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RASTŽĘNKLU.

Balsės (literae) ir štakc'lej, kurie atsitinka šioje knygelėje,
ne-visl te-devimi yra kitose L ietim u knygose; dėlt<J taj turiii'
če pasakyti keltis žodžius apie ju ištarim ą.
Nosinėj savybalsej (voca’es) ą, ę, ę, j, ą galė ž6džiu

Leidžiam a s p au sd in ti Im p erato rišk o jo K azanės u n iv ersiteto Isto 
rijos-filologijos fa k u lte to nutarim u.
Kazanė, 1880 m etų ru g sė jo m ėn. 18 d.
Istorijos-filologijos fa k u lte to D e k an as N. Flrsov

ir pričvardy (in praepositione) į ( = in ) skąmb, kajp gryni
savybalsej a, e, e, i, o:
ŽŽdnas iš nosiniu savybalsiu ž lta jp iž tirtin as yra:
1 ) Nosinis ą su n ir m ištariam as yra mažne kajp Prąneuzu an arbii en ž6dyje enfant (langas, r 4nka).
2 ) Nosinis f su n ir ra girdim as yra kajp Prąncūzu in
ž6dyje jardin (pęnki, menkas), arbii L^nku ę žčdyse dębu,
pęto, ręka.
3) S^mmišej nosinėj ęn ir cm (iŠ e ir n, arbžt m) iš tirtini yra kajp ta, arb& iea, tik su nosiniu skambesiu (ken
čiu, kęnt, gįndu, gęnd, šęn, jęn, kur^n).
4) Nosinėj s^ngarsej (syllabae) jn ir jm gatidžia J nįtej
tajp, jog savybalsis i ijšk ej girdėtis (Ijnsti, darbinjnkas).
5) Nosinėj ų n , ųm išdffd t 6ki skambesį j n 6sj, kad g ir
dimas yra 6avybalsis u (siįnsti, sunkus, dumblas).
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Kitï raštięnklej tokiS yra:
6) Žęnklelis i (i be šlakėlu) ne išrejšk ne-jėkį balsą, o
davimas yra tik dėl sum inkštinim ą s^rabalsiu (skalbia, vėrpia, dengia, braûkia, âudz'ia). P ap rastâj hétùviskose kny
gose randame savybalsj i, vartėjem ą už m jnkštintojį ¿ęnk lą (skâlbia, vérpia), b et taj dïdelej trù k in skajtim ą tiéms,
k u n ė ne moka liètùviskos kalbės, nės šiems ne-lab lęngvù yra a tsk irti, k u r z'çnklas i d âra s^ngarsį (syllabam), •o
k u r n ėr ištartinas.
7) Savybalsis e išt4riam as yra su àtv iro bùrna nej kiėtâj, nej m įnkštdj (vérkti, dérkti), tik tâj pradžiė zėdz'iu tn r
ktė'tą ištarim ą (esù, ėzeras, éjnu, ekėčios); kuriffse atvéjûse
Velûnyêej dėvi savybalsį a ir sâka: asù, âzeras, âjnu, a k ė
čios. P u ša la tÿciu kalb ô savybalsis e paskù s^mbalsia t visadô8 kiėtaj skąmb (êalâle, mylėti).
8) S^mmiâis e iâtârtin as
ia, arbà lea; zėdz’ius bernas,

yra vienu balsu
merge'lė,

mažne kajp

k e n čiu ,

grasesnis

skajtyk; biârnas, mergiâle, kiėąnčtu, gražiėasnis.
9) Savybalsis ė (e su šlake'lu) tu r tęnvą, pavėljitiną iš
tarim ą, mâzne kajp Vokąęiu dviguba ee z'odziūse see, scele,
arbà kajp Prąncūzu é ferm é zôdziûse p itié , bonté (tėvas, d ė 
dė, végété)10) Sudėtinis savÿbalsFs tė (iš m jn k stin an iia z ęa k la i ir
t^nva ė) ištArtinas y ra viėnu balsu a tv irâ j, m jnkâtâj ir prat^nstinaj (viėna, diėna, piėva). Ne nfl d âjk ta viênôk bos če
p ridėti, kad saulėtekej Žeroajčej is ta r j ja k ajp y prat^nstinaj (vyną, dyna, pÿva), o saulelydžej— kajp cj, arbà kajp
è (véjna, déjna, péjva, arb à vêna, dėaa, peva).
1 1 ) Savybalsis y itgàsis visadôs tu r pavėlktiną ištarim ą
(yla, sakyti, mergytė) ir t ūmi tik atsïskiru* nū i trųm poja
(dirbti, kirvis).

12) RAStzęnklis j, kajp pnėš savybalsia (jėja, pjėklas),
tajp ir paski) įėjo (vąjkaj, pėjlej), visadės žymyja s^mbalsį ir
dara su savybalsiu vieną s4ngarsį (svllabam).
13) Sudėtinis savybalsis ū ištariam as
kajp uo (dffna,

Ifisas).

yra

Žemajčej saulėtekej

vienu balsu

Išta r u kajp u

(dOna, lėsas), o saulelydžej — kajp ėu (dėuna, lėusas, pėuds,
jėuds).
14) Są'mlialsis I ištartinas yra m įnkštaj (Jauti, lifsas, li
zdas), ka.jp I^nku I (las, los, lis), arb& Rusu Ab (6uAb, amo),
o sįm balsis 1 — kiėtaj (labas, l«-{nka), kajp L^nku 1 byl, leb)
arba Rusu rb ( 6ua , Aadbn, aomkū, m ji ).
15) S^mbalsis š skajtomas yra kajp paprastasis sz (še
šėlis, širdis, šdrka), o ė— kajp cz (jaučej, siunčia).
16) S4mbalsis v lyginas paprastam jara dvigubam w (vėjdas, vardas).
Visi k iti raštžęnklej visiems žinomi ir paprasti yra.
*
*

*

Dėl parodima pakellma b aisa, arbil akcėntą, ąnt dvi-tris ir daugsąngarsiniu žėdziu įvesti yra du briėžiu ( k ir
čiu): dešinas (') ir kajras (’). Dešinas briėžis, nulėjstas nū
dešinos j kajrą piisę ('), rėdą Ilgą, pavėlktiną s4ngarsį (sylJabam: dajktas, gražesnis, dajninjnkas), o nulėjstas nu kajrės į de'šiną (’) žęnklin trūm pą s^ngarsį (piilti, nunėšti,
kirsti) (*).
(*) Velunyčej Ličtūvej, tajpojaū kajp ir Žemajčej, tąnki&usej lub ištarti šakninį s^ngarsį žėdžia su dide'smu pakė
limu baisa, ne kajp priaugusį s^ngarsį. Tajp ame saka: g a l
va, r;{nka m ėrga, dangus, kėtus (lytus), š llta j (vasarėlėj),
jauna (mergėlė), balti (dobilėlej), žalus (miėžius); bajgiu, lie
piu, mėldžiu; bajgi, liepi, mėldi, kdlbi, p^nki; tiitarp u kad
gram m itikose ir kitose Liėtilviu knygose ženklinamas yra

Ds'šina3 b rė ž is ą n t s$mbalsin (f, f ir kitti) sumjfnkžtin
s^mbalsį; ta j atsitjfnk tik tij galė z'6džiu, k a d i a tk rjn t mįnkiticjiė savybalsej i, e. a r t i ia. (a ri, a n a f, a r, vieto arti,
¿n ate, ¿n a).

vyje); z'čles,
ves, gerčses,
lėse, akysė,
soj) arkMjs,

virves, gcrfises, vėliuses (z6Ies, v ir
vėlauses); žolėse, akysi, naktyse (žo
naktyse); sakrfj, prausėj (sakėj, prati
ž6džejs, šejs (arklėjs, zčdzejs, šejs).

Jvėsdami šokins nfštžęnklus, labiausej rūpinomės, kad
kajp galint ajškiius ir tikrinus išrėjkštumem j patingus pri

c) Vieto t^nva ė: džiafigiames, džiaugiatės, praūsia-

valomus liėt&viška ištarim a, ir kad ne tik iš visu kraštfi
Liėtilvej, bet ir k iti mokslu žm inis galėtum be jokios klfitiės tejsingaj, kajp rdjkint, parskajtyti Iiėt&višką raštą.

3) S^mmišis nosinis ę ne-b-retij statom as yra vieto no

Kfimi atslsk ir privaliim aj Pušalatyčiu kalbos nu Veliinlškiu L ietim u, g ali rilsti šiokę t 6kę zln ę knygelėje su
l

V

Antrašu: „Kalbos Liėtiiviška Iiėžim a“ Peterb. 1862. Ce tik
te-pasakysiu, jog, sk ajtan t Pušalatyčiu dajnas, kfi tąnkiausej
ris i kiStąjį l ir kietąjį e, viė'toje mjnkštoja 1 ir e (panele,
sau lale, mylėti).
K ilboję Velfinyčiu tajpojaū randame nem iž savitišku
privalomu ištarim e z'6džiu.
1) Tajp anuS ne-b-retaj Išta ria savybalsius ė ir e galė
¿ 6dziu kajp i. Anie saka: dari, vlrvi, žvaki; tam l, la u k i, —
vieto paprastųjų: sakė, darė, žvakė; tamė, laukė.
2) Tajpojaū tąnkiausej g ali girdyti galė z*6džiu s^mmižį e:
a) Vieto paprastoja i: d lrb te, daryto (dirbti, daryti);
dlrbke, daryke (dirbki, daryki).
b) Viė'to paprastoja e: dirbame, d irb a te (dirbam e,
dirbate); ztilej, ik e j, šlrdžej (žolėj, ik e j šlrdžej); ž6lėje, akyje, tyje, savyje (z'6Iėje, akyje, tėję, ša
šu žęnklakilu priingusis s^ngarsis, paprastaj galūnė žčdžia.
Viršiaus minay6ti zčaz'ej šltajp rišom i yra: g a lv i, ra n k i,
merga, dangtis, liėtiis (lytils), š ilti, ja u n i, balti, ž alis; bajgiii, liėpid, m eldžii; bajgl, liepi, meldi, kalbi, penki.
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tes (džiaūgiamės, džiatigiatės, pratisiatės).
sinės ę: ¿61?, virvę (ž61ę, virvę); jęn, š?n, kur^n (j§n. šęn,
kur^n); augęn, iugsęn, augdavęn (augę, augsę, iugdavę); man įn s, tav^ns, savįns, sakins, dar^ns (manęs, tavęs, sivęs, s&bęs, daręs).
4) Sammišis e dėvimas yra tajpojaū viČto lė: tiknė'je,
genė'je (tikriė'jiė, geriejiė).
Jons Juške'viie.
20 S iusią 1880 m.
Kazaniuje.

i

Keli

žūdžej

apiS
apie

Velilnlškes
ja

dijnas

ir

r & š i m ą.

Ižlejdtis j svietą pirm ą knygą dajnū Velfinlškiu Lietu
viu, o be-spiudinant ¿titrą, aptu rėjau iš L ietu v is nu mok
slinga ty rč ja ir • d id žia raylčtoja sava Iiėtūviškos kalbūs
p. B. r iš tą , kuriamė tėjkės jis man pnžteliškaj p a r a k ti, kad
nS-kuriė skajtytojej išspaudintu p ar manę dajnū (pirm6s kny
gos) tie vis-ka r^nda, kajp rėjkint, p adaryta,

ir kad dajnū

rišim as ne suvisii jiem s jtlk a . Anie sako:
„Spaudinant dajnas, geriaūs būtu p askirti jas, de'dant j
vieną vietą visis svotblnes dajnns, j k itą —kariaunas, ir tajp
tolaūs“.
Atsakaū, kad pirm dvejū m<5tu, pasirengdamas p ar drūką apskalbti d ijn a s V elūnlškiu Liėtūviu, paskyriau jas pag&l ju mlshės f d ijn a s svotblnes, mejlaūntts, ulaūnas, mitolūgiškas, kariafinas irsįm m išias. Svotblnes d ijn a s nūsiųnėiau
į Pėterburgą } ¡VIūksi u Akademiją, k u ri, malūnej jas prijemus, dabar ja u pradeju drukavūti. T u -tarp u išspaudinau Kazim u je s^mmišias d ijn a s (daugiaūs tik sia n čia ), į k u n is no
rin t ir n e-n ū rin t papfflė ne-maz‘ dajnū iš k itu paskyrimu.
D ar eika: „A tsiranda ne-maz dajnū, kūrios ne tu r pirmykžčios sava ciėiybės, o nfc-kuriose dajnūse n ž ra vienybės
mleliės: p ra d ž ii apie' vičną dajktą, vidurys-gi ir pabajgtt apie
k itą “; s ik a , kad ,ta j ne viėuūa dajuūs ėsą dalys“.
Ą n t šio oz'metlraa tu riu ¿e tir ti, jog didz'šusm dalis
d ajnū išm lslyta yra p a r žmonis dajnflfjančius, o mažiausia
12

a rb i, tejsiaūs sakant, prilygtinaj męnka dalis sumastiita yra
par nė-kurius mąstytojus. K 6kia būva pirmykščia ciėlybė daj
nū, išm'islytu par imūnis, vargū galima yra daėjti, o tabiausej tu dajnū, kurios paėjna iš gilūs senūvės; bet ir iš dajnū,
suraastutu par mąstytojus, tik taj tu pirmykšSja ciėbybė gal
būti atstaty ta, kurios jau būva išspaustos. Žinoma, dajnujantiėjiė žmūnis, išmūkdami dajnas ir ju balsūs iš ¿6diiu kits
nū k ita, o ne iš raštu, ir dajnudami iš atm jntičs, vieni už
m iršta, ka išmūku nu kitu, o k iti sava prideda ne tik ¿ 6džius, bet ir ciė'lus pčsmus; kartajs-gi, pradajnivus vičną dajną, ne pirsto jan t, dajnuja vieną ir k itą pūsmą iš kitūs dajn6s, k uri jiems tjfnka. Tardam as daug vertesnį d irb ą pada
r k ę s išspaudinant kiek galint daugiaūs Vclūniškiu dajnū tamfe
pavėjksle, kokitm ė anūs būva išdajnCitos ir užrašytos par
m ina br61į nab. kun. A n tin ą , nesirūpinau apič ju pirmykščę
ciėlybę; galė's jęn sau atstatyti, kur galima yra, tyrejej lie
tuviškos kalbos, ¿emiaūs tik pridedu rodlnj pavardžių tu
dajninjnkiu ir dajninį'nku, nū kuriu anos užrašytos būva,
o ąntro knygo statau dar šęn pivardę pradžiū koz'nos
dajnūs.
\r
SurJTnkimdse dajnū Nėsselmana, Slėjkera ir kitu, nors
ir radaū viėnūkias dajnas su Veliniškėm is, vičnūk tariaii verčiaūs būsęs išdrukavūti Velūnlškes d ijn as tajp, kajp an6s
dajnffjamos yra, o ne tik ju vičnas itm ajnas.
Surjfnkimas V elūnlškiu dajnū spindintas yra su ta mį
sle, kad tyrejej būda Liėtūviu senūvės gadynės ristu sau če
Ši6k į-t6k j mėdigą dėl siv a mokytu ištyrinė'jimu. Bet, jagū šios
dajnos papūftu ir į rankas p ris ta skajtytojaus, taj pirm p r i 
dedant jas skajtyti jis tu r žinūti kad če atsitfnk ne-maž tokifi
paprūciu ir apsiėjimu kokiu d a b ir mes ne re id a m nej vičname
gyve'nime Liėtūviu mūsų gadynės.Tajp dajnose skijtom , kad slaptū Išveža dūktrrę iš namu tėvu į svetimą šalj. Tė'vas, a rb i

ra6tyna, pajiitę ta j, ą n k stl ry tą z'adin 6iinus ir liepia vytis
B^serę; šiė, pavyję, s ik a : „grąnžln tkvę močiiitė (arbk tėvas)“,
Jin aj atšaka: J a u ne grjnšiu, brolelej, jau manu varduželiį bažnfčko apsakytas“ (*). A rba brčlej saka: „ S u g rįž k i, seselė, rutc'lu sėti,— vajn lk ą p in ti“. Anil jiems atšak a „Palikau matiiz'f-sėjėj&zę, jauniausią sese'lę-pinėjiizę“ (**). Arbii atšaka:
„Ni aš p a ti ne grfnšiu, ni v ajn lk ą grąnžfnsiu; aš prilygau
bernelį, aukse'lu kalėjSlį, a ju se'ną tėvelį, cidabru liėjikelį,
a ju 6e'ną močiiitę, ugne'lė6 kurėjė'lę (***). Tajpojaū rejk žin6ti, jog ne vieno d ajn6 žodis „bernelis“ ž^nklin ta-p at, ka
„pats“, oi „mergelė“ — ka „pati“(f). D ėlt6 ta j ir apsiėjlm aj berne'lu su merge'le ne-be-retaj atsitin k a tokie', kokie šęndiė'n
nerpajtrastl yra. Visi šiokį? paprččej ir apsiėjlm aj paėjn iš
gilčs sendvės musu bočių ir t ik tij dajnose uz'silajkė ik i m<i6u gadynėj.

Ne įtlk a tajpojaū nè-kunèms skajtÿtojam s Velûnïskiu
dajnū suminkštinimą žymelė 1 (i be šlake'la). Bet statyti savybalsį .(vocalem) i už suminkštinimą žymelę, pagkl Le'nku
papratim ą, suvisù ne ėjna liėtūviškame liézùvyje. Kajp-gi
ne-môkantiéjiè liétùviska liêzùvia istàrs z'ôdzius: priaugti, priéjti, priê'sti, pasiélgti, prasiâusti (prasiâudz’iu). apslauviu, pri
siartin ti, p risiârti, prisiakëti, prasiortfti, pasiūgėti, pasiobaliïti; praslsiaučiu, apslsiaučm? V ïsuse šiifse zôdziüse ršštžęnklis i išta rtin a s y ra . išė'mus tik praslsiauciu ir apsisiâuiiu.
P rijim ant savybalsį i uz‘ sum inkštinim ą žymelę, ne-liètùvis ir
ne-mėkansis lietuviška Iiėžūvia ne z'inôs,kuriamè zôdyje(àtvejy)
rejk ištkrti raštžęnklį i (priaugti, pasielgti), o kuriamė — ne
(prasisiaučiu, apslsiauciu). Rašant-gi ¡patingu žęnklu sumink
štinimą s^mbalsia (i be šlake'la), kiėkviė'nas môkansis ir ne-môkansis lietuviška

T untt dab&r pasikalbėti apie' rašim ą V elJnlškiu dajnfi.
R asa man, kad skajtytojej dajnū ne mčgsta raštžęnklejs c ir
š; dėlto kad „ir be ju “, saka, „raštas ja u pasiM ušęs ir šarpėtfitas dsans“
Ražtžęnklej č ir š ja u šen*5) rašomi yra m6ksle Iiėzilvju(lingv'/stikoje) ir liėtiiviškiSse žodžiuse, kur anie' kajp6 p rasti riš tzęnklej daug tejkdsni yra, ne kajp Le'nku k ejm arlnej cz, sz, arbk Vokečiū tfcį> ( = cz), {d) (= sz ), arbk kun. K az. J iu n ia t3,
( = cz,— ra n k ra šty ). Sudėtinėj r iš tz ę n k k j c z (c + z), s z (s + z),
[ ( ^ ( i + 3),
( = t + s + c->-h) ir tš (t + š) ir d ėlt6 ja u yra
ne-tlkę, kad, be jė k ia r^ jk a la užimdami daug viė'tos kny
goje, padidina k iš tą drūka.

liėžiįvia ajškej iš-sy'kia matys, kad i (su

šlakelu) yra savybalsis (vocalis) ir ištkrtinas, o 1 (be šlakelu)—
sum inkštinim ą žymelė ir n’ištėrtina yra.
Ą nt klausim a,

kodė’l-gi šaknyse žodžiu ir ketvirtamė

Ijfnky įvardžiu (j į n , jęn, kurjtn, kuręn, š įn ,šę n ) prié nosiniu
S. ?. ?. i> H pridedu d a r s^mbalsį n, arbà m (m prieš b,
p, m) atsakysiu zôdz'ejs mana brčla nab. kun. A ntin ą, kursàj sakydava, kad „prisikiaūsus kâlb aj tikrųjų Velūnlškiu
Lietuviu tu, kuriu kalba te b-ė'r dar ne-pagadïnta par svétimas kalbas, ajškej girdė'si sakant į nosį tajp, jog ne tik gir
disi gaudim ą į nėšį, bet ir s^mbalsj n, arbà m.“ Dėltč taj
šaknysė žodžiu Velūnlškiu dajnū visur rašoma- yra nosinėj
s^ngarsej ąn, ąm, ęn, ęn, įn, ųn. Ne-visl vienok Velunlškej
Liètùvej tajp dldej Išmuša par n6sį. Aš pats girdėjau sdkant ž^nsis ir žąsis.
Saka, kad rejk rašyti ai, ei,

(*) Vejzdčk vesélijos 23 d ijn ą .

(**) Ves. 88 dâjna,

(***)» 824 dâjna. (f) 1008 ir 1009 dâjnos.
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ui, o ne aj,

taj ėsą dvlbalsej. Galim sau vadinti
15

ej, uj, kad

aj, ej, uj ir dvlbalsejs,

bet ne gâlim ne pasergėti, jog gyv<5jan5ioie kalbû mûsu Liétùviu
s^ngarsej aj, ej, uj (dâjktaj, véjkej, tûjna.j) ne tu r tos notûros, ka Vokeèrû kalbojè ai, ei (waise, weicli, mein), kur
ir pirmàsis gyvulis a, e, ir ąntrksis i vtėnfikej tv irti, vjénô-

tyti, ku r t>4mbalsis I ištartinas yra kiėtaj, o kur m jnkštij (gulū, guli), piltu, pūlli, gal, tol, dėl, vėl;— ¿em. gal, dėl, vėl).
Jagii norėtumėm apsėjti pu vidnu raštžęnklu 1, ta j rejkStu
statyti fum jnkštinim a žęnklą (i) te, kur sąmb. 1 ištariam a
yra m inkštoj (liffsas liautis, guliti, gali, toli, dėli, vėli).

kej pratinstam i ÿra. Liėtūviški aj, ej, uj (zôdziuse âjâkus,
vàjkas, éjti, pé.jkti, tûjnas, kûjnas) tu r tôkj p at ištirim ą,
kôkj rûsiskame liėžūvyje afi, efl, yfl OiaflTe, Jielhe, yflTii), o
lenkiškame aj, ej, uj (stajnia, lejce, ujmujcie), kur pirmas
gÿvfilis (a, e u) visadés ÿra pratçnstinas. ¿emâjciu kalbô
rjntràsis gyvulis fj) ta.jp dldelej apsllpa, jog suvisù n’istàriamas ÿra (dâkta, vakâ, véke = Liètùvru dâjktaj, vajkâj,
véjkej). Žinoma, jagù ištirsi aj, ej pagàl Vokečiū ištkrimą
(k»jp ai, ei žčdžiūse waise, rnich, mein), taj réjktu ir rąžyti
ai, ei. Bet tiilajk , tajp ra šan t ir Ištariant, iškrėjpsim ištkrimą
gyvôjaniios kalbos mûsu Lietim u. Rašant-gi aj, ej (ajškej,

šti sius savÿbalsius (e, ę) ipatlngajs rėštz'ęnblejs. Aš ražaū
sius raštžęnklus p ar e, ç, pasūkant briėžėlj vidurÿ balsSs
la u ž tin i j j viršų. Aug. Slėjkeras (Sclileicher) sava grammâtikoje atskÿi e s^mmišius e, ę nū e, ę, s tatan t iš apaciôs riš tžęnklu ę, p šlake'lj. ŽemijČej Išta r t^mmišias e, ę kajp e, ę
(dėlna, lėjdžia, nėša, svėčias ir svėts, žentas, bernėlis, mergélè. gerésnis, gyvénti).
Velunlškiu dijnose uzlajkÿVas ÿra kiétàsis s^mbalsis 1
déltô, kad mûsu skâjtantiéjiè Liėtūvej ir Zemijèej Ipripritç
ÿra prié šio raitžęn k la, ir néltô dar, k«d fi-sÿkia gall ma
ie

/9 1 -9 /

Liėžūvyje mûsu Liètùviu glrdžiam i ÿra savÿbalsej s|m mišej e, ę kajp šaknysė žodžiu (de'lna = drâlna. leidžia = lai
džia nrfša = niaša svečias = sviačias, žentas = ž e n ta s , tajp ir
grammatiškose pàbajgose (bernelis = beim âlls, merge'lė = mergiilė, geresnis = geriėasnis, gyventi =»gyvianti,kuręn = kurięąn).
R išan t gyvôjanSio k alb6 mûsu Lietuviu, tariù, réjktu išrėjk-

6 i OS

grėjtaj), rašom, kajp ištin a m a ÿra.

Lotlniškas raštžęnkhs v vartojam as yra dajnose viė'to
nfi Le'nku a r nu Vokečiū pabargflta kejm arlm a w d ė lt6,
kad taj (v) y ra prastas, nutikęs ir didžiausiaj dalėj skajtanciu musu žmoniti žinom as žęuklas.
Viė'nas gers žmčgus, prigim tas Liėtūvis, k liu sia m inęs:
kajp-gi dabar rejk liėtiiviškaj rašyti, kad viens šejp, o kits
te.jp riš a , ir raša ne-sovisū tejp, kajp mes šnekam’ A tsakaū
jam, kad hėtūviškas liėžūvis gyv6ja dar ir ne-m aži giminČ
Liėtiiviu ir Žemajčiu liėtūviškaj d a r šne'ka ir vistas gyveni
mą siv a rū k a lu s atlieka prigimtoje s iv a kalb<5; taj-gi, sa
ka ii, rejk ir rašyti t 6je k a lb i, kurtfn kas išmoka nfi siv a
tėvti, gimines ir susėdu, ir rašyti ne iš k o p ia n t prigim t6s
kalbds s iv a šaliė's, žinom a, prisiklatisant tiems žmonlms, ku
nti yra čysta .liėtiiviška kalba, taj yra, ne-sugadinta par
svėtimą kalbą, a r b i par M6gą ištarim ą žodžiu. Yičnu Ž6džiu s ik an t: kiekvienas Liėtiivis ir Žemajtis te riš a tejp, kajp
kur gyv6jajičioje kalbo sakoma yra. Dėlt6 ne rejk nauju r iš tžęnklu; bus g a n i ir tu, kurie' dė'vimi ja u yra. Btitu tik g ra 
žūs dajktas, kad Liėtūvej ir Žemajf.ej vartotu viėnčkius ra štžęnklus siv a rišim e ir s&va ištyrinė'jimdse lietuviška liėžiivi3.
T a rian t žodį apie aukšte'snį pakėlimą baisa ž6dyje, arbži akcėntą (smagbm.-j), rijk tu t ir ti, kad pažęnkllnim as su
ilgii a r b i trųm pb žęnkldkilu to sįn g arsia (syllabos), ąnt kunCf pfiita pakėlim as baisa, dldelej yra svarūs ištyrinčjimfise
liėtūviška liėžūvia ir dldelej pašelpia sk ijtim ą liėtūvižka rašta; bet tikt&j rėjktu varto ti tčkius žęnklakilas, kūne būt
¿jškej suprąntam i ne tik vieniems mokslingiems tyrėjam s liė2. L ie tu v išk o s d a in o s, II

Jurbarko r. savivaldybės
vieėoeioebMiotekoe

VdiBonotflliala«

tbviikos

k atb 6s ,

bet ir

visiSms

skajtytojam s

Iiėt&viška

riS ta.

B ijg ian t spžudinti ¿en 4ntriDP knygą liėtiivišku dajnti, tu n ii išrčjkšti, kad spaudlnim as šia dajnd niekados ne
ėjtu tajp včjkąj ir ta jp d ijle j, jagū man tamfe dalyke ne pa
l i p t u raokslingidusias propėsorius K azim au sU n iv ersitėta p6nas J 6nas Boduėnas de Kurtenfc (Baudouin de Coartenay).
Ne be k lap atu išsistorčjęs, kad dalrfjstu spdudinti liėtiivižkas d&jnas spaustūvojc K azaniaus U niversitėta, pčnas J 6nas
Boduėnas de K urtenė, kada tik bbva Kaz4muje spindinant
d&jnas, visad6s parvejzė'dava drauge su manimi k6zn ą la k 
štą k o rrek ttiro s, ir k6znam e atsitikusiam e m6ksiu daly*
ke su didziiusia malone ir tik ru atsidavim u man davinedava siv a rčdą ir m čkslu pašalpą. Uz vis taj turiii 6e sau
uz* didžiausią ir mejlausią pavluastj nū visčs širdies iš tirti
pčnuj J 6nuj Boduėnuj de Kurtenė ¿ 6dj sava padėkav6nės.

6 Blrz'ia 1881 m.
Kazžniuje.

J. J.

DAINOS

TR EČIA LAJDA.
(Tolesnė ėjla).
4G *.
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V

N ū Salkuviėnės.
1.

Tėveli manu,
Senasis manu,
Sėk ma gelsvūs linužSlus
žalė p a t v iėškelim u.

2.

Line'lus roviau,
R ankas mazg6ja u ,

6

.

Mergytė manu,

Jąu n ėji manu,
Te palajkyk žirgužė'Iį,
O aš plaūksiu iiėdūziu.
7.

Ne ėjsiu arty n ,
A rtyn pas tavę,
K&lba mūdu žmonužė'lėj

N uskąndinaū ziėdužo'lj,
Rąnke'lu z'ironilžį.

Daug ne viėrnajs žodūz'ejs.

Balkuvienė
1. Tėveli mano,
Senasis mano,
Sėk man gelsvus linužėlius
Šalia pat vieškelužio.

6. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Te, palaikyk žirgužėlį,
O aš plauksiu žiedužio.

2. Linelius roviau,
Rankas m azgojau,—
Nuskandinau žiedužėlį,
Rankelių žironužį.

7. — Neeisiu artyn,
Artyn pas tave, —
Kalba mudu žmonužėllai
D aug neviernais žodužiais.

3.

O ą n t a tj6ja
J a u n a s bernūzis
P a r šęn žalą ląnkužiflę
Ą n t jiid b ėn u žirgūžiu.

8.

M ergytė manu,
Jaunėji manu,
Ir aš patsdj kalbčjau,
Kad kitam pavydėjau.

3. O ant’ atjoja
Jaunas bernužis
Per šią žalią lankužėlę
Ant juodbėrio žirgužio.

8. — M ergyte mano,
Jaunoji mano,
Ir aš patsai kalbėjau,
Kad kitam pavydėjau.

4.

O d a ne prijčju
Ni p n ė šale'hės,
PradSju k lau sin ėti:
O ku verki, mergūzė?

9.

Mergytė m anu,
Ja u n 6ji m in u ,
Pasiūk ma marškinužė'lus
šejs žalėjsejs šilkūžejs.

4. O dar neprijojo
Nė prie šalelės,
Pradėjo klausinėti:
— O ko verki, merguže?

9. Mergyte mano,
Jaunoji mano.
Pasiūk man marškinužėlius
Šiais žaliaisiais šilkužiais.

5.

K a aš ne vėrksiu,
K a ne raudėsiu,
Nuskąndinai'i žiėduzė'lį,
Rąnke'lu žironūz'į.

10.

Siuvafi g eltėnajs,
Siuvau raudėnajs,
Siuvau žalėjs šilkuzė'lejs
Bernilžiaj marškinūžius.

5- — Ką aš neverksiu,
Ką neraudosiu, —
Nuskandinau žiedužėlį,
Rankelių žironužį.

10. Siuvau geltonais,
Siuvau raudonais,
Siuvau žaliais šilkužėliais
Bernužiui marškinužius.
2)

1.

4 0 » .
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Nfi Kasmliėnės.

Kasiulienė

5.

Mergiiz'ė m in u ,
Lelija manu,
Kū ėjdama sv y ra v&j?
Ku šokdama lįngaV&j?

2.

Aukštos kurkiižės,
Eajbas liėmenelis,
Taj ėjdam a svyravau,
Taj š6kdama lįngavati.

3.

4.

N i lietaus lyti,
N i šalnelės š a ln iti,
N i šalniiz‘ė8 š a ln iti.

I

6.

Močiiitė barė,
T aj graūdžej v e rk ia i,
Taj ra u d in i vejdūžej,
T aj rau d in i skrustiižej.

Merg&zė m žhn,
L e lija m inu,
rau d in i vejdūz'ej?
Kū rau d in i skruste'lej?

7.

Berniiži manu,
Dobil&j m in u ,
K alb a mtidu žmonūžej
Daug ne viėrnajs žodelejs.

Ar vėju pūsti?
Ar lietaus lyti?
A r šalnelės š a ln iti,

8.

Ar šalrih'žės š a ln iti?
9.

Ni veju pūsti,

V ėju pūčiama—
B alta, ra u d in a ;
Žmomū k alb am a—

*

M ergūžė manu,
L e lija manu,
F.jk ą n t aukštu kalniižiu,
K ur puc šiaflrus vėjelis.

<-•

Da raudonesnė.
Ne b iju ni kalbūžiu,
Žydžiu, kajp lelijėlė.

464.
Nu Senk&uskiėnės.
1.

2.

Tiifi močiiitė
t)u vyšnių sid u ;
O ne lėk, sakaliiži,
Ne bajdyk lak štin g alo s.

Taj p ji grąžoj giėdiju,
Močiūtę būdindama:
ds

K akštįngalužėlė,
G ra ž i paukštužėlė,
*2

Kelkis, močiiitė,
Kelkis, senoji,
Senėj gajde'lej giė'da,
šviesi aušrelė aūšta.

1. — Merguže mano,
Lelija mano,
Ko eidama svyravai, 1 g ^
Ko šokdama lingavai? J

5. — Nei vėjo pūsti,
Nei lietaus lyti,
Nei šalnelės šalnoti,
Nei šalnužės šalnoti.

2. — Aukštos kurkužės,
Laibas liemenėlis, —
Tai eidama svyravau,
Tai šokdama lingavau.

6. Močiutė barė.
Tai graudžiai verkiau, —
Tai raudoni veidužiai,
Tai raudoni skruostužiai.

3. — Merguže mano,
Lelija mano,
Ko raudoni veidužiai,
Ko raudoni skruosteliai?

7. Bernuži mano,
Dobilai mano,
Kalba mudu žmonužiai
D aug neviernais žodeliais

4. Ar
Ar
Ar
Ar

8. — Merguže mano,
Lelija mano,
Eik ant aukšto kalnužio,
Kur puč šiaurus vėjelis.

vėjo pusti,
lietaus lyti,
šalnelės šalnoti,
šalnužės šalnoti?

9. — Vėjo pučiama —
Balta, raudona,
Žmonių kalbama —
Dar raudonesnė.
Neboju nė kalbužių,
Žydžiu kaip lelijėlė.

464
Senkauskienė
I. Turi močiutė
Du vyšnių sodu.
O nelėk, sakaluži,
l
Nebaidyk lakštingalos. J "

2. Lakštingalužėlė,
Graži paukštužėlė,
Taip ji gražiai giedojo,
Močiutę budindama:

3. — Kelkis, močiute,
Kelkis, senoji,
Seniai gaideliai gieda,
Šviesi aušrelė aušta.
23

9. K alkis, sesiltė,
Kelkis, jaunoji,

4. Tiiri tėvelis
Du aukštu svirnu;

Senėj vėjelis pūčia
Nū rute'lu raselę.

O ne lėk, sakalilži,
Ne bajdyk lakštjlngalos.
5. Lakštįngalužė'lė,
G raži paukštužėlė,
Ta.jp ji gražėj giėdoju,

10. R ūta ne sk in ta,
V ajnlks ne pintas,
Ą n t galvelės ne dČtas,

Tėvelį būdindama:
6.

Lelijoms ne d a b in tas.
1 1 . Tiiri brolelis
Dvi žirg u st&jni;

K elkis, tėve'li,

Kelkis, senasis,
Senėj gajdelej gičda,

O ne lėk, sak alū ži,

šviSsi aušrelė aušta.

4. Turi tėvelis
Du aukštu svirnu.
O nelėk, sakaluži,
Nebaidyk lakštingalos.

9. — Kelkis, sesute,
Kelkis, jaunoji,
Seniai vėjelis pučia
Nuo rūtelių raselę.

5. Lakštingalužėlė,
Graži paukštužėlė,
Taip ji gražiai giedojo,
Tėvelį budindama:

10. Rūta neskinta,
Vainiks nepintas,
Ant galvelės nedėtas,
Lelijoms nedabintas.

6. — Kelkis, tėveli,
Kelkis, senasis,
Seniai gaideliai gieda,
Sviesi aušrelė aušta.

11. Turi brolelis
Dvi žirgų staini.
O nelėk, sakaluži,
Nebaidyk lakštingalos.

7. Turi sesutė
Du rūtų daržu.
O nelėk, sakalužėli,
Nebaidyk lakštingalėlės.

12. Lakštingalužėlė,
Graži paukštužėlė,
Taip ji gražiai giedojo.
Brolelį budindama:

8. Lakštingalužėlė,
Graži paukštužėlė,
Taip ji gražiai giedojo,
Sesutę budindama:

13. — Kelkis, broleli,
Kelkis, jaunasis,
Seniai žirgeliai žvengia
Šioj naujoje stainelėj, —

Ne bajdyk lakštingalos.
12 . i.akštįngaluze'lė,
G ra ž i paukštužėlė,

7. Tūri sesūtė
Du rūtų daržu;
O ne lėk, sakalužėli,

Tajp ji gražėj giėdčju,
Brolelį budindama:

Ne bajdyk lakštįngalėlės.

13; Kelkis, broleli,

8. L akštįngaluželė,

Kelkis, jaunasis,
Senėj žirgrflej žvangia

G raži paukštužSlė,
Tąjp ji gražėj giėdčju,

šio naujoje stajnelė.

Sesūtę budindama:
*

A

Ni po laū k ą vadžiėti,

14. Ni jiė pašerti,
Ni pagyrdyti,

Po b altu s dobilelus.

14. Nei jie pašerti,
Nei pagirdyti,
Nei po lauką vadžioti,
Po baltus dobilėlius.

4 6 » .
Nu Daškuviėnės.
1 . Sakė tilvę, mergužėlė,
V ajntką prage rus,
Auksu žiedelį
1
Lustūžy paršėkus. J

2. Ne klausyki, bernužČIi,
Veje'lu pūčiamu
Ir susedČlu
šune'lu lojančiu.
24

465
Dapkuvienė
1. — Sakė tave, mergužėle,
Vainiką pragėrus,
Aukso žiedelį
1
Liustužy paršokus. J

2. — Neklausyki, bernužėli,
Vėjelių pučiamų
Ir susiedėlių
Sūnelių lojančių.
25

4. Ž a li rū ta , z'alk rū ta,
D ar te-be-žalffja,

3. Te-bėr m in u vajnikėlis
D aržė ą n t rute'lu,
•

1.

Mknu mergelė
D ar l|n k sm aj dajnilija.

Auksu žiedelis
Ą n t b a itu rąnkėlu.

466.

466

NCf Tamožajtės.

Tamošaitė

K ajp až buvafi mkžas,
. M iz'as, ne-dldelis,
EopSėly gulėdamas,
J
ds
Miegu ne m iėgėjau.

2

.

6. P a r girėlę jėjau ,
Girelė skąmbėju,
Visū raidžiu rask k ritu
Ą n t manu zirge'lu.
7 . Ą n t la ū k u išjėjau,
Saulelė tekSju,
Visli me'džiu rask džiūvu
N u manu zirge'lu.

K ajp pasiūgėjau,
Vkjkščioti p rad ėjau ,
A š nuvėjali į stajne'lę
Žirge'Iu žiūrėti.

3.

4. Žalia rūta, žalia rūta
D ar tebežaliuoja,
M ano mergelė
D ar linksmai dainuoja!

3. Tebėr mano vainikėlis
Darže ant rūtelių.
Aukso žiedelis
Ant baltų rankelių.

8. P n ė v a rtų prijojau,

Tėtūži manu,
Senasaj m anu,
K atr^ n difsi m a žirgelį
P as mergelę jo ti?

} varte'lus Šoviau;
K ad ne žirgas, kad ne balnas,
T aj būčiau praptflęs.

4.

9. Išėjna mergelė,
Sunkti m in u ,
B altk lelijėlė,
D idis artojėli,
Mknę ja u n ą dabčdama,
Širmas z'lrgas, tymas b aln as
Ž irg ą prijlm dam a.
Pas mergelę jo ti.

5.

10 . Žirgelis stajne'lė,
P a r lan k elį jėjau ,
Balnelis pakajuj,
Vėjelis širvėnu,
Mknę jkuną bernuzėljf
Kajp užmyniau akm enėlį,
Aukotajam svirnely.
Ugne'lė ziravu.
♦

11. Mknę išlėjsdama,
V ariiis atk eld am a,

Skūrdžej vėrkia mergužėlė,
Mknę "gajlė'dama.

1. Kai aš buvau mažas,
M ažas, nedidelis,
Lopšely gulėdamas, 1
Miego nemiegojau. J

6. Per girelę jojau,
Girelė skambėjo,
Visų medžių rasa krito
Ant mano žirgelio.

^

2. Kai pasiūgėjau,
Vaikščioti pradėjau,
Aš nuėjau į stainelę
Žirgelių žiūrėti.

7. Ant lauko išjojau,
Saulelė tekėjo,
Visų medžių rasa džiūvo
Nuo mano žirgelio.

3. — Tėtuši mano,
Senasai mano,
Katrą duosi man žirgelį
Pas mergelę joti?

8. Prie vartų prijojau,
Į vartelius šoviau;
Kad ne žirgas, kad ne balnas.
Tai būčiau prapuolęs.

4. — Sūnyti mano,
Didis artojėli,
Širmas žirgas, tymas balnas
Pas mergelę joti.

9. Išeina
Balta
M ane
Žirgą

mergelė,
lelijėlė,
jauną dabodama,
priimdama.

10. Žirgelis stainelėj,
Balnelis pakajuj,
M ane jauną bernužėlį
Aukštajam svirnely.

5. Per laukelį jojau,
Vėjelis širveno,
Kai užmyniau akmenėlį,
Ugnelė žėravo.

11. M ane išleisdama,
V artus atkeldama,
Skurdžiai verkia mergužėlė.
M ane gailėdama.
27

12 . Cit, ne verk, m ergelė,
B alta lelijelė,
Aš tau diisiu du šimte'lu
Ą n t viėnu prausim u.

13.

K ad ir dffsi šim tą,
K ad ir dfisi ^ n trą ,
Bet ne busiu tókia b a lti,
K ajp pas motynelę.

13. — Kad ir duosi šimtą,
Kad ir duosi antrą.
Bet nebūsiu tokia balta,
Kaip pas motinėlę!

12. — Cit, neverk, mergele,
Balta lelijėle,
Aš tau duosiu du šimteliu
Ant vieno prausimo.

4G7.

467

N ú Lidejkiėnės.

Lideikienė
L

Šęn nakte'lę p a r nakte'lę,
Ok, šęn nakte'lę
P a r n aktelę, p a r naktelę

2.

3.

7. Stóvi zalá Iiėpytėlė,
O k, stóvi z’alá
Liėpytė'lė, Iiėpytė'Iė.

Aš miėge'Iu ne miegojau,
Ok, aš miėgelu
Ne miegojau, ne miėgčjau.

8. Tos liepelės viršūnėlė,
O k, tos liepelės
V iršūnėlė, viršūnėlė

M a parlipu kelonėlė,

9. Tūpi rájm a gegutč'Iė,

Ok, ma parfipu
Kelonėlė, kelonė'Iė,
4. Si tąmsiėji naktužė'!«,
Ok, ši tąm siėji
N aktužėlė, n ak tu žėlė
0.

Ir jddksis purvynėmis,
Ok, ir jfidasis
Purvynė'lis, purvynėlis.

(i.

Salė ke'Iu-viėškelėlu,
Ok, šalė ke'lu —
Viėškelė'lu, viėškelė'Iu

Ok, tūpi rájm a
G egutėlė, gegutėlė.

1. Šią naktelę per naktelę,
Ok, šią naktelę
Per naktelę, per naktelę

7. Stovi žalia liepytėlė,
Ok, stovi žalia
Liepytėlė, liepytėlė.

2. Aš miegelio nemiegojau,
Ok. ,aš miegelio
Nemiegojau, nemiegojau!

8. Tos liepelės viršūnėlėj,
Ok, tos liepelės
V iršūnėlėj, viršūnėlėj

3. Man parūpo kelionėlė,
Ok, man parūpo
Kelionėlė, kelionėlė,

9. Tupi raima gegutėlė,
Ok, tupi raima
Gegutėlė, gegutėlė.

10 . Tu, gegutė, tu, rajm óji,
Ok, tu, gegūtė,
Tu, rajm ó ji, tu, rajm óji,

4. š i tamsioji naktužėlė,
Ok. ši tamsioji
Naktužėlė, naktužėlė

10. Tu gegute, tu raimoji,
Ok, tu gegute,
Tu raimoji, tu raimoji,

1 1 . Paródyk ma viėškeiūžį,
Ok, paródyk ma
V ieškelužį, viėškeiūžį

5. Ir juodasis purvynėlis,
Ok. ir juodasis
Purvynėlis, purvynėlis!

11. Parodyk man vieškelužį,
Ok, parodyk man
Vieškelužį, vieškelužį

6. Salia kelio vieškelėlio,
Ok, šalia kelio
Vieškelėlio, vieškelėlio

12 . Į m argąjį dvaružėlį,
Ok. į m argąjį
Dvaružėlį, dvaružėlį

V
12.

