginasi, sako:
— Neradau, nieko nežinau.
— Kaip neradai! Po kiek laiko paskui mūsų poną velnias nešė.
Ponas, išgirdęs tokią bobos kalbą, kaip paėmė bizūną — išlupo 

kailį ir išvarė iš savo namų. Manė, kad ji sukvailiojo.
Kitą kartą užpykus bijojo eiti ponui skųsti vyrą.

KAIP PONAS DIENĄ ILGINO

Lietuvoje, viename kampelyje, gyveno jaunas dvarponis, dar 
visai neseniai paveldėjęs didelį dvarą. Jaunasis ponas tik vaikš
čioja po dvarą ir žiūri, kaip dirba jo vergai. Visi vergai dirbdavo 
nuo ankstybo ryto ligi vėlybo vakaro — nuo tamsos iki tamsos. 
Tačiau jaunajam ponui atrodė, jog vergai labai mažai padaro, jų 
darbo diena esanti per trumpa.

Vieną vakarą dvarponis įsakė užvaizdai sušaukti visus dvaro 
vergus prie jo rūmų. Kai visi susirinko, dvarponis išėjo į prieangi 
ir taip į juos prakalbėjo:
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— Jūs patys matote, kaip mažai darbo padarote ir kokia trum
pa diena. Ar nežinote kuris, kaip būtų galima prailginti dieną?

Vienas senas bernas, kuris daug metų dirbo pas to dvarponio 
tėvą ir pažino ponaitį, pakėlė ranką ir sako:

— Pone, aš moku dirbti tokią mašiną, kuria galima dvigubai 
pailginti dieną, bet pats ponas turėsi ją sukti.

Ponas apsidžiaugė ir sako:
— Su mielu noru aš suksiu, jeigu tik diena bus ilgesnė.
Bernas užtikrino, kad bus.
Sekančios dienos sulaukus, ponas Hepė greitai dirbti mašiną. 

Bernas atsipiovė nuo rąstų tris vienas už kitą didesnius ratus, pa
darė krumplius, kad vienas kitą suktų, užmovė juos ant ašių. Prie 
vienos ašies kryžmai pritaisė storų lentų sparnus, kad ponui būtų 
sunkiau sukti, kitoj pusėj ant kitos ašies pritaisė rankeną. Pabai
gęs mašiną, bernas pakvietė poną ir sako:

— Rytoj galėsi, ponas, ilginti dieną. Viskas, ko reikia, tai tik 
nuolatos sukti ir sukti mašiną už šios štai rankenos. Ir kol maši
na nesustos sukama, diena dvigubai i*tįs.

Tai sakydamas, bernas paėmė už rankenos ir suka, rodo, kaip 
lengva ją sukti. Ponas tik eina aplinkui, žiūri, juokiasi, o mašina 
net ūžia smarkiai sukama.

Rytojaus dieną, dar tamsoje, sykiu su visais baudžiauninkais 
atėjo ir ponas. Stojo dienos ilginti, o bernas moko, sako:

— Nuo antros valandos ryto iki dvyliktos, o nuo dvyliktos iki 
sutemstant, kol baudžiauninkai laukuose, mašina turi nesustoja- 
mai suktis. Jei mašina nors keletą minučių stovės, tai diena nė kiek 
nebus ilgesnė.

Vergai parėjo pietų. Nuo pono nugaros net garuoja, bet sustoti 
nedrįsta. Prakaitą šluostosi, ilgina dieną. Po pietų suko, kol sute
mo. Parėjęs iš laukų, mašinos išradėjas atėjo prie pono ir, tam 
sustojus sukti, sako:

— Matote, pone, kaip ilgesnė diena.
— Tikrai kad ilgesnė, — patvirtino dvarponis.
O jis nekaip jautėsi ir sako bernui:
— Ar negalėtų kas nors kitas tą mašiną sukti?
Bernas sako:
— Gali, pone, kodėl ne, bet tada diena nebus ilgesnė.
Taip tą vakarą ir pasiliko. Rytojaus dieną visi jau dirba, o dvar

ponis dar miega. Net jo pati ėmė jį žadinti, sako:
— Kodėl tu neini dienos ilginti, juk jau visi vergai laukuose?
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— Ar tu pasiutai, — sako ponas, pusiau miegodamas, — aš 
dar tik atsiguliau.

Paskui atėjo mašinos, išradėjas ir sako:
— Jau devynios, o ponas dar guli? Juk diena nebus ilgesnė!
Ponas pasiraivė ir tarė:
— Diena tegul būna, kaip buvus, o tą mašiną velniai tegul su

ka, mane visą skauda.
Taip ponas darbo dieną ilgino.

PONAS LEIDŽIA JAUTĮ Į MOKSLĄ

Važiavo ponas keliu ir žiūri, kad mokytojas moko ore vaikus. 
Privažiavęs ponas klausia:

— Ką tu čia dirbi?
Mokytojas sako:
— Iš gyvulių žmones dirbu.
Ponas sako:
— Labai gerai, turiu dvejų metų jautį, gal galėtumei išmo

kyti žmogumi? Man reikia urėdo.
Mokytojas sako:
— Kodėl gi ne.
— Tai, — klausia ponas, — kiek kainuos?
— Na, — mokytojas sako, — duosi tris šimtus rublių.
Ponas sutiko. Tuojau sugrįžo namo, atsivedė jautį, sumokėjo 

mokytojui tris šimtus rublių ir paliko mokyti.
Palaukęs mėnesį, ponas atvažiuoja, klausia mokytoją, kaip jau

tis mokosi. Mokytojas sako:
— Labai gerai mokosi!
Ponas parvažiavo namo, o mokytojas su vaikais papiovė jautį, 

valgo mėsą ir juokiasi.
Kitą kartą atvažiuoja ponas ir klausia. Mokytojas sako:
— Labai gerai: ir mokosi, ir rašo, tuoj jau bus vyras.
Ponas neprašo parodyti jautį ir išvažiuoja, o mokytojas sako:
— Dabar atvažiuok po dviejų savaičių, tai jau bus išmokytas, 

ir galėsi turėti urėdą.
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Suėjo dvi savaitės, atvažiuoja ponas ir sako:
— Atvažiavau urėdo pasiimti.
Mokytojas sako:
— Gerai, kad atvažiavai: galvijas buvęs, galviju ir liko tas 

tavo jautis. Išmokiau kaip žmogų, daviau jam pavardę Dvylius. 
O jis tada manęs nebeklausė ir išėjo į Radviliškį, į stotį, ir dabar 
yra Radviliškio stoties viršininkas.

Tuo laiku kaip tik ir buvo stoties viršininkas, pavarde Dvylius.
Nuvažiuoja ponas į Radviliškį, į stotį, savo jaučio pažiūrėti ir 

jo atsiimti. Nuvažiavęs klausia tarnautojų, ar yra stoties viršinin
kas Dvylius. Tarnautojai sako:

— Yra.
— Tai kuris jo kambarys? — klausia ponas.
Parodė jam, bet sako:
— Tiktai dabar dar neik, nes jis miega, negalima, kai atsikels, 

tada eisi.
Ponas iš to pykčio atplėšė duris kambario, kur miegojo virši

ninkas, ir, įėjęs į vidų, sako:
— Ko neini namo, ko guli?
Viršininkas paklausė, kas čia triukšmauja, o ponas ir sako jam:
— Kelkis, kelkis, važiuojam namo!
Viršininkas pašoko ir lazda išvijo poną.
Tada ponas išėjo prie vežimo, pas ponią, ir sako:
— Matyti, mūsų nebeklauso, visai nepažįsta. Važiuojame namo, 

atvešime karvę, jo motiną, tai gal ją pažins.
Parvažiavo ponas nuliūdęs namo, pasiėmė karvę ir atvažiavo 

Į stotį. Atvežė ponas karvę, sutiko stoties viršininką ir sako:
— Tu mūsų nepripažįsti, štai ir tavo motina juodmargė!
Viršininkas supykęs liepė tarnautojams poną suimti ir įmesti 

kalėjiman. Kai pasodino poną kalėjiman, tai ir dabar ten tebesėdi.
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GUDRIOJI NAŠLE

Kartą gyveno našlė su dideliu būriu vaikučių. Ji eidavo dirbti 
į dvarą. Vieną kartą našlė susirgo ir negalėjo nueiti į dvarą dirbti. 
Ponas už tai labai baisiai supyko ir atstatė ją iš darbo. Dabar 
vargšė nebeturėjo kuo maitinti savo vaikučių.

Kartą moteriškė sumanė ponui atkeršyti. Vidurnaktį, kada visi 
miegojo, ji išvedė iš tvarto gražiausius jo jaučius ir, nuvedusi į miš
ką, juos pririšo. Rytojaus dieną ponas pasigedo jaučių ir išsiuntė 
tarnus jų ieškoti. Vakare tarnai sugrįžo nieko nepešę.

Našlė pasisakė savo kaimynui, jog ji galinti sužinoti, kur yra 
pono jaučiai. Tas gandas pasiekė poną. Šis pasiuntė tarnus, kad 
atvestų našlę. Našlė nuėjusi išmetė kortas ir sako, jog jaučiai yra 
tokioje ir tokioje vietoje. Tarnai nuėję rado juos ir parsivedė namo. 
Našlė už „išbūrimą" gavo iš pono gerą atlyginimą.

Kartą nežinomi vagys pavogė iš karaliaus skrynios pinigus: ne
gali jų nei atrasti, nei sužinoti, kas pavogė. Karalius kvietėsi visus 
burtininkus, bet ir jie nieko nesužinojo. Netikėtai jis susitiko tą 
poną, kuriam buvo pavogę jaučius. Ponas karaliui papasakojo, kaip 
surado jaučius. Karalius tuojau siunčia pasiuntinius atvežti našlės. 
Našlė sako, kad ji nesanti jokia burtininkė, bet pasiuntiniai neklau
so, nutempia ją pas karalių. Vargšė puola karaliui po kojų, mal
dauja, kad ją paleistų, kad ji nesanti burtininkė. Karalius neklauso 
ir įsako jai, kad eitų į paskirtą kambarėlį ir iki rytdienos pagalvo
tų ir pasakytų, kur pinigai, o jei ne — gausianti rykščių. Ką darys 
vargšė? Nuėjo į kambarį, atsisėdo ir verkia.

Karaliaus pinigus buvo pavogęs jo paties tarnas. Būdamas ne
ramus, bijodamas karaliaus keršto, jis eina pasiklausyti prie burti
ninkės kambario. Prideda ausį ir klauso. Vargšė moterėlė žinojo: 
jei neatspėsianti, tai tikrai gausianti rykščių. Vaikščiodama po kam
barį, ji ima grąžyti rankas ir dejuoti:

— Prašvis aušrelė, užtekės saulelė, bus sėdynei darbo!
Tai girdėdamas, vagis sudrebėjo ir pamanė:
— Na, dabar ji jau viską žino ir pasakys karaliui.
Pravėrė duris, puolė našlei po kojų ir prašė, kad nesakytų, jog 

jis pavogęs. Pasakė, kur pinigai, ir žadėjo jai daug pinigų, jei jo 
neišduos. Našlė sutiko.

Kitą rytą našlė „išbūrė“ karaliui, kad pinigai kūdroje — juos 
iš ten ištraukė.
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Labai nudžiugęs, karalius pakėlė pokylį ir sukvietė daug gar
bingų svečių. Norėdamas dar kartą Išbandyti burtininkę, karalius 
įsakė virėjui, kad našlei viščiuko vietoje iškeptų varną. Prasidėjo 
pokylis. Visiems svečiams atnešė valgyti po iškeptą viščiuką, 
o našlei varną. Našlė apsidairė, apsidairė, mat, pirmą kartą savo 
gyvenime ponų pokyly j, ir sušuko:

— Varnei, varnel, kas gi tave čia atnešė!
Karalius ir visi svečiai nustebo, jog našlė įspėjusi. Tuojau buvo 

įsakyta ir jai atnešti keptų viščiukų.
Po to karalius davė našlei daug pinigų, ir ji pasirengė važiuoti 

į namus. Karalius, dar kartą norėdamas ją išmėginti, liepia padėti 
po sėdyne kiaušinių. Našlė atsisveikina, įlipa į vežimą ir sušunka:

— Ot, kad sėsiu, kaip višta ant kiaušinių!
Karalius įsitikino, kad ji yra geriausia burtininkė. Taip vargšė 

našlelė ir gyvena gerai ilgus metus, tik nesiverčia burtais.

SPRIGTAS

Kitą kartą buvo vienas gaspadorius, didelis sukčius. Niekuo
met jisai darbininkams algų nemokėjo, kiekvienam nusukdavo. Pa
galiau nebegalėjo gauti samdinių. Tada atėjo pas jį vaikinas, var
du Petras, ir sako jam:

— Ar nenorėtumei pasamdyti mane metams?
Gaspadorius sako:
— Susimilk, stok pas mane, aš šeimynos jau labai ieškau.
Po to klausia:
— O kiek tu norėsi algos?
— Aš nieko nenoriu, tiktai, pabaigęs metus, išeidamas sprig- 

siu tau į nosį ir būsiu patenkintas.
Gaspadorius mano, jog nebus skaudu, pats sau spriginėja į no

sį. Suderėjo.
Berną šiokią dieną į darbą siunčia, o šventą dieną — bandos 

ganyti. Jisai, išginęs bandą, kai jaučiai nestojo, pribėgęs vienam 
kad sprigo į kaktą — vietoje negyvas guli. Gaspadorius, maty
damas tokius stebuklus, išsigando.
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— Juk ir man taip bus!
Ką bedaryti? Nubėgo pas savo poną nusiskųsdamas:
— Ponuli, ką bedarysiu? Nusisamdžiau tokį berną, kitos algos 

nenori, tiktai sako: sprigtą į nosį vieną kartą gausi. O dabar vie
ną jautį jau nusprigo; nu, mane juoba nusprigs.

Ponas gaspadoriui davė tokį patarimą:
— Kai tu pareisi namo, tai vakare siųsk jį, tegul eina į mano 

avižas; tenai yra įgudusios meškos, kai jį pamatys, sudraskys.
Gaspadorius, su džiaugsmu parėjęs namo, vakare sako:
— Meldžiamasis Petreli, eik, sergėk, kažkieno kumelė avižas 

ėda, sugavęs parvesk namo.
Bernas tuojau, paėmęs apinasrius, nuėjo.
Gaspadorius mano: „Garbė dievui, tą jau sudraskys meškos!"
Petras nuėjęs rado avižose dvi meškas. Apmovė apinasriais, 

parvedė ir, įvedęs į priešiniukę, pririšo prie girnų. Pats, įėjęs 
į kambarį, prie krosnies atsigulė ir knarkia. Išgirdęs gaspadorius 
sako:

— Petrai, juk aš tave siunčiau avižų sergėti, o tu guli dabar! 
Tas atsakė:
— Juk aš jau parvedžiau kažkieno dvi kumeles.
— Kur dėjai?
— Prie girnų pririšau.
Gaspadorius, uždegęs žvakę, ėjo pažiūrėti — rado dvi meškikes 

prie girnų bepoteriaujančias, baisiai išsigando. Paskui nuėjo pas 
tą patį poną, sako:

— Poneli, susimildamas gelbėk, kaip begali, nes mano bernas 
jau dvi meškas parvedęs pririšo prie girnų.

Ponas pradėjo jam sakyti:
— Aš žinau vieną apsėstą ąžuolą, niekas negali jo nukirsti, 

siųsk aną, tegul eina jo kirsti.
Gaspadorius, parėjęs namo, sako:
— Petrai, tu eik nukirsk tą ąžuolą, nes dvaras liepė anksti rytą 

ašį medžių sukrauti. Eik šį vakarą.
Tas, paėmęs kirvį, išėjo prie to ąžuolo. Nukirto ąžuolą ir su

kapojo. Ąžuole buvo kipšelis; tą paėmęs parsivedė ir taip pat pri
rišo prie girnų, o pats atsigulė.

Klausia gaspadorius:
— Ar tu buvai, kur aš tave siunčiau?
— Buvau, nukirtau ir Suraučiau.
— O medinio ar neradai?
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Sako:
— Radau tokią šmėklaitę, parvedžiau į namus, pririšau prie 

girnų.
Gaspadorius tuojau pat nuėjo pažiūrėti ir, radęs kipšą, pririštą 

prie girnų, taip išsigando, kad vos nenumirė. Tuojau nubėgęs pas 
poną, prašo:

— Poneli meldžiamasis, ką aš bedarysiu? Jau ir velnią par
vedė, pririšo prie girnų.

Tas ponas sako:
— Aš tau duosiu raštą. Tegul jis eina į vieną miestą, į kurį 

jei kas įeina, niekados daugiau nebeišeina, nes ten gyvena žmog
žudžiai.

Gaspadorius, parsinešęs raštą, parodė:
— Petreli, kas bus? Į paštą pavarė, ar pėsčias eisi, ar raitas 

josi į tą miestą? Štai ponas davė raštą: ten esą trys šimtai jo 
raudonųjų.

Petras atsakė:
— Važiuotas važiuosiu, tiktai eik, atneši man kokį pundą ka

napių ir kokią statinaitę dervos.
Gaspadorius atnešęs davė. Bernas tai padavė pririštam savo 

kipšeliui, ir tas nuvijo jam botagą, bet suvijo visas kanapes ir iš
mirkė visą statinaitę dervos. Paskui pakinkė į šlajas meškikes: 
kipšelis už vežėją, pats Petras už poną — ir išvažiavo.

Kai buvo arti miesto, Petras liepė vežėjui supliauškinti bota
gu. Kai ėmė pliauškinti, langai mieste pradėjo laukan birti. Tuojau 
visi puolė žiūrėti, kas čia per balsas, jog langai virpa. Pamatę to
kį poną, meškikėmis atvažiavusį, pradėjo teirautis:

:— Ko nori, poneli?
Parodė raštą:
— Šitai turiu raštą nuo savo pono. Čionai yra trys šimtai jo 

raudonųjų.
Anie pradėjo sakyti, kad netiesa. Bernas sako vežėjui:
— Supliauškink!
Tas kaip pradėjo pliauškinti, tuojau pradėjo visas miestas 

šaukti:
— Nebepliauškink, poneli, atiduosime!
Susidėjo visas miestas, atidavė pinigus, prašydami, kad važiuo

tų namo. Tada Petras, atsiėmęs tuos pinigus, parvažiavo, atidavė 
gaspadoriui, kalbėdamas:

— Nunešk tuos pinigus savo ponui, bet eik išpažinties, nes 
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jau atėjo metų pabaiga, atsiimsi tau skirtą atpildą. Jau sprigsiu, 
nebliksi gyvas.

Gaspadorius, girdėdamas tuos baisius Petro žodžius, puolė jam 
po kojų, sako:

— Petreli, meldžiamasis, nors visą mano ūkį atimk, bet palik 
man gyvybę!

Bernas atėmė visą jo ūkį ir išdalino tiems, kuriems gaspadorius 
buvo nusukęs užmokesnį, o pats išnyko iš akių.

Gaspadorius susiprotėjo, jog čia turėjo būti angelas, kad vel
nias ir meškos jo klausė.

bernas su Seimininku valgo košę

Buvo toks ūkininkas, kuris pats valgydavo gerai, o berną ir ki
tą šeimyną skriausdavo, ypač valgant košę. Ūkininkui, būdavo, 
šeimininkė išvirs sausą žirninę košę, prispirgins spirgų, supils 
į vieną dubens kraštą ir pastatys riebųjį dubens kraštą prie ūki
ninko, o sausąjį prie šeimynos. Pradės šeimyna išmėtinėt, kad ko
šė sausa, ūkininkas ir sako:

— Kaip tu, bambly, drįsti zaunyti ir peikti tokią košę? Tu savo 
gyvenime dar tokios valgyti nevalgei, žiūrėk: kas šaukštas — vis 
spirgas!

Pasems šaukštą ir rodo spirgus, kaip žvirblio galvas.
Prieš tokį įrodymą nė vienas iš šeimynos neturi ką sakyti: ty

lėdami žiubrena sausą košę, o ūkininkas ryja spirgus ir giria:
— Ot tai košė, tai košė! Spirgų kiekviename šaukšte, žiūrė

kite, po keturis, po tris!
Žinoma, retas vaikinas, reta mergaitė ištverdavo metus. Kai 

kaimynai tyčiodamiesi užklausdavo, dėl ko taip dažnai ieško šei
mynos, ūkininkas, visai nesusigėdęs, atkirsdavo:

— Kad aš išmintingas, tai ir nelaikau ilgai šeimynos, o kad 
jūs kvailiai, tai laikote.

Gavo jis vieną kartą berną iš toliau — artimesnieji jau neida
vo. Vaikinas didelis, storas, stiprus kaip milžinas. Pirmą dieną 
po pietų ūkininkas pasakė šeimininkei, kad išvirtų košės, prisakė, 
kad taukų negailėtų, žinoma, tik jam. Šeimininkė ir išvirė. Susėdo 
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vakare už stalo: šeimininkas iš vienos pusės, bernas iš antros. 
Šeimininkė, atnešusi dubenį su koše, pastatė, kaip visada. Bernas 
paėmė už krašto dubenį ir, nieko nesakydamas, atsuko prie savęs 
riebiąją pusę. Ūkininkas manė, kad tas nesupranta, kad taip iš ne
tyčių atsitiko: paėmė dubenį ir atsuko atgal, bet, kad bernas nesu
prastų, kalbėjo sukdamas:

— Man rodos, kad saulė šitaip sukasi.
Bernas nutvėręs atsuko prie savęs ir sako:
— Tai, šeimininkas, nežinai — saulė taip sukasi.
Ūkininkas, tartum stebėdamasis dubeniu, sukydamas tarė:
— Na, sakykite, už ką čia buvo pinigus mokėti, o šeimininkė 

už tą dubenį šeštoką užmokėjo?
Smarkiai pasuko dubenį taip, kad vėl visi spirgai atsisuko į jo 

pusę. Bernas stvėrė už dubens ir, sukdamas spirguotą kraštą į sa
vo pusę, tarė:

— Jis to ir vertas.
Ūkininkas, supratęs, kad bernas tyčia sukina dubenį, barkšte

lėjo bernui į panosę šaukštu, tardamas:
— Ar piemuo esi, kad prie stalo pokštus kreti?
Bernas pašoko nuo stalo, kaip rėš šeimininkui šaukštu kakton, 

net šaukštas į gabalėlius sutruko, tuojau guzas kaip auglys iššoko. 
Pasiėmęs kitą šaukštą, prisitraukęs dubenį, bernas valgė, kiek 
tik norėjo, o pavalgęs apsirengė ir išėjo savo keliais.

Daugiau ūkininkas nebeskriausdavo šeimynos.

BERNAS IŠVARO IŠ NAMŲ GASPADORIŲ

Kitą kartą vienas bernas gerai žinojęs, kaip auga javai. Jis tar
navęs pas gaspadorių. Rudenį klojime miežius bekuliant, įlėkęs 
jam į burną vienas miežio grūdas. Ir sakąs tas bernas gaspadoriui:

— Gaspadoriau, ar sutinki man duoti žemės pasisėti šitam 
vienam miežio grūdui, kuris man šįryt į burną įlėkė, ir sėklai, 
kiek tik iš jo per dešimt metų bus? Aš kitos algos iš tavęs nebe
prašysiu per visus dešimt metų.

Gaspadorius:
— Apsiimu!
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Bernas:
— O jei aš tave per tą dešimtį metų iš dubos išvarysiu?
— Uk, ne!
Ir susiderėjo jiedu. Bernas išsiderėjo, kad jis, kur norės, ten 

tą savo grūdą pasisės.
Pirmą pavasarį pasisėjęs darželyj po langu. Miežis išaugo, iš

sikerojo visas krūmas, didelėm varpom. Kai jau išaugo, pribren
do, nuberždo, tada bernas išdžiovinęs pritrynė iš tų varpų grūdų 
pilnas rieškučias. Antrais metais jau pasisėjęs į daržą ir prikū!ęs 
rudenį kokį sieką. Trečiais metais pasisėjo geroj žemėj pakluo
nėse; užaugo koks dvidešimt siekų. Ketvirtais metais tais savo 
miežiais jau apsėjęs kuone pusę lauko, o miežiai taip gražiai, taip 
gražiai augo.

Dėl to gaspadinė labai pykusi. Vidurnaktyj ji nubėgusi ir ėmusi 
po tuos miežius voliotis; išvoliojusi, išdratavojusi juos vietų vie
tom, volyklių volykles padirbusi.

Saulė, rytą patekėjusi, žiūrinti, kad tie berno miežiai taip la
bai išdratavoti, išvolioti. Klausianti mėnesį:

— Kas čia tuos berno miežius taip išvoliojo?
Mėnuo sakąs:
— Kol aš iš vakaro buvau danguje, mačiau, kad nieko čia ne

buvo; kai aš nusileidau, bus kas nors tai padaręs. Gal sietynas 
matė, aš jį palikau jau patekėjusį.

Dabar saulė klausia sietyną:
— Ar tu matei, kas tuos berno miežius taip išvoliojo?
Sietynas sako:
— Mačiau, jo paties gaspadinė: atbėgo naktį ir išvoliojo. 
Saulė:
— Tai ar tu jai nieko nedarei?
Sietynas:
— Mečiau su kelmeliu.
O tai gaspadinei, bebėgant namo, tiktai koja užkliuvusi už 

kelmelio ir nusigrendusi; iš to ėmusi tinti koja, o nuo kojos ji 
visa sutinusi ir numirusi.

Bernas, tuos savo miežius iškūlęs, sėjo penktus metus, šeštus, 
ligi devintų metų. Dešimtuose metuose visus savo gaspadoriaus 
laukus apsėjęs. Gaspadorius neturėjo kur bepasidėti ir išėjo iš 
dubos su savo šeimyna.
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ŠĖRIKAS GUDRESNIS UŽ KLEBONĄ

Pasaulyje nėra žmogaus, kuris neturėtų kokio rūpesčio. Vie
nas karalius sumanė tokį žmogų surasti. Bet kur tik jis važiuoja, 
ką klausia, visi jį graudina, kad turi rūpesčių. Užvažiavo jis kar
tą pas kunigą ir klausia:

— Ar turi kokių rūpesčių?
Klebonas jam atsakė:
— Neturiu nei žmonos, nei vaikų, — koks man gali būti rūpes

tis. Man niekas galvos nesuka.
Tada karalius jam sako:
— Tai gerai. Tavo galva neišvargusi, tai man atminsi tris mįs

les. Kol atvažiuosiu kitą kartą, jas atspėsi. O jei neatspėsi, tai 
nebūsi kunigu — aš tave tada pašalinsiu. Pirma mįslė bus: ar dan
gus aukščiau, ar žemė giliau? Antra bus: ko karalius vertas? 
O trečia bus: ką karalius galvoja?

Na, tada kunigas įpuolė į tokį rūpestį, kad, kai karalius išva
žiavo, — nežino ką daryti. Jau pametė jis melstis ir vaikščioja 
kaip numiręs po laukus ir visur. Tai pastebėjo jaunas šėrikas, ku
ris ganė dvaro galvijus. Ir klausia jis kunigą:

— Kol toks susirūpinęs? Kelinta diena vis matau, kad po lau
ką vaikštai toks nuliūdęs.

Kunigas sako:
— Kaip nebūsiu liūdnas, kad karalius davė man tokius užda

vinius: jau nebetoli laikas, o nežinau, kaip juos išspręsti. Kai ka
ralius atvažiuos, nebežinosiu, ką jam pasakyti.

Tada šėrikas klausia:
— Ką tau karalius uždavė?
— Uždavė man tris mįsles: pirmoji — ar dangus aukščiau, ar 

žemė giliau? antroji — ko karalius vertas? trečioji — ką karalius 
galvoja?

Tada šėrikas ir sako klebonui:
— Čia nusispiauti — niekai šitas mįsles atspėti!
Kunigas sako:
— Tai už mane atspėk jas karaliui. Aš tau užmokėsiu kiek tu 

prašysi.
Šėrikas sako:
— Aš galiu, klebone! Bet kas už mane paganys?
Klebonas sako:
— Tą dieną aš už tave paganysiu, o tu mano rūbuose susitik
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si su karaliumi ir jo mįsles atspėsi. Aš žinosiu, kada karalius bus 
pas mane.

Kai atėjo ta diena, kada turi atvažiuoti karalius, tai kunigas 
nuėjo pas šėriką, pasimainė abudu drabužiais, ir kunigas ėmė ga
nyti, o šėrikas nuėjo karaliaus pasitikti. Eidamas nusipirko kryže
liuką, užmokėjo už jį auksiną, užsidėjo ant kaklo. Pasitiko jis ka
ralių, tas jį klausia:

— Nu, ar atspėjai mano mįsles?
Šėrikas ir sako:
— Tai kaipgi, karaliau, — užduota, tai ir atspėjau. Pasaky

siu visas tris.
— Nu, tai pirmąją pasakyk: ar dangus aukščiau, ar žemė giliau?
Pamąstė, pamąstė šėrikas ir karaliui sako:
— Žemė giliau. Danguje matau saulę, naktį žvaigždes, mėnesį. 

O į žemę, kaip įleido mano tėvą, jau dabar dvidešimt metų, tai dar 
nesugrįžo, niekad aš jo nematau — tai žemė giliau.

— Gerai. Dabar pasakyk, ko karalius vertas.
Pamąstė, pamąstė ir sako:
— Karalius vertas grivenos!
Supyko ant šėriko karalius ir dyku balsu suriko:
— Kaip tai gali būti, aš tik grivenos vertas?!
Šėrikas jam sako:
— Štai, aš dievą pirkau už auksiną, — ir parodė karaliui kry

žiuką, — tai karalius vis nors trečia dalimi pigesnis už dievą, ka
ralius grivenos vertas.

Tada karalius sutiko.
Nu tada karalius klausius:
— Pasakyk, ką aš galvoju?
— Karalius galvoji, kad aš kunigas, o aš dvaro piemuo-šėrikas.
— O kurgi kunigas? — klausia karalius.
— Kunigas už mane gano, o aš už jį mįsles karaliui atsakiau.
— Tai gerai, kad šitaip, — sako karalius. — Kad pataikei visas 

mano mįsles atspėti, aš tave apdovanoju — ir daugiau nebeganyk! 
Paskirsiu aš tau pinigų, gyvenk sveikas. O kunigui pasakyk, tegul 
ieško altaristos vietos — klebonu daugiau nebebus!

Tai ir visa pasaka.

376



ZAKRISTIJONAS — ŠVENTAS JURGIS

Vienoje bažnyčioje buvo auksu pagražinta ar iš aukso padirb
ta švento Jurgio statula. Ta statula ne vieną kleboną ir zakristi
joną viliojo. Būtų seniai ją pardavęs klebonas, bet jis bijojo zak
ristijono, kuris būtų tuo] pranešęs kitiems, kad klebonas pardavė 
šventą Jurgį. Žmonės būtų pasipiktinę klebonu. O juk klebonas 
nenori blogo pavyzdžio rodyti savo avelėms, kurias gano šioje 
ašarų pakalnėje, pats sėdėdamas ant kalnelio netoli rojaus var
telių. Zakristijonas, bijodamas klebono, taip pat negalėjo vienas 
parduoti švento Jurgio.

