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PIRMIEJI SMULKIOSIOS LIETUVIŲ 
TAUTOSAKOS RINKINIAI

Pirmieji smulkiosios lietuvių tautosakos rinkinėliai ir 
rinkiniai, sudaryti XVII—XVIII amžiuje, turi neprilygs
tamą vertę tautosakos mokslui, jos istorijai ir raidai nušviesti, 
periodizacijai nustatyti. Jie nepaprastai reikšmingi ir kul
tūros bei literatūros istorijai kaip pirmosios ryšių su 
tautosaka, dvasine liaudies kultūra užuomazgos. Kaip se
niausi gyvosios kalbos paminklai, labai svarbūs tie rin
kiniai ir kalbos mokslui, lietuvių kalbos istorijai. Būda
mi gyvas kūrybinis liaudies žodis, jie yra nepakeičiamas 
šaltinis liaudies buičiai, ideologijai, klasiniams santykiams 
praėjusiais amžiais pažinti.

Tie rinkiniai, daugiausia išlikę rankraščiuose arba spau
diniuose, kurie jau virto bibliografinėmis retenybėmis, lig 
šiol buvo mažai žinomi, sunkiai prieinami ir tebėra niekieno 
specialiai netyrinėti. Išsamus jų tyrinėjimas — atskirų 
studijų dalykas. Šiuo leidiniu siekiama, svarbiausia, pada
ryti juos prieinamus įvairių sričių specialistams ir platesnei 
visuomenei. Daugiausia dėmesio čia kreipiama į tautosakinių 
tekstų pateikimą, jų paruošimą studijoms. Dėl to apsiri
bojama daugiau biobibliografinio pobūdžio žiniomis apie 
rinkinius ir jų sudarytojus. Kiek plačiau sustojama tik 
ties trimis rankraščiais ir jų autoriais: anoniminiu žodynu 
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„Clavis Germanico-Lithvana" (bandoma nustatyti jo para
šymo laikas ir autorius), anoniminiu smulkiosios tautosakos 
rinkiniu ir J. Brodovskio žodynu — pagrindiniais šio lei
dinio šaltiniais. Kad susidarytų ryškesnis tautosakos rinkimo 
ir panaudojimo vaizdas, šiek tiek paliečiami ir bendresnio 
pobūdžio klausimai: domėjimosi tautosaka pradžia ir jo 
priežastys, motyvai, jį skatinusieji veiksniai, rinkinių suda
rytojų ryšiai, vienų poveikis kitiems, XVII—XVIII a. 
užrašytos tautosakos panaudojimas vėlesniuose darbuose 
ir rinkiniuose, jos pažintinė reikšmė, krašto (Prūsijos) spe
cifikos, klasinių santykių, sunkios valstiečių būklės, jų 
gyvenimo ir ideologijos atsispindėjimas ir tos tautosakos 
bendrumas su visos Lietuvos tautosaka.

♦

Žiūrint į pirmuosius smulkiosios tautosakos užrašymus, 
jos panaudojimo pradžią, gali atrodyti, kad tai sporadiniai, 
daugiau ar mažiau atsitiktiniai reiškiniai. Tokia mintis gali 
kilti dėl to, kad tautosaka iš pradžių niekam nebuvo tiesio
ginio domėjimosi ar tyrinėjimo objektas, niekas jai neskyrė 
pirmaeilės vietos kitų dalykų tarpe. Tačiau taip galvoti 
būtų klaidinga. Tautosakos rinkimas ir panaudojimas buvo 
naujas dėsningas reiškinys, pasirodęs XVII a. viduryje, 
o į amžiaus pabaigą sudaręs jau esminį kai kurių kultūrinio 
darbo sričių bruožą. Tiesą sakant, pirmuosius smulkiosios 
tautosakos panaudojimo atvejus randame jau religiniuose 
XVI a. raštuose (pavyzdžiui, J. Bretkūno). Bet, kadangi 
neišaugo originali religinė lietuvių literatūra, kurioje tau
tosaka būtų galėjusi užimti kiek reikšmingesnę vietą, kaip, 
pavyzdžiui, matome Liuterio raštuose, o verstinėje, supran
tama, jos panaudojimo galimybės buvo labai ribotos, lie
tuvių religinėje raštijoje ir nesusidarė tautosakos panau
dojimo tradicijos.
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Nuo pat XVII a. vidurio iki XVIII a. pabaigos domėji
masis tautosaka, jos vertinimas ir panaudojimas susijęs su 
kalbiniais ir etnografiniais darbais, kova dėl lietuvių litera
tūrinės kalbos, jos ugdymo, turtinimo. Intensyvėjant darbui 
šiose srityse, aštrėjant kovai dėl lietuvių literatūrinės kalbos, 
vis daugiau domimasi tautosaka, ja remiamasi. Čia skirtini 
3 etapai: 1) XVII a. vidurio, 2) XVII a. pabaigos —XVIII a. 
pirmosios pusės ir 3) XVIII a. pabaigos.

XVII a. viduryje Prūsijoje prasidėjo gana intensyvus 
kalbinis darbas, kurio tiesioginė išdava buvo dvi lietuvių 
kalbos gramatikos: D. Kleino (1653) ir K. Sapūno-T. Šulco 
(1673), ir keletas žodynų, kurie nebuvo išspausdinti. 
Kalbinio darbo pagyvėjimas susijęs su pastangomis pakelti 
lietuvių raštiją, visai sumenkėjusią XVII a. pirmoje pusėje 
(nuo 1625 iki 1653 m. neišėjo nė viena lietuviška knyga 
Prūsijoje). Bijodama nustoti tokios svarbios ideologinio 
poveikio priemonės, kokia buvo religinė knyga, valdžia, 
įsigalėjus protestantizmui, vis mažiau dėmesio ir lėšų sky
rusi lietuviškai knygai, vėl ėmė rūpintis lietuviškų religinių 
raštų ruošimu. Trūkstant lietuvių kunigų, tai bent iš dalies 
turėjo atlikti vokiečiai. Kad jie galėtų greičiau lietuvių 
kalbos pramokti ir versti knygas, reikėjo žodyno ir gramati
kos, kurių, kaip svarbiausių pagalbinių priemonių, paruošimą 
pirmiausia ir skatino valdžia. Suprantama, valdžios pagei
davimai buvo minimalūs — ji tenorėjo elementarios gra
matikos ir žodyno — ir negalėjo turėti didesnės reikšmės. 
Daug svarbesnis veiksnys, skatinęs kalbinio darbo intensy
vėjimą ir literatūrinio gyvenimo pakilimą, buvo kova dėl 
lietuvių kalbos, literatūrinės kalbos. Toje kovoje dalyvavo 
kunigų dalis, arčiausiai susijusi su liaudimi. Prieš juos 
stojo reakciniai konservatyvūs sluoksniai, daugumas vokiečių 
kunigų, palaikiusių kolonizacinę-germanizacinę valdžios po
litiką, niekinusių lietuvių kalbą, nepripažinusių jai jokių 
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teisių, juo labiau literatūrinės kalbos teisių. Pagrindinį 
vaidmenį toje kovoje XVII a. viduryje suvaidino D. Kleinas. 
Jis gynė lietuvių kalbos savarankiškumą, jos, kaip literatū
rinės kalbos, teises, stergėsi ją norminti, ugdyti, pakelti 
religinių raštų kultūrą, pravesti giesmyno reformą, tobulinti 
eiliavimą. D. Kleino darbus ruošiant spaudai dalyvavo 
visas būrys geriausių lietuvių kalbos žinovų. Su 
Kleinu buvo susiję ir religinės literatūros ruošėjai, giesmių 
vertėjai, rašytojai. Taigi D. Kleinas buvo centrinis asmuo 
XVII a. viduryje. Jo išsimokslinimas, gabumai, atsidėjimas 
kalbiniam-literatūriniam darbui, taurus būdas, pažangūs 
siekimai ir atkakli kova dėl jų įgyvendinimo buvo kitiems 
patraukiantis pavyzdys ir darė didelę įtaką, kuri reiškėsi 
ilgą laiką ir po jo mirties (1666).

Ugdyti literatūrinę kalbą galima buvo remiantis geres
niais raštų pavyzdžiais ir gyvąja kalba. D. Kleino skati
nimas apvalyti ją nuo purvo, kuriuo taip ilgai buvo aptekusi, 
ir padaryti gražią rodo, kad jis daugiausia rėmėsi gyvąja 
kalba. Turint tai galvoje, suprantamas ir tautosakos panau
dojimas. Ji pateko į D. Kleino gramatiką ir kitus kalbinius 
darbus kaip gyvosios kalbos pavyzdys. D. Kleinas jos 
specialiai nerinko. Jeigu jis į savo gramatiką nebūtų įdėjęs 
sintaksės skyriaus, tikriausiai joje visai nebūtų tautosakos, 
kaip jos nėra 1737 m. išleistoje gramatikoje „Universitas 
linguarum Litvaniae“, nes tik žodžių derinimui pailiustruoti 
smulkiosios tautosakos pavyzdžiai geriausiai tiko. Visai 
panašų smulkiosios tautosakos panaudojimo atvejį matome 
ir K. Sapūno-T. Šulco gramatikoje1.

1 Apie D. Kleiną, K. Sapūną, T. Šulcą ir kitus kalbinių ir 
etnografinių veikalų autorius, panaudojusius tautosaką, žiūrėk 
platėliau 505—517 p.

Nors D. Kleino žodyno originalas ir K. Sapūno „No- 
menklatorius“ nėra išlikę, bet greičiausiai tautosakos juose 
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dir nebuvo. Juose, kaip rodo spėjamas D. Kleino žodyno 
nuorašas2, tenkintasi suradus vokiškiems žodžiams lietuviškų 
atitikmenų, o vartosenos pavyzdžių, frazeologijos dar ne
dėta. Tautosaka pirmuosiuose žodynuose pasirodė, kaip 
galima spręsti iš vadinamojo Krauzės žodyno, lyg nežymus 
priedas paskutiniame ar paskutiniuose puslapiuose. Kadangi 
liaudis labai mėgo priežodžius ir patarles, tai dvasininkai, 
nuolat juos girdėdami ir norėdami atsiminti, turėjo užsi
rašinėti.

8 Saugomas LTSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių 
skyriuje.

Tautosakai kelias į žodynus atsivėrė, tik plečiantis 
leksikografiniam darbui. Kai žodynai ėmė išaugti iš žodžių 
rinkinių su kitos kalbos atitikmenimis į plačios apimties 
frazeologinius žodynus, smulkioji tautosaka galėjo pasida
ryti jų sudedamąja dalimi. XVII a. leksikografai, būdami 
dvasininkai, turėjo prieš akis religinės literatūros reikalus. 
Svarbiausias jiems iškilęs uždavinys buvo visos biblijos 
žodyno sudarymas. Daug buvo kalbama apie naują biblijos 
vertimą arba senojo — J. Bretkūno vertimo redagavimą. 
Tam tikslui ir turėjo būti paruoštas stambus žodynas. 
Apie tokį žodyną svajojo T. Šulcas, tokio norėjo T. Lepneris, 
tokį rašė Fr. Pretorijus. Kaip spėjama, laimingai išlikęs 
didžiulis „Vokiečių-lietuvių kalbų žodynas“ (Clavis Ger
mani co-Lithvana) ir yra Fr. Pretorijaus žodynas, rašytas 
apie 1675 m. Nors jame dominuoja religinė frazeologija, 
bet autorius, rinkdamas sinonimus, klausosi gyvosios kalbos 
balso, duoda ir iš jos pavyzdžių — priežodžių ir mįslių. 
Jie sudaro dir nežymią žodyno frazeologijos dalį, bet užtat 
jo gale pridedamas ištisas jų rinkinėlis — apie 90. Šis 
žodynas — stambiausias D. Kleino mokyklos leksikogra
finis darbas. Jis rodo jau padidėjusį domėjimąsi smulkiąja 
tautosaka, jos rinkinėlių sudarinėjimą.
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Pažymėtinas reikšmingas šio laikotarpio kalbinių darbų 
bruožas — jų platesnis užmojis, nesiribojimas siaurais reli
giniais interesais. Pavyzdžiui, D. Kleino bendradarbis 
J. Hurtelijus (miręs 1666 m.), Ragainės kunigas, bandė 
įrodinėti tariamą lietuvių kalbos giminystę su hebrajų 
kalba ir savo žodyne dalį lietuviškų žodžių kildino iš 
hebrajų kalbos3. J. Partacijus, Laukiškių kunigas (miręs 
1646 m.), įrodinėjo lietuvių kalbos giminystę su graikų 
kalba ir daugiau kaip 400 lietuviškų žodžių buvęs iš jos 
išvedęs4.

8 Lepner Th. Der Preusche Littauer. Danzig, 1744, 105 p.
4 Ten pat, 106 p.

Taip pat pažymėtinas kalbinių darbų autorių domė
jimasis etnografiniais dalykais, senojo tikėjimo liekanomis, 
glaudus jų ryšys su etnografais. Sakysim, D. Kleino gra
matikoje pavyzdžių tarpe figūruoja Deive, Žemyne (61 p.), 
o K. Sapūno-T. Šulco gramatikoje — Kaukas, Gabvartas, 
Gdbjaujis (24 p.). D. Kleinas savo giesmyne (1666) įdeda 
Verdainės kunigo V. Martinijaus kreipimąsi į lietuvių 
liaudį, iš kurio matyti domėjimasis ne tik senąja mitologija, 
bet ir liaudies buitimi, papročiais, dainomis. Žymiausi šio 
laikotarpio etnografai— T. Lepneris ir M. Pretorijus — 
buvo artimai susiję su kalbininkais. T. Lepneris buvo 
vedęs vieno iš artimiausių D. Kleino bendradarbių — 
M. Švobos seserį, naudojos J. Hurtelijaus žodynu. Žinomi 
bičiuliški M. Pretorijaus santykiai su T. Šulcu. Savo lietu
viškame eilėraštyje, pridėtame prie K. Sapūno-T. Šulco 
gramatikos, M. Pretorijus pastarąjį vadina kūmu. Tie 
ryšiai stiprino kalbininkų įtaką etnografams ir etnografų 
kalbininkams.

Domėjimasis etnografiniais dalykais Prūsijoje prasidėjo 
gana seniai. Jo užuomazgų randame istoriniuose veikaluose, 
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kronikose. Jį sustiprino humanizmas ir reformacija. Refor
macijos skelbėjai susidūrė su daugybe senojo tikėjimo 
liekanų, kurios patraukė jų dėmesį ne tik kaip kuo greičiausiai 
išnaikintinas dalykas, bet ir kaip savotiška įdomybė, su kuria 
reikėjo supažindinti ir kitus. Nemažą pasisekimą XVI a. 
turėjo knygelė apie sūduvius — jų dievus, aukojimo cere
monijas, pagoniškus papročius, taip pat J. Małecki o „Laiškas 
apie senųjų prūsų aukojimą ir stabmeldystę". Istorikai 
naudodavo medžiagą iš gyvo šaltinio, liaudies papročių. 
Tokiu keliu ėjo ir J. Bretkūnas savo istoriniame veikale. 
XVII a. pradžioje (1621) pasirodė E. Vagnerio „Lietuvių 
gyvenimas ir papročiai Prūsijoje", kur dabartis buvo jau 
tiesioginio dėmesio objektas.

XVII a. viduryje ir antroje pusėje ryšium su kalbinio 
darbo intensyvėjimu ir pastangomis pakelti religinę literatūrą, 
žymiai padidėja domėjimasis etnografiniais dalykais, liaudies 
buitimi, papročiais, o tuo pačiu ir tautosaka. Smulkioji 
tautosaka imama naudoti kaip priemonė nacionalinėms 
liaudies savybėms apibūdinti.

Pirmasis plačiau aprašė lietuvių gyvenimą, buitį ir 
papročius T. Lepneris „Prūsų lietuvyje" (1690). Steng
damasis duoti išbaigtą lietuvio paveikslą, ryškiau apibū
dinti jo dvasines savybes, sąmojingumą ir išmintį, T. Lep
neris įdeda smulkiosios tautosakos — priežodžių ir mįslių. 
Tautosaką etnografinei lietuvių charakteristikai panaudoja 
ir J. A. Brandas („Kelionė..." 1674). Nemokėdamas lie
tuvių kalbos ir, palyginti, trumpą laiką Lietuvoje tebuvęs, 
pats J. A. Brandas jokiu būdu negalėjo jos užrašyti. Ji 
pateko į jo kelionės aprašymą greičiausiai iš kurio kunigo 
rankų. Tai rodo, kad domėjimasis tautosaka XVII a. antroje 
pusėje nebuvo retas reiškinys.

Didžiai reikšminga etnografinės medžiagos rinkimo 
istorijoje buvo M. Pretorijaus, J. Bretkūno vaikaičio, veikla.
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Savo senelio pavyzdžiu jis iš pat jaunystės su užsidegimu 
rinko istorinę etnografinę medžiagą. Jį daugiausia domino 
senojo tikėjimo liekanos, jų atgarsiai liaudies papročiuose, 
pasakojimuose. Savo darbu patraukė kitus, ir apie jį susidarė 
būrelis senybių mėgėjų ir tyrinėto jų. M. Pretorijus su meile 
žiūrėjo į liaudį, su užuojauta stebėjo jos vergišką gyvenimą, 
apgailestavo senųjų prūsų palikuonių — lietuvių likimą. 
Savo surinktą medžiagą jis sukaupė „Prūsijos įdomybėse" 
(Deliciae Prussicae). M. Pretorijus pirmasis ėmė ideali
zuoti lietuvių kalbą, keldamas jos žodingumą, skambumą, 
grakštumą, lietuvių sąmojingumą. Jis pirmasis bandė at
skleisti smulkiojoje lietuvių tautosakoje slypinčią kūrybinę 
liaudies galią, grožio pajautimą, išmoningumą. Parodė kon
kretų priežodžių ryšį su gyvenimu, jų pritaikymą įvairiais 
atvejais, skirtingą prasmę.

Taigi XVII a. viduryje prasidėjęs domėjimasis tauto
saka tolydžio plėtėsi, stiprėjo. Smulkioji tautosaka XVII a. 
antroje pusėje jau įėjo į kalbinius ir etnografinius darbus. 
Etnografiniuose veikaluose jai skiriama viena iš pagrindinių 
vietų, bet kalbiniuose ji dar nepasidarė esminė naudojamos 
medžiagos dalis. Kitokį vaizdą matome XVII a. pabaigoje 
ir XVIII a. pirmoje pusėje.

XVII a. pabaigoje prasideda naujas etapas tautosakos 
rinkimo ir panaudojimo istorijoje. Šiuo metu žymiai padi
dėja domėjimasis tautosaka, ypač kalbos reikalui. Akstinas 
vis daugiau leistis į tautosaką buvo paaštrėjęs literatūrinės 
kalbos klausimas, stiprėjąs nepasitenkinimas nutolusia nuo 
gyvosios, užteršta svetimybėmis bažnytinių raštų kalba.

Tas nepasitenkinimas ryškiausiai pasireiškė pirmu kal
biniu ginču, įsiliepsnojusiu XVIII a. pradžioje. Ginčo 
mastą rodo tai, kad buvo išspausdintos bent trys poleminės 
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brošiūros—traktatai: viena M. Mėrlino, dvi jo priešininkų— 
Jokūbo Perkūno ir Jono Keimelio, o kitos leidžiamos per 
rankas6. Kadangi iš tų brošiūrų lig šiol tėra surasta viena — 
M. Mėrlino „Pirmasis lietuvių kalbos principas" (Princi
pium primarium in lingua Lithvanica)6, — o apie kitas 
tėra maža žinių, ne visi to ginčo klausimai yra paaiškėję.

6 Pisanski G. Ch. Commentatio historico-critica de Tribus 
linguis Regno Prussiae vernaculis. Regiomonti, 1767, 22—23 p.

8 Maž. Lietuvos bažnytinės kalbos reformos projektas 18 a. 
pradžioje. — „Archivum Philologicum“, 1937, VI kn., 74—83 p.

7 Ruhig Ph. Betrachtung der Litauischen Sprache... Koenigs- 
berg, 1745, 3 p.

8 Pisanski G. Ch. Commentatio historico-critica... 22 p.

Kadangi ginčas jau ėjo 1702 m.7, galima manyti, jog tiesio
ginis akstinas jam kilti greičiausiai buvo „Naujo testamento" 
pasirodymas 1701 m. Nors D. Kleino pastangos ugdyti 
literatūrinę kalbą, pakelti religinių raštų kultūrą ir turėjo 
teigiamą įtaką, bet toliau jo nurodytu keliu nebuvo pažengta, 
ir „Naujas testamentas" toli gražu nepatenkino pažanges
niųjų dvasininkų reikalavimų. Pagrindinis ginčo klausimas 
buvo, kaip kalbėti ir rašyti liaudžiai: ar paprasta, kasdieniška 
kalba, ar „išdailinta ir pataisyta"8 (mums dabar neaišku 
kaip). M. Mėrlinas reikalavo imti literatūrinės kalbos pa
grindu gyvąją liaudies kalbą, ypač tautosaką, pašalinti 
svetimybes. Jo priešininkų pozicija, — kaip jie suprato 
kalbos dailinimą ir taisymą. — nėra dar paaiškėjusi.

Nepervertinant šio ginčo reikšmės, kadangi jo dalyviai 
turėjo prieš akis religinės literatūros reikalus, vis dėlto 
pabrėžtinas jo progresyvus pobūdis. Jame atsispindėjo 
nepasitenkinimas ir protestas prieš primetamą liaudžiai 
žargoninę kalbą ir reikalavimas grynos, gražios literatūrinės 
kalbos. Ginčas iškėlė kalbos klausimus, padarė juos viešų 
ir privačių svarstymų, polemikos objektu. „Tada tai pra
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dėta iš tikrųjų ginčytis dėl lietuviškų žodžių ir nusakymo 
būdų, kadangi Tilžė, Ragainė, Įsrutis, Gumbinė ir beveik 
kiekviena vieta norėjo geriausiai lietuviškai kalbėti, mokėti 
ir kitiems nurodinėti", — rašė, apibūdindamas šį ginčą 
ir M. Mėrlino reikšmę, Įsruties kunigas J. F. Fokas 1716 m? 
Tiesioginė konkreti šio ginčo išdava buvo pirmoji lietuvių 
kalba pasaulinio turinio knyga — Ezopo pasakėčių vertimas 
(1706) ir P. Ruigio „Lietuvių kalbos tyrinėjimas". Ne be 
reikšmės jis buvo ir J. Brodovskiui, didžiausiam lietuvių 
XVIII a. leksikografui.

Ginčo dalyviai ir jų šalininkai sudarinėjo tautosakos, 
ypač smulkiosios, rinkinius. M. Mėrlinas (1641—1708), 
nuo 1670 m. dirbęs lietuviškoje srityje (Įsrutyje, Gumbinėje) 
ir kalbos išmokęs iš liaudies, kuri, jo pasakymu, buvusi jo 
žodynas ir gramatika, ragino rinkti liaudies dainas, priežo
džius, posakius, idiomatiką. Žadėjo pats išleisti, jei dar 
gyvensiąs, mažą rinkinėlį lietuvių kalbos idiomatinių posakių, 
kurių nėra gramatikoje ir kurių negalima išversti į vokiečių 
kalbą pažodžiui, neiškreipus lietuvių kalbos* 10. M. Mėrlinas 
mini ir savo priešininko Jokūbo Perkūno (1665—1711), 
Valterkiemio kunigo, priežodžių rinkinį, pabrėždamas jo 
vertingumą11. Rinko tautosaką ir Ezopo pasakėčių vertėjas 
J. Šulcas. Bet nė vienas tų rinkinių nebuvo išleistas.

•Ten pat, 23 p.
10 Archivum Philologicum, 1937, VI, 81—32 p.
11 Ten pat, 82 p.
11 Saugomas LTSR MA Centrines bibliotekos rankraščių 

skyriuje (sign. 1. LR—I).

Iš to laikotarpio yra išlikęs tik vienas nepilnas anonimi
nis smulkiosios tautosakos rinkinys12. Rankraštis (iš viso 
40 lapų) blogai išsilaikęs: be pradžios ir pabaigos, sudūlėjęs, 
aptrintas, suteptas, nutrupėjusiais kampais, ir todėl buvo 
konservuotas. Tai rinkinys priežodžių, patarlių, posakių 
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ir mįslių, surašytų alfabeto tvarka pagal pirmąjį žodį dviem 
skiltim, paliekant tarpus naujiems įrašyti. Jame trūksta — 
priežodžių A — D (pradžios), K—R, mįslių R — Ž.

Kada ir kieno rinkinys sudarytas, jokių tiesioginių žinių 
nėra. Dėl rankraščio parašymo laiko yra pareikšta tokia 
nuomonė: „Sprendžiant iš popieriaus filigrano ir iš lietuviš
kojo rašto braižo, spėjama, kad rankraščio data svyruoja 
tarp XVII amž. pabaigos ir XVIII amž. pirmojo ketvirčio/'13 
Kai kurių, kad ir netiesioginių, duomenų rinkinio sudarymo 
laikui nustatyti duoda pats rankraštis.

11 Abromavičius V. Restauruotas lietuviškosios raštijos pa
minklas. „Literatūra ir menas“, 1953, Nr. 6.

Išlikusioje rankraščio dalyje yra 573 įrašai, kurių keli 
kartojasi po du kartus. Jų tarpe yra keliolika biblinių sen
tencijų ir pasakymų (vienur nurodyta atitinkama biblijos 
vieta, kitur ne). Šie tekstai, aišku, yra imti iš leidinių, 
kuriuose jie buvo išversti. Jie iš naujo galėtų būti versti 
tik nesutinkant su senuoju vertimu. Bet tuo atveju būtų 
tai vienu ar kitu būdu pažymima, atsispindėtų. Palyginus 
rinkinio biblines sentencijas ir pasakymus su biblijos ir 
jos dalių leidimais lietuvių kalba, paaiškėja, kad rankraščio 
autorius nesinaudojo nei 1701, nei 1727 m. „Naujo testa
mento" leidimu, nei 1735 m. biblija. Jis nesinaudojo taip 
pat B. Vilento (1579) ir L. Zengštoko (1612) „EvangeUjomis 
bei epistolomis", J. Rėzos „Psalteriu" (1625), o ėmė šiuos 
tekstus iš D. Kleino „Lietuvių kalbos gramatikos" (1653) 
ir jo lietuvių kalbos vadovėlio (Compendium Litvanico- 
Germanicum... 1654). Kai kurie iš tų tekstų įvairiuose 
minėtuose leidiniuose skiriasi tik rašyba, bet ir tokiais atvejais 
aišku, kad jie imti iš D. Kleino, nes paprastai atitinka raidė 
raidę (pavyzdžiui, Giras Midis girą WaiSu atneQ Mat. 7, 
4b p., Compendium 107 p.; taip pat ištraukos iš 11-tos 11 * 
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ir 147-tos psalmės 29b p., Compendium 109, 108 p.). Tad 
išeitų, kad anoniminis rinkinys sudarytas po 1654 m. ir 
prieš 1701 metus. Įtikimiau būtų manyti, kad jis sudarytas 
XVII a. pabaigoje, nes jokių duomenų nėra, kad kas anks
čiau būtų stambesnį smulkiosios tautosakos rinkinį turėjęs. 
Tačiau drauge pabrėžtina, kad šie religiniai tekstai parašymo 
laiko nepadeda galutinai nustatyti, nes rinkinio sudarytojas 
galėjo būti didelis D. Kleino gerbėjas ir jo koreguotus 
religinių tekstų vertimus laikyti geriausiais.

Pažymėtina dar, kad rinkinys sudarinėtas per ilgesnį 
laiką. Didžioji jo dalis surašyta vienu metu — vienodu 
rašalu ir plunksna, matyt, perkeliant iš ankstesnio rinkinėlio, 
o paskui papildinėta. Papildymų yra rašyta ir žymiai vė
liau — kita ranka. Visi tekstai, imti iš D. Kleino gramatikos 
ir vadovėlio, įtraukti ne pačiu pirmuoju įrašymu, bet vėlė
liau tamsėlesniu rašalu ir kiek ryškėlesne rašysena. Taigi 
įrašymo atžvilgiu jie nėra seniausi. Iš D. Kleino paimti ne 
tik religiniai tekstai, bet ir kai kurie labai paprasti pasakymai, 
pavyzdžiui: lem pabėgus (8a p., Compendium 110 p.), 
Wandenimi pamrs (28a p., Compendium 109 p.), Wadinte 
wadinnau (27a p., Compendium 110 p.). Panašių yra ir 
rinkinio sudarytojo paties užrašytų, nesančių D. Kleino 
gramatikoje ir vadovėlyje, pavyzdžiui: Serga ledromis (17b p.), 
Stogą Sudailyt' (18b p.j, Sįunnes Soloja (22a p.). Jie ro
dytų, kad rinkinio sudarytojui rūpėjo ne tik smulkioji 
tautosaka, bet ir paprasta frazeologija, gal būt, kaip medžiaga 
žodynui. Todėl galima būtų spėti, kad čia yra minėtasis 
Jokūbo Perkūno, kuris rašė ir žodyną, priežodžių rinkinys. 
Bet šiam spėjimui tvirčiau pagrįsti tiūksta duomenų.

Kai kas linkęs manyti, kad šis rinkinys sudarytas J. Bro- 
dovskio14, kuris jį sunaudojo savo žodynui. Bet šią galimybę, 

14 „Pergalė“, 1955, Nr. 7, 100 p.
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atrodo, bus tikslingiau aptarti, susipažinus su duomenimis 
apie J. Brodovskį ir jo žodynu, kuriame išliko didžiausias 
smulkiosios tautosakos rinkinys XVIII amžiuje.

Apie Jokūbą Brodovskį tėra labai maža žinių. Vienas 
svarbiausių šaltinių jo biografijai yra įrašas Karaliaučiaus 
universiteto matrikulų knygose 1710 m. balandžio mėn. 
24 d. (Nr. 51): „Brodowski Jac., Gołdap. Pruss., iur., 
gratis“ (Brodovskis Jokūbas, iš Galdapės, prūsas, prisiekė, 
nemokamai)15. Iš jo paaiškėja, kad J. Brodovskis buvo kilęs 
iš Galdapės (Geldupės)16 miesto ar jo apylinkių, kad tada 
turėjo ne mažiau kaip 15 metų (jaunesniems nebuvo leidžiama 
prisiekti), vadinasi, buvo gimęs prieš 1695 metus, ir kad 
buvo visai neturtingas, nes priešingu atveju nebūtų jo 
priėmę be imatrikuliacijos mokesčio. Nuo mokesčio kartais 
įsimatrikuliuojantieji būdavo atleidžiami ir dėl tėvų nuo
pelnų, bet apie tai paprastai būdavo pažymima. Matrikulų 
knygose yra dar vienas reikšmingas įrašas prie J. Bro- 
dovskio ir drauge su juo imatrikuliuotųjų (NN 51 — 57): „ex 
schola Palaeopolitana“ (iš Senamiesčio17 mokyklos). Taigi 
J. Brodovskis stojo Karaliaučiaus universitetan, baigęs Se
namiesčio mokyklą, vieną iš trijų lotyniškųjų Karaliaučiaus 
gimnazijų, ruošiančių universitetan.

15 Erler G. Dįe Matrikel der Albertus-Universität zu Kö
nigsberg i. Pr. Leipzig, 1911/12, II, 264 p.

16 J. Brodovskio žodyne rašoma Galdape (593 p.).
17 Senamiestis — Altstadt (graikiškai Palaeopolis) — vienas 

iš trijų Karaliaučiaus miestų.
18 Erler G. Die Matrikel... II, 358 p.

Matrikuluose J. Brodovskis pavadintas prūsu. Bet apie 
jo tautybę tai nieko aiškaus nepasako: prūsu buvo vadina
mas kiekvienas, kilęs iš Prūsijos. Pavyzdžiui, ir Kristijonas 
Donelaitis imatrikuliuojant pavadintas prūsu (Boruss.)18. 
Nėra jokių duomenų, kad jis būtų nelietuvis. Galdapė, 

9 Tautosaka XVII-XVIII a.



ypač jos apylinkės, XVII ir XVIII amžiuje buvo dar lietuvių 
gyvenamos, bet jau mišriai. Iki XVIII a. pabaigos pamaldos 
joje buvo laikomos lietuvių, vokiečių ir lenkų kalbomis19. 
Maro metu 1709—1710 m. miestas labai ištuštėjo20. 1732 m. 
į jį buvo atkelta 117 zalcburgiečių. Tada jame buvo 1484 
gyventojai. J. Brodovskis buvo valstietis ar miestietis, bet 
ne kunigo ar mokytojo (precentoriaus) sūnus.

19 Schroeder Beschreibung der Stadt Gołdap. — „Preussisches 
Archiv“, 1791, 97, 98 p.

20 Schroeder Chronik der Stadt Goldapp. — „Preussische Pro- 
vinzial-Blaetter“, 1832, VII, 438 p.

21 Ostermeyer G. Gedanken von den alten Bewohnern des 
Landes Preussen... Koenigsberg und Leipzig, 1780, XXXVI p.

22 Nesselmann G. H. F. Wörterbuch der Littauischen Sprache. 
Königsberg, 1851, VI p.

J. Brodovskiui mokantis Senamiesčio mokykloje, ėjo 
kalbinis ginčas, buvo leidžiamos poleminės brošiūros, išėjo 
pirmoji pasaulinė lietuvių kalba knyga. Tai greičiausiai 
ir paskatino jį giliau susidomėti lietuvių kalba, tautosaka, 
atsidėti vėliau kalbiniam darbui. Dėl maro epidemijos vien 
1709 m. išmirė Karaliaučiuje 18 000 gyventojų ir susidarė 
nepalankios sąlygos studijoms. Gal tai neigiamai atsiliepė ir 
J. Brodovskio išsimokslinimui, kurį G. Ostermejeris vadina 
vidutinišku21. Atrodo, kad jis studijavo iki 1713 m., nes 
nuo tada iki mirties (1744) buvo Trempuose precentorium — 
mokytoju22.

Trempai — bažnytkaimis buvusiame Darkiemio apskri
tyje. Parapija labai nukentėjo maro epidemijos metu — 
išmirė daugiau kaip pusė gyventojų. Bet ji ir XVIII a. 
pabaigoje dar buvo lietuviška. Bažnytkaimyje buvo tolimos 
praeities paminklų. Bažnyčia stovėjo ant kalnelio, kur 
kadaise buvo senovinis kapinynas. Kasant bokštui pamatus 
XVII a. pabaigoje, buvo rastos kelios urnos ir žalvarinis 
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vainikas23, kuris vėliau saugotas bažnyčioje. Būdinga, kad 
Trempų parapijoje apie pusę gyventojų buvo ne bau
džiauninkai, bet laisvi, ir kad kai kuriuose dvaruose visai 
jų nebebuvo, o naudotasi samdomuoju darbu24.

23 Ostermeyer [G]. Historische Nachrichten vom Trempen- 
schen Kirchspiel. — „Preussisches Archiv“, 1793, II, 521 p.

24 Ten pat, 523 — 524 p. Ir toliau žinios apie Trempus imtos 
iš to paties G. Ostermejerio straipsnio.

Trempų kunigų tarpe buvo Baltramiejus Vilentas, 
rašytojo Baltramiejaus Vilento, Mažvydo bendradarbio, 
sūnus, Jonas Partacijus, tyrinėjęs lietuvių kalbos giminystę 
su graikų kalba. Tai irgi galėjo turėti tam tikro poveikio 
J. Brodovskiui.

J. Brodovskiui teko 15 metų gyventi ir dirbti prie kle
bono O. F. Fidlerio, tilžėno, studijavusio Karaliaučiuje. 
Klebonas išplėtė ūkį, išnaudodamas situaciją po maro: arė 
ne tik bažnyčiai priklausančią žemę, bet ir tuščias bažnyt
kaimio ir gretimų kaimų (kai kurie jų buvo ištisai išmirę) 
žemes, šienavo pievas, augino ir penėjo gyvulius, varė 
degtinę. Taip atsidėjęs ūkiui, jis mažiau laiko skirdavo 
savo, kaip dvasininko, pareigoms ir net krikšto knygose 
palikdavo daug tuščių vietų, atidėdamas gimusiųjų įrašymą 
vėlesniam laikui, o paskui užmiršdamas. Reikia manyti, kad 
jis ir J. Brodovskiui užkraudavo daugiau pareigų, ypač 
nepelningų. Po O. F. Fidlerio mirties (1729) vienerius me
tus Trempuose nebuvo kunigo, ir, suprantama, J. Brodovs
kiui teko daugiau įvairių pareigų atlikinėti. Antrasis jo 
klebonas buvo J. S. Hasenšteinas, o trečiasis G. L. Miu- 
ienkampfas (nuo 1736 m.), studijavęs Halėje, mokęsis ten 
lietuvių kalbos ir susidraugavęs su V. Haku, lietuvių kalbos 
docentu.
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J. Brodovskis Trempuose, būdamas precentorium — 
vaikų mokytoju mokykloje prie bažnyčios, turėjo neblogą 
butą su ūkiniais trobesiais, 4 margus (apie 1 ha) žemės ir 
gaudavo 112 florenų (klebonas gaudavo 200 fl.) pinigais, 
trupučiuką iš bažnyčioje surenkamų pinigų, pusę klebono 
kalėdos dydžio, dar kiek javų ir šieno. Be to, gaudavo dar 
kiek už pasitaikančias sutuoktuves, palaidojimus, krikšto ir 
konfirmacijos ceremonijas.

Visą laisvą nuo tiesioginių pareigų laiką J. Brodovskis, 
gyvendamas Trempuose, skyrė lietuvių kalbai, kurią jis 
labai mylėjo, kaip liudija G. Ostermejeris, buvęs po jo 
mirties precentorium, o paskui kunigu Trempuose25. „Jis 
anksti pradėjo sudarinėti šios (— lietuvių —) kalbos žodyną 
ir dirbo prie jo apie trisdešimt metų. Kadangi lietuviai, 
su kuriais jis nuolat bendravo, be jo paties kalbos mokėjimo, 
buvo vieninteliai jo mokytojai, tai jis visuomet turėdavo 
su savim rašomąją lentelę, kad, išgirdęs ką nors sau nežinoma, 
tuojau galėtų užsirašyti ir paskui namuose įtraukti“26. G. Os
termejeris pabrėžia jo nepailstamą uolumą ir pasiaukojamą 
atsidėjimą šiam darbui. Nesigailėdamas vargo, jis kartais 
dėl vieno žodžio ar posakio keliaudavo kelias mylias.

25 Ostermeyer G. Gedanken von den alten Bewohnern des 
Landes Preussen... 1780, XXXVI p.

26 Ten pat.
27 Schleicher [A.] Lituanica. — „Sitzungsberichte der 

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-his
torische Classe. Wien, 1853, XI, 87 p.

Tokio įtempto darbo rezultatas buvo stambus dviejų 
dalių žodynas: lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų. 
Spėjama, kad pirma buvo parašyta vokiškai lietuviškoji jo 
dalis27, laimingai išlikusi, nors ir neištisa, ligi mūsų dienų 
ir dabar saugoma Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos 
rankraščių skyriuje (signat. 15. LR — IV). Jos yra išlikęs 
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titulinis puslapis, bet trūksta pirmųjų 38 autoriaus numera
cijos puslapių — pratarmės ir A raidės dalies (prasideda 
žodžiu Abtilgen die Gesetze...) ir pabaigos (baigiasi 1050 pus
lapiu, žodžiu Scharwercker Baudžiauninkas, ke. Baudįia- 
wiükis Antrininkas). Kaip matyti iš G. H. F. Neselmano 
apgailestavimo28, jų trūksta jau seniai. Anų laikų papročiu, 
žodynas turi ilgoką antraštę, trumpai nusakančią jo pobūdį 
ir paskirtį:

28 Nesselmann G. H. F. Wörterbuch der Littauischen Sprache. 
Königsberg, 1851, VI p.

29 Schleicher [A.J Lituanica. — „Sitzungsberichte...“ 1853, 
XI, 86 p.

Vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodynas, ku
riame yra tiek biblijos Senojo ir Naujojo testamento 
žodžiai, tiek namų apyvokos žodžiai, taip pat daugiau 
kaip du tūkstančiai lietuviškų priežodžių ir daugiau kaip 
šimtas mįslių ir kuris tuo būdu yra jei ne visiškai pilnas, 
tai bent gana išsamus. Visa tai vien dievo garbei ir lietuvių 
kalbos mylėtojų labui dideliu vargu ir atsidėjimu sulasė

Jokūbas Brodovskis, Trempų precentorius.

Antroji žodyno dalis (lietuviškai vokiškoji) neišliko. Ji buvo 
žymiai mažesnė už pirmąją — iš viso 461 puslapio, — bet 
neabejotinai didesnė už spausdintų XVIII a. žodynų 
(V. Hako, P. Ruigio, K. G. Milkaus) lietuviškai vokiškąsias 
dalis. Antrosios dalies antraštė panaši, kaip ir pirmosios, 
tik joje dar buvo pažymėta, kad žodynas skiriamas norin
tiems lietuvių kalbos pramokti, ir paminėtos nemažos 
autoriaus išlaidos jį ruošiant29.

Tiek išlikusioji, tiek neišlikusioji žodyno dalis buvo 
nebe pirmoji jo redakcija, nors ir joje yra dar gana daug 
papildymų. J. Brodovskis čia gausiai panaudojo 1735 m. 
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biblijos leidimą lietuvių kalba, tur būt, turėdamas po ranka 
biblijos vertimo į vokiečių kalbą konkordancus kaip pagal
binę priemonę, nes kitaip, atrodo, jam būtų buvę stačiai 
neįmanoma sužymėti, kaip kuris vokiškas žodis įvairiose 
biblijos vietose lietuviškai išverstas. Todėl reiktų manyti, 
kad išlikusioji žodyno dalis (vokiškai lietuviška) yra rašyta 
apie 1740 m. Antroji dalis (lietuviškai vokiška), kaip spėja 
A. Šleicheris, buvo rašyta vėliau už pirmąją, ne taip rūpes
tingai, turėjo daugiau papildymų, priežodžiai ir mįslės 
joje buvę cituojami labai dažnai tik pagal pirmuosius žo
džius30. J. Brodovskis norėjo toliau savo darbą tobulinti. 
Jis buvo pradėjęs vokiškai lietuviškąją dalį iš naujo 
švariai perrašinėti, bet mirtis sutrukdė jam tai iki galo 
atlikti31. Ta paskutinė nebaigta redakcija nėra išlikusi, 
niekas, be G. Ostermejerio, jos daugiau net nepaminėjo.

30 Ten pat, 86 — 87 p.
31 Ostermeyer G. Gedanken von den alten Bewohnern des 

Landes Preussen... 1780, XXXVI p.

Savo žodynu J. Brodovskis baigia senąją leksikografiją 
ir padeda pagrindus naujajai. Su senaisiais žodynininkais 
jį sieja pirmenybės suteikimas biblinei leksikai ir frazeolo
gijai. Išsamiai panaudodamas 1735 m. biblijos vertimą, 
jis tęsia senąją leksikografiją ir ją baigia. Bet biblija J. Bro
dovskis anaiptol neapsiribojo. Savo žodyną jis skyrė lietuvių 
kalbos mylėtojams, norėjo, kad jis būtų pilnas, išsamus, 
apimtų liaudies gyvenimą ir buitį. Dėl to jis su tokiu atsi
dėjimu ir rinko medžiagą iš gyvojo šaltinio — liaudies 
kalbos. Tuo savo domėjimusi gyvąja šnekamąja kalba 
ir gausiu jos panaudojimu J. Brodovskis ir yra naujos 
leksikografijos pradininkas. Itin reikšmingas jo vaidmuo 
ir tautosakos panaudojimo atžvilgiu.

J. Brodovskis pirmasis tiek gausiai panaudojo smulkiąją 
tautosaką kaip geriausią frazeologinę medžiagą. Pažymė
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damas žodyne panaudotą jos kiekį antraštėje, tuo pačiu 
pabrėžė savo skirtą jai dėmesį, laikė gausų jos panaudo
jimą viena iš pagrindinių savo žodyno vertybių. J. Brodovskį 
turime pagrindo laikyti vienu iš pirmųjų tikrųjų tautosakos 
rinkėjų ir mėgėjų. Jis užrašinėjo smulkiąją tautosaką visą, 
kurią girdėjo, neatrinko „geros“. Panaudojo, atrodo, visą, 
kurią turėjo. Bet pažymėtina, kad išlikusioje žodyno dalyje 
jos yra žymiai mažiau, negu pažymėta antraštėje. Atrodo, 
kad jos mažiau tebuvo ir visame žodyne.

Kyla klausimas, ar J. Brodovskis pats surinko visą 
panaudotą žodyne medžiagą, ar jis naudojosi ir kitų darbais. 
G. Ostermejeris, kalbėdamas apie mitologinių vardų J. Bro- 
dovskio žodyne autentiškumą, pabrėžė, kad jis viską yra 
užrašęs, kaip girdėjo, nežiūrėdamas į jokį senesnį rašytoją, 
kurių jam visiškai trūkę32. Tačiau V. Manhardtas yra pa
reiškęs pagrįstą nuomonę, kad tie mitologiniai vardai imti 
iš M. Pretorijaus ankstesnės „Prūsijos įdomybių“ redak
cijos33. G. Ostermejeris taip pat tvirtina, kad J. Brodovskis 
neturėjęs ryšių su Pil. Ruigiu, kad jie nežinoję vienas apie 
kito darbą (žodyną). Tai, atrodo, teisinga. Bet J. Bro
dovskis yra naudojęs kai kuriuos senesnius žodynus, pavyz
džiui, XVII a. „Vokiečių-lietuvių kalbų žodyną“ (Clavis 
Germanico-Lithvana). Tuo lengva įsitikinti, palyginus žo
džio Heller aiškinimą abiejuose žodynuose (J. Brodovskio 
660-661 p., CGL I 889). Dalį šio aiškinimo J. Brodovskis 
ištisai nurašė, dalį parafrazavo, atitinkamai pakeisdamas 
senesnius cituojamus leidinius („Evangelijas bei epistolas“) 
naujais („Nauju testamentu“). Tačiau pažymėtina, kad 
J. Brodovskis šiuo žodynu naudojosi tik kaip pagalbine 

82 Ostermeyer G. Gedanken von den alten Bewohnern des 
Landes Preussen... 1780, XI p.

33 Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936, 
610-611 p.
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priemone. Jeigu kai kurių žodžių aiškinimas ir frazeologiniai 
pavyzdžiai yra panašūs ar net labai artimi, tai daugelio 
visai skirtingi. G. H. F. Neselmanas teigia, kad J. Brodovskis 
lietuviškai vokiškajai savo žodyno daliai naudojęs V. Hako 
žodyną34 35. Tai visai galimas dalykas. Atrodo, kad jis naudojo 
ir D. Kleino gramatiką, gal ir K. Širvydo žodyną.

34 Nesselmann G. H. F. Wörterbuch der Littauischen Spra
che. Königsberg, 1851, VI p.

35 Ši mįslių pasaka kaip tik ir yra įdėta rinkinyje pačioje
priežodžių pabaigoje, prieš mįsles (32b —33a p.). Žr. BM VIII.

Kaip jau minėta, J. Brodovskis panaudojo savo žodynui 
ir anoniminį priežodžių ir mįslių rinkinį. Kadangi jo pa
naudojimas gali padėti nušviesti klausimą, ar J. Brodovskis 
buvo rinkinio sudarytojas, ties juo sustotina kiek plačiau.

Rinkinio tekstus J. Brodovskis dažniausiai įdeda į žodyną 
be jokių pakeitimų ar tik nežymiai keisdamas rašybą. Tai 
rodytų, kad rinkinys jam buvo labai patikimas šaltinis. 
Vienoje vietoje (304 p.), sutrauktai paminėjęs mįslių pasakos 
pradžią („Jaunas lietuvis vaikinas, kuris nori vesti") ir 
jos ištisai neįtraukdamas, jis tiesiog nurodo į rinkinį: „Vide 
hievon in Proverbiis ganz zu letzt" (žiūrėk apie tai Priežo
džiuose pačioje pabaigoje)36. Iš to galima spręsti, kad rin
kinys buvo jo nuosavybė — vienas iš pagrindinių šaltinių 
žodynui.

Bet ne visuomet atitinkami rinkinio ir žodyno tekstai 
yra tapatūs, pasitaiko ir žymesnių skirtumų. Kai kurie 
priežodžiai rinkinyje yra be paaiškinimo, o žodyne su 
paaiškinimu. Pavyzdžiui, rinkinyje yra priežodis Skiliais 
bata Trakais nuga (21a p.). Žodyne pradžioje buvo irgi 
taip pat parašyta, bet vėliau sukeista žodžių tvarka, pridėti 
dar du žodžiai wad^ios tawe ir vokiškas paaiškinimas. Žo
dyne ištaisomos rinkinio klaidos, pavyzdžiui, ant Lietuos 
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Gaivia (33b p.) = ant Liemens Gaivia (908 p.)« Pasitaiko 
atvejų, kai žodyne pridedamas kaip paaiškinimas antras 
žodis — sinonimas ar gretiminė lytis, kurios nebuvo 
rinkinyje, pavyzdžiui: ...S%u Kepeni pagaus (8b p.) = Sjū 
Kepeni (Kepini) pagaus (424 p.). Vienu atveju pakeista 
ir priežodžio forma: rinkinyje — Gul Wilkas dįufta, teka 
Wilkas tunka (7a p.), žodyne — Gul Wilkas d^iuita Wilkas, 
teka Wilkas, tunka Wilkas (213 p.). Tačiau, apskritai imant, 
tie visi pakeitimai yra nežymūs. Jais remiantis negalima 
daryti išvados, kad J. Brodovskis nebuvo rinkinio sudary
tojas. Jie tik rodo kruopštų, sąžiningą žodyno autoriaus 
darbą, pastangas išaiškinti neaiškius dalykus, patikslinti 
netikslumus ir greičiau kalbėtų už tai, kad jis ir yra rin
kinio sudarytojas.

Nors ir negalima nustatyti, kiek smulkiosios tautosakos 
J. Brodovskis paėmė iš kitur, nes ne visas priežodžių ir 
mįslių rinkinys yra išlikęs, vis dėlto galima teigti, kad 
žodyno autorius tuo rinkiniu nesiribojo. Norint tuo įsiti
kinti, užtenka palyginti rinkinio tautosaką, prasidedančią, 
pavyzdžiui, raide E, kuri visa yra išlikusi, su žodyno tauto
saka, prasidedančia raide E. Rinkinyje nėra priežodžių 
apie edelmoną, apie dvaro gyvenimą (iš D). Iš to būtų 
galima daryti išvadą, kad aštriausi socialiniu atžvilgiu prie
žodžiai J. Brodovskio imti iš kitur, juo labiau, kad šitie 
priežodžiai žodyne įrašyti ne papildymuose paraštėje, bet 
pačiame tekste. Vadinasi, juos autorius turėjo prieš rašy
damas žodyną. Galima todėl teigti, kad J. Brodovskis yra 
turėjęs dar ir kitą smulkiosios tautosakos rinkinį.

Taigi klausimas, kas yra anoniminio priežodžių 
ir mįslių rinkinio sudarytojas, kol kas lieka neišspręstas. 
Rašyba čia nieko aiškaus nepasako. Ji iš esmės nesiskiria — 
tiek rinkinyje, tiek žodyne yra nenusistovėjusi, bet panaši. 
Rašysena taip pat nieko aiškaus nepasako. Ji yra panaši,
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bet neatrodo visai tokia pat. Visus skirtumus būtų galima 
bandyti ir taip aiškinti, kad tarp rinkinio sudarymo ir žo
dyno išlikusios redakcijos parašymo yra praėję nemaža 
laiko (gal koks 20 metų). Bet tai klausimo, kada sudarytas 
rinkinys ir kas jo sudarytojas, neišsprendžia. Jis laukia spe
cialaus tyrinėjimo. Jeigu būtų išlikusi ir kita J. Brcdovskio 
žodyno paruošiamoji medžiaga, kurios turėjo būti labai 
daug, šį klausimą būtų žymiai lengviau išaiškinti.

J. Brodovskis turėjo plačių užsimojimų. Jis nesitenkino 
paprasto frazeologinio dvikalbio žodyno rėmais, o norėjo 
apimti visa, kas, jo nuomone, buvo svarbiausia. Jo galvoje, 
atrodo, būta enciklopedinio žodyno idėjos, bet labai dar 
neaiškios, miglotos. Labai stipriai veikiamas mokykloje — 
gimnazijoje ir universitete — įdiegtos religinės pasaulėžiūros, 
įpratintas į viską žiūrėti pro biblinius akinius, J. Brodovskis 
ir savo žodyne pirmą vietą buvo linkęs skirti biblijai. Todėl 
jis įtraukė į savo žodyną ir biblinius asmenvardžius, ir 
vietovardžius, kurie, lietuvių kalba taip pat skambėdami, 
kaip ir kitose kalbose, čia yra visai nereikalingas balastas.

Bet J. Brodovskio pasaulėžiūra nebuvo jau nuosekli 
vientisa religinė pasaulėžiūra. Joje aiškiai apčiuopiami 
prieštaravimai ir svyravimai. Jie kilo todėl, kad J. Brodovskį 
stipriai veikė nuolatinis ryšys su liaudimi. Bendraudamas 
su liaudimi, ją mylėdamas, jis norėjo surinkti visą jos 
leksiką, apimti visą gyvenimą, įvairias sritis. Dėl to jis 
įtraukia į žodyną lietuviškus asmenvardžius ir vietovar
džius, pažymėdamas nuotolį nuo stambesnių centrų. Dėl 
to jis duoda enciklopcdiškai ištisas kai kurių sričių nomen
klatūras, pavyzdžiui, amatininkų vardus (631—633 p.), 
žuvų vardus (473—474 p.), vištų vardus (664 p.), arklių 
vardus (pagal gerumą, greitį, plaukų spalvą, iš viso kelias
dešimt 972 p.). Žodyne jis pasireiškia ir kaip etnografas: 
Duoda senųjų lietuvių dievų sąrašą (597—598 p.), traktuo
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damas juos pagal romėniškąją interpretaciją, aprašo kai 
kuriuos papročius, ypač susijusius su senuoju pagoniškuoju 
tikėjimu. Būdinga, kad J. Brodovskis pateikia visa tai kaip 
faktą, objektyviai, nepridedamas savo vertinimo. Kitokį 
jį matome, paėmę, pavyzdžiui, žodį Commediant Žaidėjas. 
Čia J. Brodovskis nesusilaiko neparodęs savo pasipiktinimo, 
pasmerkimo ir pavadina aktorių velnio tarnu, tuo primin
damas maldingąjį Donelaičio „Metų“ Seimą (plg. „Rudenio 
gėrybių“ 336 eilutę).

Dėdamas į žodyną autentišką, iš liaudies lūpų užrašytą 
tautosaką, J. Brodovskis jautė jos priešiškumą viešpataujan
čioms klasėms, feodalinei ideologijai ir biblinei frazeologijai. 
Pavyzdžiui, liaudis, ilgus amžius kentusi feodalų priespaudą, 
savivalę, besaikį išnaudojimą, savo neapykantą ir panieką 
jiems reiškė priežodžiu

Edelmons, o šuo (velnias) — viena miera.
Norėdamas sušvelninti priežodį, o gal ir tikėdamas, kad yra 
gerų ponų-edelmonų, J. Brodovskis įterpė skliausteliuose 
pastabą (po žodžio Edelmons)*.  žinoma, piktas. Taip jis 
bandė išlyginti į akis krintantį prieštaravimą. Bet tokių jo 
pastabų yra labai maža, ir dažniausiai liaudies balsas žodyno 
tautosakoje skamba niekaip nešvelninamas.

J. Brodovskio vidiniai svyravimai ir prieštaravimai pasi
reiškia ir kitaip. Linkęs pirmąją vietą skirti biblijai, žodyne 
jis kone prie kiekvieno žodžio sužymi atitinkamas jos vietas 
(kur kalbamasis žodis yra), įdeda nemaža ir ištisų pasakymų 
ir tik paskui duoda pavyzdžius iš gyvosios kalbos ir tauto
sakos. Bet taip elgiasi ne visuomet. Kartais pradeda kaip 
tik nuo gyvosios kalbos ir tautosakos. Dažnai iš biblijos 
ima tik truputį pavyzdžių, o iš gyvosios kalbos ir ypač 
smulkiosios tautosakos duoda jų ištisas serijas, net nutol
damas nuo aiškinamojo žodžio, taip kad tautosakinė medžiaga 
užgožia biblinę. Apskritai imant, jis smulkiajai tautosakai 
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niekur vietos neapribojo, davė visą, kurią turėjo. Tai rodo 
ne tik ypatingą tautosakos vertinimą, bet ir vykstantį persi
laužimą, posūkį jos link. Tik neaišku, kodėl J. Brodovskis 
apsiribojo smulkiąja tautosaka ir nesidomėjo liaudies dai
nomis. Tiesa, įdėjo į žodyną ir jų nuotrupų, bet labai 
nedaug.

Greta J. Brodovskio savo kalbiniais darbais XVIII a. 
pirmoje pusėje svariau pasireiškė ir Pil. Ruigys. Nors jo 
darbai pasirodė tik XVIII a. viduryje, bet jie glaudžiai 
susiję su XVIII a. pradžios kalbiniu ginču, iš jo išaugę.

Pil. Ruigys vienas iš pirmųjų, kad ir nedrąsiai, įvertino 
tautosaką estetiniu atžvilgiu ir ją panaudojo gražiausioms 
kalbos savybėms pailiustruoti, pabrėždamas lietuvių kūry
binius sugebėjimus, išradingumą, sąmojingumą. Jis pateikė 
tautosakos pavyzdžių (dainų, mįslių, priežodžių) „Lietuvių 
kalbos tyrinėjime" (1745), o „Lietuvių-vokiečių ir vokiečių- 
lietuvių kalbų žodyne" (1747) smulkiąją tautosaką panau
dojo kaip frazeologinius pavyzdžius. Tai buvo pirmasis 
spausdintas žodynas su tautosakine medžiaga.

Pil. Ruigio veikalai ir užbaigia antrąjį etapą smulkiosios 
lietuvių tautosakos rinkimo ir panaudojimo istorijoje. 
J. Brodovskio ir Pil. Ruigio dėka smulkioji tautosaka pasi
darė esminė kalbinių veikalų medžiagos dalis ir vėliau jos 
panaudojimas buvo jau būtinas.

★

Trečiasis etapas smulkiosios lietuvių tautosakos rinkimo 
ir panaudojimo istorijoje prasideda į XVIII a. pabaigą ir 
nusitęsia toli į XIX amžių. Akstinas labiau susidomėti 
tautosaka, kaip ir XVIII a. pradžioje, buvo vėl paaštrėjęs 
literatūrinės kalbos klausimas, kova dėl giesmyno reformos, 
pasireiškusi ilga literatūrine polemika. XVIII a. pabaiga, 
tiesą sakant, nieko reikšmingesnio nedavė: niekas, kiek 
žinoma, tada nesudarė naujų stambesnių rinkinių, — 
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buvo tenkinamasi jau esamais. Bet didėjantį tautosakos 
vertinimą šiuo laikotarpiu rodo kūrybinis jos panaudojimas, 
įvedimas į grožinę literatūrą. Pradininkas čia buvo K. Do
nelaitis, savo kūryba arčiausiai susijęs su liaudimi, 
jos dvasine kultūra ir jai atstovavęs. K. Donelaitis 
daugiausia panaudojo pasakojamąją tautosaką, bet ir smul
kioji ne vienu atveju susilaukė atgarsio jo kūryboje, buvo 
jam išraiškos priemonių šaltinis. Tautosakos panaudojimas 
grožinėje kūryboje ir yra naujas reiškinys, skiriąs šį etapą 
nuo ankstesnio.

Būdinga, kad XVIII a. antroje pusėje vėl keliama mintis 
išleisti priežodžių rinkinį. Pirmą kartą ji buvo iškelta XVIII a. 
pradžioje, bet taip ir liko nerealizuota. Šiuo laikotarpiu, 
turint J. Brodovskio žodyne nemažą tautosakos rinkinį, 
tai jau, atrodo, buvo visai įmanoma padaryti. Rinkinio 
išleidimo reikalas buvo keliamas skirtingais motyvais: 
amžiaus pradžioje—kalbiniais, o pabaigoje — estetiniais 
ir nacionaliniais. G. Ostermejeris, pirmasis lietuvių litera
tūros istorikas, kovojęs dėl giesmyno reformos, 1780 metais 
rašė, kad J. Brodovskio žodyno priežodžiai „yra tikrai 
verti išrinkti, sutvarkyti ir su paaiškinimais atskirai išspaus
dinti. Jie neabejotinai labiau išgarsėtų, kaip Agrikolos5*1 
vokiečių priežodžiai, ir senovės lietuvių sąmojį nuostabiai 
parodytų; taip pat duotų progą apgailestauti, kad vokiečių 
ordinas tokią tautą į tokią baisią vergovę įstūmė../'36 37. 
Bet jeigu toks rinkinys ir būtų buvęs paruoštas, jis, aišku, 
nebūtų radęs leidėjo, kaip jo nerasdavo visi stambesni 

36 Jonas Agrikola (1492 — 1566), be teologinių raštų, yra 
išleidęs nemažą vokiečių priežodžių rinkinį (I d. 1529, II d. 
1534, III d. 1548), kuriuo gėrėjosi Liuteris.

37 Ostermeyer G. Gedanken von den alten Bewohnern des 
Landes Preussen... 1780, p. XXXVII.
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žodynai, kuriais dar galėjo būti kiek suinteresuoti ir 
vokiečiai kunigai.

Smulkioji tautosaka šiuo laikotarpiu, kaip ir ankstesniu, 
buvo panaudojama kalbiniuose darbuose. G. Ostermejeris 
jos, palyginti, nemaža įdėjo į savo gramatiką (1791), tuo 
atžvilgiu pralenkdamas visų ankstesnių ir vėlesnių XVII — 
XVIII a. gramatikų autorius. Nemažą J. Brodovskio žodyno 
priežodžių ir posakių dalį (apie 300) paskelbė K. G. Milkus 
savo „Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyne“ 
(1800). K. G. Milkaus žodyne pirmenybė jau buvo suteikta 
tautosakai ir gyvosios kalbos frazeologijai, o biblinė frazeo
logija nustumta į antrą vietą. K. G. Milkus, pirmasis po 
K. Donelaičio, panaudojo smulkiąją tautosaką — priežo
džius savo originalioje kūryboje („Pilkainis“) ir verti
muose („Kūlikas“).

Taigi kalbiniuose darbuose, ypač leksikografijoje 
vykusi dviejų kultūrų kova, pasireiškusi, iš vienos pusės, 
rėmimusi ir apsiribojimu bibline leksika ir frazeologija, 
o iš kitos — gyvosios kalbos ir tautosakos įvedimu, 
didėjančiu panaudojimu, iškėlimu į pirmąjį planą, XVIII a. 
pabaigoje baigėsi liaudiškos kultūros laimėjimu, nors dar 
ir ne pilnutiniu. Ta kova buvo ilga, sunki ir sudėtinga. 
Reikšmingiausią vaidmenį joje yra suvaidinęs J. Brodovskis.

XVII — XVIII a. surinktoje ir iš dalies paskelbtoje 
tautosakoje pirmąkart lietuvių kultūros istorijoje prabilo 
savo vardu, savo meniniu žodžiu liaudis, kuri viešpatau
jančių klasių buvo laikoma tik darbo gyvuliu, sutvertu 
nuolatinei vergovei38, darbo jaučiu, tik tuo besiskiriančiu 

88 Der Preußische Sammler, 1774, II, 1352 p.
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nuo tikrojo, kad neturi ragų39. Toji tautosaka buvo viena iš 
liaudies kovos priemonių su viešpataujančiomis klasėmis, 
jų ideologija. Joje liaudis parodė, kokia ji iš tikrųjų yra, 
išsakė savo požiūrį į gyvenimą, įvairius jo reiškinius.

30 Lepner T. Der Preusche Littauer, 1744, 52 p.

Kad rinkiniai sudaryti XVII — XVIII amžiuje, supran
tama, dar nereiškia, kad ir jų tautosaka tada sukurta. Didžioji 
jos dalis yra žymiai senesnė, bet ir kita datuotina, atrodo, 
vėliausiai XVII a. ir tik kai kas pačia XVIII a. pradžia. 
Už tai kalbėtų, pavyzdžiui, faktas, kad toje tautosakoje 
visai neatsispindi kolonizacija, pradėta tuoj po 1711 m. 
maro ir masiškai vykdyta apie 1732 m. Bet ir anksčiau 
sukurta tautosaka liaudies buvo pritaikinta to meto, kada 
ji buvo užrašyta, gyvenimui ir tą gyvenimą taip pat atspindi. 
Ją susieti su konkrečia tikrove dažnai padeda rinkėjų pridėti 
paaiškinimai, be kurių dažnai ir jos tikroji prasmė ano 
meto sąlygomis būtų labai sunku, o kartais ir neįmanoma 
suvokti.

Visų šių rinkinėlių ir rinkinių smulkioji tautosaka, 
atrodo, sukurta ir užrašyta valstiečių aplinkoje. Joje jau 
ryškiai atsispindi feodalizmo irimas ir kapitalistinių santykių 
formavimasis, pinigo galios iškilimas, valstiečių diferen
ciacija, jų skilimo į antagonistines klases užuomazgos ir iš 
to kilę prieštaravimai valstiečių klasės viduje. Tai drauge 
su viešpataujančių klasių idėjiniu poveikiu sąlygoja tam 
tikrą smulkiosios tautosakos nevienalytiškumą, prieštaringu
mą, kaip tai, apskritai imant, būdinga smulkiajai tautosakai. 
Tačiau pažymėtina, kad, nepaisant diferenciacijos, visi 
valstiečiai, kęsdami visokeriopą priespaudą ir išnaudojimą, 
XVII — XVIII amžiuje stovėjo kaip priešiška, antagonistinė 
klasė stambiesiems feodalams, edelmonams, ir tai lėmė šio 
laikotarpio tautosakos vieningumą daugeliu atžvilgių.
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Smulkiojoje tautosakoje, ypač priežodžiuose, patarlėse 
ir posakiuose atsispindi konkreti Prūsijos gyvenimo tikrovė, 
specifiniai jos bruožai. Prūsijai buvo būdingas absoliutizmo 
augimas, valstybės centralizacijos stiprinimas. Milžiniškoms 
prabangiško dvaro išlaidoms padengti ir karinei galiai 
didinti buvo ieškoma vis naujų priemonių kuo daugiau iš 
gyventojų, ypač valstiečių, išplėšti. Tam buvo sudarytas 
didžiulis administracinis aparatas, leidžiami įvairiausias 
sritis apimantieji potvarkiai, taikomos drakoniškos bausmės 
už jų nevykdymą. Tai, atrodo, atsispindi priežodyje:

Karaliai ilgas rankas tur[i], gal[i] toli prisiekti.

Kaip beatodairiškai Prūsijos valstiečiai buvo valdžios 
plėšiami, rodo druskos mokesčiai. Jie buvo uždėti XVII a., 
XVIII a. pradžioje smarkiai padidinti, o 1722 m. įvestas 
Halės druskos monopolis, griežčiausiai uždraudziant pirkti 
pigią užsieninę druską (už saikelio pirkimą —10 metų 
tvirtovės, o už pakartotinį pirkimą — pakorimas). Kiek
vienai šeimai buvo nustatytas pagal asmenų ir gyvulių 
skaičių pirktinas Halės druskos kiekis, o už jo neišpirkimą 
be pateisinamos priežasties — bausmės: pirmą kartą pla
kimas 40 smūgių, antrą — 100 smūgių, o trečią kartą pako
rimas40. Į tai liaudis atsakė drastiška ironija:

40 Baczko L. Geschichte Preußens, Koenigsberg, 1800, VI, 
340, 408 - 409 p.

Subinė panižo, druska atpigs — po šilingą kruopa bus.

Neabejotinas tiesioginis ir daugelio kitų priežodžių 
ryšys su Prūsijos tikrove. Pavyzdžiu galima paimti teismus. 
Kovojant su teisėjų korupcija, 1698 m. buvo išleistas nuo-
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statas, kad kiekvienas, kuris laimėjo bylą, turi prisiekti, 
jog nebuvo papirkęs teisėjo41. Liaudis kyšio reikšmę taip 
apibūdino:

41 Ten pat, 184 p.
3 Tautosaka XVII-XVIII a.

Balvai ir vandeni atgrąžinfa].

Priežodžiuose ji demaskavo feodalinį teisingumą:

Nevalė daroma yra, ne prova. Kieno valia, to ir teisybė.
Vabalus leidž[ia], o muses spendž[ia] vor[a]tinkliu.

Nuolat taikomos už įvairius nusikaltimus ir nuostatų 
nevykdymą drakoniškos bausmės, ypač pakorimas, atsi
spindėjo keiksmažodžiuose:

Kad tu ant galgių pareitum[b]ei! Kad tu pakartas bū- 
tum[b]ei! Kad tu i budelio rankas ateitum[b]ei!

Lietuviai valstiečiai Prūsijoje kentė dvigubą priespau
dą— feodalinę ir nacionalinę. Vokiečiai joje buvo privile
gijuoti, visaip proteguojami, o lietuviai diskriminuojami. 
Ši valdžios politika, lietuvių niekinimas atsispindi posa
kyje:

Lietuvninką už vyžą laiko.

Iš kitos pusės, lietuvių valstiečių tautinis sąmoningumas, 
savo, kaip autochtonų, pranašumo prieš atėjūnus jutimas 
atsispindi populiariame, daugelyje šaltinių užfiksuotame 
posakyje:

Štai jau vokietis išmanys kaip lietuvninks.

Lietuvių valstiečių gyvenimas Prūsijoje tolydžio sun
kėjo, kai prie feodalinės eksploatacijos prisidėjo nauji 
kapitalistinio išnaudojimo metodai. Viešpataujančios kk-
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sės stengėsi besiformuojančius kapitalistinius elementus 
pajungti savo naudai, išlaikyti esamą santvarką. Baudžiava, 
bandyta panaikinti 1719 m., iš esmės liko nepakitus. Kara
lius, kitur uždraudęs valstiečių plakimą, dirbant baudžia
voje, Prūsijoje jį paliko. Nepaklusnūs karališkųjų žemių 
nuomininkams valstiečiai buvo baudžiami kaip maištininkai. 
Sunkią savo būklę liaudis taip apibūdino:

Baudžiava mums privinčiavota kaip marti. Vargas mūs' 
brolis... Norint čia išbėgsi, kitur vargas atsitūpęs tavęs 
lauks. Žmonių kraujas prasčiau[s] laikomas tampa kaip van
duo.

Nepakeliami mokesčiai, nuolat didinami, labai suvargino 
valstiečius ir buvo viena iš priežasčių, kodėl maras tiek aukų 
iš jų pareikalavo. Prieš 1709 metus jie turėjo kasmet mokėti 
28 mokesčius — eilinius ir neeilinius42. Negalėdami jų išsi
mokėti, turėjo bristi į skolas. Įsiskolinimas, kaip visuotinis 
reiškinys, tautosakoje buvo apibendrintas karčia ironija:

42 Beheim-Schwarzbach M. Friedrich Wilhelm^ I. Coloni
sationswerk in Litauen. Koenigsberg, 1879, 6 p.

Šuo be skolos.

Tokia padėtis aštrino klasinius prieštaravimus, stiprino 
neapykantą viešpataujančioms klasėms, esamai santvarkai. 
Savo neapykantą ir panieką dvarininkams, baudžiaviniam 
darbui liaudis visai atvirai ir išreiškė:

Dvaro gyveninis — peklos gyveninis; ilgai dvare — ilgai 
pekloj.

Drauge vyko ir klasinis valstiečių sąmonėjimas, kurio 
ryškų atspindį matome žodžiuose:

Kad stuboj mano vaikų netilptų, tad neleisčia[u] savo 
vaiką po edelmonu služyt.
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Būdinga, kad, nepaisant tiek amžių skiepytos krikščio
niškos pasaulėžiūros, pagarbos jos skelbėjams dvasininkams, 
liaudis kuniguose pirmiausia matė savo išnaudotojus ir 
pajuokė jų gobšumą, savanaudiškumą:

Klebono kiauras žaks arba Klebono platus žaks, niekad 
neprikrauji.

Į kunigų grasinimus pragaru, laukiančiomis pomirtinėmis 
bausmėmis už nepaklusnumą, liaudis ironiškai atrėždavo:

Mes, biedniej i lietuvninkai, edelmonais, kunigais į peklą 
netilpsim.

Tuo jie norėjo pasakyti, kad pragare atsidurs visi jų skriau
dėjai, o jiems, valstiečiams, ten ir vietos nebebus.

Smulkioji tautosaka, užfiksuota XVII — XVIII a. kal
biniuose ir etnografiniuose veikaluose, gana plačiai atspindi 
daugelį lietuvių valstiečių gyvenimo, visuomeninės aplinkos, 
tarpusavio santykių bruožų. Nemaža vietos joje skiriama 
kasdieninei buičiai su visu jos margumu, šeimai, ūkinin
kavimui, darbui; skelbiama gili išmintis, iškeliamas darbš
tumas, apdairumas, tvarkingumas, duodama praktinių nu
rodymų, pajuokiamos ydos. Smulkiojoje tautosakoje atsi
spindi sveika valstiečio moralė, tikėjimas gėrio ir tiesos 
pergale, tėviškės meilė, bet taip pat ir vidiniai jo priešta
ravimai, pasaulėžiūros ribotumas, sąlygojamas feodalinės 
santvarkos sąlygų ir viešpataujančių klasių ideologinio 
poveikio.

Dėl to joje matome, iš vienos pusės, visuomeniškumą, 
solidarumą (Vieną avį kerpa, o kita dreba), o iš kitos, jo 
priešybę—egoizmą, savanaudiškumą, apsiribojimą savo siau
rais asmeniniais interesais (Ko nemitęs svetimą niežą kasi- 
net?), kitų išnaudojimą kiekviena proga, apibendrintą 
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kaip tipišką reiškinį išnaudotojiškoje visuomenėje (Bendras 
arklys visada liesas). Kadangi religija buvo vienintelė vieš
pataujanti ideologijos forma feodalizmo epochoje, ir smul
kioji tautosaka neišvengė jos poveikio. Pasitaiko joje ir dva
sininkų skiepijamų pažiūrų tiesioginių atgarsių (Kad bėda 
didžiausia, dievo pagalba arčiausia. Dievui daugiau [s] rūp[i] 
kaip mums), ir religinio fanatizmo — žmogaus vertinimo 
pagal priklausymą vienai ar kitai religijai — atspindžių (De
rėk kaip žyds, užmokėk kaip krikščionis). Su tuo susijęs ir 
religinis nuspalvinimas tikėjimo geresne ateitimi, tiesos ir 
gėrio pergale (Dar dievs gyvs yra. Dievs neveikus, ale 
atmenus) ir šiaip dažnas dievo minėjimas. Pažymėtinos 
ir senojo pagoniškojo tikėjimo liekanos (Kad tave deivai- 
tis... Nei saulės duktė negal jam įtikti), senų pagoniškų 
papročių, su kultu susijusių ceremonijų atgarsiai (Mušk 
baltą gaidį... Užgerk su kaušeliu...).

Visa ši tautosaka yra pirmiausia Prūsijos lietuvių vals
tiečių tautosaka. Bet, iš kitos pusės, didžioji jos dalis yra 
bendra visų lietuvių tautosaka. Tai aiškiai matyti iš vėlesnių 
rinkinių ir užrašymų įvairiose Lietuvos vietose. Nemaža 
jos dalis ir lig šiol tebėra gyva ir plačiai visiems žinom?. 
Iliustracijai galima paimti keletą pavyzdžių:

Aklas aklą vadžioj [a].
Aš jam kalną pyliau, o jis man duobę kasa. 
Genys margs, o sviets margesnis.
Į klaną puolęs — sausas nekelsi. 
Iš adatos vežimą priskaldo. 
Šuns balsas neit i dangų. 
Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi (nepradėk).

Tos tautosakos bendrumas yra daug didesnis negu skirtin
gumas. Vėliau užrašyti Lietuvoje variantai dažniausiai nežy
miai tesiskiria nuo esančių XVII—XVIII a. rinkiniuose.
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Prūsijoje užrašytos smulkiosios tautosakos bendrumą 
su visų lietuvių smulkiąja tautosaka reikia aiškinti, atrodo, 
pirmiausia tuo, kad jos didžioji dalis buvo sukurta labai 
seniai, kai dar Prūsijos lietuvių neskyrė jokia valstybinė 
siena nuo Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės. Be to, 
reikia turėti galvoje tai, kad ir vėliau Prūsijos lietuviai 
palaikė ryšius su Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės lietu
viais. Tuos ryšius veltui bandė nutraukti savo įsakymais 
Prūsijos valdžia XVI a.

Kalbant apie smulkiosios tautosakos bendrumą, reikia 
turėti galvoje ir turinį, ir formą. Kuriama nuo seniausių 
laikų ir tolydžio šlifuojama, smulkioji lietuvių tautosaka 
ilgainiui įgavo jai būdingą meninę formą, struktūrą. Sie
kiant didžiausio trumpumo, glaustumo ir drauge išraiškin
gumo, buvo išdirbta ištisa meninių priemonių sistema, 
kurion įėjo paralelizmas, antitezinis sugretinimas, palygi
nimas, pakartojimas, anafora, epifora, ritmas, rimas, asonan- 
sai ir aliteracijos. Tuo būdu konkrečiam reiškiniui, kuris 
yra priežodžio ir patarlės pagrindas, buvo suteikta (dažnai 
hiperbolizuojant) plati, stačiai neišsemiama apibendrinamoji 
reikšmė. Įgavęs išraiškingą ir įtaigią, skambią ir lengvai 
įsimenamą formą, priežodis galėjo gyvuoti amžius ir būti 
taikomas įvairiems naujiems atvejams, bent iš tolo prime
nantiems pirmąjį, davusį pagrindą jam sukurti. Priežodžio 
ir patarlės poetika jau buvo nusistovėjusi seniai prieš čia 
skelbiamų rinkinių ir rinkinėlių sudarymo laiką, ir atskiri 
priežodžiai toliau mažai bekito.

Panašiai yra ir su mįslėmis, kurių XVII—XVIII a. 
rinkiniuose turime apie 150.

Prūsijos lietuvių tautosakos bendrumas su visų lietuvių 
tautosaka buvo pagrindas jai įeiti į vėlesnius kalbinius vei
kalus ir smulkiosios tautosakos rinkinius, paruoštus Lietuvoje.
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XVII—XVIII a. smulkiosios lietuvių tautosakos rin
kiniai, likę daugiausia nespausdinti, žinoma, negalėjo turėti 
tokios reikšmės, kokią jie būtų turėję išspausdinti. Tačiau 
ir taip jų, ypač J. Brodovskio žodyno tautosakos poveikis, 
nors daugiausia netiesioginis, siekia iki pat XX amžiaus.

Nuo pačios XIX a. pradžios J. Brodovskio žodyno 
tautosaka pasidarė sudėtinė smulkiosios tautosakos rinkinių 
dalis Lietuvoje. Būdama neprieinama rankraštyje, ji į tuos 
rinkinius pateko pirmiausia iš K. G. Milkaus žodyno. Iš ten 
ją nusirašė S. Daukantas (jis nusirašė taip pat T. Lepnerio 
paskelbtą tautosaką). Iš K. G. Milkaus žodyno ėmė tauto
sakos ir D. Poška savo žodynui. Nusirašytąją tautosaką 
drauge su sau žinoma S. Daukantas skelbė rinkinėliais— 
priedais prie savo leidinių: „Abėcėlės“ (1842), „Dainų 
Žemaičių“ (1846), „Parodymo, kaip apynius auginti“ (1847) 
ir kitų.

Iš S. Daukanto leidinių ta tautosaka pateko į M. Valan
čiaus paruoštą ir paskelbtą atskiru leidiniu rinkinį „Patarles 
Žemaičių“ (1867). A. Baranausko tvirtinimu, M. Valančius 
„ne terpū žemaiczu tas patarles surankiojo, jisai, darbais 
apsikrówęs būdamas, nė nespėjo patariu rankioti, bet kitu 
surankiotas wenon weton sudėjo, ir spaustuwėn pädawe“43. 
M. Valančius paskelbė arti 1500 priežodžių, patarlių ir 
posakių. Iš jų apie 200 atitinka J. Brodovskio žodyno prie
žodžius ir patarles bei posakius. Pažymėtina, kad tiek 
S. Daukantas, tiek M. Valančius priežodžius „žemaitino“ — 
ne tik fonetiką, morfologiją, bet dažnai ir leksiką.

43 Archivum Philologicum, 1930, I, 85 p.

XIX a. viduryje J. Brodovskio žodyno rankraštį panau
dojo kalbininkai: G. H. F. Neselmanas savo lietuvių kalbos 
žodynui (1851) ir A. Šleicheris lietuvių kalbos chrestomatijai 
(„Litauisches lesebuch und glossar“ 1857). Skirdamas joje 
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apie 60 puslapių smulkiajai lietuvių tautosakai, A. Šleicheris 
nemaža jos paėmė iš J. Brodovskio: daugiau kaip 500 prie
žodžių, apie 100 „kalbesių“, apie 150 mįslių. Jis keitė 
tautosakinių tekstų rašybą, fonetiką, kartais juos sutrumpin
davo, tik retkarčiais tepridėdavo paaiškinimus, bet ir tai 
dažniau savo, ne J. Brodovskio. A. Šleicheris įdėjo ir keletą 
biblinių priežodžių. Taip pat jis panaudojo T. Lepnerio ir 
Pil. Ruigio rinkinėlius.

A. Šleicherio chrestomatija buvo vienas iš šaltinių 
M. Miežinio „Lietuviškai-latviškai-lenkiškai-rusiškam žo
dynui“ (1894). Žodyne gana gausiai panaudota smulkioji 
tautosaka, kaip frazeologinė medžiaga. Žymi jos dalis yra 
imta iš A. Šleicherio chrestomatijos.

A. Šleicherio chrestomatija buvo ir kitiems šaltinis. 
Ją, taip pat ir M. Miežinio žodyną, panaudojo V. Krėvė 
Mickevičius savo pradėtame leisti stambiame priežodžių 
ir patarlių rinkinyje („Patarlės ir priežodžiai“ 11934, II1935, 
III 1937), vienur nurodydamas šaltiniu A. Šleicherį, kitur 
M. Miežinį, bet niekur nepaminėdamas J. Brodovskio, 
kuris buvo seniausias, pirmutinis šaltinis. Kitaip elgėsi 
K. Jurgelionis „Mįslių knygoje“ (1913). Imdamas mįsles 
iš A. Šleicherio chrestomatijos, jis pažymėjo ne tik savo 
tiesioginį šaltinį, Šleicherį, bet ir netiesioginį, — J. Bro- 
dovskį.

Tuo nesibaigė J. Brodovskio poveikis. Jo tautosaką, 
nors netiesiog, bet per ankstesnius kalbinius darbus, atrodo, 
panaudojo ir J. Jablonskis savo gramatikoje, kuri daugelį 
metų buvo pagrindinė lietuvių literatūrinės kalbos moky
mosi priemonė. J. Jablonskio gramatikoje randame tokius 
bendrus su J. Brodovskio žodynu priežodžius:

Mažas keras didį vežimą verčia.
Namų namučiai norint po smilga. 
Pelėda neišperi vanagėlio raibojo ir kt.
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J. Brodovskio žodynas naudojamas ir dabar. Iš jo buvo 
išrinkta medžiaga, jos tarpe ir tautosaka, akademiniam 
lietuvių kalbos žodynui. Tik gaila, kad išėjusiuose jo to
muose dažnai prie tos tautosakos kaip šaltinis pažymimas 
ne J. Brodovskio žodynas, bet G. H. F. Neselmano žody
nas, A. Šleicherio chrestomatija, M. Miežinio žodynas.

J. Brodovskio ir kitų pirmųjų rinkėjų smulkioji tautosaka, 
išleista atskirai, reikia tikėtis, paskatins ne vieną ja labiau 
susidomėti ir patyrinėti.

J. Lebedys



J. BRODOVSKIO ŽODYNO 

IR ANONIMINIO RINKINIO 
TAUTOSAKA





TAUTOSAKOS PATEIKIMO PRINCIPAI

Atsižvelgiant i išskirtinę anoniminio rinkinio ir J. Brodovskio 
žodyne panaudotos tautosakos reikšmę, stengtasi tą tautosaką čia 
pateikti kiek galint autentiškiau ir prieinamiau. Todėl duodami 
du jos tekstai: autentiškas ir transponuotas j dabartinę literatūrinę 
kalbą.

Anoniminio rinkinio ir J. Brodovskio žodyno tautosaka čia 
duodama kaip vienas rinkinys svarbiausia dėl to, kad juos 
išskirti atrodo neįmanoma ir netikslinga: didžioji anoniminio 
rinkinio dalis yra sunaudota J. Brodovskio žodyne ir, atskirai 
skelbiant, susidarytų nereikalingas paralelizmas, tuo labiau, 
kad tekstai abiejuose šaltiniuose dažniausiai niekuo nesiskiria 
arba tesiskiria rašybos mažmožiais. Kadangi tėra išlikusi tiek 
vieno šaltinio, tiek kito dalis, bet J. Brodovskio žodyne tau
tosakos yra pustrečio karto daugiau kaip anoniminiame rinkinyje, 
tai pagrindu imamas žodynas ir tenkinamasi pažymėjus, kad 
atitinkamas vienetas yra ir anoniminiame rinkinyje. Abiejų skir
tybės pažymimos tik reikšmingesnės. Jei anoniminio rinkinio 
tautosakinis tekstas nepasikartoja žodyne (jo išlikusioje dalyje), 
tai jis figūruoja atskiru vienetu. Organiškai įjungiamas į J. Bro
dovskio žodyno tautosaką anoniminis rinkinys padeda užpildyti 
susidariusią, žuvus antrajai žodyno daliai, spragą.

Šią spragą iš dalies taip pat padeda užpildyti A. Šleicherio 
chrestomatija ir akademinis lietuvių kalbos žodynas, kuriuose 
yra tautosakos tekstų, paimtų iš J. Brodovskio žodyno, bet nesan
čių išlikusioje jo dalyje. Tie tekstai irgi organiškai įjungiami j 
rinkinį.

Į leidinį dedami visi tautosakiniai tekstai, išskyrus obsceniškus 
ir paimtus iš biblijos. Su priežodžiais ir patarlėmis dedami drauge 
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ir liaudiški posakiai, nes jie dažnai turi daug vaizdinio-emocinio 
elemento. XVII — XIX a. paprastai jie ir būdavo traktuojami 
kaip priežodžiai. Įtraukiamos ir dainų nuotrupos, kadangi jos 
lig šiol niekur nebuvo spausdintos, tikėjimai, papročių ir žaidimų 
aprašymai.

Kad lengviau būtų naudotis leidiniu, smulkioji tautosaka 
pateikiama suskirstyta žanrais, o kiekvienas žanras — skyriais. 
Tai nė kiek nekenkia autentiškumui, nes tautosakiniai tekstai 
J. Brodovskio žodyne niekaip nesugrupuoti, o anoniminiame 
rinkinyje sudėti alfabeto tvarka pagal pirmąjį priežodžių ir mįslių 
žodį. Skirstoma skyriais pagal idėjinį-tematinį turinį, remiantis 
konkrečia medžiaga. Skirstant susidurta su sunkumais, į kurią 
grupę kai kuriuos priežodžius skirti, ir, suprantama, neišvengta 
subjektyvumo. Todėl, kad būtų lengviau norimas tekstas susi
rasti, skyriuose laikytasi alfabeto tvarkos: priežodžiai, patarlės, 
posakiai ir minklės dėti pagal pirmąjį žodį, o mįslės pagal atsakymą. 
Be to, prie kiekvieno teksto pažymėti variantai ir artimesni jam 
savo reikšme tekstai, ypač tie, kuriuos J. Brodovskis laikė lygia
reikšmiais.

Autentiškasis tekstas pateikiamas nieko nekeičiant, išlaikant 
autoriaus rašybą ir, kiek tai įmanoma, raidyną, tik suvienodinamas 
i rašymas (originale i ir z, greičiausiai dėl neatidumo) ir kiekvienas 
tautosakinis vienetas pradedamas didžiąja raide (originale kai kur 
pradedama mažąja, greičiausiai dėl neatidumo). Trūkstamos 
teksto dalys (nuplėšti ar išdilę žodžiai, raidės), jeigu jas sunku 
rekonstruoti, pažymimos daugtaškiu tarp laužtinių skliaustelių, 
o jeigu lengva rekonstruoti, įrašomos tarp laužtinių skliaustelių. 
Jeigu abejojama kurio žodžio ar raidės išskaitymo teisingumu, 
šalia to žodžio laužtiniuose skliausteliuose dedamas kitas galimas 
išskaitymas su klaustuku. Kadangi daugumas priežodžių ir patarlių 
žodyne pasikartoja po kelis kartus, sužymimos ir jų skirtybės 
(žodžių, lyčių, rašybos), nurodomas puslapis, iš kurio imtas 
tekstas, ir kiti puslapiai, kuriuose jis pasikartoja. Po lietuviško 
teksto (nors originale kartais vokiškas tekstas eina pirma) dedamas 
jo vokiškas (ar lotyniškas) paaiškinimas (atitikmuo, vartojimo 
atvejo nurodymas, prasmės aiškinimas). Vokiškas tekstas tran
skribuojamas lotyniškomis raidėmis (originale gotiškos). Originale 
vokiški žodžiai labai dažnai rašomi be galūnių, pa vingiuojant 
paskutinę raidę. Čia galūnės pridedamos. Raidės w, m rašomos 
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пп, тт} а, о9иъие viršuje transkribuojamos aß. ое, ие. IS akademi
nio žodyno ir A. Šleicherio chrestomatijos tekstai perspausdinami 
nieko nekeičiant.

Į dabartinę literatūrinę kalbą transponuotame tekste kei
čiama rašyba ir tarminė fonetika (pavyzdžiui Sa^ipeū — susipeš, 
Dūfu... гаЦи — duosiu, rasiu), kai kurios morfologinės lytys, 
pataisomos klaidos; išlaikoma leksika ir sintaksė. Paprastai palie
kamos originalo mėgstamos sutrumpintosios žodžių lytys; kur 
jos literatūrinėje kalboje labai neįprastos, tarp laužtinių skliaustelių 
prirašomos numestosios galūnės. Taip pat ir žodžio viduryje 
tarp laužtinių skliaustelių įrašomos trūkstamos pagal dabartinę 
vartoseną raidės arba nereikalingos. Duodama ir trūkstamoji 
teksto dalis. Jeigu yra abejonių dėl jos tikrumo, ji įrašoma tarp 
laužtinių skliaustelių. Po lietuvišku tekstu (iš naujos eilutės) 
pridedamas vokiško paaiškinimo vertimas.

Prie kiekvieno tautosakinio vieneto pridedami paaiškinimai. 
Juose papildomi, patikslinami J. Brodovskio ar anoniminio 
rinkinio paaiškinimai, aiškinami archaizmai, dialektizmai, nesu
prantami žodžiai, skoliniai, klaidos, keičiamosios morfologinės 
lytys, realijos. Sužymimi atskirų tekstų perspausdinimai, panau
dojimai, pasikartojimai ir variantai kituose leidiniuose.

Prie autentiškojo teksto sužymimi perspausdinimai, pasi
kartojimai ir variantai (kartais dedamos ir tekstologinės pastabos 
tarp laužtinių skliaustelių). Prie transponuotojo į dabartinę lite
ratūrinę kalbą teksto dedami visi kiti paaiškinimai ir artimų 
savo prasme tekstų šiame leidinyje nurodymai (romėnišku skait
meniu pažymimas skyrius). Visi paaiškinimai ir prierašai, puslapių 
nurodymai spausdinami petitu.

Originalo tekste vartojami sutrumpinimai palikti, jeigu buvo 
įmanoma juos spaudos ženklais perduoti, priešingu atveju duo
damas visas žodis.

J. Brodovskio žodyne ir anoniminiame rinkinyje vartojamos 
santrumpos (abreviatūros) ir lotyniški žodžiai lietuviškame tekste:

i. e. id ėst — tai yra.
I: vėl — arba.
NB: nota bene — gerai įsidėmėk.
Ę; responsum — atsakymas.
f: sive — arba
f c: scilicet (šeire licet) — žinoma, suprantama, aišku, 

būtent.
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alii: kiti; reikia taip suprasti: kiti sako, kitų sakoma. 
etc: et cetera — ir taip toliau.
idem: tas pat.
it: item — taip pat.
item: taip pat.

Sutrumpintai nurodomi šaltiniai ir literatūra:
AŽ Lietuvių kalbos žodynas. Red. J. Balčikonis. 

I — II. Vilnius — Kaunas, 1941, 1947.
B Brodowsky J. Lexicon Germanico = Lithvani- 

cum et Lithvanico = Germanicum [rankraštis 
LTSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių 
skyriuje, sign. 15. LR-IV].

BgŽ Būga K. Lietuvių kalbos žodynas. Kaunas, 1924. 
BR Brand J. A. Reysen durch die Marek Branden

burg, PreuJJen, Churland... Wesel, 1702.
BsOM Bassandvitius J, Oškabalun myslei. — „Mit

teilungen der Litauischen Litterarischen Ge
sellschaft“ Heidelberg, 1887, II p. 189-198.

CGL Clavis Germanico-Lithvana [rankraštis LTSR 
MA Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje, 
sign. 13-14. LR—III].

DAA Ragaunis J. [S. Daukantas] Parodimas kajp 
apinius auginti ... Petropilie, 1847.

DAbc [Daukantas S.] Abeciela Lijtuwiü-Kalnienü ir 
Žiamajtiū kalbos. Petropilie, 1842.

DDŽ [Daukantas S.] Dajnes Žiamajtiū ... Petro
pilie, 1846.

DPM Daukantas S. Pasakas Massiū... — „Lietuvių 
tauta“, 1932, IV kn., 3 sąs.

DR S. Daukanto rankraštis su smulkiosios tauto
sakos išrašais iš T. Lepnerio „Der Preusche 
Littauer“ (1744) ir K. G. Milkaus žodyno 
(1800) [LTSR MA Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto rankraštynas, sign. S. D. 27].

JcP Jucewicz L. A. Przysłowia ludu litewskiego. 
Wilno, 1840.
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JG Rygiškių Jonas [J. Jablonskis] Lietuvių kalbos 
gramatika. Kaunas-Vilnius, 1922.

JLD Juška A. Lietuviškos dainos. I-III. 1954— 
1955.

JrMK Jurgelionis K. Mįslių knyga. Chicago. 1913.
KG Klein D. Grammatica Litvanica. Regiomonti,

1653.

KLVK Kalvaitis W. Lietuwiszku Wardu Klėtele.
Tilžė, 1910.

KraŽ Vadinamasis Krauzės rankraštinis vokiečių-
lietuvių kalbų žodynas [LTSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas, sign. N 135].

KršŽ Kurschat F. Wörterbuch der Littauischen Spra
che. Zweiter Theil: Littauisch-Deutsches Wör
terbuch. Halle, 1883.

KrvP Krėvė Mickevičius V. Patarlės ir priežodžiai. 
I-III. Kaunas, 1934-1937; IV - „Darbai ir 
dienos", 1938, VII, p. 323-392.

KzŽ Vadinamasis Kuncmano rankraštinis vokiečių- 
lietuvių kalbų žodynas [LTSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas, sign. N 134].

LpPL Lepner Th, Der Preusche Littauer. Danzig, 
1744.

LTR Lietuvių tautosakos rinktinė. 1954.

MhLPG Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. 
Riga, 1936.

MŽ Mielcke Ch. G. Littauisch = deutsches und 
Deutsch = litauisches Woerter = Buch. Koe- 
nigsberg, 1800.

MžŽ Mü&mj M. Lietuviszkai-latviszkai-lenkiszkai- 
rusiszkas žodynas. Tilžė, 1894.

NsŽ Nesselmann G. H. F. Wörterbuch der Littau
ischen Sprache. Königsberg 1851.

47



NzNMS Niezabitawskis K. Naujas mokslas skaytima 
diel mažu wajkü... Wilnius, 1824.

OG Ostermeyer G. Neue Littauische Grammatik. 
Koenigsberg, 1791.

Pr AB Praetorius M. Von den unterschiedlichen 
Mund = Arten der alten Preussen. — „Acta Bo- 
russica“, II, 1731.

PrDP Prätorius M. Deliciae Prussicae oder Preußi
sche Schaubühne... herausgegeben von Dr. W. 
Pierson. Berlin, 1871.

PR Anoniminis priežodžių, patarlių ir nųslių rin
kinys [rankraštis LTSR MA Centrinės bib
liotekos rankraščių skyriuje, sign. 1. LR-I].

RB Ruhig Ph. Betrachtung der Littauischen Spra
che. Koenigsberg, 1745.

RG Ruhig P. P. Anfangsgruende einer Littauischen 
Grammatick. Koenigsberg, 1747.

RŽ Ruhig Ph, Littauisch «= Deutsches und 
Deutsch =«= Littauisches Lexicon. Koenigs
berg, 1747.

RzD
Rzž(b;

Rėza L. Dainos. III 1. Kaimas, 1937.
L. Rėzos sudarinėtas žodynas (pagal J. Bro
dovskio žodyną) [rankraštis LTSR MA Centri
nės bibliotekos rankraščių skyriuje, sign. 12. 
LR-II].

Rzž(m; L. Rėzos sudarinėtas žodynas (pagal K. G. Mil
kaus žodyną) [rankraštis LTSR MA Centrinės 
bibliotekos rankraščių skyriuje, sign. 11.LR-II]

SchL Schleicher A, Lituanica. — „Sitzungsberichte 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-Historische Classe“. Wien. 1853. 
XI Band, 1. Heft, p. 76-156.

SchLL Schleicher A. Litauisches lesebuch und glossar. 
Prag. 1857.
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SG Schultz Th. Compendium Grammaticae Lithva- 
nicae. Regiomonti, 1673.

TiŽ Tauta ir Žodis. VII. Kaunas, 1931.

VPŽ [Valančius Л4.] Patarles Zemajcziu. 1867.

Be to, paaiškinimuose vartojamos ir kitos santrumpos: 
arch — archaizmas, senovinis žodis, senovine lytis; hibr — hi
bridas, pusiau svetimas žodis, kurio viena dalis lietuviška, 
o kita skolinta; orig — originale; skol — skolinys; var — varian
tas, atmaina.

4, Tautosaka XVII-XVHT a. 49



PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

I. SUNKI LIAUDIES BŪKLĖ

Santvarkos neteisingumas, klasiniai santykiai, 
išnaudotojai, nacionalinė priespauda

Aukßtas Dangus ne įkopi, druta Зете ne ilendi [B 419, 
675, 697;... Žeme ... B 561, ... Зете... B 714]. Vor der 
Zeit geschieht nichts.

MŽI 48; RzŽ(B) 57(H), 73(H), 35(G); DAbc 47 (var); 
JcP 59—62 (var); VPŽ 11 (var); MŽŽ 71 (var); KLVK 109; 
KrvP I 171 N 2318 (var), 358 NN 4972—4973 (var), 
N 4977 (var), 359 N 4978—4979 (var); AŽ II 177 (iš В); 
LTR 406 (var).

Bagocjus, Ragocjius, Puikocjius [B 612; ... ragocjus, l. 
puikocjus В 1009]. Gut macht Muth, Muth macht 
Ubermuth.

MŻ I 18, 216; RzŽ(M) 25, 241; DR 161; DAbc 54; 
SchLL 75; VPŽ 8 (var); MŽŽ 25 (var); KrvP I 178 N 
2429, N 2426, N 2428 (var), LTR 409.
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PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

I. SUNKI LIAUDIES BŪKLĖ

Santvarkos neteisingumas, klasiniai santykiai, 
išnaudotojai, nacionaline priespauda

Aukštas dangus — neįkopi, drūta žemė — neįlendi. 
Pirm laiko niekas neatsitinka (B). 
drūta*  kieta.
Žr. VII Dangum negali lipti.
Žr. Gyvs negali lįst į žemę.
Žr. Nors didžiausia bėda...

Bagočius — ragožius, puikočius.
Turtas duoda drąsos, drąsa išdidumo (B). Turtuolis 

yra išdidus (MŽ I 216).
Bagočius (skol): didžturtis, turtuolis.
ragožius (hibr): su dideliais ragais (KršŽ341); MŽ I 216, 

MžŽ 25 ir KrvP I 178 rašoma raguočius, bet šis žodis atrodo 
sudarytas kaip analogiškas atitikmuo bagočiui.

puikočius (hibr): puikorius, puikuolis, puikūnas, didžiuok
lis, mėgstąs pasirodyti, didžiuotis.

Žr. RB.
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Bagótas, Skarrótas [В 1009; Bagótas, Skarotas item Maj 
turrėdam’s, Skyft’кера В 841]. Wer lang hat, last lang 
hängen.

Balwai ir Wandeni atgrajinn’. Geschenck macht alles gleich 
[B 561].

MŽ I 20, II 235; RzŽ(M) 26; RzD 109; NsŽ 267, 
320; DR 162; DAbc 51; DDŽ 168, SchLL 75; VPŽ 8; 
MŽŽ 27 (var); KrvP I 198 N 2721; AŽ I 508 (iš В).

Baudjiawa mums priwincjawota, kai Marti [B 682; Bau
djiawa, (Wargas) priwincjawota (Į. tas) mums... B 1050, 
286; Baudjawa... B 980]. Ein jeder Tag hat seine Plage.

RzŽ(B) 81(B), 45(H); SchLL 75; MŽŽ 29; AŽ I 561 
(iŠ В).

Bėda Bćdąweja, (prifpir, pridur). Wargas Warga prifpire, 
remje. Neganda fuffiremje Ragais. Kein Unglück ist 
alleine. Ein Unglück bietet dem andern die Hand. Ein 
Unglück trift das andere [B 64, 260, 627].

MŽ I 23, II 98, 512; RzŽ(B) 12(H), 66(B); RzŽ(M) 29; 
RzD 109; NsŽ 61,' 151; SchLL 75; MŽŽ 29; KLVK 108; 
KrvP I 251 N 3462, N 3464, N 3463 (var); AŽ I 576 (iš В); 
LTR 406.

Bėdos tiktas, puoliau prie zylės ir pelėdos, nė vienas mane 
negelbėjo B. [AŽ I 576].
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Bagotas — skarotas.
Kas ką turi, tuo ir pasirodo (B)4
skarotas*.  apiplyšęs, nudriskęs, nuskaręs (MŽ I 241).
Žr. Maž[a] turėdams skyst[ai] kepa.

Balvai ir vandenį atgrąžin[a].
Dovanos viską pataiso (išlygina, atitaiso) (B). Dovanos 

padaro viską galima, net vandenį priverčia atgal tekėti (NsŽ 
320).

Balvai: dovanos, kyšis, papirkimas; Daukanto, kaip pa
aiškinimas žodžiui balvai) pridėti skliausteliuose paprakaj 
(DDŽ 168; Valančiaus poprekaj VPŽ 8); Miežinis, nesupras
damas šio žodžio, pakeitė jį vilnimis (MžŽ 27) ir iškreipė viso 
priežodžio prasmę.

Baudžiava mums privinčiavota kaip marti.
Kiekvieną dieną sloga (kančia, vargas) (B). 
privinčiavota (skol): sutuokta.
Žr. Vargas mums privinčiavotas kaip marti.

Bėda bėdą veja (prispirta], pridurĮia]).
Bėda viena nebūna. Viena bėda kitai ranką paduoda 

(vartus kelia). Viena bėda kitą pataiko (B).
Žr. Vargas vargą prispirta (remia).
Žr. Neganda susiremia ragais.

Bėdos tiktas, puoliau prie zylės ir pelėdos, nė vienas mane 
negelbėjo.

tiktas*,  ištiktas.
Zylės*,  zylės.
Plg. Gali verstis zyle ir pelėda, jau tik neina (SchLL 103).
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Bekruttam kai’ Ūdai [В 853; Be kruttam kai... В 854]. Wir 
haben kaum das liebe Leben.

MŽ I 133, 306; RzŽ(M) 314, 143; NsŽ 32, 231; DR 159.

Beßnypßcjem’ kai’ Sjlapje kuredami. Wir haben kaum 
das liebe Leben [B 853, 854].

MŽ I 277; RzŽ(M) 294; DR 160; DAbc 53; DDŽ 165 
(var); DAA 49; NsŽ 529-530; SchLL 111; VPŽ 10 (var); 
KrvP I 246 N 3390.

Bülius presz büliu. Br. [SchLL 76] Räsi szitas preżodis 
isz pažįstamos pasakos: Atėjo burs pas kūnįgą ir sakė: 
pón kunigūži, bülius bulių nudūrė. Kūnįgs sakė: tai 
bülius presz büliu. Bürs sakė: Alė pon kunigūži, tavasis 
manąjį nudūrė. Tai kūnįgs sakė: Jė, tai käs kitä. К.

AŽ I 943 (iš B).

Būrams pareitifi Awijienojei. Den Bauren gehört Haber
stroh [В 195, 619].

Edikkas, Luppikkas, Pleßikkas. fc: Buru. Bauren placker, 
Bauren Schinder [B 195].

Dwäro gyvenime, Peklos gyveninis, ilgay Dware, ilgay Pek
loj’. Hoff Leben Höllen Leben, lang zu Hoff, lang zu 
Hölle [B 719].

54



Bekrütam kaip uodai.
Vos begyvename (B).
Žr. Bešnypščiam kaip šlapią kūrendami.
Žr. Kaip gyvenat?

Bešnypščiam kaip šlapią kūrendami.
Vos begyvename (B). Daug turime kamuotis (NsŽ 

529—530).
Žr. Bekrutam kaip uodai.
Žr. Kaip gyvenat?

Bulius prieš bulių.
Rasi šitas priežodis iš pažįstamos pasakos: Atėjo 

būrs pas kunigą ir sakė: „Pon kuniguži, bulius bulių 
nudūrė“. Kunigs sakė: „Tai bulius prieš bulių“. 
Būrs sakė: „Ale, pon kuniguži, tavasis manąjį nudūrė“. 
Tai kunigs sakė: „Je, tai kas kita“ [Mokytojo Kumutačio 
paaiškinimas].

AŽ I 943 (iš B) duodamas priežodis: Bulius prieš bulių 
ręžiasi (vienas kitą puola).

Būrams pareitis avižienojai.
Būrams priklauso avižojai (B).
pareitis: sangrąžinė veiksmažodžio lytis; pareina, pri

klauso, dera; reikia, privalu.
avižienojai: avižieniai šiaudai, avižojai.

Būrų ėdikas, lupikas, plėšikas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas, 
Žr. Žmonių lupiks arba ėdiks.

Dvaro gyveninis — peklos gyveninis; ilgai dvare — ilgai 
pekloj.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Priežodis įdėtas prie Hoff Leben dwarißkas gywćnimas, 

Pilies gywata. Dvaras, Milkaus aiškinimu, reiškia ir pali
varką (Vorwerck, MŽ I 62).

peklos (skol): pragaro.
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Edelmono Gywenims (fc: pikto) yra Peklos Gyvenim’s, 
jo ilgiaus Edelmono (fc: pikto) Dware, jis ilgiaus Pek
loje pas Welnus. Edelmans (fc: bösen, gottlosen) Leben 
ist Höllen Leben, je länger in eines (bösen) Edelmanns 
Hoffe, je länger in der Hölle unter den Teuffein! [B 379].

SchLL 80; MŽŽ 50.

Edelmon’s (fc: piktas) о Sju alii Welnas, wiena miera. 
Ein böser gottloser Edelmann und ein Hund alii Teuffel 
ist gleich viel [B 379].

SchLL 79; KrvP I 551 N 7638; AŽ II 749.

Eikß walgyt’, jau priwalgiau ßendien ir Aßaru [B 437, 
539, 808, 1040; Eikßk... В 437, ... ßen’ Dien’... 
В 1040]. Kom eßen, ich bin heute von Thränen satt.

PR 3b, NsŽ 49.

Ardwi Wartai bit*  [? bil’] ieit, bet ankßti ißeit’ [B 998]. 
[Paaiškinimo nėra.]
AŽ I 241 (iš В), II 774 (iš В).
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Plg. Ai, tas dvaras, tas pragaras, 
Daug svieto vargina ... (JLD I 435 N 209).

Žr. Edelmono gyveninis...