{ m a rg ą jį d v aru žėlį,
Ok, j m árgqji
D varužėlį, d varužėlį,

13. P as jiu n ą ję m ergužėlę,
Ok, pas ja u n ą ję
M ergužėlę, m ergužėlę.
28

13. Pas jaunąją mergužėlę,
Ok, pas jaunąją
Mergužėlę, mergužėlę!
29
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46*.
Nu B akšijtiėnės.
1.

Stov staklelės
N auj6 saklyčio,
Plonos .irobe'lės

3.
ds

A ukštam svirnely,
Rūpi manu širdelėj.
2-

5

Apžėls staklelės
V ortįnklėlejs,
Pelčs drobelės
A ukštam svirnely,
Uj, Diėvulė'lau manu
K ajp aš palaušiu

4.

*

*

Karėemū gerus.

Bakšaitienė

K elk, mergytė,
Ne gulė'ki,
Ir atsik ėlu s
Ne stovėlii,
K alb ą n t miima žmonelėj.
0 tegū k ilb a .
Tegū vajnoja,
Ir mūdu jiiunu
Žodžejs kilnoja,
Aš tu nieku ne boju.
*
K arčėm 6 gSrus,
Lustelį kė'lus,,
Aš išausiu drobeles.

1. Stov staklelės
Naujoj seklyčioj,
Plonos drobelės
Aukštam svirnely, —
Rūpi mano širdelei.

— Kelk, mergyte,
Negulėki, Ir atsikėlus
Nestovėki, —
Kalb ant muma žmoneliai.

2 k.

— O tegu kalba,
Tegu vainoja
Ir mudu jaunu
žodžiais kilnoja, —
Aš to nieko neboju.

2. Apžels staklelės
Vortinklėliais,
Pelės drobelės
Aukštam svirnely.
Ui dievulėliau mano!

5. Kai aš paliausiu
Karčiamoj gerus,
Karčiamoj gerus,
Liustelį kėlus,
Aš išausiu drobeles.

469

469.

Bakšaitienė

N u Bakšajtiėnės.
1 . Stūzvk, mergelė,
Porą metelu,
Daugiau ne būsi ^ ^
Siuzaunjnkelė. |

2 . O kad ir būsiu
Služaunfnkėlė,
Alė tik n’ ėjstu
Už girtuklė'lu.
Pragė'rej žirgą,
N ū žirg u balną.

3. Gerej dienelę
O ir nakte'lę,

2.
1. — Slūžyk, mergele,
Porą metelių,
Daugiau nebūsi
Slūžauninkėlė.
I 2 k'
3. Gėrei dienelę,
O ir naktelę,
Pragėrei žirgą,
Nuo žirgo balną!

— O kad ir būsiu
Slūžauninkėlė,
Ale tik neisiu
Už girtuoklėlio.

*470

470.

Teresienė

N ū Tėresiėnės.

1. Tamsužė temo,
Zirgužį šėriau
Grynuoju abrakėliu.

Tąmsiizė te'mu,
Zirgūžį šSriau
G rynųjų abrakčlu
30

ds

2 k.

* P rieš dainos num erj p ad ė ta žvaigždutė žym i, kad knygos priede duodam a šio te k s 

to melodija.
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0 ir pragydu
R ájbi gąjdužėlej,
M a be-še'rant
F.ė'rą žirgužėlį
G rynųjų abrakėlu.

5.

E j, brólej, brólej,
Mánu brolužėlej,
0 a r padė'sii,
M anu brolužėlej,
M a k clū žį keláuti?

0 ir pragydu
Ą n tri gąjdužėlej,
M a b e-b aln o jan t
Bė'r.i žirgužėlį,
Tymclu balnužė'lu.

6.

D a ne nujójau
Piisę k elužėlu,
Atsilüsávu
Auksu kilpužėles,
N ūputė kepurėlę.

0 ir pragydu
T re ti gąjdužėlej,
M a be-sagiójant
Auksu kilpužėles
Prič tymėlu balne'lu.

7.

E j, brólej, brólej,
M ánu brolužėlej,
J u s suvaržyki^
Auksu kilpužėles,
Padffkii kepurėlę.

2. O ir pragydo
Raibi gaidužėliai,
Man bešeriant
Bėrą žirgužėlį
Grynuoju abrakėliu.

5. Ei broliai, broliai,
Alano brolužėliai,
O ar padėsit,
A\ano brolužėliai,
A\an kelužį keliauti?

3. O ir pragydo
Antri gaidužėliai,
Man bebalnoįant
Bėrą žirgužėlį
Tymelio balnužėliu.

6. Dar nenujojau
Pusę kelužėlio,
Atsiliuosavo
Aukso kilpužėles,
Nupūtė kepurėlę.

4. O ir pragydo
Treti gaidužėliai,
Man besagiojant
Aukso kilpužėles
Prie tymelio balnelio.

7. Ei broliai, broliai,
A\ano brolužėliai,
Jūs suvaržykit
Aukso kilpužėles,
Paduokit kepurėlę!

471
Sopylė

431.
Nu Sopytės.
1 .T įin si naktelė be veju
S virnu dureles p rav ėrė.
2.

5. Taj ne tiSsa kalbi, dukrele,
T aj ne viSrni tavu žodelej.

ds

6. Su bernuzelu kalbejoj,
Su savu m ičlu dum 6jej.

Ė jna močiiitė vakar.-},
R įn d a dureles praviras.

3. Su kum, dukrelė, kalbejej?
Su kfim, ja u » 6ji, dumojej?

7. Taj tiė'sa kalbi, močiutė,
Taj tavu viė'rni žodelej.

4. Su pnėgalvėlejs k alb ėjau ,
Su perynžlejs dum 6jau.

8 . Su bernužė'lu kalbėjau,
Su «avu m ietu dumojau.

1. Tamsi naktelė be vėjo \ 9 ^
Svirno dureles pravėrė, j

5. — Tai netiesą kalbi, dukrele,
Tai nevierni tavo žodeliai:

2. Eina močiutė vakarę.
Randa dureles praviras.

6. Su bernužėliu kalbėjai,
Su savo mielu dūmojai!

3. — Su kuo. dukrele, kalbėjai,
Su kuo, jaunoji, dūmojai?

7. — Tai tiesą kalbi, močiute.
Tai tavo vierni žodeliai:

4. — Su priegalvėliais kalbėjau,
Su perynėliais dūmojau.

8. Su bernužėliu kalbėjau,
Su savo mielu dūmojau.

472
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472. N u Dabkuvičnės.
1 . Prijoju dvaras svetelu, | ,
2. N orėjų m in ę prigauti,
J ds •
Ne pažjnstam u žmonelu.
Iš tu kiėmelu išg au ti.

Dabkuvienė
l. Prijojo dvaras svetelių. | ^ ^
Nepažįstamų žmonelių, j ~ '
3. L ie tu v išk o s d a in o s. II

32

2. Norėjo mane prigauti,
Iš to kiemelio išgauti,
oo

3. Alė aš pirmk p rig av ai,
J ū kepurei? nutraukiau.

6. Palenkčiau trakė berže'lį,

4. Mfcsčiau kepiirę į purvą,
šėlmį bernelį į tfirmą.
5. Tr&ukčiau kepiirę iš purvu,

3. Ale aš pirma prigavau,
Jo kepurėlę nutraukiau.

6. Palenkčiau trake berželį,
Pakarčiau šelmį bernelįl

7 . Kybok, bernyti, kyboki,
Ne manę jau n ą viloki.

4. Mesčiau kepurę į purvą,
Šelmį bernelį į turmą!

8. NorSjej manę prigauti,
Iš tu kiėmelu išgauti.

7. Kybok, bernyti, kyboki,
Ne mane jauną vilioki!

5. Traukčiau kepurę iš purvo,
Šelmį bernelį iš turmo.

8. Norėjai mane prigauti,
Iš to kiemelio išgauti!

Pakarčiau šėlinį bernelį.

šilraį bernelį iš tūrmu.

4t8.
'4 7 3

Nfi Bakš&jtiėnės.

2.

Tėvyti m anu,
Senksis m in u ,
P aju n k u mergytė
J žirg u stajnytę,
K ąn darysiu?
K ajp išvarysiu?

Sūnyti manu,
Jaunasis manu,
Įk ajtin k yltitę,
Ide'gink rąnkiitę,
T ajp darysi,
Tajp išvarysi.

ds

Bakšaitienė
1. — Tėvyti mano,
Senasis mano,
Pajunko mergytė
I žirgų stainytę, —
Ką darysiu,
2 k.
Kaip išvarysiu?

2. — Sūnyti mano,
Jaunasis mano,
¡kaitink ylutę,
įdegink rankutę,
Taip darysi.
Taip išvarysi!

494.
N u G otautiėnės.
4.

Tu, giriižė,

ds
Tu, žalėji m in u , 1
Te vajkščiojau, \
Paklydusi buvau.
2.

3,

I

N i balselis toli

Gotautienė

k ajp viršiau, 1-ą p6smą“).
ds

O aš šaukiau
Savu tėvuželį,
O aš šaukiaū,
N e prišaukiau aš jįn .
Taj ma r 6dės
I r mede'lėj didi,
Ne nuėjna

474

Tu, giriižė,... („posmiik,

5.

O aš šaukiau
Savu motynė'lę,
O aš šaukiafi,
Ne prišaukiau aš jęn.

6. T aj ma rėdės,... („3 p.“)
7. Tu, giriižė,... („1 p.“).
8.
O aš šaukiau
Savu brolužėlį,
O aš šaukiau,
N e p rišau k iau aš jįn.

1. Tu giruže,
Tu žalioji mano!
Ten vaikščiojau,
Paklydusi buvau.

1
|
1
J

4. Tu g iru ž e ...
(posmuok 1-ąjį posmą)
5. O aš šaukiau
Savo motinėlę,
O aš šaukiau —
Neprišaukiau aš ją.

2. O aš šaukiau
Savo tėvužėlį,
O aš šaukiau —
Neprišaukiau aš jį.

6. Tai man rodės.. . (3 p.)
7. Tu g iru ž e ... (1 p.)

3. Tai man rodės
Ir medeliai didi,
Nenueina
Nė balselis toli.

8. O aš šaukiau
Savo brolužėlį,
O aš šaukiau —
Neprišaukiau aš jį.
35

9. T aj ma rodės... („3 p.“).

12. T aj ma rodės... („3 p.#),
9. Tai man ro d ės.. . (3 p.)
13. Tu giriižė,... („1 p.“).

10. Tu, giriizė,... („1 p.“).
11.

O aš šaukiau
Savu seserė'Ię,
O aš šau k tai,

14.

No prišaukiau aš ję n .

Prisišau k iau a š jįn .
*

15.

O aš šaukiad
Savu bernužėlį,
O aš šaukiaū,

*

*

Taj ma rėdės
I r medėlej m azl,

T a j nuėju
I r balselis tėli.

12. Tai man rodės.. . (3 p.)

10. Tu g iru ž e .. . (1 p.)

13. Tu g iru ž e ... (1 p.)

1 1 . O aš šaukiau
Savo seserėlę,
O aš šaukiau —
Neprišaukiau aš ją.

14. O aš šaukiau
Savo bernužėlį,
O aš šaukiau —
Prisišaukiau aš jį.

15. Tai man rodės
Ir medeliai maži,
Tai nuėjo
Ir balselis toli.

4 9 5 .
475. N u Viksvytės.
1.

Tu, sakalėli,
|
G ražūs paukšteli, 1 ds
Ne lėki p ar girelę.

7.

8.

0 ta lazdelė,
T a lęndrinėlė,
M okins darbėlu dirbti.

Kajp sykį šėviau,
3.
G iria skąmbė'ju,
Žemūzė sudrėbėju.

9.

E j, verkė, žlęmbe
J a u n a merge'lė

5.

Ej, dreba, dre1)a
B ėras žirgelis,
Po m anim stovė'damas.
Pasižiūrėki,

P n ė bernužiu šaMlėSi
10 .

Tajp tu drebėsi,
Manu merge'lė,
K ajp manu valo būsi.

N esirūpinki,
•Manu mergelė,
K«in a š ja u n a s kalbėjau.

11.

Manu merge'lė,
K ajp tas dre'ba žirgelis.
6.

Viksvytė

Ą n k stl ry telį prikels.

J

Turiii plįntėlę
2.
U žplįntavotą,
Sidabrūziu lodfitą.

4.

*4 7 5

T as kąnčiukė'lis,
šimtaviėlSlis,

Tas kąnčiukelis,
šimtaviėlclis,
Bė'ruj žirge'luj baūsti.

12 .

0 ta lazdelė,
T a lęndrinė'lė,
M a jau n am pasiręm ti.

1. Tu sakalėli,
Gražus paukšteli,
Nelėki per girelę.

2 k.

7. Tas kančiukėlis
Simtavielėlis
Anksti rytelį prikels,

2. Turiu plintelę
Užplintavotą,
Sidabružiu lioduotą.

8. 0 ta lazdelė.
Ta lendrinėlė,
Mokins darbelių dirbti.

3. Kai sykį šoviau —
Giria skambėjo,
Žemužė sudrebėjo.

9. Ei, verkė žlembė
Jauna mergelė
Prie bernužio šalelės.

4. Fi. dreba, dreba
Bėras žirgelis,
Po manim stovėdamas.

10. Nesirūpinki,
Mano mergele.
Ką aš jaunas kalbėjau:

5. Pasižiūrėki,
Mano mergele,
Kaip tas dreba žirgelis.

11. Tas kančiukėlis
Sim tavielėlis —
Bėram žirgeliui bausti.

6. Taip tu drebėsi,
Mano mergele.
Kai mano valioj būsi.

12. 0 ta lazdelė,
Ta lendrinėlė, —
Man jaunam pasiremti.

416.

476

N u Dubienės.
1 . Sokingju pana O na,
Ulav6ju musu pana
Po rū tų darželį, 1
Po levęndru s6dą. j

Duobienė

1 2 . Man arto ju s ne bernelis,
Aš artč ja u s ne mergelė;
Ą n k stl ry ta atsikėlus,
Rejks į d irv ą ėjti.

2 . Už ku tekši, pank Ona,}ds 13. Šokingju.., („1 p.“).
Benk už siuvejaus? } ds . . U ž ku tėksi, pank Ona,
Benė už karėjviu?
3. Man siuvėjus ne bernelis,
Aš siuvejaus no mergelė;
Ą n k stl ry tą atsikėlus,
Rejks siule'Ius verpti.

15. M an karėjvis ne bernelis,
Aš karėjviu ne mergelė;
Ą n k stl ry tą atsikėlus,
4.Sokinejn ..(„kajp v iršiju , 1 p.“).
Rejks šaudyklę švėjsti.
5. U ž ku tėksi, pank Ona,
Benė už kurpiaus?
6. Man kiirpius ne bernelis,
Aš kurpiaus ne mergelė;
Ą n k stl ry ta atsik ėlu s,
Rejks drot^lę vėrpti.
7. Šokinėju... („1 p .“).
8. Už kū tėksi, p a n i Ona,
Benė už cig6ną?
9. Man čigonas ne bernelis,
Aš čigoną ne mergelė;
Ą n k stl ry ta atsik ėlu s,
Rejks m akarą siikti.
10 . Šokinėju... („1 p.“).
U . U ž ku tėksi, pana Ona,
Benė už artojaus?

16. Šokingju... („ 1 p.*).
17. U ž kū tėksi, pank Ona,
Bene už žydriu?
18. M an žydelis ne bernelis,
Aš žydelu ne mergelė;
Ą n k stl ry ta atsik ėlu s,
B arak k ta d irb ti.
19. Šokinėju... („1 p .“).
20. U ž k ū tėksi, pana Čiia,
Benė už bajoru?
• i
2 1 . Ma baj6ra s yr bernelis,
Aš bajoruj ir mergelė;
Ą n k stl ry tą atsikėlus,
Sode vandravoti.

1. Šokinėjo pana Ona,
Uliavojo mūsų pana
Po rūtų darželį, . 1 2 k
Po levendrų sodą. J

12. — Man artojas ne bernelis.
Aš artojo ne mergelė:
Anksti rytą atsikėlus,
Reiks į dirvą eiti.

2. — Už ko tekši, pana Ona, (2 k.)
Bene už siuvėjo? (2 k.)

13. Šokinėjo... (1 p.)
14. •— Už ko tekši, pana Ona,
Bene už kareivio?

3 — .Man siuvėjas ne bernelis,
Aš siuvėjo ne mergelė:
Anksti rytą atsikėlus,
Reiks siūlelius verpti.

15. — Man kareivis ne bernelis.
Aš kareivio ne mergelė:
Anksti rytą atsikėlus,
Reiks šaudyklę šveisti.

4. šo k in ėjo ... (kaip 1 p.)
5. — Už ko tekši, pana Ona,
Bene už kurpiaus?

16. šo k in ė jo ... (1 p.)
17. — Už ko tekši, pana Ona,
Bene už žydelio?

6. — Man kurpius ne bernelis,
Aš kurpiaus ne mergelė:
Anksti rytą atsikėlus,
Reiks drotelę verpti.

18. — A1an žydelis ne bernelis.
Aš žydelio ne mergelė:
Anksti rytą atsikėlus, —
B arakatą dirbti.

7. Šokinėjo... (1 p.)
8. — Už ko tekši, pana Ona,
Bene už čigono?

19. šo k in ė jo ... (1 p.)

9. — Man čigonas ne bernelis,
Aš čigono ne mergelė:
Anksti rytą atsikėlus,
Reiks makarą sukti.

20. — Už ko tekši, pana Ona.
. Bene už bajoro?
21. — Man bajoras yr bernelis.
Aš bajorui ir mergelė:
Anksti rytą atsikėlus, —
Sode vandravoti.

10. šo k in ėjo ... (1 p.)
U. — Už ko tekši, pana Ona,
Bene už artojo?
39
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N u Viksvytės.

Viksvytė
ŠI ta j, pužynaj,
T rak aj, berz'ynąj,
Taj grazėj j 6j u \ ,
Brole'lu pūlkaj. J

8 . U žj6k, broleli,
Nors pas brolelį,
Nors pas Vrolelj
I žirg u stajnę.

TJžjčk, broleli,.
N ors pas tėveli,
N ors pas tėvelį
{ margą d v irą .

9. („dajnffk 3 p.“).
10.

11.

Ni
Ni
Ni
Ne

aš pats j 6siu,
pulką lejsiu,
žirgužšlu
m ustrav6siu.
12.

V

Sllaj,...(„dajnffk lp č sm ą “).

Š tta j...(„ l p.“).
U žj6k, broleli,
N ors pas sese'lę,
N ors pas seselę,
K u r ¿udžia d r6bes.

8. — Užjok, broleli,
Nors pas brolelį,
Nors pas brolelį
Į žirgų stainią.

1. Šilai, pušynai,
Trakai, beržynai, —
Tai gražiai jojo 1 2 k
Brolelių pulkai, j

9. (dainuok 3 p.)

2. — Užjok, broleli,
Nors pas tėvelį,
Nors pas tėvelį
Į margą dvarą.

10. š ila i... (1 p.)
11. — Užjok, broleli,
Nors pas seselę,
Nors pas seselę,
Kur audžia drobes.

3. — Nei aš pats josiu,
Nei pulką leisiu,
Nei žirgužėlio
Nemuštravosiu.

12. (dainuok 3 p.)

(„dajnffk 3 p.*).
V

4. š ila i.. . (dainuok 1 posmą)

U žj6k, broleli,
Nors pas močiiitę,
Nore pas močiutę
Į aukštą sv irn ą,

14.

Užjok, broleli,
Nors pas mergelę,
N ors pas mergelę,
Į rū tų daržą.

(„dajntfk 3 p.“).
15. Taj aš pats josiu,
Taj p u lk ą lejsiu,
Taj žirgužėlį

S t i a j ... („1 p.).

5. — Užjok, broleli,
Nors pas močiutę,
Nors pas močiutę
Į aukštą svirną.

7. š ila i... (1 p.)
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Kasiulienė

4 1 » .
N ū. Kasiuliė'nės.

J

15. — Tai aš pats josiu,
Tai pulką leisiu,
Tai žirgužėlį
Sumuštravosiu.

6. (dainuok 3 p.)

Sum ustrav6siu.

K O, tu, lišpa, j
Liepužėlė,
jiepuzeie,
i ^
GIra
raži
ž l tavu j
Viršūnėlė.
firšunėlė.

13. š i l a i .. . (1 p.)
14. — Užjok, broleli,
Nors pas mergelę,
Nors pas mergelę
į rūtų daržą.

13. S lia j ...(„1 p.“).

2. V iršūnėlė —
Auksu žiedelis,
Liėmenė'lis —
C idabrėlis.

1. O tu, liepa
Liepužėle,
Graži tavo
Viršūnėlė!

2 k.

2. Viršūnėlė —
Aukso žiedelis,
Liemenėlis —
Sidabrėlis!

9. Ne p n ė alaus,
Ne prié midaūs,
Tik pnė didės
šejmynėlės.

Po ta HSpa,
Po ta žalaja,
Te stovgju
N auja lovelė.
Prič tos lovos,
Prič tos naujosios,
To stoveju
M arga k raselė..

10. Aš tau pirksiu
M argą dvarą,
M ėrgą dvarą,
D idį palocSlį.

Tėję lovelė
Toje naujojo
Guli jaunas
Bernu z ei is.

ll.R e jk s tau rf tą
Ą n k stl kelti,
šejmynelę
Pribùdm ti.

T 6je kraselė,
Tėję margėje,
Te sėdSju
J&una merge'lė.

12. Sejmynė'lę
Pribùdinti,
Ir darbelį
Parėdyti.

Bėrnuželi,
Dobilėli,
K ur ta manę
Jau n ą paliksi?

13. Artojė'laus

Ar priė alafis,
A r priė midaū,
Ar priė didės
šejmynėlės?

14. Artojė'lus
Pamlgdinsiu,
štėnpjuvė'lus
Pribùdinsiu.

S u n k i žagrelė,
šiėnpjuvčlu
šviesus dalgelis.

4*».
Nu
Sėdžiu už stalu ,
Žiūriu pro lįu g ą ,
Taj girdžiu, tižia 1 ^
J(iręs- marelės.
J

9. — Ne prie alaus,
Ne prie midaus,
Tik prie didžios
Šeimynėlės.

3. Po ta liepa,
Po ta žaliąja, —
Ten stovėjo
Nauja lovelė.
4. Prie tos lovos,
Prie tos naujosios,
Ten stovėjo
M arga kraselė.

10. Aš tau pirksiu
M argą dvarą,
M argą dvarą,
Didį palocėlį.

5. Toje lovelėj,
Toje naujoje,
Guli jaunas
Bernužėlis.

11. Reiks tau rytą
Anksti kelti,
Šeimynėlę
Pribudinti;

6. Toje kraselėj,
Toje margoje, —
Ten sėdėjo
Jauna mergelė.

12. Šeimynėlę
Pribudinti
Ir darbelį
Parodyti.

7. — Bernužėli
Dobilėli,
Kur tu mane
Jauną paliksi?

13. — Artojėlio
Sunki žagrelė,
Sienpiūvėlio
Šviesus dalgelis.

8. Ar prie alaus.
Ar prie midaus,
Ar prie didžios
Šeimynėlės?

14. Artojėlius
Pamigdysiu,
Sienpiūvėlius
Pribudinsiu.
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Sutkajtiėnės.

42

2 . Jiirės-marc'lės,
G ilūs vąndenėlis,
0 te isdÿgu
Žals jovarė'lis.

I. Sėdžiu už stalo,
2 iūriu pro langą,
Tai girdžiu: ūžia 19 ^
Jūrės marelės.
J“

2. Jūrės marelės,
Gilus vandenėlis,
O ten išdygo
Žals jovarėlis.

Kum miidvi pratisiv
B altas burneles?
Kiim mūdvi šukffsiv
G eltas kase'les?

3. Po jovarė'lu,
Po šimtšakė'lu,
O tenaj ¿to ve j a
Dvi jauni šešėli.

M iritj putelėms
B urnelę praūsiv,
Jtiriu ašerčlu
G alvelę šukffsiv.

4. Jiedvi stovėdami,
Gratidžej verkdami,
Tarp siv ęs kalb eju ,
Dumūz'ę dumoju.

3. Po jovarėliu.
Po šimtšakėliu, —
O lenai stovėjo
Dvi jauni seseli.

5. — Kuo mudvi prausiv
Baltas burneles.
Kuo mudvi šukuosiv
Geltas kaseles?

4. Jiedvi stovėdami.
Graudžiai verkdami,
Tarp savęs kalbėjo,
Dūmužę dūmojo:

6. — Marių putelėms
Burnelę prausiv,
Jūrių ežerėliu
Galvelę šukuosivl

*4 8 0
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Blažienė

Nū BiažiSnės.

3.

4.

O aš paklausčiau
Savu mergužės:
Kas tavę užauginu5 1
ds
Išmanė'lu mokinu? J

6.

O a r ne ž in ij,
M inu berneli:
Diėvūlis užauginu,
Močiūtė išmokinu.

6.

O aš p ak liu sčiau

7.

ą n t jurilz'iu,
ą n t m arūžiu,
ą n t jffdu lajvūziu,
čystu vąndenė'lu.

O a r ta u g r a ž i
M in u berneli,
Ju d am itijve gulčti,
Ą n t čystu vąndenė'lu?

Savu bernūz'iu:
K af šen n ak tį nakvtisi,

Be p ataičių ,
Be priėgalvė'lu,
Be jaunosios mergelės,

N akvynūžę turSsi?

Be jos mejlū žodelu.
8.

Ar ą n t jurūz'm?
A r ą n t m arūziu?
A r ąn t jffdu lajviiz'iu,
Ą n t čystu vąndenė'lu?
•

9.

Ni
Ni
Tik
Ą nt

O aš p a k !6čisu
Savu bernūžiuj
M in k štąjį p atalėlį,
Puklniu priėgalvė'lu.

A aš prigulčiau

K ajp rū ta p n ė galvelės,

P n ė jd šalūz'ės,

P n ė geltonu kaselu.

1. O aš paklausčiau
Savo mergužės:
— Kas tave užaugino
Išmonėlio mokino?

2 k.

5. — Nei ant jūružių,
Nei ant maružių, —
Tik ant juodo laivužio,
Ant čysto vandenėlio.

2. — O ar nežinai,
Mano berneli:
Dievulis užaugino,
Močiutė išmokino.

6. — O ar tau gražu,
Mano berneli,
Juodam laive gulėti
Ant čysto vandenėlio —

3. O aš paklausčiau
Savo bernužio:
— Kur šią naktį nakvosi,
Nakvynužę turėsi?

7. Be
Be
Be
Be

4. Ar ant jūružių,
Ar ant maružių.
Ar ant juodo laivužio,
Ant čysto vandenėlio?

8. O aš pakločiau
Savo bernužiui
M inkštąjį patalėlį
Pūkinių priegalvėlių.

patalėlio.
priegalvėlių,
jaunosios mergelės,
jos meilių žodelių?

9. O aš prigulčiau
Prie jo šalužės
Kaip rūta prie galvelės,
Prie geltonų kaselių.
<5
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N u Gūtautiėnės.
1.

Rože'lė zydšju.
2.

3.

5.

0 kad aš būva A
Pas motynelę,
Ą nt manu vejde'Iu j
J

Ą nt manu vėjdu
R6žė žydė'ju,
Ą n t baltu rąnke'lu
Lelijos klėsteju.

6.

Ą nt b a itu r^nku

7.

Ge'lbėk, berneli,
Gelbėk, dtibilaj,

Kajp aš gelbė'siu
Tšivę, mergūžė?
Ne turiū iute'Iu,
Ni usiu irjjle'lu.

8.

0 kad aš čjati
Pas motynelę;
Manu motynelė

S lta puselė
Da ne nutašyta,
use'lu irkle'lis
Da ne padarytas.

Už vąndenčlu.
*
9.

0 kad aš ėjafi
P a r jūres-mares,
0 ir įpiliau
i vąndenė'lį.

Ge'lbėk mžinę jauną,
R ūtų vajnikčlį.

Lelijos klėstė,
Po manu kojelu
Paliėjūzis riė'tė.
4.

Gotautienė

*

*

Vėrksi, berne'Ii,
Vėrksi, dobilėli,

Vėrksi manęs jaunčs,
Rūtų vajnikė'lu.

1. O kad aš buvau
Pas motinėlę.
Ant mano veidelio
Roželė žydėjo.

5. O kad aš ėjau
Per jūres mares,
0 ir įpuoliau
1 vandenėlį.

2 k.

2. Ant mano veido
Rožė žydėjo,
Ant baltų rankelių
Lelijos klestėjo.

6. — Gelbėk, berneli,
Gelbėk, dobilai,
Gelbėk mane jauną,
Rūtų vainikėlį!

3. Ant baltų rankų
Lelijos klėstė,
Po mano kojelių
Paliejužis rietė.

7. — Kaip aš gelbėsiu
Tave, merguže?
Neturiu luotelio
Nei uosio irklelio!

4. O kad aš ėjau
Pas motinėlę, —
Mano motinėlė
Už vandenėlių.

8. š ita pušelė
Dar nenutašyta,
Uoselio irklelis
Dar nepadarytas.

9. — Verksi, berneli,
Verksi, dobilėli,
Verksi manęs jaunos,
Rūtų vainikėlio!

4 8 « .
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Nu Iiakšajtiėnes.

Bakšaitienė

1 . Kad aš jojau pas mergelę 3. 0 broleli, dobilėli,
K atram kelū jojej?
štura m intu kelėlu
V ienas ke'las ą n t upe'Iu,
I r paraečtau, p a s k u b in a u
Ą ntras pas mergelę.
Auksu padkavė'lę.
2. Ejk, seselė, lelijčlė,
Padkavos j teškėti;
Pajtėškok, padabok
Auksu padkavSlę.

Ejk, seselė, tum kele'lu,
K uris pas merge'lę;
Pajiėškosi, padabosi
Auksu padkavė'lės.

1. Kad aš jojau pas mergelę
šiuo mintu keleliu,
Ir pam ečiau,'paskambinau
Aukso padkavėlę.

3. — O broleli dobilėli,
Katruo keliu jojai?
Vienas kelias ant upelio,
A ntras pas mergelę.

2. — Pik, sesele lelijėle,
Padkavos ieškoti, —
Paieškok, padabok
Aukso padkavėlę.

4. — Eik, sesele, tuo keleliu,
Kuris pas mergelę, —
Paieškosi, padabosi
Aukso padkavėlės.
47
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Nū Staniulienės.
Kas 4 v į , kas živį,
O kas avinėlį:
O kas rožinę p;irėdys,
ds
Kad ne avinė'lis?

3.

Kas ¿4nsl> kas ¿<1nsl.
O kas ząnsm clį:
O kas mànç paguldys,
Knd >ne žąnsmė'lis?

4.

K as d tų , kas â lu ,
O kas midutelį:
0 kas manę pamylės,
Kajp ne midutė'lis?
Kas diedą, kas diė'dą,
O kas bernužėlį:
O kas m inę pamylus,
Kajp ne bernužėlis?

Staniulienė
1. Kas avį, kas avį,
O kas avinėlį:
O kas mane parėdys, 1
2 k.
Kad ne avinėlis?
j

3. Kas alų, kas alų,
O kas midutėlį:
O kas mane pamylės,
Kaip ne midutėlis?

2. Kas žąsį, kas žąsį,
O kas žąsinėlį:
O kas mane paguldys.
Kad ne žąsinėlis?

4. Kas diedą, kas diedą,
O kas bernužėlį:
O kas mane pamyluos,
Kaip ne bernužėlis?

484.

484

Nu Dieviė'nės.

Dievienė

3. Liepė manę bernužėlis
G erus ne d ajnuti;
Kfidė'I ne dajniisiu,
Kad visos dajnuja?

1 Liepė manę bernužėlis
J besėdą n ’ čjtr,
O kûdël aš ne ėjsiu,
ds
O kad visos ėjna?
Liepė mànç bernužėlis
Arelkos ne ge'rti;
Kūdč'l aš ne gersiu,
O kad visos gena?

4. Liepė m inę bernužėlis
P arėju s ne gulti;
Kūdėl aš ne gulsiu,
Kad galvelė skauda?

f). Liepė mànç bernužėlis
šejraynos ne bausti;

K ūdėl aš ne bausiu,
Kad manęs ne klausu.

1. Liepė mane bernužėlis
Į besiedą neiti, —
O kodėl aš neisiu, |
2 k.
O kad visos eina? J

3. Liepė mane bernužėlis
Gerus nedainuoti, —
Kodėl nedainuosiu,
Kad visos dainuoja?

2. Liepė mane bernužėlis
Arielkos negerti, —
Kodėl aš negersiu,
O kad visos geria?

4. Liepė mane bernužėlis
Parėjus negulti, —
Kodėl aš negulsiu,
Kad galvelė skauda?

5. Liepė mane bernužėlis
Šeimynos nebausti, —
Kodėl aš nebausiu,
Kad manęs neklauso?

48».
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N ū Jakajciùkês.

Jakaičiukė

I.S esiï pynė vajnikėlį,
Našlys jo ju vajnodamas: j ds

4 . bėgu ùpis vįngiiidanias,
N eš v ajn lk ą lįn^ūdamas.

1. Sesuo pynė vainikėlį,
Našlys jojo vainodamas: (2 k.)

4. Bėgo upė vingiuodama,
Neš vainiką linguodama.

2 . Ne pink, sesu, vajnikėlu.
D ar tu jiimi ne dėvėsi.

f). Ir nūnešė, nuljngâvu
P ūs brolėlu nauju variu.

2. — Nepink, sesuo, vainikėlio.
Dar tu juomi nedėvėsi!

5. Ir nunešė nulingavo
Pas brolelio naujus vartus.

3. Ne sėsk, našly, prié šalelės,
Aš ne dusiu b altės rankos.

fi. Išėjn brolis iš dvarėlu,
I’rip ažin u vajnikė'lį.

3. — Nesėsk, našly, prie šalelės,
Aš neduosiu baltos rankos!

6. Išein brolis iš dvarelio,
Pripažino vainikėlį:

4. L ietuviškos d a in o s, II

49

3. Šitkfi kuskė suvyniosiu,
M argó skrfnio pakavusiu.

7 . Taj seselės vajnikSíis',
K ur aš an^n pakavėsiu?
0. Dek u bróliij uz tąn mėjlę,

1.

Sákó žmomelej
Patajkunė'lė,

Kad prtjėm ej va.jn ¡kilį.

N ii Viksvftės.
5.
|

K ajp t.ąn nustosiu.

J dS

K itą nupinsiu,

2.

Ą nkstl rytelį
Ilúteles sėju,
Išaušus m ira vėju.

fi.

3.

Ej, ėjčiau, ėjfiau
J sveéiü šalį,
¿ieškočiau draugalė'lu.

7.

4.

E j, bent ne ėjki,
Manu dukrelė,

8.

8. Šilkų kuske suvyniosiu,
M argoj skrynioj pakavosiu.
9. — Dėkui broliui už tą meilę,
Kad priėmei vainikėlį!

*486

D aug yr zalá rutelu.

Ne močiūtės d u k re lė .)

7. — Tai seselės vainikėlis,
Kur aš aną pakavosiu?

Seáé.js žirgėlejs
R riküzy vėžė
M ánu zálas ru te e s.
O kur mes čjum,
K ur mes sustójum,
Ne ž els zalá žolelė.
Želki, žolelė,
Riėsk, dobilė'lej,
D aryk ma staunum elį.

Nustosi vaįnikelu.

Viksvytė
1. Sakė žmoneliai:
Pataikūnėlė,
Į 2 k.
Ne močiutės dukrelė. J

5. — Kai tą nustosiu,
Kitą nupinsiu, —
Daug yr žalių rūtelių.

2. Anksti rytelį
Rūteles sėjo,
Išaušus nuravėjo.

6. Šešiais žirgeliais
Brikužy vežė
Mano žalias rūteles.

3. — Ei, eičiau, eičiau
Į svečių šalį.
Ieškočiau draugalėlio.

7. O kur mes ėjom,
Kur mes sustojom,
Nežeis žalia žolelė.

4. — Ei, bent neeiki,
Mano dukrele.
Nustosi vainikėlio.

8. Zelki, žolele,
Riesk, dobilėliai,
Daryk man slaunumėlį!

487
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Dievienė

N ú Diėvienės.
1.

Dvi jauni seseli,
Pas sėnąję motynė'lę.
Pas sėnąję močiutę.
2.

O kad miidvi audėv
Ptonasias drobeles,
At)l miidvi sesuzČIi,
A b i miidvi seseli.

5.

B.

O kad miidvi auguv,

Ej, nesibodeki,
M anu raotjnelė,

ds

D ųnzga stakluzŽlės,
Sk įm b a gijuzė'lės;
D ajniikiva, sesužė'lė,
D ajnūkiva, seselė.
Ej, bodes, bodė's
Mánu motynŽIė
Mánu jaunėms diėnuz'ėlėmš,
M ánu jaunom s dienelėms.
*
.„
M ánu jaunėm s dienužėlėms,
Mánu jaunóm s diénéléms.

1. O kad mudvi augov,
Dvi jauni seseli.
Pas senąją motinėlę. 1 2 Į<
Pas senąją močiutę, J

3. Dunzga staklužėlės,
Skamba gijužėlės!
Dainuokiva, sesužėle,
Dainuokiva, sesele!

2. O kad mudvi audėv
Plonąsias drobeles,
Abi mudvi sesužėli
Abi mudvi seseli.

4. Ei, bodės, bodės
Mano motinėlė
M ano jaunom s dienužėlėms,
M ano jaunom s dienelėms.

5. Ei, nesibodeki,
Mano motinėle,
M ano jaunoms dienužėlėms,
Mano jaunom s dienelėms!
51

G âjla rutužė'lu,
G âjla vajnikė'lu,
G â jla jau n u dtėnužė'lu,
G â jla jaunû dtėnelu.

Aš bučiau išėjus
Ir šįn rudenclj,
G âjla trijų dajktužČlu,
G âjla trijų dajkte'lu:

6. Aš būčiau išėjus
Ir šį rudenėlį, —
Gaila trijų daiktužėlių,
Gaila trijų daiktelių:

7. Gaila
Gaila
Gaila
Gaila

rūtužėlių,
vainikėlio,
jaunų dienužėlių,
jaunų dienelių!

488

488.

Totilytė

N û Totilytės.
1. O mergytė, buk ak y ta.
3.
šįn rùdenj gausi vyrą;
Šimtą metu ne tu rė ja u , 1
Tokia jau n a ištekėjau. I S

V ak ar būvu linksma dio'na,
V ilks pagavu vyrą viė'ną;
Buk ta jp géras, vilkeli,
Pagauk k itą vyrelį.

2. Šokau dieną ir nakte'lę,
Ne prilygau prié berne'lu;
Kad Diėvs d û tu t 6kę dieną,
Kad prilÿgèiau norspriėviė'nu.

4. Ė jna se'nis ra u t ridiku,
R^nda b e -g ù lin t m užiką:
Kfl. m užikai, če guli?
A r tu viė'tos ne tu ri?

1. O mergyte, būk akyla,
Sį rudenį gausi vyrą!
šim tą metų neturėjau, 1 0 ^
Tokia jauna ištekėjau. Į

3. Vakar buvo linksma diena,
Vilks pagavo vyrą vieną!
Būk taip geras, vilkeli,
Pagauk kitą vyrelį!

2. šokau dieną ir naktelę,
Neprilygau prie bernelio, —
Kad dievs duotų tokią dieną,
Kad prilygčiau nors prie vieno!

4. Eina senis raut ridikų,
Randa begulint mužiką:
— Ko, mužikai, čia guli?
Ar tu vietos neturi?

48».
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N u B lažienės.

Blažienė

1.

Už jūnu-m are'lu,
Už vąndenužė'lu,
Aug žalas jovaružžlis,
Su d u m -trim s UėmenŽlejs.

4

O aš pažinau
Savu motynė'Ię
T arp šlin tu verpėjuželn,
Moėiūtę-verpėjė'lę.

1. Už jūrių marelių,
Už vandenužėlių,
Aug žalias jovaružėlis
Su dum trims liemenėliais.

4. O aš pažinau
Savo motinėlę
Tarp šimto verpėjužėlių,
Močiutę verpėjėlę.

2.

O, aš pažinau
Savu tėvužėlį
T arp šim tu gerėjužė'lu,
Tėvėlį-gerėjėlį.

5.

Jo s skajstus vejdelej,.
Jos balto s rąnkelės;
M očiiitė-verpėjuželė
Verpė pionaj drobe'les.

2. O aš pažinau
Savo tėvužėlį
Tarp šimto gėrėjužėlių,
Tėvelį gėrėjėlį.

5. Jos skaistūs veideliai,
Jos baltos rankelės, —
Močiutė verpėjužėlė
Verpė plonai drobeles.

3.

J ū skajstus vejdelej,
Ju b altos rąnkelės;
Tėve'lis-gerėjužė'lis
G ėrė rln ck ą vyndlį.

6.

O aš pažinau
Savu sesužė'lę
T arp šim tu audėjužolu,
Seselę-audėjė'lę.

3. Jo skaistūs veideliai,
Jo baltos rankelės, —
Tėvelis gėrėjužėlis
Gėrė rincką vynelį.

6. O aš pažinau
Savo sesužėlę
Tarp šimto audėjužėlių,
Seselę audėjėlę.
53

7.

Seselė-audėjuželė
Audė p lėnas drobeles.

Jos sk&jstus vejde'lej,
Jos b eito s rąnkelės;

490.
Nū

MasiuliSnės.

5. I r išt'jna mergelė
1 . Žirgužėli, tu, manu,
B a lti, kajp lelijėlė,
Judbėreli, tu , manu,
B a lti, kajp lelijėlė.
M ta j p g&rsej žvjngavaj?}ds
2. A r tū n<5ri avižii?
A r šifi z’alu štėne'lu?
A r čystūju vandeniu?

6. K lausinėju žirgelu:
Koks bernėlu budelis?

3. Ni aš n 6n u avižū,

7. Žirgužėlis atsakė,
Judbėrėlis atsakė,

N i šiū šiėnilu,

O koksaj ju Išmonis?

Judbėrėlis atsakė:

Ni čystūju vandeniu.
4. Tik aš nėriu nubėgti
K as subatčs v ak arą
Pas jaunąję mergelę.

7. Jos skaistūs veideliai,
Jos baltos rankelės, —
Seselė audėjužėlė
Audė plonas drobeles.

8 . Kad mokė'čiau kalbėti,
Daugel tavej sakyčiau
N u ja u n ū jū bernelu.

490
Masiulienė
1. — Žirgužėli tu mano,
5. Ir išeina mergelė
Juodbėrėli tu mano.
Balta kaip lelijėlė,
Ko taip garsiai žvingavai? (2 k.) Balta kaip lelijėlė.
2. Ar tu nori avižų,
Ar šio žalio šienelio,
Ar čystojo vandenio?

6. Klausinėjo žirgelio:
— Koks bernelio būdelis,
O koksai jo išmonis?

3. — Nei aš noriu avižų,
Nei šio šienelio.
Nei čystojo vandenio,

7. Žirgužėlis atsakė,
Juodbėrėlis atsakė,
Juodbėrėlis atsakė:

4. Tik aš noriu nubėgti
Kas subatos vakarą
Pas jaunąją mergelę.

8. — Kad mokėčiau kalbėti,
Daugel tavei sakyčiau
Nuo jaunojo bernelio:

9. Kas dienelę karčem ė,
Ni naktelę n ’ ejn namfli,
,Ni naktelę n’ ejn namif.

9. Kas dienelę karčiamoj,
Nė naktelę nein namo,
Nė naktelę nein namo!

491.

491

N u Dubiė'nės.
1. R audina rėžė, ra u d č n a,) ds 4. K raštii, roželė, kraštilžiu,
Namff, svete'lej, namūčiu.
žalė keičiu žydėju; J ds

Duobienė
l. Raudona rožė, raudona, (2 k.)
Salia kelelio žydėjo. (2 k.)

4. Kraštu, rožele, kraštužiu,
Namo, sveteliai, namučio!

2. Atjėju pėnaj kazėkaj,
N ukirtu rėžę randčną.

5. Namu, svete'lej, namūčm,
Išvirė m atė kelmučiu.

2. Atjojo ponai kazokai,
Nukirto rožę raudoną.

5. Namo, sveteliai, namučio,
Išvirė motė kelmučių!

3. N u k irtu rėžę rau d in ą,
Įpfflė rėžė į jū rą.

6. Manu svete'lej prašyti,
Už b iltu stalu sodinti.

3. Nukirto rožę raudoną,
Įpuolė rožė j jūrą.

6. Mano sveteliai prašyti,
Už balto stalo sodinti,
55

8. Aš tū prasči6ku ne g irsiu ,
N i tre č io k ių ne dflfsiu.

7. U£ M itą st&tu sodinti,
R lncku vyne'lu g ird y ti.

8. Aš to prasčioko negersiu
Nei trečiokėlio neduosiu!

7. Už balto stalo sodinti,
Rincku vyneliu girdyti.

49% .
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N ū NorviliSnės.
1.

2 ..

O aš atsigulčiau
T arp berti ž irg ilu .

O kad aš vandravati
Į svečiu šalelę,
I r ateju vakarėlis, \ ^
N e galii p a ro ti. J

6.

O aš. nusiūčiau

T arg berti žirge]u.