Atvažiavo į tą parapiją senas dvasiškas tėvelis, kunigų vadas 
dekanas, kuris valdė dešimtį klebonų ir turėjo daugiau proto, ne
gu dešimt klebonų. Šis dekanas vadinosi Špokas. Jis buvo nuolan
kus Kristaus tarnas, turėjo pinigų bankus prisikrovęs. Pinigus tik 
grobstydavo iš savo avelių, skaičiuodavo juos dienomis ir naktimis.

Špokas, įėjęs į bažnyčią pirmą kartą, tuoj pastebėjo šventą 
Jurgį, stovintį ant altoriaus. Jis greitai sumanė išsiųsti šventąjį 
kitur. Pasigailėjo jis švento Jurgio, pasižadėjo tuoj jį išvaduoti 
iš sunkios tarnybos, amžino altoriaus sergėjimo.

Špokas pašaukė zakristijoną ir sako:
— Matai šventą Jurgį?
— Matau, — atsakė zakristijonas.
— Nuimk jį gražiai nuo altoriaus, gražiai paruošk ratus ir įdėk 

į ratus. Reikia jį išsiųsti dangun, nes jis savo tarnybą atliko. Aš 
jam paruošiu gerą vakarienę ir atsisveikinsiu su juo šią naktį, — 
aiškina Špokas zakristijonui.

Zakristijonas stebėjosi, kad bažnyčioje buvo gyvas šventasis 
ir kad jis, baigęs savo tarnybą, keliauja rojun. Bet zakristijonui 
buvo įsakyta niekam nesakyti, kad šventas Jurgis iškeliauja, tai 
jis tylėjo.

Špokas išvežė miestan šventą Jurgį, pardavė ir parsivežė maišą 
pinigų. Davė truputį pinigų zakristijonui, sakydamas:

— Kai ateis balandžio dvidešimt trečioji diena, laikysime šven
to Jurgio pamaldas. Tu turėsi stovėti švento Jurgio vietoje. Tik 
niekam nė žodžio neprasitark. Jei kam išsižiosi, tai dievas tave 
pragaran nugramzdins, joks kunigas neduos išrišimo dėl tokios 
nuodėmės.

Atėjo dvidešimt trečioji balandžio — švento Jurgio diena. Zak
ristijonas, papuoštas švento Jurgio drabužiais, apklijuotas auksi
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niu popierium, stovėjo ant altoriaus. Žmonės, pastebėję, kad šventas 
Jurgis grįžo bažnyčion — prinešė, pridėjo ant altoriaus daug kiau
šinių, kumpių ir kitokių valgomų daiktų. Špokas laiko mišias, 
o žmonės meldžiasi prie švento Jurgio altoriaus.

Šventas Jurgis labai išalko, bestovėdamas nuo ankstyvo ryto, ir 
ėmė valgyti sudėtus ant altoriaus valgius. Žmonės pastebėjo, kad 
šventas Jurgis valgo, pamanė, jog tai stebuklas. Visi ėmė grūstis 
prie pat altoriaus, kad geriau stebuklą pamatytų, nors Špokas bu
vo įsakęs, kad tie žmonės, kurie neduos dovanų šventam Jurgiui, 
negalės prieiti prie statulos. Žmonės grūdosi, kimšosi, susikimšę 
apvertė žvakes, degančias ant altoriaus, ir užsidegė švento Jurgio 
drabužiai. „Šventasis", negalėdamas iškęsti karščio, šoko nuo al
toriaus ant žmonių ir išbėgo iš bažnyčios. Ne vienam jis kaulus 
sutriuškino, nes zakristijonas buvo didelis, stambus vyras.

Žmonės, pamatę dar didesnį stebuklą, bėgo paskui šventą Jur
gį. Šventasis staiga dingo — įlindo į bažnyčios rūsį ir užsidarė.

Špokas liko tik su keliomis elgetomis bažnyčioje, nes kiti žmo
nės išbėgo švento Jurgio ieškoti.

Atėjo sekmadienis. Špokas, įsilipęs sakyklon, ėmė rėkti:
— Jūs, bedieviai, velniui parsidavę, labai mažai prinešėt šven

tam Jurgiui valgių, o paskui ir tą valgį norėjot atimti! Nuodėmingi 
ant altoriaus lipot ir uždegėt jo kūną! Pabėgo šventas Jurgis ir 
niekad daugiau nebegrįš, o jį dievas buvo atsiuntęs iš dangaus 
jūsų išganymui! Dabar jūs prakeikti esate! Sudėkite daug pinigų 
ir nupirkite švento Antano statulą, tai dievas jums dovanos tą ne
dorybę, kad šventą Jurgį išvijot!

KAIP KUNIGAS SU VARGONININKU 
JAUTĮ VOGĖ

Vieną kartą kunigas su vargonininku, bevaikščiodami pamiš
kėje, pamatė besiganantį jautį. Abiem jautis labai puolė akin, ir 
jie susitarė šitą jautį pavogti.

Atėjus nakčiai, kunigas su vargonininku nuėjo ten, kur stovėjo 
jautis, ir, jį pavogę, parsivedė namo. Parsivedę papiovė, o mėsą 
pasidalijo per pusę. Liko nepasidalytas tik vienui vienas liežuvis, 
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nes ir kunigas, ir vargonininkas norėjo liežuvio. Pagaliau, nega
lėdami pasidalyti, taip susitarė: paėmė liežuvi kunigas už vieno galo, 
o vargonininkas už kito ir ėmė traukti — katras ištrauks, tai tam 
ir bus! Kunigas kaip ištempė, vargonininkas šmakšt! — ir paleido 
kitą galą; tada kunigas bimt! — ir apvirto su visu liežuviu, bet at
sikėlė linksmas, kad jam liežuvis teko.

Tas gi žmogus, kurio jautį pavogė, atėjo pas kunigą ir papra
šė, kad paskelbtų į bažnyčią suėjusiems žmonėms, ar nematė kas 
kur jaučio vedant. Kunigas, sulaukęs šventės, kai susirinko žmo
nės, ir paskelbė, kad tokio ir tokio žmogaus prapuolė jautis, ar 
nežino kas, ar nematė?

Išgirdęs vargonininkas atsiliepė, ant viškų sėdėdamas:
— Aš mačiau ir žinau!
Tą girdėdamas, kunigas nusigando, mano sau: „Tai dabar tas 

niekadėjas vargonininkas išduos mane!11
Atėjo abudu, žmogus ir vargonininkas, pas kunigą.
Ir pradėjo vargonininkas tokią bylą:
— Paklausykite tamstos, kaip ten buvo: kartą, tartum mes su 

kunigu vaikščiodami, pamatėm labai gražų jautį. Paskui, tartum 
mes ėmėm jį ir pavogėm. Paskui mes jį papiovėm ir mėsą pasida- 
lijom. Tik vienas liežuvis liko nedalytas. Besiginčydami, katram 
liežuvis paimti, mes tartum paėmėm liežuvį už abiejų galų ir tem
pern kiekvienas į save. Kai tik aš paleidau savo galą, kunigas ėmė 
ir apvirto aukštielninkas, o aš ir nubudau!

Išklausęs žmogus tarė vargonininkui:
— A, tai tamsta miegojai?
— Nejaugi tu manai, kad mes su kunigu vogėm tavo jautį?
Ir parėjo žmogus namo, nieko negavęs, o vargonininkas gavo 

nuo kunigo dovanų už tai, kad gudriai sumelavo.

APIE KLEBONĄ IR JO ŠŪNĮ

Buvo toksai klebonas, ir jisai turėjo gražų kambarinį šuniuką. 
Tai klebono bernas ir sako:

— Tą šuniuką kad atidavus į mokyklą, iš jo galėtų išeiti ge
ras daiktas. Jis dar jaunas šuo, o jau toks protingas.

— Bet, — sako klebonas, — kur rasti tokią mokyklą?
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— Tai, — pašoko bernas, — aš žinau tokią mokyklą, tik kad 
brangiai reikia mokėti.

O klebonui kas, kad tik šunį išmokytų. Ar jam pinigų trūksta, 
ar ko?

Tai vieną sykį klebonas ir išleido berną su šunimi į mokyklą. 
Pridėjo pinigų, maisto ir kitokių gėrybių. Tas bernas, nusivežęs 
į krūmus, šunį pakorė, o pinigus ir maistą atidavė motinai. Parva
žiavęs klebonui sako:

— Mokyklos viršininkas pasakė, kad iš to šuns bus didelis 
daiktas.

Klebonas džiaugiasi, rankas trina.
Po kiek laiko klebonas jau ir siunčia berną pažiūrėti, kaip tas 

jo šuo mokosi. Ir vėl pridėjo maisto ir pinigų. Bernas nuvažiavęs 
viską atidavė motinai, o parvažiavęs klebonui pasakė, kad šuo 
gerai mokosi, kad jau pasako „a“ ir „be11. Kitą kartą nuvažiavęs, 
pasakė, kad šuo jau ir žodį ištaria. Taip po du sykius per metus 
reikėjo jam važiuoti pas tą šunį į mokyklą, nuvežti jam maisto ir 
pinigų.

Vieną sykį parvažiavęs bernas sako klebonui, kad jau reikia 
važiuoti atsiimti šuns iš mokyklos — esąs jau dabar toks mokytas, 
kad jau nėra ko norėti. Bet paskutinį kartą, atsiimant, reikią daug 
sumokėti. Pasakė bernas klebonui kiek ten, jau nežinau, tik labai 
daug pinigų. Klebonas džiaugėsi, sako, kad nieko nepadarysi, už
tai šuo bus mokytas.

Ir išvažiavo bernas tartum šuns parvežti, o iš tikro pas mo
tiną. O jam reikėjo važiuoti plaustu kur tai per vandenį. Bernas 
buvo labai gudrus. Kai jis parvažiavo, klebonas pamatė, kad jis 
grįžo be šuns, ir klausia:

— Kur dėjai šunį?
O bernas tik šaukia:
— Eik tu, klebone, dešimt sykių geriau kvailas šuo, kaip kad 

mokytas. Zinai, kai važiavome plaustu su tuo šunimi, tai ten buvo 
ir daug kitų žmonių. Tai, žinai, šuo kad ėmė viso ko šnekėti, 
pliaukšti ant klebono. Klebonas esąs lupikas, piktas, — o galų gale 
pradėjo tauzyti, kad tu, klebone, su gaspadine gyvenąs. Kad jau 
man gėda, kad gėda, supykęs paėmiau jį už pakarpos ir įjojau į van
denį.

— Gerai tu padarei, — sušuko klebonas, — jis būtų dar kažin 
ką prasimanęs. Tegul jį šimtas ir tuos pinigus, ir viską!
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DEŠIMTERIOPAI ATIDAVĖ

Gyveno senelis ir senelė; jie turėjo tik vieną karvę. Kiekvieną 
šventadienį jie girdėdavo bažnyčioje kunigo žodžius:

— Kas duoda bažnyčiai, tas dešimteriopai gaus.
Ir sutarė seneliai vieną sykį:
— Ką gi, turime vieną karvutę, nuveskime pas kunigėlį, gal 

kada sulauksime dešimteriopai; artinosi ir žiema, su pašaru blogiau.
Nuvedė.
Iki pavasario pas kunigą karvė gerai įsiėdė. Išginė pavasarį su 

visomis kunigo karvėmis ir ją. O buvo kunigo, be jos, dar aštuonios 
karvės ir devintas jautis. Tik toji senelių karvė pakėlė uodegą — 
ir namo. Jautis paskui, paskui jautį ir visos karvės. Parbėga dešimt 
galvijų — nudžiugo senukai:

— Dešimteriopai dievas atlygino.
Ir laiko gyvulius, uždarę tvarte.
Po kiek laiko išgirdo kunigas, kad pas tuos senukus jo galvijai. 

Siunčia kunigas savo tarnus parginti. Senukai neduoda tarnams, 
sako:

— Gi pats kunigėlis sakė, kad kas duoda bažnyčiai, tam dievas 
dešimteriopai atlygina. Mes davėm vieną karvutę, dievas mums 
atsiuntė dešimtį.

Eina paskui pats kunigas. Bet ir jis nieko nepeša, o savo žo
džius negi atsiims. Tada jis sumanė atsiimti galvijus gudrumu.

— Žinai ką, — sako seniui, — katras katrą pirmas pasveikin
sime iš ryto, to ir bus karvės.

Senukas mano: „Kunigas anksti keliasi, gali jis pirmas mane 
pasveikinti."

Nuėjo žmogelis iš vakaro ties kunigo langu. Ties langu buvo 
išsikerojęs kaštanas. Į jį įlipo senukas ir mano: „Kai tik pamatysiu, 
kad kunigas keliasi iš lovos, aš tuoj prie lango ir — gerą rytą, 
tėvuli!"

Iš ryto atsibudo senukas, apsidairė pro langą, žiūri — pas ku
nigą gaspadinė.

Senukas tuoj prie pat lango ir suriko:
— Gerą rytą, tėveli!
Po kiek laiko išėjo kunigas, baisiai išsigandęs, ir sako:
— Gal ir tikrai dievas pas tave galvijus siuntė. Tiek to, turėkis. 

Bet apie tai niekam nepasakok.
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KUNIGAS GOBŠESNIS UŽ SMUKLININKĄ

Vienam žmogui prireikė mokesčiams 20 rublių, o jis tų pinigų 
neturėjo. Niekur negaudamas pasiskolinti, žmogus nuėjo pas savo 
kleboną. Paprašė paskolinti. Klebonas atsisakė — neturįs, jam pa
čiam dar esą reikėtų gauti kur paskolinti.

Žmogus nuėjo j smuklę ir atsisėdęs dūsauja. Smuklininkas žydas 
jį klausia:

— Žmogau, kas tau kenkia?
Tas ir pasiskundė, jog klebonas atsisakęs jam paskolinti tiek ir 

tiek pinigų. Žydas nusijuokė ir sako jam:
— Ar tu man duosi rudenį kviečių pūrą? Aš tau pinigų pa

skolinsiu.
Žmogus pradžiugo, prižadėjo duoti.
Dabar žydas sako:
— Nu, tu pamatysi, kad aš nueisiu pas jūsų kleboną, ar negau

siu iš jo pinigų.
Smuklininkas nuėjo pas kunigą ir gavęs parsinešė 300 rublių, 

parodė tam žmogui. Dabar tas žmogus nuėjo pas kunigą ir sako:
— Kodėl tamsta man 20 rublių nepaskolinai, o smuklininkui 300 

rublių paskolinai?
— Užtat kad tie pinigai, kur aš jam daviau, buvo netikri, o ta

vęs nenorėjau jais apgaudinėti.
Žmogus, sugrįžęs pas žydą, ir pasakė:
— Kunigas sako, kad tie pinigai buvo netikri.
Tada žydas:
— Nu gerai, še tau 20 rublių ir eik sau namo, man iš tavęs 

nebereikia nė tų kviečių pūro.
Smuklininkas nuėjo pas kunigą ir sako:
— Kunigėli, tamstos pinigai iš tikro buvo padirbti. Mano duktė 

juos pažino ir įmetė į besikūrenančią krosnį, sudegė. Tai dabar 
nei tamstai, nei man nebebus bėdos, nebėra ko bijoti.
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GERA VERPĖJA

Senovės laikais jaunikiai rinkdavosi mergą, kad būtų gera dar* 
bininkė. Vieną kartą jaunikis su piršliu atvažiavo pas vieną mer
gaitę. Įeina jie gryčion ir randa mergaitę be darbo. Ji tuoj pasiėmė 
didelį kuodelį, prisirišo prie ratelio ir pradėjo sukti.

Piršlys pradėjo mergaitę kalbinti, sako:
— Didelis kuodelis, kada suverpsi?
Merga ir giriasi:
— Kad truputį mažesni, tai per dieną šešis suverpiu.
Piršlys, girdėdamas jos gyrimąsi, sumanė: „Palauk, išmėginsiu aš 

tavo greitumą.“
Nuo lango paėmė du kiaušiniu ir, niekam nematant, įkišo į kuo

delį. Paskui pradėjo tą mergą piršti ir išpiršo savo jaunikiui. Kai 
važiavo namo, piršlys klausia jaunikį:

— Ar tau graži šita merga?
Jaunikis sako:
— Gražumo nelabai graži, bet kai gera verpėja, tai man ir 

patinka.
Kai parvažiavo namo, jaunikio motina klausia:
— Na, vaikeli, ar gražią nusipiršai mergą?
— Nusipiršau, — sako, — nelabai gražią, bet gerą verpėją.
Tai motina sako:
— Tai gerai, vaikeli, nors daugiau priverps, priaus, tai būsi gerai 

apsivilkęs.
Praeina dvi savaitės, ir piršlys su jaunikiu važiuoja susitarti, 

kada kels vestuves. Nuvažiavę įeina gryčion, gi žiūri — merga ver
pia, bet taip smagiai, kad net ratelis tarksi. Jaunikis pradėjo šne
kėti, sako:

— Taip smagiai verpi ir nepatepi ratelio.
O merga:
— Šiandien taip skubinu verpti, mat, jau penktą kuodelį, kad 

nebuvo kada ir patepti.
O mergos motina ir sako piršliui:
— Kur tu, piršleli, kiaušinius nuo lango padėjai, gal išsinešei? 
Piršlys sako:
— Aš bejuokaudamas kuodelin įkišau.
Tada mergaitė ir jos motina labai nusigando.
O piršlys pačiupinėjo kuodelį, išėmė kiaušinius ir sako:
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— Matai, verpė j ėle, gyreisi, kad per dieną šešis kuodelius su
verpi, o per dvi savaites ir vieno nesuverpei.

Tai uošvė piršliui ir sako:
— Ne, piršleli, ji ne verpėja, bet gera šokėja, aš, mat, savo 

dukteriai sakydavau, kad verpti pasamdysime, o šokti už tave 
nepasamdysime.

Jaunikis pagalvojo, kad jam vedus šokėjos nereikia.
Atsisveikino jie ir išvažiavo namo. Tada motina suprato, jog 

reikia geriau mokyti austi ir verpti, o ne šokti.



PASAKOJIMAI

KAIP BAUDŽIAUNINKAS PONĄ NUDĖJO

Paiešmenių dvare, netoli Krinčino miesto, yra senas ąžuolas, 
augąs prie pat lešmenės upės. Štai ką man vienas žmogus apie jį 
pasakojo:

Seniau, kada Lietuvoje buvo vergija, Paiešmenės dvarą val
dė biaurus ponas. Ne vienas žmogus nuo pono gaudavo lupti, 
kartais žmonės būdavo nušaunami. Ponas liepdavo žmogui lipti į tą 
ąžuolą ir pakukuoti, o tuo metu nušaudavo.

Jei kas ėjo į pono mišką, tai pono šunes užgirdą imdavo loti 
ir bėgti į mišką. Tuoj ponas bėgdavo ieškoti, kas miške yra. Atradęs 
miške žmogų, užsiundydavo šunimis, kartais ir nušaudavo.

Prie tokio pono žmonės turėjo sunkiai dirbti. Vieną kartą darbi
ninkai išėjo į lauką rugienų arti, ir nežinia dėl ko nebuvo urėdo. 
Žmonės be urėdo dirbo kalbėdami. Beariant vienas darbininkas pa
leido arklius ir ėjo į mišką pono užmušti. Jis ir sako vyrams:

— Tas prakeiktas ponas nušauna daug žmonių, kenčia visi žmo
nės nuo to pono. Dabar aš eisiu jo užmušti.

Nuėjo į mišką, nusipiovė ąžuolinį kuokinį ir sudavė per medį 
su kuokiniu, kad ponas išgirstų. Pabuvęs kelias minutes, pamatė 
poną atjojant su savo šunimis.

Ponas, pamatęs žmogų, esantį miške, tuoj užpiudė jį šunimis. 
Bet vikrus darbininkas parmušė šunis ir, nieko nelaukdamas, šliojo 
ponui per sprandą, nežiūrėdamas poną turint šautuvą. Ponas ap
svaigęs bematant nugriuvo nuo arklio. Darbininkas nuėjo pas gerus 
žmones ir ten slapstėsi, kad nesugautų valdžia ar ponas.

Po kiek laiko ponas atsigavo ir parėjo į savo dvarą. Trečiąją 
dieną mirė, pasakęs, kas jį primušė. Nors to žmogaus ir ieškojo, bet 
žmonės jį mylėjo, užtai niekas nepasakė, kur jis yra, slėpė jį.

Po pono mirties prie to ąžuolo, kur jis pirmiau žmones mušdavo, 
ėmė vaidintis. Žmonės sakydavo, kad yra matę tą poną lakstantį 
po tą ąžuolą, dejuojantį.
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KEIDONAS ATGYVENO"

Naujieji Neniškiai — ant „poniškos" žemės. Ten, kur jie dabar, — 
buvo dvaro žemė. Tas dvaras buvo pono Keidono. Jis, sako, buvo 
labai piktas. Kiek-ne-kiek užširdo ant darbininko, tai ir krokščia 
botagu per vidupetę. Kiek jis, sako, bernų priplūšino — nugaros 
nuo ringių kaip dešros buvo sutinusios. Tai, žinai, bernai — šian
dien čia, o rytoj dievas žino kur gali būti. Sakydavo: „Velnias jam 
tekenčia" — ir pabėga. O gaspadoriai kentė. Ką darysi — vaikams 
valgyti reikia — nebėgsi...

Sako, kartą atėjo bernas iš nežinia kur, tai kiti skundžiasi, kad 
ponas negeras — labai muša. Bernas sako:

— Palauk, ar jis šitoks? Tepakliudo mane, pažins. Nebijokit! 
Jis daugiau jūsų nemuš.

Nuėjo bernas arti. Ardamas žagrę taiso ir taiso: tai arklavirvį 
raišioja, tai pažagres taiso, tai noragus nusikalęs kūklioja. O ponas 
žiūri. Paskui prišokęs krokšč, krokšč! sušventino jį bizūnu per pe
čius. Tas:

— Aš gi, — sako, — žagrę taisiau — ar neregi?
Ponas jį dar... Tai bernas žagre užsimojęs ir žvak! ponui galvon. 

Tas briksc! — kaip lapas vagon — žiopterėjo, ir baigta. Bernas, 
trenkęs žagrę, smukt! balon — rakštumynėje pasislėpė.

Daugiau jį tiek ir tematė. Jis, sako, buvo ten kur iš Užnemunės.
Žmonės juokiasi:
— Keidonas atgyveno!
Nuo to ir bala toji vadinasi — Kėdonė.

UŽ VIENĄ-DU

Baudžiavos laikais važiavo ponas keliu, sutiko mužiką su šienu. 
Ponas rėkia:

— Iš kelio!
Mužikėliui nei šen, nei ten: čia griovys, čia duobė. Ponas ištrau

kė pistoletą, pykšt! ir nušovė žmogų.
Sūnus padavė poną teisman. Teisėjas sako:
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— Už žmogaus nušovimą ponui trys mėnesiai kalėjimo.
Tada sūnus sako:
— Aš už poną pasėdėsiu šešis ir už teisėją šešis mėnesius, — 

ėmė ir vieną, ir kitą nudėjo.

KAIP VIENAS PONAS PINIGUS 
SLĖPĖ

Kad kitą sykį, kada buvo baudžiava, baudžiauninkai rudens lai
ke kūlė pono skūniose. Duona, kurią jie valgydavo, būdavo kaip 
durpė, nes dėl baudžiauninkų javus ne vėtydavo, tik išgrėbstydavo 
ir sumalę duoną iškepdavo. Tada baudžiauninkai, negalėdami duo
nos valgyti, išsipustydavo rugių saujas ir su vandeniu nugerdavo.

Kad žmonės ir drūčiai suspausti buvo, bet žmoniški jausmai ir 
širdis tankiai virė mintimi apie laisvę, o taip ne kartą ir aštriai 
pasišnekėdavo.

Taip vieną sykį įskundė ponui, kad baudžiauninkai daro sukalbą 
kokiam tai darbui. Ponas: „Palauk, — sako, — mes patirsime../' 
Išgręžė skrynios apačią, įdėjo į tą skrynią savo pačią, užvožė ir 
užrakino, atnešė ir padėjo skūnioje, kur baudžiauninkai kūlė.

— Vyručiai, — rėkė ponas, — svetima šalis ateina, slėpkit pi
nigus mano.

Baudžiauninkai paslėpė po šiaudais skrynią, stojo prie savo 
darbo ir pradėjo savo šnekas. Ta ponia, skrynioje būdama, nugirdo 
kažin ką baisaus pasakius ir ištarė:

— Dabar tai jūs visi neliksite gyvi!
Per baudžiauninkus šiurpulys kaip vanduo perbėgo, bet pašnibž

domis susikalbėjo jie ką padaryti: paėmė pamažu tą skrynią, už
nešė ant jaujos ir padėjo ties dūminiu, jaują dar gerai prikūreno... 
Kada jau nustojo bruzdėti toje skrynioje, baudžiauninkai nuėmė ją 
vėl nuo jaujos.

Vakare ponas atėjo su savo dvariokais.
— Tai neateina, — sako, — svetima šalis, nešime vėl pinigus 

į rūmus.
Kada ponas rado pačią be kvapo, paleido garsą:
— Ponia mirė, ponia mirė...
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KAIP BAUDŽIAUNINKAI ŪKVEDĮ 

NUSKANDINO

Sakalupio dvare baudžiavos laikais kartą išsiuntė baudžiaunin
kus parvežti miško. Jiems užtrukus, sutemo, o rudens meto kelias 
buvo toks blogas, jog toliau buvo neįmanoma važiuoti.

Tuomet drąsiausias iš jų sakė, kad paliktų vežimus ir raiti jotų 
namo — rytoj gi dieną sugrįš ir parvažiuos. Jis apsiėmė visą atsa
komybę, ir baudžiauninkai sutiko.

Kitą rytą, parvežus medžius, ūkvedys sustatė visus į eilę ir klau
sia, kas čia kalčiausias. Tada išėjo tas baudžiauninkas, sušuko:

— Aš!
Ūkvedys pradėjo jį bizūnu pliekti. Įpykęs baudžiauninkas griebė 

ūkvedį ir nunešęs įmetė į tvenkinį; pats griebė nuo žemės ūkvedžio 
ginklą ir pabėgo. Pabėgo į aną pusę Nemuno — šiapus daugiau jo 
nematė.

KAIP PONĄ APKŪLĖ

Kartą vienas ponas sugalvojo pažiūrėti, kaip darbininkai kulia. 
Nuėjo į daržinę ir palindo po klojimu. Mergos pamatė ir sako 
bernams:

— Kur tik storiau, ir šerkim!
Ponui negražu pasirodyti, kenčia. O čia be pasigailėjimo kulia. 

Paskui vis tik ponas pradėjo vaitoti ir išlindo. Daugiau nebelįsdavo.

PERKŪNAS SUDEGINA DVARO DARŽINĘ

Aš buvau jau gal kokių 11 metų, ganiau pas gaspadorių galvi
jus. O arti kaimo buvo Kraštų dvaro daržinė. Diena buvo graži, 
saulėta.

Tiktai kad pylė žaibas, trenkė į tą daržinę, uždegdamas ją.
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Tuoj daržinė pradėjo smagiai degti. Bet gesinti jos žmonės nėjo, 
sakydami:

— Tegul dega, ten dega žmonių kraujas.
Toje daržinėje, kaip sakydavo mamytė ir kiti, daug būdavo lie

jama kraujo: ponai bausdavo už mažiausius nusikaltimus. Mušda
vo kančiuku ir rykštėmis. Toje daržinėje buvo įtaisas baudžiaunin
kams pririšti. O jei nerišdavo, tai užsisėsdavo vienas ant galvos, 
kitas ant kojų ir tada lupdavo, kol kraujas tekėdavo upeliais.

Tai taip ir sudegė ta daržinė, ir ligi šios dienos jos neatstatė.

SKERDŽIAUS PALAIKAI

Čia tikras atsitikimas, ne pasaka kokia. Rumšiškių miestelyje 
buvo daug karvių, gyveno daug miestiečių, tai buvo pasamdyta 
skerdžius. Jis ten praganė dešimtį metų ir mirė. Paskutiniu laiku 
jis vaikščiojo su dviem lazdom.

Miestiečių seniūnas perėjo per visą miestelį. Visi miestiečiai 
davė po kiek pinigų, kad galima būtų palaidoti gerą skerdžių. Pa
darė karstą, gražiai aprengė — viskas, kaip pridera.

Nueina seniūnas ir pas kunigą, kad tas už jį mišias atlaikytų. 
Kunigas klausia:

— Kas gi man užmokės?
Seniūnas sako:
— Dvasiškas tėveli, jis turėjo du arklius, tai juos ir atiduosim.
Kunigas apsiėmė, mišias atlaikė, palydėjo.
Sumokėti — tai vienas seniūnas neveda tų „arklių“, bet eina abu 

su vienu žydu. Tas buvo turtingas, turėjo savo krautuvę. O turtuo
lis prie kunigo lengviau prieina. Nuėję numetė kunigui tas lazdas 
ir sako:

— Mes visi dėjome pinigų karstui pirkti. O jūs beturčio ir pa
laidoti veltui negalėjote, tai tos lazdos — jo arkliai — liko jums 
atlyginimas.
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KUNIGAS MUŠA BAUDŽIAUNINKĄ

Važiavo kartą baudžiavos laikais kunigas ir sutiko valstietį. Ku
nigas klausia:

— Kur eini?
— Pas kaimyną su reikalu, — atsakė šis.
Kunigas išplūdo valstietį, kad tinginiauja, ir, rodydamas anoj 

pusėj Šešupės esantį Antanavo dvarą, sako:
— Ar tu nežinai, kad ten reikia dirbti, o ne tinginiauti.
Valstietis vis sakė einąs su reikalu. Tuomet kunigas liepė ve

žėjui sustoti, palaikyti žmogų ir, išsitraukęs iš po skverno kančių, 
sumušė jį ir liepė grįžti į dvarą dirbti.

Tai atsitiko kaime netoli Rausvės upės, matant pasakotojo tė
vui, kuris apie tai papasakojo savo sūnui.

APIE ŽMOGINĮ ŠUNĮ

Kad kitą sykį, kai ponai turėjo didelę valią ant žmonių, kada 
baudžiava buvo, — ką ponas norėjo, su žmogumi darė.

Vieną kartą ponas pareikalavo atlyginimo iš savo kaimyno. Ši
tas, kito šuns neturėdamas, davė į to vietą žmogų, tai yra, — už 
šunį žmogų davė. Ir žmogus negalėjo priešintis, kad ir mirčiai būtų 
paskyrę, ir tada neturėjo valios žodį ištarti, nes žmogus — tai buvo 
pono savastis, taip, kaip dabar mums galvijai.

Na, tas žmogus, paskirtas į šuns vietą, turi ir šuns pareigas pil
dyti: turi pamazgas lakti, būdoje gulėti ir pono namus saugo'i.

Vieną naktį atėjo vagis, nusuko spyną, kur buvo staininiai ark
liai, pasimovė ir jau vesis, o žmoginis šuo, tai matydamas, loja:

— Im, im, im, im, im, im...
O kada vedė jau per kiemą, šuo lojo:
— Ved, ved, ved, ved, ved...
Ponas manė, kad jo šuo tyčia taip loja: tik žmogus, tai, atėjęs 

po langu, pasakytų, kad ima.