Edelmono gyveninis (žinoma, pikto) yra peklos gyveninis; 
juo ilgiau[s] edelmono (žinoma, pikto) dvare, juo ii- 
giau[s] pekloje pas velnius.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Edelmono (skol): bajoro, didžiūno (Edelmann... Wieß- 

pats, Kunnigs B 379).
žinoma, pikto: yra žodyno autoriaus intarpas, rodąs 

jo tikėjimą, kad yra gerų ponų, arba pastangas sušvelninti 
priežodį; šis intarpas SchLL 80 praleidžiamas.

orig. jis ilgiaus: klaida; pagal vokišką vertimą ir prasmę 
turi būti juo ilgiau(s)', SchLL 80 rašo fti ilgiaūs.

Žr. Dvaro gyvenims...

Edelmons (žinoma, piktas), o šuo (kitų sakoma velnias) — 
viena miera.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
žinoma, piktas: žodyno autoriaus intarpas, praleidžiamas

SchLL ir AŽ; žr. Edelmono gyvenims... 
viena miera (skol): vis tiek, tas pats.
Plg. Ar ponas, ar Suva — abu kanda (LTR 408). Tiek 

su ponu, tiek su velniu (LTR 409).

„Eikš valgyt[i]!“ — „Jau privalgiau šiandien ir ašarų.“ 
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Erdvi vartai bit [? bil\ įeit, bet ankšti išeit.
bit [? bil]: bit, biti (arch) — buvo; bil, bile (skol) — kad 

tik, jei tik; AŽ šiame priežodyje rašoma vienur bit (I 241), 
kitur būt (II 774).

Plg. Dvaro vartai platūs įeiti, siauri išeiti (LTR 409).
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Giwefi, lobftfi! Wy ja Lobį weßi, Pirßtu Duną riekfi, Wamj- 
djiu Grucje frėbfi, ant Lango fedėfi, judu Durnu 
pabejdėfi, Wargu Gala gaufi [В 178; ... Grucje frėbfi, 
Wargu Galą gawfi, ant Langa fėdėfi, judu Durnu 
pabejdėfi PR 6b]. Du wirst bald auswohnen. Du 
wirst einen trefflichen Wirt abgeben.

PR 6b; SchLL 103; MžŽ 131 (var); KrvP III 38-39 NN 
12093-12094 (var); LTR 407 (var).

Gyw’s ne gaili lyft į Зете. Vor der Zeit geschieht nichts. 
Lebendig kan mann nicht unter die Erde kriechen 
[B 855].

PR 7a; DR 163, KrvP III 14 N П792 (var), 15 N 11808 
(var).

Ikk Saule ujtekkes, Raffa Akis ißes [B 134; Ikk’... ißes 
В 153].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 8b; DR 163 (var); DAbc 53; SchLL 95; VPŽ 27; 

MžŽ 213; KrvP III 177 N 13825; AŻ I 53; LTR 407.

Iß Ūdos ißwarys [В 649, 856;... ißwaris В 158]. Er wird 
dich aus der Haut treiben vel Er hat in der Haut nicht 
raum.

Iß Skolös iffirifti. Aus der Schuld kommen [B 160].
MŽ I 226.
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Gyvensi — lobiuosi! Vyža lobį veši, pirštu duoną rieksi, 
vamzdžiu gručę srėbsi, ant lango sėdėsi, juodu dūmu 
pabezdėsi, vargu galą gausi.

Greit nusigyvensi (išgyvensi, suteškėsi B 178, MŽ I 
92, 293, KršŽ 454). Būsi puikus šeimininkas [iron.].

lobiuosi: MžŽ, KrvP ir LTR rašoma lobiuose, SchLL — 
lobiūsi; B lobufi tegali būti veiksmažodis; žodynai paliudija 
iš jo padarytą dalyvį Lobjótas (MŽ II 387), lobiūtas (KršŽ 
236); senuosiuose raštuose yra žodis lobauti, tad galėjo lygia
grečiai būti ir lobiuoti (plg. sielvartauti ir sielvartuoti, neri
mauti ir nerimuoti).

vamzdžiu gručę srėbsi: var. vamzdžiu buizą (buzą) srėbsi, 
gručė (skol) — miežinių (grūstų) kruopų sriuba, kruštienė; 
košė.

vargu galą gausi: vargu — priežasties įnagininkas (plg. 
badu, maru mirė); var. varguose galą gausi.

Gyvs negali lįst į žemę.
Pirm laiko niekas neatsitinka (B). [Tolimesnė paaiški

nimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. Aukštas dangus — neįkopi.
Žr. Nors didžiausia bėda.

Ik [i] saulė užtekės, rasa akis išės.

Iš odos išvarys.
Jis savo -kailyje nerimsta (B). [Tolimesnis paaiškini

mas— lietuviško teksto vertimas].
odos: priežodžiuose ir idiominiuose posakiuose vietoj 

odos paprastai sakoma kailis ar skūra.

Iš skolos išsiristi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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lau Šyla ißleidau. Ich bin von allen Kräften kommen 
[B 808, 817].

PR 8a; MŽ I 269; RzŽ(M) 288; NsŽ 361. 
f 

ley kalbi, prabluwi, jey ne kalbi, Duße fkau^t’, ka matės, 
ka reggejes, pamink’po kojų Padu bufis gerefnis[B 1006; 
lei... Dußia (Sgirdis)... pamink... kojų... bufi... 
B 690, 513]. Mit Stillschweigen verredet man sich 
nicht, vel Mann muß viel hören, aber wenig reden.

PR 8a; SchLL 79; MžŽ 188; AŽ I 759 (iš MžŽ).

Iü didefnis Klaftorus, jü didefne Palaima. Je ärger Schalck 
je beßer Glück [B 1046].

SchLL 84.

ludu laucjiu mindjiot’s. Die schwartze Kuh hat ihn schon 
getreten [B 826, 956].

SchLL 109.

Ką į Dußia ideddi, ney penki n’ißims. Was du vertrinckest, 
wird keine Hand herausreißen [B 627, 671, 704].

MŽ I 61 (var); RzŽ(B) 12(H); NsŽ 152 (var); SchLL 79; 
MžŽ 56 (var); AŽ II 657 (iš SchLL).

Ka matės ka girdėjęs, pamink po kojomis. Was du siehest 
oder hörest, das tritt unter die Füße [B 513].

MŽ II 205; SchLL 86; MžŽ 164.
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Jau šylą išleidau.
Visai nebetekau jėgų (B).
šylą (skol): jėgą.

Jei kalbi — prabliūvi, jei nekalbi — dūšia skaust. Ką matęs, 
ką girdėjęs, pamink po kojų padu — būsi geresnis.

Tylėdamas neišsiduodi arba Reikia daug klausyti, 
maža kalbėti (B).

prabliūvi: gerklę paleidi, imi pasakotis, bliauti, dejuoti, 
guostis.

dūšia (skol) skaust: širdis skausta; SchLL, MžŽ ir, juo 
sekant, AŽ rašoma dūšią spaudžia; Šleicheris žodį skaust 
neteisingai išskaitė — spaust ir pakeitė jį spdudž [SchLL 79].

Žr. Ką matęs, ką girdėjęs, pamink po kojomis.

Juo didesnis klastorius, juo didesnė palaima.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
klastorius (hibr): apgavikas, sukčius.
palaima: laimė, sėkmė.

Juodų jaučių mindžiots.
Juoda karvė jau jį mindė (B). Jis yra vargų matęs 

(SchLL 109).

Ką į dūšią įdedi, nei penki neišims.
Ką prageri, jokia ranka neišplėš (B).
dūšią (skol): čia — pilvą.
Plg. Į dūšią įdėjus, ir dumčiai neišims (Tai, kas suvalgoma, 

ir didžiausi ponai negali atimti MŽ I 61).

Ką matęs, ką girdėjęs, pamink po kojomis.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. Šlei

cheris aiškina: nutylėk (SchLL 86).
Plg. Nebok tu tų kalbužėlių,

Vis pamink po kojelių (JLD I 659 N 334).
Žr. Jei kalbi — prabliūvi..»
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Ką pusi presz veję? Br. [SchLL 112].
MŽ I 319, II 461; RzŽ(M) 332; RzD 109; NsŽ 61; 

NzNMS 44 (var); DAbc 49 (var); VPŽ 39 (var); MžŽ 277 
(var), 193 (var); KLVK 110 (var); JG 179 (var).

Kadd’ ne Wargai bey Bėdos, tadd’ butu wis Kalledos 
[B 697, 405;...Bėdos... wiß Kalėdos B 853;... wiffada... 
B 542]. Wenn der Himmel immer voller Geigen hänge, 
das wär ein Leben. Die bösen Tage machen, daß man 
der guten vergiest.

RzŽ(B) 22(G), 57(H); SchLL 102; MžŽ 104; AŽ I 576.

Kadd’ Stubboj ’ mano Waiku ne tilptų, tadd ne leifcia 
fawo Waiką po Edelmonu flujyt’ [B 379]. Wenn meine 
Kinder in meiner Stube nicht mehr Raum hätten, 
so wolt ich doch keinen von denen unterm Edelmann 
dienen laßen.

NB Dieses kan vielmehr gesagt werden von sehr 
vielen bösen und gottlosen bürgerlichen Persohnen, 
welche sich mehr brüsten, und ihren armen Nechsten 
nicht über die Achsel ansehen.

Kaip gywenat’? Ka weikit’? Kaip deftis jums? Wie lebt 
ihr, was macht ihr, wie gehts euch. Ę O ne be kagi, 
mum’s taipo eit’ kaip ßirnems pakele, kas pro Sjali 
eit’ vėl kas ne ting’ tai peßa Z. lupa mus. Was sollen 
wir machen, es geht uns so, wie den Erbsen am Wege. 
Wer vorüber geht, vel der nicht faul ist, der pflücket 
uns. ad Refp Be ßnypßcjeme kai’ Sjlapje kur ėdami. 
Wir haben kaum das liebe Leben. Est locutio methapho- 
rica vom naßen Holtz. Wie das naße Holtz von einem 
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Ką pūsi prieš vėją?
Var. Prieš vėją neatpūsi,
Žr. Kieno valia, to ir teisybė.

Kad ne vargai bei bėdos, tad būtų vis kalėdos.
Jei dangus visuomet būtų pilnas smuikų [vokiečių 

priežodis, reiškia: jei visuomet būtų linksma ir smagu], tai 
būtų gyvenimas. Iš blogų dienų ir gerosios pamiršta
mos (B).

Kad stuboj mano vaikų netilptų, tad neleisčiafu] savo 
vaiką po edelmonu služyt.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
B. pastaba. Tai galima būtų juo greičiau pasakyti apie 

labai didelį skaičių nedorų ir bedievių miesčionių, kurie 
labiau didžiuojasi ir į savo vargšus artimus nė iš aukšto 
nežiūri (B).

Kad,,, vaikų netilptų, tad neleisčiaju]: Nors ... vaikai 
nebetilptų, ir tai neleisčiau.

stuboj (skol): pirkioj.
po edelmonu (skol): pas edelmoną; žr. Edelmono gyve

ninis ,..
služyt (skol): tarnauti.

„Kaip gyvenat? Ką veikiat? Kaip destis jums?“ [Vokiškai 
paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas].

Atsakymas: „O ne be ką gi! Mums taipo eit, kaip 
žirniams pakelėje: kas pro šalį eit arba kas ne tingi,, 
tai peša arba lupa mus.“

Atsakymas [į tą patį klausimą]; „Bešnypščiame, kaip 
šlapią kūrendami.“

Vos begyvename. Tai metaforinis pasakymas apie 
šlapias malkas. Kaip šlapios malkos vienas galas blogai 
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Ende schlecht brent und am andern Ende das Waßer 
läufft, so ist es auch beschaffen mit dem Leben der 
Armen. Item. Be kruttam kai Ūdai idem [В 854; ... 
Beßnypßcgem’... Bekruttam В 853].

[ad Refp ( ir tolimesnis tekstas) įrašyta paraštėje, kaip 
atsakymas i tą patį klausimą].

Kamme ßuwis be Aßaku, Mėfa be Kaulu. Wo ist Fisch 
ohne Gräte und Fleisch ohne Knochen [B 600].

SchLL 104; MžŽ 292; AŽ I 270 (iš В).

Karälei ilgas Rankas tur, gal toli prifiekt’. Die Könige haben 
lange Arme [В 119].

SchLL 83; MžŽ 106.

Kas deng’s ta Gow’eda, i. e. daugumma Waikü. Wer кап 
so viel bekleiden. Waiku ne gal apkarftyti. Er kan die 
Kinder nicht bekleyden oder behängen [B 213].

MŽ I 84; NsŽ 260.

Kas tur daug Pinnigu, tas ne bijos ney Kunnigu [B 545, 
889, 1046;... ne bija... B 681, 860]. Geld macht Schälck. 
Wenn Geld redet, schweigt alle Welt still.

RzŽ(B) 24(G), 45(H); SchLL 94; MžŽ 183; KLVK HO; 
AŻ I 665; LTR 410.
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dega, o iš kito vanduo bėga, taip yra ir su vargdienių 
gyvenimu (B).

Taip pat [atsakymas]: „Bekrutam kaip uodai“ (ta pati 
reikšmė).

destis: dedasi; čia — sekasi, klojasi.
O ne be ką gi: ką bedarysi! Tai tiesioginis trumpas atsa

kymas į klausimą ką veikiat.
taipo: taip, taip pat.
eit: eiti (esam, laiko III asmuo) — eina, sekasi, klojasi. 
peša: skabo, raško, rauna.
lupa: gvaldo, lukštena, aižo.

Kame žuvis be ašakų, mėsa be kaulų?
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žuvis: SchLL 104 rašoma žilvy s (daugiskaitos vardinin

kas).

Karaliai ilgas rankas tur[i], gal[i] toli prisiekt[i].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
prisiekti i ]: pasiekti.

Kas dengs tą govėdą, t. y. daugumą vaikų. Vaikų negal[i] 
apkarstyti.

Kas gali tokią daugybę aprengti! Jis negali vaikų 
aprengti (aptaisyti) (B).

govėdą: būrį, daugybę, gaują.
Žr. Vaikus negdlĮi] apkarstytĮij.

Kas tur[i] daug pinigų, tas nebijo nei kunigų.
Pinigai daro sukčius. Kai pinigai kalba, visas pasaulis 

tyli (B).
nebijo: B. dažniau rašo ne bijos — nesibijo.
kunigų: čia greičiausiai reiškia ne dvasininkus, bet di

džiuosius ponus; kunigaikštį (Fürst) B. irgi verčia Kunigas^ 
Wießpats (B. 511); plg. lau dabbar ir Ponus Kunigais 
pagduna wady? (mažuosius ponus pradeda vadinti di
džiaisiais MŽ I 135).
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Kieno Wale, to ir Teifybe. Gewalt geht vor Recht [В 576].
MŽ I 292, II 232; RzŻ(M) 304; DR 160; DAbc 51 (var); 

SchLL 101; MžŽ 273; KLVK 110.

Klebono kiauras ßak’s vel Klebóno plattus ßäk’s, niekadd’ 
neprikrauji [B 277;... ßäkas... В 245; Klebonu plattus... 
ne prikrauji В 880, 971, 1032]. Der Bettler Sack ist 
allezeit Boden loß.

RzŽ(B) 55(B), 76(B); SchLL 85; MžŽ 111 (var); LTR 
411 (var).

Klebono plattus 3ak’s, niekadd’ ne prikrauji. Der Bettler 
Sack ist allezeit boden loß [B 288].

RzŽ(B) 84(B).

Koks Edehnon’s (Pon’s), tok’s ir Padon’s. Wie der Herr 
also auch der Unterthan [B 379].

Kök’s Pon’s, tok’s Padon’s, (Krom’s), (Tawor’s) [B 114, 
804;... toks ir Padon’s... В 681]. Wie der Herr so ist 
auch der Knecht.

MŻ II 266, 517; RzŽ(B) 45(H); SchLL 94; KLVK 110.

Kogna praryt norėti. Jedermann freßen wollen [B 495].
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Kieno valia, to ir teisybė.
Smurtas nežiūri teisės (B).
Plą. Kieno galia, to ir valia (DR 166; DAbc 51; VPŽ 24).
Žr. Ką pūsi prieš vėją?
Žr. Nevalė daroma yra, ne prova,
Žr. CGL.

Klebono kiauras žaks arba Klebono platus žaks, niekad 
neprikrauji.

Elgetos krepšys visada kiauras (bedugnis) (B). Plg.
Kiaura ubago terba (DDŽ 165; VPŽ 24).

kiauras: čia reiškia be dugno (B. šį priežodi ir deda prie 
žodžio Bodenloß,,, Bedugnis),

žaks (skol): maišas, krepšys.
Žr. Klebono platus žaks, niekad neprikrauji.

Klebono platus žaks, niekad neprikrauji.
Elgetos krepšys visada kiauras (bedugnis) (B).
Žr. Klebono kiauras žaks,,.

Koks edelmons (pons), toks ir padons.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Koks pons, toks padons.

Koks pons, toks padons (kroms, tavors).
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
padons (skol): valdomasis, valdinys, pavaldinys; bau

džiauninkas.
kroms (skol): prekės; krautuvė, „būda“, palapinė.
tavors (skol): prekės; krautuvė, „būda“, palapinė.
Plg. Kokfäy Ponas / tokfäy kromas (Poftilla Lietuwiszka...

Per Jokūbą Morkūną... 1600, p. 364b).
Žr. V Kokia mėsa, tokia sriuba,
Žr. Koks edelmons (pons), toks ir padons,
Žr. OG.

Kožną praryt norėti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Kožną (skol): kiekvieną.
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Kunnigais ne tilpfim į Pekla. Vor großen Herren werden 
wir in die Hölle nicht hinein kommen können (dicunt 
Lithvani) [B 681, 860].

RzŽ(B) 45(H).

Lietuwninka uj Wyją laika [В 48, 878, 965; Lietuwininką 
(Burą) per Wy ją... В 195]. Er achtet einen Littauer 
vor nichts.

MŽ I 335, II 328; RzŽ(M) 343; DR 159; DAbc 49; 
NsŽ 85; SchLL 110; VPŽ 27; KLVK 111.

Lietuwninkams prie Raumens, o Kunnigams prie Kaulelio 
(Mėfa,duk walgyt’) [B 117, 480, 681, 860, 878; Lietuwi- 
ninkams... B 949; Lietuwninkams (Būrams) prie... 
(fc Mėfą...) B 195]. Einem Arbeiter muß mann 
keine niedliche Speise vorsetzen.

MŽ I 150; RzŽ(B) 45(H); SchLL 87; MžŽ 204 (var).

Mä j turrėdam’s fkyft’ kepa. I. Bagótas fkarrótas [В 634; ... 
fkift’... В 369]. Wer lang hat last lang hängen, wer kurtz 
hat last kurz hängen.

MŽ I 161; RzŽ(B) 29(D), 15(H); NsŽ 475; SchLL 100.

Mes bedneji Lietuwninkai Edelmonais, Kunnigais, į Pekla 
netilpfim’. Wir arme Litthauer werden vor großen 
Herren und Edelleuthe nicht in die Hölle hinein kom
men können [B 379].
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Kunigais netilpsim į peklą.
Dėl didelių ponų negalėsime pakliūti į pragarą 

[nebus mums vietos] (sako lietuviai) (B).
Kunigais: priežasties įnagininkas; kunigas — „aukštas 

ponas“ (B 53), bet kunigas buvo vartojamas ir dvasininkui 
pavadinti (B 971, 543).

Žr. Mes, biednieji lietuvninkai edelmonais, kunigais i peklą 
netilpsim.

Lietuvninką už vyžą laiko, [arba] Lietuvninką (būrą) per 
vyžą laiko.

Jis laiko lietuvį nieku (B).
už vyžą... per vyžą: vyža (įnagiu.)
Plg. Donelaičio: Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko 

(Žiemos rup. 530 ir kitur).

Lietuvninkams (būrams) prie raumens, o kunigams prie 
kaulelio (mėsą duok valgyti).

Darbininkui nereikia duoti švelnaus valgio (B). Lie
tuviui dera grynos mėsos privalgyti, o ponams — tik kau
lelius apčiulpti (MŽ I 150).

Maž[a] turėdams skystĮai] kepa arba Bagotas — skarotas.
Kas ką turi, tuo ir pasirodo (B). Kas maža turi, sun

kiai verčiasi (MŽ I 161, NsŽ 475).
Žr. Bagotas — skarotas.

Mes, biednieji lietuvninkai, edelmonais, kunigais į peklą 
netilpsim.

Mes, vargšai lietuviai, dėl didelių ponų ir bajorų 
negalėsime pakliūti į pragarą [nebus mums vietos] (B). 

biednieji (hibr): vargšai, vargdieniai, neturtėliai. 
edelmonais, kunigais: priežasties įnagininkas; edelmonas 

(skol) — bajoras, didžiūnas.
Žr. Kunigais netilpsim į peklą.
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Meßka Gilk ujgauta baubje, S jaka priflėgta tyl [B 147, 
183, 343; ... baubja... B 805, 812]. Wepn mann einen 
Knecht zärtelt, so setzt er den Kopf auf, gibt mann 
ihm aber einen Knüttel auf den Rücken, so ist er de- 
müthig.

MŽ I 81, 166; SchLL 89; MžŽ 222; AŽ I 559 (ii В).

Minkßta Prówa. Ein elendes Recht [В 1001].
MŽ I 169, 210, II 385, 524; RzŽ(M) 170; NsŽ 401.

Ne Klebono (Sudjios) Akkis. Er ist zu keinem Priester 
(Landschöppe) gebohren [B 153, 971].

SchLL 85; AŽ I 51 (iš B).

Ne Pono Akkis. Er ist zu keinem Herrn gebohren [B 681].
RzŽ(B) 45(H).

Ne cjedik, ne Tewißke, cje fapuftijes kittur nueifi. Was 
schonstu ist doch nicht dein Väterliches? Wenn hier 
ausgezehrt ist, muß mann sich sonst wo umbthun 
[B 179, 417].

MŽ I 293, II 442; RzŽ(M) 305; SchLL 99; MžŽ 41; 
AŽ II 40 (iš MžŽ).

Neganda fuffiremje Ragais. Ein Unglück bietet dem andern 
die Hand [B 627].

MŽ I 78; RzŽ(M) 176; NsŽ 247; SchLL 90; DR 162 
(var); DAbc 53 (var); VPŽ 32 (var); MžŽ 146 (var).
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Meška, gile užgautas, baubia, šaka prislėgta — tyli. .
Jei bernas lepinamas, jis ožiuojasi, bet jeigu ;jam 

uždrožiama su pagaliu per nugarą, jis yra nuolankus (B). 
Dėl niekų skųstis, dėl didelių dalykų tylėti (MŽ I 81).

Minkšta prova.
Niekingas įstatymas (byla) (B). Blogas, neteisingas 

nuosprendis (MŽ H 524).
prova (skol): teisė, įstatymas; byla; teismas.

Ne klebono (sūdžios) akys.
Jis ne klebonu (teisėju) būti gimęs (B). Jis nė tšm 

gimęs (SchLL 85).
sūdžia (skol): teisėjas.
Žr. Ne pono akys.

Ne pono akys.
Ne ponu būti gimęs (B).
Žr. Ne klebono (sūdžios) akys.

Nečėdyk, ne tėviškė: čia supūstijęs kitur nueisi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 

MŽ I 293 ir II 442 pridėta pastaba, kad tai blogos (piktos) 
šeimynos posakis.

nečėdyk (hibr): netaupyk, nesaugok, negailėk.
tėviškė: paveldėtas turus, ūkis.
supūstijęs (hibr): nuniokojęs, išeikvojęs, pabaigęs.

Neganda susiremia ragais.
Viena bėda kitai ranką paduoda (vartus kelia) (B).
Neganda: nelaimė; var. nelaimė. •, z
Žr. Bėda bėdą veja.
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Nemittes Wilk’s Pelles käfa. Noht lehrt beten [B 902, 
860, 951].

SchLL 103; MžŽ 146.

Ne tur nei drufkos gruda. Es ist aus mit ihm [B 174]. 
SchLL 108.

Ne tur nei į Aki ka ikrift. Es ist aus mit ihm [B 174].
SchLL 107.

Ne tur nei Kafnies Dünos [B 211; Ne tur Kafnies... В 913]. 
Er hat weder zu beißen noch zu brechen [B 211]. Er 
hat nichts in die Milch zu brocken. Er ist blut arm 
[B 913].

RzŻ(B) 29(B).

Newale daroma yra ne Prówa vėl Kieno Wale, to ir Teifybe 
Gewalt geht vor Recht [В 576].

Nieko gero nefulaukfime. Wir werden nichts gutes erleben 
[В 946].

MŽ I 143.

Niekur pagalbos ne randu. Ich weiß weder Hülff noch 
Raht [B 729].
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Nemitęs vilks peles kasa.
Bėda moko melstis (B).
Nemitęs: iš bėdos, bėdos spiriamas, nenoromis, neturė

damas ką bedaryti.
Žr. Varge būdams, turi verstis kaip gali.
Žr. VII Užkliuvęs kelmą kerta.
Žr. CGL.

Netarti] nei druskos grūdą.
Su juo baigta (B).
Žr. Privarė prie labetos.

Netarti] nei į akį ką įkrist.
Su juo baigta (B).
Žr. Privarė prie labetos. 
ką įkristi: klaida?

Netarti] nei kąsnies duonos.
Netari nei ko kąsti, nei ko laužti. Neturi ko į pieną 

pasitrupinti. Jis yra visiškas vargšas (B).
Žr. Salti barščiai.
Žr. Trumpi nagai jo.

Nevalė daroma yra, ne prova.
Smurtas nežiūri teisės (B).
Nevalė (skol): smurtas, neteisybė, skriauda. 
prova (skol): teismas, teisė, sprendimas.
Žr. Kieno valia, to ir teisybė.

Nieko gero nesulauksime.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimai. 
Žr. KG.

Niekur pagalbos nerandu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Norint cje ißbegfi, kittur Wargas atfitupes tawes lauks. 
Mann darf dem Unglück keinen Boten schicken [B 283, 
316].

MŽ I 183, 316, II 512; RzŽ(M) 180,329;Ns2 109 (var); 
SchLL 102; MžŽ 149; KLVK 108 (var); AŽ I 593-594.

Nor didjaufi Bėda, aukßtas Dangus n’ikopi, juda Зете 
n’ilendi, turri būt ikki Dienai. Mann kan nicht vor 
der Zeit unter die Erde kriechen [B 419].

SchLL 76; MžŽ 130; AŽ I 576.

Nüdemais Gala gawo. Es ist aus mit ihm [B 174].

Paffigerau, paffilinkfminojau, wiffus fawo Wargelus uj- 
mirßau, iffimegójau, iffipagirójau, wiffi Wargai pa 
Själy’ [B 172; Paffigėrau... pa Sjali В 422,.603, 953, 
999; ... po Sjali В 225; ... pafžaiy’ В 405]. Bey dem 
Trunek vergist mann des Leydes und Unmuths. Seine 
Grille vertrincken.

RzŽ(B) 42(B), 61(G); SchLL 102; MžŽ 175; LTR 407.

Pafkultinne minta. Es ist mit ihm aus [B 868]. 
MŽ I 170; NsŽ 405.

74



Norint čia išbėgsi, kitur vargas atsitūpęs tavęs lauks.
Nereik nelaimei pasiuntinio (B).
Norint: nors.
čia išbėgsi: iš čia išbėgsi.
Žr. RB.

Nors didžiausia bėda, aukštas dangus — neįkopi, juoda 
žemė — neįlendi, turi būt iki dienai.

Pirm laiko negalima lįsti į žemę (B).
iki dienai: iki amžiaus galo.
Žr. Aukštas dangus — neįkopi...
Žr. Gyvs negali lįst į žemę.

Nuodėmais galą gavo.
Su juo baigta (B).
Nuodėmais: visai, visiškai, labai.
Žr. Privarė prie labetos.

Pasigėriau, pasilinksminojau —.visus savo vargelius užmir
šau; išsimiegojau, išsipagiriojau — visi vargai pašaly.

Geriant pamirštamas skausmas ir apmaudas. Savo 
apmaudingas mintis gerdamas užmiršti (B).

pasilinksminojau: pasiguodžiau (MŽ I 151); MžŽ ir LTR 
rašoma pasilinksminau.

pašaly: arti, artumoje (MŻ I 270).

Paskutinę [?] minta.
Su juo baigta (B).
Paskutinę: B. aiškinimu, Pafkuttinne yra galas, pasku- 

tinoji (Das Letzte В 868); čia, atrodo, yra galininkas.
minta: Milkaus aiškinimu, minta yra daiktavardis, varto

jamas posakyje Tai pafkutinne jo Minta ir reiškiąs išlai
kymą, mitimą (MŽ I 170); NsŽ 405 šis daiktavardis laikomas 
fikcija, Kuršaitis jo irgi nežino; greičiausiai minta yra esamojo 
laiko III asmuo.

Žr. Privarė prie labetos.
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Priware prie Labetos. Pafkuttine minta. Prilippo Liepto 
Gala. Nüdemais Gala gawo. Ne tur nei j Aki ka ikrift. 
Ne tur nei drufkos gruda. Es ist aus mit ihm (B 174].

NsŽ 52, 348.

Reßk iß Pädo. Muß ist ein bitter Kraut [B 265]. 
MŽ I 189; RzŽ(M) 193; NsŽ 275; SchLL HO.

Skola ne Müma. Schulden muß man bezahlen [toliau ne
įskaitomas žodis]. Schulden drücken oder liebkosen nicht, 
wie eineMutter [PR 18а].

[Atrodo kiek vėlesnis kitos rankos įrašas.]

Sótus Alkaną ne pajyft’ [B 733; ... alkana B 1039; ... 
alkaną PR 18b]. Der satt ist, der kennt den hungerigen 
nicht.

MŽ I 4, II400; DR 162;DAbc 51; NsŽ 547; SchLL 96; 
VPŽ 41; MžŽ 225; KLVK 110; AŽ I 84 (var); LTR 407.

Stroks ne Brolis [В 294, 572; Strok’s ... В 681]. Strenge 
Herren züchtigen mit Scorpionen [B; PR; toliau PR yra, 
atrodo, vėlesnis kitos rankos įrašas] — beßer: die Noth 
ist keinem lieb.

PR 18b; MŽ I 259, RzŻ(M) 270; RzŽ(B) 45(H); DDŽ 
166; NsŽ 346, 506; SchLL 98; MžŽ 229; AŽ I 875 (iš B).

Stroku Negandop’ [PR 18b].
[Paaiškinimo nėra.]
MŻI259; RzŽ(M) 270; NsŽ 247,506; SchLL 98; KLVK 

111.
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Privarė prie labetos.
Su juo baigta (B).
labetos (skol): pražūties.
Žr. Paskutinę minta.
Žr. VI Prilipo liepto galą.
Žr. Nuodėmais galą gavo.
Žr. Netur[i] nei i akį ką įkrist.
Žr. Netur[i] nei druskos grūdą.

Rėžk iš pado.
Būtinybė — karti žolė (B). Imk, kai nėra iš ko paimti 

(MŽ I 189; NsŽ 275).

Skola ne moma.
Skolas reikia užmokėti. Skolos spaudžia arba nemy

luoja kaip motina.
moma: mama, motina.

Sotus alkaną nepažįst [a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
alkaną: B (ir Donelaitis), kaip įprasta Prūsijos lietuvių 

tarmėms, po neigiamųjų veiksmažodžių vartoja tiesioginio 
papildinio galininką.

Stroks ne brolis.
Žiaurūs ponai baudžia skorpionais [kruvino plakimo 

įnagis] (B). [Toliau vėlesnis įrašas PR] Teisingiau: Pavo
jus niekam nemalonus.

Stroks (skol): pavojus; reikalas skubėti dėl pavojaus; 
baimė, siaubas.

Žr. CGL.

Stroku negandop.
Iš vieno pavojaus į kitą (MŽ I 259, NsŽ 247).
Stroku: priežasties įnagininkas; žr. Stroks ne brolis.
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Su Sjattu bey Klebonu ne bilinek [B 971; ... bei ... nebi- 
linek PR 17а]. Wer nichts hat zu schaffen, der nehme 
ein Hur, kauff ein Uhr und schlag den Pfaffen, so 
•wird er allemahl haben was zu schaffen.

PR 17a; MŽ I 271, II 423; RzŽ(M' 289; NsŽ 514; 
SchLL 97; AŽ I 671.

Sagrißk padiddifu Algą pamajifu darbą. Kehre wieder, 
ich wil dir Lohn verbeßern und die .Arbeit vergeringern 
[B 116].

PR 17a; AŽ I 79 (iš В).

Sjalti Barßcjei. /. Ne tur nei Kafnies Dünos. Er hat weder 
zu beißen noch zu brechen [B 189, 211, 618].

PR 21a; RzŽ(B) 29(B); NsŽ 321.

Sjü be Skolos. Wer ist nicht schuldig [B 730]. 
PR 21b; SchLL 99; MžŽ 220.

Tik Šėlas bey Bėdas man ant Swieto pereina [PR 24а]. 
[Paaiškinimo nėra.]

Trumpi Galai. Kurtze Ender item ist nichts [В 830, 946]. 
PR 24b; NsŽ 120.
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Su iatu bei klebonu nebylinėk.
Kas neturi ko veikti, tegu pasiima kekšę, nusiperka 

laikrodį ir muša ilgaskvernį, tuo būdu jis visuomet turės 
darbo (B).

latu: Skotu; škotai versdavosi prekyba Prūsijoje, keliau
davo po kaimus, pardavinėdami prekes ir supirkinėdami iš 
valstiečių jų turimus parduoti dalykus.

nebylinėk: nesibylinėk.

Sugrįžk — padidinsiu algą, pamažinsiu darbą.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Šalti barščiai.
Neturi nei ko kąsti, nei ko laužti (B).
Žr. Trumpi nagai jo,
Žr. Neturji] nei kąsnies duonos.

Šuo be skolos.
Kas neturi skolos! (B). Visi žmonės skolų turi (SchLL 

99).

Tik sielos bei bėdos man ant svieto pareina.
sielos: sielvartai, širdgėlos; MŽ I 237 aiškinama, kad 

S2la — silpnumas, apalpimas; KršŽ 370, pažymint, kad tai 
nežinomas žodis, spėjama, jog jis reiškia skausmą, ir tei
singai siejama su sielvartauti; dar ir dabar kai kur tarmėse 
siela reiškia sielvartą, širdgėlą (Lietuvių kalbos žodžių daryba. 
Vilnius, 1943, 506 p.); plg. tos pačios šaknies žodį sielotis — 
rūpintis, krimstis, sielvartauti.

pareina: tenka.

Trumpi galai.
Nieko nėra (B).
Žr. Trumpi nagai jo.
Žr. Visas tulčias.
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Trumpi Naggai jo. Trumpi galai. Ne tur Kafnies Dūnos. 
Wisfaip pawarges. Er hat nichts in die Milch zu brocken. 
Er ist blut arm [B 913, 946, 120, 292].

PR 25a; MŽ I 300; RzŻ(M) 310; RzŽ(B) 87(B); NsŽ 120.

Wabalus leidj, o Mufes fpendj Wortinklu [В 348, 634 (pra
leistas jungtukas o), 766, 849]. Kleine Diebe hängt mann, 
große Diebe last mann lauffen.

PR 27a; RzŽ(B) 15(D); SchLL 101.

Waiku kai’ Puppu alii Grikku, о Dünos nei Pluttos. Viel 
Kinder, wenig Rinder (Brodt) [B 279, 292, 780, 1018]. 

PR 27b; MŽ I 213, 311; RzŽ(M) 234, 325-326; RzŽ(B) 
76 (В), 87(B); DR 160; DAbc 50; NsŽ 56; SchLL 101; VPŽ 
48; KLVK 108; LTR 4)5.

Waikus ne gal apkarftyt’. Kas deng’s ta Gow’eda. i. e. Dau- 
gummą Waiku [B 780; Waiku ne gal... В 208]. Er кап 
die Kinder nicht behängen Z. bekleyden.

PR 27b.

Wargas mum’s priwincjawótas, kai’ Marti. Ein jeder Tag 
hat seine Plage [B 405].

PR 28a.

Wargas mus Brolis, Paliegis tai Warg’s [PR 28а].
[Paaiškinimo nėra.]
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Trumpi nagai jo.
Neturi ko į pieną pasitrupinti. Jis yra visiškas varg

šas (B).
Žr. Šalti barščiai,
Žr. Trumpi galai.
Žr. Visas tuščias.
Žr. Netur[i] nei kąsnies duonos,
Žr. Visai[p] pavargęs.

Vabalus leidž[ia], o muses spendž[ia] vor[a]tinkliu.
Mažuosius vagis karia, o didžiuosius paleidžia (B).
Pig. Didžių vagių niekas nckušina, mažuosius karsto (VPŽ 

12; JG 108).

Vaikų kaip pupų, (kitų sakoma) grikų, o duonos nei plutos.
Daug vaikų, maža duonos (B).

Vaikus negal[i] apkarstytĮi]. Kas dengs tą govėdą, t. y. 
daugumą vaikų.

Jis negali vaikų aprengti (aptaisyti) (B).
Žr. Kas dengs tą govėdą...

Vargas mums privinčiavotas kaip marti.
Kiekvieną dieną sloga (kančia, vargas) (B).
Žr. Baudžiava mums privinčiavota kaip marti.

Vargas mūs’ brolis, paliegis — tai vargs.
Gal taip aiškintina: vargas — įprastas, kasdieninis reiški

nys, todėl ne toks ir baisus, o neišgydoma liga — tai tikras 
vargas.

mūs* : mūsų.
paliegis: sunki neišgydoma liga, ilgas sirgimas.
Plg. RŽ (Dieve duok pavargį, ne paliegį).

6. Tautosaka XVII-XVIII a. flt



Wargas Wargą prifpjre (remje) [В 405; ... prifpire... 
В 627]. Ein Unglück trift das andere.

PR 28a; MŽ 316; RzŽ(M) 329; DR 160, 164; DAbc 50; 
NsŽ 52, 494; VPŽ 49.

Wargę augiau, Sielwartüfe karßiau [В 405; ... augau... 
karßau PR 28а]. Ich bin zu Leyden gemacht.

PR 28a; SchLL 112; MžŽ 215.

Wargę budam’s dienu n’iffipuftifi. Arme Leute wißen von 
keinen guten Tagen [B 119, 405, 613, 869].

PR 28a.

Warge budam’s turri werftis kaip gaili, item Nemittes 
Wilk’s Pelles käfa. I. Ujkluwes Kelmą kerta. Noht 
lehrt behten [B 240, 405, 951].

PR 28a; MŽ I 316, II 359 (var); RzŽ(M) 329; DR 160; 
DAbc 50; NsŽ 52, 69 (var); SchLL 102; VPŽ 49 (var); 
MžŽ 279.

Varge galą gausi. Br. [SchLL 112].

Warna Warnos Akkies nekerta [В 153; ... ne kerta B 619, 
818, 992]. Es hackt keine Krähe der andern die Augen 
aus. Es muß ein kalter Winter seyn, wenn ein Wolff den 
andern freßen solt.

PR 28b; MŽ I 317, II 54, 249; RzŽ(M) 330; RzŽ(B) 
3(H); DR 163 (var); DAbc 51; NsŽ 196; SchLL 102; VPŽ 
49; MžŽ 275; KLVK 109.

Wisfaip pawarges [B 913; Wiffaip... В 946]. Er hat nichts 
in die Milch zu brocken. Er ist blut arm.
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Vargas vargą prispiria (remia).
Viena bėda kitą pataiko (B).
Žr. Bėda bėdą veja.

Varge augau, sielvartuose karšau.
Esu gimęs kančioms (B).

Varge būdams, dienų neišsipustysi.
Vargdieniams nėra gerų dienų (B).

Varge būdams, turi verstis kaip gali.
Bėda moko melstis (B).
Žr. Nemitęs vilks peles kasa.
Žr. VII Užkliuvęs kelmą kerta.

Varge galą gausi.
Žr. Gyvensi — lobiuosi!

Varna varnos akies nekerta.
Reikia šaltos žiemos, kad vilkas vilką ėstų (B). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas], 
varnos: var. varnai, varnui.

Visailp] pavargęs.
Neturi ko į pieną pasitrupinti. Jis yra visiškas varg

šas (B).
Žr. Trumpi nagai jo.
Žr. Visas tuščias.
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Wiffas tußcgias. Wiffaip pawarges. Trumpi Naggai jo. 
Trumpi Galai [В 1035, 442; ... tußcias В 63]. Er hat 
nicht Saltz aufs Ey.

PR 30a; MŽ I 302.

Wiffus Galus ne gali aptekti. Mann кап nicht alles bestrei
ten, mann kan nicht hinten und forn seyn [B 63, 67, 239, 
409].

PR 30b; MŽ I 70; RzŽ(B) 51(B); NsŽ 96, 237.
X

Jalnėrei piktos Rykßtes. Krieg ist eine scharffe Ruthe 
[B 822].

PR 31b; MŽ I 338, II 310; RzŽ(M) 346; NsŽ 440.

3mones į antra Galą kai’ laucgius Įaugo [B 869; ßmones ... 
Gala ... В 924; ... laucgus Įaugo B 944]. Er macht 
lauter Neuerung. Er hat viel Mühe.

PR 32a; MŽ I 345; RzŽ(M) 351; NsŽ 376.

ßmonü Kraujas praßcgaus laikomas tampa, kaip wandü.
Menschen Blut wird weniger geachtet, als Waßer [B 49].

3monu Lupik’s Z. Edik’s. Leutschinder [B 869].

Źuwis trokßta be Wandens. Von nichts ist schlecht leben 
[PR 32а].

[Atrodo, vėliau kita ranka įrašyta.]
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Visas tuščias.
Neturi nei druskos kiaušiniui (B).
Žr. Trumpi nagai jo.
Žr. Trumpi galai.
Žr. Visatfp] pavargęs.

Visus galus negali aptekti.
Visko negali įstengti (parūpinti). Negali būti prieš*  

akyje ir užpakalyje (B).
aptekti: apimti, atlikti, suspėti.

Žalnieriai — piktos rykštės.
Karas — aštri rykštė (B).
Žalnieriai (skol): kareiviai, kariai.

Žmones į antrą galą kaip jaučius laužo.
Jis tik naujoves įveda (viską keičia). Jis turi daug 

vargo (B).
Neaiškus priežodis. B. paaiškina žodį Neuerung — Nau- 

jena (B 944), kuri reiškė ir naujai išartą žemę, plėšimą, 
dirvoną.

Žmonių kraujas prasčiau [s] laikomas tampa kaip vanduo.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
prasčiaujs] laikomas: menkiau vertinamas.
Plg. Dvare šuo už žmogų brangesnis (LTR 409).

Žmonių lupiks arba ėdiks.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Būrų ėdikas, lupikas, plėšikas*

Žuvis trokšta be vandens.
Nieko neturint sunkti gyventi.
Żr. V Aš vis trokštu be vandens.
Žr. CGL.
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II. GAMTA, BUITIS, ŪKIS, DARBAS

Akyl’s gmogus fawo Butte wiffur aptekinėj’. Ein berühr- 
sahmer fleißiger Mensch begehet alles in seinem Hause 
[B 224].

Akla Troba. Ein Hauß ohne Fenster [B 465].
MŻ I 3; BgŽ I 39; AŽ I 60.

Aklas (aßtras) Badas Dünai efant [B 293, 453; Aklas Ba
das... В 270; ... ėfant В 733, 892]. Mit vollem Magen 
last sich gut fasten.

MŽ I 3, II 282; RzŽ(B) 71(B), 87(B), 91(H); NsŻ 3; 
SchLL 75; MžŽ 61; BgŽ I 39; KrvP I 41 N 504, N 505 
(var), N 506 (var), 176 N 2398 (var); AŹ I 60 (iš B), 444 
(var).

Akmuo stabutis, vanduo neramutis B. [AŽ I 67].

Alga pagal pelną. Wie die Arbeit so die Belohnung oder 
Besoldung [B 232].

SchLL 74; NsŽ 283 (var); BgŽ I 53; KrvP I 47 N 588, 
N 589 (var); AŻ I 79 (iš B).
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II. GAMTA, BUITIS, ŪKIS, DARBAS

Akyls žmogus savo bute visur aptekinėj[a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Akyls: guvus, darbštus. 
bute: namuose. 
aptekinėjja]: aplaksto (apžiūri). 
Žr. CGL (Akylus žmogus

Akla troba.
Namas be langų (B).
Žr. Ne dieve duok padvariją be kankalo ...

Aklas (astras) badas duonai esant.
Pilnu pilvu gera pasninkauti (B). Ne badas, kol 

duonos yra (MŽ I 3). Pavalgius galima badauti (AŽ I 60).
Aklas ... badas: tariamas badas (NsŽ 3), joks badas; 

nėra bado, visko turi (AŽ I 60).
aitras: aštrus.

Akmuo stabutis, vanduo neramutis.

Alga pagal pelną.
Koks darbas, toks atlyginimas (B).
Alga: atlyginimas, atpildas.
pelną: nuopelnus.
Žr. Eit jam kaip užpelnė.
Žr. Koks darb s, tokia alga.
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Alius apwalus [В 259; Alus apwallus В 1028]. Das Bier 
folgt dem Zapfen.

MŽ I 4, 9; RzŽ(B) 65(B); NsŽ 49-50; SchLL 74; BgŽ 
I 67; AŽ I 93 (iš В), 227 (iš В).

Alus ragot’s [В 113, 727; Alius ragot’s В 259]. Mann wil 
kein Bier anzapfen.

MŽ I 4; SchLL 74; BgŽ I 68; KrvP I 52 NN 656-657 
(var), N 663, N 664 (var); AŽ I 93 (iš В).

Alus rammus [В 136; Alius ramus B 259]. Das Bier hält 
einen auf.

MŽ I 4, 225; RzŽ(M) 242; NsŽ 441; SchLL 74; BgŽ 
I 68; AŽ I 93 (iš B).

Alus ßnekkus, l. Aluttis ßnekkuttis [B 569, 691; Alius... 
Alluttis B 259, 925]. Truncken Mund redt aus Hertzens 
Grund.

MŽ I 4, 5, 279; RzŽ(B) 65(B), 52(H); DR 160; DAbc 
50; NsŽ 529; SchLL 74; VPŽ 5; MžŽ 3; KLVK 110; BgŽ 
I 68; KrvP I 52 N 665, 53 N 666 (var), NN 668-669 (var), 
NN 670-672; AŽ I 93 (iš B).

Ant darbo numanai gerą Remeihinką [B 116, 456; .... 
gerą Rėmėfninką B 126; ... gera Remefninka B 906; 
Ant Darbo numanai Remefninka B 878]. Das Werck 
lobt den Meister.

MŽ I 223, II 338; RzŽ(M) 245; SchLL 76; MžŽ 152; 
KrvP I 67 N 868; AŽ I 125 (iš B).

Ant Kumeles joji, o Kumeles jeßkai. Du suchst den Esel 
und reitest drauff. Es ist eine Sache leicht zufinden, 
da deßen vollauf ist [B 126, 434].

DAbc 53; SchLL 86; VPŽ 7, 42 (var); MžŽ 121; KrvP 
I 67 N 861 (var), 73 N 940, NN 941-942 (var); AŽ I 124 
(iš B); LTR 402.
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Alus apvalus.
Alus eina paskui volę (B). Gerai lenda (AŽ I 93)> 

lengvai geriamas (AŽ I 227).

Alus raguots.
Nenori alaus įleisti (B).
Plg. Alus, kaip velnias raguotas, kaip kiaulė neraliuota 

(KrvP I 52 N 657).

Alus ramus.
Alus sulaiko prie savęs (B). Dėl jo užsibūnama 

(NsŽ 441).

Alus šnekus arba Alutis šnekutis.
Girta burna kalba iš širdies (B). Alus daro žmones 

kalbius (MŽ I 5).

Ant darbo numanai gerą remesninką.
Darbas giria meistrą (B).
Ant: iš.
numanai: pastebi, matai.
remesninką (skol): amatininką.

Ant kumelės joji, o kumelės ieškai.
Tu ieškai asilo, o pats ant jo joji. Lengva tai rasti,, 

kadangi visur yra (B).
Žr. Kumele joji, o kumelės ieškai.
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Apszikęs paliko. Br. (pradėjęs nepabaigė). [SchLL 107]. 
NsŽ 517.

Aß Pons, tu Pons, kas neß Kaßele [В 681; ... Pon’s...
В 877]. Ich Herr, du Herr, wer wird Lischke tragen.

MŽ I 110; RzŽ(B) 45(H); NsŽ 185; SchLL 94; MžŽ 
13; KLVK HO; KrvP I 132 N 1766 (var), N 1767, N 1768 
(var); AŽ I 267 (iš В).

Bark ne ißtiefu bark, wyk ne pawyk, mußk ne ußmußk, tai 
bufi ger’s Ukinink’s [B 51, 1038; ... wjk, nepawjk... 
В 195; ... ne ujmußk, tai bufi Ukininks В 572, 648, 
681, 737, 1008]. Mit Sanftmuth komt mann weiter 
fort, als mit Schlägen. Gestrenge Herren regieren 
nicht lang.

RzŽ'B) 40(G), 30(H), 45(H); SchLL 101; MžŽ 262; 
KrvP I 204 N 2792; AŽ I 546 (iš В).

Baukßtam ßirgui nutrumpik Abraką [В 294, 813; Baukßtam 
Arkliui... В 634; ... Abraką В 515]. Dem Ubermühtigen 
muß man den Brodt Korb höher hängen.

RzŽ(B) 88(B), 16(H); RzD II 109; SchLL 104; MžŽ 
29; KrvP I 207 N 2844; AŽ I 562.

Baukßto Arklio ant Nugaros Gujas, o rambo po Pilwu 
[В 189; ... Arklo... В 246; ... Ant Nuggaros... В 1024]. 
Am willigen Pferdt ersieht mann die Beulen auf dem 
Rücken, (vom Sattel gedrückt) am faulen Pferdt aber, 
die Beulen am Bauch (von der Peitsche u. Sporen).

SchLL 74; MžŽ 78; AŽ I 249 (iš В), 562 (iš В).

Bažmas pūdą plesź. Br. (daug žmonėms daug reik). [SchLL 75]. 
MžŽ 29; KrvP I 208 N 2860; AŽ I 569 (iš B).
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Apšikęs paliko.
Pradėjęs nepabaigė.
Žr. Ger[iau] est[г] nepradėjus neng nepabaigus.

Aš pons, tu pons, kas neš kašelę?
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. MŽ 

I 110 aiškinama: jeigu mes abu norime būti ponais, tai kas 
bus bernu?

kašelę (skol): pintinę su dangteliu (paprastai naudojamą 
maistui susidėti kelionėje ar einant i darbą NsŽ 185).

Žr. CGL (Tu pons, aš pons ...).

Bark — ne iš tiesų bark, vyk — nepavyk, mušk — neuž
mušk, tai būsi gers ūkininks.

Švelnumu daugiau pasieksi, kaip mušimu. Žiaurūs 
valdovai neilgai viešpatauja (B).

Baukštam žirgui (arkliui) nutrumpink abraką.
Išdykusį reikia pamaitinti duona su vandeniu (B).
Baukštam: baukščiam.
nutrumpink: var. sumažink.
abraką (skol): kapoju ir avižų (javų) mišinį (MŽ I 1).

Baukšto arklio ant nugaros guzas, o rambo po pilvu.
Klusnaus arklio nugaroj matyti guzai (nuo balno), 

o rambaus po pilvu (nuo botago ir pentinų) (B).
Baukšto ... rambo: baukštaus ... rambaus.

Bažmas puodą plėšia.
Daugybei žmonių daug reikia (AŽ I 569).
Bažmas: daugybė, aibė.
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Be galo, be kräßto unendlich [В 409].

Bega Wilk’s, tunka Wilk’s, gul Wilk’s, djufta Wilk’s 
[B 468; Bėga Wilkas, tunka Wilkas, ftowi Wilkas djufta 
Wilkas В 849; ... tunka Wilk’s, ftowi l. gul Wilk’s... 
В 893]. Wer sich umbthut, der bekommt was. Niemand 
kommt eine gebratene Taube ins Maul geflogen.

MŽ I 23; RzŽ(M) 29; DR 162; DAbc 50; VPŽ 9; KLVK 
108, 108 (var); KrvP I 258 N 3566; AŽ I 591 (iš-B).

Bapig jiam vel Ger’ po kitto Stalo kojas ujkißus fėdėt’. 
Er hat gut Leben vel Es ist gut zum fertigen Tisch zu 
gehen.

MŽ I 126; RzŽ(M) 138; MžŽ 227 (var); KLVK 108; 
KrvP I 232 N 3206; AŽ I 618 (iš В).

Bapig fu Düna, bille tikt’ Ruggiu yra. Wo Kom da Brodt 
[В 293].

RzŽ(B) 88(B); SchLL 79; MžŽ 30; KrvP I 233 N 3215; 
AŽ I 618 (iš B).

Cjetwerg’s Mėfos Diena [B 355]. 
[Paaiškinimo nėra.] 
RzŽ(B) 21(D); SchLL 110; AŽ II 56, 344.

Cjyft’ ne nulupt’s. Der rothe Kleyder trägt oder als ein 
abgeschundener [В 1023].
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Be galo, be krašto.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Bėga vilkas — tunka vilkas, guli (stovi) vilkas — džiūsta 
vilkas.

Kas stengiasi, šį tą gauna. Keptas karvelis niekam 
į burną neatlekia (B).

džiūsta: var. lysta.
Žr. Duona ne per vėjus ateit.
Žr. Gul[i] vilkas — džiūsta vilkas...
Žr. Keptas karvelis neatlėks pats į burną.
Žr. Niekur nerasi miltų kalnus.
Žr. Vilks bėgiodams bile ką užbėga.

Bepig jam arba Ger[a] po kito stalo [stalu?] kojas užkišus 
sėdėt.

Jam gera gyventi arba Gera eit prie paruošto stalo (B).
stalo: MŽ I 126, KLVK 108, MžŽ 227 ir AŽ I 618 

stalu.
Žr. Ger[a] po kito stalo kojas užkilus sėdėt.

Bepig su duona, bile tik rugių yra.
Kur grūdai, čia duona (B).
bile (skol): kad tik.
Žr. Kur šūds3 čia grūds.
Žr. OG.

Četvergs — mėsos diena.
Četvergs (skol): ketvirtadienis.
Žr. Nedėlia — mergų diena...

Čyst ne[i] nuluptas.
Kuris raudona sermėga [Roth Kleyd raudona Ser

mėga B 1023] apsirengęs (B). [Kita paaiškinimo dalis — 
lietuviško teksto vertimas], 

čyst (skol): visai, visiškai.
ne[i]: kaip.
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Dor ne koßta. Es ist annoch nicht aufgeschüßelt [B 102]. 
RzD II 109.

Dewyni Guddai, Apwinü Bacjka l. dewyni Guddai Awyna 
pjauja [B 618, 730; Dewini... Apwynü... В 725; ... 
Apwinu... В 982]. Viel Hund sind eines Haasen Todt. 
Viel Hund machen bald zu Ende.

RzŽ(B) 84; SchLL 82; MžŽ 50; KrvP 1.423 N 5868, 
N 5869 (var).

Dewyni Guddai Awyna pjauja [B 618, 730; Dewini... 
pjauje В 725, 982]. Viel Hund sind eines Haasen Todt. 
Viel Hund machen bald zu Ende.

MŽ I 17, 51; RzŽ(M) 23; RzŽ(B) 18(H), 88(H); RzD 
II 109; DR 162; DAbc 55 (var); SchLL 82; VPŽ 12 (var); 
MžŽ 47 (var), 50 (var); KLVK 107; KrvP I 423 N 5870; 
AŽ I 426 (iš В).

Diena Nakcjej’ lukėfi. S 3 wie fa Tamfei jūkėfi [B 116; ,.ч 
Nakcjei ... B 933]. Die Arbeit bey Tage geht beßer 
fort als bey Nacht.

MŽ I 48, II 465; DDŽ 167 (var); NsŽ 41; SchLL 77; 
VPŽ 30 (var); MžŽ 101, 144 (var); KrvP I 438 N 6077, 440 
N 6113 (var); AŽ II 343 (iš В).

Diena Wakarop, Metai Galop’ [В 409].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 47-48, 70, 167; RzD II 109; DR 161, 162; DAbc 

54; NsŽ 135; SchLL 77; VPŽ 12; MžŽ 273; KLVK 112; 
JG 75, 165; KrvP I 433 N 6086; AŻ II 343.
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Dar nekošta.
Dar nepadėta ant stalo (B).

Devyni gudai apvynių bačką arba Devyni gudai aviną 
piauja.

Daug šunų — kiškiui galas (mirtis). Daug šunų 
greit pribaigia (B).

gudai: lenkai (B 982).
apvynių: apynių.
bačką (skol): statinę; var. bačką rito (MžŽ 50, KrvP I 423 

N 5868).
Žr. Devyni gudai aviną piauja.

Devyni gudai aviną piauja.
Daug šunų — kiškiui galas (mirtis). Daug šunų greit 

pribaigia (B). Daug žmonių — maža darbo (MŽ I 17; 
DR 162).

aviną: var. ožy gaidy avį.
Žr. Devyni gudai apvynių bačką.

Diena nakčiai juokėsi.
Dieną darbas geriau sekasi negu naktį (B).
nakčiai juokėsi: iš nakties juokėsi; MŽ I 48, II 465, NsŽ 

41 ir AŽ II 343 rašoma juokiasi.
Var. Nakties darbai — dienos juokai.
Žr. Šviesa tamsai juokėsi.

Diena vakarop, metai galop.
Viskas praeina (yra laikina) (MŽ I 70). Laikas prabėga, 

praeina (NsŽ 136).
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Diewe dūk wienam gimt, alle ne wienam dirbt. Gott [...] 
jedem allein gebohren werden; aber keinem allein 
arbeiten d. i. ohne Arbeiter [...] [PR la].

[Atrodo vėliau kita ranka [rašyta.]
DAA 47; VPŽ 12; KrvP I 456 N 6322; AŽ I 996, II 

352, 621.
[Dana kai’] 3ókol’s. [Brodt] ist wie ein Wetzstein [PR За]. 

MŽ I 60, 347; NsŽ 535.

Düna ne per Wėjas ateit [B 292; ... Wejius ateit’ PR 3a; ... 
ateit Vėl Bėga Wilk’s, tunka Wilk’s, ftowi l gul Wilks 
djufta Wilk’s. Vėl Wilks begiodams bille ka ujbega. 
Vėl Keptas Karwelis ne atlėks pats į Burna B 284]. Eine 
gebratene Taube komt nicht ins Maul geflogen.

PR 3a; RzŽ(B) 80(B), 87(B); SchLL 79; MžŽ 57; KrvP 
I 511 N 7093, N 7094 (var), N 7095, N 7096 (var); AŽ II 
791; LTR 401.

Dwilinka ne trukfta [B 1013; ... ne truks В 355]. Doppelt 
reist so bald nicht.

PR 3a; MŽ II 389; RzŽ(B) 21(D); NsŽ 118; SchLL 
91; MžŽ 59; JG 27; KrvP I 541 N 7516, N 7517 (var); AŽ 
II 695.

Eik fu Kojomis [В 513, ... Kojomis В 539, 734; Eik’ ... 
В 645; Eik fu Kojomis. Eik greitay. Skubbikis B 387]. 
Geh eylendt, laß die Füße nicht zu Hause. Heb die 
Füße auff.

PR 3b; MŽ I 126, II 205, 216; RzŽ(M) 138; RzŽ(B) 
19(G); NsŽ 21, 204; SchLL 86; AŽ II 772 (iš В;.
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Dieve duok vienam gimt, ale ne vienam dirbt.
Dieve [duok] kiekvienam vienam gimti, bet ne vienam 

dirbti, t. y. be darbininkų (PR).
ale (skol): bet.
dirbt: var. augti, būti, gyventi.
Žr. RB, O G.

[Duona kaip] zokals.
Duona kaip galąstuvas (PR), — labai gera, kieta 

(MŽ I 60), nusidavus! (NsŽ 535).
zokals (skol); galąstuvas; kitur šis žodis vartojamas 

blogai, neišrūgusiai, sušokusiai duonai pavadinti (plg. Zakał 
Propriė vitium panis... N er ilgimas duonas. Szyrwid C. Dic- 
tionarium... Vilnae 1713, 429 p.).

Duona ne per vėjus ateit.
Keptas karvelis neatlekia į burną (B).
vėjus: B per Wėjas greičiausiai klaida; kitoje vietoje 

(B 902) jo rašoma ne per Wėja; SchLL 79 rašoma veję ( = vė
ją); var. ne vėju ateina (AŽ II 791).

ateit: ateina, yra gaunama.
Var. Duona ne per vėją atėjo — kažkas arė, kažkas sėjo, 

kažkas pjovė ir kluonan vežiojo (KrvP I 511 N 7094).
Žr. Bėga vilkas — tunka vilkas ...
Žr. Keptas karvelis neatlėks pats i burną.
Žr. Niekur nerasi miltų kalnus.
Žr. Vilks bėgiodams bile ką užbėga.

Dvilinka netrūksta (netruks).
Dvilinka taip greit netrūksta (B).
Žr. CGL (Dvilinks siūlas netrūksta).

Eik su kojomis.
Eik skubiai; nepalik kojų namie; pakelk kojas (B).
Žr. Eik šiandien (greitai)...
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Eik ßendien (greitay) ir ßj Dieną bus fu Wäkaru. ®eh 
geschwind [В 540].

RzŽ(B) 19(G); SchLL 77; AŽ II 772 (iš B).

Eit’ jam kaip ujpelne oder Kokie pelną tokie alga. Es geht 
ihm, wie ers verdienet hat [B 540].

Efk, ėdjiu Gala negaufi, jey kas neprimuß [B 408; ... 
edjiu galą ne gaufi... ne primuß В 437]. Iß vom Eßen 
wirst nicht sterben, wenn dich einer nicht todtschlägt. 

PR 3b; MŽ I 64.

Gaidys per Nakti rojüja [B 621; ... rojoja В 818, ... rojüjia 
PR 4а]. Der Hahn krähet die gantze Nacht.

PR 4a; MŽ I 69.

Gaidriai gieft’, bus kits Oras. Die Hahnen krähen, wird 
ander Wetter werden [B 621].

KrvP II 78 N 8728-8729 (var).

Gaidjei gieft, Pinnucjei matyt, Ragaißei kwepje, Kiems 
ne toli bus [В 305, 356, 621; Gaidjiei gieft’ ... matyt’... 
ne toli Kiem’s bus В 478; ... kwepja... В 818].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 4a; RzŽ(B) 21(D), 6(H); SchLL 80; MžŽ 201 (var); 

KrvP H 80 N 8759, N 8760 (var).
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Eik šiandien (greitai), ir ši diena bus su vakaru.
Eik greitai (B).
Žr. Eik su kojomis,
Žr. Skubink, ir ši diena bus su vakaru.

Eit jam kaip užpelnė arba Kokia pelną, tokia alga.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Eit: eina, sekasi, klojasi.
užpelnė: užsipelnė, nusipelnė, užsitarnavo.
pelną: užsipelnymas, nuopelnas.
Žr. Alga pagal pelną.
Žr. Koks darb S) tokia alga.

Ėsk, ėdžiu galo negausi, jei kas neprimuš.
Valgyk, nuo valgymo nemirsi, jei kas neužmuš (B).
ėdžiu: valgiu, valgymu (priežasties įnagininkas); MŽ I 

64 rašoma Edžiai (= ėdikas, ėdūnas) ir priežodis taip aiš
kinamas: ėsk, nepasotinamas ėdike, tau nebus gana, kol kas- 
nenudobs.

Gaidys per naktį rojuoja [rojoja?].
Gaidys gieda visą naktį (B).
rojuoja: neramiai, netvarkingai gieda (MŽ I 69, KršŽ 

357).

Gaidžiai giestĮi] — bus kits oras.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
giestji]: gieda.

Gaidžiai giest[i], pinučiai matytĮi], ragaišiai kvepia — 
kiems netoli bus.

pinučiai: šakų tvora.
kiems: kaimas.

T 99



Ger’ lėkt’, alle ne gćr’ nutupt’ [В 89, 163, 862; Ger’ lėkt’ 
alle ne ger... B 613, 948]. Es ist leicht angefangen, 
aber schwer ausgeführet. Es ist nicht genug wohl span
nen, sondern wohl abschißen.

PR 5a; RzŽ(B) 68(G); SchLL 87; MžŽ 155; KrvP II 
158 N 9732.

Ger’ po kitto Stalo Kójas ujkißus fedėt’ [В 513; Ger... 
Stalo ... В 613]. Es ist gut zum fertigen Tisch zu gehen.

PR 5a; RzŽ(B) 68(G); SchLL 96; MžŽ 227; KrvP II 
152 N 9667, 164 N 9801, N 9802 (var).

Gerai Ugnį kurt’, prie Kelmo (Kero) faufo [B 89; Gertai 
Ugni... B 468; ... pri... B 612, 627; ... Ugnis kurt’ 
PR 4b]. Mit voller Hand ist gut eine Sache anzufangen.

PR 4b; RzŽ(B) 67(G), 12(H); SchLL 100; MžŽ 109; 
KrvP II 156 N 9704.

Gerri Miltai mokinn’ Kepeje, gerri Linnai Werpeje [B 477; 
... mokinn Kepeje,... Werpeje В 613;... Kepėje... 
В 904]. Gut Meel lehrt backen gut Flachs lehrt spinnen 
[B 477]. Gut Mehl giebt gut Brodt gut Flachs, gut 
Gewebe [PR 5а].

PR 5a; RzŽ(B) 68(G); SchLL 89; MžŽ 278; KrvP II 
240 N 10713; LTR 403.

Ger’ eft’ ne pradėjus, neng ne pabaigus [В 88; Ger eft’... 
В 89, 612; Ger’ eft... В 234; Gerr’ ... В 409]. Beßer 
unbegunnen, denn ungeendet.

PR 5a; RzŽ(B) 49(B); MŽ I 79; NsŽ 250; SchLL 91; 
MžŽ 146 (var); KLVK 110; KrvP II 221 N 10489, N 10490 
(var); AŽ II 309 (iš В).
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Ger[a] lėkt[i], ale neger[a] nutūpt[i].
Lengva pradėti, bet sunku iki galo užbaigti. Nepa

kanka gerai atlaužti (šautuvo gaiduką), reikia gerai 
ir iššauti (B).

Ger[a] po kito stalo [stalu?] kojas užkišus sėdėt.
Gera eiti prie paruošto stalo (B).
po.., stalo: SchLL 96 po ... stalū.
Žr. Bepig jam arba Ger[a] po kito stalo kojas užkišus 

sėdėt.

Gerai ugnį kurt prie kelmo (kero) sauso.
Gera pradėti, kai yra visko, kas reikalinga (B).

Geri miltai mokin[a] kepėją, geri linai — verpėją.
Geri miltai — gera duona, geri linai — geras audeklas 

(PR 5a). [B. paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas].

Ger[iau] est[i] nepradėjus neng nepabaigus.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas, 
ėst [i]: yra.
neng: negu, nekaip.
Žr. Apšikęs paliko.
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Gerraus Miera ne kaip Wiera [В 231, 586, 690; Geraus... 
kaip’... В 210;... ne’ kai’... В 233; ... ne kai’... B 153]. 
Was das Auge besieht, bejammert das Hertz nicht.

PR 4b; MŽ I 79; RzŽ(B) 27(B), 46(B), 49(B), 48(G), 
67(G); SchLL 89; MžŽ 138; KLVK 110; KrvP II 220 N 
10482.

Ger’s ka nukanda nurija [В 126; Ger’s... В 146; Ger’s ka 
nukanda ir prarija l. Ka apjófu nukalu l. Ka galėfu nu
dirbtu B 613]. Was er abbeist, das schluckt er auch auff.

PR 5a; MŽ I 106; RzŽ(M) 182; RzŽ(B) 68(G); SchLL 
81.

Gerru ne pawijo, piktu ißbego [B 613; Geru... ißbego vel 
TiÖfay gerri ner, о iß piktu ißbege vel widdutinnei fc: 
Linnai В 919]. Mittelmäßig.

PR 5a; SchLL 81; MžŽ 88 (var); AŽ II 326 (var).

Girt’s ir wajüt’s, pagirom’s ne peßcjes [B 120; ... wa- 
jüt’s... peßcjes... В 953; ...nei Peßcjes vel Girt’s 
penkeis, ßeßeis, о Pagirom’s nei wienais В 1009]. Trunk- 
ken reich, nüchtern arm.

PR 6a; MŽ I 80, II 387; RzŽ(M) 196; NsŽ 252; SchLL 
81; MžŽ 181; KrvP II 315 N 11598.

Girts penkeis, ßeßeis, о pagirom’s nei wienais [B 120; 
Girt’s ... ßeßeis... Pagirom’s... В 1009; ... pagiroms ne 
wienais В 953]. Truncken reich, nüchtern arm.

PR 6a; MŽ I 80, II 387; RzŽ(M) 197; NsŽ 252; SchLL 
82; MžŽ 71; JG 68, 69; KrvP II 319 N 11630, N 11631.

Grajna darryt’s [B 153; Grajna daryt’s B 154]. Es ist zum 
Schein (ins Auge) gemacht.

PR 6b; MŽ I 85; NsŽ 267.
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Geriau[s] miera nekaip viera.
Kai akis mato, širdžiai būna ramiau (B) [t. y. geriau 

pačiam matyti seikėjant ar matuojant negu tikėti, kad tei
singai atseikėta ar atmatuota], 

miera (skol): matas, saikas.
viera (skol): tikėjimas.

Gers, ką nukanda, nuryja.
Vokiškas B. paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 

SchLL 81 aiškinama: pradėjęs ir pabaigia,
Žr. Ką apžiosiu, ir nukąsiu,
Žr. Ką galėsiu, nudirbsiu.

Gerų nepavijo, piktų išbėgo.
Vidutiniai (t. y. linai) (B).
piktų: iš piktų — blogų, menkų.
Žr. Iš piktų išėję, o gerų nepaviję.
Žr. Tikrai geri nėr..,

Girts ir važiuots, pagiriom [i] s — nei pėsčias.
Pasigėręs turtingas, blaivus — vargšas (B).
Žr. Girts penkiais šešiais, o pagiriom [i] s nei vienais.

Girts penkiais šešiais, o pagiriom[i]s nei vienais.
Pasigėręs turtingas, blaivus — vargšas (B).
Žr. Girts ir važiuots, pagiriom[i]s — nei pėsčias.
Žr. RB, OG (Girts šešiais, o pagiriom[i]s vos vienu).

Grazna daryts.
Pasižiūrėti (akiai) padarytas (B).
Grazna: grožis, papuošimas, papuošalas; SchLL 271 

rašo grazna, NsŽ 267 Grazna, KršŽ 132 gražna.
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Grajus Abrojas, menk’s Gafpadórus [В 252; Grajus... 
menk’s Gafpadorus В 1046]. In einem schönen Wirths- 
hause ist der Wirth offt ein Schalck vel Schönheit und 
Zucht sind selten beyeinander.

PR 7a; MŽ I 1, II 544; NsŽ 2; SchLL 73; MžŽ 137; 
KrvP III 77 N 12576, 81 N 12632.

Greitasfis pas Lietaji pareis. Eyle mit Weyle [PR 7а]. 
AŽ II 776 (var).

Gulla Lina, fagul ßilka, gulla Wilna, fagul Wilka. Je länger 
gehechelt Flachs ligt, je beßer last sich spinnen, je länger 
aber die Wolle ligt, wird sie wie ein Peltz [B 478]. 

PR 7a; SchLL 87; MžŽ 77, 129, 245; KrvP III 143 N 
13400, 147 N 13460; LTR 401.

Gul Wilkas djiufta Wilkas, teka Wilkas, tunka Wilkas. 
it Bega Wilkas tunka Wilkas, stowi Wilkas djiufta 
Wilkas [B 213; Gul Wilkas djüfta, teka Wilkas tunka 
PR 7а]. Wer sich umbthut der bekommt was.

PR 7a; RzŽ(B) 31(B); SchLL 103; MžŽ 77; JG 109; 
KrvP III 148 N 13474.

Ikk’ Akkiu priffigeres. Girtas aklinay. aklinay prigerės l 
nuffirijes. Kojas ir Rankas atfigeres. Per Alu perßokes, 
perėjės. Toll und voll [B 355].
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Gražus abrozas, menks gaspadorius.
Gražiame viešbutyje (smuklėje) šeimininkas dažnai 

būna sukčius. Grožis ir dora retai būna drauge (B). Jis 
gražiai atrodo, bet yra blogas šeimininkas (MŽ I 1).

abrozas (skol): paveikslas.
gaspadorius (skol): šeimininkas.
Žr. VI Graži klerką, negražus paukštis.
Žr. VI Gražus paukštis, negražiai giest.

Greitasis pas lėtąjį pareis.
Palengva daugiau padarysi (B). Festina lente.
Žr. CGL (Lėtasis pas greitąjį pareis).

Gula liną — sugul[i] šilką, gula vilną — sugul[i] vilką.
Kuo ilgiau šukuoti linai guli, tuo geriau juos verpti, 

bet kuo ilgiau vilna guli, tuo labiau ji darosi panaši 
į kailį (B).

Gula liną ... gula vilną: Šleicherio manymu, turėtų būti 
gul linas (SchLL 87); Miežinis rašo Guli linas (MžŽ 129) 
ir Gūlis lino ... gūlis vilnos ... (MžŽ 245); LTR 401 — Guli 
linai ... guli vilna; tačiau dar viename nepriklausomame šal
tinyje turime — Gula linus ... gula vilnas (KrvP III 143 N 
13400 — iš Rodūnės, Valkininkų ap.), todėl nereiktų abe
joti čia B. duodamu žodžiu gula.

Gul[i] vilkas — džiūsta vilkas, teka vilkas — tunka vilkas.
Kas stengiasi, šį tą gauna (B).
teka: bėga.
Žr. Bėga vilkas — tunka vilkas...
Žr. Keptas karvelis neatlėks pats į burną.
Žr. RB.

Ik[i] akių prisigėręs. Girtas aklinai. Aklinai prigėręs arba 
nusirijęs.

Visai girtas, be sąmonės (B).
Žr. Kojas ir rankas atsigėręs.
Žr. Per alų peršokęs.
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Ilga leßma bedrojent’, Sju Kepeni (Kepfni) pagaus [В 284; 
... leßma... В 424; ... bedroßent ... В 731]. Ehe mann 
mit dem Spieß fertig wird, wird der Hund den Braten 
erhaschen. Mann muß sich nicht lang säumen.

PR 8b; MŽ I 95; RzŽ(B) 80(B), 89(H); DR 162; DAbc 
51; DAA 40; NsŽ 39; SchLL 82; VPŽ 18; MžŽ 81; KLVK 
110; JG 156; KrvP III 179 N 13859, 180 N 13860; AŽ II 
517; LTR 402.

Imkit Dunos Ę Te gul (te ftoj’) Düna, kadd’ firgfim [B 292; 
... Dünos ... tegul, teftow ... firgfim’ В 820]. Nehmt 
Brodt Ę Laß Brodt seyn, wenn wir werden krank seyn.

Ir Boba разуй Nediele, ißwirrus Lapene fu Laßineis 
[B 75; ... Bóba ... Nedėle ... Lapėne ... В 126; 
... pajyft’ ... 368; разуй’ Nedėlę ... Lapėnę В 807; 
... разуйа Nedele ... В 910]. Das кап wohl ein dummer 
mercken. Wenn Kohl gut abgemacht oder Stück 
Schweinfleisch hinein komt, schmeckt gut.

RzŽ(B) 30(D); RzD II 109; SchLL 76; MžŽ 126; KrvP 
IV 340 N 14415; AŽ I 782 (iš В).

Ir iß did3io Debėfo įnašas Lytus [В 126;... Debeso, maßäs 
Lytus В 468; ... Debefio mä^as ... В 507]. Aus einem 
kleinen Funcken wird oft ein großes Feuer.

MŽ I 36; RzD II 109 (var); NsŽ 338; SchLL 77; MžŽ 
50; AŽ II 237, 238 (iš B); LTR 402.

Ir wiena Akkis tur Miego turrėt’ [B 126; ... turret’ B 153]. 
Auch ein Aug will schlaffen.

SchLL 73; MžŽ 260; AŽ I 51 (var).

Yra ko, nėra kam B. [AŽ I 993].

106



Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepenį (kepsnį) pagaus.
Pirma, negu iešmas bus paruoštas, šuo kepsnį pagaus.

Reikia ilgai negaišti (B).
kepeni: kepsnį.
Žr. Nedrožk per ilgą iešmą.
Žr. CGL.

rimkit duonos!“
Atsakymas: ,,Tegul[i] (testov[i]) duona, kad sirgsim.“ 
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
(testov[i]): tebūna.

Ir boba pažįstįa] nedėlią, išvirus lapienę su lašiniais.
Tai kiekvienas kvailys gali pastebėti. Jei kopūstai 

gerai uždaryti arba lašinių gabalas įdedamas, skanu 
valgyti (B).

nedėlią (skol): sekmadienį.
lapienę: kopūstus (B 807).

Ir iš didžio debesio mažas lytus.
Iš mažos kibirkšties dažnai pasidaro didelė liepsna (B).

Ir viena akis tur[i] miego turėt[i].
Ir viena akis nori miegoti (B).

Yra ko, nėra kam.
Žr. Valgių besą, svečių nesą.
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Iß Namtnu apfiredyk, Girioj’ iffiwilk [B 100, 116, 157, 
645, 800; ... apfiredyk ... В 179]. Bey schwerer Arbeit 
muß mann die Kleyder ablegen.

RzŽ(B) 26(H); SchLL 90.

Iß Pellu Dulkes neißwarryfi. Aus einem ausgetruckneten 
Brunnen ist schwer Waßer zu schöpfen, vel Es ist 
schlimm was zu nehmen, wo nichts vorhanden ist 
[B 295].

MŽ I 194; RzŽ(M) 213; RzŽ(B) 91(B); RzD II 109 
(var); DR 161; DAbc 51; NsŽ 282; SchLL 93; VPŽ 19; 
MžŽ 56, 179; KLVK 108; AŽ II 576-577 (iš В).

Iß piktu ißeje, o gerru ne pawije [B 235, 236; ... ne pawije. 
tikkray gerri nier’, о iß piktu ißbege, widdutinnei fc: Lin- 
nai В 477]. Es ist nicht das Beste, auch nicht das schlimste 
(schlechste) fc: Flachs, vel Es ist nicht Heu auch nicht 
Stroh.

MŽ I 151-152 (var), II 344 (var); RzŽ(B) 50(B); NsŽ 
61 (var), 325 (var); SchLL 111; AŽ II 326 (var), 785 (iš В).

Iß Pirties ißejes fudrimbi [B 158; ... fudrimbi. vel Nudeges 
Kūdikis bijos Ugnies В 803]. Durch Schaden wird mann 
klug.

AŽ II 484 (iš В).

Iß Skaudu ißejes, o Sjėno ne pawijes. Es ist nicht Heu 
auch nicht Stroh. Ist eine Redensart vom schlechten 
Heu [B 694].

MŽ I 271; RzŽ(M) 289; RzŽ(B) 54(H); NsŽ 514; 
SchLL 111; MžŽ 245; AŽ II 785 (iš B).

Ißejau iß Pūdu etc kaip Petras iß Kailinu. Ich habe keine 
Töpfe [В 157].

MŽ I 65; SchLL 111; AŽ II 802 (iš B).
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Iš namų apsirėdyk, girioj išsivilk.
Prie sunkaus darbo reikia nusivilkti (B). 
apsirėdyk (hibr): apsivilk, apsirenk.

Iš pelų dulkes neišvarysi.
Sunku semti vandenį iš išdžiūvusio šulinio. Bloga 

ką nors paimti iš ten, kur nieko nėra (B).
dulkes: dulkių; B. paprastai po neigiamųjų veiksmažo

džių vartoja tiesioginio papildinio galininką.
Žr. CGL.

Iš piktų išėję, o gerų nepaviję.
Nei labai geri, nei labai blogi (t. y. linai) arba Nei 

šienas, nei šiaudai (B).
piktų: blogų, menkų.
Žr. VI Didžių nepavijom, mažų išbėgom,
Žr. Gerų nepavijo, piktų išbėgo,
Žr. Tikrai geri nėr,.,
Žr. Iš šiaudų išėjęs, o šieno nepavijęs.

Iš pirties išėjęs sudrimbi.
Skaudus patyrimas moko gudrumo (B). Nudegęs 

bijai ugnies (AŽ II 484).
Žr. Nudegęs kūdikis bijos [i] ugnies,
Žr. Kūdikis nudegęs bijosji] ugnies.

Iš šiaudų išėjęs, o šieno nepavijęs.
Nei šienas, nei šiaudai. Taip sakoma apie prastą 

šieną (B).
Žr. Iš piktų išėję, o gerų nepaviję, 
Žr. CGL.

Išėjau iš puodų ir 1.1, kaip Petras iš kailinių.
Visai nebeturiu puodų (B).
Išėjau iš puodų: netekau puodų.
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Iszkris obiilys, kai nunoks. Br. [SchLL 91].

lau ujdegs Kodelį Kiele. Lentz nimbt Knechte an [B 867].
PR 8a; MŽ I 114; RzŽ(M) 133; NsŽ 191; SchLL 110;

MžŽ 112; KLYK 111; AŽ II 251.

laucjiu bebudams ne baubfi kai’ Bulius [B 116, 278; ... 
bebudam’s... kai... B 796]. Bey schwerer Arbeit ver
geht einem wohl der Kitzel.

PR 7b; MŽ I 35, 93, II 212; NsŽ 337; SchLL 82; MžŽ 
80; KLVK 108; AŽ I 559 (iš В), 943 (iš В).

ley gerray ißwirrei, gerray ir walgyfi [B 126, 388, 436; 
I Jey geray... В 612]. Hastu gut gekocht, so wirstu auch 

gutt eßen [B 126; Hastu gut eingebrackt, so ... В 388, 
612].

PR 8a; SchLL 82.

ley walgyte ne priwälgifi, laižyte ne prilaijyfi [B 436,1010; 
lei... ne priwalgyfi... ne prilaijyfi В 855; ... ne pri- 
walgyfi... В 1040]. Wo du dich nicht satt eßen wirst, 
so wirstu dich nicht satt lecken. Von dem wenigen 
wirstu nicht reich. Vom Lecken wird mann nicht satt.

PR 8a; MŽ I 150, 171; RzŽ(M) 231; SchLL 101; MžŽ 
125.

lüda Düna ne Bädas. Schwartz Brodt ist kein Hungers 
Noht [B 293, 438, 733].

MŽ I 17; RzŽ(M) 25; RzŽ(B) 87(B), 91(H); DDŽ 168; 
NsŽ 317; SchLL 79; VPŽ 20; MžŽ 100; KLVK 111; JG 
273; AZ I 444, II 613; LTR 401.
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Iškris obuolys, kai nunoks.
Iškris: nukris.

Jau uždegs kuodelį kielė.
Pavasaris ima bernus (B). Pavasarį verpimas baigsis 

(MŽ I 114). Tai sakoma, kad moteriškės pavasarį dar be
verpia (SchLL 110).

Plg. Kielė išspardo ledą (VPŽ 25).
Žr. CGL, KraŽ.

Jaučiu bebūdams, nebaubsi kaip bulius.
Sunkiai dirbdamas, neišdykausi (B).
Žr. RB.

Jei gerai išvirei, gerai ir valgysi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Jei valgyte neprivalgysi, laižyte neprilaižysi.
Truputis nepadarys tavęs turtingo. Laižydamas nepa

sisotinsi (B). [Kita paaiškinimo dalis — lietuviško teksto 
vertimas].

Juoda duona — ne badas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Ka apjófu ir nukalu [B 292, 409, ... nukalu B 89; Ka ap- 
jófu, nukąfu B 211, 239]. Was ich anfange, das bring ich 
auch zu Ende. Was ich werde können bestreiten, werde 
ich verrichten.

PR 5a; RzŽ(B) 29(B), 51(B), 86(B); NsŽ 550; SchLL 
74; MžŽ 12, 52.

Ka Diew’s duft’ kißk į Saką [В 233, 528, 705, 1032; ... 
düs ... В 594; Ka Diew’s duft’ kißk į Saką l. Kaßele l. 
Anti В 136; ... Kafiėlę Antį В 645]. Was beßer ist wie 
eine Laus, das hebe auff und trage in dein Hauß.

RzŽ(B) 49(B), 98(B), 10(G); SchLL 77; AŽ II 620 (iš В).

Ka galėfu nudirbfu. Ka apjüfu, nukafu. Was ich werde 
können, werd ich auch verrichten [B 811].

PR 5a; SchLL 80; MžŽ 52.

Ką ginnes ir gannyk [В 645; Ka ... В 856; Ka ginnes, ir 
gannyk. Vėl Ka ifėdes ir fėdėk В 148]. Was du auf 
dich genommen hast, das leiste auch [B 148]. Ein jeder 
lern sein Lection, so wird es wohl im Hause stahn 
[B 645, 856].

MŽ I 81, 72; RzŽ(B) 26(H); SchLL 81; KLVK 111.

Ka ifėdes ir fėdėk. Was du auf dich genommen hast, das 
leiste auch [B 148].

SchLL 81.

Ka pagaufi kißk j Saką [В 1032].
[Paaiškinimo nėra.]
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Ką apžiosiu*  ir nukąsiu, (arba) Ką’ apžiosiu*  nukąsiu.
Ką pradedu*  tai ir užbaigiu. Ką galėsiu įstengti*  

tai ir atliksiu (B).
Žr. Gers, ką nukanda, nuryja.
Žr. Ką galėsiu, nudirbsiu.

Ką dievs duost, kišk į Žaką (arba kašelę, arba antį).
Jei tik daiktas geresnis už utėlę, paimk ir nešk 

namo (B). 
duost: duoda.
Žaką (skol): maišą.
Žr. Ką pagausi, kišk į Žaką.

Ką galėsiu*  nudirbsiu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Gers, ką nukanda, nuryja.
Žr. Ką apžiosiu, ir nukąsiu.

Ką ginęs*  ir ganyk arba Ką įsėdęs*  ir sėdėk.
Ką apsiėmei*  tai ir atlik. Kiekvienas tegu mokosi 

savo pamoką [atlieka tai, kas jam priklauso], ir bus na
muose visko (B).

Ką ginęs: Ką esi išginęs.
Žr. Ką įsėdęs, ir sėdėk.

Ką įsėdęs*  ir sėdėk.
Ką apsiėmei*  tai ir atlik (B).
Ką įsėdęs: į ką esi įsėdęs.
Žr. Ką ginęs, ir ganyk.

Ką pagausi*  kišk į Žaką.
Žr. Ką dievs duost, kišk į Žaką...
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Kadd’ Kakalys fprogs [В 766; fprog’s В 958]. ad Calen- 
das graecas. Auff den Nimmerstag.

Kadd’ Karklas Ügas neß’ ad Calendas graecas [B 200].

Kadd’ Kißkis Sjunni wis [B 618; ... wys В 730]. Auff 
den Nimmerstag.

Kadd’ ne teks Bacjka noris antra Gala greßk, tiek gaufi 
[B 408].

[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 75; MžŽ 149.

Kadd’ Saule $eme raicjotus n’ißdjiutu [B 419; ... rai~ 
cjutus n’ißdjutu В 940]. Es ist gar zu sehr naß.

MŽ I 226, NsŽ 444.

Kadda ßudinas Lytus lys. Auff den Nimmerstag- [B 359].
RzŽ(B) 24(D).

Kadda tai nuffidüs? $ Kadda ßudinas Lytus lys. 
vel Kadda Kakalys fprogs. 
vel Kadda Karklas Ūgas neß. 
vel Kadda Kißkis Sjunnį wys. 
vel Kadda Kulai jalios.
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Kad kakalys sprogs.
Niekuomet (B).
Žr. „Kada tai nusiduos?“
Žr. „Kada užmokės?“

Kad karklas uogas neš.
Niekuomet (B).
Žr. „Kada tai nusiduos?“
Žr. „Kada užmokės?“

Kad kiškis šunį vis.
Niekuomet (B).
Žr. „Kada tai nusiduos?“
Žr. „Kada užmokės?“

Kad neteks bačka, nors antrą galą gręžk — tiek gausi.
Kad neteks bačka: jei išsibaigs alus statinėje.

Kad saulė žeme raičiotus, neišdžiūtų.
Labai Šlapia (B). Sakoma, kai būna labai šlapia (MŽ 

I 226).
raičiotus: ridinėtų.
neišdžiūtų: ir tai neišdžiūtų.

Kada šūdinas lytus lis.
Niekuomet (B).
Žr. „Kada tai nusiduos?“
Žr. „Kada užmokės?“

„Kada tai nusiduos?“
Atsakymas: „Kada šūdinas lytus lis.“ 

arba „Kada kakalys sprogs.“ 
arba „Kada karklas uogas neš.“ 
arba „Kada kiškis šunį vis.“
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vėl Kad’ Bóba Kalta pakrims.
Wann wird ales geschehen. В auf den Nimmerstag. 
ad Calendas graecas [B 129].

SchLL 83, MžŽ 102.

Kadda ugmokes Ę Kadd’ ßudinas Lytus lys, kadd’ Bóba 
kalta pakrims, ugmokes Lopeta, kadd’ Kulai galios, 
kadd’ Kißkis Sgunni wįs. Kadd’ Kakalys sprogs. Kadd’ 
Karklas Ūgas neß. Wann wird er bezahlen Ę auf den 
Nimmerstag [B 257].

PR 26b; MŽ I 172, 337 (var); RzŽ(M) 320, 346(var); 
DAbc 53 (var); NsŽ 206, 541 (var); VPŽ 7 (var); MžŽ 15 
(var), 268 (var); KLVK 107 (var); AŽ II 622 (var).

Kaip ant Królhes pilla der viel säuft [B 958].

Kaip ant Stalo Kel’s. Eben Weg [B 588].

Kaip imaißyfi taip ir kepfi [В. 182; Kaip imaißai taip ir 
kepfi В 292]. Was du hast eingebrockt, wirst auch 
müßen auseßen.

RzŽ(B) 87(B); RzD II 109; SchLL 82; MžŽ 84.

Kai’ Läp’s krinta [В 266; Kai’ Lap’s krinta, vėl Kai’ Lunko 
Magga ißmegge (regge) B 484]. Es fließt ihm wie Waßer 

RzŽ(B) 69(B).
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arba „Kada kuolai žaliuos.“
arba „Kad boba kaltą pakrims.“

„Kada tai įvyks?“ Atsakymas: „Niekuomet“ (B). 
nusiduos: atsitiks, įvyks.
kakalys (skol): koklių krosnis (B 766).
Žr. „Kada užmokės?“

„Kada užmokės?“
Atsakymas: „Kad šūdinas lytus lis.“

„Kad boba kaltą pakrims.“
„Užmokės lopeta.“
„Kad kuolai žaliuos.“
„Kad kiškis šunį vis.“
„Kad kakalys sprogs.“
„Kad karklas uogas neš.“

„Kada jis užmokės?“ Atsakymas: „Niekuomet!“ 
(B).

Var. Atiduos, kad kuolai žaliuos.
Žr. Kada tai nusiduos?
Žr. VI Lopeta užmokėti.

Kaip ant krosnies pila.
Kuris daug geria (B).

Kaip ant stalo kel[ia]s.
Lygus kelias (B).

Kaip įmaišysi (įmaišai), taip ir kepsi.
Ką įsitrupinsi, turėsi išvalgyti (B).
Plg. Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi (D A A 41). Ką pasėsi, 

tą ir piausi (VPŽ 24).

Kaip laps krinta.
Jam kaip vanduo teka (B).
Žr. Kaip lunko mazgą išmezgė.

117



Kai’ Lydimo Ropele jio Burnele patapė [B 567; Kai... 
Ropele jo ... B 1024]. Er hat im Gesichte sehr zuge
nommen.

RzŽ(B) 38(G); AŹ I 976.

Kai Lunko Majga ißmejge (rejge) [B 806; Kaip ... ißmejge 
(rejge). vėl Kai’ Lap’s krinta В 189]. Es fliest ihm wie 
Waßer.

MŽ I 154; DR 161; DAbc 53; NsŽ 375; VPŽ 21.

Kai’ Pienu Dufiią ujmette fc: Wyną gerus. Ein guter 
Trunek bekomt einem wohl [B 213].

MŽ I 168; RzŽ(M) 320; RzŽ(B) 31(B); NsŽ 398;
SchLL 111; MžŽ 186.

Käfnis malką węda [B 264; ... Malką węda B 542]. Auff 
einen gutten Bißen gehört (schmeckt) ein guter Trunek.

MŽ I 105; RzŽ(M) 127;RzŽ(B) 21(G); NsŽ 177; SchLL 
84.

Katilą ißpuißyta ne nußweifi [B 116; Katila ißpaißyta ...
B 778]. Du thust eine vergebliche Arbeit.

RzD II 109; SchLL 84; MžŽ 250.

Katin’s iß Nammu, Peles iß Kampu [B 645, 772; ... Pelles 
... B 902]. Wenn die Katze schlafft, tantzen die Mäuse.

MŽ I 110-111, II 293; RzŽ(M) 128; RzŽ(B) 26(H); 
RzD II 109; NsŽ 185; SchLL 84; KLYK 108.
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Kaip lydimo ropelė jo burnelė patapė.
Jo veidas labai papilnėjo (B).
lydimo ropelė: be nebus tai laukinė ropė (Brassica Rapa 

silvestris).
patapė: pasidarė.

Kaip lunko mazgą išmezgė (rezgė) [išrezgė?].
Jam kaip vanduo teka (B). Jis labai gražiai tai padarė 

(MŽ I 154).
lunko: plaušo, karnos (Bast Lunkas... Plaußas, Wink- 

ßnas3 Karna В 189).
Žr. Kaip laps krinta.

Kaip plienu dūšią užmetė (reik suprasti vyną gerus).
Geras maukas eina į sveikatą (B). Man slopu (MŽ 

I 168).
dūšią užmetė: užmetė (paprastai sakoma apie kirvį) — 

naujus ašmenis pridėjo, paaštrino, užgrūdino; čia — pagy
vino, suteikė jėgų, pataisė nuotaiką.

Žr. CGL (Tai vyns! šlakelę tegėriau, o dūšią kaip plie
nu užmetė').

Kąsnis malką veda.
Prie gero kąsnio reikia gero mauko (skanus būna 

maukas) (B). Pavalgius skanu gerti (MŽ I 105).
malką: mauką, gurkšnį.

Katilą išpuišintą (išpaišintą) nenušveisi.
Tavo darbas bergždžias (B).
išpuišintą: išpaišintą.

Katins iš namų, pelės iš kampų.
Kai katė miega, pelės šoka (B).
Žr. CGL (Kada šeimyna gaspadorių namie nejaugia], 

jie savo dėka ir dūku (valia) elgi[a]si).
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Katin’s fėd iffißepes jur kadd ka prigautu. Die Zähne 
wäßern ihm darnach [B 772].

Keptas Karwelis ne atlėks pats į Burna [В 483; Kept’s ... 
ne atiteks ... Düna ne per Wėja ateit. Bėga Wilk’s 
tunka Wilk’s, ftowi Wilk’s, djufta Wilk’s. Wilk’s bebe- 
giodam’s bille ką ujbėga В 902]. Eine gebratene Taube 
kommt nicht ins Maul geflogen.

MžŽ 107 (var).

Kiauri Laukai wüste Felder [B 461].
MŽ I 112.

Klupinnu pri Sjuppinnu [B 418].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 84.

Kojas ir Rankas atfigeres. Toll und voll [В 355, 627].
MŽ I 126; NsŽ 204, 252.

Koks Darbs tokia Alga od Alga pagal pelną. Wie die Arbeit 
so die Belohnung oder Besoldung [B 232].

RzŽ(B) 48(B); SchLL 77; BgŽ 1 53; AŽ I 79.

Kruttam kai’ galim, rupinam kai’ imänom’. Mann spart 
keinen Fleiß dabey [B 482].
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Katins sėd[i] išsišiepęs — žiūr[i], kad ką prigautų.
Seilę varvina (B).
prigautų: apgautų; pasiektų, pačiuptų.

Keptas karvelis neatlėks pats į burną.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Bėga vilkas — tunka vilkas...
Žr. Duona ne per vėjus ateit.
Žr. Niekur nerasi miltų kalnus.
Žr. Vilks bėgiodams bile ką užbėga.

Kiauri laukai.
Tušti laukai (B).
Žr. IV Dūšia — ne laukai.

Klupiniu prie šiupinio [-ų?].
Klupiniu: klupstomis, klupsčiomis.
šiupinio: šiupinys — balti žirniai su kruopomis, tirštai 

išvirti, įmetus lašinių gabalą (B 418).

Kojas ir rankas atsigėręs.
Visai girtas (B). Taip nusigėręs, kad nei rankų, nei 

kojų negali pavaldyti (NsŽ 252).
Žr. Ik[i] akių prisigėręs.
Žr. Per alų peršokęs.
Žr. RŽ.

Koks darbs, tokia alga arba Alga pagal pelną.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Alga pagal pelną.
Žr. Eit jam kaip užpelnė.
Žr. OG.

Krutam kaip galim, rūpinam kaip įmanom.
Negailime triūso (B).
rūpinam: dirbame, atliekame darbą, skubiname; rūpi

namės.
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Kūdikis nudegės bijos Ugnies. Wenn sich das Kind ver- 
brandt hat, fürcht sich vorm Feuer vel Nach dem 
Schaden wird mann klug [B 781].

MŽ I 26, 133, 306; RzŽ(M) 144, 314; RzD II 109; AŽ 
I 665 (iš В).

Kumele joji, o Kumeles jeßkai. Du suchst den Esel und 
reitest drauff [B 1013].

DR 160.

Kur lija, cje ir laßa [B 39, 70, 856, 913, 1007; ... cjia ... 
В 284]. Es ist ein schlechter Braten, da nichts abtrifft. 
Viel Kühe viel Mühe viel Milch.

RzŽ(B) 80(B); SchLL 87; AŽ II 58.

Kur lófi cje ir lakfi [В 70, 216, 348, 833;... läkfi В 856]. 
Wer wohl dient, fordert täglich sein Lohn.

MŽ I 141; RzŽ(M) 150; RzŽ(B) 33(B), 16(D); DR 161; 
DAbc 49( var), 50; NsŽ 348; SchLL 87; VPŽ 22 (var); JG 
249 (var); AŽ II 58 (var).

Kur Mejiei telpa (gul) nereik Ruggiu [B 70; ... Miejei 
... В 436, 558; ... Mėjei telpa ne reik ... B 814; 1042]. 
Wo die Gerste liegt, darff das Korn nicht liegen. Wer 
säuft, ißt wenig.

MŽ I 168, II 402; NsŽ 398; SchLL 89; MžŽ 138.

Kur Sjud’s, cjia Grud’s [B 70, 359; ... cje Grud’s vel 
Bapig fu Düna, bille tikt’ Ruggiu yra В 814]. Wo Mist 
da Christ. Oder Wird der Acker gut gemistet, so wird 
er auch gut Getreydigt tragen.

MŽ I 87, 282; RzŽ(M) 297; RzŽ(B) 24(D); DR 162; 
DAbc 50; NsŽ 272, 522; SchLL 98; VPŽ 22; KLVK 108.
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Kūdikis nudegęs bijos [i] ugnies.
Skaudus patyrimas moko gudrumo (B). [Kita pa

aiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas],
Žr. Iš pirties išėjęs sudrimbi.
Žr. Nudegęs kūdikis č>į/ū$[i] ugnies.

Kumele joji, o kumelės ieškai.
Tu ieškai asilo, o pats ant jo joji (B).
Žr. Ant kumelės joji, o kumelės ieškai.

Kur lyja, čia ir laša.
Blogas kepsnys, kai niekas nelaša. Daug karvių, 

daug vargo, daug pieno (B).

Kur losi, čia ir laksi.
Kas gerai tarnauja, kasdien reikalauja sau atlyginimo 

(B). Kur dirbsi, ten gausi ir pragyvenimą (MŽ I 141).
Plg. Kam tarnauji (loji), to ir duoną valgyk (JG 62).
Žr. LpPL (Kur šuo laka, čia ir loja).

Kur miežiai telpa (gul[i]), nereik rugių.
Kas geria, maža valgo (B). [Kita paaiškinimo dalis — 

lietuviško teksto vertimas]. Kur miežiai guli, rugiams nėra 
vietos, t. y. alaus gėrėjas maža valgo (NsŽ 398).

Kur šūds, čia grūds.
Kur mėšlas, ten Kristus [vokiečių priežodis]. Jei 

dirva bus gerai įmėžta, tai ir javai gerai užaugs (B).
Žr. Bepig su duona, bile tik rugių yra.
Žr. KraŽ.
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Kurri Kate Pieno ne laka [B 833, 856, 913; Kuri ... nelaka 
B 772; ... pieno ... B 903]. Die Katze last das Mausen 
nicht. Die Krähe last das Hüpfen nicht.

SchLL 84; MžŽ 125.

Kur’s ars ne pawargs, kurs wogs nepralobs [B 51; Kurs 
... wógs ne pralobs В 348]. Ein Ackersmann bringt 
was vor sich, ein Dieb aber nichts.

MŽ I 11; RzŽ(M) 14; RzŽ(B) 16(D); DR 162; DAbc 
51; SchLL 74; VPŽ 22; MžŽ 12, 285 (var); KLVK 110; 
JG 48; AŽ I 255.

Lakituwis loja, Śćbotinis teka [В 293; ... loja, Śebótinis 
... В 734]. Voll Brodt macht alles hurtig.

MŽ I 289; RzŽ(M) 304; RzŽ(B) 88(B); NsŽ 94; MžŽ 249.

Lėcjytu Arkliu ne toli jūfi [B 849; Lecjitu Arkliu ... B 972]. 
Du wirst nicht lang lauffen.

MŽ I 11, 97; RzŽ(M) 14; DR 162 (var), 163 (var), 165 
(var); DAbc 49 (var); DAA 40; SchLL 74; MžŽ 202 (var).

Linka ale Duną minka [В 73; ... alle Düna ... B 293]. 
Alt aber arbeitsahm.

RzŽ(B) 88(B); NsŽ 368; SchLL 79; MžŽ 57.

Lokys numirre, mefk ir Trimittas [B 183, ... mefk ... 
B 366].

[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 299; RzŽ(M) 309; DAA 43 (var); NsŽ 115; SchLL 

88; VPŽ 29; MžŽ 56 (var), 259; KLVK 109; AŽ II 551 
(var).
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Kuri katė pieno nelaka!
Katė vis peliauja (pelinėja). Varna be šokčiojimo 

nestovi (B).
Žr. Varna be Šokčiojimo nestov[i].

Kurs ars — nepavargs, kurs vogs — nepralobs.
Artojas šį tą laimi, o vagis nieko (B). Darbštūs žmonės 

nežus (MŽ I 11).
nepavargs: nesuvargs, nenusigyvens (plg. pavargėlis).
Žr. OG (Kurs vogs, tas nepralobs).

Laktuvis loja, žebotinis teka.
Kai daug duonos, visi mudrūs (bingę) (B).
Laktuvis: kuris laka, šuo.
žebotinis: kuris yra žabojamas (tarm. žeboti — žaboti), 

arklys, žirgas.
teka: bėga.

Liečytu arkliu netoli josi.
Neilgai lėksi (B).
Liečytu (skol): gydytu; nuvarytu, pailsusiu (MŽ I 97, 

SchLL 286); var. raiSu.

Linko, ale duoną minko.
Sena, bet darbšti (B).
Linko: yra palinkusi, sulinkusi (linkoti „būti palinku

siam“. Lietuvių kalbos žodžių daryba, 509 p.).

Lokys numirė, mesk ir trimitas.
Viskas baigta (MŽ I 299). 
trimitas: trimitus.
Var. Numirė meSka3 atliko dūdos.
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Mainai Warnams, Priedai Waikams. Das ausgetauschte 
Pferdt genießen die Raben, die Zulage aber die Kinder 
[B 176, 781, 992].

MŽ I 156, II 65, 380; DR 161; DAbc 50; NsŽ 388; 
SchLL 88; VPŽ 29; MžŽ 132, 192.

Mainininka Wartofa Warnai krankia [В 176; Mainininku 
... В 810; ... Wartüfa ... В 992]. Durchs Tauschen 
kommt mann auf den Strumpf.

MŽ I 156, II 467; DR 161; DAbc 50; NsŽ 388; SchLL 
88; VPŽ 29; MžŽ 117, 132; KLVK 108.

Malkos ne wajüfi fu ßaku [B 381; Malkos ne wajufi fu 
Заки В 1032; Malkas ... В 292; ... ne wajiofi ... В 723]. 
Mann кап eher Holtz als Brodt haben.

RzŽ(B) 87(B), 81(H); SchLL 88.

Mandagummu ne darryfi Puda, vel Ne pyfi Grajumma 
i Wainikka. Von Schönheit wirstu nicht satt werden 
[B 1039].

MŽ I 158, 211; RzŽ(M) 234; DR 161; DAbc 50; NsŽ 
127, 382; SchLL 88; VPŽ 29; KLVK 110; AŽ II 199.

Mano Langai diddi, tawim’ wienu n’ujkimßu [B 64, 171; 
... ne ujkimßu В 465]. Mit dir allein kan ich wenig 
ausrichten.

SchLL 86; MžŽ 133; AŽ II 325.

Mėfomis imkime fc Medį [B 89, 480; ... fc: ... B 119]. 
Last uns mit den Armen nehmen od anfaßen.

MŽ I 161; NsŽ 395; SchLL 110.

Mėfos nei Akis nekel [B 153; Mefös ne Akis nekele В 480]. 
Ein vieles Fleisch, alles vollauf.
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Mainai varnams, priedai vaikams.
Išmainytas arklys tenka varnams, o priedas — vaikams 

(B). Mainininkaujant nuskurstama, lieka tik priedai (MŽ II 
380).

Mainininko vartuose varnai krankia.
Mainininkaudamas liksi vienomis kojinėmis (B). Mai- 

nikaujant visko netenkama (MŽ II 467).

Malkos nevažiuosi su Žaku.
Lengviau gauti malkų kaip duonos (B).
Žaku (skol): maišu.

Mandagumu nedarysi puodą.
Grožiu sotus nebūsi (B). Be lobio nieko nevalgysi 

(SchLL 88).
nedarysi: neuždarysi — nepaskaninsi (plg. uždaras ' — 

riebalai, kuriais pagerinamas viralas}.
Žr. Nepinsi gražumą į vainiką.

Mano langai didi — tavim vienu neužkimšiu.
Vien tavęs man maža (B).

Mėsomis imkime (reikia suprasti medį).
Rankomis imkime arba čiupkime (B).
Mėsomis: čia reiškia — be įrankių, plikomis rankomis.

Mėsos nei akis [akys?] nekelfia].
Labai daug mėsos, visko pilna (B).
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Met’s Metui padüft. Die Zeit bringt so mit. Ein Jahr (Zeit) 
bietet dem andern die Hand [B 738].

RzŽ(B) 10(1); NsŽ 146; SchLL 89.

Mieganti pabuddini Tingini pafunti, tikt’ ne tußcjia 
Wieta. Etwas ist beßer als nichts [B 438].

SchLL 102; MžŽ 138.

Mocjutte trukfta, aufk Duktel, ikki ant wienos paffilikfi. 
Mütterchen es reist sehr, würcke Töchterchen biß 
auff einen Faden [B 927, 928].

Naktis ne Brolis. Nacht ist niemands Freund [B 294, 497, 
933].

MŽ I 33, II 352; RzŽ(M) 35; RzŽ(B) 90(B); DR 162; 
DAbc 50; NsŽ 346; SchLL 90; VPŽ 30; MžŽ 144; AŽ I 
875 (iš В). '

Nauja Sjlóta grajey ßloja. Neue Besem wischen wohl 
[B 231].

RzŽ(B) 47(B); VPŽ 31; JG 162, 245.

Naujas Peilis fena wara. Der Vorjahr Schnee frist den alten 
weg [B 911].
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Met[a]s metui paduost.
Taip laikas ateidamas duoda. Vieni metai paduoda 

kitiems ranką (B).
Metas metui: metai metams.
paduost: paduoda, perduoda.

Miegantį pabudini, tinginį pasiunti — tik ne tuščia vieta.
Šis tas yra geriau negu nieko (B).
Miegantį: MžŽ 138 Miegalį.
tik: čia — vis.
Žr. Norint tinginy s , (tik) ne tuščia vieta.
Žr. Tinginį raginsi, be tojo (šiojo) pats dirbk.

„Močiute, trūksta!“ — „Ausk, duktel, iki ant vienos pa
siliksi. “

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
iki ant vienos pasiliksi: kol liks viena gija.

Naktis ne brolis.
Naktis niekam nėra draugas (B). Naktį pavojinga 

(MŽ 1'33).