J vyšnių sodelį,
O aš atsigulčiau

7 . 0 kad aš ... („1 p.“).

T a rp dvejų klevelu.
3.

Vėjelis ptitė,
Stajne'lė tižė;
P r a s ti m in u nakvynėlė

8.

Vėjelis putė,
Vyšnelės tižė;
P r a s ti m anu nakvynėlė
T arp žalti kleve'lu.

9.

4. O kad aš ... („1 p6smau).
5. O aš n u siū čiau
Į ž irg u stajne'lę.

O aš nusiėjčiau
| rtitu d arželį,
O aš atsigulčiau
T arp žalti rutc'lu.
Veje'lis ptitė,
Rūteles tižė;
P r a s ti m in u nakvynėlė.
T a rp žalti rutc'lu.

Norvilienė
1. O kad aš vandravau
J svečių šalelę,
Ir atėjo vakarėlis,
2 k
Negaliu pareiti.
J

5. O aš nusieičiau
į žirgų stainelę,
O aš atsigulčiau
Tarp bėrų žirgelių.

2. O aš nusieičiau
Į vyšnių sodelį,
O aš atsigulčiau
Tarp dviejų klevelių.

6. Vėjelis pūtė,
Stainelė ūžė, —
P rasta mano nakvynėlė
Tarp bėrų žirgelių.

3. Vėjelis pūtė,
Vyšnelės ūžė, —
Prasta mano nakvynėlė
Tarp žalių klevelių.

7. O kad a š . . . (1 p.)
8. O aš nusieičiau
Į rūtų darželį,
O aš atsigulčiau
Tarp žalių rūtelių.

4. O kad a š . .. (1 posmą)

9. Vėjelis pūtė,
Rūtelės ūžė, —
Prasta mano nakvynėlė
Tarp žalių rūtelių.

493.
N ū M akanė'nės (*).
O kad aš ėjati
Pas motynčlę,
O ir ištlk u
šiatirus vėjelis.

O ir ištlk u
šiatirus vėjelis,
0 ir fputė
1 jtires-m ares.

da

(*) Palygink 481 d ijn ą .
56

493
Makarienė
1. O kad aš ėjau
Pas motinėlę,
O ir ištiko
Siaurus vėjelis

2. O ir ištiko
Siaurus vėjelis,
0 ir įpūtė
Į jūres mares.

2 k
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Ne tu n ii liftu ,
lš*i ifsiu Irk lu .

3. Gdlbėk, berneli,»
Gelbėk, d6bilaj,
Gelbėki m in u
R ūtų vajnlką.

5 . Šilk pušelė
Da ne ta šy ta,
ifstu irklelis
Ne padarytas.

4. K ajp aš gelbėsiu
T iv ę, mergiižė?

4. — Kaip aš gelbėsiu
Tave, merguže?
Neturiu luoto
Nei uosio irklo!

3. — Gelbėk, berneli,
Gelbėk, dobilai,
Gelbėki mano
Rūtų vainiką!
5. Šile pušelė
D ar netašyta,
Uosio irklelis
Nepadarytas.

494.
494

N 4 Sęnkiuskiėnės'.
1.

Pušū stū lp aj,

1

S tik lu l^ngaj; J
Vis mūšė, vis barė
M anę bdrnas.
2.

6.
ds
ds'

Ne mušk manę,
Ne bark m inę,

U z tirs m inę.
7.

Užaugs ^n zfilaj,

U žaugs b eržaj,
Užžėls- d 6bilaj,
N ’ a tris i kelelu
Pas močiutę.

Aš turiii tėvelį,
U z tirs m inę.
3.

N e mušk m inę,
N e b a rk m inę,
Aš turiii močiiltę,

8.

U žžėls dėbilaj,N ’ a tris i kelela
Pas tėYdlį.
4.

A trisiu kelelį
P as tėvelį.
5„

Dobilėlus
Pam indam a,
A trisiu kelelį
P as močiiltę.

Aš ^nžfilučf
Palęnkdam a,
Dobilėlus
Pam indam a,

P u š d ... („kart6k 1 p.")

Aš berždlus
Palęnkdam a,

9.

P u š ū ...( „ l p.“).

1 0.

Ne m ušk m inę.
N e b a rk m inę.
Aš tu n ii brolelį
U z tirs m in ę .

Senkauskienė
1. Pušų stulpai.
2 k.
Stiklo langa
Vis mušė, vis barė
M ane bernas.

6. — Nemušk mane,
Nebark mane,
Aš turiu močiutę,
U žtars mane.

2. — Nemušk mane,
Nebark mane,
Aš turiu tėvelį,
U žtars mane.

7. — U žaugs beržai,
Užžels dobilai, —
N’atrasi kelelio
P as močiutę.

3. — U žaugs ąžuolai,
Užžels dobilai, —
N’atrasi kelelio
Pas tėvelį.

8. — Aš, berželius
Palenkdam a,
Dobilėlius
Pam indam a,
Atrasiu kelelį
P as močiutę.

y

4. — Aš, ąžuolus
Palenkdama,
Dobilėlius
Pamindama,
Atrasiu kelelį
Pas tėvelį.

9. P u š ų .. . ( t p.)
10. — Nemušk mane,
Nebark mane,
Aš turiu brolelį,
U žtars mane.

5. P u š ų .. . ( kartok I p.)
59

Aš turiii sesutę,
Užt&rs mšinę.

11. Uz;fugs klevaj,
U žžels rugėj,
N ’ atrasi keičiu
Pas brolelį.

1B. Už&ugs liepos,
U žžėls rūtos,
N ’ atrasi kele'lu
Pas sesiitę.

12. Aš klevclus
Palęnkdam a,
O rugc'lus
Praskirdam a,
Atrasiu kelelį
Pas brolelį.
13.

16. Aš liepeles
Palęnkdam a,
O rutc'les
Praskirdam a,
A trasiu kelelį
P a s sesūtę.

Pušū ... („1 p.°).

14. Ne mušk manę,
Ne bark manę,

1 1 . — U žaugs klevai,
Užžels rugiai, —
N’atrasi kelelio
Pas brolelį.

16. — Aš, liepeles
Palenkdama,
O rūteles
Praskirdam a,
A trasiu kelelį
P as sesutę.

495

U žkajsk k a rš tij,
Pridek tirštaj.
Pačiiikaj, ¿irdziūkaj,
Mylėk miinę.
U žkajsk alalis,
{dek medaus.
Paftiilkaj, širdziiikaj,
M ylėk manę.

T aj manu p a ti,
Taj gaspadlnė,
Lovelė gili i,
lšmonį tiiri.

406.
N ú Slnkuviėnės.
Tajp ta b á j gružė] giČda, \
Močiūtę biidindamas:
)

T as iakštįngalelis,
Gražiis paukštužėlis,
60

15. — U žaugs liepos,
Užžels rūtos,
N’atrasi kelelio
P as sesutę.

Duobienė

D u b in ė s.

P atie m anu,
girdžiau manu,
Parėjęs kfilęs, 1
P agirk manę. ]

14. — Nemušk mane,
Nebark mane,
Aš turiu sesutę,
U žtars mane.

12. — Aš, klevelius
Palenkdama,
O rugelius
Praskirdam a,
Atrasiu kelelį
Pas brolelį.

495.
Nū

13. P u š ų .. . (1 p.)

1. — Patie mano,
Sirdžiau mano,
Parėjęs kūlęs.I
2 k.
Pagirk mane! f

3. — Užkaisk karštai,
Pridėk tirštai.
Pačiukai širdžiukai,
Mylėk mane!

2. — Tai mano pati,
Tai gaspadinė!
Lovelėj guli,
lšmonį turi!

4. Užkaisk alaus,
Įdėk medaus.
Pačiukai širdžiukai,
Mylėk mane!

496
Sinkuvienė
1. Tas lakštingalėlis,
Gražus paukštužėlis,
Taip labai gražiai gieda, 1 g k
Močiutę budindamas:
J
61

2.

8.

K elk , manu močiūtė,
K e ik , manu sen6ji,
Senėj gajdelej gieda,

Senėj gajdelej gieda,
O ir aušrilžė aušta.

O ir aušrilžė aūšta.
3.

K eik, m in u seselė,
K eik, m a n u ja u n 6ji.

9. Ne galil, sesele,... („3 p.“).

Ne galii, dukre'lė,
Ne galil, jaunoji,
Skaūda m in u galvužėlė,

10. Tas ta k št.... („1 p.“).

Miėgelu n ’ išmiegojau.
11.

K eik, manu broleli,

4. Tas iakštįngale'lis, („1 p.“).

K elk, manu jaunasis,
Senėj gajdelej gieda,

4.

O ir aušrilžė aūšta.

K eik , manu tėveli,
K eik, manu senisis,
12 .

Senėj gajdelej gieda,
O ir aušrilžė aušta.

Ne galil, seselė,
Ne galil, jaunčji,
Skaūda manu galvužSlė,
Miėgiilu n’ išmiėg6jau.

6. Ne galil. dukrele,... (»3 p, “).

2. — Kelk, mano močiute,
Kelk, mano senoji,
Seniai gaideliai gieda,
O ir aušružė aušta.

8. — Kelk, mano sesele,
Kelk, mano jaunoji,
Seniai gaideliai gieda,
O ir aušružė aušta.

3. — Negaliu, dukrele,
Negaliu, jaunoji,
Skauda mano galvužėlė,
Miegelio n’išmiegojau.

9. — Negaliu, sese le... (3 p.)
10. Tas lakštin g alėlis... ( t p.)

4. Tas lakštingalėlis.. . (1 p.)

11. — Kelk, mano broleli,
Kelk, mano jaunasis,
Seniai gaideliai gieda,
O ir aušružė aušta.

5. — Kelk, mano tėveli,
Kelk, mano senasis,
Seniai gaideliai gieda,
O ir aušružė aušta.
6. — Negaliu, dukrele... (3 p.)
7. Tas la kštingalėlis... ( I p.)

12. — Negaliu, sesele,
Negaliu, jaunoji,
Skauda mano galvužėlė,
Miegelio n'išmiegojau.

7. Tas la k š t ... („1 p.“).
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Tomaševičiukė
N ú Tomaševiciūkės.
1.

2.

E j, dram tu du du,
šiaudaj be grudú,
Padariaū a lū tį 1
ds
Viénú avižū. j
M ánu alū tis.
G ražūs, geitónas,
Uzgė'riau mergelę
Skajsčej raud6ną.

3.

Manu užgerta
gju į b irž tv ą ,
{ žalą biržtvčlę
ūgelu rjn k ti.

. 4.

Ne tiėk aš rįnkaū,
Kajp graūdžej verkiaū,
Ą n t b a itu rąnke'lu
Pasiręmdama.

1. Ei, dram tū dū dū
Šiaudai be grūdų.
Padariau alutį
2 k.
Vienų avižų!

3. Mano užgerta,
Ėjo į biržtvą,
J žalią biržtvelę
Uogelių rinkti.

2. Mano alutis
Gražus, geltonas,
Užgėriau mergelę
Skaisčiai raudoną.

4. Ne tiek aš rinkau,
Kaip graudžiai verkiau,
Ant baltų rankelių
Pasirem dam a.
63

5.

O, tu žemūzė,
Žemiižė jiida,
atėmė j mociiitę,

9.

Ne ma nubodu
Jaunos dienelės,
Ni jaunos dienelės,
N i vajnikė'lis,

A tim k ir mknp.
6.

Ejsiu ą n t k a ln u
Pas m atušėlę,
Pas seną m atūšę
Rod6s paklausyt.

7. Saku matilšė:
D ukrelė m anu,
Ne sisiūlyki,

10

Ka.jp nubodu
Sunkus darbe'leį,
Sųnkiejiė darbelei,
šaunus žodelej.

11.

N ėr kam užėjti
Sunkiu darbelu,
N ėr kam ma u žtarti
šauniu žodelu.

J a u n a būdama.
8. A r tau nub 6du
Jaunos dienelės?
A r jaunos dienelės,
A r vajnikė'lis?

12.

Kukif gegelė
Z al6 girelė,
N e-b e-k ilst m atūšė,
Mūsų sen6ji.

5. O tu, žemuže,
Žemuže juoda,
Atėmei močiutę,
Atimk ir mane!

9. — Nei man nubodo
Jaunos dienelės,
Nei j'aunos dienelės,
Nei vainikėlis,

6. Eisiu ant kalno
Pas motušėlę,
Pas seną motušę
Rodos paklausyt.

10. Kaip nubodo
Sunkūs darbeliai,
Sunkieji darbeliai,
Šaunūs žodeliai.

7. Sako motušė:
— Dukrele mano,
Nesisiūlyki,
Jauna būdama!

11. Nėr kam užeiti
Sunkių darbelių,
Nėr kam man užtarti
Šaunių žodelių!

8. Ar tau nubodo
Jaunos dienelės,
Jaunos dienelės,
Ar vainikėlis?

12. Kukuoj gegelė
Žalioj girelėj,
Nebekilst motušė
Mūsų senoji.

*4 9 8
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Blažienė

N u Blažienės.
1 . Už jūrių, už m ariu,
Už vąndenū
D ereju rūtelės, \
ds,
K ajp Avižos. I

O jū kepurėlė
Ą n t šalūžės.
4. O ju kepurelė
Ą n t šalūžės,

2 . Derė'ju rūtelės,
K ajp avižos,
Vajkšcioju brolelis
Panemunėms.
3. Vajkšcioju brolelis
P anėm inėm s,

jiik ū justuzelės
L ik žemūžej.

Už jūrių, už marių,
Už vandenų
Derėjo rūtelės
Kaip avižos.
)2
2. Derėjo rūtelės
Kaip avižos,
Vaikščiojo brolelis
Panemunėms.

4. O jo kepurėlė
Ant šalužės,
Šilkų juostužėlės
Lig žemužei.
5. O kad aš žinočiau,
Kad mano bus,
Aš persikeldinčiau
Per Nemuną.

5. O kad aš žin6čiau,
Kad manu bus,
Aš parsįkeldinčiau
P a r Nemuną.

3. Vaikščiojo brolelis
Panemunėms,
O jo kepurėlė
Ant šalužės.

L letuvISkos d a in o s. II

65

7. O až patajsjfžiau
Kepuriižę,
O aš suvaržyčiau

6. Aš parsike'ldinčiau
P a r Nemuną,
O aš patajsfčiau

■Tu jūstiižę.

Kepuriižę.

6. Aš persikeldinčiau
Per Nemuną,
O aš pataisyčiau
Kepuružę.

7. O aš pataisyčiau
Kepuružę,
O aš suvaržyčiau
Jo juostužę.

499 .

499

N u Roznytės.
1.

4.

Uj, uj, «j, D ievaj,

Berne'Iu pulkelis,

Diėvūlau mknu,

Ne pakalė ni akelu
Ą nt manęs mergelės.

K ur aš bė'dna pasidėsiu, \
Vigčna siratčlė?
I
2.

K ur aš pasidėsiu,
Viečna siratelė,

N usiūk, dukre'lė,
Nors j atiajd elę,
Benė sakys kas į tkvę:
& iba diėn, mergelė.

1. — Ui, ui, ui dievai,
Dievuliau mano!
Kur aš biedna pasidėsiu,
Viečna siratėlė?

2 į

4. O ir ateina
Bernelių pulkelis,
Nepakėlė nė akelių
Ant manęs mergelės.

5.

O ir atdjna
Tas šėlmis bernčlis,
K ur niijėmė vajnikčlį
N u manu galvelės.

2. Kur aš pasidėsiu,
Viečna siratėlė,
Jau be rūtų vainikėlio,
Be jaunų dienelių?

5. O ir
Tas
Kur
Nuo

6.

Kad tu būtum, šėlmi,
šakd pasikūręs,
O ne m&nu ja u n a s diė'nas
Po k6ju myniojęs.

3. — Nusieik, dukrele,
Nors į atlaidėlę,
Bene sakys kas į tave:
„Labadien, mergele!"

6. — Kad tu būtum, šelmi,
Sakoj pasikoręs,
O ne mano jaunas dienas
Po kojų myniojęs!

J a u be rū tų vajnikelu,
Be jaunū diėnolu?
3.

Rožnytė
O ir atėjn a

ateina
šelmis bernelis,
nuėmė vainikėlį
mano galvelės.

500
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Bakšaitienė
N u Bakšdjtiėnės.
1 . Pasėjų tėvelis
l ^
Ge'tsvus m tžžiusj
1 lygų la u k e lį,) ^
J lydimą.
/
2 Nuvė'ju tėvelis
MtSz'iu iąnkyf,

ūz'mušė žvirblelį,
U žtrjn k in u .
3 ,K jn k y k ii, sunelej,
Bė'rus žirgus,
V ažiifkif žvirblelį
P a rv ė ž i, parvėžf.

1. Pasėjo tėvelis
2 k.
Gelsvus miežius
I lygų laukelį, 1
2 k.
[ lydimą.

2. Nuėjo tėvelis
Miežių lankyt,
Užmušė žvirblelį,
Užtrinkino.

3. Kinkykit, sūneliai,
Bėrus žirgus,
Važiuokit žvirblelį
Parvežt, parvežt.
67

Tąn slaū u ų paukštelį,
Tąn žvirblcflį.

4. Parveža žvirblelį,
Partrjfnkina,
T ąn slaū n ų paukštelį,

8. Pridejū tore lūs,
Prikaupavu

T ąn žvirblelį.

T u slaunaus paukštelu,
T u žvirblelu.

5. Nūpešė žvirblelį,
' Nudiilkinu,

4. Parveža žvirblelį,
Partrinkina,
Tą šlaunų paukštelį,
Tą žvirblelį.

7. Iškepė žvirblelį,
Iščirškino,
Tą šlaunų paukštelį,
Tą žvirblelį.

5. Nupešė žvirblelį,
Nudulkino,
Tą šlaunų paukštelį.
Tą žvirblelį.

8. Pridėjo torielius,
Prikaupavo,
To slaunaus paukštelio,
To žvirblelio.

6. Pripylė priegalvių
Ir perynų
To slaunaus paukštelio,
To žvirblelio.

9. Suprašė tėvelis
Visus svečius,
Suvalgė žvirblelį,
Supūškino.

Tąn šlau n ų paukštelį,
9. Suprašė tėvelis
Visiis svečiits,
Suvilgė žvirblelį,
Supūškinu.

Tąn žvirblelį.
(i. Pęip?lė pnegklviu
Ir per ynu
Tu slaūnaus p a u k šč iu ,

10. Suvilgė žvirblelį,
Supūškino,
Tąn š lau n ų paukštelį
Tąn žvirblelį.

Tu žvirblelu.
7. Iškepė žvirblelį,
Iščyržkinu,

*501

501.

Masiulienė

Nū Masiulienės.
1 . 7 M i žvirblis dūkter diiti,
Žad a lų daryti,
Iš pusantrų miežiu grūdu 1
Pęnkias- bačkas pyvu. J
2. K a d 'a š ėjaū pamarelejs,
R aštelį rašydams,
Ir atbėgu jfids lajve'iis
Po šilku žegldlu.
3. Tam lajvely, tam jud&mjam
Brangus tavorčlis:

10. Suvalgė žvirblelį,
Supūškino,
Tą šlaunų, paukštelį.
Tą žvirblelį.

Žalu šilkū-m astinjnku
M arškinelams siūti;
4. Žalu žitkū-m stinjnku
M aršk in iam s siūti,
M ejrunėlu pųmpurelej
VajnikSlams p in ti.
5 . 0 ni iu k su , ni cidabru,
Ni brangia žemSiūgu,
M anu ž&l&s vajnikė'lis
Jūvaru žiėde'lu.

1. Žada žvirblis dukter' duoti,
Zad alų daryti —
Iš pusantro miežio grūdo l
Penkias bačkas pyvo.
J

3. Tam laively, tam juodajam,
Brangus tavorėlis:
Žalių šilkų mastininkų
M arškinėliams siūti;

2. Kad aš ėjau pamarėliais.
Raštelį rašydams,
Ir atbėgo juods laivelis
Po šilkų žėgleliu.

4. Žalių šilkų mastininkų
M arškinėliams siūti,
Meirūnėlių pumpurėliai
Vainikėliams pinti.

5. O nei aukso, nei sidabro,
Nei brangių žemčiūgų, —
Mano žalias vainikėlis
Jovaro žiedelių!

5 0 « .
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N u Tumusiėnės.

Tumusienė

Ęjk j žirgu stajnužė'lę,
T u r manu tėvelis
Paše'rk bėrus žirgėlus.
Du vyšnių sodelu;
Vienam Sitilba paukštužėlėj,
6.
O kajp tu paščrsi
Ą ntram lakštįngalėlis.
Bė'rus zirgužėlus,
Pasijungęs palšus jaučius,
2.
Zakštjngalužė'lis,
Ęjk j jū b ą laukėlj.
Graz'žis paukštužėlis,
1.

P a r naktilžę Siulbėju,
Tėvelį budindamas:
3.

4.

5.

7.

Tėvužėli manu,
Sengalvėli manu,
Aš ne to n ii broluz'ėlu,
Kas p atajsjs žagrelę?

K elk, manu tėveli,
K eik, m inu senisis,
Senėj gieda gajduzėlej,
Aušta b a lti aušre'lė.

8.

Tėvelis keldamas,
Duriiz'es verdamas:
Da ne gieda gajduželej,
Ne aušt b a lti aušrelė.

Sunuz'ėli m inu,
Dobilėli m inu,
Maldyk kiė'mu draugalėlus,
Taj patajsys žagrelę.

9.

Tėvužėli m inu,
Sengalvėli m in u ,
G raudi manu širdužėlė,
K ajp ne m inu tėvėlis.

Sunuz'ėli manu,
Dobilėli m inu,

1. Tur mano tėvelis
Du vyšnių sodeliu:
Vienam čiulba paukštužėliai,
Antram lakštingalėlis.

5. Sūnužėli mano,
Dobilėli mano,
Eik j žirgų stainužėlę,
Pašerk bėrus žirgelius.

2. Lakštingalužėlis,
Gražus paukštužėlis,
Per naktužę čiulbėjo,
Tėvelį budindamas:

6. O kai tu pašersi
Bėrus žirgužėlius,
Pasijungęs palšus jaučius,
Eik j ūbą laukelį.

3. — Kelk, mano tėveli,
Kelk, mano senasis,
Seniai gieda gaidužėliai,
Aušta balta aušrelė.

7. — Tėvužėli mano,
Sengalvėli mano,
Aš neturiu brolužėlio,
Kas pataisys žagrelę?

4. Tėvelis keldamas,
Duružes verdamas:
— Dar negieda gaidužėliai,
Neaušt balta aušrelė.

8. — Sūnužėli mano,
Dobilėli mano,
Maldyk kiemo draugalėlius,
Tai pataisys žagrelę.

9. — Tėvužėli mano,
Sengalvėli mano,
Graudi mano širdužėlė, —
Kaip ne mano tėvelis.

503.
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NA Norvilienės.

Norvilienė

2. Ne r.amKse, ni miškifse
N ėr, kur uz'sidęngti-,

1. M es senėlej-diėngalėlej,
K ur mea pasidėsma,
TJku mumis m aras grobti,
K ur mes be-išbėgama.

K 6zno diėn6, kėzno viėto
G ilim pasibengti.
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1. Mes seneliai diengalėliai,
Kur mes pasidėsme,
Tyko mumis maras grobti,
Kur mes beišbėgsme?

2. Nei namuose, nei miškuose
Nėr kur užsidengti,
Kožnoj dienoj, kožnoj vietoj
Galim pasibengti.
71

Jaunas būvęs, tu r pasenti
Ir ejf iš tos šalies.

3. Kol jaun4vum,kol stipravum ,
Taj nieku ne bojum,
Jog d ar tčli y ra maras,
Tajp savej dum6jum.
4. D ar jukavum iš sentiju,
Jog jiems a rti kapas,'

6. A p lisd am i tąn pasiūlę,
Tęn gere'snę gausim,
K ur n ėr vargu, kur nėr ligú
M áru ne zinósma.

O tū tarp u ir pase'num:
Mums patlms g als a rti. 7. Kur Atilsis ąmžinasis,
K ur lájm a be galu,
K ur ilsesma, viėšpatausraa
5. Bet kū verkti, kii ludė'ti,
Pagal musu valos.
Kad taj visu dalis,

3. Kol jaunavom, kol stipravom,
Tai nieko nebojom,
Jog dar toli yra maras,
Taip savei dūmojom.

5. Bet ko verkti, ko liūdėti.
Kad tai visų dalis,
Jaunas buvęs, tur pasenti
Ir eit iš tos šalies.

4. Dar juokavom iš senųjų,
Jog jiems arti kapas,
O tuo tarpu ir pasenom:
Mums patiems gals arti.

6. Apleisdami tą pasaulį,
Ten geresnį gausim,
Kur nėr vargų, kur nėr ligų
Maro nežinosme.

7. Kur atilsis amžinasis,
Kur laimė be galo,
Kur ilsėsme, viešpatausme
Pagal mūsų valią.

504.

504

Nu Norviliė'nės.
1.

2.

Ej, iiugu: augu
i
Žalas klevelis. > ds
šakeles palenkdamas. I

3.

Ne manu viė'nu
šakelės IJnku,
Links ir girios medc'lu:

4.

5.

Norvilienė
Lįnks putinsiu,
Ljnks šermukšnė'lu,
Lįnks žalu serbęntė'lu.
K ur müdu būvuv,
K ur vajkštinejuv,
Te ne žels ni žolo'lė.

E j, že'lki, že'lki,
žalk žole'lė,

1. Ei, augo, augo
\
Žalias klevelis,
^2 k.
šakeles palenkdamas. )

3. Links putinėlio,
Links šermukšnėlio,
Links žalių serbentėlių.

2. Ne mano vieno
šakelės linko,
Links ir girios medelių:

4. Kur mudu buvov,
Kur vaikštinėjov,
Ten nežeis nė žolelė.

5. Ei, želki, želki,
2 alia žolele,
Riesk, balti dobilėliai I

Riesk b a lti dobilė'lej.

50».
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N u Bakšajtiėnės.

Bakšaitienė

l.Š ę n naktelę p ar naktelę
A š miėge'la ne miegojau, j ds
72

2. Aš įvėjnu į darželį,
Dimijoniižis ne ravė'tas.

1. šią naktelę per naktelę
Aš miegelio nemiegojau. (2 k.)
73

2. Aš įeinu į darželį —
Dimijonužis neravėtas.

3. Nuravėjau dimijonūžį,
Atslgulau ta rp rute'lo.

V. Bernužėli, dobilėli,
Kfi ziurSjej siratolės.

3. Nuravėjau dimijonužj,
Atsiguliau tarp rūtelių.

7. — Bernužėli dobilėli,
Ko žiūrėjai siratėlės!

4. Ir atjoju bernuzelis

8. Aš ne turiū motynė'lės,

4. Ir atjojo bernužėlis
Pas siratą mergužėlę.

8. Aš neturiu motinėlės,
Kas man taisys patalėlį?

5. — Mergužėle lelijėle,
Prastas tavo patalėlis:

9. Mano sena motinėlė
Gul aukštame kalnužėly

Pas siratą-mergužėlę.

Kas ma tajsVs patalSiį.
9. Manu senž, motyn&lė
Gu] aukžtamė katnužė'ly

5. Mergužėlė, lelijėlė,
Prastas tiv u patalėlis:

10. Po siėraja ¿emuzele,
Po zalaja velenėle.

6 Ža& veja po šone1 u,
Dimijonūžis po galvelu.

6. Žalia veja po šoneliu,
Dimijonužis po galvelei

10. Po sierąja žemužėle,
Po žaliąja velėnėle.

506.
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Nū Norviliė'nės.

Norvilienė

O aš jum s įtajsiad
Na ujusius dalgėlus.

1 . Sęn naktelę p a r naktelę
Miegu ne miėg6jau ,
O aš t«kiū svetuiČlu |
Ničkad ne tu rėjau . |

4. J a ne n 6rii ge'rti,
Ėjkii lau k ą a rti,
O aš jums įtajsiaii
N aująsias žagreles.

2 . G erkite a lū tį,
Gaspadlnės d a r/tą ,
Ir šjn saldų midūtj,
Bitūčiu sūneštą.

5. J a ne n6rif ge'rti,
Ė jk ii rugtd pjauti,
O aš .jums įtajsiad
N aujus pjautuvė'lus.

3. J a ne norit g erti,
Ė jk ii šiė'ną p jauti,

50?.

3. Jei nenorit
Eikit šieną
O aš jums
Naujuosius

2. Gerkite alutį,
Gaspadinės darytą,
Ir šį saldų midutį,
Bitučių suneštą!

4. Jei nenorit gerti,
Eikit lauką arti,
O aš jums įtaisiau
N aująsias žagreles!

gerti,
piauti,
įtaisiau
dalgelius!

5. Jei nenorit gerti,
Eikit rugių piauti,
O aš jums įtaisiau
Naujus piautuvėlius!

*507

N ū Vidikytes.
1. Siuntė m in ę motynė'lė,)ds ‘2.
SiĄntė m in ę motynžlė
ds
l girelę lapu.

1. Šią naktelę per naktelę
Miego nemiegojau,
O aš tokių svetužėlių 1
Niekad neturėjau!
J

Aš parnešiau zalū lapu,
Aš parnešiau žalu lip u ,
Išk l6ja u lovelę.

Vidikytė
1. Siuntė mane motinėlė, (2 k.)
Siuntė mane motinėlė L ^
l girelę lapų.
J
'
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2. Aš parnešiau žalių lapų,
Aš parnešiau žalių lapų,
Išklojau lovelę.

3.

6. Jau ta 16va išgulėta,
Jau ta I 6va išgulėta,
Ž6džej iškalbėti.

M argi Irtva mulav6ta ,
M argi Irtva mulav6ta,
Lape'Iejs iš k ilta .

4. Gulk, mergutė, į lovelę,
ftu lk , ja u n 6ji, į lovelę,
O aš prifi šalelės.
Aš to l 6vo ne gulusiu,
Aš to l/ivo ne gulëstu,
T ivę ne mylėsiu.

7. Kalne vąndėns likl kėlu,
Kalne vąndėns likt ke'lu,
O pakalnė saiisa.
8

Ne-dallngos tos mergytės,
Ne-dallngos tos mergytės.
K ur bernyčiu klausu.

3. Marga lova moliavota,
Marga lova moliavota,
Lapeliais išklota.

6. Jau ta lova išgulėta,
Jau ta lova išgulėta,
Žodžiai iškalbėti.

4. — Gulk, mergyte, į lovelę,
Gulk, jaunoji, į lovelę,
O aš prie šalelės!

7. Kalne vandens ligi kelių,
Kalne vandens ligi kelių,
O pakalnėj sausa, —

5. _ Aš toj lovoj negulėsiu,
Aš toj lovoj negulėsiu.
Tave nemylėsiu!

8. Nedalingos tos mergytės,
Nedalingos tos mergytės,
Kur bernyčių klauso!

& O S.
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Nū Kimontiėnės.

Kimontienė

1. Kur j 6si, broleli?
Dobilo,
Kur gr^nši žirge'lį?
Dobilo (*).
2. J Vilniaus miestelį.
Te gr^nšiu ¿irge'lį,
3. Kur jiunos mergelės,
K ur gražios mergytės
4. Ą nt rankos stovė'ju,
K asnjnkaj mirgeju,

5. K ur mažadarbelės,
Kur didziakalbelės.
G. Kur josi, broleli?
Kur gręnši žirge'lį?

1. — Kur josi, broleli,
Dobilio,
Kur gręši žirgelį?
Dobilio.*

5. Kur mažadarbelės,
Kur didžiakalbėlės!
6. — Kur josi, broleli,
Kur gręši žirgelį?

7. { kiemą, kiemelį.
Te gręnžiu žirgelį,

2. — Į Vilniaus miestelį!
Ten gręšiu žirgelį,

8. Kur jaunos mergytės,
K ur gražios mergytės

3. Kur jaunos mergelės,
Kur gražios mergytės

8. Kur jaunos mergytės,
Kur gražios mergytės

9. Daržely stoveju,
Kasnjnkaj mirgeju;

4. Ant rinkos stovėjo,
Kasninkai mirgėjo,

9. Daržely stovėjo,
Kasninkai mirgėjo,

10. K ur m ažakaM lės,
K ur didžtadarbclės.

(*) 4 n t tū pavydalu pridek prié žė'dnos ajlôs „dobilô“
žemiau.

7. — Į kiemą kiemelį!
Ten gręšiu žirgelį,

10. Kur mažakalbėlės,
Kur didžiadarbėlės!

• Žemiau prie kiekvienos eilutės pan a šia i pridėk „Dobilio".
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Nū

Rimkytės.

Tėtiiši m inu,
Senasis mana,
K atr^n dffsi ma žirgelį 1
Pas mergelę j 6ti?
I

Rimkytė

P a r laukelį j 6jau ,
Saulelė tekŽju,
Visu me'džiu rask džiūvo,
Ir nū manu žirgu.

]. — Tėtuši mano,
Senasis inano,
Katrą duosi man žirgelį K ^
Pas mergelę joti?
j

5. Per laukelį jojau,
Saulelė tekėjo,
Visų medžių rasa džiūvo,
Ir nuo mano žirgo.

2.

S u n ijti manu,
Didis a rt6ja u ,
širv ą žirgą, tymu M in ą,
Pas mergelę ,j6ti.

6.

Į dvarelį jčjau ,
Į mūrelį ščviau,
Kad ne žirgas, kad ne balnas,
Būčiau ir pats prapfflęs.

2. — Sūnaiti mano,
Didis artojau.
Širvą žirgą, tymo balną
Pas mergelę joti.

6. Į dvarelį jojau,
Į mūrelį šoviau, —
Kad ne žirgas, kad ne balnas,
Būčiau ir pats prapuolęs!

3.

P a r latiką j 6ja u ,
Vejele ¿alavu,
K ur užmyniau akmenėlį,
Ugnelė blizgėju.

7.

Išėjn mergužėlė
Iš lu k štu svirnelu,
M anę jlu n ą mylė'dama,
Ž irgą prijlm dam a.

3. Per lauką jojau,
Vejelė žaliavo,
Kur užmyniau akmenėlį,
Ugnelė blizgėjo.

7. Išein mergužėlė
Iš aukšto svirnelio,
Mane jauną mylėdama,
Žirgą priimdama.

4.

P a r gir? j 6ja u ,
Girelė skąmbgju,
Visu medžiu ra s i k ritu
Ą nt manu žirgelu.

8.

Vesk žirg ą į staldą,
B lln ą į pakajų,
M irę jlu n ą bernužėlį
{ lu k štą svirnelį.

4. Per girią jojau,
Girelė skambėjo,
Visų medžių rasa krito
Ant mano žirgelio.

8. — Vesk žirgą į staldą,
Balną į pakajų,
Mane jauną bernužėlį
Į aukštą svirnelį.

510.
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N ū Juškytės.
Diė'vaj, lajk y k manę svėjką,
1.T ek a, te'ka npelėlis,
ds
J a u d au g ilu ne barsiu.
Ne turiii kąn gči ti,
Parsivedžiau jauną p ičę, \
3. Su kąnčiūku, su rykščiilke
Ne turiCi kąn b arti, j
Aš jos n ’ išmokinsiu,
2.
Vieną k lrtą tik p lbariau,Su kuclniu ąnzūllniu
Tris dieneles verkė;
(*} Palygink 460 d ijn ą .

Degančiu vajkysiu.

Juškytė
l. Teka, teka upelėlis,
l2
Neturiu ką gerti,
|
Parsivedžiau jauną pačią, l 9
Neturiu ką barti.
J

^ 2. Vieną kartą tik pabariau,
‘
Tris dieneles verkė,—
^
Dievai, laikyk mane sveiką,
'
Jau daugiau nebarsiu.

3. Su kančiuku, su rykščiuke
Aš jos n’išmokinsiu,
Su kuciniu ąžuoliniu
Degančiu vaikysiu.
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Mejli mūsų giminėlė,
Kad ir siratčlu.

4. Saidūs, gardfcs alutelis,
Kad ir bėralSla,

4. Saldus gardus alutėlis,
Kad Ir bėralėlio,
Meili mūsų giminėlė,
Kad ir siratėlių.

N u Cvlrkiėnės (*)
Taj vis ma, ta j vis ma
Mociilte pad&re:
Primfisyju, p ribubyjn)

Taj vis ma, ta j vis ma
Tie z'ydaj padare:
Isvil6ju visas vistas,

O tegū jįn nc'ša,
Tegu taračk ln a,
Aš nuvdjsiu į Alvy'tą,
N usipirksiu k itą .

5.

N i v ijs le j n e U k u .

Cvirkienė

V ilk a s taračk ln a?
4.

Uz berniiziu 6jti. J

*511

Benė manu pačiutę

Varte'lej glrgzda,

A lv ite po sūlela
Dvi višteli kvarkščia,

1. Tai vis man, tai vis man
Močiutė padarė:
Primusijo, pribubijo l
Už bernužio eiti.
J

3. Varteliai girgžda, —
O kas juos girgždina?
Bene mano pačiutį
Vilkas taračkina?

2. Tai vis man, tai vis man
Tie žydai padarė:
Išviliojo visas vištas,
Nė veislei neliko.

4. O tegu jį neša,
Tegu taračkina.
Aš nueisiu j Alvitą,
Nusipirksiu kitą.

Aplenk mknę bernuzelej

0 kas j&s girgzdina?

5. Alvite po suoleliu
Dvi višteli kvarkščia,
Aplink mane bernužėliai
Penki šeši trempia.

P ę n k i-še šl tręm pia.

51«.
N ū Bakšajtiėnes (**).

*512

1. Ne sakyk, m irga, nikam , |d s 4. Kojūzėms vygūz’ę supau,
Kad bijūnėlis p ra z y d u .} ds
Akūz'ėms jaute'lus ganiau.
2 . Pas L^nku p6ną slūžyjau,
Ąntdiėnūs tris darbus dirbau:

5. Ožiiiks ą n t tiltu stoveju,
J vąndenčlį žiurėju.

3. Kojūžėms vyg&zę supaū,
6. A r tiesus manu ragūčej?
Rąnkūžėms kuskūžę siuvau,
A r bus ponajčiams vąmzdūčej?

(*) Palyg. 221 d ijn ą . (**) Pa] yg. 153 d ijn ą .
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Bakšaitienė
1. Nesakyk, merga, niekam, (2 k.)
Kad bijūnėlis pražydo! (2 k.)

4. Kojužėms vygužę supau,
Akužėms jautelius ganiau.

2. Pas lenkų poną slūžijau,
Ant dienos tris darbus dirbau:

5. Ožiuks ant tilto stovėjo,
l vandenėlį žiūrėjo.

3. Kojužėms vygužę supau,
Rankužėms kuskužę siuvau,

6. Ar tiesūs mano ragučiai,
Ar bus ponaičiams vamzdučiai?

9 L ietu v išk o s d a in o s, II
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7. A r švdlni m anu barzdelė? 8. T ąj tičsus mdnu ragūčej,
A r bus ponijčiam s kuske'lė? Tajbusponajčiam svąm zdilčej.
9. T aj švėli)i mdnu barzdelė,
T a j bu s poniljciams kuske'lė.

.

7. Ar švelni mano barzdelė,
Ar bus ponaičiam s kuskelė?

3. Tai tiesūs mano ragučiai,
Tai bus ponaičiam s vamzdučiai.

9. Tai švelni mano barzdelė,
Tai bus ponaičiam s kuskelė.

518

N fi G 6tautiėnės.

*5 1 3

1 1 . Sėsk į m in a la jv e lj,
Parke'lsiu p a r jūreles.

1. Siuntė manę močiiitė
{ jū re s vąndenė'lu ] ds

12. Parke'lsiu p a r jū reles
{ anytos d v arelį.

2 . Su ru tu vajnikelu,
Su aukse'Iu žiėde'lu.
3.

B altos ligpos viėdrelej.
Ž a la v a rta naštclej.

13. A nytėlės dvare'ly
V a rg i j v ir t u s rašy ti.

4.

Padė'čiau vajnikSlj
D aržely ą n t ru telu ,

14. V a rg ij v i r t u s ra šy ti,
tą n g b ž e j išdaužyti.

5. O aukse'Iu žiėde'lį
Svirne'ly ą n t skryne'Iu;

15. Ne nusim ink, m ergelė,
M anu p aties darbelej.

G. Pastaty čiau vtėdre'lus
Ą n t dobilu krume'lir,

16. P ard u čiau bė'rus žirgus,
P atajsy čiau ląnge'lus.

7. P ak ab in čiau n aštelu s

17. N e p ard u k b ėru ž irg u ,

Ą n t žilvyčiu šakelės,

N e tajsy k i ląnge'lu.

8 . O aš ja u n a merge'lė
Pam ariižejs vajkščiojau.

18. K inkyk, ta rn a j, žirge'lus,

9. I r a tb ė g a tajve'lis,

19. Y ažiusiu p as močiiltę

V ažiiisiu p as močiiltę.

Močiiltės a ttą n k y ti.

Tam lajve'ly bernelis.
1 0 . E jk šęn, m anu m ergelė,
Sėsk į m anu lajve'li.
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20. |ė jn m anu dukrelė,
L a b ij g raūdžej verkdam a.

Gotautienė
1. Siuntė mane močiutė
Į jūres vandenėlio (2 k.)

l l . Sėsk j m ano laivelį,
Perkelsiu per jūreles.

2. Su rūtų vainikėliu,
Su aukselio žiedeliu.

12. Perkelsiu per jūreles
į anytos dvarelį.

3. Baltos liepos viedreliai,
2 alio vario našteliai.

13. A nytėlės dvarely
V argai vartuos rašyti,

4. Padėčiau vainikėlį
Daržely ant rūtelių,

14. V argai v artuos rašyti,
L angužiai išdaužyti.

5. O aukselio žiedelį
Svirnely ant skrynelių.

15. — Nenusim ink, m ergele, —
M ano paties darbeliai!

6. Pastatyčiau viedrelius
Ant dobilų krūmelių,

16. Parduočiau bėrus žirgus,
Pataisyčiau langelius.

7. Pakabinčiau naštelius
Ant žilvičio šakelės, —

17. — N eparduok bėrų žirgų.
N etaisyki langelių.

8. O a š jau n a m ergelė
Pam aružiais vaikščiojau.

18. Kinkyk, ta rn a i, žirgelius,
V ažiuosiu pas močiutę,

9. Ir atbėga laivelis,
Tam laively bernelis.

19. V ažiuosiu pas močiutę
M očiutės atlankyti.

10. — Eik šen, mano mergele,
Sėsk į mano laivelį.

20. Įein m ano dukrelė,
Labai graudžiai verkdam a.
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2 1 . Eabaj grafidzej vėrkdama,
Rankeles grajzydam a.

24. M6šos riš a riie'lį,
Diė'vers minu vardeli.

21. Labai graudžiai verkdama,
Rankeles graižydama.

24. Mošos riša ryšelį,
Dievers minė vardelj.

22. Būtu manu dukrelė,
Ne dukrelės rubelej.

25. Jau pablėdnę vejdėlej
Nu graudžiu ašarė'lu.

22. Būtų mano dukrelė, —
Ne dukrelės rūbeliai.

25. Jau pablėdnę veideliai
Nuo graudžių ašarėlių,

23. KitžL.js rūbajs rėdyta,
Kltii vardu pram inta

26. Surudy'ju žiėdelej

23. Kitais rūbais rėdyta,
Kitu vardu praminta.

26. Surūdijo žiedeliai
Nuo sunkiųjų darbelių.

Nū sunkiųjų darbė'lu.
(*).

Nu Kazakauskiėnės.
Kukii gegtitė,
Kakštįngaiužė'lė,
Ą n t putinė'lu ž ie d u .} ds

6.

St6vi brole'Iis,
Jdunas rajtojelis,
Ą nt parvazė'lu tiltu .

9.

Ej, ka tu stčvi?.
Kud tu nejčji?
Senėj tėve'lis laukia..

10.

Tėvelis taukia,
Žagrūžę tajsu,
Tajsydams graūdžej vėrkia.

11.0

Kazakauskienė
8. Stovi brolelis,... („2 p.“).
E j, ka tu stėvi?
Kud tu ne j 6ji?
Senėj brole'Iis taukia.

Brolelis taukia,
D atgilžį tajsu,
Tajsydams graūdžej vėrkia.
tegii ta js a j,... („5 p.*).

1 2 . Jū res ne n ersiu ,...(„6 p.“).

O tegii tajsaj,
Tegū ne verkia,
Ju k žlnu, kad ne grjfnsiu.

13. Kukfli gegiitė,...(„l p.*).

Jūres ne nersiu,
Mares ne ptaūksiu,
Zirgiižj ne plukdysiu.

15.

(*) Palygink 266 d ijną.
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Kukii gegiitė,... („1 p. “).

14. S tėvi brolelis,... („2 p.“).
E j, ka tu stovi?
Kud tu ne j 6ji?
Senėj seselė taukia.

1. Kukuoj gegutė,
Lakštingalužėlė,
Ant putinėlio žiedo. (2 k.)

7. Kukuoj gegutė... (1 p.)

2. Stovi brolelis,
Jaunas raitojėlis,
Ant pervazėlio tilto.

9. — Ei, ką tu stovi,
Kod tu nejoji?
Seniai brolelis laukia.

8. Stovi b rolelis... (2 p.)

3. — Ei, ką tu stovi,
Kod tu nejoji?
Seniai tėvelis laukia.

10. Brolelis laukia,
Dalgužį taiso,
Taisydams graudžiai verkia

4. Tėvelis laukia,
Zagružę taiso,
Taisydams graudžiai verkia.

11. — O tegu ta is a i... (5 p.)
12. Jūres nenersiu... (6 p.)