390



Rytojaus dieną anksti ponas nori važiuoti į svečius — jau stai- 
ninių arklių nėra. Puolė ponas ant savo šuns su liūto smarkumu, 
o šuo nė gero žodžio:

— Aš, — sako, — lojau gana, o kad tu nėjai žiūrėti, tai kas 
tau kaltas...

Tada ponas, ką tik išmanė, tam žmogui darė, galų gale puolė 
prie savo kaimyno, kad jam negerą šunį davęs — pasidavė 
į teismą.

Teismas tą žmogų neva išteisino, bet ponas davė jam rykščių, 
kiek tik jo prakeikta širdis velijo. Tą žmogų pusgyvį išvežė už 
miesto, kur jis ir išleido paskutinį kvapą.



ANEKDOTAI

PAKALBINO PONAITĮ

Kitą kartą, kada žmonės į lažą ėjo, viena ponia paprašė tokį 
juokdarį žmogų:

— Žmogel, pakalbink tu mano vaikelį.
Tas sako:
— Kad aš, poniušyt, nemoku.
Ponia:
— Kaip moki, taip kalbėk!
Šis:
— Nu gerai — tu velniūkšti, velniūkšti, tu kraugerio vaike, 

kraugerio vaike!
Ponia sako:
— Gana, gana, tikrai nemoki!

KAIP ŽMOGUS PAS PONĄ 
PUSRYČIŲ ĖJO

Kartą ponas bevaikščiodamas susitiko žmogų ir klausia:
— Kiek turguje buvo žmonių?
Žmogus jam sako:
— Nueik ir pamatysi, aš žmonių neskaičiau.
Ponas paprašė žmogų ateiti ryt dieną pusryčių. Žmogus sutiko.
Rytą žmogus eidamas rado gulintį kiškį. Pagavo jį ir nešasi pas 

poną. Ponas žinojo, kad žmogus ateis, tai paleido visus šunis. Žmo
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gus priėjo prie ponor jį šunes apipuolė. Tada žmogus paleido kiškį, 
ir šunes jį pakniuštomis nusivijo, o žmogus įėjo į pono kambarį.

Ponas įsakė tarnui primušti žmogų. Tarnas nusivedė jį į klėtį. 
Ten buvo statinaitė vyno. Žmogus ištraukė kamštį — vynas pra
dėjo bėgti. Tarnas užkimšo statinę pirštu, kad vynas nebėgtų. 
Žmogus laimingas parėjo namo, o tarnas liko stovėti prie vyno.

NESUSIKALBĖJO

Pono ežere žmogus prižvejojo žuvies. Tame ežere žvejoti buvo 
ginama. Viskas labai gerai nusisekė: žuvies sugavo daug, ir niekas 
jo nenutvėrė.

Prisivertęs pilnus ratukus, važiuoja namo. Gi žiūri — ponas prie
šais beatvažiuojąs. Ką daryti? Išbėgti nėra nei kur, nei kaip. Va
žiuoja sau tiesiai ir gana. Privažiavo. Ponas sustojo ir klausia:

— Ką tu čia, žmogau, veži, ar rybų?
— Aa, ponuti, ryb ratai, ryb kumelė!
Ponas pamanė, kad žmogus nesuprato. Antrą sykį klausia:
— Nu, tai ką tu čia veži, ar žuvį?
— Kur, ponuti, nežus, — žuvo pernai karvė, šįmet kumelė.
Ponas palaikė jį kvailu ir nuvažiavo, nieko žmogui nedaręs.

„KAD PRISIKABINAI, TAI IR LAIKYKIS“

Buvo pas gaspadorių bernas. Kartą atnešė šeimininkė vyrams 
lašinių, perpiovė į du gabalus — vieną bernui, kitą vyrui. Lašiniai 
laikėsi prie odos, nes gaspadinė jų nebaigė perplauti. Šeimyna su
sėdo valgyti. Gaspadorius persmeigė savo gabalą ir kartu tempia 
ir berno dalį. Gaspadorius ir sako:

— Kad prisikabinai — tai ir laikykis!
Bernas suvalgė barščiukus, o lašinius suėdė gaspadorius.
Kartą ėjo jiedu per kaimą. Gaspadorių užpuolė mušt. Jis šaukia, 

kad bernas jį gelbėtų, o bernas jam atsakė:
— Kad prisikabinai — tai ir laikykis!
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KAIP KUNIGO ARKLYS PAVIRTO 
ŽMOGUMI

Joja sau keliu raitas kunigas. Pavakare atėjo laikas jam pote
riauti, o jojo per mišką. Nusėdęs nuo arklio, išsitraukęs knygą, 
arklio kamanas užsimovęs ant rankos, ir eina arkliu vedinas, knygą 
skaitydamas, poteriaudamas. Miške jį pamatė du vagys ir ėmė 
tartis:

— Reikia tą arklį pavogti iš kunigo!
— Nė bandyt nebandyk, nieko neveiksi, — tarė antras.
— Bet aš pabandysiu, tik tu priimk arklį.
Pamažu iš užpakalio priėjęs, nuėmė balną, užsidėjo ant kupros, 

paskui, numovęs kamanas, pasižabojęs ir eina paskui kunigą. Antra
sis, pagavęs arklį, spruko į mišką, o tas eina paskui kunigą, žinoma, 
kaip arklys — ir įsitempia, ir vėl gerai eina paskui.

Kunigas, pabaigęs poterius, sės jau joti. Atsisuko — arklio vie
toje žmogus — pabalnotas ir pažabotas. Žiūri nustebęs. Vagis, nie
ko nelaukdamas, klupt ant kelių prieš kunigą, tarė:

— Dėkui tau, tėveli dvasiškas! Buvau raganų užkeiktas į arklį, 
dabar per tavo šventas maldas atvirtau į žmogų, kur nori, ten ma
ne dėk...

Kunigui gaila likti be arklio, bet džiaugiasi, išgelbėjęs žmogų 
nuo prakeikimo.

— Nereik man tavęs, vaikeli, — tarė, — eik sau, kur tave 
dievas veda...

Vagis, puolęs dar po kojų, padėkojęs, spruko į mišką prie antro
jo, balnu ir kamanomis nešinas.

KAIP ŠVENTIEJI VALGĖ GRIETINĘ

Vienas kunigas laikydavo bažnyčioje grietinę. Zakristijonas 
buvo nekantrus žmogus. Jis grietinę vis po truputį nuvalgydavo. 
Kunigas įtarė zakristijoną ir ėmė jį barti. Zakristijonas, norėdamas 
išsiteisinti, ištepė grietine šventųjų lūpas ir sako:

— Bariesi ant manęs be reikalo, o žiūrėk, kas grietinę suvalgo.
Kunigas išmetė iš bažnyčios visus šventųjų paveikslus.
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Netrukus atėjo šv. Petro ir Povilo šventė. Paveikslų bažnyčioje 
nėra. Ką daryti? Zakristijonas pasivadino du pažįstamu kaimynu — 
Petrą ir Povilą, užsivedė ant viškų ir pastatė vieną vienon kertėn, 
kitą kiton.

Prasidėjo mišios. Žmonės gieda, vargonai groja, o Petras su Po
vilu stovi šventųjų vietoje ir nejuda. Bet Povilas užsimiršo savo 
pareigas — netyčia žvilgterėjo į langą. Žiūri — jo kiaulės Petro 
bulves knisa. Povilas šoko vyti kiaulių iš daržo, o Petras pagaliu 
jį mušti.

DAVATKA DANGUN GYVA EINA

Kitą kartą davatka, norėdama gyva į dangų įeiti, didžiai mel
dėsi, bažnyčioje naktimis pasilikdama.

Vieną naktį atėjo vagys į tą bažnyčią vogti. Jie stoge pralupo 
skylę, vienas sėdo į lopšelį ir leidosi į vidų. Leisdamasis girdi — 
ten kažkas meldžiasi, kad imtų gyvą į dangų. Taip anas, nusileidęs 
į bažnyčią, sako davatkai:

— Na eik šen, būsi dabar imta į dangų!
Įsodino ją vagis į lopšelį ir sujudino virvę. O anie žino, kai tik 

sujudins, tai reikia traukti. Traukia atsispirdami, pritraukė jau visai 
prie skylės. Davatka pamatė žvaigždes, iš to džiaugsmo sušuko 
didžiu balsu:

— Per tavo šventą į dangų ėmimą...
Vagys išsigando ir paleido ją su lopšeliu į bažnyčią, kad jos net 

kaulai subyrėjo.
Paskui ir aną vagį sugavo, nes jis iš vidaus negalėjo jokiu būdu 

išeiti ir negalėjo rasti tokio bičiulio, kuris būtų jį išvadavęs. Vagis 
kai pradėjo, tai viską papasakojo, kaip jie vogti ėjo, su kuo, dėl 
ko ir kokiu būdu užmušė davatką.

* * *



KAM TIE PONAI?

Ateina garnys su dideliu gūželiu.

— Kam tas gūželis?
— Kam tie pinigai?
— Kam tos pievos?
— Kam tos karvės?
— Kam tas pienas?
— Kam tie sūriai?
— Kam tie piemens? 
— Kam tos kiaulės?
— Kam tos kuisy klos? 
— Kam tie zuikiai?
— Kam tie ponai?
— Kam tos bylos?

— Pinigams dėti.
— Pievoms pirkti.
— Karvėms ganyti.
— Pienui duoti.
— Sūriams slėgti.
— Piemenims graužti.
— Kiaulėms ganyti.
— Knisykloms knisti.
— Zuikiams gulėti.
— Ponams šaudyti.
— Byloms kelti.
— Šuniui ant uodegos užrašyti.

PASAKOS BE GALO

I

Buvo vilkas senas, senas, ne taip senas, kaip žilas. Ėjo pro var
čią, užkliuvo varčios,— ir vėl iš pradžios. Buvo vilkas ir t. t.

II

Ponas pastatė namus ir apdengė skarda. Skarda labai blizgėjo, 
ponui nebepatiko, tai ištepė degutu. Atskrido varna, atsitūpė, ir 
prilipo snapas. Traukia varna snapą, uodega prilimpa, traukia uode
gą, snapas prilimpa. Tada šita pasaka pasibaigs, kai varna nuskris.
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III

— Skrido margas genelis aplinkui gryčelę. Ar reikia margo ge
nelio pasakos?

— Reikia.
— Tu sakai, reikia, ir aš sakau, kad reikia.
— Ar tau reikia margo genelio pasakos?
— Nereikia.
— Tu sakai, nereikia, ir aš sakau, kad nereikia.
— Ar tau reikia margo genelio pasakos?
— Aš žinau.
— Tu sakai, žinai, ir aš sakau, kad žinai.
— Ar tau reikia margo genelio pasakos?
— Kvaily!
— Tu sakai, kvaily, ir aš sakau, kad kvaily.
— Ar tau reikia margo genelio pasakos? ir t. t.





PATARLES, 
PRIEŽODŽIAI, 
MĮSLES irminklės





PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

Ankstyvas darbas — trigubas vaisius.

Ankstyvoji varna dantis rakinėja, vėlyvoji varna akis krapštinėja.

Guli linai — išguli šilką, guli vilna — išguli vilką.

Pavasarį atsiliksi dieną, rudenį būsi atsilikęs savaitę.

Nesėjęs nepiausi.

Lyjant piauk — giedroj grėbk.

Be dalgio javų nekirsi.

Balana duonos neatrieksi.

Be tinklo nesugausi, be ginklo nenušausi.

Tiek tas šiaučius, tiek tas kriaučius — be adatos nepasiūs.

Kurpius be drato nepasiuva bato.

Neišėjęs į lauką, javų nepiausi, gyvulių nepenėjęs, taukų negausi.

Kalvis kibirkščių, mynėjas dulkių — nebijo.

Juoda duona — ne badas.

Duona ne per vėją atėjo.

Nesukrimtęs kiauto, kanduolo neragausi.

Nebridęs neužtiksi, ar gilu yra.

Smulkiai malk — pastovėk, plonai verpk — pasėdėk.

Verkia duonytė tinginio valgoma.

Darbymetyje ir akmuo kruta.
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Iš miego šiupinio neišvirsi.

Darbas žmogų gražina, tinginystė — suodina.

Darbą mokėk, teisybę mylėk.

Greitas, kaip apatinis girnų akmuo.

Tinginys ir miegodamas patrūksta.

Tingi, kaip vilkas.

Bepigu šoniniams, kad ieninis veža.

Pakol tingusis pasijudins, vikrusis padirbs.

Drybso, kaip apipuvęs rąstas.

Tinginiui visuomet blogi metai.

Tinginį paragink, miegūstą pažadink.

Gulsčias liuobsi, stačias važiuosi.

Padirbo — nei į tvorą, nei į mietą.

Ne laikas lakinti šunį, kada vilkas kieme.

Dėl kvailos galvos kojos nepailsi.

Ant arklio jojo, arklio ieškojo.

Netaisyk stogo — supus, neparemk sienos — sugrius.

Po pietų šaukšto nebeieškok.

Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnĮ nuneša.

Lengva yra pasakyti, bet sunku padaryti.

Išgyrė, iškėlė, kaip šunį ant girnų.

Ko giriesi, kaip višta, kiaušinį padėjusį

Kas daug girias, tas mažai dirba.

Purškia kaip ešerys varžoj.

Iš didelio debesio mažas lietus.

Žodis — ne darbas, juo sotus nebūsi.
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Tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą baigia.

Žodžiai meistro neparodys.

Girklys girias galįs kalti, o nemoka nė putrai pramalti.

Burbuliuoja, kaip tetervinas krūmuose.

Būk giriamas, bet nesigirk.

Iš šiaudo vežimą priskaldė.

Žodžiais kailinių nepasiūsi.

Barasi, kaip špokas su žvirbliu dėl lizdo.

Zys, kaip kuisis į akis lįsdamas.

Kur medžius kapoja, tenai skiedros lekioja.

Be šiaudų nebus grūdų.

Ne vienu kirčiu yra medis nukertamas.

Jei peršokai per arklį, tai šok ir per jo uodegą.

Diena dieną mokina.

Ko taip vaikščioji, kaip rugius atsėjęs.

Geri miltai mokina kepėją, o geri linai — verpėją.

Kartais kiaušinis ir vištą pamoko.

Niekas negimsta mokėdamas.

Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi.

Kas nedirba, tas neklysta.

Jūrą perplaukęs, klane nuskendo.

Ir gudri višta į dilgėles įbrenda.

Tol mokomės, kol gyvi esame.

Mokslo galo nerasi.

Eisim miškan toliau, rasim medžių daugiau.

Be mokslo išminčium nebūsi.

Be mokslo, kaip be akių.
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Seno vilko neapgausi.

Geriau su išmintingu pamesti, negu su kvailiu rasti.

Kol su kvailu susikalbėsi, su protingu du darbu padarysi.

Kvailiai laimės ieško, gudrūs laimę kala.

Išmano, kaip kiaulė debesį.

Laukia, kaip gervė giedros.

Kvailo ir daina nepatrauksi.

Savo proto nepamesk, bet ir kito klausyk.

Pasitaikė, kaip aklai vištai grūdas.

Šypsos, kaip geležėlę radęs.

Džiaugiasi, kaip žirgelį gavęs.

Bėga, kaip nuo ugnies.

Bijo, kaip maro.

Bijo, kaip kurmis kelio.

Baubia, kaip meška.

Žiūri, kaip katinas į lašinius.

Rėkia, kaip ožys, į turgų vedamas.

Kalbėk akis į akį, o ne už akių.

Pažįsti žmogų, nelaimės sutiktas.

Girto dovana — mulkio džiaugsmas.

Girtam ir ožka velniu virsta.

Su kokiu sutapsi, tokiu ir pats patapsi.

Su saule negyvensi.

Žmona laiko tris trobos kerčias, vyras tik vieną.

Tik gegutė nesirūpina savo vaikais.

Kalk geležį, kol karšta, paskui neįveiksi, mokyk vaiką, kol ma
žas, paskui nepriveiksi.
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Lenk medelį, kol dar jaunas.

Nekrėsk juokų su ugnimi, su vandeniu ir su vaiku.

Kitam pavydėsi, pats nebeturėsi.

Kas tau sunku, ir kitam nelengva.

Savo kupros niekas nemato, o į svetimą visi žiūri.

Ant kito mato šapą, ant savęs vežimo nemato.

Pažadėjęs ištesėk, negalėdamas nežadėk.

Gausi, kaip iš žąsino avižas.

Kas daug žada, maž teduoda.

Skola ne žaizda, neužgis.

Iš balso pažinsi paukštį, iš darbo pažinsi žmogų.

Bijok šunies iš priešakio, arklio iš užpakalio, o blogo žmogaus 
iš visų pusių.

Liežuvis yra skaudesnis už botagą.

Nė saulės duktė jam negal įtikti.

Žodžiu sužeisi, žodžiu ir pagydysi.

Teisybė akis bado.

Žodį paleisi, žirgu jo nepavysi.

Išlėkė kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas.

Į klaną puolęs — sausas nekelsi.

Prišiukšlino, kad meška įėjus galvą nusisuktų.

Pamėgo, kaip busilas varles.

Kas kopūstais nudegė, tas ir darže pučia.

Žuvis ieško, kur giliau, o žmogus, — kur geriau.

Bijai vilko, neik į girią.

Kas metai — nauji lapai.

Laikas ir kalnus sugraužia.

* * *



Didelis vargas, mažas pelnas.

Septyni kaimai, o arkliukas vienas.

Prakaitu aukso neįsigysi.

Pinigas pinigą pelno.

Kas veža, tą ir plaka.

Vyžoto ir per akinius niekas nemato.

Vargo diena už akmenį sunkesnė.

Bėdos, vargai neina miškais, o žmonių sprandais.

Vargai ir bėdos ant sprando sėdas.

Ant vieno turtingo šimtas elgetų.

Bėda bėdą veja, vargas vargą spiria.

Žemės tiek, kad šuo uodega užklotų.

Kur kalnelis, ten dvarelis, kur pelkelė, ten kaimelė.

Vaikų kaip pupų, o duonos nė plutos.

Pilvo moliu nepridrėbsi.

Badas ir geležį laužo.

Barasi, kaip broliai atsidalindami.

Kad šuo pinigų turėtų — pamazgų nelaktų.

Kurgi rasi šunies būdoj duonos?

Lauk, šuneli, kol pastips kumelė.

Laižykis, nabagėli, prikandęs akmenėlį.

Pakol riebusis sulys, liesasis padvės.

Kol kudlotas nupliks, plikas nušals.

Dangus aukštas — neįlipsi, žemė kieta — neįlįsi, reikia ant že
mės vargti.

Kad vargo patirsi — ir gegulės dainą suprasi.

Kad vargų nebūtų, ir gegulė nekukuotų.
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Laiko dantys aštrūs, vargo dar aštresni.

Našlaitės ašaros ir akmenį pratašo.

Bėda raita atjoja, pėsčia išeina.

Viena bėda — ne bėda, kai dvi, trys užsėda, tai ir žmogų suėda.

Šiaučius basas, kriaučius nuplyšęs, mūrininkas be krosnies.

Vis siuvam — vis nuogi, vis skalbiam — vis juodi.

Kur trumpa, tenai trūksta.

Vargšui dešimt kailių nulupa, kol turtuoliui vieną.

Turtingo ir melas teisingas.

Pinigai per storiausias mūro sienas lenda.

Kad neturtingas, tai ir kvailas.

Kur pinigai, ten teisybė.

Čia teisybė, kaip krosnies šviesybė.

Kieno kišenė ilgesnė, to ir teisybė didesnė.

Turtuoliui tiesa nereikalinga.

Sotus alkano nepažįsta.

Gyvensi lobiuose: vyžoje lobį vežiosi, pirštu duoną rieksi, vamz
džiu buizą srėbsi, varguose galą gausi.

Pasigėriau, pasilinksminau — visus savo vargelius užmiršau; iš
simiegojau, išsipagiriojau — visi vargai pašalyje.

Šuo ir kariamas papranta, žmogus nepapras.

Iki saulė užtekės, rasa akis išės.

Vyža batus pergyvena.

Ne tas drūtas, kuris muša, bet tas, kuris atlaiko.

* w *



Esti ponui, dirbti žmogui.

Kur mužikui kvepia, ten ponui smirda.

Tas arklys, kuris avižas ėda, plūgo netraukia.

Dvarininkas verčiau pats badu dvės, negu lauką savo ranko
mis sės.

Be žmogaus darbo ponai badu dvėstų.

Kad nebūtų vyženočių, tai nebūtų gelumbočių.

Ponų nebūtų, kad žmonės jiems laukų neartų.

Atsisėdo, kaip ponas ant sprando.

Ponas težino iš kito, iš jo — nieko.

Bepigu rėžti diržą iš svetimos nugaros.

Ponai į mužikėlio skatiką, kaip šunes į mėsą.

Vilko nepažabosi, pono nepabalnosi.

Vilku nesėsi, nearsi, nors tu jį barsi ar pasikarsi.

Kas matė vilku ariant, o ponu jojant.

Vilku gimęs, vilku ir karš.

Vilkas kad ir plauką numeta, būdo nepameta.

Netikėk vilku raišu, kojos nepadaužęs.

Vilkas nekaukęs nebus.

Koks vilkas, tokie ir vilkiukai.

Ponas tol ant žmogaus jos, kol ponavos.

Žudo žmones, kaip velniai pragare.

Ponas ir juokdamasis tankiai kailį nudažo.

Ponui šimtas lazdų niekai.

Skaudus, kaip pono bizūnas.

Ar ponas, ar šuva — abu kanda.
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Tijūnas greitas, nepavys ir raitas.

Pono malonė ant keršo arklio joja.

Tiek su ponu, tiek su velniu.

Ponai — velnio monai.

Dvaro ponas — tai šėtonas.

Velnią mušęs, velniui nepasiskųsi.

Ponas, kol pilnas karmonas.

Pasipūtęs, kaip šlėkta.

Nusigando, kaip šlėkta kiškio.

Bagočius — puikočius irgi ragučius.

Kožnas bajoras — bieso tavoras.

Bajoras turi kardą ir: duonos kai kada, mėsos niekada, o sko
los visada.

Kad ir ant šluotos, by tik važiuotas.

Dvaras — ne kaimynas, ponas — ne brolis.

Dvaras — žmonėms pragaras, o ponui — dangus.

Dvare šuo už žmogų brangesnis.

Dvaras žmonių prakaitu statytas, krauju tinkuotas.

Kur dvaras, ten ašaros.

Kur dvarelis, ten juodas debesėlis.

Dvaro vartai platūs Įeiti, siauri išeiti.

Eisi per dvarą — gausi mušti, neisi — taip pat gausi.

Dvaras tolėliau — žmonėms gerėliau.

Dvarą iš tolo apeik — daugel bėdų išvengsi.

Geriau pekloj su šėtonu, negu čia su ponu.

Ponu nepasišelpsi, vandeniu nepasiremsi.

Su ponu nepasikalbėsi, kaip su žmogumi.
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Gink, dieve, kvailu pasitikėti, ponui tiesą i akis kalbėti.

Su ponu kalbėk ir akmenį rankoj turėk.

Ponui ištikimai netarnauk.

Nuo pono vogti ne nuodėmė.

Gausi, kaip iš pono skolą.

Nelabo nėra ko gailėtis.

Gink, dieve, nuo maro, bado, karo ir ponų globos.

Velnias tevergauja, o ne žmogus.

Ko turime jaib kaip būti, geriau nužūti.

Kas nuo baimės bėga, tas į duobę įpuola.

Vilko yla nudurt negalėsi, kad ragotinės neturėsi.

Mažas kelmelis ir didžiausią parverčia vežimą.

* * *

Kur ponas, ten ir klebonas.

Meška su lokiu abudu tokiu.

Nerūstink pono, užtrauks dievo koronę.

Kas turi daug pinigų, tas nebijo nė kunigų.

Su ponu į turgų nevažiuok, su klebonu į teismą nestok.

Dangus brangus, tik ponams patogus.

Auksas ir į dangų palydi.

Sidabrinė yla ir dangų pragręžia.

Ir velnią už pinigus į dangų įleis.

Turtingą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais.

Už pinigus ir dangų nusiperka.

Kumetys dangaus nematys.

Ašaromis į dangų neįsiprašysi.
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Dangus aukštai, pragaras ant žemės.

Kunigas apie dangų bliauna, o pats žemės turtus krauna.

Kunigas žmogų už vištą bara, o pats grobia dvarą.

Kiauro ir klebono maišo nepripilsi.

Plaukia kaip pinigai į kunigo kapšį.

Kunigo kišenės nepripilsi, nors ir pražilsi.

Kunigui duok ir dar ranką pabučiuok.

Kunigui tik duok ir duok, o iš jo nieko.

Kunigas krosnies nepamūrys.

Rublis sutinka užgimus, rublis palaidoja.

Kunigas ir šunio gailės, jei už tai jam apmokės.

Tau, kaip kunigui, žingsnis brangus.

Kunigas už dyką mišių nelaiko.

Be pinigų neik j karčiamą ir į kleboniją.

Numazgoja nuodėmes, bet neužmiršta ir kišenių.

Kunigas badu nedvės.

Klebonas per pilvą kojų nemato.

Kunigo tiesa ant liežuvio, o jo dora kišenėje.

Kunigo teisybė, kaip nakties šviesybė.

Į kunigą žiūrėk, bet netikėk.

Žuvis neišganys, kiaulė nepražudys.

Tik vyžotiems penktadienis.

Nesidžiauk tuo, kas aukštai žegnojasi ir žemai nusilenkia.

Dievas glėbyje, velnias širdyje.

* * *



Kol vienas praturtės, dešimt nubiednės.

Nuo mužiko pabėgo, pono nepavijo.

Kitą kartą buvo vyžotas, dabar žiuponuotas.

Geras buvai, kol kiaules ganei, bet pasiutai, kai ponu pasijutai.

Tas pats vagis, tik kita kepurė.

Varna nuo mieto, kita į vietą.

Verčiasi į vilką ir į lapę.

Karvelio plunksna už kepurės, o vilko dantys nasruose.

Kalba — karvelis, darbais — vilko brolis.

Karvelio balselis, o vanago nageliai.

Kai jis kalba, miltai byra, kai reik duoti — nėr ir pelų.

Turtuolio padas auksu pamuštas, o širdis titnagu grįsta.

Prilipo, kaip turtuolio širdis prie pinigų.

Kas daug turi, dar daugiau nori.

Juo turtingesnis, tuo šykštesnis.

Turtingas, kur nusisuka, ten visko gauna, tokiam ir velnias 
sviestą į košę krauna.

Iš jo ir akmens galvai prasiskelti už dyką negausi.

Bepigu dirbt, kad yra ko valgyti.

Bepigu šerti, kad yra su kuo.

Prie pilno aruodo ir kiaulė gaspadinė.

Iš kito kišenės kiekvienas kvailys gudrus.

Bepigu svetimą kailį lupti.

Šis laiko ragus, o anas melžia.

Vienas šerną užmušė, o kitas mėsą valgo.

Nuo vieno jaučio dviejų kailių nori.

Jei nulupai kailį, iškratyk ir kaulus.
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Prispaudei sprandą, nupiauk ir galvą.

Bernas vargsta už pilvą.

Velniui neprigriešysi, gaspadoriui nepridirbsi.

Mano vakaras ir naktis, mano galas metų, o gaspadoriaus die
na ir metai.

Šuniui ne pasninkas, piemenei ne šventė.

Gaspadoriai patys vagia, o ant šeimynos sako.

Nuo šv. Onos — pusdienio nė mados, o nuo šv. Roko — nė su 
pietais nebe striokas.

Bernas žino, kada šventė, o gaspadinė — kada penktadienis.

Pasenęs gyvulys nužudomas, žmogus pavaromas.



MĮSLĖS

Mėlynu mesta, 
rudu atausta, 
aukso peiliu rėžta.

(A u š r a.)

Tėvo diržas nesulenkiamas, 
motinos kubilas neuždengiamas, 
sūnaus žirgas nesulaikomas.

(Kelias, s a u lė, vėjas.)

Pradėjau sent, 
pradėjau temt.

(Mėnulis.)

Gale lauko ugnelė kūrenasi.

(Saulė leidžiasi.)

Kala be kaltelio, 
kerta be kirvelio — 
tiltas pasidaro.

(Šaltis.)

Turkaus žemėj žirgas žvengia, 
Lietuvoj kamanos blizga.

(Griausmas ir žaibas.)
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Be kojų, be rankų — 
vartus atidaro.

(Veja s.)

Šėma karvė dangų laižo.

(Dūma i.)

Tėvas negimęs, sūnus pražilęs.

(Liepsna ir dūmai.)

Atlekia paukštis be sparnų, 
(kimba į medį be nagų, 
šaulys nušauna be šaudyklės, 
ponia suvalgo be dantų.

(Sniegas ir saulė.)

Kaip nori piauk — neperpiausi, 
kaip nori kirsk — neperkirsi.

(Vanduo.)

Ėjau naktį, 
pamečiau sagtį, 
rado mėnuo, 
padavė saulei.

(Ras a.)

Gyvenu be kūno, 
šneku be liežuvio; 
visi mane girdi, 
o niekas nemato.

(Aida s.)
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Eina keliu — nedunda, 
lipa per tvorą — nebraška, 
lando šiene — nešiugžda.

(Šešėlis.)

— Vingurgurkli, kur gurkliuoji?
— Praskustgalvi, kas tau darbo?

(Upelis ir akmuo.)

•k * *

Gyvas būdamas, gyvus penėjau, 
numiręs gyvus nešiojau.

(Ąžuolas.)

Žalia žolelė, 
žalias jautelis 
ant žalio stalo 
žalius pietus valgo.

(Žiogas.)

Juodas puodas gulbiniuotas 
gale lauko verda.

(Skruzdėlynas.)

Ateina ponas, 
raudonas žiponas: 
„Vištas atginkit, 
šunų nebijau.“

(Sliekas.)
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Kybur vybur vandeny], 
čeberykšt pelenuose.

(Ž u v i s.)

Mažutis senelis, 
aštrus kirvelis.

(B i t ė.)

Siuva siuvėjas tamsinyčio] 
be siūlo, be adatos.

(Bitė s.)

Verpia be ratelio, 
audžia be staklelių.

(Vora s.)

* * *

Kad jauna buvau, — rože žydėjau, 
kai pasenau, — akis įgijau, 
pro tas akis pati išlindau.

(Aguona.)

Ąžuolėlis šimtšakėlis 
marčių mergų šaukia.

(Lina i.)

Žiba, kaip auksas, 
teka, kaip vanduo.

(S ė m en y s.)

Ąžuolas skaitytinis, 
šimtašakis rašytinis, 
kiekvienam lizdelyj — 
po vaikelį.

(Kanapės.)

27. Lietuvių tautosakos rinktinė 417



Vasarą eglelė, 
o žiemą karvelė.

(Kanapės.)

Tu, tėve, būk ir supūk, 
pats aš eisiu saulutės pasižiūrėti 
ir našlaičių papenėti.

(Rugio daigas ir grūdas.)

Daug sesyčių 
vienam lopšyje supas.

(Žirniai ankštyje.)

Sprog sprogelė, 
kivyno galvelė.

(Avižos.)

Trijų palų tvartas, 
viduryj baltas.

(Grikis.)

Šimtas broliukų viena juostyte juosi. 

(Šiaudų kūlys.)