Nauja šluota gražiai šluoja.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Naujas peilis seną varo.
Pavasario sniegas suėda senąjį (B).
Plg. Šviežias sniegas senąjį, suėda (AŽ II 841).
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Ne cjėfas kurta lakinti enti medjüf. Es ist nicht zeit die 
Hunde zu lacken, wenn mann auff die Jagt wil reiten 
[B 833].

DR 166 (var); DAbc 55 (var); DAA 43 (var); SchLL 86; 
VPŽ 21 (var), 32 (var); MžŽ 123, 124 (var); AŽ II 53 (iš 
В), 771; LTR 402 (var).

Ne Diewe dūk! Kurcjią Kiemą. Oder Ne Diewe dük! 
Padwarije be Kankalo, ujfpeti S jarką be Üdegös, kurčią 
Kiemą, aklą Trobą. Ein Dorff oder Geheft ohne Hunde, 
it. Menschen Heister ohne Schwantz, Hauß ohne 
Fenster [B 538].

Ne Diewe dük Padwarija be Kankalo Ujfpeti S jarka be 
Ūdėgos, kurcjia Kiemą, akla Troba [B 270; ... dūk! 
Padwarije ... Ūdegos, kurčia ... Troba B 356; ... 
Uffpėti S jarką ... Akla Troba B 645; ... S jarką ... 
B 658]. Ein Geheft ohne Hund, Heister ohne Schwantz, 
Dorf ohne Hund vel Mensch. Hauß ohne Fenster.

MŽ I 106, II 281; RzŽ(M) 124; RzŽ(B) 26(B), 27(H); 
NsŽ 178; SchLL 78; MžŽ 123; AŽ I 571 (iš В), II 621 
(iš B).

Nė pro szunis balta düna. Br. [SchLL 98].
SchLL 98 (var); AŽ II 613 (var).

Nė rugei krinta, nė kveczei byra. Br. K. (nereik skubįtis). 
[SchLL 95].

MžŽ 209.

Nė savo jojęs ir klane nusesi. Br. [SchLL 84].
MŽ I 235; RzŽ(M) 187; DR 161; DAA 44 (var); NsŽ 

39; MžŽ 145; KLYK 109.
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Ne čėsas kurtą lakinti enti medžiot.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
čėsas (skol): metas, laikas.
enti: einant.
Žr. N[e]atšersi arklį reikiant važiuot.

Ne dieve duok kurčią kiemą arba Ne dieve duok padvariją 
be kankalo...

Kaimą arba sodybą be šunų arba žmonių... (B).
Žr. № dieve duok padvariją be kankalo.

Ne dieve duok padvariją be kankalo, už’spėti šarką be uode
gos, kurčią kiemą, aklą trobą.

Sodybą be šuns, šarką be uodegos, kaimą be šunų 
arba žmonių, trobą be langų (B).

padvariją (hibr): sodybą, kiemą, ūkį; AŽ I 571 klai
dingai rašoma padvaryje.

kankalo: varpelio, skambalo; čia — šuns.
užspėti: užklupti, užtikti, užeiti.
kurčią kiemą: kaimą, kuriame joks šuo neloja (MŽ I 

137).
Žr. Ne dieve duok kurčią kiemą.
Žr. Akla troba.
Žr. Šarka be uodegos...

Ne pro šunis balta duona.
pro šunis: šunims; var. per šunį.

Ne rugiai krinta, ne kviečiai byra.
Neteik skubintis.

Ne savo jojęs, ir klane nusėsi.
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Ne taip Rope kepa kaip Subbinei reikia [B 182].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 95.

Ne tuktinay bet miftinay. Nicht uberflüßig sondern noht- 
dürftig [В 952].

MŽ I 289, II 350; RzŽ(M) 311; NsŽ 109; VPŽ 34; 
MžŽ 140.

Ne Walgis, Poterei etc kißafi. Das Eßen wil mir nicht zu 
Leibe [B 436].

Nė vis teip sekasi, kaip vens nor. Br. [SchLL 96].
MžŽ 214.

N’atßerfi Arklį reikent wajut’ [В 468, 822; Ne atßerfi 
Arkli reikent wajut oder ne Cjefas kurta lakint’, enti 
medžiot’. В 500, 822]. Zur Zeit des Friedens muß 
mann an den Krieg dencken.

SchLL 74; MžŽ 205.

Nedėle Mergų Diena, Panėdėlis bey Utarnink’s Rajbai- 
nink’s, Serrada gerra ßmona, Cjetwerg’s Mėsos Diena, 
Pėtnycjia Badmirre Diena, Subbata Wainikku Diena 
[B 922; Nedele Mergų... Rajbainink’s B 349; ... Pet- 
nycjia ... B 500].

[Paaiškinimo nėra.]
RzŽ(B) 16(D); SchLL 110; AŽ I 451, II 344.
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Ne taip ropė kepa, kaip subinei reikia.
Plg. Ne taip ropė kepa, kaip burna nori (dalykai kitaip 

virsta) (AŽ I 975).

Ne tuktinai, bet mistinai.
Ne apsčiai, bet iš bėdos (B). Ne išsipenėti, bet pra

gyventi (MŽ I 289).
Žr. Tektinai (mistinai), ne tuktinai.

Ne valgis, poteriai ir 1.1, kišasi.
Valgis visai nelenda (B).

Ne vis taip sekasi, kaip viens nor[i].
kaip viens nor[i]: kaip kas nori (MžŽ 214).

N[e]atšersi arklį reikiant važiuot.
Taikos metu reikia pagalvoti apie karą (B).
Žr. Ne čėsas kurtą lakinti enti medžiot.

Nedėlia — mergų diena, panedėlis bei utarninks — razbai- 
ninks, serada — gera žmona, četvergs — mėsos diena, 
pėtnyčia — badmirė diena, subata — vainikų diena.

Nedėlia (skol): sekmadienis; SchLL 110 rašoma Nedelė 
(atrodo, kad ir B. tai buvo -ė kamieno žodis).

panedėlis (skol) bei utarninks (skol): pirmadienis bei 
antradienis.

razbaininks (skol): plėšikas, žmogžudys.
serada (skol): sereda — trečiadienis.
četvergs (skol): ketvirtadienis.
pėtnyčia (skol): penktadienis.
badmirė diena*,  alkana, bado diena; penktadienis taip 

pavadintas, kad jis buvo pasninko diena.
subata (skol)’: šeštadienis.
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Ne droßk per ilga leßma [В 285].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 82; MžŽ 83.

Ne ėfi padalyta bet nulaikyta [B 436].
[Paaiškinimo nėra.] 
AŽ II 235 (iš B), 838 (iš B).

Nei Rafós Grudo neragawau. Ich bin annoch nüchtern, 
ich habe nichts als meiner Sünden gennoßen [B 102].

MŽ I 87, II 223; DDŽ 167 (var); NsŽ 272, 428; SchLL 
111; VPŽ 34 (var); MžŽ 76; JG 61 (var).

Ne kirfk per Sjnura. Halt dich in deinen Grentzen [B 602].
SchLL 111.

Ne lėkfi pirm Cjėfo. Zeit bringt Rosen [B 291, 1022].
MŽ I 39; RzŽ(B) 86(B); SchLL 76; MžŽ 184; KLVK 

108.

Nepalaufu (tol’ gėriu) ikk’ pägires atgautu (atfigaufu). 
Wovon geworden, davon verschwunden [B 138].

Nepaminėta, ne pakalba. Vom Reden komt reden [B 1006].
MŽ I 103; RzŽ(M) 197; NsŽ 173; KLVK 110.

Ne pafodys ant Lentinos. Mann wird dich nicht auff die 
Leiste setzen vel Von Schönheit wird mann nicht 
satt [B 866].
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Nedrožk per ilgą iešmą.
Žr. Ilgą iešmą bedrošiant, šuo kepenį (kepsnį) pagaus.
Žr. CGL (Nedrožk ilgą iešmą).

Neėsi padažytą, bet nulaižytą.
AŽ II 235 tas pats priežodis rašomas visai kitaip: Neesi 

padažyta, bet nulaižyta, о II 838 taip kaip čia.

Nei rasos grūdo neragavau.
Dar nevalgiau, nieko burnoj neturėjau (B).

rasos: var. soros.

Nekirsk per šniūrą.
Neperženk ribos (B).
šniūrą (skol): virvelę; juodą liniją, virvele pažymėtą ant 

medžio (tašant, lentas piaunant).

Nelėksi pirm čėso.
Laikas atneša rožes [reikia turėti kantrybės] (B).

Viskas turi būti savo laiku (MŽ I 39).
Žr. IV Pirm čėso negali lėkt.

Nepaliausiu (tol gersiu), iki pagirias atgausiu (atsigausiu).
Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis (B).

Nepaminėta nepakalba.
Iš kalbos pasidaro kalbos (B). Jei kuris nors dalykas 

neiškeliamas, apie tai ir nekalbama (MŽ I 103).
nepakcdba: neapkalba, neaptaria; pakalbti — paskala, 

šmeižtas.
Plg. LpPL {Minėtinus žodžius nekalbėk).

Nepasodins ant lentynos.
Grožiu sotus nebūsi (B). [Kita paaiškinimo dalis — 

lietuviško teksto vertimas].
Žr. Nepinsi gražumą į vainiką.
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Ne pyfi Grajummą į Wainikka [В 129, 1040; ... Grajummą 
į Wainikką В 820; ... į Wainikka vėl ne pafodys ant 
Lentinos B 866]. Mann wird dich nicht auff die Leiste 
setzen vel Von Schönheit wird mann nicht satt.

PR 7a; SchLL 81; MžŽ 183; KrvP III NN 12572-12575 
(var).

Ne ftirbek walgydams. Müntze nicht wen du eßen solt 
[B 437].

Neßk kur augo. Wenn etwa die Kost alzu heiß ist so sagen 
die Littauer trag ihn wo es gewachsen [B 850].

Newalges pereifi tris keturis Laukus, o nugas ne per Slengfti 
ne perjengfi [B 436; Ne walges ... nei per ... B 733; 
... o nugas ... B 461; ... Slenkfti ... B 869]. Mann кап 
eher hungerig als unbekleidet unter die Leute gehen.

MŽ II 217; RzŽ(B) 20(G); SchLL 87; MžŽ 152; AŽ 
II 776 (iš В).

Niekur ne rasfi Miltu Kalnus. Es komt keinem eine gebra
tene Taube ins Maul geflogen [B 904].

Norint Tinginys ne tußcia Wieta [В 166; ... Tinginys 
tikt ne tußcjia ... В 454]. Mann muß das unreine 
Waßer nicht ehr ausgießen, biß mann reines hat.

SchLL 100, MžŽ 256.
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Nepinsi gražumą į vainiką.
Nepasodins tavęs ant lentynos. Grožiu sotus nebūsi 

(B).
Žr. Mandagumu nedarysi puodą,
Žr. Nepasodins ant lentynos,

Nestirbėk valgydams.
Nekalk pinigų [?], kai reikia valgyti (B).
Nestirbėk: neaiškus žodis; vokiškame paaiškinime jį ati

tinka miintzen — pinigus kalti (B 926).
Žr. CGL.

Nešk, kur augo.
Jei valgis būna perdaug karštas, lietuviai sako: 

„Nešk, kur augo“ (B).

Nevalgęs pereisi tris keturis laukus, o nuogas nei per slenkstį 
neperžengsi.

Alkanas lengviau gali nueiti į žmones negu neapsi
vilkęs (B).

Niekur nerasi miltų kalnus.
Keptas karvelis niekam neatlekia į burną (B).
Žr. Bėga vilkas — tunka vilkas..,
Žr. Duona ne per vėjus ateit,
Žr. Keptas karvelis neatlėks pats į burną.
Žr. Vilks bėgiodams bile ką užbėga.

Norint tinginys, (tik) ne tuščia vieta.
Nešvaraus vandens reikia tol neišpilti, kol švaraus 

neturi (B).
Norint', nors.
(tik): vis.
Žr. Miegantį pabudinti tinginį pasiunti,.,
Žr. Tinginį raginsi3 be tojo (šiojo) pats dirbk.
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Nor nei Wy 30s ne wejams o tikt Gafpadorus. Ein schlechter 
Wirth ist auch ein Wirth [B 965].

MŽ I 335 (var); DR 159 (var); DAbc 54 (var); DAA 41 
(var); NsŽ 85 (var); SchLL 113; VPŽ 35 (var).

Nudegęs Kūdikis bijos Ugnies [В 91, 468, 1044; Nudegęs 
... В 289]. Durch Schaden wird mann klug.

MŽ II 302; NsŽ 135; SchLL 86; KLVK 109 (var).

Ojį per Ujweijda ant Kopuftu ftatyt [B 524; O jį per 
Ujweijda... ftatyti В 731; ... Ujwaijda ant Kopuftu 
(Z. Dar jo) ftatyt’ В 543; O jį ant Darjio (Kopuftu) per 
Ujweijdą ftatyt’ B 276]. Einen Hund an ein Bratwurst 
binden vel den Bock zum Gärtner machen.

MŽ I 186; RzŽ(M) 192; RzŽ(B) 75(B), 89(H); NsŽ 31, 
498; SchLL 110; MžŽ 271; KLVK 108; JG 72 (var).

Oßka ne Galwijas, Merga ne Sjeimyna [B 50, 277, 892; 
Ößka... Sjeimyna B 543; Ojka ... B237]. Mit Mägden 
und Ziegen wird mann den Acker schlecht bestellen.

MŽ I 71; RzŽ(B) 50(B), 75(B), 22(G); DR 162; DAbc 
54; NsŽ 239; SchLL 92; MžŽ 156; KLVK 108.

Pagal Mėjius trinna [B 559; ... Mejius ... В 1042]. Er ist 
ein Säuffer.

NsŽ 398.

Paffigėres gultu, ißkarßes mirtu [В 68, 999; Paffigeres ... 
В 225]. Alles hat seine Zeit.

MŽ I 108; RzŽ(M) 183; RzŽ(B) 42 (B); NsŽ 181; 
SchLL 82; MžŽ 91; KLVK 109; JG 161.

Paūksztis į krūmus, vandu į szlaitus traukės. Br. [SchLL 92]. 
MžŽ 177.
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Nors nei vyžos nevežame, o tik gaspadorius.
Blogas šeimininkas taip pat yra šeimininkas (B). 
nei vyžos nevežams: var. nei vyžos nevertas, 
o tik: o tačiau, vienok.

Nudegęs kūdikis bijos[i] ugnies.
Skaudus patyrimas moko gudrumo (B).
Žr. Iš pirties išėjęs sudrimbi.
Žr. Kūdikis nudegęs bijosji] ugnies.

Ožį per užvaizdą ant kopūstų (daržo) statyt.
Šunį prie dešros rišti arba Ožį daržininku padaryti (B).

Ožka — ne galvijas, merga — ne šeimyna.
Su mergomis ir ožkomis bus bloga įdirbti lauką (B).

Su ožkomis (vietoj jaučių) ir mergomis (vietoj bernų) 
negalima lauko įdirbti (NsŽ 239).

merga: samdinė, samdininkė.

Pagal miežius trina.
Jis yra girtuoklis (B).
trina: trinasi, valkiojasi.

Pasigėręs — gultų, iškaršęs — mirtų.
Viskam yra laikas (B). Pasigėrus reikia eiti miegoti, 

pasenus — mirti (MŽ I 108).

Paukštis į krūmus, vanduo į šlaitus traukės.
traukės: MžŽ 177 traukėsi — traukiasi.
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Per Alu perßokes l perėjės. Aki gyws prigėrė, aklina‘у 
prigėręs, l. girtas. Nuffirijes. Er ist so besoffen, das 
er von seinen Sinnen nicht weiß [B 232].

RzŽ(B) 48(B); SchLL 107; AŽ I 93 (iš В).

Per daug du Grybu į Barßcius [В 71; ... Barßcjus В 189]. 
Zu viel ist ungesund.

SchLL 81; VPŽ 13 (var); MžŽ 75; KrvP I 494 N 6867, 
N 6868 (var), N 6869, N 6870 (var); AŽ I 541 (iš В), II 
541 (var).

Per Gerkle perleifti, pragerti. Durch den Hals jagen [B 624].
MŽ I 79, 103; RzŽ(M) 122; NsŽ 171, 251, 362.

Per Kiaulena ner’ [B 480; ... пег В 1041]. Uber Schwein- 
fleisch ist nichts.

MŽ I 112, II 401; RzŽ(M) 132; NsŽ 188; JG 178.

Per Pirßtus gurėti. Wale düti. Durch die Finger sehen, 
conniviren [B 473].

Per Twóra Kopęs walgyk [В 248 ... kópes walgyk В 436]. 
Auff eine Bewegung schmeckt das Eßen.

MŽ I 303, II 171; RzŽ(M) 313; RzŽ(B) 58(B); DDŽ 
165 (var); NsŽ 122; SchLL 100; MžŽ 261 (var).

Perfibanda kai’ ßiema fu Wäfara. Bald liegt einer unten, 
bald der andere oben [B 185].

NsŽ 321; SchLL 104; MžŽ 27; AŻ I 522 (iš В).

140



Per alų peršokęs arba perėjęs. Akigyvas prigėrė. Aklinai pri
gėręs arba girtas. Nusirijęs.

Jis taip pasigėrė, kad visai neteko sąmonės (B).
Akigyvas: be sąmonės.
Žr. Ik[i] akių prisigėręs.
Žr. Kojas ir rankas atsigėręs.

Per daug du grybu į barščius.
Kas per daug, tai nesveika (B).
Var. Du grybu per riebu.

Per gerklę perleisti, pragerti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Per gerklę: var. per kaklą.

Per kiaulieną nėr.
Nėr mėsos geresnės už kiaulieną (B).

Per pirštus žiūrėti. Valią duoti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. CGL.

Per tvorą kopęs valgyk.
Pajudėjus skanus valgis (B). Nevalgyk, kol nieko 

nebūsi dirbęs (MŽ I 303). Reikia valgyti tik tada, kai būni 
padirbėjęs (MŽ II 171).

Žr. Po darbo skanus valgis,
1Lt. LpPL (Perlipus per tvorą galima arba reikia valgyti).

Persibando kaip žiema su vasara.
Tai vienas apačioj, tai kitas (B). Jie grumias, kaip 

žiema su vasara: tai vienas, tai kitas apačioj, vis pakaitomis 
(NsŽ 321).

Persibando: grumiasi, rungiasi, išmėgina jėgas.
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Pieno palieto wiffos Kates laijo. Wo der Zaun am nie
drigsten ist, wil jedermann herüber steigen. Wo was 
zu hohlen ist, da find sich jedermann [B 913].

SchLL 93; MžŽ 181.

Pirm ne Gaidys Pautą padės [B 247, 441; pirm neng ...
B 622]. Ehe die Katze ein Ey legt.

SchLL 108; MžŽ 184.

Pirm Wälgio ner Sjókio. Vorm Eßen geschieht kein Tantz 
[B 436].

Po Darbo fkannus Walgis. Nach der Arbeit schmeckt das 
Eßen [B 436].

KrvP I 473 N 6570 (var).

Prie dūmų ir šilumos yra B. [AŽ II 585].

Priffikuprineji garina ikki prirenki. Mann muß sich genug 
bücken biß mann voll lieset. dicitur von Erdbeeren 
lesen [B 301, 419].

SchLL 93; MžŽ 64.

Pritūps ir tai. Das wird auch wohl zu statten kommen, das 
wird auch wohl seine Stelle finden [B 810].

Protas iszmintį vadżó. Br. [SchLL 93].
MŽ I 210, II 495; RzŽ(M) 233; DR 161; DAbc 51; 

NsŽ 59, 313; VPŽ 39; MžŽ 198, 271.

Räsi raso rasi. Br. [SchLL 111].
MŽ I 217; RzŽ(M) 243; NsŽ 429; MžŽ 202; KLVK 

108.
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Pieno palieto visos katės laižo.
Kur tvora žemiausia, ten kiekvienas nori perlipti. 

Kur galima ką nors laimėti, ten kiekvienas maišosi 
(atsiranda) (B).

Pirm ne[ng] gaidys pautą padės.
Pirma negu katė kiaušinį padės (B).
ne[ng]: negu, kaip, nei.

Pirm valgio nėr šokio.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Po darbo skanus valgis.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Per tvorą kopęs, valgyk.

Prie dūmų ir šilumos yra.

Prisikuprinėji gana, iki prirenki.
Sakoma apie žemuogių rinkimą (B). [Kita paaiški

nimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
iki', kol.

Pritilps ir tai.
Tai taip pat labai tiks (derės, pravers). Tai irgi ras 

sau vietos (B).

Protas išmintį vadžioja.

Rasi rasoj rasi [žodžių žaismas NsŽ 429].
Gal būt, rasi rasoje, t. y. jei anksti atsikelsi, sau nuosto

lius atlyginsi (MŽ I 217).
Rasi: gal būt.
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Reik Drafos prie Mėfos [B 731, 828; ... pri Mėfos B 361, 
.. .Mefos B 480]. Be y dem Tisch soll mann nicht scham- 
haftig seyn. Ein blöder Hund wird nicht fett.

MŽ I 53; RzŽ(B) 24-25(D), 89(H); NsŽ 153; SchLL 
77; MžŽ 54, 137; KLVK 109; AŽ II 439.

Remėflas tur Aukfo Dugną. Das Handwerck hat einen 
güldenen Boden [B 277].

Rubos bek ale Rugius fėk [В 51; .. alle Ruggius fek В 814]. 
Den Ackerbau muß mann auch in Krieges Läufften 
nicht unterlaßen.

MŽ I 228; RzŽ(M) 248; NsŽ 447.

Rujga, brujga. Sauß, Brauß [В 1043].
NsŽ 347, 452.

Saufa Malka kaip’ Kanklys [B 723; ... Malka kaip Kanklys 
B 802]. Trucken Holtz daß es klingt.

PR 17b; MŽ I 106, 157; RzŽ(M) 124; NsŽ 178.

Senną Sjunnį ne weik gaili prijaukinti. Alter Hund ist 
schlimm bändig zu machen [B 75].

SchLL 98; MžŽ 148.

Serrada gerra ßmona [B 920].
[Paaiškinimo nėra.]
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Reik drąsos prie mėsos.
Prie stalo nereikia būti droviam. Bailus šuo nenu

tunka (B).
prie mėsos: Šleicherio aiškinimu, tai reiškią prie darbo 

(SchLL 77).

Remeslas tur[i] aukso dugną.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Remeslas (skol): amatas.

Rubos bėk, ale rugius sėk.
Žemės reikia neapleisti (reikia ją dirbti) ir karo 

sūkuryje (B). Bėk nuo priešo, bet taip, kad žemę įdirbtum 
(MŽ I 228).

Rubos (skol): ruba — plėšimas (CGL II 224, KraŽ 391, 
NsŽ 447, TiŽ VII 192), pasienio karas (RŽ II 232), pasie
nio priešai (MŽ I 228).

Plg. Bėk nebėk, ale rugius sėk (AŽ I 591).

Ruzgą brūzgą.
Triukšmingai puotauja (B).

Sausa malka kaip kanklys.
Tokios sausos malkos, kad net skamba (B).
kanklys: kanklės; Milkus ir Neselmanas rašo kankalas 

ir verčia varpeliu (skambalu, barškalu); Donelaičio „Me
tuose“ irgi yra kanklys — kanklės (Pavasario linksmybės, 
105 eilutė).

Seną šunį neveik gali prijaukinti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
neveik: negreit.

Serada — gera žmona.
Žr. Nedėlia — mergų diena.
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Skirwinu, ßwatrinu kai’ Skrufdele pagal gerne. Kriechen 
wie ein Ameiß [B 822].

MŽ I 266, II 309.

Skubybe (greitybe) wara. Er macht hastig, er spudet sich 
[B 640].

PR 17b; MŽ I 246; NsŽ 51.

Skubbinam’s ne kepa, ujmirßtas fudega. Nicht zu wenig, 
nicht zu viel, Mittel ist das beste Ziel [B 565].

PR 18a; RzŽ(B) 37(G); SchLL 90; MžŽ 221, 267; AŻ 
II 251.

Skubik ir ßi Diena bus fu Wakaru [В 387; Skubįk’ ... 
В 409]. Eile denn auch dieser Tag wird zu Ende kom
men.

PR 18a; MŽ I 48; NsŽ 136; SchLL 77; MžŽ 221; KLVK 
109; AŽ II 343.

Skubbikis o ne delfki. Eile l Spude dich und säume nicht 
[B 387].

PR 17b.

Smille kepe aß ir fuedgiau [B 856; ... fuėdjiau В 939]. 
[Paaiškinimo nėra.] 
PR 18a.

Smulkus Miltai kai Dujos. Fein Mehl [В 460].
PR 18a; MŽ I 57, 250; RzŽ(M) 263; AŽ II 558 (iš B).

Sopag’s Purwo Brolis [B 468, 817; ... Brolis B 294]. Der 
Schmidt hat die Zange wegen des Feuers.

PR 18a; RzŽ(B) 90(B); NsŽ 346, 466; SchLL 96;
AŽ I 875 (iš В).
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Skirvinu, švatrinu kaip skruzdėlė pagal žemę.
Velkuos kaip skruzdėlė (B).
Žr. RŽ (Skirvina, svatina pagal Žemę).

Skubybe (greitybe) varo.
Greitai dirba, skubinasi (B).
Skubybe: MŽ I 246 ir NsŽ 51 rašoma Skubybę (gali

ninkas).

Skubinoms nekepa, užmirštas sudega.
Nei per daug, nei per maža — geriausia vidurys (B).
Žr. RB.

Skubink-, ir ši diena bus su vakaru.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Eik šiandien (greitai) 3 ir Ši diena bus su vakaru.

Skubinkis, o ne delski.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Smilė kepė, aš ir suėdžiau.
Smilė: smagurė, smaližė.

Smulkūs miltai kaip dujos.
Smulkūs miltai (B).
dujos: dulkelės.

Sopags — purvo brolis.
Kalviui reikalingos replės dėl ugnies (B). Batai ir 

skirti po purvą vaikščioti (NsŽ 346).
Sopags (skol): batas ilgais aulais.
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Stora Pėfta, ^ale Wanta, ir tos priwahi [В 183, 954; Stora ... 
Sale Wanta ... В 471; ... 3ale ... В 681; ... Piefta, 
gale ... В 990]. Es ist nichts so schlecht, es findet mit 
der Zeit seinen Nutzen. Es wird seinen Herren wohl 
finden.

PR 18b; MŽ I 197; RzŽ(M) 217; RzŽ(B) 45(H); SchLL 
93.

Stori Marßkinei ne Nügalas [В 271, ... nugal’s В 438; ... 
ne Nügalus PR 18b; ... ne Nügalas, juda Düna ne 
Badas, pikt’s Wyrs ne Naßlyfte B 604, 662]. Etwas ist 
beßer als nichts oder grobes Hembd ist keine Blöße.

PR 18b; MŽ I 182, II 103; RzŽ(M) 179; NsŽ 422; 
SchLL 88; MžŽ 229; KLYK 109.

Su Dalgiu ne laukfi Giedros, fu Grebliu lauk Giedros. 
Mann muß hauen (meyen) wenns naß ist, und harcken 
wenns trucken ist [B 635].

PR 19a; MŽ I 69; DR 162; DAbc 50; SchLL 76; VPŽ 
42; MžŽ 44; JG 181; AŽ II 162.

Su tußcia Duße keliauti reisen nüchtern [B 1012].

Su Ugne ne reike gaift’. Mit Feuer ist nicht zu scheitzen 
[B 468].

Subbine paniza, Drufka atpig’s, Pa Sjillingi Kropą bus 
[В 815; ... atpigs, pa ... Kropa bus B 1035].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 19a, SchLL 97.
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Stora piesta, žalia vanta — ir tos privalu.
Joks daiktas nėra toks jau prastas (niekintinas), 

su laiku ir jis praverčia. Bus ir jis reikalingas (B). Ir 
prastų daiktų reikia turėti (MŽ I 197).

piesta: išskaptuotas stuobrys sėmenims, grūdams grūsti. 
vanta: pirtinė šluota.

Stori marškiniai — ne nuogalas.
Šis tas geriau negu nieko arba stori marškiniai — 

ne nuogybė (B). Geriau sustotais marškiniais negu nuogam 
(NsŽ 422).

nuogalas: nuogybė, nuogumas (KršŽ 279); B. Blöße ver
čia žodžiais Nūgata, Nugummas, Nugyfte, Nugalis (B 271); 
PR 18b rašoma Nūgalus — nuogalius.

Žr. Juoda duona — ne badas,
Žr. V Pikts vyrs — ne našlystė.

Su dalgiu nelauksi giedros, su grėbliu lauk giedros.
Piauti reikia, kai būna šlapia, grėbti — kai sausa (B).

Su tuščia dūšia keliauti.
Nevalgiusiam keliauti (B).
dūšia (skol): pilvu.

Su ugnia nereikia žaist.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
ugnia: ugnimi.

Subinė panižo, druska atpigs — po šilingą [šilingi?] kruopa 
bus [iron].

po šilingą: SchLL 97 rašoma paszilingi ir aiškinama, 
kad tai prieveiksmis, reiškiąs po šilingą (um einen Schilling 
SchLL 301); šilingas — y skatiko (grašio).
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Sukkis greitay weikiaus Wieta tropifis [B 360}.
[Paaiškinimo nėra.]
PR 19b; SchLL 102, 112; MžŽ 259.

Sukkis Kedelis dar Namme ketturi [B 360; ... Keddelis 
... Namej’ ... В 1020].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 19b; SchLL 84; MžŽ 109.

[Su]plißau, nelópjau nei Ugnes negailu prieiti. Ich bin 
gantz koddericht [PR 17].

MŽ I 306; DR 159; DDŽ 167.

Suffieje gerkim, paffigere Bókim [B 514; Suffiėje gerkim’, 
paffigėre ßokim’ В 812]. Wenn das Köpfchen voll ist, 
wollen die Füßlein tantzen.

PR 20a; SchLL 81; MžŽ 172; AŽ II 781 (iš В).

Suüdje Alu. Er кап Bier riechen [В 1017].
PR 20а.

Sjalta Warßke kellemofes Karwes [В 592, 826].
[Paaiškinimo nėra.]
PR 21a; MŽ I 281, II 497; RzŽ(M) 246; DAA 47; NsŽ 

512; SchLL 102; MžŽ 109.

Sjalt’s Miegas Alų jaucjent Kubile [B 259; ... jaučiant L 
Sjalt’s Miegas, kadd’ Alus Kubile rugfta B 436]. Es 
last sich schwer fasten, wenn mann sieht andere eßen.

PR 21a; MŽ I 4-5; DR 162; DAbc 51; NsŽ 5, 44; SchLL 
89; VPŽ 44; AŽ I 93 (iš В).
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Sukis greitai — veikiaus vieta tropysis.
tropysis (skol): pasitaikys, atsiras.

Sukis, kedelys [kedelis?], — dar namie keturi.
Sakė šokanti mergelė (SchLL 84).
kedelys (skol): sijonas, marginė, prijuostė (B 796, 1020; 

RŽ II 224, 293); Miežinis šio žodžio nesuprato — palaikė 
mažybine kėdės lytimi (MžŽ 109).

Suplyšau, nelopiau — nei ugnies negaliu prieiti.
Esu visai nuskuręs (PR).
nei ugnies: nei prie ugnies.
DDŽ 167 sutrumpinta: Nė ugnies negaliu prieiti.

Susiėję gerkim, pasigėrę šokim.
Kai galvelei užtenka, kojelės nori šokti (B).

Suuodžia alų.
Jis gali alų užuosti (B).

šalta varškė keliamosios karvės.
Blogas darbininkas, kurį visuomet reikia žadinti (MŽ I 

281).
Šalta: MŽ I 281, II 497 ir NsŽ 512 rašoma Szolinti, 

DAA 47 bloga.
keliamosios: taip suvargusios,kad pati negali keltis (SchLL 

102); MŽ, NsŽ ir DAA rašoma keliamos.
Žr. RB (Keliamos karvės tolinti varškė).
Plg. OG (Bėda yra šunį siundyt...).

Salts miegas alų jaučiant (kubile).
Sunku pasninkauti, kai matai kitus valgant (B). Ne

galima gerai miegoti, jei dar alus neišsibaigė (Mž I 4—5). 
Negalima užmigti, žinant, kad dar yra alaus (NsŽ 5).

Žr. Šalts miegas > kad alus kubile rūgsta.
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Sjalt’s Miegas kad Alus Kubile rugfta [B 259; ... kadd’ 
... B 436]. Es last sich schwer fasten, wenn mann sieht 
andere eßen.

PR 21a; SchLL 89; MžŽ 120; AŽ I 93 (iš В).

Szarka be udegós, kürczes kernas, akla troba. Br. [SchLL 97].

Sjik ant L133ÓS, ne kepfi Grikainę [PR 21]. 
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 87 (iš B).

Sjikßtoklis godus ant Pinnigu. Der Geitzige ist begierig 
nach dem Geld [В 206].

Sgilluma ne lau? Kaulu. Warm ist das Leben, kalt ist der 
Todt [B 805].

PR 21a; MŽ I 111, 275, II 528; RzŻ(M) 292; DR 160, 
163; DAbc 50; NsŽ 376; SchLL 98; VPŽ 44; MžŽ 245; 
KLVK 109.

Sjnekek greitay Diena trumpa [В 195, 554; Sjnekkek ...
В 674, 1042]. Der Herbst ist der Bauten Saufzeit.

PR 21b; SchLL 77; AŽ II 343 (iš В).

Sjud’s kepes ne Ragaißis [B 305, 479, 827; Sjuds ... В 359]. 
Der Kuhfladen ist kein Butterfladen.

PR 22a; RzŽ(B) 24(D); SchLL 98.

Sjud’s Priedo ne deft’ [B 48, 49; ... ne deft’ В 359]. Was 
mann nicht achtet, kommt umb, verschwindet.

PR 22a; RzŽ(B) 24(D); SchLL 98.
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Šalts miegas, kad alus kubile rūgsta.
Sunku pasninkauti, kai matai kitus valgant (B).
Žr. Šalts miegas alų jaučiant (kubile).

Šarka be uodegos, kurčias kiemas, akla troba.
Žr. Ne dieve duok padvariją be kankalo...

Šik ant ližios — nekepsi grikainę.
tižios: ližės; SchLL 87 rašoma ližės, pažymint, kad B 

rašė lizos; KršŽ 235 yra ližia3 -ios3 o tarmėse — tiža.
grikainę: grikių košę; grikinius pyragėlius, tešlainius 

(SchLL 272).

Šykštuoklis godus ant pinigų.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas'.
Šykštuoklis: šykštuolis.

Šiluma nelauž[o] kaulų.
Šiluma — gyvenimas, šaltis — mirtis (B). Šiluma 

nekenkia (MŽ I 111).
Žr. CGL (Šilima kaulus nelaužo).

Šnekėk greitai — diena trumpa.
Ruduo yra būrų (laukininkų) gėrimo laikas (B).

Šūds kepęs — ne ragaišis.
Karvės mėšlas — ne ragaišis su sviestu keptas (B 479).

Šūds priedo nedest[i].
Tai, ko nevertini, nyksta, žūva (BJ.
nedestji]: nededa. <

153



Sjunnü neturrėdam’s, Katėm’s fumdyk [B 97, 731, 764; 
Sjunnu ... Katem’s ... B 359; ... neturredams Ka- 
tem’s ... B 733; ... ne turrėdams ... B 767]. Wenn 
mann nicht Kalek hat, muß mann mit Dreck mäuren. 
Wer nicht Jungfern hat, muß mit Huren tantzen. Wer 
nicht Hunde hat, muß mit Katzen hetzen.

PR 22a; RzŽ(B) 89(H).

Sjü ne faffifkąbas ant Ubbagu [В 216; ... ne fuffifkabas 
... В 245; ... ne faffifkabas ... В 730]. Der Hund fället 
(bellet) keinen Bettler an.

PR 22a; MŽ I 240-241; RzŽ(M) 281; RzŽ(B) 33(B), 
5б(В), 88(Н); NsŽ 472.

Sjü pawid S jun Kuknon eiti [В 540, 730; ... pawid’ 
Sjunn’ Kuknon’ ... В 825]. Es ist einem Hund leyd, 
daß der andere in die Küche geht.

PR 22a; RzŽ(B) 20(G), 88(H); SchLL 99; MžŽ 178; 
AŽ II 774.

Sjutik ne ßutik ale Sjud’s Barßcjiofa [B 189; ... alle ... 
Barßcjofa В 359]. Eul ist auch ein Vogel. Schertze 
nicht zu viel.

PR 22a; RzŽ(B) 24(D); SchLL 98.

Sjwenti Rykai, neßwenti Daiktai (В 921; Sjwenti Rykai 
ne ßwenti ... В 831; ... ne ßwenti Daiktai. Ve/ Ne 
wisfi tie yra Kukorei, kurrie ilgais Peileis elgefi B 911]. 
Die Kuth macht keinen Mönch. Es sind nicht alle 
Köche die lange Meßer tragen.

PR 22b; SchLL 95; MžŽ 206.
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Sūnų neturėdams, katėm[i]s siundyk.
Kai nėra kalkių, reikia purvu mūryti. Kas neturi 

merginų, turi su kekšėmis šokti (B). [Tolimesnė paaiški
nimo dalis — lietuviško teksto vertimas].

Šuo nesusiskabąs [nesusiskabąs?] ant ubagų.
Šuo nepuola (neloja) elgetos (B).
nesusiskabąs: PR 22a, MŻ I 240-241, NsŽ 472 rašoma 

nesusiskabąs, bet čia gali būti ir dviguba sangrąžinė forma; 
susiskabėti — susipriešyti, vienam kitą pulti, peštis (MŽ I 
240, II 26, NsŽ 472); plg. skobti - pešti.

Šuo pavyd[i] šun[iui] kuknion eiti.
Vienam šuniui gaila, kad kitas į virtuvę eina (B).
fanĮiui]: fan — sutrumpėjusi senovinio naudininko 

fani lytis, pažįstama dar kai kuriose vakarų aukštaičių tar
mėse, plg. zanavykų fan, piemen, seser- RzŽ(B) 20(G) rašo
ma S^unį, 

kuknion (skol): virtuvėn.

Šutink nešutink, ale šūds barščiuose.
Pelėda irgi paukštis. Per daug nejuokauk (B).
Šutink: orig. S^utik gali reikšti ir šutyk (skol) - juokauk.

Šventi rykai, nešventi daiktai.
Vienuoliškas apdaras (galvos apdangalas) nepadaro 

vienuolio. Ne visi yra virėjai, kurie ilgus peilius ne
šiojasi (B).

rykai: indai.
Žr. VI Ne visi tie yra kukoriai, kurie ilgais peiliais elgiasi.
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Sjwiefa Tamfei jukėsi. Bey Tag fordert sich die Arbeit 
beßer als bey Nacht. Der Tag schafft mehr Nutzen 
als die Nacht [PR 22b].

MŽ I 283-284; RzŽ(M) 299; NsŽ 41, 532; SchLL 99; 
MžŽ 250.

Tai ne Pirags [B 116; ... Pyrag’s B 831] dicitur von schwerer 
Arbeit. Das ist kein Kurtzweil.

PR 23a; NsŽ 292; SchLL 94, 111.

Tai ne Sjutka. Das ist kein Kurtzweil oder Schertz [B 831]. 
SchLL 111.

Taip fkaudjey priede, aj uj Üdegos Pilwo nematyt’ [В 190; 
... ne matyt’ В 893]. Er ist gantz mager und vertrocknet 
wiffas palyfes ir fudjuwes [B 893; i. e. höchst mager 
В 190].

PR 23a; SchLL 112; MžŽ 24; AŽ I 432.

Tanki Girre, Üd’s Snukio n’įkifia [В 345;... n’ikißa В 346]. 
Ein sehr dichter Wald.

PR 23a; MŽ I 287; RzŽ(M) 302; NsŽ 202; SchLL 109; 
MžŽ 263.

Tas Dobilo daugiaus ne mys [B 611; Tas daugiaus Dobilo 
nemy s B 799]. Der wird den Guckuck nicht mehr 
hören.

PR 23a; MŽ I 169 (var); RzŽ(M) 170 (var); NsŽ 401 
(var); AŽ II 408 (iš В).

Taw Wilke Ojkos gint Ę Netikkiu. Wys Sjunys Ę Tam 
tikkiu [PR 23а].

[Paaiškinimo nėra.]
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Šviesa tamsai juokėsi.
Dieną darbas geriau sekasi negu naktį. Diena daugiau 

duoda naudos negu naktis (PR).
Tamsai: iš tamsos.
Žr. Diena nakčiai juokėsi.

Tai ne pyrags.
Sakoma apie sunkų darbą. Tai ne pramoga (B).

Tai ne mažumas (SchLL 111).
Žr. Tai ne šūlka.

Tai ne šūtka.
Tai ne pramoga arba ne juokai (B). 
šūtka (skol): juokas, išdaiga, pokštas, pramoga. 
Žr. Tai ne pyrags.

Taip skaudžiai priede, až už uodegos pilvo nematyt [iron]. 
Visas palysęs ir sudžiūvęs. Labai liesas (B). 
skaudžiai: čia — labai.
až (skol): kad, jog.

Tanki giria — uods snukio n[e]įkiša.
Labai tankus miškas (B). 
snukio: MžŽ 253 snapo.

Tas dobilo daugiau[s] nemins [Tas daugiau[s] dobilo 
nemins].

Tas gegutės jau nebegirdės (B). Nebegyvens (AŽ 
II 408).

Var. Tas arklys daugiaus dobilo nemins.
Žr. OG (Tas jautis dobilus nemindžios).

„Tau, vilke, ožkos gint!“ Atsakymas: „Netikiu.“ „Vis 
šunys!“ Atsakymas: „Tam tikiu.“
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Teka tyliems ir Pellėdams [PR 23b]. 
[Paaiškinimo nėra.]

Tektinay (miftinay) ne tuktinay. Der Tage sind viel, der 
Mahlzeiten noch mehr [B 894].

PR 23b; MŽ I 291; RzŽ(M) 304; NsŽ 96; SchLL 99; 
MžŽ 254.

Tiefus Kelei per ßirnus. Nutzbahrer Weg ist nicht umb 
[B 418, 953].

PR 24a; DAbc 49(var); SchLL 84; VPŽ 46 (var); MžŽ 
199 (var); JG 180.

Tyka be Wejo, Ūkana be gwaigjdjiu Pirßtu Dangų pafieki 
[B 473; ... prifėki B 1032]. Es ist Stockfinster, daß 
mann die Hand nicht vor sich sehen kan vel Finster 
wie im Sack.

PR 24a; MŽ I 304, II 457; RzŽ(M) 313.

Tykas Wandü gilus. Still Waßer ist tieff [PR 25b].
KrvP II 276 N 11139 (var).

Tikkray gerri nėr’, о iß piktu ißbege i. e. widdutinnei fc: 
Linnai [B 613; ... ner ... ißbege vel widdutinnei ... 
В 919]. Der beste Flachs ist nicht, doch aber auch 
nicht der schlechste, i. e. mittelmäßig.

PR 24 a; MŽ II 344 (var).

Tinginį ragifi, be tojo (Szojo) pats dirbk. Ein fauler Knecht 
ist doch beßer als gar keiner [PR 24b].

[Atrodo vėliau įrašyta.]
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Teko zylėms ir pelėdoms.

Tektinai (mistinai), ne tuktinai.
Dienų daug, dar daugiau kartų reikia valgyti [B).
Žr. Ne tuktinai, bet mistinai.

Tiesūs keliai per žirnius.
Kur yra naudos, ten ne aplinkinis kelias (B).
per žirnius: pro žirnius (JG); var. pro pupas.

Tyka be vėjo, ūkana be žvaigždžių — pirštu dangų pasieki 
(prisieki).

Tokia tamsa, kad net savo rankos negali įžiūrėti 
arba tamsu kaip maiše (B).

Tyka: tyla, tyluma, ramuma.
prisieki: įstengi, gali pasiekti.

Tykas vanduo gilus.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Tykas: tykus — ramus.
Žr. Vanduo tykus, ale gilus.

Tikrai geri nėr, o iš piktų išbėgę, t. y. vidutiniai (reikia 
suprasti) linai.

Linai labai geri nėra, bet ir ne prasčiausi, t. y. vidu
tiniai (B).

piktų: blogų, prastų.
Žr. Gerų nepavijo, piktų išbėgo.
Žr. Iš piktų išėję, o gerų nepaviję.

Tinginį raginsi, bet tojo (šiojo) pats dirbk.
Geriau turėti tinginį berną (samdinį) negu jokio (PR).
Žr. Mieganti pabudini, tinginį pasiunti...
Žr. Norint tinginys, (tik) ne tulžia vieta.
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Toli braßka [В 463; ... braßka В 536; Toli braßka, ne taip 
yra Ne tiefa B 202; Toli braßka. Toli uj Wirbo Sjakalis 
B 832]. Es ist noch im weiten Feld [В 463]. Es ist weit 
gefehlt [B 536]. Es befindet sich anders [B 202]. Es ist 
weit vom Lachen [B 832].

PR 24b; MŽ I 31, 296, II 180, 398; RzŽ(M) 34, 308; 
DAbc 54; NsŽ 343; SchLL 75; VPŽ 11; MžŽ 36; KLVK 
109; AŽ I 824 (iš В), II 183.

Toli girdi kai’ ant Delnos. Mann kans weit und wohl hören 
[В 726].

PR 24b; MŽ II 280.

Toli uj Wirba Sjakalis. Zeit hat Ehre. Es кап noch viel 
Waßer bergab lauffen. Es ist noch weit vom Lachen 
[PR 24b].

MŽ I 269, 296; RzŽ(M) 288, 308; NsŽ 108, 511; SchLL 
103; MžŽ 282; KLVK 108.

Trauk Rukßti fu Prakaitu. Sauer Bier trincken [B 259] 
PR 24b; SchLL 95; MžŽ 209.

Troba ne Kepurres Pakilis [В 528].
[Paaiškinimo nėra.]
RzŽ(B) 9(G); SchLL 100; MžŽ 259.

Trumpai nutwerk [B 187; Trumpay ... B 830] dicitur de 
equis. Halt ihn in Banden.

PR 24b; MŽ I 300; NsŽ 122.

Tu kroszesi о äsz kakalį kürsiu. Br. [SchLL 109].
NsŽ 230; MžŽ 122.
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Toli braška.
Ne taip yra. Netiesa. Toli gražu. Smarkiai klystate. 

Dar per anksti juoktis (B).
AŽ I 824 aiškinama: menkas jam juokas; tai neteisin

gas Es ist weit vom Lachen vertimas (= dar per anksti juok
tis).

Žr. Toli už virbo šakalys.
Žr. LpPL (Dar toli braška).

Toli girdi kaip ant delno [s].
Toli ir gerai girdisi (B).
delnojs]: delno; PR ir rašoma Dėlno.
Plg. Matyli kaip ant delno.

Toli už virbo šakalys.
Laiko nepaveiksi. Dar daug vandens gali nutekėti. 

Dar per anksti juoktis (PR). Dar daug kas gali tuo tarpu 
atsitikti (MŽ I 296). [Tiesioginė reikšmė: negreit iš virbo 
pasidarys šakalys.]

virbo: rykštės, šakelės.
šakalys: balana, skala, skiedra.
Žr. Toli braška.

Trauk rūgštį su prakaitu.
Gerti rūgštų alų (B).

Troba — ne kepurės pakilis.
pakilis: pakėlimas; SchLL 100 vietoj Šio žodžio rašo 

pakyllms (= pakėlimas ~ das auf heben SchLL 298/.

Trumpai nutverk.
Sakoma apie arklius. Laikyk pažabotą (B).

Tu kroŠėsi, o aš kakalį kursiu !
Tu tinginiausi, p aš tau krosnį kūrensiu! (NsŽ 230). 
krošėsi: sėdėsi rankas susidėjęs, at s įkvempęs.
kakalį (skol): koklių krosnį (B 766).
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Turrefi Darba ikki iffifukfi. Du wirst dran haben zu klauen 
[B 798].

Ubbago Ramftis neįeis į lawus [В 245; ... Ramtis n’ieis į 
lawus В 119, 120, 574]. Ein Armer der kein Vieh hat, 
thut mit seinem Vieh auch keinen Schaden im Getreide.

PR 26a; MŽ I 305; RzŽ(M) 314; RzŽ(B) 55(B); DR 
159; NsŽ 33; SchLL 100.

U j Petarepetu ikki ketturu Metu [PR 26b].
[Paaiškinimo nėra.]

U j pirru Pirtis, uj Maru Marti, kur Kūmai, kur Piragai 
[B 463; U j Piru ... Piragai B 1031]. Die Sache steht 
noch im weiten Felde.

PR 26b.

Uj Sjillinga Sjwiefybes. Etwas Licht, wenn es anfängt 
Tag zu werden [PR 26b].

NsŽ 518.

Ujmokes kadd’ Boba. Kaltą pakrims. Auff den Nimmerstag 
werden bezahlen [B 75].

PR 26b; AŽ I 782 (iš В).

Užmokės Lopeta. Auf den Nimmerstag [В 257].
PR 26b; MŽ I 152; DR 161; NsŽ 372; SchLL ПО;

VPŽ 42; MžŽ 131, 268.

Ujreje kai’ ant Pädo. Es ist wollgerahten [PR 26b]. 
MŽ I 225; RzŽ(M) 321; NsŽ 438.
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Turėsi darbą [darbo?], iki išsisuksi.
Turėsi gerokai pasikapstyti (B). 
iki: kol.

Ubago ramstis (ramtis) neįeis į javus.
Vargšas, kuris neturi gyvulių, nepadarys jokios žalos 

javuose (B).
ramstis: lazda (Bettler Stab... Ubbago Lajda l Ramftis 

В 246).

Už petarepetų [?] iki keturių metų.
Neaiškus posakis.

Už pirų [?] pirtis, už marių marti — kur kūmai, kur py
ragai!

Tai dar visai netikras dalykas (B).

Už šilingą šviesybės.
Šiek tiek šviesos, kai pradeda aušti, brėkšti (PR). 
iiliv.gą: šilingas — y skatiko (grašio).

Užmokės, kad boba kaltą pakrims.
Niekuomet neužmokės (B).
pakrims: Kl I 782 parkrims.
Žr. Kada užmokės?
Žr. Kada tai nusiduos?

Užmokės lopeta.
Niekuomet neužmokės (B). Niekuomet neužmokės, 

kadangi jis nieko neturi (MŽ I 152).
lopeta: kastuvu (reik suprasti, tau mirus).
Žr. Kada užmokės?

Užrėžė kaip ant pado.
Tai gerai pavyko (nusisekė) (PR). Jis tai labai gerai 

atliko (padarė), tai kaip ant kojos lieta (MŽ I 225).
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Uffigeide Oßka Pipirru [B 205; Uffigeide kai’ Oßka Pipirrü 
(Uffigeide Sniegąla Smercjio В 53; ... Pipirru. Uffi
geide ... Smercio В 99; ... Smercjio В 195]. Es komt 
ihm an, wie dem Bauren das Aderläßen.

PR 26a; SchLL 92; MžŽ 269.

Uffigeide Sniegala Smercio [B 99, 195, 971]. Es komt ihm 
an wie dem Bauren das Aderläßen.

PR 26a; SchLL 96.

Ujjels Bergai Kelelius, ugries Dobilai takelius [PR 26b}. 
[Paaiškinimo nėra.] 
AŽ I 633 (var).

Walgim’s, Gerim’s bey Atilfis pramaitinn’ 3m°gaus Gy- 
wata. Eßen, trincken und die Ruhe erhalten das mensch
liche Leben [B 437].

MŽ II 163; NsŽ 406; SchLL 101.

Walgiu b’efa, Swecjiu n’ėfa [В 436, 530; ... Swecjiu n’eia 
В 526; ... bėėfa, Swecjiu nėėfa В 437]. Er hat und 
weiß es nicht zu gebrauchen, oder Eßen ist Vollauff l 
die Fülle und keine Gäste.

PR 27b; RzŽ(B) 8(G).

Wandenį gėrės ne bufi girt’s [B 232; Wandeni ... В 946]. 
Von nichts kan nichts werden i. e. am Waßer wird 
mann sich nicht besaufen.

PR 28a; MŽJ 315; RzŽ(M) 328; RzŽ(B) 48(B); DR 
160; DAbc 50; NsŽ 50; SchLL 101; VPŽ 48; MžŽ 274.
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Užsigeidė (kaip) ožka pipirų.
Jam tai patinka, kaip būrui kraujo nuleidimas (B).
Žr. Užsigeidė sniegala sniercio.

Užsigeidė sniegala smerčio.
Jam tai patinka, kaip būrui kraujo nuleidimas (B).
sniegala: sniegalas — Wolunge, didyfis Kikillis (B 341);

didysis kikilis (MŽ I 251).
Žr. Užsigeidė (kaip) ožka pipirų.

Užžels beržai kelelius, užries dobilai takelius.
užries: smarkiai, vešliai augdami uždengs iš abiejų pu

sių.
Plg. Užžels keliai berželiais, takeliai dobilėliais (AŽ I 

633).

Valgyms, gėrims bei atilsis pramaitin[a] žmogaus gy
vatą.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
pramaitina: išlaiko, palaiko.
gyvatą: gyvenimą, gyvybę, gyvastį.
Žr. KG, CGL.

Valgių besą, svečių nesą.
Turi, bet nemoka sunaudoti (B). [Tolimesnė paaiški

nimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. Yra ko, nėra kam.

Vandenį gėręs nebūsi girts.
Iš nieko nebus nieko, t. y. vandeniu nepasigersi (B).
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Wandü tykus alle gilus. Stille Waßer haben tieffe Gründe 
[B 609].

PR 28a; SchLL 101; MžŽ 274.

Warna ankftyboji Dantis, welyboji Akkis kräpßta [B 149; 
Warna ... В 818; ... ankftyboji ... wielyboji ... krapßta 
В 992; ... ankftiboji ... wielyboji ... В 901; ... weliboji 
... В 153; ... weliboji ... В 504]. Wer früh aufsteht, 
wischt das Maul, wer spät aufsteht, die Augen.

PR 28b; MŽ I 317; RzŽ(M) 330; DR 159, 160; DAbc 
50; DAA 39 (var), SchLL 76 (var), 102; VPŽ 49; MžŽ 4, 
117; KLVK 109; JG 35; AŽ I 116 (var), II 180 (var); LTR 
401.

Warna be Sjokcjójimo ne ftow [B 992; ... Sjokcjiojimo 
... В 733; ... Sjokcjiójimo ne ftow vel Kurri Kate 
Pieno ne laka B 818]. Die Krähe last das Hüpfen nicht.

PR 28b; MŽ I 317, II 282; RzŽ(M) 330; NsŽ 521; 
SchLL 102.

Varpste beverpdama vilnas sukas (od. bėga),1) pilnä stó. 
Br. [SchLL 102].

x) sukas (oder begd) ist von mir vermutungsweise ein 
gesetzt. [SchLL 102].

Wäfara fu Wartais 3iema fu Snarglu ujgaißti. Den Fuhr
mann hindert im Fahren des Somers die Feld Hecken 
(Thören) des Winters der Fluß aus der Naasen [B 464, 
651].

PR 28b; RzŽ(B) 31(H); SchLL 112; MžŽ 288.

Weik ujkabinna, bet ne weik ißprufta. Es ist bald was 
angefangen, aber nicht bald ausgefüh[ret] [PR 28b].
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Vanduo tykus, ale gilus.
Ramūs vandenys yra gilūs (B).
Žr. Tykas vanduo gilus.

Varna ankstyboji dantis, vėlyboji akis krapšto.
Kas anksti atsikelia, šluosto burną, kas vėlai —- 

akis (B).
Žr. CGL (Ankstyboji varna dantis...)

Varna be šokčiojimo nestov[i].
B. paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. Neviernas 

žmogus viernybėje neišsilaiko (SchLL 102).
Žr. Kuri katė pieno nelaka!

Varpstė, beverpdama vilnas, pilna sto[ja].
Varpstė: senovinis verpimo įrankis; varpstė būdavo su

kama pirštais (MŽ I 326).
stofja]: pasidaro; Šleicheris klaidingai aiškina, kad 

sto — stovi (SchLL 318).

Vasarą su vartais, žiemą su snargliu užgaišti.
Važiuojantį gaišina vasarą tvoros (vartai), o žiemą 

snarglys (B).
Žr. Žiemą su nosia bėda> vasarą — su vartais.

Veik užkabina, bet neveik išsprūsta.
Greit pradedama, bet negreit užbaigiama (PR).
Veik: veikiai, greitai.
išsprūsta: orig, ißprufta, atrodo, korektūros klaida vie

toj iffprufta (išsprūsta).
Žr. CGL.

167



Werßis Lankoj’, Parßas Arüde, kaddai ne nutukke. Wer 
im Rohr sitzt, kan wohl Pfeiffen schneiden [B 767].

PR 29a; SchLL 102; MžŽ 170; AŽ I 261.

Wiena Diena Mótina kitta Diena Mocjeka. Dicitur vom 
wandelbaren Wetter [B 928].

PR 29b; MŽ I 173; RzŽ(M) 171; NsŽ 409; VPŽ 50; 
MžŽ 51; AŽ II 344.

Wiena Eile, wiena Rieke, dwi Eili, dwi Rieki. Ein Fahr 
ein Ähr, zwey Fahren zwey Ähren [B 55, 444].

PR 29b; MŽ I 64; KLVK 110.

Wiena Kregjde ne padaro Pawafarj. Eine Schwalbe macht 
den Sommer nicht [PR 29b].

SchLL 85; MžŽ 118.

Wiens $ygis, tas ßygis 391; Wien’s... В 518]. Es ist
ein Gang.

Wienas Aßakas. Sehr grätigte Fische [B 600].

Wilks begiodams bille ka ujbega [B 483; Wilk’s bebegio- 
dam’s bille ką ujbėga В 902]. Eine gebratene Taube 
kommt nicht ins Maul geflogen.

SchLL 103; AŽ I 592 (iš В).
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Veršis lankoj, paršas aruode — kadai nenutukę?
Nendryne sėdint gera švilpynes piauti (B). [Vokiečių 

priežodis].
kadai: kada, kuomet (apie praeitį kalbant); kadai neriu- 

tukę: kada nebuvo nutukę.

Viena diena — motina, kita diena — močeka.
Sakoma apie nepastovų orą (B).
Viena diena: MŽ I 173, RzŽ(M) 171 ir NsŽ 409 rašo

ma Vieną dieną,
močeka (skol): pamotė.
Žr. CGL.

Viena eilė — viena riekė, dvi eili — dvi rieki.
Viena vaga — viena varpa, dvi vagos — dvi varpos (B).

Viena vaga duoda tik vieną riekę duonos, dvi vagos — dvi 
riekes (MŽ I 64). [Sakoma apie žemės įdirbimą ir derliaus 
gerumą].

Viena kregždė nepadaro pavasarį.
Viena kregždė nepadaro vasaros (PR).
nepadaro pavasari: nepadaro pavasario, neatneša pava

sario.

Viens žygis, [arba] tas žygis.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Vienos ašakos.
Labai ašakotos žuvys (B).

Vilks bėgiodams (bebėgiodama) bile ką užbėga.
Keptas karvelis neatlekia į burną (B).
bile (skol) ką: bet ką, ką nors, šį tą.
užbėga: laimi.
Žr. Bėga vilkas — tunka vilkas...
Žr. Duona ne per vėjus ateit.
Žr. Keptas karvelis neatlėks pats i burną.
Žr. Niekur nerasi miltų kalnus.
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Wiraufybe kand’ Kojas [В 211, 513; Wyraufybe ... В 956]. 
Wenn das Ungeziefer beist in die Füße etc. als Fliegen, 
Mücken etc.

PR 31a; RzŽ(B) 29(B); SchLL 103; MžŽ 283.

Wiffi Darbai prie’ Sėmes [В 63; ... prie 3emes В 116, 
301]. Kleine Leute dürffen sich nicht viel bücken.

PR 30b; MŽ I 43; NsŽ 542; SchLL 76.

Wisfb ßi Metą ftruga. Dieses Jahr ist an allem zuwenig 
[B 63].

PR 30b.

Wos ujdowijom Lauka i e. atgiwenom*  [PR 31а].
[Paaiškinimo nėra. Atrodo, vėlesnis įrašas.) 
MŽ I 53; AŽ II 423.

Sawada begdam’s Kuleis wirfi. Hastig gespudt ist nirgends 
zu gutt [PR 17b].

SchLL 103; MžŽ 291.

3ale Pußis, jale Egle fawerpfim’ ißaufim’ dar cjėfo ganna 
[B 148, 178; Säle ... jale ... В 470; ... Cjėfo ... В 551]. 
Ist Zeit genug.

PR 31b; SchLL 94; MžŽ 286.

ßiema fu Nofe Bėda, Wäfara fu Wartais. Den Fuhrman 
hindert im Fahren des Sommers die Feldhecken (Thü- 
ren) des Winters der Fluß aus der Naasen [PR 31b].

AŽ I 576 (iš В).
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Vyriausybė kand[a] kojas [iron].
Kai kanda kojas ir 1.1, vabzdžiai (gyviai), pavyz

džiui, musės, uodai ir 1.1. (B).

Visi darbai prie žemės.
Mažiems žmonėms nereikia daug lenktis (B).

Viso šį metą striuga.
Šiais metais visko per maža (B).
f į metą: šiais metais.
striuga: striuka — maža, mažoka, stinga (sunku išsi

versti).

Vos uždovijom lauką, t. y. atgyvenom.
uždovijom (hibr): užkankinome; čia — sunkiai įdirbo

me (MŽ I 53, AŻ II 423).

Zovada bėgdams kūliais virsi.
Per daug skubėti niekur nenaudinga (PR).
Zovada (skol): šuoliais.

Žalia pušis, žalia eglė — suverpsim, išausim, dar čėso gana. 
Laiko pakaks (B).

Žiemą su nosia bėda, vasarą — su vartais.
Važiuojantį gaišina vasarą tvoros (vartai), o žiemą 

snarglys (PR).
Žr. Vasarą su vartais, žiemą su snargliu užgaišti.
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3monu jeßka fu $ibburu netikkufü, o Musfu ir be ßibburo 
randa [В 869; ... jeßka ... netikufu, о Mufu ... Sibburo 
... В 908].

[Paaiškinimo nėra.] 
PR 32a.

ßuwis kaip $uwis bet Srubba gerefne. Fisch wie Fisch 
aber die Brühe ist die beste [B 475].



Žmonių ieško su žiburiu netikusių, o musių [?] ir be žiburio 
randa.

Neaiškus priežodis.

Žuvis kaip žuvis, bet sriuba geresnė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.



III. TURTAS, SKURDAS, TAUPUMAS

Aklas Akiu ne paflėpfi [B 121, 270; ... Akkiu ... B 153]. 
Armuth last sich nicht verbergen.

RzŽ(B) 71(B); BgŽ I 39 (iš B); KrvP I 40 N 495, N 496 
(var); AŽ I 51 (iš B), 60 (iš B).

Apkandes laika. Er hält fest [В 196].
MŽ I 106; NsŽ 177.

Atranda Swódba Rubus, Rabatta Graßus. Muß ist eine 
harte Nuß [B 116, 471, 605, 717, 799, 926, 953].

MŽ I 268; RzŽ(M) 287; RzŽ(B) 75(H); NsŽ 510; 
SchLL 97; VPŽ 9 (var); .MžŽ 241; KrvP I 148 N 1989.

Bapig reßt’ fwetima Skūra. Von des andern Gut ist leicht 
reich werden [B 612, 1010].

MŽ I 225 (var); RzŽ(M) 246 (var); RzŽ(B) 67(G);
DAA 39 (var); NsŽ 438 (var); SchLL 96; MžŽ 220, 30 (var); 
KLVK 108 (var); KrvP I 230 NN 3173-3174 (var), N 3178 
(var), 233 N 3210 (var), N 3211; AŽ I 618 (iš В).
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III. TURTAS, SKURDAS, TAUPUMAS

Aklas akių nepaslėpsi.
Skurdo (neturto) negalima paslėpti (B).
Žr. RB.

Apkandęs laiko.
Laiko tvirtai (B). Laiko kaip dantimis įsikandęs, neiš

leidžia (MŽ I 106).
Plg. apgniaužęs, užgniaužęs laiko.

Atranda svodba rūbus, rabata grašius.
Kai būtinai ko reikia, surandama (B).
svodba (skol): vestuvės.
rabata (skol): nelaimė, bėda, vargas; darbas.
Plg. Nėr pinigų lig bėdai, ė bėda randa pinigus (AŽ I 576).

Biedoję piningoj atsiras (VPŽ 9).
Žr. CGL tRabata ir gražius svodbos rūbus randa).

Bepig rėžt svetimą skūrą.
Svetimu geru lengva praturtėti (B). H svetimos 

piniginės lengva maitintis (MŽ I 225).
skūrą (skol): odą.
Žr. Iš svetimos skūros neiškada rėžt.
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Bille kaip Sjillinga guje [В 66, 545; ... guja В 433]. Er 
trachtet auff allerhand Art Geld zu erwerben.

MŽ I 27, 275, II 170; RzŽ(M) 31, 292; RzŽ(B) 24 (G);
NsŽ 263.

Daugiaus fkela ne kaip Plauku tur ant Galwos. Er ist mehr 
schuldig als Haar auf dem Kopf ist mit Schulden sehr 
behaftet [B 207].

SchLL 111; MžŽ 219; KrvP I 392 N 5443; AŽ II 223 
(iš SchLL).

Diewe dük! wy^ütu o pinnigutu [B 526, 528; Diewe dūk wy- 
jütu ... В 247; ... wjijotu, o pinnigótu В 595; ... Wy- 
jütu ... В 965]. Der Gastgeber liebt mehr den Beutel, 
als die Kley düng des Gastes.

PR 1b; RzŽ(B) 57(B); SchLL 78; MžŽ 284; KrvP I 
456 N 6323.

Düna Bada, Bėda Kojas taifa (В 292, 513, 612, 732; Düna 
Badą, Bėda Kójas taifo. I. Lobis buddinn’ Wärgas mig- 
ginn’ B 121]. Guth macht Ubermuth, Armuth wehe 
thut.

PR 2b; RzŽ(B) 87(B), 67(G), 91(H).
Bėda Kojas taifa:
MŽ I 126; RzŽ(M) 138; DR 162; D Abc 51; NsŽ 92, 

204; VPŽ 9; SchLL 75; MžŽ 29, 251; KLYK 108; 
KrvP I 252 NN 3476-3477 (var); AŽ I 576.

Ir yra, ir byra [B 528, 760; ... bįra B 126]. Wer gibt der 
hat. Wo was ist, da ist gut hohlen.

SchLL 82; MžŽ 86 (var).
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Bile kaip šilingą guja.
Nori visais būdais pinigų prasimanyti (B).
Bile kaip: bet kaip, visaip.
šilingą: šilingas — */з  skatiko (grašio), vėliau Р/з pfe

nigo, čia pavartotas pinigų prasme.
guja: varo, stengiasi paimti.

Daugiau[s] skela [skeli?] nekaip plaukų tur[i] ant galvos.
Jis turi daugiau skolų negu plaukų ant galvos, yra 

aptekęs skolomis (B).
skela j skeli?]: yra skolingas; skelėti — būti skolingam; 

B rašo fkėla (esam. 1. III asmuo) ir kitoje vietoje (B 1015), 
o SchLL 111 rašo skeli, KršŽ 379 duodamos pagrindinės 
šio žodžio formos: fkeliū, f kėlėjau, fkeUsiu, fkelčti.

Dieve duok vyžotų, o piniguotų.
Smuklininkas labiau vertina svečių piniginę kaip 

drabužius (B).
piniguotų: turtingų, turinčių daug pinigų.

Duona badą, bėda kojas taiso.
Turtas duoda išdidumo, skurdas — skausmo (B).
Žr. Lobis budina, vargas migina.

Ir yra, ir byra.
Kuris duoda, tas turi. Kur yra, iš ten gera paimti 

(atnešti) (B). SchLL 82 paaiškinama: Žakas — maišas.
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Iß Swetimos Skuros ne Ißkada rießt’ [B 158, 1018, 1044; 
Iß fwetimós Skuros ne ißkada reßt’ l bapig reßt! В 856]. 
Aus pfrembden Leder ist gut Riemen schneiden vel 
Aus des andern Gutt ist gut reich werden.

MŽ II 391; SchLL 97; MžŽ 91.

Kadd’ ji Pinigais užkrautu, tadd’ jam ne garma butu l ne 
pakaktu. Wenn mann ihn mit Geld belegen möchte, 
so wär ihm nicht genug [B 215].

Kadd’ Sju Pinnigus turretu, tadd’ ne tykotų [В 730, 850; 
Pinnigu ... ne tykotų В 545]. Wenn der Hund Geld 
hätte, so möchte er nicht lauren, geilen.

MŽ I 304; RzŽ(M) 313; RzŽ(B) 24(G), 88(H); SchLL 
99; MžŽ 255.

Kaddai papildęs kiaurą Šaką [В 879, 880; Kadda ... kiaura 
Зака В 950; ... ßäka В 1032; ... Зака. Nel Kadd Uppei 
Sjapai pakako В 543]. Der Geitzige hat nimmer genug.

SchLL 104; MžŽ 111 (var).

Kadda Uppei Sjapai pakako [В 487; Kadd’ ... pakako. 
vel, Kadda papildęs kiaurą 3aką B 551]. Der Geitzige 
hat nimmer genug.

SchLL 101.

Kas ne nor Trecjóko tas ne gaus Sjeßtoko [В 354, 972; 
... Trečioko ... В 605]. Wer den Pfennig nicht haben 
wil, der komt zu keinem Groschen.

RzŽ(B) 19(D); SchLL 100; MžŽ 258.
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Iš svetimos skūros neiškada rėžt (arba bepig rėžt).
Gera iš svetimos odos diržus rėžti, arba Gera kito 

turtu praturtėti (B).
neiškada (skol): negaila.
Žr. Bepig rėžt svetimą skūrą.
Plg. KraŽ (Svetimą skūrą neskaudu rėžyti).

Kad jį pinigais užkrautų, tad jam negana būtų arba ne
pakaktų.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
tad: ir tai.

Kad šuo pinigų turėtų, tad netykotų.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
tad: tai.

Kada papildęs kiaurą Žaką!
Šykštuoliui niekuomet nėra gana (B).
papildęs: pripildęs.
Žaką (skol): maišą.
Žr. Kada upei Šapai pakako!

Kada upei šapai [šapų?] pakako!
Šykštuoliui niekuomet nėra gana (B). SchLL 101 

paaiškinama: t. y. nekadós ję szdpu gali pripilt (= negali 
pripilt).

Žr. Kada papildęs kiaurą Žaką!

Kas nenor[i] trečioko, tas negaus šeštoko.
Kas nenori pfenigo, tas neturės grašio (B).
trečioko: trečiokas — trys grašiai (tris graßei l. trectfoks 

B 605).
šeštoko: šeštokas — šeši grašiai (ßeßi graßei l. S^eß- 

tok’s В 605).
Žr. OG.
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Kas tur Skambančiu, tas tur ir ßokancjiu [В 545; .... 
Skambancju, tur ir ßokancju В 802]. Geld regieret 
die Welt. Wer hat was da klingt, der bekomt auch was 
da springt.

RzŽ(B) 24(G); SchLL 96; MžŽ 218.

Kelm’s ne tur Akkiu, o tu turri Pinnigu [B 154, 194, 457; 
Kelm’s ... В 545]. Es fehlt dir kein Geld.

RzŽ(B) 24(G); AŽ I 52 (iš B; praleista tu ir tuo pakeista 
prasmė).

Kurs Akmu ant Wietos apfamanoj’, o kurri meta plikkas. 
Von Hin und Her ziehen wird keiner reich [B 710].

DDŽ 167 (var); DAA 44 (var); SchLL 74; MžŽ 9, 281 
(var); JG 73 (var); KrvP I 45 N 556; AŽ I 66 (var).

Lobis buddina, wargas miggina [B 151, 1010; ... Wargas 
... В 405]. Guth macht Muht, Armuth wehe thut.

MŽ I 139; DR 162; DAbc 51; NsŽ 335, 391; SchLL 87; 
VPŽ 28; MžŽ 38, 139, 286; KLVK 109; AŻ I 919 (iš В).

Lobis Šiaudu Kulys [B 302; Lobis Šiaudu ... B 1010]. 
Reichthumb ist ein Bund Stroh, hält nicht Stich, ist 
wie ein Waßerblase.

DR 165; DAbc 49.

[Ne] ėft’ praßo ßopöftas [B 1044]. [...] nicht Schaden.
MŽ I 64, 207, 347, II 522; RzŽ(M) 226, 353; DR 159;

DDŽ 168 (var); SchLL 74 (var); VPŽ 6 (var); MžŽ 
20 (var); KrvP I 127 N 1708 (var), N 1709 (var); 163 N 2213 
(var); AŽ I 267 (var), 354 (var), II 838 (iš В).
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Kas tur [i] skambančių, tas tur[i] ir šokančių.
Pinigai valdo pasaulį (B). [Tolimesnė paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas].
skambančių: pinigų.

Keims netur[i] akių, o tu turi pinigų.
Tau pinigų netrūksta (B).

Kurs akmuo ant vietos — apsamanoj[a], o kurį mėto — 
plikas.

Trankydamasis iš vienos vietos į kitą, niekas nepra
turtėją (B).

Lobis budina, vargas migina.
Turtas duoda drąsos, skurdas — skausmo (B).

Turtas duoda drąsos, skurdas prislegia (MŽ I 139). Turtas 
daro mudrų, skurdas — migdo (NsŽ 391).

migina: migdo.
Žr. Duona badąy beda kojas taiso.

Lobis — šiaudų kūlys.
Turtas — šiaudų kūlys, nepastovus dalykas, kaip 

vandens burbulas (B).
Žr. Svieto lobis — šiaudų kūlys,
Žr. PrDP (Lobis — kūlys).

Ne ėst prašo zopostas.
Atsargos — ne atmatos! (MŽ I 64).
zopostas (skol): atsarga, išteklius. 
Var. Atsarga valgio neprašo, 
Žr. Zopostas nepinojjal kojų.
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Ne imfi Glebju Lobį pradėdams gywent’. vėl Didjiu ne 
pawijom’, maju ißbegom. Rom ist nicht in einem 
Jahr gebaut. Ist nicht gescheffelt so ist doch gelöffelt 
[B 1021].

MŽ I 82; NsŽ 263; SchLL 80; MžŽ 131.

Nekybik be Graßio [B 545; Ne kibbik be Graßo В 548]. 
Ohne Geld gilt mann nichts in der Welt.

MŽ I 118, II 219; RzŽ(M) 132; RzŽ(B) 25(G); NsŽ 
199; SchLL 80; MžŽ 111, KLVK 110.

Ne mato Samčio Pūde, nei Capo Bacjkoje [B 119; ... 
Samčio ... Bacjkoje B 206; Ne mato famcjio ... B 807]. 
Cum moritur pauper seqvitur vix unus et alter, i. e. Den 
armen begleiten die wenigsten zum Grabe. [Ši aiški
nimo dalis parašyta prieš lietuvišką tekstą, o po jo dar 
pridėta:] i. e. ist nichts zu freßen und zu saufen.

SchLL 111.

Ne mėtyk Strippinnu pirm Sjunnu, pafkuy netekfi ne 
Pirägu. Wer da spart wenn er hat, der findet wenn ers 
bedarff [B 807].

SchLL 96; VPŽ 9 (var); MžŽ 228; JG 61 (var); KrvP 
I 44 N 540 (var); AŽ I 571 (var).

Nėr cäpo baczkó, nei sämczo pūde. Br. [SchLL 107].
AŽ II 4.

Nutrauk bus majaus, pridek bus daugiaus. Verschwendung 
machet arm, Sparsamkeit aber macht reich [B 120].

SchLL 91; MžŽ 155; AŽ II 222.

Pinnigai vid etiam Gelt
Die Litt: nennen auch Galw gudjei we^ umb des 
Geldes willen mancher den Kopf verliert [B 545].

SchLL 94; MžŽ 183; KLVK 110.
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Neimsi glėbiu lobį, pradėdams gyvent.
Roma ne per vienerius metus pastatyta. Jeigu ne 

sėtuvėmis, tai bent šaukštais (B). Iš karto nepasidarysi 
turtingas (MŽ I 82).

Žr. VI Didžių nepavijom, mažų išbėgom.

Nekibink be grašio.
Be pinigų nieko nereiški pasaulyje (B). Be pinigų 

nieko nereiški, be pinigų nieko nepradėk (MŽ I 118).

Nemato samčio puode, nei capo bačkoje.
Kai miršta vargšas, jį lydi tik vienas kitas. [Po lietu

viškojo teksto dar prirašyta:] t. y. nėra ko ėsti ir gerti 
(maukti) (B).

capo (skol): volės.
Žr. Nėr capo bačkoj, nei samčio puode.

Nemėtyk stripinių pirm šunų, paskui neteksi nė pyragų.
Kurs taupo, kai turi, tas randa, kai jam reikia (B). 
stripinių'. strampų, lazdų, pagalių. 
pirm šunų: kol šunų nepraėjai, kol šunes neužpuolė. 
Žr. Strampus (stripinius) išmėtęs, neturėsi kuomi šunų 

atsiginti.

Nėr capo bačkoj, nei samčio puode.
Žr. Nemato samčio puode, nei capo bačkoje.

Nutrauk — bus maziau[s], pridėk — bus daugiau[s].
Išlaidumas nuskurdina, taupumas praturtina (B).

Pinigai — galv[a]žudžiai (kadangi dėl pinigų tūlas galvos 
netenka).
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Strampus l. Strippinnus ißmetes, ne turrėfi kurni Sjunnu 
atfiginti vėl Ne mėtyk Strippinus pirma Sjunnu, ne 
tekfi nei Pyragu [B 199, 471; Strampus (Stippinnus) 
... turrefi ... Ne mėtyk Stippinu pirm Sjunnu, pafkuy 
ne tekfi ... B 197, 731]. Wer da sparet, wenn er hat, 
der findet wenn ers bedarf.

PR 18b; RzŽ(B) 89(H); SchLL 96; MžŽ 228.

Swieto Lobis Sjaudü Kulis. Reichthumb ist kein Schatz 
[PR 21b].

MŽ I 271-272; RzŽ(M) 289; NsŽ 514; KLVK 109.

Ticz tyloms laikyk Alu Krikßtynoms. Spare deinen Vor
rath biß zur nöhtigen Zeit [B 783].

PR 24a; SchLL 74; MžŽ 256; AŽ I 93.

Sopóftas ne pinoj’ Kóju [В 168, 987; įjopoftas ... В 514; 
... ne pinoj’ Kojas B 1010; ... Koju, vėl 3opoftingas 
pereit’ turtingąjį B 233]. Vorrath ist beßer als Reich
thumb.

PR 18a, 32a; MŽ II 522; RzŽ(B) 49(B); SchLL 103; 
MžŽ 291; KLVK 108.

ßopoftingas pereit’ turtingąjį [B 168; ßopofting’s ... B 490; 
Sopofting’s pereit’ turtingąjį, vėl Sopóstinys gerefnis 
ne y turtinys B 626]. Vorrath ist beßer als Reichthum 
[В 168]. Wer ein Ding zu Rath hält, kommt weiter 
fort als ein Reicher [B 490, 626].

PR 18b, 32a; MŽ I 347, 387, 523; RzŻ(M) 353; RzŽ 
(В) 49CB), 11(H); DR 159; DAbc 49 (var); DDŽ 168 (var); 
NsŽ 535; SchLL 103, 74 (var); VPŽ 6 (var); MžŽ 291; 
KrvP I 127 N 1706 (var), N 1707 (var), 163 N 2214 (var); 
AŽ I 267 (var), 354; II 785 (iš B).
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Strampus (stripinius) išmėtęs, neturėsi kuomi Šunų atsi
ginti.

Kurs taupo, kai turi, tas randa, kai jam reikia (B).
išmėtęs: SchLL 96 rašo iszmėtęs.
Žr. Nemėtyk stripinių pirm šunų, paskui neteksi nė pyragų.

Svieto lobis — šiaudų kūlys.
Lobis (turtas) — jokia gėrybė (PR).
Žr. Lobis — šiaudų kūlys.
Žr. CGL.

Tie tyloms, laikyk alų krikštynoms.
Taupyk savo išteklius (atsargas), kol jų prireiks (B).
Tič: tylėk; Tič tyloms — tylėk, nė šnipšt.

Zopostas nepinoj[a] kojų.
Atsarga (išteklius) geriau kaip turtas (B).
nepinoj[a]: nepina, nesupina; pinoju koją (KršŽ 313) — 

pakišu koją; plg. kojos pinasi.
Žr. Ne ėst prašo zopostas.
Žr. Zopostingas pereit turtingąjį.
Žr. CGL.

Zopostingas pereit turtingąjį.
Atsarga (išteklius) geriau kaip turtas. Kas daiktą 

tausoja, tam geriau sekasi, kaip turtingam (B).
Zopostingas (hibr): taupus, su atsarga.
pereit: pereina, pralenkia, prašoka, viršija.
Žr. Zopostas nepinojja] kojų.
Žr. Zopostinys geresnis nei turtinys.
Žr. S G, CGL (Zopostingas geresnis už turtingą)} RŽ.

185



3opóftinys gerefnis ney turtinys [B 490; Sopoftinis gerefnis 
net turtinys PR 18b]. Wer ein Ding zu rath hält, komt 
weiter fort als ein reicher.

PR 18b; SchLL 103.
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Zopostinys geresnis nei turtinys.
Kas daiktą tausoja, tam geriau sekasi, kaip turtin

gam (B).
Zopostinys (hibr): atsarga, išteklius (zopostas SchLL 

340).
turtinys: turtas (SchLL 330).
Žr. Zopostingas pereit turtingąjį.
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IV. ŽMOGUS

Prigimtis, amžius; sveikata, liga, mirtis; 
vyrai, moterys

Akkis į Akkis, Wartai i Wartus [B 153; Po Akkiu Akkjls 
B 153]. In die Augen. Mund gegen Mund.

SchLL 73; AŽ I 54 (iš В).

Ant Akkiu paturėjęs Sweikatos klaufk. Wenn einer einen 
elenden krancken fraget umb seine Gesundheit, so 
andtwortet der andere Ant Akkiu ... klaufk i. e. an 
seinen Augen kanstu seine Gesundheit abnehmen [B 
154, 492].

MŽ I 266; RzŽ(M) 286; DAbc 49; NsŽ 217; SchLL 73; 
VPŽ 17 (var); MžŽ 2 (var), 240 (var); BgŽ I 35; KrvP I 66 
NN 848-849, NN 850-851 (var); AŽ I 54 (iš В), 125.

Ateit Ligga ir neßaukiama [В 808; ... neßaukema В 819]. 
Die Kranckheit kommt ungerufen.

MŽ I 150, II 305; RzŽ(M) 156; DR 165; DAbc 55; 
NsŽ 522, SchLL 87; VPŽ 27; MžŽ 14, 129; KrvP I 139 N 
1873; AŽ II 789 (iš В).

Atfimenna Ligga launyftes. Die Kranckheit last nicht so 
bald ab [B 532, 762, 819].

RzŽ(B) 14(1); NsŽ 381; SchLL 87; MžŽ 79; KrvP I 
159 N 2146.
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IV. ŽMOGUS

Prigimtis, amžius; sveikata, liga, mirtis; 
vyrai, moterys

Akys i akis, vartai į vartus.
Į akis. Burna į burną (B).
Plg. Pavėdus [panašus] akis i akį, vartai i vartus (MžŽ 178).

Ant akių pažiūrėjęs, sveikatos klausk.
Jei kas sunykusį ligonį klausia, kaip jo sveikata, 

šis atsako: „Ant akių ... klausk“, t. y. iš akių gali 
spręsti apie jo sveikatą (B).

Var. Į akis pažiūrėjęs, sveikatos neklausi (VPŽ 17).
Žr. LpPL (Ant akių žiūrėjęs, sveikatos pasiklausinėk).

Ateit liga ir nešaukiama.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Ateit: ateina.

Atsimena liga jaunystės.
Liga ne taip greit atstoja (B).
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Bobos neturrėdam’s Dantų, be wobul [B 75; Bobos ne 
turrėdamos Dantų ... B 772]. Mit der Zunge zer
drücken.

MŽ I 332, II 293; RzŽ(M) 340; AŽ I 782 (iš B).

Brangu Liggónui Diena, brangu Diena antra. Es ist schwer 
einen geschweige 2 Tage kranck zu sejfu [В 819].

SchLL 87; MžŽ 36; KrvP I 295 N 4088; AŽ I 818(var).

Diewo dawim’s, blojno (Naro) Klausim’s. Tai labjaus 
mergų kalba, kadd’ kasfieke pri jos Papu, fakydam’s: 
Kas tai? cje jos atfaka. Diewo dawims blojno (naro) 
Klaufim’s ar nejinnai ka Pon’s Diews Mergom’s (mote
rims) dawe, kagi blojne klaufi? Eik po ßimta [B 296; 
... Blojno (Naro) ... Mergų ... kad’ ... Cge ... atfaka 
... dawim’s, Blójno (Naro) Klaufims. Ar ne jinnai ... 
(Moterims) dawe? Kam Blojne klaufai? ... ßimta etc. 
В 516]. Es ist Gottes Gabe u. Geschenck u. ein Narr 
hat darnach zufragen, das ist insonderheit der Mägde 
oder Weiber ihre Antwort, wenn jemand ihre Brüste 
betasten wil.

PR 1b; SchLL 77; AŽ I 772 (iš В).

Diew’s dawe myledams, Blojnas klaufe pawjfdedam’s. Gott 
hat aus Liebe gegeben, u. ein Narr fragt aus Mißgunst 
vel Diewe Dawim’s, Blójno (Naro) klaufim’s... [В 594].

PR 2a; SchLL 77; MžŽ 34; KrvP I 443 N 6148; AŽ I 
772 (iš В).

Druta Boba, nei fu Girnomis ne fumaltum’ [B 75; ... 
Boba ... ne fumaltumbei B 991, 638; ... ne fumal- 
tumbei B 854]. Das alte Weib hat ein hartes Leben.

PR 2a; SchLL 76; MŽ 56; KrvP I 493 N 6854; AŽ 
I 782 (iš В), II 535 (iš В).
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Bobos, neturėdamos dantų, bevobul.
Liežuviu vatuloti (B).
bevobul: bevobuliuoja, be dantų kramto, vatuloja.

rBangu ligoniui diena, brangu diena antra.
Sunku sirgti vieną dieną, ką jau bekalbėti apie dvi 

dienas (B).

Dievo davims, blozno (naro) klausims.
Tai labiau[s] mergų kalba. Kad kas siekia prie jos 

papų, sakydams: „Kas tai?", čia jos atsako: „Dievo 
davims, blozno (naro) klausims. Ar nežinai, ką pons 
dievs mergoms (moterims) davė! Ką gi (kam), blozne, 
klausi? Eik po Šimtą“. [Tolimesnė paaiškinimo dalis — 
sutrumpintas lietuviško teksto vertimas].

blozno (skol): jauno, nesubrendėlio, netikusio.
naro (skol): kvailio.
Žr. Dievs davė ту ledams 3 bloznas klausė pavydėdams.

Dievs davė mylėdams, bloznas klausė pavydėdams.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Dievo davims, blozno (naro) klausinis.

Drūta boba, nei su girnomis nesumaltum[bei].
Kietas (sunkus) senosios moters gyvenimas (B).
Drūta: stipri, tvirta.
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Duma Sjirdies Kuma [В 531, 689, 925; ... Sjirdies ... 
В 808]. Aus dem Hertzen kommen die Gedancken. 
Weßen das Hertz voll ist, geht der Mund über.

PR 2b; RzŽ(B) 52(H); NsŽ 209; SchLL 79; MžŽ 56; 
KrvP I 532 N 7383; AŽ II 585 (iš В).

Duße ißeidama Lubbas ißmußa [PR За].
[Paaiškinimo nėra.] 
AŽ II 778 (iš B).

Duße ne laukai. Die Natur ist mit wenigem zufrieden 
[B 941].

PR 3a; MŽ II 560; NsŽ 353; SchLL 79; MžŽ 58; KrvP 
I 535 N 7447 (var), N 7448, 537 N 7452 (iškreipta).

Eit Ligga gerryn, kadd’ Smogus piktyn [B 539; ... 3mógu> 
piktyn’ В 819; ... ßmogus В 908].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 3b; RzŽ(B) 20(G); SchLL 87; MžŽ 68; KrvP II 31 

N 8134; AŽ II 793 (iš B).

Galwa wiffą 3mógu wadjiója [В 590; Galwa ... wadjioja 
В 811; Galwą ... В 225; ... ßniogu ••• в 642; ... wa- 
djioja В 908; ... wadjioj’. Koke Mėfa, tóke Srubba. 
Koke Obelis, tóke Obolei. Kókfai Paukßtis tókfai ir 
Liudas. Koks Pon’s (Karalus) toks Padon’s, (Kroms, 
Tawor’s). Kok’s Stogas tok’s ir Läßas B 810]. Nach 
dem das Haupt beschafen, so sind alle Glieder. Wenn 
das Haupt kranck ist, so krancken auch die Glieder. 
Wie der König so die Unterthanen.

PR 4a; MŽ I 71, II 256; RzŽ(B) 42(B), 21(H); NsŽ 
59; SchLL 80; MžŽ 64; KLVK 109; KrvP II 101 N 9023, 
102 N 9025 (var).

192



Dūma — širdies kūma.
Iš širdies kyla mintys. Kas širdyje, tas ir lūpose 

(kam ką skauda, tas apie tai ir kalba) (B).
Dūma (skol): mintis, manymas, mąstymas.

Dūšia išeidama lubas išmuša.
Dūšia (skol): vėlė.
Žr. Sveiks būdams, ligą pakeli,,,

Dūšia ne laukai.
Prigimtis mažu pasitenkina (B). Pilvui nedaug reikia 

(MŽ II 560).
Dūšia (skol): pilvas. 
Žr. II Kiauri laukai, 
Žr. RB.

Eit liga geryn, kad žmogus piktyn.
Eit: eina.
piktyn: blogyn, silpnyn.

Galva visą žmogų vadžioja.
Kokia galva, toks ir visas kūnas. Jei galva nesveika, 

nesveikas visas kūnas. Koks karalius, tokie pavaldiniai (B).
Žr. V Kokia mėsa, tokia sriuba.
Žr. V Kokia obelis, tokie obuoliai, 
Žr. V Koksai paukštis, toksai lizdas. 
Žr. I Koks pons, toks padons (kroms, tavors), 
Žr. V Koks stogas, toks ir lašas.
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Geltón’s kaip Waßkas. Gelbe wie Wachs [B 544].

Gerai Dußei wis geray. Einem Gesunden schmeckt alles 
wohl [B 612].

PR 4b.

Girre bufi, Girre ir paffilikfi [B 269; ... paffilikfi idem. 
Lauk’s gimmes, lauk’s ir ißkarß idem В 74]. Wie du 
bist so wirstu auch wohl bleiben [B 269]. Jung gewohnt 
alt gethan [PR 5b].

PR 5b; RzŻ(B) 70(B); SchLL 81; KrvP II 295 N 11362.

Gra£[u]s tarp Akiü Nófis. Es ist keine Schönheit tadel- 
frey [PR 7а].

SchLL 73; MžŽ 74.

įdėt I Dußia. Im Andencken (Gedächtniß) haben, behalten 
[B 84].

PR 8a; MŽ I 61; NsŽ 133.

Ilga Kasä, trumpas Protas. Die Weiber haben lange Rocke 
[Röcke?] aber kurtzen Verstandt [PR 8b].

DAA 40; SchLL 84; VPŽ 18; MžŽ 83, 198; KrvP III 
185 N 13925, 192 N 14008.

Iß fennü bey jaunu lüko negawes, iß kogi gaufi [B 74; ... 
Sennü bey launü ... ne gawęs ... В 544; ... loko ... 
В 780; lüka ne gäwes ... В 158, 831; ... ne gawes ... 
В 763]. Alte Leut und junge Kinder verursachen eine 
Kurtzweil.

RzŽ(B) 24(G); SchLL 83; MžŽ 101; AŽ I 598 (iš В).
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Geltons kaip vaškas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Gerai dūšiai vis gerai.
Sveikam žmogui viskas skanu (B).
dūSiai (skol): pilvui. 
vis: viskas.

Giria būsi, giria ir pasiliksi.
Koks esi, toks ir liksi (B). Jaunas įpratęs, ir senas 

darysi (PR). Paiku būsi, paiku ir liksi (SchLL 81).
Giria: perkeltine prasme — neišprusęs, paikas, žalias 

(SchLL 270).
Žr. Lauks gimęs i lauks ir iškart.
Žr. Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi (nepradėk).
Žr. CGL.

Gražus — tarp akių nosis [iron].
Nėra tobulo grožio (PR).
Žr. PrDP (Žmogus kaip žmogus, tačjiau] nosis tarp 

akių).

Įdėt į dūšią.
Įsikalt į galvą (B).

Ilga kasa, trumpas protas.
Moterų sijonas ilgas, bet protas trumpas (PR).
Žr. Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas.

Iš senų bei jaunų juoko negavęs, iš ko gi gausi?
Seni žmonės ir maži vaikai teikia pramogą (B).
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Ißblißkes kai Plyta [В 266; Ißblyßkes kai’ ... В 418]. Er 
ist so blaß wie eine ellerne Keule.

DDŽ 165 (var); VPŽ 19 (var); MžŽ 88 (var), 89 (var).

IfTitaifys Merga kai Kärwe trecjiu Werßiu [B 827; Iffitaifis 
... kai’ ... В 808; ... Karwe ... item Kad’ Wieka ne- 
tekfi Prota priimfi В 738]. Verstand kommt nicht vor 
Jahren.

SchLL 110; MžŽ 87.

launyfte, Ponyfte [B 762; launyfta, Ponyfta PR 7b]. Die 
Jugend ist herrisch.

MŽ I 93, II 289; RzŽ(B) 14(1); NsŽ 37, 295; SchLL 
82; MžŽ 79.

launyfte, Puikyfte [B 762; launyfta, paykifta PR 7b]. Ju
gend Untugend, vel Jugend hat keine Tugend.

PR 7b; MŽ I 93; RzŽ(B) 14(1); DR 162; DAbc 50; 
NsŽ 37, 280; SchLL 82; VPŽ 18; MžŽ 79 (var); KLVK 
109.

laun’s Arklys (jauna Merga) dar pirma Galwa [В 73, 992; 
launs Arklys, jauna Merga dar ... B 642, 763, 764, 972]. 
Das alte Raben Aaß ist noch jung.

PR 7b; RzŽ(B) 21(H); SchLL 107.

lüd’s kai Warnas Z. Smaila l. Pikkis. Pechschwartz [B 968].

Kad wieka netekfi, Prótą priimfi. Allzu spät klug vel Ver
stand komt nicht vor Jahren [B 71].

MŽ I 210 (var); RzŽ(M) 233 (var); DR 161 (var); DAbc 
54 (var); NsŽ 96 (var); SchLL 102; VPŽ 21 (var); MžŽ 3 
(iškreipta); KLVK 108 (var).
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Išblyškęs kaip plyta.
Išbalęs kaip alksnio kuoka (B).
Var. Išbalęs kaip avižos grūdas.

Išsitaisys merga, kaip karvė trečiu veršiu. 
Prieš laiką proto neįgausi (B). 
Išsitaisys: pagerės, pasitaisys.
Žr. Kad vieko neteksi, protą priimsi.

Jaunystė (jaunysta) — ponystė (ponysta). 
Jaunystė mėgsta įsakinėti (B).

Jaunystė (jaunysta) — puikystė (paikysta).
Jaunuomenei ne dorovė rūpi (B).

Jauns arklys (jauna merga) dar pirma galva.
Sena maita [keiksmažodis] dar jauna (B). Senas žmo

gus dar jaunas (RzŽ(B) 21 (H).

Juods kaip varnas arba smala arba pikis.
Visiškai juodas (B).
pikis: derva. *

Kad vieko neteksi, protą priimsi.
Per vėlai išmintis ateina arba Prieš laiką proto ne

įgausi (B).
vieko: jėgos; vieko neteksi — jėgų nustosi; SchLL 

102 rašo viekos.
Var. Kad vietos neteksi, protą (i)gausi.
Žr. Išsitaisys merga, kaip karvė trečiu veršiu.
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Kaip ant Koju ujftójau [В 211; ... Kóju ujftójau В 513, 
780]. Von Kindes Beinen an.

Kaip Putta nykfta, taip Smogus ißblykßta [В 266; Kai’ ... 
ißblikfta В 908]. Der Mensch vergehet wie ein Schaum.

RzŽ(B) 69(B); SchLL 94; AŽ I 74’ (iš В).

Kumele gimmufi Pawalku newengs [B 380; ... neweng’s 
В 764; ... ne wengs В 810]. Aus Jungfern werden 
Ehefrauen.

RzŽ(B) 15(1).

Kur Dußia mėgft’ cje Kunas tärpft’ [B 70; ... Duße ... 
В 292, 860; ... megft’ ... В 436; ... cjia ... tarpft’ 
В 81, 962]. Es ist an andern Orten auch gut Brodt 
eßen.

MŽ I 61, 288; RzŽ(M) 302; RzŽ(B) 87(B); NsŽ 91; 
SchLL 79; MžŽ 135; KLVK 109.

Kur’s Arklys Awyjiu papiltu n*  eit’ [B 468; Kurs ... Awi- 
jiu ... B 972; ... Awijiü papiltu n’ėft’ B 348; ... Awijiu 
... B 546; ... ne’ ėft’ B 619]. Gelegenheit macht Diebe. 
Wenn Stroh zum Feuer komt, so brents.

RzŻ(B) 15(D), 5(H); SchLL 74; MžŽ 122; AŽ I 429.

Lauk’s gimmes, lauk’s ir ißkarß [B 207; Lauks ... lauks 
... В 271; ... ir ißkarß vėl Girre bufi, Girre ir paffilikfi 
В 762]. Was begrißt, das begraut wohl. Jung gewohnt, 
alt gethan.

MŽ II 103—104; NsŽ 353; SchLL 86; JG 55.
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Kaip ant kojų užstojau.
Iš pat mažens (B).

Kaip puta nyksta, taip žmogus išblykšta.
Žmogus išnyksta kaip puta (B).
Žr. RB.

Kumele gimusi, pavalkų nevengs.
Iš mergaičių pasidaro žmonos (B). 
nevengs', neišvengs.

Kur dūšia mėgst[a], čia kūnas tarpst[a].
Ir kitur gera duoną valgyti (B). Kur širdžiai pa

tinka, ten ir kūnas pilnėja (MŽ I 61).
dūšia (skol): širdis, vidinis pasaulis.

Kurs arklys avižų papiltų neėst[i]?
Proga daro vagis. Šiaudai, patekę į ugnį, dega (B). 
neėstji]: neėda; AŽ I 429 (ir SchLL 74) neėstų.

Lauks gimęs, lauks ir iškarš.
Jaunas įpratęs, ir senas darysi (B). [Tolimesnė pa

aiškinimo dalis — vokiškas atitikmuo].
Lauks: balta kakta ar baltu snukiu gyvulys.
Žr. Giria būsi, giria ir pasiliksi.
Žr. Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi (nepradėk).
Žr. CGL.
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Lieguwis magas Mėfos Stukelis, tas ßmogu pakar ir paleidg 
[B 122; Lieguwis magas Mefos Stukelis, tas 3mo8u 
pakar’ ... B 662; ... magas ... B 908; ... paleidg B 480, 
925]. Der Mund (Zunge) ist des Menschen Hencker 
und Arzt.

SchLL 87; MžŽ 129.

Ligga ißeidama Duße ißwära [B 819].
[Paaiškinimo nėra.]

Ligga ne Seffü. Die Kranckheit schont nicht, sie thut kein 
Liebes, sondern benimbt Kräfte und Leben [B 819].

MŽ I 150, 238; RzŽ(M) 156; DR 161; DAbc 50; NsŽ 
464; SchLL 87; MžŽ 129.

Ligga raita atjoja, peßcgia ißeit’. Der Mensch wird nicht so 
bald gesund, als kranck er wird [B 819].

MŽ I 150, II 308; RzŽ(M) 156; RzD 109; DR 161; 
DAbc 50; NsŽ 432; SchLL 87; VPŽ 27; MžŽ 129; KLVK 
112; AŽ II 789 (iš B); LTR 407 (var).

Ligga raffi perfimaitys. Die Kranckheit wird vielleicht 
aussauren [B 819].

Likta yra ßmogui wieną kartą mirti. Es ist dem Menschen 
einmahl gesetzt zu sterben [B 567].

Mano Dußia (S girdis) bräßka. Es bricht mir mein Hertz 
[B 690].

AŽ I 824 (iš В).

Manno Sweikäta kitto Ligga [B 573; Mano Sweikata ...
В 819]. Meine Gesundheit ist des andern seine Kranckheit.
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Liežuvis — mažas mėsos stukelis, tas žmogų pakar[ia] ir pa
leidžia].

Liežuvis (burna) — žmogaus budelis ir gydytojas (B).
stukelis (skol): gabalėlis.

Liga išeidama dūšią išvaro.
Žr. Sveiks būdams s ligą pakeli,..

Liga ne sesuo.
Liga nesigaili, nieko malonaus nedaro, atima jėgas 

ir gyvybę (B).

Liga raita atjoja, pėsčia išeit.
Ne taip greit žmogus pasveiksta, kaip suserga (B). 
išeit: išeina; var. atstoja.

Liga rasi persimaitins.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
persimaitins: susilpnės, išsibaigs, savaime išnyks, pati 

save suės (taip sakoma, kai vaistai nepadeda).

Likta yra žmogui vieną kartą mirti.
Vokiškas paaiškinimas - lietuviško teksto vertimas.
Likta: lemta, skirta.

Mano dūšia (širdis) braška.
Mano širdis plyšta (B).

Mano sveikata — kito liga.
Vokiškas paaiškinimas lietuviško teksto vertimas.
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Majas Krūmas, didgós S ja knis [B 801; ... Knun’s didgios 
... B 304;... didgos Sgaknis B 908]. Ein kleiner Mensch 
aber ein großer Verstand.

SchLL 85; AŽ II 325 (iš В).

Mergyfte gannydama wargey (wos) ug Pėftos uffimette 
(B 765; ... wargey l. wos ug ... В 892].

[Paaiškinimo nėra.]

Moterißkes ilgas Rūbas, trumpas Urnas. Die Weiber haben 
lange Röcke, aber kurtzen Sinn. Ilga kata trumpas 
Protas idem [В 799].

MŽ I 95; SchLL 90; MžŽ 142; KLVK 108.

Ne Dienu lauke. Er ist reif genug zum Tode [B 1010]. 
MŽ I 249 (var); NsŽ 488 (var); KLVK 109 (var); AŽ

II 345 (iš В).

Ne galu į jo S girdi ilyft’. Mann siehet keinem ins Hertz 
[В 691].

MŽ I 276, II 268.

Ney wiena wieglyba Plauka ne tur. Er hat nicht ein redlich 
Haar [B 617].

Ne patekti lyg’ Saulei [В 269; ne patekfi ... В 854]. Du 
wirst nicht ewig leben.

DDŽ 166 (var); SchLL 95 (var); MžŽ 72 (var).
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Mažas krūmas, didžios šaknys.
Mažas žmogus, bet didelis protas (B).

Mergystė [?] ganydama vargiai (vos) už piestos užsimetė.
Neaiškus priežodis.
Mergystė: merga vimas; gal Čia — jäunos mergaitės (plg. 

senystė — seni žmonės Donelaitis K. Raštai. 1950, 63 p.). 
piestos: piesta — išskaptuotas stuobrys sėmenims, grū

dams grūsti.

Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
ūmas (skol): protas, išmintis.
Žr. Ilga kasa, trumpas protas.

Ne dienų laukia.
Jam jau laikas mirti (B). Jau senas (AŽ II 345).
dienų: amžiaus, ilgo laiko.
Var. Ne dienų laukia smertis (mirtis nelaukia, kol pa

sensi).

Negaliu į jo širdį įlįst.
Į širdį niekam nepažiūrėsi (B).

Nei vieno viežlybo plauko neturĮi].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
viežlybo (skol): žmoniško, garbingo, doro.

Nepateksi 1ig[i] saulei.
Amžinai negyvensi (B).
Nepateksi: negyvensi, gyvas nebūsi (B 854).
Var. Negyvensi su saule.
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Nėr nė veno vyro, kürs neturėtu vilko dantės. Br. [SchLL 
103].

MŽ I 32$; RzŽ(M) 337; NsŽ 79; MžŽ 44; AŽ II 179.

Nevėizd Giltinė danui. Br. R. [SchLL 81].
MŽ I 81; DR 165; DAbc 55; DAA 47; VPŽ 16; MžŽ 

69, 277; KLVK 112; KrvP II 275 NN 11118-11119, N 11124, 
N 11125 (var); AŽ II 180.

O S joną ujgullant ißlenda Ißkada. Auch im Schlaf кап 
einem was Übels begegnen [B 205].

MŽ I 281.

Per Pilwa nėr’ Wießkelio. Bauch ist kein Spiegel [B 189]. 
MŽ I 200, 327, II 71; RzŽ(M) 219, 337; DR 160; DAbc 

50; NsŽ 72, 291; SchLL 94.

Per Sweikata ner’. I. Sweikata wiskągi pereit’. Nichts 
ist über Gesundheit [B 573].

Pirm Cjefo ne gaili liekt’. Pirm neng Plunkfnos pa-ujaugo 
negaili liekti. Ohne Federn kan mann nicht fliegen 
[B 456].

SchLL 93; MžŽ 184.

Po mano Galwós, man numirrus. Nach meinem Absterben 
[B 642].

MŽ I 71.

Pri Barzdos, reik ir Lajdös [В 74; ... Barzdos ... lajdos 
В 188; ... Lajdos В 869]. Alte Leute gehen am Stock.

MŽ I 21; RzŽ(M) 27; DR 162; DAbc 49; NsŽ 438; 
SchLL 75; VPŽ 39; MžŽ 28; KLVK 112; AŽ I 548 (iš В).
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Nėr nė vieno vyro, kurs neturėtų vilko danties.
Kiekvienas vyras turi savo įnorių (MŽ I 329).

Neveizdfi] giltinė dantų.
Mirtis neklausia, kiek turi metų (MŽ I 81).
Žr. RB, OG (Giltinė neveizd[i]...).

O šoną užgulant išlenda iškada.
Ir miegant gali kas bloga atsitikti (B).
O; MŽ I 281 Ir.
iškada (skol); nuostolis, žala.
Žr. CGL (Po šoną užguliant išlenda iškada).

Per pilvą nėr vieškelio.
Pilvas ne veidrodis (B).

Per sveikatą nėr arba Sveikata viską gi pereit.
Nėr brangesnio dalyko už sveikatą (B).

Pirm čėso negali lėkt. Pirm neng plunksnos paaugo (užaugo) 
negali lėkti.

Be plunksnų negalima skristi (B).
neng (arch): negu, nekaip.
Žr. II Nelėksi pirm čėso.

Po mano galvos.
Man numirus (B).

Prie barzdos reik ir lazdos.
Seni žmonės vaikščioja su lazda (B).
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Priwalgidinnes Diew’s 3mogu guldinn [B 596; ...guldinn*  
В 819; ... guldin В 732]. Kein Krancker stirbt vor 
Hunger.

MŽ I 315; RzŽ(M) 232; RzŽ(B) 56(G), 91(H); DR 
159; DAbc 48; NsŽ 49, 261; SchLL 78; VPŽ 37 (var).

Prieß Kaina ger’ eit’, o nu Kalno ir Kuleis nuffiritti [B 73; 
... ger’ ... Kulleis ... B 221; ... eiti, o nu Kalno ... 
B 540]. Wenn mann jung ist, so ist mann geacht, wenn, 
mann alt wird, so ist mann veracht.

MŽ I 208; RzŽ(M) 228; RzŽ(B) 38(B), 20(G); SchLL 
83; MžŽ 121; KLVK 108 (var); AŽ II 771 (iS B).

Sen’s l. Šautas Medis braßka laun’s l. 3ales lußta 
[B 73; Saufas l. fen’s ... Šalęs (jaun’s) ... В 648; ... 
Medis... launs l. 3äles В 723]. Alte Leute müßen sterben, 
junge Leute können sterben. Es kommen leichter 
Kälber als Ochsen Haut zu Marckt. Der Todt siebet 
weder alt noch jung.

PR 17b; RzŽ(B) 30(H); SchLL 88; MžŽ 286; AŻ I 
824 (iš В).