5. — O tegu taisai,
Tegu neverkia.
Juk žino, kad negrįšiu!

14. Stovi b rolelis... (2 p.)

6. Jūres nenersiu,
Mares neplauksiu,
Zirgužį neplukdysiu.

15. — Ei, ką tu stovi,
Kod tu nejoji?
Seniai seselė laukia.

13. Kukuoj g e g u tė ... (1 p.)
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16.

Sesele laukia,
Rutulęs sėja,
Sėdama grafidžej vėrkia.

21.-

E j, ka tu st6vi?
K ūd tu ne j 6ji?
Senėj močiiiiė U ukia.

22.’

MoSibtė Mukia,
Staktūžes t&jsu,
Tąjsydama graūdz'ej verkia.

17. O tegii sėja,... („5 p.“).

18. Jūres ne narsiu,... („6 p.“).

21. — Ei, ką tu stovi,
Kod tu nejoji?
Seniai močiutė laukia.

16. Seselė laukia,
Rūteles sėja,
Sėdama graudžiai verkia.

22. Močiutė laukia,
Staklužes taiso,
Taisydama graudžiai verkia.

17. — O tegu s ė ja ... (5 p.)
18. Jūres nenersiu... (6 p.)

23. — O tegu ta is a i... (5 p.)

23. O tegh t&jsaj,... („5 p.").
19. KukflE gegūtė,... („1 p.“).

19. Kukuoj g egutė... (1 p.)
24.

20. St6vi brolelis,... („2 p.“).

Jū res ne ne'rsiu,)
M iręs ne plauksiu,
Z irgi);: į ne plukdysiu.

24. Jūres nenersiu,
Mares neplauksiu,
2 irgužį neplukdysiu.

20. Stovi brolelis... (2 p.)

515.
*515

Nū Blažienės.
1.

3.

as ėjų, į
Kad Jūras
ds
Ju n ėn ė grejži&usia
ySi&usia, j
O ji mums pririnku
Ropūku (*) didžiausiu
Kajp tūs ropūkus
K atile ūžkajtė,
Jau mūsų Jūruj
žlrdis ja u ap&lpu.

3.

ds

4.

K ajp t»ė ropūkaj
K atilė put6ju,
Jau mūsų Juriitis
Jau rietus trukčiūju.
K ajp tiė ropūkaj
Katilė iižvirė,
Jau mūsų Jurūkuj
žlrdis jau Apmirė.

Ropiikus v ilg a n t
Vrfjdas jū pabalu,
O kajp jis pri-ėdė,
Jam Širdis apšalu.

Blažienė
l. Kad Juras ėjo,
Jurienė greičiausia,
O ji mums pririnko
Ropukų didžiausių.

3. Kai tie ropukai
Katile puto:o,
Jau mūsų Jurutis
Jau rietus trukčiojo.

2 k.
2 k.

2. Kai tuos ropukus
Katile užkaitė,
Jau mūsų Jurui
Širdis jau apalpo.

4. Kai tie ropukai
Katile užvirė,
Jau mūsų Jurukui
Širdis jau apmirė.
5. Ropukus valgant,
Veidas ¡o pabalo,
O kai jis priėdę,
Jam širdis apsalo.

(*) Ropitkas = biilbė.
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516
Nû Blažiė'nės.

Blažienė

1 . 0 ąnt kalnu, ąn t kalne'lu,
šalts šaltinėlis, 1
Gitùs dunojëlis. I

8. J a u vajnlkas ą n t galvelės,
Bernas iĮiit lęntelės,
Be'rnas ąnt lęntelės.

1. O ant kalno, ant kalnelio,
Salts šaltinėlis, į 2
Gilus dunojėlis. J

8. Jau vainikas ant galvelės,
Bernas ant lentelės,
Bernas ant lentelės!

2 . Ir atëju trÿs seselės
B attàj bùrnu praüsti,
Rąnkelu mazgôti.

9. Ne sakykit manu to'vuj
Skundus dėl vajnlku
Zalūju rutelu.

2. Ir atėjo trys seselės
Baltai burnų prausti,
Rankelių mazgoti.

9. — Nesakykit mano tėvui
Skendus dėl vainiko
Žaliųjų rūtelių!

3. Ir ištlku šiaurus vëjas,
Pūtė vajnikė'lj
{ tąn dunojė'lį.

10. Ne kavokii manę jauną
Aukštamė kalnely
Po siė'ra žemele.

3. Ir ištiko šiaurus vėjas,
Pūtė vainikėlį
[ tą dunojėlį!

10. Nekavokit mane jauną
Aukštame kalnely
Po siera žemele.

4. Ir atjoju trys bernelej
Bėru zïrgu gÿrdyf,
Pçntinëlu švėjsti.

1 1 . Pakavokit m&nę jauną
Rutelu daržely
Pas žalas rūteles.

4. Ir atjojo trys berneliai
Bėrų žirgų girdyt,
Pentinėlių šveisti.

11. Pakavokit mane jauną
Rūtelių daržely
Pas žalias rūteles!

5. K atràs būsit manu mielas
Plaukti prié vajnlku
Zalūju rutelu?

12. Kajp seselės rūtas sė'ju,
Manę garbavūju,
Manę garbavoju.

5. — Katras būsit mano mielas
Plaukti prie vainiko
Žaliųjų rūtelių?

12. Kai seselės rūtas sėjo,
Mane garbavojo,
Mane garbavojo.

6. Išsiradu viens bernelis
P laūkti prié vajnlku
Žalūju rutelu.

13. Kajp seselės rūtas skynė,
Taj m inę gedėju,
Taj manę ¡įfideju.

6. Išsirado viens bernelis
Plaukti prie vainiko
Žaliųjų rūtelių.

13. Kai seselės rūtas skynė,
Tai mane gedėjo,
Tai mane gedėjo.

7. Jau vajnlkas prie krašte'lu,

14. O kajp pj‘nė vajnikelį,
Taj manę minėju,
M inę minavūju:

7. Jau vainikas prie kraštelio,
Bernas į dugnelį,
Bernas į dugnelį!

14. O kai pynė vainikėlį,
Tai mane minėjo,
Mane minavojo:

Bernas j dugnelį,
Be'rnas į dugnelį.

15. Če bernelis pakavôtas.
Skendęs dėl vajnlku
Žalūju rutėlu.

15. — Čia bernelis pakavotas,
Skendęs dėl vaiijiko
Žaliųjų rūtelių!

5 17
Blažienė

Nu Blažienės.
Te seselė
Drčbes sk&lbė.

1. Nusižeriau
B ėrą žirgą,
Kad ir m azą,l ^
Alė gražų.
(

6. Ir atjčju
Trys bernyčej
Berti žirg u
Pagyrdyti.

2. Lygioms ląnkčms
R ajti j6sl-a,
Nemūnėlu

7. B ūt numaūstę

Plaukte — plaūksim.

Ziėduz'ė'lus,
Būt nukaki?
Pęntinėlus,

3. Kajp priplaūksira
lu k š tą kalną,—
Ą n t tu kalnu
Žalk liepa.

8. Būt nurajtę
Kaspinė'lus,
B a t pasiūdę

4. Po ta liepa,

1. Nusišėriau
Bėrą žirgą,
Kad ir mažą, l 2 k
Ale gražų.
į

5. Šaltinėlio
Sulinėlis, —
Ten seselė
Drobes skalbė.

2. Lygioms lankoms
Raiti josim,
Nemunėliu
Plaukte plauksim.

6. Ir atjojo
Trys bernyčiai
Bėrų žirgų
Pagirdyti.

3. Kai priplauksim
Aukštą kalną, —
Ant to kalno
Žalia liepa.

7. Būt numaustę
Žiedužėlius,
Būt nukaidę
Pentinėlius,

4. Po ta liepa,
Po žaliąja,
Šaltinėlio
Sulinėlis,

8. Būt nuraitę
Kaspinėlius,
Būt pasiūdę
Kamanėles,

Kamanėles,

Po žalaja,
šalti milu
žulinČlis.

9. Būt nujė'mę
Vajnikė'lj,
Būt pašėrę
Bėrus žirgus.

V

5. Saltinelu
SulinSlis.
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518.
Nu NerviliSnės.
t tJj, uj, uj, DiČvaj,
Diėv&lau manu,
Kajp a i šęn naktį}
j ds
Varge'ly buvau.

9. Būt nuėmę
Vainikėlį,
Būt pašėrę
Bėrus žirgus!

2. O aš nušalati
K6jas, rąnkeles,
U žk rltu ra s i .
Už vajuikelu.

Norvilienė
2. O aš nušalau
Kojas rankeles,
Užkrito rasa
Už vainikėlio.

1. Ui, ui, ui dievai,
Dievuliau mano,
Kaip aš šią naktį 1 9 ^
Vargely buvau! ) “
9!

3. 0 kad išatištu
Balta aušrelė,
Kad ūžtekė'tu
šviėsi saulelė.

10. Dj, uj, uj. Dtėvaj,
Diėvūlau manu,
Kajp aš šęn n&ktj
Vargely buvati.

4. Kad užtekėtu
šviesi saulelė,
Ėjčiau j l^nką
šiėnelu grėbti

1 1 . 0 aš nušalati
K6jas, rąnke'les,
U žkrltu rasi
Už kepurėles.

5. 0 be-švytCf.iant
Natiją grėblel),
0 ir atjoja
Jaunas bernelis:

12 . 0 kad išauštu
B a lti aušrilžė,
Kad užtekė'tu
šviesi sauiūžė.

6. 0 pade Dievas,
Jauna mergelė.
0 kūdėlj dėl kū
Be vajnikėlu?

13. Kad užtekėtu
šviėsi saul&žė,
Ėjėtau į lįn k ą
šiėnelu. pjauti.

7. 0 tūdė'l, dėl tti
Be vąjnikė'lu,
Kad ne mylėjau
2 alū rutelu

14. 0 ma be-pjaujant
£ąn k 6 šiėnėlį,
Ą ntaj atėjna
J&una mergėlė:

8. 0 kad sugrfnščiau
J tas diėne'les.
ta b ia u mylė'čiau
Žalas rutėles,

15. 0 padė Dievas,
Jaunas berneli,
0 kudėl, dėl kiS
Be pęntinė'lu?

9. Tįnkej ląnkfėiau
Ir aplajstyciau;
0 kur ėjdama,
Apsikajšyėiau

16. 0 t&dėl, dėl t i
Be pęntinė'lu,
Kad ne mylėjau
Bėrą žirgelį.
92

3. O kad išauštų
Balta aušrelė,
Kad užtekėtų
Sviesi saulelė!

10. Ui, ui, ui dievai,
Dievuliau mano,
Kaip aš šią naktj
Vargely buvau!

4. Kad užtekėtų
Sviesi saulelė,
Eičiau į lanką
Šienelio grėbti.

1 1 . O aš nušalau
Kojas rankeles,
Užkrito rasa
Už kepurėlės.

5. O bešvytuoiant
Naują grėbleli,
O ir atjoja
Jaunas bernelis:

12. O kad išauštų
Balta aušružė,
Kad užtekėtų
Sviesi saulužė!

6. — O padėk dievas.
Jauna mergele,
0 kodėl, dėl ko
Be vainikėlio?

13. Kad užtekėtų
Sviesi saulužė,
Eičiau į lanką
Šienelio piauti.

7. — O todėl, dėl to
Be vainikėlio,
Kad nemylėjau
Žalių rūtelių.

14. O man beplaunant
Lankoj šienelį.
Antai ateina
Jauna mergelė:

8. O kad sugrįžčiau
1 tas dieneles.
Labiau mylėčiau
Žalias rūteles:

15. — O padėk dievas.
Jaunas berneli,
O kodėl, dėl ko
Be pentinėlių?

9. Tankiai lankyčiau
Ir aplaistyčiau,
O kur eidama,
Apsikaišyčiau.

16. — O todėl, dėl to
Be pentinėlių,
Kad nemylėjau
Bėrą žirgelį.
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18. T^nkej paše'rčiau
Ir pagyrdyčiau,
O kur ketejęs,
Tenaj nujočiau.

17. O kad sugrįuščiau
J tas dieneles,
Labiau mylėčiau
Bėrą žirgelį;

18. Tankiai pašerčiau
Ir pagirdyčiau,
O kur ketėjęs,
Tenai nujočiau.

17. O kad sugrįžčiau
Į tas dieneles,
Labiau mylėčiau
Bėrą žirgelį:

519.
Nu Vidikytės.

1.

3.

4.

O kad išauštu
B a lti aušrelė,
Kad uztekė'tu
šviesi saule'lė,
Aš ėjčiau į ląn k u zėlęl
ds.
Su naiijflju dalgelu. \

5.

O ma be-pjaunant
Ląnk6 šienelį,
O m a be-pustant
Plienu dalgelį,
Ir atėju mergužėlė
Į jūres vąndenelu.

6.

Pastatyk viedrus,
Paguldyk naščius,
Ęjk še, manu mergužėlė,
Kalbė'siva z'ode'lį.

Ęjk šp, mergužėlė,
Artyn pas mitnę,
Balta lelijėlė,
Artyn pas manę,
Kalbėsiva žoduzėlį,
Žodelį kfi mejlausią.

N’ ėjsiu, bernužėli,
A rtyn pas tkvę,
B altas dobilėli,
Artyn pas t&vę,
Išbirs manę motynėlė,
Tajp ilgaj ne parėjnant.
Mergužėlė manu,
Lelijėlė manu,
Ar ne moki, kajp kalbė’ti
Savu se'naj močiūtej.
Motynėlė m inu,
širdužėlė m&nu,
Ir itlėkė sakalėlis,
Sudrumstė vąndenėlį.

8.

O ma be-laukiant
V.-jndėns nustėjant,
Nušiuravaū viėdruzėlus
šioms balMmsioms smiltelėms.
9.

D ukružėlė m inu,
Lelijėlė manu,
Ku pavytęs vajnikėlis
Ą nt glodmosios galvelės?
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Vidikytė
1. O kad išauštų
Balta aušrelė,
Kad užtekėtų
Sviesi saulelė,
Aš eičiau į lankužėlę l
Su naujuoju dalgeliu.}

5. — Neisiu, bernužėli,
Artyn pas tave,
Baltas dobilėli,
Artyn pas tave:
Išbars mane motinėlė
Taip ilgai nepareinant.

^

6. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Ar nemoki, kaip kalbėti
Savo senai močiutei?

2. O man bepiaunant
Lankoj šienelį,
0 man bepustant
Plieno dalgelį,
Ir atėjo mergužėlė
1 jūres vandenėlio.

7. — Motinėle mano,
Širdužėle mano,
Ir atlėkė sakalėlis,
Sudrumstė vandenėlį.

3. — Pastatyk viedrus,
Paguldyk naščius.
Eik šen, mano mergužėle,
Kalbėsiva žodelį!

8. O man belaukiant
Vandens nustojant,
Nušiūravau viedružėlius
Šioms baltosioms smiltelėms.

4. Eik šen, mergužėle,
Artyn pas mane,
Balta lelijėle,
Artyn pas mane:
Kalbėsiva žodužėlį,
2odelį kuo meiliausią!

9. — Dukružėle mano,
Lelijėle mano,
Ko pavytęs vainikėlis
Ant glodniosios galvelės?
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10.

Tu kalbčjej žodnz’Slj,
Žodelį kû mejldusią.

Motynelė mânn,
širdužėlė mânu,
N û âiaûrûjû vèjuzëlu,
N û kajtrtôsios saulelės.

11.

12.

13.

Dukružėlė mânu,
Lelijëlè mânu,
Taj ne tičsa, dukryt&lê,
Ne viėrniejiė z'odelej.

14.

Èjéj prié bernelu,
Sâvu dobilSlu,

MotynSlė mânn,
éirduz'ëlè mânu,
0 taj tiësa, motynelė,
Taj viėrmSjiė žodelej

10. — Motinėle mano,
Širdužėle mano,
Nuo šiauriojo vėjužėlio,
Nuo kaitriosios saulelės.

12. Ėjai prie bernelio,
Savo dobilėlio,
Tu kalbėjai žodužėlį,
Žodelį kuo meiliausią.

11. — Dukružėle mano,
Lelijėle mano,
Tai netiesa, dukrytėle,
Neviernieji žodeliai:

13. -r- Motinėle mano,
Širdužėle mano,
O tai tiesa, motinėle,
Tai viernieji žodeliai.

MoJiùtê bâré,
B rolilej târè,
Seselė graûdzej vérkè,
Jaunôji graûdzej vérkè.

14. Močiutė barė,
Broleliai tarė.
Seselė graudžiai verkė,
Jaunoji graudžiai verkė.

6 9 0 .
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N4

1 . 0 aš ne nôriu
K arejviùku bûti,
Karejviîiku bûti, 1
Kardelį v artô ti.

J S

5. Sžsoiau į iajvčlį,
Plaiikėsau par jūreles,
P a r jūres-m areles
Pas jau n ą mergelę.

2 . 0 taj as nônu
Artojùz'iu bûti,
Artojùziu bûti,
Žagrelę vartôti.

6 . 0 d ar ne jsė'dau
1 jffdą iajve'lį,
Pam aėiaū mergelę
Gasūziu vajkščiojant.

3. Artojùz'iu bûti,
ZagréJç v artôti
I r sSmus jautelus
Kąnkėlė ganÿti.
4 . 0 aš nusiéjîiau
Ą n t jû n u kraštelu,
Ą nt jû n u kraštelu
Pas jâuncj mergelę.

Bakšaitienė
1. O aš nenoriu
Kareiviuku būti,
Kareiviuku būti,
Kardelį vartoti.

2 k.

5. Sėsčiau į laivelį,
Plaukčiau per jūreles,
Per jūres mareles
Pas jauną mergelę.

2. O tai aš noriu
Artoiužiu būti,
Artoiužiu būti.
Žagrelę vartoti;

6. O dar neįsėdau
l juodą laivelį.
Pamačiau mergelę
Gasužiu vaikščiojant.

7. O d a r ne Įplaukiau
i pūsę jure'lu,
G rąmždln manę j&uną
M anu gilnmSIį.

3. Artojužiu būti,
Žagrelę vartoti
Ir šėmus ¡autelius
Lankelėj ganyti.

7. O dar neįplaukiau
Į pusę jūrelių,
Gramzdin mane jauną
Marių gilumėlį.

8. lĄ jvas j krašt<ilį,
Aš pats j dugnrflj,
Manu kepurėlė
Viršiim vąndėns plaukia.

4. O aš nusieičiau
Ant jūrių kraštelio,
Ant jūrių kraštelio
Pas jauną mergelę.

8. Laivas į kraštelį,
Aš pats į dugnelį,
Mano kepurėlė
Viršum vandens plaukia.

7. L letuviSkos dainos. II

9. Ėjki ¿e, mergelė,
B a lti lelijSlė,
Grflbėk m inę jiu n ą ,
M inu kepurglę.

Pas naują grabelį
Stovė'dama.
1 4 .1’as naiiją grabelį
Stovė'dama,
Baltąsias rąn M es
Grajzydama.

10. R6da aš giilbėČi^u,
Ir plaukte — priplatikčiau,
Ne tunii pergelu (*),
N i ^uksu irkle'!«.

15. Baltasias rąnkiiles
Gr&jžydama,
Graūdžias ašarėles
Lajstydama.

1 1 . Bergais niiplaukė,
Irklelis nuskgndu,
Aš ne turtCs valos
Nu tė'vu-močiiitės.

16. Gralidzias ašarėles
•tajstydama,
Savu jauną berniiiį
Raudodama.

12. Aš ne turiii valos
Nii tfivu-muSiiJtės,
Valužės, valelės
Nū brolu-sesc'lu.

17. Savu jauną brrniižj
Raudodama,
1 aukštą kalnelį
Lydydama.

13. Verksi, mergelė,
B alti lelijėlė,

5*S.
Nu Rįnkytės.
1.

Ą nt dukštu kalni! u
šaltas šaltinėlis;
To vajkščioju, ulavėju
Močiutės dukrė'lė.

K adi mbdu ziAnysivos?
O a r rudėns lauksiv?
ds

3.

2. Bijūnėlį laužiau
Ir bfcrniižiu klausiau,

Bernužis atsakė,
B altas dobilėlis:
Kajp tu ginsi p ilšu s jaučius,
Gink paviėškelė'lu.

13. — Verksi, mergele,
Balta lelijėle,
Pas naują grabelį
Stovėdama;

9. — Eiki šen, mergele,
Balta lelijėle,
Gelbėk mane jauną,
Mano kepurėlę.
10. — Rodą aš gelbėčiau
Ir plaukte priplaukčiau, —
Neturiu pergelio
Nei aukso irklelio.

14. Pas naują grabelį
Stovėdama,
Baltąsias rankeles
Graižydama;

II. Pergelis nuplaukė,
Irklelis nuskendo, —
Aš neturiu valios
Nuo tėvo močiutės.

15. Baltąsias rankeles
Graižydama,
Graudžias ašarėles
Laistydama;

12. Aš neturiu valios
Nuo tėvo močiutės.
Valužės valelės
Nuo brolių seselių.

16. Graudžias ašarėles
Laistydama,
Savo jauną bernužį
Raudodama;

17. Savo jauną bernužį
Raudodama,
| aukštą kalnelį
Lydėdama.
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Rinkytė
l. Ant aukšto kalnelio
Saitas šaltinėlis, —
Ten vaikščiojo uliavojo l 9 ^
Močiutės dukrelė.
j

3. Bernužis atsakė,
Baltas dobilėlis:
— Kai tu ginsi palšus jaučius,
Gink pavieškelėliul

(* ) P e r g e 'lis < = lajv< * lis.
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2. Bijūnėlį laužiau
Ir
bernužio klausiau:
— Kada mudu ženysivos?
O
ar rudens lauksiv?

99

To raildu ganysiv,
UgnOžę kūrinsiv,
Sukūrinsiv vajnikelj
Žalfiju rutelu.

Cit, ne verk, mergelė,
B a lti lelijėlė,
Ryto j 6siu jom arkėlj,
Pirksiu vajnikė'lį.

4. Ten m udu ganysiv,
U gnužę kūrinsiv,
S ukūrinsiv vainikėlį
Žaliųjų rūtelių!

6. — Cit, neverk, mergele,
Balta lelijėle,
Rytoj iosiu iomarkėlį,
Pirksiu vainikėlį.

Kad būčiau žinėjus
Tąn šėlmj bernelį,
Būčiau rūtų vajnikČlį
Rasilžė pagilldžius.

Kad ir tu nupirksi,
Aš jum ne dėvė'siu,
Aš tavu šelmystė'lės
Niė'kad ne užmiršai.

5 __ Kad būčiau žinojus
Tą šelmį bernelį,
Būčiau rūtų vainikėlį
Rasužėj paguldžius.

7. — Kad ir tu nupirksi,
Aš juo nedėvėsiu,
Aš tavo šelmystėlės
Niekad neužmiršiu!
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Blažienė

N u Blažienės.
1.

Arklas pažabotas,

A r sen6ji motynė'lė

Važys mulav6tas,
Nieks tajp piijkej ne vaziavu,
Kajp manu berne'lis.
2.

3.

P a r glrę važiavaū,
Gegiltė kukavu;
Sustok, manu bernužėli,
Dūk ma paklausyti.

Manęs pagedauja?
4.

5.

Ar girios gegelė?
A r mišku paukštelis?

Ne girios gegelė,
Ni mišku paukštelis,
Tik taj sena motynė'lė
Manęs "pagedauja.
Kad tu nesulauktum ,
Kad tu minę gautum,
Kad tu manu vajnikŽIį
Nu g atv6s nujlmtum.

5*3.
Brolelis skįnsta,
Brolelis grjm sta,
Brčlu kepurėlė
Viršiij vąndėns plaukia
ū k ia .)

3. Ar girios gegelė,
Ar miškų paukštelis,
Ar senoM motinėlė
Manęs pagedauja?

2. Per girią važiavau,
Gegutė kukavo.
Sustok, mano bernužėli,
Duok man paklausyti!

4. Ne girios gegelė.
Nei miškų paukštelis,
Tiktai sena motinėlė
Manęs pagedauja.

5. Kad
Kad
Kad
Nuo

tu nesulauktum,
tu mane gautum,
tu mano vainikėlį
galvos nuimtum!

5 23

N u Vidikytės.
1.

1. Arklys pažabotas,
Važys moliavotas,
Nieks taip puikiai nevažiavo
Kaip mano bernelis.

2.

Vidikytė
Gelbėk, seselė,
Gelbėk, lelijėlė,
Nors ne m inę jauną,
Manu kepurėlę.

1. Brolelis skęsta,
Brolelis grimzta,
Brolio kepurėlė
1
2 k.
Viršuj vandens plaukia. J

2. Gelbėk, sesele.
Gelbėk, lelijėle,
Nors ne mane jauną,
Mano kepurėlę.

3.

Aš atsivejzdėčiau
Ą n t šėmu jaatelu:

Šiikfi pirštinėlės,
Auksą kepurėlė,
N ėr, nėr brolelu,
Dėvėtojeln.

4. O aš nusidjžiau
Į žirgu stajntflę,
Aš atsivejzdėčiau
Ą nt bėru žirge!u.
5. Yra ¿irgclej,
Yr tymu balnelis,
Nėr, nėr brolelu,
Rajtojelu.

D ėv ėto jėlio .

7. Y ra jautėlej,
yra žagrelės,
N ėr, nėr brolelu,
Artojėlu.

4 . O aš nusieičiau
Į žirgų stainelę,

Aš atsiveizdėčiau
Ant bėrų žirgelių:

7. Yra jauteliai,
Yra žagrelės, —
Nėr, nėr brolelio
Artojėlio.

8. O aš nusiėjčiau
| rūtų darželį,
Aš atsivejzdėčiau
Ą nt žalu rute'lu.

5. Yra žirgeliai,
Yr tymo balnelis, —
Nėr, nėr brolelio
Raitojėlio.

8. O aš nusieičiau
Į rūtų darželį,
Aš atsiveizdėčiau
Ant žalių rūtelių:

9. Y ra rutėlės,
yra mėgelkėlės,
Nėr, n ėr brolau,
Tvertojėlu.

6. O aš nusiėjčiau
l lygų taukšlį,

6. O aš nusieičiau
I lygų laukelį,
Aš atsiveizdėčiau
Ant šėmų jautelių:

3. Šilkų pirštinėles,
Aukso kepurėlė, —
Nėr, nėr b ro lelio

9. Yra rūtelės,
Yra mėgelkėlės, —
Nėr, nėr brolelio
Tvertojėlio.
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m
NS Juškytės.'
I

Aš siratužė'lė,
Vargū mergužėlė,
Aš vargužiu mergelė,
Kajp giriižė gegelė.

4.

ds

JuSkytė

Stakleles tajsiaū,
Drobelės rėdžiau,
Senės moiiiitės klau siai
Jaunimtižy ne buvau.

1. Aš siratužėlė,
Vargų mergužėlė,
Aš varguž'ų mergelė.
Kaip giružėj gegelė.

4. — Stakleles taisiau,
Drobeles rėdžiau,
Senos močiutės klausiau,
Jaunimužy nebuvau.

2 k.

2.

Diėniižę verkiafi
Dvi-tris dajnavaū,
Ramiau savu širdelę;
V&rgios manu dienelės.

5.

O lrd aš ėjsiu
| jaunimužėlį,
Žmonelu vajnėjama,
Po kojelu minama?

2. Dienužę verkiau,
Dvi tris — dainavau,
Ramiau savo širdelę, —
Vargios mano dienelės!

5. O ko aš eisiu
Į jaunimužėlį, —
2 monelių vainojama,
Po kojelių minama?

3.

Ej, mėrgyf, mėrgyi,
Mergytė manu,
Kąn par darbužį dlrbaj?
Jaunimtižy ne buvaj.

6.

Ir tu pats kalbėjej,
M mi bernužėli,
Su kiėmu draugalelejs
M inę jau n ą mergelę-.

3. — Ei mergyt, mergyt,
Mergyte mano, *
Ką per darbužį dirbai?
Jaunimužy nebuvai!

6. Ir tu pats kalbėjai,
Šelmi bernužėli,
Su kiemo draugalėliais
Mane jauną mergelę.

102

103

7.

Dėl t i kalbėjau,
Kad pats norėjau,
Kad kitam pavydėjau
T ivę jau n ą mergelę.

13.

P a r g lrę jójau,
Kove'lę áóviau,
Girūžė suskąmbeju,
Paukštc'lej sučiuM ju.

7. — Dėl to kalbėjau,
Kad pats norėjau,
Kad kitam pavydėjau
Tave jauną mergelę.

13. Per girią jojau,
Kovelę šoviau,
Giružė suskambėjo,
Paukšteliai sučiulbėjo.

8.

AtdCfk, bernužšli,
Auksu žiėdužė'Ij,
Tu jffmi ne dėv&i;
Tėve'lu nukaldintas.

14.

Ej, be'rnyi, be'rnyf,
Bernyti manu,
Kam nuáóvej kove'lę,
Zalós girios paukštelę?

8. — Atduok, bernužėli,
Aukso žiedužėlį,
Tu juomi nedėvėsi, —
Tėvelio nukaldintas!

14. — Ei bernyt, bernyt,
Bernyti mano,
Kam nušovei kovelę, .
Žalios girios paukštelę?

9.

Sakyk, mergužėlė,
Kū verts žiedužėlis?
Bagėts manu tėvelis,
Aš galii užmokėti.

15.

Ar tau ne gajlė'ju
Kóvos plųnksnužė'lu
Ir jos mažu vajkėlu,
Girūžė ktajdžiėjančiu?

10.

M inu žiedužėlis
¿Imtas dorelglu,
^ntras š ta ta s d6relu
Už minu jaunas diė'nas.

16.

O a r tu ne
Girios takunė'lu,
Marei u narunė'lu?
Kam nuáóvej kovelę?

10. — Mano žiedužėlis —
Šimtas dorelėlių,
Antras šimtas dorelių
Už mano jaunas dienas.

16. O ar tu negavai
Girios lakūnėlio,
Marelių narūnėlio?
Kam nušovei kovelę?

11.

O už vajnikŠlį
Žaliiju rute'lu
Tu niė'kad n’ užmokusi,
Tu niė'kad n’ užmokė'si.

17

Zakúns pilėkė,
N arúns panėrė;
Taj nuáóviau kovėlę,
Zalós girios paukštelę.

11. O už vainikėlį
Žaliųjų rūtelių
Tu niekad n’užmokėsi,
Tu niekad n’užmokėsi!

17. — Lakūns palėkė,
Narūns panėrė, —
Tai nušoviau kovelę,
Žalios girios paukštelę.

12. Per lauką jojau,
Atgal žiūrėjau,
Ar lyd mane mergelė,
Ar žiūri pro langelį.

18. O nei man gailėjo
Kovos plunksnužėlių,
Tik jos mažų vaikelių,
Giružėj klaidžiojančių.

O ni ma gajleju
Kóvos piunksnužė'lu,
Tik jos mažū vajke'Iu,
Girūžė klajdziójanciu.

18

P a r taūką j 6jau,
A tgil žiurėjau,
Ar lyd m inę merge'lė?
Ar žiūri pro iąngdlį?

12.

19.

Atéjs rudenSlis,
saitóji žiemelė, *
K ris nū me'džiu iape'lej
'I r nū mūma žodėlej.
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Sakyk, mergužėle,
Ko verts žiedužėlis?
Bagots mano tėvelis.
Aš galiu užmokėti!

15. Ar tau negailėjo
Kovos plunksnužėlių
Ir jos mažų vaikelių,
Giružėj klaidžiojančių?

9. —

19. Ateis rudenėlis,
Šaltoji žiemelė,
Kris nuo medžių lapeliai
Ir nuo muma žodeliai!
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5*5.
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Nu Juškytės.

Juškytė

1. Ąnt aukštu kalnu berželis, 7. Ej, cit, n e v irk i, mergelė,
Po tiim berže'lu bernelis. }ds Tau dovanūsiu žirgelį.

1. Ant aukšto kalno berželis,
Po tuo berželiu bernelis. (2 k.)

7. — Ei, cit, neverki, mergele,
Tau dovanosiu žirgelį!

2. Be'ržu šakeles žalavu,
žvičsi kepiirė švytravo.

8. Brąnge'snės manu rote'lės,
Neka.jp tavu beras žirgelis.

2. Beržo šakelės žaliavo,
Sviesi kepurė švytravo.

8. — Brangesnės mano rūtelės
Nekaip tavo bėras žirgelis!

§ . Atjrt devyni par lauką,
Devyni br61ej par lauką.

9. Mgčiau par lauką tekini,
Skijnseiau močiiitej verkdama.

3. Atjoj devyni per lauką,
Devyni broliai per lauką.

9. Bėgčiau per lauką tekina,
Skųsčiau močiutei verkdama.

4. Pririšo žirgus prie tvoros,
Prie žalių rūtų darželio.

10. — Nebėk per lauką tekina,
Neskųsk močiutei verkdama!

5. Išlaužė žirgai tvoreles,
Išmindžioj žalias rūteles.

11. Ar nori kanklių skambančių,
O ar vamzdžių vamzdijančių?

6. Išein mergytė verkdama,
Žalių rūtų gailėdama.

12. — Nenoriu kanklių skambančių
Anei vamzdžių vamzdijančių,

4 Pririšo žirgus prie tvorūs, 10 . Ne bėgk par laūką tekina,
Pnė žalti rūtų daržSlu.
Ne skųnsk močiiitej verkdama.
5. Išlaužė žlrgaj tvoreles,
Išmjndžio žalas rote'les.

11. Ar nūri kenkia skambančia,
O a r vamzdžiu vįmzdyjančio.

6. Išdjn mergytė verkdama,
Žalu rūtų gailėdama.

1 2 .Ne noriu kenkiu skambančia,
A nl vamzdžiu v^mzdyjančio.

13. Tik nūriu be'rnn-artdjaus,
Žalūsląnkčs šienu pjovejaus.

13. Tik noriu berno artojo,
Žalios lan <6s šieno piovėjo!

596.
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N ū Scnkauskiėnės.

Senkauskienė

L Po tavu nu mūsų
Atsitolinimu,
Kajp tiv ę ne mataū,
Ludnūms m inę Ima. į ds

3. Be tivęs, berneli,
ilgas ččsas, me'taj,
Kad tavę ne matau,
Rodūs ma, kad me'taj

1. Po tavo nuo mūsų
Atsitolinimo,
Kai tave nematau,
Liūdnums mane ima. (2 k.)

3. — Be tavęs, berneli,
Ilgas čėsas, metai,
Kad tave nematau,
Rodos man, kad metai.

2. Diėnd, katrrt tiv ę
M atyti ne galū.
S6pa širdis rainu.
Spaudžia par ne-valą.

4. Gyve'ni ąn t šiū svietu
Md be tąyęs sunk ii.
Numirčiau nors šęndiė'n,
Bilė ąnt tiv u r4nku.

2. Dienoj, katroj tave
Matyti nedaliu.
Sopa širdis mano.
Spaudžia per nevalią.

4. Gyvent ant šio svieto
Man be tavęs sunku,
Numirčiau nors šiandien,
Bile ant tavo rankų.
107

Kad žmoniū -iiėžūvej
Mejlę pagadina.

5. Ne norėčiau nieku,
Anl jėkiu ttirtu;
Bagote'snis būčiau,
Kad tživę turėčiau.

Anei jokių turtų, —
Bagotesnis būčiau,
Kad tave turėčiau.

7. O aš be-ve'lyčiau
Aukštus kalnus kksti,
Ne kajp siivu mielą
Mylėjęs pamėsti*

C. Kas taj do česajKas taj do gadynė,

6. Kas tai do čėsai,
Kas fai do gadynė,
Kad žmonių liežuviai
Meilę pagadina!

5 — Nenorėčiau nieko,

7. O aš bevelyčiau
Aukštus kalnus kasti,
Nekaip savo mielą
Mylėjęs pamesti!

5«9.
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N ū ' Viksv^tės.

Viksvytė
1. Atsimink, bernužėli,
Kąn vakar kalbėjej,
Kad su manimi bakšclė |
ds
Žodūzj kalbėjej.
j

4. Tavu šimtas, arb& du,
Da minu brangesnis,
Rute'lu vajnikėlis
Da manu žale'snis.

2 . Aš už tavu, bernužėli,
Mėjlusius žode'lus
Aš prapūldžiau vajnikėlį
Zalūju rute'lu.

5. Be-vėlyčiau jau senėj
Dundjuj nuskęndęs,
Ne kad savu mergūžej
Tokias kalbas ke'lčiau.

3. Cit, ne verk, nutylėk,
Tu ne sakyk nieku,
Aš už tavu vajnikėlį
Aš tau užmokėsiu.

6. Ve'lyj buč' jau senėj
Po žeme be-gūlįut,
Ne kad savu bernužį
Po akiu be-tiirint.

2. Aš už tavo, bernužėli,
Meiliuosius žodelius
Aš prapuldžiau vainikėlį
Žaliųjų rūtelių!

5. — Bevelyčiau jau seniai
Dunojuj nuskendęs.
Ne kad savo mergužei
Tokias kalbas kelčiau.

3. —
Tu
Aš
Aš

6. — Velij būč jau seniai
Po žeme begulint’,
Ne kad savo bernužį
Po akių beturint’!

Cit, neverk, nutylėk,
nesakyk nieko,
už tavo vainikėlį
tau užmokėsiu.

Gvildienė

Nū Gvildiėnės.
Kas nor išmčkti
Dajnū dajnffti,
ds
Tas tur pnė minęs stėti.

4. — Tavo šimtas arba du,
Dar mano brangesnis,
Rūtelių vainikėlis
Dar mano žalesnis!
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5*8.
I.

1. — Atsimink, bernužėli,
Ką vakar kalbėjai,
Kad su manimi bakšelėj 1 ^ ^
Zodužį kalbėjai!
J

O aš dajnorius,
Aš dajnorėlis,
Dajnėlu špilmonelis.

1. Kas nor išmokti
Dainų dainuoti,
\ 2 k
Tas tur prie manęs stoti, j
’
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2. O aš dainorius.
^ dainorėlis.
Dainelių špilmonelis.

3.

A š parašysiu
Į gromatė'lę,
Palejsiu ąn t luste'lu.

8.

O ir išglrdu
Jauna mergelė
Žalam rūtų.daržely.

3. Aš parašysiu
Į gromatėlę,
Paleisiu ant liustelio.

■8. O ir išgirdo
Jauna mergelė
Žaliam rūtų daržely.

4.

Akmii be krauju,
Vąndif be sparnū,
Papartis be žiėdelu;

9.

Ne pardifk tauku,
Ni tė'vu dvaru,
Aš būsiu verpėjė'lė.

4. Akmuo be kraujo,
Vanduo be sparnų,
Papartis be žiedelių.

9. — Neparduok lauko
Nei tėvo dvaro,
Aš būsiu verpėjėlė!

5.

Tajp ir aš jaunas,
Jaunas bernelis,
Be jaun6sios mergelės.

10.

Ne pardiik žirgu,
Ni kamanė'lu,
Aš būsiu audėjėlė.

į . Taip ir aš jaunas,
Jaunas bernelis
Be jaunosios mergelės.

10. Neparduok žirgo
Nei kamanėlių,
Aš būsiu audėjėlė!

6.

Pardifčiau laliką
Ir tėvu dvdrą.
Sąradyčiau verpėjČIę.

11.

O dar par-jauna,
Manu mergelė,
Dar par-jauna te-b-esl.

6. Parduočiau lauką
Ir tėvo dvarą,
Samdyčiau verpėjėlę.

1 1 . — O dar per jauna,
Mano mergele,
Dar per jauna tebesi.

7.

Pardifeiau žirgą
Ir kamanėles,
Sąmdyčiau audėjėlę.

12 .

Kad ne užiugau
Pas motynėlę,
Užaugsiu pas bernelį.

7. Parduočiau žirgą
Ir kamanėles,
Samdyčiau audėjėlę.

12. — Kad neužaugau
Pas motinėlę,
Užaugsiu pas bernelį!

599.
Nū Anus&jtės.
1 . Ėjų mirga vąndėns } ^
Su moliniu pūdu.
|

5. Aš tau dCisiu tris skatikus
Už molinį p idą.

2. Tr sutiku L^nku p6ną,
Ir sukūlė pūdą.

6. Tu skatiku ne rejkė'ju,
Tik ma pūdu tū gajlėju.

3. O, tu, I.^nku p6naj,
Kam sukūlej pildą?

7 .0 , tu, L^nku... („3 p.“).
8. Cit, ne verk,... („4 p.“).

4. Cit, ne verk, raergūžė.
M inu mietą širdūžė,

9. Aš tau dffsiu dvi ^nti
Už molini pildą.
no

Anusaitė
1. Ėjo merga vandens 1 ^ ^
Su moliniu puodu j

5. Aš tau duosiu tris skatikus
Už molinį puodą!

2. Ir sutiko lenkų poną,
Ir sukūlė puodą.

6. Tų skatikų nereikėjo,
Tik man puodo to gailėjo.

3. — O tu, lenkų ponai,
Kam sukūlei puodą?

7. — O tu, lenkų... (3 p.)
8. — Cit, neverk... (4 p.)

4. — Cit, neverk, merguže,
Mano miela širduže:

9. Aš tau duosiu dvi anti
Už molinį puodą.
Ui

10. Ma tu KnJiu no rejkčju,
Tik ma p id u te-gajlčju.

12. Aš pats būsiu tau už mielą,
Už molinį pūdą.

10. M an tų ančių nereikėjo.

1 1 .0 , tu, L^nku... („3 p.“).

1 3 .0 kas manu do gražūmas,
O kas manu do strajnilmas,

U __ O tu, lenkų... (3 p.)

(„Ąnt tu pavidalu lakštifk: dvi
ž^nsi, dvi karvi, du jaučiu, du 14. Kad aš gavaū L^nku poną
žirgu, du šimtu, ir tajp bajgk:“).
Už molinį pūdą.

12. — Aš pats būsiu tau už mielą
Už molinį puodą.

Tik man puodo tegailėjo.

13. — O kas mano do gražumas,
O kas mano do strainumas,

(Panašiai lakštuok: dvi žąsi,
dvi karvi, du jaučiu, du žirgu,
du šimtu ir taip baik:)

14. Kad aš gavau lenkų poną
Už molinį puodą!

53 0 .
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Nū Burkšienės.
1. Anytėlė, niuronė'lė,
M inę ne k^nsdama,
Užrakinu svirnu dūris l ^
Su auksu raktelejs.
te'lejs. J

6. Ir parnešej naujynėlę,
Tik ne iabaj gerą,
Kad jau manu mergužėlę

2. U žrakinu svirnu duris
Su auksu raktelejs.
U žritinu akmenėlį
Ą nt svirnu dure'lu.

7. Tegū ve'da, tegū ėjna,
Tegū vįnčiavoja;
Pabalnėkii bė'rą žirgą.
Ir aš patsaj josiu.

3. Ir atj6ju trys berneli]
Iš svečičs šalelės,
A trakinu svirnu dūris
Su auksu raktelejs.
4. A trakinu svirnu dūris
Su auksu raktelejs,
A tritinu akmenėlį
N ū svirnu durelu.
5. O sakale, sakalėli,
Tu aukštaj lakiojej,
Išlėkdamas, parlėkdamas,
Naujynas neši6jej.

Ryt<5 vįnčiavėja.

Burkšienė
1. Anytėlė niūronėlė,

Mane nekęsdama,
Užrakino svirno duris 1 2 ^
Su aukso rakteliais, j

6. Ir parnešei naujienėlę,
Tik nelabai gerą,
Kad jau mano mergužėlę
Rytoj vinčiavoja.

2. Užrakino svirno duris
Su aukso rakteliais,
Užritino akmenėlį
Ant svirno durelių.

7. Tegu veda, tegu eina,
Tegu vinčiavoja!
Pabalnokit bėrą žirgą,
Ir aš patsai josiu!

8. Ą nt, ąnt kainu koplytėlė,
Da ne murav6ta,
Všjkščio manji mergužėlė,
Da ne vįnčiavėta.

3. Ir atjojo trys berneliai
Iš svečios šalelės,
Atrakino svirno duris
Su aukso rakteliais;

8. Ant’ ant kalno koplytėlė
Dar nemūravota,
Vaikščioj mano mergužėlė
Dar nevinčiavota.

9. S6kič,mėrgos-žemkulkėiės,
O kad ne trįnkėtu,
O kad manu mergužėlė
Saldžej išmiegotu.

4. Atrakino svirno duris
Su aukso rakteliais,
Atritino akmenėlį
Nuo svirno durelių.

9. Šokit, mergos žemkulkėlės,
O kad netrinkėtų,
O kad mano mergužėlė
Saldžiai išmiegotų!

10.S6kii,mėrgos-žemkulkėlės,
O kad ne dulkė'tu,
O kad mdnu mergužėlė
[]2 Balta j vajkštinėtu.

5. O sakale sakalėli,
Tu aukštai lakiojai,
Išlėkdamas, parlėkdamas
Naujienas nešiojai!
i. Lietuviškos dainos, II

10. Šokit,
O kad
O kad
Baltai

mergos žemkulkėlės,
nedulkėtų,
mano mergužėlė
vaikštinėtų!

í l . Pro šalelę praéjdama.
Ma galvelę lęnkė,

Sugraudinu šird į mánu
Ą nt.josios žiūrįntį.

531 (*).