Ne tiek ant dangaus žvaigždučių, 
kiek ant žemės skylučių.

(Rugiena.)

Tu čia būk ir supūk, 
o aš eisiu pasaulio pamatyti.

(Nukirsti rugiai.)

Vytė, vatė, voveratė 
lips į medį kiaušių dėti.

(Apynys.)
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Senas senukėlis 
su geltonais kailinukėliaisr 
kai tuos kailinukus nuvelka, 
visi žmonės verkia.

(Svogūnas.)

Šimtu vyta, 
šimtu pyta, 
šimtu pavijota.

(Kopūstai.)

Aukštai žydi, žemai vaisius veda. 

(Bulvė.)

Du bėga, 
du veja, 
du spokso, 
du riogso, 
du kiokso, 
vienuoliktasis pliekia.

(Jautis.)

Du stūkso, du riogso, 
penktas kare gina.

(Jaučio ragai, a u s ys, 
uodega.)

Mėsinė stirta 
geležim paspirta.

(Pakaustytas arklys.)

Lopinys ant lopinio, 
o siūlelio niekur nėra.

(Ž ą s i s.)
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Du kartu gimęs, 
nė karto nekrikštytas, 
visi jo klauso — 
ponai ir kunigai.

(Gaidys.)

Atsirito bačkelė be šulų, be lankų, 
viduje dvejopas alus.

(Kiaušinis.)

Kabo kabikas, 
tupi tupikas. 
Kad kabikas nekabėtų, 
ir tupikas netupėtų.

(Lašiniai ir katinas.)

•k ☆ •k

Du Štarai štarina, 
du vanagai kabina, 
paskui vilkas sekina.

(Ari a.)

Lydeka nėrė — visą girią nukėlė.

(Dalgiu p i a u n a.)

Miške gimęs, 
miške augęs, 
išėjęs į lauką, 
duoną raiko.

(Arklas.)

Visus žmones maitina, 
o pati alkana.

(Žagi ė.)
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Surazgytos, sumazgytos, 
gale lauko pastatytos.

(Akėčios.)

Kuprotas kumeliukas 
visus laukus apkuprinėja.

(P i a u t u v a s.)

Žiba, kaip žaltys, 
ėda, kaip arklys.

(Dalgis.)

Šepetukas repetukas 
patvoriais slankioja.

(Grėblys.)

Lekia žąsiukės, 
ąžuolinėm nosiukėm, 
lėkdamos sako: 
„Tai, tai mes.“

(Kulia spragilais.)

Ryja, ryja, nepriryja.

(Kuliamoji mašina.)

Eina meška baubdama, 
baltą pusnį pūsdama.

(Girnos mala.)

Meška stovi, ausys šoka.

(Grūda piestoje.)
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Girion eina, namo žiuri, 
namo eina, girion žiūri.

(Kirvis.)

Begalvis šimtadantis smakas 
medžius graužia.

(Piauna piūklu.)

Namai ūžia, šeimininkai tyli; 
atėjo žmonės, suėmė šeimininkus, 
o namai pro langus išlindo.

(Žvejoja t i n k 1 u. j

Pusė geležies, pusė medžio,— 
medį ėda.

(Drožia peiliu.)

Maža mergelė visą pasaulį aprengia.

(A d a t a.)

Meška viau-viau, 
kaulai bir-bir.

(M i n a.)

Rieda, bėga, vis ant vietos, 

(Ratelis.)

Avis avis būbelė 
beeidama priėda.

(Varpstė verpiant.)
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Kalnais nuginiau, 
kloniais parginiau, 
šimtų šimtais skaičiau, 
vieno pasigedau, 
ir tą radau.

(Meta audeklą.)

Kere keryklė, 
kampe kampyklė, 
jūrose lydeka nardo.

(Audžia staklėse.)

* * *

Kad prašnekėčiau, 
daug pasakyčiau; 
rankas turėčiau, 
vagį pagaučiau; 
kad atsikelčiau, 
dangų paremčiau.

(Kelias.)

Kai man prideda, esu mažesnis, 
kai atima — didesnis.

(D u o b ė.)

Atbėga biesytis, 
užrietęs nosytę.

(R o g ė s.)

Du bėga, du veja, vienas kelią rodo. 

(V e ž i m a s.)

Dvylika brolelių 
vienoj lovelėj guli, 
nė vieno krašte nėra.

(Rato stipinai.)
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Vienas sako: man žiemą geriau, 
antras sako: man vasarą geriau, 
o trečias: man vis tiek.

(Vežimas, rogės, arklys.)

Dirvonas be kelių, 
ąžuolas be šakų, 
eina rogės be arklių.

(Ežeru plaukia valtis.)

Važiuoja žaliu važiu, 
bėga šuo ežia, 
kur nuvažiuota važiu, nepažinti vėžių, 
kur nubėgta šunies, nepažinti pėdų.

(I r s t o s i valtimi.)

* * *

Kojos akmens, 
liemuo medžio, 
akys stiklo, 
kepurė šiaudų.

(Narna s.)

Ožys pirtyje, 
ragai lauke.

(Balkis.)

Antis ant marių, 
uodega ant krašto.

(Svirtis.)
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— Kur eini, išilgini?
— Kas tau rūpi, skersini?

(Žmogus ir slenkstis.)

Mažiukas šunytis susirietęs guli, 
neloja, nekanda ir įeiti neleidžia.

(S p y n a.)

Tupi kampe tuputys, 
nepaveža nė arklys.

(Krosnis.)

Pilna kūtelė raudonų gaidžiukų, 
bet vienas juodas visus nukapoja.

(K a č e r g a traukia anglis.)

Dūda dudena 
po variniu tiltu.

(Ugnis po katilu.)

Gimiau — sukausi, 
augau — verčiausi, 
jaunas maudžiausi ir kaitinausi, 
senas pelenavausi, 
numiriau — išmetė į lauką; 
mano kūną nei žvėris ėda, nei paukštis lesa.

(Molinis puodas.)

Klampučių balaitėj 
nuklimpo kumelaitė, 
penki vilkai traukia, 
du vanagu laukia.

(Dubuo, šaukštas, pirštai, akys.)
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Širdis pakulų, 
sermėga taukų, 
o ant viršaus saulė šviečia.

(Ž v a k ė.)

Bitės geluo, 
linų liemuo, 
aukso žiedu žydi.

(Vaškinė žvakė.)

Turi kojas — nebėga, 
turi plunksnų — nelekia, 
turi šiaudų — neėda.

(L o v a.)

Keturios pušys liemenimis surištos, 
o vidury kirkiliukas gieda.

(Vaikas lopšyje.)

Eina jautis į upę gerti, 
o pilvą namie palieka.

(Užvalkalus neša skalbti.)

Nevalgo, negeria, gyvybės neturi, 
o teisybę visiems parodo.

(Veidrodis.)

Einu, einu, 
o vis ant vietos.

(Laikrodis.)

Eina be kojų, 
muša be rankų, 
o negyvas.

(Laikrodis.)
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Balta dirva, 
juoda sėkla, 
žąsies plunksna 
užakėta.

(Raštas.)

Nupiauk galvą, 
ištrauk širdį, 
duok gerti, 
pradės kalbėti.

(Plunksna.)

Aklas karvelis visą pasaulį išlaksto.

(Laiškas.)

Ne krūmas, bet su lapais, 
ne marškiniai, bet susiūta, 
ne žmogus, bet šneka.

(Knyga.)

Girioj gimęs, 
girioj augęs, 
namo parėjęs, 
verkti pradėjo.

(Smuikas.)

Eik, sesute, vienu keliu, 
o aš eisiu kitu keliu, 
susieisim kryžkelėje.

(Juostos galai.)
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Gale šešių lieptų 
Atilsio vainikas.

(Savaitė.)

Dvylika erelių, penkiasdešimt du karveliai, 
trys šimtai šešiasdešimt penki žvirbliai 
ir keturios kurapkos.

(Meta i.)

Anksti rytą vaikščioja keturiomis, 
dieną dviem, vakare tr i jomis.

(Žmogus, būdamas vaikas, 
suaugęs ir pasenęs.)

Dvi seselės 
per kalnelį 
nesusieina.

(Aky s.)

Dvi žvaigždelės, 
kur pamano, 
ten nueina.

(Aky s.)

Dvylika kulia, 
vienas varto.

(Dantys ir liežuvis.)



M 1 N KL E S

Kas audžia be staklių? — Voras.

Kas atbulas dirbdamas sau duoną užsidirba? — Vėžys.

Koks gyvis puikesnis pasidaro miręs? — Vėžys.

Koks venteris turi daugiau skylių: ar naujas, ar senas? — Naujas.

Koks butas neturi stogo? — Straigė.

Kokia barzda neauga? — Rakto.

Kas pilnas skylių, o vandenį laiko? — Kempinė.

Koks svečias pro langą lenda? — Žuvys.

Koks vyrukas, raudonai apsirėdęs, nieko nesibijo, tiktai vištos? — 

Sliekas.

Kuomet geriausias laikas valgyti? — Kada išalkęs esi.

Kas bėga be kojelių? .— Upelis.

Kas lekia be sparnelių? — Vėjas.

Po kokiu medžiu zuikis lyjant slepiasi? — Po šlapiu.

Kokio akmens nėra vandenyje? — Sauso.

Kurlink teka visi vandenys? — Žemyn.

Kas juodas nedažytas? — Naktis.

Kas sunkesnis, ar svaras plunksnų, ar svaras švino? — Vienodo 
svorio.

Kodėl gaidys užsimerkęs gieda? — Moka iš atminties.
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Ką visi žmonės šioje valandoje veikia? — Eina senyn.

Kas baltas nenuplautas? — Gulbė.

Kas margas nerašytas? — Genys.

Kas juodas nepuišytas? — Kuosa.

Kas nutunka nepenėtas? — Ledas.

Dėl ko varpas skamba? — Dėl to, kad vidurys tuščias.

Dėl ko dangus aukštas? — Dėl to, kad ne žemas.

Kas ūžia be vėjo? — Bitės.

Kokie metai trumpiausi? — Nauji Metai.

Kuomet metai turi tiek dienų, kiek žmogus akių? — Sausio 2 d.

Kas laiko ąžuolą? — Laukai.

Kokių medžių daugiausia girioje? — Apvalių.

Į girią įėjęs, ką pirmiausia kerti? — Žievę.

Kada rugiai panašūs į laivą? — Kada plaukia.

Be ko niekas negali būti? — Be vardo.

Kas nesupūva po žeme? — Vardas.

Kada mergina panaši į vandenį? — Kada teka.

Kiek dygsnių reikia pasiūtiems marškiniams? — Nė vieno.
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ŠTAI IR ATEINA KAIZERIS PRŪSŲ

-1 i -i J j i j J
Štai ir at___ei ____ na kai_ze_ris prū------- są,

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.
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Pasiutęs prūse, tu nelaimėsi, 
Kad ir nuo Maskvos — bėgti turėsi, 
Žus darbai tavo, pikti plėšimai, 
Nes darbo žmonės kilti jau ima.

Už tavo darbus, dirbtus lig šiolei, 
Nedovanos tau mūs tikri broliai, 
Kad ir įskurdę nuo amžių žmonės, 
Nelauks iš jūsų jokios malonės.

Nors ir labiausiai žmones kamuosit, 
Ateis gi laikas, kad paliuosuosit, 
Rytuos sužibo aušros žvaigždelė, 
Matyti, tuojau tekės saulelė.

Ten liaudis žmogaus teises įgijo, 
Tokius plėšikus visus išvijo,— 
Leninas garsus jiems vadovauja, 
Kaizerių sostus visus išgriauna.

Išgriaus ir tavo reichstago sienas, 
Nes liaudies jėgos yra kaip plienas.— 
Ir mes paskelbsim kaizeriui kovą, 
Leniną kviesim sau už vadovą.
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JŪS, 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, 
Reikr 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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SUKILKIM, VARGDIENIAI, UŽ LAISVĘ

Sukilkim, vargdieniai, už laisvę, 
Atsukim skriaudėjams ginklus, 
Nuverskim nuo sprando engėjus, 
Galąskim aštriai durtuvus.

Gana jau nutuko buržujai 
Vergų prispaustųjų krauju, 
Jau laikas sukilt, susiprasti 
Ir eiti teisybės keliu.

Tik drąsiai, draugai, nebijokim, 
Atbunda pasauly vergai,— 
Jau pančiai vergijos sutruko, 
Kratykim nuo rankų visail
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O JŪS, PONAI NEVIDONAI

O jūs, ponai nevidonai, 
Iš dvarų šalin — 
Gana jau jums ponavoti, 
Laikas ein' pirmyn.

Mes jums rankų nelaižysim, 
Iš dvarų šalini — 
Dvarų žemes išdalysim, 
Laikas ein' pirmyn.

Mes jums jau nebevergausim, 
Iš dvarų šalin! — 
Patys mes susitvarkysim, 
Laikas ein' pirmyn.
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OI, KAS PER LAIKAI

Oi, kas per laikai, 
Kas tai per gadynė, 
Kad mužikai ponus 
Po kojų pamynė.

Sugrius ponų mūrai, 
Margieji dvareliai, 
Kai nebetarnaus jiems 
Prasčiokai žmoneliai.

Iš dvaro duonelė, 
Iš dvaro kumelė, 
Katras nepaklausė, 
Tam Į kailį davė.
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DAINOS

KAUNE PONAI ULIAVOJA

Kaune ponai uliavoja, 
Kaune ponai uliavoja, 
Darbininkai vis dejuoja, 
Darbininkai vis dejuoja.

Veža mumis į skerdynes, 
Veža mumis į skerdynes, 
Liepia gint ponų tėvynę, 
Liepia gint ponų tėvynę.

Jie apgauna ir parduoda, 
Jie apgauna ir parduoda, 
Žada žemės, bet neduoda, 
Žada žemės, bet neduoda.

Bet neilgai mes kentėsim, 
Bet neilgai mes kentėsim. 
Gyvasties už juos nedėsim, 
Gyvasties už juos nedėsim.

Kulkosvydžius sustatysim, 
Kulkosvydžius sustatysim, 
Ponų valdžią išvaikysim, 
Ponų valdžią išvaikysim!

Tversim valdžią darbininkų, 
Tversim valdžią darbininkų, 
Imsim žemes dvarininkų, 
Imsim žemes dvarininkų!
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SUDIE, PASILIKI!, MIELIEJI DRAUGAI

Sudie, pasilikit, mielieji draugai, 
Manęs jau laukia šaltieji kapai.

Mielieji draugai mano žaliojoj lankoj, 
O aš esu jau priešų rankoj.

Ar švinas, ar virvės gyvybę atims, 
Ir motina žemė mane pasiims.

Į laisvę išeiti neturiu vilties, 
Tik trokštu aš jums geros ateities!
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ŠTAI SMĖLIO KAPELIS SUPILTAS

MM J=88___________________________ ___________________

J J
Štai smė__lio ka_pe_lis su — pil _ tas ties

ber__ žu svy_ruok_liu se__ nu,( aš sto------- viu čia gaLva nu_

Štai smėlio kapelis supiltas 
Ties beržu svyruokliu senu,— 
Aš stoviu čia galva nuleista 
Ir praeitį jojo menu.

Čia jaunas kovotojas krito 
Nuo budelių kulkų smailių, 
Vos rytas ankstyvas prašvito, 
Jis buvo užpiltas smėliu.

Kareiviai akli jį pastatė, 
Užrišo akis prie duobės, 
Ne pirmą kovotoją mato,— 
Jų širdys nuo to nedrebės.

— Kareiviai, apgauti jūs ponų, 
Jūs esat akli jų vergai, 
Jūs remiat šią tvarką tironų, 
O jus pačius spaudžia vargai.
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Pažvelkit, tėvai jūs vergauja, 
O broliai ir sesės, kur jūs? 
Kalėjimuos pūsta, badauja, 
Kad drįsta kovot prieš turčius.

Nuverskit šią tvarką buožijos, 
Varguoliams tad laisvė prašvis,— 
O darbo ranka geležinė 
Dykūnus visus išnaikins.

Kar'ninkas jiems žiauriai suriko: 
— Ko stovit iškvaišę, žiopliai! 
Ar žodis rūstaus bolševiko 
Jus taip užkerėjo giliai?

Ir, šautuvų šūviams prapliupus, 
Pakilo į orą aidai, 
Jaunuolis į duobę įvirto,— 
Bet nežuvo jo kilnūs darbai.
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SAULE teka, saulė leidžias

Saulė teka, saulė leidžias, 
O kalėjime tamsu. 
Sargybinis dieną naktį 
Saugo mano langelį.

Nesergėki!, nebudėkit — 
Aš išbėgti negaliu.
Kol fašizmas viešpatauja, 
Aš čionai kalėt turiu.

Aš kalėsiu ir kentėsiu, 
Ruošiu kerštą skriaudėjams, — 
Jau rytuose aušra brėkšta, 
Kyla laisvės vėliava!
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NESULAUŠ MÜS VARGAI

Nesulauš mūs vargai, 
Neįveiks neturtai, 
O laimės proletarai! — 
Niekados, niekados, 
Niekados, niekados
Nebus priešo vergais komunarai!

Nei durtuvų grandis, 
Nei patrankų ugnis 
Nėra baisu jauniems komunarams! — 
Niekados, niekados, 
Niekados, niekados
Nebus priešo vergais komunarai!
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PONAI ŠOKA IR DAINUOJA

Ponai šoka ir dainuoja. 
Linksmos jiems gadynės,— 
Darbininkus išnaudoja, 
„Tai gera tėvynė/1

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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SU NAGAIKA IR SU DALBA

Su nagaika ir su dalba. 
Su policijos pagalba 
Rinko smetonišką seimą 
Ir iškoneveikė kaimą.

Tas į seimą atsisėda, 
Kuris darbo žmones ėda,— 
Kas tik jiems gerai sumoka, 
Visų biznių ginti šoka.

Taigi šitokie herojai 
Mūsų tautą išnaudojo, 
Tūkstantėlius tau'.os ėmė 
Ir už juos balius sau kėlė.
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DIRBAU PER DIENELĘ

Dirbau per dienelę, 
O namie — plutelė,— 
Oi, kas bus, oi, kas bus, 
Kada vargai mūs pražus?

Lūšna griūti bando, 
Šunes kampais lando,— 
Oi, kas bus, oi, kas bus, 
Kada vargai mūs pražus?

Ponas kojom spardo, 
Skolos lopus ardo,— 
Oi, kas bus, oi, kas bus, 
Kada vargai mūs pražus?

Ateis diena rūsti, 
Vargšai ims sukrusti, — 
Oi, tai bus, oi, tai bus, 
Ponai amžinai nugrius.

Ginklus nusikalę, 
Sutvarkysim šalį,— 
Oi, tai bus, oi, tai bus, 
Ponai amžinai nugrius.

Būsime laimingi, 
Kai bus ponai dingę, — 
Oi, tai bus, oi, tai bus, 
Ponai amžinai nugrius.
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SĖDŽIU MIESTO SODE

Sėdžiu miesto sode 
Alkanas ir basas, 
Pučia šaltas vėjas, 
Žeidžia kojas rasos.

Tam aukštame mūre 
Gyvena vien ponai, 
O tokių, kaip mes gi, — 
Skursta milijonai.

Einu Į valgyklą, 
Brendu purvą juodą. 
Reikalauju darbo — 
Burmistras neduoda.

Stovi „Pieno Centras“ 
Ir užeiti prašo, 
O vargšo vaikeliui 
Nėra pieno lašo.

Stovi trijų aukštų 
Namas pastatytas, 
Kuriam aš nešiojau 
Cementą ir plytas.

Bet, ponuliai mieli, 
Neilgai jūs būsit, 
Greitai, jus nuvertą, 
Jūs namuos pakliūsim.

Greit ateis dienelė. 
Ateis mums graži. 
Išnykus ponijai 
Džiaugsimės visi.
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KUO KALTI MES, VARGŠAI

Kuo kalti mes, vargšai, 
Kad mums tokia bėda,— 
Visą mūsų darbą 
Ponas pats suėda.

Mes, prasti žmoneliai, 
Bėdas tik ragaunam, 
Per visą amželĮ 
Ponui turtus kraunam.

Bet ateis adyna — 
Ponams bus navyna, 
Jų nebeklausysim, 
Patys mes valdysim.
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KUNIGAS PEKLA BAUGINA

Kunigas pekla baugina, 
Duodi litą, nuo jos gina,

Daktaras nuo ligos maro 
Už litą sveiką padaro.

O kai antstolis ateina, 
Pasitinkam jį su daina:

— Gerbiamas valdžios atstove, 
Jau paruošta viskas stovi.

Jau sukrauta į vežimą, 
Tegul velnias viską ima,

Imkit ūkį, imkit trobas, 
Imkit vaikus, imkit bobas,

Pagaliau, velniai nematė, 
Imkite ir mane patį.
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GIRDIS AIDAS DŪDŲ ORKESTRO

MM J_Q2

Gir_ dis ai _ das dū_dų or_ kest.ro, ta _ ra _ ra.

gir__ dis ai____das dū _dų or_ kest.ro.

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 išnaikys, 
Ta - ra - ra, 
Ir skriaudėjus visus išnaikys.

Mūs pasauly didi dauguma, 
Ta - ra - ra. 
Mūs pasauly didi dauguma,
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Ir tvarkytis turim gabumų, 
Ta - ra - raf
Ir tvarkytis turim gabumų.

Viens, du, trys — Smetona kraugerys. 
Ta - ra - ra, 
Viens, du, trys — Smetona kraugerys, 
Revoliucijos pirmas taikinys, 
Ta - ra - ra, 
Revoliucijos pirmas taikinys.
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SUKILKIT, DIRBTUVĖS, SUKILK, PROLETARE

Sukilkit, dirbtuvės, sukilk, proletare, 
Kovokim, kovokim visi, kas tik galit!
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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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 kelkim,— 
Laisvės ženklas tai kilnus, 
Drąsiai, broliai, susitelkim 
Prieš turtuolius, prieš ponus, 
Drąsiai, broliai, susitelkim 
Prieš turtuolius, prieš ponus!

Nebaisu audros siaubingos, 
Mes nežūsime varguos. 
Darbo armijos galingos 
Iš buržujų išvaduos, 
Darbo armijos galingos 
Iš buržujų išvaduos.

Ilgai pančiuos mes kentėjom, 
Kritom kulkų pakirsti,— 
Dienos pergalių atėjo, 
Greit nušvis laikai kiti, 
Dienos pergalių atėjo, 
Greit nušvis laikai kiti.



PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, MĮSLĖS

Jei užsidegė viename miško krašte, tai užsidegs ir kitame.

Darbininkai nepražus — jų vis tiek viršus bus.

Darbininkai sujudės — visi ponai nugarmės.

Fabrikantai devynias nagines iš nugaros rėžia.

Puotavo, lyg Smetonos valdžia.

Išsitiesė: kojos Lietuvoje, galva — Amerikoje.

Kauno pažadais sotus nebūsi.

Kaune tiesos neieškok.

Kai seimas susėda, visus pinigus suėda.

Voldemaras ir Smetona smaugia žmones lyg šėtonai.

Kunigai Į valdžią, kaip vanagas j vištą.

Dvarus išdalino — visi velniai pas gaspadorius išėjo.

Ranka ranką mazgoja — ponas poną ponu pasodino.

Vagia, kaip buožė iš darbininko.

Pinigų neturėsi — bylą pralaimėsi.

Žmonai kyšio neduosi, pas vyrą bylą praloši.

Lietuvą nūnai kyšis valdo.

Kyšio nesiūlyk, bet paršiuką padovanok.
Dori varguose, sukčiai šilkuose.

Kas turi litų, važiuoja karietoj, kas neturi lito, bėga šunies vietoj.

Geriau badauti, negu pas buožę bernauti.

* * *
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Kai palieja — katės laka, 
kai surūgsta — muša, plaka, 
ponai sienas juo dabina, 
darbininkai kart ketina.

(Fašistinis diktatorius 
Smetona.)



PIRMI ЕЛ 
TARYBINĖS 
SANTVARKOS

METAI





DAINOS

BIRŽELIO SEPTYNIOLIKTOJI

Birželio septynioliktoji — 
Tai diena nepaprasto;!, — 
Jau pas mus Tarybos žengia. 
Nors dar ponai vargšą engia.

Darbininkai jau žygiuoja, 
Vėliavos atplevėsuoja.
Šaukia jie, kad bus gerai, 
Bet buržujams tai riestai.

— O jūs, buožės, jūs, šėtonai, 
Buvot ligi šiol mūs ponai, — 
Jau ant sprando mums nejosit, 
Mūs jėgų neišnaudosit.

Ponai, tai kai tik išgirdo, 
Labai pyko, labai š'rdo: 
— Oi Antanai, ką daryti, 
Mes negalim išmanyti?

Jau skarmaliai viršų ima, 
O mes bėkim į Berlyną!
Auksą čemodanan krauna 
Ir pas Hitlerj išmauna.
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Gatvės pilnos demonstruoja, 
Visas Kaunas raudonuoja, 
Jau dvaruose darbininkai 
Tvarkosi, kaip jiems patinka.
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SPAUDĖ MUS CARAS

Spaudė mus caras, 
Kaizeris spaudė 
Ir į rekrūtus 
Jaunimą gaudė.

Išsivaduoti 
Seniai norėjom, 
Dažnai sukilom, 
Bet pralaimėjom.

Paskui atėjo 
Smetona „savas" — 
Vėl biednas vargo, 
Ponas ponavo.

Pagaliau jėgos 
Mūs sutvirtėjo, 
Šalis Tarybų 
Dar mums padėjo.

Seniai girdėjom 
Žinią malonią, 
Kad ten Rusijoj 
Nebėra ponų.

Sušvito dienos, 
Stalino saulė, 
Nėra gražesnių 
Visam pasaulyj.

Už šviesų kelią, 
Už laimę plačią 
Visad sakysim 
Stalinui ačiū.
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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 visoje mūs šaly
Pamatyt štai ką gali:

Aikštės vėliavom užtvinę, 
Renkas minios tūkstantinės.

Išsirinkę Liaudies Seimą, 
Su juo žengsime į laimę.



DIDŽIOJO
TĖVYNĖS KARO 
LAIKOTARPIS





DAINOS

KOVOS SŪKIUI DIDŽIO VADO

Ko  vos šū _ kini di _ džio Va  do

Marš pir__ myn.dra^siai ko____ vo _____ ____ sim,

nar sūs sū _ nūs Lie_tu ___ vos,
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Kovos šūkiui didžio Vado 
Mūsų Armija narsi 
Stojo gint Tėvynę savo, 
Kad gyventume laisvi.
Marš pirmyn, drąsiai kovosimu 
Narsūs sūnūs Lietuvos,— 
Visas jėgas paaukosim 
Dėl Tėvynės mūs didžios!

Karo audroj išugdyta 
Mūs divizija drąsi, 
Okupantui neprašytam 
Kovos lauke ji baisi. 
Marš pirmyn, drąsiai kovosim. 
Narsūs sūnūs Lietuvos, — 
Visas jėgas paaukosim 
Dėl Tėvynės mūs didžios!

Drąsiai kovės prie Oriolo, 
Skynė kelią Lietuvon,— 
Narsiai Šiaulius jie apgynė, 
Laisvę nešė Klaipėdon, 
Marš pirmyn, drąsiai kovosim. 
Narsūs sūnūs Lietuvos,— 
Visas jėgas paaukosim 
Dėl Tėvynės mūs didžios!

Šiandien laisve jau alsuoja 
Mūs Tarybų Lietuva,— 
Kovos žygius vainikuoja 
Raudonoji vėliava.
Marš pirmyn, drąsiai kovosim. 
Narsūs sūnūs Lietuvos,— 
Visas jėgas paaukosim 
Dėl Tėvynės mūs didžios!
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KAI FAŠISTAI LIETUVON

Kai fašistai Lietuvon 
Koją tik pastatė. 
Tada mūsų seserėlės 
Vargelį pamatė.

Kada ėjau per dvarelį, 
Tai maniau — naktelė,— 
Aš nemačiau žalios rūtos 
Nei rūtų darželio.

Ir sustojo daug brolelių 
Tėviškėlės ginti, 
Draugo Stalino pašaukti— 
Fašistų naikintu
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Kim LYGŪS LAUKAI, MIEGA BOČIŲ SAUS

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, aidi ginklų 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.



SUDEGUS TROBELĖ

Sudegus trobelė, 
Duobėti keliai, 
Neskamba dainelė, 
Nuliūdę laukai.

Ašaras lieja 
Motutė sena, 
Kraujuose plūsta 
Brangi Lietuva.

Ką šimtmečiais statėm 
Pūslėtais delnais, 
Šiandieną pavirto 
Pilkais pelenais.
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SAULUTE 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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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VOKIETIS FAŠISTAS

Vokietis fašistas, 
Vokietis nuožmus, 
Fašistas naikina 
Didelius, mažus.

Jis katorgon veža,— 
Iš ten nebeleis, 
Gyvenimą gražų 
Pavers pelenais.

Ir visą pasaulį 
Pavergtų plačiai, 
Jei Stalino saulė 
Nešviestų čionai.
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VAI, KADGI APTEMDĖ

Vai, kadgi aptemdė, 
Kaip tamsi naktelė, 
Kaip juodas debesėlis, 
Mūs mylimą šalelę 
Svetimi užeivėliai 
Iš vakarų šalelės. 
Ne viena klėtelė 
Paplūdo ašarėlėm, 
Ne viena motulė 
Pravirko balseliu, 
Netekus dukrelių 
Ir mylimų sūnelių, 
Kuriuos jie išplėšė 
Iš savo namelių, 
Iš mylimų tėvelių. 
Gal jau mes neregėsim 
Šviesios dienelės, 
Šviesios valandėlės, 
Gal jau nesusitiksim 
Su savo dukrelėm.
Vai, kad jie neregėtų, 
Svetimi užeivėliai, 
Nei giedros dienelės, 
Nei šviesios saulelės! 
Oi, kad aptemtų fašistų akelės 
Tamsiausiom miglelėm, 
Kaip jie mums aptemdė 
Mūs aukštas klėteles, 
Kaip jie mums išplėšė 
Mūs jaunas dukreles, 
Kaip iš kūno širdeles!
Varsto mano širdelę, 
Kaip aštrūs erškėtėliai, 
Dideli sopulėliai. 
Negaliu pamiršti, 
Negaliu susraminti,
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Kur tik aš pažiūriu. 
Kur žingsnelį žengiu, — 
Tai aš visur randu 
Dukrelės žingsnelius, 
Dukrelės darbelius, 
Tiktai aš nerandu 
Savo mielos dukrelės, 
Tiktai aš negirdžiu 
Jos meilių žodelių, 
Jos linksmų dainelių. 
Kad taip jiems būtų ankšta, 
Šitiems užeivėliams, 
Juodiesiems krankleliams, 
Plėšriems vanagėliams, 
Ir aukštoj klėtelėj, 
Ir žalioj girelėj, 
Ir juodoj žemelėj! 
Oi, kad juos patiktų 
Visur gūdi dalelė — 
Ant sunkiųjų darbelių, 
Ant didžiųjų vargelių.
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OI LIETUVA MOTINĖLĖ

Oi Lietuva motinėle, 
Ko taip graudžiai tu verki, 
Ar tau gaila sūnužėlių, 
Kurie reichan ištremti?!