Sen’s Prótu, jaun’s gwóltu [В 74, 869; Sen’s ... Gwóltu 
В 996; ... Protu ... В 455; ... Gwóltu В 576]. Alte 
Leute rathen, junge fechten.

PR 17b; MŽ I 238, II 325, 382; RzŽ(M) 254; NsŽ 
274, 313; SchLL 93; MžŽ 78; KLVK 108.

Senyfta ne ponyfta. Wenn mann alt wird, so wird mann 
unwehrt [B 73].

PR 17b; MŽ I 206, II 22; RzŽ(M) 223; NsŽ 295; SchLL 
96; MžŽ 215; KLVK 108.
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Privalgydinęs dievs žmogų guldin[a]. 
Joks ligonis nemiršta badu (B). 
guldinja]; guldo.

Prieš kalną ger[a] eit[i], o nuo kalno ir kūliais nusiriti.
Kol jaunas — esi branginamas, kai pasensti — esi 

niekinamas (B).

Sens arba sausas medis braška, jauns arba žalias lūžta.
Seni žmonės turi mirti, jauni gali mirti. Turguje 

daugiau veršenų negu jautenų. Mirtis nežiūri nei seno, 
nei jauno (B).

PR 17b šalia šio priežodžio kita ranka vėliau įrašyta Šau
tas Medis lufžta, žalas linktta, pabrėžiant, kad jis taip iš 
tikrųjų skamba (So heißt das Sprichwort und nicht, wie es 
gegen über steht). Bet pirmojo tikrumą paliudija kiti, pa
vyzdžiui: Jauni griūva, seni bratka; Supuvęs medis bratka 
bebratka, sveikas trakit ir nulūžo (AŽ I 824).

Žr. CGL (Sausas (sens) medis lūžta (bratka) ...).

Sens protu, jauns gvoltu.
Seni ieško išeities, jauni grumiasi (B).
gvoltu (skol): jėga.

Senysta ne ponysta.
Pasenęs pasidarai nereikalingas (bevertis) (B).
Žr. RŹ.
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Sennyfte, Ubbagjžfte Z. Negaiyfte [B 738; Sennyfte Ubba- 
gyfte (Negaiyfte) B 771, 973; Sennyfte, Ubbagyfte B 73]. 
Viel Jahr, viel Gefahr od Wenn das Pferdt alt ist, so 
spant mann es in den Karren.

PR 17b; MŽ I 238, 305; RzŽ(M) 255, 314; DR 159; 
NsŽ 33; SchLL 96; MžŽ 215.

Su wiena Koje po getne (Grabbe) būti [B 513; ... Koje 
Grabe būti В 598]. Den einen Fuß im Grabe haben.

Sukafi ant Dußos. Es schwebt mir auf der Zunge [PR 19b]. 
MŽ I 263, II 94 (var), 430, 564; NsŽ 152; SchLL 108;

MžŽ 233 (var).

Sweik’s budam’s Ligga pakelli, Ligga ißeidama Duße 
ißwara, Duße ißeidama Lubbos ißmußa [B 819; ... 
Lubbas ... PR 20b]. Wenn die Kranckheit zunimbt u. 
anhält so folgt gewiß der Todt.

PR 20b; SchLL 87; MžŽ 131.

Sweik’s kai’ Brandulys. Er ist frisch und gesund [B 502, 
777].

PR 20b; NsŽ 344; SchLL 107; MžŽ 36; KLVK 111; 
AŽ I 813 (iš В).

Siaudus trjnau, о lauft’ nemokėfti. Oder Werßiu ne blówes, 
laućiu ne bäubfi (ne pradek). Jung gewohnt, alt gethan 
[B 74].

PR 21a.

Tarp Pirßtu ne augs kalnas, net Raumu bus [В 472] 
[Paaiškinimo nėra.]
PR 23a; SchLL 94.
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Senystė — ubagystė arba negalystė.
Daug metų — daug pavojų. Kai arklys pasensta, jį 

kinko į karučius (B). Seni žmonės yra elgetos (MŽ I 305). 
Senatvėje reikia eiti elgetauti (MŽ I 238).

Senystė: geriau senatvė (DR 159).
ubagystė (hibr): elgetystė, elgetos buitis.
negalystė: negalavimas, nesveikata.

Su viena koja po žeme (grabe) būti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Sukasi ant dūšios.
Sukasi ant liežuvio (B).

Sveiks būdams ligą pakeli, liga išeidama dūšią išvaro, dūšia 
išeidama lubas išmuša.

Jei liga smarkėja ir laikosi, tai neabejotinai reiks 
mirti (B).

dūšia (skol): vėlė, dvasia.
Žr. Dūšia išeidama lubas išmuša.
Žr. Liga išeidama dūšią išvaro.

Sveiks kaip branduolys.
Žvalus ir sveikas (B).

Šiaudus tryniau, o siaust nemokėsiu.
Jaunas įpratęs, ir senas darysi (B).
Žr. Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi (nepradėk).

Tarp pirštų neaugs kalnas, net raumuo bus.
Neaiškus priežodis.
net ... bus: net ... nebus (?); net — kol, iki; jei net; 

nes; bet.
Žr. CGL (Tarp pirštų raumės [?] niekados neauga).
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Tikk’ Ūda bey Kaulai. Es ist nichts an Ihm als Haut und 
Knochen [B 648].

We[rkda]m’s Kaktos ne kadd’ n’ißtaififi. Weinen macht 
keinen jung. [Weinen?] macht zum Schemen [PR 29а]. 

SchLL 109; MžŽ 148.

Werßiu ne blowes, laucjiu ne baubfi Z. ne pradek [В 635; 
Werßü ne blówes ... baubfi (ne pradek) В 767; ... 
(ne pradek). Lauk’s gimines, lauk’s ir ißkarß, idem 
Girre bufi, Girre ir paffilikfi idem В 268]. Was Hän
schen nicht lernt, wird Hans nicht lernen. Jung gewohnt 
alt gethan.

PR 29a; MŽ I 22; RzŽ(M) 28; RzŽ(B) 16(H); DR 163; 
DAbc 51; NsŽ 324; SchLL 102; VPŽ 49; MžŽ 279; KLVK 
108; JG 12, 71, 105; AŽ I 559, 742 (iš B); LTR 403.

Wisfü balti Dantis, o nerimai, kas u$ dantų yra [B 63; 
Wiffu ... nejinnai ... Dantų ... B 153]. Mann sieht 
einem wohl in die Augen aber nicht ins Hertz.

PR 30b; MŽ I 331; RzŽ(M) 340; DR 159; DAbc 49; 
NsŽ 126; SchLL 76; VPŽ 50; MžŽ 27, 283; KrvP I 361 
N 5006; AŽ I 497, II 179, 180.

3il’s kaip’ Obelis. Grau wie ein blühender Baum [B 601].

3mogaus Ligga paßaly’. Der Mensch stirbt täglich [B 869].
PR 32a; NsŽ 511.

ßmogus fennyn, Ligga jaunin’ [B 869; ... fennyn ... jaunyn 
В 908].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 32a; SchLL 104.
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Tik oda bei kaulai.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Verkdams kaktos niekad n[e]ištaisysi.
Ašaros nieko nejaunina. Verkdamas šešėliu pavirsi (B).

Veršiu nebliovęs, jaučiu nebaubsi (nepradėk).
Ko Jonukas neišmoko, ir Jonas neišmoks. Jaunas 

įpratęs, ir senas darysi (B).
Žr. Giria būsi, giria ir pasiliksi.
Žr. Lauks gimęs, lauks ir iškarš.
Žr. Šiaudus tryniau, o siaust nemokėsiu.

Visų balti dantys, o nežinai, kas už dantų yra.
Į akis žiūri, bet į širdį neįžvelgi (B).
Žr. CGL (Kožno baltos dantys, o kažin kas už dantų).

Žils kaip obelis.
Žilas kaip žydintis medis (B).

Žmogaus liga pašaly.
Žmogus miršta kasdien (B). Liga visuomet žmogui 

gresia (NsŽ 511).
pašaly: čia pat, arti, artumoje (MŽ I 270).

Žmogus senyn, liga jaunyn.
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V. ŠEIMA

Vyras ir žmona; tėvai ir vaikai; gimines, 
svečiai; meilė

Abbu wienós Momós newertu. An beyden ist nichts gutes. 
Es ist ein Schelm so gut wie der andere. Sie sind beyde 
einer Mutter nicht wehrt [B 63, 251, 928, 946].

RzŽ(B) 60(B); NsŽ 408; SchLL 89; MžŽ 1; BgŽ I 10; 
KrvP I 10 N 74.

Ant Ranku neßoti. Auff den Händen tragen [B 628].

Ar Gentis? Eyman, Gentis [В 497].
[Paaiškinimo nėra.]

Aß wis trókfitu be Wandens [В 853; Aß wis be Wandens 
trokßtu В 946]. Von nichts ist schwer zu leben, ich kan 
ohne dich nicht allein seyn.

At Gentu Gentis, At Kurnu Kūmai, dūk Putpinnigus 
[B 497; 967].

[Paaiškinimo nėra.]
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V. ŠEIMA

Vyras ir žmona; tėvai ir vaikai; giminės, 
svečiai; meilė

Abu vienos momos nevertu.
Iš abiejų nieko gero. Abu labu tokiu (B). [Toli

mesnė paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
mamos: mamos, motinos.

Ant rankų nešioti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
AŽ I 124 duodamas iš B posakis: Ant rankų nor nešio

jama.

„Ar gentis?“ — „Eiman, gentis!“
gentis: draugas (B 872, MŽ I 78), giminaitis (KršŽ 120).
Eiman: deja, taip (sakoma su apmaudu MŽ I 64).

Aš vis trokštu be vandens.
Nieko neturint sunku gyventi. Negaliu be tavęs 

viena(s) būti (B).
Žr. I Žuvis trokšta be vandens.

At, genčių gentis [gentys?], at, kūmų kūmai, duok podpinigius.
At: et (su paniekinimu kalbant).
genčių gentis: orig. Gentu Gentis — greičiausia Gontu yra 

daugiskaitos kilmininkas (plg. naktų ir nakčiiį), o Gentis — 
krypties vardininkas arba daugiskaitos vardininkas; gentis — 
giminaitis, draugas.

podpinigius: krikštamotės (podės) dovanojamus kūdi
kiui pinigus (Pathen Pfennig Put-Pinnigai B 967), apgėlus 
(žr. Papročiai).
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Atėjau apfifkuft’ pas jus Kunnige [B 681; atėjau ... B 860] 
i. e. Mein Weib ist entbunden.

RzŽ(B) 45(H); NsŽ 480; AŽ II 773 (sutrumpinta).

Auga Waikai ne Girtoj’ Medgei [B 151; ... Medgei i. e. 
tarpfta B 780]. Die Kinder wachsen auf, wie die Bäume 
im Walde.

MŽ I 288, 311; RzŽ(M) 325; DR 160; SchLL 101; 
NsŽ 91, 392 (var); KLVK 108; KrvP I 165 N 2240, N 2239 
(var); AŽ I 382 (iš В).

Cjui Swecgiui pirda man jük’s [B 526; ... Swecgiui Pirda 
... В 544; Cjuy ... В 977]. AŽ II 95 (iš В).

Del Gencgiu turrek, del Wyro galėk. Gutthaben laßen sich 
keinen Eintrag thun. Guttes zu thun soll uns nichts 
abhalten [B 497]. SchLL 81; MžŽ 63; KrvP I 417 N 5777.

Diddes Giminines o Pudgiedis [В 553; ... Pud=3ie^is 
В 780; ... Pud-giedis В 869]. Vornehmer Leute Kinder 
gerathen selten. RzŽ(B) 31(G).

Diewe dūk! Kadd’ ir Pulk’s Waiku bus, kadd’ gerti bus, 
neginnofi kur Swiete efancgiu, о kadd’ ir wien’s, о netik- 
kes bus, taito wieno bus piln’s Swietas [B 281; ... tai 
to ... В 528; ... Waiku ... ėfancgiu ... ne tikkes ... 
pilnas ... B 595; ... Kadir pulk’s Waiku butu ... efan- 
cgu. O kadd’ ir wiens ... Swiet’s В 780]. Viel fromme 
Kinder, weiß davon niemand, und wenn ein böß Kind 
ist, davon ist die gantze Welt voll [B 281; Gott gebe! 
Wenn auch viel Kinder sind, wenn sie nur gut und 
fromm sind, so weiß mann nicht, wo sie in der Welt 
sind. Ist aber nur einer und der selbe böß und gottloß, 
so ist von dem die gantze Welt voll В 595].

PR la; RzŽ(B) 10(G), 56(G).
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Atėjau apsiskųstĮi] pas jus, kunige.
Mano žmona pagimdė (B).
Žr. Muderės kojas pakaliau.
Žr. CGL.

Auga vaikai ne[i] girioj medžiai (t. y. tarpsta).
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
ne [i] ... medžiai: kaip ... medžiai.

Čiui! svečiui pirda, man juoks.
Čiui: fui, fe, eu (Pfuy ... C^uy, Tpuy B 977).
pirda: perdimas, pirdulys; pirdžius.

Dėl genčių turėk, dėl vyro galėk.
Būk kreditingas[?], neskriausk savęs. Niekas neturi 

mus sulaikyti gera daryti (B).
dėl: čia pavartotas tikslui, paskirčiai žymėti.

Didės giminės, o puodžiedis.
Žymių žmonių vaikai retai būna nusidavę (B). 
puodžiedis: puodžius.

Dieve duok! Kad ir pulkas vaikų bus (būtų), kad geri bus, — 
nežinosi kur sviete esančių; o kad ir vienas, o netikęs 
bus, — tai to vieno bus pilnas svietas.

Vokiškas paaiškinimas — artimas lietuviško teksto ver
timui.

svietas (skol): pasaulis.
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Diews ne zur į Arodą sagt man, wen im Ehestande die 
Kinder häufig kommen, und doch wenig Brodt ist 
[PR lb].

[Atrodo vėliau kita ranka įrašyta.]

Djaukis Kakaliu ne manim’ [B 497; Džiaukis ... manimi 
B 958].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 2b; SchLL 109; KrvP I 549 N 7621; AŽ II 727.

Eimi fawe rodyt’, kittu jurėt’. Ich geh mich selbst zu zeigen, 
und die andern zu sehen [B 539].

PR 3b; MŽ II 553; SchLL 95; MžŽ 208; KrvP II 11 
N 7880, 37 N 8213; AŽ II 770 (iš В).

Eit Świętu launikyfte. Bräutigamschaft ist der gemeine 
Lauff der Welt [B 539].

PR 3b; MŽ I 268; RzŽ(B) 20(G); RzŽ(M) 287; NsŽ 
508.

Gaila 3ento, jiela Warßkes [B 592].
[Paaiškinimo nėra.]
PR 4a; SchLL 104 (var); MžŽ 288 (var); KrvP II 83 

NN 8790-8791.

Gera Mote Wyrui Kėlė dar а [В 613; ... Móte Wy rui kelia 
kerta Z. daro В 897].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 4b; MŽ II 532; RzŽ(B) 68(G); DAbc 49; SchLL 90; 

VPŽ 15; MžŽ 141 (var), 142 (var); JG 64; KrvP II 160 N 
9757 (var), 161 N 9760; AŽ II 195 (iš B).

Gims ne gėda, augs ne Meile [B 382; Gim’s ... B 1048]. 
Es ist keine Ehr, keine Schande.

PR 5b; SchLL 81; KrvP II 281 N 11199.
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Dievs nežiūr[i] į aruodą.
Sakoma, kai vedus dažnai gimsta vaikai, o duonos 

maža tėra (PR).

Džiaukis kakaliu, ne manim[i].
Sakoma, kad kits kito nenori (SchLL 109).
kakaliu (skol): koklių krosnimi.

Eirni save rodyt, kitų žiūrėt.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Eimi: einu.
Žr. Ko mergelė dyro, bau nenor ji vyro?

Eit svietu jaunikystė.
Vesti — įprastas dalykas pasaulyje (B).
Eit: eina (esam, laiko III asmuo).
svietu (skol): pasauliu; eit svietu — tokia pasaulio tvarka. 
jaunikystė: vedimas; jaunystė.

Gaila žento, žėla varškės.
Žentas — geras daiktas, bet be kaštos jo negausi 

(SchLL 104).
žėla (skol): gaila (analoginis darinys: kaip iš gailėti — 

gaila, taip iš želėti — žėla).

Gera motė vyrui kelią daro (kerta).
Gera žmona vyrui visur padeda (MŽ II 532).
motė: moteris, žmona.

Gims — ne gėda, augs — ne meilė.
Tai jokia garbė, jokia gėda (B).
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Ginna kai’ Pempe Waikus [В 779, 847; ... Pempe fawo 
Waikus В 831; ... Waikus. Ginna kai’ Puda В 160]. 
Er last ihn nicht aus den Augen. Trägt große Sorge 
vor ihn.

PR 5b; MŽ I 194, II 296; RzŽ(M) 213; SchLL 110; 
NsŽ 283; KLVK 110 (var); KrvP II 283 N 11218.

Ginna kai’ Puda. Er last ihn nicht aus den Augen. Trägt 
große Sorge für ihn [B 154, 160].

PR 5b; MŽ I 81, 211; RzŽ(M) 234; NsŽ 255, 295; 
KLVK 110 (var); KrvP II 283 N 11219 (var).

Gramdė Marti Katilą ant Swodbos lys [В 717, 778].
[Paaiškinimo nėra.]
PR 6b; RzŽ(B) 75(H); SchLL 88; KrvP III 65 N 12426.

Ir wiffi wienos Momös Waikai, ne wiffi wienós Ißmintics 
(wieno Rajumo). Die Kinder haben zwar einen Vater 
(Mutter) aber nicht gleichen Verstand [B 126, 780, 928].

MŽ I 172, 221; RzŽ(M) 172, 244; DAA 44 (var); NsŽ 
431; SchLL 89; MžŽ 283.

Iß tu Miltu ne kepfi Dünos [B 158, 160, 182, 292, 904; 
... Dünos. vel Iß to niek’s ne bus В 341]. Davon wird 
nichts werden. Die beyden werden kein Paar werden.

MŽ II 126; RzŽ(B) 9(D), 87(B); NsŽ 399; SchLL 89; 
MžŽ 88; AŽ II 613.

lau Tewelis paff idėja. Der Vater ist schon gestorben [PR 8a] 
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Gina kaip pempė vaikus.
Neišleidžia jo iš akių. Labai juo rūpinasi (B). Gina 

savo nuosavybę (MŽ I 194, NsŽ 283).
Žr. Gina kaip puodą.

Gina kaip puodą.
Neišleidžia jo iš akių. Labai juo rūpinasi (B).

Gina kiek galėdamas (MŽ I 211). Rūpestingai saugo (NsŽ 
295).

Žr. Gina kaip pempe vaikus.

Gramdė marti katilą — ant svodbos lis.
ant svodbos (skol): per vestuves.

Ir visi vienos momos vaikai ne visi vienos išminties (vieno 
razumo).

Vaikai yra to paties tėvo (motinos), bet jų protas 
nevienodas (B).

momos: motinos. 
razumo (skol): proto.

Iš tų miltų nekepsi duonos (arba iš to nieks nebus).
Iš to. nieko neišeis. Iš jų nebus poros (B).
Plg. Iš tų šiaudų nebus grūdų (DR 164; DAbc 55; JG 12, 

174).

Jau tėvelis pasidėjo.
Tėvas jau mirė (PR).
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laun’s wedes, jauna tekkėjufi neffigailėkis, ujaugs Sūnūs 
kai’ Brólei, Dukter’s kai’ Sefer’s [B 151, 499, 762, 
1015; ... (jauna tekkėjufi) ... B 554]. Jung gefreut, 
hat nie gereut.

PR 8a; RzŽ(B) 14(1); SchLL 97; MžŽ 254.

lükai wieni Tewui mirßtant ir fuffiriecje ir iffitiefe [B 544, 
... fuffirecjia ... 832].

[Paaiškinimo nėra.]
RzŽ(B) 24(G); SchLL 83.

Ka Pon’s Diew’s fuwedda, neiwien’s 3m°gus ne tur per- 
fkirti. Was Gott zusammen füget, soll kein Mensch 
scheiden [B 505].

Ką tėvelis sudėjo düsaudams, tai sūnelis prarado klykau- 
dams. Br. [SchLL 99].

MŽ I 265, II 440, 480; RzŽ(M) 277; RzD 109; DR 161; 
DAbc 49; VPŽ 24; MžŽ 57; KLVK 108; AŽ II 304, 650.

Kadd’ mano Tews (Motina) butu, norint Siena atßliet’s, 
(ta) [B 101; Kadd’ mano Tew’s (Мота) gyw’s (gywa) 
butu, norint ... В 928]. Wenn mein Vater (Mutter) nur 
lebte, ob er (Sie) gleich nur an die Wand angelehnt 
wäre.

MŽ I 278; RzŽ(M) 20; DR 160; DAbc 54; VPŽ. 20

Kadd’ ne Wießni bucgau tadd’ gycjiau. Wenn ich nicht 
eine Gästin wäre, so möchte ich den Topff währen, 
daß er nicht lauffen möchte [B 526].

RzŽ(B) 8(G).
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Jauns vedęs, jauna tekėjusi, nesigailėkis: užaugs sūnūs 
kaip broliai, dukters kaip sesers.

Jaunas vedęs niekada nesigailėjo (B).
nesigailėkis: sangrąžinė liepiamosios nuosakos lytis su 

dviem sangrąžinėm dalelytėm (ne-si-gailėki-s) — nesigailėk.

Juokai vieni tėvui mirštant: ir susiriečia, ir išsitiesia.

Ką pons dievs suveda, nei viens žmogus netur[i] perskirti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Tai biblinės kilmės priežodis.

Ką tėvelis sudėjo dūsaudams, tai sūnelis praradą klykau- 
dams.

Ką tėvas sutaupė, sūnelis išeikvojo (MŽ II 440).
Žr. OG (Ką sudėjo tėvelis, tai prarado sūnelis).

Kad mano tėvs (motina) gyvs (gyva) būtų, norint siena at- 
šliets (atšlieta).

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Milkus ir, juo sekdami, kiti šį posakį papildo — užbai

gia žodžiais: ,, aš toks nebūčiau“ (MŽ I 278).
norint: nors.
siena atsliets: Daukantas rašo i sijną atszlijtas (DAbc 

54), Valančius i sijną atsiszlijes (VPŽ 20).
Žr. CGL.

Kad ne viešni būčiau, tad ginčiau.
Jei nebūčiau viešnia, žiūrėčiau puodo, kad neiš

bėgtų (B).
viešni: sena lytis, dar užsilikusi ir Žemaičiuose, iš kurios, 

galimas daiktas, yra kilusi viešnia (Lietuvių kalbos žodžių da
ryba, Vilnius, 1943, 223 p.); MŽ I 327 yra Wießne, ės, KršŽ 
503 irgi vjiėfinž, -ės.

ginčiau: saugočiau, žiūrėčiau.
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Kadd’ fawo Sjunnys pjaujes neffikißk neiwiens [B 294; 
... ne wien’s В 381; ... neiwien’s В 730]. Zwischen 
Eheleute, Brüder etc muß mann sich nicht mengen.

RzŽ(B) 90(B), 88(H); SchLL 98; MžŽ 213.

Kadd’ tawo Sjunnį fwetimi pjauje, bėg’ gyti. Die Seinigen 
muß mann vertheidigen [B 494, 730].

MŽ I 281; RzŽ(M) 297; RzŽ(B) 88(H); NsŽ 523; 
SchLL 98; MžŽ 181.

Kai’ Duktele fufkato, ir Mocjutte fupräto. Wenn die 
Tochter zur Mutter worden ist, so emfinds die Mutter 
[B 928].

MŽ I 262; RzŽ(M) 282; DR 161; DAA 48; MžŽ 237.

Kai’ Sūnelis paaugės, ir Tewelį pafmauges [В 600, 607, 780, 
813; ... Teweli pafmuges В 407]. Wenn die Kinder 
groß werden, wiedersetzen sie offt den Eltern, grasen 
ihnen nach den Köpffen.

SchLL 97.

Kaip Ekkecjios per Dirwa, taip Kerycjios per Pilwa, iß to 
Daikto i Kitta [B 50, 190, 380].

[Paaiškinimo nėra.]

Kai’ Paukßtelis (Pirßtelis) Laßelis Wien’s likkau l paffi- 
likkau [B 268, 472; Kai’ Paukßtelis vel Pirßtelis vel 
Laßelis wien’s likkau В 929; Kaip Pirßtelis (Paukßte
lis) (Laßelis) ... В 64; Kaip Ūgele, Pirßtelis wien’s 
l wiena likko В 200]. Ich bin Mutterseelig allein geblie
ben.

MŽ I 201 (var), II 485; RzŽ(M) 220 (var); NsŽ 293; 
SchLL 111; MžŽ 129..
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Kad savo šunys piaujas, nesikišk nei vienas.
Į vyro ir žmonos, brolių ir 1.1, ginčus nereikia 

kištis (B).

Kad tavo šunį svetimi piauja, bėk ginti.
Savuosius reikia ginti (B).

Kai duktelė suskato, ir močiutė suprato.
Kai duktė motina darėsi, pajuto ir motina (B). 
suskato: sujudo, sukruto (MŽ I 262).
Žr. RŽ.

Kai sūnelis paaugęs, ir tėvelį pasmaugęs.
Kai vaikai užauga, dažnai jie priešinasi tėvams, 

tyko jų galvos {wornach grasen ko tykoti B 600] (B).

Kaip ekėčios per dirvą, taip keryčios per pilvą — iš to daikto 
į kitą.

Neaiškus priežodis. Šleicheris jj laiko mįsle (SchLL 56).
ekėčios: akėčios.
keryčios: kerai, burtai (?).

Kaip paukštelis (pirštelis, lašelis, uogelė) viens (viena) 
likau arba pasilikau (liko).

Likau vienui vienas (vienintelis B 929).
Žr. Viens kaip pirtis.
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Kaip Ūgele Smertis pagnybo fc: ein kl. Kind ist durch den 
Todt uns entrißen [B 200].

Kekßes Waik’s ne moma kolojent [B 734, 928; Kekßies 
... Mómą kólojent’ В 189]. Das ist ein Huren-Kind, die 
Mutter ungeschändet.

Kiek nu Dünos, Mann für Mann. Klein und groß [B 292].
RzŽ(B) 87(B); SchLL 108.

Kits imma ßenta ißlepes, kit’s Bėdoj’ būdams. Noth lehrt 
beten [B 951].

MŽ I 342; RzŽ(M) 349; KLVK 108.

Ko Mergele diro, bau ne nor ji wyro. Das Frauenzimmer 
geht aus, so wohl sich umbzusehen, als sich sehen zu 
laßen [B 493, 892].

SchLL 89; MžŽ 52; AŽ II 398 (iš В).

Kokie Mėfa, tokie Srubba [B 480, 449; Koke Mėfa ... 
vėl Mesa Śruba feka B 114]. Wie das Fleisch, also auch 
die Suppe. Der Apffel fält nicht weit vom Stamm.

MŽ I 166; DR 161; DAbc 50; SchLL 89; VPŽ 25; 
MžŽ 226; KLVK 109.
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Kaip uogelę smertis pagnybo.
Mažą vaiką mirtis mums išplėšė (B).

Kekšės vaiks, ne momą koliojant.
Tai kekšės vaikas, motinos neįžeidžiant (B).

Kiek nuo duonos.
Visi kaip vienas. Visi, kiekvienas (B). Visi namiš

kiai (SchLL 108).
Žr. VII Vyrs pas vyrą.

Kits ima žentą išlepęs, kits — bėdoj būdams.
Bėda moko melstis (B).
Kits ... kits: vienas ... kitas.
Žr. VII Dangum negali lipti.
Žr, VI Išmoks, kad ir akys iššoks.
Žr. VII Kliudvts kelmas vežimą verčia,
Žr. CGL.

Ko mergelė dyro, bau nenor ji vyro?
Mergšė eina kitų pasižiūrėti ir savęs parodyti (B).
dyro: spokso, smakso. 
bau: ar.
Žr. Eimi save rodyt, kitų žiūrėt.

Kokia mėsa, tokia sriuba.
Obuolys krinta netoli medžio (B). [Kita paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas],
B 192 su šiuo priežodžiu gretinami, kaip vienareikšmiai, 

šie priežodžiai:
Mėsą sriuba seka (žr.);
•Kokia obelis, tokie ir obuoliai (žr.);
Koks pons, toks padons (kroms, tavors) (žr. I);
Koksai paukštis, toksai ir. lizdas (žr.);
Koks stogas, toks ir lašas (žr.).
Žr. IV Galva visą žmogų vadžioja,
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Kokie Obelys tokie ir Obolei (B 114; ... Obelis ... B 192}. 
Wie der Vater, so der Sohn. Der Wein schmeckt nach 
dem Stock.

RzD 109; DAA 42; SchLL 91; VPŽ 25; MžŽ 156.

Kok’s medis tók’s ir Waifus. Art last von Art nicht [B 122]. 
SchLL 88; MžŽ 272.

Kok’s Stogas tok’s ir Läßas [B 114, 192, 318; Koks Stog’s, 
toks ... В 407]. Wie der Vogel ist, so legt er auch Eyer. 
Große Eltern große Kinder, kleine Eltern, kleine Kinder.

MŽ I 256; RzŽ(M) 269; RzŽ(B) 2(D); DR 161; NsŽ 
500; SchLL 97; MžŽ 229.

Kóklai Päukßtis, tokiai ir Lijdas [В 114, 192; Kokiai Paukß- 
tis tokiai Lijdas B 944]. Wie der Vogel so das Nest.

SchLL 92; VPŽ 25; MžŽ 131.

Kūdikėlis law wis wograuje. Das Kindchen krahlt vor 
sich [B 781, 818].

MŽ I 333; RzŽ(M) 341; NsŽ 85.

Kūdikis man pri Kójos prikabint’s. Das Kind ligt mir 
immer auff dem Hals [B 513].

Kukoli kaip Geguje, ale ne ißkukoli ka po ßeme pakartei 
[В 611, Kukóli kai ... Зете ... В 826].

[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 81; MžŽ 66.

Kujda tarp lawes Galwas fudėje. Sachtchen reden inj 
Ohr [В 961].

MŽ I 138, II 364; RzŽ(M) 147; NsŽ 214.
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Kokia obelis, tokie ir obuoliai.
Koks tėvas, toks ir sūnus. Vynas atsiduoda vynuo

gynu (B).
Žr. Kokia mėsa, tokia sriuba,
Žr. Koks medistoks ir vaisius,
Žr. IV Galva visą žmogų vadžioja.

Koks medis, toks ir vaisius.
Rūšis lieka rūšis (B).
Žr. Kokia obelis, tokie ir obuoliai.

Koks stogas, toks ir lašas.
Koks paukštis, tokius ir kiaušinius deda. Dideli 

tėvai — dideli vaikai, maži tėvai — maži ir vaikai (B).
Žr. Kokia mėsa, tokia sriuba.

Koksai paukštis, toksai ir lizdas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Kokia mėsa, tokia sriuba, 
Žr. IV Galva visą žmogų vadžioja.

Kūdikėlis sau vis vograuja.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
vograuja: neaiškiai, nesuprantamai kažką kalba, šneka.

Kūdikis man prie kojos prikabints.
Kūdikis man visuomet ant kaklo kybo (B).

Kukuosi kaip gegužė, ale ne iškukuosi, ką po žeme pakasei.

Kužda tarp savęs galvas sudėję.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Laiminčio Piewi Dirwi. Wer das Glück hat, führt die 
Braut heim [B 286, 591, 655].

MŽ I 197-198 (var); RzŽ(M) 218 (var); RzŽ(B) 81(B), 
35(H); NsŽ 288 (var).

Maißufi minkis, minkiufi kep’s, Swecias newalges neeis [B 
804; ... keps, Swećias ... ne eis В 908].

[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 112; MžŽ 145.

Mano Duktė daug Darbe, ßikka, myja, Skėdras renka. 
Hirtze, fürtze [B 116].

SchLL 79; KrvP I 202 N 2771 (var), 540 N 7501 (var); 
AŽ II 211 (iš B).

Maji Sjunnicjei ir diddelus fujaudrinn’ [B 90, 97; ... 
Sjunnycjei ... fujaudrin’ B 732, 801]. Die kleine Hunde 
hetzen die große an. Kleine Kinder hetzen zuweilen 
die Eltern zusammen.

MŽ I 100, II 282; RzŽ(M) 273; DR 162; DAbc 51; 
SchLL 98; VPŽ 29; MžŽ 232; KLVK 109.

Maji Waikai, maji Wargai, diddi Waikai, diddi Wargai 
[B 405, 801, 924; Maji ... magi В 781]. Kleine Kinder, 
kleine Mühe, große Kinder, große Mühe.

MŽ II 300, SchLL 101; VPŽ 29; KLVK 108; AŽ II 
322, 325 (iš В).

Mėfa Srubba feka [В 480, 449; Mefa ... В 114; Srubbą ... 
В 192]. Wie das Fleisch, also auch die Suppe. Der 
Apffel falt nicht weit vom Stamm.

MŽ I 166, 236, II 464; RzŽ(M) 169; NsŽ 395, 460.
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Laiminčio pievi dirvi.
Kam sekasi, veda (ateina užkuriomis) (B).
pievi dirvi: dviskaita; pievos dirvos.
Žr. RŽ (Galinčio pievi dirvi).

Maišiusi minkys, minkiusi keps, — svečias nevalgęs neis.
Žr. Tėmus auš, maišius keps, — svečias neis nevalgęs.

Mano duktė daugdarbė: šika, mįža, skiedras renka.
Per daug skubėdama, galvotrūkčiais įvairius darbus 

kartu dirba, bet nieko nepadirba (B).
Var. Barbė tridarbė... [Toliau tas pat].

Maži šunyčiai ir didelius sujaudrin[a].
Maži vaikai kartais ir tėvus sukiršina (B). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
sujaudrin[a]: sukiršina, sukursto (vienus prieš kitus); 

DAbc 51 rašoma sójautriu, VPŽ 29 pažadęn, KLVK 109 
sujudrin.

Maži vaikai — maži vargai, didi vaikai — didi vargai.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Mėsą sriuba seka.
Kokia mėsa, tokia sriuba. Obuolys krinta netoli 

medžio (B).
Milkus ir Neselmanas rašo: Sriuba mėsą seka; taip ra

šyti reikalautų ir priežodžio prasmė, nors B. vienoje vietoje rašo 
Srubbą, prieštaraudamas savo paties šio priežodžio aiškini
mui.

Žr. Kokia mėsa, tokia sriuba.
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Mylimam’ Swecjiui ir ne wirrufi wirrufi, ir ne kepufi, 
kepufi [B 279, 497, 871; Milimam’ ... B 68; Mylimam’ 
... B 526; ... Swecjui ... B 68, 126, 526]. Guten Freun
den schmecken alle Gerichte, drehen nicht alles zu 
Boltzen.

RzŽ(B) 77(B), 8(G); SchLL 97.

Mocjutte! ateit Tetta; Ę Bėdos ję ir atweda. Mocjutte 
fu Pirägais Ę Duktel ne fawima butu LB 927, 928]. 

[Paaiškinimo nėra.]

Mokyk fawo Waikuś Anglis krimft, S pakalais (lūs) ßikt [B 
807]; Mokyk tawo Waikus ... B 780]. Lehr du deine 
Kinder Kohlen freßen.

SchLL 101.

Móma gal dewyneta Waiku Adata ißpennet’, o Tew’s ne 
ßeßeis $irgais wiena [В 780, 934; Мота ... dewineta 
Waiku ... ißpenneti, о Tew’s ... В 928]. Mutter todt, 
Vater blind, kent nicht sein eigen Kind. Mutter Sorge 
und Liebe, übertrifft der Väter ihre.

SchLL 89; MžŽ 142.

Mótina ibrukka Kruti, ale Ißminties ne ibrukka Waikams 
[В 296, 928; ... Krūtį ... Ißminties ... В 780]. Die 

Mutter gibt zwar die Brust, aber nicht den Verstand den 
Kindern.

MŽ I 34, II 350; RzŽ(M) 36; NsŽ 346; SchLL 90; 
MžŽ 80, 93; AŽ I 891 (iš В).
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Mylimam svečiui ir nevirusi virusų ir nekępųs i kepusi.
Geriems draugams skanūs visi patiekalai; jie nieko 

nepeikia („nepadyvija“) (B).

„Močiute, ateit teta!“ _
Atsakymas: „Bėdos ją ir atveda“.
„Močiute, su pyragais!“
Atsakymas: „Duktel, ne savima būtų“. 
ateit: ateina.
savima: sava (plg. savimasis — savasis, artimiausiasis).

Mokyk savo vaikus anglis krimst, šakaliais (šakalius) šikt.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Moma gal[i] devynetą vaikų adata išpenėt, o tėvs nė šešiais 
žirgais vieną.

Motina mirusi, tėvas aklas, nepažįsta savo vaiko 
[vokiečių priežodis]. Motinos rūpestis ir meilė didesnė 
kaip tęvo (B).

tėvas nė.,, vieną*,  tėvas nė... vieno negali išpenėti.

Motina įbruka krūtį, ale išminties neįbruka vaikams.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Müderes Kójas pakulau. Mein Weib ist entbunden [B 513].

Nakties Geguje perkukos [B 611; ... perkuküs В 933]. 
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 76, 134; RzŻ(M) 144; DR 162; VPŽ 30; MžŽ 

144.

Nammej’ Bėda fu Waikais, o Miefte fu Ubbagais [В 645; 
Namme bėda fu Waikais Miefte ... В 245]. Zu Hause 
hat mann zu thun mit den Kindern, in der Stadt mit 
den Bettlern.

RzŽ(B) 56(B), 26(H); SchLL 90; MžŽ 138; AŽ I 576 
(iš В).

Nammie priwalgius ir fwecjiofa gaufi. Wenn du dich zu 
Hause satt ißest, wirst auch anderwegs bekommen 
[B 526].

RzZ(B) 7(G); SchLL 90; MžŽ 144.

Ne kożnam sveczui skauradä szurüjama ir pautenė kepama, 
Br. [SchLL 97].

[Šleicheris pažymi, kad B. rašo skavradaĄ 
MžŽ 177.

Ne Swecjiu nuffigafti, fawim’. Wenn mann einen guten 
Freund nicht auf nehmen kan, gehts einem nach [B 141].
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Müderes kojas pakūliau.
Mano žmona pagimdė (B).
Müderes (skol): motinos, čia — žmonos. 
pakūliau: pamušiau.
Žr. Atėjau apsiskųstji] pas jus3 kunige.
Žr. CGL.

Nakties gegužė perkukuos.
Nakties gegužė: žmona; Milkus (MŽ I 76, 134) ir Nesel- 

manas (NsŽ 247) klaidingai aiškina, kad tai gaidys.
perkukuos: įtikins, paveiks, perkalbės.

Namie bėda su vaikais, o mieste su ubagais.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas..

Namie privalgius ir svečiuose gausi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
privalgius: RzŽ(B) 7(G) rašoma priwalgięs^ SchLL pri

sivalgęs.

Ne kožnam svečiui skaurada šiūruojama ir pautienė kepama..
kožnam (skol): kiekvienam.
skaurada (skol): keptuvė.
šiūruojama: šveičiama.
pautienė: kiaušinienė.

Ne svečiu nusigąsti, — savim.
Jei gero draugo negali priimti, būna skaudu (B).
svečiu: priežasties įnagininkas.
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Ne taw augyta, ne taw puftyta ic: Merga [B 130, 353, 433; 
... Merga l. mano duktė B 612]. Nicht dir zu gut ist 
sie erzogen .

MŽ I 214; DR 161; NsŽ 300; AŽ I 378 .(iš В).

Ne dejuok kai Karwelis Waiku. Klage nicht zu sehr die 
Kinder [B 780].

SchLL 109; MžŽ 48; JG 60 (var); AŽ II 261-262 (iš 
. В).

Ne ginimus ne miela, ne mitrus ne gaila item. Ne gimmus 
ne fkaudu, ne mitrus ne graudu. Was von Hertzen 
gegangen, das geht auch wieder zu Hertzen 1. Was 

.: hertzt das schmertzt, was liebt das betrübt. Eheleute 
so keine Kinder gezeuget, empfinden weder freud 
noch Leyd [B 690].

RzŽ(B) 52(H); SchLL 91.

Ne girk pirm Ryto merga, nei pirm Wakaro Diena [B 409; 
... Ryto ... ney ... Wakaro. ... B 592]. Kröhnt das 
Werck. Niemand ist glückseelig vor seinem Ende.

MŽ I 73; SchLL 95; MžŽ 208; JG 178, 179 (var), 
61 (var); AŽ II 343 (iš В), I 571 (var).

Nei meilės vaikai gema, nei verpėjos linai tinka. Br. [SchLL 
88].

MžŽ 146.

Ne kwieftam nėr’ fulo [B 526; ... nėr’ ... B 958]. Ungela
dene Gäste setzt mann hinterm Ofen.

MŽ I 251, II 209, I 216 (var); RzŽ(M) 241 (var), 264; 
RzŽ(B) 7(G); NsŽ 234, 426 (var); SchLL 97; MžŽ 123 
(var); KLVK 108 (var).
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Ne tau auginta, ne tau pustyta (reikia suprasti merga arba 
mano duktė).

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
pustyta: puošta.

Nedejuok kaip karvelis vaikų.
Nedejuok per daug vaikų (B).

Negimus — nemiela, nemirus — negaila, taip pat Negimus — 
neskaudu, nemirus — negriaudu.

Kas iš širdies eina, tas vėl į širdį pataiko. Ką myluoji, 
tas skausmą sukelia. Ką myli, tas nuliūdina. Vedusieji, 
kurie neturi vaikų, nejaučia nei džiaugsmo, nei skausmo 
(B).

Negirk pirm ryto mergą, nei pirm vakaro dieną.
Pabaiga (užbaigtas darbas, kūrinys) vainikuoja. Nie

kas prieš mirtį nėra laimingas (B). Negirk nieko, kol 
pats nesi ištyręs (MŽ I 73).

Žr. CGL (Negirk pirm kykos mergą...).

Nei meilės vaikai gema, nei verpėjos linai tinka.
gema: gimsta.

Nekviestam nėr suolo.
Nekviesti svečiai sodinami už krosnies (B).
Var. Neragintam po suolu.
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Obolei Obels ne feka [B 114, 115; ... Obel’s ... B 780]. 
Die Kinder sind aus dem Geschirr geschlagen.

Pautas Wifitą nor perkytrauti oder Paut’s Wifitą mokinn*.  
Das Ey wil klüger seyn als die Henne [B 441].

SchLL 92.

Pauts Wißta mokinn’ Das Ey wil klüger seyn als die Henne 
[B 663].

RzŽ(B) 39(H); DR 164; DAbc 53 (var); VPŽ 24; MžŽ 
111; LTR 403 (var).

Pellėda ne ißperr’ Wanagelio raibojo [В 167; ... ne ißper 
В 439]. Eine Eule heckt keinen Sperber aus.

SchLL 93; MžŽ 179; JG 35, 243.

Piktoji Móte wyrui kelia ujkerta [B 280].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 173, II 532; RzŽ(M) 172; NsŽ 197; SchLL 90; 

MžŽ 141 (var), 282.

Pikt’s Wyr’s ne Naßlyfte [B 280; ... Wyr’s ... B 438]. 
Ein böser Mann ist kein Wittwenstand.

MŽ I 177; RzŽ(M) 175; RzŽ(B) 78(B); NsŽ 416;
SchLL 103; MžŽ 145.
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Obuoliai obel[ie]s neseka.
Vaikai yra pasileidę (nenusidavę) (B).
Dažniau vartojamas priešingos prasmės priežodis: 

Obuoliai obelį seka (MŽ I 236; RzŽ(M) 254; NsŽ 460) arba 
Obuolys nuo obels netoli ritas (KLVK 108) arba terieda (JG 
176).

Žr. Kokia obelis, tokie ir obuoliai.

Pautas vištą nor[i] perkytrauti arba Pauts vištą mokin[a].
Kiaušinis nori būti gudresnis už vištą (B).
perkytrauti (hibr): būti gudresnis, suktesnis.
Žr. Pauts vištą mokin[a].
Žr. CGL (Pautas nor[i] vištą...).

Pauts vištą mokinĮa].
Kiaušinis nori būti gudresnis už vištą (B).
Žr. Pautas vištą nor[i] perkytrauti.

Pelėda neišper[i] vanagėlio raibojo.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Piktoji motė vyrui kelią užkerta.
Pikta žmona vyrui visur kliudo (MŽ I 173).
motė: moteris, žmona.
Žr. Gera motė vyrui kelią daro (kerta).

Pikts vyrs — ne našlystė.
Vokiškas B. paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Geriau turėti blogą vyrą negu našlauti (MŽ I 177, NsŽ 416).
Žr. II Stori marškiniai — ne nuogalas.
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Pirmas Wyr’s, antras Ujkuris, trecjias Ujtupis Ketwirtas 
Bobkallis, penktas Bobos Baigis [В 897].

MŽ I 30; AŽ I 458 (iS В).

Priwalgiau kai’ ant Tewo Sjermenu. Ich bin so satt als 
Müllers Hühnchen [B 925, 1040].

SchLL 112; MžŽ 244.

Senna Skyle, nauja Šule. Altes Loch, neue Naat [В 75, 
879].

PR 17b; SchLL 96; MžŽ 217.

Strug’s Sjü be Ūdegos fu Ūdega butu ilgefnis [B 545, 
731, 871; Strug’s (Struk’s) Sjü ... В 830]. Geld schadt 
der Liebe nicht.

PR 19a; RzŽ(B) 24(G), 89(H); Schl.L 99; MžŽ 285.

Su Rykßte Kūdikį ne nuwaryfi į Kapines, o fu Piragu ne 
parwadyfi [B 780, 795; Su Rykßte (Kūdikį) nenuwa- 
ryfi (fc: į Kapines) o fu Piragu ... B 1029]. Mit der 
Ruthe tödtet man kein Kind.

PR 17a; MŽ I 230, 397; RzŽ(M) 250; DR 161; DAbc 
53; SchLL 95; VPŽ 43; MžŽ 207; KLVK 108.
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Pirmas — vyrs, antras — užkurys, trečias — užtūpys, 
ketvirtas — bobkalys, penktas — bobos baigys.

užkurys ... užtūpys: juokaujamai sakoma (KršŽ 476, 
477).

bobkalys: sakoma ir kaliboba; RB 84 bobkaliu vadina
mas trečiasis vyras.

baigys: A.Ž I 458 abejojama, kaip šį žodį rašyti — bai
gys (baigis?).

Privalgiau kaip ant tėvo šermenų.
Esu soti kaip malūnininko vištelė (B).
B. aiškinimas atrodo neteisingas: malūnininko višta vi

sada soti, o tėvą laidojant, vaikai iš skausmo valgį užmiršta. 
Priežodis reiškia: esu nevalgęs, alkanas.

Sena skylė, nauja siūlė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 

SchLL 96 pridėtas paaiškinimas: sėns vyrs, jaund pati.

Striuks šuo be uodegos, su uodega būtų ilgesnis.
Pinigai meilei nekenkia (B). SchLL bandoma taip 

aiškinti: rdsi: žmogus jū turtingesnis jū ir garbingėsnis.
Striuks: B rašo.*  kurtz Trumpas... Strugas alii Strukkas 

(B 830); Milkaus aiškinimu, striukas — kurio trumpas drabu
žis, trumpa uodega; Struk’s S^u — šuo be uodegos (MŽ J 
260).

Su rykšte kūdikį nenuvarysi į kapines, o su pyragu nepar
vadinsi.

Su rykšte vaiko neužmuši (B).
Sis priežodis (kaip matyti iš B 1029 ir PR 17a) buvo var

tojamas ir sutrumpintas: Su rykšte nenuvarysi, o su pyragu 
neparvadinsi.

Žr. RB (Nelepink vaikus: su rykšte...)
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Su Sjunnimis ne Swecjias, fu Waikais ne Wießne [В 526; 
... Swećias ... ne Weßne В 731; ... Swecias ... В 781].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 20a; RzŽ(B) 8(G), 89(H); SchLL 98; MžŽ 281.

Sūnūs Obolus kremta, Tewo Dantis atcjimpa. Eltern müßen 
offt entgelten, was die Kinder verbrachen [B 407, 
413].

PR 19b; SchLL 97; MžŽ 21, 255 (var).

Sutinka kai’ Akmü fu Kirwju vel Sutinka kai Aßmens 
Kirwju [B 730, 772; ... Aßmens Kirwju В 180]. Sie 
vertragen sich wie Hunde und Katzen.

PR 20a; MŽ I 295; RzŽ(M) 284; RzŽ(B) 88(H); DR 
160; DAbc 50; NsŽ 103; SchLL 73; VPŽ 43; MžŽ 238; 
KLVK 108; AŽ I 67 (iš VPŽ), 67 (var), 68 (var).

Sutinka kai’ Aßmens Kirwju. Sie vertragen sich wie Hunde 
und Katzen [B 730, 772].

Swecjia linkfmay ißleido, ne paturėjo ney kreiway [B 526; 
... ißleida, ne pajureja ... PR 20 b]. Er last seinen Gast 

mit gutem Willen weg, er macht kein sauer Gesicht. 
PR 20b.

Swećias ne ilgay yra, alle da[ug] mato. Ein Gast sieht sehr 
viel auch bey dem kürzesten Aufenthalt [PR 20b].

[Atrodo, vėliau įrašyta.]

Swećias Swećio bódis, o Gafpadorus abbejü [В 245; Swe- 
cjas Swecjo ... Gafpadorus abbeju В 526]. Ein Bettler 
haßet den andern. Zwey Bettler vor einer Tür ist allzu 
viel.

PR 20b; RzŽ(B) 56(B), 7(G); SchLL 97; AŽ I 790.
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Su šunimis — ne svečias, su vaikais — ne viešnia.

Sūnus obuolius kremta, tėvo dantys atšimpa.
Tėvai dažnai turi atlyginti už vaikų nusikaltimus 

(padarytą žalą, eibes) (B).
Žr. Vaiks iškadą daro, bet tėvs tur[i] užmokėti.

Sutinka kaip akmuo su kirviu.
Sutinka kaip šuo su kate (B). Visai nesutinka (MŽ 

I 295).
Sutinka: var. gyvena ... , labai mylisi,,.
Žr. Sutinka kaip ašmens kirvių.

Sutinka kaip ašmens kirvių.
Sutinka kaip šuo su kate (B).
Žr. Sutinka kaip akmuo su kirviu.

Svečią linksmai išleido, nepažiūrėjo nei kreivai.
Svečią gera valia išleidžia, nesusiraukia (B).

Svečias neilgai yra, ale daug mato.
Svečias labai daug mato ir trumpiausią laiką tebū

damas (PR).

Svečias svečio bodis, o gaspadorius abiejų.
Elgeta elgetos nekenčia. Du elgetos prie vienų durų 

yra per daug (B).
gaspadorius (skol): šeimininkas.
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Swecjiu Wälgis ikk Wartu [В 436; ... ikk’ ... В 526]. 
Frembd Eßen währet biß ans Tor.

PR 20b; RzŽ(B) 7(G); SchLL 97.

Sjillais bafa, Trakais nüga [wadjios tawe]. Er wird dich 
lieben aber nicht heyrahten [B 653].£

[Ant žodžių ba\a, Trakais nüga vėliau šviesesniu rašalu 
įrašyta 3 2 1, tuo būdu sukeičiant jų eilę; zvadįios tawe irgi 
vėliau prirašyta — jų nėra ir PR 21a.]

PR 21a; RzŽ(B) 33(H) (iškreipta).

Taw bus kartunta ujgals. Wird dir dermahleins Hülff 
seyn [В 729].

PR 23а.

Temus auß, maißius keps Swecias neeis newalges [PR 23b]. 
[Paaiškinimo nėra.]

Tewelis Dudinink’s, Sūnelis Bubninink’s [B 74, 869; Te- 
welis ... В 968; ... Sūnelis ... В 1033]. Wie die alten 
singen, so pfeiffen auch die Jungen.

PR 23b; SchLL 99; MžŽ 56; AŻ I 910 (iš В), II 553 
(iš В).

Tewo bey Momos Rankos ßwelnos [В 93; ... Momos ...
В 627]. Vater und Mutter Hand sind angenehm.

PR 24a; MŽ I 284 (var), II 400 (var); RzŽ(M) 299 
(var); DR 163 (var); DAbc 51 (var); NsŽ 531 (var); SchLL 
99; VPŽ 30 (var); MžŽ 250; AŽ I 598 (iš В).

Tew’s pen’ Waikus Śuwimis, o Waikai Tewą Sjunnimis 
[B 780].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 23b; SchLL 99; MžŽ 180.

242



Svečių valgis ik[i] vartų.
Svetimas valgis telaiko iki vartų (B). Svetimas valgis 

neilgai laiko (SchLL 97).

Šilais basą, trakais nuogą (vadžios tave).
Jis tave mylės, bet neves (B).
Žr. Vadžios tave šilais nuogą,..

Tau bus kartunta užgals [-lis?].
Kuomet nors bus tau parama (B).
kartunta: ilgainiui, kuomet nors.
užgals: užgalis — užpakalinė dalis; prieglobstis, prie

glauda.

Temus auš, maišius keps, — svečias neis nevalgęs.
Žr. Maišiusi minkys, minkiusi keps...

Tėvelis dūdininks, sūnelis būbnininks.
Kaip senieji dainuoja, taip jaunieji švilpia (B% 

Kaip senieji švilpia, taip jaunieji šoka (AŽ I 910). Vaikai 
seka tėvais (AŽ II 553).

dūdininks: d ūd orius; kuris groja sukamais vargonėliais, 
lyra (Leyerer Lyrctfus. Dūdininkas B 869).

Tėvo bei momos rankos švelnios.
Tėvo ir motinos rankos yra malonios (B).
Var. Motinos rankos švelnios.

Tėvs pen[i] vaikus žuvimis, o vaikai tėvą — šunimis..
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Tiek žentą Ragaißiu [PR 24а].
[Paaiškinimo nėra.]

Tolimi Gentis, didde Meile, artimi Gentis, Waidai wieni 
ĮB 92, 112, 497, 620; ... Gentis ... Gentis ... B 941]. 
Wenn die Freunde weit von einander wohnen oder 
sind, so ist eine größere Liebe unter ihnen, als wenn 
sie nahe sind oder zusammen wohnen [B 941, 497; 
Wenn die Freunde (Anverwandte) weit von einander 
wohnen, so ist eine große Liebe unter ihnen, wohnen 
sie aber nahe zu sammen, so ist lauter Hader В 112].

PR 24b; MŽ I 78, 175; RzŽ(B) 3(H); DR 161; DAbc 
50; SchLL 81; VPŽ 47; MžŽ 257; KLVK 111; AŽ I 258 
(iš В).

Tu nei Duru ne uždarai, o tawo Tews ir Skune uždara 
[PR 25a],

[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 79; AŽ II 200 (iš B), 640 (iš SchLL).

Wadjios tawę Skiliais nuga, Trakais bafa [B 695, 871]. 
Er wird dich wohl lieben aber nicht heurathen [... hey- 
rahten PR 27].

PR 27; SchLL 111; MžŽ 258.

Waik’s ißkäda dära, bet Tew’s tur užmokėti. Waiks obolį 
kremta, bet Tewui Dantis atßimpa [В 257; ... Ifikadą 
... užmokėti, vėl Waik’s Oboli ... В 781]. Was der Sohn 
(das Kind) verbricht, muß der Vater büßen, der Sohn 
thut Schaden und der Vater muß es bezahlen.

PR 27b; RzŽ(B) 62(B); SchLL 101.
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Tiek žentą ragaišiu.
Tiek-, vaišink, priimk.

Tolimi gentys — didė meilė, artimi gentys — vaidai vieni.
Jei draugai (giminaičiai) toli vieni nuo kitų gyvena 

arba yra, tai jie labiau mylisi negu arti būdami arba 
drauge gyvendami (jei jie arti gyvena, nuolat vaidijasi) (B).

gentys: draugai, giminaičiai (Neben Verwandter Tolinu 
Gentis B 941).

Tu nei durų neuždarai, o tavo tėvs ir skūnę uždaro.
Tavo tėvas ir skūnės duris uždarydavo, o tu nei stūbos 

durų neuždarei B. (AŽ II 200).
skūnę (skol): daržinę, pašiūrę.
stubos (skol): pirkios.

Vadžios tave šilais nuogą, trakais basą.
Jis tave labai mylės, bet neves (B). Taip marčiai 

sakoma (SchLL 111).
trakais: trakas — vieta, kur miškas išdegintas (MŽ I 

296).
Žr. Šilais basą, trakais nuogą...

Vaiks iškadą daro, bet tėvs tur[i] užmokėti arba Vaiks obuolį 
kremta, bet tėvui dantys atšimpa.

Vaikas nusikalsta, o tėvas turi atkentėti. Sūnus daro 
žalą, o tėvas turi ją apmokėti (B).

iškadą (skol): žalą, nuostolį.
Plg. Už tėvo galvos vaikui nė plauks nenukrinta (DDŽ

166, VPŽ 48).
Žr. Sūnus obuolius kremta, tėvo dantys atšimpa.
Žr. CGL (Vaiks obelį kremta...)
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Wälgik Diewą garbink, Nammu ne minnek. Eß und lobe 
Gott, und gedencke nicht an das Hauß [B 437].

PR 27b; SchLL 78; MžŽ 273; AŽ II 353.

Welicjiau dengti ne kaip’ walgidint’. Ich woltę lieber 
decken als speisen [B 342].

Wiens Grabe kits Nage [B 380; Wien’s ... Nagge В 1039] 
dt. von den Ehegatten, wenn eins davon stirbt, der 
gebliebene sogleich sich wieder verheyrathet.

PR 29b; SchLL 80.

Wiens kai’ Pirßt’s [B 64].
[Paaiškinimo nėra.]

Wyro wyraufybe ir po Šulo (Lowo) [PR 30а].
[Paaiškinimo nėra.]
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Valgyk, dievą garbink, namų neminėk.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Svečiams taip sakoma (SchLL 78).

Velyčiau dengti nekaip valgydint.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Velyčiau (skol): mieliau norėčiau. 
dengti: aprengti, aptaisyti.

Viens grabe, kits nage.
Sakoma apie vedusiuosius, kai, vienam iš jų mirus, 

kitas tuoj vėl veda (B). Sakė našlė (SchLL 80).
grabe (skol): t. y. miręs.
nage: plg. nagan imti.

Viens kaip piršts.
Žr. Kaip paukštelis (pirštelis, lašelis, uogelė) viens (viena) 

likau...

Vyro vyriausybė ir po suolu (lovoj).
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VI. MARGASIS GYVENIMAS

Buitinė ir dorovinė diferenciacija; socialiniai 
tarpusluoksniai; anomalijos, ydos; išmintis 
ir kvailumas; tarpusavio santykiai, elgesys

Akkis ujmerk, Subbine atwerk [B 140;... ujmerk. .. B 153].
Mach die Augen zu und Aarß auf.

SchLL 73; KrvP I 34 N 398.

Akkiu ant jo (jos) ne gal pakelti. Er кап ihn (sie) nicht 
vor Augen leiden [B 864].

MŽ II 323; NsŽ 3, 192; AŽ I 52 (iš В).

Aklas Akla wadjioj’. Ein Blinder führt den andern [B 270].
MŽ I 319; RzŽ(M) 325; NsŽ 59; SchLL 73; MžŽ 

271 (var); BgŽ I 39; KrvP I 41 N 501, N 502 (var), 42 N 519; 
AŽ I 60 (var).

Aklas wokietis [B 270, 346]. Ein blinder Teutscher [B 270].
Der blinde Deutsche [B 346].

MŽ II 468; RzŽ(M) 341; RzŽ(B) 14(D); DR 159; NsŽ 
3, 85; SchLL 113; MžŽ 285; BgŽ I 39; AŽ I 60.

Aklu stumjefi wiens wiena. Sie drengen sich vor Gewalt 
[B 270].

MŽ I 260; NsŽ 505; SchLL 73; BgŽ I 39; KrvP I 43
N 531; AŽ I 61 (iš В).

248



VI. MARGASIS GYVENIMAS

Buitine ir dorovine diferenciacija; socialiniai 
tarpusluoksniai; anomalijos, ydos; išmintis 
ir kvailumas; tarpusavio santykiai, elgesys

Akis užmerk, subinę atverk.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Akių ant jo (jos) negali pakelti.
Negali jo (jos) akyse pakęsti (B).

Aklas aklą vadžioj[a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Var. Aklas neregį vadžioja.

Aklas vokietis.
B. paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. Kvailas 

vokietis (MŽ II 468, NsŽ 85). Vokietis, kuris vokiškai te
moka (NsŽ'3).

Aklu stumiasi viens vieną.
Jie veržiasi jėga (B). Stumdosi kaip akli (MŽ I 260).

Spausdamiesi, verždamiesi (AŽ I 61).
viens vieną: vienas kitą.
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Alus ne Wandü, Kunnigai ne Piemen’s [В 259, 860; ... 
Pėmen’s В 869, ... Pemen’s В 198, ... Piemens В 681]. 
Mit klugen Leuten muß mann Bedencken tragen sich 
aufzulegen oder ihnen zu wiedersetzen [B 259; ... 
wiedersetzen l. wiedersprechen В 681).

MŽ I 4; RzŽ(B) 45(H); DR 162; DAbc 51; NsŽ 5; 
SchLL 74; MžŽ 3, 156 (var); KLVK HO; BgŽ I 68; KrvP I 
52 N 660, N 662 (var); AŽ I 93.

Ant Akkiu matyt’ kas per wien’s yra. Mann siehet an den 
Augen was er vor einer ist [B 153].

SchLL 73; BgŽ I 35; AŽ I 54 (iš В).

Ant drūtos S jakoś, pareitifi drūtas Wagis [В 129, 990; 
... Sjakós ... В 126; ... Sjakkos ... В 526]. Auf den 
groben Gast, gehört ein grober Quast.

MŽ II 43, 379; RzŽ(B) 7(G); SchLL 97; KrvP I 68 
N 876; AŽ I 124 (iš В), II 535 (iš В).

Ant manės Akmü fuffimiltu, o tu ne nori fuffimilti. Es 
möcht sich ein harter Stein über mich erbarmen [B 417].

Ant Plunkfnu gaili numanyt’ l. matyt’, kas per Paukßtis. 
An den Federn kan mann den Vogel erkennen 
[B 456].

SchLL 93; MžŽ 2; KrvP I 74 N 957; AŽ I 125 (iš В).

Ant wieno Kurpalaus futi [B 126, 616; ... Kurpalaus 
... В 866]. Sie sind gleicher Haar, eines Schlages. Sie 
sind alle über eine Leiste.

MŽ I 136, II 324, 414; RzŽ(M) 146; NsŽ 212; SchLL 
86, 109; MžŽ 122; KrvP I 79 N 1030, N 1031 (var); AŽ I 
126 (iš В).
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Alus ne vanduo, kunigai ne piemens.
Reikia būti apdairiam (apsigalvoti), norint gudriems 

žmonėms prieštarauti arba jiems priešintis (B). Reikia 
žiūrėti, su kuo turi reikalo (MŽ I 4, NsŽ 5).

Ant akių matyt, kas per viens yra.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Ant plunksnų gali numanyt, kas per paukštis.

Ant drūtos šakos pareitisi drūtas vagis.
Paaiškinimo prasmė neaiški. 
drfrtas: stambus, storas. 
pareitisi: priklauso, tinka.

Ant manęs akmuo susimiltų, o tu nenori susimilti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Ant plunksnų gali numanyt arba matyt, kas per paukštis.
Iš plunksnų galima paukštį pažinti (B).
Žr. Ant akių matyt, kas per viens yra.

Ant vieno kurpaliaus siūti.
Jie to paties plauko, tos pačios rūšies (B). [Toli

mesnė paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. Tą pačią verkę varo.
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Apfiwilko Pellėdos Sermėga [В 113, 439, 870; ... Pellėdos 
... В 1020; ... Pelėdos ... В 213; ... Sermėga В 933, 
1048]. Er hat der Eulen Kleyd angezogen. Er scheut 
das Licht. Er hat kein gut Gewißen. Er ist mit Schan
den bekleydet.

MŽ I 194, II 410; RzŽ(M) 213; RzD II 109; DR 161; 
DAbc 53; NsŽ 63, 282; SchLL 110; VPŽ 37 (var); MžŽ 
215, 179 (var); KrvP I 99 N 1312 (var), N 1313 (var), N 1314.

Apteks Lupos Dantis. Der Beütel wird wohl schlapper 
werden. Das Lachen wird dir wohl vergehn, du wirst 
dich wohl befreuen. Es wird bald beßer Kauff geben 
[B 203, 247, 833, 877].

MŽ I 43, 291, II 314; RzŽ(M) 12; RzŽ(B) 57(B); NsŽ 
96; SchLL 88; MžŽ 11; KrvP I 102 N 1358; AŽ II 180 
(iš B).

Aptems kai’ Lapes [B 505]. 
[Paaiškinimo nėra.]

Ar i]gay S junnui Deßera. Wie lang daurt dem Hund ein 
Bratwurst. NB Ist ein Redensart, wenn jemand eine 
Sach bald verliert v. g. Wenn jemand heute ein Meßet 
kauft, morgen verliert gleich [B 730].

RzŽ(B) 88(H); SchLL 98; MžŽ 49; JG 63 (var); KrvP 
I 110 N 1465 (var), N 1466, N 1467 (var), N 1468 (var); 
AŽ II 299.

Ar tu šneki, ar tavo ožiai tarška B. [AŽ I 235].

Ar tur Sju Gėdos [В 731; ... Gedos В 811; ... Gėdos 
В 1048]. Er hat aller Schande den Kopf abgebißen.

MŽ I 281; RzŽ(M) 297; RzŽ(B) 89(H); NsŽ ПО, 523; 
SchLL 99; MžŽ 66 (var); KrvP I 124 N 1659 (var).
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Apsivilko pelėdos sermėga.
Jis bijo šviesos. Jo sąžinė negryna. Jam gėda (B).

Jis dingo, slaptai išėjo (М2 I 194, DR 161).

Apteks lūpos dantis.
Piniginė patuštės. Juokas tau praeis. Apsidžiaugsi 

[iron]. Greit atpigs (B).
Apteks: uždengs, apdengs, apims (neberodysi dantų).

Aptems kaip lapes [?].
Neaiškus posakis.

Ar ilgai šuniui deš[e]ra?
Sakoma, kai kas nors greit ką pameta, pavyzdžiui, 

jei šiandie kas peilį perka, o rytoj jau pameta (B).
deš[e]ra: dešra.

Ar tu šneki, ar tavo ožiai tarška.

Ar tur[i] šuo gėdos?
Jis yra didžiausias begėdis (B).
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Afdinnis taip ilgąjį wandenfpi eit / Ikk Cjėfui Püd’s Wan
dern neßa, ikki Affa nutruks [B 348; ... Wandenfpi 
eit, ikki Affa nutruks vel Ikk’ Cjėfui ... B 808; .... 
eiti, ikki Affa pametta (nutrukfta). vel Ikk’ Cjesui 
Püd’s Wanden; neßa, ikki Affa nutrukfta. Item Kadd’ 
nor’s ta 3ägre luß B 824]. Ein Dieb stilt so lang biß 
er an den Galgen kommt. Der Krug geht so lang zu 
Waßer, biß das Ohr abbricht oder zerbricht.

RzŽ(B) 15(D); RzD II 109; SchLL 74; KrvP I 175 N 
2380 (var); AŻ I 264 (iš В), 265.

Aß taw Kojas pakeliu. Ich werde dir die Füße aufheben 
[B 513].

Aß tawe klaufu apie Antis, о tu man nu ßafiu Atfäkima 
düdi [B 112, ... 3afü atfäkima ... В 491; ... Atfakimą 
... В 518]. Ich frage dich von Enten, und du andtwor- 
test mir von den Gänsen.

MŽ I 339; RzŽ(M) 346; SchLL 74; MžŽ 4; KrvP I 
134 NN 1799-1800; AŽ I 130 (iš В).

Attikko Kablys Kota. Gleich sucht sich, gleich fand sich 
[B 471, 589, 915].

RzD II 109; NsŽ 102; SchLL 83; MžŽ 102; JG 66 
(var); KrvP I 145 N 1952 (var), N 1953 (var), N 1954 (var).

Attrauk priwirre [B 43, 901; ... priwirre. Palauk kalbėjus 
В 138]. Höre ein mahl auf zu reden. Es ist schon genug 
von der Materie.

MŽ I 325; NsŽ 67, 118.
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Ąsdinis taip ilgai vandenspi eit[i], iki ąsą pameta (iki ąsa 
nutruks, nutrūksta).

Vagis vagia, kol į kartuves patenka (B). [Tolimesnė 
paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].

Ąsdinis: ąsotis, asinis.
vandenspi eiti: vandens eina; vandenspi — einamasis 

pašalio vietininkas, eiti — senovinė esamojo laiko III asmens 
lytis (galūninė asmenuotė).

Žr. Ik čėsui puods vandenį neša.
Žr. Kad[a] nors ta žagrė luš.
Žr. Puods vandenį neša, iki ąsa nutrūksta.
Žr. Tolei puodu vandens eiti, iki ąsa nutrūksta.
Žr. CGL (Kružikas taip ilgai laiko, iki ąsa nutrūksta 

(nukrinta).

Aš tau kojas pakelsiu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
kojas pakelsiu', išjudinsiu, pavarysiu (Einem fc: faulen 

Menschen Füße machen. Kojas pakelti В 513).

Aš tave klausiu apie antis, o tu man nuo žąsų atsakymą 
duodi.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
nuo žąsų atsakymą duodi: atsakai apie žąsis, kalbi apie 

žąsis.

At[i]tiko kablys kotą.
Toks tokio ieškojo, toks tokį rado (B).
kablys: įrankis ilgu kotu mėšlui iš vežimo versti; var.

kaplys (senas bukas kirvis).
Var. Atitiko kirvis kotą.

At[i]trauk — privirė. Paliauk kalbėjus.
Nutilk pagaliau. Užteks apie tai (B).
privir ė: prisvilo, per virė (NsŽ 67).
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Atmis Mickus, fupras Pranckus. Ich wil dir das [des?] ge- 
dencken aß tai taw atmįfu l. neujmirßu [B 532].

SchLL 110; KrvP I 146 N 1971.

Atmifi gymtasfes Dienas. Du wirst dein Lebtag dran ge- 
dencken [B 531].

MŽ I 14, II 213; RzŽ(B) 12(G); DR 162; DAbc 53; 
DDŽ 168; NsŽ 381; SchLL 78; VPŽ 7; MžŽ 70; KrvP I 
146 N 1968, N 1969 (var), N 1970 (var); AŽ II 344.

Atras Ugnis Taukus. Das Feuer wird das Fett finden 
[B 467, 468, 471].

MŽ I 306; RzŽ(M) 314; DR 159; DDŽ 168; NsŽ 33; 
SchLL 100; VPŽ 7; MžŽ 253; KrvP I 148 N 1994.

Atßtaltyk per kaire, nei Kiaules Mėfa, nei Laßinei, nei cje 
bufu, nei kittur eifu. Wasch mir den Peltz und mach 
den selben nicht naß [B 969].

Auges ir ugterėjes ir Ifimintį parauges. Groß und unge
schickt Z. Er hat seinen Verstand verwachsen [B 605].

MŽ I 15, II 244, 525; DR 162, 165 (var); DAbc 53; 
DDŽ 168; NsŽ 15; SchLL 109; VPŽ 7; MžŽ 262; KrvP 
I 165 N 2242, N 2243 (var), N 2244, 167 N 2260, N 2262 
(var); AŽ I 382 (iš В).

Aukfo Kalnus pažadėti i. e. daug pajadėt’ maj laikyt’. 
Güldene Berge verheißen [B 222].

RzŽ(B) 38(B); AŽ I 390.
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Atmins Mickus, supras Pranokus.
Aš tai tau atminsiu arba neužmiršiu (B).

Atminsi gimtąsias dienas.
Per visą gyvenimą atsiminsi (B).

Atras ugnis taukus.
B. paaiškinimas - lietuviško teksto vertimas. Tai įvyks 

(MŽ I 306).

Atštaltink [?] per kairę. Nei kiaulės mėsa nei lašiniai. Nei 
čia būsiu, nei kitur eisiu.

Išplauk kailinius, bet jų nesušlapink (B).
Atštaltink: neaiškus žodis.

Augęs ir ūgterėjęs ir išmintį peraugęs.
Didelis, bet nemitrus (B). [Tolimesnė paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas]. Didelis, bet neprotingas 
(MŽ I 15).

peraugęs: B. rašo paraugęs, Milkus — paraugęs ir pra
augęs, Daukantas — praaugęs, Valančius — paraugęs, AŽ — 
peraugęs.

Žr. RŽ (Augęs, užaugęs ir dar ūgterėjęs).

Aukso kalnus pažadėti, t. y. daug pažadėti, maža laikyti.
Vokiškas paaiškimtaas — lietuviško teksto vertimas. 
laikyti: tesėti.

17. Tautosaka XVII—XVIII a.



Aukßti Buttai, ßalti Barßcjei [В 189, 714, 768; Aukßti 
(margi) Buttai .;. В 208, 645; ... Bar ßc jei l. Iß tolo ir 
Mares ißlaka, o priėjės nei Kräßto В 564]. Hohe schöne 
Häuser nichts drein. Viel Geschrey, wenig Wolle. Es 
ist nicht alles Gold was da gläntzet.

RzŽ(B) 26(B), 26(H), 73(H); RzD II 109; SchLL 76; 
KrvP I 172; AŽ I 396 (iš В), 991 (iš В).

Aufis Raggu ne pritenka [В 961].
[Paaiškinimo nėra.] 
AŽ I 409 (iš B).

Balti Stalai pataifyti, margi Kragai paftatyti [B 770, 824; 
Balti Stalai pataifyti, margi Kragai paftatyti oder Wis 
kasgi gätawa В 220]. Es ist alles bereit.

RzŽ(B) 37(B); SchLL 111; KrvP I 197 N 2696; AŽ I 497 
(iš В).

Bau mußa Galwa j Akmeni [В 642; ... Galwą ... В 811]. 
Schlägt er auch den Kopf an den Stein.

MŽ I 22; RzŽ(M) 28; NsŽ 323, 411 (var); KLVK 112 
(var); KrvP I 208 N 2859 (var); AŽ I 557 (iš В).

Be jio ne fuftaś Turgas [В 525; ... Turgus В 898; Be jio 
nefuftos Turgus В 635]. Hans in allen Gaßen. Sukrus, 
nenurimafta [B 635].

Be eidami gerray, be budami fugaißta. Eine Weile wohnen 
sie gut, ehe mann sich versieht, sind sie auff dem 
Strumpf [B 539].

MŽ I 70; RzŽ(M) 273;-RzŽ(B) 20 (G); AŽ II 733 (iš B).
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Aukšti butai, šalti barščiai.
Aukšti puikūs namai, bet juose nieko nėra. Daug 

triukšmo, maža naudos. Ne visa auksas, kas auksu 
žiba (B).

butai: namai, trobesiai.
Žr. Margi (aukšti) butai, šalti barščiai.
ir. Iš tolo ir mares išlaka, o priėjęs nei krašto.

Ausys ragų nepritenka.
nepritenka: nepasiekia.
Žr. Priteks ragai ausis.
Žr. RB (Ausys ragų neprilygsta).

Balti stalai pataisyti, margi kragai pastatyti arba Viskas gi 
gatava.

Viskas paruošta (B).
pataisyti: paruošti.
kragai (skol); ąsočiai.

Bau muša galva į akmenį?
Ar jis muša ir galvą į akmenį (B).
Bau: ar, gal.
galva: galėtų būti ir galvą; NsŽ rašoma galvą, Ai galva.

Be jo nesustos turgus.
Kurs visur kišasi. Sukrus, nenurimasta (B).
nesustos: nesusirinks, neįvyks, nebus.
Sukrus: vikrus, judrus.
nenurimasta: nenuorama, nenurimuoklis.

Beeidami — gerai, bebūdami — sugaišta.
Valandėlę gyvena gerai, bęt nespėji nė apsižiūrėti, •— 

jie jau ničnieko nebeturi (B). Iš pradžių buvo gerai, 
bet paskui nusigyveno (MŽ I 70).

sugaišta: pražūsta, sunyksta.
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Bėg pro S gali, o iffikäfk raudona Plyta (B 849].
[Paikinimo nėra.]

Bapig fu plaukėtu peßtis, fu ißmintingu bartis, l. kalbėti 
[B 617; ... bartis (kalbėt’) B 996]. Mit verständigen 
ist gut Rath halten.

DAbc 49; DPM 86 (var); SchLL 92; VPŽ 9; MžŽ 30, 93, 
181; KLVK 109 (var); KrvP I 233 N 3216, N 3217, N 3218 
(var), N 3219, N 3220, N 3221; AŽ I 618 (ifi B).

Beffimilčdami Nofi nukanda [В 153, 497; ... Nófi nukando 
В 940; ... Nofį nukanda vėl į Akis mielas B 1024]. In die 
Augen Freund, hinterm Rücken Feind.

MŽ I 183; RzŽ(M) 180; NsŹ 177; SchLL 91; KLVK 108; 
KrvP I 244 N 3356 (var), N 3358, N 3359, N 3351.

Befko fako: Marga Marginne [B 120; Bėfko fäko: marga 
... В 816, 899; ... faka ... В 302]. Arme und Reiche 
begegnen sich einander. Was schön ist, das kostet auch 
was.

RzŻ(B) 96(B); AŽ I 637 (iš В).

Betrinna Solą [В 186; ... Sula В 454, 926]. Er reibt die 
Banek i. e. er faulentzet.

MŽ I 299, II 177; RzŽ(M) 30, 309; NsŽ 115.

Biefb rytas ir ißßiktas. Ertž Procėsser [В 434].
• ' ••• NšŽ 3285 ŚchLL 107; MŽŽ 32; AŽ I 662 (iš B).



Bėk pro šalį, o išsikask raudoną plytą.

Bepig su plaukuotu peštis, su išmintingu bartis (kalbėti).
Gera su protingais žmonėmis tartis (B). 
plaukuotu: var. gauruotu.
Žr. LpPL.

Besimylėdami nosį nukanda.
Akyse draugai, už akių — priešai (B).
Plg. Akyse draugas, už akių šuo (KrvP I 36 N 426 ir kt.)< 
Žr. Į akis mielas.

Besko sako: marga marginė.
Vargšai ir turtingi susitinka. Kas gražu, tai ir brangu 

(B).
Besko: beskuo, užtat.
marginė: dryžuotas sijonas (B 899); moterų (ypač mer

gaičių) drabužis raudonais dryželiais, vilnonis ar šilkinis, 
užsimetamas ant kairiojo peties, dešinę rankų paliekant ne
pridengtą, ir siekiąs kulnų, per juosmenį dirželiu sujuo
siamas (Ch. Donaleitis Das Jahr in vier Gesängen ... von D. 
L. J. Rhesa. Königsberg 1818 145 p.).

Bctrina suolą.
Tinginiauja (В).

Bieso rytas ir iššiktas,
Pirmas bylininkas (labai mėgstąs bylinėtis) (B). Sa

koma apie piktą bylininką (NsŽ 328). 
Bieso (skol): velnio.
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B^mgwina dūda iß Aufu [В 284; ... düti iß ... В 961]. 
Per aufis fėkti l. fmókti l. mußti. Einem Maulschelle 
zum Frühstück geben.

NsŽ 343; AŽ I 409 (iš В), 818-819 (iš В).

С je tawo tiktay Olos, te tawo Dußia lakfta [В 690, 860; 
... lakfta В 696; Cję ... Ülos, tę tawo Duße ... В 317]. 
Du bist nur mit dem Leibe hier, dein Hertz ist schon da.

RzŽ(B) 1(D), 52(H).

Cje 3°dis, cje Darbs, (Kadd kas ißtarr’ ka, ir toj’ mußa 
[B 116; Cję 3ódis, cję Darb’s (Kadd’ ... ką ... Wenn 
einer kaum ein Wort ausspricht, auch gleich zu schlägt 
В 317].

MŽ I 43, 346; RzŽ(M) 352; RzŻ(B) 1(D); RzD II 109; 
DR 159; DAbc 53: NsŽ 127, 537; SchLL 104; VPŽ 10; MžŽ 
41, 291; KrvP I 333 N 4628, N 4629 (var); AŽ II 58 (iš B).

Daug angų pajyftas, Graibus Naggai pri Wißtu Z. Arkliu 
etc. Dieb [B 348].

NsŽ 6; AŽ II 110, 209 (iš B).

Daug matės ant Swieto. Er hat vieles erfahren in der Welt 
[B 421].

Daug turrėdam’s, daug ißleidi, maj turrėdams maju pra
minti [В 126, 645; ... turrėdams ... В 168; ... maju 
... В 295]. Mit vielem hält mann Hauß, mit wenigem 
komt mann auch aus. Außm kleinen Brünlein trinckt 
man sich auch satt.

RzŽ(B) 26(H); RzD II 109; SchLL 100; MžŽ 46; KrvP 
I 398 N 5519; AŽ II 210 (iš В).
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Brangvyną duoda (duoti) iš ausų.
Per ausis siekti arba smogti arba mušti. Pusryčiams 

duoda antausį (B). Į ausį duoda (AŽ I 409), kerta į ausi 
(AŽ I 818—819).

Brangvvną (skol): degtinę.
Žr. CGL.

Čia tavo tiktai olos, te[n] tavo dūšia laksto.
Čia tik tavo kūnas, o širdis jau ten (B).
olos: guolis, landynė, migis {Lager qvadrupedum Gülis, 

Ūla, Kinnis В 834).
dūšia (skol): čia -- širdis.

Čia žodis, čia darbs.
Kad kas ištaria ką ir tuoj muša (B). Pasakyta ir 

tuoj padaryta (MŽ I 43).
Var. Čia žodis pasakytas — ir darbas jau padarytas 

(KrvP I 333 N 4629).

Daug angų pažįstąs. Graibūs nagai prie vištų arba arklių 
ir t. t.

Vagis (B). Didelis vagis (NsŽ 6).

Daug matęs ant svieto.
Daug visko pergyvenęs (patyręs) pasaulyje (B). 
ant svieto (skol): pasaulyje.

Daug turėdams — daug išleidi, maž turėdams — mažu 
praminti.

Gyvenama pagal išteklius. Ir iš mažo šulinėlio 
galima atsigerti (B).
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Daug 3monu galėtumb’ Galwom’s lipti {B 642, ... ßnionü 
galėtum Galwomis ... B 811; ... galėtumbei ... B 869]. 
Eine große Menge Volcks.

MŽ I 71, II 339; NsŽ 370; AŽ II 209 (iš B).

Dėk tu N. į Dymjaka, nei į Žaką netilps [B 1032].
[Paaiškinimo nėra.]

Dėkui Ę Su Dėka n’atlikfi, fu Piragu n’ujkißi [B 326].
[Paaiškinimo nėra.]
RzŽ(B) 5(D); SchLL 77; MžŽ 48; KrvP I 425 N 5898 

(var), N 5902 (var), N 5903 (var); AŽ II 262 (var).

Dera ne Ila wienam Darbui [B 116; Dera ne Yla ... B 641, 
811]. Er кап nichts mehr als das. Er ist ein Hauzu.

MŽ I 335; RzŽ(M) 343; RzŽ(B) 20(H); NsŽ 24; SchLL 
109; KrvP I 420 N 5830 (var); AŽ II 279 (iš B).

Didžio wis didjia. Große Schiffe große Waßer [В 605]. 
' MŽ I 51; DAA 40; NsŽ 141; AŽ II 325 (iš B).

Didjiu ne pawijom’, maju ifibėgom’ [В 881; ... majiu 
ißbegom’ В 919]. Mittelmäßigen Standes vel Ist nicht 
gescheffelt so ist doch gelöffelt.

SchLL 91; MžŽ 88; KrvP I 436 N 6050; AŻ II 326 (iš В).

Didjiojes iß didgio ne Kiaule iß miggio. Er last sich was 
düncken, sehen [?], er bildet sich was ein [B 368].

264



Daug žmonių — galėtum galvomis lipti.
Labai daug žmonių (B).

Dėk tu N, į dimžaką, — nei į Žaką netilps.
dimžaką (skol): dimžakas — didelė kišenė; kelionės krep

šelis.
Žaką (skol): maišą.

„Dėkui!“ Atsakymas: „Su dėka n[e]atliksi, su pyragu 
n[e]užkiši! “

dėka: dėkojimu, padėka.
Var. Dėka neatliksi, reiks užmokėt (AŽ II 262).

Dera ne[i] yla vienam darbui.
Jis tik tai moka, nieko daugiau. Jis yra mušeika (B). 

Jis nedaug kam tinka (MŽ I 335).

Didžio vis didžia.
Dideli laivai — dideli vandenys (B). Didelio kiek

vienas dalykas didelis (MŽ I 51). 
vis: viskas.

Didžių nepavijom, mažų išbėgom.
Vidurinio luomo arba Jei ne sėtuve, tai bent šaukštu 

(B).
Žr. II Iš piktų išėję, o gerų nepaviję.
Žr. III Neimsi glėbiu lobį, pradėdams gyvent.

Didžiuojas iš didžio [dydžio?], ne[i] kiaulė iš migio.
Jis įsivaizduoja, didžiuojasi, pučiasi (B). 
iš didžio [dydžio] : iš išdidumo (?), išdidus(?). 
Žr. Iš didžio, kaip kiaulė iš migio.
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Diewo nepena. Vielfraß Unersättlicher Mensch, Freßer, 
Freßbauch etc. [B 596].

Drut’s Ojys milßti [B 638; ... milßt’ В 771; Drut’s (kiet’s) 
Ojys ... В 471, 731]. Ein lausichter Hund, ein kariger 
Filtz. Er last sich nicht erbitten.

PR 2a; NsŽ 400; SchLL 92; KrvP I 493 N 6848; AŻ II 
535 (iš В).

Du Gaidjiu ant wieno Mėjino ne futinka [B 731; .... 
Gaidjiu ... Miejino ... В 645, 681; ... Mejino ... 
В 349, 622; ... Miejino ... В 915]. Zwey Hunde an 
einem Bein, kommen nicht überein vel Zwey Herren in 
einem Hause dienen nicht.

PR 2a; RzŽ(B) 16(D), 7(H), 26(H), 45(H), 89(H); SchLL80; 
VPŽ 13 (var); MžŽ 138 (var); JG 73 (var); KrvP I 494 NN 
6864-6865 Lvar); AŽ II 541 (var. iš В).

Düfu taw kadd’ Miege Z. Sapny’ raffu. Ich wil dir geben, 
wenn ich werde im Schlaff finden [B 751].

Durftinu 3ent’s Lopinu Marti [PR За].
[Paaiškinimo nėra.]

Duße ne Smogus f. $mona [В 144; ... Smóna В 908; Duße 
ne ßmogus В 1003]. Ein aufrichtiger Mensch. Recht
schaffen Mensch Tikkras 3mógus.

PR 2a; MŽ I 345; DR 159; NsŽ 152.

Djiauges igijes kai Warle Akkis [B 153, 612; Djaugies 
įgijęs ... В 496; Djauges ... kai’ ... В 503, 982; ... 
igiges ... В 927]. Guth mach Muth.

PR 2b; RzŽ(B) 67(G); SchLL 112; MžŽ 82; BgŽ I 35; 
KrvP I 544 N 7550, NN 7552-7553; AŽ I 53 (iš В), II 727 
(iš В).
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Dievo nepena.
Besotis, nepasotinamas žmogus, ėdimas, rijikas (B).

Drūts ožys milžti.
Nuskaręs šykštuolis, užkietėjęs šykštuolis. Iš jo 

nieko neišmaldausi (B). Apie šykštuolį sakoma (SchLL 92). 
Apie šykštuolį (AŽ II 535).

Drūts: kietas.
Žr. Kiets ožys milžti.

Du gaidžiu ant vieno mėžinio nesutinka.
Du šunes prie vieno kaulo nesutinka arba Du ponai 

vienuose namuose netarnauja (B).
mėžinio: mėšlyno (Mist Hauffen Mieftinnys B 915).
Plg. Du katinu vienoj pastogėj nesugyvena, viename mai

še nesutelpa (KrvP I 495 NN 6887-6888).
Žr. CGL.

Duosiu tau, kad miege arba sapnyj rasiu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
sapnyj: sapne.
Žr. Kad sapne rasiu, duosiu.

Durstinių žentas, lopinių marti.
Durstinių: durstinys — durstomas daiktas; tai, kuo durs

toma, iš ko sudurstoma.

Dūšia, ne žmogus {arba žmona).
Tiesus, teisingas žmogus. Tikras žmogus (B).
Dūšia (skol): siela, širdis.

Džiaugias įgijęs kaip varlė akis.
Turtas duoda drąsos (B).
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Djaugies tußcjiu nieku [В 496; Djiauges ... В 946; Drau
ges tuBćiu ... В 720]. Du speisest dich mit leerer Hoff
nung [в 496, 946; Er speiset sich mit leerer Hoff
nung В 720].

PR 2b; RzŽ(B) 78(H); MŽ I 63; DDŽ 166 (var), 168 
(var); VPŽ 50 (var); KrvP I 544 N 7549 (var); AŽ II 727 (var); 
LTR 404 (var).

D jauki ties Krikßtenai, Paulelißkei Ahi dara, Sodorei eis 
gert’ [В 497].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 2b.

Eik moki 3odį, jinnai Kčlia [B 539; ... ••• B 81Л-
Geh die Sprach kanst, den Weg weist.

PR 3b; MŽ I 344; RzŽ(M) 350; DR 159; DAbc 49; NsŽ 
547; SchLL 104; MžŽ 291; JG 64; KrvP I 560 N 7759; AŽ II 
772 (iš В).

Eik pamaji, ne nuffikulk kojų. Geh sachtchen, stoß dir 
die Füße nicht ab. Diese Redensart wird gebraucht von 
einem, dem mann etliche Mahl befiehlt was zu thun, 
oder wohin zu gehen, selber aber sich von der Stelle 
nicht rührt. Ein faulentzer Oder. Neffifkubik taip 
labbay, neeik taip greita у, alles ironice [В 540].

NsŽ 208; SchLL 86; KrvP II 3 N 7770; AŻ II 772 (iš В).

Eik paffikark fu jümi [В 423; ... jümi. I. eik prapulk fu 
jümi В 662]. Geh häng dich auff mit.

Eikigi neffifukkes ne Waggis po Jormarko [B 348, 739; 
.... Wagis ... В 539]. Geh mir ausm Wege.

PR 3b; RzŽ(B) 15(D), 20(G), 10(1); SchLL 112; MžŽ 
85; KrvP I 557 N 7720, N 7721; AŽ II 772 (й B).
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Džiaugies (džiaugiasi) tuščiu nieku. 
Gyveni (gyvena) tuščia viltimi (B).
Var. Džiaugias kaip geležėlę radęs.

Džiaukitės Krikštėnai: Pauleliškiai alų daro, Sodoriai eis 
gert.

Krikštėnai ... Pauleliškiai ... Sodoriai: atrodo, kad tai 
kaimų ar vietovių pavadinimai; Sodoriai ar tik nebus KLVK 
p. 56 Sodarey (Darkiemio apskr. Žabynų parapijos).

Eik — moki žodi, žinai kelią.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
moki žodį: supranti kalbą (MŽ I 344).

Eik pamaži, nenusikulk kojų arba Nesiskubink taip labai, 
neik taip greitai (ironiškai).

Šis posakis vartojamas kalbant apie tokį asmenį, 
kuriam kelis kartus liepiama kas padaryti, kur nueiti, 
o jis nė nekruta. Tinginys (B). [Kita paaiškinimo dalis — 
lietuviško teksto vertimas].

nenusikulk: nenusimušk.

Eik pasikark su juomi arba Eik prapulk su juomi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
su juomi: su juo, drauge su juo.

Eiki gi nesisukęs ne[i] vagis po jo[r]marko.
Eik man iš kelio (traukis, eik šalin) (B).
jofrjihaiko (sfcol): jėmarko, prekymečio; SchLL 112, 

MžŽ 85 ir kt. rašo po jo(r)marką.
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Eina, eina pejok ßen dien, ne Ejys fekmus Mettus fu Mėlė- 
mis [B 461, 738; ... ßendien’ ne Ejys ... B 539; ... 
ßen’ dien’ ... Metus fu Melemis B 808; ... ßendien 
... metus fu melemis B 843]. Eyna körnst nicht heute, 
so körnst morgen. Geh fein langsam [B 539]. Eile mit 
Weile, Eilen thut kein [?] Gutes [?] [B 461].

PR 3b; RzŽ(B) 20(G), 33(H); DDŽ 165 (var); VPŽ 19 
(var); MžŽ 90 (var); AŽ II 775 (var).

Einu per Kiemą, girdgiu per Sena, kas mane pawainoj’ 
[В 356; ... Kiemą ... Sieną ... manne ... В 726; ... 
Siena ... В 539].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 3b; RzŽ(B) 21(D), 20(G), 77(H); AŽ II 770 (iš B).

Eit Swietu. Es ist der Welt Lauff [B 539, 849].
PR 3b, 21b; MŽ I 65, 268, II 216, 536; NsŽ 21.

Eiti krewu Kelliu. Vom Wege abgehen [B 540].
RzŽ(B) 19(G).

Gailėtu jis Pautą po Angim’ paimti [B 442; Gailėtu
B 811, 877; ... Pauta ... B 963; ... Galėtu ... paimti. 
vėl lis Wilko rytas ir ißßiktas vėl. Kytras Wilk’s oder 
Paukßtis В 243]. Er hat den Teuffel betrogen. Er ist 
sehr witzig /. listig.

PR 4a; RzŽ(B) 54(B); SchLL 110; KrvP II 90 N 8884; 
AŽ I 111.
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Eina eina, pėžok [?] šiandien — ne[i] ežys sekmus metus 
su mielėmis.

Eina, neateisi šiandien, tai ateisi rytoj. Eik paleng
vėle. Palengva daugiau padarysi. Iš skubos nėr naudos (B).

Priežodžio reikšmė neaiški. Atrodo, kad ji nebuvo aiški 
ir B., nes jis žodį Eina palaikė vardu ir perkėlė į paaiškinimą. 
Gal po šiandien yra praleisti žodžiai o tai,.,?

Eina eina: Neselmano aiškinimu, eina! — jaustukas, 
reiškiąs greity pirmyn; Kuršaitis jį traktuoja kaip sau neži
nomą žodį (KršŽ 105).

pėžok [?]: eik palengva, pėdink, slink (MŽ I 193); Mil
kus jį jungia su pėda ir rašo Pe^óju.

sekmus: septintus.
Žr. Gimęs — prastirpęsy numiręs — užaušęs.

Einu per kiemą, girdžiu per sieną, kas mane pavainoj.
Atrodo, kad tai dainos nuotrupa.
kas: kažkas; o gal čia kas yra klausiamasis įvardis? 
pavainoj: kaltina, peikia, šmeižia, apkalba; bara.
Plg. Einu per kiemą, 

girdžiu per sieną, 
apkalb mudu žmoneles (RzD I 32).

Eit svietu.
Tokia pasaulio tvarka (B).
Eit: eiti — eina. 
svietu (skol): pasauliu.

Eiti kreivu keliu.
Pamesti kelią (nuo kelio nuklysti) (B).

Galėtų jis pautą po angim paimti.
Jis velnią apgavo. Jis labai gudrus, suktas (B>.
pautą: kiaušinį.
Žr. Jis vilko rytas ir iššiktas.
Žr. Kytras vilks arba paukštis.
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Galli lūkais Pri-mimirti [В 223; ... pri-numirti В 832; 
... nu- primirti B 811; ... primirti B 544]. Mann кап 
(mag) von (vor) Lachen bersten.

PR 4a; MŽ I 100; RzŽ(B) 40(B); KrvP II 92 N 8903.

Galwa mano pilna Apmaudu. Galwa apkwarßo. Mein 
Kopf ist voller Grillen [B 603].

AŽ I 200 (iš В).

Gennys marg’s о Swiewt’s [?] margefnis [B 72; ... Swiet’s 
PR 4b]. Es geht nicht toller als in der Welt zu.

PR 4b; MŽ I 78, II 561; RzŽ(B) 96(B); DR 162; DAbc 
48; JcP 1-3 (var); NsŽ 250; SchLL 81; VPŽ 15; MžŽ 67; 
KLVK 111; KrvP II 139 NN 9509-9510, 140 N 9513 (var).

Geram ger’s piktam pikt’s [B 613; ... ger’s, ... В 889]. So 
wie mann machts, so hats mann.

PR 4b; RzŽ(B) 68(G); SchLL 81; KrvP II 159 N 9745.

Gers iß Kėlės Subines fa Tikutejio [Tikucjio?] Snukeliu 
[PR 5а].

[Paaiškinimo nėra.]

Gimmes praftirpes, numirres ujaußes. Fein Langsam 
[В 461]. Körnst nicht heute so komst morgen, fein 
langsahm [PR 5а].

PR 5a; SchLL 81; KrvP II 277 N 11141 (iškreipta).



Gali juokais numirti (primirti).
Galima iš juoko plyšti (patrūkti) (B).
juokais: priežasties įnagininkas — iš juoko, nuo Juoko.

Galva mano pilna apmaudų. Galva apkvaršo.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Genys margs, o sviets margesnis.
Visokiausių dalykų būna pasaulyje (B).
Var. Genys margs, žmogaus gyveninis dar margesnis. Jį 

plačiai komentavo L. Jucevičius, matydamas čia platų api
bendrinimą viso žmogaus gyvenimo nuo pat kūdikystės — 
jo džiaugsmų, sielvartų, sunkaus darbo ir kruvino prakaito 
(JcP 1-3).

Žr. Margi (aukšti) butai, šalti barščiai.

Geram gers, piktam pikts.
Kaip padarai, taip turi (B).

Gers iš kielės subinės su tikučio snukeliu.
tikučio: perkūno oželio (MŽ I 294).
snukeliu: snapeliu.

Gimęs — prastirpęs, numiręs — užaušęs.
Palengvėle (B). Neateisi šiandien, tai ateisi rytoj (PR).
prastirpęs: paaugęs, užaugęs, suaugęs (SchLL 307, KršŽ 

406).
užaušęs: tingus, nerangus, paikas, lėtas (SchLL 331); 

plg. užauŠėlis.
Ir. Eina, eina, pėžok [?] šiandien...
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Girtoj’ augės. Er ist hinterm Offen erzogen. Po Kelmu 
augės idem [В 958].

PR 5b; MŽ I 82; SchLL 108; KrvP II 305 Ы 11476, N 
11477 (var), N 11478 (var), N 11479 (var); N 11480 (var), 
306 N 11486 (var); AŽ I 385.

Girtoj’ Lokius ißmokinn’, o ßmogaus ne ißmokinn*  
[B 183; ... neißmokinn’ B 368; ... Lokius ... n’ißmokinn*  
B 813]. Schlechter /. höltzerner Z. dummer Kopf.

PR 6a; RzŽ(B) 30(D); SchLL 81; MžŽ 71; KrvP II 306 
N 11485.

Girto dówana, paiko djiaugfmas. Was trunckene Leute 
versprechen, darüber erfreuet sich kein Vernünftiger 
[B 422].

PR 6a; MŽ I 80, II 478; DR 162; DAbc 50; SchLL 79; 
VPŽ 16; MžŽ 71, 142; KrvP III 5 N 11676; AŽ II 421.

Gywa praryt’ norėti. Einen lebendig freßen wollen [B 495].

Glupas nuėjo, dūkas parėjo [В 484; ... duka ... В 518] Eine 
Gans flog übers Meer, eine Gans kämm wieder her.

PR 6b; MŽ I 57, 83; RzŽ(B) 5(G); NsŽ 148; SchLL 91; 
KrvP III 59 N 12341; AŽ II 561 (iš В).

Graji Klėtka, negrabus Paukßtis. Ein schönes Hauß, aber 
nicht ein schöner Vogel [B 645].

PR 6b; SchLL 85; MžŽ 114; KrvP III 73 N 12522.

Grajus Paukßtis ne gragey gieft. Ein schöner Vogel aber 
singt nicht schön [PR 7а].

SchLL 92; KrvP III 81 N 12630, N 12631.
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Girioj augęs.
UŽ krosnies užaugintas (B). Paikas (SchLL 108), ne

išauklėtas (AŻ I 385).
Žr. Po kelmu augęs.

Girioj lokius išmokinĮa], o žmogaus neišmokinfa].
Prasta, medinė, kvaila galva (kvailys) (B).

Girto dovana — paiko džiaugsmas.
Girto pažadu protingas nesidžiaugia (B).
Žr. CGL.

Gyvą praryt norėti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Glūpas nuėjo, dūkas (dūką) parėjo.
Žąsis nulėkė už marių, žąsis grįžo atgal (B). Kvai

las nuėjo, paikas grįžo (MŽ I 57).
Glūpas (skol): kvailas.
dūka(s)\ paikas, neišmanėlis, išdūkėlis.

Graži klėtka, negražus paukštis.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
klėtka (skol): narvelis.
Žr. II Gražus abrozas, menks gaspadorius.

Gražus paukštis negražiai giest.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
giest: gieda.
Žr. II Gražus abrozas, menks gaspadorius.
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Greit’s kai Kibirkßtis. Greit’s kai Winny s [PR 7а].
[Paaiškinimo nėra.] 
MŽ I 118; RzŽ(M) 132.

Grauju kai Warna. Ächtze wie eine Krähe [В 55, 378].

Gufeis klejoja, gufeis vėl nuffiblaiwa. Ein mahl phantasirt 
er, das ander Mahl geht im wieder vorüber [B 395]. 

PR 7a; MŽ I 90; NsŽ 263.

I Akkis mielas [В 153; ... mielas. Beffimilėdami Nófi 
nukando В 460]. Gutt in die Augen [В 153]. In die 
Augen Freund hinterm Rücken Feind [B 460].

PR 7b.

I Akkis ßeip о uj Akkiu vel Ujpakaly kittaip. In die Augen 
so u. hinder dem Rücken anders [B 702].

SchLL 73; MžŽ 268.

I Klaną pulęs faufas ne keli! [В 337; ... Klana püles ... 
В 368, 977; ... Kläna ... В 809]. Ungeschlagen кап 
mann nicht davon kommen [B 337, 809]. Wer Koht 
anrühret, der besudelt sich [B 368].

PR 8b; MŽ I 121; RzŽ(M) 135; RzŽ(B) 29(D); NzNMS 
44; DR 161; DAbc 49; NsŽ 215; SchLL 84; VPŽ 17, 39; 
MžŽ 114, 199; KLVK 108; JG 55, 244, 248; LTR 405.

I Ūda Sjelmis. Ein Ertz = Hurer l Ein Ertz = Schelm [B 856].

276



Greits kaip kibirkštis. Greits kaip vinis.
Labai greitas (MŽ I 118).
Žr. VII Eik palengva (pamaži), kad pauts nuo galvos ne

nusiristų (nenupultų).

Griauju kaip varna.
Dejuoju kaip varna (B).
Griauju: krankiu.

Gūsiais klejoja, gūsiais vėl nusiblaivo. 
Tai kliedi, tai vėl praeina (B). 
Gūsiais: tarpais. 
klejoja: kliedi.
nusiblaivo: atgauna sąmonę.

Į akis mielas.
Akyse geras. Akyse draugas, už akių — priešas (B). 
Žr. Besimylėdami nosį nukanda.

Į akis šiaip, o už akių arba užpakaly kitaip.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Į akis mielas.

I klaną puolęs — sausas nekelsi.
Neišvengsi mušimo. Kas purvą paliečia — susitepa 

(B).
nekelsi: nesikelsi, neatsikelsi.
Žr. LpPL (Puolęs i klaną — sausas nekelsi), CGL.

Į odą šelmis.
Ištvirkėlis, paleistuvis, nenaudėlis (B).
Šelmis (skol): nenaudėlis, išdykėlis, sukčius.
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I pacje Daina. Es reimt sich und schickt sich wohl [B 869, 
1011].

MŽ I 42, II 388; NsŽ 130, 279.

Įėjent Akis fwela, ißejent Pakaußis [B 164, 392, 934; lejent 
Akkis ... ißejent ... В 1038; Įeinant Akkis ... ißeinant 
... В 155].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 8a; SchLL 73; MžŽ 161; AŽ I 51, II 774 (iš В).

Ikk’ Cjėfui Pud’s Wandenj neßa [В 84, 824; ... Wandeni 
neßa vel Afdinis taip ilgay Wandenfpi eiti, ikki Affa 
nutruks В 961]. Ein Dieb stilt so lang, biß er an den 
Galgen komt. Das Kruß geht so lang zu Waßer, biß das 
Ohr abbricht, (biß er zerbricht).

PR 8b; SchLL 76; MžŽ 82; KrvP III 174 N 13796, 176 
N 13816 (var), N 13817.

liti grieje ant jio [B 618: Iltis ... В 616; ... grieje ... В 
978]. Er hat eine Picke auff ihn.

PR 8b; MŽ I 86; II 244; NsŽ 25.

Imdam’s Sakalo Akis tur, atdüdam’s Sjun’s [B 153; ... 
Säkalo ... В 730].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 8b; MŽ I 231-232; RzŽ(M) 251; RzŽ(B) 88(H); DR 

161; DAbc 51; NsŽ 452; SchLL 95; VPŽ 18; MžŽ 211; KrvP 
III 203 N 14153, N 14155; AŽ I 53 (iš В), II 623.

Ir augi, ir nebręsti B. [AŽ I 332].
MŽ I 15; RzŽ(M) 22; NsŽ 344.
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I pačią dainą.
Labai tinka, dera (B).

Įejant (įeinant) akys svela, išejant (išeinant) pakaušis. 
svela: svyla; var. kaista.

Ik čėsui puods vandenį neša.
Vagis vagia, kol į kartuves patenka. Ąsotis neša 

vandenį, kol ąsa nutrūksta (B).
Žr. Ąsdinis taip ilgai vandenspi eit [i]} iki ąsą pameta...

Utį griežia ant jo.
Slapta niršta (kerštauja, slepia pagiežą) (B).
Plg. Donelaičio (Raštai. 1950, 35 p.):

Ir, nesvietiškai prasikeikdams, iltinį griežia.
Žr. RŽ.

Imdams sakalo akis tur[i], at[i]duodams — šuns.
Jis yra begėdis; kai ima ką nors, apžiūrinėja kaip sa

kalas, o kai turi atiduoti — yra akiplėša kaip šuo (MŽ I 231 * 
232).

Ir augi, ir nebręsti;
Didelis, bet neprotingas (MŽI 15).
Žr. Augęs ir ūgterijęs ir itmintį peraugęs.
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Ir Sju kele Koja į Swódba [B 513; ... Koją ... B 717; 
... Koją ... B 731].

[Paaiškinimo nėra.]
RzŽ(B) 75(H); SchLL 99; MžŽ 109.

Iß Adatos Wejimma prifkäldo [В 157, 505; ... Adatos 
... prifkaldo В 934; ... prifkalda В 405]. Er macht 
aus einer Mücke einen Elephanten.

MŽ I 1; RzD II 109; DR 162; DAbc 53; DDŽ 167; DPM 
86; NsŽ 2, 476; SchLL 107; VPŽ 19; MžŽ 1, 196; KLVK 
109; JG 111; AŽ I 17 (iš B); LTR 403 (var).

Iß didjio kai’ Kiaule iß Miggio [B 714; ... kaip ... В 742, 
834]. Bin ich oder bin ich nicht. Aßgu ne aßgu.

Iß Gafpados ne wälges, iß Krumu neßikkes, per wiffa 
Pilwa netikkes [B 157, 160, 953; Iß Gafpados ne walges 
... В 189, 282, 304; ... newälges ... ne ßikkes ... В 672, 
1012]. Nüchtern ist böse reisen.

SchLL 80; VPŽ 32 (var).

Iß Plunkfnu gaili numanyt’ kas per Paukßtis.Mann kennt 
einen aus der Gesellschaft [B 567].

Iß Rankos ißleifti. Aus der Hand laßen [B 628].

Iß Sjun’s prapüle [B 158, 622; ... Sjuns ... В 730, 818]. 
Es kräht kein Hahn nach ihm.

MŽ I 281; RzŽ(M) 297; RzŽ(B) 7(.H), 88(H); NsŽ 296, 
523; SchLL 112.
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Ir šuo kelia koją į svodbą.
svodbą (skol): vestuves.

Iš adatos vežimą priskaldo.
Jis iš uodo padaro dramblį (B). Iš menkniekio 

daro dideli dalyką (MŽ I 1); ką labai praplatina (SchLL 107). 
adatos: var. šiaudo.