11. Pro šalelę praeidama,
Man galvelę lenkė,
Sugraudino širdį mano,
Ant josios žiūrintį.

•Nu Bakšijtiėnės.
1.

5.

Pramanė miinę
j
Dajnú ne-mokant; J ds
Aš dajnú špilmonė'lė. J

Pardifčiau žagrę,
šėmus jaute'lus,
Sąmdyčiau audėjėlę.

2. Aš atdarysiu
Dajnū skrynelę,
Palėjsiu ąnt luste'lu.

6.

Ugnis be vardu,
Vąndii be sparnu,
P apartis be žiėde'lu;

7.

Aš be mergelės,
Be lelijėlės,
Be drėbiu audėjėlės.

8.

Ir atsiliepė
Jau n a merge'lė
Svirnely pas skrynelės.
Ne pardifk ¿ágrés,
šėmu jautėlu,
Aš busiu audėjėlė.

Pionáj suvėrpsm,
T^nkej išdusiu,
Kasdien b altáj dėvėsi.

*531
Bakšaitienė
1. Pramanė mane
Dainų nemokant,—
j 2 k.
Aš — dainų špilmonėlė. I

5. Parduočiau žagrę,
Šėmus jautelius,
Samdyčiau audėjėlę.

2. Aš atdarysiu
Dainų skrynelę,
Paleisiu ant liustelio.

6. Ir atsiliepė
Jauna mergelė
Svirnely pas skryneles:

3. Ugnis be vardo,
Vanduo be sparnų.
Papartis be žiedelių, —

7. — Neparduok žagrės,
Šėmų jautelių,
Aš būsiu audėjėlė!

4. Aš be mergelės,
Be lelijėlės,
Be drobių audėjėlės.

8. Plonai suverpsiu,
Tankiai išausiu.
Kasdien baltai dėvėsi!

53*.
N u Bakšajtiėnės.
3. Ej, arė, arė
1. Nusikaldinčiau
Brolėlej pudimėiį,
Viėnu plienu kardelį,
Ej, ne'šė, ne'šė
Išsikirsdinčiau
\ ^
Seselė pusrytėlus.
Aukštam svirnė iąnge'lį. J
2.

4.

Išsiklrsdinčiau
Aukštam túrme tąngėlį,
Aš pažiūrėčiau,
Kur ar mánu brole'lej.
(*) Palygink 528 dajną.
1! 4

Viénó rąnkelė
B a lta is abrusėlis,
Ą ntrė rąnke'lė
Brolėlams pusrytSlej.

*532
Bakšaitienė
1. Nusikaldinčiau
Vieno plieno kardelį,
Išsikirsdinčiau
Aukštam svirne langelį.

2 k.

2. Išsikirsdinčiau
Aukštam turme langelį,
Aš pažiūrėčiau,
Kur ar’ mano broleliai.

3. Ei, arė, arė
Broleliai pūdymėlį,
Ei, nešė, nešė
Seselė pusrytėlius.
4. Vienoj rankelėj
Baltasis abrfisėlis,
Antroj rankelėj
Broleliams pusrytėliai.

115

žitėmė manu
Iš rąnkos abrusė'lį.

11. O ne trečiėkajs,
Ni šeštėkajs,
Vis muštinelejsDorelė'lejs.

G. Atėmė manu
Iš rąnk6s abrusė'lį
Ir iš rąnkėlės
Brole'lams pusrytŽlus.

12. Lėjsčiau žirgelį
šitajs, trakajs;
Aš p ati bė'gau
Pas brole'lus

7. ViSnas iltėmė
Iš rųnkčs abrusSlį,
Ą ntras ktėmė
Brole'lu pusrytė'lus,

13. Radaū brolelus
Be-galinčius,
šalė kardelus
Be-tūrinėms.

8. O šis trečiasis
Jauniausias dvarunėlis,
O tas nukčlė
N u gatvės vajnikė'!}.

14." Mėskii, brolelej,
Žagreles į šalelę,
Imkit, brole'lej,
Kardžius į rąnkelg.

9. Susėdu pėnaj
PiStus valgyt,
Įdavė ma jaunaj
Žirgus iajkyt:

15. Vyki f, brole'lej,
Iš dv&ru dvarunė'lus,
Dė'kite ąn t ju
Savu šviesus kardžius

10. Eajkyk žirgelį
£,abaj drūčej,
Mes užmokesim
•Labaj br^ngej:

16

5. O ir sutiks ii
Iš dvaru dvarunžlus,

Uj, vijų, vijų,
Ne pavijų,
Kad ir pavijų,
Ne pažinu.

5. O ir sutikau
Iš dvaro dvarūnėlius,
Atėmė mano
Iš rankos abrūsėlį.

11. O ne trečiokais,
Nei šeštokais,
Vis muštinėliais
Dorelėliais.

6. Atėmė mano
Iš rankos abrūsėlį
Ir iš rankelės
Broleliams pusrytėlius.

12. Leisčiau žirgelį
Šilais, trakais, —
Aš pati bėgau
Pas brolelius.

7. Viepas atėmė
Iš rankos abrūsėlį,
Antras atėmė
Brolelių pusrytėlius,

13. Radau brolelius
Begulinčius,
Salia kardelius
Beturinčius.

8. O šis trečiasis,
Jauniausias dvarūnėlis,
O tas nukėlė
Nuo galvos vainikėlį.

14. — Meskit, broleliai,
Žagreles į šalelę,
Imkit, broleliai,
Kardelius į rankelęl

9. Susėdo ponai
Pietus valgyt,
{davė man jaunai
Žirgus laikyt:

15. Vykit, broleliai.
Iš dvaro dvarūnėlius,
Dėkite ant jų
Savo šviesius kardelius!

10. — Laikyk žirgelį
Labai drūčiai,
A^es užmokėsim
Labai brangiai:

16. Ui, vijo, vijo —
Nepavijo,
Kad ir pavijo —
Nepažino!
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633.

Vidikytė
Nu Vidikytės.
1..

O iš brašteln
Vis ąnžflielej,
Vidury jovarė'lej.

Manu tėve'lu
V yšniu sode'lis,
Aug žalas ąnžulSlis. ] ds
116

1. Mano tėvelio
Vyšnių sodelis,
Aug žalias ąžuolėlis. (2 k.)
117

2. O iš kraštelių
Vis ąžuolėliai,
Vidury jovarėliai.

3.

Tam jovarčly-šimtašakely
Tixpi rajba gegelė.

10. Tu, gnlbinėli,
Mąndriis paukštoji',
Išnėšk ma vajnikČlj.

3. Tam jovarėly
Simtašakėly
Tupi raiba gegelė.

10. — Tu gulbinėli,
Mandras paukšteli.
Išnešk man vainikėlį!

4.

J i tupėdama,
J i kukifdamą,
šakeles laužydama.

11. Pačiii kraštelu
Plaukte— plaukiai!,
V idury nčrte— nšriau.

4. Ji tupėdama,
Ji kukuodama,
Sakeles laužydama.

11. — Pačiu krašteliu
Plaukte plaukiau.
Vidury nerte nėriau.

5.

O ne gegelė
Gražėj kukavu,
Močiiitė dukrą b&rė:

12. O ir išnešė
Ma vajnikelj
Ne žalūju rutelu.

5. O ne gegelė
Gražiai kukavo, —
Močiutė dukrą barė:

12. O ir išnešė
Man vainikėlį —
Ne žaliųjų rūtelių:

6.

D ukrytė manu,
Jaun6ji manu,
K ur dėjej vajnikelj?

13. Ne manu skintas,
Ne manu pintas,
Tik iš kitu surinktas;

6. — Dukryte mano,
Jaunoji mano,
Kur dėjai vainikėlį?

13. Ne mano skintas,
Ne mano pintas.
Tik iš kitų surinktas, —

7.

Trųm paj atsakiau,
Ne Ilgindama:
|mečiau į jūreles.

14. Surąnkinetas
šių lelijelu,
BalEūju diemedžiu.

7. Trumpai atsakiau,
Neilgindama:
— [mečiau į jūreles!

14. Surankinėtas
Šių lelijėlių,
Baltųjų diemedėlių.

8.

Ėjnu par dvarą,
Graūdžej vėrkdama,
V ajnlku jiėšk6dama.

15. K ur manu skintas,
K ur m inu pintas,
šių žalūju rutelu;

8. Einu per dvarą,
Graudžiai verkdama,
Vainiko ieškodama.

15. Kur mano skintas,
Kur mano pintas —
Šių žaliųjų rūtelių,

9.

O ir sutinku
Gulbine!},
Kele'lu atejnantį

16. Žalu rute'lu,
Viršunė'lu,
Pačiūju garbinė'lu.

9. O ir sutinku
Gulbinėlj,
Keleliu ateinantį.

16. Žalių rūtelių
Viršūnėlių,
Pačiųjų garbinėlių!

534.
N ū J usnytės.

1. Pašcrdinčiau, pakausdinčiau 2. Sėd bernelis ąn t žirge'lu,
Savu bėrą žirgužėlį
Stov mergelė prie šalelės,
Plienu padkavė'lėms.
Labaj graūdžej vėrkia.
118

*534
Juškytė
1. Pašcrdinčiau, pakausdinčiau
Savo bėrą žirgužėlį
Plieno padkavėlėms.

2. Sėd bernelis ant žirgelio,
Stov mergelė prie šalelės,
Labai graudžiai verkia.
119

3. Cit, ne vėrki, mergužėlė,
Gausi k itą bernuz'ė'lį,
A rti ne m6kantį.

6. Aš iSčjiiu pas bernelį
Pasižiurė'f jū darbe'lu;
N ėr manu beragiu

3. Cit, neverki, mergužėle,
Gausi kitą bernužėlį.
Arti nemokantį.

6. Aš išeinu pas bernelį
Pasižiūrėt jo darbelio, —
Nėr mano bernelio,

4. Aš išėjsiu | lankelį,
Paprašysiu susėdė'lu,
Kad mokintu bernęlį

7. N ėr bernelu, ni darbe'lu,
N ėra manu susėdė'lu,
Žagrelės tajsyti.

4. Aš išeisiu į laukelį,

7. Nėr bernelio nei darbelio,
Nėra mano susiedėlių
Žagrelės taisyti.

5. Kad mokintu bernužėlį,
Manu b a ltą dobilėlį
Žagreles tajsyti.

8. E jn bernelis su z'agre'le,
Ejn mergelė paskii jjfnjį,
Lab^j grafidzej vėrkia.

5. Kad mokintų bernužėlį,
Mano baltą dobilėlį,
Žagrelės taisyti.

P ap rašy siu susiedėlių,
Kad mokintų bernelį,

8. Ein bernelis su žagrele,
Ein mergelė paskui jįjį,
Labai graudžiai verkia.

535,
535
Nū DubičnSs.

Duobienė

Zal6 girelė
Augu liepelė,
Ą n t liepužėlės
Zall lapelėj.

Žal6 girelė
Augu seduli,
Ą n t sedulėlės
Ž ali lapelej.

1. Žalioj girelėj
Augo liepelė.
Ant liepužėlės
Žali lapeliai.

5. Žalioj girelėj
Augo sedula,
Ant sedulėlės
Žali lapeliai.

N ukris
Užaugs
Numirs
Jau ne

N ukris lapelej,
U žžėls ir k iti,
Numirs sesele,
J a u ne bus kitčs.

2. Nukris lapeliai,
Užaugs ir kiti,
Numirs močiutė,
Jau nebus kitos.

6. Nukris lapeliai,
Užžels ir kiti,
Numirs seselė,
Jau nebus kitos.

Zal6 girelė
Augu klevelis,
Ą n t klevužė'lu
Z all lapelėj.

3. Žalioj girelėj
Aug ąžuolėlis,
Ant ąžuolėlio
Žali lapeliai.

7. Žalioj girelėj
Augo klevelis,
Ant klevužėlio
Žali lapeliai.

N ukris lapelej,
Uzzėls ir k iti,.
Num irs brolelis,
Jau ne bus kitu

4. Nukris lapeliai,
Užžels ir kiti,
Numirs tėvelis,
Jau nebus kito.

8. Nukris lapeliai,
Užžels ir kiti.
Numirs brolelis,
Jau nebus kito.

ŽaI6
Aug
Ą nt
Z all

lapelej,
ir k iti,
močiUtė,
bus kit6s.

girelė
ąnzfllSlis,
anžulėlu
lapelėj

N u k ris lapelej,
U žžėls ir k iti,
Num irs tėvelis,
J a u ne bus kitu .
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53«.
Nū
1.

2.

Tėviičiu dvarely
Naujoje stajnelė:
Te balnoju brolelis
Bėrąjį žirgelį.

536

Pirajtip
8.

t^
J
9.

lšėjn mergytė
Iš nitu daržėlu:
0 kur j6si, berniiz'i?
Imk ir manę drauge.

Salnelė šąlu.
Raselė kritu
Vis ;tnt manu rutėlu,
Rūtų vajnikclu.

1. Tėvučio dvarely.
Naujoje stainelėj —
Ten balnojo brolelis 1 ? ^
Bėrąjį žirgelį.
j

8. Salnelė šalo,
Raselė krito
Vis ant mano rūtelių,
Rūtų vainikėlio.

0 kad aš jojau
Par žalą girelę,
Dreba manu žirgelis,
Kajp drebulėlė.

2. Išein mergytė
Iš rūtų darželio:
— O kur josi, bernuži?
Imk ir mane drauge!

9. O kad aš jojau
Per žalią girelę,
Dreba mano žirgelis
Kaip drebulėlė.

3.

Mergytė manu,
Jaunoji minu,
Mažas manu žirgelis,
Tymu balnelis.

10.

Žiurčk, mergytė,
žiurė'k, jaunčji.
Tajp tu drebėsi,
Kajp manu būsi.

3. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Mažas mano žirgelis,
Tymo balnelis.

10. — Žiūrėk, mergyte,
Žiūrėk, jaunoji,
Taip tu drebėsi,
Kai mano būsi.

4.

Bernyti manu,
Jaunasis manu,
Ja ir mažas žirgelis,
Tymu balnelis,

11.

Bernyti manu,
Jaunisis manu,
Te dreb beras ¿¡radi;
0 aš ne drebėsiu.

4. — Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Jei ir mažas žirgelis,
Tymo balnelis,

11. — Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Tedreb bėras žirgelis,
O aš nedrebėsiu!

5.

Lygius laukėjus
Pėsėia parisiu ,
P ar šlaunų upelį
Plaukte— parplauksiu.

12.

Pūtė vėjelis,
Pūtė šiaurunėlis,
Lingu žalos rūtelės
Ir lelijėlės.

5. Lygius laukelius
Pėsčia pereisiu.
Per sraunų upelį
Plaukte perplauksiu.

12. Pūtė vėjelis,
Pūtė šiaurūnėlis,
Linguoj žalios rūtelės
Ir lelijėlės.

b.

0 ir priplaukiau
Aukštąjį kalnelį;
Ą ut tu kalnu-kalnėlu
Ž ali liepelė

13.

Ziurčk, bernyti.
žiūrėk, jaunasis.
Tajp tu l|ngusi,
Kajp manu būsi.

6. O ir priplaukiau
Aukštąjį kalnelį, —
Ant to kalno kalnelio
2alia liepelė.

13. Žiūrėk, bernyti,
Žiūrėk, jaunasis,
Taip tu linguosi,
Kai mano būsi.

7.

Stoki, mergelė,
Po žala liepelė,
i > aš jaunus bernelis
Po ąnžulėlu.

14.

Mergytė manu,
Jaunoji manu,
Te lįnyūja rūtelės.
0 aš ne lįngusiu.

7. — Stoki, mergele,
Po žalia liepele,
O aš jaunas bernelis
Po ąžuolėliu.

14. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Telinguoja rūtelės,
O aš nelinguosiu!
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5 3 ».
Nū

Sadausktenes.

538
Sadauskienė

1. Tos didelės tąnciitunjnkės Į
yra prastos darbininkės. |

1. Tos didelės tanciauninkės 1 ^ ^
Yra prastos darbininkės. |

2.Aukštos,lajbos, prastas dūnos,
Ą nt šokimu kajp šėtonas.

2. Aukštos, laibos, prastos duonos
Ant šokimo kaip šėtonas.

3.

3. Pasistačius kūlj, šoka,
Neboj, kad austi nemoka.

Pasistačius kūlį, š6ka,
Ne bo, kad dusti ne moka.

4. Jos berne'lus vėstu ščkti,
Tyku nū ju kąn pavogti.
6 Pnė berneln ėjna pėsčios
Kad tik būt nu |u mylimos.
6. le n k ė j eina

į

baznyčę.

4. Jos bernelius vestų šokti,
Tyko nuo jų ką pavogti.
5. Prie bernelių eina pėsčios,
Kad tik būt nuo jų mylimos.
6. Tankiai eina į bažnyčią.
Jau maldingos rodos tyčia,

Jau maldingos rOdūs tyčia.
7. Žemyn savu gaivos lęnkia,
Viėn6g karčemos n’ aplęukia.
8. Širdy pikta mlslydamos,
Jos bernelus vilodamos.

7. Zemvn savo galvas lenkia,
Vienok karčiamos n’aplenkia,
8. Širdy pikta mislydamos,
Jos bernelius viliodamos.

539.
NA Juškutės.
1. O kad jau tokia
Aušrelė ne austu,
O kad ja u toksij
Bernelis ne augtu,

O, kū žalausę
šakelę paskfniau.

ds
6 .0 , kū žalausę
šakelę paskyniau;
Rąnkelė ia jk ą n t
Žiedelej nubiru.

2. P a r kurfn tr6tyjau
Riitu vajnikčlį,
P a r kurjfn trdtyjau
Savu jaunas dienas.

7. O, kur aš ėjnu,
Nfiskųndos negaunu;
Visi žraonelej

3. O, tu, berneli,
M inę p arkaM jej,
A r dldę mejlę

Ą nt manęs k a lb iu .

N u Dievu turejej?

8. Nusilejs mė'nii,.
Užtekė's saulelė,
O nuskins minę,
Rėdną siratėlę.

4. O, tu, ne
{ darželį ėjti,
O, tu ne gadnas
Daržu diiris ve'rti.

9. O, taj turėsiu
Nū bernu ma!6nę;
Kad ašarėlėms
Vis burnelę praustu.

6. O, kū grejčiausej
| darželį ėjaū,

Juškytė
5. O kuo greičiausiai
l darželį ėjau,
O kuo žaliausią
Sakelę paskyniau.

1. O kad jau tokia
A ušrelė neauštų,
O kad jau toksai \
2 k.
B ernelis neaugtų, j

2. Per kurį trotijau
Rūtų vainikėlį,
Per kurį trotijau
Savo jaunas dienas!

6. O kuo žaliausią
Sakelę paskyniau, —
Rankelėj laikant,
Žiedeliai nubiro.

3. O tu, berneli,
Mane perkalbėjai,
Ar didžią meilę
Nuo dievo turėjai?

7. O kur aš einu,
Nuoskundos negaunu,
Visi žmoneiiai
Ant manęs kalbėjo.

4. O tu negadnas
Į darželį eiti,
O tu negadnas
Daržo duris verti!

8. Nusileis mėnuo,
Užtekės saulelė,
O nuskųs mane,
Biedną siratėlę!

9. O tai turėsiu
Nuo berno malonę,
Kad ašarėlėms
Vis burnelę prausiu!

540.

540

N ū Masiuliffnės.

Masiulienė

1. Pasėjau mieželį
ds
Ląnko, tąnko,
Parvežiau mergelę
ds
R^nko, rinko.

2. Pastačiau klėtelę
Kąmputą, kąmpfftą,
Parvedžiau mergelę
Kuprfftą, kuprfftą(*).

(*) Kitam n{nkiašty: „panirtą, papfftą“.

1. Pasėjau mieželį
Lankoj, lankoj,
Parvedžiau mergelę
Rankoj, rankoj.
Kitam rankrašty: „P apuoią

l 9k
J
‘
19 ^
J “
'

papuotą".

2. Pastačiau klėtelę
Kampuotą kampuotą,
Parvedžiau mergelę
Kuprotą kuprotą.*

4. Parvedžiau mergelę
Piktą piktą,
Susiedo užmušė
Vištą, vištą.

3. P a s ta č ia u klėtelę

3. Pastačiau klėtelę
D iktą, diktą,
Parvedžiau mergelę
P ik tą , piktą.

4. Parvedžiau mergelę
P ik tą, piktą,
SusČdu iižmušė
V ištą, vištą.

D iktą diktą,
P a r v e d ž ia u m ergelę

P iktą piktą.

541.
541

Nū Vidikytės.

Vidikytė

V

1.

Sęn t^msę naktelę,
Kadagiu girelė,
T61i manu bernužėlis, 1 ^
Ne galii parėjti.
tv

2.

3.

6.

Bernužėli manu,
Dobilėli manu,
če ne tunii pnėgalvėla,
N ėr kum pasik!6ti.

j

Sęn t^msę naktelę
Jdjau par girelę,
Ir sutjnku mergužėlę
Vidury girelės.

7.

Mergužėlė manu,

8.

Bernužėli m&nu,
Dobilėli m inu,
če ne tuni) patalelu,
Kurni užsiktčsiv?

Bernužėli manu,
Dobilėli manu,
T61i m in u tėviškėlė,
Ne gali) parėjti.

9.

M ergužėlė manu,
Lelijėlė m inu,

Mergužėlė mdnu,
Lelijėlė manu,
Za!6 g in o po liepele

10.

M ergužėlė mano,
Lelijžlė manu,
Rinksi v tapOs, po galvelu
Miidu pasikičsiv.

Lelijėlė m inu,
Ma patjnka vejdas tiv u ,
Lėjski parnakv6ti.
4.

5.

Turiil pilk ą sermėgėlę,
Ta pačižl užkiosiv.

Mi)du parnakvėsiv.
128

Bernužėli manu,
Dobilėli manu,
K as tu esi do bernelis,
K u r tavu žirgelis?

l. Šią tamsią naktelę —
Kadagių girelėj, —
Toli mano bernužėlis,l 2 ^
Negaliu pareiti.
J

6. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Čia neturiu priegalvėlių,
Nėr kuo pasikloti.

2. Šią tamsią naktelę
Jojau per girelę
Ir sutinku mergužėlę
Vidury girelės.

7. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Rinksiv lapus, po galvelėm
Mudu pasiklosiv.

3. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Man patinka veidas tavo,
Leiski pernakvoti.

8. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Čia neturiu patalėlių, —
Kuomi užsiklosiv?

4. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano.
Toli mano tėviškėlė,
Negaliu pareiti.

9. — A^ergužėle mano,
Lelijėle mano,
Turiu pilką sermėgėlę,
Ta pačia užkiosiv.

5. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Žalioj girioj po liepele
Mudu pernakvosiv.
9. L ietuviškos d a in o s, ll

10. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Kas tu esi do bernelis.
Kur tavo žirgelis?
12 9

11

MergužSlė m inu,
Lelijėlė m inu,

13.

Kur updlis t<ika,
Te šapalus neša,
O te minu mergužėlė
Biltą būrną prausia.

<4.

A5 pas motynė'lę,
Kaip rožė žydėjau,
O Uz tiiv ę h p ru u ž e li
Kajp r ū ta pavytan

žilė vily pastatytas,
ii.iudajs apkratytas.
12 .

Bernužė'li manu,
Dobilėli manu.
Tavu žirgas širminjnkas.
Tu pats mergininkas.

II

M ergužėle mano,
Lelijėle mano,
Šile vilyj p astaty tas,
Š iaudais apkratytas.

13. Kur upelis teka,
Ten šapelius neša,
O ten mano mergužėlė
Baltą burną prausia.
14. Aš pas motinėlę
Kaip rožė žydėjau,
O už tavęs, bernužėli.
Kaip rūta pavytau!

12. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Tavo žirg as širm ininkas.
Tu p ats m ergininkas!

542

54S5

Jarošaitė

Nu Jarošajtės.

1. Kad bitiitė ąnt iąnkds
Medų konneju,

4.

O berniižis i.š mergužės |
> ds

Tišsos kiausineju.

Kad bitiitė ąnt iąnkfo
Medų korinėje»,
O mergūžė iš bemūzni
Tiė'sos kiausineju.

Tu mergytė manu,
5
Tu, bernyti ra&nu.
Sakyk tiė'są savu,
Sakyk tiė'są savu,
Kas tau miSlas? kas tau gražūs5 Kas tau miė'iaPkas tau graži?
Kas tau patogiausias?
Kas tau patogiausia?

2.

3. Tu, bernyti manu,

<>.

Sakau tiesą savu.
Tu ma miė'ias, tu ma gražūs,
.Ta ma patogiausias.

Tu, mergytė manu,
Sakau tičsą stfvu:
Tu ma miė'ia, tu ma graži,
Tu ma patogiausia.

543.
motynelę, Į ^
Širdužėlę, I
„

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

2. — Tu mergyte mano.
Sakyk tiesą savo,
Kas tau mielas, kas tau gražus,
Kas tau patogiausias?

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

3. — Tu bernyti mano.
Sakau tiesą savo:
Tu man mielas, tu man gražus.
Tu man patogiausias!

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

*543
Kazakauskienė

Nu Kazakauskiėnės.
I. Pas
Pas

1. Kad bitutė ant lankos
Medų korinėjo,
O bernužis iš mergužės \ ^ ^
Tiesos klausinėjo:

Btitn daržely
Po bijunėlu
Merge'lė šėku.

i
J ds
I

1. Pas motinėlę,
Pas širdužėlę,
Rūtų daržely
Po bijūnėliu
Mergelė šoko.
131

1
J
|
j 2 k.
J

2 . 0 ąr.t atjoja
Jaunas bernelis,
O kalbin, žne'kin
Jauną mergelę
{ svečiu šilį.

4. O kad pravertum
Svirnu dureles,
Kad pamatyčiau,
Kad paregėčiau
Mergelės lovą.

3. Atstėk, melagiau,
Jok sau pro Salį,
Sauiiitė lėjdžias,
Vakare ne toli,
Tolas kelelis.

5. Mergelės lovą
M a rg i j išklėtą,
O kad prigulčiau,
T yla bučiifčiau,
•Balsu n’ išdučiau.

2. O ant’ atjoja
Jaunas bernelis,
O kalbin šnekin
Jauną mergelę
Į svečių šalį.

4. — O kad pravertum
Svirno dureles,
Kad pamatyčiau,
Kad paregėčiau
Mergelės lovą,

3. — Atstok, melagiau,
Jok sau pro šalį:
Saulutė leidžias,
Vakars netoli,
Tolas kelelis!

5. Mergelės lovą.
Margai išklotą!
O kad prigulčiau,
Tyla bučiuočiau,
Balso n’išduočiau

5 44

544.

Zaliukienė

N4 Žalukienės.
1. O kad a i ėjaū
P a r žalą lįn k ą ,
P a r žalą lĮn k ą ,} ^
P ar dobilė'lus, i

5. Mergytė manu,
Jaunėji manu,
Taj ma patjtnka
Tavu darbelej.

2. P ar dobilelus,
Pro šiėnpjuvė'lus,
Pro didį pulką
Jaunu broMlu:—

6. Nalijas grėblelis,
svėlnus kotelis,
O grėbėjėlė
K ajp lelijėlė.

3. Mergytė manu,
Jaunėji m inu,
Ar ne pa-llsu
T ivu kojelės?

7. Mergytė m inu,
Jaunėji manu,
T aj ma patinka
Tavu darbelej.

4. Ilsi—n e p a -lls u ,
V argi—ne n.uvirgu,
Tik ne niijautė
Ni motynėlė.

8. Naujas vįndelis.
Balti linelej,
O verpėjSlė
Kajp lelijėlė.
132

1. O kad aš ėjau
Per žalią lanką,
Per žalią lanką,
Per dobilėlius, j

5. — Mergyte mano
Jaunoji mano,
Tai man patinka
Tavo darbeliai, —

^

2. Per dobilėlius,
Pro šienpiūvėlius,
Pro didį pulką
Jaunų brolelių:

6. Naujas grėblelis
Švelnus kotelis,
O grėbėjėlė
Kaip lelijėlė!

3. — Mergyte mano.
Jaunoji mano,
Ar nepailso
Tavo kojelės?

7. Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Tai man patinki
Tavo darbeliai,-

4. — lįst nepailso,
Vargt nenuvargo,
Tik nenujautė
Nė motinėlė.

8. Naujas vindelis
Balti lineliai,
O verpėjėlė
Kaip lelijėlė!
133

9. Mergytė mánu,

10. Naújos staklelės,
Piónos drobėlės,
O audėjėlė
Kajp lelijėlė.

Jaunóji mánu,
Taj ma patenka
Távu darbe'iej.

10. Naujos staklelės,
Plonos drobelės,
O audėjėlė
Kaip lelijėlė!

9. M ergyte mano,
Jaunoji mano,
Tai man patinka
Tavo darbeliai, —

545.

545

Nú Samuliė'nės.

Samuolienė

Nor mhnę dtė'das,
Mytffdamas pamytávu,
Nor manę diėdelis,
Ir da pabuéiáva.
O tas diedas, tas diėdelis, | .
ds
l/i visós širdelės.
) ‘ 3.
T4 mana diėdu
Stribūna kajp viė'dras,
Da jis priėjęs
O ta mánu, mánu bóha,Minę pamytávu,
Sugriúvusi tóva.

1. Nor mane diedas,
Nor mane diedelis,
O tas diedas, tas diedelis,I 2 k
Iš visos širdelės.
J
3.

2. Dar jis priėjęs
Mane pamylavo,
Myluodamas pamylavo
Ir dar pabučiavo.

To mano diedo
Stribūna kaip viedras!
O
ta mano, mano boba, —
Sugriuvusi lova!

546.
546

NCí Dajlidálés.
I. Ginki, Átga, kiaules,
Gink, seselė, kiaules J ds
} žalą pudimėlj.

5. Gink, mergytė, jáu5ius¡
Gink, jaunóji, jáuiius
{ žiląjg tąnkelę.

2. Žalam pudimėly

6. Ir, isgynus jaučius,
Nesiskubė'k grėjtaj
{ mėrgą karcemėlę.

Baltį dobileloj,
Ni árti, ni akėti.
I. Ir, išgynus kiaúlés,
Nesiskubė'k grėjtaj
Į margą karcemėlę.

7. Margó karčemėlė
Jauna sinkarkėlė,

4. Margó karėomėlė
Jaunos šinkarkėlės,
Tęn tavę pavilóju.

8- Kanó mérgos áudzia,
O jau mánu snaudžia
Karcemó už stalčių.

.Te gardi arelkėlė.

Dailycialė
1. Ginki, Alga, kiaules,
Gink, sesele, kiaules
Į žalią pūdymėlį;

5. Gink, mergyte, jaučius,
Gink, jaunoji, jaučius
l žaliąją lankelę!

2. Žaliam pūdymėly
Balti dobilėliai
Nei arti, nei akėti!

6. Ir, išginus jaučius,
Nesiskubėk greitai
Į margą karčiąmėlę.

3. Ir, išginus kiaules,
Nesiskubėk greitai
{ margą karčiamėlę.

7. Margoj karčiamėlėj
Jauna šinkarkėlė,
Ten gardi arielkėlė.

4. Margoj karčiamėlėj
Jaunos šinkarkėlės —
Ten tave paviliojo.

8. Kieno mergos audžia,
O iau mano — snaudžia
Karčiamoj už stalelio.
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54 ?.

Gotautienė

N ú Gótautiénés.'
1. Ąnkst'i rytą atsikėlęs,
Ropukajnės atsigėręs,
Vala geri, ulavóf, 1
Ale liesi ne-vald. j 8
2. Nusiūčiau j girelę,
Pasiklrsčiau ąnzuISIj,
Ištašyčiau baltai,
Išrašyčiau margaj.
3. Manu bltys kajp telyčios,
O bičiūkaj kajp teliikaj,
Siuvu k6nus darzinS,
N iša medų rezginėms.
4. Manu brolis balamiltas,
Vedė 6žj pasipūtęs,
Išvaziavu 6žku pirki,
Jis ne gavu išsirenki.
5. Manu vyras balamūtas,
Išvazjivu pasipūtęs,

Parvažiavu išsišiepęs,
Bučifi pačę pasistiepęs.
G. Išvaziavu z’agarū,
Parvažiavu be nagū,
Išvaziavu drebules
Parvažavu be kulšis (*).
7. Tiė nam aj — pragaraj,
Re namū ne geraj,
Vala. bučiui ir mylfii,
Alė mušt ne-vala.
8. Guds būtą budav6ju,
Gūdu p ati šokinėju:
Ir aš pati ne mažd,
Ma stiklelu ne ganii.
9. Te'kis š6ka, b6ba rėkia,
Tekis Ž6ka, b6ba rėkia;
O taj bčbaj bus, bus, bus,
Jau bob&tej hus, bus, bus.

548.
Nñ Vidikytés.
1. Tié namáj • pnlgaraj,
13e namá ne geráj;

(*) KulS —tarba.

Kad ne pati, kad ne vajkáj,
Kad ne bėdos, ne várgaj, > ds
Ni namūčiu n’ėjčiau.

1. Anksti rytą atsikėlęs,
Ropukainės atsigėręs, —
Valia gert, uliavot.l 2
Ale liest nevalia! J

5. Mano vyras balamūtas
Išvažiavo pasipūtęs,
•Parvažiavo išsišiepęs,
Bučiuoj pačią pasistiepęs:

2. Nusieičiau į girelę,
Pasikirsčiau ąžuolėlį,
Ištašyčiau baltai,
Išrašyčiau m argai.

6. Išvažiavo žagarų,
Parvažiavo be nagų,
Išvažiavo drebulės,
Parvažiavo be kūlės.

3. Mano bitės kaip telyčios,
O bičiukai kaip teliukai
Siuvo korius daržinėj,
Neša medų rezginėms.

7. Tie namai — pragarai.
Be namų negerai!
Valia bučiuot ir myluot,
Ale mušt nevalia!

4. Mano brolis balamūtas

8. Guds butą budavojo,
Gudo pati šokinėjo:
Ir aš pati nemaža,
A'ian stiklelio negana!

Vedė ožį pasipūtęs,
Išvažiavo ožkų pirkt,
Jis negavo išsirinkt.

9. Tekis šoka, boba rėkia,
Tekis šoka, boba rėkia!
O tai bobai bus, bus, bus.
Jau bobutei bus, bus, bus!

548
Vidikytė
1. — Tie namai — pragarai,
Be namų negerai!
Kad ne pati, kad ne vaikai.
Kad ne bėdos, ne vargai, 2 k.
Nė namučio neičiau!
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2. Slüksi vyžos n¿ kulnú,
O šlikūtis už ausú;
Ejk, paéiüti, grynyčion,
Ejk, paéiüti, grynyčiun.

3. Ma ta grynyčia nusibódu,
Aš tos grynyčios jau ne nónu
Atnėškii kopėtėlės,
Aš lipsiu ąnt pe'čiaus.

3. — Man ta grynyčia nusibodo,
Aš tos grynyčios jau nenoriu!
Atneškit kopėtėles,
Aš lipsiu ant pečiaus!

2. Šliuksi vyžos už kulnų,
O šlikutis už ausų!
— Eik, pačiuti, grynyčion,
Eik, pačiuti, grynyčion!

549.

*549

Nu Bakšajtiėnės.

DakSaiticnė

1. O kad mes ė'jum,
Kajp mes vandravum
Nū tėvdlu, 1 ^
Nū motynclės, |

6. Mėsk i grėblelį
t žalą l^nką,

2. O mes priejura
Ir privandravum
žalė ke'lu
Žalą ląnkėlę.

1. O kad mes ėjom,
Kai mes vandravom
Nuo tėvelio,
j
2 k.
Nuo motinėlės, I

6. Meski grėblelį
l žalią lanką,
Duok, mergele,
Man baltą ranką!

7. Davėj rąnkėlę,
Dūk ir žiėde'lį,
R isi busi
Manu mergele.

2. O mes priėjom
Ir privandravom
Salia kelio
Žalią lankelę.

7. Davei rankelę,
Duok ir žiedelį,
Rasi būsi
Mano mergelė.

3. Toje ląnkclė,
T6je žaloje,
Te mergelė
Grėbė šienelį.

8. Aš be tėvėlu,
Tu be mociūtės,
Abü mūdu
Siratžlu.

3. Toje lankelėj,
Toje žalioje —
Ten mergelė
Grėbė šieneli.

4. Ne tiek ji grėbė,
Kajp graūdz'ej vėrkė,
Ą nt grėble’lu
Tasiręndama.

9. Sėki, mėrgėlė,
žalas rutóles,
žalas rūtas
Ą nt viėškelėlu.

4. Ne tiek ji grėbė.
Kaip graudžiai verkė,
Ant grėblelio
Pasiremdama.

5. Ej, kfi tu stovi,
Kūdė'l ne grėbi
Kū, mergelė,
Tajp graūdžej vdrki?

10.Žalas ruteles
Ą nt viėškėlSlu,
O
lelijėles
Paviėškelėly.

— Ei, ko tu stovi,
Kodėl negrėbi,
Ko. mergele.
Taip graudžiai verki?

Dūk, merge'lė,
Ma b altą rin k ą.

— Aš be tėvelio,
Tu be močiutės —
Abu mudu
Siratėliu!
9. — Sėki, mergele,
Žalias rūteles,
Žalias rūtas
Ant vieškelėlio;
10. Žalias rūteles
Ant vieškelėlio,
O lelijėles
Pavieškelėly.
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11.Eąnkyk, mergelė,
žalas rute'les,
z'álas rutas
Kas vakarėlis,
12.

O lelijas
Kas vaiąndčlė.
13. Lá.jstyk, merge'lė,
z'álas rute'les,
žalas rūtas
Nors ašarėlėms.

Žalas rutóles
Kas vakarėlis,

12. Žalias rūteles
Kas vakarėlis,
O lelijas
Kas valandėlė.

11. Lankyk, mergele,
Žalias rūteles,
Žalias rūtas
Kas vakarėlis;

13. Laistyk, mergele,
Žalias rūteles,
Žalias rūtas
Nors ašarėlėms!

550.

*550

Nu Viksvytės.
O kad aš augau
Pas sdvu tėvelį,
Vygužė'lė vygiifjamas,
mas, )
ds
Miegu ne norė'jjau. j

i.

O kajp užaugau,
Kajp žraomū berne'lej,
Po stajne'lę vajkščiodamas,
žirge'lejs gėrėjaus.

.

3.

Tėvužė'li manu,
širduželi manu,
K atrįn dusi ma žirgelį,
Manę išlėjsdamas?

.

4.

SunužČli manu,
Dobilėli manu,
Ku gražiausią, kii biriausią,
Taj tavu žirgelis.

2.

O kad mes jojum
Par tėve'lu iaūką.
Mildrej bė'ga žirguzc'lis,
Galve'Ię lenkdamas.
O kajp prijijum
Mes ušve'lės iaūką,
Snigu, Uju, rasa kritu
Ą nt manu žirge'lu.
O kajp įjėjum
Į fišvc'le's dv&rą,
Surudyju padkavė'lės,
Auksu pažvąngė'lės
Sunužė'li manu,
Dobilėli manu,
Ne dūk jodvi žirguželu
Jauniems švogerėlams.

5. O kad mes jojom
Per tėvelio lauką,
Mudriai bėga žirgužėlis,
Galvelę lenkdamas.

1. O kad aš augau
P as savo tėvelį,
Vygužėlėj vygiuojam as,l 2
Miego nenorėjau.
j

6. O kai prijojom
Mes uošvelės lauką,
Snigo, lijo, rasa krito
Ant mano žirgelio.

2. O kai užaugau
Kaip žmonių berneliai,
Po stainelę vaikščiodam as,
Žirgeliais gėrėjaus.

7. O kai įjojom
Į uošvelės dvarą,
Surūdijo padkavėlės,
Aukso pažvangėlės.

3. — Tėvužėli mano,
Sirdužėli mano,
Katrą duosi man žirgelį,
Mane išleisdam as?

4. — Sūnužėli mano,
Dobilėli mano.
Kuo gražiausią, kuo bėriausią
Tai tavo žirgelis.

8. — Sūnužėli mano,
Dobilėli mano,
Neduok jodyt žirgužėlio
Jauniems švogerėliams!

551
Baltrušaičiukė

551.
Nu Raltrušajčiūkės.
1. Tęnki brole'lej
fcąnko šieną pjóvé,

Viksvytė

O šešti sese'lė
ds
Viė'ua sugrobė.,1

l. Penki broleliai
Lankoj šieną piovė,
O šešta seselė Į ^
Viena sugrėbė. J ~

2. Scstflė sugrėbė
Pęnkius kupetėlus,
Brolelis pdrvežė
¿'imtą vežimelu.

9. Ne tnriii matiišės,—
Kam k ra jtilj kl^ti?
Ani tėtuSėlu,—
Kam dalelės skirti?

9. Neturiu motušės —
Kam kraitelį kloti,
Anei tėtušėlio —
Kam dalelės skirti.

2. Seselė sugrėbė
Penkias kupetėles,
Brolelis parvežė
Šimtą vežimėlių;

3. Brolelis parvežė
Šimtą vežimėlu,
Tėvelis ižšėrė
Du šimtu žirgelu.

10. Ne turiii brolelu
P a r iaūką lydėti,
Anl seserėlu
Vajnikėlj pinti.

3. Brolelis parvežė
Šimtą vežimėlių.
Tėvelis iššėrė
Du šimtu žirgelių;

10. Neturiu brolelių
Per lauką lydėti
Anei seserėlių
Vainikėlį pinti.

4. Tėvelis iššerė
Du Šimtu žirgelu,
Brolelis išjčju
J svečiu žalei?.

11. Tąmstčji naktelė
Ma krajtc'l; kr6vė,
šviėsus mėnesėlis
Ma dalelę skyrė.

4. Tėvelis iššėrė
Du šimtu žirgelių,
Brolelis išjojo
[ svečių šalelę.

11. Tamsioji naktelė
Man kraitelį krovė,
Šviesus mėnesėlis
Man dalelę skyrė,

5. St6vi karieta
D varė pastatyta,
Verk mūsų seselė,
Pūjkej parėdyta.

12. Siafirus vėjelis
P a r iaūką lydeju,
Sviėsiūji žvajgždilė
VajnikSlį pynė.

5. Stovi karieta,

12. Siaurus vėjelis
Per lauką lydėjo.
Šviesioji žvaigždelė
Vainikėlį pynė.

6. A r tu jau virki,
Ar tu jau ne virki,
Jau mes tavę vėšma
i svečtū Salelę.

13. AS be-velyčiau
AukStus M inus kasti,
Ne kajp6 mylėjęs
Mergelę atmė6ti.

6. Ar tu jau verki,
Ar tu jau neverki.

7. Tenaj ne girdėsi
Tėtiišiu balse'lu,
Anl matulėlės
Suokiu atdusėlu.

14. AS kdsęs, kžsęs,
Galii pa-ilsėti,
Su s&vu mergele
Alėjlej pakalbėti.

7. Tenai negirdėsi
Tėtušio balselio
Anei motušėlės
Sunkių atdūsėlių.

14. Aš kasęs, kasęs
Galiu pailsėti,
Su savo mergele
Meiliai pakalbėti.

8. Tik te-girdesi
Girelę ūžiančę,
I r gegužėlę
Graūdžej kuktfjančę.

16. Sųnkii smilteles
PriėS kalnelį n ėsti,
O dar sųnke'snej
Mylėjęs etmėsti.

8. Tik tegirdėsi
Girelę ūžiančią
Ir gegužėlę,
Graudžiai kukuojančią.

15. Sunku smilteles
Prieš kalnelį nešti,
O dar sunkesniai
Mylėjęs atmesti!

V

I4Z

Dvare pastatyta,
Verk mūsų seselė.
Puikiai parėdyta.

13. Aš bevelyčiau
Aukštus kalnus kasti,
Nekaipo mylėjęs
Mergelę atmesti!

Jau mes tave vešme
l svečių šalelę.
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5 5 *.

Kazakauskienė

Nū Kazak&uskiėnės.
1. Tu, vyturėli,
Rijmas paukšteli,
Kūd ne rykavaj
ds
Ąnkstl rytelį?

6 .0 kad aš ėjati
Į bažnytėlę,
J bažnytėlę
P ar pudimelį;

2. Ka aš ryKausiu
Ąnkstl rytelį?
Piemens išdriskė
šilku lizde'lį.

7 . 0 kad aš ėjau
į jaunimėlį,
{ jaunimėlį
Par ulytė'lę;

3. PiSmens išdraskė(
š ilk i lizde'lį,
Skardžius Išjėmė
Manu vajkelus.

8 . 0 kad aš lajba
Ą nt liėmenė'lu,
(Kad aš patdgi
Ąnt vejduzėlu.

4. O, tu, sese'lė,
Manu jaunoji,
Kūd ne dajnavij
Ąnksti rytelį?

9.

Minę suvystė
šilki! juste'le,
Dėl tu aš lajba
Ą nt liėmenė'lū.

10. M inę nbprausė
žalu mujle'Iu,
Dėl tu patogi
Ą nt vejdužSlu.

5. Ka aš dajnifsiu
Ąnksti rytelį?
Pramanė minę
Kiė'mu bernelej:

1. — Tu vyturėli,
Raimas paukšteli,
Kod nerykavai Į 9 ,
Anksti rytelį? j

6. O kad aš ėjau
Į bažnytėlę,
1bažnytėlę
Per pūdymėlį, —

2. — Ką aš rykausiu
Anksti rytelį, —
Piemens išdraskė
Šilkų lizdelį.