Vai neverki, motinėle, 
Neraudoki taip gailiai, 
Eina ašarų nušluostyt 
Narsūs Stalino kariai.

Mūsų Stalinas galingas 
Yra vadas šios kovos, 
Mūsų Armija Raudona 
Nuo fašistų išvaduos.

Mes atkeršysim už aukas 
Tėvų, brolių, seserų, 
Už sunaikintąjį turtą, 
Daug sudegintų kaimų.
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JAU SAULELE 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.
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KAI TIK HITLERIS UŽĖJO

Kai tik Hitleris užėjo 
Ir su buožėm susidėjo,— 
Neturtingam vis blogai, 
Vis nelaimės, vis vargai.

Kas pas buožes nevergavo, 
Tai Saksonijon važiavo,— 
Neturtingam vis blogai, 
Vis nelaimės, vis vargai.

O dabar dalykas kitas — 
Teka saulė, aušta rytas,— 
Ką buožė dabar darys. 
Kai jau bėgą vokietys?
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PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, MĮSLĖS

Geriau į ugnį šok, bet fašistams nepasiduok.

Būk narsus, kaip raudonarmietis prie Stalingrado.

Paėmė, kaip fašistai Stalingradą.

Pasisekė, kaip Hitleriui prie Maskvos.

Teko, kaip vokiečiams prie Maskvos.

Bijo, kaip hitlerininkas „katiušos".

Nėra didesnio brudo už šunį rudą.

Godus, kaip fricas lietuviško kraujo.

Džiaugiasi, kaip nacis, vištą pamatęs.

Kas su fašistais susidėjo, tas į bedugnę nuriedėjo.

Nesiusk, kaip Hitleris prieš galą.

* * *

Ryja, kaip arklys, 
pasipūtęs, kaip gaidys, 
garksi, kaip žąsinas, 
lenda, kaip kiaulė į svetimą daržą.

(Hitlerininkas.)
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DAINOS

SKAMBA DAINOS MŪSŲ KAIME

л MM J=104

p; Яи0|г j J
Skara — ba dai_nosmūsų kai ----- me, po kol-ū —kius

trrmFFfc I Ir r r-
ir lau — kus. A čiū. Sta _ Ii ne, už lai __ mę,

p _ . h r !'_ LCZ
$ p- Г r'

Va___de my___ liūnas, bran _____  gus. -gus.

Skamba dainos mūsų kaime, 
Po kolūkius ir laukus,— 
Ačiū, Staline, už laimę, 
Vade mylimas, brangus.

Čia vargai vargeliai žėlė, 
Geso laisvės žiburiai,— 
Išvadavo tėviškėlę 
Draugo Stalino kariai.
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Dunda staklės ir mašinos, 
Gaudžia miestų fabrikuos,— 
Aukštą derlių mes auginam 
Kolektyviniuos laukuos.

Veda Partija didžioji 
Mus į saulėtas dienas,— 
Myli Partiją artojai, 
Myli darbą ir dainas.

Jokios kliūtys nebaugina, 
Jokių priešų nebaisu,— 
Mes Tarybinę Tėvynę 
Puošim darbu ir triūsu.

Tai skambėkit, dainos, kaime, 
Po kolūkius ir laukus,— 
Ačiū, Staline, už laimę, 
Vade mylimas, brangus.
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SUSIRINKO KOLŪKIEČIAI

MM J =66________________ ______________

j p p-r Г =--l-p r Л
Su _ si _ rin ____ko kol _ ū__ kie _____čiai

Г r r *pttp Į P*p I r
l kol__ ū _ kio di_dį kie_____ mą, čia jie taurias.

Sta__ Ii____ ną vieš _ na.gėn kviesti.čia gal.vo----- ja

Susirinko kolūkiečiai 
Į kolūkio didį kiemą, 
Čia jie tarias, čia galvoja — 
Staliną viešnagėn kviesti:

— Atvažiuok, draugas Stalinai, 
Atvažiuok, brangusis mūs, 
Atvažiuoki pažiūrėti 
Mūs gyvenimo gražaus.

Atvažiuoki pažiūrėti
Mūs gyvenimo gražaus, 
Kaip rasotos varpos auga, 
Sunkiais grūdais linkdamos.

Kolūkietės pėdus rišo, 
Gražias giesmes giedojo, 
Ir paleido jos balselį 
Per plačiuosius laukelius:

— Atvažiuok, draugas Stalinai, 
Atvažiuok, brangusis mūs, 
Atvažiuoki paž urėti
Mūs gyvenimo gražaus.
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RENKASI JAUNIMAS

MM J = 104

j 1ШЯ1Г
Ren.ka _si jau _ oi __ mas links.mas ir gra _ žus.

vi __ sur skam.ha dai__  nos kol_ū_ ky_ je mūs

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 pradės.

Dobilai sužydę, 
Žiedai raudonuoja, — 
Dirvose rugeliai 
Kaip jūra banguoja.

Būsim mes turtingi 
Kaip dar niekados,— 
Kas dirbti netingi, 
Neturės bėdos.
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GAIDŽIAI GIEDA, DIENA ŠVINTA

Gaidžiai gieda, diena švinta, 
Laikas kelt, brolau, 
Brigadierius užplanavo 
Darbą man ir tau.

Klestėk, kolūki, 
Mūs gyvenime brangus! 
Svyra brandžios aukso varpos, 
Kyla derlius mūs gausus!

Suskambėjo daina rytą 
Kolūkio centre, 
Tai spartuoliai susirinko 
Jau į darbą čia.

Klestėk, kolūki, 
Mūs gyvenime brangus! 
Svyra brandžios aukso varpos, 
Kyla derlius mūs gausus!

Prasidėjo spartus darbas, 
Virte verda jis, 
Mašinos laukuose dunda, 
Girdis ūžesys.

Klestėk, kolūki, 
Mūs gyvenime brangus! 
Svyra brandžios aukso varpos, 
Kyla derlius mūs gausus!

Tarp brigadų soclenktynės 
Vyksta {temptai, 
Kad darbai atlikti būtų 
Greitai ir gerai.
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Klestėk, kolūki. 
Mūs gyvenime brangus! 
Svyra brandžios aukso varpos, 
Kyla derlius mūs gausus!

Tarybų Lietuvos valstiečiai 
Darbu sve'kina
Didį laisvės, taikos vadą 
Draugą Staliną.

Klestėk, kolūki, 
Mūs gyvenime brangus! 
Svyra brandžios aukso varpos, 
Kyla derlius mūs gausus!
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TUPI BUOŽĖ UŽ 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 s'riokas, 
Nebeklauso jo biedniokas.

Kolūkiečiai lauką aria. 
Vargšas buožė laukia karo, 
Jam nabagui baigtas kriukis, 
Vargšą surietė kolūkis.
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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-lią, 
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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ŽAIDIMAI

AR JŪS NEŽINOT, AR JŪS NEGIRDĖJOT

Mergaitės: Ar jūs nežinot, ar jūs negirdėjot. 
Kas kolūkyje pirmieji į darbą išėjo, 
Kas kolūkyje pirmieji į darbą išėjo?

Vyrai: Tavo, tavo bernužėlio brigada pirmoji
Anksti rytą rytmetėlį į darbą išėjo. 
Anksti rytą rytmetėlį į darbą išėjo.

Vyrai: Ar jūs nežinot, ar jūs negirdėjot,
Kas per kolūkio lauką rytmetį nuėjo, 
Kas per kolūkio lauką rytmetį nuėjo?

Mergaitės: Tavo, tavo mergužėlės brigada pirmoji 
Anksti rytą, saulei tekant, per laukus nuėjo, 
Anksti rytą, saulei tekant, per laukus nuėjo.

Mergaitės: Ar jūs nežinot, ar jūs negirdėjot, 
Kas pirmieji kolūkyje rugelius pasėjo, 
Kas pirmieji kolūkyje rugelius pasėjo?

Vyrai: Tavo, tavo bernužėlio brigada pirmoji
Kolūkyje, kolūkyje rugelius pasėjo, 
Kolūkyje, kolūkyje rugelius pasėjo.
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Vyrai: Ar jūs nežinot, ar jūs negirdėjot.
Kas pirmoji kolektyve linelius nurovė. 
Kas pirmoji kolektyve linelius nurovė?

Mergaitės: Tavo, tavo mergužėlės brigada pirmoji 
Kolūkyje, kolūkyje linelius nurovė. 
Kolūkyje, kolūkyje linelius nurovė.
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MŪS KOLŪKIO PIRMININKAS

MMj=ioo , . . ,
! Uh’ N I 

Mūs kol_ū_ kio pir____________ kas vi_du_ry ra__

I* (H £ p
ža_ lio___joj gi_____re _____ ____ lėj, kaip mar_ ga—sis

. 4S5



I

1. Mūs kolūkio pirmininkas 
Vidury ratelio. 
Kaip margasis sakalėlis 
Žaliojoj girelėj.

2. Rinkis, rinkis, sakalėli, 
Raibąją gegelę, 
Pašokdinki, pašokdinki 
Vidury ratelio.

3. POLKA.

II

1. Mūs kolūkio paukštininkė 
Vidury ratelio, 
Kaip raiboji gegužėlė 
Vyšnelių sodely.
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2. Rinkis, rinkis, gegužėle, 
Pilką karvelėlį, 
Pašokdinki, pašokdinki 
Vidury ratelio.

3. POLKA.

III

1. Mūs kolūkio traktorninkas 
Vidury ratelio, 
Kaip pilkasis karvelėlis 
Tėvelio kiemely.

2. Rinkis, rinkis, karvelėli, 
Pilkąją bitelę, 
Pašokdinki, pašokdinki 
Vidury ratelio.

3. POLKA.

IV

1. Mūs kolūkio daržininkė 
Vidury ratelio, 
Kaip pilkoji bitužėlė 
Dobilo žiedely.

2. Rinkis, rinkis, bitužėlė, 
Pilką bitinėlj, 
Pašokdinki, pašokdinki 
Vidury ratelio.

3. POLKA.
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Žaidėjų skaičius gali būti bet koks.
Dainuojant pirmojo posmo pirmąjį punktą „Mūs kolūkio pirmi

ninkas...11, sudaromas bendras merginų ir vyrų ratelis aplinkui „pir
mininką", esantį ratelio viduje.

Dainuojant antrąjį pirmojo posmo punktą „Rinkis, rinkis...", mer
ginos paeina truputį į priekį ir sudaro ratelį apie „pirmininką", 
o vyrai — ratelį apie jas.

„Pirmininkas", baigiant dainuoti antrąjį punktą, išsirenka mer
giną ir grojant šoka su ja polką, o kiti žaidėjai vėl sudaro bendrą 
ratelį ir eina kelis žingsnius į centrą, ratelį mažindami, ir atbuli,— 
jį didindami.

Paskui ratelio viduje pasilieka šokusi su „pirmininku" mergina — 
„paukštininkė". Žaidimas vėl kartojamas, tik apie „paukštininkę“ ra
telį sudaro vyrai.

Tokiu būdu žaidžiant, galima keisti tekstą, atsižvelgiant, kas yra 
ratelio viduje.



PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, MĘSLĖS

Bendra jėga ir kalnus nuverčia.

Į kolūkį susirašėm — buožių duonos nebeprašom.

Kas į kolūkį nuėjo — vargo, bėdų neregėjo.

Kolūky dienelė šviesi kaip saulelė.

Arkliu tiek neapkulniuosi, kiek traktorium apvažiuosi.

Traktorėliai atbildėjo — visos ežios išdulkėjo.

Vargas ant kapčiaus sėdėjo, su kapčiais ir išėjo.

Darbas myli darbininką.

Kiek užsidirbsi, tiek ir gausi.

Kas nedirba, tas nevalgo.

Tinginiui kolūky] ne gyvenimas.

Varyk vagį iš kolūkio, kaip kiaulę iš pupų.

Širsta, kaip buožė, išgirdęs apie kolūkį.

Baidosi, kaip buožė kolektyvų.

Lenda, kaip buožė į kolūkį.

Įleisk buožę į kolūkį, tai kaip kiaulę į aruodą.

Leisk buožę į kolūkį — išvalys ir aruodus.

Nekenčia, kaip buožė Tarybų valdžios.

Geriau šimtas piktų šunų, negu vienas buožė iš pasalų.

Linksmas, kaip kolūkietis, veždamas darbadienių grūdus.
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Patenkintas, kaip kolūkietis, daug darbadienių uždirbęs.

Tada ponai dvarus atgaus, kai kibiru Nemuną išsems.

Štai tau ir Korėja — ne vienam amerikonui dantys išbyrėjo.

Daužosi, kaip amerikonas Korėjoje.

Gąsdina, kaip Trumenas su atomu.

Laukia ir nesulaukia, kaip buožė karo.

* ū- *

Juoda meška be kojų, bėga per lauką riaumodama.

(Traktorius.)

Juodas vabalas rėplioja, dirvą iš žolių vaduoja.

(Traktorius aria dirvoną.)

Neėda, tiktai vandenį geria, o pakinkytas devynias vagas iš 
karto aria.

(Traktorius.)

Žemės hektarų gal milijonas, tačiau gyvena ne buožė ir ne ponas.

(Kolūkis.)



PAAIŠKINIMAI

LIETUVIŲ TAUTOSAKA IKI DIDŽIOSIOS SPALIO 
SOCIALISTINĖS REVOLIUCIJOS

DAINOS

DAINOS APIE DARBĄ

Aš išdainavau visas dainužėles. — Arimo daina. Daini
ninko pastaba: „Ariant, darbo metu, dainuoja. Smagu, taip greitai nenu
sibosta, žingsnį taiko prie dainos. Ir arkliai, kai įpranta, tai gražiau eina, 
nesiblaško, nes netąsomi žengia ir žengia.“

Užrašyta 1938 m. Kalnėnų km., Liubavo vis., Marijampolės aps. (Kalva
rijos rj.1) iš 75 m. amžiaus senelio. Spausdinama iš: LTR. Skirtingos dainos 
atmainos spausdinta: LD 1 kn., 66 nr., 62 psl.; SD 144 nr., 129 psl.; LM 
120 nr., 90 psl.; DR 215 nr., 208 psl.

1 Kūrinio užrašymo vieta nurodoma pagal administracinį padalinimą, buvusį tud 
metu, kada užrašyta tekstas, o skliausteliuose duodamas dabartinis administracinis pa: 
dalinimas.

Kad aš turėčiau. — Arimo daina.
Užrašyta 1938 m. Gudonių km., Seirijų vis., Alytaus aps. (Lazdijų rj.) 

iš 71 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: LTR.

* * *

Valio mano dalgelis. — Šienapiūtės daina. Dainininkas prie 
dainos pastebi, kad šienaudami jie taip užvaliuodavo, jog būdavo girdėti 
už 4 km. Šios žemaičių šienapiūtės dainos melodija yra improvizacinio po
būdžio, pasižymi puošnumu, ornamentikos įvairumu. Tai yra tipiškas žemai
čių šienapiūtės dainos pavyzdys.

Užrašyta 1937 m. Kuršėnų vis., Šiaulių aps. (Kuršėnų rj.) iš 73 m., 
amžiaus senelio. Spausdinama iš: LTR. Panašios dainos spausdinta: LD 1 kn.,’ 
361 nr., 343 psl.; LM 138 nr., 105 psl.; DR 84 nr., 86 psl.

Oi, toli toli, labai toli. — Užrašyta 1918 ar 1919 m. Kietaviškiiį 
par., Trakų aps. (Trakų rj.). Spausdinama iš: DM 1 kn., 27 psl.
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Piovė lankoj šieną. — Sienapiūtės daina.
Užrašyta 1936 m. Vitsodžio miestelyje, Šaukėnų vis., Šiaulių aps. (Už

venčio rj.). Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: LM 139 nr., 106 psl.

Aukštam kalnely j.— Šieno grėbimo daina, Šios dainos yra nema
žai artimesnių ir tolimesnių atmainų.

Spausdinama iš: SD 1055 nr., 829 psl.

* * *

Bėki, bėki, bareli. — Rugiapiūtės daina.
Užrašyta 1934 m. Raškutėnų km., Kaltinėnų par., Švenčionių aps. (Šven

čionėlių rj.) iš 80 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: 
DR 98 nr., 94 psl.

Salia kelio jovaras stovėjo. — Rugiapiūtės daina. Jos me
lodija yra tradicinės rugiapiūtės melodijos pavyzdys.

Užrašyta 1938 m. Gulioniškės km., Kazlų Rūdos vis., Marijampolės aps. 
(Kazlų Rūdos rj.) iš 103 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: LTR. Spaus
dinta: LM 190 nr., 142 psl.

Vai tu, rugeli. — Rugiapiūtės daina.
Užrašyta 1936 m. Pilviškiuose (Vilkaviškio rj.) iš 66 m. amžiaus senu

tės. Spausdinama iš: LTR.

Bėk, vilkeli, pro barą. — Rugiapiūtės daina.
Užrašyta Daugėliškyje (Švenčionių rj.). Spausdinama iš: VD 64 nr., 

37 psl.

Kad jau saulutė. — Rugiapiūtės daina. Dainininkės pastaba: 
„Daina vakarinė, dainuodavo, eidamos namo po darbo.“

Užrašyta 1934 m. Kuksų km., Tverečiaus par., Švenčionių aps. (Ignali
nos rj.) iš 80 m. amžiaus senutės dainininkės Kristinos Skrebutėnienės. 
K. Skrebutėnienė yra viena žymiausių lietuvių liaudies dainininkių — iš jos 
užrašyta apie 400 dainų. Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: LM 83 nr., 
65 psl.

Augo ievaras laukuose. — Rugiapiūtės pabaigtuvių daina. Ją 
dainuodavo plovėjai, grįždami namo iš lauko ir nešdami paskutinį rugių 
pėdą arba vainiką — „ievarą“. Panašių pabaigtuvių dainų žinoma nemažai.

Užrašyta 1936 m. Valkininkų apylinkėse (Eišiškių rj.). Spausdinama iš: 
LTR. Panašios dainos spausdinta: LM 280 nr., 207 psl.; DR 100 nr., 96 psl.

Aviža prašė gražiai pasėti. — Avižapiūtės sutartinė trejinė. 
Ją gieda trise tokiu būdu: pradeda pirmas balsas, vadinamas rinkėju. Po 
keturių taktų (dviejų teksto eilučių) įstoja antras giedotojas — patarėjas, 
kuris irgi pradeda nuo pradžios. Jam pagiedojus keturis taktus, įsijungia 
trečias giedotojas, kurį vadina antruoju patarėju. Giedant sutartinę trejinę, 
pakaitomis vienas giedotojas ilsisi. Balsai tarp savęs santykiauja paralelėmis 
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sekundėmis. Sutartinės buvo paplitusios šiaurės rytų Lietuvoje,t kitose krašto 
dalyse jų užtikta mažiau.

Užrašyta 1935 m. Taujėnų vis., Ukmergės aps. (Kovarsko rj.). Spaus
dinama iš: LTR.

Vai tu, rugeli, smulkus grūdeli. —- Si daina buvo dainuo
jama, nuimant javus. Atrodo, kad ją dainuojant žaisdavo žaidimą, nes dai
nininkė savo pastaboje taip sako: „Šią dainą senovėje dainuodavo per dar- 
bymetę laukuose. Tariant dainos žodžius „Vai tai gerai ir 11“, vaizdavo, 
kaip gerai rugelį kerta, grasė pirštu ir perspėdavo, kad gražiai rugelis virstų 
ir panašiai.“

Užrašyta 1933 m. Pilviškiuose (Vilkaviškio rj.) iŠ 78 m. amžiaus se
nutės. Spausdinama iš: LTR.

* * ♦

Kirtau berželį. — Kūlimo daina.
Užrašyta 1941 m. Driškūnų km., Dūkšto vis., Zarasų aps. (Dūkšto rj.). 

Spausdinama iš: LTR.

Ūžkit, ūžkit, mano girnatės. — Malimo daina.
Spausdinama iš: DF 6, 8 psl. Panašios dainos spausdinta: SD 358 nr., 

298—299 psl.; 93 nr., 405—406 psl. ir kituose leidiniuose. Rėzos tekstas me
lodijos neturi, todėl čia spausdinama kitos šios dainos atmainos melodija, 
imta iš LTR:

Oi, ūž__ kit, ūž kit, ma_ no gir____

__na ____  tės, din_ gos, ne vie oa ma____ lu.

Malu, malu viena. — Sena malimo daina, žinoma keliomis atmai
nomis.

Užrašyta 1939 m. Dusetų vis., Zarasų aps. (Dusetų rj.) iš 70 m. am
žiaus senutės. Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: LD 2 kn., 595 nr., 95 psl. 
ir kituose leidiniuose.

Ei, dygo, dygo. — Spausdinama iš: DPA 41 psl.

* * *

Treputė m a r t e 1 ė. — Linų apdirbimo sutartinė trejinė (apie sutar
tinių trejinių dainavimo būdą žr. paaiškinimą dainos „Aviža prašė gražiai 
pasėti“).

Užrašyta 1936 m. Vidiškiuose, Ukmergės aps. (Ignalinos rj.). Spausdi
nama iš: LTR. Spausdinta: LM 104 nr., 78—79 psl.
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Pralėkdamas bitinėlis. — Linų apdirbimo daina.
Užrašyta 1938 m. Bobriškių km., Varėnos vis., Alytaus aps. (Varė

nos rj.). Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: DR 112 nr., 103—104 psl.

Tylėk, neverki, jauna m e r g e 1 e. — Dainininkės pastaba: 
„Dainuojama verpiant varpstuku. Dainuojant „aš tau“, suka varpstį ir ant 
„pasėsiu“ varpstuką su siūlu nuleidžia žemyn; dainuojant toliau, suka siūlą 
ant varpstuko viršaus. Darbas derinamas su daina.“

Užrašyta 1938 m. Jaujakaimio km., Merkinės vis., Alytaus aps. (Drus
kininkų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Va i, k a d a š ė j a u. — Audimo daina. Originale prie pirmo posmelio 
pažymėta, kad kartojama du kartus.

Spausdinama iš: SD 97 nr., 89 psl. Spausdinta: DR 38 nr., 45 psl.

♦ * *

Rolia, rolia, ž a 1 a m a r g ė 1 i a i. — Piemenų daina.
Užrašyta 1939 m. Salako miestelyje (Dūkšto rj.) iš 80 m. amžiaus se

nutės. Spausdinama iš: LTR.

Ėsk, karvyte, žalią šieną. — Piemenų daina.
Spausdinama iš: DG 233 nr., 46 psl.

Kad aš mažas buvau. — Piemenų daina.
Užrašyta 1911 ar 1912 m. Dzingiškių km., Krokialaukio vis., Alytaus aps. 

(Simno rj.). Spausdinama iš: LTR.

Ganiau, ganiau jautelius. — Ganymo daina.
Užrašyta 1937 m. Kazimieravo km., Varėnos vis., Alytaus aps. (Dau

gų rj.). Spausdinama iš: LTR.
* * *

Išbėg’ išbėgo. — Žvejų daina.
Spausdinama iš: DF 110, 112, 114, 116 psl. Rėzos tekstas melodijos ne

turi, todėl čia spausdinama kitos šios dainos atmainos melodija, imta iš LTR:
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Prieš kalną beržai. — Užrašyta 1935 m. Pagėgių apylinkėse- 
Spausdinama iš: LM 143 nr., 109 psl.

Dvi tris nakteles. — žvejų daina.
Užrašyta apie 1910 m. Klaipėdos apylinkėse. Spausdinama iš: LTR.

Pasamdyčiau daug jaunų brolelių. — Laivininkų dai
na. Užrašyta Veliuonoje. Spausdinama iš: LD 2 kn., 768 nr., 215—216 psl.

DAINOS APIE GAMTOS REIŠKINIUS

Toj’ žvaigždelė rytmetėlė. — Užrašyta apie 1930 m. Giniū- 
nų km., Kalesnykų par. (Eišiškių rj.). Spausdinama iš: LTR.

Mėnuo saulužę vedė. — Iš Rėzos rinkinio spausdinama daina: 
DF 92 psl. Be Rėzos, žinome tik vieną, Gizeviaus užrašytą, atmainą, kuri 
nuo rėziškos beveik nesiskiria. Iš Rėzos ji buvo ne kartą perspausdinama 
vėlyvesniuose leidiniuose.

Aušrinė svodbą kėlė. — Iš Rėzos težinoma ir iš jo rinkinio 
spausdinama daina: DF 220, 222 psl. Lietuvių liaudies dainų literatūroje 
šitos dainos savarankiškai kurio dainų rinkėjo iš žmonių lūpų užrašytos ir 
išspausdintos po Rėzos nerandame. Vėlyvesniuose leidiniuose ji perspaus
dinta iš Rėzos.

O vakar v aka ra t į. — Sena piemenų daina. Lietuvių liaudies dai
nų literatūroje ji težinoma iš Rėzos rinkinio ir iš jo čia spausdinama: DF 290, 
292 psl. Spausdinta: DR 6 nr., 16 psl.

Miela saulyte, dievo dukryte. — Į Rėzos rinkinį įėjusi ir iŠ 
jo težinoma daina: DF 282 psl. Po Rėzos ji buvo perspausdinta visoje eilėje 
vėlyvesnių leidinių.

DAINOS APIE MEILĘ

Aš padainuosiu dainų dainelę. — Spausdinama iš: SDŽ 1 nr., 
8 psl. Spausdinta: DR 171 nr., 166 psl.

Kad aš ėjau per kiemelį. — Spausdinama iš: DPA 54 psl.
Ant marių krantelio. — Spausdinama iš: ŠD 5 sąs., 4 psl.

Ateik, mergyte, pavasarėlį. — Spausdinama iš: DF 264, 
266 psl. Spausdinta: DR 160 nr., 159 psl.

Oi, dariau, dariau lyseles. — Spausdinama iš: V 8 nr., 11 psL 
Spausdinta: DR 164 nr., 161 psl.

Anksti rytą rytužį. — Viena iš trijų pirmųjų P. Ruhigo spau
doje paskelbtų lietuvių liaudies dainų. Daina keletu atmainų ir su vyriškąja 
šaka žinoma visoje Lietuvoje.

Spausdinama iš: BS 75—76 psl. Spausdinta: RF 136, 138 psl.; DŽ 96 nr., 
127—128 psl.; LD 1 kn., 42 nr., 41—42 psl.; 436 nr., 401 psl.; LD 2 kn., 
471 nr., 7 psl.; 568 nr., 74 psl.; 804 nr., 245 psl.; 880 nr., 312 psl.; 899 nr., 
328 psl.; 1010 nr., 422 psl.; 1011 nr., 422—423 psl.; SD 6 nr., 6—7 psl.; 
439 nr., 360—361 psl.; 1013 nr., 800 psl.; DR 183 nr., 175—176 psl.

505



Iš rytų šalelės saulutė tekėjo. — Populiari, visame krašte 
sutinkama lietuvių liaudies daina, paskelbta įvairiuose leidiniuose. Pirmasis 
jos posmas nuo 20 amž. pradžios ir ypač po Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos įėjo į daugelį revoliucinių bei tarybinių dainų ir simbolizuoja 
lietuvių liaudies meilę didžiajai rusų tautai už istorinę pagalbų kovoje dėl 
išsivadavimo ir tarybinės santvarkos sukūrimo.

Spausdinama iš: PD 28 nr., 30 psl. Spausdinta: DR 165 nr., 162 psl.

Augo klevelis vienam lauke. — Vestuvinė daina.
Užrašyta 1936 m. Valkininkų apylinkėse (Eišiškių rj.). Spausdinama 

iš: LTR.
Ei ieva ievele. — Spausdinama iš: DPA 42 psl.

Ant kalno karklai siūbavo. — Spausdinama iš: K 5 psl.

Eisim kad eisim. — Spausdinama iš: D2 29 nr., 42 psl.

DAINOS APIE ŠEIMOS GYVENIMĄ

Šėriau žirgelį. — Visame krašte paplitusi ir dainuojama liaudies 
daina, žinoma keliomis atmainomis.

Spausdinama iš: 2D 9 nr., 12 psl. Spausdinta: SD 16 nr., 14—15 psl.; 
989 nr., 784 psl. ir kituose leidiniuose.

Sutems tamsi naktužėlė. — Spausdinama iš: „Dainos“, Kau
nas, 1946 m., 97 psl. Spausdinamas tekstas melodijos neturi, todėl čia duo
dama įprastinė šios dainos melodija iš LTR:

kur aš nu___ke—dar_ gu _ žė_ lė:nu-drengs dar_ gi

_ liau ____ siu, nak_ vy_ nė___ lę gau --------siu?

Bėda, man bėda. — Daina spausdinama iš: LTR.

Per šilelį jojau. — Užrašyta 1934 m. Mardosavo km., Merki
nės vis., Alytaus aps. (Druskininkų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Saulelė tekėjo. — Spausdinama iš: DPA 38 psl.

Tykiai, tykiai Nemunėlis teka. — Spausdinama iš: AB 17 nr., 
21 psl.

Pasakyk, mergele. — Spausdinama iš: LTR.
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A t j o j’ bernelis. — Užrašyta 1949 m. Panočių km., Rudnios vis., 
Varėnos aps. (Varėnos rj.). Spausdinama iš: LTR.

Keleliu ėjau. — Spausdinama iš: LTR.

Kur lygių lygios lankos. — Spausdinama iš: SD2 2 nr., 8—9 psl.

Bijūnėlis žalias. — Spausdinama iš: DMJ 34 nr., 33—34 psl.

Pas’vartyk, antele. — Daina spausdinama iš: LTR.

Tėvelis kalnelyj stovėjo. — Vestuvinė sutartinė trejinė.
Užrašyta 1935 m. Užulėnio km., Taujėnų vis., Ukmergės aps. (Ukmer

gės rj.). Spausdinama iš: LTR.

Saulutė tekėjo.—Daina užrašyta Šilavote prieš 1912 m. Spausdi
nama iš: DD 23 nr., 44—45 psl.

* * *

Aš atsisakiau savo močiutei. — Viena iš trijų pirmųjų 
P. Ruhigo spaudoje paskelbtų lietuvių liaudies dainų.

Spausdinama iš: BS 77—78 psl.

Lėkė vanagas. — Si daina turi daug atmainų, yra žinoma visoje 
Lietuvoje ir įėjo jau į pirmuosius lietuvių liaudies dainų rinkinius.

Spausdinama iš: LD 3 kn., 1252 nr., 213—214 psl. Spausdinta: D2 
84 nr., HO psl.; NP 1 nr., 5—6 psl.; SD 302 nr., 259—260 psl.; 420 nr., 345— 
346 psl.; 480 nr., 394 psl.; DR 9 nr., 17—18 psl.

Oi, žydėk, žydėk, sausa obelėle. — Daina paimta iš liaudies 
dainų sąsiuvinio, 1950 m. surasto Nemunaičio miestelyje (Alytaus rj.). Ji 
užrašyta apie 1929 m. Spausdinama iš: LTR. Atmainos spausdinta: SD 4 sąs., 
35 nr.; DR 1 nr., 13 psl.

Vai, didi, didi girios medeliai. — Spausdinama iš: NP 30 nr., 
39—40 psl.

Treji gaidžiai negiedojo. — Daina, išlaikiusi atsifriinimus 
apie nuotakų vogimą. Ji žinoma keliomis atmainomis.