Iš didžio, kaip kiaulė iš migio.
Ašgu, ne ašgu? (B).
Iš didžio: išdidus, puikus (B 714).
Ašgu (arch): ar aš; ne ašgu — ar ne aš.
Žr. Didžiuojas iš didžio [dydžio?]} ne[i] kiaulė iš migio.

Iš gaspados nevalgęs, iš krūmų nešikęs, — per visą pilvą 
netikęs.

Nevalgiusiam bloga keliauti (B).
gaspados (skol): nakvynės namų, viešbučio.

Iš plunksnų gali numanyt, kas per paukštis.
Iš draugų galima žmogų pažinti (B).
Žr. Ant akių matyt, kas per viens yra.
Žr. Ant plunksnų gali numany t arba matyt) kas per paukštis.

Iš rankos išleisti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Iš šuns prapuolė.
Niekas jo nesiteirauja (pasigedęs neieško, juo ne

sirūpina) (B). Kaip i žemę prasmego (MŽ I 281).

281



Iß tolo ir Mares ißlaka, o priėjės nei Kräßto [В 158, 160; 
... tólo ... В 408, 903; ... ißlakka ... ne ... В 211, 216; 
... ney Kraßto В 730]. Viel Geschrey wenig Wolle. 
Hunde die viel bellen beißen nicht.

RzŽ(B) 29(,В), 88(H); SchLL 110; MžŽ 117.

Ißejo iß Kalbos kaip Ubbags iß maldos. Verstummen in 
der Rede [B 1005].

AŽ II 802 (iš В).

Ißmanau ne lendu po Sulu [В 157, 391; ... Sólu В 186; 
... po Sólu Z. Sulu В 107]. Mann seh mich nicht vor 
so einfältig an.

SchLL 97; MžŽ 93.

Ißmano kai Awis [B 157; Ißmäno ... В 289; ... kai’ ... 
В 519, 1045]. Er hat einen breiten Verstand. Er ist eine 
dumme Ganß.

RzŽ(B) 84(B), 5(G); AŽ I 428 (iš В).

Ißmok’s kat ir Akkis ißßoks [В 153, 157; Ißmoks ... Akis 
if’ßoks В 240; Ißmoks ... ißßok’s В 902; ... if’ßoks. 
Warge budam’s turri werftisf’, kaip gaili. Nemittes 
Wilk’s Pelles käfa. Ujkluwes Kelmą kerta В 86C; ... 
Kits imma ßenta ißlepes, kit’s Bėdoj’ būdams В 951; 
... vel Ka ginnes ir gannyk В 867]. Wenn das Waßcr 
ins Maul geht, da lernt mann schwimmen. Noht 
lehrt behten.

MŽ II 322; RzŽ(B) 52(B); AŽ I 51.

Itikko kai Sjunn’ Botag’s [B 731, 969; ... kai’ S$un’ ... 
vel Tai pritinka kai Kumßc^ia ant Akkies В 153, 155]. 
Es schickt sich wie Faust aufs Ohr l Auge.

RzŽ(B) 89(H); DAA 47; SchLL 98; VPŽ 39; MžŽ 196; 
AŽ I 798.
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Iš tolo ir mares išlaka, э priėjęs nei krašto.
Daug triukšmo, maža naudos. Šunes, kurie daug 

loja, nekanda (B).
Žr. Aukšti butai, Šalti barščiai.

Išėjo iš kalbos kaip ubags iš maldos.
Nutilti kalbant (B).

Išmanau — nelendu po suolu.
Nelaikykit manęs tokiu kvailu (B).

Išmano kaip avis.
Jo platus protas [iron]. Jis yra kvaila žąsis (B).

Išmoks, kad ir akys iššoks.
Kai vanduo veržiasi į burną, tada išmokstama plaukti.

Bėda möko melstis (B).
Žr. II Ką ginęs ir ganyk.
Žr. V Kits ima žentą išlepęs, kits — bėdoj būdams.
2т. I Nemitęs vilks peles kasa.
Žr. VII Užkliuvęs kelmą kerta.
Žr. I Varge būdams, turi verstis kaip gali.

Įtiko kaip šunĮiui] botags.
Tai tinka kaip kumščiu į ausį arba į akį (B).
Žr. Tai pritinka kaip kumŠčia ant akies»
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lau aß tawę parawejau i Wyja, tawe falenkiau į Lanka 
[PR 7b].

[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 148; RzŽ(M) 276; NsŽ 431; SchLL 113; MžŽ 125; 

AŽ I 423.

lau brauki fu Lapais tikt S Jakučius palieki. Du lügest 
gewaltig [PR 7b].

[Atrodo, vėliau įrašyta.]

lis eitu per Ugni i. e. labbay drafus. Er ging wol durchs 
Feuer [В 468].

lis Galgiu ne ißweng’s Z. ißbeg’s. Tikt’ jis Karta ant Galgiu 
ateis. Er komt doch einmal an den Galgen [В 517].

lis manę wėda ant geros gannawós [PR 8а].
[Paaiškinimo nėra.]

lis nei wienos Karcjmos neaplenke. Er fährt (geht) kein 
Bierhaus vorbey [B 259].

lis Wilko rytas ir ijßiktas [В 126; ... iśfiiktas fc ßmogus 
В 228; ... ißßiktas В 1000]. Er ist auf allen Vieren be
schlagen. Er hat den Teuffel 99 mahl betrogen.

PR 8b; DR 163 (var), 165 (var); DAbc 53 (var); SchLL 
112; VPŽ 50 (var); MžŽ 282 (var); JG 149 (var).

lormarko Byla, daug tokiu yra. Es ist der Welt Lauff [B 
739].

RzŽ(B) 10(1).
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Jau aš tave paravėjau J vyžą, tave sulenkiau į lanką.
Jau pakankamai tave pažeminau (MŽ I 148).
paravėjau: pajuokiau, paniekinau, pažeminau; paravė

jau į vyžą — paniekinau kaip vyžą.

Jau brauki su lapais, tik sakučius palieki.
Smarkiai meluoji (PR).
Sakučius: šakutes, šakeles.

Jis eitų per ugnį, t. y. labai drąsus.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Jis galgių neišvengs arba neišbėgs. Tik jis kartą ant galgių 
ateis.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
galgių (skol): kartuvių.

Jis mane veda ant geros ganiavos.

Jis nei vienos karč[ia]mos neaplenkė.
Jis nė pro vieną smuklę nepraeina (nepravažiuoja) 

neužsukęs (B).
karč[ia]mos (skol): smuklės.

Jis vilko rytas ir iššiktas.
Jis visomis keturiomis pakaustytas. Jis 99 kartus 

apgavo velnią (B).
Var. Vilko neštas ir pamestas.
Žr. Galėtų jis pautą po angim paimti.

Jo[r]marko byla, daug tokių yra.
Tokia pasaulio tvarka (B).
Jo[r]marko (skol): prekymečio.
byla: kalba, šneka; reikalas, dalykas, proga; buvimas, 

laikas, metas; aplinkybė, gyvenimas (AŽ I 668).
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Ka jeßköjei ir radai. Was du gesuchest, das hastu auch 
gefunden [B 471].

SchLL 107; MžŽ 116; AŽ I 864.

Ką ger’ atneße. Was hat Er guts gebracht [B 291].

Kadd’ iß tawes penkiolika perfkelcgia, prawersćia [В 507; 
... prawergćia В 952]. Wenn ich von dir 15 machen 
könte, so hätte ich euch alle nöthig.

Kadd’ ji į 3a’<ą idėtu, tikt’ iffikaftus [В 395; ... ßäka ... 
В 1032; ... 3aką idetu ... В 1040]. Er schickt sich in 
alle Sattel.

MŽ I 337; RzŽ(M) 345; SchLL 104; MžŽ 286.

Kadd’ jis ir per Pagalį Malkos pultu, tačiau ne atimtu L 
paimtu Z. pakeltu. Wenn er auch über Stück Holtz 
herüberfallen möchte, so möchte er nicht aufnehmen 
[B 685].

Kadd’ perbalno fu fu Sjakaliu per Nuggara. Wenn ich dir 
werde eins reichen über den Puckel. Wenn ich dir 
werde mit dem Stück Holtz geben über den Puck vel 
Rücken [B 1040].

AŽ I 489.

Kadd’ priger (paffiger) tartumbei Drignü priedes, о kadd’ 
pagirom’s nei ßalta Wandeni nefamaißas (nefadrumfcjia) 
[B 225; ... priger’ (paffiger’) ... Drignu priėdęs ... ne 
fumaißas ... В 355]. Wenn er besoffen ist, so ists, ala 
wenn er Dollkraut gefreßen hat.

MŽ II 133; RzŽ(B) 42(B); SchLL 108; MžŽ 55.
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Ką ieškojai, ir radai.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Ko breda} tą ir išbreda.

Ką ger[o] atnešė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad iš tavęs penkiolika perskelčia[u], praversčiaĮu].
Kad iš tavęs penkiolika galėčiau padaryti, visi jūs. 

man būtumėt reikalingi (B).

Kad jį į Žaką įdėtų, tik išsikastus.
Jis viską sugeba (B).
šaką (skol): maišą.
išsikastus: dviguba sangrąžinė lytis — išsikastų, išlįstų.

Kad jis ir per pagalį malkos pultų, tačiau neatimtų arba 
nepaimtų arba nepakeltų.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad perbalnosiu su šakaliu per nugarą.
Kad duosiu per kuprą. Kad duosiu su šakaliu per 

kuprą arba nugarą (B).
perbalnosiu: užduosiu, mušiu.

Kad prigeria] (pasigerfia]) — tartum[bei] drignių priėdęs, 
o kad pagiriom[i]s — nei šaltą vandenį nesumaišąs [?] 
(nesudrumsčia).

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
nesumaišąs: SchLL. 108 nesumaiszo.
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Kadd’ Sapne raffu düfu. Wenn ich im Traume finden 
werde, so werde , ich geben, vel ad Calendas graecas 
[B 471].

SchLL 95; MžŽ 212.

Kad’ nor’s ta ßagre hiß. Der Krug geht so lang zu Waßer 
biß er bricht [B 288].

RzŽ(B) 83(B).

Kadda pralóbfim ir wis giedofim, kada pawargfim ir wis 
bewerkfim [В 119; ... giedófim’, kadda ... be werkfim’ 
В 1010].

[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 93; MžŽ 177.

Kaddai Sju Gedos turrėjes [B 566; Kadda ... Gėdos ... 
B 730]. Unverschämter Geselle [В 566]. Ein unver
schämter Hund [B 730].

SchLL 99; MžŽ 66.

Kai’ į Medu imußi ßoka [B 620; Kai į Medu ... В 725]. 
Er ist eine Haderkatze.

Kaip antay Lapai krinta nu Medjiu, taip werkia [В 192, 
266; ... antai ... nu ... vėl Werkia kai’ fu Rykßtemis 
plakt’s B 1029]. Er weint als wäre er mit Ruthen gestri
chen.

RzŽ(B) 69(B); SchLL 110; MžŽ 103; AŽ I 127.

Kaip jufu laucjei trauk [В 216, 534; ... traukia В 956]. 
Nach eurem Belieben vel Gefallen [B 216]. Wie es 
euch gefält, meinethalben [B 956].

RzŽ(B) 33(B).

Kaip moki taip ßoki. Du redest wie dir der Schnabel ge
wachsen ist [B 575].

DAA 41; SchLL 89; VPŽ 21; MžŽ 141.
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Kad sapne rasiu, duosiu.
Niekuomet neduosiu (B). [Kita paaiškinimo dalis — 

lietuviško teksto vertimas].
Žr. Duosiu tau, kad miege arba sapnyj rasiu.

Kad[a] nors ta žagrė luš.
Ąsotis vandenį neša, kol sudūžta (B).
Žr. Ąsdinis taip ilgai vandenspi eit [i], iki ąsą pameta.

Kada pralobsim — ir vis giedosim, kada pavargsim — ir 
vis beverksim.

Kadai šuo gėdos turėjęs!
Begėdis. Begėdis šuo (B).
Kadai: kada, kuomet (apie praeitį kalbant); Kadai.,, 

turėjęs — kada buvo turėjęs.

Kai į medų įmuši — šoka.
Jis yra peštukas (ieško priekabių) (B).

Kaip antai lapai krinta nuo medžių, taip verkia arba Verkia 
kaip su rykštėmis plaktas.

Verkia kaip rykštėmis plaktas (B).
antai: ana, štai.

Kaip jūsų jaučiai trauk[ia].
Pagal norą; kaip jums patinka; dėl manęs (B).

Kaip moki, taip šoki.
Kalbi kaip moki (B).
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Kaip Ugny’ prapüle I fadege. Kaip’ Wandeny’ nufkendo. 
Nejinnom’ kur padingo. Mann weiß nicht, wo er ge
stoben od. geflogen ist [B 572].

AŽ II 386 (iš В).

Kai Warno Plunkfna melinai famußtas. Braun und blau 
schlagen [В 286].

MŽ I 175; NsŽ 54, 412.

Kalbėk sū burna. Br. [SchLL 107].
MŽ I 36; NsŽ 338; AŽ I 975 (iš B).

Kartais ir Karwe Kifikį paweje [B 425, 426; ... Kißki ... 
B 618, 826]. Es erläuft (erjagt) zuweilen auch eine Kuh 
einen Haasen.

RzŽ(B) 18(H); SchLL 84; JG 64, 146.

Kas durnam po Rajumo [В 375].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 221; RzŽ(M) 244; NsŽ 431; SchLL 95.

Kas klaufa ne rod’s duft’. Wer fragt, der gibt nicht gern 
[B 492].

Kas Miltus wartüj’, miltot’s gal būti [В 904; ... wartoj’ 
... vel Malėjos miltinos Rankos В 291; ... vel Werßis 
Lankoj’, Parßas Arüde, kaddai ne nutukke В 971, 1021]. 
Ambt bringt Kappen. Wer im Rohr sitzt kan Pfeiffen 
schneiden.

MŽ I 158; RzŽ(M) 170; RzD II 109; SchLL 89; KLVK 
110.
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Kaip ugny prapuolė arba sudegė. Kaip vandeny nuskendo. 
Nežinom, kur padingo. Nežinia kur nulėkė (B). 
padingo: dingo, prapuolė, pasidėjo.

Kaip varno plunksna mėlynai sumuštas.
Visas mėlynas (B).

Kalbėk su burna.
Kalbėk garsiai, aiškiai (MŽ I 36). Jei kalbi, kalbėk (AŽ 

I 975).

Kartais ir karvė kiškį paveja.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kas durnam po razumo.
Ką darys kvailys su išmintimi? (MŽ I 221).
durnam (skol): kvailam.
po razumo (skol): MŽ I 221, NsŽ 431 po rozumu i razu- 

mas — protas, išmintis, gudrumas.

Kas klausia, nerods duost.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
nerods (skol): nenoriai.
duost*  duoda.

Kas miltus vartoj [a], miltuots gal būti.
Tarnyba duoda kepurę. Nendryne sėdint gera švil

pynes piauti (B).
Žr. Malėjos miltinos rankos.
Žr. II Veršis lankoj, paršas aruode — kadai nenutukę)
Žr. CGL.
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Kas tav neprirup, cze nesikiszkis. Br. [SchLL 91].
MžŽ 113.

Kafni iß Burnos traukti. Den Bißen aus dem Maul nehmen 
[B 264].

Kate gloftoma Kupra kele [B 296, 718, 772, 988; ... glóftama 
В 239]. Je mehr ein stoltzer gebehten wird, je mehr er 
sich brüstet. Das Lob ist des Narren.

MŽ I 111, II 293; RzŽ(B) 51(B), 75(H); RzŽ(M) 128; 
NsŽ 264; DAA 48 (var); DDŽ 165 (var); SchLL 84; VPŽ 
24 (var); MžŽ 108 (var); KLVK 109; JG 135.

Keikdams ißkeike, meljdams ißmeldje [B 158; Keikdam’s 
... В 246; ... meljdams ... В 288, 486]. Er muß sich 
beugen oder brechen.

MŽ I 113, 162, II 190; RzŽ(B) 83(B); NsŽ 199, 379.

Keturios akys daugiaus mato nei viena B. [AŽ II 223].

Kiaule daug jinna kur Debbefis eit vel Kiaule kadda Deb- 
befį macjiufi [B 278; ... jinna ... Debefi ... B 826]. 
Es sind ihm lauter böhmische Wälder. Er sieht an, wie 
die Kuh das neue Thor an

RzŽ(B) 76; SchLL 85; MžŽ 289; LTR 404 (var).

Kiaule kadda Debefi macjiufi. Er sieht wie die Kuh das 
neue Thor an [B 826].

SchLL 85; MžŽ 30, 48.
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Kas tau neprirūp[i], čia nesikiškis.
neprirūp[i]: nepriklauso, nepridera. 
čia: ten.
nesikiškis: dviguba sangrąžinė lytis — nesikišk.

Kąsnį iš burnos traukti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Katė glostoma kuprą kelia.
Kuo daugiau išpuikėlį prašysi, tuo labiau jis kelsis 

į puikybę. Kvailiui patinka būti giriamam (B).

Keikdams iškeikia, melsdams išmeldžia.
Jis turi linkti arba lūžti (B). Jis tai iŠ manęs pusiau 

geruoju, pusiau piktuoju išplėšė (MŽ I 162, NsŽ 379).

Keturios akys daugiaufs] mato nei viena.

Kiaulė daug žino, kur debesis eit arba Kiaulė kada debesį 
mačiusi?

Tai jam visai nežinomas dalykas. Žiūri kaip karvė į 
naujus vartus (B).

eit: eina.
Žr. Kiaulė kada debesį mačiusi?

Kiaulė kada debesį mačiusi?
Žiūri kaip karvė į naujus vartus (B). Sakoma apie 

nesigėdintį žmogų (SchLL 85).
Žr. Kiaulė daug žino, kur debesis eit.
Žr. CGL (Kada kiaulė matė debesis).
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Kiet’s Ojys müßt’ [В 276, 850; Kiet’s, drut’s, Oj'ys milßt 
В 417]. Er ist ein harter Bock. Er ist ein kariger Filtz. 
Er last sich nicht erbitten.

RzŽ(B) 75(B).

Kißafi kaip Yla į Šaką. Mäusedreck mischt sich unter die 
Pfeffer [B 1032].

MŽ I 120, 335; RzŽ(M) 135, 343; NsŽ 24, 201; SchLL 
109.

Kitti Medjei, kitti Kirtėjei. Ander Land andere Sitten 
[B 84].

DAA 42; SchLL 88; VPŽ 25; MžŽ 113.

Kytras Galwą ißneßa [B 534, 803, 811; Kytras Galwą ...
В 413; ... ißneßa В 877]. Ein kluger entgeht der Gefahr.

MŽ I 139, II 156, 302; RzŻ(M) 148; RzŽfB) 15(G);
NsŽ 420.

Kytras Wilk’s oder Paukßtis. Listiger Wolf l. Vogel. Vel 
er ist auf allen 4 Beschlagen [B 243].

SchLL 113.

Ko breda ta ir ißbredda. Was du gesuchest, das hastu 
auch gefunden [B 471].

MŽ I 32; RzŽ(M) 317; NsŽ 345; SchLL 107; MžŽ 116;
KLVK 108; AŽ I 864.

294



Kiets ožys milžt.
Jis yra kietas ožys. Jis yra užkietėjęs šykštuolis. Iš 

jo nieko neišmaldausi (B).
Žr. Drūts ožys milžti.

Kišasi kaip yla į Žaką.
Pelės išmatos (spirai) maišosi tarp pipirų (B). Visur 

kišasi, kur nereikia (MŽ I 335).
Žaką (skol): maišą.
Žr. Maišosi kaip šūds po eketę.

Kiti medžiai — kiti kirtėjai.
Kitas kraštas — kiti papročiai (B).

Kytras galvą išneša.
Gudrus žmogus pavojaus išvengia (B).
Kytras (skol): gudrus, buklus, suktas.

Kytras vilks arba paukštis.
Jis visomis keturiomis pakaustytas (B). [Kita paaiš

kinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. Galėtų jis pautą po angim paimti.

Ko breda, tą ir išbreda.
Ko ieškojai, tai ir radai (B). 
breda ... išbreda: brenda ... išbrenda. 
Žr. Ką ieškojai, ir radai, 
Žr. CGL (Ko bredi) to užbredi).
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Ko Sjille пег to präßa [В 264, 653].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 98: MžŽ 190.

Kol gyws aß tai ne lųmirfiu. Kol gyw’s aß tai minnėfu. 
Ich werde dran mein Lebtag gedencken [B 532].

Kol gyw’s minnes mannę. Er wird an mich dencken, so 
lang er lebt [B 344].

Kokfai Paukßtis, kurfai fawo Plunkfnu ne pakel’. Was 
ist das vor ein Vogel, der seine Feder nicht tragen kan 
[B 455].

SchLL 92.

Kojnas Kalwis Kirwju darrytu girres’ [B 180; Konnas 
Kälwis ... В 744; ... darrytu girres vel Kójnas Ubag’s 
girre fawo Kuiki vel Krukį В 878]. Ein jeder lobt das 
seinige. Ein jeder Bettler lobt seine Keul /. Kricke.

RzŽ(B) 11(1); SchLL 83.

Kójnas Kröminink’s girre fawo Kromą (Tawórą). Ein 
jeder Krämer lobt seine Waar [B 818].

Kójnas Ubbag’s girre fawo Kuikj [B 744. 824; ... Ubag’s 
... Kuiki vėl Krukį В 878; Kójnas ... fawą Kuikį. 
Kojnas Kalwis Kirwiu darrytu girrėf’ В 245]. Ein jeder 
Bettler lobt seine Krücke (Keul). Ein jeder lobt das 
seinige.

RzŻ(B) 55(B), 12(1); SchLL 100; MžŽ 120.
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Ko šile nėr, to prašo.

Kol gyvs, aš tai neužmiršiu. Kol gyvs, aš tai minėsiu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kol gyvs, minės mane.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Koksai paukštis, kursai savo plunksnų nepakelia]!
Kas tai per paukštis, kuris savo plunksnų negali 

panešti! (B).

Kožnas kalvis kirviu darytu girias.
Kiekvienas sava giria. Kiekvienas elgeta giria savo 

lazdą arba ramentą (B).
Kožnas (skol): kiekvienas.
Žr. Kožnas ubags giria savo (savą) kuikį..,

Kožnas kromininks giria savo kromą (tavorą).
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
kromininks (hibr): prekijas, pirklys, smulkmenų prekiau

tojas.
kromą (skol): prekes.
tavorą (skol): prekes.

Kožnas ubags giria savo (savą) kuikį arba krukį.
Kiekvienas elgeta giria savo lazdą arba ramentą.

Kiekvienas sava giria (B).
kuikį: lazdą, ramtį, ramstį.
krukį (skol): kuikį, ramtį (B 824), ramentą.
Žr. Kožnas kalvis kirviu darytu girias.
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Kožnas žmogus tur savo broką B. [AŽ I 872].
MŽ I 33; RzŽ(M) 35; NsŽ 346; KLVK 107.

Kur buwes, cje buwes, ßmukßt*  pri l pas l ant kakalio [B 
578; ... prie Kakalio B 958]. Wo gewesen, da gewesen 
an den Offen.

Kür eini, czė nusidauži, ką imi, cze nusigremźi. Br. [SchLL 
80].

MžŽ 47, 153.

Kur ne ketifi dwi, tris Naktis, o kur ketifi nei Naktis [B 70, 
933]. Unverhoft komt oft.

MŽ I 118; RzŽ(M) 131; SchLL 90.

Kürs änt kito bür’, tas pats tūr. Br. [SchLL 76]. 
MžŽ 39; AŽ I 982.

Laikyk l. waldyk Burną l. Snukkį. Halts Maul. Tylek, Tycj, 
Cit [В 626].

AŽ I 975.

Laimus mano žabangai. Mir geht glücklich von statten 
[В 592].

MŽ I 141, II 238; RzŽ(M) 149; NsŽ 351.

Lakßte kepta ne ißpellenota [B 267].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 141; RzŽ(M) 150; RzŽ(B) 69(B).

Laßinu ne eifi fu $aku [B 1032].
[Paaiškinimo nėra.l
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Kožnas žmogus tur[]i savo broką. 
broką (skol): trūkumą, ydą.

Kur buvęs, čia buvęs — šmukšt prie (arba pas, arba ant) 
kakalio.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Čia: ten.

Kur eini, čia nusidauži, ką imi, čia nusigremži.

Kur neketinsi — dvi trys naktys, o kur ketinsi — nei naktis.
Dažnai ne taip būna, kaip tikies (B). Kur neke

tini būti, pasilieki dvi tris naktis, o kur nori—nei nakties 
(MŽ I 118).

naktys ... naktis: naktis ... nakties (MŽ I 118).

Kurs ant kito bur[ia], tas pats tur[i].
Dažnai kurs kitą kaltina, pats yra kaltas (AŽ I 982). 
bur[ia]: spėja.
Žr. OG.

Laikyk arba valdyk burną arba snukį.
Tylėk, tič, cit! (B).

Laimūs mano žabangai.
Man gerai sekasi (B).

Lakšte kepta, neišpelenuota.

Lašinių neisi su Žaku.
Žaku (skol): maišu.
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Laukia nei Gerwe Gėdros [B 614; ... nei Gerwe (Gerße) 
Giedros B 820]. Er wartet auff guttes Wetter.

MŽ I 80; NzNMS 44; DAA 49; SchLL 108; MžŽ 68; 
KLVK 107; JG 60; LTR 404.

Liepto Gala prilippo [B 221, 409, 956; ... Galą ... В 83]. 
Die Ochsen stehen am Berge.

MŽ I 152, II 362; RzŽ(M) 155; RzŽ(B) 38(B); DR 161; 
DAbc 54; NsŽ 358, 370; SchLL 87; VPŽ 26 (var); MžŽ 195 
(var); J G 66 (var).

Lopeta užmokėti. Mit Grabschauffel bezahlen, vid auff den 
Nimmerstag bezahlen Z. ad Calendas graecas [B 599]. 

D Abc 52; SchLL 110; MžŽ 131.

Maißofi kai’ Sjud’s po Ekete [B 908; Maißüfi ... Ekkete 
B 971; ... Sjuds po Ekkete. vel Kißafi kai’ Yla į $aka 
B 903]. Er mengt sich wie Mäusedreck unter die Pfeffer.

RzŽ(B) 24(D); SchLL 111; AŽ II 809 (iš В).

Malėjos miltinos Rankos [B 316; Malėjos ... B 628, 894; 
Malėjos ... vel Kas miltus vartoj, miltot’s gal būti 
B 78, 770]. Wer im Rohr sitzt hat gut Pfeiffen schnei
den. Wer das Creutz hat der segnet sich. Ambt bringt 
Kappen.

MŽ I 158, II 292, 338; RzŽ(B) 12(H); NsŽ 380; SchLL 
94; MžŽ 133; KLVK 110.

Man cjebuttis taw diguluttis [B 496; ... giguluttis В 863]. 
Meine Freud ist dein Leyd.

MŽ I 17, II 123; DR 162; DAbc 53; NsŽ 162; VPŽ 29; 
AŽ II 38 (iš В), 361.
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Laukia nei geivė (geršė) giedros.
Jis laukia gero oro (B). Jis laukia kaip gervė gero 

oro, yra tinginys (MŽ I 80).
geršė: gervė (B 820).

Liepto galą prilipo.
Nežino ką bedaryti (nebemato išeities) (B).
Žr. Prilipo liepto galą,
Žr. VII Prilipsi kartunta prie liepto galo.
Žr. RB (Liepto galą priėjo).

Lopeta užmokėti.
Po mirties kastuvu užmokėti. Žiūrėk niekuomet 

neužmokėti arba ad Calendas graecas (B).
Lopeta: kastuvu.
Žr. II „Kada užmokės?“

Maišosi kaip šūds po eketę.
Maišosi kaip pelės išmatos (spirai) tarp pipirų (B).
Žr. Kišasi kaip yla į Žaką.

Malėjos miltinos rankos.
Nendryne sėdint gera švilpynes piauti. Kas turi 

kryžių, žegnojasi. Tarnyba duoda kepurę (Ujmowa Galwós 
В 770) (В).

Žr. Kas miltus vartoj [ a J, miltuots gal būti.

Man čebutis, tau dygulutis.
Mano džiaugsmas yra tavo skausmas (B). Man gerai, 

tau prastai (AŽ I 38).
čebutis... dygulutis: neaiški reikšmė (žr. NsŽ 162, KršŽ 

68, AŽ II 38); dygulutis (AŽ dyglutis} — gal mažybinė žo
džio dygulys (dyglys, akstinas, dieglys) lytis?

Žr. RŽ.
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Manes dėl’ nebus margos Karčemos [B 259; ... ne bus ... 
B 906; ... Karčemos B 824]. Von mir wird der Krüger 
nicht reich werden.

SchLL 109; MžŽ 48.

Margi (aukßti) Burtai, ßalti Barßcjei. Es ist nicht alles 
Gold was da gläntzet. Viel Geschrey wenig Wolle. 
Gennys marg’s, о Swiet’s margefnis. Es geht bunt zu. 
Es geht nicht toller als in der Welt [B 302].

RzŽ(B) 96(B); AŽ I 396 (iš В), 991 (iš В).

Melagis teifog’ eit’, Teifybe ujkloneis. Ein Lügner gilt 
bey manchem mehr, als der die Wahrheit redet [B 886]. 

MŽ I 123, 162, II 331; RzŽ(M) 319; DR 161; DAbc 54; 
NsŽ 392; SchLL 88; MžŽ 136; AŽ II 770.

Meluoti nemoku, tiesos—nė pradėti B. [AŽ II 309].
MŽ I 162, 292; RzŽ(M) 305; DR 160; DAbc 54; NsŽ 93;

VPŽ 33; MzŽ 255.

Meßka Girtoj’,o Skūrariejia [B 184, 648; Meßka ... B 497].
Sich über ein Ding freuen, so man nicht hat.

MŽ I 166; RzŽ(B) 30(H); DR 161; DAbc 50; SchLL 89;
VPŽ 29; MžŽ 137, 206; KLVK 108.

Meßka fu Lokiu abbudu tokiu [В 566, 587; Meßka fu Lokiu 
... В 184]. Gleich u. gleich gesellet sich gern.

RzŽ(B) 37(G); NsŽ 372; SchLL 89; MžŽ 137; AŽ I 13;. 
LTR 410.
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Manęs dėl nebus margos karč[ia]mos.
Smuklininkas iš manęs nepraturtės (B). 
karč[ia]mos (skol): smuklės.

Margi (aukšti) butai, šalti barščiai.
Ne visa auksas, kas auksu žiba. Daug triukšmo, maža 

naudos (B).
butai: namai, trobesiai.
Žr. Aukšti butai, šalti barščiai.
Žr. Genys margs, o sviets margesnis.
Žr. KraŽ (Margi dvarai, šalti barščiai).

Melagis tiesiog eit [i], teisybė užkluoniais.
Kai kurių melagis labiau vertinamas kaip tas, kuris 

tiesą sako (B). Melagis yra begėdis, teisybė — kukli (MŽ I 
162).

eit [i]: eina.
Žr. Teisybė užkluoniais.

Meluoti nemoku, tiesos—nė pradėti.

Meška girioj, o skūrą rėžia.
Džiaugtis dalyku, kurio neturi (B).
skūrą (skol): kailį, odą.
Žr. CGL (Meška dabar girioj...)

Meška su lokiu — abudu tokiu.
Toks tokį pažįsta (toks su tokiu mielai susideda) (B).
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Miflis ne Kaßele [В 368, 965; Myflis ... В 531; Miflys ...
В 877]. Es gehört mehr zum Tantz als ein paar Schuh. 

SchLL 89; MžŽ 140.

Mußk balta Gaidį, kadd’ tawe ne nuftrope, butumbei 
gawes pirti. Ist ein Sprichwort der Jenigen, die einem 
wütenden oder Zornigen entlauffen sind vel Du hast 
dem Todt ein paar Schuh gekauft [B 622].

RzŽ(B) 7(H); SchLL 80.

Ne majiu, grajiu. Zu was gehöret was [B 542].

Ne prafti Pelenofa gul [B 123].
. [Paaiškinimo nėra.]

Nė teip gaila, nekai neturi. Br. [SchLL 91].
MžŽ 62.

Ne tawe fpendjiau, tawe fugawau. Unverhoft kommt 
oft [В 449, 450].

SchLL 96; MžŽ 225.

Ne wakar Pirßtu jebota, bey Grucje penneta. Ich bin nicht 
von gestern [B 472].

NsŽ 46.
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Mislys ne kašelė.
Ne vien poros batų šokiui reikia (B).
Mislys (skol): mintys; B..aiškinimu, tai — didžiavimasis, 

įsivaizdavimas, svajonė (priežodis pridėtas prie Dünckel vid. 
Einbildung. Miflis B 368).

kašelė (skol): pintinė su dangteliu (paprastai naudojama 
maistui susidėti kelionėje ar einant į darbą NsŽ 185).

Mušk baltą gaidį, kad tave nenustropė: būtum[b]ei gavęs 
pirtį.

Šis priežodis sakomas tų, kurie yra pasprukę iš pa
siutėlio ar padūkėlio rankų, arba Tu pirkai giltinei porą 
batų [kad nueitų, atsitrauktų] (B).

nenustropė: SchLL 80 aiškinimu, dažniau vartojama 
użstrópe — nučiupo, užklupo.

Ne mažių [?], gražiu.
Šiam tam šio to reikia (B).
Neaiškus posakis.
mažių: mažu?

Ne prasti pelenuose gul[i].

Ne taip gaila, nekaip neturi.
nekaip: kaip.

Ne tave spendžiau, tave sugavau.
Dažnai ne taip būna, kaip tikies (B).

Ne vakar pirštu žebota bei gruče penėta.
Ne toks jau aš kvailas (B).
žebota: žabota.
gruče (skol): gručė — miežinių (grūstų) kruopų sriuba, 

krušticnė; košė.
Žr. Ne vakarykščia varna.
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Ne wakarykßcjia Warna [В 818; ... wakarikßcjia Warna 
В 992; ... Warna vel Ne wakar Pirßtu jebota bey 
Grucje pennėta В 368, 571]. Er ist nicht von gestern. 
Er ist nicht dumm oder einfältig.

MŽ I 313; RzŽ(M) 327; RzŽ(B) 30(D); DR 159; DAbc 
54, 55 (var); NsŽ 46; SchLL 112; VPŽ 34; MžŽ 76, 273.

Ne wienos Motinos Waikai [B 734, 869, 928; ... Motinos 
... В 811, 812]. Mann кап nicht alle Leute unter einen 
Hutt bringen l. Viel Köpf viel Sinn.

Ne vis peslef gütais, ir po veną. Br. [SchLL 93].

Ne wiffi tie yra Kukorei, kurrie ilgais Peileis elgefi [B 63; 
... Kukkorei ... vel Sjwenti Rykai, ne ßwenti Daiktai 
В 807]. Es sind nicht alle Köche, die lange Meßer 
tragen.

SchLL 86; MžŽ 120; AŽ II 814 (iš В).

Ne wiffi tie yra Meddijei, kurrie kumpofes Trubas neßof 
[B 63, 737; ... yra ... B 726]. Es sind nicht alle Jäger, 
die krumme Hörner tragen.

MŽ I 161; RzŽ(B) 84(H); DR 161; DAbc 50; NsŽ 390; 
SchLL 88; VPŽ 34; MžŽ 135.

Ne wiffi wienos Momös Waikai [B 63; ... wienos Momos 
... В 734, 811]. Es sind nicht alle einer Mutter Kinder. 
Es ist schwer alle Köpfe unter einen Hutt zu bringen.

SchLL 90.
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Ne vakarykščia Varna. ^M,kvaiUs.
Ne toks jau jis kvailasY(B). Jis sens kytruolis (SchLL 

112).
Žr. Ne vakar pirštu žebota bei gruče penėta.

Ne vienos motinos vaikai.
Negalima visų nuomones suderinti. Daug galvų — 

daug nuomonių (B).
Žr. Ne visi vienos momos vaikai.
Žr. CGL.

Ne vis pesliai guotais — ir po vieną.
guotais: būreliais, grupėmis.

Ne visi tie yra kukoriai, kurie ilgais peiliais elgiasi.
Ne visi yra virėjai, kurie ilgus peilius nešiojasi (B).
kukoriai (skol): virėjai.
elgiasi: vartoja, naudoja.
Žr. II Šventi rykai, nešventi daiktai.
Žr. Ne visi tie yra medėjai) kurie kumpąsias triūbas ne

štoj [a].

Ne visi tie yra medėjai, kurie kumpąsias triūbas nešioj[a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
medėjai: medžiotojai; B. rašo medijai.
kumpąsias: riestas, lenktas; B. rašo tarmiškai kumposios, 
triūbas (skol): ragus, dūdas.
Žr. Ne visi tie yra kukoriai) kurie ilgais peiliais elgiasi.

Ne visi vienos momos vaikai.
Sunku visų nuomones suderinti (B). [Kita paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. Ne vienos motinos vaikai.
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Ne buk taip plattus. Lebe nicht so breit L reif [В 288, 
854].

MŽ I 202; RzŽ(M) 220; NsŽ 304.

Negali ney wienam Snukki ujkimßti. Mann кап Hunden 
das Bellen nicht verbieten [B 216].

RzŽ(B) 33(B); SchLL 96; MžŽ 224.

Ne gaili gmonem’s Burna ugkimßt’. Mann kan den Hun
den das Bellen nicht verbiehten und den Leuten das 
Maul nicht zu stopfen [B 731].

RzŽ(B) 89(H); SchLL 104. i

Ne ger kadd’ Kiaule ijungfta į gimus [В 418; Ne ger’ kadd’ 
... įjunkfta į Šimus B 580]. Mann muß keine Läuse 
in den Peltz setzen, sie kommen auch selbst.

MŽ I 345, II 234; RzŽ(M) 351; NsŽ 43, 549; SchLL 85; 
MžŽ 82; KLVK 109.

Nei Galwos teko kalbėdami [В 811, 902; ... ne teko ...
В 1006]. Das Maul thut weh vom Reden.

MŽ I 103, II 386; RzŽ(M) 122.

Nei Marßkinofa nerimsta [В 95; Ne Marßkinüf’ ... В 95; 
... marßkinüfa ... В 662]. Er weiß nicht wo er vor 
Angst bleiben soll.

MŽ I 159; RzŽ(B) 38(H); SchLL 110; MžŽ 207.

Nei Pelėda nejinnos kur dings. Es verschwand wie ein 
Wickel Heede [B 439, 651].

Ne Warle Ratu prifpaufta pypje [B 503].
[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 112; MžŽ 183.
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Nebūk taip platus.
Negyvenk taip plačiai (nesididžiuok, nesipūsk) (B). 

Negyvenk taip išlaidžiai (MŽ I 202).

Negali nei vienam snukį užkimšti.
Šuniui neuždrausi loti (B).
Žr. Negali žmonėms burną užkimšt.

Negali žmonėms burną užkimšt.
Šuniui neuždrausi loti, o žmonėms burnos neuž

čiaupsi (B).
Žr. Negali nei vienam snukį užkimšti.

Neger[a], kad kiaulė įjunksta į žirnius.
Nereikia utėlių įleisti į kailinius: jos ir pačios ateina

(B). Negerai, kai blogi įpročiai įsigali (MŽ I 345).
Žr. Nevesk ožį į daržą, kops ir patsai.
Žr. N er eik ubagui kelią rodyt, vilkui taipogi.

Nei galvos teko kalbėdami.
Liežuvį skauda nuo kalbėjimo (B). Jie kalbos galo 

nerado, labai ilgai šnekėjo (MŽ I 103).
teko: neteko.

Nei marškiniuose nerimsta.
Iš baimės nežino kur dėtis (B).

Nei pelėda nežinos, kur dings.
Dingo kaip pakulų kuodelis (B).

Ne[i] varlė ratu prispausta pypia.
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Ne Webrus pabejdėjes pabėg (B 258].
[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 112; AŽ I 648 (iš B).

Ne ißkente ne Miks pri Laßinu. Er кап das Prahlen nicht 
laßen [B 984].

SchLL 110; MžŽ 92.

Ne ißmanai Pautu jaift’, jaifi Sjüdu [B 359; Neißmanai 
... jaift’, gaifi Sjudu В 442]. Du wilst ein Ey nicht 
haben, wirst Dreck kriegen [B 359]. Wilst nicht mit dem 
Apffel spielen, wirst mit Dreck spielen [B 442].

RzŽ(B) 24(D); SchLL 92.

Ne nuffitikkėk (wieryk) Wilku raißu, pats Kojas ne pakules. 
Mann muß keinem heuchlerischen Feinde trauen, ehe 
mann im Ernst erfahren [B 460].

MŽ I 329 (var); RzŽ(M) 337 (var); DAbc 49 (var); NsŽ 
79 (var), 323 (var); SchLL 103; VPŽ 50 (var); MžŽ 154; 
LTR 408.

Ne pawyd’ 3ódjio [В 219; ... 3ódjio В 558]. Einer der mit 
sich reden last. 30dlingas, ga. įkalbus, bi.

MŽ I 346, II 82; NsŽ 77, 537.

Nereik Ubbagui Kele ródyt’ Wilkui teipogi [B 245; Ne 
reik Ubbagui Kelia ródy? (Wilkui taipogi) В 295; 
... rodit ... Item Ne ger kadd Kiaule ijunkfta į 3irnus 
В 217]. Mann darf in den Brunnen nicht Waßer tragen 
oder den Katzen die Mäuse.

RzŽ(B) 55(B), 91(B); SchLL 100; MžŽ 109, 147; JG 111.

Neßojof’ ne Kiaule fu Ragaißu [B 478; Neßojof’ ... В 687].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 109; MžŽ 147.
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Ne[i] vebrus pabezdėjęs pabėgfa]. 
vebrus: bebras.

Neiškentė ne[i] Miks prie lašinių.
Jis neiškenčia nesigyręs (nesididžiavęs) (B).

Neišmanai pautu žaist, žaisi šūdu.
Nenori kiaušinio — gausi mėšlą. Nenori obuoliu 

žaisti — žaisi mėšlu (B).

Nenusitikėk (nevieryk) vilku raišu, pats kojas nepakūlęs.
Nepasitikėk jokiu veidmainingu priešu, kol rimtai 

neįsitikinsi (B).
Nenusitikėk: nepasitikėk, nepasikliauk.
(nevieryk) (skol): netikėk.
nepakūlęs: nepadaužęs, nepamušęs.

NepavydĮi] žodžio.
Mielai kalba. Žod[l]ingas, įkalbus (B).
Žod[l]ingas, įkalbus: iškalbus, iškalbingas.

Nereik ubagui kelią rodyt, vilkui taipogi.
Nereikia nešti vandens į šulinį arba katėms pelių (B).
Žr. Neger [a] y kad kiaulė įjunksta į žirnius.

Nešiojos ne[i] kiaulė su ragaišiu.
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Ne tiks tos Keines. Das wird nicht angehen [В 92, 727]. 
RzŽ(B) 85(H).

Newefk Ojį į Darją kops ir patfai vėl Ne ger kadd’ Kiaule 
ijungfta į 3irnus [B 850; ... Darją ... B 969]. Mann 
darf keine Läuse in den Peltz setzen.

MŽ I 186; RzŽ(M) 192; NsŽ 31; MžŽ 156; KLVK 109; 
AŽ II 205 (iš В).

Nejinnä kur likty’ kur deti[s]. Er weiß nicht wo aus, 
wo ein [B 157].

Norint netikęs, bengi didelis. Br. [SchLL 110].
MžŽ 148; AŽ I 615.

Norint pro Saule eikit. Geht wohin ihr wolt, auch biß ans 
Ende der Welt [B 409].

MŽ I 234; NsŽ 456.

Norint fedecjiau ikk’ loninnu, wirritu Puda ikk’ Petrinnu, 
tikt turru eit’ newalges [B 757].

[Paaiškinimo nėra.]
RzŽ(B) 12(1); SchLL 109; MžŽ 82.

Norint Sjunn’ per Akkis fmóg, nieko n’atbos [В 40; ... 
S jun’ ... fmók ... В 153; ... Akis fmok ... B 41, 908]. 
Er ist ein unverschämter Mensch. Er läst sich nicht 
abweisen.

SchLL 98; MžŽ 224.

Nutukkes kai’ Bulius. Hat sich wie ein Boll ausgefreßen 
[B 162].
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Netiks tos kelnės.
Nieko iš to neišeis (B).

Nevesk ožį į daržą, kops ir patsai.
Nereikia utėlių įleisti į kailinius (B). Nedaryk pats- 

sau nemalonumų (MŽ I 186).
Žr. Neger[a]3 kad kiaulė įjunksta į žirnius.

Nežino kur likti, kur dėtis.
Neranda išeities (B).

Norint netikęs, bengi didelis.
Norint: nors. 
bengi: bent.

Norint pro saulę eikit.
• Eikit kur norit, kad ir į pasaulio kraštą (B).

Norint: nors.

Norint sėdėčiau ik[i] joninių^ virintų puodą ik[i] petrinių,. 
tik turiu eit nevalgęs.

Norint: nors. 
tik: tačiau.

Norint šun[iui] per akis smok, nieko n[e]atbos.
Jis yra be gėdos. Jo neatsikratysi (B).
Norint: nors.
n[e]atbos (hibr): nepaisys.

Nutukęs kaip bulius.
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Ogys keikiams tunka [B 276, 292; Ogys ... B 543; ... kei- 
kiam’s ... B 77]. Ungegont Brodt schmeckt am besten.

MŽ I 113, 186; RzŽ(M) 192, 224; RzŽ(B) 87(B), 22 (G); 
NsŽ 31, 199; SchLL 92; MžŽ 260; KLVK 108; JG 136.

Pafkutinni Sgunnes pjauje [B 257, 868; Pafkuttinni Sgunnis 
pjauje vel Ugkluwes Kelmą kerta B 730]. Den letzten 
beißen die Hunde. Der letzte muß die Zech bezahlen.

RzŽ(B) 29(B), 62(B), 88(H); SchLL 98; MžŽ 174.

Paftäte 3ubus, kai’ Kiaule S getrus [В 147; Paftate ... В 279 
902; Paftate Sgubus ... В 827]. Er hat das Maul aufge
setzt wie ein Kuhfladen.

MŽ I 348, II 337; RzŽ(M) 353; RzŽ(B) 78(B); SchLL 
103.

Pats audgia pats meta [В 522; Pat’s ... pat’s ... В 886; 
... audria ... meta i. e. mellagis B 352, 420]. Er ist 
ein Lügner. Er erdenckt sich selbst solche Dinge.

MŽ I 14, II 161; RzŽ(M) 21; DR 162; DAbc 54; DDŽ 
165; NsŽ 14; SchLL 107; VPŽ 10 (var), 37; MžŽ 23, 137, 
176; AŽ I 411 (iš В).

Per wiena Aufi ilenda, per kitta ißeit. Zu einem Ohr hinein, 
zum andern hinaus [B 961].

DDŽ 165; SchLL 75; VPŽ 39; MžŽ 197; AŽ I 409 (iš В).

Per wiffa amgia Subbine gremge (B 855].
[Paaiškinimo nėra.]

Perėmė apvynel misą. R. Br. (ir gers žmogūs gal supykti) 
[SchLL 74].

MŽ I 96; NsŽ 27; MžŽ 140; KLVK 111; AŽ I 230.
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Ožys keikiams tunka.
Pavydima duona skaniausia (B).
Žr. CGL (Keikiams ožys tunka).

Paskutinį šunes piauja.
Paskutinis turi apmokėti sąskaitą (B). [Kita paaiški

nimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. VII Užkliuvęs kelmą kerta.

Pastatė zūbus, kaip kiaulė šerius.
Padarė grimasą kaip karvės kepalą (B); supykęs 

(SchLL 103).
zūbus (skol): lūpas.

Pats audžia, pats meta.
Jis yra melagis. Jis pats išgalvoja (prasimano) tokius 

dalykus (B). Meluoja (AŽ I 411).
Žr. KraŽ (Ir audžia, ir meta).

Per vieną ausį įlenda, per kitą išeit.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Per vieną,.,: var. pro vieną, 
išeit: išeina.

Per visą amžią subinę gremžė [-ia?].
amŽią: amžių.

Perėmė ap[v]yniai misą.
Ir geras žmogus gali supykti.
Žr. RB.
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Pikt’s Kirwis ne weik prapül’ [B 180, 854; ... prapül В 772]. 
Unkraut verschwindet nicht. Versengte Katzen leben 
am längsten.

SchLL 85.

Pirßtus laidyti. Die Finger darnach lecken [B 472].

Pirtis lauje wainoj’, о abbi füdinnos (rukfta) [B 155; ... 
lauję ... fodinnos Z. rukfta В 435]. Der Esel heist den 
andern Langohr.

RzD II 109 (var); DR 165 (var); DAbc 55 (var); DAA 
43 (var); SchLL 94; VPŽ 24 (var); MžŽ 184, 272 (var); JG 
114 (var).

Ple$ga Ranka ant jio. Wenn mann sich über eines Unglück 
freuet [B 628].

Po Kelmu augės. Girroj’ augės. Er ist hinterm Offen erzogen. 
Er ist ein Hauß Lümmel [B 433].

MŽ I 15, II 45; RzŽ(M) 317; NsŽ 15; SchLL 109; AŽ 
I 382 (iš В).

Priėmė kai sziltą vėlnię. Br. [SchLL 112].

Prilippo Liepto Gale. Es ist aus mit ihm [B 98].
KLVK 108.
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Pikts kirvis neveik prapuola.
Piktžolės neišnyksta. Nuskandintos [?] katės ilgiau

siai gyvena (B). 
neveik: negreit.

Pirštus laižyti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Pirtis jaują vainoj[a]5 o abi suodinos (rūksta).
Asilas asilą vadina ilgaausiu (B).
Var. Puodas katilą vainoja, abu labu tokiu.
Žr. KraŽ.

Plezga ranka [?] ant jo.
Kai kito nelaime džiaugiasi (B).
Plezga: ploja, tapšnoja (KršŽ 320).

Po kelmu augęs. Girioj augęs.
Už krosnies užaugintas. Liurbis (B). Paikas (SchLL 

109). Neišauklėtas (AŽ I 382).
Žr. Girioj augęs.

Priėmė kaip šiltą velnią.

Prilipo liepto galą.
Su juo baigta (B).
galą: B. Gale yra klaida (vietininkas vietoj galininko 

[B 174 yra Prilippo Liepto Gala]) arba reikia kiek kitaip su
prasti: Prilipo — liepto gale.

Žr. Liepto galą prilipo.
Žr. VII Prilipsi kartunta prie liepto galo.
Žr. I Privarė prie labetos.
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Pritėks ragai ausis (veik pasimažįs). Br. [SchLL 111].

Puds vandenį nesza iki asä nutrükst. Br. [SchLL 94].
AŽ I 263.

Raudons kaip Liktis. Lichtrohter fwiefey raudon’s [B 871].

Saules Lankfmu atfilenkfu. Ich wil ihm tausendt Meilen 
aus dem Wege gehen [В 540, 905].

PR 17b; MŽ I 148, II 217, 338; RzŽ(M) 151, 154; RzŽ(B) 
20(G); NsŽ 368; SchLL 111; KLVK 109.

Sawo Namüfe uffigimme. Er hat sein Kleid mit auff die 
Welt gebracht. De pecoribus dicitur. Kullije usfigimme 
[B 57].

Saw Wägis Sju ne lója [PR 17b].
[Paaiškinimo nėra.]

Sen’s jis Wilk’s. Er ist alt aber klug, vel Er weiß wo es 
ihm sitzt [B 73, 803].

PR 17b; MŽ I 329; RzŽ(M) 337; DAA 43; NsŽ 79; SchLL 
113.

Sėfim draugißkay, ėfim Deßera ßunnißkay [B 731]. 
[Paaiškinimo nėra.]
PR 17b; RzŽ(B) 89(H); SchLL 77; MžŽ 49; AŻ II 299, 

453.
318



Priteks ragai ausis.
Veik pasimažins.
Priteks: pasieks.
Žr. Ausys ragų nepritenka.

Puods vandenį neša, iki ąsa nutrūksta.
Žr. Ąsdinis taip ilgai vandenspi eit [i] i iki ąsą pameta 
Žr. Ik čėsui puods vandenį neša.

Raudons kaip liktis.
Šviesiai raudons (B)*
liktis (skol): žvakė.

Saulės lanksmu atsilenksiu.
Eisiu jam iš kelio tūkstantį mylių (B).
lanksmu: lanksmas — vingis, aplinkinis kelias; nukry

pimas, nutolimas (kalboje).
atsilenksiu: išsilenksiu, pasuksiu iš kelio; MŽ, NsŽ ir 

KLVK rašoma lenksiu.

Savo namuose užsigimė.
Gimė su savo drabužiais. Apie gyvulius sakoma: 

kūlyje užsigimė (B).
užsigimė: užgimė.

Savo [savus?] vagies [vagis?] šuo neloja.

Sens jis vilks.
Jis senas, bet gudrus arba Jis žino, ko jam reikia (B).

Sėsim draugiškai, ėsim deš[e]rą šuniškai.
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Sliddus kai’ Kalawijas. Blanek wie ein Spiegel [PR 18а]. 
MŽ I 103, 247-248; RzŽ(M) 122.

Smala pazįst dagutą. Br. [SchLL 96].
MžŽ 223, AŽ II 143 (iš SchLL 96), 255 (iš B).

Snarglu Pricjkau [PR 18а].
[Paaiškinimo nėra.]

Stippinnis wiffados gul pas Sjunni [B 731; Strippinnis... 
[vėliau ištaisyta į Stippinnis} B 807]. Es liegt der Knüttel 
allezeit bejto Hunde.

PR 18b; MŽ I 257, 281, II 304; RzŽ(M) 268, 297; RzŽ(B) 
89(H); DR 165; DAbc 55; NsŽ 501, 523; SchLL 96.

Sukkis kaip appatinne Puffe Girnų [В 360; ... kai ... Pusfe 
... В 924].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 19b; SchLL 109; AŽ I 147.

Sulaukfu tawe aplink mano Sąfparus loßent. Du wirst ein 
mahl ein Bettler werden i. e. du wirst einmahl zu 
meiner Tür kommen [B 246].

PR 19b; MŽ I 252; RzŽ(M) 252; RzŽ(B) 56(B); NsŽ 
491; SchLL 95.

Sapule ne Bittes [viršuj ne įrašyta kaip. PR 17а]. Sind wie 
die Bienen zusammen gefallen.

Sufekfim Sulu Kamolį. Die Fußspuren werdens wohl aus 
weisen, wer gestohlen hat [B 515, 802].

PR 20a; NzNMS 44; DDŽ 165; SchLL 111; VPŽ 42; MžŽ 
105 (var), 217 (var), 236; JG 66; AŽ II 784 (var).
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Slidus kaip kalavijas.
Spindi kaip veidrodis (B).

Smala pazįst[a] degutą.

Snarglių Pričkau.

Stipinis visados gulfi] pas šunį.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Stipinis: lazda, pagalys; SchLL 96 rašoma Stipinįs', 

var. strampas, strypas.

Sukis kaip apatinė pusė girnų.

Sulauksiu tave aplink mano sąsparas [-us?] lošiant [?].
Ir tu vieną kartą būsi elgeta, t. y. ir tu vieną kartą 

ateisi prie mano durų (B).
Sąsparas: kertes; PR, kaip ir B, rašoma Safparus, bet 

visi kiti rašo sąsparas, 
lošiant [?]: ramstantis (?), praŠinėjant (?).

Supuolė ne[i] bitės.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Suseksim. siūlu kamuolį.
Pėdos parodys, kas pavogė (B).
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Suffikalba kai’ 3afis fu Kiaule [В 419, 698, 1005; ... kai 
... В 518]. Einer redet vom Himmel der andere von 
der Erde l. einer von weiß der andere von schwartz.

PR 20a; MŽ I 339; RzŽ(M) 346; RzŻ(B) 5(G), 57(H); 
DDŻ 167; NsŽ 173; SchLL 113; VPŽ 44; MžŽ 237; KLVK 
109; JG 82.

Saffipeß Ubbagai teks mums Laßinei [В 245].
[Paaiškinimo nėra.]
PR 17a; RzŽ(B) 55(B); SchLL 100.

Sjikfi Waßku Meddaus ne ragawes [B 725].
[Paaiškinimo nėra.] 
PR 21a; SchLL 102.

S jis laiko Raggus, ans meljc [B 552; ... melje B 726]. 
Dieser hat den Verdruß, jener den Genuß.

PR 21b; SchLL 94; MžŽ 139; AŽ I 105; LTR 412.

Sjneiderėlis Sjnipkus, weda Sjunnis ßikt*  [PR 22b], 
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 98.

Sjtay Tingini Pauta! dieser respond: Ar nuluptas? worauf 
jener. Edi Gumba, ne mano lupta [В 116, 442, 627; 
Sjtai ... Paut’s, ar nulupt’s? Ę Efk Gumba ... B 454]. 
Faule Hand ist des Mauls Unglück. Faule Leute hun
gern lieber, denn daß sie arbeiten.

PR 21b; DAbc 55; SchLL 100; VPŽ 41 (var); MžŽ 256.

Sjwiefoj’ ififedes n’eifi be Tamfbs [B 369 ... jfėdęs ... 
PR 22b].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 22b; SchLL 99; MžŽ 250.
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Susikalba kaip žąsis su kiaule.
Vienas šneka apie dangų, o kitas apie žemę aria 

vienas šneka apie balta, kitas apie juoda (B). Vienas 
kito nesupranta (MŻ I 339).

Susipeš ubagai, teks mums lašiniai.

Siksi vašku, medaus neragavęs.

Sis laiko ragus, ans melžia.
Sis vargsta, o anas naudojasi (B).

Šneiderėlis Šnipkus veda šunis šikt.
Šneiderėlis (hibr): siuvėjėlis.

„Štai, tinginy, pautą (pauts)!“ Šis atsako: „Ar nuluptas?“ 
Tada anas sako: „Edi (ėsk) gumbą, ne mano luptą i“ 

Dėl tinginės rankos kenčia burna. Tingūs žmonės 
mieliau badauja negu dirba (B).

Ėdi: senoji liepiamoji nuosaka — ėsk.

šviesoj įsisėdęs neisi be tamsos.
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Ta pację Werkę wara vel ant wieno Kurpałaus futi [B 578; 
... pacje ... Kurpałaus ... В 631]. Er treibt daßelbige 
Handwerck vel er ist eines Schlages, gleicher Haar i. e. 
wenn Eltern diebisch u. gottloß sind, und die Kinder 
auch solcher Art sind.

PR 23a [atrodo įrašyta ta pačia ranka ir tuo pačiu metu 
kaip B]; Mž I 325 (var); RzŽ(M) 334 (var); NsŽ 67 (var).

Tai pritinka kai Kumßcjia ant Akies [PR 23a; B 153, 154]. 
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 86; MžŽ 121, 196.

Tai taw Teterwinne, penki Wilkai ßabangüfe, ne taw fpefta, 
tu ikluwai [B 618; ... Teterwine ... fpęfta ... B 971]. 
Da liegt der Haase im Pfeffer.

PR 23a; RzŽ(B) 18(H); SchLL 99; MžŽ 225 (var).

Taw Awijos dygfta Subbinej’ [В 619; ... Awijos ... в 796; 
... Awjljios ... В 831]. Du bist sehr kitzelicht.

PR 23a.

Taw majis man dugfis. Gebers Hand wird müde [B 528]. 
PR 23a; AŽ II 557 (iš В).

Tawo Lupos Dantų n’aptenka. Er ist hoch u. übermüthig 
[PR 23a],

Teifybe Ujklüneis. Treu und Glaube ist dahin [B 321].
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Tą pačią verkę varo arba Ant vieno kurpaliaus siūti.
Jis tos pačios rūšies, to paties plauko, t. y. jei tėvai 

vagys ir bedieviai, ir vaikai tokie pat (B). [Tolimesnė 
paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].

verkę (skol): darbą, amatą (ypač blogą); tą pačią verkę 
varo — tuo pačiu verčiasi.

Žr. Ant vieno kurpaliaus siūti,
Žr. RB (Jau seniai tą verkę varei).

Tai pritinka kaip kumščia ant akies.
ant akies: į akį.
Žr. įtiko kaip šun[iui] botags.

Tai tau, tetervine, penki vilkai žabanguose! Ne tau spęsta, 
tu įkliuvai.

Čia ir yra visas keblumas (B).

Tau avižos dygsta subinėj.
Tu esi labai katulingas (labai bijai kutenimo, katulo) (B)*.

Tau mažiS; man dugsis.
Davėjo ranka pavargsta (B).
mažis.,, dugsis: atrodo, kad tai daiktavardžiai, reiškią 

maža ir daug (plg. dugsinti — daugsinti, dugsus — daugsus, 
gausus, apstus).

Žr. Tykančiam možis [?]3 duodančiam dugsis.

Tavo lūpos dantų neaptenka.
Jis yra didus ir pasipūtęs (PR).
neaptenka: neuždengia, neapdengia, neapima.
Žr. Apteks lūpos dantis.

Teisybė užkluoniais.
Patikimumo ir sąžiningumo jau nebėra (B).
Žr. Melagis tiesiog eit[i]> teisybė užkluoniais.
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Tekėk Sjü, tekėk udega [В 454; ... ūdega В 514]. Du bist 
so faul daß du die Füße kaum heben kaust.

PR 23b.

Ticj ne knauk! Verrath dich selbst nicht [PR 24а].
MŹ I 125, 305; RzŽ(M) 137; NsŽ 101, 222.

Tikk’ ant luko mannę cję atwadinno. Nur zum Gelächter 
haben sie mich hieher gerufen [B 544].

Tyka (tilintiji) Kiaule didelę Sjäkru ißknifa. Still Waßer 
ist tieff [PR 25а].

SchLL 85; JG 35 (var).

Tykancjiam müjis, düdancjiam Dukfis [PR 25b].
[Paaiškinimo nėra.]

Тука kaip Sjü kaip Wänag’s. Er lauert wie ein Hund wie 
Habicht [B 850].

PR 25a; MŽ I 315; KLVK 110.

Tikkra Laputte. Listig wie der Fuchs [B 505].

Tikkras Kißkis iß jo. Er ist ein Haas [B 618].

m. Tikras Werßis | ... , -n „ „ .. ж • «■5 effi l. iß tawes. Du bist em rechtesF. tikra Telycįe j
Kalb [В 767].

326K



Tekėk šuo, tekėk uodega.
Tu taip tingi, kad vos kojas begali pakelti (B). 
Tekėk: bėk.

Tič nekniauk!
Neišduok pats savęs (PR).
Tič: tylėk.

Tik ant juoko mane čia atvadino.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
ant juoko: pasijuokti, pasityčioti.
atvadino: pašaukė, pakvietė.

Tyka (tyliütiji) kiaulė didelę šakių išknisa.
Tykus vanduo — gilus (PR).
Tyka: tyki. 
tylintiji: tylinčioji.

Tykančiam možis [?], duodančiam dugsis.
možis [?]: maža; plg. mažmožis.
dugsis: daug.
Žr. Tau та zis, man dugsis.

Tyko kaip šuo, kaip vanags.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Tikra laputė.
Klastinga kaip lapė (B).

Tikras kiškis iš jo.
Jis yra kiškis (B).

Tikras veršis I . fTikra telyčia i K1 arba 15

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Tinginys gul, alle Ißminti tur. Faul aber listig [B 454). 
PR 24b; SchLL 100; MžŽ 256.

Tu budu, to lümo, tüs Rußies, to lakkinnimo Sjunys. Des 
Schlages [B 345].

MŽ I 229 (var), 322, II 130; RzŽ(M) 249 (var), 336; NsŽ 
64, 348.

Toks Toki oder Токе. Gleicht sucht sich, gleich fand sich 
[PR 24b],

Tolei Pūdu Wandens eiti ikki. Afą nutrukfta [PR 24b] 
[Paaiškinimo nėra.]

Tu nu manęs ne pleßi kai’ Toßj [PR 25а].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 296; DR 160; DAbc 54; NsŽ 108; VPŽ 47; MžŽ 257.

Tu Swieto pereiwa. Du herumbstreicher, Landstreicher 
[PR 25а].

Toj’ usfidegg’ ne Ugnis. Das Feuer ist im Dach ĮB 468].

Tule laba Knapes, tai lubófes. Du bist der Hahn im Korb 
[B 622, 813].

PR 25a; RzŽ(B) 7(H).
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Tinginys gul[i], ale išmintį tur[i].
Tinginys, bet gudrus (B). 
ale (skol): bet.

To būdo, to luomo, tos rūšies, to lakinimo šunys.
Tos pačios rūšies, veislės (B).
To ... tos: to paties ... tos pačios ...
luomo: rūšies, veislės, giminės.
to lakinimo: kartu turėti ir maitinti, t. y. visai tokie pat. 
Žr. RŽ (To luomo, tos rūgšties, to lakinimo šuo).

Toks tokį arba tokią.
Toks tokio ieškojo, toks tokį rado (PR).

Tolei puodu vandens eiti, iki ąsa nutrūksta. 
eiti: eina.
Žr. Ąsdinis taip ilgai vandenspi eit [i], iki ąsą pameta,,.

Tu nuo manęs neplėši kaip tošį.
Tu iš manęs taip lengvai neišgausi (MŽ I 296).

Tu svieto pereiva.
Tu bastūnas, valkata (PR).
pereiva: perėjūnas, valkata.

Tuoj užsidegta] ne[i] ugnis.
Jau liepsnoja! (B).

Tulė [?] laba knapės [?], tai lubosios [labąsias?].
Tu esi visų mylimas (kaip gaidys vištidėje, sultonas 

hareme) (B).
Neaiškus, visai nesuprantamas priežodis.
Tulė [?]: daugybė; vamzdelis volei įkišti j statinę. 
knapės [?]: kanapės.
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Tur Galwa Pakaußy’ [В 455, 643; ... Gälwa ... В 811; ... 
Galwą ... В 961]. Er hat Faust dick hinter l. unter den 
Ohren.

PR 23a, 25a; MŽ I 112; RzŽ(M) 197; RzŽ(B) 21(H); 
NsŽ 189.

Ugnis ne Toboks [B 282; ... Tobak’s B 468]. Er ist ein 
boßhaftiger Mensch.

PR 26a; SchLL 100.

Uj laba nei Śódjia alle wälgyt’ ne peßßi [PR 26а]. 
[Paaiškinimo nėra.]

Uj Nofies Turgaus ne reggi [В 270, 271; Uj ... neregi 
В 940]. Bistu blind, daß du das ales nicht sehen kanst.

PR 26b.

Ujeit pafutęs nerimftantį. Zwey harte Stein, mahlen selten 
klein (rein) [PR 26а].

SchLL 92; MžŽ 173; AŽ II 785 (iš В).

Waggis į Delmóna, Sjelmis į Dimfaka [B 348; ... Delmona, 
Sjelmis į Dymfaka B 434]. Ein Ertzdieb.

PR 27a; MŽ I 310; RzŽ(M) 325; RzŽ(B) 15(D); NsŽ 
45, 136; SchLL 101; AŽ II 383.

Wagis Wagi waro. Eine Keule treibt die andere [B 778].
PR 27a; MŽ I 310; NsŽ 46, 51; SchLL 101; MŹŻ 271; 

KLVK 108.
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Tur[i] galvą pakaušyje].
Jis yra gudrus (B). Jis yra kvailas (MŽ I 112).
Žr. CGL (Tai galva su pakaušė).

Ugnis, ne tobaks.
Jis nuožmus žmogus (B 282). 
tóbaks: tabakas.

Už labą nei žodžio, ale valgyt nepeši.

Už nosies turgaus neregi.
Ar tu aklas, kad visa tai nematai (B).

Užeit pasiutęs nerimstanti.
Du kieti akmenys retai kada smulkiai (grynai) mala 

(PR).
Užeit: užeina — pralenkia, viršija (AŻ II 785).

Vagis j delmoną, šelmis į dimžaką.
Vagių vagis, vagių ketera (B 348).
delmoną (skol): kišenę.
felmts (skol): nenaudėlis, sukčius, niekšas. 
dimžaką (skol): didelę kišenę, kelionės krepšelį.

Vagis vagį varo.
Pleištas pleištą varo (B).

■ Vagis: pleištas, kylys;'kablys, volė.;
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Wagiui begancjiam Wiens Kel’s, о jeßkancjiam daug 
Kelliu [В 221; ... begancjiam wien’s ... Keliu В 348; 
... begancjiam ... Keliu В 850, 939; ... Keliu В 420, 
426]. Es hat kein Narr das Lauffen erdacht. Wer wil einen 
jeden Dieb erlauffen. Er ist über alle Berge.

PR 27b; MŽ I 310; RzŽ(M) 325; RzŽ(B) 38(B), 15 (D); 
DR 160; DAbc 50; NsŽ 45; SchLL 101; VPŽ 48; MžŽ 81, 
271; KLVK 109; KrvP I 256 N 3548, 257 N 3549; JG 62, 
156; AŽ I 591 (iš B).

Wercjes ir Wilku ir Lape. Wenn der Fuchsbalg nicht gilt, 
so zieht mann die Löwen Haut an [B 505].

PR 29a; SchLL 113; MžŽ 279; JG 72 (var); LTR 412.

Wienös Rußies (wieno Lümo) ßydas bei Totórus. Ein 
Teuffel ist so gutt wie der andere [PR 29b].

SchLL 95; MžŽ 210, 257.

Wilk’s begiodams bille ka ujbėga [В 417; ... begiodam’s 
... ujbega. I. Bėga Wilk’s, tunka Wilk’s, gul Wilk’s 
djiufta Wilk’s В 245, 269]. Unverschämte Bettler und 
Vagantan erbetteln immer was oder bleibt der Wolff 
in der Heyde liegen, bekommt er wenig Schaafe.

PR 30a; MŽ I 24, 329; RzŽ(M) 317, 337; RzŽ(B) 55(B), 
70(B); DR 160; NsŽ 79, 326; SchLL 103; JG 110 (var), 243 
(var); AŽ I 588 (iš B).

Wis Diewo kai’ Sjilkai [B 63; ... kai ... B 68]. Es ist gut 
Haber säen oder Sie sind alle stille.

PR 30a.

Wis tą Wierą laiko [В 63; ... ta Wiera laika В 65, 68]. Er 
bleibet einen Weg, wie den andern so.

PR 30b; MŽ 1 140, 331, II534; RzŻ(M) 149, 339; NsŽ 66.
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Vagiui bėgančiam viens kel[ia]s, o ieškančiam daug kelių.
Ne kvailys išgalvojo bėgimą. Kas pavys vagį! Jis jau 

už kalnų (labai toli) (B).

Verčias ir vilku, ir lape.
Jei lapena nepadeda, užsivelkama liūtena (B).

Vienos rūšies (vieno luomo) žydas bei totorius.
Vienas velnias ne geresnis už kitą (B). 
luomo: rūšies, veislės, giminės.

Vilks bėgiodams bile ką užbėga.
Akiplėšiški elgetos ir bastūnai vis ką nors iškaulija 

arba Dribso vilkas šile — maža avių tegauna (B). 
Sakoma apie akiplėšiškus elgetas (NsŽ 79).

bile (skol) ką: bet ką, ką nors.
Žr. II Bėga vilks — tunka vilks, guli (stovi) vilks — džiūs

ta vilks.

Vis dievo kaip šilkai.
Gera avižas sėti arba Jie visi tyli (B).
Neaiškus posakis.
Plg. Tyku, galima avižas sėti (niekas nekalba) (AŽ I 

430).
Vis tą vietą laiko.

Jis lieka vis tas pats (B).
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Wiffo Swieto Pakalbo)’ būti [B 902; ... pakalbo;’ bud. 
Wiffam Świetni ant apjuko būti B 65]. Allen Leuten 
im Maul seyn.

NsŽ 173.

ßalneryfte menka Ponyfte. Ein junger Soldat ein alter 
Bettler [B 245].

PR 31b; MŽ I 333; RzŽ(M) 346; NsŽ 538; SchLL 103; 
MžŽ 286; KLVK 109.

3afis prieß Wartus didjius eidama, nulenkė Galwa, o kur 
dar Wartai. Hoffärtige Leute, wenn sie zu Ehren kom
men, werden sie noch hoffärtiger [B 382, 519, 651].

PR 31b; MŽ I 339; RzŽ(B) 5(G), 31(H); SchLL 104; 
MžŽ 287.

3irnu priffiwalges, Akmenų Anti priffikrówes, kalbėk fu 
jümi [В 418; ... priffiwalges ... Antį priffikrówes, ... 
В 1006]. Wenn du dich an Erbsen sattgegeßen, u. Busen 
voll Stein hast du rede mit ihm.

PR 32a; SchLL 113; MžŽ 103; KrvP I 43 N 538 (var), 44 
N 539 (var); AŻ I 67 (iš В), 131.

3monu ir Yla fkutta, o mufu nei Barjfkuttis [B 908, 989].
[Paaiškinimo nėra.]
PR 32a; SchLL 113; AŽ I 550 (iš В).

3<5di iß Burnos atimti. In das Wort einfallen ne düti ißkal- 
bėt’ [В 752].

AŽ I 975 (iš В).
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Viso svieto pakalboj būti. Visam svietui ant apjuoko būti» 
Būti visų apkalbamam (B). 
pakalboj*.  pakalba — šmeižimas, paskala. 
ant apjuoko: pajuokai, pasityčiojimui, išjuokimui.

Žalnierystė — menka ponystė.
Jaunas kareivis — senas elgeta (B).
Žalnierystė (hibr): kareiviavimas.

Žąsis, prieš vartus didžius eidama, nulenkia galvą, o kur 
dar vartai!

Išdidūs žmonės, jeigu jie įgyja garbės, pasidaro dar 
išdidesni (B).

Žirnių prisivalgęs, akmenų antį prisikrovęs, kalbėk su juomi» 
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Žmonių ir yla skuta, o mūsų nei barz[d]skutis.
barz[d]skutis: skustuvas; nei barz[d]skutis — nei skus*  

tuvas neskuta.

Žodį iš burnos atimti.
Pertraukti kalbą, neduoti iškalbėti (B).
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VII. PASAULĖŽIŪRA IR MORALĖ

Moralinis veidas; tikėjimas gėrio ir tiesos pergale, likimu; 
visuomeniškumas ir egoizmas (savanaudiškumas, 
individualizmas); tėviškės meilė; elgesio principai

Ams ama ama, wiffi S juanis loja [B 171; Am’s Amą ama 
... Sjunnys ... B 731; Am’s Amą ama o pati ama wiffi 
ßunys loja B 304, 611; ... loja vel Ofk į fawo Anti vel 
Kojnas fawo Nofi kafikime B 940]. Der Guckuck 
ruft seinen eigenen Nahmen aus vel Zieh dich selbst 
bey der Naase.

RzŽ(B) 89(H); NsŽ 5; SchLL 98; BgŽ I 71; KrvP I 53 
N 673, N 674 (var), N 675 (var); AŽ I 96 (iš В).

Ar jau buk, ar dėkis. Vogel friß oder stirb [В 437, 495].
NsŽ 132; SchLL 76; KrvP I 111 N 1488.

Aß jam Kalną pyliau, o jis man Dube käfa [B 291, 325; ... 
jiam ... pyliau ... Dube B 599; ... Kaina ... B 220, 
292; ... dube ... B 517; ... Dubę ... B 607]. Ich habe 
ihn vom Galgen errettet, und er wil mich dran bringen. 
Stanek für Danek. Ich habe ihn zu Brodt gebracht, u. er 
wil mich davon bringen.

MŽ I 104, II 244; RzŽ(M) 123; RzŽ(B) 38(B), 87(B), 
4(D); RzD II 109; DR 162; DAbc 53; SchLL 83; VPŽ 6, 
6 (var); MžŽ 108, 183; KLVK 107; JG 62, 147; KrvP I 129 
N 1733 (var), N 1735, N 1735 (var); AŽ I 267 (iš B), 
II 608.
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VII. PASAULĖŽIŪRA ir moralė

Moralinis veidas; tikėjimas gėrio ir tiesos pergale, likimu; 
visuomeniškumas ir egoizmas (savanaudiškumas, 
individualizmas); tėviškės meilė; elgesio principai

Ams amą ama, o patį amą visi šunys loja.
Gegutė šaukia savo pačios vardą arba Vedžiok pats 

save UŽ nosies (pasijuok iš savęs, pasižiūrėk i save) (B).
Ams amą ama: amas — šuo, šuo šunį loja; SchLL ir 

KrvP šiuos žodžius ima į kabutes, kaip šuns lojimo pamėgdžio
jimą.

Žr. Kožnas savo nosį kasykime,
Žr. Uosk į tavo antį.

Ar jau būk, ar dėkis.
Nors mirk, bet padaryk (B).
dėkis: mirk. žūk.

Aš jam kalną pyliau, o jis man duobę kasa.
Aš jį nuo kartuvių išgelbėjau, o jis nori mane pa- 

kardinti. Šmeižtas vietoj padėkos. Aš jam duoną pa
rūpinau, o jis nori ją iš manęs atimti (B). Aš jam padėjau, 
o jis nori mane pražudyti (MŽ I 104).

Žr. RB.
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Ateik be laukiams, ißeik be mylim’s [B 808; ... be laukiam’s 
... B 872; ... belaukiam’s ... B 539]. Komm wenn mann 
auf dich wartet, geh weg, wenn mann dich am liebsten 
hat.

MŽ I 65, 143, II 305; RzŽ(M) 16, 29, 152; RzŽ(B) 20 
(G); RzD II 109; NsŽ 375; VPŽ 7; MžŽ 139; KLVK 
111; KrvP I 138 N 1861, 139 N 1862, N 1867; AŽ II 733 (iš B), 
775 (iš B). •

Ateik neprivalgęs ir cze negausi. Br. [SchLL 75].
MžŽ 197.

Ateik newälges, ißeifi ißälkes [В 99, 164, 808; ... ne walges 
ißeifi ißalkes l. ir cje ne gaufi В 528, 733; .. .ißalkes oder 
Ateik priwalges ir cje gaufi В 437; ... ißalkes vel Ateik 
nüg’s parfineßi Antije В 946]. Komm ungegeßen, 
wirst hungrig Weggehen i. e. ich wil dir nichts geben.

SchLL 74; MžŽ 88; KrvP I 139 N 1863, N 1864; AŽ I 
87 (iš В), II 773 (iš В).

Ateik nog’s, parfineßi Antije [B 99, 304; ... nog’s ... В 808; 
... Antije. oder Ateik Priwalges ir cje gaufi В 528; ... 
Antije ... Ateik ne walges, ißeifi ißälkes В 934]. Komm 
nackend im Busen wirst wegtragen i. e. ich wil dir 
nichts geben.

RzŽ(B) 98(B); SchLL 75; KrvP I 139 N 1865; AŽ I 131 
(iš В), II 773 (iš (В).

Ateik priwalges ir cje gaufi [В 808; ... priwalges ... gaufi 
vel Ateik ne walges ir cje ne gaufi vel ißeifi ißalkes vel 
Ateik nüg’s parfineßi Anty В 1040, 213]. Komm wenn 
du satt bist, du wirst hier auch bekommen.

RzŽ(B) 30(B); SchLL 74; MžŽ 14; KrvP I 139 
N 1866; AŽ II 58, 773 (iš В).
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Ateik belaukiams, išeik bemylims.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Ateik neprivalgęs, ir čia negausi.
Žr. Ateik nevalgęs, išeisi išalkęs...

Ateik nevalgęs, išeisi išalkęs arba ir čia negausi.
Aš tau nieko neduosiu (B). [Kita paaiškinimo dalis — 

lietuviško teksto vertimas].
Žr. Ateik neprivalgęs, ir čia negausi.
Žr. Ateik nuogs, parsineši antyje.
Žr. Ateik privalgęs, ir čia gausi.
Žr. Iš namų išeik nevalgęs, ir kitur (svečiuose) negausi...

Ateik nuogs, parsineši antyje.
Aš tau nieko neduosiu (B). [Kita paaiškinimo dalis — 

lietuviško teksto vertimas].
Žr. Ateik nevalgęs, išeisi išalkęs...
Žr. Ateik privalgęs, ir čia gausi.

j x

Ateik privalgęs, ir čia gausi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Ateik nevalgęs, išeisi išalkęs...
Žr. Ateik nuogs, parsineši antyje.
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Begufo Pėdai, Stowincjo Kraujei [В 274; Bėgufo ... В 849; 
... Pėdai ... В 484, 871; ... ftowincjio ... В 515, 534; 
... Kraujai В 413]. Wer fleucht entgeht der Gefahr, 
wer steht den trift sie it\ Weit davon ist gut vorm 
Schoß [B 274; ... Schloß В 413]. Wer Gefahr liebt, 
der komt in der Gefahr umb [B 871, 534].

MŽ I 129, II 189; RzŽ(B) 73(B), 15(G); NsŽ 224, 325; 
SchLL 93; MžŽ 30; AŽ I 591.

Beg ir Pėdu tokio ßmogaus. ist eine Rede von Gottlosen 
leutschändern daß mann sie ja gar ihre Fußtapfen melden 
soll [B 515].

AŽ I 593 (iš В).

Bendras Arklys wiffada lėfas. Das Hembd ist allezeit näher 
als der Rock. Ein jeder ist ihm selbst der nechste [B 972, 
1020].

MŽ I 24; RzŽ(M) 29; NsŽ 326; SchLL 74; MžŽ 30 (iš
kreipta); KLVK 107; KrvP I 225 NN 3104—3106, N 3107 
(iškreipta), NN 3108-3109 (var), N 3111 (var); AŽ I 249 (iš 
В), 611 (iš В).

Berk 3ifnus į Siena bau lips vel Norint wis berfi ßirnus 
prieß Siena ne lips. Ein unverdienter Fluch trift nicht. 
Hütte dich für der That, der Lügen findt mann rath 
[B 799].

SchLL 104; MžŽ 130; KrvP I 238 N 3279, N 3280 (var); 
AŽ I 557, 631.

Cję gimmes, cję augės [В 317; Cje ... cje ... В 393]. Er 
ist von hier gebürtig Z. einheimisch.

MŽ I 37, 77; NsŽ 249; AŽ I 382 (iš В), II 58 (iš В).
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Bėgusio pėdai, stovinčio kraujai.
Kuris bėga — išvengia pavojaus, kuris stovi — į jį 

patenka. Gera būti ten, kur šūvis nepasiekia. Kas 
mėgsta pavojų, tas pavojuje ir žūna (B).

pėdai: pėdos, pėdsakai.
kraujai: nuo mušimo (AŽ I 591).
Žr. RB (Stovėjus kraujai, bėgus pėdai).

Bėk ir pėdų tokio žmogaus.
Taip sakoma apie bedieviškus žmonių darkytojus: 

jų, net jų pėdų reikia vengti, saugotis (B).
Žr. Tokio žmogaus bėk ir pėdų.

Bendras arklys visada liesas.
Marškiniai visuomet artesni negu švarkas. Kiekvie

nas sau pačiam artimiausias (B).
Žr. Žėdnas (kožnas) po savo šviesa bėga.

Berk žirnius į sieną, bau lips?
Neužpelnytas keiksmas nepasiekia. Saugokis blogo 

darbo, o melas nepakenks (B).
bau: ar, gal.
Žr. Norint vis bersi žirnius prieš (i) sieną — nelips.

Čia gimęs, čia augęs.
Iš čia kilęs, vietinis (B).
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Dangum’ ne gaili lipt’ [B 697; ... ne gali lipti vėl Kludit’s 
Kelmas Wejimmą werćjia vėl Ujkluwes Kelmą kerta 
B 951]. Noht bricht Eysen.

RzŽ(B) 57(H); NsŽ 370; AŽ II 177 (iš B).

Dar fu Diewu Pirßtais ne fudurei, pamokis Leilios Dienos 
[B 102, 594, 951; ... Diewo ... B 215; ... pamokys ... 
B 68]. Hast noch nicht aller Tage Abend belebt [B 68; 
... erlebt В 951].

MŽ 1201,261; RzŽ(M) 220; RzŽ(B) 32(B); RzD II109; DAA 
47; NsŽ 151, 202, 293; SchLL 78; VPŽ 33; MžŽ 127, 231; 
JG 180; KrvP I 332 NN 5303-5304 (var); AŻ II 303 (var).

Daug klausyk maj kalbėk. Mann muß viel hören, aber 
wenig reden [B 726, 1006].

MŽ I 103, II 336; RzŽ(M) 122; RzŽ(B) 77(H); DR 162; 
DAbc 51; DAA 46; SchLL 84; VPŽ 11; MžŽ 46,114; KLVK 
110; KrvP I 391 NN 5420-5421, 394 NN 5469-5470; AŻ II 210 
(iš В).

Daug norėdams ant mäjo atfifėdi (atlinkfti, fulinkfti). Der 
zu viel haben wil, dem wird oft nichts [B 618].

MŽ I 160; DR 161; DAbc 54; NsŽ 423, 458; SchLL 108; 
VPŽ 11; MžŽ 4,19; KrvP I 395 NN 5479-5480, N 5481 (var), 
N 5482 (var).

Daug turrėdam’s Sjunnims dūk, maj turrėdam’s Smogui 
[B 342, 731; ... turrėdam’s ... turredams Smogui 
B 908]. Hastu viel, so gib viel, strecke dich nach deiner 
Decke.

RzŽ(B) 10(D), 89(H); SchLL 98; MžŽ 57; KrvP I 398 
N 5520; AŽ II 210 (iš В).
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Dangum negali lipti.
Bėda geležį laužia (B).
Žr. I Aukštas dangus — neik opi, drūta žemė — neįlendi.
Žr. Kliudyts kelmas vežimą verčia.
Žr. Užkliuvęs kelmą kerta.

Dar su dievu pirštais nesudūrei, pamokys leilios dienos.
Dar ne visų dienų vakaro sulaukei (ne visą amžių 

pragyvenai) (B). Dar nežinai, ką dievas yra paskyręs (MŽ I 
201).

leilios: leilus — ilgas ir apvalus (B 1028); leilas — plo
nas, lieknas, siauras, laibas (RŽ II 320, NsŽ 363); gailus, 
gailingas (MžŽ 127); vietoj pamokys leilios dienos kitur sa
koma nežinai, kaip gali atsitikti (VPŽ 33), nežinai, kaip bus 
toliau (JG 180).

Žr. Netrenk dievą medžiuosna.
Žr. RŽ.

Daug klausyk, maž kalbėk.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Daug norėdams, ant mažo atsisėdi (atlinksti, sulinksti).
Kuris per daug nori turėti, tam dažnai nieko neten

ka (B).

Daug turėdams — šunims duok, maž turėdams — žmogui. 
Jei daug turi, daug ir duok. Gyvenk pagal išgales (B).
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Derrek kai 3yd’s, užmokėk kai Krikßcjonis (brolis) [В 257, 
352; ... kai’ 3yd’s, ujmokek ... B 294, 312; Derrėk ... 
ujmokėk kai’ Krikßcjionis alii Brolis B 551, 612; ... 
Brolis B 761]. Genau gedungen, gut bezahlt [В 257; 
... bedungen ... В 352].

MŽ I 351, II 132; RzŽ(M) 356; RzŽ(B) 90(B), 18(D), 
67 (G); DR 195; DAbc 54; NsŽ 138; SchLL 104; VPŽ 12; 
MžŽ 49; KrvP I 421 N 5839 (var), N 5841; AŽ II 277.

Diewe dūk! maju gimt’, didjiu augt’ [B 528, 595, 605; 
... maju ... didju ... B 780; ... augti B 949]. Gott 
gebe daß die Kinder klein gebohren werden, und nach- 
gehends groß wachsen. Gott gebe niedrig gebohren 
seyn, und hernach groß werden, als groß und vornehm 
gebohren seyn und hernach niedrig werden.

PR la; NsŽ 14; SchLL 78; MžŽ 134; JG 71-72; KrvP I 
456 N 6316, N 6319 (var); AŽ I 382 (iš В).

Diewe dük Pawyda, ne kai’ Nufkunda. Ich wil lieber Neid 
als Barmhertzigkeit [B 188, 212, 528, 594, 943].

PR 1b; MŽ I 50; SchLL 78; VPŽ 16 (var); KLVK 108; 
KrvP I 456 N 6318.

Diew’s dawe Dantis, Diew’s dus ir Dünos. Gott hat die 
Zähne gegeben, so wird er auch Brodt geben. Gott 
wird keinen verhungern laßen [B 292, 528, 595].

J. Bretkūno „Postilla“ 1591 m. II 399; PR 2a; RzŽ(B) 
87(B), 55(G); DR 166; DAbc 48; SchLL 78; VPŽ 12; MžŽ 
45; JG 59; KrvP I 442 NN 6139-6140; AŽ II 179, 180, 352.

Diewui waktojant ir ßmogus tur waktotis [B 596; Diewui 
bewaktojent ... В 908].

[Paaiškinimo nėra.]
PR 2a; MŽ I 313; RzŽ(M) 327; SchLL 78; KrvP I 462 N 

6414, 463 N 6415.
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Derėk kaip žyds, užmokėk kaip krikščionis (brolis). 
Atkakliai derėkis, gerai užmokėk (B).

Dieve duok mažu gimt, didžiu augt.
Dieve duok, kad vaikai maži gimtų, o paskui dideli 

išaugtų. Dieve duok menku gimti ir paskui didžiu 
pasidaryti, ne didžiu ir garbingu gimti, o paskui menku 
pasidaryti (B).

Žr. OG.

Dieve duok pavydą, nekaip nuoskundą.
Mieliau norėčiau, kad pavydėtų, negu kad užuojautą 

reikštų (gailėtųsi) (B).
nekaip-, ne.
nuoskundą: apgailestavimą, užuojautą, pasigailėjimą.
Žr. RB.

Dievs davė dantis, dievs duos ir duoųos.
Dievas niekam neleis badu mirti (B). [Kita paaiškini

mo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. LpPL, RB.

Dievui vaktuojant ir žmogus tur[i] vaktuotis.
Jei dievas rūpinasi, ir pats žmogus turi rūpintis (MŽ I 

313).
vaktuojant (skol): saugojant, sergint, budint.
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Dowanos reik greito Arklio [B 561, 627, 972; Dówanos 
reik’ ... B 902; ... Arklo B 527]. Geschenck muß mann 
mit beyden Händen wegnehmen. Dem gesehene kten 
Gaul siehe nicht ins Maul.

PR 2a; MŽ I 85, II 226; RzŽ(B) 9(G), 12(H); NsŽ 438; 
SchLL 79; MžŽ 53; KrvP I 482 N 6709; AŻ I 249 (iš В).

Drafós reik fu Ubbagais mußtis [B 245, 575; Drafos ... 
B 361, 828]. Unverzagt hat oft gewagt.

PR 2a; RzŽ(B) 25(D); NsŽ 153; SchLL 77; MžŽ 262; 
KrvP I 487 N 6781; AŽ II 439 (iš B).

Dudams imk, funejiams ne eik [B 528; Dudam’s ... fun- 
cgiam’s ... B 942; ... ne eik’ B 539]. Wenn dir gegeben 
wird so nimm, wenn du geschickt wirst, so gehe nicht.

PR 2b; SchLL 82; KrvP I 503 N 6988 (var), N 6989; 
AŽ II 622 (var).

Eik palengwa (pamaji) kadd’ Paut’s nü Galwos ne nuffiriftu 
[B 441; ... palengwa, pamaji ... nenuffiriftu В 461, 
843; ... nu Galwos ... В 642; ... ne nusfiriftu В 811; 
nu Salwos ne nupultu (nuffiriftu) B 539; ... ne nuffi
riftu. Item Greitasfis pas lietąjį pareis item Greits kai 
Kibirkßtis Z. Winnis B 387]. Eile mit Weile. Eilen thut 
nicht gut.

PR 3 b; RzŽ(B) 20(G), 21(H); SchLL 92; MžŽ 177; KrvP 
II 3 N 7767; AŽ II 772 (iš В).

Gadinę ßio Cjėfo jau prapule, (pa[bėg]a, pafiflepe.) Die 
Zeit ist verschwunden [PR 4а].

[Vėliau įrašyta.]
MŽ I 68.
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Dovanos reik greito arklio.
Dovaną reikia greitai atsiimti. Dovanotam arkliui 

į dantis nežiūrėk (B).

Drąsos reik su ubagais muštis.
• Drąsus dažnai rizikuoja (B).

Duodams imk, siunčiams neik.
Jei tau duodama, tai imk, jei esi siunčiamas — 

neik (B).

Eik palengva (pamaži), kad pauts nuo galvos nenusiristų 
(nenupultų).

Palengva daugiau padarysi. Iš skubėjimo nieko gera 
neišeina (B).

Žr. II Greitasis pas lėtąjį pareis.
Žr. VI Greits kaip kibirkštis.

Gadynė šio čėso jau prapuolė (pabėgo, pasislėpė).
Geri laikai pražuvo (PR).
Gadynė (skol): laikas moraliniu atžvilgiu (MŽ I 68). 
čėso (skol): meto, laiko.
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Gaidžio dütas Awino graiba [В 473, 501; Gaidjio ... В 518, 
622; ... Awyno ... В 956]. Zeigt matm den Finger, so 
wil mann die Hand haben. Er ist mit der Gans nicht 
zufrieden, er wil einen Ochsen haben.

PR 4a; MŽ I 68; RzŽ(B) 5(G), 6(H); DR 162; DAbc 54; 
SchLL 80; VPŽ 14; KLVK 108; JG 60 (var), 66 (var), 
140 (var); KrvP I 174 N 2366 (var), 175 N 2378 (var), II 79 
N 8752, 80 N 8753, N 8762; AŽ I 426 (var), II 626 (iš В).

Gerefnis 3wirblis Rankoje, ne kai’ Elnis Girtoje [В 72; 
... ne kaip ... В 454, 628; ... Elnis ... В 612; ... Ran
koje ... В 233; ... ne kai Briedis (Elnis) Girtoje B 405]. 
Es ist beßer ein Sperling in der Faust, als ein Elend im 
Walde.

PR 5a; MŽ I 351, II 445; RzŽ(M) 356; RzŽ(B) 49(B), 
12(H); DR 159; DAbc 49; NsŽ 555; SchLL 104; VPŽ 16; 
KLVK 109; KrvP II 210 N 10353; AŽ I 853, II 816.

Geraus cjefliway mirti, ne kaip’ necjefliway gywent’ 
[B 72; Gerraus ... ne kaip ... gywent’ В 385; .. cjefli- 
wai ... necjefliwai gywent’ В 233; ... cjeftlywai mirt’... 
necjeftlywai gywent В 613;...c5eflyway...nec5efiyway... 
В 853]. Beßer ehrlich gestorben, als unehrlich gelebet.

PR 4b; MŽ II 509; RzŽ(B) 49(B), 68(G); DDŽ 167 (var); 
SchLL 89; KrvP II 213 N 10394; AŽ II 55.

Geraus Tyla ne kaip’ Byla [В 234; Gerraus ... ne kaip ... 
В 986; ... Byla В 613]. Mit Schweigen verräht (verredet) 
mann sich nicht.

PR 5a; MŽ I 305, II 430, 456; RzŽ(M) 313; RzŽ(B) 49 
(B), 67(G); DR 160; DAbc 49; DAA 47; NsŽ 104, 330; SchLL 
100; VPŽ 46; MžŽ 32, 81 (var), 256; KLVK 109; JG 169; 
KrvP II 208 N 10334, 233 N 10628, N 10629 (var); AŽ I 668 
(iš В).

348



Gaidžio duotas, avino graibo.
Parodai pirštą — visos rankos nori. Jam žąsies 

neužtenka — jis nori jaučio (B).
duotas: dovanotas.

Geresnis žvirblis rankoje, nekaip elnis (briedis) girioje.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Geriau[s] čėslyvai mirti, nekaip nečėslyvai gyvent.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
čėslyvai (skol): laimingai, garbingai.
Žr. SG.

Geriau[s] tyla, nekaip byla.
Tylėdamas neišsiduodi (neišplepi) (B). 
byla: kalba, šnekėjimas.
Var. Tyla geresnė, nekaip byla.
Žr. RB (Tyla geresnė kaip byla).
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Gerreji [Gerieji?] rettai rėti oder digfta. Die frommen 
sind düne gesäet [B 370].

Ger’s 3°dis, gerą Wietą randa [В 471; Ger’s ... gerą ...
В 613]. Ein gut Wort findet eine gutte Stelle.

PR 5a; RzŽ(B) 68(G).

Gim’s Diena, gims Dienai Maiftis. Vor Morgen wird 
Gott sorgen. Kommt Zeit, komt raht [B 594, 809, 922].

PR 5b; MŽ II 305; RzŽ(B) 55(G);NsŽ 405; SchLL 77; 
MžŽ 70; KrvP II 281 N 11197.

Gikis, numirres ne gifis. Vorher [?] vertheidige dich, [...] 
bis lebst, nach dem Tode ists zu spät [PR 5а].

MŽ I 81, II 532; DR 162; DAbc 53; NsŽ 255; SchLL 81; 
VPŽ 16; MžŽ 70; KLVK 109; Krv PII 293 NN 11334-11337, 
NN 11338-11339 (var).

Giwenk kai’ ißgali, walgik kai iffitenki. Strecke dich nach 
deiner Decke [B 342].

PR 6b; MŽ II 128, 460; RzŽ(B) 9(D); SchLL 82; VPŽ 
17; MžŽ 72; KrvP III 34 N 12034 (var), N 12037, N 12038 
(var).

Į Prówą eidam’s pirma Nammej’ apfifudik [В 89; ... Prowa 
... В 646; ... apfifudyk В 986]. Mann soll nicht leicht 
Procefs anfangen.

MŽ I 210; RzŽ(M) 233; RzŽ(B) 27(H); NsŽ 316, 467; 
SchLL 93; MžŽ 198; KLVK 110.

Į fawo Lijda ßikt’. Hofieren in sein eigen Nest [B 719], 
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Gerieji retai sėti arba dygsta.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Svieto baltojo nedaug.

Gers žodis gerą vietą randa.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertima*

Gims diena, gims dienai maistis.
Rytdiena dievas pasirūpins. Pagyvensim — pamaty

sim (B).
maistis: maistas; NsŽ 405 rašoma denamaistis — valgis 

vienai dienai.

Ginkis, numiręs neginsies.
Ginkis, kol dar gyvas, po mirties bus per vėlu (PR).
neginsies: nesiginsi, nebesiginsi.

Gyvenk kaip išgali, valgyk kaip išsitenki.
Gyvenk pagal išgales (B). 
išsitenki: ištenki, užtenki.

I provą eidams, pirma namieĮj] apsisūdyk.
Nepradėk lengvapėdiškai bylos (B).
provą (skol): bylą, teismą; Į provą eidams — iškeldamas 

bylą.
apsisūdyk (hibr): teisk save, apsvarstyk gerai savo paties 

elgesį.
Žr. CGL.

I savo lizdą šikt.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Ir plattu fu Kraßtu, ir giliu fu Dugnu. Auch ein Brunnen 
last sich ausschöpfen [B 126, 173, 288, 295, 408].

MŽ I 128; RzŽ(B) 84(B), 91(B); SchLL 85; VPŽ 20 (var); 
MžŽ 56 (var), 117; AŽ II 555.

Ir pridek ir nutrauk [В 126, 946; ... pridėk ... vėl Skubi- 
nams ne kepa, ujmirßtas fudega B 919]. Nicht zu 
wenig nicht zu viel, Mittel ist das beste Ziel.

MŽ I 32, II 571; RzŽ(M) 181; NsŽ 344.

Iß Nammu ißeik ne walges, ir kittur (Swecjiofa) ne gaufi, 
о kadd’ Nammej privalgifi, ir kittur (Swecgiofa) gaufi. 
Geh vom Hauß ungegeßen, wirst auch anderwegen 
nicht bekommen, und wenn du dich zu Hause satt 
ißest, wirst gemeiniglich auch anderwegs bekommen 
[B 526, 645].

RzŽ(B) 26(H); SchLL 90; MžŽ 113, 144; AŽ II 775

Ißeik be mylim’s, ateik be laukiams, tai bufi ger’s Swecjias. 
Wenn der Gast am liebsten ist, soll er Weggehen [B 526].

RzŽ(B) 7(G); SchLL 97; MžŽ 139 (var), 241; AŽ II 775 
(iš В).

ley gywentina, priffigiwes, jey wargtina, priffiwargs. Bin 
ich zum Schilling gebohren, werd ich kein Groschen 
werden [B 605].

PR 8a; MŽ I 92; RzŽ(M) 225; DR 162; DAbc 53; SchLL 
93; VPŽ 18; MžŽ 81, 275.

lu ne fußelpem’ fawe fugaißinnom’ [B 349; ... ne faßelp- 
jam, fawę fagaißinam В 1044]. Mann soll andern dienen 
ohne seinen eigenen Schaden.

MŽ I 70; RzŽ(M) 273.
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Ir platu su kraštu, ir gilu su dugnu. 
Ir šulinį galima išsemti (B).

Ir pridėk, ir nutrauk.
Nei per daug, nei per maža — geriausia vidurys (B).
Žr. II Skubinami nekepa, užmirštas sudega.

Iš namų išeik nevalgęs, ir kitur (svečiuose) negausi, o kad 
namiefj] privalgysi, ir kitur (svečiuose) gausi.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Ateik nevalgęs, išeisi išalkęs...

Išeik bemylime, ateik belaukiame — tai būei gere svečiae. 
Kai svečias labiausiai mylimas yra, jis turi išeiti (B).

Jei gyventina — prisigyvens, jei vargtina — prisivargs.
Grašiu gimęs, trigrašiu nebūsiu (B).
Žr. CGL.

Jų nesušelpėm (nesušelpiam), save sugaišinom (sugaiš i- 
nam).

Reikia kitiems padėti savęs neskriaudžiant (B).
Jam negalime padėti, o save pražudome (MŽ I 70). 

sugaišinom: sunaikinome, pražudėme.
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lü aukßtefnis Daikt’s, jü funkcinis Pulis [B 447; ... aukß- 
tefnis ... В 721]. Je höher der Ort, je höher der Fall.

MŽ II 175; SchLL 76; MžŽ 43; AŽ I 395 (iš В), II 147 
(iš В).

Ка Akkimis fawo mattau, tai ir wieriju. Was die Augen 
sehen, glaubt das Hertz [B 153].

SchLL 73; MžŽ 134; AŽ I 53 (iš В).

Ką mislyji bezdedams? Br. (bezdedams = bepataikäudams) 
[SchLL 110].

Kadd’ aukfa ßiktu, ne norecia. Wenn er goldene Eyer 
legen konte, verlange ich nicht [B 593].

SchLL 107.

Kadd’ Aukfo Pautą dütu n’imtu [B 441, 528, 942; ... aukfo 
Pauta ... В 593]. Er nehme alle Welt nicht davor.

RzŽ(B) 10(G); SchLL 107; MžŽ 102; AŽ I 390 (iš В).

Kalnai ne fuffieit, o 3mogus fufieit fu wiens wienu. Berg 
und Thal kommen nicht zusammen, aber die Leute 
[B 221].

RzŽ(B) 38(B); SchLL 83; VPŽ 22; MžŽ 104, 236; AŽ II 
781.

Kas aukßtay lippinej’, tas fkaudgey pul’ [B 714; ... lippiney, 
fkaudjey ... В 717]. Wer hoch steigt, der falt hoch.

MŽ I 152, II 275; RzŽ(B) 73(H); SchLL 87; VPŽ 22 
(var); MžŽ 23 (var); KLVK 110 (var); KrvP I 171 N 2324 
(var), NN 2327-2328 (var); AŽ I 396 (iš В).
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Juo aukštesnis daikts, juo sunkesnis puolis.
Juo aukštesnė vieta, juo didesnis kritimas (B). 
daikts: vieta. 
puolis: puolimas, kritimas.
Žr. Kas aukštai lipinėj [ a J, tas skaudžiai puol[ a ].

Ką akimis savo matau, tai ir vieriju.
Ką akys mato, tuo širdis tiki (B). 
vieriju (skol): tikiu.

Ką misliji bezdėdams? 
bezdėdams: bepataikaudamas.

Kad auksą šiktų, nenorėčia[u].
Jeigu ir aukso kiaušinius dėti galėtų, jo nepagei

daučiau (B).
nenorėčiaju]: ir tai nenorėčiau.

Kad aukso pautą duotų — n[e]imtų.
Už tai jis neimtų viso pasaulio (B). 
n[e]imtų: ir tai neimtų.

Kalnai nesusieit[i], o žmogus susieit[i] su viens vienu. 
Kalnas su slėniu nesueina, bet žmonės sueina (B). 
ne susi eit [i]: nesusieina, nesusitinka. 
susieitji]: susieina. 
su viens vienu: vienas su kitu.

Kas aukštai lipinėj [a], tas skaudžiai puolfa].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
skaudžiai: smarkiai.
puol[a]: krinta.
Žr. Juo aukštesnis daikts 3 juo sunkesnis puolis.
Žr. CGL, OG.
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Kas man szėnden, tai täv ryto. Br. [SchLL 97].
KLVK 111 (var); MžŽ 207.

Kas finekėta, tai ßneketa. Was geredt ist geredt [B 554].

Kas taw malonu ir kittam darryk, o kas taw ne malonu ir 
kittam ne darryk. Was du wilst daß dir die Leute thun 
sollen, das thu du ihnen auch und was du nicht wilst, 
daß dir die Leute nicht thun sollen, das thu du ihnen 
auch nicht [B 869].

MŽ I 157; SchLL 77; MžŽ 133; KLVK 108; AŽ II 195 
(iš В).

Keikena neikena, malda pakwóla. Ein unverdienter Fluch 
trift nicht [B 486].

Keikeftis pro Burna ißeit, pro Nófi (Aufi) atlenda [B 486; 
... Nofi ... В 940; ... Aufi (Nofi) ... atlenda В 960]. 
Der Fluch hat einen guten Sina wo er ausfährt da 
kehrt er wieder hin. Unverdienter Fluch trift nicht.

MŽ 1113; RzŽ(M) 129; NsŽ 199; SchLL 84; KLVK 109; 
JG 180; AŽ I 975 (iš В).

Kėtures Akkis daugiaus mata ne wiena. Vier Augen sehen 
mehr als ein [B 153].

SchLL 73; MžŽ 110; AŽ I 51, II 223 (iš В).

Kieno Dale ir Jaujos Gale. Wem Gott gönt, dem gibt 
ers im Schlaf [B 595].

RzŽ(B) 56(G); AŽ II 163 (iš В).
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Kas man šiandien, tai tau rytoj.
Žr. Netrenk dievą medžiuosna.

Kas šnekėta, tai šnekėta.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kas tau malonu — ir kitam daryk, o kas tau nemalonu — 
ir kitam nedaryk.

Ką norėtum, kad tau žmonės darytų, daryk tu jiems, 
o ko nenorėtum, kad tau žmonės darytų, nedaryk to ir 
jiems (B).

Keikena — neikena, malda — pakvola.
Neužpelnytas keiksmas nepasiekia (B).
Neaiškus priežodis.
Keikena: keiksmas (?).
neikena: niekniekis (?).
pakvola (skol): pagyrimas.
Žr. Norint vis bersi žirnius prieš (į) sieną — nelips.

Keikestis pro burną išeit, pro nosį (ausį) atlenda.
Keiksmas turi gerą uoslę: iš kur išeina, ten grįžta.

Neužpelnytas keiksmas nepasiekia (B).
Keikestis: keiksmas. 
išeit: išeina.

Keturios akys daugiau[s] mato ne[i] viena.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kieno dalia — ir jaujos gale.
Kam dievas nepavydi, tam miegant duoda (B).
Kieno: kai kieno.
dalia: laimė, likimas.
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Kenó spraga, tó ir iszkadä. Br. [SchLL 96].
MŽ I 254; RzŽ(M) 266; NsŽ 495; KLVK 107; MžŽ 226.

Kieno Wejimme (Krėfle) fedefi (fedi) to Giefme giedofi 
(giedok) [B 292; ... fedėfi l. fedi ... giedofi l. giedok 
B 873]. Weßen Brodt du ißeft, deßen Lied auch sing. 

RzŽ(B) 87(B); RzD II 109 (var); SchLL 103; MžŽ 279;
JG 74.

Kißkis wiffados nor būti, kur gimmes. Der Haas wil 
allezeit da seyn, da er geworfen ist [B 618].

SchLL 86; MžŽ 113.

Kludit’s Kehnas Wejimma vercjia vel. Dangum’ ne gali 
lipt’, vel Nendre ne fwiroj’ ne pucjiama [В 538].

[Paaiškinimo nėra.]
RzD II 109; SchLL 84 (iškreipta); MžŽ 115 (iškreipta).