7. O kad aš ėjau
} jaunimėlį,
Į jaunimėlį
Per ūlytėlę, —

3. Piemens išdraskė
Šilkų lizdelį,
Skerdžius išėmė
Mano vaikelius.

8. O kad aš laiba
Ant liemenėlio,
Kad aš patogi
Ant veidužėlio.

4. — O tu, sesele
Mano jaunoji,
Kod nedainavai
Anksti rytelį?

9. AUine suvystė
Šilkų juostele,
Dėl to aš laiba
Ant liemenėlio.

5. — Ką aš dainuosiu
Anksti rytelį.
Pramanė mane
Kiemo berneliai:

0. Mane nuprausė
Žaliu muileliu,
Dėl to patogi
Ant veidužėlio.

553
Vidikytė

553.

1. Žaliame kuily
Balandis tupėjo, Jis tupėdamas 1
Kalbėti pradėjo:J

Nū Vidikytės.
1. Žalamė kujty
BaMndis tupė'ju;

as, 1
Jis, tupėdamas,
Kalbėti pradžju
ju j*
10. Lietuviškos dainos. I!
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k.

2. Ne jok, jautiikijti, t
Pas savu mergelę;
Tavu mergelė
Tr6tyj vajnikė'lį:

5. Mėrgos, a r ne žlnui
Savu čystu st6nu?
Iš katros piisės
Saulelė tekeju?

3.

G. Saulė ir menti
Ir šviSsios žvajgžde'lės,
O kur tik paz'iūriu,
N ėr manu mergelės.

Vakar, iizvakar
Karčem6je gėrė,
Su ūlejs karėjvejs
Lustitz'j pakėlė.

7. O, tu, mergužėlė,
Kąn tn sudumčjej?
Rutn vajnikSlį
Po k6ju myntojej.

4. Kajp glamonėju,
zėmė sudrebė'ju,
ze'mė, drebėdama,
Kalbėti pradŠju:

2. _ Nejok, jaunikaiti,
Pas savo mergelę, —
Tavo mergelė
Trotij vainikėlį:

5. — Mergos, ar nežinot
Savo čysto stono,
Iš katros pusės
Saulelė tekėjo?

3. Vakar užvakar
Karčiamoje gėrė,
Su uliais kareiviais
Liustužį pakėlė.

6. Saulė ir mėnuo,
Ir šviesios žvaigždelės,
O kur tik pažiūriu-—
Nėr mano mergelės.

4. Kai glamonėjo,
Žemė sudrebėjo,
Žemė drebėdama
Kalbėti pradėjo:

7. — O tu, mergužėle,
Ką tu sudūmojai,
Rūtų vainikėlį
Po kojų myniojai!

554
Norvilienė

554.

(Paduotinė)

Nū Norvilienės.
(Padėtinė).
1 . Sadulėlė, dobild,
2. Tas pats mčdis, dobil<5.
3. Ėjsme, brčlej, dobild,
4. Malku kirsti, dobilč.
5. Ne lęnk, br6Ii, dobil6,
6. SadulSIės, dobild.

7. Tas pats me'dis, dobild.
o
8. Ūselis, dobild,...

7. Tas pats medis, dobilio!

2. Tas pats medis, dobilio!

8. Uoselis, dobilio . . .

3. Eisme, broliai, dobilio,
4. Malkų kirsti, dobilio!

(Tajp lyrffjamas yra: „ąnžūlelis, sktėtmedėlis, oz'ėksnėlis, lie
pelė“ ir „Ne lęnk, br61i, dobito,
ūselu, ąnžūiėlu, skiėtmedėlu,
ožeksnėlu, liepelės“).

( Taip lyruoįamas ąžuolėlis, skietmedėlis, ožekšnėlis, liepelė ir: „Nelenk,
broli, dobilio",
uoselio, ąžuolėlio,
skietmedėlio, ožekšnėlio, liepelės.)

5. Nelenk, broli, dobilio,
6. Sedulėlės, dobilio)
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555.
Nu Senkauskiėnės.
1 .0 tu strrfzdaj, strasdiiži,
Tu rajmksis paukštiiz'i,
Kū rykavaj \ ^
fcazdynu krūmely? J

1. Sedulėlė, dobilio,

2. Ar lazdyną augiMj?
Ar riešutą brąndinaj?
Ar kalnelu
ūge'les sirpintų?

Senkauskienė
1- — O tu, strazdai strazduži.
Tu raimasis paukštuži,
Ko rykavai
Lazdynų krūmely? 2 k.

2. Ar lazdyną auginai,
Ar riešutą brandinai.
Ar kalnelio
Uogeles sirpinai?

3. Nį lazdyną auginaū,
Ni riešu 14 brąndina
Ni kalnely
ūgeles sirpinai!.
4 . 0 , tu, lakŠtįngalilžė,
Tu, grazičji paukštūžė,
Tu rykauji
Lazdynu krūmely.
5. Aš lizdelį sukrdviau.
Kiaušinelas sudėjau.
Aš strazde'lus
Gražiūs išperejau
6. Ir Atlėkė vanagas,
Tas jūd&sis paukštūžis,
Ir išdraskė
Mūrinį lizdčlį
7 .Jis lizdelį išdriskė,
Ir vajkc'lus Išnešė,
Likaū viėnas
,Aš bėdnas strazdelis.
8.

O, tu, močiut, močiiitė,
O, tu, manu senčji,
Kū dūsauji
AukšUmė svirnely?

9. Ar skryneles včžinaj?
Ar drobeles včdinaj?

Ar dukrelę
Kitam pažadčjej?
10. Ni skryneles vūžinao,
Ni droMles vedinau,
Ni dukrelės
Kitam paz'adėjau.

9. Ar skryneles vožinai,
Ar drobeles vėdinai,
Ar dukrelę
Kitam pažadėjai?

— Nei lazdyną auginau,
Nei riešutą brandinau.
Nei kalnely
Uogeles sirpinau.

Lazdynų krūmely!

10. — Nei skryneles vožinau,
Nei drobeles vėdinau,
Nei dukrelės
Kitam pažadėjau, —

— Aš lizdelį sukroviau,
Kiaušinėlius sudėjau,
Aš strazdelius
Gražius išperėjau.

11. Mandierėlę aš siuvau,
Marškinėlius surinkau,
Reiks man leisti
Sūnų kariuomenę.

Ir atlėkė vanagas,
Tas juodasis paukštužis,
Ir išdraskė
Mūrinį lizdelį.

12. — 0 tu, broli broleli,
O tu, mano jaunasis,
Ko rymojai
Žirgelių stainelėj?

13. Ar žirgelį mudrin&j?
Ar jupe'les vė'dinaj?
Ar m ergšę
Kiemely auginaj?

Jis lizdelį išdraskė
Ir vaikelius išnešė,
Likau vienas
Aš biednas strazdelis.

13. Ar žirgelį mudrinai,
Ar jupeles vėdinai,
Ar mergelę
Kiemely, auginai?

H .T a j žirgelį mudrinad,
Taj jupe'les včdinau,
Ir kardelį
šviSsej nuslšvejčiau.

— 0 tu, močiut močiute,
0 tu, mano senoji,
Ko dūsauji
Aukštame svirnely?

14. — Tai žirgelį mudrinau,
Tai jupeles vėdinau
Ir kardelį
Šviesiai nusišveičiau.

11. Manderė'Ię aš siuvaū,
Marškinėlus surįnkaū,
Rejks ma le'jsti
Sūnų karūmenę.
12. O, tu, br61i, broteli,
O, tu, m inu jaunasis,
Kū rymojej
Žirge'lu stajne'lė?

15. Aš kardelį nūšvejčiau,
šaudyklę prilodavaū,
Rejks ma jūti
Dldę kardmenę

_ 0 tu, lakštingaluže,
Tu gražioji paukštuže,
Tu rykauji

15. Aš kardelį nušveičiau,
Šaudyklę prilodavau,
Reiks man joti
Didžią kariuomenę.
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556.

Vidikytė

Ni

Vidikÿtés.
Plikiu vilnas
Nupašičji.

1 .0 , tu, DiŠvaj
Visu pilnas,
K ur padėję j į
ds
Pilkiu vilnas? J
2. Ni
Ni
Ni
Ne

4. Uj, ma DiSvij,
Kas taj yra,
Kad tajp pigil
G iu ti vyrą?

tu vdrpi,
tu kdrpi,
pančdkoms
neŽi6ji.

1. O tu, dievai
Viso pilnas,
Kur padėjai
12 k
Plikio vilnas? j “

3. Nei pančiakoms
Nenešioji,
Plikio vilnas
Nupešioji!

2. Nei tu verpi,
Nei tu kerpi,
Nei pančiakoms
Nenešioji;

4. Ui man’ dievai.
Kas tai yra,
Kad taip pigu
Gauti vyrą?

5. Pardffd vyruš,
Kajp6 jiu iiu s,
Im pinigus,
Kajp už ž ilu o s.

3. Ni p anikom s,
Ne neši6ji,

5. Parduod vyrus
Kaipo jaučius,
Im’ pinigus
Kaip už žalčius!

557
Nū Južkytės.

Juškytė

1.V aj, ąnzulelis j
Ar ne medalis? |
Si ratelis
J
Ar ne bernelis?

4. Vaj, ne pnė čėrkos,
Ni prié arélkos,
Ni prié alaûs,
Ni prié midùSiu.

1. Vai, ąžuolėlis
Ar ne medelis?
2 k.
Siratėlis
Ar ne bernelis? J

4. — Vai, ne prie čerkos,
Nei prie arielkos,
Nei prie alaus,
Nei prie midučio.

2.

5. Vaj, mergužėlė
Jaunôji m inu,
Taj atS tàvf
J iu n ą paliksiu,

2. — Vai bernužėli
Jaunasis mano,
Kur tu mane
Jauną paliksi?

5. Vai mergužėle.
Jaunoji mano.
Tai aš tave
Jauną paliksiu,

6. K ur aukžtičjiė,
Aukžtl kalnelej,
K ur margiëjiè,
M argi dvarėlej.

3. Vai, ar
Ar prie
Ar prie
Ar prie

6. Kur aukštieji,
Aukšti kalneliai,
Kur margieji,
Margi dvareliai.

J

Vaj, bernužėli,
Jaunasis minu,
K ur tu minę
J iu n ą paliksi?

«imjj ar už cérkos,
3. Vaj
A r prié arélkos,
A r prié alaûs,
Ar pnė midùSiu?

už čerkos.
arielkos,
alaus,
midučio?
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7 Vąj, po dvarelį
VAjkščiodama,
šejmynSlę
Bùdindama:

9. Vaj, kur jaunflfsius
Pabudinsiu.
K ur senffsius
Pamïgdinsiu.

3. Vaj, kėlkif, kelk if,
šcjmynė'lė,
Prié sųnluūju
Darbažčiu.

10. Vaj, artojelu
Senkus darbelcj,
šiėnpjuvčlu
âaità raselė.

9. Vai, kur jaunuosius
Pabudinsiu,
Kur senuosius —
Pamigdinslu.

7. Vai. po dvarelį
Vaikščiodama,
Šeimynėlę

Budindama:

10. Vai, artojėlių —
Sunkūs darbeliai,
Sienpiūvėlių —
Šalta raselė!

g — Vai, kelkit, kelkit,
Šeimynėle,
Prie sunkiųjų
Darbužėlių!

558.

558

N u Veličkienės.

Veličkienė

1.

O, aš išgirdai
i
. Rytą, vakaržlj
J ds
Tris gegiites kukffjąnt. J

2.

7.

Aš ne pardėvčsiu,
Ni parnešiosiu,
Ni kitâm dovanôsiu.

1. O aš išgirdau
Rvtą vakarėlį
Į - k.
Tris gegutes kukuojant. J

7. Aš nepardėvėsiu,
Nei parnešiosiu,
Nei kitam dovanosiu.

Viena kuk&va,
8. Sudiëv, bernùzi,
Stjnkej dūsaudama,
Dūk še ziėdūžj,
4ntra — graūdžej vėrkdama.
Aš éjsiu pas močiūtę.

2. Viena kukavo
Sunkiai dūsaudama,
A ntra— graudžiai verkdama.

8. Sudiev, bernuži.
Duok šen žiedužj,
Aš eisiu pas močiutę.

3.

O ši trečioji
Rajba gegelė—
Taj manu seserelė.

Paliè'ku krajte'lį
Ir visą turte!}
Ir juunâsias dieneles.

3. O ši trečioji
Raiba gegelė —
Tai mano seserėlė.

9. Palieku kraitelį
Ir visą turtelį,
Ir jaunąsias dieneles.

4.

Taj ji kukavu,
T a rajba gegelė,
liau jan t ¿alūs line'lus.

10.

O aš parėjau
Pas savu moČiūtęr
Labaj graūdžej verkdama

4. Tai ji kukavo.
Ta raiba gegelė,
Raunant žalius linelius.

10. O aš parėjau
Pas savo močiutę.
Labai graudžiai verkdama.

Linelus r6viau,
Saujeles kroviau,
l
krūvelę dė'dama.

11.

Klausė močiūtė:
Ku vi-rki, dukrūžė?
Kū raudini vejdūžej?

5. Linelius roviau,
Saujeles kroviau,
Į krūvelę dėdama.

11. Klausė močiutė:
— Ko verki, dukruže,
Ko raudoni veidužiai?

O, užkris, užkris
Linū lajškelis
Už geltonū kaselu.

12.

Liėtūtis Uju,
Vėjelis pūtė,
Taj raudini vejdelej.

6. O, užkris, užkris
Linų laiškelis
Už geltonų kaselių!

12. — Lietutis lijo,
Vėjelis pūtė.
Tai raudoni veideliai.

6.

9.
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13.

Ar aš ne sakiau,
Manu dukružė:
KA paklausoj bernilžiu?

14.

Paklausoj berne'Iu,
Susė'du kalbe'lu,
Ta.j dabar graiidžoj virki.

13 — Ar aš nesakiau,
Mano dukruže:
Ko paklausei bernužio?

14. Paklausei bernelio,
Susiedu kalbelių,
Tai dabar graudžiai verki!

550.
NA Senkanskiėnės.
1. Užkjnkykii bčrus žirgus,
Bačkelė uzbonelį
čSsas namu kakti;
Pasirgtus plaka:
Da svete'lej ne-be-ėjtu, 1
Kad bačka tylė'tu. i
6. Atsitrauki, uzboneli,
Tu, iš mš.nu akiū,
2. Važiuki te, svečij, namif,
Tu iš manęs išvilojej
Pak61 ne sute'mu,.
Paskutinį šlaką.
U žijs juras t^msi naktis,
Ne atr&sii ke'lu.
7. Ėjkiv, mudu, pro kam&rą,
Kas kamaro šne'ka?
3. Ėjkiv, mildu: pro svirnelį,
Tas girinis kubilėlis,
Kas svirnely šneka?
Jis už pe'čiaus dre'ba.
Alvyte'lė stiklukelį
Pasiritus plaka:
8. Tas girinis kubilėlis,
Jis už pe'čiaus dre'ba:
4. Atsitrauki, stiklukė'li,
Jagil svečij užnakv6s,
Tu iš manu akiu:
Bus ir manik laba.
Tu iš manęs išvilčjej
Paskutinį šlaką.
9. Dffda gerti, dri'da valgyt
Be joki6s pričlnios,
5. Ėjkiv, mudu, pro kamarą,
Mes paliksim gaspadlnp
Kas kamaro šne'ka?
Be jokifis čiuprynos.

560.
1.

NA G6tautiėnės.
Važiffkii, svete'lej, I ^
Kajp sute'ms t^msi naktX
Pak61 ne sutemu, J '
Ne atr&sif kėlu.
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559
Senkauskienė
1. Užkinkykit bėrus žirgus,
Cėsas namo kakli!
Dar sveteliai nebeeitų,
2 k.
Kad bačka tylėtų.

5. Eikiv mudu pro kamarą —
Kas kamaroj šneka?
Bačkelė uzbonėlį
Pasiritus plaka:

2. Važiuokite, svečiai, namo,
Pakol nesutemo, —
Užeis jums tamsi naktis,
Neatrasit kelio!

6. — Atsitrauki, uzbonėli,
Tu iš mano akių:
Tu iš manęs išviliojai
Paskutinį šlaką!

3. Eikiv mudu pro svirnelį —
Kas svirnely šneka?
Al vytelė stikliukėlį
Pasiritus plaka:

7. Eikiv mudu pro kamarą —
Kas kamaroj šneka?
Tas girinis kubilėlis —
Jis už pečiaus dreba.

4. — Atsitrauki, stikliukėlį,
Tu iš mano akių:
Tu iš manęs išviliojai
Paskutinį šlaką!

8. Tas girinis kubilėlis —
Jis už pečiaus dreba:
— Jeigu svečiai užnakvos.
Bus ir manik laba!

9. Duoda gerti, duoda valgyt
Be jokios pričinios,
Mes paliksim gaspadinę
Be jokios čiuprynos!

560
Gotautienė
1. Važiuokit, sveteliai, 1 g ^
Pakol nesutemo, j
Kai sutems tamsi naktis,
Neatrasit kelio!
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Vaz'iūkii, svefc<flej,
Į k itą gaspadą,
Te gausit dėl savęs
Geresnę vigadą.

O svetčlėj ne-mylė'ti
Ne nor išv ažiifti.,
Tur ataūs, tu r pyragu,
Ne nor svečiams dilti,
O svete'Iej trlpu, trlpu,
Ne nor išvaziiiti.

Y r alaūs, yr midaus
Ne nor svečidms dilti,

3. Yr alaus, yr midaus —
Nenor svečiams duoti,
O sveteliai nemylėti
Nenor išvažiuoti.

2 . Važiuokit, sveteliai,
Į kitą gaspadą,
Ten gausit dėl savęs
Geresnę vigadą!

4. Tur alaus, tur pyrago —
Nenor svečiams duoti,
O sveteliai tripu, tripu,
Nenor išvažiuoti.

561.

561

N ū Juškutės.

Juškytė

l.S jn rudenėlį,
P a r rudenėlį
šė'riau, š g n a u K
B ėrą žirgelį,
J

5. O aš parsiųnsiu
Tau dovanSlu,
Tris margasia
Gromatė'les.

1. Sį rudenėlį
Per rudenėlį
Šėriau, šėriau l 0 ^
Derą žirgelį, j '

5. O aš parsiųsiu
Tau dovanėlių —■
Tris margąsias
Gromatėles.

2 . O kajp nušSnau
B ėrą žirgelį,
.¿inaū, zinati,
Rejks šaljn j 6ti.

6. To gromatčlė,
Tėję margoje,
Dvi šilke'lu
Kuckuzė'li.

2. O kai nušėriau
Bėrą žirgelį,
Žinau, žinau —
Reiks šalin joti.

6. Toj gromatėlėj,
Toje margoje,
Dvi šilkelių
Kuskužėli.

3 . 0 kada jėjau
I r į karūžį,
Graūdžej verkė
Jš.una merge'lė.

7. To gromatė'lė,
T6je margėje,
Du aukselu
z’iėdužSlu.

3. O kada jojau
Ir į karužį,
Graudžiai verkė
Jauna mergelė.

7. Toj gromatėlėj,
Toje margoje,
Du aukselio
2 iedužėliu.

4. Ej, cit, ne vdrki,
Manu merge'lė,
Aš parsiųnsiuTau dovanė'lu.

8. To gromatė'lė,
Tėję margėje,
Du raejlūju
žodužŠlu.

4. Ei, cit, neverki,
Mano mergele,
Aš parsiųsiu
Tau dovanėlių!

8. Toj gromatėlėj,
Toje margoje,
Du meiliuoju
Zodužėliu!

56».
N ū Juškytės.
l . R ) ūlyčias, po žalusias
Ulavoju graži panži 1 , .
Rūtų darže lajsčiau;
Po rūtų darželį. J '
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562
Juškytė
l. Po ūlyčias, po žaliąsias,
Rūtų darže laisčiau;
Uliavojo graži pana ) . ,
Po rūtų darželį.
j
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2. O, tu, pani, graži panži,
R&si manu busi?
Rčda biiti ir ne būti,
Ne mčku darbclu.

Kąn žadeju, ja u jdSju,
Kad tu ne pakelej.
8. Ej, tu, iokS, tu, tokiltė,
Sujlmk manu galvą,

3. Nusidjčiau | girelę,
Pasltauščiau rykštę,
Pamokinčiau, išmokinčiau
MergCižę darbc'lu:
4. O ir ąnkstl kelti,
O ir y eta j gilki,
Ir vasaros diėnužSlę
i'ąnko šieną grSbti;
5. O. ir šiėnelj grėbti,

Kajp sujlmsi manu g&tvą,
Būsi dąngūj linksma.
9. Pak6I gyva, gyva būsiu,
Tavu p ati būsiu.
Kajp aš Ijfnksmąj atsikelsiu,
Da su tavim ge'rstu.

2 — O tu, pana, graži pana.
Rasi mano būsi?
__ Rodą būti ir nebūti —
Nemoku darbelių.

3 . — Nusieičiau į girelę,
Pasilaužčiau rykštę —
Pamokinčiau, išmokinčiau
M ergužę darbelių:

Ir rugrflus pjauti,
Ukanūto diėnužfflė
Getsviis liniis rauti.

Su tavimi ščksiu.

O ir vėlai gulti,
Ir vasaros dienužėlę
Lankoj šieną grėbti;

10. — Pakol gyvas, gyvas būsiu,
Tavo vyras būsiu,
Kai aš linksmas atsistosiu,
Su tavimi šoksiu.

11. Kajp taj gražūs jaunimėlis
Kajp taj gražėj šoka,
6. BSgu vltkas par lęndryną,
šoka mėrgos be pančrfku,
Lęndres laužydamas;
Vyraj be čebatu.
B&gu loke par purvyną,
Pūrvus drabstydama.
12. Bepig, bepig margoms šūkti,
Bepig ulavoti:
7. Ej, tu, loke, tu, tokiltė,
Ne kepūrė ąn t gsdvdlu,—
K ita t&vę šauti,
Rūtų vajnikė'lis.
» •8 .
Nu Rjnkytės.
1. Vilniaus miėste'ly
Siauri gase'Jej,

Tarp vartų purvynais, 1
Purvyne vajnikelis.
J S
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Ir rugelius piauti,
Ū kanotoj dienužėlėj
Gelsvus linus rauti.

6. Bėgo vilkas per lendryną,
Lendres laužydam as;
Bėgo lokė per purvyną,
P urvus drabstydam a.

8. Ei tu, loke, tu lokute,
Suimk mano galvą,
Kai suimsi mano galvą,
Būsi danguj linksma.
9. — Pakol gyva, gyva būsiu,
Tavo pati būsiu.
Kai aš linksmai atsikelsiu,
Dar su tavim gersiu.

4. O ir anksti kelti,

5. O ir šienelį grėbti,
10. Pakol gyvas, gyvas būsiu,
T£vu vyras būsiu,
Kajp aš linksmas atsistosiu,

7. — Ei tu, loke, tu lokute,
Keta tave šauti, —
Ką žadėjo, jau įdėjo,
Kad tu nepakėlei.

11. Kaip tai gražus jaunimėlis,
Kaip tai gražiai šoka, —
Šoka mergos be pančiakų,
Vyrai be čebatų.

12. Bepig, bepig mergoms šokti,
Bepig uliavoti:
Ne kepurė ant galvelių, —
Rūtų vainikėlis!

*563
Rinkytė
1. Vilniaus miestely
Siauri gaseliai.
Tarp vartų purvynėlis.l 2 ^
Purvyne vainikėlis.
J
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2.

4.

O te vajkščioju
Jauna mergelė,
Vajkščiodama dūsavu,
Vajnikiižiu ne radu.

Kad ir nupirksi,
Tik ne dėvėsiu,
Ne dčsiu ąn t galvelės
Rute'lu vajnikelu.

O ir išglrdu
Jaunas bernelis
Stajnc'Ič stovė'damas,
Žirgelį balnodamas.

6.

E j, cit, ne virki,
Manu mergelė,
Nupirksiu vajnikŠlį
Pirmamjam jomarkSly.

7.

Kitfi mergšių
Žalu rute'lu,
O manu krome pirktas,
Bernitziu dovanotas.
Kitfi mergelu—•
Vis ąn t galvelės,
0 manu ąn t rąnke'lu
Didžiu balse'lu šaukia.

5. — Kad ir nupirksi.
Tik nedėvėsiu.
Nedėsiu ant galvelės
Rūtelių vainikėlio!

2. O ten vaikščiojo
Jau n a mergelė,
V aikščiodama dūsavo,
Vainikužio nerado.

6. Kitų mergelių —
Žalių rūtelių,
O mano — krome pirktas,
Bernužio dovanotas!

3. O ir išgirdo
Jau n as bernelis,
Stainelėj stovėdam as,
Žirgelį balnodam as.

4. — Ei, cit, neverki,

7. Kitų mergelių —
Vis ant galvelės,
O mano — ant rankelių
Didžiu balseliu šaukia!

M ano mergele.
Nupirksiu vainikėlį
P irm ajam jom arkėly.

564.
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Nu Maštauskiėnės.
1. Kad augau pas tėvuželj,
šėriau bėrą žirgužėlį, 1
šėriau bė'rą žirgiizį. J

5. Ir išeju mergužėlė,
AtkSlė ma vartuzelus,
{lejdu į dvarilžį.

2. Kad ,j6.jau pas mergužėlę,
Kamaniizes rąnkužė'lė,
Kamaniižės rąnkūžė.

6. Ej, mirgyf, mergytuze'lė.
Prijėmąj manę bernužėlį.
Prijimk ir manu zirguzį.

3. Ir prij6jau dvaružė'lį.
lšščviau į muruželį,
Iššėviau į muriižį.

7. Vesk žirgą į stajnužė'lę,
Dūk žlrguj abrakužė'lu,
šaltiniu vąndenūžiu.

4. Iššėviau į muružė'lj,
Kad išėjtu mergužėlė,
Atke'ltu ma vartiižius.

8. Imk aukse'lu viėdružė'lus,
Nešk čystą vąndeiiužė'lj,
Nešk čystą vąndenuz'į.

Maštauskienė
1. Kad augau pas tėvužėlį.
Šėriau bėrą žirgužėlį, 1 9 ^
Šėriau bėrą žirgužį. J

5. Ir išėjo mergužėlė,
Atkėlė man vartužėlius,
• [leido į dvaružį.

2. Kad jojau pas mergužėlę,
Kamanužės rankužėlėj,
Kamanužės rankužėj.

6. — Ei mergyt mergytužėle,
Priėmei mane bernužėlį,
Priimk ir mano žirgužį.

3. Ir prijojau dvaružėlį.
Iššoviau į mūružėlį,
Iššoviau į mūružį.

7. Vesk žirgą į stainužėlę.
Duok žirgui abrakužėlio,
šaltinio vandenužio.

4. Iššoviau į mūružėlį.
Kad išeitų mergužėlė.
Atkeltų man vartužius.

8. Imk aukselio viedružėlius,
Nešk čvstą vandenužėlį,
Nešk čystą vandenužį.

. L ietuviškos dain o s. II

9. Ejk, mėrgyi, mergytuičlė, 15. Ej, d tikrą, dukrytužėlė,
Kam sSmej abrakuzSlį?
Imk aukselu raktužėlus,
Kam žė'rej žirgužSlį?
Ejk į dukžtĄ svirntižį

9. Eik, mergyt mergytužėle,
Imk aukselio raktužėlius.
Eik į aukštą svirnužį.

15. — Ei dukra dukrytužėle,
Kam sėmei abrakužėlį,
Kam šėrei žirgužėlį?

10. Ej, bėrnyi, bemytužčli,
Gul močiutė svirnuzffly,
Gul moči&iė svimiižy.

16. Šėriau br61u žirgužėlį,
Jos br61is į karužėlį,
Jos brčlis į kartizį.

10. — Ei bernyt bernytužėli,
Gul močiutė svirnužėly,
Gul močiutė svirnužy.

16. — Šėriau brolio žirgužėlį,
Jos brolis į karužėlį,
Jos brolis į karužį.

1 1 . Gal močibtė svimožėly,
Rakte'kj po gaivužėlu,
Raktelej po galviiziu.

1 7.T aj ne tiesa, dukružėlė,
Ne viėrmejiė žodužSlej,
Ne Tiėrniėjiė žodilžej.

11. Gul močiutė svirnužėly,
Rakteliai po galvužėle,
Rakteliai po galvuže.

17. — Tai netiesa, dukružėle,
Neviernieji žodužėliai,
Neviernieji žodužiai:

12. Ej, mčrgyf, mergytužėle,
Ejk į jiįres-maružėles,
Ęjk į jilres-mariizes.

18.

12. — Ei mergyt mergytužėle,
Eik į jūres maružėles,
Eik į jūres maružes.

18. šėrei berno žirgužėlį,
Ne brolelio žirgužėlį,
Ne brolelio žirgužį!

13. Raktelus suskambinsiu,
M očidtj prakalbinau.
Močiutę prakalbinsiu.

19. O taj Uė'sa, motynėlė,
Taj viėrniėjiė žoduzčlej,
Taj viėmiejiė žodilžej.

13. Raktelius suskambinsiu,
Močiutę prakalbinsiu,
Močiutę prakalbinsiu.

19. — O tai tiesa, motinėle,
Tai viernieji žodužėliai,
Tai viernieji žodužiai,

14. Doreles suvaratysiu,
Močititp prabildinsiu,
Moči&ty prabūdinsiu.

20. Taj viėrniejiė žodužė'lej:
M nau bernu žirgužėlį,
žėriau bernu žirg&žj.

14. Dureles suvarstysiu,
Močiutę prabudinsiu,
Močiutę prabudinsiu.

20. Tai viernieji žodužėliai:
šėriau berno žirgužėlį,
šėriau berno žirgužį!

Serej bernu žirgužėlį,
Ne brolelu žirgužėlį,
Ne brolelu žirg&žį.
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&65.

Duobieni

N4 D ubinės.
l .S u pirmąja vajkelds,— J
Su ąntraja išvajkiati: J

4. Ėjkif, vajkaj, ąnt rankos,
Gerkit, Imkit arėtkos.

2. Ejkit, vajkij, s lū g ti,
Ne mOčekos kiausytf.

4. G er bagOčej atiitį,
O tie vajk4j rnidutį.

D

6. Tiė bag6čej dfvyjAs,
KAm tiė vajk&j žyvyjAs.
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1. Su pirmąja vaikelius, —K
Su antrąja — išvaikiau. J

3. Eikit, vaikai, ant rinkos,
Gerkit, imkit arielkos!

2. Eikit, vaikai, slūžyti,
Ne močekos klausyti!

4. Ger bagočiai alutį.
O tie vaikai midutį.

5. Tie bagočiai dyvijos,
Kuo tie vaikai žyvijos.
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Golaulienė
Nū G6tautiėnės.
1.

Išvažiivu tėvelis
I dldę kelonelę,
Ir pallku dukrytei?,
Dar mažą, n’ užaugus?.

6.

Ej, atsitrauk, dukrelė,
Ne kvaršink ma galvelę,
Juk ta tu ri moiekė'lę,
Kajp tik rą motynė'lę.

2.

Parvažiffja tėvelis
Iš didės kelonelės,
Sutink savu dukrytei?,
Viėškeiiižiu ėjnančę.

7.

M6čeka, močekėlė,
Ne tik ri motynSlė:
Kajp šukavu gaivuzSlę,
Draskė manu piaukelus.

3.

O knr ėjni, dukrelė,
Dukre'lė^lėtunilė,
O kur ėjni, dukrytelė,
Dukrėte-siratėlė?

8.

Kad m66eka žutavu,
Draskė minu kaseles;
Kad vilku marškinužėlejs,
Laužė manu rąnkeles.

O aš ėjnu, tėveli,
Pak61 prlėjsiu kalnelį,
Pak61 pričjsiu kalnužė'lį,
Motynėlės kapelį.

9.

.

Kajp vilku maržkinė'lejs,
Laužė manu rąnkdles;
O kajp jCfsė su jūste'le,
Spaudė minu širdelę.

Prie kalnelu ėjdama,
10.
Kad moJiiitė sukaVu,
Labij graūdžej vėrkdama:
G16stė minu kaseles;
Ej, kelk manu motynėlė,
Kad vilku marškinuzeleja,
Sukilk m ina galvelę.
Ą nt keičia sodinu.
11.

Kajp vilku marškinSleje,
B uiiivu } vejdelus;
O kajp jifsė su jūste'le,
Lęngva m inu iirdelė.
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1. Išvažiavo tėvelis
Į didžią kelionėlę
Ir paliko dukrytėlę
Dar mažą, n’užaugusią.

6. — Ei, atsitrauk, dukrele,
Nekvaršink man galvelę,
Juk tu turi močekėlę
Kaip tikrą motinėlę.

2. Parvažiuoja tėvelis
Iš didžios kelionėlės,
Sutink savo dukrytėlę,
Vieškelužiu einančią.

7. — Močeka močekėlė, —
Netikra motinėlė:
Kai šukavo galvužėlę,
Draskė mano plaukelius.

3. — O kur eini, dukrele,
Dukrele lėtūnėle,
O kur eini, dukrytėlę,
Dukrele siratėle?

8. Kad močeka šukavo,
Draskė mano kaseles,
Kad vilko marškinužėliais,
Laužė mano rankeles;

4. — O aš einu, tėveli,
Pakol prieisiu kalnelį,
Pakol prieisiu kalnužėlį,
Motinėlės kapelį.

9. Kai vilko marškinėliais,
Laužė mano rankeles,
O kai iuosė su juostele,
Spaudė mano širdelę.

5. Prie kalnelio eidama.
Labai graudžiai verkdama:
— Ei, kelk, mano motinėle,
Šukuok mano galvelę!

10.

Kad močiutė šukavo,
Glostė mano kaseles,
Kad vilko marškinužėliais,
Ant kelelių sodino.

1!. Kai vilko marškinėliais,
Bučiavo į veidelius,
O kai juosė su juostele, —
Lengva mano širdelė.
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56?.

Jarošailiukė

Nū Jarošajčiiikės.
1. Jojau par kiemelį,
Kiemelis dųnzgeju;
J 6jau par dvarelį, j
ds
Ulav6 mergelės,
j

Kutu vajnikė'lį
Po kojų myniojai.
4. Ar jus ne ž ln u i
Savu čystu stdnu,
Iš kur patekėju
Saulelė raudona?

2 . O, jus, mergužėlės,
Ge'riai, ulav6jaf,
Savu čfstą st6ną
Jus ne pilnavojaf.

5. Teka saulelė (*)
j rūtų darželį,
šviė'sus mėnesėlis J vajnikė'lį.

3. O, jus, mergytės,
šokat, tribilūjaf,

1. Jojau per kiemelį,—
Kiemelis dunzgėjo,
Jojau per dvarelį, —
Uliavoj mergelės.

3. O jūs, mergytės,
šokat tribiluojat,
Rūtų vainikėlį
Po kojų myniojat!

2. O jūs, mergužėlės,
Geriat uliavojat,
Savo čystą stoną
Jūs nepilniavojat!

4. Ar jūs nežinot
Savo čysto stono,
Iš kur patekėjo
Saulelė raudona?

5. Teka saulelė
Į rūtų darželį,
Šviesus mėnesėlis •
Į vainikėlį.

56§.
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Nū Makarienės.
5. Jdunas su jauna suejut,
1 . Jaunas su jaund sueju,
P a r visą naktį kalbeju. ]ds
P a r visą naktį kalbė'jui.
2. Vaj, dūkra, dūkra. dukrelė, 6. Žirgu už vartų stovė'ta,
Rajmu sakalu tupSta.
Su kūm kalbė'jej svirnely?
3. Su patalėlejs kalbėjau,
Su pogalvė'le dumdjau.

7. Bė'ru žirge'lu nubėgta,
Rajmu sakalu nulškta.

4. Ne tiesa kalbi, dukrelė,
Vis ne viėrniė'jiė ¿odelėj.

8. BSru ž irg ilu — kele'lejs,
Rajmu sak alu — girelėms.

(*) Saulelė “ Sule'lė.
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Makarienė
1. Jaunas su jauna suėjo,
Per visą naktį kalbėjo. (2 k.)

5. Jaunas su jauna suėjot,
Per visą naktį kalbėjot, —

2. — Vai dukra, dukra, dukrele,
Su kuo kalbėjai svirnely?

6. Žirgo už vartų stovėta,
Raimo sakalo tupėta, —

3. — Su patalėliais kalbėjau,
Su pagalvėle dūmojau.

7. Bėro žirgelio nubėgta,
Raimo sakalo nulėkta:

4. — Netiesą kalbi, dukrele,
Vis neviernieji žodeliai:

8. Bėro žirgelio — keleliais,
Raimo sakalo — girelėms.

1.
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Nu Didžpinigajčiiikės.

Didžpinigaiiiukė

O ja jus norit
Dajnū išmūkti,
Aš dajnū špilmonė'lis.

)

8.

Kajp tu ne ržtsi
Svirnfe skryne'lu,
Seklyčio audėjėlės.

1. 0 jei jūs norit
Dainų išmokti,
2 k.
Aš — dainų špilmonėlis. J

8. Kai tu nerasi
Svirne skrynelių.
Seklyčioj audėjėlės, —

9.

Kajp rejks sąmdyti,
Kajp rejks maldyti
Sąmdininkę-merge'lę.'

2. Aš pradarysiu
Dainų skrynelę,
Paleisiu į liustelį.

9. Kai reiks samdyti,
Kai reiks maldyti
Samdininkę mergelę.

3. Akmuo be kraujo,
Vanduo be sparnų,
Papartis be žiedelių.

10. Ta samdininkė,
Ta maldininke,
Nedirbs čyrai darbelių.

4. Ei, giedra, giedra
Si vasarėlė —
į visas vasarėles —

11. Per dieną audė,
Masto n’išaudė,
Laužė lendrių skietelį.

5. Ir išgiedravo
Kieme prūdelį,
Ištroškino žuvelę.

12. Ei, laužė, laužė
Lendrių skietelį,
Traukė šilkų nyteles.

6. Trokšta žuvelė
Be vandenėlio,
Aš jauna — be močiutės.

13. Ei, traukė, traukė
Šilkų nyteles,
Darkė vingių raštelius.

7. Tu pasigesi
Mane, močiute,
Su viena nedėlėle,

14. Ei, darkė, darkė
Vingių raštelius,
Graudin mano širdelę.

ds

2.

Aš pradarysiu
Dajnū skrynelę,
Palejsiu j lustelį.

3.

Akmii be kraūju,
Vąndff be sparnu,
Papartis be žiėdc'lu.

i 0.

Ta sąmdinjnkė,
Ta maldininke,
Ne dirbs čyr&j darbėlu.

4.

Ej, giSdra, giė'dra
ši vasarėlė
Į visas vasarėles.

11.

P a r du?ną žudė,
Mdstu n’ išaudė,
Laužė lęndnu skiote'lį.

Ir išgiėdr&vu
Kiė'me prūdelį,
Ištrėškinu žuvelę.

12 ,

6.

Trėkšta žuvelė
Be vąndenė'Iu,
Aš jauna—be močiutės.

13.

Ej, traukė, traukė
šilkū nyt<£les,
Darkė vjngiu rašte'lus.

7.

Tu pasigėsi
Manę, raočiūtė,
Su viena nedėlŠle,

14.

Ej, darkė, darkė
Vjfngiu rašte'lus,
Graudln manu širdelę.

5.

E j, laužė, laužė
Lęndnu skiete"]},
T riu k e šilkū nytdles.

590.
Nu Rįnkytčs.
l . J 6čiau, jėčiau į turgelį
Ir į jomarkė'lį,

Pirkčiau, pirkčiau sau žirgelį,
Alfe judbėrelį..
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Rinkytė
1. — Jočiau, jočiau į turgelį
Ir į ¡omarkėlį,
Pirkčiau, pirkčiau sau žirgelj,
Ale juodbėrėlį!
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2. Jočiau, j 6čiau. j tu rg u j
4. Ulavók, mergužėlė,
Par dvejas mete'Ius,
Ir į atiajdSlę,
Skirčiau.skirčiau sau mergelę Ulavók, lelijelė,
Ir visą ąmže'lį.
Dvylikos mete'lu.
3. Bent palauk, bernuz'Sli,
Nor dvejiis mete'Ius,
Dūk ma jaunaj nlavčti
Pas savu močiūtę.

1.

2.

5. Kas tas lústas, ne lustelis,
Kas ne ulavóné,
Vajks ąnt r^nku.ąnt rąnkdlu,
Kajpó mulavóné.

2. Jočiau, jočiau j turgelį
Ir į allaidėlę,
Skirčiau, skirčiau sau mergelę
Dvylikos metelių!

4. — Uliavok, mergužėle.

3 . — Bent palauk, bernužėli.

5. Kas tas liustas, ne liustelis,
Kas ne uliavonė, —
Vaiks ant rankų, ant rankelių
Kaipo moliavonė!

Nors dvejus metelius,
Duok man jaunai uliavoti
P as savo močiutę!

5*1.
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Nú Sopytės.

Sopytė
Bernyčiuj mergelę
Apsikabinti.

išginiau jaučius
J ramunajčius;
Taj ėda jaute'lej
}ds
Žalą žoiūžę.

Apsikabinti,
Pasimylifti,
Ir pasimylávus
PasibučiCiti-

Valá, valūžė,
Pasiganyti,

l. Išginiau jaučius
Į ram unaičius, —
Tai ėda jauteliai l
Žalią žolužę.
J“

Per dvejus metelius,
Uliavok, lelijėle,
Ir visą amželį!

2. Valia valužė
Pasiganyti,
Bernyčiui mergelę
Apsikabinti, —

0
'

3. Apsikabinti,
Pasimyluoti
Ir pasimylavus
Pasibučiuoti!

5 ?* .
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Nu Lideįkienės.

Lideikienė
1 . Šęn nakte'lę
P ar naktelę
Aš miėge'lu
Ne nuégójau
. Aš miėge'lu
Ne miégójau,
Ą nt rąnkdlu
Parrymojau.

ds

.*>. Ąnt rąnke'lu
Parrymojau,
Su merge'le
•Sudum6jau.

1. Šią naktelę
Per naktelę
Aš miegelio l
Nemiegojau, j “

3. Ant rankelių
Perrymojau,
Su mergele
Sudūmojau.

4. Salė ke'Iu
Viėškelė'lu
Stovi žala
Liėpytėlė.,

2. Aš miegelio
Nemiegojau,
Ant rankelių
Periymojau.

4. Salia kelio
Vieškelėlio
Stovi žalia
Liepytėlė.
I7l

5. Tos Iiėpeičs
Viršūnėlė
Tiipi rajba
Gegytė'lė.

12. Vesk ¿irgčlį
J darželį,
Nešk balnelį
Į svirnelį.

5. Tos liepelės

6. To, geg&tė.
Tu rajb6.fi.
Parūdyk ma
Viė5kel61).

13. Tegii Sda
Ž ilas rūtas,
Tegti mina
Lelijines.

6. Tu gegute,

7. Parodyk ma
Vieškelėlį,
1 didįjį
Kiėmuželį.

14. Mergužėlė,

7. Parodyk man
Vieškelėlį
l didįjį
Kiemužėlį;

8. J didįjį
KiėmuzSlį,
} margąjį
D varuiH į

15. Ar ne g ijla
Žalū rūtų
Ir baltųjų
Lelijeln?

9. J margąjį
DvaružŠlį,
Pas siaūmąję
Giminėlę.

16. Ir baltfijn
Lelijelu
Ir gcltūnu
Negelkė'lu?

Lelijinė,

Ar ne g i j i a
Žalū rūtų?

12. — Vesk žirgelį
l
darželį.
Nešk balnelį
Į svirnelį,

Viršūnėlėj
Tupi raiba
Gegytėlė.

13. Tegu ėda
Žalias rūtas,
Tegu mina
Lelijėles.

Tu raiboji,
Parodyk man
Vieškelėlį;

14. — Mergužėle
Lelijėle,
Ar negaila
Žalių rūtų?

Kiemužėlį,
l m argąjį
Dvaružėlį;

15. Ar negaila
Žalių rūtų
Ir baltų:ų
Lelijėlių?

9. J margąjį
Dvaružėlį
Pas slauniąją
Giminėlę;

16. Ir baltųjų
Lelijėlių.
Ir geltonų
Nėgelkėlių?

8. I didįjį

10. Pas siaūmąję
Giminėlę,
Pas jaunąję
Mergužėlę.

17. Kad ir gajla,
Ir pargijta,
Jau širdelė
Parskaudėju.

10. Pas slauniąją
Giminėlę,
Pas jaunąją
Mergužėlę.

17. — Kad ir gaila,
Ir per gaila,
Jau širdelė
Perskaudėjo.

11.Ėjciau, klausčiau
Mergužėlės,
O kur dėti
Žirgužėlį.

18. Kajp prapiflė
Jiunos dienos,
Te prapūliė
Vajnikė'lis.

11. Eičiau klausčiau
Mergužėlės,
O kur dėti
Žirgužėlį.

18. Kai prapuolė
Jaunos dienos,
Teprapuolie
Vainikėlis!
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Te rudyja
Auksu žiedas.

19. Kajp rudy'ja
Jaunos dienos

19. Kai rūdija
Jaunos dienos,
Terūdija
Aukso žiedas!

V

N u Cičirkiė'nės.
1. Sęn naktelę
P a r naktelę
Aš miėgelu
Ne miegojau.