Spausdinama iš: SD 212 nr., 180—181 psl. Panašios dainos spausdinta: 
D2 5 nr., 7—10 psl.; SD 23 nr., 25 psl.; 151 nr., 133—134 psl.; 210 nr., 
178 psl.; 211 nr., 179 psl.; LM 36 nr., 27—28 psl. ir kituose leidiniuose.

O tai dyvai. — Spausdinama iš: DF 10, 12 psl.

Užteka saulužė. — Vestuvių daina. Juškevičius prie dainos duo
da šitokią pastabą: „Išleidus dukrą, dainuoja su šokiu.“

Spausdinama iš: SD 637 nr., 517—518 psl.

Iružkrykštė antelės ant marių. — Užrašyta 19 amž. pabai
goje ar 20 amž. pradžioje.

Spausdinama iš: LTR.
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Žalioj girioj, ant lankelės. — Kaip matyti iš turinio, tai yra 
vestuvinė daina, nors pati dainininkė ją vadina grikių rovimo daina.

Užrašyta 1950 m. etnografinės ekspedicijos metu Valkininkų miestelyje 
(Eišiškių rj.) iš 60 m. amžiaus senutės dainininkės Nastaravičienės, kuri 
tada ekspedicijos dalyviams padainavo 102 vertingas dainas ir pateikė ne
mažai kitos tautosakos. Spausdinama iš: LTR.

Ko sėdi, broleli, ko rymai. — Labai išvystyta dvišakė vestu
vinė daina.

Spausdinama iš: SDZ 17 nr., 37—40 psl.

Ko liūdi, putinėli. — Visame krašte keliomis atmainomis dai
nuojama liaudies daina.

Spausdinama iš: SD 602 nr., 489—490 psl. Spausdinta: SDŽ 18 nr., 
43—45 psl. Juškevičiaus tekstas melodijos neturi, todėl čia spausdinama iš 
LTR įprastinė šios dainos melodija:

Ko liū____di, ža _ liu _ kė Ii,

Dainuok, sesyte. — Spausdinama iš: DF 94, 96 psl.

* * * A»'
Mūsų marti. — Vestuvinė jumoristinė daina.
Užrašyta Papilio apylinkėse. Spausdinama iš: DG 708 nr., 139 psl.

Atsisėdęs svainiukas. — Vestuvinė jumoristinė daina.
Užrašyta Biržuose. Spausdinama iš: DG 543 nr., 112 psl.

Gyreis, svainiukas. — Vestuvinė jumoristinė daina.
Užrašyta Biržuose. Spausdinama iš: DG 673 nr., 135 psl.

Anos šalies s v o č i a.—Vestuvinė jumoristinė daina.
Užrašyta Papilio apylinkėse. Spausdinama iš: DG 727 nr., 142 psl.

Dieverėli, dulbonėli. — Vestuvinė jumoristinė daina, kurią dai
nuodavo marti, įteikdama dovanas dieveriui.

Užrašyta Biržuose. Spausdinama iš: DG 895 nr., 165 psl.
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Piršlys šeima melagis (I). — Vestuvinė jumoristinė daina. 
Užrašyta Svėdasuose. Spausdinama iš: DG 768 nr., 147 psl.

Piršlys šeima melagis (II). — Vestuvinė jumoristinė daina. 
Užrašyta Papilio apylinkėse. Spausdinama iš: DG 772 nr., 148 psl.

Oi motuš, motuš, motuše mano. — Spausdinama iš: SD2 
22 nr., 50—51 psl. Spausdinta: SD 819 nr., 651—652 psl. Tekste vietoje ori
ginalo eilutės „Siuntė mane anytėlė“, atsižvelgiant į melodiją, įdėta „Oi siun
tė, siuntė mane anyta“.

Atsimink, martele. — Užrašyta 1928 ar 1929 m. Seirijų apy
linkėse. Spausdinama iš: DSM 250 nr., 176—177 psl.

Susikalbėjo sausa nendrelė. — Užrašyta 1947 m. Naujų 
Plentų km., Alovės vis., Alytaus aps. (Daugų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kai aš augau. — Užrašyta 1926 m. Višakio Rūdoje. Spausdinama iš: 
DSM 147 nr., 108—109 psl.

Ant tėvo ant dvaro. — Visame krašte žinomos liaudies dainos 
retai pasitaikąs dvišakis tekstas.

Užrašyta 1904 ar 1905 m. Skindeliškės (Spraulių) km., Pilviškių par., 
Suvalkų gub. (Vilkaviškio rj.). Spausdinama iš: LTR. Moteriškoji šaka 
spausdinta: MD 8 nr., 12 psl.; DR 201 nr., 196 psl.

Tradicinis šios dainos tekstas, turįs tik moteriškąją šaką, paprastai pra
sideda posmeliu:

Močiute, širdele, 
Tai tau, tai tau — 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau,

kuris yra dainuojamas pagal nusistovėjusią melodiją:
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Oi tu, rūta, rūta, rūtele žalioji. — Užrašyta 1936 m. Palė- 
venėlės km., Kupiškio vis., Panevėžio aps. (Kupiškio rj.). Spausdinama 
iš: LTR.

Taip toli žadėta. — Spausdinamas K. Čiurlionio paskelbtas teks
tas: V 9 nr., 12 psl., kuris, atrodo, yra paimtas iš Simano Daukanto dainų 
leidinio: D2 6 nr., 10—12 psl.

Vai, žiba žiburėlis. — Daina užrašyta 1947 m. Zervynų km., 
Varėnos vis. ir aps. (Varėnos rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašios jos at
mainos spausdinta: SD 825 nr., 656 psl. ir kitur.

Augino močiutė. — Spausdinama iš: SD 830 nr., 660 psl. Panašios 
atmainos spausdinta: SD 831 nr., 661 psl.; DR 218 nr., 211 psl.

Ei, pūtė, pūtė. — Daina turi kelias atmainas. Spausdinama iš: LD 
1 kn., 216 nr., 217—218 psl. Spausdinta: DR 241 nr., 233—234 psl. ir kitur.

* * *

Čiūčia liūlia, sūnaitėlį. — Lopšinė.
Užrašyta Juliaus Janonio Melaišių sodžiuje, Biržų vis. (Biržų rj.) grei

čiausiai 1912 m. Spausdinamas tekstas iš: LTSR MA Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto rankraštyno.

Du gaiduku, du gaiduku. — Vaikų daina.
Daina paimta iš liaudies dainų sąsiuvinio, 1950 m. surasto Nemunaičio 

miestelyje (Alytaus rj.). .Ji užrašyta apie 1929 m. Spausdinama iš: LTR.

Cip čipo, rip ripo. — Vaikų daina.
Spausdinama iš: DV 7 nr., 17 psl.

Mano kumelaitė. — Piemenų-vaikų daina.
Užrašyta 1911 ar 1912 m. Dzingiškių km., Krokialaukio vis., Alytaus aps. 

(Simno rj.). Spausdinama iš: LTR.

Sarka varna dūdą groja. — Piemenų-vaikų daina.
Užrašyta 1934 m. Murmų km., Kaltanėnų vis., Švenčionių aps. (Šven

čionėlių rj.) iš 80 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: LTR.

Garnys, garnys tu r’ ilgą snapą. — Vaikų-piemenų daina.
Užrašyta 1935 m. Pilviškiuose (Vilkaviškio rj.) iš 78 m. amžiaus senu

tės, kuri sakosi, pateikiamą dainą išmoko, pati maža ganydama gyvulius. 
Spausdinama iš: LTR.

♦ * *

Tu, mano motinėle. — Si daina žinoma keliomis ilgesnėmis ir 
trumpesnėmis atmainomis.

Spausdinama iš: 2D 4 nr., 7 psl. Atmainos spausdinta: D2 44 nr.„ 
64 psl.; NP 23 nr., 33 psl.; SD 1017 nr., 803—804 psl. ir kituose leidiniuose.
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Aš siratėlė, aš vargdienėlė. — Našlaičių daina. 
Spausdinama iš: LD 3 kn., 1238 nr., 199—200 psl.

Žalia girelė, žalia liepelė. — Užrašyta 1934 m. Kuksų km., 
Tverečiaus par., Švenčionių aps. (Ignalinos rj.) iš žinomos dainininkės Kris
tinos Skrebutėnienės (žr. paaiškinimą dainos „Kad-jau saulutė, kad jau sau
lutė“). Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: LD 3 kn., 1225 nr., 185—186 psl.; 
LM 22 nr., 17 psl.

Saulelė raudona. — Našlaitės daina.
Užrašyta 1932 m. Noreikiškių km., Utenos aps. (Utenos rj.). Spausdi

nama iš: LTR. Spausdinamas tekstas melodijos neturi. Kadangi daina buvo 
plačiai dainuojama, tai čia nurodome įprastinę jos melodiją iš: MD 14 nr., 
18 psl.:

Sau_Ie_lė raiLdo___na, va_kadras ne_to___ Ii,

lai.kas jau mangui___ ti. dar mie_ go ne_no____ riu.

lai-kas jau mangui__ ti. dar mie_go ne_noriu.

VAIŠIŲ DAINOS

Ką sakė apynėlis. — Vaišių daina.
Spausdinama iš: DŽ 16 nr., 23—24 psl. Daukanto paskelbta atmaina 

melodijos neturi, bet LTR yra šios dainos tekstas, kuris turi šitokią melodiją:

dams, iš že_ me__lės lisdams.

Oi, ką sa_kė a__ py_nė_lis, iš že_me_lės

Miežis atsakė. — Vaišių daina, žinoma keliomis atmainomis.
Spausdinama iš: RD 158 nr., 60 psl. Spausdinta LD 1 kn., 34 nr., 

36 psl.; LD 2 kn., 612 nr., 108 psl.; DR 314 nr., 292 psl. ir kituose leidi
niuose.
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Apynėli, k a d u j о. — Vaišių sutartinė trejinė.
Užrašyta 1935 m. Užulėnio km., Taujėnų vis., Ukmergės aps. (Ukmer

gės rj.). Spausdinama iš: LTR.

K a t katinėli, juodaausėli. — Vaišių sutartinė trejinė.
Užrašyta 1935 m. Užulėnio km., Taujėnų vals., Ukmergės aps. (Ukmer

gės rj.). Spausdinama iš: LTR.

Atvažiuoja meška. — Populiari visame krašte žinoma jumo
ristinė daina, turinti eilę ilgesnių ir trumpesnių atmainų.

Spausdinama iš: LD 1 kn., 94 nr., 88—89 psl. Spausdinta: SD 904 nr., 
717 psl.; 905 nr., 718 psl.; 935 nr., 742 psl.; DR 251 nr., 249 psl.

Einu per kiemą. — Nemažai atmainų turinti jumoristinė daina.
Spausdinama iš Simano Daukanto rankraščio, saugomo LTR. Atmai

nos spausdinta: DŽ 18 nr., 25—27 psl.; LD 1 kn., 17 nr., 17—18 psl.; 2 kn., 
892 nr., 322 psl.; DR 257 nr., 254—255 psl. ir kitur.

Eisim, broleliai, namo, namo. — Visame krašte paplitusi 
vaišių daina.

Užrašyta 1927 m. Plikiškių km., Joniškio vis., Šiaulių aps. (Joniškio rj.). 
Spausdinama iš: LTR. Spausdinamas tekstas melodijos neturi, todėl čia 
spausdinama melodija iš Šimkaus liaudies dainų rinkinio:

DAINOS PRIEŠ IŠNAUDOTOJUS

Per lygius laukus. — Užrašyta 1939 m. Aluntos vis., Utenos aps. 
(Molėtų rj.). Prie dainos yra šitokia pastaba: „Taip dainavo prasčiokai po 
sukilimo.“ Tačiau, kaip galima spręsti iš pačios dainos, ji greičiausiai yra 
1863 m. sukilimo daina ir buvo dainuojama ne tik po sukilimo, bet ir suki
limo metu. Spausdinama iš: LTR.

Mes negalim apipiešti. — Aštri antibaudžiavinė daina, gali
mas dalykas, atspindinti 1863 m. sukilimo laikotarpio valstiečių nuotaikas. 
Spausdinama iš: LD 1 kn., 209 nr., 210—212 psl. Spausdinamas tekstas su
trumpintas, be 3 ir 4 posmo. Juškevičius savo rinkinyje nurodo, kad tai yra 
„daina baudžiauninkų“. Galima manyti, jog ši daina buvo dainuojama ir 
1904—1907 m. m. revoliucijos metu, nes yra jos atmaina, 1905 m. užrašyta 
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Skindeliškės km., Pilviškių par. (Vilkaviškio rj.), kurioje išnaudotojai vadi
nami judošiais. Penktas posmas šioje atmainoje yra toks:

Gaudo anuos po šventorių,
Gaudo po kermošių, 
Nuplėš mumis vargdienėlius, 
Kaip kokie judošiai.

Ateina ponas. — Spausdinama iš: DG 1376 nr., 329 psl.

Saulė nusileido. — Spausdinama iš: DG 1375 nr., 328—329 psl.

Vakar pas poną. — Užrašyta 1934 m. Paliesiu km., Melagėnų par., 
Švenčionių aps. (Ignalinos rj.) iš 60 m. amžiaus senutės. Spausdinama 
iš: LTR.

Vargely buvau. — Užrašyta 1950 m. Dotnuvėlės kolūkyje, Rad
viliškio rj. Dainininkas prie dainos pateikė šitokią pastabą: „Mano mama 
eidavo kulti pas dvarininką Vladislavą Komarą, kuris turėjo net 16 dvarų.“ 
Šioje pastaboje dainininkas dainos prasmę, ir iš dalies kilmę, sieja su vie
tinėmis sąlygomis, su savo šeimos gyvenimu. Spausdinama iš: LTR.

Vakars temsta, saulė leidžias. — Užrašyta 1935 m. Stan- 
kiškių km., Švėkšnos vis. (Priekulės rj.). Dainininkė pažymi, kad tai yra 
„baudžiavos daina“. Spausdinama iš: LTR.

Oi motuše motušėle. — Spausdinama iš: D2 10 nr., 16 psl.

Išgrau ponams ir urėdams. — Užrašyta 1937 m. Tarvy
dų km., Kretingos aps. (Kretingos rj.). Spausdinama iš: LTR.

Leiskis, saule saulužėle. — Rugiapiūtės daina.
Spausdinama iš: LD 2 kn., 830 d. nr., 272 psl.

Tai dėkui saulutei. — Si daina dainininkės ar užrašytojo rank
raštyje yra suplakta su kitos dainos tekstu, kuris, kaip atskiras kūrinys, yra 
nuo jos atmestas ir čia nespausdinamas. Dainininkė savo pastaboje nurodo, 
jog dainą ji atsimena iš senovės, iš tų laikų, kai dirbo Antanavo (Pilviš
kių vis.) dvare pas ponus. Užrašyta 1935 m. Pilviškiuose (Vilkaviškio rj.) 
iš 85 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: LTR.

Kas no r’ vargužį vargti. — Spausdinama iš: DF 88, 90 psl. 
Panašios dainos spausdinta: SD 393 nr., 324—325 psl.; 401 nr., 330 psl.

Mums senukai pasakojo. — Užrašyta 1933 m. Miliušių dva
re, Jurbarko vis. (Jurbarko rj.). Spausdinama iš: LTR.

* * ♦

Mes razbain inkeliai Bivainių miškų. — „Svieto lyginto
jo“ Tado Blindos „razbaininkų“ būrio daina. Blinda apiplėšinėjo dvarus 
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Žemaitijoje 19 amž. antroje pusėje ir žuvo Luokėje 1878 m. Žinios apie j f 
daugiausia yra paremtos tautosaka ir parodo jį, kaip kovotoją prieš ponus- 
ir dvarą. Teikiama daina užrašyta 1927 m. Kiaulupiuose, Sakių aps. (Sakių 
rj.). Spausdinama iš: LTR. Šią dainą randame Žemkalnio dramoje „Blinda 
svieto lygintojas“, Vilnius, 1908 m., 70—71 psl., bet ar Žemkalnis savo- 
tekstą paėmė iš liaudies ir kiek jis jį perdirbo, ar liaudyje daina paplito iš. 
minėtos dramos — neaišku. Spausdinamas rankraštinis tekstas melodijos ne
turi. Iš Žemkalnio paimtam šios dainos tekstui melodiją duoda Mikas Pet
rauskas dainų rinkinyje „Lietuviškos dainos“, Bostonas, 1922 m., 69 nr.,., 
87 psl.

O mes, jaunieji vaikeliai. — „Svieto lygintojų-kazokėlių“ daina.. 
„Razbaininkų“, „svieto lygintojų“, savo kovą nukreipusių prieš ponus ir dva
rus, 19 amž. antroje pusėje prieš ir po baudžiavos panaikinimo daug buvo 
Žemaitijoje. Jie plėšdavę dvarus, o valstiečiams padėdavę, todėl šie juos 
gerbė ir mylėjo ir savo kūryboje pavaizduodavo kaip kovotojus prieš dvarinin
kų jungą. Minimą dainą dainuodavęs Raginio vadovaujamas „svieto lygin
tojų“ būrys.

Užrašyta 1930 m. Žakainių km., Naumiesčio vis., Tauragės aps. (Taura
gės rj.) iš 63 m. amžiaus senutės. Daina žinoma keliomis atmainomis ir yra: 
spausdinta: LD 1 kn., 402 nr., 373—374 psl. ir kitur. Spausdinama iš: LTR..

* * *

Amerika pagarsinta. — Daina apie sunkų Amerikos lietuvių, 
emigrantų gyvenimą ir nepakeliamas darbo sąlygas. Dainininkės tvirtinimu, 
ji buvo dainuojama Amerikoj gyvenančių lietuvių darbininkų ir laiškuose- 
atsiųsta į Lietuvą giminėms bei pažįstamiems, kaip perspėjimas nevažiuoti 
į tą vargo, neteisybių ir didžiausio išnaudojimo šalį. Ji žinoma keliomis at
mainomis.

Spausdinamas tekstas užrašytas 1930 m. Kupiškio apylinkėse. Spausdi
nama iš: LTR.

Aš, Lietuvos bernužėlis.— Daina užrašyta 1948 m. Bieniū- 
nų km., Rimšės vis., Zarasų aps. (Zarasų rj.) iš 60 m. amžiaus senutės.. 
Spausdinama iš: LTR.

DAINOS APIE TĖVYNĖS GYNIMĄ IR KARO TARNYBĄ

Ko tu j ei, kunigėli, sudaičio. — Manoma, jog dainoje apdai
nuojami Kauno pilies gynėjai, žuvę, gindami pilį nuo kryžiuočių, 1362 m. 
Atrodo, kad ši daina žinoma tik iš dviejų užrašymų; iš vieno čia spausdinama: 
NP 4 nr., 10 psl. Iš Juškevičiaus rinkinio ši daina vėliau daug kartų skelbta 
kituose leidiniuose.

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis. — Si daina turi nemažai 
atmainų ir sutinkama visoje Lietuvoje. Dažnai ji prasideda į karą išjojimo, 
žirgų balnojimo arba raginimo į karą joti vaizdu.

Spausdinamas tekstas iš: DR 139 nr., 129 psl. melodijos neturi. K. Čiur
lionis savo liaudies dainų rinkinėlyje: V 21 nr., 24 psl. pateikia šitokią šios- 
dainos atmainos melodiją:
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oi, le_kia, le__ kia gul_____ bių pul_ ke_lis,

Brolelis ant dvaro žirgą balnojo. — Viena iš originales
nių dainos „Oi lekia, lekia gulbių pulkelis“ atmainų.

Spausdinama iš: LD 3 kn., 1131 nr., 89—90 psl.

Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė. — Užrašyta 1929 m. San
takos km., Kalvarijos vis., Marijampolės aps. (Kalvarijos rj.). Spausdinama 
iš: LTR.

Bėri žirgeliai visi pabalnoti. — Užrašyta 1938 m. Pil
kių km., Viduklės vis., Raseinių aps. (Raseinių rj.) iš aklos 70 m. amžiaus 
senutės. Spausdinama iš: LTR. Atmainos spausdinta: SD2 25 nr., 55—56 psl.; 
D2 87 nr., 113—115 psl. ir Juškevičių rinkiniuose.

Spausdinamas tekstas melodijos neturi. Todėl čia duodama melodija iš 
Stanevičios „Pažimes žemaytyszkas gaydas“, 25 psl.:

Aukšti kalnai, lygios lankos. — Keletu atmainų plačiai ži
noma daina apie varną, parnešusį baltą ranką iš karo lauko. Manoma, kad 
ji atspindi lietuvių kovas prieš kryžiuočius. A. Juškevičius prie šios dainos: 
LD 3 kn., 1071 nr., 37—38 psl. duoda tokią pastabą: „Pagal pasakas žmo
nių, tai buvo didelis mūšis lietuvių su kryžiokais ties Raudone apie dešimt 
varstų nuo Veliuonos ant dešinio Nemuno krašto.“ Tačiau Raudonės vardo 

515



šioje dainoje nesutinkame. Bet Juškevičius yra užrašęs kitą dainą: LD 3 kn., 
1145 nr., 105—106 psl. apie brolelio išjojimą į karą ir jo žuvimą, kurioje 
dviejuose posmeliuose Raudonė minima:

Jei neparjosiu,
Karalium (= karelių) patapsiu, 
Aš Raudonę
Va j a vošiu.

Raudonės pilis 
Gražiai muravota, 
Ašarėlėmis 
Išmazgota.

Daina apie varną, pradedant Rėza, yra spausdinta visoje eilėje lietuvių 
liaudies dainų rinkinių.

Kelkis, kelkis, mielas broliukėli. — Daina, išlaikiusi lie
tuvių tautos kovų dėl laisvės prieš kryžiuočius atsiminimus.

Užrašyta 1927 m. Ivanėnų km., Daugėliškio vis. (Ignalinos rj.). Spaus
dinama iš: LTR.

Alano brolelis, valelėj augęs. — Viena iš populiariausių ir 
daugeliu atmainų labai paplitusių lietuvių liaudies karo dainų. Ją randame 
bemaž visuose didesniuose liaudies dainų rinkiniuose, pradedant Rėza.

Spausdinamas tekstas yra iš: D2 20 nr., 28—32 psl. ir sudaro vieną 
iš pilniausių ir idėjiniu bei meniniu atžvilgiu vertingiausių šios dainos 
atmainų.

Augin’ tėvas sūnelį. — Daina, išlaikiusi atsiminimą apie mūšį 
prie Kirchholmo (Salaspilio) netoli Rygos, kur 1605 m. hetmano Katkevičiaus 
vadovaujama Lietuvos-Lenkijos kariuomenė sumušė švedų karaliaus Karolio 
armiją. Spausdinama iš: LD 3 kn., 1082 nr., 45—46 psl.

Vai lazdynai, lazdynai žaliasis. — Daina, parodanti lie
tuvių ir rusų tautų draugystę kovoje prieš Napoleono įsiveržimą.

Užrašyta 1935 m. Naumiestyje iš 70 m. amžiaus senutės. Spausdinama 
sutrumpintas tekstas iš: LTR. Spausdinta: LM 153 nr., 115 psl.

Vai, kad aš gėriau. — Spausdinama iš: LM 142 nr., 108 psl.

Ko tu sprogsti, ąžuolėli. — Pirmojo pasaulinio karo laikų 
daina.

Užrašyta 1923 m. Naumiesčio apylinkėse. Spausdinama iš: DKD 16 nr., 
26 psl.

Ei tu, ieva ievuže. — Spausdinama iš: DPA 65 psl.

* * *

Oi, kas šiandien per diena. — Daina apie rekrūtų gaudymą, 
atskleidžianti aštrius klasinius prieštaravimus baudžiaviniame Lietuvos 
kaime.

Spausdinama iš: LD 3 kn., 1120 nr., 77—78 psl.
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Išlauž’ dureles. — Rekrūtų gaudymą ryškiai pavaizduojanti lie
tuvių liaudies daina.

Užrašyta 1937 m. Kretingos dvare. Spausdinama iš: LTR.

Ąžuolėlio šakos linko. —Daina apie rekrūtų gaudymą. Pati 
dainininkė ją vadina karo daina.

Užrašyta 1935 m. Stankiškių km., Švėkšnos vis. (Priekulės rj.). Spaus
dinama iš: LTR.

Augin’ tėvas du s ū n e 1 i u s. — Rekrūtų daina.
Užrašyta 1927 m. Dusetų apylinkėse. Spausdinama iš: LTR. Panaši dai

na spausdinta: LM 130 nr., 99 psl.

Išleido leido tėvas s ū n e 1 į. — Rekrūtų daina.
Užrašyta 1936 m. Mataučiznos km., Obelių vis., Rokiškio aps. (Obe

lių rj.). Spausdinama iš: LTR. Spausdinta: LM 53 nr., 39—40 psl.

Mano tėvužėlio naujos stainužėlės. — Atrodo, kad dai
na atspindi karus su turkais.

Spausdinama iš: LD 3 kn., 1144 nr., 104—105 psl.

Vai tu, žirge žirgeli. — Pirmojo pasaulinio karo laikų daina. 
Užrašyta 1923 m. Utenoje. Spausdinama iš: DKD 17 nr., 26—27 psl.

Bernelis mergaitę taip labai mylėjo. — Pirmojo pasau
linio karo laikų daina. Spausdinama iš DKD 139 nr., 188—189 psl.

Rusas kai išėjo. — Pirmojo pasaulinio karo laikų daina. 
Spausdinama iš: DKD 88 nr., 128—129 psl.

REVOLIUCINĖS KOVOS DAINOS

Broliai, sukruskim, ginklą į ranką. — 1905 m. revoliu
cijos daina. Užrašyta 1951 m. LTSR MA Istorijos instituto etnografinės 
ekspedicijos metu Stalino vardo kolūkyje Joniškio rj.

Spausdinama iš: LTR.

Daug žuvo mūs brolių už laisvę kovoj. — Daina, užra
šyta keliomis atmainomis įvairiose Lietuvos vietose ir plačiai dainuota po 
1905 m. revoliucijos ir vėliau, buržuazinės diktatūros metais. V. Mickevičius- 
Kapsukas nurodo, kad šią dainą dainavo kaliniai, sugrūsti į kalėjimus, nu
malšinus 1905 m. revoliuciją (žr. „Caro kalėjimuos“, 1929 m., 34, 35, 
55 psl.). Ji yra sukurta, sekant žinomą rusų poeto V. G. Archangelskio dai
ną „Похоронный марш“ (parašytą 1900 m.), kuri dvidešimto amžiaus pra
džioje buvo viena populiariausių revoliucinių rusų dainų;

„Daug žuvo mūs brolių...“ spausdinta eilėje revoliucinių dainų leidinių. 
Spausdinamas tekstas užrašytas 1952 m. Kupiškio m. Spausdinama iš: LTR.

Kas auksą žemėj randa. — Dainuota 1905 m. revoliucijos 
metu ir vėliau. Daina yra ne kartą spausdinta įvairiuose revoliucinių dainų 
leidiniuose. Spausdinamas tekstas užrašytas 1933 m. Kėdainių aps. (Kėdai
nių rj.) iš nei skaityti, nei rašyti nemokančios 59 m. amžiaus dainininkės. 
Spausdinama iš: LTR.
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N e 1 i a u k i m kauptis į vienybę. — Daina užrašyta keliomis at
mainomis, dainininkams pažymint, kad ji buvo dainuojama 1905 m. revo
liucijos laikotarpiu. Spausdinamas tekstas užrašytas 1947 m. Didžprūdžių km., 
Kupiškio vis. ir aps. (Kupiškio rj.) iš 81 m. amžiaus senutės. Spausdinama 
iš: LTR.

Maž’ ką valgę ir negėrę. — Daina buvo dainuojama 1905 m. 
revoliucijos laikotarpiu ir vėliau. Buržuazinės-fašistinės diktatūros Lietuvoje 
metais ji buvo pritaikyta naujoms sąlygoms.. Yra, pavyzdžiui, žinoma, kad 
ją 1938 m. dainavo Kauno kalėjimo kaliniai revoliucionieriai.

Užrašyta 1927 m. Ragožių km., Sintautų vis., Sakių aps. (Naumies
čio rj.). Spausdinama iš: LTR. Buvo spausdinta įvairiuose revoliucinių dainų 
leidiniuose.

Caras sėd’ ant sosto. — Dainininkės pastaba: „Ši dainelė buvo 
dainuojama 1905 m. revoliucijos Lietuvoje metu. Ji buvo girdėti visuos lau
kuos, kai ją užtraukdavo vyrai, piemenys ir net maži vaikai. Dainelė yra 
dar ilgesnė, bet daugiau jos neatsimenu.“

Užrašyta 1938 m. Vilkaviškio m. Spausdinama iš: LTR.

Baime, nespausk mums k r ū t i n ė s. — Dainininkės pastaba: 
„Dainavo šią dainą Dusmenyse, Varliuose, Onuškio vis., Alytaus aps. dar 
prieš 1905 m. Kaip dainavo, taip ir įvyko.“

Užrašyta 1947 m. Trakų aps. (Trakų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Paskutinį jau kartą šiandieną. — Daina iš žmonių lūpų 
užrašyta keliomis atmainomis. Ji buvo dainuojama stolypininės reakcijos 
metais, maždaug nuo 1907 m., ir vėliau, ypač buržuazinio-fašistinio teroro 
laikais Lietuvoje. Spausdinama atmaina užrašyta 1952 m. Kupiškio m. 
Spausdinama iš: LTR.

Kelkis, darbininke. — Daina buvo dainuojama 1903—1904 m.m. 
ir vėliau.

Užrašyta 1951 m. Linkuvos rj. Spausdinama iš: LTR.

ŽAIDIMAI

Linelis. — Vienas iš visos eilės žaidimų, vaizduojančių linų auginimą 
ir apdirbimą. Spausdinama iš: V 17 nr., 20 psl.

Kanapėlės. — Užrašyta 1937 m. Punkiškių km., Šimonių vis. (Ku
piškio rj.). Spausdinama iš: LTR.

Audėjėlė. — Audimą vaizduojąs žaidimas, paplitęs įvairiomis at
mainomis. Užrašyta 1936 m. Šaukėnų vis., Šiaulių aps. (Užvenčio rj.). 
Spausdinama iš: LTR.

Martelė. — Užrašyta 1936 m. Jaujakaimio km., Merkinės vis., Aly
taus aps. (Druskininkų rj.). Žaidimas turi ryškų antibaudžiavinį pobūdį. 
Spausdinama iš: LTR.

Ievaro tiltas. — Užrašyta 1936 m. Krūminių km., Valkininkų apy
linkėse (Eišiškių rj.) iš 60 m. amžiaus senutės. Šis žaidimas buvo plačiai 
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žinomas Dzūkijoje iki pirmojo pasaulinio karo. Spausdinama iš: LTR. Spaus
dinta: LM 322 nr., 240 psl.; DR 343 nr., 306—307 psl. Perkurtas žaidimas 
„tevaro tiltas“ yra dažnai atliekamas LTSR Valstybinio liaudies dainų ir 

‘šokių ansamblio koncertuose.

Snaudalė. — Užrašyta 1936 m. Valkininkų apylinkėse (Eišiškių rj.). 
Šio žaidimo žinomos kelios skirtingos atmainos. Spausdinama iš: LTR. To
lima atmaina spausdinta: DR 335 nr., 302 psl.