Ko nemittes fwetima Nieja kaffinėt’. Was mich nicht brennt, 
das lösch ich nicht [B 289].

RzŽ(B) 84(B); SchLL 91; MžŽ 146.

Kok’s numirrim’s, tok’s ir pakasfims. vel. Kok’s Giwe- 
nim’s, tok’s ir numirrims, kok’s numirrim’s, tok’s ir 
Ißganim’s. Wie mann lebt, also stirbt mann, so fährt 
mann auch nach dem Tode [B 201].

SchLL 82; MžŽ 72.

Kójnam padingfta fawo būdas. Jedem gefält seine Weise 
wohl [B 744].

MŽ I 35, 52, II 214; RzŽ(M) 194; RzŽ(B) 11(1); NsŽ 
143, 335; KLVK 108; AŽ I 915, II 387 (iš В).
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Kieno spraga, to ir iškada.
iškada (skol): nuostolis, žala.

Kieno vežime (krėsle) sėdėsi (sėdi), to ir giesmę giedosi 
(giedok).

Kieno duoną valgai, to ir giesmę giedok (B).

Kiškis visados nor[i] būti, kur gimęs.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kliudyts kelmas vežimą verčia.
Kliudyts: užkliudytas.
Žr. Dangum negali lipti.
Žr. Nendrė nesvyruoj[a] nepučiama.

Ko nemitęs svetimą niežą kasinėt?
Kai mano nedega, aš negesinu (B). 
nemitęs: nesikęsdamas, dykai, nežiūrėdamas savęs. 
Žr. Svetimą niežą ko nemitęs kasinėt?

Koks numirims, toks ir pakasims arba Koks gyveninis, 
toks ir numirims, koks numirims, toks ir išganyms.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas 
(sutrumpintas).

Žr. KG (Kaip žmogaus gyvenimas yra, taip bus ir jo mi
rimas).

Kožnam padingsta savo būdas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Kožnam (skol): kiekvienam. 
padingsta: patinka.
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Kójnas fawo Nieją kafa [B 456; Kojnas ... Nieja kafa 
В 820; ... Nie ją ... В 744]. Ein jeder kratzt sich wo es 
ihm juckt. Ein jeder sucht sich zuretten. Ein jeder 
fegt vor seiner Thür.

RzŻ(B) 11(1).

Kójnas fawo Nofi kafikime. Ein jeder ziehe sich selbst 
bey der Nase. Ein jeder hat mit sich selbst genug zu 
thun [B 744].

SchLL 91; MžŽ 108.

Kruwino alwien’s baidos, pieninga kiekwiens laijo [B 497, 
545; ... alwiens ... laijo В 613]. Nimmer Geld nimmer 
Gesell vel Bey guten Tagen hat mann viel bey bösen 
aber keine Freunde.

RzŽ(B) 24(G); DPM J86frar); SchLL 85; MžŽ 120; 
JG 61.

Kultüwe ne Werpeje ney audėje. Was einem nicht kostet, 
das schont mann nicht [B 815].

SchLL 86; MžŽ 121; AŽ I 373 (iš В).

Kumpūta Liepa wiffos Oßkos kopinėj’ [В 54; Kumpóta 
... Oßkos ... В 529]. Eine gebogene Linde, besteigen 
alle Ziegen. Wo ein Aaß ist, da sammlen sich die Adler. 
Wo der Zaun am niedrigsten ist, da geht alles über.

NzNMS 44 (var); DAA 39 (var); SchLL 87; VPŽ 7 (var); 
MžŽ 106 (var), 127 (var); KLVK 108 (var).

Kur Baime cje ir Garbe. Wo Forcht da ist Ehr [B 488]. 
SchLL 75; MžŽ 25; AŽ I 463.

Kur daug Sjunnu daug ir Sjunn’ Sjudjiu. Wo viel Hund, 
da viel Hundsdreck [B 731].

MŽ I 282; RzŽ(M) 298; DR 160; DAbc 50; NsŽ 522; 
SchLL 98.
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Kožnas savo niežą kaso.
Kiekvienas kasosi, kur jam niežti. Kiekvienas sten

giasi gelbėtis. Kiekvienas šluoja priešais savo duris 
(j svetimus reikalus nesikiša) (B).

Žr. CGL.

Kožnas savo nosį kasykime.
Vedžiok pats save už nosies (pasižiūrėk į save, pa

sijuok iš savęs). Kiekvienam užtenka savo reikalų (B).
Žr. Uosk į tavo antį.

Kruvino alviens baidos, pieningą kiekviens laižo.
Niekados neturi pinigų — niekados neturi draugų. 

Kai gerai gyveni, turi daug draugų, o kai ateina sunkios 
dienos — nė vieno (B).

alviens: aliai vienas, kiekvienas.
Žr. RB.

Kultuvė ne[i] verpėja, nei audėja.
Kas pačiam nekainuoja, to ir nesaugo (netausoja) (B).

Kumpuota liepa visos ožkos kopinėj [a].
Ant palinkusios liepos visos ožkos lipa. Kur maita, 

ten renkasi ereliai. Kur tvora žemiausia, ten visi lipa (B).
Kumpuota: kreivai sulinkusia, žemyn palinkusia (plg. 

kumpas — žemyn lenktas).
kopinėj[a]: laipioja.
Žr. Žemą tvorą visos ožkos kopinėj [a].

Kur baimė, čia ir garbė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kur daug šunų, daug ir šunšūdžių.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Kur fėtos Ropes, Ridikkai digfta [B 70; ... fetos ... dygfta 
B 1024; ... Ropes ... dygfta B 1015]. Lust gebietet 
Unlust.

MŽ I 227, II 331; RzŽ(M) 248; SchLL 95; MžŽ 208; AŽ 
II 363.

Kurs Pikki nutwer fuffimurkßtin. Wer Pech angreift der 
besudelt sich [B 968].

MŽ I 174, II 90, 368; RzŽ(M) 173; SchLL 93; MžŽ 182; 
KLVK 109.

Kürs vagie, tą päkar’; kürs dovanoje, täs mirszta. Br. [SchLL 
101].

Ledóką žodį pamjk po padü. Br. (t. y. prastą žodį neisz- 
tark) [SchLL 104].

MŽ I 144; RzŽ(M) 153; NsŽ 354; MžŽ 291; KLVK 109.

Lenk Saulę ir Mėnefį, o ßwaigjdes pafaucey [В 77; Lenk 
Saule ir Mėnefi ... В 83; ... Saulė ... Pafaucjuy’ 
В 626; ... Menefi... pafaucjey В 811, 921]. Halt dich am 
Kopf und nicht am Schwantz.

RzŽ(B) 11(H); SchLL 95; MžŽ 172, 292.

Maja Garbe taipjau Garbe. Kleine Ehr ist auch ein Ehr 
[B 382].

Majas Keras diddi Wejimma wercjia [B 460, 546; ... 
Majas ... diddį Wejimmą wercjia В 194; Majas ... 
В 801; ... Wejimma ... В 606]. Es ist nicht an der Größe 
gelegen, sonst möchte eine Kuh einen Haasen erlaufen. 
Einen kleinen Feind muß mann auch nicht verachten.

MŽ I 324; RzŽ(M) 334; NzNMS 44; DR 160; DAbc 50; 
NsŽ 69; SchLL 85; VPŽ 18; MžŽ HO, 134; KLVK 111; 
JG 64, 243, 244; KrvP I 432 N 6005; AŽ II 325 (iš B); LTR 
410.
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Kur sėtos ropės, ridikai dygsta.
Malonumas gimdo nemalonumą (B).
Žr. Medum sėji, pipirai sprogsta.

Kurs pikį nutveria], susimurkštin[a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Biblinės kilmės priežodis.
pikį: dervą, degutą.
susimurkštinfa]: susitepa.

Kurs vagia, tą pakar[ia]; kurs dovanoja, tas miršta.

Ledoką žodį pamink po padu.
Prasto žodžio neištark.
Ledoką (skol): ledaką, ledeką — prastą, blogą, piktą.

Lenk saulę ir mėnesį, o žvaigždes pasaučiai (pasaučiui) [?].
Laikykis pirmųjų, ne paskutiniųjų [?] (B).
Neaiškus priežodis.
pasaučiai (pasaučiui): neaiškus žodis; SchLL 95 rašo 

pasiaūsk; B 210 duodama fu Pafauąa — sargiai, akylai, 
apdairiai, kytrai; RzŽ(B) 27(B) — fu Pafauc^ia.

Maiz garbė taipjau garbė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Mažas keras didį vežimą verčia.
Ne nuo didumo priklauso, kitaip karvė kiškį pagautų.

Ir mažo priešo nereikia niekinti (B).
keras: var. kelmas, kupstas.
Žr. CGL (Mažas kupstas...)
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Medu fėji Pipirrus piausi Z. Medum’ fėji, Pipirrai fprógfta. 
Kur fėtos Ropes Ridikkai dygfta. Lust gebieret Unlust 
[B 887].

SchLL 88.

Meddum’ fėji, Pipirrai fprógfta vėl Meddu feji, Pipirrus 
piaufi [B 725; Medum’ ... fprógfta ... B 971]. Lust 
gebieret Unlust.

MŽ I 161, II 331, 513; DR 161, 165; DAbc 53; NsŽ 390; 
SchLL 88; VPŽ 29; MžŽ 183.

Nammu Nammucgei norint po Smilgo [B 72; Nammu ... 
B 208; ... Nammucjei ir po Smilgo B 645]. Nirgends 
Hebers ist mann, als zu Hause. Eigen Heerd ist Goldes 
werth.

MŽ I 177, II 257; RzŽ(M) 175; RzŽ(B) 26(B), 26(H); 
DR 161; DAbc 49; DAA 48; NsŽ 414; SchLL 90; VPŽ 40 
(var); KLVK 108; MžŽ 144, 223 (var); JG 57.

Nė dü kartü vilką dūrė, veną kartą. Br. [SchLL 103].
AŽ II 647 (iš B).

Ne wis Aukfas, kas Aukfu jėri (jibba) [B 68; ... gėri Z. 
Aukßti Buttai ßalti Barßcjei B 593]. Es ist nicht alles 
Gold, was Gold scheinet.

Daukšos Postilė (1599) 1926, p. 303; RzŽ(B) 54(G); 
SchLL 75; MžŽ 288; JG 48, 71; AŽ I 390.

Ne buk per faldus wisfi laidys. Einen wohlthätigen Matm 
. spricht ein jeder an [B 109, 855, 897].

NzNMS 44 (var); DPM 86 (var); DDŽ 166 (var); SchLL 
90; VPŽ 22 (var), 31 (var); MžŽ 107 (var); JG 273 (var).

Nei Arklys Arklio ne kasfa dykai [B 820; ... dykay ne 
kasfa B 972]. Eins vors andere nichts umbsonst.

SchLL 74; MžŽ 52; JG 61; AŽ I 249-250, II 366.
364



Medų sėji, pipirus piausi.
Malonumas gimdo nemalonumą (B).
Žr. Medum sėji, pipirai sprogsta.
Žr. Kur sėtos ropės, ridikai dygsta.

Medum sėji, pipirai sprogsta.
Malonumas gimdo nemalonumą (B).
sprogsta: var. dygsta.
Žr. Medų sėji, pipirus piausi.
Žr. Kur sėtos ropės, ridikai dygsta.

Namų namučiai, norint po smilga [?].
Niekur nėra mieliau kaip namie. Savas židinys aukso 

vertas (B). Savi namai geriausi, nors ir smilgų stogu (MŽ I 
177).

po smilga: taip rašo SchLL 90, MžŽ 144, JG 57, o 
MŽ I 177, II 257 ir NsŽ 414 yra po Smilgių*,  pagal B. rašy
mą turėtų būti po smilgo (plg. po Stalo) *,  MŽ I 250 paliu
dija formą smilgas, -o.

Ne du kartu vilką dūrė, vieną kartą.

Ne vis auksas, kas auksu žėri (žiba).
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
vis: visada, visuomet; iš paaiškinimo išeitų, kad čia tu

rėtų būti viskas; var. yra visa, viskas.
Žr. Aukšti butai, šalti barščiai.

Nebūk per saldus — visi laižys.
Labdaringą žmogų visi šnekina (prašo) (B).

Nei arklys arklio dykai nekaso.
Vienas dalykas už kitą, nieko veltui (B). 
dykai: veltui.
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Ne Sjū fawo Ginoj’ ne loj’ [B 216, 386, 730, 878; ... ne- 
lój’ B 91; ... ne lój’ B 871]. Die Ei^genlieb ist uns 
angebohren. Ein jeder hört gern sich selbst loben.

RzŽ(B) 33(B), 88(H); SchLL 99.

Nendre nefwiroj’ nepucjiama [B 952; ... ne fwiroj’ ne 
pucjiama В 1021]. Nothwehr ist nicht verbohten.

MŽ I 181; RzŻ(M) 177; SchLL 90; MžŽ 241; KLVK 109.

Ne trenk Diewą Medjófna, ne fudurei fu Diewu Pirßtais, 
kas man ßendien’, tai taw rytoj’ [B 591; ... Diewa 
medjiofna ... B 982; ... Medjófna ... ßendien ... 
В 594]. Poche nicht auf dein Glück. Heute dir morgen 
mir vel Es weiß noch niemand wem das Glück wohl 
wil.

DAA 48 (var); JG 74 (var); AŽ II 352 (var).

Norint wis berfi Jirnus prieß Siena, nelips [В 418; ... ne 
lips В 471, 735, 885; ... gimus į Siena, ne lips, l. Berk 
Simus į Siena bau lips*  vide*  Keikena neikena, malda 
pakwóla B 486]. Ein unverdienter Fluch trift nicht. 
Hütte dich vor der That, der Lügen findt mann Raht.

SchLL 104.

Nors fu Lópu bille fawu [В 483, 843; Nor’s fu Lopu ... 
B 76]. Mit dem seinen zufrieden seyn.

SchLL 87; MžŽ 32; AŽ I 670 (iškreipta).

Nuludes kai’ gemes pardawes. Er ist wie auff die Naase 
geschlagen [B 419, 940].

MŽ I 154; RzŽ(M) 184; DR 161; DAbc 56; DDŽ 168; 
NsŽ 146, 374; SchLL 113; VPŽ 35; MžŽ 152, 287; KLVK 
108; AŻ II 629 (var).
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Ne[i] šuo savo girioj neloj[a].
Savimeilė mums įgimta. Kiekvienas mielai klauso 

save giriant (B).

Nendrė nesvyruoj[a] nepučiama.
Gintis nedraudžiama (B).

Netrenk dievą medžiuosna.
Nesigirk savo laime. Šiandien tau, rytoj man. Dar 

niekas nežino, kam laimė nusišypsos (B).
Žr. Dar su dievu piritais nesudūrei...
Žr. Kas man iiandien, tai tau rytoj.

Norint vis bersi žirnius prieš (į) sieną — nelips.
Neužpelnytas keiksmas nepasiekia. Saugokis blogo 

darbo, o melas nepakenks (B).
Žr. Berk žirnius į sieną, bau lips?
Žr. Keikena — neikena, malda — pakvola.

Nors su lopu, bile savu.
Būti patenkintam tuo, ką turi (B).
bile (skol): kad tik.

Nuliūdęs kaip žemes pardavęs.
Kaip per nosį gavęs (B).
žemes: var. žemį.
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Nußufi kai’ į Kubbila ißokes. Tikt’ karta nußufi [В 99; 
... kai ... В 472]. Du wirst doch mahl ankommen, an
laufen.

MŽ I 282; RzŽ(M) 189.

Pakäju turrėdam’s ir turrėk. Einen schlafenden Hund soll 
mann nicht wecken [B 731].

RzŽ(B) 89(H).

Palauk ir gardu radęs [В 77; ... radęs В 138, 436]. Wenn 
das Eßen am besten schmeckt, muß mann aufhören 
oder Wenn das Spiel am besten ist, muß mann auf
hören.

MŽ I 73, II 48; NzNMS 44 (var); NsŽ 426; SchLL 92; 
VPŽ 36 (var); MžŽ 163; KLVK 110.

Pafkuy Kekßes Kurpes neßa, pafkuy Sjelmjus Wirwes 
weja [B 733].

[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 84; MžŽ 109.

Piragai prieß Piragus. Mann muß Füchse mit Füchsen 
fangen. Eins fürs ander, nichts umbsonst [B 398, 450, 
505].

SchLL 94; MžŽ 183.

Pri Drafös reik’ ir Sylös. Anfängen und ausführen gehört 
zu sammen [B 89].

Prilipfi kartunta pri Liepto Galo. Das Kruß geht so lang 
zu Waßer, biß das Ohr abreist [B 98].

SchLL 87; MžŽ 195; AŽ II 777 (var).
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Nušusi, kaip į kubilą įšokęs.
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
Žr. Tik kartą nušusi.
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.

Pakajų turėdams ir turėk.
Miegančio šuns nereikia budinti (B).
Pakajų (skol): ramybę.

Paliauk ir gardų radęs.
Kai valgis skaniausias, reikia nustoti valgyti arba 

Kai maloniausia žaisti, reikia nustoti (B).
Paliauk: liaukis, nustok; čia — nustok valgyti.

Paskui kekšes kurpes neša, paskui šelmius virves veja.
šelmius (skol): sukčius, nenaudėlius.

Pyragai prieš pyragus.
Lapes reikia su lapėmis gaudyti. Dovis prieš dovį, 

nieko veltui (B).

Prie drąsos reik ir sylos.
Pradėjus reikia ir pabaigti (tai neatskiriami dalykai) (B).
sylos (skol): jėgos.

Prilipsi kartunta prie liepto galo.
Ąsotis vandenį neša, kol ąsa nutrūksta (B).
kartunta: kuomet nors, ilgainiui.
Žr. VI Prilipo liepto galą.
Žr. VI Lwpto galą prilipo.
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Puißint’s ir ne paißint’s. Ein böser Mensch wird durch An
klage u. Verfolgung noch schlimer Ja desperat gemacht 
[B 908].

Ranka Ranką margoj’, o abbi nor balti būti. Ein Hand 
wäscht die andere, so werden sie beyde rein [B 628].

RzŽ(B) 12(H); DAA 43; SchLL 94; MžŽ 202; KLVK 108; 
AŽ I 13.

Rajbainink’s Wilko Brolis. Der Teuffel ist so gut wie seine 
Mutter [B 294].

RzŽ(B) 90(B); NsŽ 346, 431; SchLL 95; MžŽ 204; AŽ I 
875 (iš В).

Sawa käfgi Naßta neßoti turrim’ [B 303; ... kafgi ... ne- 
ßoti... В 847]. Ein jeder muß seine Bürde (Last) tragen.

PR 17b; MŽ II 318; SchLL 90; MžŽ 145.

Sawo nelabą ne pagirti, fwetimą gerą ne papeiki. Was 
zu loben ist, das ist zu loben u. was zu verachten ist, 
das ist zu verachten [B 878].

PR 17b.

Sawo wlófnas Kampelis daug wertas [В 469; ... wertas 
В 646, 651]. Eigen Heerd ist Goldes werth.

PR 17b; MŽ I 332; RzŽ(M) 340; RzŽ(B) 32(H); DR 159; 
NsŽ 87; SchLL 83; MžŽ 131.

Sawu Kaklu negali pagywent [PR 17Ь].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 109.
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Puišinas [paišintas?] ir ne paišintas.
Blogas žmogus, skundžiamas ir persekiojamas, pasi

daro dar blogesnis, netenka vilties (B).
Puišinas: paišinas; gali čia būti ir puišintas, nes greta 

paišinti Prūsijos lietuviai vartojo ir puišinti.

Ranka ranką mazgo j [a], o abi nor[i] balti būti.
Ranka ranką plauna, ir taip abi būna švarios (B).
balti: dviskaitos lytis; baltos.

Razbaininks — vilko brolis.
Velnias toks, kaip ir jo močia (B).
Razbaininks (skol): plėšikas.

Savą kasgi naštą nešioti turim.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
kasgi: kiekvienas (MŽ I 109).
Žr. KG, CGL, RG (Savo kožnas naštą...), OG.

Savo nelabą nepagiri, svetimą gerą nepapeiki.
Kas girtina, reikia girti, kas niekintina, reikia nie

kinti (B).

Savo vlosnas kampelis daug vertas.
Savas židinys aukso vertas (B).
vlosnas (skol): nuosavas.

Savo kaklu negali pagyvent.
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Sennam, girtam j ūkis, o aklam raißam neffijükis. Elender 
Leute muß mann nicht spotten [В 73].

PR 17b; SchLL 96; MžŽ 202; AŽ I 60.

Sykis ne meilus. Einmahl triegt nicht [B 395].
PR 21a; NsŽ 465.

Siutina, tujma. Würde hat Bürde. Ehr hat Beschwer [B 78, 
95, 231, 303, 349, 382].

PR 18a; MŽ I 303, II 131; RzŽ(M) 312; RzŽ(B) 4б(В), 
97(B), 16(D); NsŽ 111; SchLL 96; MžŽ 222; KLVK 108.

Su Diewu negali bartis. Wer кап wieder Gott [В 595].
PR 19a; MŽ I 21, 50; RzŽ(M) 27; DR 160, 162; DAbc 

47; NsŽ 322; SchLL 78; VPŽ 42; MžŽ 28; KLVK 109; JG 
180; AŽ I 546 (iš B).

Sa gerru daugiaus ißtaifai, ne kaip fa piktu. Mit Güte 
richtet mann mehr aus als mit Strenge [B 615].

S[u] Klafta niekur n’ißeifi. Mit der Wahrheit kommt 
. mann am weitesten [PR 17а].

MŽ I 121; RzŽ(M) 135; NsŽ 108, 216; SchLL 84; MžŽ 
114; KLVK 110; AŽ II 775 (iš B).

Su maju paffiródik, fu daugiu paffiflėpk. Arme Leut sind 
oft wohlthätiger als reiche [B 119].

PR 19b; MŽ I 44; NsŽ 131; SchLL 89; KLVK 109; AŽ 
II 218.
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Senam girtam juokis, o aklam raišam nesijuokis.
Iš nelaimingų žmonių nereikia juoktis (B). 
nesijuokis: dviguba sangrąžinė lytis; nesijuok.

Sykis nemeluos.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Tik karts nemeluos.
Žr. Viens karts nemeluoji a].

Slūžma — tūžmą.
Aukšta tarnyba (garbė) — našta. Garbė slegia (B).
Slūžma (skol): tarnyba, tarnavimas. 
tūžmą (skol): liūdesys, rūpestis, vargas.

Su dievu negali bartis.
Kas gali dievui pasipriešinti! (B).

Su geru daugiau[s] ištaisai, nekaip su piktu.
Gerumu daugiau pasieki, negu griežtumu (B).
Su geru: geruoju, gerumu.
ištaisai: pasieki, atlieki.
su piktu: piktuoju, piktumu.

Su klasta niekur n[e]išeisi.
Su tiesa toliausia nueisi (PR).

Su mažu pasirodyk, su daugiu pasislėpk.
Vargšai dažnai yra dosnesni už turtingus (B). Galima 

rodyti savo neturtą, bet nereikia turto rodyti (MŽ I 44). 
daugiu: apstu, daugybe.
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Swetima Nieja ko ne mittes kaffinet. Was mich nicht brennt 
das lösch ich nicht [B 820].

PR 20b.

Swieto baltojo ne daug. Fromme Leute sind gar dünne 
[B 369, 503, 869].

PR 21a; MŽ I 19, 268; RzŽ(M) 26, 287; RzŽ(B) 29(D); 
DR 162; DAbc 51; DDŽ 168; NsŽ 319, 508; SchLL 97; 
VPŽ 8; MžŽ 27, 241; KLVK 110; KrvP I 197 N 2698, 
N 2699 (var); AŽ I 497 (iš В).

Sjun’s Bälfas n’eit į Dangų [В 486, 595; ... Balfas ... 
В 697, 730, 772; ... Dangų 529]. Ein unverdienter 
Fluch trift nicht vel Der Gottlosen Gebeht erhört 
Gott nicht.

PR 22a; MŽ I 19, 281; RzŽ(M) 26, 297; RzŽ (B) 56(G), 
57(H), 88(H); DR 160, 161; DAbc 50; DDŽ 167; NsŽ 319, 
523; SchLL 98; VPŽ 45; MžŽ 249; KLVK 109; JG 16; 
AŽ I 490 (iš В), II 178 (iš B).

Sjutka Galwos ne prakul. Ein Wort ist kein Pfeil [PR 22а]. 
MŽ I 135, 283, II 409; RzŽ(M) 224, 298; NsŽ 208, 524; 
SchLL 99; MžŽ 189, 288; KLVK 109.

Taip turri darryt’ kai’ regis ne kai’ noris. Mann muß ma
chen wie mann кап undt nicht wie mann wil [B 889].

PR 23b; SchLL 77; KrvP I 376 N 5224 (var), N 5225 
(var); AŽ II 195 (iš В).

374



Svetimą niežą ko nemitęs kasinet?
Kai mano nedega, aš negesinu (B).
Žr. Ko nemitęs svetimą niežą kasinei?
Žr. CGL (Svetimų niežų ko nemitęs,.,)

Svieto baltojo nedaug.
Gerų žmonių reta (B).
Svieto (skol): žmonių.
baltojo: balta spalva, Pretorijaus liudijimu, seniesiems 

prūsams buvusi šventa, ir XVII a. nadruviai labiausiai mė
gę baltą drabužių spalvą; norėdami ką nors pagirti ar pa
gerbti, vadindavę jį baltu, o priešą vadindavę nebaltu (PrDP 40).

Žr. Gerieji retai sėti arba dygsta.

Šuns balsas neit į dangų.
Neužpelnytas keiksmas nepasiekia arba bedievio 

maldos dievas neišklauso (B).
neit: neina.

Šūtka galvos neprakul[ia].
Žodis ne strėlė (PR).
Šūtka (skol): pokštas, juokai, juokavimas.
Žr. Žodis galvos nepramuša, 
Žr. CGL.

Taip turi daryt, kaip regis, o ne kaip noris [i].
Daryk, kaip galima, o ne kaip norima (B).
regis: atrodo; kaip regis — kaip atrodo geriau, kaip įma

noma.
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Te eit kaip eit, ujiß. ant wieno, ar but ar prapult’. Kaip 
bus taip bus. Es gehe wie es gehe [В 540].

Tykam ne pramuß Galwos. Beißige Hunde haben zerrißene 
Felle [B 211].

PR 25b; MŽ I 304; RzŽ(M) 313; RzŽ(B) 29(B); DR 160; 
DAbc 50; NsŽ 103; 412; SchLL 80.

Tikt karta nußufi [В 472; Tikt’ ... В 99]. Du wirst doch 
einmahl anlaufen, ankommen.

MŽ II 333; NsŽ 525.

Tikt’ kart’s nemeilus. Du wirst doch einmahl anlaufen, 
ankommen [B 472].

SchLL 109.

Tikt täwe karta fu- prigaus. Du wirst doch einmahl an
laufen, ankommen [B 472].

SchLL 109.

Tikt’ tawo Nagai karta prilips, tikt tu karta prilipfi l įklufi. 
Tikt’ kart’s nemeilus. Tikt’ tawe karta fu- prigaus. 
Tropifi Kerte. Tikt karta nußufi. Nußufi kai į Kubbila 
ißokes. Tikk tu karta gaufi Pirtį. Du wirst doch einmahl 
auf die Finger l Klauen geklopft werden. Du wirst 
doch einmahl anlaufen, ankommen [B 472].

SchLL 110; MžŽ 194.
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Teeit, kaip eit, užiš [?]. Ant vieno, ar būt ar prapult. Kaip 
bus, taip bus.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
užiš[?]: gal skatinamasis žodis, jaustukas? (plg. ūžinti — 

raginti, varyti; užt3 užid — šunį piudant).

Tykam nepramuš galvos.
Piktų šunų kailiai apdraskyti (B).
Tykam: tykiam; vakarinių lietuvių tarmėse yra tykas 

ir tykus.

Tik kartą nušusi!
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.
Žr. Nušusi kaip i, kubilą įšokęs.
Žr. Viens karts bus nemalonus.

Tik karts nemeluos.
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
Žr. Sykis nemeluos.
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.
Žr. Viens karts nemeluoji a].

Tik tave kartą sugaus (prigaus).
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.

Tik tavo nagai kartą prilips.
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B). [Kita paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. Tik tu kartą prilipsi arba įkliūsi.
Žr. Tik karts nemeluos.
Žr. Tik tave kartą sugaus (prigaus).
Žr. Tropy si kertę.
Žr. Tik kartą nušusi.
Žr. Nušusi, kaip į kubilą įšokęs.
Žr. Tik tu kartą gausi pirtį.
Žr. CGL.
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Tikk tu karta gaufi Pirtį. Du wirst doch einmahl anlaufen, 
ankommen [B 472].

Tikt tu karta prilipfi l įklufi. Du wirst doch einmahl anlau
fen, ankommen [B 472].

SchLL 109.

Tokio ßmogaus beg’ ir Pėdu. Eines solchen Menschen 
fliehe vel meide auch die Fußtapfen [B 908].

Tropifi Kerte. Du wirst doch einmahl anlaufen, ankommen 
[B 472].

Turru yra geraus, ne kadd’ turrecjau. Hab ich ist beßer 
als hat ich [B 619].

RzŽ(B) 2(H).

Ofk į tawo Anti [B 1017; ... Anti. Kójnas fawo Nofi kafi- 
kime В 304]. Riech in deinen Busen, od Ziehe dich 
selbst bey der Naase.

MŽ II 117, 391; NsŽ 7, 32; SchLL 101; MžŽ 263; AŽ I 
131 (iš В).

U j Odos Kumelys, uj Wirbo Sgakalis [B 648; Uj ūdos 
... Sjakalys. Wowere ont Sjakos, o jau legma dróje 
B 184]. Er verkauft die Haut, ehe der Bär gefangen ist.

PR 26b; RzŽ(B) 30(H).
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Tik tu kartą gausi pirtį.
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.

Tik tu kartą prilipsi arba įkliūsi.
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.

Tokio žmogaus bėk ir pėdų.
Bėk nuo tokio žmogaus arba venk (saugokis) ir pėdų 

(B).
Žr. Bėk ir pėdų tokio žmogaus.

Tropysi kertę.
Kartą atsidauši (atsitrenksi) (B).
tropysi (skol): pataikysi.
Žr. Tik tavo nagai kartą prilips.

„Turiu“ yra geriau[s], ne[i] „kad turėčiau“.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Uosk į tavo antį.
Vedžiok pats save už nosies (pasižiūrėk į save, pa

sijuok iš savęs) (B). Žiūrėk, kaip su tavim yra (MŽ II 117). 
tavo: B 940 rašoma fawo.
Žr. Ams amą ama, o patį amą visi šunys loja.
Žr. Kožnas savo nosį kasykime.

Už odos kumelys, už virbo šakalys.
Jis parduoda odą, dar lokio nesugavęs (B).
Žr. II Toli už virbo šakalys.
Žr. Voverė ant šakos, o jau iešmą droži.
Plg. CGL (Už uogą kumelys, už virbą šakalys).
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Ujgerk fu Kaußeliu (kadd’ kas prapüle]. Es ist schon weg- 
du wirst nicht mehr finden, wenn etwa was verlohren 
oder verschwunden ist [B 292].

Ujkluwes Kelmą kerta [В 538; Ujkluwes ... kerta. /. pafkut- 
tinni Sjunnes piauja В 211]. Gegenwehr ist nicht ver- 
bohten. Den letzten beißen die Hunde.

PR 26a; RzŽ(B) 29(B); DAbc 49; SchLL 85; VPŽ 48.

Walna trieft (ßikt’) in fawo Kelnes [B 727; Walna treff 
(ßikf) į ... В 891]. Ein jeder hat Macht mit dem seinen 
zu thun was er wil.

PR 27b; RzŽ(B) 85(H); NsŽ 112; SchLL 84.

Wieną Awį kerpa, o kitta dreba. Es geht dich auch an, 
wenn deines Nachbars Haus brennet [B 289].

PR 29b; RzŽ(B) 84(B); RzD II 109 (var); DDŽ 167; 
SchLL 75; VPŽ 50; MžŽ 113; JG 63; AŽ I 428, II 459 (var).

Wien’s kart’s bus nemalonus. Tikt karta nußußi. Du wirst 
einmahl übel anlaufen [B 894].

Wien’s kart’s ne meiluj’ [В 408; Wiens karts ne meiluje 
PR 29b]. Das Ende trägt die Last. Der Krug geht so 
lang zu Waßer biß er bricht.

PR 29b; DAA 44; SchLL 83; VPŽ 50.
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Užgerk su kaušeliu (kad kas prapuolė).
Nebėra, neberasi (B).

Užkliuvęs kelmą kerta.
Gintis nedraudžiama. Paskutinį šunes piauja (B).
Žr. Dangum negali lipti.
Žr. VI Išmoks, kad ir akys iššoks.
Žr. VI Paskutinį šunes piauja.
Žr. I Nemitęs vilks peles kasa.
Žr. I Varge būdams, turi verstis kaip gali.
Žr. LpPL (Užkliuvusis kelmą kerta).
Žr. CGL (Užkliuvęsis tur[i] kelmą kirsti).

Vaina triest (šikt) į savo kelnes.
Kiekvienas gali elgtis kaip tinkamas su savo daik

tais (B).
Vaina (skol): leidžiama, galima.

Vieną avį kerpa, o kita dreba.
Ir tave tai liečia, jei tavo kaimyno namai dega (B).
Žr. CGL (Avį kerpant. ožka dreba).

Viens karts bus nemalonus.
Vieną kartą nepasiseks (B).
Žr. Tik kartą nušusi.
Žr. Viens karts nemeluojja].

Viens karts nemeluoj[a].
Pabaigoje reikia užsimokėti (atsilyginti). Ąsotis vandenį 

neša, kol sudūžta (B).
Žr. Sykis nemeluos.
Žr. Tik karts nemeluos.
Žr. Viens karts bus nemalonus.
Žr. CGL.
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Wilko bebeginedams ujbegfi Lokį [B 184; ... bebegine- 
dam’s ujbegfi ... В 972; ... bebeginedams ... В 1007; 
... ujbėgfi ... В 160; ... Lokį В 435]. Vom Pferdt auf 
den Esel kommen l. aus dem Regen in die Traufe.

PR 29b; MŽ I 152, II 386, 474; DR 163; DAbc 49; NsŽ 
326, 372; SchLL 103; VPŽ 35; KLVK 108; JG 61; KrvP 
I 257 N 3560, 258 N 3569 (var), N 3570, N 3574, 259 
N 3581; AŽ I 592 (iš В).

Wyr’s pas Wyra. Wiffi iß wieno, kiek nü Dünos. Mann 
für Mann [B 897].

NsŽ 83; SchLL 113.

Wißta po fawim’ kafufi jeßka [B 552, 663; ... jießka PR 30b]. 
Wer den Verdruß gehabt, wil auch den Genuß haben.

PR 30b; MŽ I 332; RzŽ(M) 340; RzŽ(B) 39(H); DAA 
44 (var); NsŽ 84; KLVK 108; JG 86, 150, 249.

Wogdam’s ne pralóbfi. Gestohlen Gutt fahselt nicht [B 451, 
572, 612].

PR 31a; SchLL 103; MžŽ 285.

Wowere ant Sjäkös, o jau jiejmą droßi. Die Haut ver
kaufen, ehe der Bär gefangen ist. Du machst dir Rech
nung ohne den Wirth [PR 31а].

MŽ I 333; RzŽ(M) 341 ; DR 159, 165 (var); DAbc 50, 
53 (var); NsŽ 87; SchLL 103; VPŽ 44 (var); MžŽ 285; JG 
73 (var).

Siednas po fawo ßwiefa bėga [В 89; giednas (Kójnas) 
po ... bėga l. Bendras Arklys wiffada lėfas B 662]. 
Die Lieb fängt von sich selbst an. Das Hembd ist 
näher als der Rock. Ein jeder ist ihm selbst der nächste.

PR 31b; RzŽ(B) 38(H); SchLL 99.
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Vilko bebėginėdams užbėgsi lokį.
Nuo arklio prie asilo ateiti (nusigyventi, nusmukti) 

arba Iš lietaus po laštaku patekti (B).
Vilko bebėginėdams: nuo vilko bėgdamas.

Vyrs pas vyrą. Visi iš vieno. Kiek nuo duonos.
Visi lyg vienas (B).
Žr. V Kiek nuo duonos.

Višta po savim kasusi ieško.
Kas vargo, nori turėti ir naudos (B).

Vogdams nepralobsi.
Vogtas turtas neauga (B).

Voverė ant šakos, o jau iešmą droži.
Parduoti odą, lokio nesugavus. Neatsižvelgi į aplin

kybes (B).
Žr. Už odos kumelys, už virbo šakalys.

Žėdnas (kožnas) po savo šviesa bėga.
Meilė prasideda nuo savęs paties. Marškiniai arti

mesni negu švarkas. Kiekvienas sau pačiam artimiausias 
(B). Kožnas pagal savo išmanymą daro (SchLL 99).

Žėdnas (kožnas) (skol): kiekvienas.
Žr. Bendras arklys visada liesas.
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3emą Twórą wiffos Oßkos kopinėj’ [В 949; ... kopinėj’ 
vel Kumputa Liepa wiffos Oßkos kopinėj’ B 686]. Wo 
der Zaun am niedrigsten, da wil jedermann herüber 
steigen vel Eine gebogene Linde besteigen alle Ziegen 
l. wo ein Aaß ist, da sammlen sich die Adler.

PR 31b; MŽ I 341; RzŽ(M) 348; NsŽ 542; SchLL 100; 
MžŽ 287 (var).

3inna jį ßältos Dienos (magylos) (Bėdos). Kranckheit weiß, 
wo er ist, (steckt) [B 819].

PR 32a; MŽ I 344; RzŽ(M) 350; DR 159; DAbc 54; 
NsŽ 547; VPŽ 51.

3innoma imk nug nejinnomojo atfitrauk [PR 32а]. 
[Paaiškinimo nėra.]

3odis Galwós ne pramußa vel Sjutka Galwos ne prakull 
[В 643; 3ódis Galwos ... В 972]. Ein Wort ist kein 
Pfeil.

PR 32a; MŽ I 346, II 547; RzŽ(M) 352; RzŽ(B) 21(H); 
DR 159; DAbc 49; NsŽ 412; SchLL 104; VPŽ 52; MžŽ 291.
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Žemą tvorą visos ožkos kopinėj [a].
Kur tvora žemiausia, ten kiekvienas nori lipti arba 

Ant palinkusios liepos visos ožkos lipa arba Kur maita, 
ten renkasi ereliai (B).

Žr. Kwnpuota liepa visos ožkos kopinėj [a].

Žino jį šaltos dienos (magilos) (bėdos).
Liga žino, kur jis yra (lindi) (B).
magilos: magila — furija (B 598), pykčio (RŽ I 81), 

maro (MŽ I 156), mirties (KršŽ 239) deivė; Pretorijus lai
ko ją giltinės (mirties deivės) tarnaite (PrDP 32).

Žinomą imk, nuo[g] nežinomojo atsitrauk.

Žodis galvos nepramuša.
Žodis ne strėlė (B).
Žr. Šūtka galvos neprakuljia].
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VIII. RELIGIJA, LINKĖJIMAI, „ETIKETAS“, 
KEIKSMAI

Aß taw Sprandą nufukfu. Ich wil dir das Genick abdrehen 
[В 551].

Atfipraßus nü Diewo, nū Stalo ir gerru gmonu [B 920]. 
Mit Uhrlaub zu melden vid mit Ehren zu melden 
[Mit Ehren zu melden Su atleidimu / fu atsipraßimu 
kalbant В 916].

Dar daugiaus Diew’s tur, ne kai’ ißdawe [B 102, 163, 951; 
... ne kai’ ... В 73; ... ne kaip ... В 853; ... ißdawe. 
Dar Diew’s gyw’s yra В 594]. Gott hat annoch mehr, 
als er ausgegeben i. e. Gott ist ein reicher Gott [B 102]. 
Der alte Gott lebet noch [B 73].

MŽ II 239; RzD II 109; NzNMS 43; DR 161; DAbc 47; 
SchLL 77; VPŽ 12; MžŽ 47; KrvP I 375 NN 5206-5207; 
AŽ II 183 (iš В), 223 (iš В).

Dar Diewo Dargą ne nuganei [B 102; ... Dargą ... B 523; 
... Dargą nenuganai B 594; ... Darga ... B 951]. Du 
hast Gottes Garten annoch nicht abgehütet [?] i. e. 
Gott hat einen großen Vorraht.

RzD II 109; SchLL 78; MžŽ 45; KrvP I 375 NN 5208- 
5209 (var); AŽ II 205.
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VIII. RELIGIJA, LINKĖJIMAI, „ETIKETAS“, 
KEIKSMAI

Aš tau sprandą nusuksiu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Atsiprašius nuo dievo, nuo stalo ir gerų žmonių.
Su atleidimu arba su atsiprašymu kalbant (B). [Toles

nis paaiškinimas — vokiškas atitikmuo].
Žr. Nuo švento stalo ... ir nuo dieniškos duonos atsipra

šant.

Dar daugiau[s] dievs tur[i], nekaip išdavė.
Dievas — turtingas dievas. Dar dievs gyvs yra (B).

[Kita paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas]. 
Žr. Dar dievs gyvs yra.

Dar dievo daržą nenuganei.
Dievas daug turi (B). [Kita paaiškinimo dalis — lie

tuviško teksto vertimas].
Plg. Ar aš dievo daržą nuganiau (taip sušunka sunkiai 

kuo nors kaltinamas žmogus)! (AŽ II 205).
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Dar Diew’s gyw’s yra. Der alte Gott lebt noch [B 594]. 
AŽ II 352 (iš В).

Dėkui uj gerą 30dį [В 325; Dėkui uj gerą 3odį B 618; 
... gera $ódi B 932]. Hab Danek vor gute Nachricht.

MŽ I 47; AŽ II 264 (iš В).

Del Diewo ne darryk. Thu es bey Leib nicht [В 860].

Diewe dük! iß Oßkos Awele, iß Kiaules Kumele [В 528, 
595; ... Awele ... В 1045]. Gott gebe, daß es möge 
wahr werden, was geredet wird.

PR la; RzŽ(B) 10(G), 56(G); SchLL 78; KrvP I 452 N 
6280, NN 6281-6282 (var).

Diewe dük iß tawo Burnos į Diewo Aufi [B 528, 594, 925, 
961; ... Burnos į Diewo Aufi В 77]. Gott spreche 
Amen dazu.

PR la; MŽ I 16; RzŽ(M) 22; RzŽ(B) 10(G); DR 160, 
162; DAbc 48; DDŽ 168; NsŽ 16; SchLL 78; VPŽ 13; MžŽ 
23; KrvP I 504 N 7010; AŽ I 409, 975 (iš В), II 352 (iš В).

Diewe dük kadd’ ir liti ißneßcjia [В 528; ... Iltį ißneßcjia 
В 595; ... ißneßcje В 1029]. Gott gebe, daß ich zu 
langen Jahren da wohnen l bleiben möchte.

PR la.

Diewe dük mirt’ o ne prajut’. Gott gebe eines natürlichen 
und nicht gewaltsahmen Todes zu sterben [B 528, 
577, 595].

PR la; MŽ I 349, II 355; RzŽ(M) 227; NsŽ 552; SchLL 
78; MžŽ 192; KrvP I 456 N 6317.

Diewe padėk’. Diewe dük Gillukį. Gott gebe Glück [B 595].
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Dar dievs gyvs yra.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. Dar daugiau [s] dievs tur[i]3 nekaip išdavė.

Dėkui už gerą žodį.
Dėkoju už gerą žinią (B).

Dėl dievo nedaryk.
Nedaryk, kaip mane gyvą matai! (B).

Dieve duok iš ožkos avelę, iš kiaulės kumelę.
Dieve duok, kad įvyktų tai, kas kalbama (B).

Dieve duok iš tavo burnos į dievo ausį.
Tepasako dievas čia amen (B). Kad taip įvyktų, kaip 

sakai (AŽ I 975).
Žr. CGL.

Dieve duok, kad ir iltį išneščia[u].
Dieve duok, kad ilgam laikui ten gyventi arba pasi

likti galėčiau (B).

Dieve duok mirt, o ne pražūt.
Dieve duok mirti natūralia, o ne priverstine mirtimi

(B).

Dieve padėk. Dieve duok giliukį.
Dieve suteik laimę (B). 
giliukį (skol): laimę.
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Diew’s ta Stunda wercjia. Gott кап die Stunde (Zeit) 
ändern [PR 2а].

Diew’s neweikus alle atmennus. Gott ist langmühtig aber 
auch gerecht [B 594].

PR 2a; MŽ II 239; RzŽ(B) 55(G);DR 160, 164; DAbc 
48; SchLL 78; VPŽ 12; MžŽ 17; JG 187; AŽ I 328, II 352.

Dük pakäju kadd’ nenori. Laß bleiben wenn du nicht wilst. 
Vom Eßen ne walgyk kadd’ nenori Destomehr wird 
vor mich bleiben jü daugiaus man liks, vel Wenn dir 
nicht gefällig ist. Kadd’ taw ne padingsta [B 268].

Dük ßimta labü Dieneliu dūk fiimtą labu Naktelių. Grüß 
doch zu tausendmahl [B 610].

Djaugiüs tawe Sweiką Nammü pareiufi oder Sweiks (ka) 
Namu parėjės, (parėjufi). Ich freue mich daß du gesund 
nach Hause kommen bist [B 496].

PR 2b; MŽ I 177; AŽ II 727 (iš В).

Ėdami Mėnefei. Die Marien Scbeun ist offen [PR 3b].
KršŽ 104 (iš B), AŽ II 838.

Eik ant (po) Galgiu. Geh an den Galgen, geh zum Hencker 
[B 539].

PR 3b.
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Dievs tą stundą verčia.
Dievas gali laikus pakeisti (PR). 
siundą (skol): valandą, laiką.

Dievs neveikus, ale atmenus.
Dievas kantrus, bet teisingas (B). 
neveikus', kantrus, neskubąs. 
atmenus: geros atminties.

Duok pakajų, kad nenori. Nevalgyk, kad nenori, — juo 
daugiau [s] man liks arba kad tau nepadingsta.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
pakajų (skol): ramybę; Duok pakajų — palik, nustok, 

liaukis.
nepadingsta: nepatinka.

Duok šimtą labų dienelių, duok šimtą labų naktelių.
Sveikink tūkstantį kartų (B).

Džiaugiuos tave sveiką namo parėjusį arba Sveiks (sveika) 
namo parėjęs (parėjusi).

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Ėdami mėnesiai.
Kuriais daug valgoma vaisių, uogų ir t. t. (KršŽ 105, 

AŽ II 838). Vokiškas PR (ir B) paaiškinimas Kuršaičiui bu
vo visiškai nesuprantamas (KršŽ 104).

Eik ant (po) galgių.
Eik pasikark (B).
golgių (skol): kartuvių.
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Imma jį balti Arrimmai, imma jį magylos, imma ji Baltos 
Dienos [В 505; ... ji baltį ... Magylos ... B 505 (pa
raštėje)]. Hohle ihn der wilde Fuchs. Hohle ihn das 
Unglück.

MŽ I 97; NsŽ 10, 26, 378; KLVK 109.

leib į Dangų ißkokcjau^ Auf daß ich in den Himmel kom
men möge [B 808].

Ka fwainoji? Ka durnoji? Ka fwaicjoji? Ka zauniji? Was 
dratschstu. Eik ne durnawes. Eik ne fwaicjojes. 7. ne 
faunijes. Geh und dratsch nicht [B 375].

Kadd’ aß tawe amjinay ne wardycjau [ne wadycjau?] I. fawo 
Akkimis ne matycjau l. rcggėčjiau. Daß ich dich mit 
meinen Augen nimmermehr sehen möchte etc. etc. etc. 
[B 485].

SchLL 108.

Kadd’ Bėda didjaufa, Dicwo Pagalba arcjaufa. Gottes 
Hülf ist am nechsten, wenn die Noht am größten 
[B 729].

AŽ I 576 (iš В).

Kadd’ Diew’s pafkalfintu. Gott wolle es seegnen [B 594].

Kadd’ Diew’s prie Rankos fc: Ruggius prineßtu [B 528; 
... Rankos v. g Ruggius ... В 551, 628, 814; ... pri ... 
Ruggius etc. prineßtu В 594]. Gott gebe uns solches 
zu genießen.
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Ima ji balti arimai! Ima j{ magilos! Ima jį šaltos dienos.
Kad jis galą gautų (AŽ I 243).
Imat tegul ima, teimie.
magilos (skol): magila — furija (B 598). pykčio (RŽ I 

81), maro (MŽ I 156), mirties (KršŽ 239") deivė; Pretori
jus laiko ją giltinės (mirties deivės) tarnaite (PrDP 32).

Jeib į dangų iškokčiau [iškopčiau?].
Kad į dangų patekčiau! (B).
Jeib: idant, kad.
iškokčiau: gal klaida; pagal vokišką paaiškinimą turėtų 

būti įkopčiau; gal iškakčiau?

Ką svainioji [?]? Ką durniuoji? Ką svaičioji? Ką zauniji? 
Eik nedurniavęs. Eik nesvaičiojęs arba nszaunijęs.

Paaiškinimas — vokiškas atitikmuo.
svainioji: nežinomas žodis.
durniuoji (skol): kvailieji.

Kad aš tave amžinai nevardyčiau [nevadinčiau?] arba ж 
akimis nematyčiau arba neregėčiau.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
nevardyčiau: vardu nevadinčiau; Šleicheris išskaitė ne- 

vaidįczau (SchLL 108). bet keiksmo prasmė jam liko neaiški 
(SchLL 335).

Kad bėda didžiausia, dievo pagalba arčiausia.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad dievs paskalsintų.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad dievs prie rankos (reikia suprasti) rugius ir 1.1, prineštų.
Kad mums būtų lemta pasinaudoti (B).
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Kadd’ Diew’s Sweikätös ne pawydetu [В 594; ... Diews 
Sweikatos nepawidetu. Kadd’ Diew’s Sweikatą dutu В 
528; ... Sweikata dūtu В 573]. Wenn Gott Gesund
heit gebe.

MŽ I 267, II 210; NsŽ 77.

Kadd’ Diew’s tiktay palidėtu [В 528; ... palydėtu В 594]. 
Wenn Gott nur seinen Seegen dazu gebe.

MŽ I 50, 154.

Kadd’ linkimas Danguj’ butu [В 697; ... butu. Rojuj’ 
Dußele В 594]. Gott habe ihn seelig.

MŽ I 151, II 434; RzŽ(B) 57(№; NsŽ 369; AŻ II 178 
(15 В).

Kad tawę Aklatis, daß dich der Teufel (M. Bd.). [NsŽ 3]. 
MŽ I 3; AŽ I 61.

Kadd’ tawe Deiwaitis uj- numußtu l uj- nutrenktu [В 355; 
... tawe ßwent’s Deiwaitis ujmußtu l. užtrenktu В 485]. 
Daß dich der Donner l. Wetter erschliege.

NsŽ 140; SchLL 103; AŽ II 257 (iš В), 351 (iš В).

Kadd tawe glóda butu [В 485].
[Paaiškinimo nėra]. 
SchLL 108.

Kadd’ tawe Paukßcjei fuleftu vel Kadd’ tawe Wamai 
fuleftu [В 485; ... Warnai l. Paukßcjei fuleftu В 495; 
.... Warnai fuleftu В 992]. Daß dich die Raaben l. 
Raubvögel freßen möchten.

MŽ I 149-150; DR 161; SchLL 108.
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Kad dievs sveikatos nepavydėtų. Kad dievs sveikatą duotų.
Kad dievas sveikatą duotų (B). Milkaus žodžiais, pir

masis posakis esąs šiurkštokas, bet labai įprastas (MŽ I 267).

Kad dievs tiktai palydėtų.
Kad dievas palaimą suteiktų (B).

Kad linksmas danguj būtų. Rojuj dūšelė.
Paaiškinimas — vokiškas atitikmuo.

Kad tave aklatis!
Kad tave velniai!
aklatis: galas, žuvimas (keiksme).

Kad tave deivaitis (švents deivaitis) užmuštų (numuštų) 
arba užtrenktų (nutrenktų).

Kad tave perkūnas nutrenktų (B).
deivaitis: perkūnas.

Kad tavęs gloda būtų.
gloda: šalin; Kad tavęs gloda būtų — kad tavęs nebebū

tų, kad tu pražūtum, dingtum.

Kad tave paukščiai arba varnai sulestų.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
paukščiai: paaiškinime plėšrieji paukščiai.
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Kadd’ tawę Perkuns uj- numußtu l uj- nutrenktu [В 355; 
... tawe Perkun’s ... ßwent’s Perkuns ugmußtu l. už
trenktu В 485]. Daß dich der Donner l. Wetter erschliege.

SchLL 108.

Kadd’ tawę funki Bėdą (Lyggą) užtrenktu [В 242; ... 
funki Ligga užtrenktu, ujmußtu, užgultu B 201; ... 
Ligga užgultu (užmufitu, užtrenktu) B 819; ... Ligga 
l. Muka užpultu (užtrenktu) B 485]. Daß dich das schwere 
Unglück betreffen möchte. Daß dich die schwere 
Kranckheit möchte befallen. Daß dich die schwere 
Noht befallen möchte.

MŽ I 173, 265; RzŽ(M) 173, NsŽ 113, 262, 410; SchLL 
103; AŽ I 576 (iš В).

Kadd’ tawe Sjunnes fugautu l. fuėftu [В 485; ... tawę ... 
Pa- fugautu ... B 495]. Daß dich die Hunde freßen 
möchten.

SchLL 108.

Kadd’ tawę Uteles vel Kirmėlės fuėftu [В 495; Kadd tawe 
Uteles fuėftu. Kadd tawe Kirmėlės fuėftu B 485]. Daß 
dich die Läuse vel Würme freßen oder verzehren 
möchten.

SchLL 108; AŽ II 840 (iš В).

Kadd’ tawe Weln’s nuneßtu į Padanges. Daß didi der 
Teufel in die Luft tragen möchte [B 485].

SchLL 108.

Kadd’ tawe Weln’s pagriebtu. Daß dich der Teufel hohlen 
möchte [B 485].

SchLL 103.
396



Kad tave perkūns (švents perkūns) užmuštų (numuštų) 
arba užtrenktų (nutrenktų)!

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tave sunki bėda (liga arba mūka) užtrenktų (užmuštų, 
užgultų, užpultų)!

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
mūka (skol): kančia, kankynė.

Kad tave šunes pagautų (sugautų) arba suėstų!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tave utėlės arba kirmėlės suėstų!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tave velns nuneštų į padanges!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tave velns pagriebtų!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Kadd’ tawe Wilk’s pagrėbtu, fudrafkytu. Daß dich der 
Wolf hohlen l. zerreißen möchte item pagautu erhaschen. 
item papiautu [B 485; Kadd’ tawe Wilk’s pafmaugtu 
В 485 paraštėje].

SchLL 108.

Kadd’ tu ant Galgiu pareitumbei. Daß du an den Galgen 
kommen möchtest [B 485].

AŽ II 776 (iš В).

Kadd’ tu apjektumbei. Daß du blind werden möchtest 
[B 485].

SchLL 108.

Kadd’ tu į Buddelio Rankas ateitumbei. Daß du in Büttels 
Hände kommen möchtest [B 485].

SchLL 108; AŽ I 917.

Kadd’ tu Koja palußtumbei. Daß du dein Fuß brechen 
möchtest [B 485].

SchLL 108.

Kadd tu nemiftumbei [B 485].
[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 108.

Kadd’ tu ne paftoftumbei [?] [B 485].
[Paaiškinimo nėra.]
SchLL 108.

Kadd’ tu pakartas butumbei. Daß du an den Galgen kom
men möchtest [B 485].

SchLL 108.
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Kad tave vilks pagriebtų (sudraskytų, pagautų, papiautų)!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu ant galgių pareitum[b]ei!
Kad tu į kartuves patektum! (B).
galgių (skol): kartuvių.
pareitum[b]ei (arch): pareitum; AŽ II 776 paseitumbe? 

(klaida?).
Žr. Kad tu pakartas būtum[b]ei!

Kad tu apjaktum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
apjaktum[b]ei (arch): apaktum.

Kad tu į budelio rankas ateitum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu koją palūztum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu nemistum[b]ei!
nemistum[b]ei (arch): nemistum, nesimaitintum.

Kad tu nepastotum[b]ei!
nepastotum [b] ei (arch): nepastotum, nebūtum nėščia, 

vaikų nesusilauktum.

Kad tu pakartas būtum[b]ei!
Kad tu į kartuves patektum! (B).
Žr. Kad tu ant galgių pareitum[b]ei!
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Kadd’ tu pafpringtumbei. Daß du ersticken möchtest 
[B 485].

SchLL 108.

Kadd’ tu prapultumbei. Daß du verschwinden möchtest 
[B 485].

SchLL 108.

Kadd’ tu Spranda nutruktumbei. Daß du den Hals brechen 
möchtest [B 485].

SchLL 108.

Kadd’ tu fudegtumbei. Daß du verbrennen möchtest 
[B 485].

Kadd’ tu fufmegtumbei [B 485].
[Paaiškinimo nėra.] 
SchLL 108.

Kadd’ tu tai ant Patalo fuejerautumbei. Daß du das auf dem 
Bette verzehren möchtest [B 485].

SchLL 108.

Kadd tu 3emej’ ne rimtumbei. Daß du in der Erde nicht 
Frieden möchst haben oder keine Ruhe haben [B 485].

SchLL 108.

Kas Diewo jaddėta, bus ir attesfėta. Was Gott zusaget., 
das hält er [B 594].

MŽ I 292, II 567; RzŽ(M) 21; DR 160; DAbc 48; NsŽ 98, 
536; SchLL 78; VPŽ 23; MžŽ 15; KLVK 111.
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Kad tu paspringtum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu prapultum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu sprandą nutrūktum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu sudegtum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu susmegtum[b]ei!
susmegtum [b] ei (arch): susmegtum, sulįstum (į žemę); 

būtum subadytas (SchLL 321); paprastai sakoma prasmegtum.

Kad tu tai ant patalo sučėrautum[b]ei!
Kad tu tai lovoje suvalgytum! (B). .
sučėrautum[b]ei fhibr): suvalgytum, suėstum.

Kad tu žemėj nerimtum[b]ei!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kas dievo žadėta, bus ir at[i]tesėta.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
at[i]tesėta: ištesėta.

26. Tautosaka XVII—XVIII a. 40!



Mano S girdei, mano Sakkalel, mano aukfel, mano Pussel, 
mano Paukßtel, mano Lakßtingalel, mano $uwyte, mano 
Mergele l. Mergyte, mano gragiji, mano mielaufoji etc: 
Liebes oder Schmeichel Wort der Littauer als Mein 
Hertzchen, mein Schätzchen, mein Engelchen, mein 
Liebstes [B 690; paraštėje dar prirašyta: mano Ügele 
vid Beer mano Burnyte i. e mein Mündchen],

MŽ II 405; RzŽ(B) 52(H); NsŽ 15; AŽ I 390.

Mano Suwyte gragiji. Mein Fischchen i. e. mein Schätzchen 
mein Hertzchen, mein allerliebste, ist der Littauischen 
Weiber das schönste Liebes Wort vid plura in Schätz
chen oder Trauster [B 475].

Ne dük Diewe oder Diewe ne dūk l. Diewe ne perleifk. 
Diewe apfaugok. Diewe ne merük l. nerocgyk. Nicht 
Gott geb [B 595].

PR lb; MŽ I 165, 226; RzŽ(M) 247.

Ne Saules Duktė negal jam itikti [В 326; Nei ... ne gal 
... B 813]. Einem wunderlichen Kopf кап niemand 
was zu Danek thun.

MŽ I 234; RzŽ(M) 252; RzŽ(B) 5(D); DR 161; DAbc 
50; NsŽ 456; SchLL 111; VPŽ 34; MžŽ 100; KLVK 110; 
JG 169; AŽ II 568; LTR 405.

Nu ßwento Stalo, nu gerru (wieglybu) Kunnigu (ßmonu) 
ir nu dienißkos Dünos atfipraßant [B 382; ... ßwento 
... (wieglybu) 3m°nu ... atfipraßant В 426]. Mit Ehren 
zu melden. Mit Erlaubniß.

AŽ II 348 (iš В).
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Mano širdel[e], mano sakalėl[i], mano auksel[i], mano 
pusel[e], mano paukštel[e], mano lakštingalėl[e], mano 
žuvyte, mano mergele arba mergyte, mano graži[o]ji, 
mano mieliausioji, mano uogele, mano burnyte ir t. t.

Lietuvių meilės arba meilikavimo žodžiai (B). [Toli
mesnė paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].

Žr. Mano žuvyte graži[o]ji.

Mano žuvyte graži[o]ji.
Tai lietuvių moterų gražiausias meilės žodis (B). 

[Tolimesnė paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas], 
Žr. Mano širdel[e]...

Neduok dieve arba dieve neduok arba dieve neperleisk, 
dieve apsaugok, dieve nemieruok arba neročyk.

Paaiškinimas — vokiškas atitikmuo.
nemieruok (skol); netaikyk, nematuok.
neročyk (skol): neleisk, neduok; neleisk, kad tai atsi

tiktų.

Nei saulės duktė negal jam įtikti.
Keistuoliui (dyvnam žmogui B 813) niekas negali 

įtikti (nieko dorai padaryti) (B).

Nuo švento stalo, nuo gerų (viežlybų) kunigų (žmonių) 
ir nuo dieniškos duonos atsiprašant.

Su atleidimu arba su atsiprašymu kalbant (B).
viežlybų (skol): gerų, padorių.
dieniškos: kasdieninės.
Žr. AtsipraSius nuo dievo, nuo stalo ir gerų žmonių.
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Padeides Ę Dėkui alle walgyt ne peßi [В 595]. 
[Paaiškinimo nėra.]

Ryk kadd’ tu perplyßtumbei, l. pertruktumbei. Friß daß 
du möchtestet bersten [В 223].

SchLL 110; MžŽ 207.

Sėfkis Nammej’ pri Z. paffiwalgifi. Setze dich zu Hauß 
wirst dich satt eßen [B 646].

PR 17b.

Su Diewu ger dalyt’. Mit Gott ist gut theilen [B 595].
PR 19a; SchLL 78; MžŽ 230; AŽ II 168 (iš В).

Su tawo Garbe, alle ne tas Arklys. Dein Wort in Ehren 
allein es rct nicht das Pferdt [B 384; ... Pferd, was 
du meinest PR 17а].

PR 17a.

Su tawo Garbe, alle ne tiefa. Dein Wort in Ehren allein 
es ist nicht wahr [B 384].

PR 17a; NsŽ 240.

Sa $inne Siekai gieft [B 421; Sa Sinne ... В 916; Są Sinne 
... gieft’ В 920]. Die Erfahrung bringt mit sich.

PR 17b; MŽ I 340; RzŽ(M) 349.

Sweik’s ėdęs, Sweik’s ißbejdejes, Sweik’s ir kitta fuėfk. 
Wohl bekoms dir fcilicet [Pridėta prie žodžių WoW 
bekomms dir das Eßen Sveik’s walges...] [B 213].

PR 20b; SchLL 80.
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„Padeides!“ Atsakymas: „Dėkui, ale valgyt nepeši“.
Padeides: padek Dievfs (B 595). 
ale (skol): bet.

Ryk, kad tu perplyštum[b]ei arba pertrūktum[b]ei.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Sėskis, namie[j] privalgysi arba pasivalgysi.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Su dievu ger[a] dalyt [i].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Su tavo garbe, ale ne tas arklys.
Pagarba tavo žodžiui, bet ne tas arklys, apie kurį 

tu kalbi (B, PR).
Su tavo garbe: pagarba tavo žodžiui (MŽ I 72).
Žr. Su tavo garbe, ale ne tiesa.

Su tavo garbe, ale ne tiesa.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Su tavo garbe, ale ne tas arklys.

Su žinia žėkai giest.
Patyrimas moko (B). Maži mokiniai labai gerai žino, 

ką jie dainuoja (MŽ I 340).
žėkai (skol): maži mokiniai. 
giest: gieda.

Sveiks ėdęs, sveiks išbezdėjęs, sveiks ir kitą suėsk. 
Į sveikatą! (B).
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Swiets Griekais, Pekla Weinais pereit’ [В 723].
[Paaiškinimo nėra.]
PR 21a; RzŽ(B) 76(H); SchLL 97; MžŽ 179; AŽ II 785 

(iš B).

Tu ne Diew’s ne dufi, tu ne laume ne lemfi, tur Diew’s, 
jada Diews, buba Deiwis [В 227; ... Laume ... jada 
... В 269; ... Laime ... Buba ... PR 25а]. Was Gott 
beschert, bleibt unverwehrt. Was unser Herr Gott 
gönt, das kan S Peter nicht wehren.

PR 25a; RzŽ(B) 43(B), 70(B).

Wiffas Diewo pakwieptas 3mogus. Eines jeden Zeit steht 
in Gottes Hand [B 63].

PR 30a; MŽ I 50, 331; RzŽ(M) 340; NsŽ 233.

ßielek Diewe. Diewe fuffimilk. Gott erbarme sich [B 595]. 
PR 31b; RŽ I 184; OG 160.



Sviets griekais, pekla veln[i]ais pereit.
Sviets (skol): pasaulis, 
griekais (skol): nuodėmėmis. 
pekla (skol): pragaras.
pereit: pereina — pralenkia, viršija (AŽ II 785).

Tu ne dievs — neduosi, tu ne laumė — nelemsi, tur dievs, 
žada dievs, buba deivis.

Ką dievas duoda (dovanoja), to niekas negali už
drausti. Ką dievas leidžia, šv. Petras negali uždrausti (B).

buba: ? 
deivis: dievaitis.

Visas dievo pakvėptas žmogus.
Kiekvieno laikas dievo rankose (B). Kiekvieno gyveni

mas dievo rankose (NsŽ 233).

Ž.ėlėk dieve. Dieve susimilk.
Dieve pasigailėk (B).
Želėk (skol): pasigailėk.



MĮSLĖS IR MINKLĖS

MĮSLĖS

I. DANGUS, ŽEMĖ, ORAS, LAIKAS, GAMTOS 
REIŠKINIAI

Gale Lauko Pud’s plißta Ę außta [B 409].
PR 38b; SchLL 55; MžŽ 24; JrMK 9 N 70 (var).

Obßraus Subbine apfkretufi R [...] [PR 15b].
SchLL 57; JrMK 15 N 119.

Eimi Diena, eimi Nakti, o Kiemo gäla neprieimi. I) Kėl’s 
der Weg [В 409; ... Galą ne prieimi ... B 540].

PR 37b; RzŽ(B) 20(G); SchLL 59; MžŽ 109; JrMK 77 
N 686.

Kadd’ atfitieftu Dangų paremtu, kadd’ Rankas turtėtu, 
Wagi fugautu. R der Weg [В 628; ... kadd ... turretu 
Wägi •••R Kel’s der Weg В 697].

PR 40b; RzŽ(B) 16(D), 12(H), 57(H); SchLL 59; MžŽ 
109 (iškreipta); JrMK 76 NN 682-684 (var), 77 N 685; JG 
12, 150 (var); AŽ II 177; LTR 423 (var).

408



MĮSLĖS IR MINKLĖS

MĮSLĖS

I. DANGUS, ŽEMĖ, ORAS, LAIKAS, GAMTOS 
REIŠKINIAI

Aušta

Gale lauko 
puods plyšta 

(Aušta)
Var. Gale lauko bačka trūko (JrMK 9 N 70).

Eketė

Opšraus subinė apskretusi 
(Eketė SchLL 57)

Kelias
Eimi dieną, 
eimi naktį, — 
o kiemo galą neprieimi 

(Kel[ia]s) 
Eimi: einu.

Kad atsitiestų, 
dangų paremtų; 
kad rankas turėtų, 
vagį sugautų 

(Kel[ia]s)
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Dwilika Ereliu, ßeßes deßimtis Karweliu, ßeßu S gimtu 
Šylu. R 12 Monaht 52 Wochen 365 Tage [PR 36b].

SchLL 61; JrMK 17 N 142, 18 N 145 (var); AŽ II 693 
(iš B); LTR 428 (var).

Toli ßirgas $wenge, arti Kamanas fkamba. Ę Deiwaitis 
der Donner, toli grauj’ arti girdi [В 355].

RzŽ(B) 20(D); SchLL 57; MžŽ 181; JrMK 12 N 100; 
LTR 414 (var).

Ėjau Naktį pamecgiau Sakti, rado Menu, padawe Saulei 
Ę Ra s fa der Thau [B 540].

PR 37b; RzŽ(B) 20(G); SchLL 63 (var), 64; MžŽ 202; 
KLVK 104; JrMK 13 N 107, N 108 (var); LTR 415.

Kumpa Liepa kumptcrejo, teterwinne brangfterejo. R Kum
pa Liepa e Occidens, teterwinne brangfterejo ftatim 
excipit illum oriens Luna [PR 11а].

SchLL 64; MžŽ 154; JrMK 9 N 74; AŽ I 820.
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Metai
Dvylika erelių, 
šešios dešimtys karvelių, 
šešių šimtų sylių [?]

(12 mėnesių, 52 savaitės, 365 dienos)
šešių šimtų sylių[?]: atrodo, iškreipta; SchLL 61 spėja

ma, kad, gal būt, tai šeši šimtai zylių; sylė—zylė (KršŽ 373); 
var. trys šimtai šešiasdešimt penki žvirbliai (JrMK 18 
N 145, LTR 429\

Perkūnas
Toli žirgas žvengia, 
arti kamanos skamba

(Deivaitis. Toli griauj[a], arti girdi)
Deivaitis: perkūnas, griaustinis.
griauj[a]: griaudžia.

Rasa
Ėjau naktį,
pamečiau sagtį, 
rado mėnuo, 
padavė saulei 

(Rasa) 
padavė saulei: var. saulė pagavo, 
Žr. RB.

Saulė ir mėnuo

Kumpa liepa kumpterėjo, 
tetervine branksterėjo

(Kumpa liepa — besileidžianti saulė, tetervine brankste
rėjo — tuoj ją pakeitė užtekąs mėnulis (PR); saulei nusi
leidus, mėnuo užtekėjo (SchLL 64, AŽ I 820).

tetervine: teterva, tetervino patelė (MŽ II 44); SchLL 
64 teterviną, AŻ I 820 (iš SchLL 64) tetervinai.
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Lėkiau kaip Angel’s pulau kaip Weln’s. R Schnee oder 
Regen [В 410; ... püliau ... Weln’s ... В 483].

PR 12a; SchLL 65; MžŽ 129, 224; JrMK 13 N 114;
. AŽ I 110 Ciš В).

Kur tekki Kriwe, kas taw rup’ Skufte. R Kriwe ist Uppe, 
Skufte ist Piewa [B 70, 181, 487].

PR 11b; SchLL 66; BsOM 196 N 165 (var); JrMK 128 
N 1078. NN 1079-1082 (var).

Pati plede, pats plėdefnis (...] cjius, Duktė Akle. R 3 (•••] 
Dangus platefnis, Wejas [...] Naktis tamfi [PR 16bJ. 

JrMK 8 N 64 (var), N 66 (var).

Pilnas Dangus vel pilna Paklode Trupucjiu R Himmel 
voll Sternen [В 292; ... Trupucjiü В 697; Pilna Paklode 
vel pilnas Dangus Trupucjiu ... B 832].

RzŽ(B) 87; MžŽ 45 (var); JrMK 10 NN 85-88 (var).
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Sniegas, lietus
Lėkiau kaip angels, 
puoliau kaip veln[ia]s 

(Sniegas arba lietus)

Upė ir pieva
— Kur teki, krive?
— Kas tau rūp[i]; skuste?
(Krivė — upė, skuste — pieva)

Žemė, dangus, vėjas, naktis
Pati plede, 
pats plėdesnis 
[sūnus] [suk?]čius, 
duktė aklė

(Žemė [plati], dangus platesnis, vėjas sukčius [?], naktis 
tamsi)

Plg. Pati plati, 
pats dar platesnis, 
sūnus sukčius, 
duktė akla. — 

Žemė, dangus, vėjas, naktis (JrMK 8 N 64)

Žvaigždės
Pilnas dangus arba 
pilna paklodė 
trupučių

(Dangus pilnas žvaigždžių) 
trupučių: trupinių.
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II. AUGALAI, MEDŽIAI, VAISIAI

Kadd’ jauna buwau, Ro$e įdėjau, kaip pafennau, Akkis 
įgyjau, pro tas Akkis patti ißlindau Ę Aguna, jydedama 
kaip Roję Skileles gaun, atanka, ißnokufi ißbyra Wejui 
papurtinus [В 921; ... Akis ... pats ißlindau .... gauna 
... ißnokufi ißbirrau Wejui ... В 1022].

PR 40b; SchLL 55; BsOM 189 N 4 (var); MžŽ 1; 
JrMK 118 N 1002 (var), 119 N 1003, NN 1004-1005 (var), 
N 1006, N 1007 (var); JG 180; LTR 417.

[Maja Kleltelė Skatikelu dengta Ęi Aguna [PR 13а].
SchLL 55; MžŽ 114; JrMK 120 N 1008.

Nudurts atgiję, ne nudurts ne atgiję R Apwinnis Wann 
die Hopfenstange bey dem Hopfen nicht beygestecht 
wird, wird [... nichts?] draus [toliau neįskaitoma] [PR 14Ь]. 

SchLL 55; MžŽ 6; JrMK 118 N 1001; AŽ II 648 (iš B).
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II. AUGALAI, MEDŽIAI, VAISIAI

Aguona

Kad jauna buvau, — 
rože žydėjau;
kai[p] pasenau, — 
akis įgijau, 
pro tas akis 
pati išlindau

(Aguona, žydėdama kaip rožė, skyleles gauna, atanka, išno
kusi išbyra, vėjui papurtinus)

Žr. PrAB.

Maža klėtelė
skatikėliu dengta 

(Aguona) 
Žr. LpPL.

Apynys

Nudurts atgyja, 
nenudurts neatgyja

(Apvynys. Jei tarp apynių neprismaigstoma virpčių, iš jų 
nebūna naudos ...)
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Gyw’s budam’s, gywus pennėjau, numirręs gywus nefió- 
jau. Ę Pergas Augülo. Der Kahn von Eichenholtz [PR 
39а].

SchLL 55; MžŽ 156; JrMK 106 N 898; JG 64; LTR 
416.

Raudon’s Gaidys po $eme gieft’. Ę Swiklas Böte oder 
rohte Rübe [B 283, 622; Raudons ... В 419].

RzŽ'B) 7(H); SchLL 65; BsOM 190 N 15; MžŽ 41 
(var); KLVK 105; JrMK 121 N 1022, N 1023 (var).

Ėjau į Girre, ißkelau dwi Geidi, ir dwi Laßinu Palti В 
Eicheln lesen und brechen [B 385; ... ißkeliau ... 
В 540].

PR 37b; RzŽ(B) 20(G); SchLL 58; BsOM 191 N 38 
(var); MžŽ 69; JrMK 107 N 901 (var), N 902, N 903 (var).

Kromo Duktė graudgiey werke ant 3emes tekkedama, 
Tewui Subbine paliekt $ Au golas Tew’s, Kromo duktė 
gilles nupuldamos Kiaußele paliekt f. Subbine Tewui 
i. e Augolui rodą [B 385].

PR 11a; SchLL 55; MžŽ 69; JrMK 106 N 899.

Pafėjau Pipirrais, ißdygo Skatikais, pragydo Marcgioms, 
ißkarßo Mergoms. Ę Grikkai Buchweitzen [B 301].

PR 16; RzŽ(B) 95(B); SchLL 58; MžŽ 75; JrMK 115 
N 974; JG 72.
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Ąžuolas
Gyvs būdams, gyvus penėjau, 
numiręs gyvus nešiojau 

(Pergas aužuolo).
Pergas: žvejų valtis. 
Žr. PrAB.

Burokas (raudonasis)

Raudons gaidys 
po žeme giest 

(Sviklas) 
giest: gieda.

Gilė 
Ėjau į girią, 
iškėliau dvi geidi 
ir dvi lašinių palti 
(Giles rinkti ir lukštenti)

Kromo duktė graudžiai verkia, 
ant žemės tekėdama, — tėvui subinę paliekt[i] 

(Aužuolas — tėvs, kromo duktė — gilės nupuldamos 
kiaušelę paliekt[i] arba subinę tėvui, t. y. aužuolui, rodo) 

paliekt[i]: palieka.

Grikiai
Pasėjau pipirais, 
išdygo skatikais, 
pražydo marčiom[i]s, 
iškaišo mergom[i]s 

(Grikiai)
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Triu Lentelių Staldelis, widdury’ Balfis gul Ę Buchweitzen 
[B 301].

RzŽ(B) 95(B); SchLL 58; BsOM 191 N 45 (var); MžŽ 
75; JrMK 115 N 975, NN 976-977 (var), 116 N 978 (var); 
AŽ I 492; LTR 418 (var).

Wisfas Swiet’s Alų data, tikt’ ketturi kiemai ne data Ę Alles 
Laub ist gegen den Winter abgefallen, nur Kadagys 
Kaddig, Egle Tanne, Pußis Fichte, Eglus Ywenholtz 
[B 63; Wiffas ... dara, tikt ... Kiemai ne dara ... nur 
von den nicht, als: Kadagis Kaddig ... В 259; ... 
Swietas Alu ... nur Kadagis ... Iwenholtz bleibt grün 
В 470].

RzŽ(B) 65(B); SchLL 58; JrMK 107 N 907.

Puffe Girres Salioje kitta Pusfe faufa. Ę Kanapes / Pleifkes 
apacjioj’ faufos о wirßui Grudinne Śalle [B 634].

SchLL 63; MŽŽ 105; JrMK 117.

I Girre jojęs du Medjiu ne kirtęs, o norint wiffus ßaipo 
Medjius kirfk, tikt Malku Wejimma ne parweßi. Ę 
Kumpa bey tiefu medį ne kirfk, o kagi kirfi Malkos 
norėdams parweßti [B 192; ...jojęs ... ne nukirtęs ... 
ßeipo ... Wejimma ... В 723, 824; ... tik ... Kampa 
.. .Medi ne kirtęs ... kirfi Malkos Wejimma norėdams 
parweßti B 505].

PR 39b; RzŽ(B) 81(H); SchLL 61; MžŽ 133; JrMK 108 
N 909.
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Trijų lentelių staldelis, 
vidury balsis gul[i] 

(Grikiai) 
staldelis (hibr): tvartelis. 
balsis: baltas gyvulys.

Kadagys, eglė, pušis, ėglius

Visas sviets alų daro, 
tik keturi kiemai nedaro

(Visi medžiai prieš žiemą numeta lapus, tik keturi: kadagys, 
eglė, pušis, ėglius lieka žali)

Kanapės
Pusė girios žaliuoja, 
kita pusė sausa

(Kanapės arba pleiskės apačioj sausos, o viršuj grūdinė 
žalia)

pleiskės: pleiskanės — kanapės su vyriškais žiedais, be 
sėklų.

grūdinė: kanapė su sėklomis.

Kokie yra visi medžiai
Į girią jojęs, 
du medžiu nekirtęs, 
o norint visus šiaipįo] medžius kirsk, — . 
tik malkų vežimą neparveši.

(Kumpą bei tiesų medį nekirsk, o ką gi kirsi malkos (vežimą) 
norėdams parvežti?)

norint: nors.

41927*



Wienkojelis ßmogus ßimta Sjubu tur R Kopuft’s [B 810].
SchLL 60; MžŽ 116 (var); KLVK 104 (var); JrMK 122 

NN 1033-1034 (var), N 1035, 123 N 1043 (var).

Balta Awis, juda Gälwa, Ledą praperde. Ę Nendre kurros 
Wirßus jüds, leda praperde jiji aukßcjiaus ledo, negal 
ję ujßalti [B 643; ... awis .... galwa, ledą ... kurrios 
В 1045].

PR 35a; RzŽ(B) 21(H); SchLL 62; BsOM 192 N 65 
(var); JrMK 128 N 1033 (var), N 1084.

Užkopk mane, pafkanyk fawe, palengwik mane. Ę Obelis 
Apfelbaum [В 115].

SchLL 62; MžŽ 156; JrMK 108 N 911, N 912 (var).

Sjakalikku rukßtikku, ßakalikku kirtikku, Sjakalikku bur- 
tikku Ę 1 Obolei 2 Reßut’s 3. Apwinnei [B 115].

Aukßtas kai’ Dwäras, plattus kai’ Pillis, gelton’s kai’Wäß- 
kas Refp. Oboljs der Apfel [B 114, 115].

PR 34b; SchLL 62; JrMK 109 N 918.
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Kopūstas

Vienkojėlis žmogus 
šimtą šiūbų tur[i] 

(Kopūsts) 
iiubų (skol): drabužių, kailinių.

Nendrė
Balta avis 
juoda galva 
ledą praperdė 

(Nendrė, kurios viršus juods; ledą praperdė — jiji aukš
čiau^] ledo, negal[i] ją užšalti) 

Plg. V Kirvis. '

Obelis
Užkopk mane, 
paskanink save, 
palengvink mane 

(Obelis)

Obuoliai, riešutai, apyniai
Šakalikų rūgštikų, 
šakalikų kirtikų, 
šakalikų burtikų 

(1) Obuoliai, 2) riešuts, 3) apvyniai)

Obuolys

Aukštas kaip dvaras, 
platus kaip pilis, 
geltons kaip vaškas 

(Obuolys)
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Taip aukßtas kaip Stog’s, taip majas kaip Pelle, taip faldus 
kaip Meddus Ę Apfelbaum Apfel, süß [В 115].

SchLL 62; JrMK 109 N 919, N 925 (var).

Gud’s Pirtije, Guddo Barzdą lauke. Ę Ridik’s Rettich 
[B 188].

PR 39a; SchLL 64; BsOM 195 (var); MžŽ 206; JrMK 
121 N 1025, N 1026 (var); AŽ I 548 (iš B).

lūd’s kai’ Püd’s, kai’ Wanta Ę Rübe mit Blättern 
[В 1024].

PR 40a; SchLL 64; JrMK 122 N 1027.

Mackam Podėli fkanni Grucjele Ę Ein Nuß [PR 12b], 
SchLL 64; BsOM 195 N 128; MžŽ 206; JrMK 110 N 

932-934.

Sto Donyla Lauko galle, kurs ateit tam duft. Ę Dagis die 
Klette [В 802].

MŽ I 58-59; NsŽ 145; SchLL 56; MžŽ 43; JrMK 112 
N 945; AŻ II 414 (iš B), 616.
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Taip aukštas kaip stogs, 
taip mažas kaip pelė, 
taip saldus kaip medus 
(Obelis, obuolys saldus)

Ridikas

Guds pirtyje, 
gudo barzda lauke 

(Ridiks)

Juods kaip puods, 
žalia kaip vanta 
(Ridikas su lapais)

Riešutas

Mackam puodely 
skani gručelė 

(Riešutas) 
Mackam: mažame. 
gručelė (hibr): košelė. 
2r. LpPL.

Varnalėša

Sto[vi] duonyla lauko gale, 
kurs ateit, tam duost

(Dagys)
duonyla: davėjas, kas duoda; AŽ vienur rašoma donyld 

(II 414), kitur duonyla (II 616)
ateit: ateina. 
duost: duoda. 
Dagys: varnalėša.
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Pirma buwau jaun’s 3ales, pafkui patapiau kankalüt’s, 
pakirto Kumpis Koje, kele Werke į Pilli. Ę ßirnei 
jalli, ankßtis, Pjautuws l. Dalgis 3mogus kele į 3arga l. 
3arda vel Pirm buwo lakßtütas, pafkui buwo pakanka- 
lütas, pamikirto Guddas kóje, įkopinno aukßtin 3wirni 
К eadem [B 418].

SchLL 68; JrMK N 968.

Pirm buwo lakßtütas, pafkui buwo pakankalütas, pamikirto 
Guddas kóje, jkopinno aukßtin 3wirni Ę eadem [B 418] 
[Žr. Pirma buwau jaun’s įales...] 

SchLL 68; JrMK 114 N 967.

Tutis Tew’s, o Pampala Mote, Pabirrinnei Waikai Ę З^^аь 
Ankßtis, З^пе! Erbsen Blüte, Schoten die Erbsen 
drein [B 418].

SchLL 68, 69 (var); BsOM 198 N 201; MžŽ 290 (var); 
JrMK 113 N 959, N 960 (var), 114 NN 962-964 (var).
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Žirnis

Pirma buvau jauns žalias, 
paskui patapau kankaluots, 
pakirto kumpis koją, 
kėlė verkė [?] į pilį

(Žirniai žali, ankštis, piautuvs arba dalgis, žmogus kėlė 
į žargą arba žardą)

kankaluots: pilnas varpelių, barškalų. 
kumpis: kuris yra lenktas, sulinkęs, išlinkęs (plg. kumpas). 
verkė (?): čia — žmogus; SchLL 68 jis, kaip nesupran

tamas žodis, praleidžiamas.

Pirm[a] buvo lakštuotas, 
paskui buvo pakankaluotas, 
pamikirto gudas koją, 
įkopino aukštyn svirne. [?] 

(Atsakymą žr. Pirma buvau jauns žalias.,,) 
pamikirto: pakirto man.
svirne [?]: orig, fairni — neaiškus žodis; SchLL 68 ra

šoma į svirną, 3

Tūtis tėvs, 
o pampala motė, — 
pabiriniai vaikai 
(Žiedai, ankštys, žirniai)

Tūtis: var. tūtlys — paukštis margomis plunksnomis, 
ilgu, kumpu snapu ir plačiu kuodu.

pampala: nzt. pamplė; plg. pampla — gyvulys ar žmogus 
išpampusiu pilvu.

pabiriniai: var. pabiručiai; plg. pabirus — kuris lengvai 
byra, išsibarsto, pabiros — grūdai, išbyrėję klojime ant pado 
arba ant marškos, vežant javus.
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III. GYVULIAI, PAUKŠČIAI, GYVIAI

Ėjau Keliu, Kėlę futikkau, fawo mielo nepajinnau, dėjau 
į Auti nepakėliau, neßau Rankoje ißmetcjau Ę Die 
Biene begegnet, seine Biene nicht gekandt, auch nicht 
hat anfaßen können. Vel Licht in der Kirche [B 258; 
... Kelliu, Kelią ... miela ... dėjau ... ne pakėliau ... 
ißmecjau В 540].

PR 37b; RzŽ(B) 64(B); SchLL 56; MžŽ 32; JrMK 100 
N 847 (var), N 848.

Rudda Kiaulćle, ruddefni Parßelei, o triu Lentu Staldelije. 
Ęi Bittes Awilij’ [B 258].

RzŽ(B) 64(B); SchLL 56; JrMK 100 N 846.

lüd’s Arklys ßok, Pėdu nepažint Ę Flöh [B 485].
PR 40a; SchLL 56; MžŽ 34; JrMK 103 N 873, N 874 

(var).
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III. GYVULIAI, PAUKŠČIAI, GYVIAI

Bitė 
Ėjau keliu, 
kelią [kely?] sutikau, 
savo mielo nepažinau, 
dėjau į antį — 
nepakėliau, 
nešiau rankoje — 
išmečiau

(Bitę sutikau, savo bitės nepažinau ir negalėjau paimti 
arba žvakė bažnyčioj)

kelią [kely?]*.  SchLL 56 ir, juo sekdami, kiti rašo ke
lyje-

nepakėliau: SchLL 56 ir kiti rašo nepalaikiau.

Ruda kiaulelė, 
rudesni paršeliai, 
o trijų lentų staldelyje 

(Bitės avilyj) 
staldelyje (skol): tvartelyje; SchLL 56 rašoma staldėlis.

Blusa
Juods arklys šok[a] — 
pėdų nepažint 

(Blusa)
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lüd’s Sirgćlis wiffą Świętą ißlakfta. Ę Flöh (В 485]. 
PR 40a; SchLL 56; MžŽ 34; JrMK 103 N 872.

Ankßtyb’s o ne gyw’s, toj’ turrėt’s per Twóra ßoko. Ę Wenn 
das Schaaf lammt, das Lamm stirbt, so wirft mann 
solches über den Zaun [B 835].

PR 33b; SchLL 57; MžŽ 71; JrMK 92 N 789.

Ateit ßmogus ant Kuikiu fu Mefös Barjda, nü Kaulo Burna. 
Ę Gaidys der Hahn [В 622].

PR 34b; RzŽ(B) 7 (G); SchLL 57; MžŽ-62; JrMK 96 
N 817-818; AŽ I 548.

Marga Marginaite, Sjille pakabita Ę. Genys Holtzhacker, 
Specht [PR 12b].

SchLL 57, 60 (var); MžŽ 67; JrMK 98 N 838.

Sping, Spingutte, neleidj Barborėle, neeifu, neeifu, nu- 
muß manne Timpa. Ę Die Bremse bath die Mücke das 
Vieh zu stechen Ę ich wil nicht, der Schwantz wird 
mich tödten [B 289].

RzŽ(B) 84(B); SchLL 67; MŽŽ 274; JrMK 102 N 864, 
NN 865-866 (var).
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Juods žirgelis 
visą svietą išlaksto 

(Blusa)

Ėriukas \negyvas)

Ankstybs, o negyvs, 
tuoj turėts per tvorą šoko 

(Kai avis ėriuojasi, ėriukas nudvesia, tai jį meta per tvorą)

Gaidys

Ateit žmogus ant kuikių 
su mėsos barzda, 
nuo kaulo burna

(Gaidys)
Ateit: ateina.
kuikių: lazdų, ramčių, ramsčių. 
nuo kaulo: var. su kaulo...

Genys
Marga marginaitė 
šile pakabinta 

(Genys)

Gylys ir uodas

— Spink [?], spingute!
— Neleidžia], barborėle!
Neisiu, neisiu — 
numuš mane timpa 

(Gylys [vapsva?] prašė uodą, kad gyvulius geltų. Atsakymas: 
nenoriu, uodega mane užmuš)
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Du ftukfa, du rokfa, penkt’s Karę ginna. $ lautis der 
Ochs. 2 Hörner 2 Ohren der 5te der Schwantz [PR 
36a],

SchLL 58; MžŽ ЪО; JrMK 86 N 748, N 749 (var); 
AŽ II 541 (var); LTR 419.

Majas būdams, keturis waldjiau, ujauges, Kalnus war- 
cjiau, numirres Bajnycjion ėjau. Ę lautis majas bu- 
dam’s i. e. Werßelis keturus Papus jind’, ujauges are, 
pamußto vel numirrufo Skutos Kurpes fuwa. Denn die 
Littauer in fpecie das Weiber Volck ziehen die Schu 
nur an wenn sie in die Kirche gehn, .vom Hause gehen sie 
barfüßig u. tragen die Schuh in der Hand, bey der Kirch 
ziehen sie dieselben an, wenn sie aus der Kirch getreten, 
ziehen sie die selben wieder aus u. gehen barfuß nach 
Hause, die Schu tragen sie in Händen etc. [B 794].

PR 13a; SchLL 58; MžŽ 80; KLVK 104; JrMK 85 
N 745 (var), 186 N 746.

Maju būdams į kettures Dudas pueje, о ujauges ßlaitais 
waikßcjioj Ę Werßis majas būdams 4 Pappus jinda, 
ujauges are [PR 13а].

SchLL 67; JrMK 86 N 747.

Strówa Sjeimyna vel Waikus fuwälge. Ę Eine Katze welche 
der Raabe im Felde gegrifen und seinen Kindern ins 
Nest gebracht, damit selbe von den jungen Raaben 
aufgefreßen möchte werden, wann aber der Raab so 
fort als er sie ins Nest gebracht, weggeflogen, so hat die 
Katze die jungen Raben aufgefreßen [B 781, 815]. '

PR 18b; SchLL 67; MžŽ 275; JrMK 99 Ń S42.
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Jautis
Du stūkso, 
du riogso, 
penkts kare gina

(Jautis: du ragai; dvi ausys, penktoji uodega)
stūkso: SchLL 58 sliūkso (klaidingai išskaityta).

Mažas būdams, keturis valdžiau, 
užaugęs — kalnus varčiau, 
numiręs — bažnyčion ėjau

(Jautis, mažas būdams, t. y. veršelis, keturius papus žind[a], 
užaugęs aria, pamušto arba numirusio skūros kurpes siuva. 
Nes lietuviai, ypač moterys, kurpėmis aunasi tik eidami į 
bažnyčią: iš namų eina basi, nešdamiesi kurpes rankoje» 
prie bažnyčios apsiauna; išėję iš bažnyčios, vėl jas nusiauna 
ir eina basi namo, nešdamiesi rankoje kurpes ir 1.1.)

Mažu būdams, į keturias dūdas pučia, 
o užaugęs — šlaitais vaikščioj[a]

(Veršis, mažas būdams, keturis papus žinda, užaugęs aria)

Katė ir varniukai
Strova šeimyną arba vaikus suvalgė

(Varnui pasitaikė pačiupti lauke ka:ę, kurią jis atnešė į 
lizdą savo vaikams —jauniems varniukams sulesti; bet kai 
varnas tuoj pat, tik ją atnešęs, nuskrido, katė varniukus 
suėdė)

Strova (skol): patiekalas, valgis.
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Gerreji gere, o Bacjka fkamba R G. Parßai B. Kiaule 
[В 465].

PR 38b; SchLL 59; MžŽ 111; JrMK 90 N 771, N 772 
(var).

Kunnigo Marßkinei be Sules. R Paut’s. Ey [B 662, 860; 
... Pauts B 681].

PR 11a; RzŽ(B) 38(H), 45(H); SchLL 62; BsOM 192 
N 63; JrMK 95 N 805.

Strülis Sjille, Kreiwulis Danguj’, Strumbloks Ejere. R 
Haas im Wald, Mond am Himmel, Krebs im Waßer 
В 618].

RzŽ(B) 18(H); NsŽ 507; SchLL 68; MžŽ 113; JrMK 
92 N 792.

$uwis ßole wienu Wardu R Schley u. Flachs Z. Lein Lin’s, 
Linnas [B 473, 600; ... Jole ... R Lynas et Linnas 
[B 865].

SchLL 61; BsOM 197 N 190 (var); MžŽ 129; JrMK 116 
N 985.

Apwalli Skilele, pukküt’s Waggelis R Urwa Pelles et Pelle 
[B 903].

PR 33b; SchLL 66; MžŽ 263 (iškreipta); JrMK 93 
N 796; AŽ I 227 (iš B).
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Kiaulė su paršeliais

Gėrėjai geria, 
o bačka skamba

(Gėrėjai — paršai, bačka — kiaulė)

Kiaušinis

Kunigo marškiniai be siūlės 
(Pauts)

Kiškis, mėnuo, vėžys

Struolis šile, 
kreivulis danguj, 
strumbloks ežere

(Kiškis miške, mėnuo danguje, vėžys vandenyje)

Lynas, linas
Žuvis, žolė — vienu vardu 

(Lynas ir linas)

Pelė urve
Apvali skylelė, 
pūkuots vagelis

(Urvą pelės ir pelė)
vagelis: kamštelis, volelė. 
Urvą: urvas.
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Ilg’s kai’ Cigelis, 3ibb’ kai Spigėlis ty Heister Sjarka [В 
658].

PR 40а; SchLL 65; JrMK 98 N 836.

Du jibbin, ketturi kloja, wicn’s gul. Der Hund sieht mit 
2 Augen im Lager aus, die 4 Füße bereiten es, u. er 
allein legt sich drein [B 731].

PR 35a; RzŻ(B) 89(H).

Gyw’s budam’s jüd’s buwau, numirres raudon’s paftójau. 
ty Krebs ist lebendig schwartz, gekocht roht [B 821]. 

PR 7a, 39a; SchLL 67; MžŽ 279; JrMK 105 N 889, 
NN 890-891 (var).

Atbėgo nogi bafi, pagawo Kikimiki nuwijo Kamantininkai. 
ty. Kähmen die Wölfe, nahmen eine Ziege, jagten nach 
die Hirtsjungen [PR 34b].

SchLL 67; JrMK 89 N 764.

3ur Šuron’s per Twóra, eit’ Gogon’s per Kiemą, Gogóne 
eik Gogóne, atfiufk тай Bijdóne. ty ßuron’s, Wilk’s, Go
gon’s ßäfiu’s, Bijdóne Kiaule [В 519].

RzŽ(B) 5-6(G); SchLL 68; JrMK 89 N 765, N 766 
(var).
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Šarka
Ilgs kaip cygelis, 
žib[a] kaip špygelis 

(Šarka) 
cygelis (skol): plyta.
Ipygelis (skol): veidrodis.

Šuo
Du žibin[a],
keturi kloja, 
viens gul[i] 

(Šuo gulėdamas žiūri dviem akim, keturios kojos paruošia 
guolį, o jis vienas atsigula)

Vėžys
Gyvs būdams, juods buvau, 
numiręs raudons pastojau 

(Vėžys gyvas juodas, virtas — raudonas) 
Žr. Minkles (Kas yra gražesnis po smerčio...)

Vilkai, ožka ir piemenys
Atbėgo nuogi basi, 
pagavo kikimiki, 
nuvijo kamantininkai 

(Atėjo vilkai, pagavo ožką, nuvijo piemenys) 
nuogi basi: SchLL 67 rašoma vogi basi.

Vilkas, žąsinas, kiaulė
Žiūr[i] žiūrons per tvorą, — 
eit gogons per kiemą: 
— Gogone, ei[k] gogone, 
atsiųsk man bizdonę!

(Žiūrons — vilks, gogons — žąsins, bizdonė — kiaulė) 
eit: eina.
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Ilaßnukke ir Menturkoje ßimta Sjubu tur Ę Wißta [B 
663].

PR 39b; RzŽ(B) 39(H); SchLL 68; MžŽ 284; JrMK 95 
N 809, NN 810-811 (var).

Ateit Ubbag’s ant dweju Krukiu, atneß Sermegaite nü 
dweju Stukkiu [B 519; ... nü ßimta Stukkiu PR 34b], 
Ę Gans Safis 2 Füße und derselben Feder.

PR 34b; RzŽ(B) 5(G); SchLL 68; JrMK 97 N 828.

Ateit Ubbag’s ant Lóps Lópo, per tus Lopus wandü ne 
pereit, ne perteka. Ę Gans Safis 2 Füße und derselben 
Feder [B 519; ... Ganß u. derselben Feder PR 34b].

PR 34b; SchLL 68; BsOM 198 N 195 (var); JrMK 97 
N 829; AŽ II 779.

Balta Bacjkele, o Capelis raudons Ę 3afis die Gans [B 519]. 
PR 35a; SchLL 68; MžŽ 4, 287; JrMK 97 N 824 (var), 

N 825; AŽ II 4.
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Višta

Ylasnukė ir menturkojė 
šimtą šūbų tur[i]

(Višta) 
šūbų (skol): suknių, drabužių, kailinių, kailių.

Žąsis

Ateit ubags ant dviejų krukių, 
atneš sermėgaitę nuo dviejų (šimto) stukių 
(Žąsis: dvi kojos ir plunksnos) 

krukių (skol): kuikių, ramčių, ramentų.
stukių (skol): gabalų.

Ateit ubags ant lops lopo, 
per tuos lopus vanduo nepereit (neperteka) 

(Žąsis ir jos plunksnos)
Ateit: ateina.

Balta bačkelė, 
o capelis raudons 

(Žąsis) 
capelis (hibr): volė.
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IV. ŪKIS, NAMAI, REIKMENYS

Pilna Stone Klepku Ę Pilnas Awilys Meddaus [B 259].
RzŽ(B) 65(B); SchLL 56; MžŽ 24; JrMK 101 N 856.

Didefnis uj Arklį majefnis 113 Sjunni. Ę der Sattel aufm 
Pferdt [PR 35b],

SchLL 56; BsOM 190 N 13; MžŽ 26; JrMK 76 N 678- 
679, N 680; AŽ II 325 (iš В).

Mefös Pūde Gellejis werd’ Ę Brizgil’s Das Eysen, welches 
das Pferdt im Munde hat [B 480, 401].

PR 14a; SchLL 56; BsOM 190 N 20; MžŽ 37; KLVK 
104; JrMK 84 N 737.

Pilna Sjlämpa Wegeliü i. e. pilna Skune Jawu Die Scheune 
ist voll Getreid [B 574; ... Sjlampa Wegeliu ... lawu 
В 990].
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IV. ŪKIS, NAMAI, REIKMENYS

Avilys
Pilna stone klepkų
(Pilnas avilys medaus)

stone (skol): gardas (arkliams tvarte).
klepkų (skol): šulų (statinėms); keturkampiškai nuta

šytų ar piautų rąstų; Šleicheris, kuriam ši mįslė buvo neaiški, 
mano, kad čia turi būti sklepėliu (SchLL 56)

Balnas
Didesnis už arklį, 
mažesnis už šunį 

(Balnas ant arklio)

Brizgilas
Mėsos puode 
geležis verd[a]

(Brizgils, geležis, kuria arklys yra pažabotas)

Daržinė
Pilna šliampa vėgėlių 

(Pilna skūnia javų)
B. laiko priežodžiu.
Šliampa (skol): sąnašos (KršŽ 431).
skūnia (skol): daržinė.
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Cjupt wedes, cjupt newedes. R Durris [PR 35aj.
MŽ I 40; NsŽ 166; SchLL 57, 58; MžŽ 57; JrMK 31 

N 295; AŽ II 114 (iš В).

Tuppi Tuppikas, ant to Tuppiko tuppi Keddikas R im Augst 
die Korn Mandel [B 157; ... Tupikas ... Tupiko ... 
Kedikas R Mandelis Mandel Korn im Augst В 896].

Majas Daiktelis, kai’ Wißtos Kiaußele, prieß Kaina nei 
tukftant Arkliu ne ujweja R Kamolys [В 221].

PR 13a; RzŽ(B) 38(B); SchLL 59; JrMK 57 N 529.

Wiffa Meßka fubbinota. R Kakalys der Kachelofen [В 63]. 
SchLL 58; BsOM 191 N 52; JrMK 34 N 334.

Apie Stubba Ejerėlei R Lang’s Fenster [B 465; ... R Lan
gai PR 33b].

PR 33b; SchLL 60; BsOM 193 N 77; JrMK 40 N 387.
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Durys
Čiupt vedęs, 
čiupt nevedęs 

(Durys) 
Šleicherio aiškinimu, ši mįslė reiškia ir kakalį (krosnį) 

(SchLL 58).
Žr. CGL (Krosnis).

Guba
Tupi tupikas, 
ant to tupiko 
tupi kedikas 
(Mandelis piūties metu)

Kamuolys
Mažas daiktelis, 
kaip vištos kiaušelė, — 
prieš kalną 
nei tūkstant[is] arklių neužveža 

(Kamuolys) 
kiaušelė: kiaušinis(?).

Krosnis

Visa meška subiniuota 
(Kakalys) 

Kakalys (skol): koklių krosnis.

Langai

Apie stubą ežerėliai 
(Langs) 

stubą (skol): pirkią.
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ßibjer ne prifęg nei Dangaus nei fernes. Ę Fenster [B 465]. 
SchLL 60; MžŽ 125; JrMK 40 N 389.

lurguttis Gritutte fkwirbin. Ę der Schlüße! das Schloß 
macht auf [PR 40а].

SchLL 63; MžŽ 221; JrMK 32 N 311 (var), N 312, 
NN 313-314 (var).

Ne tiek Danguj’ gwaigjdjiü, kaip ant ßemes Skylių. Ę Ru- 
gena Stoppeln [B 697].

PR 14b; RzŽ(B) 57(H); SchLL 58 (var), 64; BsOM 195 
N 132 (var); MžŽ 209, JrMK 113 N 955 (var); LTR 418.

Meßkos naggai furakyti Ę Sąfpara Gehrsaß am Gebäude 
[B 184; Meßkos Naggai furakyti ... B 534].

PR 14a; MŽ I 166, II 214; RzŽ(B) 14(G); NsŽ 395; 
SchLL 64; JrMK 29 N 287.

Kiek Glowui [?] Patais R Samanos po kojnu Raftu [PR 10b].

Galwa fkauft, alpfta Dußia, Durris mattau, o ne gailu 
ißeiti. Ę Balcken apfwerti nu Durnu alpfta Dußia, 
mata Anga l Durris ne gal ißeiti [B 185; ... Durris 
(Anga) matau... ißeit ... B 643].

PR 38b; RzŽ(B) 21(H); SchLL 56, 57; MžŽ 26; JrMK 
29 N 283; AŽ I 89 (iš B).
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2ib[a] žėr[i], neprisiek[ia] 
nei dangaus, nei žemės

(Langas) 
neprisiekia: nepasiekia.

Raktas ir spyna 
Jurgutis Gritutę skvirbin 

(Raktas atrakina spyną)

Rugiena
Ne tiek danguj žvaigždžių, 
kaip ant žemės skylių

(Rugiena)

Sąspara
Meškos nagai surakinti 

(Sąspara)

Sienojai ir samanos
Kiek glovui [?] patais 

(Samanos po kožnu rąstu) 
Kiek: kiekvienam.

Sijos
Galva skaust, 
alpsta dūšia, 
duris (angą) matau, 
o negaliu išeit[i]

(Balkiai apsverti: nuo dūmų alpsta dūšia, mato angą arba 
duris, negali išeiti).

SchLL 57 lietuviškoji atsakymo dalis laikoma atskira 
mįsle, reiškiančia duris.

skaust: skauda.
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Stuboj’ Abrufai, Lauke Galai Ę die Balcken [B 185].
SchLL 56; MžŽ 26; JrMK 29 N 282; AŽ I 12.

Pagrabbi Bifnis, ant Pilwo Sjakalis, Pilwo Gale Sjepetis Ę.
Bifnis Bacjka Sjakalys S Juliai, Sjepetis fpunt’s [PR 16а].

Ne g^w’s gywa welka. Ę Sjepetis Uteles [В 304, 850, 855].
PR 14b; SchLL 65; MžŽ 244; JrMK 43 N 416-417.

I kojna Butta giefmas [?]. Ę Tak’s, Steig [PR 39b].

Kiek pri Trobos eifmelos [-lis?] Ę Takas [PR 10b]. 
MŽ I 66; AŽ II 769.

Tris Seffeles wiena Wainikeli neßoj’ R Dreifuß [В 362].
RzŽCBJ 2CD); SchLL 66; MžŽ 259; JrMK 46 NN 441- 

442.
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Stuboj abrūsai, 
lauke galai 

(Balkiai) 
abrūsai (skol): rankšluosčiai.

Statinė
Pagrabe biznis, 
ant pilvo šakalys, 
pilvo gale šepetys 

(Biznis — bačka, šakalys — šulai, šepetys — spunts) 
Pagrobė (skol): rūsyje. 
biznis: trumpauodegis, beuodegis. 
spunts (skol): užkemšama skylė, kamštis.

Šepetys

Negyvs gyvą velka 
(Šepetys)

Takas
I kožną butą giesmąs[?] 

(Taks)

Kiek prie trobos eismelis 
(Takas) 

Kiek prie trobos: prie kiekvienos trobos. 
eismelis: takas (mįslės žodis MŽ I 66).

Trikojis

Trys seselės 
vieną vainikėlį nėšio j [a] 

(Trikojis)
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Mėfa djufta, plunkfnos pufta. Ę Troba, das Gebäude. 
Das Bauholtz unterm Dach wird trucken. aber das Dach 
wird faul [B 480; ... djiufta, Plunkfnos ... В 528].

PR 13b; RzŽ(B) £G); SchLL 66; MžŽ 259 (var); 
JrMK 28 N 271.

Sibur jėbfa, Kate wepfa, Kemja Kerrus neßoj’. Ę Das 
Feuer im Backofen, Anga Pecjaus atwirra, Lyje Düna 
bus ßaujama [B 293; ... Kemja ... В 468].

RzŽ(B) 88(B); SchLL 66; JrMK 36 N 354.

Tew’s ne ujgimme, Sūnūs Dangų parėmė. Ę Das Feuer 
noch [?] nicht aufgeblasen der Rauch wie weit aufge
gangen [B 468].

SchLL 66; BsOM 196 N 164 (var); MžŽ 262; JrMK 15 
N 133 (var), 16 N 131-132 (var), N 133; JG 68; LTR 415 
(var).

Dudde dudden po warrinnu Tiltu R Ugnis bey Katil’s (B 
468].

PR 35b; SchLL 66; MžŽ 108; JrMK 36 N 350, NN 351- 
352 (var); AŽ II 552; LTR 425.

Eit Jautis į Uppe gert’, o Pilwa Nammej’ paliekt’. Ę Uj- 
walkalai vom Bette, das Bett bleibt zu Hauß [B 189; 
... gert’ ... В 646; ... Nammie ... В 245; ... Namme 
... В 540].