C. Rūpi manėj
Kelonė'lė:
Aš ne turiū
Žirgužė'lu.

11. Nemūnclu
Plaukte—plauksiu,
Prieš kalnelį
Rajts užjūsiu.

2. Aš miėgelu
Ne miegojau,
Ą nt žirgėlu
Parrymojau.

7. Kad ir turiū
Žirgužėlį,
Alė mažą,
Ne-dldelį.

1 2 . Ą nt tu k iln u
Kalnužėlu
Auga žalSk
Liepužėlė.

3. Rūpi manėj
Kelonelė,
šį tąmsioji
NąktužSlė.

8. Aš ne turii>
žirgužė'lu,
Ni šifi tymu
Balnuzelu

13. Kad aš jojau
P ar laukelį,
Klumpa manu
Bėrs žirgelis.

9. Pirks tėvelis
Ma žirgelį,
Dfis brolelis
Ma balnelį.

14. Klumpa manu
Bėrs žirgelis
Ą nt pilkifjū
Akmenėta.

V

4. Si tąmsiūji
Naktužėlė,
šis dargusis
Oružėlis.
V

5. Sis dargūsis
Oružėlis
Ir j ūdas is
Purvynėlis.

15. Cit, ne žvęngki,
10. Pakalnėlėms
žirgužėli,
Rajtas josiu,
Tu če g&usi
Nemfinė'Iu
Plaukte—plauksiu. AbrakSlu.
1 0. Tu če giusi
Abrakė'lu
Ir čystujfi
Vąndenėlu.
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Cičirkienė
1. Šią naktelę
Per naktelę
Aš miegelio
Nemiegojau;

6. Rūpi manei
Kelionėlė —
Aš neturiu
Žirgužėlio.

11 . Nemunėliu
Plaukte plauksiu,
Prieš kalnelį
Raits užjosiu.

2. Aš miegelio
Nemiegojau,
Ant žirgelio
Perrymojau.

7. Kad ir turiu
Žirgužėlį,
Ale mažą,
Nedidelį.

12. Ant to kalno
Kalnužėlio
Auga žalia
Liepužėlė.

3. Rūpi manei
Kelionėlė,
Si tamsioji
Naktužėlė;

8. Aš neturiu
2 irgužėlio
Nei šio tymo
Balnužėlio.

13. Kad aš jojau
Per laukelį,
Klumpa mano
Bėrs žirgelis;

4. Si tamsioji

9. Pirks tėvelis
Man žirgelį.
Duos brolelis
Man balnelj.

14. Klumpa mano
Bėrs žirgelis
Ant pilkųjų
Akmenėlių.

Naktužėlė,
Sis dargusis
Oružėlis;
5. Sis dargusis
Oružėlis
Ir juodasis
Purvynėlis.

10. Pakalnėlėms
Raitas josiu,
Nemunėliu
Plaukte plauksiu;
16. Tu čia gausi
Abrakėlio
Ir čystoio
Vandenėlio.
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Cit, nežvenki,
2 irgužėli,
Tu čia gausi
Abrakėlio;

S94.

574

Nñ G6tautiėnė8.
j
8. Toš možytilės-

Po tėvnz’SIu
Stiklu ląngelu 1 ds
Alyvfczis žydėju. J

-PajAdakelės—
I r kojelu zjngHnelus.

Gotautienė
1. Po tėvužėlio
1
Stiklo langeliu Į 2 k.
Alyvužė žydėjo. J

8. Tos mošytėlės
Pajuodakėlės —
Ir kojelių žingsnelius.
9. O tas bernelis,
Tas šalbierėlis,
Bandys mano būdei/

9.

0 tas bernelis,
Tas žalberelis,
Bandys manu budelį.

2. Po alyvėle,
Po šimtšakėle,
Dvi seseli stovėjo.

Ji stovėdami,
Graúdzej vérkdami,
Su vajnlku k a M ju .

10 .

I&ibąndyki,
šilmi berneli,
S&vu ¿ėmus jaute'Ius.

3. Ji stovėdami,
Graudžiai verkdami,
Su vainiku kalbėjo:

10. — Išslbandyki,
Šelmi berneli,
Savo šėmus jautelius.

0 vajnikėli
Žalti rutólu,
Kam t&vę parsitįndinsu?

U.

Mžinę išbandė
T ltis ir m ite,
Lyg m&zą užauginu.

4. O vainikėli
Žalių rūtelių,
Kam tave parsiundinsiu?

11. Mane išbandė
Tėtis Ir motė,
Lig mažą užaugino.

.

Ar anytėlėj?
A r mošytSlėms?
Ar šiam jaunám beméluj?

1 2 .,

P a r trejtis m itus
Vjfgč vygi&va,
Ą n t rąnkelu ne&6ju.

5. Ar anytėlei,
Ar mošytėlėms,
Ar šiam jaunam berneliui?

12. Per trejus metus
Vygėj vygiavo,
Ant rankelių nešiojo.

.

Ni anytėlėj,
Ni mažytėlėms,
Tik áiam jaunám bėra ei uj?

13.

6. Nei anytėlei,
Nei mošytėlėms,
Tik šiam jaunam berneliui.

13. Per kitus trejus,
Treius metelius,
Darbelių išmokino.

Ta anytSlėPaniurakSlė
á^ndys mánu d a rb iu s .

14.

7. Ta anytėlė
Panlurakėlė
Sandys mano darbelius;

14. — Tu nesirūpink,
Mano mergele,
Aš tave nuraminsiu.

Po alyyėiu,
Po éimtáakffln
Dvi šešėli s to veju.
.

.

P a r kitiis treji«,
Trejils metelus,
DarbUu išmokinu.
Tu nesirūpink,
M inu mergelėj
Aš t&vę nuraminsiu.

m
N u Vidibytės.
1. Bepigu ángti
2. Ne puS' vėjais,
Tam ąnz'ftliilnj
Ne lęnk áakélu,
Ą nt áukátújfl kalnčlu. ] ds
Ne jūdin viršūnėlės.
176

575
Vidikylė
1. Bepigu augti
Tam ąžuolėliui
Ant aukštojo kalnelio: (2 k.)
• LietuviSkos dainos, II
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2. Nepuč vėjelis,
Nelenk šakelių.
Nejudin viršūnėlės.

3.

Taj Iiogig angtf
Jaunam berne'Iuja
Pas se'nąjį tėvelį.

8.

Ne put vėjelis,
Ne lęnk šake'lu,
No j&din viršūnėlės.

3. Tai bepig augti
Jaunam berneliui
Pas senąjį tėvelį:

8. Nepuč vėjelis,

Taj bepig augti
Jaunaj dukre'lej
Pas se'nąję matiišę.

4. Jam nerūpėjo
Rytelis kelti
Nei bėrus žirgus šerti,

9. Tai bepig augti
Jaunai dukrelei
P as senąją motušę:

Nelenk šakelių,
Nejudin viršūnėlės.

4.

Jam ne rupeju
Rytelis ke'lti,
Ni bėrus žirgus šerti.,

5.

Tik jam rupeju
Ryte'lis kelti,
Pęntinimus nušvisti.,

10.

Jaj ne rupeju
Ryte'lis ke'lti,
Ugnuželę sukurti.

5. Tik jam rūpėjo
Rytelis kelti,
Pentinužius nušveisti.

10. Jai nerūpėjo

6.

Vis ziponiftas,
Vis čebatiitas,
Po jaunus jaunimė'lus.

II.

Tik jaj rupeju
Ryte'lis kilti
Ir vajnikužį pinti.

6. Vis žiponuotas,

11. Tik jai rūpėjo
Rytelis kelti
Ir vainikužį pinti.

7.

Bepigu augti
Tajaj liėpe'lej
Ąnt aukštujū kalne'lu.

12 .

Vis vajnikflfta,Vis kaspinflfta
Po j&unus jauniraelns.

7. Bepigu augti
Tajai liepelei
Ant aukštojo kalnelio:

Rytelis kelti,
Ugnužėlę sukurti,

Vis čebatuotas
Po jaunus jaunimėlius!

12. Vis vainikuota,

Vis kaspinuota
Po jaunus jaunimėlius!

596.
*576
Nu Bakšajtiėnės.
1 .0 , ąnt lipiu, ąntvąndėns
3. Vienas s4kė: manu bus;
Antras sakė: kajp Diėvsdus;
Žala liepa stoveju,
O šis trečiasis,
O po ta liė'pa,
Jaunasis bcrne'lis:
ds
Po ta žalaja,
Kfidė'I rusta, ka ne linksma?
Trys jauni berne'lej stovi.
2. Trys jauni berne'lej stov,
Stovė'dami kalbeju,
Ir susikalbeju
Trys jauni bernelcj
Pas jauną mergelę j6ti.

4 . 0 ku būsiu aš Ijinksma,
Manu jaunasis be'rnaj,
Ka busiu linksma,
Jaunasis berne'li,
Kad už senu liepia ėjti.

Bakšaitienė
1. O ant upės, ant vandens
Žalia liepa stovėjo,
O po tia liepa,
Po ta žaliąja,
¡2 k.
Trys jauni berneliai stovi. J

2. Trys jauni berneliai stov.
Stovėdami kalbėjo,
Ir susikalbėjo
Trys jauni berneliai
Pas jauną mergelę joti.

3. Vienas sakė: — M ano bus!
A ntras sakė: — Kaip dievs duos!
O šis trečiasis
Jaunasis bernelis:
— Kodėl rūsti, ko nelinksma?
4. — O ko būsiu aš linksma,
Mano jaunasis bernai,
Ko būsiu linksma,
Jaunasis berneli,
Kad už seno liepia eiti!

179

5. Tamė naujam svirnely
Stov trys margos love'1%
O, tu, lėva,
Tu margaj išklota,
Kas j tavę čionaj guls5

9. Ir atjėju Lįnku pons,
Ik i že'mės jil žipėns:
O pade Dievas,
Jau n6ji mergelė;
Aš padė'siu rūteles skinti.

6. O ja senas atsiguls,
Diė'vaj, dūk, kad ne keltu;
O ja jaunas,
Jaunasis bernelis,—
Ą nkstl ry tą atsikeltu.

10. O, a r tu n a padėsi,
A r tu ma ne padėsi,
Aš turiil viė'ną,
Nu Dievu diitą,
Aš ąnt tiijū ir tikiifs.

7. Lik! gajdžiū kalbėjau,
,0 po gajdžiii išjojau:
Liki sau svėjka,
Jaunoji mergelė;
Aš bernelis, tu mergelė.

11.K unė' nieku ne vėjkiai,
Ni darbėlu ne d irbai,
Pažiurė'kite
Sausasias lazdeles,
Ba žaloja, ba lapoja?

8. Kada miinę ląnkysi,
Jaunas manu berneli?
Tada atjčsiu,
Tada atląnkysiu.
Kada sausa lazda žalus:

12. Tu, lazdelė sausuiji,
BaltžiėdSlė žaloji,
O kajp tau su n k i
Saūsaj be lape'lu,
Tajp ma jaunaj be vyrelu."

5. Tame naujam svirnely
Stov trys margos lovelės:
— O tu, lova,
Tu margai išklota,
Kas j tave čionai guls?
6. O jei senas atsiguls,
Dievai duok, kad nekeltų!
O jei jaunas,
Jaunasis bernelis —
Anksti rytą atsikeltų!

10. — O ar tu man padėsi,
Ar tu man nepadėsi,
Aš turiu vieną,
Nuo dievo duotą,
Aš ant tojo ir tikiuos.

7. Ligi gaidžių kalbėjau,
O po gaidžių išjojau:
— Liki sau sveika,
Jaunoji mergele!
Aš — bernelis, tu — mergelė!

11. Kurie nieko neveikiat,
Nei darbelių nedirbat,
Pažiūrėkite
Sausąsias lazdeles,
Be žaliuoja, be lapoja?

8. — Kada mane lankysi,
Jaunas mano berneli?
— Tada atjosiu,
Tada atlankysiu,
Kada sausa lazda žaliuos.

12. — Tu lazdele sausoji,
Baltžiedėle žalioji,
O kaip tau sunku
Sausai be lapelių,
Taip man jaunai — be vyrelio!

*577

599.

Dabkuvienė

N u Dabkuviėfiės.
1.

€i.

9. Ir atjojo lenkų pons,
Iki žemės jo žipons:
— O padėk dievas,
Jaunoji mergele!
Aš padėsiu rūteles skinti.

O kad aš augau ,
Pas motynelg,
Sėjau žalžis rūteles' \
ds
šalž; aukštu svirnelu.J

3.

Dygu rūtelės,
Dygu žalosios.
Dygu manu dukrelės
Drauge jaunos dienelės.

4.

Augu rūtelės,
Augu žalėsius,
Augu manu dukrelės
Su žalėmsioms rūtelėms.

1. O kad aš augau
Pas motinėlę,
Sėjau žalias rūteles
Salia aukšto svirnelio.

Ėjkim, seselės,
Bent pažiurę'ti,
O kokė.is žiėdelejs
Rūteles žydšs?

2. Dygo rūtelės,
Dygo žaliosios,
Dygo mano dukrelės
Drauge jaunos dienelės.

3. Augo rūtelės,
Augo žaliosios,
Augo mano dukrelės
Su žaliosioms rūtelėms.

2 k.

4. Eikim, seselės,
Bent pažiūrėti,
O kokiais žiedeliais
Rūtelės žydės.
181

7. O jei raudonais
Žiedeliais žydės.
Raudosi, sesele,
Kas dienužę!

5 . O kokiais žiedais

5.

6.

O kokdjs žičdajs
Rūtelės žydčs,
'l’okiamė krėslely
Sese'lė sėdės.

Raudėsi, seselė,

Kas diėn&žę.
8.

O ja geit6najs
Žiėdelejs ¿ydė's,

Kelintu ėjau,
Takitžj raymau,
Aš par ašarėles
Keiu'ae mačiaū.

Dajnftsi, seselė,

Aš par ašaras
Ke'Ju ne mačiaū,
Aš s&vu močiiitę
Kasdien apląnkiaū.

Kas diėniižę.
7.

O ja raud6naj8
Žiėde'lejs zydčs,

518.

5. K a tris kelas ąnt jurelu,
Taj ¿viralu piltas;
K atrės ke'las ą nt mare'lu,—
Akmenims b ru k ta s .
6. Katrės M a s ąnt marėlu,—
Akmenims brukiftas,
O šis tračias viėškelSlis —
Periila nuklčtas.

3.J6kiv, jokiv, broluiSli,
Padkavos jiėšk6ti.
Dievas ¿Inu, brolužėli,
K atrum kelii j 6jej?

599

.

Nu Bakaajtiėnės.
1. Kas pramynė judus takiis
P a r tčvu sodelį?

8. Kelužiu ėjau,
Takužį myniau.
Aš per ašarėles
Kelio nemačiau!

6 . O jei geltonais
Žiedeliais žydės,
Dainuosi, sesele,
Kas dienužę!

9. Aš per ašaras
Kelio nemačiau.
Aš savo močiutę
Kasdien aplankiau!

5 78
Blažienė

Nu Btažišnės.
1. Kad mes būvum trys brolelej, 4. Viė'nas kdlas ąnt jurelu,
Antras ąn t marelu,
Visi trys ne-vedę,
Mes turejum požirge'lį,
O šis tre'čias viėškelSIis
ds
{ ūšvelės dvarą.
Po tymu balnelį.
2. Kad aš j<5jau pas mergelę
šilini mintu kele'lu,
Ir pamečiau, paskąndinaū
Pliė'nu padkavė'lę.

Rūtelės žydės,
Tokiame krėslely
Seselė sėdės.

Galė tė'vu soduželu 1 ^
Aug ¿alk liepelė. J

1. Kad mes buvom trys broleliai,
Visi trys nevedę.
Mes turėjom po žirgelį,) 9 k
Po tymo balnelį.

4. Vienas kelias ant jūrelių.
Antras ant marelių,
O šis trečias vieškelėlis
Į uošvelės dvarą.

2. Kad aš jojau pas mergelę
Šiuo mintu keleliu,
Ir pamečiau, paskandinau
Plieno padkavėlę.

5. Katras kelias ant jūrelių
Tai žvyreliu piltas,
Katras kelias ant marelių
Akmenims brukuotas;

3. — Jokiv, jokiv, brolužėli,
Padkavos ieškoti!
— Dievas žino, brolužėli.
Katruo keliu jojai!

6. Katras kelias ant marelių —
Akmenims brukuotas,
O šis trečias vieškelėlis —
Perleliu nuklotas.

*579
Bakšaitienė
1. Kas pramynė ¡uodus takus
Per tėvo sodelį?
Gale tėvo sodužėliojg ^
Aug. žalia liepelė, |
183

2 . Po liepele, po z'alaja,
Stov marga vygelė;
To vygelė, to margoje,
šilku patalė'lej.

4. Prijodamas, palulavu,
Atst6dams, bučiavu:
čiūčia, lūla, mergužėlė,
Rasi manu būsi.

3. To vyge'lė, to margoje
šilkū patalkėj;
Tūs šilke'lu patalėlus
Gul jauna merge'lė.

5 .Ja b ir čiūčia, jab ir lūla,
Tik tavu ne būsiu,
O aš ėjsiu pas tėvelį
i aukštą kalne'lj.

&§o.

3. Kejmerėlį suradusi,
Su bernelejs sukrjmtusi;
O taj tau riėšutauf,
Su bernelejs tavorsčiauti.
4. Sajonėlis patrųmpė'ju,
šniuravone pasiaurėju;

žniuravdnė ne sutink?
Dukrytėlė, padužėjej,
Kajp j metus jau jėjėj.
6. Rejk jupelės ilge'snės,
šniuravonės platesnės.
Dukrelė iš tos gėdos
Verkė pati atsisėdus.
7. Motynėlė, numanėj,
Tik ma nieku ne sakėj;
Žėrtaj, jukaj visados
N’ ejs ąnt geru niėkadčs.

581.
Nu Teresiėnės.
1.

Kad mudvi auguv,
Mudvi dvi šešėli,

4. Prijodamas paliūliavo,
Atstodams bučiavo:
— Čiūčia liūlia, mergužėle.
Rasi mano būsi!

3. Toj vygelėj, toj margoje,
Šilkų patalėliai,
Tuos šilkelių patalėliuos
Gul jauna mergelė.

5. — Jeib ir čiūčia, jeib ir liūlia,.
Tik tavo nebūsiu,
O aš eisiu pas tėvelį
Į aukštą kalnelį!

580
Dabkuvienė

Nu Dabkuviėnės.
1. Motynėlė, kąn padarėj,
O taj tau riešutauti,
Kam dukrelėj valą davėj
Su bernelejs tavorsčiauti.
PagirSlejs ričšutaui,
Su bernelejs tavorščiaut?
5. Motynėlė, kas ma kęnk,
2 . Pagirė'lejs nėšutauti,
Su bernelejs tavorsčiauti;
Kejmerėlį radusi
Su bernelejs krimtusi.

2. Po liepele, po žaliąja,
Stov marga vygelė,
Toj vygelėj, toj margoje,
Šilkų patalėliai;

Sėjuva rūteles
es
|
ds
rztizy. J
Naiijam darzūzy

1. Motinėle, ką padarei,
Kam dukrelei valią davei
Pagirėliais rlešutaut,
Su berneliais tavorščiaut?

4. Sijonėlis patrumpėjo,
Sniūravonė pasiaurėjo, —
O tai tau riešutauti,
Su berneliais tavorščiauti!

2. Pagirėliais riešutauti,
Su berneliais tavorščiauti, Kelmerėlį radusi,
Su berneliais krimtusi.

5. — Motinėle, kas man kenk,
Sniūravonė nesutenk?
— Dukrytėlė, padužėjai,
Kai į metus jau įėjai:

3. Keimerėlį suradusi,
Su berneliais sukrimtusi, O tai tau riešutaut,
Su berneliais tavorščiaut!

6. Reik jupelės ilgesnės,
Sniūravonės platesnės!
Dukrelė iš tos gėdos
Verkė pati atsisėdus.

7. — Motinėle, numanei,
Tik man nieko nesakei!
2ertai, juokai visados
Neis ant gero niekados!

581
Teresienė
l. Kad mudvi augov,
Mudvi dvi seseli,
Sėjova rūteles
j 2 k.
Naujam daržužy.
185

2.

Mildvi sėdėdami,
Grąžoj kaM juv:
Kad mildvi, seselė,
G raži, patčgi.

O kajp išėjsiv
Pas anytėlę,”
Ne tčkias dajneles
Mildvi dajnifsiv.

2. M u d v i sėd ėd am i
G ra ž ia i kalb ėio v .
Kad m u d v i, sesele,
G ra ž i, p a to g i, —

4. O kai išeisiv
Pas anytėlę.
Ne tokias daineles
Mudvi dainuosiv:

3.

Graz'l, pat6gi,
Balti, raud6ni,
Kad raūdvi, seselė,
Dar paš moėiiitp.

Rejks ąnkstl k ilti,
Ir vėtaj gūlti,
Sąmdytą šejmyną
Rejks pribudinti.

3. G ra ž i, p a to g i.
B a lti, rau d o n i.
K ad m u d v i, sesele.
D a r p a s m očiutę.

5. Reiks anksti kelti
Ir vėlai gulti,
Samdytą šeimyną
Reiks pribudinti!

582

583.

Bakšaitlenė

Nū Bakšajtienes.
1.

O ir įtiekė
Iš glnos gegele
J ds
Vidūr tąmsičs naktelės.

7.

O ąnt&j stčvi
Tarp kazokuzėlu,
Kajp lelijilzė z'ydi.

1. O ir atlėkė
Iš girios gegelė
J 2 k.
Vidur tamsios naktelės.)

7. O antai stovi
Tarp kazokužėlių,
Kaip lelijužė žydi.

2.

O ir parnešė
Moėiūtej garselį,
Alė ne iabaj gerą.

8.

O jos baisuželis,
Jos atasuzelis,
Kajp cidabru varpelis.

2. O ir parnešė
Močiutei garselį,
Ale nelabai gerą:

8. O jos balsužėlis,
Jos alasužėlis,
Kaip sidabro varpelis.

O
ir sugavu
Kazčkaj dukrelę,
Kazokė'lej dukrelę.

9.

Ej, k rin ta, bjnra
Jos ašaruz'Žlės,
Kajp baltiejiė perlelej.

3. O ir sugavo
Kazokai dukrelę,
Kazokėliai dukrelę!

9. Ei, krinta byra
Jos ašaružėlės
Kaip baltieji perleliai.

Ėjna motyne'lė
P ar m irgą dvarelį,
Sone'lus kiinčdama.

tO.

Ej, sliiksu, drlksn,
J 6sios kasužėlės,
Kajp geltėni silkelėj.

4. Eina motinėlė
Per margą dvarelį,
Sūnelius kilnodama:

10. Ei, sliūkso drykso
Josios kasužėlės
Kaip geltoni šilkeliai.

Kelkit, sunytėlej,
Manu dobilėlej,
BainOkite žirgėlus.

11.

Ej, mes nujėsim,
Mes attąnkysim

5. — Kelkit, sūnytėliai.
Mano dobilėliai,
Balnokite žirgelius!

11. Ei, mes nujosim,
Mes atlankysim
Seselę siratėlę!

O ir sugavu
Kazėkaj seselę,
JCazokėlej seselę.

12.

6. O ir sugavo
Kazokai seselę,
Kazokėliai seselę!

12. Mano motinėlė
šukavo galvelę
Kas nedėlios rytelį

6.

Seselę-siratėlę.
Manu- motynėlė
suku vu galvelę
Kas nedėlds rytelį.

*583
Zaliukienė

i 4 Žalukienės.
1.

Manu mergelė
Darbinįnkžlė,
Siimcrkė z'lugtilį
1 azerSlj.

2.

3.

4.

6.

6

Kur gražiu darželis
Žalu rutelu,
1
j

Atlėkė ž^nsins
Su žąnsū pūlka,
Sudrumstė vandenį
1 j ¡¡Edą purvą
Pakčlej vąndfli
Nusistovčju,
Bernytis mergytę
Sau parkalbėju
Of kad aš ėjaū
Par žalą girę,
ėiulbavu, rykavu
Girios strazdelej.
O, tu, strazdeli,
Mijndras paukšteli,
Pasakyk, strazdeli,
K ur auga mergelė?
Katram kiemely?
Kur aukštos sttibos,
Dvinytos Jilbos,

1. M ano m ergelė —
D arbininkėlė,
S um erkė žlu g telį

Į ežerėlį.
7.

Mergytė m inu,
Jaunoji manu,
Susklnk ma, mergelė,
Rutelu kvietkelę.

2 k.

2. Atlėkė žąsins
Su žąsų pulku,
Sudrumstė vandenį
Į juodą purvą.

8.

Kad ir suskjnsiu,
Alė mejrūnu,
Bet tik kvietkelę
Už kepurėlės.

3. Pakolei vanduo
Nusistovėjo,
Bernytis mergytę
Sau perkalbėjo.

9.

Bernyti manu,
Jaunasis manu,
Kur dėsi tu minę,
Jauną parvedęs?

4. O kad aš ėjau
Per žalią girią,
Čiulbavo rykavo
Girios strazdeliai.

10.

Pirksiu dvarelį,
Sau tėviškėlę,
Parvėsiu mergelę
Kajp lelijėlę.

11.

Vajkčlej včrkta,
Ddnilės rėjkia;
Verks manu mergelė
Jaunū diėnčlu.

— O tu, strazdeli,
Mandras paukšteli!
Pasakyk, strazdeli.
Kur auga mergelė,
Katram kiemely?

6. — Kur aukštos stubos,
Dvinytos lubos,
Kur gražus darželis
Žalių rūtelių.
7. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Suskink man, mergele,
Rūtelių kvietkelę.
8. — Kad ir suskinsiu,
Ale meirūnų.
Bet tik kvietkelę
Už kepurėlės.
9. Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Kur dėsi tu mane
Jauną parvedęs?
10. — Pirksiu dvarelį,
Sau tėviškėlę,
Parvesiu mergelę
Kaip lelijėlę.

11. Vaikeliai verkia,
Duonelės reikia, —
Verks mano mergelė
Jaunų dienelių!

584.

584

NA Žaluktenės.

Zaliukienė

1. Ne pūski, vėjužėli,
Ne fizki, štaurunėli,
Kad aš girdėčiau |
Savu brolelį
jd s
Par laukelį atjėjant. J

4. Nujtms tau vajnikSlj,
Uždės tau gobtūrėlį;
Kj. dilgins, dilgins
Skajstus vejdelus
Anytėlės svirnely.

1. Nepūski, vėjužėli,
Neūžki, šiaurūnėli,
Kad aš girdėčiau
j
Savo brolelį
j 2 k.
Per laukelį atjojant. J

4. Nuims tau vainikėlį,
Uždės tau gobtūrėlį;
Ei, dilgins, dilgins
Skaisčius veidelius
Anytėlės svirnely.

2. Parj6ja brolužėlis,
P arj6ja dobilėlis,
R įnda seselę,
Kajp lelijėlę,
Svirnely be-včrkianię.

5. Pas siv u mutynėlės,
Pas s&vn sengalvėlės,
Palieju riečiau,
Rėz'e žydėjau.
Mėgclk&že kvepėjau.

2. Parjoja brolužėlis.
Parjoja dobilėlis.
Randa seselę
Kaip lelijėlę,
Svirnely beverkiančią.

5. Pas savo motinėlę,
Pas savo sengalvėlę,
Palieju riečiau,
Rože žydėjau,
Mėgelkuže kvepėjau!

3. Ne vtirki, seserėlė,
Ne včrki, lelijėlė;
Tu prisiverksi
Ryt6 ryte'ly
Anytėlės svirnely.

6. Pas savu anytėlės,
Pas bc'rnu motynelės,
Usnele riėėiafi,
Dagiii dagėjau,
DilgeUiže smirdėjau.

3. Neverki, seserėle,
Neverki, lelijėle!
Tu prisiverksi
Rytoj rytelį
Anytėlės svirnely!

6. Pas savo anytėlę.
Pas berno motinėlę,
Usnele riečiau,
Dagiu dagėjau,
Dilgėluže smirdėjau!

585.
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N u Rįnkytės.
1

0 kur tu buvaj,
Bernyti manu,
K ur tajp ilgaj užtrukaj?}ds

•2 .

Giružė buvau,
Mediižius kirtaū,
Tris siėniižes sūręnčiau.

3.

0 kajp siiręnėiau
Tris naujas sieneles,
Judbėriizejs parvežiau.

4.

&

0 ir sutikai!
Ąnt viėškelūžiu
Girelės valdonužėlj,
Girelės va.tdonūžį.

0 ir sugnėbo
Girios valdonėlis
Jūdbėrūžius žirgužėlus,
Judbėrvižius žirgiižius.

Rinkytė
O kur tu buvai,
Bernyti mano,
Kur taip ilgai užtrukai? (2 k.)
2. — Giružėj buvau,

Medužius kirtau,
Tris sienužes surenčiau.

4. O ir sutikau
Ant vieškelužio
Girelės valdonužėlį,
Girelės valdonužį.

O ir sugriebė
Girios valdonėlis
Juodbėružius žirgužėlius,
Juodbėružius žirgužius.

3. O kai surenčiau
Tris nauias sieneles,
Juodbėružiais parvežiau.
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.

Ej, įkalk, įkalk
Kiė'me kūlūžį,
Palcjsk ąnt lęnciugužela,
Palc'jsk ąnt lęnciugūžiu.

O dėčiau šim tą
I r pusantrų:
Ne kįnkyki žirgažčlu,
Ne kinkyki iirgiižiu.

10.

Ne n6riu šimtu,
O ni pus4ntru,
Žadšk savu dukružėlę,
Žadėk savu dukrūžę.

11.

Te jóju rájti,
T® eju pešti,
Te važiavu važiūti.

Aš ne žadėsiu
S&vu dukrdžės
Palajdn&kuj-bernužė'luj,
Palajdnilkuj-bemtižiuj.

12.

O kanó, kanó
Tajp mauni dúkra
Kiéme ąnt lęnciugužėln,
Kieme ąn t lęnciugūžiu?

O kad tajp mauni
T&vu dukr&zė,
įk ilk kieme kuiuzelį,
¡kalk kieme kūlbzį.

13.

6 . — O duočiau šimtą

10. Ei, įkalk, įkalk
Kieme kuolužį,
Paleisk ant lenciūgužėlio,
Paleisk ant lenciūgužio.

Ir pusantro.
Nekinkyki žirgužėlių.
Nekinkyki žirgužių.

7. — Nenoriu šimto,

11. Ten jojo raiti,
Ten ėjo pėsti,
Ten važiavo važiuoti.

O nei pusantro,
Žadėk savo dukružėlę,
Žadėk savo dukružę.

8. — Aš nežadėsiu

Cidábru kCfiaj,
Auksu lęnciugaj;
Bajorūžiu dukružSlė,
Bajorilžiu dukrüzé.

12. O kieno, kieno
Taip mauni dukra
Kieme ant lenciūgužėlio,
Kieme ant lenciūgužio?

Savo dukružės
Palaidnukui bernužėliui,
Palaidnukui bernužiui.

9. — O kad taip mauni

13. Sidabro kuolai,
Aukso lenciūgai!
Bajoružio dukružėlė,
Bajoružio dukružė!

Tavo dukružė,
[kalk kieme kuolužėlį,
[kalk kieme kuolužį, —
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N ū Senkauskiėnės.
Ą nt battú rin k a
. O kad aš áugau
žiėde'lej žerė'ju.
Jauna pas močiūtę,
Po mánu l^ngajs I
ds
Ąnt baltu rįn k u
4.
Roželė žydėju, j
žiėdelej žereju,
Ą nt mánu káklu
Po mánu lįn g a js
G ranátaj tviskėju.
Roželė žydČju,
Ą nt mánu galvós
i. O kajp patekaú
V ajnlkas žalavu.
šėlmiuj-berneluj,
Po mánu l^ngajs
, Ąnt mánu gaivós,
Rože'lės nukrltu.
Vajnlkg ¿alávuR

Senkauskienė
1. u Kaa as augau
Jauna pas močiutę,
Po mano langais
2 k.
Roželė žydėjo.

3. Ant mano galvos
Vainikas žaliavo,
Ant baltų rankų
2 iedeliai žėrėjo.

2. Po mano langais
Roželė žydėjo.
Ant mano galvos
Vainikas žaliavo.

4. Ant baltų rankų
Žiedeliai žėrėjo,
Ant mano kaklo
Granatai tviskėjo.

5. O kai patekau
Šelmiui berneliui,
Po mano langais
Roželės nukrito;
*3. LletuvISkos dainos. II

6.

Po mánc í^ngajs
Roedles nokrlta,
Ą nt mánu galvós
Vajnlkas suvytu.

7.

Ą nt mánu galvós
Vajnikas suvyta,
Ąnt balta r^ukn
žiėdelej rudyju.

8.

Ąnt baltu nfnku

U.

Mergytė manu,
Jauc6ji mana,
Pratark nors W n ą
zodrflį minėj.

12.

O,
kajp pratarsi
Nors viSną žcdčlj,
Taj a i tavęs, tivęs,
Tavęs n’ atsigajl&iū.

13.

V irtus atkelstu,
Tivę išMjsiu,
Par įn tru s j 6siu,
Jau kit6s jiėšk6siu.

žtėdčlej radyju,

Ą nt mánu kaklu
G ranátaj trupSju.
9.

¡t»bs ryts, vikaras,
ffšvė-motynSlė;
A r d ar a r svėjka
Mánu mergelė?

.

10

O kad ir gáusiu
14.
Tókiu gražumSIa,
Alė ne gáusiu
Tókiu protnželu.
15,

Távu mergelė,
Mana dukrelė,
Gfeli ąnt 'lęnt6s
Gražėj parėdyta.

Péráa mergelę
Tókiu gražiumSlu
Alé ne tókm
Systu protuželn.

11. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Pratark nors vieną
Žodelį manei!

6 . Po mano langais

Roželės nukrito.
Ant mano galvos
Vainikas suvyto;
7. Ant mano galvos
Vainikas suvyto,
Ant baltų rankų
Žiedeliai rūdijo;

12. O kai pratarsi
Nors vieną žodelį,
Tai aš tavęs, tavęs,
Tavęs n’atsigailėsiu:

8. Ant baltų rankų
Žiedeliai rūdijo,
Ant mano kaklo
Granatai trupėjo.

13. Vartus atkelsiu,
Tave išleisiu,
Per antrus josiu,
Jau kitos ieškosiu.

9. — Labs ryts, vakaras,
Uošve motinėle!
Ar dar ar sveika
Mano mergelė?

14. O kad ir gausiu
Tokio gražumėlio,
Ale negausiu
Tokio protužėlio.

10. — Tavo mergelė.
Mano dukrelė.
Guli ant lentos
Gražiai parėdyta.

15. Perša mergelę
Tokio gražumėlio,
Ale ne tokio
Cysto protužėlio.

*587
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Sopytė

N u Sopytės.

Sėdžiu už sialeln,
žiūriu pro tąnge'lj,
Kas atjó par laukelį?
.

Kláusé bernužėlis
Jiu n ą mergužėlę:
Ar da tu ri mociiitę?

ds

O juk tu žinaj,
M ina bernužėli,
Kad ne tunū mo&titės

Ej, atjó, atjó
Jáunas bernuželis
Su dldžiūju pulkėlu.
194

1. Sėdžiu už stalelio,
1
Žiūriu pro langelį, 12 k.
Kas atjoj per laukelį. J

3. Klausė bernužėlis
Jauną mergužėlę:
— Ar dar turi močiutę?

2. Ei, atjoj, atjoj
Jaunas bernužėlis
Su didžiuoju pulkeliu.

4. — O juk tu žinai, •,
Mano bernužėli,
Kad neturiu močiutės.
195

5.

Ju k žin ij pats^j,
Manu bernužėli,
Kur gul minu moSi&tė.

11.

K elk, minu močt&tė,
K elk manu širdelė,
Ne tariii dovanSlu.

5. Juk žinai patsai,
Mano bernužėli,
Kur gul mano močiutė.

11. Kelk, mano močiute,
Kelk, mano širdele,
Neturiu dovanėlių.

Sakiau, bernužėli:
Kįnkyk žirgužėlį,
Važittsiv pas moėiitę.

12.

Kelk, minu močitite,
Kelk, manu širdeli,
Sur^ngk dldę rąngilę.

6. Sakiau, bernužėli,
Kinkyk žirgužėlį,
Važiuosiv pas močiutę.

12. Kelk, mano močiute,
Kelk, mano širdele,
Surenk didžią rangelę.

O kajp privaM siv
Aukštąjį kalnelį,
Sust6k, jaunas berneli.

13.

Ne kelsiu, dukrelė,
Ne kelsiu, jaun6ji,
Aš ne rengsiu rąngelę

7. O kai privažiuosiv
Aukštąjį kalnelį,
Sustok, jaunas berneli,

13. — Nekelsiu, dukrele,
Nekelsiu, jaunoji,
Aš nerengsiu rangelę.

Sust6k, bernužė'li,
Stabdyk pulkužėlį,
Aš djsiu pas močiutę.

14.

Kelk, minu močiutė,
Kelk, minu širdelė,
Aš tau pasikl6mosiu.

8. Sustok, bernužėli,
Stabdyk pulkužėlį,
Aš eisiu pas močiutę.

14. — Kelk, mano močiute,
Kelk, mano širdele,
Aš tau pasikloniosiu.

O da ne įėjati
{ piisę kalne'lu,
Parpflilau ąnt kapelų.

15.

Ne ke'lsiu, dukrelę,
Ne kelsiu, jaunóji,
Tu ma nesiklónioki.

9. O dar neįėjau
[ pusę kalnelio,
Parpuoliau ant kapelio.

15. — Nekelsiu, dukrele,
Nekelsiu, jaunoji,
Tu man nesiklonioki,—

Kelk, manu močiūtė,
Kelk, manu širdelė,
Pažiūrėki pulkelu.

16,

G ani klóniojejs,
Jvlánu dukružėlė,
J kaplius Mjsdama.

7-

9.

10.

10. — Kelk, mano močiute,
Kelk, mano širdele,
Pažiūrėki pulkelio.

16. Gana kloniojais,
Mano dukružėle,
J kapelius leisdama.

*588
Nú Gótautiénés.

Gotautienė

Aj, vargios, vargios »
M inu dienelės,
J ds
K adi aš jus išvirgsiu?)

O kad aš éjaú,
Kelü vandravaú,
Su skiėtūžiu švytavaū,

1. Ai, vargios, vargios
J
Mano dienelės,
J 2 k.
Kada aš jus išvargsiu? I

Aš siratelė,
PurvabridŠlė,
Aš vargužiu mergelė.

O aš priejaú,
Aš prikelavaú
M irgą ję karčemčlę.

2. Aš siratėlė
Purvabridėlė,
Aš vargužio mergelė.

3. O kad aš ėjau,
Keliu vandravau,
Su skietužiu švytavau,
4. O aš priėjau,
Aš prikeliavau
Margąją karčiamėlę.
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5.

To karčemelė,

9,

Tčje margoje
lok jaunas jaunimėlis.

A l nusidirbsiu
Savu darbe'lus
Diėnūžę, ne naktelę.

5. Toj karčiamėlėj,
Toje margoje,
Šok jaunas jaunimėlis.

9.

6.

Tam jaunimėly,
Tamfc jduname
Šok ir manu bernelis.

10 .

Ilsimiégósm
Saldų miėge'lį
Vidūr tąmsičs nakte'lėS.

6. Tam jaunimėly,
Tame jauname,
Šok ir mano bernelis.

7.

Ej, namff, namif,
Manu berne'li,
Namfi darbdlu dirbti,

11.

Išsikalbėsiu
Mėjlus žode'lus
isvęntės diénós rytely.

7. — Ei, namo, namo,
Alano berneli.
Namo darbelių dirbti!

8.

Tu nesirūpink,
Manu mergelė,
Manu sfjnkejs darbo'lejs.

12.

Aš išsiarsiu
Lygius lauke lūs
Pavasariu diėne'lę.

8. — Tu nesirūpink,
Mano mergele,
Alano sunkiais darbeliais, —

Aš nusidirbsiu
Savo darbelius
Dienužę, ne naktelę;

10. Išsimiegosiu
Saldų miegelį
Vidur tamsios naktelės;
U. Išsikalbėsiu
Meilius žodelius
Šventos dienos rytelį;
12. Aš išsiarsiu
Lygius laukelius
Pavasario dienelę!

5§ 9.
589

Nū Masiulienės.
Ir už s^mpuviu strampą
Varts, be dvilekiu, t^mpa.

1.Glrio gyve'nu vartas,
Tūri ąnt žmonių ¿¿rtą,
Po svietą plukavūju, | ^
Arėlką bąndavūju. J

4. Kajp arnikos ne te'ku,
Taj ėjna pas lejdlką(*).
Už arnikos du mauku
2.
Kad už ke'lmu vežimą
Parvežė krūvą malku.
V artas kume'lg Ima,
Paskutinį trcciūką
5. O kajp vartas nusprūgu,
Vartuj už ke'lmą m6ka.
Žmoniū širdis atslūgu:
Jau dabar visa vala,
3. Atdjn žmogus su skranda,
Gali kirsti ir žalą.
D a lęnkia žemyn sprandą,
(*) Tur bui: pas Lejbūką.
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Masiulienė
1. Girioj gyveno vartas,
Turi ant žmonių žertą,
Po svietą plukavojo, \
Arielką bandavojo. J ~ k-

3. Atein žmogus su skranda.
Dar lenkia žemyn sprandą,
Ir už sampuvių strampą
Varts be dvylekio tampo.

2. Kad už kelmų vežimą
Vartas kumelę im a,_
Paskutinį trečioką
Vartui už kelnią moka.

4. Kai arielkos neteko,
Tai eina pas leidiką, —
Už arielkos du mauku
Parvežė krūvą malkų.

5. O kai vartas nusprogo,
Žmonių širdys atslūgo:
Jau dabar visa valia,
Gali kirsti ir žalią!
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590
Cvirkienė
N & C v ir k iė 'n ė s .

j. — O kai tu eisi,
Į
M ano bernužėli, J 2 k.
Į svetimą šalužę —

7. — O kur tu džiaustysi,
Mano mergužėle,
Svetimoje šalužėj?

2. Tu eisi su savim,
Imk mane prie savęs,
Bernužėli tu mano.

8. — Ant aukšto kalnelio,
Ant šilkų šniūrelių,
Bernužėli tu mano.

O kur tu kočičsi,
M&nu mergužėlė,
Svetimoje šaliižė?

3. — O ką tu veiksi,
Mano mergužėle,
Svetimoje šalužėj?

9. — O kur tu kočiosi,
A^ano mergužėle.
Svetimoje šalužėj?

10.

Pamary butelis,
yra stalorėlis,
Bernužėli, tu, minu.

4. — Už skalbėją būsiu,
Marškinėlius skalbsiu,
Bernužėli tu mano.

10. — Pamary butelis,
Yra staliorėlis,
Bernužėli tu mano, —

0 kur tu skalbsi,
Manu mergužėlė,
Svetimoje šaliižė?

11.

Yra stalorėlis,
Darys valkaunyčę,
Bernužėli, tu, manu,

5. — O kur tu skalbsi,
Mano mergužėle,
Svetimoje šalužėj?

11. Yra staliorėlis,
Darys valkaunyčią,
Bernužėli tu mano.

Ąnt jfiriu-marclu,
Ą nt liepos lęntclės,
Bernužėli, tu, manu.

12 .

6. — Ant jūrių marelių,
Ant liepos lentelės,
Bernužėli tu mano.

12. — O ką tu rėdysi.
Mano mergužėle,
Svetimoje šalužėj?

1.

O kajp tu ėjsi, j
Manu bernužėli, i ds
} svėtimą šaiūžę, J

7.

O kur tu džiaustysi,
Manu mergužėlė,
Svetimoje šaliižė?

2.

Tu éjsi su savïm,
Imk mànç prié savęs,
Bernužėli, tu, manu.

8.

Ąnt aukštu kalnėlu,
Ąnt šilku šmurc'lu,
Bernužėli, tu. manu.

3.

0 kąn tu vėjksi,
Manu mergužėlė,
Svetiraôje šatiižė?

9.

4.

Už skalbėją busiu,
M arškinius skalbsiu,
Bernužėli, tu, minu.

5.

6.

13.

O kąn tu rėdysi
Manu mergužėlė,
Svetimoje ¿aldžė?

Jauniisius brulajčius
Musu karejvâjcius,
Bernužėli, tu, m inu.
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J

13. — Jaunuosius brolaičius,
Alūsų kareivaičius,
Bernužėli tu mano!
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591.
Nū Lilajvjnsktėnės
1. Ej, tu, ctùka, cirabarùéka,
0 kû gulï pas tąn mišką?
Ne seâurs, ne pràgars, I
Aš ne norai kas vâkars j

2. Manu mârti ne ljngëju,
Uz kurpiūką nutekėju.
Pravėdinu kūną,
Sâulé périn sūnų.

3. Pravèdïun kūną,
Sâuiê périr sūnų:
Tasâj sūnus ?r valilks,
Skujsti nôri, kajp oztùks.

591
Blaivinskienė
1. Ei tu, čiuka, čimbaruška,
O ko guli pas tą mišką?
Ne šešurs, ne pragars.lg ^
Aš nenoriu kas vakarslj
2. Mano marti nelingėjo,
Už kurpiuko nutekėj'o.
Pravėdino kūną,
Saulė perin sūnų.
3. Pravėdino kūną,
Saulė perin sūnų:
Tasai sūnus yr vallūks,
Skuisti nori kaip ožiuks!