Žilvitis. — Užrašyta 1939 m. Jaujakaimio km., Merkinės vis., Aly
taus aps. (Druskininkų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Augo sode serbentą. — Užrašyta 1935 m. Guobinių km., Leipa
lingio vis., Seinų aps. (Veisiejų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Avys, vilkas ir piemuo. — Vaikų žaidimas, paplitęs įvairiomis 
.atmainomis.

Užrašyta 1933 m. Rodūnės apylinkėse. Spausdinama iš: LTR.

Vilkas ir žąsys. — Vaikų žaidimas.
Užrašyta 1933 m. Rodūnės apylinkėse. Spausdinama iš: LTR.

IŠ VESTUVINIŲ APEIGŲ TAUTOSAKOS

Jaunosios kvieslio kalba. — Užrašyta apie 1870 m. Veliuonos 
apylinkėse.

Spausdinama iš: SR 17—20 psl.

Suolsėdžio ir vedlio pašnekesys. — Užrašyta apie 1870 m. 
Veliuonos apylinkėse.

Spausdinama iš: SR 26—28 psl.

Piršlio pasmerkimo oracija. — Užrašyta Veliuonos apylin
kėse apie 1870 m. Spausdinama iš: SR 72—76 psl.

RAUDOS

Motinėle, o tu mano gimdytojėle. — Rauda, kuria duktė 
apraudodavo mirusią motiną.

Spausdinama iš: LD 3 kn., 1177 nr., 142—143 psl.

O tėveli, mano trumpamžėli. — Rauda, kuria apraudojamas 
miręs tėvas.

Spausdinama iš: LD 3 kn., 1183 nr., 149—150 psl.

O mano dukrelė. — Motinos rauda, dukteriai mirus.
Spausdinama iš: LD 3 kn., 1191 nr., 156—157 psl.

Tai kam, tėvuli, paduodi. — Vestuvinė jaunosios rauda, kuri 
buvo raudama, paduodant jaunavedžiui nuotakos ranką.

Užrašyta 1938 m. Marcinkonyse (Druskininkų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Saulele motule. — Piemenų rauda.
Spausdinama iš: LTR.
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GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI

Garsų pamėgdžiojimai spausdinami iš LTR ir įvairių periodinių tauto
sakos leidinių.

PASAKOS

PASAKOS APIE GYVULIUS

Gaidelis sunaikina pono dvarą. — Viena iš labiausiai pa
plitusių ir visą eilę atmainų turinčių lietuvių liaudies pasakų (yra daugiau 
kaip 100 užrašymų).

Užrašyta 1939 m. Untanų km., Adutiškio vis., Švenčionių aps. (Švenčio
nių rj.) iš 80 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos 
spausdinta: LPY 2 t., 57 nr., 99 psl.; 3 t., 44 nr., 83 psl. ir kitur.

Naminiai gyvuliai užima vilkų namus. — Įvairiomis 
atmainomis plačiai žinoma pasaka.

Spausdinama iš: PM 50 nr., 79 psl. Šios pasakos atmainos spausdinta: 
PM 15 nr., 55 psl.; LPY 2 t., 60 nr., 103 psl.; 2 t., 71 nr., 121 psl.; 3 t., 57 nr.. 
96 psl; 4 t., 203 nr., 258 psl.; TŽ 2 t., 242 psl.

Gyvulių žiemojimas. — Pasaka paplitusi įvairiomis atmainomis.
Užrašyta apie 1905 m. Viešintų apylinkėse (Kupiškio rj.). Spausdinama 

iš: LTR.

Katinėlis ir gaidelis. — Viena iš populiariausiųjų vaikų pasa
kų, turinti apie 100 užrašymų.

Užrašyta 1948 m. Puvočių km., Marcinkonių vis., Varėnos aps. (Drus
kininkų rj.). Spausdinama iš: LTR. Skirtingos atmainos spausdinta: PM 
94 nr., 112 psl.; LPY 4 t., 228 nr., 287 psl.

Senutė ir katinukas. — Spausdinama iš: LPY 2 t., 197 nr., 
323—324 psl.

Gaidžiukas ir vištytė. — Užrašyta 20 amž. pradžioje Gudelių 
km., Ramygalos vis., Panevėžio aps. (Ramygalos rj.) iš 80 m. amžiaus 
senutės. Spausdinama iš: LTR. Pasakos apie gaidžiuką ir vištytę spausdinta: 
LPY 2 t., 193 nr., 323 psl.; 3 t., 27 nr., 57 psl. ir kituose leidiniuose.

Zuikio teismas su vilku. — Įvairiais variantais visame krašte 
paplitusi pasaka. Posakis pasakos tekste „ateik rytoj pats trečias į teismą“’ 
(282 psl.) reiškia — ateik pats su dviem liudininkais.

Užrašyta 1912 m. Butrimiškių km., Ūdrijos vis., Alytaus aps. (Alytaus 
rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: PM 71 nr., 14 psl.; 
16 nr., 35 psl.; LPY 3 t., 158 nr., 367 psl.; L 58—59 nr., 38 psl.; 60 nr., 39 psl.; 
61 nr., 41 psl.

Arklys, ežys ir liūtas. — Lietuvoje plačiai žinoma pasaka.
Užrašyta 1932 m. Ukmergėje iš 60 m. amžiaus senelio. Spausdinama 

iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LPY 1 t., 3 nr., 8 psl.; PAP 76 nr., 
83 psl.; L 74—75 nr., 46 psl.; 76—77 nr., 47 psl.; 78 nr., 48 psl.; 134 nr.„ 
87 psl.
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Vilkas ir lapė. — Spausdinama iš: LPV 4 nr., 5 psl.

Šuo ir dievas. — Užrašyta prieš 1902 m. Spausdinama iš: LPY 2 t.> 
201 nr., 326 psl.

Vėžys ir varna. — Užrašyta apie 1930 m. Dusetų apylinkėse (Za
rasų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Ežys ir ponas. — Užrašyta 1927 m. Dusetų apylinkėse (Zarasų' 
rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kaip paukščiai atsikratė savo skriaudėjo. — Lietuvių« 
liaudyje plačiai žinoma pasaka, susilaukusi ir literatūrinio perdirbimo. Šia 
pasaką P. Cvirka panaudojo savo pasakai „Kodėl gegutė neperi vaikų“ 
sukurti (žr. „Raštai“, 5 t., 218—219 psl.).

Užrašyta 20 amž. pradžioje Ėriškių km., Ramygalos vis., Panevėžio aps.. 
(Ramygalos rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kodėl volungė ir lingė prašo 1 i e t a u s. — Keliomis atmai
nomis paplitusi pasaka.

Užrašyta 20 amž. pradžioje (prieš 1903 m.) Gruzdžių apylinkėse (Šiau
lių rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LP 1 t., 24 nr., 
13 psl.; LPY 3 t., 25 nr., 55 psl.; PAP 73 nr., 81 psl.; TZ 5 t., 15, 17 nr.,. 
636 psl.

Kodėl kurmis keliu nevaikšto. — Pasaka yra paplitusi įvai
riomis atmainomis.

Užrašyta apie 1880 m. Žemaitijoje iš dvaro darbininkų. Spausdinama iš: 
LTR. Pasakos atmainos spausdinta: LP 1 t., 24 nr., 13 psl.; PAP 74 nr.,. 
81 psl.; TZ 5 t., 16 nr., 636 psl.

Katinas ir žvirblis. — Spausdinama iš: LPY 1 t., 27 nr., 73 psl..

Kiškio lūpos. — Spausdinama iš: LPV 3 nr., 4—5 psl.

Vilko bajorystės dokumentai. — Užrašyta 1938 m. Paverk- 
nės km., Aukštadvario vis., Trakų aps. (Jezno rj.). Spausdinama iš: LTR..

Kaip karvelis mokėsi sukti lizdą. — Užrašyta 20 amž. pra
džioje (prieš 1903 m.) Gruzdžių apylinkėse (Šiaulių rj.) iš seno mūrininko- 
Spausdinama iš: LTR.

Kodėl vilkas nepasistato namų. — Keliomis atmainomis 
žinoma pasakėlė.

Užrašyta 1937 m. Butrimonių vis., Alytaus aps. (Jezno rj.). Spausdinama 
iš: LTR.

Vilkas — tinginys. — Užrašyta 1934 m. Kaltinėnų vis., Švenčionių 
aps. (Švenčionėlių rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta r. 
LPY 3 t., 166 nr., 275 psl.; 69 nr., 44 psl.
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Kaip baudžiauninkas išmokė mešką smuiku groti.— 
Užrašyta 1937 m. Antalieptės vis. (Zarasų rj.). Spausdinama iš: LTR. Pana
šios pasakos spausdinta: LPY 3t., 81 nr., 127 psl.; L 18 nr., 17 psl. ir kitur.

Lapės rogutės. — Viena iš populiariausiųjų vaikų pasakų, kurios 
turime per 100 užrašymų.

Užrašyta 1938 m. Juodausių km., Pabaisko vis., Ukmergės aps. (Smė
lių rj.) iš 62 m. amžiaus senelio. Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos 
spausdinta: LPY 2 t., 77 nr., 128 psl.; 4 t., 226 nr., 285 psl.; PAP 68 nr., 
$8 psl. ir kitur.

STEBUKLINES PASAKOS IR PADAVIMAI

Devyni broliai, jų sesuo ir slibinas devyngalvis. — 
Lietuvoje gana paplitusi pasaka (turime apie 30 užrašymų).

Užrašyta 19 amž. pabaigoje ar 20 amž. pradžioje Marijampolės apylin
kėse. Spausdinama iš: LTR. Pasakos apie devynių brolių seserį ir devyn
galvį spausdinta: LP 2 t., 4 nr., 234 psl.; LPY 2 t., 132 nr., 209 psl.

Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių. — Spausdinama 
iš: LPV 35 nr., 52—53 psl.

Ciužiukėlis. — Pasaka spausdinama iš: LTR.

Paikutis. — Užrašyta Tilžėje apie 1868 m. Spausdinama iš: LPY 1 d., 
36 nr., 114—117 psl.

Meškaausis, Virvasukis ir Kalnavertis. — Daugeliu 
įvairių atmainų plačiai paplitusi pasaka. Lietuviškieji šios pasakos užra
šymai žinomi nuo 1835 m.

Užrašyta 19 amž. pabaigoje ar 20 amž. pradžioje Podžiūnkiškių km., 
Kupiškio apylinkėse (Kupiškio rj.). Spausdinama kiek sutrumpintas tekstas 
iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LP 2 t., 34 nr., 86 psl.; LPY 2 t., 
16 nr., 27 psl.; 3 t., 71 nr., 108 psl.; 4 t., 69 nr., 68 psl.; L 7 nr., 10 psl. ir 
Lituose leidiniuose.

Sigutė. — Spausdinama iš: LPV 36 nr., 58—62 psl.

Šimtas ir vienas brolis ir šimtas ir vienas erži
las. — Lietuvoje labai paplitusi pasaka (yra daugiau kaip 100 užrašymų).

Užrašyta 19 amž. pabaigoje ar 20 amž. pradžioje Ramygalos apylinkė
se (Ramygalos rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: 
LP 1 t., 28 nr., 83 psl.; LPY 3 t., 121 nr., 200 psl.; 2P 11 nr., 61—70 psl. 
ir kituose leidiniuose.

Kvailys — karaliaus žentas. — Užrašyta 1895 m. Ožkaba
lių km. Spausdinama iš: LPY 3 t., 75 nr., 115—118 psl.

Lekiąs laivas. — Užrašyta apie 1868 m. Spausdinama iš: LPY 1 t., 
41 nr., 123—126 psl.

Eglė žalčių karalienė. — Viena labiausiai žinomų lietuvių 
liaudies pasakų.
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Spausdinama iš: LPV 14 nr., 11—15 psl. Spausdinta: LP 2 t., 26 nr., 
68 psl.; LPY 2 t., 84 nr., 138 psl.; 3 t., 174 nr., 294 psl.; 194 nr., 317 psl., 
4 t., 65 nr., 63 psl. ir kituose leidiniuose.

Vėjo ir lietaus ginčas. — Pasaka turi eilę atmainų.
Užrašyta 1950 m. etnografinės ekspedicijos metu „Tarybinio artojo“ 

kolūkyje (Biržų rj.) iš 94 m. amžiaus senutės.

Kaip turtuolis savo broliui beturčiui akis išlupo.— 
Pasaka, išreikšdama aštrius klasinius prieštaravimus, turi ir tam tikro ri
botumo, būdingo valstiečių pasaulėžiūrai (pvz., scena, kai turtingasis ateina 
pas praturtėjusį vargšą, tai šis žada atiduoti jam skolą, nors atlyginimą už 
javus turtuolis jau seniai buvo pasiėmęs, išlupdamas vargšo akis).

Užrašyta 1949 m. etnografinės ekspedicijos metu Paliaukos vnk., Rim
šės vis., Zarasų aps. (Dūkšto rj.) iš 70 m. amžiaus senelio, buvusio kume
čio. Spausdinama iš: LTR.

Dailidė nugali laumę, perkūną ir velnią. — Sį motyvą 
savo pasakoms yra panaudojęs P. Cvirka (žr. „Nemuno šalies pasakos“, 
„Raštai“ 5 t., 35—39 psl.).

Užrašyta 1905 m. Skindeliškės km., Pilviškių vis. (Vilkaviškio rj.). 
Spausdinama iš: LTR.

Kaip laumės supo vargdienės vaiką. — Lietuvoje plačiai 
paplitusi pasaka, kurios žinoma per 50 užrašymų.

Užrašyta 19 amž. pabaigoje ar 20 amž. pradžioje Paliesiu dvare, Pane
vėžio aps. (Panevėžio rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašūs kūriniai spaus
dinti: PM 92 nr., 109 psl.; LPY 1 t., 25 nr., 71 psl.; 1 t., 97 nr., 168 psl.; 
2 t, 50 nr., 73 psl.; 3 t., 185 nr., 311 psl.; 2 t., 44 nr., 70 psl.; 48 nr., 
71 psl.; 3 t., 189 nr., 314 psl.; 4 t., 128 nr., 133 psl.; LP 1 t., 2 nr., 103 psl.; 
7 nr., 105 psl.; 2 t., 1 nr., 191 psl.; 34—37 nr., 199—201 psl.

* * *
Sukilimas prieš Liškiavos valdovą. — Spausdinama 

iš: TŽ 3 kn., 322 psl.
Padavimas apie Alkos kalną. — Užrašyta 1951 m. Spaus

dinama iš: LTR.
* * *

Nuskendęs dvaras. — Vienas iš padavimų apie dvarus, kurie 
dėl savo ponų žiaurumo bei nedorumo nugrimzdo į žemes ar nuskendo. 
Panašių padavimų lietuvių liaudyje yra nemažai.

Užrašyta 1932 m. Ukmergėje iš 70 m. amžiaus senelio. Spausdinama 
iš: LTR.

Velnio užkeiktas dvaras. — Užrašyta 1935 m. Spausdinama 
iš: LTR.

Ponais velniai važinėja. — Užrašyta 1940 m. Rokiškio apy
linkėse (Rokiškio rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kaip velnias vargšui p a d ė j o. — Keliomis atmainomis pla
čiai paplitusi pasaka.
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Užrašyta 1893 m. Kėdainiuose. Spausdinama iš: «Живая старина», 
1894 m., 248—250 psl.

Kaip baudžiauninkas visus savo ponus į pragarą 
nuvežė. — Pasaka plačiai paplitusi įvairiomis atmainomis.

Užrašyta 1904 m. Žagarės apylinkėse (Žagarės rj.).
Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LPY 1 t., 21 nr., 

53 psl.; 2 t., 140—141 nr., 217—219 psl.; 3 t., 14 nr., 38 psl.; 4 t., 123 nr., 
130 psl.; GV 8 nr., 109 psl.; LP 1 t., 33 nr., 50 psl.; 2 t., 49 nr., 116 psL 
ir kituose leidiniuose.

* * *

Aitvaras (I). — Spausdinama iš: LP 2 t., 17 nr., 132 psl.

Aitvaras (II). — Spausdinama iš: LP 2 t., 21 nr., 133 psl.

Bernas užmuša gaspadoriaus aitvarą. — Užrašyta 
20 amž. pradžioje Amerikoje iš lietuvių darbininkų. Spausdinama iš: LPY 
3 t., 198 nr., 327 psl. Panašūs kūriniai apie aitvarą ir malėją spausdinta: 
LP 1 t., 5 nr., 127 psl.; 7 nr., 128 psl.; 2 t., 198 nr., 327 psl.; LPY 4 t., 
82 nr., 78 psl.; LC 2 t., 317 psl.

BUITINĖS PASAKOS

Kaip bernas atsiskaitė su ponu. — Įvairiomis atmainomis 
plačiai paplitusi pasaka.

Užrašyta 1936 m. Valatkonių km., Baisogalos vis., Kėdainių aps. (Še
duvos rj.) iš 21 m. amžiaus darbininko. Spausdinama iš: LTR. Panašios 
pasakos spausdinta: PM 12 nr., 30 psl.; LP 2 t., 186 psl.; LPY 1 t., 18 nr., 
40 psl.; 3 t., 48 nr., 86 psl.; 122 nr., 203 psl. ir kituose leidiniuose.

Kaip piemuo poną ir velnią įveikė. — Įvairiomis atmai
nomis labai paplitusi pasaka.

Spausdinama iš: PM 14 nr., 33 psl. Panašios pasakos spausdinta: LP 
1 t., 12 nr., 31 psl.; 2 t., 28 nr., 73 psl.; 10 nr., 223 psl.; 27 nr., 69 psl.; 
28 nr., 71 psl.; LPY 1 t., 80 nr., 156 psl.; 4 t., 138 nr., 142 psl.; 139 nr., 
144 psl.; 142 nr., 149 psl. ir kituose leidiniuose.

Kaip bajoras mokėsi kalvystės. — Pasaka žinoma kelio
mis atmainomis

Užrašyta 1933 m. Punkiškio vis., Kėdainių aps. (Šeduvos rj.). Spaus
dinama iš: LTR.

Kvaila ponia. — Plačiai paplitusi pasaka.
Užrašyta apie 20 amž. pradžią Mišeikių km., Kairių apylinkėse (Šiaulių 

rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kaip žmogus apgynė rastąjį lobį. — Pasaka labai pa
plitusi.

Užrašyta apie 1925 m. Ringės vnk., Taujėnų vals., Ukmergės aps. (Ko- 
varsko rj.). Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LPY 3 t., 
8 nr, 16 psl.; 4 t, 193 nr, 248 psl.

Kaip ponas dieną ilgino. — Užrašyta Taikomų km, Pumpė
nų vis. (Panevėžio rj.). Spausdinama iš: LTR.
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Ponas leidžia jautį į mokslą. — [vairiomis atmainomis 
plačiai paplitusi pasaka.

Užrašyta 1936 m. Krapiškių km., Obelių vis. (Obelių rj.). Spausdinama 
iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LPY 3 t., 154 nr., 262 psl. ir kituo
se leidiniuose.

Gudrioji našlė. — Užrašyta 1932 m. Spausdinama iš: LTR.

Sprigtas. — Lietuvoje plačiai žinoma pasaka. Spausdinama iš: 
PM 11 nr.. 24 psl. Spausdinta: ZP 12 nr., 70 psl.

Bernas su šeimininku valgo košę. — Užrašyta 1905 m. 
<jrinkų km., Krekenavos apylinkėse (Ramygalos rj.). Spausdinama iš: LTR. 
Panaši pasaka išspausdinta: LPY 2 t., 68 nr., 116 psl. ir kituose leidiniuose.

Bernas išvaro iš namų gaspadorių. — Užrašyta 1904 m. 
Spausdinama iš: LTR.

Šėrikas gudresnis už kleboną. — Plačiai sutinkama pa
saka, turinti kelias atmainas.

Užrašyta 1937 m. Imbrado vis., Zarasų aps. (Zarasų rj.) iš 89 m. am
žiaus senelio. Spausdinama iš: LTR. Panašios pasakos spausdinta: LPY 1 t., 
88 nr., 144 psl.; ZP 20 nr., 149—153 psl. ir kituose leidiniuose.

Zakristijonas — šventas Jurgis. — Pasaka žinoma ke
liomis atmainomis.

Užrašyta 1932 m. Ukmergės priemiestyje. Spausdinama iš: LTR.

Kaip kunigas su vargonininku jautį vogė. — Plačiai 
sutinkama pasaka, žinoma keliomis atmainomis.

Užrašyta 20 amž. pradžioje. Spausdinama iš: LPY 2 t., 157 nr., 249 psl. 
Pasaka yra spausdinta įvairiuose leidiniuose.

Apie kleboną ir jo šunį. — Keliomis atmainomis paplitusi 
pasaka, dėl aiškaus antiklerikalinio pobūdžio beveik nespausdinta buržuazi
niais laikais išėjusiuose leidiniuose.

Užrašyta 1937 m. Viduklės miestelyje (Raseinių rj.) iš 36 m. amžiaus 
verpėjos. Spausdinama iš: LTR.

Dešimteriopai atidavė. — Pasaka plačiai paplitusi keliomis 
atmainomis.

Užrašyta 1932 m. Lemeikiškių vnk., Surviliškio vis. (Dotnuvos rj.). 
Spausdinama iš: LTR. Pasaka spausdinta: LPY 3 t., 37 psl. ir kituose lei
diniuose.

Kunigas gobšesnis už smuklininką. — Užrašyta 1914 m. 
Reibenių km., Žagarės apylinkėse (Žagarės rj.). Spausdinama iš: LTR.

Gera verpėja. — Užrašyta 1934 m. Utenos aps. (Utenos rj.). 
Spausdinama iš: LTR.
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PASAKOJIMAI

Kaip baudžiauninkas poną nudėjo. — Užrašyta 1926 m. 
Papyvesių km., Pasvalio vis. (Pasvalio rj.) iš 80 m. amžiaus senelio. Atrodo, 
jog pasakojimo pagrindą sudaro tikras atsitikimas. Spausdinama iš: LTR.

„Ke i donas atgyveno“. — Užrašyta 1936 m. Senųjų Neniškių km., 
Vabalninko apylinkėse. Spausdinama iš: LTR.

Už vieną — du. — Užrašyta 1926 m. Labakiškių km., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps. (Ignalinos rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kaip vienas ponas pinigus s 1 ė p ė. — Pasakotoja tvirtina, 
kad taip atsitikę Lesnistvos dvare (Naumiesčio rj.).

Užrašyta prieš 1903 m. Rudžių km., Naumiesčio pav. (Naumiesčio rj.). 
Spausdinama iš: LPY 3 t., 4 nr., 8 psl.

Kaip baudžiauninkai ūkvedį nuskandino. — Užrašyta 
1927 m. Miknaičių km., Barzdų vis., Sakių aps. (Naumiesčio rj.) iš 67 m. 
amžiaus senelio, kuris šį atsitikimą girdėjo iš savo motinos. Spausdinama 
iš: LTR.

Kaip poną apkūlė. — Šio pasakojimo žinomos kelios atmainos. 
Užrašytojas nurodo, jog jis pasakojamas plačiai ir su daugeliu pakeitimų.

Užrašyta apie 1935 m. Zukeliškių km., Dusetų vis. (Dusetų rj.) iš 53 m. 
amžiaus valstiečio. Spausdinama iš: LTR.

Perkūnas sudegina dvaro daržinę. — Užrašyta 1938 m. 
Jusegirio km., Rokiškio aps. (Rokiškio rj.). Spausdinama iš: LTR.

Skerdžiaus palaikai. — Užrašyta 1950 m. Stalino vardo kol
ūkyje, Žiežmarių rj. Spausdinama iš: LTR.

Kunigas muša baudžiauninką. — Atrodo, kad pasakojimo 
pagrindą sudaro tikras įvykis.

Užrašyta 1937 m. Vilkaviškio apylinkėse (Vilkaviškio rj.) iš 72 m. am
žiaus senelio. Spausdinama iš: LTR.

Apie žmoginį šunį. — Liaudyje populiarus pasakojimas.
Užrašyta prieš 1903 m. Rudžių km., Naumiesčio pav., Suvalkų gub. 

(Naumiesčio rj.). Spausdinama iš: LPY 3 t., 5 nr., 8 psl. Spausdinta: 
RP 13—14 psl.

ANEKDOTAI

Pakalbino p o n a i t į. — Užrašyta apie 1874 m. Trumpaičių km., 
Gruzdžių vis. (Šiaulių rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kaip žmogus pas poną pusryčių ėjo. — Užrašyta apie 
1932 m. Utenos vis. (Utenos rj.). Spausdinama iš: LTR.

Nesusikalbėjo. — Užrašyta 1904 m. Zalakiškių km., Šiluvos apy
linkėse (Tytuvėnų rj.). Spausdinama iš: LTR.
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„Kad prisikabinai, tai ir laikykis.“ — Užrašyta 1951 m_ 
Garliavos apylinkėse (Panemunės rj.). Spausdinama iš: LTR.

Kaip kunigo arklys pavirto žmogumi. — J. Žemaitės- 
užrašyta pasaka-anekdotas. Spausdinama iš jos archyvo, saugomo LTSR MA. 
Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

Kaip šventieji valgė grietinę. — Įvairiomis atmainomis 
paplitusi pasaka-anekdotas. Dėl antireliginio jos pobūdžio ji buvo beveik 
nespausdinama buržuaziniais laikais išėjusiuose tautosakos leidiniuose.

Užrašyta 1923 m. Svėdasuose (Anykščių rj.). Spausdinama iš: LTR.

Davatka dangun gyva eina. — Užrašyta 1835 m. Žemaitijoje- 
Spausdinama iš: PM 32 nr., 57 psl.

* * *

Kam tie ponai? — Panašios jumoristinio-satyrinio pobūdžio pasa- 
kėlės-klausimai yra labai paplitusios.

Užrašyta 1905 m. Naujamiestyje, Panevėžio aps. (Panevėžio rj.). Spaus
dinama iš: LTR.

Pasakos be galo. — 1. Plačiai žinoma vaikų pasakėlė.
Užrašvta apie 1930 m. Dusetų apylinkėse (Dusetų rj.). Spausdinama 

iš: LTR.
2. Užrašytojo pastaba: „Plačiai žinoma ir vaikų mėgiama sekti pa

sakėlė.“
Užrašyta apie 1930 m. Dusetų apylinkėse (Dusetų rj.) iš 13 m. amžiaus 

piemenuko. Spausdinama iš: LTR.
3. Užrašyta 1935 m. Budriškių km., Dusetų apylinkėse. Spausdinama 

iš: LTR.

PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, MĮSLĖS IR MINKLĖS

Laikotarpio iki Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos patarlės, prie
žodžiai, mįslės ir minklės spausdinama iš seniausio 17 amž. pabaigos lietu
vių smulkiosios tautosakos rinkinio, saugomo Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Centrinės bibliotekos rankraštyne, ir iš šių šaltinių: BS, DZ, PM, LTR

LIETUVIŲ TAUTOSAKA PO DIDŽIOSIOS SPALIO 
SOCIALISTINĖS REVOLIUCIJOS

KOVOS DĖL TARYBŲ VALDŽIOS LAIKOTARPIS 
1917—1919

Štai ir ateina kaizeris prūsų. — Užrašyta 1949 m. Nau
miesčio apylinkėse (Naumiesčio rj.). Spausdinama iš: LTR.

Jūs, lietuviai broliai. — Daina, turinti kelis užrašymus. Yra 
žinoma, kad ji buvo dainuojama fašistiniame Kauno kalėjime apie 1938 m., 
kur ji tada ir užrašyta. Spausdinama iš: LTR.
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Sukilki m, vargdieniai, už 1 a i s v ę. — Daina spausdinama iš: 
LTR.

O jūs, ponai nevidonai. — Užrašyta 1949 m. Kretingos apy
linkėse (Kretingos rj.). Spausdinama iš: LTR.

Oi, kas per laikai. — Daina buvo dainuojama 1919—1920 m. Už
rašyta 1926 m. Kėdainių aps. (Kėdainių rj.). Spausdinama iš: LTR.

BURŽUAZINES NACIONALISTINES DIKTATŪROS 
LAIKOTARPIS

DAINOS

Kaune ponai uliavoja. — Daina buvo dainuojama 1920 m. 
^Užrašyta 1940 m. Joniškio apylinkėse (Joniškio rj.). Spausdinama iš: LTR.

Sudie, pasiliki t, mielieji draugai. — Užrašyta 1949 m. 
.Kupiškio apylinkėse. Spausdinama iš: LTR.

Štai smėlio kapelis supiltas. — Daina žinoma keliomis atmai
nomis. Spausdinamas tekstas užrašytas 1947 m. Marijampolės apylinkėse. 
Spausdinama iš: LTR.

Saulė teka, saulė leidžias. — Tautosakinė išplėsta žinomo
sios revoliucinės M. Gorkio dainos „Солнце всходит и заходит“ atmaina, 
užrašyta Kupiškio apylinkėse 1941 m. prieš Didįjį Tėvynės karą. Daina, 
icaip matyti iš pastabos, buvo dainuojama 1927—1929 m. m. Panevėžio ka
lėjime revoliucinių švenčių minėjimo dienomis.

Si M. Gorkio daina Lietuvoje labai populiari. Pirmasis žinomas jos ver
timas į lietuvių kalbą atliktas 1906 m. vieno aktyvaus 1905 m. revoliucijos 
•dalyvio „Kalinio dainos“ pavadinimu. 1907 m. daina pasirodė lietuviškoje 
spaudoje („Kalinio daina“ — legalus socialdemokratų laikraštis „Žarija“, 
17 nr.). Po to ji buvo daug kartų įvairių vertėjų verčiama ir spausdinama.

Duodamas tekstas yra artimas revoliucinio lietuvių poeto bolševiko Ju
liaus Janonio vertimui. Ir spausdinamas liaudyje užrašytas tekstas, ir Janonio 
vertimas baigiasi protestą reiškiančiomis revoliucinėmis eilutėmis, kurių nėra 
•Gorkio kūrinyje. Tai jau aiškiai politinio kalinio daina. Atrodo, kad J. Janonis 
buvo ją vertęs iš sutautosakėjusio M. Gorkio dainos teksto ir jo vertimas 
plačiausiai paplitęs liaudyje. Spausdinama iš: LTR.

Nesulauš mūs’ vargai. — Užrašytojo pastaba: „Šią dainą 
•dainuodavo Panevėžio kalėjimo politkaliniai 1927—1929 m. m. revoliucinių 
švenčių dienomis.“

Užrašyta 1941 m. prieš Didįjį Tėvynės karą Kupiškio vis., Panevėžio 
-aps. (Kupiškio rj.). Spausdinama iš: LTR.

Ponai šoka ir dainuoja. — Užrašyta 1952 m. Spausdinama 
iš: LTR.

Su nagaika ir su dalba. — Užrašyta 1950 m. Panevėžyje. Spaus
dinama iš: LTR.
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Dirbau per dienelę. — Spausdinama iš: LTR.

Sėdžiu miesto sode. — Spausdinama iš: RLKN.

Kuo kalti mes, vargšai. — Užrašyta 1951 m. Kovarsko rj. iš 
78 m. amžiaus senutės. Spausdinama iš: PIR.

Kunigas pekla baugina. — Spausdinama iš: LTR.