PR 38a; RzŽtB) 20(G), 27(H); SchLL 66; BsOM 
194 N 112; MžŽ 270; KLVK 105; JrMK 58 N 542-543; 
LTR 426.
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Troba
Mėsa džiūsta, 
plunksnos pūsta 

(Troba: sienojai po stogu sausi, o stogas pūva)

Ugnis duonkepėje
Žibur žėbso, 
katė vėpso, 
kcmža kerus nėšio j [a]

(Ugnis duonkepėje, anga pečiaus atvira, liže duona bus 
šaujama) ?

žėbso: RzŽ(B) 88(B) rašoma azfcfcz, SchLL 66 žebso.

Ugnis ir dūmai
Tėvs neužgimė, 
sūnus dangų parėmė 

(Ugnis dar nejpūsta, o dūmai jau kur nuėję)

Ugnis ir katilas
Dudė dudcn[a] 
po variniu tiltu 
(Ugnis bei katils)

Užvalkalai (nešami skalbti)

Eit jautis į upę gert, 
o pilvą namie paliekt 

(Lovos užvalkalai, lova lieka namie) 
Užvalkalai, kad skalbiami (SchLL 66), patalai ir užval

kalai (BsOM 194 N 112).
paliekt: palieka.
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Kur eini ißilginni, kas taw rup’ Skerfinni. Ę Ißilginnis ist 
gmogus, Skerfinnis ist Slengftis [B 70; ...rup ... Slenks
tis B 909, 991].

PR 11a; SchLL 69; MžŽ 91; JrMK 20 N 155; LTR 
425.

Linnas Stomų, Bittes gilioj’, wirßuj’ Saule teka Ę Tacht, 
Wachs und das Brennen des Lichts [B 258, 290, 865, 
870; ... teka ... 842].

PR 12a; RzŽ(B) 64(B); SchLL 69; BsOM 197 N 175; 
MžŽ 43; JrMK 39 N 375 (var), N 377; LTR 426 (var).

Stow’ ant Kalno, jo ilgiaus ftow jo trumpefnis
tampa. Ę Ein brennendt Licht [B 290; ... ßmogus ant 
Kalno ... В 870].

RzŽ(B) 84(B); SchLL 69; MžŽ 292; JrMK 39 N 378.

Wirßuj’ Taukai apacjioj’ Plaukai Ę Liktis Licht [B 870].
SchLL 61; MžŽ 292 (var); JrMK 38 N 374.
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Žmogus ir slenkstis
— Kur eini, išilgini?
— Kas tau rūp[i], skersini?

(Išilginis — žmogus, skersinis — slenkstis)

Žvakė
Linas — stuomuo, 
bitės geluo [?], 
viršuj saulė teka 

(Dagtis, vaškas, liepsna) 
geluo [?]: Šleicheris spėja, kad vietoj B. gilioj1 turėtų bū

ti giliu. = geliū; var. yra Bitės liemuo, lino gelmuo (JrMK 39 
N 375), Bitės geluo, linų liemuo (LTR 426).

Stovfi] žmogus ant kalno; 
juo ilgiau[s] stov[i], 
juo trumpesnis tampa 

(Deganti žvakė)

Viršuj taukai, 
apačioj plaukai 

(Liktis) 
Liktis (skol): žvakė.
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V. DARBAS, DARBO ĮRANKIAI, PADARGAI

Gellejinne Kumele, Kannapinne Ūdega Ęi Adata be? Sul’s 
[PR 38b].

SchLL 55; BsOM 189 N 2; MžŽ 1; JrMK 55 N 515, 
NN 516-517 (var), 56 N 518 (var).

Mate kertant ne mate gruwant. Ę Wenn das Schaaf gescho
ren wird, sieht mann [... ] wenn die Wolle falt, hört mann 
nicht [PR 12b].

SchLL 56; MžŽ 24; JrMK 91 N 787.

[lüda] Lidekele, po $ale gul perinele Dalgis po Sjienu 
[PR 40а].

SchLL 57; JrMK 67 N 610.

Putto Bóba durrema Ę Düna [B 293].
SchLL 57, 62 (var); BsOM 193 N 95 (var); MžŽ 139 

(var); JrMK 58 N 546 (var), N 547, N 548 (var).
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V. DARBAS, DARBO ĮRANKIAI, PADARGAI

Adata

Geležinė kumelė, 
kanapinė uodega 
(Adata bei siūls)

Avį kerpa

Matė kertant, 
nematė griūvant 

(Kai avį kerpa, matosi, bet kai vilna krinta, nesigirdi)

Dalgis po šienu

Juoda lydekėlė 
po žalia gul[i] perynėle 

(Dalgis po šienu) 
perynėle (hibr): patalais, plunksniniu apklotu.

Duona minkoma

Puto boba 
duriama 

(Duona)
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Du Kißkiu piaujes, o balts Kraujas beg: Ę 2 Quirdel Stein u.
Mehl [PR 36а].

[Atrodo, vėlėliau įrašyta.]
SchLL 58; BsOM 191 N 37; MžŽ 71 (var); KLVK 104 

N 14; JrMK 50 NN 481-483 (var), N 484, N 485 (var).

Dwi Sjtarri ßtarrin dwi Wanagi kabinn’ Ę 2 Ochsen 2 Nor- 
gel Eysen [PR 37а].

SchLL 58; JrMK 60 N 556 (var), 61 N 557 (var), N 558- 
560; LTR 420.

Kettures Sefeles į wiena dubę m^ja. Ę die 4 Zitzen der 
Kuh in ein Stüppel [PR 10b].

SchLL 59; BsOM 192 N 59; MžŽ 225 (var); JrMK 87 
NN 753-754 (var), NN 755-756; N 757 (var).

Girron’ eit Namu jur, Namu eit girron’ jur. Ę Kirwis 
Axt [B 180; ... Girron’ В 646].

PR 38b; RzŽ(B) 27(H); SchLL 59; BsOM 192 N68;
MžŽ 113; JrMK 45 NN 429-430, 67 N 606 (var); LTR 422.

Oßka Ledą praperde Ę Axt. Kirwis [B 180].
PR 15b; SchLL 59; JrMK 45 N 433.
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Girnos

Du kiškiu piaujas, 
o balts kraujas bėg[a] 
(Du girnų akmenys ir miltai)

Jaučiai ir noragai

Dvi štari štarin[a], 
dvi vanagi kabin[a] 

(Du jaučiai, du noragai) 
Var. Du Štarai štarina 

du vanagai kabina 
nabaks paskui selina (JrMK 61 N 558). 

štari — Štarai: var. starai — Šleicherio aiškinimu, tie, 
kurie sunkiai traukia (SchLL 318); šis žodis reiškė ir 
čiurlį.

Karvę melžia
Keturios seselės 
į vieną duobę mįža 

(Keturi karvės speniai j vieną indą)

Kirvis

Girion eit — namo žiūr[i], 
namo eit — girion žiūr[i] 

(Kirvis) 
eit: eina.

Ožka ledą praperdė 
(Kirvis) 

Plg. II Nendrė.
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Penkies Awis wiena Kugi Sjiena [...] R Kudelis bey 
penki pirßtai [PR 16b].

Kalnais nuginau, Klonais parginau, ßimtais Įkaičiau, о 
wieno neradau, o to paties paffigeddau Ę [В 221;...ne

radau, ir to paties ...B 732]. 
[Atsakymo nėra.]
PR 9a; RzŽ(B) 38(B), 89(H); SchLL 67; MžŽ 8; JrMK 

52 N 492, 53 N 492a; LTR 423.

Girtoj’ augės, Namej’ lója. Ę Mintuwai Flachsbrache 
[B 748-; ?f. Girtoj’ ... Nammej’ ... B 646].

PR 38b; RzŽ(B) 27(H); SchLL 61; MžŽ 140; JrMK 65 
N 588 (var), N 589.

Sudjiut Subbine Kaulus kremta. Ę Mintuwai bey Linai 
vel Kanapes [B 283; ... bey Linnai B 478].

SchLL 62; MžŽ 140; JrMK 65 N 594.

Sjü lodam’s ßikka. Ę Mintuwai Flachsbracke wo Flachs 
gebrackt wird [B 478; ... lodams ... В 283].

SchLL 61; JrMK 65 N 590, 66 N 597 (var).

Trinugaris ßh'g’s, о dwinuggaris Raitelis, balto Waro 
Kamanas R Mintuwai, baltas Kamanas, Linnai trinu
garis 3irSs> appatinnos trys Lentos Mintuwju dwinu- 
garis Raitelis, wirßutinnos dwejos Lentos Mintuwju 
[В 283; Trinuggaris ... trys ... В 478].

RzŽ(B) 83(В); SchLL 61-62; MžŽ 140; JrMK 65 N 
595-596.
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Kuodelis
Penkios avys 
vieną kūgi šieno 
[peša ?]

(Kuodelis bei penki pirštai)

Meta audeklą 
Kalnais nuginiau, 

. kloniais parginiau, 
šimtais skaičiau, 
o vieno neradau, 
o to paties pasigedau 

(Kad verpalai apmetami aust SchLL 67).

Mintuvai
Girioj augęs, 
namie loja 

(Mintuvai)

Sudžiūtsubinė 
kaulus kremta 

(Mintuvai bei linai arba kanapės)

Šuo lodams šika
(Mintuvai, kur linai minami)

Trinugaris žirgs, 
o dvinugaris raitelis, 
balto vario kamanos 

(Mintuvai: baltos kamanos — linai, trinugaris žirgs — 
apatinos trys lentos mintuvų, dvinugaris raitelis — viršu
tines dvejos lentos mintuvų)

apatinos... viršutinos: senoviški dariniai, kuriuos vėliau 
pakeitė apatinės ... viršutinės.
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Majas $irgelis wiffa Swieta ißlaijia Ę Piautuws Piutije [?] 
[PR 13а].

JrMK 68 N 616 (var); LTR 421 (var).

Dwi Seffeli Swiefta fkutta Ę Roges der Schlitten, die 
2 Kappen f. Pawajas die im Schnee fahren [PR 36b]. 

BsOM 195 N 131; JrMK 75 N 675, N 676 (var).

Mefite, tafite Ę Spragils bey lung’s [B 361, 480]. 
PR 13b.

Du galu ir galas Ę Sjien. S jake Heugabel, i. e. Du Rietu 
Sjakies ir Kot’s [B 516].

PR 36a; RzŽ(B) 1(G); SchLL 65; MžŽ 242; JrMK 69 
N 625; JG 44; AŽ II 541 (iš B).

Oßkos Akis Sjiene Ę S jake, Heugabel [PR 15b].
SchLL 65; MžŽ 242; JrMK 69 N 626.

Awis bubele be wedama priėft’ Ę Warpfte be werpdama 
Wilnas pilna ftow [В 1045].

PR 34b; SchLL 65; BsOM 196 NN 158-160 (var); 
MžŽ 249 (var); JrMK 54 N 506-507 (var), 55 N 508, NN 
509-510 (var); AŽ I 429 (var); LTR 422.

456



Pjautuvas
Mažas žirgelis 
visą svietą išlaižo [išlaižė ?] 

(Piautuvs piūtyje)

Rogės
Dvi seseli 
sviestą skuta 

(Rogės: dvi pavažos, kurios per sniegą važiuoja) 
Žr. RB.

Spragilas ir jungas

Mesite, tasite 
(Spragils bei jungs) 

jungs: spragilo (kultuvo) raištis, pantelis.

Šakė
Du galu ir galas 

(Šienšakė, t. y. du rietu šakės ir kots)

Ožkos akys šiene 
(Šakė, šienšakė)

Špūlė
Avis bubelė 
bevedama priėst 

(Varpstė, beverpdama vilnas, pilna stov[i]) 
bubelė: Šleicheris klaidingai spėja, kad čia turi būti bo

belė (SchLL 65). 
priėst: priedą.
Varpstė: senovinis verpimo įrankis, sukamas pirštais. 
Žr. RB.
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Stubba Langais ißeit’ Ę Newädas Fischergarn unterm 
Eiß wird durch die Wuhn ausgezogen [B 475].

SchLL 66; JrMK 71 NN 649-650 (var), 72 N 651; LTR 
422 (var).

Du bėga, du weja. R Ratai die Räder am Wagen [PR 35b], 
SchLL 64; BsOM 195 N 124; MžŽ 203; JrMK 74 N 

666, NN 667-668 (var); AŽ I 591 (var); LTR 423 (var).

Gul 3upóne, ateit Kunig’s, paffikrata Bukfos, Diewe padėk. 
Ę 3agre laucjei bey Artójis [В 493; ... Зиропе ... 
Bukfwas ... padek ... 3aSre ••• в 681; ... Kunnig’s, 
pafikrata ... В 595].

PR 39а; RzŽ(B) 45(Н); SchLL 68; BsOM 198 (var); 
MžŽ 12 (var); JrMK 62 N 570 (var), 63 N 571, N 572 (var); 
AŽ I 935 (var).
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Tinklas
Stuba langais išeit 

(Nevadas iš po ledo pro aketę ištraukiamas) 
Stuba (skol): kambarys, pirkia. 
išeit: išeina. 
Nevadas (skol): didelis tinklas. 
Žr. RB.

Vežimas
Du bėga, 
du veja 

(Ratai)

Žagrė ir artojas

Gul[i] žiuponė, 
ateit kunigs, 
pasikrato buksvas: 
„Dieve padėk!“ 

(Žagrė, jaučiai bei artojis) 
žiuponė (skol): ponia. 
buksvas (skol): kelnes.
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VI. ŽMOGUS

Amžius, organai^ apavas, valgis; šeima

Dwiem pupelėm wiffus Laukus ujjege [ujjeye ?]. Ę Akis 
[B 154].

PR 36a; KLVK 104 (var); JrMK 21 N 162-163.

Du Ratu pagirry’ ftow. Ę Aufis et Plaukai [B 616].
PR 36a; RzŽ(B) 1(H); SchLL 55; MžŽ 23; JrMK 21 

N 167; JG 44.

Pagirry’ du Ratu Ę 2 Ohren am Kopf [B 80, 812, 961, 993].
PR 16a; SchLL 55; MžŽ 23; JrMK 21 N 167.

Pilna laktele baltu viszteliu. K. t.? Dantys bumo. Br. M. 
[SchLL 57].

SchLL 56 (var); BsOM 190 N 24 (var); MžŽ 39 (var); 
JrMK 22 NN 172-174, NN 175-176 (var).
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VI. ŽMOGUS

Amžius, organai, apavas, valgis; šeima

Akys

Dviem pupelėm
visus laukus užžengia [užsėja ?]

(Akys)
Var. Dviem pupom visus laukus užsėja (apsėja) (JrMK 21 

N 162-163).
užžengia [užsėja ?]: orig, ufäege gal įsibrovusi klaida?

Ausys

Du ratu pagiry stov[i] 
(Ausys ir plaukai)

Pagiry du ratu 
(Dvi ausys prie galvos)

Dantys

Pilna laktelė 
baltų vištelių 

(Dantys burnoj)
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fLin]dau Ūlą ir Akmeni, pelnau Peili, Brangiey pirkta, 
pirma buwau Tewo Duktė, pafkui tapjau Tewo Moma. 
Ę Duktė Tewo apkalta per mūra Skyle padarufi Krūtis 
jinde [PR 12а].

SchLL 57; JrMK 133 N 1121.

Mėfa Nafrüfa, Sjikna Naggofa, Akkis į Akkis. Ę Die Brust 
im Munde, Kind im Schooß, das Kind sieht der Mutter 
in die Augen [B 154, 480, 925].

PR 13b; SchLL 62.

Ateit Swecjias be Dantų, papiau A wina be Kaulu R Kūdi
kis bey Krūtis [B 296; ... Swećias ... Awiną В 781].

PR 34b; SchLL 60; MžŽ 120.

Diena neßoj’ Kaulus, Nakty’ jópfa. Ę Der Schuh [PR 35Ь]. 
SchLL 60; MžŽ 122; JrMK 25 N 253.

Myfliu Tews Klane gul. Ę Liejuwis [PR 14а].
MŽ II 564; SchLL 60; MžŽ 129; JrMK 23 N 185.

462



Duktė ir tėvas
Lindau [į] uolą ir akmenį, 
pelniau peilį, brangiai pirktą; 
pirma buvau tėvo duktė, 
paskui tapau tėvo moma

(Duktė, tėvo apkalta, per mūrą skylę padariusi, krūtis 
žindė [?])

Šleicheris teisingai pastebi, kad ši mįslė ne visai tiksliai 
užrašyta (SchLL 57).

Kūdikį žindo

Mėsa nasruose, 
šikna naguose, 
akys į akis

(Krūtis burnoj, kūdikis ant kelių, kūdikis žiūri motinai 
į akis)

Kūdikis ir krūtis
Ateit svečias be dantų, 
papiaufna] aviną be kaulų 

(Kūdikis bei krūtis)

Kurpės

Dieną nešioj[a] kaulus, 
naktį žiopso

(Kurpės)

Liežuvis
Mįslių tėvs 
klane gul[i] 

(Liežuvis)
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Dwylas lautis wiffas Nendres ißläugo Ę Miegas der Schlaf. 
Die Nacht macht alle schlafendt [PR 37а].

SchLL 61; MžŽ 138; AŽ II 692 (iš В).

Aß patti wälgiau, mannę рас je wälga, ant manne walga po 
manimi wälga. Ę Ein Weib aß Äpfel aufm Baum, säugte 
ihr Kind unter ihr fraß ein Wolf ein Aaß, über ihr 
ein Raab eben das [B 114].

PR 34a; SchLL 62; MžŽ 142 (var).

Penki Peflei wiena Lokį traidinn’. Ę fünf Finger schnäben 
[?] die Nase [B 472].

PR 16b; SchLL 63; MžŽ 248.

Pabirto Birrucjei, fuwadinno Küfaicjus. Ę Birrucjei Löffel 
Küfaicjei die Hausgenoßen [B 881, 646].

PR 16a; RzŽ(B) 28(H); SchLL 65; BsOM 196 N 150; 
MžŽ 243.

Mefös Darbelis, o Miffingio, aukfo, Sidabro Tworelis Ę 
Pirßtai bey įsėdai [В 472; Mefos darbelis ... В 480]. 

PR 13b; SchLL 63; JrMK 25 N 248 (var).
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Miegas

Dvylas jautis 
visas nendres išlaužo 

(Miegas. Naktis visus užmigdo (PR). Miegas visus paguldė 
(AŽ II 692).

Moteris su kūdikiu obelyje

Aš pati valgau, 
mane pačią valgo, 
ant manę[s] valgo, 
po manimi valgo 

(Moteriškė, įlipusi į obelį, valgė obuolius ir žindė kūdikį, 
po ja vilkas, o viršuj jos varna maitą ėdė). 

ant manę[s]: viršuj, aukščiau manęs.

Nosį valo
Penki pesliai 
vieną lokį traidin[a] 

(Penki pirštai nosį šnypščia)

Šaukštai ir šeimyna

Pabiro biručiai, 
suvadino kuosaičius

(Biručiai — šaukštai, kuosaičiai — šeimyna)

Žiedas ant piršto 
Mėsos darželis, 
o misingio (aukso, sidabro) tvorelė 

(Pirštai bei žiedai) 
misingio (skol): žalvario.
tvorelė: orig. Twór ė lis (B ir PR); SchLL 63 rašoma tvo- 

rėlė.
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Ant S j akės Awilis, ant Awilio Kamulys, ant Kamolio 
Mißkai, o tusę Mißkufe Kißkei Ę ßmogus der Mensch 
ant Koju Liemuo, ant Liemens Galwa, Galwoj’ Uteles 
[В 908].

PR 33b; SchLL 69; BsOM 198 N 203; MžŽ 290’ JrMK 
20 N 154, NN 152-153 (var). ’

Ik Pufrićjiu Ketureis, ik Pietų dwiem, po Pietų trimis. 
Ęi Kūdikiu budam’s replója, ujauges ißtifas waikßtinej’, 
fenyn eidam’s Lajda paffiramftos’, Lajdos nuffitweres. 
Klein Kind geht auf 4. hernach auf 2. im Alten [?] 
auf 3 яр 2 Füße 1 Stock [PR 39b].

BsOM 198 N 204; JrMK 19 N 151 (var); LTR 428 (var).
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Žmogus 

Ant šakės avilys,
ant avilio kamuolys, 
ant kamuolio miškai,
o tuose miškuose kiškiai

(Žmogus: ant kojų liemuo, ant liemens galva, galvoj utėlės).

Ik[i] pusryčių keturiais, 
ik [i] pietų dviem, 
po pietų trimis

(Kūdikiu būdams — tėplioja, užaugęs — ištisas vaikšti- 
nėj[a], senyn eidams — lazda pasiramstos, lazdos nusitvėręs) 

ištisas: išsitiesęs, stačias.
pasiramstos: dviguba sangrąžinė forma — pasiramsto, 

ramstosi.
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VII. RASTAS, LAIŠKAS

Aklas Karwelis po wiffa Swieta ißlakfta. Ę Gromata der 
Brief [В 270; ... Karwelis ... В 290].

PR 33b; RzŻ(B) 71(В), 86(В); SchLL 58; MžŽ 76; 
JrMK 78 NN 691-692 (var), N 693, N 694 (var); LTR 427.

Marga Kärwe per wisfa Swieta bėga Ę Brief [B 290, ...
Karwe per wiffa ... bėga Ę Gromata der Brief В 826].

PR 12b; RzŽ(B) 85(B); JrMK 78 N 691-692 (var), N 
694 (var).

Nupiauk man Galwa, ißimk Smirdi, dūk kalbėt’. Ę Birbyne 
Plunkfnos. Wenn mann eine Feder schneidet zu schrei
ben [B 456; Nupiauk Galwą ... Sjirdį ... В 643].

PR 15a; RzŽ(B) 21(H); SchLL 63; MžŽ 186; JrMK 78 
N 695, N 696 (var), 79 NN 697-698 (var); LTR 427 (var).

Balta Dirwa, juda Sėkla, 3afe ujeketa, rėt’s priėjės, dega 
pajyft’ Ę Brief oder Schrift [В 290].

PR 35а; RzŽ(B) 85(В); KLVK 105 N 65; JrMK 79 N 
699-702 (var), 80 N 804; LTR 427.
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VII. RAŠTAS, LAIŠKAS

Laiškas
Aklas karvelis 
po visą svietą išlaksto 

(Gromata)

Marga karvė 
per visą svietą bėga 

(Gromata)

Plunksna
Nupiauk (man) galvą, 
išimk širdį, 
duok kalbėt

(Birbynė plunksnos. Kai plunksna drožiama rašyti) 
Birbynė plunksnos: tuščiasis plunksnos galas (AŽ I 686).

Raštas
Balta dirva, 
juoda sėkla, 
žąsia užakėta, 
rets priėjęs 
diegą pažįstfa] 

(Laiškas arba raštas) 
Plg. LpPL.
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Baka З^те, juda Sėkla, ßäfe ujekkėta. B Raßtas. Ein 

Brief oder Schrift [PR 35a].
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Balta žemė, 
juoda sėkla, 
žąsia užakėta 
(Laiškas arba raštas)
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VIII. ĮVAIRIOS

Mes trys, jus trys, muddu du, juddu du, tu bey aß, kiek 
tai R dwilika Wir 3 ihr 3 wir 2 ihr 2 ich auch du, wie 
viel ist das 1$ 12 [B 361].

PR 14a, 40a; RzŽ(B) 25(D); SchLL 57; MžŽ 59; JrMK 
132 N 1116.

Ojys Stalde, Ojio Ragai lauke item Ojys Widdury’, o Ragai 
lauke. R Degen item Baum u. Äste Sirgs Stalde, Sirgo 
Üdega lauke idem [В 342].

PR 15b; SchLL 59; JrMK 72 N 653.

Ojys Widdury’, o Ragai lauke. R Degen item Baum u. 
Äste [B 342].

PR 15b; SchLL 59; MžŽ 106; JrMK 72 N 654.

Sirgs Stalde, Sirgo Ūdega lauke idem [Degen item Baum u.
Äste] [B 342].

SchLL 59; JrMK 72 N 655.
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VIII. ĮVAIRIOS

Dvylika
Mes trys, 
jūs trys, 
mudu du, 
judu du, 
tu bei aš - 
kiek tai?

(Dvylika)

Kardas
Ožys stalde, 
ožio ragai lauke 

(Kardas taip pat Medis ir šakos) 
stalde (skol): tvarte.

Ožys vidury, 
o ragai lauke 

(Kardas taip pat Medis ir šakos)

Žirgs stalde, 
žirgo uodega lauke 

(Kardas taip pat Medis ir šakos)
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lüd’s Warnas krunkterejo, wiffa Girre linkterėjo Ę Pfarrer 
u. die Gemeine l. Zuhörer [B 549, 971; ... krunkterėjo 
... В 992].

PR 40a; SchLL 60; DAA 49; MžŽ 121; JrMK 4 N 33, 
NN 34-36 (var); JG 108.

Einu Kelliu ftukfa, juru rukfa, pafpirru rittasfi, odgiu 
fmird, kandu Sjud’s. Ę Kodelis, Kamolys etc. stinckt 
fB 540].

PR 33a.

Ein Littauscher junger Bursch, komt ins Haus, und findet 
eine junge Magdt, die Er heyrahten wil, dieser fraget 
die vermeinte Braut, nach dem Vater, Mutter, Bruder, 
Schwester, wo sie wären, drauf gibt die junge Magdt 
zur Andtwort:

1. Tew’s ij mago daug jießka.
2. Móma Djiäugfmo Ligga ferga.
3. Brolis Pirßtu Gälo jießka.
4. Seffü Suimtais fkaita.

Die Meynung der Braut war diese:

1. Der Vater säet Korn.
2. Die Mutter liegt in den Wochen.
3. Der Bruder fischet.
4. Die Schwester wircket Leinwand.
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Kunigas ir klausytojai

Juods varnas krunkterėjo, 
visa giria linkterėjo 

(Kunigas ir klausytojai) 
Žr. LpPL.

Mėšlas [?]

Einu keliu — stūkso, 
žiūriu — rūkso, 
paspiriu — ritasi, 
uodžiu — smird[i], 
kandu — šūds!

(Kuodelis, kamuolys) 
rūkso: gal rūksnoja — truputį rūksta, smilksta.

Mįslių pasaka

Jaunas lietuvis vaikinas nueina į vienus namus ir randa 
jauną merginą, kurią jis nori vesti. Jis klausia būsimą 
sužadėtinę, kur jos tėvas, motina, brolis, sesuo. Jaunoji 
mergina atsako:

1. tėvs iš mažo daug ieško;
2. moma džiaugsmo liga serga;
3. brolis pirštu galo ieško;
4. sesuo šimtais skaito.

Sužadėtinė norėjo pasakyti, kad

1. tėvas sėja grūdus;
2. motina guli gimdymo patale;
3. brolis žvejoja;
4. sesuo audžia drobę.
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Hierauf bietet ihm die Braut Eßen an.

1. Ar nori pakarto Sjuns?
2. Ar nori tarp Rietu ßuttito?
3. Ar nori iß Subines smukufo?
4. Ar nori ant Saules kepufo?
5. Ar nori iß Wandens fpiaudulo?

Die Braut bietet ihm hiemit an.

1. Speck oder Skilandis.
2. Glomst.
3. Eyer.
4. Käse.
5. Fische.

Der junge Bursch komt zurück zu seinem Vater und 
sagt: Die Magd wäre nicht klug, sie hätt ihm solche 
heßliche Dinge angebohten zu eßen, worauf ihm der 
Vater erweiset, durch obige Erklärung, daß die Persohn 
ein kluges Mensch sey, und rahtet Sie ihm zu nehmen, 
doch solte Er ihr sagen, die Braut soll zum künftigen 
Schwiegervater kommen (: umb völlig ihren Verstand 
zu mercken:)

Die Braut komt angezogen:
1. Nei Nuga, nei aprėdyta.
2. Nei raita, nei wajióta.
3. Tarp Wäfaros ir tarp ßemos

das ist:

1.  Mit einem Netz angethan.*
2. Auf dem Ziegenbock.
3. Zwischen dem Wagen und zw ischcn einem Schlit

ten [PR 32b—33а].
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Paskui sužadėtinė siūlo jam valgyti:

1. Ar nori pakarto šuns?
2. Ar nori tarp rietu šutinto?
3. Ar nori iš subinės smukusio?
4. Ar nori ant saulės kepusio?
5. Ar nori iš vandens spiaudulo?

Sužadėtinė norėjo jam pasiūlyti:

1. lašinių arba skilandžio,
2. varškės,
3. kiaušinių,
4. sūrio,
5. žuvų.

Vaikinas grįžta pas tėvą ir sako, kad mergina esanti 
negudri, — ji jam tokių šlykštybių siūliusi valgyti. Bet 
tėvas minėtu paaiškinimu jį įtikina, kad mergiščia kaip 
tik yra gudri ir pataria ją vesti. Norėdamas galutinai įsiti
kinti jos gudrumu, liepia pasakyti, kad sužadėtinė atvyktų 
pas busimąjį uošvį [nurodydamas, kaip ji turi atkeliauti].

Sužadėtinė atvyksta:
1. nei nuoga, nei aprėdyta,
2. nei raita, nei važiuota,
3. tarp vasaros ir tarp žiemos, 

tai yra:
1. apsisupusi tinklu,
2. užsisėdusi ant ožio,
3. tarp vežimo ir rogių.
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Nuėjau pas Nemega, fuffikurau Linkfmybes Ugni, fuedjiau 
dewinßirdj. Ę Nemega bedeutet einen Fluß, Linkfmy
bes Ugni, Violin, dewinßirdi, Apfel [В 115].

PR 14b; SchLL 62.

Girtoj’ kerta, Namu Skėdras leke Ę Wenn in der Kirche 
geläutet wird u. der Schall der Glocken [B 591; ... 
Skedras ... В 646].

PR 38b; RzŽ(B) 27(H); SchLL 68; MžŽ 292; JrMK 7 
N 58.

lüd’s Gaidys ant Tworos tupp’, Üdega ikki 3emei, Balfas 
ikki Danguj Ę Die Glocke, der Strang und der Schall 
[B 591; ... ikk’ ... ikk Danguj’ В 622].

PR 40 л; RzŽ(B) 7(G); SchLL 67; BsOM 197 N 174 
(var); MžŽ 275; JrMK 7 N 56.

Kripcjus Knapcjus, kas Diena tikt’ Nedelioje Mefa ne 
walga Ę Akf[...] [PR 10b].
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Upė, smuikas, obuolys

Nuėjau pas nemiegą, 
susikūriau linksmybės ugnį, 
suėdžiau devycširdį

{Nemiegą — reiškia upę, linksmybės ugnį — smuiką, devyn- 
širdį — obuolį)

Varpais skambina
Girioj kerta, 
namo skiedros lekia

(Kai bažnyčioj skambina ir varpų gausmas)

Varpas
Juods gaidys ant tvoros tup[i] — 
uodega ik [i] žemei, 
balsas ik[i] dangui

(Varpas, virvė, gausmas)

Kripčius knapčius kas dieną, 
tik nedėlioję mėsą ne valgo

R]
Be nebus tai žagrė? Palygink variantą:

Šnypšlys badaklis 
kasdien mėsą ėda, 
tik nedėlioj ne. — Žagrė. (JrMK 62 N 565).
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MINKLĆS

Atfikeldam’s į ką iminni pirma Ę I Sennyfte [B 74, 75]. 
PR 34b; MŽ II 22; SchLL 64; MžŽ 215.

I Bajnycia eidams ka pirma immi [tarp] Rietu. Ę Slenkfti 
[PR 39а].

SchLL 64; MžŽ 221 (var); JrMK 31 N 305.

I Girre jojęs, ka pirma kerti Ę 3iewe 279].
PR 39b; RzŽ(B) 77(B); SchLL 68; MžŽ 289; JrMK 108 

N 910; LTR 430.

Ka Diew’s ne tur’. R Aukßtefno fawe arba Wyrefno [В 596].
PR 40b; RzŻ(B) 56(G); SchLL 55; MžŽ 51; KLVK 

106 N 107 (var); JrMK 1 N 3.

Ka Kaßele tur’ nei Diew’s netur? R Grieku Z. Peklos [B 596; 
... ne tur R Grieko bey Peklos B 877].

PR 9a; RzŽ(B) 56(G); SchLL 58; JrMK 1 N 10.

Ka ne permetti per Stogą R Feder [B 318; ... Stogą ...
B 456].

PR 9a; RzŽ(B) 2(D); SchLL 63; JrMK 99 N 844.
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MINKLfiS

Atsikeldams į ką jmini pirma? — Į senystę.
Kasdien daraisi senesnis (MŽ II 22). 
senystę: senatvę.

Į bažnyčią eidams, ką pirma imi tarp rietu? — Slenkstį.

I girią jojęs, ką pirma kerti? — Žievę.

Ką dievs netur[i]? — Aukštesnio [už] save arba vyresnio. 
Ką: SchLL 55 ir, juo sekdami, kiti rašo Ko.

Ką kašelė tur[i], nei dievs netur[i]? — Grieko bei peklos.
SchLL 58 duoda ir kitą (jo nuomone, geresnį) atsakymą: 

košelė turi poną, dievas pono neturi.
košelė (skol): pintinė su dangteliu.

Ką nepermeti per stogą?— Plunksną.
SchLL 62 duoda (iŠ B) ir kitą atsakymą į tą patį klausi

mą: neapykantą.
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Ka ne ujweddi prieß Kaina Ę Kamolį [В 221].
PR lla; SchLL 59; JrMK 57 N 531, N 532 (var).

Kas didefnis u; Dunos Kafneli (Stukeli) Ę Kepal’s [В 294]. 
PR 9b; SchLL 59; MžŽ 110.

Kas eit’ pirma jus. Ę Waikunerimmasfis [?] [В 540].
PR 9b; RzŽ(B) 20(G).

Kas yra graźefnis po Smerczo, ne)( kai gyws! Ę Wcźys.
Der Krebs, wenn er gekocht ist [PR 10b].

[Atrodo, vėliau įrašyta.]
SchLL 67 (var); MžŽ 279 (var); JrMK 105 N 889 (var); 

LTR 429 (var).

Kas yra ir uj Kornycja Bajnycjtios?] aukßciaus, o nupul- 
dams paikas Ę 3wirblys, nupuldams paikas Sjudas 
3wirblio paikay [puikey?] lengway nupul [PR 10b].

Kas laika Aujola? Ę Lankai. Tonne, Bände [В 186].
PR 9b; SchLL 60; MžŽ 125 (var); JrMK 49 N 471 (var);

LTR 430 (iškreiptas atsakymas).

Kas mielas Ę Kakalys [B 958].
PR 9b; SchLL 59; MžŽ 103 (var); JrMK 34 N 337.

Kas nepenims tunka? Ę Eyß [B 402].
PR 10b; SchLL 60; MžŽ 126; JrMK 15 N 127 (var), 

N 128; LTR 430 (var).
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Ką neužvedi prieš kalną? — Kamuolį.

Kas didesnis už duonos kąsnelį (stukelį)? — Kepals.

Kas eit pirma jus? — Vaikų nerimastis [?].
Neaiški minklė. 
eit: eina.

Kas yra gražesnis po smeičio, nekaip gyvs? — Vėžys (kai jis 
išvirtas).

smerčio (skol): mirties.
Var. Kas raudonesnis po smerties? — Vėžys.
Žr. Mįsles III (Vėžys).

Kas yra ir už kornyčią [koryčią ?] bažnyčios aukščiau[s], 
o nupuldams paikas? — Žvirblis. Nupuldams paikas — 
šūdas žvirblio paikai, lengvai nupuolĮa].

kornyčią [koryčiąi] (skol): bokštą.
nupuldams ... nupuotfa]: nukrisdams ... nukrinta.

Kas laiko aužuolą? — Lankai.
Statinė, lankai (B).
aužuolą (tarm): ąžuolą; var. kubilą.

Kas mielas? — Kakalys.
Kakalys: koklių krosnis.
Plg. RB.

Kas nepenims tunka? — Ledas.
Žr. RB.
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Kas ne nuffiritta l. nubėga nu Kalno, kadd’ bus paftatyt’s 
Ę Ekkecjios Eine Egde [B 221; Kas ncffiritta l. nenubegs 

... B 380].
PR 10a; RzŽ(B) 33(B); SchLL 57; MžŽ 2; KLVK 204 

N 23; JrMK 63 N 577 (var), N 578.

Kas ne rittafi prieß Kaina R Kamolys [B 221].
PR 10a; RzŽ(B) 38(B); SchLL 59; JrMK 57 N 530.

Kas ne fupuwa po 3eme. Ę Wardas f bona fama [В 454; 
... Wardas b. Fama В 936].

PR 10а; SchLL 67; MžŽ 274; JrMK 132 N 1113; LTR 
430.

Kas paffidära nedarome Ę Plißys Ritze Borste im Holtz 
von der Sonne [B 279; ... Plißys Senoje PR 10а].

PR 10a; RzŽ(B) 77(B); SchLL 63; BsOM 194 N 121; 
MžŽ 186; JG 82, 134.

Kas pirmas į Bajnyca ieiti Ę Raktas [PR 10а].
SchLL 63; MžŽ 202; KLVK 104; JrMK 33 N 316; AŽ 

I 569 (iš В).

Kas puikias Bajnycjioj’? Ę Musfe [B 483].
PR 10a; SchLL 62; MžŽ 143; JrMK 102 N 863.

Kas riebiaufas ant Święto Ę ßcme [B 419, 468; Kas yra 
riebiaufas ... 3cme- Was ist das allerfettcste auf der 
Welt. Erde. NB weil aus der alles, Mensch, Vieh, 
Vogel etc fett werden В 468 (paraštėje)].

SchLL 68; MžŽ 287.

Kas faldefnis uj Medu? Ę Miegas der Schlaf [В 725]. 
PR 10a; RzŽ(B) 83(H); SchLL 61; MžŽ 138.
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Kas nenusirita (nešinta) arba nenubėga (ncnubėgs) nuo 
kalno, kad bus pastatyts? — Ekėčios.

Kas neritasi prieš kalną? — Kamuolys.
neritasi: nesirita.

Kas nesupūva po žeme? — Vardas (arba geras vardas).

Kas pasidaro nedaromas? — Plyšys (plyšys sienoje). 
Plyšys malkoje nuo saulės (B).

Kas pirmas į bažnyčią įeiti? — Raktas.
įeiti: įeina.

Kas puikias [?] bažnyčioj? — Musė.
puikias [?]: neaiški lytis, gal tai veiksmažodis plūkiasi — 

puikauja, yra išdidi? SchLL 62 ir, juo sekdami, kiti rašo 
puikus.

Kas (yra) riebiausias ant svieto? — Žemė (kadangi iš jos 
visi: žmones, gyvuliai, paukščiai tunka).

ant svieto (skol): pasaulyje.

Kas saldesnis už medų? — Miegas.
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Kas tai iß Subbincs fmukkes tarp Rietu ßuttes R Pauts bey 
Warßke [В 442].

PR 10b; SchLL 62; JrMK 95 N 806.

Ko daugiaus ant Święto? R Galu [B 408].
PR 10b; SchLL 57; MžŽ 63; JrMK 132 N 1109.

Ko ne pajyfti ißwirßcio R Rekfciu abbidwi Puffi lyges 
[PR 10b].

Ko ner Bajnycjioj’ R Kakalo Offen [В 794; Ko ne Bažny
čioj’ ... Kakalio B 958].

PR 10b; SchLL 59; JrMK 34 N 338.

Ko wardu Diew’s? R Wallys, jis būtent prafta ir Karatu 
fuwala [B 596; ... Wallys jis suwała prafta ir Karatu 
B 936].

PR 11b; RzŽ(B) 56(G); SchLL 66; JrMK 1 N 1.

Kurni ujar Lauka? R Warfnomis [B 578].
PR 11a; SchLL 67; MžŽ 275; JrMK 63 N 574.

Kurs kytras gimines fu ßafele are. R Raßtinink’s fu Plunkfna 
[B 455].

PR 11b; MŽ I 11; SchLL 64; MžŽ 203.

Numirres ant ko gut R fawo Wietoje [B 572].
PR 15a; SchLL 67.
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Kas tai: iš subinės smukęs, tarp rietu šutęs? — Pauts bei 
varškė.

Kodaugiaufsia?] ant svieto? — Galų.
daugiau[sia?]: B. daugiaus paprastai reiškia daugiau; 

MžŽ ir JrMK rašoma daugiausia.

Ko nepažįsti išvirkščio? — Regzčių (abidvi pusi lygios). 
Regzčių: rezginių.

Ko nėr bažnyčioj? — Kakalio.
Kakalio (skol): koklių krosnies.

/
Kuo vardu dievs? — Valys (jis, būtent, prastą ir karalių 

suvalo).

Kuomi užar[ia] lauką? — Varsnomis.

Kurs, kytras gimęs, su žąsele aria? — Raštininks su plunksna. 
kytras (skol): gudrus.

Numiręs ant ko gul[i] ? — Savo vietoje.
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DAINŲ NUOTRUPOS, TIKĖJIMAI, PAPROČIAI

I. DAINŲ NUOTRUPOS

Daina lithv. Aukßti Burtai Kekßininkai, margi Burtai 
Skolininkai, S jaudinu Karcjamaite. Hohe Häuser, Hu- 
renhäuscr, bunte Häuser, Schuldner, ein Krug von 
Stroh gebaut [B 302, 645, 714, 733].

RzŽ(B) 96(B).

Daina lithv. lei gerru, be gerru, jei ne gcrru, gaila, 
gaila man Alutti paliekant [В 741; ley ... jey В 863]. 

PR 8a; RzŽ(B) 11(1).

Daina Lithv Waloje gimjau, waloje ujaugau, о ujgi 
newalninka nutekkejau [B 499, 380; Waloje ... о uj 
Newälninka nutekkejau В 695]. Wenn eine freye Weibs 
Persohn einen Unterthanen zur Ehe nimbt und zugleich 
muß auch unterthänig seyn.

PR 27b; MŽ I 314; RzŽ(M) 178; NsŽ 48.

Daina Lithv: ßemi Burtai Kekßininkai, aukßti (margi) 
Burtai Skolininkai, S jaudinu Karcjamaite. Niedrige 
Häuser, Hurenhäuser, hohe oder bunte Häuser, Schuld
ner, ein Krug vom Stroh [B 208].

RzŽ(B) 26(B).
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DAINŲ NUOTRUPOS, TIKĖJIMAI, PAPROČIAI

I. DAINŲ NUOTRUPOS

Aukšti butai — kekšininkai, 
margi butai — skolininkai, 
šiaudinė [?] kaičiamaitė.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Šiaudinė [?]: taip turėtų būti pagal vokiškąjį paaiškini

mą — vertimą; o gal Šiaudynų (kaimas buv. Ragainės apskr.)?
karčiamaitė (hibr): smuklė.
Žr. Žemi butai — kekšininkai...

Jei geriu — begeriu, 
jei negeriu — gaila, 
gaila man alutį paliekant.

Valioje gimiau, valioje užaugau, 
o už(gi) nevalninko nutekėjau.

Jei laisva moteriškė išteka už baudžiauninko, tuo 
pačiu ji pasidaro baudžiauninkė (B). Taip dainuoja 
laisva mergina, ištekėjusi už baudžiauninko (MŽ I 314).

Valioje: laisva.
nevalninko (skol): valdinio, baudžiauninko.

Žemi butai — kekšininkai, 
aukšti (margi) butai — skolininkai, 
šiaudinė [?] karčiamaitė.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. Aukšti butai — kekšininkai.,.
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II. TIKĖJIMAI

Aitwaras Plaukus fajindo [B 889].
[Paaiškinimo nėra.]
М2 I 2, II 331; RzŽ(M) 285; NsŽ 14, 548; BgŽ I 27; 

KrvP I 29 N 324 (var); AŽ I 38.

Bittes iß fupuwefo laucjio argem. Bieniem vom faulen 
Ochsen [B 259].

Tirßtas Krwns, dirma raffa. Brandje Warpa, ßeminele 
ßiedkele. Ißlaikyk Sweikatoje ir Geribeje 3e8n°k Val
gomus, Geremus, Sejemus, akejemus ant ßos 3emineles 
giedkeles paffidjjauktis apfergek nug alkana ßweris 
[PR 24b].

[Paaiškinimo nėra.] 
SchL 99; MhLPG 613-614.
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II. TIKĖJIMAI

Aitvaras plaukus sužindo.
sužindo: MŽ I 2 sužindo, suvėlė.
Žr. RŻ I 3.

Bitės iš supuvusio [supuvesio?] jaučio atgem[a].
Paaiškinimas — vokiškas atitikmuo. „Niekados netikie- 

czio, idant: bytes ysz kuno numyrielu, yr ysz supuwusios 
meysos, medų rinktu, kad tikras dasekimas, dydeley mokin
to Gaspadoristoje Petro Ritsebkowiuszo ne butu man tamy 
■daykti pargalejymu; yr dielto pyłdose senowios gadinios 
priźadis ysz to paimtas, kad sako: jogiey yr isz užmusz- 
tó werszio, bytes gal isyweysty“ (Surinkimas dasiekimu... 
apey bytes ... par Kunigo Cypryonj Juzapo Niezabitawski... 
pergulditos ... 1823 p. 11).

Tirštas krūms, dinna [?] rasa! Brandžią varpą, Žemynėle 
žiedkėle! Išlaikyk sveikatoje ir gėrybėje! Žegnok val
gomus, geriamus, sėjamus, akėjamus ant šios Žemy
nėlės žicdkėlės pasidžiaugti[s]! Apsergėk nuo[g] alkano 
žvėries!

dirma [?]: MhLPG 614 spėjama, kad čia turi būti dirva.
Žegnok (skol): laimink.
Žemynėle: žr. Žemynėle žiedkėle ...
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ßeminclc ßiedkcle pakilėk mufu Ranku Darbus. Du Blüte 
bringende Erde gesegne unser Hände Arbeit. Labin
dami. Diese Redensart gebrauchen die Littauer wenn 
sie ein Halben Bier trincken und davon auf die Erde 
gießen. NB auch wenn sie im Christnacht ihre Mahl
zeit halten [B 419].

PR 31b; MŽ I 341; RzŽ(M) 349; DR 159; SchL 85į 
NsŽ 543; MliLPG 613.



Žemynėle žiedkėle, pakylėk mūsų rankų darbus!
Tuos žodžius sako lietuviai labindami, — kai geria 

puskvortę alaus ir jo dalį nulieja ant žemės; taip pat 
kai kalėdų naktį vakarieniauja (B).

Žemynėle: B rašo Žemyne (Зступе) — žemės deivė (B 
420) ir Žemyna (Зступа Z. 3cmcs pati) — javų deivė (B 597); 
Pretorijus sako, kad ji laikoma Žemėpačio seseria ir jai pri
skiriama galia teikti žemei derlingumą (MhLPG 544).

pakylėk: vokiškame paaiškinime verčiama žodžiu pa
laimink (gesegne).



III. PAPROČIAI

Pathen Pfenig Put = Pinnigai, Kluperas, Apgėlai
NB. B S] den alten Littauern ist vorzeiten der Ge

brauch gewesen, daß wenn ein Neugebohrencs Kind 
einige Wochen alt worden, sie von neuem ein Gastmahl 
angestellet, auf welchem sie kein Mans Persohn, sondern 
bloß ein Weib zu Gevattern gebehten, dieses Weib 
mušte dem Kinde den Kopf über einer Schlüßel oder 
Kruß voll Trinckens, darüber ein Haaren Tuch, oder 
wie sie es nennen Nomet gespreitet war, bekolben, und 
darauf nach ihrem Vermögen etwas Geld hineinwerfen, 
Und dieses Geld nennten sie Apgėlai, hierauf zogen sie 
die Nomet aus dem Trincken heraus, und nach dem 
sie selbige ausgedruckt od ausgewunden, so tranck 
die neue Pathin das Trincken, mit des Kindes Mutter 
aus. Ein solches Kind soll, wie es die Littauer zu glauben 
pflegten, künftig hin für Feuer und Waßers=Noht gesi
chert seyn, daneben auch ein gutes Haar bekommen. 
Die abgekolbte Haare vergruben sie letzlich mit fol
gendem Wunsch unter eine Hopfen Stange, und sagten: 
Lyge/ kaip Apwynci ant Smaigu wynojefi, taip tokfai 
Kūdikis iß wiffu Wargu iffiwynof. Arba. LygeJI kaip 
Apwynei reejüs, taip ir Plaukai tokio Kūdikio reejas 
ir traißus ftąj’ i. e. Gleich wie der Hopfen sich an seiner
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III. PAPROČIAI

Apgėlai

Kadaise senieji lietuviai turėjo paprotį, naujagimiui 
sulaukus kelių savaičių, ruošti vaišes, į kurias jie jokio vyro 
nekviesdavo, o kviesdavo tik vieną moteriškę būti kūma. 
Ši moteriškė turėjo nukirpti vaikui galvą, laikydama ją ant 
dubens [?] ar puodo, pilno gėralo, pridengto ašutine skepeta, 
arba, kaip jie vadina, nuometu, ir pagal išgales įmesti ten 
kiek pinigų. Tuos pinigus jie vadina apgėlais. Paskui jie 
ištraukdavo nuometą iš gėralo, ir, jį išspaudus ar išgręžus, 
naujoji kūma su kūdikio motina išgerdavo gėralą. Toks 
vaikas, kaip lietuviai tikėdavę, turėjęs būti apsaugotas 
ateityje nuo gaisro ir potvynio ir turėjęs gauti gerus plaukus. 
Nukirptus plaukus jie užkasdavo po apynių virpčiu taip 
linkėdami ir sakydami: „Lygiai kaip ap[v]yniai ant smaigų 
vyniojasi, taip toksai kūdikis iš visų vargų išsivynioj[a]u 
arba „Lygiai kaip ap[v]yniai riečias [?], taip ir plaukai 
tokio kūdikio riečias ir traišūs stoj[a]“, t. y. kaip apynys 
apie savo virptį vyniojas, taip toks vaikas iš visų pavojų 
išsivynioja, arba kaip apynys į aukštį riečiasi, taip raitosi
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Stange windet, so windet sich ein solches Kind aus 
aller Gefahr heraus. Oder. Wie der Hopfen sich in die 
Höhe rancket, so rancket sich und wächst auch das 
Haar eines solchen Kindes. Auf diese Art nun zu Ge- 
wattern stehen, heißet: Apgelu, gėlau, gellėfu, gellėti 
[B 967].

CGL II 192-193; PrDP 97; MŽ I 7; NsŽ 8; SchL 
85-86; KršŽ 12; MhLPG 614.

Ringel stechen oder reiten Trigubais juti
NB. Trigubai ist ein gewißes Spiel oder Wette, 

welche einige Littauer in Fastnächten anzustellen 
pflegen und zwar auf diese Art: Es setzen sich 2 gutte 
starcke Kerdels ein jeder auf ein absonderliches gutes 
Pferdt, und nimbt ein jeder eine lange Stange, auf 
welcher einem Ende ein rundes Brett einer Scheibe 
oder Teller groß aufgeschlagen. Die Beyde reiten nun 
gegen einander, und stost einer den andern zugleich mit 
dieser Stange an die Brust, biß einer von den Beyden 
vom Pferde herabfält, der jenige der vom Pferde he- 
rabfält, verspielt, und muß dem andern mit allem 
seinem Beystand die Wette erstatten, gemeiniglich eine 
gantze Tonne Bier zum Besten geben. Zu wißen aber 
ist, daß nicht etwa nur die Beyden wetten, die miteinan
der kämpfen, sondern ein jeder hat seinen Anhang, 
welche ihm den so wohl beym gewinnen als verspielen 
zu Hülfe kommen. Der da verspielt, der muß mit 
allem seinen Anhang die Tonne Bier bezahlen, dahin
gegen der, der da gewint die Zeche mit allem seinerį 
Anhang frey hat, nichtsdestoweniger trincken so wohl 
die Gewinner als Verspielet von der Tonne Bier zusam-
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ir auga tokio vaiko plaukai. Tokia kūmystė ir nusakoma 
žodžiu apgėlėti.

traišūs: vešlūs (KršŽ 461).

Trizubais joti

Trizubai yra toks žaidimas, arba lažybos, kurias per 
užgavėnes kai kurie lietuviai paprastai ruošia šitokiu būdu: 
du geri žaliūkai sėda ant gerų arklių ir kiekvienas pasiima 
po ilgą kartį, kurios viename gale yra prikalta apskrita 
lentelė ritinio ar lėkštės dydžio. Abu joja priešpriešiais ir 
tuo pačiu metu stumia vienas kitą, įremdami tą kartį į krū
tinę, kol vienas nuo arklio nukrinta. Kuris nuo arklio 
nukrinta, tas pralošia ir turi antrajam su visais jo šalininkais 
atsilyginti — pastatyti alaus statinę. Reikia žinoti, kad ne 
tik abu kovotojai eina lažybų, bet kiekvienas turi savo 
šalininkų, kurie jam tiek laimėjus, tiek pralošus padeda. 
Kuris pralošia, turi su visais savo šalininkais užmokėti 
už alaus statinę, o išlošusysis su visais savo šalininkais 
nemokamai geria. Tačiau tą alaus statinę geria tiek išlošu- 
sieji, tiek pralošusieji. Taip kovojama per tris kartus. Jei 
per tuos tris kartus vienas kito nenustumia nuo arklio, 
abu lieka lygūs. Šis žaidimas yra ne vieno mirties priežastis
32. Tautosaka VII-VIII 8. 497



men. Und solcher Kampf geschieht zu dreyn unter
schiedenen Mahlen, wenn aber nach diesen drejfen 
Mahlen einer den andern vom Pferde nicht herunter 
stost, so bleibt von beiden Seiten gleich. Durch dieses 
Spiel aber bekomt mancher auch den Todt, und mag 
dieses Spiel mit Fug und recht genennet werden ein 
verfluchtes, teufelisches Spiel [B 1018].

MŽ I 299, II 391; NsŽ 116.



ir todėl visai teisingai gali būti vadinamas prakeiktu, vel
nišku žaidimu.





XVII - XVIII amžiaus 

KALBINIŲ IR ETNOGRAFINIŲ 
VEIKALŲ TAUTOSAKA





Šaltiniai ir jų tautosakos pateikimas

Smulkioji tautosaka čia dedama iš tų kalbinių ir etnografi
nių veikalų, kuriuose jos yra daugiau kaip vienas vienetas ir 
kur jos panaudojimas jau XVII amžiuje įėjo į tradiciją. Apsiri
bojama vadinamąja Prūsų Lietuva, nes Didžiojoje Lietuvos ku
nigaikštystėje tautosaka buvo panaudojama labai retai, atsitik
tinai, nė vieno autoriaus raštuose neužėmė kiek reikšmingesnės 
vietos ir iki pat XIX a. pradžios nesusilaukė nė vieno rinkėjo.

Kalbiniuose ir entografiniuose XVII-XVIII a. veikaluose 
smulkioji tautosaka buvo pateikiama vienoje vietoje arba pa
naudojama daugelyje vietų, arba ir vienaip, ir kitaip. Dedama 
atskirai, ji dažniausiai būdavo suskirstoma pagal žanrus ir nume
ruojama, tačiau nesilaikant jokio principo — nei tematinio, nei 
alfabetinio. Čia ji sukaupiama į vieną vietą iš viso veikalo ar vi
sų to paties autoriaus veikalų ir duodama alfabeto tvarka: prie
žodžiai, patarlės ir posakiai pagal pirmąjį žodį, o mįslės pagal 
įminimą. Dėl, palyginti, nedidelio kiekio į skyrius neskirstoma.

Kad būtų galima susidaryti kiekvieno autoriaus pateiktos 
ir panaudotos tautosakos vaizdą ir išryškėtų jų lyginamasis svo
ris, kiekvieno šaltinio smulkioji tautosaka pateikiama ištisai, 
kaip atskiras rinkinėlis, nepraleidžiant nė pasikartojančių ar la
bai panašių tekstų. Bet taip elgiamasi tik tais atvejais, jei šaltiny
je yra bent dalis tautosakos, nesančios B. žodyne ir anoniminia
me rinkinyje, ir jeigu tautosaka jame pateikiama savarankiškai, 
nėra iš kitų šaltinių nurašyta. Todėl čia atskiru rinkinėliu nefi- 
gūruoja vadinamojo Kuncmano žodyno (KzŽ)*  tautosaka (ji

♦Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros ins
titute saugomas rankraštinis 265 puslapių vokiečių-lietuvių kalbų 
žodynėlis (signat. N 134), antrašte: „Auszüge aus Herrn Pfar- 
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paimta iš CGL) ir tenkinamasi nurodymu prie atitinkamų CGL 
priežodžių, kad jie yra rr KzŽ.

Skirtingai elgiamasi tik su K. G. Milkaus žodyno (MŽ) 
tautosaka. K. G. Milkaus žodyne smulkioji tautosaka, palyginti, 
gausiai panaudojama, bet jos didžioji dalis paimta iš B. žodyno. 
Todėl čia dedama tik tai, ko nėra B. žodyne, bent išlikusioje 
jo dalyje. Šiaip tenkinamasi nurodymu prie atitinkamų B.-žo
dyno ir anoniminio rinkinio priežodžių, patarlių ir posakių, kad 
jie yra ir MŽ.

Smulkioji tautosaka (rinkinėliai) pateikiama chronologine 
šaltinių eile pagal užrašymo ar rankraščio paruošimo datą (jeigu 
ji žinoma) arba spausdinimo datą. Spėjami autoriai ir datos ra
šomi tarp laužtinių skliaustelių su klaustuku.

Panašūs ar pasikartoj antie ji tekstai B. žodyne ir anoniminia
me rinkinyje nurodomi sutrumpintai:

BP — J. Brodovskio žodyno ir anoniminio rinkinio 
priežodžiai, patarlės, posakiai (romėniškas skait
muo po BP reiškia skyrių);

BM — J. Brodovskio žodyno ir anoniminio rinkinio 
mįslės (romėniškas skaitmuo po BM reiškia sky
rių);

BMnkl — J. Brodovskio žodyno ir anoniminio rinki
nio minklės.

Jeigu nurodomasis tekstas prasideda skirtingais žodžiais, tai po 
sutrumpinimo skliausteliuose įrašomi tie žodžiai.

rer Kunzmanns geschriebenen Lexicon zu Completirung dsj: 
N [?] Ruhigs“. Iš antraštės aiškėja: 1) kad tai ištraukos iš žodyno, 
kurį buvo parašęs kunigas Kuncmanas, 2) kad žodynėlis sudary
tas jau išėjus Pil. Ruigio žodynui (skirtas jam papildyti), vadinas 
po 1747 m., 3) kad kunigas Kuncmanas žodynėlio sudarymo metu 
dar buvo gyvas, nes priešingu atveju nebūtų pridėtas prie pavar
dės Herrn (pono), 4) kad tada dar nebuvo išėjęs K. G. Milkaus 
žodynas, nes, jam išėjus, nebebūtų prasmės papildyti Pil. Ruigio 
žodyno. Taigi žodynėlis sudarytas tarp 1747 — 1800 metų. Žo
dyno, iš kurio darytos ištraukos, autorius, kaip iš visko atrodo, 
buvo Jonas Heinrichas Kuncmanas, 1732 m. paskirtas lietuvių 
bažnyčios kunigu Karaliaučiuje ir čia išbuvęs ligi 1745 m. (D. 
H. Arnoldt „Kurzgefaßte Nachrichten...“ 1777, I, 23 p.).
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Šiaip XVII-XVIII a. kalbinių ir etnografinių veikalų tau
tosaka pateikiama, laikantis tų pačių principų, kaip ir pateikiant 
B. žodyno ir anoniminio rinkinio tautosaką.

Apie autorius ir veikalus, iš kurių dedama tautosaka, ka
dangi jie tik specialistams žinomi, čia pateikiama šiek tiek žinių,

D. KLEINO „LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA“ 
(Grammatica Litvanica) 1653 (KG)

Danielius Kleinas, gimęs 1609 m. Tilžėje, baigęs Tilžės 
provincinę mokyklą, 1627 m. stojo i Karaliaučiaus universite
tą, 1636 m. gavo filosofijos magistro laipsnį, nuo 1637 m. iki 
mirties (1666) buvo Tilžės lietuvių kunigas.

Jis yra parašęs lietuvių kalbos gramatiką (1653), lietuvių kal
bos vadovėlį (1654), „Naujas giesmių knygas“ (1666), kurios 
buvo reikšmingos lietuvių eilėdaros raidai, „Naujas... maldų 
knygeles“ (1666) ir vokiečių-lietuvių kalbų žodyną, kuris nebuvo 
išspausdintas.

D. Kleino „Lietuvių kalbos gramatika“ — pirmoji spausdin
ta lietuvių kalbos gramatika. Ja D. Kleinas siekė apginti dauge
lio niekinamos lietuvių kalbos teises, jos savarankiškumą. Jis 
pradėjo norminti literatūrinę kalbą, jos pagrindu imdamas va
karų aukštaičių tarmę. Gana tiksliai klasifikavo daugelį kalbos 
reiškinių, pavyzdžiui, pirmasis suskirstė daiktavardžius į 5 
linksniuotes. Jis norėjo literatūrinę kalbą apvalyti nuo purvų 
ir padaryti gražią.

1745 — 1749 buvęs Kraupiškiuose (Ten pat, 98 p.) ir 1749 m. 
persikėlęs į Stalupėnus (Ten pat, 116 p.). Jo gyvenimui Krau
piškiuose nušviesti medžiagos yra Centrinės valstybinės biblio
tekos Kaune rankraščių skyriuje (Kraupiškių bažnyčios archyvas). 
Kitų Kuncmanų Arnoldto presbiterologijoj nėra.

Žodynėlio gale, 260-265 pusi., įdėta 30 priežodžių, tik viena 
kita smulkmena kartais tesiskiriančių nuo CGL priežodžių. Jų 
šaltinis neabejotinai yra buvęs CGL. Todėl galima spėti, kad 
ir visas Jono Heinricho Kuncmano žodynas buvo parašytas pa
naudojant CGL. Tai patvirtina ir atskirų žodžių aiškinimo, prie 
jų duotų pavyzdžių palyginimas (pavyzdžiui, Absprechen — žo
dynėlio 10 p., CGL I, 41 p?.
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Gerai pažindamas gyvąją ir rašto kalbą, abiem jom rėmėsi. 
Pavyzdžius daugiausia ėmė iš religinių raštų, bet davė jų ir iš 
gyvosios kalbos, iš kurios ir pateko vienas kitas priežodis. Šiaip 
tautosaka Kleinas, atrodo, dar visai nesidomėjo.

VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ kalbų žodynas 
(VAD. KRAUZĖS) [XVII a.?] (KraŽ)

Lietuvos TSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institute 
saugomas rankraštinis vokiečių-lietuvių kalbų žodynas (signat. 
N 135) 666 puslapių in quarto, be titulinio puslapio (iškirpta). 
Žodynas yra beveik be frazeologijos. Paskutiniame puslapyje 
įrašyti priežodžiai. Kadangi vienas iš jų pasikartoja ir tekste, 
galima manyti, kad jie įrašyti žodyno sudarymo ar nurašymo 
laiku.

Žodyno viršelio antrojoj pusėj yra įrašas: „Krausė Pfar
rer in Niebudzien“ (pirmasis ir paskutinis žodis lotyniškomis, 
antrasis gotiškomis raidėmis). Gal tai Andriejus Krauzė, buvęs 
kunigu Nibudžiuose 1621-1655 (D. H. Arnoldt „Kurzgefaßte 
Nachrichten...“ 1777, 102p.), o prieš tai 1608 m. Insėje (Ten pat, 
146 p.)? Jis buvo numatytas 1638 m. komisijon koreguoti J. Bret
kūno verstai biblijai (V. Falkenhahn „Der Übersetzer... Johan
nes Bretke und seine Helfer“. 1941, 242 p.). Spėjama, kad pri
klausė lietuvių kalbos mėgėjų ir senienų tyrinėtojų rateliui XVII 
a. viduryje (W. Mannhardt „Letto-Preussische Götter lehre“. 
1936, 514, 512 p.). Cituotasis įrašas lyg rodytų, kad A. Krauzė 
buvo šio žodyno savininkas. Kito kunigo Krauzės Nibudžiuose 
nebuvo nei XVII, nei XVIII a. Tik XIX a. pradžioje (nuo 1828 
m.) juose dirbo A. G. Krauzė, knygos „Litthauen und dessen 
Bewohner“ (1834) autorius.

Žodyno viršeliai, popierius, rašyba irgi rodytų, kad tai XVII 
a. darbas.

T. ŠULCO (SAPŪNO) „LIETUVIŲ KALBOS GRA
MATIKOS METMENYS“ 1673 (SG)

1673 m. išėjusios T. Šulco vardu gramatikos „Compendium 
Grammaticae Lithvanicae“ pratarmėje sakoma, kad tikrasis 
jos autorius (inventor) yra Kristupas Sapūnas.

606



Kristupas Sapūnas (1589 — 1659), Didžiųjų Rudupėnų 
(Encūnų) kunigas 1612 — 1659 (D. H. Arnoldt „Kurzgefaßte 
Nachrichten...“ 1777, 89 p.), kaip lietuvių kalbos žinovas yra 
dalyvavęs komisijose L. Rėzos paruoštam „Psalteriui“ (1625), 
D. Kleino gramatikai ir giesmynui peržiūrėti. Pats jis parašė 
du kalbinius dirbus — lietuvių kalbos gramatiką ir nomenkla- 
torių (žodyną). 1651 m. jie abu buvo įteikti Karaliaučiaus univer
siteto filosofijos fakultetui cenzūruoti ir gavo jo aprobatą, tačiau 
kažkodėl nebuvo išleisti (G. Ch. Pisanski „Commentatio histo- 
rico-critica de Tribus linguis Regno Prussiae vernaculis“. RegiG- 
monti 1767, 22 p.). K. Sapūno gramatiką paredagavęs ir išlei
do T. Šulcas.

T. Šulcas 1650 — 1662 buvo kunigas Išdaguose, 1662 — 
1673 Katinavoje. Jam buvo pavesta versti „pagal gryniausią 
tarmę“ bibliją ir kitas religines knygas ir parašyti žodyną. Grama
tikos pratarmėje jis žadėjo tai padaryti. Bet kadangi tais pačiais 
1673 m. mirė, žodyno nebegalėjo parašyti.

„Lietuvių kalbos gramatikos metmenys“ yra originalus dar
bas, žymiai skiriasi nuo D. Kleino gramatikos. Skiriasi ir duo
damais pavyzdžiais, kurių dalis imta iš antikinių rašytojų (Ho
racijaus, Cicerono, Plinijaus ir kt.) ir gyvosios kalbos.

J. A. BRANDO „KELIONĖ...“ 1674 (1702) (BR)

Jonas Arnoldas Brandas (1647 — 1691) 1673-1674 m. dalyvavo 
Brandenburgo kurfiursto Fridricho Vilhelmo pasiuntinybėje 
į Maskvą. Važiavo kopomis ligi Klaipėdos, paskui per Palangą, 
Rygą. Lietuvą (ypač Prūsų Lietuvą) turėjo progos geriau pažin
ti grįždamas, kai iš Karaliaučiaus padarė išvyką į Romintos gi
rią (per Vėluvą, Įsrutį, Stalupėnus). Tos išvykos metu, kaip 
spėja V. Manhardtas, jis ir susidūrė su besidominčiais lietuvių 
kalba, papročiais, mitologija kunigais. Iš jų Brandas tikriausiai 
ir bus gavęs lietuvių papročių, buities aprašymą, kalbos pavyz
džius, priežodžius, dainas ir giesmes (W. Mannhardt „Letto-Preus- 
sische Götterlehre“. 1936, 607 p.), nes jis pažymi aprašęs tai, 
ką iš patikimų rankų ir tikrų šaltinių gavęs, pats girdėjęs ir 
matęs („Reysen...“ 91 p.).

Vėliau Brandas buvo teisės profesorius Duisburge. Jo ke
lionės aprašymas (dienoraštis) išleistas H. C. Henino 1702 m. 
vokiečių k. ir 1703 olandų k.
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„Kelionėje“ lietuviams skirta, palyginti, nemaža vietos. Nors 
autorius nepasako, ar jis rašo apie Didžiąją Lietuvos kuni

gaikštystę ar apie Prūsų Lietuvą, bet iš minimų vietovardžių, 
atsiliepimų apie vokiečius, ištraukų iš Kleino giesmyno atrodo, 
kad jei ne viskas, tai bent kalbiniai tekstai yra iš Prūsų Lietuvos.

Priežodžiai Brando duodami atskiru skyreliu, bet vienas 
kitas panaudotas ir papročių aprašyme.

[FR. PRETORIJAUS?] „VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS“ (CLAVIS GERMANICO-LITHVANA)

[apie 1675?] (CGL)

Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių sky
riuje saugomas rankraštinis 2 stambių tomų in quarto žodynas 
(sign. 13-14 LR-III): I t. prasideda žodžiu Aal. Ungurys ir bai
giasi Lust = Wald, turi 1226 autoriaus numeracijos puslapius 
(nuo 808 pusi, per klaidą pradedama vėl 709 puslapiu, tuo būdu 
puslapių skaičius šimtu sumažintas; rankraščių skyriaus sunu
meruoti 667 lapai), II t. prasideda Maal C^ielus ir baigiasi žo
džiu Zwoelf f t er, Dwyliktas... Antras liekas*,  paskui eina lietuviš
ki priežodžiai (Proverbia quaedam Litvanica), o po jų papildy
mai (Addenda), — iš viso 1184 autoriaus numeruoti puslapiai 
(rankraščių skyriaus sunumeruoti 594 lapai).

Prieš žodyno I t. pradžią yra 8 tušti puslapiai, matyt, skirti 
tituliniam puslapiui ir pratarmei, o sekančiame įrašas: Sum Chris- 
tiani Friederici Stimeri Sal. Bor. P, Geruti...*  Po dar vieno tuščio 
puslapio prasideda žodynas, antrašte:

1. N. I."
CLAV1S

GERMANICO — LITHVANA
----------- ре-цемЦ

* t. y. Priklausau Kristijonui Fridrichui Štimeriui, želviškitiiį 
Gerviškenų kunigui. K. F. Štimeris gimė Želvuose 1725.11.24, 
nuo 1743 m. buvo Stalupėnų mokyklos rektorius, 1746 m. 
buvo paskirtas į Gerviškėnus, 1748 m. išsikėlė į Bale
tus ir ten mirė 1765.III.10 (D. H. Arnoldt „Kurzgefaßte Nach
richten...“ 1777, 88, 118 p.).

•♦t. y. In Nomine lern.
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Salia antraštės, paskutiniajame nenumeruotame ir pirmajame nu
meruotame puslapyje, yra įrašas: Dieses Buch gehöret dem Prae- 
centor Wilhelm Theod: Schimmelpfennig in Szillen, Ragnitschen 
Kreises*.  II t. pradžioje, pirmajame nenumeruotame puslapyje 
įrašyta: Sum Christiani Friederici Stimeri Salav. Bor. Par Ger- 
wischk 1746.

*t. y. Si knyga priklauso precentoriui Vilhelmui Teodorui 
Simelpfenigui Žiliuose, Ragainės apskr. V. T. Šimclpfenigas gimė 
1787 m., buvo precentorius Žiliuose, paskui kunigo adjunktas 
Rusnėje, 1831 m. paskirtas kunigu į Didlaukius (L. Rhesa 
,,Kurzgefaßte Nachrichten...“ 1834, 87, 96 p.).

Žodynas rašytas, paliekant po kiekvieno lapo vieną tuščią 
lapą papildymams. Vienur tų papildymų yra daug, kitur visai ma
žai. Visas parašytas labai aiškia, gražia rašysena ir gerai išsi
laikęs.

Kada žodynas rašytas ir kas jo autorius? Niekas, atrodo, 
nei vienu, nei antru klausimu plačiau nėra pasisakęs. Paprastai 
jis laikomas XVIII a. žodynu. G. H. F. Neselmanas, naudojęs 
jį ir J. Brodovskio žodyną, rašydamas savąjį, ir pastebėjęs jų abie
jų ryšį, negalėjo nuspręsti, koks, būtent, yra tas ryšys. Jis spėjo, 
kad CGL rašytas antrame XVIII a. ketvirtyje (NsŽ VI p.). Va
dino jį anoniminiu žodynu. Kiti kalbininkai, naudoję CGL 
(BgŽ I sąs., IX p.; AŽ I, X p., II, IV p.), tik pažymėdavo įrašą 
„Sum Christiani Friederici Stimeri...“ su 1746 m. data, nepareikš- 
dami savo nuomonės. Tačiau „Lietuvių bibliograf  i j on“ jis yra 
įtrauktas, matyt, remiantis cituotuoju įrašu, kaip Kristijono Sti- 
merio žodynas (IV d., I t., CCXXI p.) 1746 m.

Apytikrį žodyno parašymo laiką galima nustatyti iš jame 
panaudotos gausios f razeologinės medžiagos, minimų veikalų ir kitų 
dalykų. Žodyne duodama daug ištraukų iš biblijos. Palyginus jas 
su pirmaisiais lietuviškais biblijos ir jos dalių leidimais, paaiškė
ja, kad CGL autorius nesinaudojo nei 1701 m. „Nauju testa
mentu“, nei 1735 m. biblija (jam taip pat, matyt, buvo nepriei
namas J. Bretkūno biblijos vertimas, nes žodyne jo nepanaudo
jo), o ištraukas vertė pats. Tad neabejotina, kad CGL rašytas 
prieš 1701 metus. Jame minimi tik ankstesni biblinių tekstų — 
ištraukų leidimai, cituojant iš jų pavyzdžius arba kritikuojant 
vertimą (pavyzdžiui, In libro Evgl: et Eptarum Litv. Dom: Septu- 
gef: redditum... II 485; in Libro Evangel = Prutenicö legitur 
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Kukaiti in Evang: Dom. V. p. Epiph: Matth, 13. 25 II 803). 
Atrodo, kad tai „Evangelijos bei epistolos“ (išleistos B. Vilento 
1579 m. ir pakartotos L. Zengštoko 1612), nes palyginus atitin
kamas vietas, pasirodo, kad jos atitinka, tik kiek skiriasi kartais 
rašyba ir fonetika. Žodyne minimas ir kėdainiečių vertimas 
(Keidanenfes reddiderunt... I 889). Atrodo, kad tai „Suma arba 
trumpas išguldymas evangelijų...“ 1653 m. (164 p.).

Žodyno autorius yra panaudojęs ir kalbinius darbus. Dau
gelyje vietų jis remiasi D. Kleino gramatika (1653), o papildy
muose prie žodžio Suntiis pastebi: in Vocat, Sunel, G. S. p. 16 
(II 1140). G, S, yra T. Šulco (Sapūno) gramatika — „Compen
dium Grammaticae Lithvanicae“ (1673). Tad neabejotina, kad 
CGL yra parašytas tarp 1673 ir 1701 metų. Rankraščio virše
liai, popierius, rašysena irgi kalba už XVII amžių, ir nėra pagrin
do manyti, kad čia būtų koks vėlesnis nuorašas, bet ne origi
nalas.

Remiantis žiniomis apie XVII a. žodynininkus ir kai kuriais 
duomenimis pačiame žodyne, galima pagrįstai spėti, kad CGL 
autorius buvo Fridrichas Pretorijus.

Fridrichas Pretorijus (vyresnysis) gimė 1624.V.20 Tilžėje, 
stojo 1642 m. Karaliaučiaus universitetan, 1646 m. buvo paskir
tas kunigu i Žilius, kuriuose ir mirė 1695.11.27 (D. H. Arnoldt 
„Kurzgefaßte Nachrichten...“ 1777, 133 p.; V. Falkenhahn 
„Der Übersetzer... Johannes Bretke...“ 1941, 335 p.). Jis yra da
lyvavęs komisijose D. Kleino gramatikai ir giesmynui peržiū
rėti. D. Kleino giesmyne išspausdintos 7 jo giesmės, kurios, am
žininkų ir vėlesnių nuomone, buvo vienos geresnių (LpPL 115; 
G. Ostermėyer „Erste Littauische Liedergeschichte“. 1793, 
256 p.). Amžininkas T. Lepneris taip atsiliepia apie kitus jo dar
bus: „Fridrichas Pretorijus... turi parašęs žodyną, apimantį 
visus šventojo rašto žodžius pagal Agrikolos biblijos konkordan- 
cus*,  taip pat katekizmą vaikams (Kinderlehre) ir išvertęs į lietu
vių kalbą gražiausias šventojo rašto sentencijas, bet nėra leidėjo“ 
(LpPL 133). Tai, kad Fr. Pretorijus labai jaunas (22 metų) buvo 
paskirtas kunigu ir kad dalyvavo D. Kleino darbams peržiūrėti 

*Konr. Agrikola 1609 m. išleido (vėliau kartota) bibli
jos vokiškojo vertimo konkordancus — knygą, kurioje alfabeto 
tvarka surašyti visi biblijoj esą (ir pasikartoją) žodžiai ir posa
kiai, nurodant perskyrimus ir eilutes.
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komisijoje, kurion buvo paskirti geriausi lietuvių kalbos žino
vai (jis su broliu Kristupu čia irgi buvo jauniausi), rodo jo gabu
mus, gerą filologinį pasiruošimą, o visi minėti darbai — atsidė
jimą literatūriniam-kalbiniam darbui. Tik toks žmogus ir galėjo 
parašyti CGL, stambiausią XVII a. leksikografinį darbą Prūsų 
Lietuvoje. Kad kas kitas iS XVII a. žodynininkų būtų parašęs, 
ypač 1673 — 1701 m. laikotarpiu, tokio dydžio žodyną, kaip 
F. Pretorijus, žinių nėra. Galėtų būti dar kalba apie Jokūbą Per
kūną jaunesnįjį (1665 — 1711), bet neaišku, ar jo vokiečių-lietu
vių k. žodynas, kurį matė Pil. Ruigys, buvo parašytas XVII a. 
ir ar jis buvo didelis. Savo veikla Jok. Perkūnas pasireiškė tik 
XVIII a. pradžioje (kalbiniame ginče).

CGL bendrais bruožais atitinka T. Lepnerio apibūdintąjį 
F. Pretorijaus žodyną. Jis rašytas dvasininko, besirūpinančio 
religiniais dalykais ir besibazuojančio biblija. CGL autorius ge
rai moka graikų ir lotynų, ne tik vokiečių ir lietuvių kalbas. 
Jis naudoja ir cituoja daugelį biblijos leidimų. Rašydamas žo
dyną, jis neabejotinai naudojo biblijos konkordancus, nes di
džiajai žodžių daliai prideda biblijos ištraukas (su atitinkamu žo
džiu) vokiečių kalba ir jų vertimus. Tik vienas dalykas, atrodo, 
prieštarautų tokiam tvirtinimui. Rašant žodyną pagal konkor
dancus ir tuo pačiu turint visus antraštinius žodžius, nebūtų 
reikalingi papildymai. Bet CGL papildymai daugiausia skirti 
lietuviškiems atitikmenims pagausinti, aiškinimui praplėsti, 
o iš kitos pusės — bibliniams vardams (jų kartais papildomai pri
dedami ištisi puslapiai). Galėjo tad būti taip, kad autorius iš 
pradžių, imdamas pagrindu biblijos konkordancus, darė atranką, 
o paskui nutarė papildyti ir neįtrauktais žodžiais. Yra žodyne 
ir vienas kitas neišverstas žodis.

Prileidžiant, kad F. Pretorijus yra CGL autorius, galima 
nustatyti ir tikslesnę jo parašymo datą. „Lietuvių bibliografi
joje“ (I, 39 p., II, XXIX p.) F. Pretorijaus žodynas priskiriamas 
laikui apie 1694 m. Kitų nuomone, kadangi T. Lepneris apie jį 
kalba kaip apie užbaigtą dalyką, reiktų parašymo datą nukelti 
keletą metų atgal (Archivum Philologicum. Kaunas. 1935, V, 
46 p.). CGL autorius, kritikuodamas „Evangelijų bei epistolų“ 
vertimą (prie žodžio Heller I 889), kuriame smulkiam pinigėliui 
pavadinti pavartotas žodis lūdikkis, sakosi per 48 metus tokio 
žodžio net iš senių negirdėjęs, o girdėjęs Vynelį. Turint galvo
je, kad F. Pretorijus gimė 1624 m., išeitų, kad I CGL tomas
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buvo rašytas 1672 m. Kadangi T. Šulco (Sapūno) gramatika (1673) 
minima II tome, papildymuose, galima galvoti, kad visas žodynas 
ir buvo baigtas apie 1674 metus, vėliausiai — 1675 m.

Nors CGL dominuoja religinė verstinė frazeologija, bet 
autorius ja neapsiriboja. Jis remiasi gyvąja kalba, iš jos ima žo
džius, stengiasi tikrai lietuviškai išversti (pavyzdžiui, Der Soth 
plagt mich: Remū Szirdį eft II 1142), dažnai duoda nemaža si
nonimų (pavyzdžiui, prie žodžio Schreyen — šaukti, rėkti, žveng
ti, žviegti, karkinti, kadakuoti II 491). Duoda ir etnografinių 
dalykų (pavyzdžiui, kaip iš strazdo tupėjimo sprendžiama apie 
orą). Dėl to jame yra įdėta ir gyvosios kalbos pasakymų, ir prie- 
žodžių-patarlių, viena kita mįslė. Bet pačiame žodyne jis dar ma
žai tepanaudojo smulkiąją tautosaką, kaip frazeologinius pa
vyzdžius, o įdėjo ją vienoje vietoje, kaip rinkinėlį. Tai ir bus, 
atrodo, seniausias stambesnis rinkinėlis.

T. LEPNERIO „PRŪSŲ LIETUVIS“ 1690 (1744) (LpPL)

Teodoras Lepneris, Jobo Lepnerio, vokiečių kunigo Miul- 
hauzene, o paskui Ragainėje sūnus, gimęs Miulhauzene, bet 
jaunystę praleidęs Ragainėje, studijavo Karaliaučiuje (imatri
kuliuotas 1650.VI.28 kaip mažametis, o antrą kartą 1657.11.28. — 
G. Erler „Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königs
berg i. Pr. 1910. I, 514, 551 p.) ir Vokietijos universitetuose, 
1665 m. buvo paskirtas į naujai įsteigtą parapiją Būdviečius lie
tuvių ir vokiečių kunigu. Ten ir mirė (po 1690 m.).

Jo „Prūsų lietuvis“ (parašytas 1690 m., išspausdintas 1744» 
II leidimas 1848) yra etnografinio pobūdžio veikalas. Jame ap
rašomos lietuvių fizinės ir dvasinės savybės, buitis, drabužiai, 
valgis, gėrimas, trobos, ūkininkavimas, papročiai (krikštynos, ves
tuvės, laidotuvės), gydymas, santykiai su bažnyčia. Autorius 
pasirodo kaip dvasininkas ir vokietis, susijęs su viešpataujančio
mis klasėmis, palaikąs esamą santvarką. Tačiau jo negalima kal
tinti šovinizmu: jis lietuvius valstiečius daug palankiau apibū
dina negu vienas to meto vokiečių dvasininkas vokiečių valstie
čius (LpPL 50-52), lietuviams pripažįsta daug teigiamų savybių. 
Veikalas, nepaisant klaidingo nušvietimo, sąlygojamo autoriaus, 
kaip dvasininko, pasaulėžiūros ir atstovaujamų pozicijų, duoda 
daug vertingos, labai svarbios medžiagos lietuvių ekonominiam, 
socialiniam ir kultūriniam gyvenimui XVII a. pažinti. Pateikia- 
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ma faktinė medžiaga ryškiai parodo klasinį valstiečių antagoniz
mą viešpataujančioms klasėms, jas palaikančiai protestantų baž
nyčiai, įvairias to antagonizmo reiškimosi formas.

„Prūsų lietuvyje“ apibūdinama ir lietuvių kalba, apžvelgia
ma literatūra. Kalbai pripažįstama daug gerų savybių, tinkamumas 
poezijai. Kalbos ir kai kurių papročių aprašyme jaučiamas ry
šys su M. Pretorijum. Matyt, T. Lepneris buvo susipažinęs 
su kai kuriais M. Pretorijaus darbais. Jam, reikia manyti, darė 
įtaką ir M. Švoba, svainis, D. Kleino bendradarbis.

Apibūdindamas lietuvių kalbą, sąmojingumą ir išmintį, pa
sireiškiančius gausiuose priežodžiuose ir mįslėse, autorius duoda 
jų pavyzdžius. Vieną kitą patarlę panaudoja ir papročių aprašyme.

T. Lepnerio paskelbtą smulkiąją tautosaką buvo nusirašęs 
S. Daukantas (DR) ir kai ką pakartojo savo leidiniuose. Didžiąją 
jos dalį perspausdino A. Šleicheris (SchLL), o iš jo M. Mieži
nis (MžŽ) ir K. Jurgelionis (JrMK).

M. PRETORIJAUS „PRŪSIJOS ĮDOMYBĖS“ (DELICIAE 
PRUS SIC AE) 1698 (PrDP)

Matas Pretorijus, J. Bretkūno vaikaitis, gimė tarp 1631— 
1635 Klaipėdoje, studijavo Karaliaučiuje ir Rostoke, kur gavo 
filosofijos magistro laipsnį 1660 m., buvo kunigas Nibudžiuose 
(nuo 1663 ar 1665 iki 1685), paskui priėmė katalikybę, dirbo kaip 
katalikų kunigas Vakarų Prūsijoje, gavo karališkojo Lenkijos 
istoriografo vardą, rašė veikalus iš Lenkijos istorijos. Buvo ar
timas T. Šulco (jam išgirti parašė lietuvišką eilėraštį, išspausdin
tą 1673 m. gramatikoje) ir K. Hartknocho draugas. Mirė skurde 
1707 m.

Svarbiausias M. Pretorijaus veikalas, viso jo gyvenimo dar
bas yra „Prūsijos įdomybės“ (Deliciae Prussicae), kuriam, be 
įvairių istorinių šaltinių, kronikų, sunaudojo savo iš jaunystės su 
užsidegimu rinktą medžiagą iš gyvojo šaltinio — liaudies. Jį dau
giausia domino senojo tikėjimo liekanos, papročiai, kalba. Vei
kalas susidėjo iš 18 knygų — 1529 puslapių in folio. Vienų ma
nymu, M. Pretorijus jį galutinai užbaigęs 1698 m. (V. Pirsonas), 
kitų — 1703 m. (V. Manhardtas). Rankraštis lig šiol tebėra iš
tisai neišspausdintas.

„Prūsijos įdomybėse“ M. Pretorijus pasisako prieš „bąin 
siausią vergovę“, kurioj gyvena prūsų palikuonys —u lietuviai,
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idealizuoja jų kalbą, keldamas jos žodingumą, panašumą į graikų 
kalbą, grakštumą, lietuvių sąmojingumą. Šioms savybėms pa
iliustruoti jis ir panaudoja smulkiąją tautosaką. Panaudoja ją 
ir kitais atvejais.

M. Pretorijaus pateiktoji smulkioji tautosaka čia imama iš 
spausdintų šaltinių (ištraukų iš „Prūsijos įdomybių“):

PrAB—M. Praetorii von den unterschiedlichen Mund=Arten 
der alten Preussen. — „Acta Borussica“ II B. 1731.

PrDP — Matthäus Prätorius’ Deliciae Prussicae oder Preu
ßische Schaubühne... herausgegeben von Dr. Wil

liam Pierson. Berlin, 1871.

PIL. RUIGIO „LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAS“ 
1745 (RB), „LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ IR VOKIEČIŲ - LIE
TUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS“ 1747 (R2), P. F. RUIGIO 
„LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS PRADMENYS“ 

1747 (RG)

Pilypas Ruigys, gimęs 1675.III.31 Katinavoje, studijavo 
Karaliaučiaus universitete (imatrikuliuotas 1692.X.6), gyveno 
kurį laiką Kaune (iš jo paties pasisakymo RB 75, 79 išeitų, kad 
tai buvo apie 1695 m., L. Rėza teigia, kad 1698 m. — „Dainos“. 
1825, 351 p.), 1708 m. buvo paskirtas kunigu į Valtarkiemį, kur 
ir mirė 1749.IV.6.

Pil. Ruigys prisidėjo leidžiant religinę literatūrą (išvertė 
dalį 1735 m. išleistos biblijos, pateikė giesmynui 12 giesmių) 
ir parašė du kalbinius darbus: „Lietuvių kalbos tyrinėjimą“ ir 
žodyną. Tie jo darbai susiję su 1702 m. kilusiu kalbiniu ginču. 
Pil. Ruigys palaikė M. Mėrliną, reikalavusį gryninti literatūrinę 
kalbą ir ją ugdyti gyvosios liaudies kalbos ir tautosakos pagrindu. 
Jis entuziastingu eilėraščiu palydėjo pirmosios pasaulietinio turinio 
knygos lietuvių kalba pasirodymą (J. Šulco, kuris laikėsi M. Mėr- 
lino principų, verstas Ezopo pasakėčias 1706 m.).

„Lietuvių kalbos tyrinėjimas“ (parašytas 1708 m. lotyniš
kai, išleistas 1745 m. vokiškai) skirtas lietuvių kalbos kilmei, 
esmei ir savybėms nušviesti. Jame iškeliama lietuvių kalba kaip 
sena, graži, savarankiška kalba. Įrodinėjama lietuvių kalbos gi
minystė su graikų kalba, būdingomis jos savybėmis laikomas 
žodingumas, grakštumas, mielumas. Lietuvių kalbos savybėms 
pailiustruoti ir panaudojama tautosaka: trys liaudies dainos, 
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priežodžiai, patarlės, posakiai ir mįslės. Priežodžių ir mįslių Pil. Rui
gys įdeda po skyrelį, o veikalo gale, kaip priedą, duoda dar 
100 retesnių žodžių, posakių, priežodžių.

„Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynas“ 
paruoštas panaudojant ankstesnius K. Sirvydo ir V. Hako žo
dynus, paties Pil. Ruigio ir kitų surinktą gyvosios kalbos me
džiagą. Žodyne duodami ne tik žodžių paaiškinimai, vertimai, 
bet ir frazeologiniai pavyzdžiai. Pavyzdžių dalis yra priežodžiai 
ir posakiai.

Povilas Fridrichas Ruigys, Pilypo Ruigio sūnus, būdamas 
Karaliaučiaus universiteto „lietuviškojo seminaro“ lietuvių kal
bos docentas, parašė, tėvo pavedamas, „Lietuvių kalbos grama
tikos pradmenis“, panaudodamas ankstesnes D. Kleino, K. Sa- 
pūno, V. Hako gramatikas ir savo surinktą medžiagą. Joje yra 
panaudota keletas priežodžių ir posakių.

G. OSTERMEJERIO „NAUJA LIETUVIŲ KALBOS GRA
MATIKA“ 1791 (OG)

Gotfridas Ostermejeris (1716.IV.20 — 1800.III.13), gimęs 
Marienburge, gimnaziją baigęs Torne, studijavo Karaliaučiu
je (1737 — 1740), 1744 m. buvo paskirtas į Trempus precento- 
riumi, o 1752 m. kunigu. Trempuose išbuvo iki mirties.

G. Ostermejeris aktyviai dalyvavo literatūriniame gyveni
me. Kėlė giesmyno reformos reikalą, pats paruošė naują gies
myną, dėl kurio kilo ilga polemika su K. G. Milkumi. G. Osterme
jeris išspausdino kelias polemines brošiūras. Tos polemikos to
limesnė išdava buvo tiek G. Ostermejerio, tiek K. G. Milkaus 
kalbiniai ir literatūros istorijos bei teorijos darbai. 1793 m. G. Os
termejeris išleido „Pirmąją lietuviškų giesmynų istoriją“, kurioje 
pasireiškė kaip geras literatūros istorikas, suteikė žinių apie dau
gelį vertėjų ir rašytojų, juos gana teisingai literatūriniu ir kalbi
niu atžvilgiu įvertino, demaskavo valdžios politiką, dvasininkų 
obskurantizmą ir konservatyvumą. Jis yra taip pat išspausdinęs 
darbus apie prūsų dievus, senuosius Prūsijos gyventojus, Trem
pus ir kt. Buvo parašęs lietuvių kalbos gramatikų istoriją, bet ne
surado jai leidėjo.

1791 m. G. Ostermejeris išleido „Naują lietuvių kalbos 
gramatiką“. Stengdamasis suprantamiau išdėstyti taisykles, da
vė daugiau pavyzdžių, kurių tarpe žymią vietą jau užėmė prie-
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žodžiai, patarlės ir posakiai. Smulkiosios tautosakos jo gramati- 
koję yra daugiau negu visose ankstyvesnėse, drauge paėmus. 
Pažymėtina, kad G. Ostermejeris praplėtė sintaksės skyrių ir 
pridėjo lietuvių kalbos gramatikos istorijoje naują dalyką — sky
rių apie prozodiją (poetiką).

K. G. MILKAUS „LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ IR VOKIEČIŲ- 
LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS“ 1800 (MŽ)

Kristijonas Gotlibas Milkus*  (ęimimo ir mirties datos ne
žinomos), kunigo Petro Gotlibo Milkaus sūnus, gimęs Mielkie- 
myje, 1751.V. 15 stojo į Karaliaučiaus universitetą**,  vėliau bu
vo Pilkainio bažnyčios mokytojas (kantorius).

*Jo pavardės rašymas dar nėra nusistovėjęs. Jis pats vokiškai 
pasirašinėjo Ch. G.Mielcke, Probočių Anūkas (Bruožis) rašė Miel- 
kus (Maž. Lietuvos buvusiejie rašytojai... 1920, 43 p.), K. Būga 
— Mylkis (Kalba ir senovė. 1922. I, 26 p.), kiti — Milkė ar Mylkė. 
Atrodo, kad čia reiktų remtis amžininkais. A. F. Šimelpfenigas 
išleido 1753 m. savo pamokslą, sakytą įvesdinant Kristijono 
Gotlibo M. brolį Teodorą Gabrielių, antrašte: „Szirdingas 
Priszaukimmas... Mėlkčmju Kunigui Teodorui Gabrielui Miel- 
kui...“ (Lietuvių bibliografija I, 64 p. N 196). Jei tad vienas bro
lis buvo vadinamas Milkum, reiktų ir antrąjį taip vadinti.

** Imatrikuliuotas kaip „Mielcke Christ. Theophil., Mehl- 
kemfen]. Boruss.“ (G. Erler „Die Matrikel der Albertus-Univer- 
sität...“ 1911/12, II, 440 p.). Theophil ~ į graikų kalbą išverstas 
vokiškas vardas Gottlieb,

Be religinių raštų (Heimo „Mišknygų“ laisvo vertimo 1800, 
giesmyno 1806) ir poleminių brošiūrų, nukreiptų prieš G. Oster- 
mejerį, K. G. Milkus yra parašęs poemėlę „Pilkainį“, kurioje 
pavaizdavo lietuvių kovas su kryžiuočiais, lietuvių kalbos grama
tiką ir žodyną. Yra vertęs K. F. Gelerto pasakėčių.

„Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynas“ 
K. G. Milkaus buvo paruoštas 1797 m. (o gal ir anksčiau), bet 
nesusirado leidėjo. Todėl buvo renkama prenumerata (Preussi
sches Archiv 1797, II, November —viršelyje tarp 676 ir 677 pus
lapių), ir tik 1800 m. žodynas išėjo. Žodyno (ir gramatikos) pa
grindu K. G. Milkus paėmė Pil. Ruigio žodyną (ir gramatiką), 
bet jį žymiai praplėtė, panaudodamas J. Brodovskio žodyną. 
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Sekdamas J. Brodovskio pavyzdžiu, įdėjo apie 300 priežodžių 
ir patarlių (daugiausia iš J. Brodovskio žodyno), pažymėdamas, 
kad juose „kalbos dvasia geriausiai pasireiškia“ (autoriaus pra
tarmė). Matyt, norėdamas užtikrinti savo žodynui pasisekimą, 
K. G. Milkus pridėjo, be savo pratarmės, tris žymių tuo metu 
žmonių prakalbas: D. Jenišo, C. F. Heilsbergo ir Kanto. Jose 
labai palankiai vertinama lietuvių tautosaka, pradedant daino
mis ir baigiant priežodžiais.

K. G. Milkaus gramatikoje (1800) tautosakinių pavyzdžių 
beveik nėra. Pažymėtina, kad joje, išplėstame poetikos skyriu
je, išspausdintos 2 trumpos ištraukos iš K. Donelaičio „Metų“. 
„Metai“ panaudoti ir žodyno frazeologiniams pavyzdžiams.



D. KLEIN „GRAMMATICA LITVANICA“ 
1653 (KG)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Aukfas bei fidabras abu brangu / aurum et argentum utraq; 
cara funt [145].

MG 172, 192.

Kaip jmogaus giwenimas ira / taip bus ir jo įnirtimas/ ficut 
hominis vita eft, ita erit et mors ejus [139].

Majas grūdelis didjiu medjiu ujauga ex parvo grano fit, 
(nafcitur) ingens arbor [161].

VPŽ 19 (var); JG 72, 246.

Nieko gero nefulaukfime / explicatur, nil boni expecta- 
bimus [145].

Sawa kafgi našta neßoti turim / fuum qvilibet onus portare 
debemus [145].

Walgis /gėrims / bei atilfis pramaitin jmogaus giwata/cibus, 
potus et qvies confervant hominis vitam [146].
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D. KLEINO „LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA“ 
1653 (KG)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Auksas bei sidabras — abu brangu.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas 
Žr. CGL, RG.

Kaip žmogaus gyvenimas yra, taip bus ir jo mirimas. 
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP VII (Koks numirims, toks ir pakasims...).

Mažas grūdelis didžiu medžiu užauga.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. OG.

Nieko gero nesulauksime.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP I.

Savą kas gi naštą nešioti turim.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP VII, CGL, RG, OG.

Valgis, gėrims bei atilsis pramaitin[a] žmogaus gyvatą.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP II, CGL.
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VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 
[XVIIa?] (KraŽ)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Bertainis prie Bertaino Baczka prie Baczkos [666].
[Paaiškinimo nėra.]

Ir audria ir meta — er wirkt und scheert auch. Er redt 
bald so, bald so [666].

[Atrodo, vėliau ar kita ranka įrašyta.]

lau uzdeggą kodele kiele Lentz nimt Knechte an [325].

Kaip laimėtas taip ifzdutas [666; ... laimėta ... ifzdeta 222] 
So gewonnen so zerronen.

Kur Sziuds cze Gruds [666].
[Paaiškinimo nėra.]

Margi Dwarai fzalti Barfzczei Oben Huy unten Pfuy [666].
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VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 
(vad. KRAUZĖS) [XVII a?] (KraŽ)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Bertainis prie bertainio, bačka prie bačkos.
Bertainis (skol): ketvirtis; nedidelė statinaitė.

Ir audžia, ir meta.
Jis tai vienaip, tai kitaip kalba (KraŽ). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas],
Žr. BP VI (Pats audžia, pats meta).

Jau uždega kuodelį kielė.
Pavasaris ima bernus (KraŽ).
Žr. BP II.

Kaip laimėtas, taip išduotas.
Kaip įgyta, taip praleista (KraŽ).

Kur šūds, čia grūds.
Žr. BP II.

Margi dvarai, šalti barščiai.
Viršuj puiku, apačioj fui! (KraŽ).
Žr. BP VII (Margi (aukšti) hutai, Šalti barščiai).

521



Pirtis läuja *Wäinojia,  о abbu fodinos. Einer heißt den 
andern Glippaug, und schielen alle beyde [666].

[Atrodo, vėliau ar kita ranka [rašyta.]

Swetima Skūrą ne fkaudu rėžyti. Eines andern Schaden 
thut nicht wehe [666].

[Atrodo, vėliau ar kita ranka įrašyta.]

Wieryk alle dabok kam. Trau schau wem [528].
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Pirds jaują vainoja, o abi suodinos.
Vienas kitą žvairaakiu vadina, o abu žvairiai (KraŽ). 
abi: orig. abbu — klaida.
Žr. BP VI.

Svetimą skūrą neskaudu rėžyti.
Kito nuostolis mums neskaudus (KraŽ).
Plg. BP III (Iš svetimos skūros neiškada rėžt...),

Vieryk, ale dabok kam.
Tikėk, bet žiūrėk kuo (KraŽ).
Žr. CGL.
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TH. SCHULTZ „COMPENDIUM GRAMMATICAE 
LITHVANICAE“ 1673 (SG)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Gerėfne yra cjesliwai numirt / nekaip necgesliwai giwent. 
Praeftat honeftė mori, quam inhonefte vivere [84].

Weljus numirgtas nekaip ubagaująs, malim mori quam 
mendicare [84].

Welijus perkąs nė kaip prabas. Malo emere quam rogare [84].

Sopoftingas gerėfnis nekaip turtingas [75; ... gerėfnis ufj 
turtingą 75]; Frugalis melior eft qväm dives.
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T. ŠULCO (SAPÜNO) „LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKOS METMENYS“ 1673 (SG)

PRIEŽODŽIAI, PATARLES, POSAKIAI

Geresniai yra čėslyvai numirt, nekaip nečėslyvai gyvent.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP VII (Geriaujs] čėslyvai mirti...).

Veli juos numirštąs nekaip ubagaująs.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Velijuos (skol): mieliau norėčiau.

Velijuos perkąs nekaip prašąs.
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Zopostingas geresnis nekaip turtingas (už turtingą).
Lotyniškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP III (Zopostingas pereit turtingąjį), CGL, RŽ.
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J. A. von BRAND „REYSEN.. 
1674 (1702) (BR)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Deiwäitis zaiboja: der junge Gott blitzet: oder es blitzt [108].

Diewäs dawe dantes, dóft ir donas: Gott hat gegeben Zaehne / 
wird auch geben Brod [108].

Diewas dawe dónas, dóst ir waiczum: Gott hat Brod gegeben 
/er wird auch Kinder geben [108].

Grausk man Szikkinne, Linge etc. [111].

Ingi ämfnia tewiske kėlaus: das ist: ins ewige Vatterland 
muß er wanderen: als wan sie sagen wolten / der weg 
ist noch weit/ den er gehen muß [99].

[Iš laidotuvių aprašymo.]

526



*os Jiftf>auwifd?e
Jfucf) id) folqcnbeö .Łittbuutyifcbee Akg. 

lieb emes Üebenben ли »Seine un> 
treuere 25rßut gehret;

Sin id) bir nich lieb gewefen?
Лг afz taw nć mielas buwau?
5Ф įabmitbirfornchn gefchiittcn/
Su tawimi ruggeius pjowj.ni, 
5d> bab mit bir (jcuwtfrn getjardjet / 
Su tawimi fzeneli grebjau,
ЗФ t>nb mit Dir Ijiibci dicn gebunben. 
Su tawimi awizclcs rifzau.

(Jtlidjt ©prödjtttfrtcr Der iifthautrcr.

OfHlfcr betten/ bi» vorhin envelynet fcpni fei;n 
mir auch biefe fitvtpmmen:

Tikräy tas iżatas yra ; jjjiejer tttüß ein SfOtte 
(baė i|ł: trńmcr) fėja. IJicfcś fugen «Sie tu 
ben Jrcmblingen/ bie mit ięncn nidjt reben 
ttanen.

Diewas dawe dantes, dófl ir donas: (Sott l)f.t 
gegeben Зй^пе/ wirb und? geben 25rot>.

Diewas dawe donas, doll ir waiczum: ©Ott bßt 
25rob gegeben / er wirb c'ueb Kinber geben.

Valgyk drauge; '£ß’e mit ПП8: Ne noriu: ( pro- 
nuncia r.trn) jd? XViU niebt: Kadd anklli, 
Weil es fiiib ifl- Anklłi mirt: lEs ifł 
frub su (ierben: als weiten fte feigen: man 
fan nich tu frut) elfen' aber n»h ju fciil) Reiben.

Deiwaitis zaiboja: ber junge ©Ott bildet: Ober 
es bligt. Kadd-

/. A. Brando „Kelionės..:1 (1702) puslapis su lietuvių priežodžiais 
ir dainos nuotrupa





J. A. BRANDO „KELIONĖ...“ 

1674 (1702) (BR)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Deivaitis žaibuoja.
Jaunasis dievas žaibuoja arba žaibuoja (BR).
Deivaitis: perkūnas (žr. BP VIII Kad tave deivaitis...); 

autorius klysta, versdamas jaunuoju dievu.

Dievas davė dantis, duost ir duonos.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
duost: duoda; pagal vokiškąjį vertimą turėtų būti duos. 
Žr. BP VII, LpPL RB.

Dievas davė duonos, duost ir vaikų.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
duost: duoda; pagal vokiškąjį vertimą turėtų būti duos, 
vaikų: orig, wäiczum — iškreiptas žodis; vertimas rodo, 

kad čia turi būti vaikų.

Graužk man šikinę!
Pabučiuok ... (BR).

Ingi amžiną tėviškę keliaus.
Tai yra: jis turi keliauti į amžiną tėvynę, lyg norėtų 

pasakyti, kad kelias, kurį jam reiks nueiti, yra dar to
limas [BR].

Ingi (arch): j.
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Kaddtawe Percünas fukkultu: Das dich der Gott des 
donners schlage: das ist ihr ärgster fluch [109].

Megók fweiks, Schlaff gesund [109].

Ne czedyk jug ne tewifzke, Schone nicht /es ist doch nicht 
dein Vaetterliches [92].

Tikiäy tas fzätas yra: Dieser muß ein Scotte (das ist:krae- 
mer) seyn. Dieses sagen Sie zu den Fremdlingen /die 
mit ihnen nicht reden koennen [108].

Walgyk drauge: Esse mit uns: Ne noriu: (pronuncia noru) 
Ich will nicht: Kadd .ankfti, Weil es frueh ist: Refp. 
Ankfti mirt: Es ist frueh zu sterben: als wolten sie 
sagen: man kan nicht zu frueh essen /aber wohl zu 
frueh sterben [108].

Woketis fotak tiek ifchmänys kaipirmes: Der Teutsche 
wird bald so klug werden /als wir seind [109].
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Kad tave perkūnas sukultų.
Tai jų pikčiausias keiksmas (BR). [Kita paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas].

Miegok sveiks!
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Nečėdyk, juk ne tėviškė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Autorius nurodo, kad samdiniai (bernai) taip sako, slapta 
mesdami šunims duoną (BR 92).

Žr. BP I (Nečėdyk, ne tėviškė...).

Tikrai tas Šatas yra.
Čia tikriausiai škotas (tai yra prekijas). Taip sako 

jie apie svetimšalius, kurie su jais nesusikalba (BR).
Šatas: škotas.

„Valgyk draugė!“ — „Nenoriu. Kad anksti!“ Atsakymas-. 
„Anksti mirt!“

Tuo jie lyg nori pasakyti: negali būti per anksti val
gyti, tik numirti galima per anksti (BR). [Kita paaiš
kinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].

Vokietis zotag tiek išmanys, kaip ir mes.
Vokietis greit bus toks pat gudrus kaip mes (BR). 
zotag (skol): greit, netrukus.
Žr. LpPL3 PrDP, RB (Štai jau vokietis...).
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[FR. PRETORŲAUS?] CLAVIS GERMANICO- 
LITHVANA [apie 1675?] (CGL)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Akkillus ßmogus fawo Butte wisfur aptekinėj’. Ein hurtiger 
berührsaruer flleißiger Mensch, begehet (-belauft-) alles 
in seinem Hauß [I 291].

Ankftyboji Warna Dantis krapßtija, welyboji Akis: Der 
früh aufstehet hat sich schon satt gegeßen, wenn der 
faule Ihm allererst den Schlaf auß den Augen zuwischen 
anfänget [II 1122 N 57].

Apfißirdijom’ fu Gacpadinne. Mein Weib ist entbunden 
[II 1121 N 47 — 2].

KzŽ 264 N 25; NsŽ 519.

Atėjau apfifkufti pas jus Kunninge. Mein Weib ist ent
bunden [II 1121 N 47—7].

KzŽ 264 N 25.
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[FU. PRETORIJAUS?] VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ 
KALBŲ ŽODYNAS [apiel675?] (CGL)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Akylus žmogus savo bute visur aptekinėjfa].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP II.

Ankstyboji varna dantis krapšto, vėlyboji akis.
Kurs anksti atsikelia, jau būna sočiai pavalgęs, o 

tinginys dar tik miegą iš akių krapštosi (CGL).
krapšto: orig, krapßfyija greičiausiai koicl tūros klaida; 

kitoje vietoje, prie žodžio Scharren, rašoma Krapftu, f tau, 
tyfu, ti (CGL II 395).

Žr. BP II (Varna ankstyboji...).

Apsiširdijom su gaspadine.
Mano žmona pagimdė (CGL).
Apsiširdijom: apsipykom, susibarėm.
gaspadine (skol): šeimininke, žmona.
Žr. Muderės kojas pakaliau.