Girdis aidas dūdų orkestro. — Daina buvo dainuojama 
Gražiškių apylinkėse apie 1937 m.

Užrašyta 1947 m. Spausdinama iš: LTR.

Sukilki t, dirbtuvės, sukilk, proletare. — Dainininkė nu
rodo, jog daina buvo dainuojama buržuazijos valdymo metais.

Užrašyta 1952 m. LTSR MA Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos 
metu Kupiškio m. Spausdinama iš: LTR.

Trauksim dainą, trauksim naują. — Užrašyta 1952 m. 
LTSR MA Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu Kupiškyje. 
Spausdinama iš: LTR.

PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, MĮSLĖS

Smulkioji buržuazinės nacionalistinės diktatūros laikotarpio tautosaka 
spausdinama iš: LTR ir PIR.

PIRMIEJI TARYBINĖS SANTVARKOS METAI

Birželio septynioliktoji. — Užrašyta 1940 m. Spausdinama 
iš: LTR.

Spaudė mus caras. — Užrašyta 1951 m. Kybartų rj. Spausdinama 
iš: LTR.

Jau po taip lauktų rinkimų. — Užrašyta Г950 m. Raseinių 
rj. Spausdinama iš: LTR.

DIDŽIOJO TĖVYNĖS KARO LAIKOTARPIS

DAINOS

Kovos, šūkiui didžio Vado. — Dainą Didžiojo Tėvynės 
karo metu dainavo lietuviškojo Tarybinės Armijos junginio kariai. Užrašytą 
iš Juozo Kudirkos, buvusio lietuviškojo Tarybinės Armijos junginio meninės 
saviveiklos vadovo, 1947 m. Spausdinama iš: LTR. . .

Kai fašistai Lietuvon. — Užrašyta 1949 rti. Alytaus aps. (Aly
taus rj.) ir 1950 m. Raseinių rj. Spausdinama iš: LTR.
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Kur lygūs laukai, miega bočių šalis. — Daina buvo 
dainuojama 1942 m. Višakio Rūdos apylinkėse. Užrašyta 1950 m. Spaus
dinama iš: LTR.

Sudegus trobelė. — Daina buvo dainuojama Didžiojo Tėvynės 
karo metu Prienų mieste. Užrašyta ten pat 1951 m.

Spausdinama iš: LTR.

Saulutė nusileido. — Daina žinoma įvairiomis atmainomis.
Užrašyta Valkininkų apylinkėse (Eišiškių rj.). Spausdinama iš: RLKN.

Vokietis fašistas. — Užrašyta 1951 m. Kalvarijos rj. Spausdi
nama iš: PIR.

Vai, kadgi aptemdė. — Motinos rauda, išvežus dukterį į fašistinę 
vergovę. Užrašyta 1948 m. Druskininkų apylinkėse. Spausdinama iš: LTR.

Oi Lietuva motinėle. — Daina hitlerinės okupacijos metu buvo 
dainuojama Trakų aps.

Užrašyta 1948 m. Spausdinama iš: LTR.

Jau saulelė teka. — Užrašyta 1950 m. Radviliškio rj. Spausdi
nama iš: LTR.

Kai tik Hitleris užėjo. — Užrašyta 1950 m. Radviliškio rj. 
Spausdinama iš: LTR.

PATARLES, PRIEŽODŽIAI, MĮSLĖS

Didžiojo Tėvynės karo smulkioji tautosaka spausdinama iš: LTR ir PIR.

POKARIO LAIKOTARPIS

DAINOS

Skamba dainos m.ūsų kaime. — Užrašyta 1950 m. Dotnuvos 
rj. Spausdinama iš: LRK.

Susirinko kolūkiečiai. — Užrašyta 1949 m. Merkinės apylinkėse 
(Druskininkų rj.). Spausdinama iš: LTR.

Renkasi jaunimas. — Užrašyta 1950 m. Salantų rj. Spausdina
ma iš: LTR.

Gaidžiai gieda, diena švinta. — Užrašyta 1951 m. Skuodo 
rj. Spausdinama iš: LTR.

Tupi buožė už kalniuko. — Užrašyta 1950 m. Ukmergės rj. 
Spausdinama iš: PIR.

Paleisk, tėveli, žirgą į lanką. Spausdinama iš: LTR.
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ŽAIDIMAI

Ar jūs nežinot, ar jūs negirdėjot. — Liaudies žaidimas.
Užrašyta 1951 m. Šakių rj. Spausdinama iš: PIR.

Mūs kolūkio pirmininkas. — Liaudies žaidimas, Valstybinio 
LTSR Liaudies dainų ir šokių ansamblio išpopuliarintas visame krašte ir 
šiandien atliekamas kuone kiekvieno respublikos saviveiklos kolektyvo.

PATARLES, PRIEŽODŽIAI, MĮSLĖS

Pokarinio laikotarpio smulkioji tautosaka spausdinama iš: LTR ir PIR.



PAAIŠKINIMUOSE NURODOMŲ TAUTOSAKOS 
KŪRINIŲ ŠALTINIŲ SUTRUMPINIMAI

AB — Benderius Jonas, „Aušrelei beauštant“, Marijampolė, 1920 m., 1 d.
BS — Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprünge, Wesen 

und Eigenschaften; Aus vielen Scribenten, und eigener Erfahrung, mit Fleiß 
angestellt, und zu reiferer Beurtheilung der Gelehrten, zum Druck gegeben, 
von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore zu Walterkehmen, im Hauptamt 
Insterburg, Königsberg, 1745.

DD —Šimkus Stasys, „Dainų dainorėlis“, Kaunas, 1912 m.
DF — „Dainos oder Litthauische Volkslieder“, gesammelt, übersetzt und 

mit gegenüberstehendem Urtext herausgegeben von L. J. Rhesa, Dr. d. Theol. 
und Phil, ordentl. Professor d. Theol. und Dir. des Litthauischen Seminars 
auf d. Universität zu Königsberg. Nebst einer Abhandlung über die litthaui
schen Volksgedichte, Königsberg, 1825.

DG — Niemi A. R. ir Sabaliauskas A., „Lietuvių dainos ir giesmės 
šiaurrytinėje Lietuvoje“, (1911 m.).

DKD — Norkus Jonas, „Didžiojo karo laikų lietuvių dainos“, Kaunas, 
1927 m.

DM — „Lietuvių tautinių dainų melodijos“, Kaunas, 1927 m., 1 kn.
DMJ — „Dainos, skiriamos mokykloms ir jaunuomenei“, Klaipėda, 1926 m.
DPA — „Dainos, žmonių poezijos antologija“, tekstas Kazio Binkio, pie

šiniai Kazio Šimonio, Šiauliai, 1922 m.
DR — Sruoga Balys, „Lietuvių liaudies dainų rinktinė“, Kaunas, Vals

tybinė Grožinės Literatūros Leidykla, 1949 m.
DSM — Dovydaitis Jurgis, „Dainos“, Kaunas, 1931 m.
DV — Čiurlionytė J., „Lietuvių liaudies dainos vaikams“, Kaunas, Vals

tybinė Grožinės Literatūros Leidykla, 1948 m.
D2—Daukantas Simanas, „Dajnes Žemajtiu pagal žodiu Dajnininku 

iszras’zytas. Pirmasis Pėdelis“, Peterburgas, 1846 m.
GV —Basanavičius J., „Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių“, Chica

go, 1903 m.
K — „Kanklės, lietuviškos dainos 4 balsams (vyriškiems) sutaikytos“, 

parūpino d-ras V. Kudirka, Tilžė, 1895 m.
L — Basanavičius J., „Levas lietuvių pasakose ir dainose“, Vilnius, 1919 m.
LC — Volteris E., „Lietuviška chrestomatija“, St. Peterburgas, 1 t., 

1903 m.; 2 t, 1904 m.
LD — „Lietuviškos dajnos užrašytos per Antaną Juškevičę apigardoje 

Pušalačiu ir Veluonos iš žodžiu lietuviu dajninįnku ir dajninįnkiu“, Kazanė, 
1880 m., 1 kn.; 1881 m., 2 kn.; 1882 m., 3 kn.

LM —Čiurlionytė J., Lietuvių liaudies melodijos, „Tautosakos darbai“, 
Kaunas, 1938 m., 5 t.

LP — Basanavičius J., „Lietuviškos pasakos“, Shenandoah, 1898 m., 
1 t.; 1902 m., 2 t

LPY — Basanavičius J., „Lietuviškos pasakos yvairios“, Chicago, 1903 m., 
1 t.; 1904 m., 2 t.; 1904 m., 3 t.; 1905 m., 4 t.
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LPV — „Lietuvių pasakos“, vaikų rinkinys, Vilnius, 1905 m.
LRK—Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Vyriausiosios Radijo Infor

macijos Valdybos tautosakos rankraščiai.
LTR—lietuvių tautosakos rankraščiai, saugomi LTSR Mokslų Akade

mijos Lietuvių kalbos ir literatūros institute.
MD — Šimkus Stasys, „Mūsų dainos“, Kaunas, 1929 m. 2 leid.
NP — „Литовския народния Пъсни“, съ переводомъ на русский языкъ, 

И. А. Юшкевича, Санктпетербургъ, 1867.
РАР — Scheu Н. und Kurschat A., „Pasakos apie paukščius. žemaiti- 

sche Tierfabeln“, Heidelberg, 1913.
PD — Šimkus Stasys, „50 jaunimo dainų“, Kaunas—Vilnius, 1922 m.
PIR — Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto tautosakos rank

raščiai.
PM —Daukantas S., „Pasakas massiu, suraszitas 1835 metuose apigar- 

dosi Kretiu, Palongos, Gundenės“, Vilnius, 1932 m., „Lietuvių tauta“, 4 kn., 
3 sąs.

RD — Liudas Rėza, „Dainos“, Kaunas, 1937 m., 2 d.
RLKN — Respublikinių Liaudies Kūrybos namų tautosakos rankraščiai.
RP — Basanavičius J., „Rinktinės pasakos“, Kaunas, Valstybinė Groži

nės Literatūros Leidykla, 1948 m.
SD— „Lietuviškos svotbinės dajnos“, užrašytos par Antaną Juškevičę ir 

išspaudintos par Joną Juškevičę“, Petrapilis, 1883 m.
SD2 — „Daynas žemaycziu“, surynktas yr yszdutas par Symona Stane- 

wicze, mokslynyka lyteraturas yr gražiųjų prytirymu, Wylniuje, spaustuwiej 
B. Neumana, metuose 1829. Šių dainų melodijos yra išspausdintos leidinyje: 
„Pažimes žemaytyszkas gaydas prydietynas pry Daynu Žemaycziu...“, 
Ryga, 1833.

SR — „Svotbinė rėdą veliuoniečių lietuvių, surašyta par Antaną Juške
vičę 1870 metuose“, Kazanė, 1880 m.

SD — Šimkus Stasys, „Lietuvių liaudies dainos“, Kaunas, 1937 m., 4 ir 
5 sąs. *

T2— „Tauta ir žodis“, Kaunas, 1923—1931 m. m., 1—7 kn.
V—„Vieversėlis“, liaudies mokykloms lengvesniųjų lietuviškų dainų rin

kinys. Balsus sutaikė K. Čiurlionis. Dainas surinko ir savo lėšomis atspaus
dino Vincas Palukaitis. Pirmoji dalis. Varšuva, 1909 m.

VD — Bieliauskas P., „Varguolių dainos“, Vilnius, 1936 m.
VKR — Lietuvos TSR Valstybinės Konservatorijos tautosakos rankraščiai.
2D — Gudavičius Juozapas, „Žemaitiškos dainos“, pavestos liaudies cho

rams, 1912 m.
2P — Daukantas Simanas, „Žemaičių pasakos“, Kaunas, LTSR Valsty

binė Leidykla, 1941 m.



ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS

1. Lietuvių liaudies muzikos instrumentas — kanklės.

2. Liaudies skulptūra (medis), vaizduojanti kanklininką, ir senas kankli
ninkas.

3. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai — birbynės.

4. Sutartinių dainininkės iš Kupiškio apylinkių.

5. Vienos iš trijų P. Ruigio 1745 m. išspausdintų dainų —„Aš atsisakiau 
savo močiutei“ — pradžia.

6. Liudvikas Rėza (1776—1840).

7. Liudviko Rėzos 1825 m. išleisto pirmojo lietuvių liaudies dainų rinkinio 
„Dainos“ viršelis.

8. L. Rėzos „Dainose“ pirmą kartą išspausdintų lietuvių liaudies dainų 
melodijų pavyzdys.

9. S. Stanevyčios 1829 m. išspausdintų lietuvių liaudies dainų rinkinio 
„Dainos žemaičių“ viršelis.

10. S. Stanevyčios 1833 m. išspausdintų lietuvių liaudies dainų melodijų 
„Pažymės žemaitiškos gaidos“ viršelis.

11. S. Stanevyčios melodijų rinkinyje „Pažymės žemaitiškos gaidos“ išspaus
dintos dainos „Ko liūdi, putinėli?“ melodija.

12. Simanas Daukantas (1793—1864).

13. S. Daukanto 1846 m. išspausdintų lietuvių liaudies dainų rinkinio „Dai
nos žemaičių“ viršelis.

14. Antanas Juška (Juškevyčia) (1819—1880) ir Jonas Juška (Juškevyčia) 
(1815—1886).

15. A. Juškos (Juškevyčios) lietuvių liaudies dainų rinkinio „Lietuviškos 
dainos“ I-ojo tomo viršelis.
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16. A. Juškos (Juškevyčios) lietuvių liaudies vestuvinių dainų rinkinio „Lie
tuviškos svotbinės dainos“ viršelis.

17. Jono Basanavičiaus surinktų pasakų rinkinio „Lietuviškos pasakos“ I-ojo 
tomo viršelis.

18. Revoliucinių dainų rinkinys „Pirmyn!“, išleistas 1902 m. Liepojoje.

19. Dainų šventė Skaudvilėje 1950 m.

20. Dainų šventė Šilutėje 1950 m.

21. Lietuvos TSR Jubiliejinė dainų šventė Vilniuje 1950 m. Choras.

22. Lietuvos TSR Jubiliejinė dainų šventė Vilniuje 1950 m. Tautinių šokių 
šokėjai.



ŽODYNĖLIS

abrakas, -o — duonos riekė; avižos, kurias įsideda arkliui kelionėn, 
abrūšas, -o — rankšluostis.
a d y n a, -o s — valanda; tam tikras laiko tarpas.
aikvočius, -i aus — išeikvotojas.
akėtvilkos, -ų — rogelės akėčioms vežioti.
akstinuotas, -a — apaugęs dygliais, dyglėtas.
a 1 d u o t i, -u o j a, -a v o — burkuoti.
anyta, -o s — vyro motina.
antstolis ,-io — buržuazinio teismo valdininkas, kuris vykdydavo teismo 

sprendimus.
apklote, -ės — apklotas.
arielka, -o s — degtinė.
ašis medžių — sieksnis medžių arba malkų; toks matas buvo vartoja

mas Lietuvoje, prieš įvedant metrinius matus. Baudžia
vos laikais valstiečiai, kaip pridedamąją pareigą, daž
nai turėdavo suvežti dvarui ašį malkų.

atvoga, -o s; atvogužė — drąsa.

bačka, -o s — statinė.
bagočius, -i aus — turtuolis.
bagotas, -a — turtingas.
balkis, -i o — sienojas, sija.
bangputys, -čio — jūrų vėjas.
barielka, -o s — statinaitė.
baukštytis, -o s i, -ėsi — bijotis, nedrįsti.
bemierinis, -i o — besotis, tas, kuris neturi saiko 
bėda, -os — vargas, nelaimės, nepasisekimai.
bėgūnas, -o — čia: bėgikas.
b i e d n a s, -a — neturtingas, vargšas.
biedniokas, -o — vargšas.
b i e s a s, -o — velnias.
b i 1 e — bet tik, kad tik.
bi r kava s, -o — svorio matas, 10 pūdų.
bobinčius, -i aus — čia: bažnyčios dalis prie įėjimo.
bočiai, -i ų — tėvų tėvai, proseneliai.
britonas, -o — didelis šuo.
broterėlis, -io — brolelis.
brugas, -o; brugelis — krantas, krantinė (kur pririšami laivai).
b u d a v o t i, -o j a, -o j o — statyti.
buku t iš, -čio — velniukas, kipšiukas.
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chamas, -о — čia: prastuolis, ne bajoras.
c ū d a s, -o — stebuklas, nuostabus dalykas.

č e b a t a s, -o — aulinis batas, 
čemodanas, -o — lagaminas.
č ė s a s, -o — laikas.
č ė s t a v o t i, -o j a, -o j o — vaišinti.

dagiliuotas, -a — dygus, apaugęs dygliais.
dieveris, -i es — vyro brolis.
d i k t a s, -a — didelis, stambus.
dingos — man atrodo, rodosi.
dingoti, -o j a, -o j o — galvoti, manyti.
dymas, -o — keturnytas raštuotas audeklas.
d y v a i, -ų — nuostabūs dalykai, keistenybės.
dyvas, -o — dyvinukė (gėlės vardas).
dyvnai — nuostabiai.
d r a t a s, -o — dervasiūlis, dervotas siūlas batams siūti, 
drukavotas, -o — išrašytas, raštuotas, spausdintas, 
drūtas, -o — storas, stambus, stiprus, galingas.
d ū b 1 y s, -i ų — viduriai.
dulbonėlis, -i o — tinginėlis.
durnas, -a — kvailas..
durniuoti, -iuoja, -iavo — čia: kvailu laikyti, kvailu vadinti.
dūmą, -os — svajonės, mintys, galvojimas.
dūšia, -i o s — siela.
dvaras, -o — dvaro žodis tautosakoje tais atvejais, kai kalbama ne apie 

pono — feodalo ar kapitalisto dvarą, reiškia: kiemas.
d z i n g i 1 u o t i, -u o j a, -a v o — skambinti, žvanginti, 
dvylas, -a — palšas, dryžas, kavinės spalvos.

f r i c a s, -o — hitlerininkas.

gaspadinė, -ės — šeimininkė.
gaspadorius, -i aus — šeimininkas, ūkininkas, buožė.
gedauti, -ja, -a v o — ilgėtis, liūdėti; klausinėti, ieškoti, 
gelauti, -na, -a v o — plauti, skalauti.
gelumbočius, -i aus — turtuolis, žmogus, dėvįs gelumbinius (gerus) 

drabužius.
g i r k 1 y s, -i o — pagyrūnas, mėgstąs girtis.
g o b t ū r a s, -o — gaubtuvas ištekėjusiai moteriai apsigobti.
godoti, -o j a, -o j o — čia: gailėtis, liūdėti.
grabas, -o — karstas.
g r i e k a s, -o — nuodėmė.
grinyčėlė, -ės — negyvenamas trobos galas; klėtis, trobelė.
grivena, -os — sidabrinė 10 kapeikų vertės moneta, Rusijoje pirmą 

kartą išleista 1699 m. Petro I laikais.
gromata, -os — laiškas.
gurbas, -o — tvartas.
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išbūti, -ū v a, -u v o — sunaikinti.
i š d e m ž t i, -i a, -ė — išdrožti, išvykti, išeiti.
iš grau — jaustukas, reiškiąs pasipiktinimą, pyktį, panieką.
i š k a d a, -o s — žala, nuostolis.
iškvaišęs, -u si — iškvailėjęs, kvailas.
išmanyti, -o, -ė — išgalvoti, išrasti.
išpatvaręs, -u si — išdykęs, išbjuręs.
išpilti, -i 1 a, -y 1 ė — sunaikinti, išgriauti.
i š t ū r į s, -i n t i — stiprus, patvarus.
iš vožti, -i a, -ė — išdrožti, išeiti.

į 1 a m i n t i, -i n a, -i n o — įtempti, įvilkti.

j e i b — kad ir; nors.

kačerga, -o s — žarsteklis.
kaišena, -o s — įrankis geldoms skobti, skobtuvas.
kalinys, -i o — čia: kalėjimas.
kanduolas, -o — branduolys.
kapčius, -i aus — sukastas žemės kauburys ežiai pažymėti.
karčiam a, -o s — smuklė.
k a r e 1 i s, -i o — karys.
karmonas, -o — kišenė.
kasninkas, -o — kaspinas.
kaškietas, -o; kaškietėlis — aukšta karinė kepurė.
katrul — į kurią pusę, į kur.
k e d e 1 i s, -i o — suknelė, sijonas, trinyčiai.
kermošius, -i aus — turgus, prekymetis.
kiek drūtas — kiek galėdamas, kiek įmanydamas.
kiemas, -o — kaimas.
kieminasis, -oj i — įvardžiuotinė forma būdvardžio kieminis—naminis, 

kieme gyvenąs.
klapata, -o s — rūpestis, sielvartas, vargas.
klojimas,- o — čia: spragilais kulti pakloti javai.
knipava, -o s — daugybė, labai daug.
koronė, -ės — bausmė.
kožnas, -a — kiekvienas.
kriaučių s, -i aus — siuvėjas.
krygužė, -ės — karas.
kr u n klys, -i o; krunkrelis — juodvarnis.
krušmata, -os — akmenų krūva.
k r u z ė,- ės — puodelis.
kudlotas, -a — gauruotas.
kunigėlis, -i o — kunigaikštis (senosiose istorinėse-karinėse dainose).
k u r b a s, -o; k u r b e 1 i s — pintinė, krepšys.
k u r e 1 i s, -i o — mietas, iešmas.
kutas, -o — spurgas.
kūlis, -i o — akmuo.
kūlynas, -o — krūmai, krūmynas.
k ū 1 o k a s, -o — kumštis.
kvietkas, -o — gėlė, žiedas.
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ввз
ввэ

взз
вв

laminti, -i n a, -i n о — tempti, vilkti.
lažas, -o — valstiečio baudžiauninko darbas, dirbamas dvarininko žemėje, 

dvarininkui ir jo šeimai išlaikyti.
liekorka, -os — gydytoja.
liktorius, -i aus; liktorėlis — žvakidė.
lingė, -ės — peslys; klykis.
lopeta, -o s — kastuvas.
liuobtis, -i a s i, -ėsi — ruoštis, tvarkytis, šerti gyvulius.
liuosybė, -ės — laisvė.
liustavotas, -a — linksmas, džiaugsmingas, džiugus.
liustavoti, -o j a, -o j o — džiaugtis, linksmintis.
lo duoti, -u o j a, -a v o — krauti.
lustelis, -o — linksmumas, džiaugsmas.

a k a r a s, -o — bizūnas; iešmas; įrankis virvėms sukti.
a n d r a s, -a — išdidus.
a s t a s, -o — laivo stiebas.
e d i n i s, -i o — kipšas, velnias.
i e r a, -o s — matas.
i n i o t i, -i o j a, -i o j o — mindžioti, trypti.
išlyti, -i j a, -i j o — galvoti, sugalvoti.
olevoti, -oj a, -oj o — tepti, teplioti (moliu).
o š a, -o s — vyro sesuo.
u d r u s, -i — puikus, išdidus, protingas.
u š t r a v o t i, -o j a, -o j o — mankštinti, rikiuoti.

nabagėlis, -io — vargšelis.
nabagutė, -ės — vargšelė.
nagaika, -os — bizūnas.
naminykas, -o — namų, ūkio savininkas; tas, kuris visą laiką namie 

sėdi.
nauda, -o s — čia: turtai.
navyna, -o s — naujiena, nauja žinia.
nevalia, -i o s — nelaisvė.
nevidonas, -o — nenaudėlis.
nūnai — šiandien.
nusprendimas, -o — apkaltinimas, pasmerkimas.

padaboti, -o j a, -o j o — patikti; pamilti.
padumas, -o — marės (Kuršių marės).
paduška, -os — pagalvė.
paikas, -a — kvailas.
paikystė, -ės — niekai, kvailystė.
paikutis, -č i o — kvailutis.
p a k a v o t i, -o j a, -o j o — paslėpti.
paklotė, -ės — paklodas, guolis.
palyčia, -ios — žagrės arba plūgo dalis, kuri ariant užverčia vagą.
pamatinė, -ės — rupūžė.
p a m e i s t r a v o t i, -o j a, -o j o — padaryti.
papustyti, -o, -ė — pagaląsti.
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p a r d a v o t i, - o j a, -o j о — pardavinėti.
p a s о g a s, -о — iš tėvų namų pasiimama ištekančios mergaitės dalis.
pašlovinti, -i n a, -i no — išgarbinti, išgirti.
pati, -č i o s — žmona.
patiešyti, -i j a, -i j o — paguosti.
p a t s, -i e s — vyras.
pazarėlė, -ės — aušrelė.
pečenka, -os — kepsnys.
pečėtorius, -i aus — tas, kuris prispaudžia antspaudų, antspaudinin- 

kas.
pečėtorka, -o s — antspaudininkė; ta, kuri prispaudžia antspaudą.
pekla, -o s — pragaras.
perynužiai, -ių — duknos, patalai.
pi e s t a, -o s — grūstuvas.
prociauninkėlis, -i o — darbininkas, darbininkėlis.
prašokti, -a, -o — praeiti, praslinkti.
p r a u 1 i a v o t i, -o j a, -o j o — praleisti, pragirtuokliauti.
pravarynė, -ės — pertvaras.
pristovas, -o — prižiūrėtojas.
pr ū d a s, -o — tvenkinys.
prūsas, -o — čia: kaizerinis okupantas.
rakandai, -ų — seni sulūžę baldai; virtuvės reikmenys.
raski lėlė, -ės — saulašarė; žolelė, kurioje iš ryto ilgai laikosi rasa 

(žolelės, pievų gėlės vardas).
raudonieji, -ų j ų — auksiniai pinigai.
rautelis, -io — rietimas, ritinys (drobės).
razbaininkas, -o — plėšikas.
razumas, -o — protas.
reichas, -o — čia: hitlerinė Vokietija.
rykai, -ų — indai, įrankiai.
r o d a, -o s — patarimas.
rubežius, -i aus — riba, siena, ežia.
siera žemė — senas poetinis lietuvių liaudies dainų įvaizdis, vartoja

mas žemei apibūdinti (plg. сырая земля).
sirata, -os — našlaitis, našlaitė.
siūtelis, - io — saujos grūdų pylimas į girnas.
skliutas, -o — plačiaašmenis kirvis nutašytiems rąstams aplyginti.
skungalis, -i o — daržinės galas.
skūnios, -ių — daržinė.
sk ū r a, -o s — oda.
s 1 a u n u s, -i — puikus, garsus, įžymus.
slavinti, -i n a, -i n o — garbinti, aukštinti, laiminti.
si ob n u s, -i — silpnas.
s 1 ū ž y t i, -i j a, -i j o — tarnauti.
smakas, -o — slibinas.
smūtnas, -a — liūdnas.
stai.niniai arkliai — geri, nenulaikomi arkliai; ne darbui, o vien tik 

važinėjimui skirti arkliai.
s t a i n i a,- i o s — arklidė, arklių tvartas.
s t e 1 i u o t i, -i u o j a, -i a v o — ruoštis, rengtis.
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stiegti, -i a, -ė — dengti (stogą).
stopa, -o s — maždaug litro talpos indas.
striokas, -o — baimė, pasibaisėjimas.
striukabiznė, -ės — paskutinis galas, paskutinė bėda.
s tu b a, -o s — pirkia, troba.
subata, -o s — šeštadienis.
sukorėliai, -i ų — džiūvėsiai.
Susiedas, -o — kaimynas.
suvarinis, -ė — suveriamas.
svainė, -ės — žmonos sesuo.
svainis, -io; svainiukas — žmonos sesers vyras.
svietas, -o — žmonės; pasaulis.
šaltyšius, -i aus — seniūnas.
š a n d y t i, -i j a, -i j o — peikti; gėdinti.
šarvas, -o; š a r v e 1 i s — kraitis.
šautuvėlis, -io — šaudyklė.
šeima, -o s — apgavikas, išdykėlis, niekadėjas.
š ė n a v o t i, -o j a, -o j o — gerbti, vertinti.
šėpa, -o s — spinta.
Šiaučius, -i aus — batsiuvys.
š i ū b a, -o s — kailiniai.
šlėkta, -o s — bajoras, ponas; nusigyvenęs dvarininkas; smulkioji bajo

rija.
šlyną, -o s — pilkas, balsvas molis, vartojamas puodams žiesti.
šlynavoti, -oj a, -o j o — teplioti šlyną.
šmotas, -o — gabalas.
šniūrauka, -o s; šniū raukei ė — liemenė.
Štaras, -o — čiurlys (paukštis).
š t i n g e 1 i s, -i o— lentelės stogui dengti.
š t u k a, -o s — pokštas, juokai.
štukelė, -ės — pundelis, ryšuliukas (linų, kanapių).

t a n c a v o t i, -o j a, -jo — šokti; šokdinti.
tavoras, -o — prekė.
tavoršius, -i aus — draugas, bičiulis.
tiesdaris, -i o — teisėjas.
tijūnas, -o — žemesnis feodalinio dvaro tarnautojas.
tymo balnas — išsiuvinėtas, raštais išpuoštas balnas; rudos, raudonos 

spalvos balnas.
t u r g a v o t i, -o j a, -o j o — prekiauti, pardavinėti.

ubagas, -o; u b a g ė 1 is — elgeta.
u 1 d u o t i, -u o j a, -a v o — burkuoti.
u 1 i a v o t i, -o j a, -o j o — vaikštinėti, linksmintis.
urėdas, -o — vyresnysis feodalinio dvaro tarnautojas, ūkvedys, kilęs pa

prastai iš pačių ponų.
užkulėlis, -io — kaikštis.
u ž s i p r o c i a v o t i, -o j a, -o j o — užsidirbti.
ūbas, -a; ūbas laukas — platus laukas, daug lauko.
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vaikis, -io — bernas.
v a i s k a s, -o — kariuomenė.
vaitas, -o — viršaitis; kaimo teisėjas, ponų-dvarininkų pagalbininkas bau

džiavos laikais.
v a k t a, -o s — sargyba.
v a k t u o t i, -u o j a, -a v o — saugoti, daboti 
valia, -i o s — laisvė, savarankiškas elgesys.
vartas, -o — sargas (pvz., miško).
vergas, -o — baudžiauninkas.
vergija, -jos — baudžiava.
v e r p e 1 ė, -ės — statinaitė.
vėliukėlė, -ės — vėliava, vėliavėlė.
vi e š n a g ė s, -i ų — vaišės, svečiavimasis.
v i n č i a v o t i, -o j a, -o j o — sutuokti.
vyženočius, -i aus — skurdeiva, varguolis, vargingai gyvenąs žmogus, 

kuris išgali tik vyžomis avėti.

zerkolas, -o — veidrodis.
zgaunas nusprendimas — mirties nuosprendis.

Žalnierius, -i aus — kareivis.
žemčiūgai, -ų — perlai.
žiežula, -o s — pasakų žodis, dažnai vartojamas raganos, pamotės žiau

rumui, beširdiškumui, grubumui išreikšti.
žiniuonė, -ės — burtininkė, žinovė.
ž i p o n a s, -o — švarkas.
žiuponė, -ės — ponia, didikė.
žlugtas, -o — skalbiniai, skalbimui sumerkti drabužiai.
žolynas, -o — gėlė.
žuvėdai, -ų — švedai.
ž v e j o k a s, -o — žvejas.
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