Atėjau apsiskųsti pas jus, kuni[n]ge.
Mano žmona pagimdė (CGL).
Žr. Muderės kojas pakaliau.
Žr. BP V.
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Aukfas ir Sidabras abbu brangu. Gold u. Silber sind beyde 
theuer [I 340].

Awį kerpant, Oßka dreba: Was einem andern wiederfähret, 
кап uns auch wiederfahren; Nam tua res agitur paries 
cum proximus ardet [II 1118 N 17].

KzŽ 262 N 13.

Bėda 3mogui Wiernybe ir Webanybe: le treuer man ist, 
je schlimmer ists, dicitur: wenn mans einem nicht 
treffen kan, man mag es machen wie mans immer will 
[II 1122 N 59].

Bille kienö Bullėlei, kad tikt mano Waikelei: Ita respondent 
mulieres interrogatae an ipsarum sint liberi [II 1123 N 61].

AŽ I 942 (iš CGL).

Brangwyną düfu iß Aufü: Ich will dir eine Maulschelle 
zum Frühstück geben [II 1122 N 52].

KzŽ 264 N 27.

Daug man fakiei: Das ist recht was neues, das hab ich 
noch nicht gehöret [II 1123 N 67].

Daug ßinnai, Naktif gimmęs, Kųjubę krikßtyt’s [I 380; ... 
jinna Nakty’ ... Kujubė ... II 1118 N 18—2]: Ein 
T.immel bleibt ein Limmel.
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Auksas ir sidabras — abu brangu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. KG, RG (Auksas bei sidabras...).

Avį kerpant, ožka dreba.
Kas kitą ištinka, gali ir mus ištikti. Ir tave tai liečia, 

jei dega kaimyno namai (CGL).
Žr. BP VII (Vieną avi kerpa...).

Bėda žmogui viernybė ir vėbanybė.
Kuo ištikimesnis esi, tuo blogiau (sakoma, kai kam 

nors negalima įtikti, nors ir kažkaip stengtumeis) (CGL).
viernybė (hibr): ištikimybė.
vėbanybė: lengvapėdiškumas, lengvabūdiškumas.

Bile kieno buleliai, kad tik mano vaikeliai.
Taip atsako moterys, klausiamos, ar tai jų vaikai 

(CGL).
Bile (skol) kieno: bet kieno.

Brangvyną duosiu iš ausų.
Pusryčiams tau duosiu antausį (CGL).
Žr. BP VI.

Daug man sakei.
Tai naujiena, tokių dalykų nesu girdėjęs (CGL).

Daug žinai, — naktį gimęs, kūzube krikštyts.
Liurbis lieka liurbis (CGL).
kūzube (skol): luobe (CGL I 380); labiau paplitusi ly

tis kūžavas — aukšlys, indas virš girnų grūdams įpilti.
533



Dėkui pirmjaus mielam Diewui, faldi Misfa, įpulęs Bittins, 
fu Meddaus Kuliu, Pats isfirittęs, Medu palikkęs, Diewe 
dūk gerą Rukßtj: Solcher gestalt läbincken die Littauen 
den Meisch, wenn sie ihn schmecken [II 1124 N 74].

Diewe dük iß tawo Burnos į Diewo Aufį: Ita dicunt Litvani, 
quando aliquid boni ipfis apprecamur: Gott gebe es. 
Gott erhöre deinen Wunsch [II 1123 N 62].

Dirwa n’ißgywenama, ufnimis prijel: Der Acker, der 
nicht gepflüget wird, verwildert [II 737].

Du Gaidjü ant wienö Mejiniö nefutinka: ZweJ Herrn [?] 
dienen nicht zusammen in einem Hause [II 1118 N 20]. 

Kz2 262 N 15.

Dwillinks Sulas netrükfta: Doppelt reist nicht [II1120 N 37]. 
Kz2 263 N 21.

Girre bufi, Girre ir pasfilikfi: lung gewohnt, alt gethan 
[II 1119 N 26—2].

darüber 
zusaget

Girto Dowana, Paiko Djaukfmas: Freue dich 
wenn dir jemand was im besoffenen M 
[II 1117 N 4].

Kz2 26C N 4.
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Dėkui pirmiauįs] mielam dievui, saldi misa: įpuolęs bitins 
su medaus kuliu, pats išsiritęs, medų palikęs. Dieve 
duok getą rūgštį!

Taip labina [?] lietuviai misą ragaudami (CGL). 
kuliu: maišeliu, „mašna“.

Dieve duok iš tavo burnos į dievo ausį.
Taip sako lietuviai, kai jiems ką nors gero linkime: 

dieve duok, dieve išklausyk tavo noro! (CGL).
Žr. BP VIII.

Dirva neišgyvenama usnimis priželfia).
Neariama dirva apželia piktžolėmis (CGL).
neišgyvenama: neįdirbama; išgyventi prūsų lietuvių 

tarmėse paprastai vartojama apleisti (dirvą), nusigyventi 
prasme.

Du gaidžiu aut vieno mėžinio nesutinka.
Du ponai vienuose namuose netarnauja (CGL).
Žr. BP VI.

Dvilinks siūlas netrūksta.
Dvilinka netrūksta (CGL).
Žr. BP II (Dvilinka netrūksta).

Giria būsi, giria ir pasiliksi.
Jaunas įpratęs, ir senas darysi (CGL).
Žr. Lauks gimęs, lauks karšęs.
Žr. BP IV.

Girto dovana — paiko džiaugsmas.
Nesidžiauk tuo, ką tau kas, girtas būdamas, pažada 

(CGL).
Žr. BPVI.
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J Klaną pulęs faufas nekelfi: Hastu gesundiget muštu 
büßen. I. Du kanst so ungeschlagen nicht davon kommen 
[II 1117 N 3].

KzŽ 260 N 3.

Į Prową eidams pirma Nammė apfifudyk: Ehe man was 
anfängt, muß man es zuvor woll überlegen [II 1118 
N 19].

KzŽ 262 N 14.

Ilgą ECmą bedrójent Sjü Kepenį pagaus: Man muß sich 
nicht lange säumen [II 1120 N 33].

KzŽ 263 N 18.

Iß Pelių Dulkes ne ißwaryfi. f. Tai negalime Daikts: Na- 
turam erpellas furcä tarnen ufque recurrit [II 1121 N 44].

KzŽ 264 N 24.

Iß Sjaudü ifiejęs, ó Sjieną nepawyęs: Er ist nicht Fisch 
noch Mensch [II 1121 N 43].

lam ißnokufos Gilles geraus krinta kaip man: Er bat 
beßere Einkünfte alß ich [II 1123 N 66].

lau ujdegs Kodelę Kiele: (.Starta.) Im Vorjahr ist nicht 
Zeit zuspinnen 1. Lentz nimmt Knecht an [II 1117 N 2, 
II 253].

KzŽ 260 N 2.
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I klaną puolęs — sausas nekelsi.
Jei nusikaltai, turi atkentėti. Neišvengsi mušimo 

(CGL).
Žr. BP VI, LpPL (Puolęs į klaną...).

I provą eidams, pirma namie apsisūdyk.
Prieš pradėdamas ką nors, pirma turi gerai apsi

galvoti (CGL).
Žr. BP VII.

Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepenį pagaus.
Reikia ilgai negaišti (CGL).
Žr. BP II.

Iš pelų dulkes neišvarysi arba Tai negalims daikts.
Nors smarkiausiai vytum prigimtį, ji bematant grįžta 

(CGL). Prigimtis lieka prigimtis (KzŽ 264).
Žr. BP II.

Iš šiaudų išėjęs- o šieną nepavijęs.
Jis nei žuvis, nei žmogus (CGL).
Žr. BP II.

Jam išnokusios gilės geriau[s] krinta kaip man.
Jis turi geresnių pajamų kaip aš (CGL).

Jau uždegs kuodelį [kuodelę?] kielė (starta).
Pavasarį nebe laikas verpti arba Pavasaris ima berną 

(CGL).
kuodeli [kuodelę?]: orig. rašoma Kodėlę — kuodelę, 

bet Ši lytis nei MŽ, nei KršŽ nepaliudijama.
Žr. BP II, KraŽ.
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ley gywentina, prifigywęs, jey wargtina, prifiwargs: Wer 
zum Schilling geschlagen wird kein Groschen werden 
[II 1117 N 9].

ley man Peile Galwös ne nukąs rasfi ateifu, (.tad’ weffu.) Wo 
ich nicht sterben werde will ich kommen, (.werde ich 
heyrathen.) [II 1120 N 42].

KzŽ 263 N 23.

lie Wartus man atkėlė: Sie haben mich willig u. mit 
Freuden aufgenommen.

lie Wartus man n’atkėle: Sie haben mich nicht 
willig u. mit Freuden aufgenommen [II 1117 N 1].

KzŽ 260 N 1.

lis ne wieną apėde. Er hat d. Leute waker geschoren 
[II 404].

lis niekadejęs, buk nieko nejinnąs: Er hat kein Waßer 
betrübt: It: Ii niekadeje, buk nieko nejinnanti. Sie hat 
kein Waßer betrübt [II 1120 N 39].

lö weikiaüs, jü geraüs. le ehe je lieber [I 1005].

Kadd mano Tiew sl . . c. _ ßhetsl _
... ? butu, normt Seno at Л1. > : WennMotina J ßheta J

mein Vater oder Mutter nur lebete, ob sie gleich nur 
an der Wand angelehnet stunden [II 1118 N 12].

KzŽ 261 N 9.

538



Jei gyventina — prisigyvens, jei vargtina — prisivargs. 
Grašiu nukaltas, trigrašiu nebus (CGL).
Žr. BP VII.

Jei man pelė galvos nenukąs, rasi ateisiu (tad vesiu).
Jei nenumirsiu, ateisiu (vesiu) (CGL).

Jie vartus man atkėlė.
Jie mane su noru ir džiaugsmu priėmė (CGL). 

Jie vartus man neatkėlė.
Jie nenoriai ir be džiaugsmo mane priėmė (CGL).

Jis ne vieną apėdė.
Jis žmones gerokai apkropė (CGL).

Jis niekadėjas [?], būk nieko nežinąs.
Jis vandens nesudrumstė (CGL). Jis esąs nieko dėtas.

Ji niekadėja [?], būk nieko nežinanti.
Ji vandens nesudrumstė (CGL). Ji esanti nieko dėta.
niekadėjas [?]: KršŽ 274 laikomas būdvardžiu, reiš

kiančiu kurs nieko svarbaus, rimto nedaro.

Juo veikiau[s], juo geriau[s].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad mano tėvs (motina) būtų, norint siena [?] atšliets 
(atšlieta).

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
norint: nors, bent.
siena [?]: j sieną.
Žr. BP V.
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Kadda Kiaiile mate Debefis [II 1124 N 76; Kaddai Kiaule 
Debefj macjiufi II 1118 N 18—1].

[Paaiškinimo nėra.]

Kadda S jei my na Gacpadoru Nammė nejaucj jie fawo Deka 
ir Duku (.Wale.) elgifi: Wenn der Kater nicht zu Hause, 
tantzen die Miuse auf den Bäncken [II 1124 N 72].

Kas aukßray lippineja, tas fkaudjey pul: Wer hoch steigt, 
der fällt hoch [II 1117 N 8].

KzŽ 261 N 7.

Kas Miltus wartoja, miltot’s tampa: Ambt bringet Kappen, 
sinds nicht Kappen, so sinds doch Lappen [II1119 N 22].

Kattė Knygas pagäwe, dicitur: Wenn jemanden was unver- 
muhtet auß den Händen genommen wird, oder gar 
verschwindet [II 1122 N 58].

KzŽ 265 N 30.

Keikiams Ojys tunka: Ungegont Brodt gedejtet am besten 
[II 1120 N 35].

KzŽ 263 N 19.

Kieno Walle, to ir Tiefa: Gewalt gehet vor Recht [II 1119 
N 29].
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Kada kiaulė matė debesis? (Kadai kiaulė debesį mačiusi?). 
Žr. BP VI (Kiaulė kada debesį mačiusi?).

Kada šeimyna gaspadorių namie nejaučia], jie savo dėka 
ir dūku (valia) elgi[a]si.

Kai katinas išeina iš namų, pelės šoka ant suolų 
(CGL).

dėka: valia.
dūku: kaip nori, kaip jiems užeina.
Žr. BP II (Katins ii namų, pelės i! kampų).

Kas aukštai lipinėja, tas skaudžiai puol[a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP VII, OG.

Kas miltus vartoja, miltuots tampa.
Tarnyba duoda kepurę, jei ne kepurę, tai bent 

skudurus (lopus) (CGL).
Žr. BP VI.

Katė knygas pagavo.
Sakoma, kai netikėtai kas iš rankų paimama arba 

pražūna (CGL).

Keikiams ožys tunka.
Pavydima duona geriausiai peni (CGL). 
žr. BP VI (Ožys keikiams tunka).

Kieno valia, to ir tiesa.
Smurtas nežiūri teisės (CGL).
Žr. BP I.
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Kitt’s lentą imm’ iß Lepes, kitt’s Bėdoj’ būdams: Mancher 
thut was auß Ubermuht, mancher auß Noht [II 1120 
N 41].

Ko breddi, tó ujbreddi: Was einer sucht, das findet er 
[II 1119 N 30].

Kojnas fawą Nėją kaffykim: Ein jeder hat mit sich selbst 
ietzt zu thun. f. Ein jeder fege vor seiner Thür It: Ein 
jeder ziehe sich selbst bey der Nase [II 1119 N 27].

Ko£no baltos Dantis, d kajin kas из Dantų: Wer weiß 
was in einem steckt [II 1122 N 56].

KzŽ 265 N 29.

Krujikkas taip ilgay laiko, ikki Ąfa nutrukfta, (.nukrinta.) 
Das Kruß gehet so lang zu Waßer biß das Öhr abbricht 
[II 1119 N 23].

KzŽ 262 N 16.

Kü ilgiaus, tu daugiaus. le länger ie mehr [1 1006].

Laikyk lodį Wyrs būdams: Ein Wort e. Wort e. Mann ein 
Mann [II 1013].

KzŽ 248.
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Kits žentą im[a] išlepęs, kits — bėdoj būdams.
Vienas iš išdykumo, kitas iš bėdos tą patį daro 

(CGL).
Žr. BP V (Kits ima žentą,.,).

Ko bredi, to užbredi.
Ko ieško, tai ir randa (CGL).
bredi ... užbredi: brendi ... užbrendi.
Žr. BP VI (Ko breda, tą ir išbreda),

Kožnas savą niežą kasykim.
Dabar kiekvienam užtenka savo reikalų arba Kiekvie

nas tešluoja prieš savo duris [į svetimus reikalus te
nesikiša] taip pat Vedžiok pats save už nosies [pasižiūrėk 
į save, pasijuok iš savęs] (CGL).

Žr. BP VII.

Kožno baltos dantys, o kažin kas už dantų.
Kas žino, kas kiekviename slypi (CGL).
Kožno (skol): kiekvieno.
dantys: CGL laikomas moteriškos giminės žodžiu (II 

1027).
Žr. BP IV (Visų balti dantys,,,).

Kružikas taip ilgai laiko, iki ąsa nutrūksta (nukrinta).
Ąsotis vandenį neša, kol ąsa nutrūksta (CGL).
Kružikas (skol): ąsotis.
Žr. Viens karts tik nemeluos,
Žr. BP VI (Ąsdinis taip ilgai vandenspi eit [i] ...).

Kuo ilgiauĮs], tuo daugiau[s].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Laikyk žodį, vyrs būdams.
Žodis turi būti žodžiu, vyras — vyru (CGL).

543



Lauks gimmęs, lauks karfięs
Girre bufi, Girre ir pasfilikfi: lung gewohnt, alt gethan 
[II 1119 N 26].

Lietafis pas Greitąjį pareis: Eile mit Weile [II 1121 N 50]. 
AŽ II 776 (iš CGL).

Majas Kupftas, diddį Wejimmą par- ap- wercjia: Auch 
ein klein Ding kan Zuweile Schaden thun [II 1117 
N 7].

KzŽ 260 N 6.

Meßka dabar Girtoj’ ö jau Skūrą rėja: Sich über ein Ding 
freuen, was man noch nicht hat [II 1121 N 49].

Müdere prifidejo (.apfirodinojo.). Mein Weib ist entbunden 
[II 1121 N 47—6].

KzŽ 264 N 25.

/

Müderes Kojas pakülau. 2. Apfißirdijom’ fu Gacpadinne. 
3. Susfißildjau fu Pacje. 4. Susfibarau fu Pacje. 5. Su 
Müdere apfibarrau. 6. Müdere prifidejo (.apfirodinojo.). 
7. Atėjau apfifkufti pas jus Kunninge. Mein Weib ist 
entbunden [II 1121 N 47].

KzŽ 264 N 25.

Ne wienos Motinos Waikai: Viel Kopf viel Sinn [II 1119 
N 51]. .

KzŽ 263 N 17.
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Lauks gimęs, lauks karšęs.
Jaunas įpratęs, ir senas darysi (CGL).
Žr. Giria būsi, giria ir pasiliksi.
Žr. BP IV (Lauks gimęs, lauks ir iškart).

Lėtasis pas greitąjį pareis.
Palengva daugiau padarysi (CGL).
Žr. BP II (Greitasis pas lėtąjį pareis).

Mažas kupstas didį vežimą parverčia (apverčia).
Ir mažas daiktas kartais gali žalos padaryti (CGL).
Žr. BP VII (Mažas keras didį vežimą verčia).

Meška dabar girioj, o jau skūrą rėžia.
Džiaugtis dalyku, kurio dar neturi (CGL). 
dabar: dan 
skūrą: kailį, odą.
Žr. BP VI (Meška girioj.,.).

Muderė prisidėjo [?] (apsirodinojo).
Mano žmona pagimdė (CGL). 
apsirodinojo (hibr): pagimdė.
Žr. Muderės kojas pakūliau.

Muderės kojas pakūliau.
Mano žmona pagimdė (CGL).
Žr. BP V.

Ne vienos motinos vaikai.
Daug galvų — daug nuomonių (CGL). 
Žr. BP VI.
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Ne wisfadós laue jei mußti, neigi Pietus paftelloti: Es ist 
nicht immer Braten=Tag [II 1122 N 53].

KzŽ 264 N 28.

Ne droßk ilgą lefimą, /:Efimą:/ Spiele die Sache nicht 
ins offene Feld. f. Schiebe es nicht auf die lange Banek 
[II 1120 N 32].

Ne girk pirm Kykós Merga, ney pirm Wakaró Diena: 
Rühme dich nicht des morgenden Tages, du weist 
nicht, was sich heute zutragen kan. Nemo ante obitum 
beatus. Er hat noch nicht aller Tag Abend erlebet [II1119 
N 25].

Neminęs Wilk’s Pelles kafo (.gaud.) f. Pjaulus kremta. 
Noht lehret bethen [II 1120 N 40].

Nefkuddink fawą Galwelę: Mache dir nicht selbst einen 
wüsten Kopf [II 1024].

Neftirbėk walgydam’s: Müntz nicht wenn du eßen solt 
[II 1123 N 64].

Numarrinnau Patį, Pację, Tėtelį, Mammelę: Mein Mann, 
Weib, Vater Mutter ist gestorben [II 1121 N 48]. 

KzŽ 264 N 26.

Pautas nor wifitą perkyträuti [II 1123 N 65; ... perkytrauti 
I 625]: Das Ey will klüger seyn, alß die Henne.

KzŽ 77.
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Ne visados jaučiai mušti neigi pietūs pasteliuoti. 
Ne kasdien kepsniai kepami (CGL). 
pasteliuoti (hibr): paruošti, užsakyti.

Nedrožk ilgą iešmą.
Neatidėliok ilgam laikui (CGL).
Žr. BP II (Nedrožk per ilgą iešmą).

Negirk pirm kykos mergą nei pirm vakaro dieną.
Nesigirk rytą, nežinai, kas šiandien gali atsitikti. 

Niekas prieš mirtį nėra laimingas. Dar ne visų dienų 
vakaro sulaukė [ne visą amžių pragyveno] (CGL).

kykos: kyko.
Žr. BP V (Negirk pirm ryto mergą...).

Nemitęs vilks peles kasa (gaudo) arba piaulus kremta.
Bėda moko melstis (CGL).
Žr. BP I.

Neskudink savą galvelę.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Neskudink: neskaudink, nekamuok.

Nestirbėk valgydams.
Žr. BP II.

Numarinau patį, pačią, tėtelį, mamelę.
Mano vyras, žmona, tėvas, motina mirė (CGL).

Pautas nor[i] vištą perkytrauti.
Kiaušinis nori būti gudresnis už vištą (CGL).
Žr. BP V (Pautas vištą nor[i] perkytrauti).
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Per Pirßtus j urėti: Durch die Finger sehen [I 659].

Pirmieji Sjunnycjei fkęft: Wer zu erst gewan,, der ward 
zuletzt ein armer Mann [II 1123 N 71].

Po Sjoną ujgullent ißlenda Ißkada: Auch in dem Schlaf, 
da man sich nichts böses vermuhtet, kan einem was 
begegegnen [II 1121 N 46].

Rabbata ir grajus Swodbös Rubus randa: Muß ist ein 
böses Kraut [II 1118 N 16].

Saufas (.Sens.) Medis lußta (.braßka.) ßälas (.jauns.) 
linkfta (.lußta.) Alte Leute müßen sterben, junge können 
sterben, f. Es kommt so leicht e. Kalb, alß Ochsen = Haut 
zu Marckte. f. Der Todt schonet weder jung noch alt 
[II 1117 N 10].

Sawą kasgi Naftą neßoti turrim: Ein jeder muß seine Last 
tragen [I 412].

Sennay Subbinei, nauja Botaga; dicitur: wenn ein alt 
Weib einen jungen Mann heyrathet [II1124 N 73].

Strok’s ne Brolis: Schläge freunden nicht [II 1117 N 6]. 
KzŽ 260 N 5.
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Per pirštus žiūrėti.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP II.

Pirmieji šunyčiai skęst [a].
Kas iš pradžių laimėjo, tas liko galų gale vargšas 

(CGL).

Po šoną užguliant išlenda iškada.
Ir miegant, kai nieko blogo nesitiki, gali kas atsitikti 

(CGL).
Žr. BP IV (O šoną užgulant»,.).

Rabata ir gražius svodbos rūbus randa.
Būtinybė — pikta žolė (CGL).
Žr. BP III (Atranda svodba rūbus, rabata grašius).

Sausas (sens) medis lūžta (braška), žalias (jauns) linksta 
(lūžta).

Seni žmonės turi mirti, jauni gali mirti arba Tiek 
veršena, tiek jautena patenka į turgų arba Mirtis nepaiso 
nei jauno, nei seno (CGL).

Žr. BP IV (Sens arba sausas medis braška,..).

Savą kas gi naštą nešioti turim.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP VII, KG, RG (Savo kožnas naštą ...), OG.

Senai subinei naują botagą.
Sakoma, kai sena moteriškė išteka už jauno vyro 

(CGL).
Žr. BP V (Sena skylė, nauja siūle).

Stroks ne brolis.
Mušdamas draugų neįsigysi (CGL).
Žr. BP I.
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Su Müdere apfibarrau. Mein Weib ist entbunden [II 1121 
N 47—5].

KzŽ 264 N 25.

Suniks burnotis, о pafkuy fubinotis: Erstlich werden sie 
heiße Freunde seyn, nachmahln aber die ärgste Feind: 
vel Salvä venia, Sie befcheißen u. belecken sich auch 
wieder [II 1122 N 60].

Susfibarau fu Pacje. Mein Weib ist entbunden [II 1121 
N 47—4].

KzŽ 264 N 25; MŽ I 21; RzŽ(M) 279; NsŽ 322.

Susfißildjau fu Pacje. Mein Weib ist entbunden [II 1121 
N 47—3].

KzŽ 264 N 25.

Swetimü Nejü ko nemittęs kasfinefu: Was mich nicht 
brennt, darf ich nicht löschen [II 1119 N 28].

Swieto Lobis Sjaudü Kulys: Reichtum ist ein schlechter 
Schatz [II 1120 N 34].

Sjillima Kaulus nelauja: Wärme schadet nicht [II 1120 
N 36].

KzŽ 263 N 20.

Sjutka Galwös ne prakul: Ein Wort ist keine Pfeil [II 1118 
N 13].

KzŽ 261 N 10.
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Su müdere apsibariau.
Mano žmona pagimdė (CGL).
Žr. Müderes kojas pakaliau.

Suniks burnotis, o paskui subinotis.
Iš pradžių jie geriausi draugai, o paskui pikčiausi 

priešai arba, jei taip dera pasakyti [?], Jie dergia viens 
kitą ir vėl bučiuojasi (CGL).

burnotis: bučiuotis.
subinotis: dergtis.

Susibariau su pačia.
Mano žmona pagimdė (CGL).
Žr. Muderės kojas pakaliau.

Susišildžiau su pačia.
Mano žmona pagimdė (CGL).
Žr. Muderės kojas pakaliau.

Svetimų niežų ko nemitęs kasinėsiu.
Kai mano nedega, nėra ko man gesint (CGL).
Žr. BP VII (Svetimą niežą...).

Svieto lobis — šiaudų kūlys.
Lobis — menka gėrybė (CGL).
Žr. BP III, PrDP (Lobis - kūlys).

Šilima kaulus nelaužo.
Šiluma nekenkia (CGL).
Žr. BP II (Šiluma nelaužjo] kaulų).

Šūtka galvos neprakul[ia].
Žodis ne strėlė (CGL).
Žr. BP VII.
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Tai Galwa fu Pakäuße: Er hats faust=dick unter den Ohren 
[II 1123 N 68].

Tai wyns, Sjlakkelę, te gėrau, o Dufię kaip Pienu ujmete: 
Das ist starcker Brandtwein [II 554].

Tarp Pirßtu Raumies nėkados neauga: Der Freunde 
Zorn gar lange währet, der Freunde Grimm niemand 
begehrt [II 1121 N 51].

Tikt tawo Naggai wieną Kartą prilips: Du wirst doch 
einmahl auf die Finger geklopft werden [I 660].

Tos Kelines nauju jeßka. Die Hosen haben neue verdienet 
[II 652].

Tu Pon’s, aß Pon’s, kas neß Kafielę? Wir können nicht 
alle junckeriren [II 1118 N 21].

Щ Ūgą Kummelys, uj Wirbą Sjakkalys: dicitur von 
Beschenkungen, so klein u. gering sind u. zu dem 
Ende auß getheilet werden, damit man ansehnlichere 
Gegen = Geschencke bekomme [II 1118 N 14].

KzŽ 261-262 N 11.
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Tai galva su pakaušė.
Jis yra gudrus (CGL).
Žr. BP VI (Tur[i] galvą pakaušyje]).

Tai vyns! Šlakelę tegėriau, o dūšią kaip plienu užmetė.
Tai stipri degtinė (CGL).
Šlakelį: šlakelį, lašelį.
Žr. BP II (Kaip plienu dūšią užmetė...).

Tarp pirštų raumės niekados neauga.
Draugų pyktis ilgai tveria, draugų įtūžimo niekas 

nepageidauja (CGL).
raumės: raumenys.
Žr. BP IV (Tarp pirštų neaugs kalnas...).

Tik tavo nagai vieną kartą prilips.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP VII.

Tos kel[i]nės naujų ieško.
Kelnės užsidirbo naujas kelnes (CGL).

Tu pons, aš pons, kas neš kašelę?
Visi negalime ponauti (CGL).
Žr. BP II (Aš pons, tu pons...).

Už uogą kumelys, už virbą šakalys.
Sakoma apie dovanas, kurios yra mažos ir menkos 

ir duodamos norint gauti žymiai didesnes dovanas (CGL).
Plg. BP VII (Už odos kumelys, už virbo šakalys).
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Ujgimirßta pragißokta: Vergangen ist der Schmertz, fröh
lich ist das Hertz; was lang zuvor geschehen, last sich 
mit der Zeit vergeßen [II 1122 N 55].

MŽ I 280; RzŽ(M) 226.

Ujkluęfis tur Kelmą kirfti: Den letzten beißen die Hunde 
[II 1119 N 24].

Waik’s Obelį kremta, bet Tewui Danis atßips, l. atßimpa: 
Was der Sohn verbricht, muß der Vater büßen [II 1121 
N 45].

Walgis, Gerims bey Atilfis pramaitin Žmogaus Gywatą 
[I 589; Walgims, gėrims, Atilfis ... 3m°gaus gywatą 
I 622; Atilfis, Walgis, Gerim’s, ... Gywata II 340]: 
Die Speise, der Tranck und die Ruhe erhalten das 
Menschen Leben.

Wargu fpaudjama (.papjauta.) ne jinna ką kalba:
Wargas prifpaudj’ Sjirdį, dėl tó ne ißmano ką kalba: Sie 
weiß nicht, was sie für Ungeduld redet [II 1122 N 
54-1-2].

Weik ujkabinna, bet ne weik ißnarinna (.ißfprufta.) Es 
haggert zwar an, aber es wird nicht bald loß. i. e. Es 
ist zwar bald angefangen, aber nicht bald außgeführet 
[II 1117 N 11].

KzŽ 261 N 8.
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Užgimiršta, pragišokta.
Skausmas praėjo, linksma širdis. Kas seniai ivyko, 

galima su laiku užmiršti (CGL).
Užgimiršta: užmiršta; gi — sustiprinamoji dalelytė, 

kurios vartojimas senovėje buvo laisvesnis.

Užkliuvęsis tur[i] kelmą kirsti.
Paskutinį šunes piauja (CGL).
Užkliuvęsis: užkliuvusis — įvardžiuotinė lytis (užkliu- 

vusysis).
Žr. BP VII (Užkliuvęs kelmą kerta), LpPL (Užkliuvu

sis...}.

Vaiks obelį kremta, bet tėvui dantys atšips arba atšimpa.
Sūnus nusikalsta, o tėvas turi atkentėti (CGL).
obeli: obuolį.
Žr. BP V (Vaiks iškadą daro.. J (Sūnus obuolius krem

ta...).

Valgis (valgyms), gėrims bei atilsis pramaitin[a] žmogaus 
gyvatą.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP II (Valgyms, gėrims...), KG.

Vargų spaudžiama (papiauta) nežino, ką kalba. Vargas 
prispaudžįia] širdį, dėl to neišmano, ką kalba.

Ji nežino, ką nebeištverdama kalba (CGL).

Veik užkabina, bet neveik išnarina (išsprūsta).
Greit pradedama, bet negrei- užbaigiama (CGL). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. BP II.
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Wiena Diena Motina, kitta Diena Mócjeka: dicitur vom 
wandelbahren Wetter, wenn es bald Sonnen = Schein, 
bald Regen = Wetter ist [II 1117 N 5].

Wien’s Kart’s tikt nemelos: Du wirst doch einmahl anlau
fen, oder:
Krujikkas taip ilgay laiko, ikki Ąfa nutrukite, (.nukrinta.) 
Das Kruß gehet so lang zu Waßer biß das Öhr abbricht 
[II 1119 N 23].

Wien’s Wargas kittd belauk: Ein Unglück beut dem andern 
die Hand [II 1123 N 70].

Weryk alle dabok kam [II 1175; Wieryk, alle ... II 1124]. 
Trau schau wem.

Wisfos jö Dūmos fuirrufos: Er hat seine 5 Schweine nicht 
zusammen [II 1123 N 69].

3opoftas Koju ne pinno. Wenn man auf der Reise ist u. 
hat was imVorraht ist gutt: dieses verstehen d. Lit- 
tauen sehr woll, dahero sie gemeiniglich, wenn sie eine 
weite Reise vor haben, das fünfte Rad hinten auf dem 
Wagen aufgebunden haben [II 1124 N 75].
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Viena diena — motina, kita diena — močeka.
Sakoma apie nepastovų orą, kai čia saulė šviečia, 

čia lietus lyja (CGL).
Žr. BP II.

Viens karts tik nemeluos.
Kartą atsidauši (CGL).
Žr. Kružikas taip ilgai laiko, iki ąsa nutrūksta (nukrinta). 
Žr. BP VII (Tik karts nemeluos) (Viens karts nemeluo

ja]).

Viens vargas kito belauk[ia].
Viena bėda kitai ranką paduoda (CGL).
Plg. BP I (Bėda bėdą veja...).

Vieryk, ale dabok kam.
Tikėk, bet žiūrėk kuo (CGL).
Vieryk (skol): tikėk. 
ale (skol): bet. 
dabok (skol): žiūrėk. 
Žr. KraŽ.

Visos jo dūmos suirusios.
Jo ne visos avys namie (CGL) [truputį paikas AŽ 

I 429].
dūmos (skol): mintys.

Zopostas kojų ne pino[ja].
Gera kelionėje turėti atsargą. Tai lietuviai labai 

gerai žino ir todėl, kai jie į tolimą kelionę ruošiasi, 
užpakalyje vežimo prisiriša penktą ratą (CGL).

Žr. BP III (Zopostas nepinoj[a] kojų).
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ßopoftingas gerefnis uj Turtingą: Der jenige, der was im 
Vorraht hält, ist dem vorzuziehen, der zwar reich u. 
beguttert ist, doch aber nichts im Vorraht hat [II 1118 
N 15].

KzŽ 262 N 12.

Šmonu Kraujas Majaus (.praßcjaus.) laikomas tampa, 
kaip Wandü [I 54; ... laikomas ney Wańdu I 55]: 
Menschen Blutt wird weniger (.geringer.) geachtet als 
Waßer.

Śuwis trokßta be Wandenió. Von nichts ist schwer zule
ben [II 1120 N 38].

KzŽ 263 N 22.
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Zopostingas geresnis už turtingą.
Kuris turi atsargų, yra pranašesnis už turtingą, 

neturintį nieko atsargai (CGL).
Žr. BP III (Zopostingas pereit turtingąjį), SG, RŽ.

Žmonių kraujas mažiauĮs] (prasčiauįs]) laikomas tampa kaip 
vanduo.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP I.

Žuvis trokšta be vandenio.
Nieko neturint sunku gyventi (CGL).
Žr. BP L
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II. MĮSLĖS

Cjupt Wedęs Cjupt newedęs. (.Kakalys.) [I 335].

AXilui jwengiant wisfi gird, wienam miela: Wenn ein Kind 
weinet hören es zwar alle, es gehet aber keinem so 
zu Hertzen, alß der Mutter [II 1123 N 63].

Lojęs, lojęs Sjunnelis Sjmunkßt po Slenkfcjo (Zunge) 
[I 277].

SchLL 60 (var); JrMK 23 N 184 (var).
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II. MĮSLĖS

Krosnis
Čiupt vedęs, 
čiupt nevedęs 

(Kakalys)
Žr. BM IV (Durys).

Kūdikis
Asilui žvengiant — 
visi gird[i], 
vienam miela
(Kai vaikas verkia, girdi visi, bet tai nė vieno 
taip nejaudina, kaip motinos)

Liežuvis
Lojęs lojęs sūnelis — 
šmu[n]kšt po slenksčio 

(Liežuvis)
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TH. LEPNER „DER PREUSCHE LHTAUER« 
1690 (1744) (LpPL)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS

Ant akiu Sz’urejes fwei katos paffiklaufinek. Sieh ihm in 
die Augen, und frage nach seiner Gesundheit, das ist: 
Aus dem Gesicht kan man einen Menschen erkennen 
[117].

DR 158; SchLL 73.

Be pig fu plaukotu pefz’tifi, ir fu ifz’mintingu Kalbeti. Mit 
vernuenftigen und guten Menschen ist gut handeln [117].

DR 158; SchLL 92.

Das toli brafz’ka. Es schallet noch von weiten. Die Sache 
ist noch im weiten Felde [117].

DR 158; SchLL 75.

Diewas dawe dantis, Diewas dus ir Dunas, GOtt hat Zaehne 
gegeben, GOtt wird auch Brodt geben. Diewui dan- 
giaus rupkaip mums [116].

DR 158; SchLL 78.

S62



Ш C? H*-  ii’

Ne fu » iena Kertezc medi nukerti. Qk>n 
eitum <Öitb falt Cer ’^aum nicht, bas i|l: $J?it 
einem 2ßi'rt f an man aidus fe balb erhanbcln.

Kur fz u laka, ežia ir loi. SEBi) bet »Öunb 
lacfet mib ctpgen iff, ba bellet er and); л>ичев 
ИГ fall jenen beutfdun glcid): 5)a^!ßrcbt id) 
effe, bas ['ieb id) finge.

Minnetinus zodz'ius ne Kalbeck. Cffot't 
bie ein $?ad)benrfen, \u feinem eigenen ®d)aben 
tururfacljen, unb anjuglid) finčz mt$ man nid)t 
rcöen.

Das toli brafzka. $s ((ballet noch ЬСП ttKÜ 
len. -Die (saebe i|l nod) im »reiten ,yelbe.

Ant akiu Szurcjcs fvvei karos paifiklaufin 
ek. ®ieb it)m in bie Slugen, unb frage nart) (ei’ 
ner ©efunbbeir, bas iff: 2lus bem Ó)e|kbt fan 
man einen Sölcnfdjen erfennen.

Uzkluwutis Kelmą Kerta, фег im Ja!) 
ren ben bem ßtebben behängen bleibet, ber mnß 
>bn umbauen, bas fpfi bebeuten: QBet ein Un« 
gliicf bat, ter muffe ftd) bemühen trie er belfelben 
l»Į? werbe.

Be piß fu plaukotu pefztifi, ir fu ifz’min- 
tingu Kalbėti. W veriimiftigen unb guten 
$<enfd)en i|l gut banbcln.

Kur Dangins, tenai pafzole pcklx ^Tßo 
$reub iff, ba iff аиф tetb. £ufl hegt Unluff.

Sa haben aud) bie Zittauer rocįlaufc 
gefonnenc fKäfcel, als:

•€> s Fa-

T. Lepnerio „Prūsų lietuvio" (1744) puslapis su lietuvių priežodžiais





T. LEPNERIO „PRŪSŲ LIETUVIS“ 

1690 (1744) (LpPL)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLES

Ant akių žiūrėjęs, sveikatos pasiklausinėk.
Pažiūrėk į akis ir klausk sveikatos, t. y. iš veido 

galima žmogų pažinti (LpPL).
Žr. BP IV (Ant akių pažiūrėjęs, sveikatos klausk).

Bepig su plaukuotu peštis[i] ir su išmintingu kalbėti.
Gera turėti reikalą su išmintingais ir gerais žmo

nėmis (LpPL).
Žr. BP VI.

Dar toli braška.
Tai dar visai netikras dalykas (LpPL). [Kita paaiški

nimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. BP II (Toli braška).

Dievas davė dantis, dievas duos ir duonos. Dievui dau- 
giau[s] rūp[i] kaip mums.

' Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP VII, BR, RB.
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Diewas dawe Giedra, Diewas dus ir litaus. GOtt sorget 
sehr vor uns, GOtt hat hell Wetter gegeben, er wird 
auch Regen geben [116].

DR 158; SchLL 78; MžŽ 69.

Diewui dangiaus rupkaip mums [116].
[Paaiškinimo nėra.]
DR 158; SchLL 78; MžŽ 210.

Kas Sz’adeta ira, turbuti attesseta. Was zu gesaget ist, das 
muß gehalten werden [53].

SchLL 104.

Kur Dangius, tenai pafz’ale pekla. Wo Freud ist, da ist 
auch Leid. Lust hegt Unlust [117].

SchLL 76; MžŽ 175; AŽ II 177.

Kur fz’u laka, cz’ia ir loi. Wo der Hund lacket und erzogen 
ist, da bellet er auch; Dieses ist fast jenen deutschen 
gleich: Das Brodt ich esse, das Lied ich singe [117].

DR 158; SchLL 99; KLVK 111; AŽ II 58.

Der Littauer reitet in den Wald, und kommt zu fahren 
heraus [77].

Minnetinus zodz’ius ne Kalbeck. Worte die ein Nachden- 
cken, zu seinem eigenen Schaden verursachen, und 
anzueglich sind, muß man nicht reden [117].

DR 158; SchLL 104; MžŽ 139.

Ne fu wiena Kertez’e medi nukerti. Von einem Hieb faelt 
der Baum nicht, das ist: Mit einem Wort kan man 
nichts so bald erhandeln [117].

DR 158; DAbc 49; SchLL 85; VPŽ 34; MžŽ 113; JG 
136; LTR 403.
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Dievas davė giedrą, dievas duos ir lytaus.
Dievas labai mumis rūpinasi: jis davė giedrą, duos 

ir lietų (LpPL).

Dievui daugiau[s] rūp[i] kaip mums.

Kas žadėta yra, tur[i] būti at[i]tesėta.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
at[i]tesėta: ištesėta.

Kur dangus, tenai pašalė[j] pekla.
Kur džiaugsmas, ten ir skausmas. Malonume slypi 

nemalonumas (LpPL).

Kur šuo laka, čia ir loj[a].
Kur šuo laka ir yra užaugintas, ten jis ir loja. Tai 

beveik visiškai atitinka vokiečių priežodį: (kieno) duoną 
valgau, (to) giesmę giedu (LpPL).

Žr. BP II (Kur losi. Čia ir laksi).

Lietuvis išjoja į mišką, o grįžta važiuotas.

Minėtinus žodžius nekalbėk.
Reikia vengti žodžių, kurie verčia galvoti kalban

čiojo nenaudai ir yra asmeniško pobūdžio (LpPL).
Plg. BP II (Nepaminėta nepakalba).

Ne su vienu kirčiu medį nukerti.
Su vienu žodžiu nieko taip greit nelaimėsi (LpPL).

[Kita paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
vienu kirčiu: orig. viena kerčia (= kerte) greičiausia yra 

klaida; DR ir SchLL irgi rašoma kirčiu.
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Wenn man ueber einen Zaun gestiegen, kan oder musste 
man schon essen [88].

Pules i Klana, Saufas nekelfi. Bist du in den Koth gefallen, 
so wirst du trucken nicht aufstehen, das ist: Hast du 
Boeses gethan, so must du auch die Straffe erwarten 
[116].

DR 153; SchLL 84.

Uz’kluwufis Kelmą Kerta. Der im Fahren bey dem Stebben 
behangen bleibet, der muß ihn umhauen, das soll bedeu
ten: Wer ein Unglueck hat, der muesse sich bemuehen 
wie er desselben loß werde [117].

DR 158; SchLL 85.

Die Deutschen werden bald so klug seyn, wie wir [54].



Perlipus per tvorą, galima arba reikia valgyti.
Žr. BP II (Per tvorą kopęs valgyk).

Puolęs į klaną — sausas nekelsi.
Jei ką bloga padarei, turi laukti bausmės (LpPL).

[Kita paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. BP VI (Į klaną puolęs — sausas nekelsi).

Užkliuvusis kelmą kerta.
Ką nelaimė ištinka, turi žiūrėti, kaip iš jos iš

bristi (LpPL). [Kita paaiškinimo dalis — lietuviško teksto 
vertimas].

Užkliuvusis: užkliuvusysis (įvardžiuotinė lytis).
Žr. BP VII (Užkliuvęs kelmą kerta) CGL (Užkliuvę- 

sis tur[i] kelmą kirsti).

Vokiečiai greit bus tokie pat gudrūs kaip mes.
Žr. PrDP, BR, RB (Štai jau vokietis išmanys kaip 

lietuvninks).



II. MĮSLĖS

Maz’a Moterele wiffa Swieta abdeng. Ein kleines Muet- 
tergen bedecket (bekleidet) alle Menschen. Bedeutet eine 
Neh-Nadel [118].

DR 158; SchLL 55; BsOM 189 N 1; MžŽ 1; JrMK 56 
N 521 (var), N 522, N 523 (var); LTR 422 (var).

Maz’a Kletele wiffa Sbatibelu dengta. Ein klein Haeußgen 
ist gantz mit einem Groschen bedecket. Bedeutet einen 
Mahn [118].

DR 158; SchLL 55; MžŽ 114; JrMK 120 N 1008.

Jodas Warnas Kranbterejo, wiffa pota linbterejo. Der schwart- 
ze Rabe hat geschrien, und die gantze Versamlung hat 
sich gewiegt, das ist: Der Priester hat in schwartzen 
Kleide geprediget, und die Gemeine hat ihm Ehrer
bietig zu gehoeret [118].

DR 158; SchLL 60; MžŽ 121; JrMK 4 N 35.

Mano Tiewas, tur ligus laubius, tamme laube Afz’olys, 
tamme Afz’ole dwiliba Sz’abbiu, ingikieb Sz’aba betur
tis Sz’abelius. Mein Vater hat ein gleiches Feld, auf
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II. MĮSLĖS

Adata
Maža moterėlė 
visą svietą apdeng[ia] 

(Adata)

Aguona
Maža klėtelė 
visa skatikėliu dengta 

(Aguona) 
Žr. BM II.

Kunigas ir klausytojai

Juodas varnas krankterėjo, 
visa puota linkterėjo

(Kunigas juodais drabužiais sakė pamokslą, ir para- 
pijonys jo pagarbiai klausė)

Žr. BM VIII.

Metai
Mano tėvas tur[i] lygius laukus, 
tame lauke ąžuolas,
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dem Felde stehet eine Eiche, die Eiche hat 12. Aeste, 
auf jedem Aste sind 4. kleine Aeste. Dieses soll das 
Jahr mit seinen 12. Monathen und 4. Wochen eines 
jeden Monaths bedeuten [118].

DR 158; SchLL 61; BsOM 193 N 93 (var); MžŽ 138; 
JrMK 17 N 139 (var), N 141.

Pacz’eftna Dirwa, diwna fekla. Der Acker ist Ehren = werth, 
die Saat ist Wundernswerth. Ist das Pappier mit der 
Schrift [118].

DR 158; SchLL 63.

Maz’as Podėlis Sfeinna tirele. Es ist ein klein Toepfgen, 
aber es hat einen wohl schmeckenden Mus. Ist eine 
Nus [118].

DR 158; SchLL 64; JrMK 110 N 933.

Maz’a Moterele daug drapane lutur. Ein kleines Muettergen 
hat viel Kleidergen; Bedeutet ein Ganß, mit ihren 
Federn [118].

DR 158; SchLL 68; MžŽ 287; JrMK 98 N 830.
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tame ąžuole dvylika šakų, 
ant kiekvienos šakos keturios šakeles

(Metai, 12 mėnesių, 4 savaitės kiekviename) 
Orig. tekste yra iškreiptų žodžių ir jų lyčių. 
ant kiekvienos Sakos: orig. ingikiek Szaka — antgi kiek

vieną šaką; DR 158 rašoma inkijk s z ako> SchLL 61 ant kek 
szakós.

Raštas
Pačestna dirva, 
dyvna sėkla 
(Popierius su raštu) 

Pačestna (skol): godotina. 
dyvna (skol): nuostabi, keista. 
Plg. BM VII (Raštas).

Riešutas
Mažas puodelis — 
skani tyrelė

(Riešutas) 
skani: orig. S kanna yra klaida. 
Žr. BM II (Riešutas).

Žąsis
Maža moterėlė 
daug drapanėlių tur[i] 

(Žąsis su savo plunksnomis)
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M. PRAETORIUS „DELICIAE PRUSSICAE“ 
1698 (PrDP)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLES, POSAKIAI

Er ist so tunam, wie ein Deutscher [PrAB II 563, PrDP 139].

Lobys Kulys, nach den Worten waere es so viel als: Ein 
Gut ist ein Bund Stroh. Der Gebrauch aber dessen 
gehet auf viele Begebenheiten aus. Als: Wenn sich 
viele Erben in ein Gut theilen, sagen sie: Lobys Kulys, 
wie sich ein Bund Stroh laesset in viele kleine Theile 
eintheilen, also auch das Gut. Item: Wenn jemand 
abbrennet, sprechen sie: Lobys Kulys, es ist wie ein 
Bund Stroh, das bald verbrennet. Item: Eigen Herdt 
ist Goldes werth, sagen die Deutschen; die Nadraver 
aber Lobys Kulys, ein eigen Gut ist eine gute Ruhstaett, 
denn sie auf Stroh insgemein liegen. Etc. [PrAB II 561, 
PrDP 137-138].

Roggsa tarp pupü keip welnas ... ist noch das Sprichwort 
unter den Nadraven [po šio žodžio eina lietuviškasis teks
tas], wenn sie einen Scheusei, der vor dem Getreydig 
hervor raget, beschreiben wollen [PrDP 12].
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M. PRETORIJAUS PRŪSIJOS ĮDOMYBĖS“ 

1698 (PrDP)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Kvailas kaip vokietis.

Lobis — kūlys.
Pažodžiui būtų: turtas yra šiaudų ryšulys. Bet šis 

priežodis vartojamas daugeliu atvejų. Pavyzdžiui, jei 
daug paveldėtojų turtą dalijasi, jie sako: lobis — kūlys; 
kaip kūlys galima padalinti į daug mažų dalių, taip ir 
turtas. Taip pat, jei kas nukenčia nuo gaisro, jie kalba: 
lobis — kūlys; jis yra kaip šiaudų ryšulys, kuris greit 
sudega. Vokiečiai sako: savas židinys aukso vertas, o na
druviai: lobis — kūlys; savas turtas — gera poilsio 
vieta, nes jie paprastai ant šiaudų guli. Ir 1.1. (PrAB)

Žr. BP III (Lobis — Šiaudų kūlys)> CGL (Svieto lobis — 
šiaudų kūlys).

Riogso tarp pupų kaip velnias.
Dar nadruvių tebevartojamas priežodis, norint api

būdinti baidyklę, kyšančią iš javų (PrDP).
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Szweika isz karo, i. e. willkommen aus dem Kriege, andeu
tend auf die Geburtsschmerzen [PrDP 94].

Die Deutschen werden bald so klug werden als wir [PrDP 6].

Žmogus kaip žmogus tacz nosis tarp akiu d. i. es mag ein 
Mensch ausschen wie er will, so stehet doch die Nase 
zwischen den Augen [PrDP 10].



Sveika iš karo.
Taip sako vyras žmonai, gimus kūdikiui, priminda

mas gimdymo skausmus (PrDP).

Vokiečiai greit bus tokie pat gudrūs kaip mes.
Žr. LpPL, BR, RB (Štai jau vokietis išmanys kaip 

lietuvninks).

Žmogus kaip žmogus, tač[iau] nosis tarp akių.
Kad ir kažkaip žmogus atrodytų, vis tiek bus nosis 

tarp akių (PrDP).
Žr. BP IV (Gražus — tarp akių nosis).



II. MĮSLĖS

... wenn sie einen Mohn und dessen Saamen, mit einem 
Raetgel ausdeuten, sagen sie: Dygau dygufirifzaugau, 
augufi, mergawau, merganuffi, martawau, marta- 
wufi, boba tapiau, boba tapufi: Akis gawau per tus 
akkis patti ißlindau: Dem Buchstaben nach wuerde 
es in der deutschen Sprache, wiewol nicht in der Zier
lichkeit und gratia, wie es in der Nadravischen Sprache 
faelt, heissen: Ich kieme, nachdem ich ausgekiemet, bin 
ich gewachsen, nachdem ich gewachsen, ward ich eine 
Jungfer, (deuten auf die Bluete, die wie ein Krantz, 
womit die Jungfern insgemein prangen, aussiehet) Nach
dem ich Jungfer geworden, ward ich zur Marti, zur 
Braut oder jungen Weib, (andeutend, wenn die Blaetter 
beginnen weis oder bleich zu werden, und abzuhaengen, 
wie die jungen Weiber ihre Hauben = Tuecher pflegen 
abhaengen zu lassen) Nachdem das ueberlebet, wurd 
ich zum alten Weibe, (wenn die Blaetter abfallen, und 
ohne Zierraht der Blaetter bestehet, und sich das Kroen- 
chen oben auf dem Mohn - Kopf, darunter die Loecher 
seyn, zeiget, wodurch sie ihren Rykas, eine Art solcher 
runden platten Hauben, so einen Buegel haben, und 
insgemein alte Weiber tragen, verstehen.) Da ich ein 
alt Weib ward kriegte ich erst Augen, (deutend auf
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II. MĮSLĖS

Aguona

Dygau, dygusi ir išaugau, 
augusi mergavau, 
mergavusi martavau, 
martavusi boba tap[i]au, 
boba tapusi, akis gavau, 
per tas akis pati išlindau.

Vokiečių kalba pažodžiui tai būtų, nors ir be to 
grakštumo ir žavesio, kaip nadruvių kalboje: dygstu, 
išdygusi užaugau, užaugusi mergina tapau (užuomina 
į žiedus, kurie atrodo kaip vainikas, kuriuo merginos 
paprastai puošiasi), mergavusi marčia tapau — jauna 
moterim (užuomina į lapus, kurie ima blykšti ar balti 
ir linksta žemyn, kaip jaunų moterų nuometai), po to 
pasidariau sena boba (kai lapai nukrinta ir, jų nebepuo- 
šiama, aguona styro, o jos galvos viršuje pasirodo 
karūnėlė, po kuria yra skylutės, — tai primena kyką, 
tokią apskritą lygią kepuraitę su lankeliu, paprastai 
senų moterų dėvimą), sena boba tapusi, gavau akis 
(užuomina į skylutes aguonos galvoje, kai lapai būna
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die Loecher im Mohn = Haupt, wenn die Blaetter abge
fallen) Durch die Augen bin ich selbst ausgekrochen, 
(deutend auf den Saamen der aus den Loechern des 
Mohn Haupts ausfaellet) [PrAB II 561—562, PrDP 138].

SchLL 55; MžŽ 1; JrMK 119 N 1005.

Also haben sie ein Raetzel von der Eichen und einem 
eichenen Kahn: Kadda gywas bawangiwus pennejau, 
Kadda numiręs buwau, gywas nefzojau. gywi apaczornis 
wajaczojau. Nach den Worten ließ es sich also deutschen. 
Da ich lebte ernaehrete ich Lebendige (mit Eicheln) 
nun ich todt bin, trag ich Lebendige, (ein Kahn oder 
Schiff) und gehe nicht minder noch unter den Leben
digen, da an Seiten und unter mir Lebendige seyn, 
(deutend auf die Fische, so im Wasser darin der Kahn 
gehet, seyn.) [PrAB II 562—563, PrDP 13&—139].

SchLL 66; MžŽ 274; JrMK 74 N 663.
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nukritę), per tas akis pati išlindau (užuomina į sėklas, 
kurios iškrinta pro skylutes aguonos galvoje) (PrAB).

Žr. BM II (Aguona).

Ąžuolas

Kada gyvas buvau, gyvus penėjau, 
kada numiręs buvau, gyvus nešiojau, 
gyvi apačiomis vaikščiojo 

(Ąžuolas ir valtis)
Pažodžiui taip būtų galima versti: kai gyvenau, mai

tinau gyvus (gilėmis), dabar esu miręs, nešioju gyvus 
(valtis, arba laivas) ir tebevaikštau tarp gyvų, nes man 
iš šalių ir apačioj manęs yra gyvi (užuomina į žuvis, 
esančias vandenyje, kuriuo plaukia valtis) (PrAB).

apačiomis vaikščiojo: orig. tekstas neaiškus, matyt, spaus
dinant iškreiptas; SchLL 66 rašoma apaczoj manįs vaiksz- 
czójot Neselmanas manė reikiant skaityti apaczomis waiksz- 
czoju (PrDP 138).

Žr. BM II (Ąžuolas).
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PH. RUHIG „BETRACHTUNG DER 
LITTAUISCHEN SPRACHE“ 1745 (RB), 

„LITTAUISCH = DEUTSCHES UND DEUTSCH = 
LITTAUISCHES LEXICON“ 1747 (RŽ), P. F. RUHIG 

„ANFANGSGRUENDE EINER LITTAUISCHEN 
GRAMMATICK“ 1747 (RG)

L PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Aitwar’s jo Plaukus fujindo, fuwėlė, der Maar hat ihm 
seine Haare zusammen gezogen [RŽ I 3].

Ak! kokfai Paukßtis, ach! was ist das fuer ein Boesewicht 
[RG 151].

MG 189.

Aklas Akiu ne paflepfi: Wer den Schaden hat, darf fuer 
den Spott nicht sorgen [RB 86 N 49].

Aklinay girtas, Kojas ir Rankas atfigieręs. Toll und voll 
[RŽ II 353].

Aß jam Kalną pyliau, o jis man Dubę kafa: Ich habe ihm 
gutes gethan, (einen Berg geschuettet,) er graebt mir 
eine Grube [RB 71 N 1].
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PIL. RUIGIO „LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMAS“ 
1745 (RB), „LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ IR VOKIEČIŲ- 
LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS“ 1747 (RŽ), P. F.

RUIGIO „LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS 
PRADMENYS“ 1747 (RG)

I. PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Aitvars jo plaukus sužindo, suvėlė.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. B (Tikėjimai).

Ak koksai paukštis!
Ak koks nevidonas! (RG).

Aklas akių nepaslėpsi.
Nukentėjęs pašaipos neišvengsi (RB). 
Žr. BP III.

Aklinai girtas. Kojas ir rankas atsigėręs.
Visai girtas (RŽ).
Žr. BP II (Kojas ir rankas ...).

Aš jam kalną pyliau, o jis man duobę kasa.
Aš jam gera dariau (kalną pyliau), o jis man duobę 

kasa (RB).
Žr. BP VII.
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Atbilda, attrinka: Er kommt mit Poltern [RB 84 N 3].

Augęs, užaugęs, ir dar ukteręjęs [RŽ II 44; ... ujaugęs ... 
dar ukterejęs RŽ II184]. Ausgewachsener großer Mensch.

Äukfas -bey Sidabras abudu brangü [RG 137; ... abudu 
... RG 154]. Gold und Silber ist theuer.

Aufys Raggu ne prilygfta, ein Schwacher kann sich mit 
einem Starken nicht auflegen [RB 87 N 93].

SchLL 75.

Bagóćius puikóćius irgi ragóćius [RB 72; Bagóćius 
ragóćius, irgi puikóćius RŽ I 117]: Ein Reicher ist 
hochmuethig und gefaehrlich.

SchLL 75.

Dar fu Diewü Pirfitą ne fukißai, du hast noch nicht aller 
Tage Abend erlebet [RŽ I 143].

Dar ta Žagre gali arti [RŽ II 83].
[Paaiškinimo nėra.]

Dewints Wandü nu Kiffelaus, eine weithergesuchte Freund
schaft, Verwandtschaft [RŽ I 61].

MŽ I 119; RzŽ(M) 134; NsŽ 201; KLVK 111.
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Atbilda at[i]trinka.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Augęs, užaugęs ir dar ūgterėjęs.
Labai aukštas žmogus (RŽ).
Žr. BP VI (Augęs ir ūgterėjęs..,).

Auksas bei sidabras — abudu brangu.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. KG, CGL (Auksas ir sidabras...).

Ausys ragų neprilygsta.
Silpnas negali stipriam priešintis (RB).
Žr. BP VI (Ausys ragų nepritenka).

Bagočius — puikočius irgi ragočius.
Turtuolis yra išdidus ir pavojingas (RB).
Žr. BP I (Bagočius — ragočius...).

Dar su dievu pirštą nesukišai.
Dar ne visų dienų vakaro sulaukei (RŽ).
Žr. Nei tu dar su dievu pirštą nesukišai.
Žr. BP VII.

Dar ta žagrė gali arti.

Devints vanduo nuo kisieliaus.
Labai tolima draugystė, giminystė (RŽ).
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Diewe dük Päwargj, ne Pälegj [RŽ II 236]. 
[Paaiškinimo nėra.] 
MŽ II 315.

Diewe dūk Pawidį, ne Nufkundą: Der ist glueckseliger, dem 
man mißgoennet, als den man bejammert [RB 72 N 4].

SchLL 78.

Diewe dük, wienam gimt’, ne wienam büt’: ohne Gesind 
ist ein schlechtes Leben [RB 87 N 75].

Diews dawe Dantis, Diews düs ir Dünos: Oebg 5e8oxe 
öSoVtag, 0ebo 5a>aet xai aptbv [RB 19].

Dußia ne Laukai: Der Magen kann leicht gefuellet werden 
[RB 72 N 3].

SchLL 79.

Galinčio Pewi - Dirwe, ein Vermoegender hat gute Aecker 
und gute Wiesen [RŽ I 106].

Gers Sapnas ne iwykfta, alle pykt’s jwykfta: Ein boeser 
Traum trifft eher ein, als ein guter [RB 72 N 7].

VPŽ 15; MžŽ 101, 212.

Girt’s penkeis ßeßeis, o pagirtoms ne wienais: Trunkene 
Leute prahlen sich [RB 72 N 5].
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Dieve duok p'avargf, ne paliegį.
pavargis: skurdas, neturtas.
paliegis: sunki neišgydoma liga, ilgas sirgimas.
Plg. BP I {Vargas mūs9 brolis, paliegis — tai vargs).

Dieve duok pavydą, ne nuoskundą.
Laimingesnis tas, kuriam pavydima, už tą, kurio 

gailimasi (RB).
pavydą: orig. Pdwidi (pavydi) greičiausiai yra klaida» 

nors RŽ irgi rašoma Päwydis (I 103), Päwidis (II 266).
Žr. BP VII.

Dieve duok vienam gimt, ne vienam būt.
Be šeimynos (samdinių) bloga gyventi (RB).
Žr. BP II, OG.

Dievs davė dantis, dievs duos ir duonos.
Paaiškinimas — tas pats priežodis graikų kalba.
Žr. BP VII, LpPL, BR.

Dūšia ne laukai.
Pilvą nesunku pripildyti (RB).
Žr. BP IV.

Galinčio pievi dirvi.
Turtingam priklauso geros dirvos ir geros pievos (RŽ).
Žr. BP V (Laiminčio pievi dir vi}.

Gers sapnas neįvyksta, ale pikts įvyksta.
Blogas sapnas greičiau įvyksta kaip geras (RB).
Žr. Nelabas sapnas įvyksta.

Girts penkiais šešiais, o pagiriom[i]s nė vienais.
Girti žmones giriasi (RB).
Žr. BP II, OG (Girts šešiais...).
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Gul Wilks, djufta Wilks, bėga Wilks, tunka Wilks: Wer 
arbeitet, der hat was [RB 72 N 6].

Iltį grieje ant manęs [RŽ II 183].
[Paaiškinimo nėra.]

Yr 3olč pro Liggą, pro Smertį nėr: Fuer dem Tod kein 
Kraut gewachsen ist [RB 87 N 91].

SchLL 104; NsŽ 316 (var); KLVK 112.

lau fćnay tą Werkę warrei [RB 86 N 65; ... feney ... warei 
RŽ I 177]: Du hast das schon lange getrieben.

laućiu būdams, ne baubfi kai Bulius [RB 72 N 8; ... būdams 
... kaip ... RŽ II 161]. Wer fleißig arbeitet, treibt nicht 
Uebermuth.

launeji Senäujü Dainą dainója, Budą laika. Art laeßet 
nicht von Art [RŽ II 32].

MŽ I 42.

ley 3afis tdm 3arü baidai, kittu Sarti eina. Gehen sie nicht 
zu dreyen, so gehen sie zu einzeln [RŽ I 185].

MŽ I 338, NsŽ 539.

lis nu Kuto nufmukko, er ist wider Vermuthen zu nichte 
worden [RŽ I 72].

MŽ I 127; RzŽ(M) 139; NsŽ 206.

Iū bagotefnis, je reicher; jü ßykßtefnis, desto karger [RŽ 
I 50].

MŽ I 99; RzŽ(M) 119; DR 162; DAbc 54; LTR 412.
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Gul[i] vilks — džiūsta vilks, bėga vilks — tunka vilks.
Kas dirba, šį tą turi (RB).
Žr. BP II.

Iltį griežia ant manęs.
Žr. BP VI.

Yr*  žolė pro ligą, pro smertį nėr.
Nėra žolės, kuri apsaugotų nuo mirties (RB).
pro: prieš (ligą, mirtį).

Jau seniai tą verkę varei.
Jau seniai tu taip darei (RB).
Žr. BP VI (Tą pačią verkę varo..,).

Jaučiu būdams, nebaubsi kaip bulius.
Kas stropiai dirba, neišdykauja (RB).
Žr. BP II.

Jaunieji senųjų dainą dainuoja, būdą laiko.
Rūšis (veislė) lieka rūšis (veislė) (RŽ).
Žr. Paukštyčiai senųjų giesmę giesti.
Žr. Veislė veislės neatleidžia.

Jei žąsis tuom žarų baidai, kitu žarų eina.
Jei neina trise, tai eina atskirai (RŽ).
žarų: žaras — tvarka arba vieta, kur gyvuliai eina (RŽ 

I 185, MŽ I 338).

Jis nuo koto nusmuko.
Jis nelauktai niekais nuėjo (RŽ).

Juo bagotesnis, juo šykštesnis.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Kaip Duktele fufkäto, ir Moćiutte fupräto, als die Tochter 
auf die Haelfte kam, merkte es auch die Mutter [RŽ 
I 143].

Kai Puttä nykfta, taip Žmogus ißblykfta: Des Menschen 
Leben vergehet wie der Schaum [RB 72 N 10].

Kielemds Karwes ßolinti Warßke [RB 85 N 43; Kielemos 
Karwes ... Warßkie RŽ II 370; Sjólinti Warßke 
Kelemos Karwes RŽ I 153]: Es geht schlecht, wenn 
man den Hund auf den Haasen werfen muß [RB 85]. 
Es ist ein schlechter Arbeiter, den man immer wecken 
muß [RŽ I 153].

Ko glóda, to glóda, Kas glóda, tai glóda, hin ist hin [RŽ II 
204].

MŽ II 271.

Kruwino alwiens baidóf’, Peningą kiekwiens lai ja: Die 
Menschen gehen lieber mit gluecklichen Leuten um, 
als mit Elenden [RB 72 N 9].

Lepto Galą priėjo: Es ist mit ihm aus; auf die Neige kom
men [RB 84 N 10].

Man Cjebuttis, täw Dyguluttis [RŽ II 94; Cjebuttis man, 
Dyguluttis taw RŽ I 11]. Mir wohl dir uebel.
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Kai duktelė suskato, ir močiutė suprato.
Kai duktė ruošėsi pasidaryti motina, pastebėjo tai 

ir motina (RŽ).
Žr. BP V.

Kaip puta nyksta, taip žmogus išblykšta.
Žmogaus gyvenimas išnyksta kaip puta (RB).
Žr. BP IV.

Keliamos karvės šolinti varškė.
Blogai, jei šunį reikia mesti ant kiškio (RB). Blogas 

darbininkas, kurį visuomet reikia žadinti (RŽ).
Salinti (skol): be skonio, prasta.
Žr. BP II (Šalta varškė keliamosios karvės).

Ko gloda, to gloda. Kas gloda, tai gloda.
Kas žuvo, žuvo (RŽ).
gloda: nėra, nebėra (su panieka sakoma); pufta, tyra, 

cįiufta (B 946).

Kruvino alviens baidos, pieningą kiekviens laižo.
Žmonės mieliau bendrauja su laimingais, negu su 

vargšais (RB).
Žr. BP VII.

Liepto galą priėjo.
Su juo baigta. Prieiti galą (RB).
Žr. BP VI.

Man čebutis, tau dygulutis.
Man gerai, tau prastai (RŽ).
Žr. BP VI.
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Moterißke pafijutto ne tußcia, das Weib hat sich schwanger 
befunden [RŽ I 51].

MŽ I 101; RzŽ(M) 205; NsŽ 44.

Moterißke fawim ne tußcia, ein schwanger Weib [RŽ I 165].

Ne wieno Pečiaus Dunös walgęs [RŽ I 113; ... Pečiaus ... 
RŽ I 140; ... Duną ... RŽ II 237].

[Paaiškinimo nėra. Pridėta prie žodžio Prifrebris — Um- 
treiber ir prie Landstreicher.}

MŽ I 193, II 316; RzŽ(M) 213; NsŽ 281; SchLL 110.

Nei tu dar fu Diewü Pirfitą ne fukißai: Du weist auch 
nicht, was GOTT mit dir vorhat [RB 84 N 11].

Nelabas Sapnas jwykfta [RŽ I 175].
[Paaiškinimo nėra.]

Ne lepįk Waiküs, fu Rykßte ne nuwaryfim į Kappūs, fu 
Pyragū ne parwadįfim: Man soll mit den Kindern 
nicht zaerteln [RB 88 N 100].

SchLL 101.

Ne weijd Giltine Dantü: Der Tod fragt nicht, wie alt 
[RB 73 N 12].

SchLL 81.

Norint cjia isbegfi, kittur Wargas atfittipęs tawęs tykos: 
Das Verhaengniß ist unvermeidlich [RB 73 N 11].
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Moteriškė pasijuto netuščia.
Moteriškė pasijuto nėščia besanti (RŽ).
Žr. Moteriškė savim netuščia.

Moteriškė savim netuščia.
Nėščia moteris (RŽ).
Žr. Moteriškė pasijuto netuščia.

Ne vieno pečiaus duonos (duoną) valgęs.
Bastūnas, valkata (RŽ). Daug patyręs (SchLL 110).

Nei tu dar su dievu pirštą nesukišai.
Ir tu nežinai, ką tau dievas yra paskyręs (RB). 
nesukišai: nesudūrei.
Žr. Dar su dievu pirštą nesukišai.
Žr. BP VII (Dar su dievu pirštais nesudūrei...).

Nelabas sapnas įvyksta.
Žr. Gers sapnas neįvyksta...
Žr. Piktas sapnas įvyksta.

Nelepink vaikus: su rykšte nenuvarysim į kapus, su pyragu 
neparvadinsim.

Nereikia vaikų lepinti (RB).
Žr. BP V (Su rykšte kūdikį nenuvarysi į kapines,..),

NeveizdĮi] giltinė dantų.
Mirtis neklausia metų (RB).
Žr. BP IV, OG (Giltinė neveizd[i]...).

Norint čia išbėgsi, kitur vargas atsitūpęs tavęs tykos.
Likimas neišvengiamas (RB).
Žr. BP I.
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Päfula giera Žmona [RŽ I 101; Pafüla gierä ... RŽ I 145], es 
ist angenehm, wenn was angebothen wird.

MŽ I 264; RzŽ(M) 208; DR 161; DAbc 54; NsŽ 469; 
VPŽ 37; KLVK 108.

Pafiwalgęs, pafigieręs pürü Kielelių olekfelu Dambarofe 
Giėfme [RŽ I 115].

[Paaiškinimo nėra. Pridėta prie žodžio Pürü3 ich ge- 
he still vor mich.}
M.Ž I 213; RzŻ(M) 235.

Paukßtyciei Senųjų, Giefmę giefti. Wie die Alten sungen, 
so pfiffen auch die Jungen [RŽ II 17].

MŽ II 22; DAA 47.

Perone Apwynei Miffą: Auch ein guter Mensch kann 
zornig werden [RB 73 N 13].

Pikta Gadyne wirto, es ist boese Zeit worden [RŽ I 3]. 
MŽ I 324; DR 160, 162; NsŽ 69, 236.

Piktas Sapnas iwykfta, ein boeser Traum trifft bald ein 
[RŽ I 46].

MŽ II 571; RzŽ(M) 30, 342; DR 159, 162; DAbc 55; 
NsŽ 79; VPŽ 37; KLVK 109.

Po Dwikarti gimmes ne klóftifes Dekčis [RŽ I 55].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 103; KLVK 109 (var); AŽ II 690.
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Pasiūla — gera žmona.
Malonu, kai yra kas siūloma (RŽ).

Pasivalgęs, pasigėręs puru keleliu, olektėliu dambrose giesmę.
Sočiai pavalgęs ir pagėręs, einu sau ramiai keliu 

dambra žaisdamas dainą (MŽ I 213).
puru: tyliai, ramiai einu (RŽ I 115). 
olektėliu: liežuvėliu dambroje.
dambrose: dambra, dambras — Birbyne, Surma (B 295). 
giesmę: po šio žodžio MŽ I 213 pridedama (fc. bai

dam1 s).

Paukštyčiai senųjų giesmę giesti.
Kaip senieji dainavo, taip jaunieji švilpė (RŽ). 
giesti: gieda.
Žr. Jaunieji senųjų dainą dainuoja.

Perėmė ap[v]yniai misą.
Ir geras žmogus gali supykti (RB).
Žr. BP VI.

Pikta gadynė virto.
Blogi laikai atėjo (RŽ).
Plg. BP VII (Gadynė šio čėso jau prapuolė,..).

Piktas sapnas įvyksta.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Piktas: blogas, negeras.
Žr. Nelabas sapnas įvyksta.

Pu dvikarte gimęs, neklostysies dekiais.
Vargšas gimęs neiškilsi (MŽ I 108). 
dvikartė: stora pašukinė paklodė (dviguba). 
dekiais (skol): antklodėmis, užtiesalais.
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Sawo ko^nas Nafitą neßoti turrim, wir müssen ein jeder 
seine Last tragen [RG 153].

Sawo Reßtu eina: Er geht seinen Gang: Lebt nach seinem 
Gefallen [RB 86 N 66].

MŽ I 224; NsŽ 436.

Senyfte ne Ponyfte. Wird man alt, so wird man schwach 
[RŽ II 17].

Skirwina, fwätina pagal Žiemę. Kriechen, wie eine Ameise 
[RŽ II 232].

Skubbinams ne kiepa, ujmirßtas fudega: Eyle mit Weile 
[RB 73 N 14].

Stowejus Kraujai, bėgus Pėdai: Laufen setzt kein Blut 
[RB 86 N 68].

Sjeday taday: Dann und wann [RB 84 N 1].
MŽ I 273.

Sjtay, jau Woketis ißmanys kai Lietuwninks: Siehe da, der 
Deutsche wird auch so klug werden, als ein Littauer 
[RB 74].
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Savo kožnas naštą nešioti turim.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
kožnas (skol): kiekvienas.
Žr. BP VII (Savą kas gi nažtą...), KG, CGL, OG.

Savo rėžtu eina.
Eina savo keliu. Gyvena, kaip jam patinka (RB).

Senystė ne ponystė.
Pasensti ir pasidarai silpnas (RŽ).
Žr. BP IV.

Skirvina, svatina pagal žemę.
Velkasi kaip skruzdėlė (RŽ).
Žr. BP II (Skirvinu, čvatrinu...).

Skubinams nekepa, užmirštas sudega.
Palengva daugiau padarysi (RB). 
Žr. BP II.

Stovėjus — kraujai, bėgus — pėdai.
Bėgant nesilieja kraujas (RB).
Žr. BP VII (Bėgusio pėdai, stovinčio kraujai).

Sedai tadai.
Kada-ne-kada (RB).
Sedai: šiada. 
tadai: tada.

Štai jau vokietis išmanys kaip lietuvninks.
Žiūrėk, ir vokietis bus toks pat gudrus kaip lietuvis 

(RB).
Žr. LpPL (Vokiečiai greit bus tokie pat gudrūs kaip mes), 

PrDP, BR.
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Sjukkok Sjunnį, ję ėmęs. Nimmst du sie, so wirst du elend 
dran seyn [RŽ I 154].

MŽ I 282; NsŽ 523.

Sjuns üdega, Sjuns udegius, ein Schmeichler [RŽ I 154].
MŽ I 281, II 419; NsŽ 523.

Taip läima leme [RŽ I 73;... Laima ... RŽ II151]. Fuegung 
des Glueckes, Ethnice.

MŽ I 141; RzŽ(M) 149; NsŽ 351, 356; KLVK 110.

Tyla gerefne, kai Bila [RB 88 N 95; Tyla gierefne, kaip 
Byla RŽ I 166]: Schweigen ist beßer, denn reden.

3
To Lümo, T6s rukfitćs, To Läkinimo S^u, Toksjaü, der

gleichen (Schlages) [RŽ II 99].

Weifle Weifles ne atleidžia. launeji Senäujü Dainą dainója, 
Budą laika. Art laeßet nicht von Art [RŽ II 32].

MŽ I 42.

Wienös Rußes, wieno 3indinun°, wieno Läkinimo 
Sjunyćiei, eines Wurfes Huendelein [RŽ II 407].

ßopoftingas pereit turtingą [RŽ I 190].
[Paaiškinimo nėra.]

laineriu Dinkfićia bille kas wägia [RŽ I 26].
[Paaiškinimo nėra.]
MŽ I 52; NsŽ 143; AŽ II 385.
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Šukuok šunį, ją ėmęs.
Jeigu ją vesi, būsi vargšas nelaimingas (RŽ).

Šuns uodega, šunuodegi[u]s.
Pataikūnas, meilikautojas (RŽ).

Taip Laima lėmė.
Likimo lėmimas (RŽ).
Laima: gimimo, laimės, gyvenimo deivė (RŽ I 73).

Tyla geresnė kaip byla.
Geriau tylėti negu kalbėti (RB).
Žr. BP VII (Geriau[s] tyla, nekaip byla).

To luomo, tos rūgšties, to lakinimo šuo.
Toksjau (RŽ).
Žr. Vienos rūšies, vieno žindymo, vieno lakinimo šunyčiai.
Žr. BP VI (To būdo, to luomo, tos rūšies...).

Veislė veislės neatleidžia.
Rūšis lieka rūšis (RŽ).
Žr. Jaunieji senųjų dainą dainuoja.

Vienos rūšies, vieno žindymo, vieno lakinimo šunyčiai.
Kartu turėti ir maitinti šunyčiai (RŽ).
Žr. To luomo, tos rūgšties, to lakinimo šuo.

Zopostingas pereit turtingą.
Žr. BP III, SG, CGL.

Žalnierių dingsčia bile kas vagia.
Kareivių manymu, bet kas vagia (MŽ I 52).
Žalnierių (skol): karių, kareivių. 
dingsčia-. manymu, nuomone; pretekstu. 
bile kas (hibr): bet kas.
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II. MĮSLĖS

Paukßtelelis papür = galwis aukßtyn lekia Pauto dėti, der 
Hopfen [RB 74 N 8].

SchLL 55; MžŽ 6; JrMK 118 N 995.

Sturluks Häufe Syweidą: Kur gul Knäuka? Po Kar lauka. 
Soll heißen: Der Haase fragte den Fuchs: Wo liegt 
die Katze? Unter der Tannen. Eigentlich: Kißkis, 
oder 3uikis Häufe Lapę: Kur gul Katte? Po Egle 
[RB 71].

SchLL 68s NsŽ 466; JrMK 92 N 790.

Śuppounele papür = galwe ßimtü Sjöbu wilki, ein Haupt 
von Kumšt [RB 74 N 10].

SchLL 60 (var); BsOM 192 N 71 (var).
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II. MĮSLĖS

Apynys

Paukštelėlis papurgalvis 
aukštyn lekia pauto dėti 

(Apynys)

Kiškis ir lapė
Sturliuks klausė syveidą: 
— Kur gul[i] kniauka? 
— Po karlauka

(Kiškis, arba zuikis, klausė lapę: „Kur gul[i] katė?“— 
„Po egle“)

Sturliuks ... syveidą: šiuos mįslės žodžius yra panaudo
jęs Donelaitis:

Syveidą kytra, nulenkus uodegą, bėgo; 
O sturliuks, ausis iškėlęs irgi drebėdama, 
Į arčiausius krūmus vos nusikakino slėptis

(Donelaitis K. Raštai. 1950, 44 p.)

Kopūstas
Žiuponėlė papurgalvė 
šimtu šiūbų vilki

(Kopūsto galva)
Žiuponėlė (hibr): poniutė. 
liūbų (skol): drabužių, kailinių. 
Plg. BM (Kopūstas).

599



Au^olelis ßimt ßakelis, Marčių Mergų ßaukia, ein Flachs
stengel [RB 73 N 2].

SchLL 61; MžŽ 129; JrMK 116 N 979; LTR 417.

K61 ma^ä buwaü, Žole jičliau, kaip ujäugau, Maröiä tapjau, 
Romey [RB 73 N 4].

SchLL 64; MžŽ 202; JrMK 126 N 1061.

Pamečiau Žiedą po warinnifi Tiltu, atmirädo Menu, fugai- 
ßinno Säule, Der Thau [RB 74 N 9].

SchLL 64; JrMK 13 N 110; JG 83.

Iß Kaulelo brakßt, j fkilländi ßmakßt, eine Nuß [RB 73 N 61. 
SchLL 64; MžŽ 206; JrMK 110 N 935; AŽ I 810 (ii 

RB).

Dwi Seferi Swieftą fkutta, ein Schlitten [RB 73 N 3]. 
SchLL 65; MžŽ 247.
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Linas
Aužuolėlis šimtšakėlis 
marčių mergų šaukia 

(Lino stiebas) 
Aužuolėlis: ąžuolėlis.

Ramunė

Kol maža buvau, 
žole žėliau, 
kai[p] užaugau, 
marčia tap[i]au 

(Ramunė)

Rasa
Pamečiau žiedą 
po variniu tiltu, 
atmirado mėnuo, 
sugaišino saulė 

(Rasa) 
atmirado: atrado man. 
sugaifino: sunaikino. 
Plg. BM (Rasa).

Riešutas
Iš kaulelio brakšt, 
i skilandį šmakšt 

(Riešutas)

Rogės 
Dvi seseri 
sviestą skuta 

(Rogės) 
Zr. BM V (Roges),
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Awis, Awis Bubele, be = eidama prieft, eine Spuhl [RB 73 
N 1].

Stubbä fu Swećieis pro Langus ißlindo, ein Netz im Waßer 
[RB 74 N 11].

SchLL 66; JrMK 71 N 650.
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Špūlė
Avis, avis bubelė
beeidama priėst

(Špūlė)
Žr. BM V (Špūlė).

Tinklas
Stuba su svečiais
pro langus išlindo

(Tinklas vandenyje (RB); tinklas su žuvimis pro 
ledą (SchLL 66)

Stuba (skol): kambarys, pirkia.
Žr. BM V (Tinklas).
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III. MINKLĖS

Kas mielefnis uj Tewą Motiną? der Ofen [RB 73 N 5]. 
SchLL 58; MžŽ 103.

Kas nutunka ne pennet’s? das Eis [RB 74 N 7].
SchLL 60; JrMK 15 N 127; LTR 430.
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III. MINKLĖS

Kas mielesnis už tėvą motiną? — Krosnis.
Plg BMnkl (Kas mielas...).

Kas nutunka nepenėts? — Ledas.
Žr. BMnkl (Kas nepenims tunka?).
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G. OSTERMEYER „NEUE LITTAUISCHE 
GRAMMATIK“ 1791 (OG)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS

Beda yra Sjunnį fumdit, kurs pats ne pjauj’ es haelt 
schwer einen Hund anhetzen, der selbst nicht zufaehrt, 
d. i. einen Menschen zur Arbeit treiben, der sich selbst 
nicht treibt [134].

Bepig fu Düna, bille tikt Rugiu yra Brodt wird sich wohl 
finden, wenn nur Korn ist [163].

Brolis Brolį ne apkencjia, Kytras Kytrajį prigaun, Dumas 
Durną pereit. Wenn der Deutsche sagt: Ein Bruder 
haßt den andern, ein Schalk betruegt den andern, ein 
Narr uebertrift den andern — so sagt der Littauer [po 
Šių žodžių eina lietuviškasis tekstas] [136].

Diewe dūk maju gimt, didjiu augt Gott gebe, daß man 
niedrig geboren werde, aber hernach hoch hinauf steige 
[177].
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G. OSTERMEJERIO „NAUJA LIETUVIŲ K. 
GRAMATIKA“ 1791 (OG)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS

Bėda yra šunį siundyt, kurs pats nepiauj[a].
Sunku siundyti šunį, kuris pats nepuola, t. y. varyti 

į darbą žmogų, kuris pats savęs nęvaro (OG),
Plg. BP II f Salta varškė keliamosios karvės).

Bepig su duona, bile tik rugių yra.
Duonos bus, jei tik grūdų yra (OG).
Žr. BP II.

Brolis brolį neapkenčia, kytras kytrąjį prigaunfa], durnas 
durną pereit.

Brolis neapkenčia brolio, sukčius apgauna sukčių, 
vienas kvailys pralenkia kitą (OG).

Žr. Durnas durną pereit.
Žr. Kytras kytrąjį prigaunja].

Dieve duok mažu gimt, didžiu augt.
Dieve duok menku gimti, bet paskui iškilti (OG). 
Žr. BP VII.

607



Diewe dūk wienam gimt’, alle ne wienam but’ Gott lasse 
mich allein gebohren werden, aber nicht allein seyn, 
leben [151].

Durnas Durną pereit ein Narr uebertrift den andern [136].

Giltine ne weigd Dantü der Tod sieht nicht nach den 
Zaehnen, d. i. fraegt nicht, wie alt man ist [149].

Girts ßeßeis, о pagiroms wos wienu ein Trunkener faehrt 
mit Sechsen, aber wenn er ausgeschlafen, kaum mit 
einem [180].

Ką fudejo Tewelis, tai prarado Sūnelis was der Vater 
gesammelt, hat der Sohn verschleudert [141].

Kas aukßtay lippinej’, tas fkaudjiey nupula wer hoch 
steigt, der faellt auch hoch [141].

Kas ne nor Trecjoko, tas ne gaus Sj eß toko wer das Duett- 
chen nicht will, der wird auch den Sechser nicht be
kommen, d. i. wer das Wenige nicht achtet, bekommt 
auch das Mehrere nicht [141].
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Dieve duok vienam gimt, ale ne vienam būt.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP II. RB.

Dumas durną pereit.
Vienas kvailys pralenkia kitą (OG).
durnas (ckol): kvailas.
pereit*,  pereina — pralenkia^ viršija.
Žc. Brolis broli neapkenčia,,.

Giltinė neveizd[i] dantų.
Mirtis nežiūri į dantis, t. y. neklausia, kiek turi 

metų (OG).
Žr. BP IV (Neveizdji] giltinė dantų)3 RB.

Girts šešiais, o pagiriom[i]s vos vienu.
Girtas važiuoja šešetu, o kai išsimiega — vos vienu 

(OG).
Žr. BP II (Girts penkiais šešiais...)3 RB.

Ką sudėjo tėvelis, tai prarado sūnelis.
Ką tėvas surinko, tai sūnus iššvaistė (OG).
Žr. BP V (Ką tėvelis sudėjo dūsaudams...),

Kas aukštai lipinėj [a], tas skaudžiai nupuola.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP V1L CGL.

Kas nenor[i] trečioko, tas negaus šeštoko.
Kas nevertina mažo, negauna ir didesnio (OG). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Žr. BP III.
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Kytras Kytrajį prigaun ein Schalk betruegt den andern 
[136].

Koks Darbs, tokia ir Alga wie die Arbeit, so auch der 
Lohn [136].

Koks Pons, toks ir Padons wie der Herr ist, so sind auch 
seine Unterthanen [136].

Kurs ant kitto bür, tas pats tür wer auf einen andern zau
bert, hat (das Gcstohlne) gemeinhin selbst [141].

Kurs wogs, tas ne pralobs kein Dieb wird reich [141].

Majas Grūdelis didjiu Medjiu ujaug ein klein Kocmchcn 
waechst zu einem großen Baum auf [156].

Momös, ne Tewo Weifle der Mutter, und nicht des Vaters 
Nachlaß [173].

Sawo kojnas Nafitą neßos ein jeder wird seine Last tragen 
[179].

Tas lautis Dobilus ne mindjos der Ochs wird den Kiewer 
nicht betreten, d. i. er wird noch vor dem Fruejahr 
sterben [150].
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Kytras kytrąjį prigaun[a].
Sukčius apgauna sukčių (OG).
Kytras (skol): klastingas, suktas, gudrus. 
Žr. Brolis brolį neapkenčia...

Koks darbs, tokia ir alga.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
Žr. BP II.

Koks pons, toks ir padons.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP I.

Kurs ant kito bur[ia], tas pats tur[i].
Kurs į kitą buria, paprastai pats turi (pavogtą daiktą) 

(OG).
Žr. BP VI.

Kurs vogs, tas nepralobs.
Joks vagis nepralobs (OG).
Žr. BP II (Kurs ars — nepavargs...).

Mažas grūdelis didžiu medžiu užaug[a].
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. KG.

Momos, ne tėvo veislė.
Motinos, ne tėvo palikimas (OG).

Savo kožnas naštą nešios.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Žr. BP VII (Savą kas gi naštą...), KG, CGL, RG.

Tas jautis dobilus nemindžios.
Jis mirs pavasario nesulaukęs (OG). [Kita paaiš

kinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Zr. BP II (Tas dobilo daugiau[s] nemins).
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CH. G. MIELCKE „LITTAUISCH = DEUTSCHES 
UND DEUTSCH » LITTAUISCIIES WOERTER --

BUCH“ 1800 (MŽ)

PRIEŽODŽIAI, PATARLES, POSAKIAI

Aitwar’s jäm wiffäs Gerybes funeßa, der Alf bringt ihm 
alles Vermögen [I 2].

Ankßti Keliai dubbus. enge Wege sind ungleich [I 5]. 
AŽ II 550 (iš MŽ).

Ant karßtü Pėdu fekti [I 108; ... Pėdu fekkioti I 193], je
manden gleich hinter her scyn.

RzŽ(M) 126; NsŽ 275.

Ant mannes Beda rittaffi, ueber mich kommt das Unglucck 
[I 23].

Aß jį Naggan imfu, ich will ihn anfassen [I 96].

Aß per wiffq Naktį fawo Akis ne fudejau, ich habe die 
ganze Nacht meine Augen nicht zugemacht [I 3].
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K. G. MILKAUS „LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ IR 
VOKIEČIŲ-LIETUVI Ų KALBŲ ŽODYNAS“

1800 (MŽ)

PRIEŽODŽIAI, PATARLĖS, POSAKIAI

Aitvars jam visas gėrybes suneša.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Ankšti keliai dubūs.
Siauri keliai nelygūs (MŽ).
dubūs: išdubę, duobėti.

Ant karštij pėdų sekti.
Įkandin sekti (MŽ).

Ant manęs bėda ritasi.
Ateina nelaimė (MŽ).

Aš jį nagan imsiu.
Aš noriu jį čiupti (MŽ).

Aš per visą naktį savo akis nesudėjau.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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Atlikko Kablys Kótą, er ist zu Grunde gegangen [I 127]. 
RzŽ(M) 139; NsŽ 205.

Beda fu Atdütkais, es ist schlimm, daß man das gelehnte 
wiedergeben muß [I 59].

AŽ I 299.

Dar jiji Samtį waldo, sie fuehrt noch die Wirthschaft 
[I 237].

RzŽ(M) 252; NsŽ 462; KLVK 109.

Dar ne wienäm ujlis ant Ūdos, cs wird noch keinem auf 
die Haut regnen, das ist, wir haben noch Zeit [I 305]. 

RzŽ(M) 314; DR 159; DAbc 54; VPŽ 45; NsŽ 32;
KrvP I 380 N 5276.

Diddį Kafnį apjojo, o ne gal praryti, bestreiten nicht 
koennen [II 90].

RzŽ(B) 51(B).

Dienä Dieną mokinna [I 47; ... mokin’ I 172], ein Tag 
lehrt den andern.

RzŽ(M) 171; RzD II 109; KLVK 108; JG 244; KrvP 
I 437 N 6062; AŽ II 344; LTR 403.

Diew’s ne atboja ney ßokio ney tokio žmogaus, bey Gott 
gilt kein Ansehen der Person [I 30].

RzŽ(M) 33; NsŽ 332.

Dirba, kai Wergas, er arbeitet als ein Sclavc [I 325].
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Atliko kablys kotą.
Jis pražuvo, nusigyveno (MŽ).
Žr. BP VI (Atitiko kablys kotą), 
Žr. RŽ (Jis nuo koto nusmuko).

Bėda su atduotkais.
Blogai, kad reikia atiduoti tai, ką pasiskolini (MŽ). 
atduotkais: atduotkai — skolos atidavimas.

Dar jiji samtį valdo.
Ji dar tebešeimininkauja (MŽ).

Dar nė vienam užlis ant odos.
Dar yra laiko. (MŽ) [Kita paaiškinimo dalis — 
lietuviško teksto vertimas].
nė vienam užlis*.  nė vienam neužlis.
ant odos: DR 159 ont nugara.

Didį kąsnį apžiojo, o negalĮi] praryti.
Neįstengti (MŽ).
Plg. BP II (Gers, ką nukanda, nuryja) (Ką apžiosiu, 

ir nukąsiu).

Diena dieną mokina.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertiinas.

Dievs neatboja nei šiokio, nei tokio žmogaus.
Dievas neatsižvelgia į asmenį (MŽ).
neatboja (hibr): nepaiso.

Dirba kaip vergas.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
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DuBią pykfta man, es wird mir schlimm, uebel [II 417].

Dußia fufifukko, mir ist uebel, ich will mich brechen 
(I 263].

Eik mano Waikel! aß taw ant tawo Swodbós paklaufyfu, 
fu Rekßcjeis Wandens atneßu, geh', mein Jungchen, 
ich werde dir wieder auf deiner Hochzeit aufwarten, 
und mit einer Heutrage Wasser bringen. Iron. [1 222].

RzŽ(M) 245.

Gafpadórei patys wagia, o ant Sjeimynös reißkia, die 
Wirthsleute stehlen selbsten, und bringen es hernach 
aufs Gesinde [I 222].

RzŻ(M) 245; NsŽ 439; KrvP II 116 N 9206; LTR 413.

Gerą Pulką Metü fulaukęs, der lange Zeit gelebet [I 212].

Gerray aß jam krówjau, ich habe ihm derb gesagt [I 129].

Gerray, kad Waikus ißlamde es ist gut, daß er die Kinder 
gelehret, zur Arbeit angehalten [I 142].

Rz2(M) 150; NsŽ 348.
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Dūšia pyksta man.
Man bloga (vemti verčia) (MŽ).
Dūšia (skol): čia — širdis, pilvas; orig. Dufiią yra galinin« 

kas.
Plg. Donelaičio dūšiai pikta pastojo {Donelaitis K. Raš

tai. 1950, 71, 131 p.).
Žr. Dūšia susisuko.

Dūšia susisuko.
Man bloga, noriu vemti (MŽ).
Žr. Dūšia pyksta man.

Eik, mano vaikei [i]! Aš tau ant tavo svodbos paklausysiu 
su rėkščiais vandens atnešiu.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas*  
ant ... svodbos (skol): per ... vestuves.
paklausysiu: patarnausiu, stengsiuos įsiteikti.
rėkščiais: rezginėmis.

Gaspadoriai patys vagia, o ant šeimynos reiškia.
Vokiškas paaiškinimas — lieūuviško teksto vertimas, 
Gaspadoriai (skol): šeimininkai.
šeimynos: samdinių.
reiškia: var. suverčia, sako.

Gerą pulką metų sulaukęs.
Ilgai gyvenęs (MŽ).

Gerai aš jam kroviau.
Aš jam šiurkščiai pasakiau (MŽ).

Gerai, kad vaikus išlamdė.
Gerai, kad vaikus išmokė, spaudė prie darbo (MŽ);
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Ir jiji ne peßcjia, sie hat ein verhauenes Maul. Metaph. 
[I 193].

RzŽ(M) 217; NsŽ 287.

Yra, alle ir byra, er hat, aber er laest auch drauf gehen 
[I 25].

NsŽ 327.

Ißgräußk, ißlupk Subbinę, lambe mihi nates [I 262].
RzŽ(M) 271.

Iffibraukiu Megą iß Akkiü, ich ermuntere mich, schlage 
den Schlaf aus den Augen [I 32].

lau buben’ ir duden’, es faengt schon an sacht zu donnern 
und zu grummeln [I 34, 57].

RzŽ(M) 36.

Io Galwä ant to prakulta, er ist darauf erpicht [I 135].

Io Pirßtai prilimpa, lange Finger haben, diebisch seyn 
[П 185].

Iü daugiaus turri, jü daugiaus nori, je mehr man hat, 
desto mehr will man [I 99].

RzŽ(M) 119; DR 162; DAbc 54; VPŽ 20; MžŽ 100; 
KLVK 109; LTR 412 (var).

Io pirmjaus, weikiaus, Io geraus. Je eher, je besser [II 286].
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Ir jiji nepėsčia.
Ji kandi, neapsileidžia (MŽ).

Yra, ale ir byra.
Jis turi, bet ir švaisto (MŽ).

Išgraužk, išlupk subinę.
Pabučiuok man! (MŽ).
Žr. BR (Graužk man Sikinį).

Išsibraukiu miegą iš akių.
Išblaškau miegą, prasitrinu akis (MŽ).

Jau buben[a] ir dudcn[a].
Jau pradeda palengva griausti ir dundėti (MŽ). 
buben [a]: dundena.
duden[a]: dunda, griaudžia.

Jo galva ant to prakulta.
Jis i tai labai linkęs (MŽ).
prakulta: pramušta.

Jo pirštai prilimpa.
Turėti ilgus pirštus, vagiliauti (MŽ).

Juo daugiau[s] turi, juo daugiauĮs] nori.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Juo pirmiau[s], veikiaufs], juo geriau[s]. 
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

619



Kad tawę Giltine pafmäugtu, daß dich der Tod wuerge. 
(ein bekannter Fluch.) [Į 81].

Kad tu fupleßketum, daß du verbrennest, (eine Verwün
schung.) [I 203—204].

Kad tu furuktum’, daß du verschru.npfst, (eine bekannte 
Verwuenschung.) [I 220, II 498].

DDŽ 165.

Kai ant Krófhies pilla, er gießt als auf einen heißen Stein, 
er saeuft sehr [I 132].

Kaipo mes Pafturlakkelei pritekfim Pirmlakkus [I 146; Kaip 
... pafturlakelei ... pirmlakus II 485], wie wollen wir 
Armen uns mit den Reichen messen.

RzŽ(M) 207; NsŽ 348.

Ko ne mittęs 3iemą praminęs? warum soll ich das umsonst 
thun, da ich den Winter zurucckgelegt habe? (folglich 
Verdienst genung habe.) [I 170].

RzŽ(M) 224; NsŽ 405; MžŽ 146; KLVK 108.

Kokias Peklas turtėjom ißpilt’, was fuer Abgruende haben 
wir fuellen muessen, sagen die Bauten bey Besserung 
schlimmer Wege [I 193].
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Kad tave giltinė pasmaugtų.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Kad tu supleškėtum!
Kad tu sudegtum (keiksmas) (MŽ).

Kad tu suruktum!
Plačiai žinomas keiksmas (MŽ). [Kita paaiškinimo 

dalis — lietuviško teksto vertimas].
suruktum: susitrauktum, pasidarytum raukšlėtas.

Kaip ant krosnies pila.
Pila kaip ant karšto akmens, daug geria (MŽ).
krosnies: krosnis (iš akmenų) būdavo pirtyje, kakalys 

(iš koklių) pirkioje.

Kaip mes, pasturlakėliai, priteksim pirm[a]lakus!
Kaip mes, neturtėliai, prilygsim turtinguosius (MŽ). 
priteksim: prilygs im.

Ko nemitęs žiemą pramitęs?
Kodėl turėčiau tai dovanai daryti, kai jau žiemą 

esu praleidęs (vadinasi, pakankamai turiu nuopelnų)? (MŽ).
nemitęs: kuris dovanai, negaudamas išlaikymo, turi dirb

ti (MŽ I 170); žr. BP I (Nemitęs vilks peles kasa),
Nzr. Ko nemitęs žiemą pramitęs, wasaroj ir patworyj 

(KLVK 108).

Kokias peklas turėjom išpilt!
Sako valstiečiai, taisydami blogus kelius (MŽ). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas).
peklas (skol): pragarus; Čia — bedugnes, prarajas.
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Kokie Piimigai, tokia ir Tawora, wie das Geld, so ist auch 
die Waare [II 524].

Lygu wajiot kaip ant Delnós, es ist ein sehr gleicher, ebener 
Weg [I 47].

AŽ II 268 (iš MŽ).

Minkßtos Dünös jeßko, er ist ein Zaertling, will nicht 
arbeiten [I 169].

RzŽ(M) 170; NsŽ 401.

Neffikißkis, kur taw ne reikia, stecke dich nicht, wo du 
nicht sollst [I 120].

RzŽ(M) 134.

Neffifukis po mano Akkiü, komm mir nicht in die Augen 
[I 263].

Nutwerk Darbą ne ßwentom’s, bet ßokiom’s Dienomis, 
arbeite nicht an den Fest = sondern an den Werkel = 
Tagen [I 280].

RzŽ(M) 296; NsŽ 520.

Partimpin Katin’s per Tiltą, (aus einem bekannten littau- 
schen Liedchen) der Kater gehet langsam ueber die 
Bruecke [I 294].

RzŽ(M) 203.

Pafuntinni ne turredam’s pats eik, wenn du nicht hast 
jemand zu schicken, so gehe selbst [II 436].
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Kokie pinigai, tokia ir tavora.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
tavora (skol): tavoras — prekė.

Lygu važiuot kaip ant delnos.
Labai lygus kelias (MŽ).
delnos: delno.

Minkštos duonos ieško.
Jis yra išlepėlis, nenori dirbti (MŽ).

Nesikišk [is], kur tau nereikia.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.
Nesikišk[is]: (dviguba sangrąžinė lytis) nesikišk.

Nesisuk[is] po mano akių!
Nesirodyk man akyse (MŽ).
Nesisuk[is]: (dviguba sangrąžinė lytis) nesisuk, nesimai- 

šyk.
Nutverk darbą ne šventomis, bet šiokiom[i]s dienomis.

Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Partimpin[a] katins per tiltą.
Iš plačiai žinomos lietuvių dainelės (MŽ). [Kita 

paaiškinimo dalis — lietuviško teksto vertimas].
Partimpin[a]: palengva tingiai eina, velkasi.

Pasiuntinį neturėdams, pats eik.
Jei neturi ko pasiųsti, eik pats (MŽ).
Pasiuntinį neturėdams: pasiuntinio...
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Pirmuttinni pafkuttinnü ne leidj, ich habe mich beym 
ersten Gericht gut gehalten, kann also das letzte nicht 
essen. Eigentlich: das erste laeßt das letzte nicht zu 
[I 200—201].

RzŽ(M) 220; NsŽ 293.

Pleßk Lunką kad plyßta, kad prikeps, ne fpefi, schmiede 
das Eisen, weil es heiß ist [I 204].

RzŽ(M) 221; DR 161; DAbc 51; NsŽ 307; VPŽ 38; 
MžŽ 185; KLVK 108.

Raudon’s kaip Swiklas, blutroth [I 219].

Ruggei kai Nendres, Korn, wie Rohr [I 228].
RzŽ(M) 248; NsŽ 419.

Ruggei kai Wewerfei, duennes Kom [I 228].
RzŽ(M) 248; NsŽ 73.

Tai menki Raßtai, dabey ist kein Kopfbrechen, keine große 
Schwierigkeit, das ist leicht zu verstehen [I 163].

NsŽ 393, 429.

Tokiam Arklį įdawęs, ir Stungį įduk, wenn du einem 
solchen ein Pferd giebst, so gieb ihm auch ein Messer 
mit [I 261].

RzŽ(M) 271.

Tu Wilkü Ißtaffa, du Wolfsstuek, (ein Scheltwort auf 
einen Hund) [I 289].
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Pirmutiniai paskutinių neleidžia].
Aš taip daug pirmojo patiekalo valgiau, kad paskuti

nio negaliu valgyti (MŽ). [Tolimesnė paaiškinimo dalis — 
lietuviško teksto vertimas].

Piešk lunką — kad plyšta, kad prikeps — nespėsi.
Kalk geležį, kadangi karšta (MŽ).
lunką: karną, plaušą.

Raudons kaip sviklas.
Raudonas kaip kraujas (MŽ).
sviklas: burokėlis.
Plg. BP VI (Raudons kaip liktis).

Rugiai kaip nendrės.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas.

Rugiai kaip vieversiai.
Reti rugiai (MŽ).

Tai menki raštai.
Čia nereikia galvos laužyti, nekeblus dalykas, lengva 

suprasti (MŽ).

Tokiam arklį įdavęs, ir stungį įduok.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas. 
stungį’, prastą, seną, sudėvėtą peilį.

Tu vilkų ištąsą!
Sakoma barant šunį (MŽ).
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Tu wiffur fawo Nagus kißi, du mengst dich allenthalben 
[I 176].

RzŽ(M) 174; NsŽ 413.

Twimdau Alumi, ich besaeufe Jemand mit Bier [I 304].

Uffigeide Snaigalą paragaut, er hat einen unnuetzen Ap
petit [I 251].

RzŽ(M) 264; NsŽ 490.

Wejas po Stubbą läkfto, der Wind fliegt nur in der Stube 
[I 146].

Wiffo Swieto Tetta, die eine weitlaeuftige Freundschaft 
hat. mit aller Welt befreundet seyn will [I 293].

RzŽ(M) 305; NsŽ 100.

Žmogus lengwós Dußos, ein sanftmuethiger Mensch [I 147].

626



Tu visur savo nagus kiši.
Tu visur maišaisi (kišiesi) (MŽ).

Tvindau alumi.
Prigirdau ką nors alumi (MŽ).

Užsigeidė snaigalą paragaut.
Netinkamų dalykų trokšta (MŽ).
snaigalą: snaigę, Snieguolę.

Vėjas po stubą laksto.
Vokiškas paaiškinimas — lietuviško teksto vertimas*  
stubą (skol): pirkią.

Viso svieto teta.
Plačiai susigiminiavusi, norinti būti visam pasauliui 

giminė (MŽ).

Žmogus lengvos dūšios.
Švelnaus būdo žmogus (MŽ).
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Pastebėtų klaidų atitaisymas

Psl. Eilutė Išspausdinta Turi būti

58 . 1 iš virš. lobuli! lobuli!
60 4 55 fkaust’ Ikauft’
65 2 „ ap. zvadyt uadyt’
66 10 „ virš. 3ak’s 3ak’s
69 7 55 55 lietuvninką lietuvninkai
74 6 „ ap. pafzaly’ pabaly’
96 10 ,5 virš. tunka Wilk’s tunka Wilks

102 13 „ „ Tikrai Tikkray
110 11 „ „ Jey ley
114 4 55 П wys wys
136 4 „ ap. Tinginys Tinginys
138 9 „ virš. Ujweizda U^weijda
149 12 „ „ Nugyfte Nugyfte
176 10 „ ,, wyjutu wy^ütu
191 4 „ „ rBangu Brangu
217 7 „ ap. analoginis (analoginis
234 5 ,, virš. dejuok dejuk
242 6 „ „ basa bafa
264 7 „ „ R B
305 5 „ „ Miflis Miflis
307 2 f>> » kvailas kvailas. Jis nekvailas
317 6 „ ap. Gale Gale
338 6 » »> gaufi gaufi
360 14 „ virš. (86 var) 86 (var)
366 2 >> >> Eingenlieb Eigenlieb
420 3 „ ap. kai kai’
425 ' 13 „ „ įzuirni Tizuirni
438 6 „ „ Pfėrd Pferdt
447 11 iš virš. įibfa Z^bfa
454 10 „ „ B 748 B 478
478 8 „ „ PR 33b PR 38b
482 7 

‘ » 55 nei ne
496 3 „ ap. seinem seinen
508 7 „ „ ž ei viskiui. želviškiui, prūsui,



Psl. Eilutė Išspausdinta Turi būti

522 1 iš virš. Wainojia wainojia
531 Ю >> » krapß^ tija krapßtija
531 12 >> » tyfu tyfu
533 1 » ap. kūžavas kūzavas
582 2 „ virš. ukteręjęs ukterejęs
587 6 „ ap. ina eina
593 9 „ virš. /c. fc. jaiį •
596 U „ „ Szū Sjū

būti ').

Be to,, neperduoti kai kurie ženklai:
182 P- 9 eil. iš ap. išspausd.— pūde (ant u turi būti ')>
204 P- 1 eil. iš virš. ,, veno... dantės (turi 

būti e su ')з
232 P- 6 eil. iš ap. szurūjama (ant u turi 

būti '),
Yla (ant Y turi būti 
du taškai),

264 P- 11 eil. iš virš. ,,

300 P- 14 a ” 55 >3 Yla (ant Y turi būti 
du taškai),

306 P- 10 n 33 3 5 33 gūtais... veną (ant u ir 
e turi būti '),

364 P- 14 eil. iš ap. veną (ant ė turi būti'),
418 P- 8 >3 35 virš. „ Ywenholtz (ant Y turi 

būti du taškai),
447 P- 11 33 33 33 33 žebso (ant e turi būti Э,
449 P- 11 33 33 33 33 geliu (ant u turi būti z),
510 P- 1 53 33 3 3 33 p (ant p turi būti ')з
518 P- 4 3 3 33 33 33 utraq; (ant q «turi

Praleistos dvi pastabos:
214 p. po priežodžio „Cjui Swecjiui...“ — (Paaiškinimo 

nėra.] ir
312 p. po posakio „Ne^inna kur likty\.— [Atrodo, 

vėliau įrašyta, greičiausiai L. Rėzos ranka.].