593
5 » 3 (*).
Nu Staniuiytės (ąnt prausynu).
1 . TurSju bobelė
Ž ilą ozelį
Radrà, radrà,
\
. Ram ta ta, taj ta (**). j S
(*) Palygink 381 dajną.
(**) Po žė'dnu pôsmu laskük: „radrà, radrà, ram ta ta, taj ta ‘
202

Staniulytė
(Per prausynas)

l. Turėjo bobelė
Žilą oželį,
Radra, radra,
Ram ta ta, tai ta.*

2 k.

Po kiekvieno'posmo laskuok: „Radrà, radrà, ram ta ta, tai ta."
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P adarė alutį
Iš miežių grūdo.

11. — Ar mano ne galva,
Ar ne puodelis?

Iškepė duoną
Iš rugių grūdo.

12. Ar mano ne akys,
Ar ne žiūronai?

Sukvietė bobelė
Visus paukštelius.

13. Ar mano ne kojos,
Ar ne pėsčiokai?

Atlėkė pelėda
Ir nepakviesta.

14. Ar mano ne sparnai,
Ar ne skėtriukai?

Atsisėdo pelėda
Iš galo stalo.

15. Ar mano ne snapas,
Ar ne kauptukas?

Iškando pelėda
Pyrago galą.

16. Ar mano uodega —
Ar ne šluotelė?

16. Ar mánu ifdega
Ar ne šlute'lė?

Išvedė žvirblelis
Pelėdą šokti.

17. Ar mano lizdelis —
Ar ne dvarelis?

8. Išvedė žvirble'lis
Pelė'dą ščkti.

17 A r mánu lizdelis

Numynė žvirblelis
Pelėdos koją.

18. Ar mano vaikeliai —
Ar ne ponaičiai?

9. Numynė žvirble'lis
Pelė'dos koją.

18. Ar mánu va.jke'lej
Ar ne ponájóej?

Ėmėsi pelėda
Taip save girti:

19. Ar mano dukrelės —
Ar ne panelės?

2. Padarė aliitį
Iš nnšžiu grūdu.

11. Ar raAnu ne galva,
Ar ne pūdelis’

3. Iškepė difną
Iš rugiū grūdu.

12 . Ar manu ne ákys,
Ar ne žiurūnaj?

4. Sūkviėtė bobelė
Visus paukščius.

13 Ar minu ne kójos,
Ar ne pesciókaj?

B. Atlėkė pelė'da
Ir ne-pakviesta.

14. Ar mánu ne spárnaj,
Ar ne skėtnūkaj?

6. Atsisčdu pelčda
Iš g ilu stilu.

15. Ar mánu ne snapas,
Ar ne kauptukas?

7. Išk^ndu pelė'da
Pyragu galą.

Ar ne dvarelis?

19 Ar mánu dukrelės'
Ar ne panėlės?

10. Ėmėsi pelė'da
Tajp s&vę girti:

594
Daškauskienė

594.
Nu Daškauskiėnės.
į. Ąnt cidabru tiltu
O kajp mudu, o kajp mudu
Du karėjviu stovi;
Mergužę prigiusim.
Kajp stovgju, tajp stovė'ju,
Jiems kojeles skauda.
3. Vienas: — pirksiv alų,
Antras: — arelkelę,
2_. Jiedu stovedamu,
O tajp mudu, o tajp mudu
Durnelę dum6ju:
Mergužę prigausiv
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1. Ant sidabro tilto
Du kareiviu stovi;
Kaip stovėjo, taip stovėjo,
Jiems kojeles skauda.

2. Jiedu stovėdamu
Dūmelę dūmojo:
— O kaip mudu, o kaip mudu
M ergužę prigausim?

3. —Vienas pirksiv alų,
A ntras — arielkėlę, —
O taip mudu. o taip mudu
Mergužę prigausiv.
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Kad ilgaj, tajp itga.į,
Su karėjvejs geriau.

Už arėlkos čerką,
Už afaūs stiklinę
Ne neštis merguželė
Rūtų vajnikėlu.

Ne tajp ilgaj geriau,
Kajp tik ulavčjau,
Iš vakaru-vakarėlu
Lik baltaj aušrele j.

Ej, biirė, barė
Manę motynelė,

5. Ei, barė, barė
Mane motinėlė,
Kad ilgai, taip ilgai
Su kareiviais gėriau.

Už arielkos čerką,
Už alaus stiklinę
Nenešios mergužėlė
Rūtų vainikėlio.

6. Ne taip ilgai gėriau,
Kaip tik uliavojau —
Iš vakaro vakarėlio
Lig baltai aušrelei.

505.
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Nū Vidikjftės.
1. Malū, malu viena,
Kajp pažiūriu: diena.

5. Rauk, bobuf, ridikus,
Ne nutrauk lapučius.

2. Koks manu malimas?
Kajp tos kalės lakimas.

6. Kajp tiė lapaj nusitrauks,
Ir kanapės susirauks.

3. Par pupiė'nas, kanapienas,
Ar tu manę ne pazinaj?

7. Sutrink, dtė'duk, ridikus,
Rejks sutrinti cibūlus.

4. Kad tu manę ne pazinaj,
8. Tu prijedęs išklejniosi,
Kam tu manę šokt vadmaj?
Visus lapus išmyniosj.

1.

2.

Vidikytė
1. Malu, malu viena,
12 k
Kai pažiūriu — diena.}“

5. Rauk, bobut, ridikus,
Nenutrauk lapučius!

2. Koks mano malimas?
Kaip tos kalės lakimas!

6. Kai tie lapai nusitrauks,
Ir kanapės susirauks.

3. Per pupienas, kanapienas —
Ar tu mane nepažinai?

7. Sutrink, dieduk, ridikus,
Reiks sutrinti cibulius!

4. Kad tu mane nepažinai,
Kam tu mane šokt vadinai?

8. Tu priėdęs iškleiniosi,
Visus lapus išmyniosi!

596.
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Nū Dajlidalės.

Dailydalė

Už stalu sėdėjau,
Par 14ngą žiurėjau,
Žydi, klėsda lelijėlės
Raudonajs ziėdelejs.
Kad pro m^nę ė'ju
Trys šimtžj berne'lu,
Ni į vieną ne žiurėjau,
Tik tivę norėjau.

3.

Vakar bernužėlu
Vis mėjlus žodėlej,
Ojaušęndiė'n bernužėlu
Nėra ni ¿Odelu.

1. Už stalo sėdėjau,
Per langą žiūrėjau, —
Žydi klėsda lelijėlės
Raudonais žiedeliais. J

Uj, uj, uj, Diėvaj,
Diėvulėlau manu,
Kur aš būsiu, pasidėsiu,
Viė'čna siratėlė?

2. Kad pro mane ėjo
Trys šimtai bernelių,
Nė į vieną nežiūrėjau,
Tik tave norėjau.

3. Vakar bernužėlio
Vis meilūs žodeliai,
O jau šiandien bernužėlio
Nėra nė žodelio.

^

4. Ui, ui, ui dievai,
Dievulėliau mano!
Kur aš būsiu, pasidėsiu,
Viečna siratėlė?
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5.

6.

7.

Ivur būsiu, kur dČsiūs,
Vičcna siratelė,
Be rute'lu vajnikė'lu,
Be jaunu diėne'lu?
O aš nusidjčiau
| rūtų darželį,
Benė rksiiau vajnikSlį
Daržė ąnt rutėlu?
Yra rūtelės,
Margos mėgelkelės,
Nėra manu vajnikė'lu,
Ni jaunū diėne'lu.

Aš kukėčiau su gegelėms
Rytą-vakarė'lį.
15.

O ir atSju
Tas šėlmis-bernilis,
.Kur niijėmė vajnikė'Ij
Nū manu galvelės.

16.

9. Kur būsiu,... („5 p.“).

11.

14. O aš nusieičiau
Į žalią girelę,
Aš kukuočiau su gegelėms
Rytą vakarėlį.

6. O aš nusieičiau
Į rūtų darželį,
Bene rasčiau vainikėlį
Darže ant rūtelių?

15. O ir atėjo
Tas šelmis bernelis,
Kur nuėmė vainikėlį
Nuo mano galvelės.

7. Yra rūtelės,
Margos mėgelkėlės,
Nėra mano vainikėlio
Nei jaunų dienelių!

16. Paskaitė šimtą,
Šimtą raudonųjų:
— Pasižiūrėk, mergužėle,
Ar bus gana tau?

8. Ui, u i... (4 p.)
17.

8. Uj, uj,... („4 p.“).

10.

Paskajtė' šimtą,
šimtą raudonų u:
Pasiziurė'k, mergužėlė.
Ar bus gank tu?

5. Kur būsiu, kur dėsiuos
Viečna siratėlė
Be rūtelių vainikėlio,
Be jaunų dienelių?

O aš nusiūčiau
J aukštą svirne'lj,
Benė rasčiau vajnikelu
Svirnė ąnt skryne'lu?

18.

Yra skrynelės
Yr plonos drobelės,.
Nė'ra manu vajnikė'lu,
Ni jaunū diėne'lu.

19.

Paskajtėj šimtą,
Skajtyk 4ntrą šimtą,
Vajnikė'lis dar brąngėsnis
Ir uz du šimtiniu.

Traukis, gegelė,
{ įn trą šakelę,
šausiu savu mergužėlę
Par rajbą gegelę.
Kajp sykį ščviau,
Girūžė skąmbeju,
Jau mergelės ašarėlės
Par vejdus birėju.

9. Kur būsiu... (5 p.)

17. — Paskaitei šimtą.
Skaityk antrą šimtą —
Vainikėlis dar brangesnis
Ir už du šimteliu!

10. O aš nusieičiau
j aukštą svirnelį,
Bene rasčiau vainikėlį
Svirne ant skrynelių?

18. — Traukis, gegele,
I antrą šakelę.
Sausiu savo mergužėlę
Per raibą gegelę.

11. Yra skrynelės,
Yr plonos drobelės.
Nėra mano vainikėlio
Nei jaunų dienelių!

19. Kai sykį šoviau, —
Giružė skambėjo,
Jau mergelės ašarėlės
Per veidus byrėjo.

12. Ui, u i... (4 p.)
13. Kur būsiu... (5 p.)

12 . Uj, uj,... („4 p.“).
13. Kur būsiu,... (5 p.)“

14.

O aš nusiėjčiau
Į žalą girdi?,

20. Kad par m&res plaukiau,
Marytėles plaukiau,
Prašiau Diė'vu, Diėvulė'laus,
Kad atgkl sugrjfnšiiau.

20. Kad per mares plaukiau,
Marytėles plaukiau.
Prašiau dievo dievulėlio,
Kad atgal sugrįžčiau!
. Lietuviškos dainos. II

20 9

2 1 .Prašiau Diėvulė'laus,
Kad atgil sugrjtnsčiau,

.0 aš savu mergužėlę
Vargė ne palikčiau.

21. Prašiau dievulėlio.
Kad atgal sugrįžčiau,
O aš savo mergužėlę
Varge nepalikčiau!

5 »*.
Nū Barisienės.
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1. 0 , tu, dukrėlė-viėntūrtė,
7. Pro stiklu t^ngą žiurėjau
O, tu ąnt miegu užaugaj, Jds
Kąn vejk zylelė daržely?
2. Senūs močiutės ne klausoj,
Sergant tėveluj ne ląnkėj.

8. Zyle'lė rūteles skynė,
Mergelei vajnlką pynė.

3. O kad aš ėjau keičiu,
Pagavau žalą zylelę,

9. Mergelė saldžej uzsniidu,
Zylelė laukan išsprūdu.

4. Pagavau žalą zyle'lę,
Jlejdau rūtų darželį;

10.

Zyle'lė laukė lakioju,
Mergelė graūdžej raudoju:

6. Jlejdau rūtų darželį.
P ati už stalu sėdėjau,

1 1.

Parlėk zylelė iš laūku.
Parneš raergėlej naujyną:

6. P ati už stalu sėdėjau,
1 2 . Kiek ąnt zylelės plųnksne'lu,
Pro stiklu l^ngą žiurėjau;
Tiek ąnt mergelės kalbėta.
13. Nukris zylelės plunksnelės
Ir nū mergelės kalbelės.

Barisienė
!. O tu, dukrele vienturte,
O tu ant miego užaugai, (2 k.)

7. Pro stiklo langą žiūrėjau,
Ką veik zylelė daržely.

2. Senos močiutės neklausei,
Sergant tėveliui nelankei.

8. Zylelė rūteles skynė,
Mergelei vainiką pynė.

3. O kad aš ėjau keleliu,
Pagavau žalią zylelę,

9. Mergelė saldžiai užsnūdo,
Zylelė laukan išsprūdo.

4. Pagavau žalią zylelę,

[leidau rūtų darželį,

10. Zylelė lauke lakiojo,
Mergelė graudžiai raudojo.

5. [leidau rūtų darželį, —
Pati už stalo sėdėjau,

11. Parlėk zylelė iš lauko,
Parneš mergelei naujieną:

6. Pati už stalo sėdėjau,
Pro stiklo langą žiūrėjau,

12. Kiek ant zylelės plunksnelių,
Tiek ant mergelės kalbelių.

13. Nukris zylelės plunksnelės
Ir nuo mergelės kalbelės.

508.

598

Nū Blažienės.

Blažienė

1 . O, geriau, gčriau,
2.
O, jaučiu, jaučiu
'Ge'rdamas duraūjau:
Pakely mergelę;
Kur aš josiu, parnakvčstu,1'
Taj aš josiu, parnakvosiu,
Nakvyniižę gausiu?
Nakvyniižę gausiu.
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1. O, gėriau, gėriau,
Gerdamas dūmojau:
Kur aš josiu, pernakvosiu,
Nakvynužę gausiu?

2. O, jaučiu, jaučiu
Pakely mergelę, —
Tai aš josiu, pernakvosiu,
Nakvynužę gausiu.

9.

O, jauėiil, jauciii
Pakely n a šlię ;
Taj a š j 6siu, parnakv6siu,
Nakvynilzę gausiu.

3. O, klojo, klojo
Merga patalėlį,
Klojo merga patalėlį
Penkių priegalvėlių.

10.

O, k lijų , k lijų
Našlg p atalėlį,.
K16ju našlė' patalėlį
Pęnkifi akmenėtu.

4. O, dėjo, dėjo
Ji man po galvele,
Dėjo manei po galvele
Šilkų priegalvėlį.

10. O, klojo, klojo
Našlė patalėlį,
Klojo našlė patalėlį
Penkių akmenėlių.

11.

O, dejų, dejų
Ji ma po g a lv iu ,
Dė'ju minėj po g a iv ia
Raudiną plytelę.

5. O, guli, guli
Ji man prie šalelės,
Guli merga prie šalelės
Kaip darže rūtelė.

1 1 . O, dėjo, dėjo
Ji man po galvele.
Dėjo manei po galvele
Raudoną plytelę.

6. O, gieda, gieda
Raibieji gaideliai, —
Bent giedokit, neperstokit,
Ilginkit naktelę!

12. O, guli, guli
Ji man prie šalelės,
Guli našlė prie šalelės
Kaip ledo lytelė.

7. O, minkštas, minkštas
Mergos patalėlis,
Minkštas mergos patalėlis
Penkių priegalvėlių!

13. O, gieda, gieda
Raibieji gaideliai, —
Bent giedokit ir perstokit,
Trumpinkit naktelę!

8. O, gėriau, gėriau,
Gerdamas dūmojau:
Kur aš josiu, pernakvosiu,
Nakvynužę gausiu?

14. O, kietas, kietas
Našlės patalėlis,
Kietas našlės patalėlis
Penkių akmenėlių!

3.

O, k i6ju, k lijų
Mėrga patalėlį,
K lijų merga patalėlį
Pęnktti pnėgalviu.

4.

O, dejų, dėju
J i ma po g a lv iu ,
DS.įu minėj po gal vėlu
šilk i p n ėg alv iį.

6.

O, giili, gili'
Ji ma pnė ia liė s ,
Giili mėrga pnė š a lie s ,
Kajp darzė rūtelė.

6.

12 . O, giili, gili
O, gieda, giSda
Ji ma pnė šalelės
Rajbiėjiė gajdiej;
Giili našle pnė šalc'lės,
Bent giėdikii, ne parstokii,
Kajp ličdu litiė .
ilginkif n a k tię .

7.

O, mjnkštas, minkštas
Merg6s patalėlis,
Mjnkštas mergis patalėlis
Penkiū pnėgalvelu.

8.

14. O, kietas, kietas
O, gSnau, gėriau,
NašlSs p a ta liis,
Girdamas duraojau:
Kietas našlės patalėlis
K ur a i jisiu, parnakvistu,
Pęnkiū akmenėtu.
Nakvynilzę gausiu?

13.

O, giėda, gieda
Rajbiėjiė gajdiej;
Bent giėdikii, ir parstokii,
Trumpinki! naktelę.

9. O, jaučiu, jaučiu
Pakely našlelę, —
Tai aš josiu, pernakvosiu,
Nakvynužę gausiu.

599.
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Nū Juškytės.

Juškytė

M inu tė v u ž iu
l
Naūjos stajn u ziės, J
Taj gražėj budavitoe. jds

2.

T6je stajnuželė,
T6je naujije,
Stiv du bėru z irg iu .

1. Mano tėvužėlio
I2 k
Naujos stainužėlės,j
Tai gražiai budavotos. (2 k.)

^ °je stainužėlėj.
Toje naujoje,
Stov du bėru žirgeliu.

Tik už taj ne dė'ko
T4vej, tėvu želi,
Usirams pažadčjej.

3 . A nt tų ž irg u žėlių ,
A nt tų juo d b ėrėlių ,
Gul du tym o balneliu.

8. Tik už tai ne dėkui

O kajp aš užsė'siu
Ąnt bėru žirgrflu,
Ne pavešit jus minę.

4. P rie tų b aln u žėlių .

9. O kai a š u žsėsiu
A nt bėro žirg elio ,
N ep av y sit jū s m an e;

10.

O kajp aš prist6siu
} dldj pulkelį,
No pažinsit jus minę.

5 . P rie tų ž irg u žėlių ,

Į kilpelę Bt6jau,
Ą nt žirgdlu sčdau,
Kepurėlę kilžjau:

11.

Aj, klrtu, klrtu
Manu gaivužšlę,
Kajp daržė kopūstėlį.

Ej, deltų, dčku
Tavej, tėvužėli,
Kad raižą uz'augin4j.

12.

Aj, virtu, virto
Mdnn hėmenelis,

Ąnt tu žirgužė'lu,
Ą nt tu jfidbėrė'lu,
Gn! du tfmn b aln iu .

"8.

Pnė tu balnuželo,
Pnė tu tyminelu,
Svyrff iu k su kilpelės.

9.

5.

Pnė tu žirgužėflu,
Priė tu jūdbėržlu,
Stčv du jaunu brolelu.

6.

7.

3

4.

Tavei, tėv u žėli, —
U s a ra m s p až ad ė ja i!

P rie tų tym inėlių,
Svyruoj au kso kilpelės.

10. O kai a š p risto siu
l didį pulkelį,
N ep a ž in sit jū s m ane.

P rie tų ju o d b ėrėlių ,
Stov du ja u n u broleliu.

6 . j kilpelę sto jau ,

11. Ai, k irto , k irto
M ano g a lv u ž ė lę
K aip d a rž e k o p ū stėlį,

A nt žirg elio sėd au ,
K epurėlę kylėjau.

12. Ai, v irto, v irto
M ano liem en ėlis
K aip g irio j ąžu o lėlis.

7. Ei, dėkui, dėkui
Tavei, tėvužėli,
Kad m ažą u ž au g in ai!

Kajp Rlno ąnžileli*.

600.
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Nū BakSajtiėnės.

Bakšaitienė

1. Kū, berneli, nulud&j?
Ar mergelės ne tekaj?
Dėl tos viėnčs vlsad6s 1
ds
Gali linksmas būti. j

4. VidiJr nakties paoudafi.
Jau mergelės ne radaū;
Taj ma ilgi», ne-ramil
Re jaunis mergelės.

1. — Ko, berneli, n u liū d ai,
A r m erg elės netek ai?
Dėl tos vien o s v isa d o s 1 9 ^
G ali lin k sm a s būti,
J

4. V idur n a k tie s p a b u d a u —
J a u m erg e lė s n e ra d a u ;
Tai m an ilg u , n e ra m u
Be ja u n o s m erg elės.

2. Dėl tos viėn6s visad6s
Gali, gali linksmas bni;
yra m&nej ir kitu,
Vis ma silkas po akiu.

5. Ni žode'lu n’ ištariau,
Jau močiutė silbarė:
Kąn, sune'li, padarėj,
Jaunas be-būdamas?

2. Dėl to s vien o s v isad o s
G ali, g ali lin k sm a s būt.
— Yra m anei ir kitų,
V is m an su k a s po akių.

5. Nė žodelio n ’išta ria u ,
J a u m očiutė su b arė:
— Ką, sū n eli, p a d a re i,
J a u n a s b e b ū d a m a s?

3. Aš, merge'lę turčdams,
} lovelę atgiitdams,
Atslgulau j lovelę
Su jau n i mergele.

6. O aš, jaunas būdamas,
Nu tu ničku ne žinaū,
Kas do dVvaj nusidSs
Su manu mergše?

3. Aš, m erg elę tu rė d a m s,
Į lovelę a tg u ld a m s,
A tsig u lia u į lovelę
Su ja u n a m ergele.

6 . — O aš, ja u n a s b ū d a m a s,
Nuo to nieko n e ž in a u ,
K as do dy v ai n u sid u o s
Su m an o m erg ele.

7. Kad bernelis ląnkilė,
Aš prie vygios staMlu;
Kad bernelis dirbs darbelį,
Aš vygią vygtflisiu.

9. Dėl tnejltiju žodilu,
Dėl aukselu žiėde'lu,
Nutr6tyjau vajnikčlį
Zalūju rute'lu.

8. Taj vis rincktcjiė vynaj
Ir saldinėj obulėj,
Taj vis miidum-abiidum
Valužė pad&rė.

10. Nusiūčiau į miestą
| turgaūną miestelį,
Nusipirkčiau vajnikėlį
Žaldju rute'lu.

7 __ Kad b ern elis lan k elėj,

Ir sa ld in ia i obuoliai,
Tai vis m udum ab u d u m
V alužė p ad arė!
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Balkuvienė

NA SAlkuviėnės.
9. Subatčs dienelę,
P ar pačiils piČtus,

Dėl m eilių jų žodelių,
Dėl a u k selio žiedelio
N u tro tija u v a in ik ė lį
Ž alių jų rū telių !

10. N u sieičiau į m iestą,
Į tu rg a u n ą m iestelį,
N u sip irk čiau v a in ik ė lį
Ž alių jų rū telių !

8 . T ai v is rinckieji v ynai

601 .
1. Nauja karčemelė,
Jauna šinkarkėlė. }ds

9.

Aš prie v y gės stalelio , —
Kad b ern elis d irb s d arb elį,
A š vy g ę vygiuosiu.

9.

1. N au ja karčiam ėlė,
J a u n a šin k ark ėlė, (2 k.)

S u b a to s d ien elę
P e r p a č iu s pietu s,

2. Jšuna šinkarkSlė
Al&tj šinkavu.

10. Par pačius piStus.
Su trim is patvadoms.

2. J a u n a šin k ark ėlė
A lutį šin k av o ,

10. P e r p a č iu s p ietu s
S u trim is p a d v a d o m s:

3. Aliitį šinkavu;
Trys berne'lej gė'rė.

11. Į viė'ną diė'siv
PriČgalvius, perynus,

3. A lutį šin k av o —

11. Į v ien ą dėsiv
P rie g a lv iu s , p e ry n u s,

4. Trys berne'lej gėrė,
Kajką pavil6ju.

1 2. Į Ąntrą desiv
Auksus, cidabrus,

4. T ry s b e rn eliai gėrė,
Kaiką paviliojo.

12. [ a n trą dėsiv

5. 0 , tu, Ivajka, K&jka,
Tu graži žyde'lka,

1 3 .0 į šęn tričę
Mudu jaunu sčsiv.

5. — O tu , K aika, K aika,
Tu g ra ž i žydelka,

13. O į šią tre č ią —
M u d u ja u n u sėsiv .

6. Tu, graži žydelka,
A r tu būsi manu?

14. Važiavuv laūką,
Vaziavuv ir ^ntrą,

6. Tu g ra ž i žydelka,

14. V ažiav o v lau k ą ,
V ažiav o v ir a n trą

7. Taj ėjsiu uz tavę,
Taj aš busiu tavu.

15. Ir privažiiivuv
G ilų dunojėlį.

7. — Tai eisiu už tav e,
Tai a š bū siu tavo.

15. Ir p riv ažiav o v
G ilų d u n o jėlį.

8. Atvažiffk, berneli,
Subatčs dienelę,

1 6 .0 , be'rnaj,' berneli,
Ar taj tavu dvaras?

8. A tvažiuok, berneli,

16. — O b e rn a i b ern eli,
A r ta i tav o d v a ra s?

T rys b e rn eliai g ėrė,

A uksus, sid a b ru s,

A r tu būsi m ano?

S u b a to s dienelę,
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17 O knr manu dvaras,
To bus Kajkaj galas.

23. O ar tau g&jla
Auksu, cidabru?

17 __ O kur mano dvaras,
Ten bus Kaikai galas!

23. — O ar tau gaila
Aukso, sidabro,

18.0 , tu, Kajka, Kajka,
Tu, graz'l žydelka,

24. O ar tau gajla
Priegalviu, perynu?

18. O tu, Kaika, Kaika,
Tu graži žydelka,

24. O ar tau gaila
Priegalvių, perynų?

19 O, tu, Kajka, Kajka,
Lipki iš vežimu.

25. O ni ma gajla
Auksu, cidabru,

19. O tu, Kaika, Kaika,
Lipki iš vežimo!

25. — O nei man gaila
Aukso, sidabro,

20. O ir imetė
Kajką į dumįjų.

26 O ni ma
PriSgalviu, perynu;

20. O ir įmetė
Kaiką į dunojų.

26. O nei man gaila
Priegalvių, perynų, -

21. Kajka diignų grjmsta,
O jos kasos plaukta.

27 O tik ma gajla
Subatos dienelės,

21. Kaika dugną grimzta,

O jos kasos plaukia.

27. O tik man gaila
Subatos dienelės,

22. O jos kasos plaukta,
Kajka gvaltą šaukia.

28 Subat6s dienelės.
Žydei u viėrelės.

22. O jos kasos plaukia,
Kaika gvaltą šaukia.

28. Subatos dienelės,
Žydelių vierelės!

1

« 0«.
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NA Sjnkuvienės.

Sinkuvienė

O kad a« ėjati,
Kad ai kelavati
Nū savu broluz'elu,

5.

Toje ląnkelė,
T6je žaloje,
Te pjovė šiėnpjuvelej.

1. O kad aš ėjau,
1
Kad aš keliavau } 2 k.
Nuo savo brolužėlių, J

5. Toje lankelėj,
Toje žalioje, —
Ten piovė šienpiūvėliai.

O aš pamačiau
Savu bernrfli
Tarp šimtu šiėnpjuvėlu.

2. Aš vargdienėlė,
Aš siratėlė,
Aš vargužio mergelė.

6. O aš pamačiau
Savo bernelį
Tarp šimto šienpiūvėlių.

ds

2

Aš vargdienėlė,
Aš siratėlė,
Aš vargužiu mergelė.

6.

3.

O kajp aš ėjau
Viešiu kelelu,
šiflm vigšm viėškelelu.

7. _ Naūjas dalgelis,
Lendrės kotelis,
Taj manu bernužėlu.

3. O kai aš ėjau
Viešu keleliu,
Šiuo viešu vieškelėliu,

7. Naujas dalgelis,
Lendrės kotelis —
Tai mano bernužėlio.

4.

O aš priėjai!,
Aš privandravaū
šęn zaląję tąnkelę.

8.

4. O aš priėjau,
-Aš privandravau
šią žaliąją lankelę.

8. Eik šen, berneli,
Tark man žodelį,
Būsiva draugalėliu.

Ejk še, berneli,
Tark ma žodelį,
Būsi va draugalėlu.
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9.

10.

Mėski
Į žalą
Į baitus

11.

dalgelį
i^nką,
dobilSlus.

Dūk ma, berneli,
Dūk ma, jaunasis,
Dilk manėj baltą r^nką.

12.

11. Davei rankelę,
Duok ir žodelį,
Būsiva draugalėliu:

Davėj rąnke'lę,
Dūk ir žodelį,
Busiva draugalelu.

9 . Meski dalgelį

Aš be tėvelu,
Tu be moitiitės,
Ab&du siratėlu.

0. Duok man, berneli.
Duok man, jaunasis.
Duok manei baltą ranką.

J žalią lanką,
Į baltus dobilėlius,

12. Aš be tėvelio,
Tu be močiutės —
Abudu siratėliu.

603 (*).
Nū TeresiČnės.
1.

Ej, didi, didi
Girios medelėj,
j
Maži mūsų brole'lej. |

7.

2.

Ej, užaugs, užaugs
Mdsu broMlej,
Iškirs girios medelus.

8.

Kajp iškukavu,
Kajp išalsavu,
P ati pirmi Išlėkė.

3.

Gir&žė klrtu,
Pagiry taše,
Ą nt viėškelelu stato.

9.

Tu sakalėli,
Gražiis paukšte'Ii,
Ne skrajdyk po dvarelį.

4.

O ir pastatė
Margą dvarelį
Su keturėjs kąmpiilejs.

10.

6.

O kas kąmpc'Iis
Rajba gegilė
Ryts-vakaras kukavu,

11. Kajp sykį 56viau,
Giria skąmbeju,
Žemtižė sudrebSju.

Lik ižkukivu,
Lik išalsavu
Nū močiiitės dukrelę,

12.

6.

Turiii plįnte'Ię
Užplįntavčtą,
Cidabrbžiu vadžičtą.

Nusiklausyki
Girios sk^mbąnčios,
Žemužės sudrebančios.

(*) Palygink 475 ir 536 d&jnas.
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Nū motynelės
Jauną dukrelę,
Nū brolėlu seselę.

Teresienė
1. Ei. didi, didi
Girios medeliai.
Maži mūsų broleliai.

7. Nuo motinėlės
Jauną dukrelę.
Nuo brolelių seselę.

2 k.

8. Kai iškukavo,

2 . Ei. užaugs, užaugs

Kai išalsavo,
Pati pirma išlėkė.

Mūsų broleliai,
Iškirs girios medelius.

9. Tu sakalėli.
Gražus paukšteli.
Neskraidyk po dvarelį:

3. Giružėj kirto,
Pagiry tašė,
Ant vieškelėlio statė.
4. O ir pastatė
M argą dvarelį
Su keturiais kampeliais.

10. Turiu plintelę
Užplintavotą,
Sidabružiu vadžiotą.

5. O kas kampelis
Raiba gegelė
Ryts vakaras kukavo,

11. Kai sykį šoviau —
Giria skambėjo,
2 emužė sudrebėjo!

6 . Lig iškukavo,

12. Nusiklausyki
Girios skambančios,
2 emužės sudrebančios;

Lig išalsavo
Nuo močiutės dukrelę,
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13.

Nusižiurė'ki
14
Pasiklausyki,
Bė'raj mergūžes,
Manu mergelė
Jaunimiižy šokančios
Kajp ce žemužė dreba,
15.
Ta.jp tu drebėsi,
Manu mergelė,
Kajp manu vilo būsi.

14. Pasiklausyki,
Mano mergele,
Kaip čia žemužė dreba,

13. N usižiūrėki
Bėros m ergužės,
Jau n im u ž y šokančios.

15. Taip tu drebėsi,
Mano mergele,
Kai mano valioj būsi!

«04.
*604

N u Sopytės

Ej, atėjs, atėjs
Rudėns dienužė'!««;
Rūstas mūsų brolužėlis,
ds
Rūstas mūsų brolelis.

Ej, atėjs, atėjs
Rudėns diėnužė'lės;
Rusta musu sesužėlė,
Rūsta musu seselė.

2.

O kad aš ėjaū
Pro žirgu stajnėlę,—
Kalba manu brolužėlis
Su bėrųjų žirgelu:

6.

O kad aš ėjaū
Pro rūtų darželį,—
Kalba manu sesužė'lė
Su žalaja rūtelė:

3.

Ej, žirgaj, ž:irgaj,
Žirgaj jūdbėreli,
Visą čėsą mylėjau,
Abrakūžtu pašėriau

7.

Ej, rūta, rūta,
Rute'lė žal6ji,
Visą čėsą mylėjau,
Vąndenė'lu palajsčiau.

4.

Tek srėvės upelis
Pro žirgu stajnrflę
Bėriems žirgams gyrdyti,
Pęntmėlams nušvėjsti.

8.

Tek srčve) upelis
Pro rūtų darželį
Žalčras rūtoms lajstyti,
Vajnikėlams vilgyti.

605 (*).
5

Kam nušovej bal^ndę?jds

f ) Palygink 608 dajną.
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1. Ei, ateis, ateis
Rudens dienužėlės;
Rūstus mūsų brolužėlis,K
Rūstus mūsų brolelis, j

5. Ei. ateis, ateis
Rudens dienužėlės;
Rūsti mūsų sesužėlė,
Rūsti mūsų seselė.

2. O kad aš ėjau
Pro žirgų stainelę,
Kalba mano brolužėlis
Su bėruoju žirgeliu:

6. O kad aš ėjau
Pro rūtų darželį,
Kalba mano sesužėlė
Su ž-aliąja rūtele:
7. — Ei rūta, rūta.
Rūtele žalioji,
.
Visą čėsą mylėjau.
Vandenėliu palaisčiau.

3. — Ei žirgai, žirgai,
Žirgai juodbėrėli,
Visą čėsą mylėjau,
Abrakužiu pašėriau.

8. Tek sroviai upelis
Pro rūtų darželį
Žalioms rūtoms laistyti,
Vainikėliams vilgyti.

4. Tek srovės upelis
Pro žirgų stainelę
Bėriems žirgams girdyti,
Pentinėliams nušveisti.

*605

Nu Visftnskiėnės
Ej, brolau, br61au,
Broleli manu,

Sopytė

A.r tu ne
Glrio lakūną?
Ar mare'lu narūną"

Višinskienė
1. — Ei brolau, brola'u,
Broleli mano,
Kam nušovei balandę? (2 k.)

2. Ar tu negavai
Girioj lakūną,
Ar marelių narūną?

3.

r,aklins palėkė,
Narūns panėrė,
Ir nuitoviau bal^ndp.

8.

Marčiaj paliksiu
Bė'rą žirgelį,
0 seselęj— sukneles,

4.

Ej, brtiiau, brčtau,
Broleli minu,
Bainėk manėj žirgelį.

9.

0 motynė'lej,
Gimdytojžlej —
Visą savu turtelį.

5.

Par tiltą jfijau,
Nfi žirgu pfflau,
Purvyniižy gulSjau.

10.

Marti lydSju
J pilsg kilu,
0 sėsti į bažnyčę,

6.

Jau tikraj, sirgsiu,
Jau tikr&j mirsiu,
13 savu mąndrumelu.

11.

0 motynė'le,
Gimdytojėlė,
Į ą'mžiną tėviškę.

7.

Ej, brfilau, br6!au,
Brolūkaj minu,
Kam paliksi turtelį?

12.

M irti gedė'ju
Tris nedelčles,
0 sesif—trejiis me'tils,

13.

3. — Lakūns palėkė,

8. — Marčiai paliksiu
Bėrą žirgelį,
0 seselei — sukneles,

Narūns panėrė, —
Ir nušoviau balandę.

4. — Ei brolau, brolau,

9. O motinėlei
Gimdytojėlei —
Visą savo turtelį.

Broleli mano.
Balnok manei žirgelį.
5. Per tiltą joiau,
Nuo žirgo puoliau,
Purvynužy gulėjau.

10. Marti lydėjo
1 pusę kelio,
0 sesuo į bažnyčią,

6. Jau tikrai sirgsiu,

11. O motinėlė
Gimdytojėlė —
1 amžiną tėviškę.

Jau tikrai mirsiu
Iš savo mandrumėlio.

7. — Ei brolau, brolau,

12. Marti gedėjo
Tris nedėlėles,
O sesuo — trejus metus,

Broliukai mano,
Kam paliksi turtelį?

13. O motinėlė
Gimdytojėlė —
Kolek tik gyva būdama!

O motynėlė,
Gimdytojėlė,—
Kčlek tik g^va būdams.

*606

606 .

Dievienė

N4 Diėvi&nės.
1. Ej, ta, kavalt&rtau,
Kfidč'l ne dajniiji?}ds

4. Vyžnilu sodely
Dvi saklyči st6vi.

2 . 0 kąn aš dajnifsiu,
Alasų ne tarife.

5. Dvi saklyči stovi
Du pisoriu rašo.

3. Nutrčtyjau d&Iį
P ar savu sav&lą.

6. Du pistonu rfišu
Ir mergytę stipa.

1. — Ei tu, kavalieriau,
Kodėl nedainuoji? (2 k.)

4. Vyšnelių sodely
Dvi seklyči stovi,

2. — O ką aš dainuosiu,

5. Dvi seklyči stovi,
Du pisoriu rašo.

Alaso neturiu.
3. Nutrotijau dalį
Per savo savalią.
15. LlctuviSkos dainos. II

6. Du pisoriu rašo
Ir mergytę supa:
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9 Du p ilių jaute'lu
Ir n*ūję žagrelę;

7. — Ei, auki, auki,
Veikiai kad užaugtum!

. 10. DflEsiv p6rą k im u ,
O ir milz’ėjė'lę;

Mudu tave išduosiv
Ir pasogą duosiv:

4. Ej, augki, iugki
Vėjkej, kad užaugtum.
8. Milda tiv ę iSdflfsiv,
Ir pasogą dfisiv:

i i i . Dilsiv p6rą žirgu
I r z'ilą karietą.

9. Du palšu jauteliu
Ir naują žagrelę,
10. Duosiv porą karvių,
O ir milžėjėlę,

11. Duosiv porą žirgų
Ir žalią karietą!

«•9 .
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N d Kučlnskiėnės.
3. Seselė dar stabdytu,
Jaun6ji dar stabdytu,
BroMlis ne vrflyja.

J Ej, ėjsiu naraS IJnkuj^ds
O benė stabdys manęs? 1 ^
O benė maldys manęs?!

Brolelis dar stabdytu,
Jaunasis dar stabdyta,
Martelė ne vrflyja.

2. Tėvelis dar stabdytu,
Senasis dar stabdytu,
Moiižitė ne včlyja.

Kučinskienė
1. Ei, eisiu namų linkui; (2 k.)
O bene stabdys mane, 1 ^
k.
O bene maldys mane. f

3. Seselė dar stabdytų,
Jaunoji dar stabdytų.
Brolelis nevdija.

2. Tėvelis dar stabdytų,
Senasis dar stabdytų,
Močiutė neveliia.

4. Brolelis dar stabdytų,
Jaunasis dar stabdytų.
Martelė nevelija.

© @ © (*).

*608

Nu KtlnciuTiėnėB.
1.

2.

Ej, brfilau, brčiau,
Broliikaj raina,
žerk ma bėrą žirgelį. |ds

.

O kajp nuše'rei
Bėrą žirg ai,
UzdSk tymu balne'lj.

.

O kajp uždėsi
Tymu balnelį,
Prisėgk auksu kilpeles.

.

(*) Palygink 605 dajną.
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O kajp prisegsi
Auksu kilpe'les,
Uzsė'sk, jaunas berneli
O kajp užsėsi,
Jaunisis berneli,
Jok par lygius laukflus.
O kajp prijdsi
M argą dvarelį,
Sust6k, jiu n as berne'Ii.

Kunciuvienė
1. Ei brolau, brolau,
Broliukai mano,
Šerk man bėrą žirgelį. (2 k.)

4. O kai prisegsi
Aukso kilpeles,
Užsėsk, jaunas berneli.

2. O kai nušersi
Bėrą žirgelį,
Uždėk tymo balnelį.

5. O kai užsėsi,
Jaunasis berneli,
Jok per lygius laukelius

3. O kai uždėsi
Tymo balnelį.
Prisek aukso kilpeles.

6. O kai prijosi
Margą dvarelį,
Sustok, jaunas berneli.
22?

7.

3.

Par laūką j6jau,
tatik as dųnzgeju,
ViėškelSlej mirgeju.

13.

Par šilą jojau,
Da kartu šėviau,
Volųngėlę nušėviau.

14,

9.

Par tiltą jėjau,
Nu žirgu pfflaa,
Purvynėly gulėjau.

10.

15

Aš išgulėjau
Tris nedelėles,
Nieks minę ne zinėju.

11 .

12.

16.

Viena niitupė
salė saMlės.
4ntra galė kojc'lu,
O ši tre5i6ji
Rajba gegėlė—
Galė manu galvelės.
Kuri tupėju
šalė šalelės,
Būvu jauna seselė;

7. Per lauką jojau,
Laukas dunzgėjo.
Vieškelėliai mirgėjo.

13. Viena nutūpė
Salia šalelės.
Antra gale kojelių,

8. Per šilą jojau,
Du kartu šoviau,
Volųngėlę nušoviau.

14. O ši trečioji
Raiba gegelė —
Gale mano galvelės.

9. Per tiltą jojau,
Nuo žirgo puoliau,
Purvynėly gulėjau.

Kuri tupėju
Galė kojėlu,
Būvu manu mergėlė;

10. Aš išgulėjau
Tris nedėlėles,
Nieks mane nežinojo.

15. Kuri tupėjo
Šalia šalelės,
Buvo jauna seselė;
16. Kuri tupėjo
Gale kojelių,
Buvo mano mergelė;

Tik te-iinoju
Viens Dievulėlis
Ir ši jauna mergelė.

17

Kuri tupėju
Galė galvelės,
Būvu manu močiūtė.

11. Tik težinojo
Viens dievulėlis
Ir ši jauna mergelė.

O ir itlėkė
Trys rajbos gegelės
Vidiir tąmsios naktelės.

18.

Sesilė vėrkė
Trejūs metelus,
O mergelė tris diėnas,

12. O ir atlėkė
Trys raibos gegelės
Vidur tamsios naktelės.

19.

O motinėlė,
Augintojėlė,
Visą savu ąmšelį.

« 0 » (*).
Nd ^Jėtautiėnės.
2. Tudfil mes stovim,
l.K adagūžiu iaūke
Durnelę dumėjam,
Du karėjviu stėvi.
O kajp mes, o kajp mes
O kū jus stovite?
ds
Mergūžes prigiusira?
Kfldėl jus ne jėjaf?
(*) Palygink 594 dajna.
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17. Kuri tupėjo
Gale galvelės,
Buvo mano močiutė.
18. Seselė verkė
Trejus metelius,
O mergelė — tris dienas,

¡9. O motinėlė
Augintojėlė —
Visą savo amželį!

‘ 609
Gotautienė
L Kadagužių lauke
Du kareiviu stovi.
— O ko jūs stovite, I
Kodėl jūs nejojat? j

2. — Todėl mes stovim,
Dūmelę dūmojam,
O kaip mes, o kaip mes
Mergužes prigausim.

■
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3. Vieni pirksim alų,
įn tri arelkė'lę,
O tajp mes, o tajp mes
Mergbzes prigdusim.

5. Aj, barė, barė
Manę motynėlė,
Kad ilgaj, tajp itgaj.
SU karėjvejs gėrėm.

4. Už arnikos cirką,
Už ataus stiklinę,
Ne nešiės mergužėlės
Rūta vajnikėlu.

C. Ne tajp mes gė'rėm,
Kajp mes ulavojum,
Iš vakaru-vakarėlu
Lik baitaj aušrelėj.

3. Vieni pirksim alų.

5. Ai, barė, barė
Mane motinėlė,
Kad ilgai, taip ilgai
Su kareiviais gėrėm.

A ntri arielkėlę, —
O taip m es, o taip m es
M erg u žes p rig au sim .
4. Už arielk o s čerką.
Už a la u s stik lin ę
N enešios m ergužėlės
R ūtų vainikėlių.

6. Ne taip mes gėrėm,
Kaip mes uliavojom
Iš vakaro vakarėlio
Lig baltai aušrelei.

G lO .
Nū Norvihė'nės.
.

Karcemčje gėriau,
Už statu sėdėjau,
Sukalbėjau su merge'le 1
Mcjliisius žodelus.
j

I.

Mergužėlė manu,
Balta lelijėlė,
Kajp tu ginsi šė'mus jaučius,
Ginki Yiėškelė'Iu.
i
3.

4.

5.

Jautelus gan^siv,
Vajnikė'lj plnsiv,
O šęn jCfdą kepurėlę
Ugny sude'ginsiv.
Žiba ugnelė,
2ib ir kepurėlė,
¿ib ir manu mergužėlės
Būtu vajnikė'lis.
Slūksu kaselės,
Sliiksu geltonosios,

610

Sliiksu josios kasužėlės
Par jos liėmenėlj.
Stovi puselė,
St6vi ir aglelė,—
St6vi manu mergužėlė,
Rąnkeles nulejdus.
K rjnta raselė,
K rjnta ir migMlė,—
Krjnt ir manu mergužėlės
Gajlos ašarėlės.
.

.

Ej, cit, ne verki,
Manu mergužėlė;
Ryt važiCfsiu jomarkėlį,
Pirksiu vajnikėl}.
Jau aš tavu pirktu
Jau aš ne dėvėsiu,
O aš tavu šelmistėlės
Niėkad ne užmlrsm.

Norvilienė
1. Karčiamoje gėriau,
Už stalo sėdėjau,
Sukalbėjau su m ergelei 2 ^
Meiliuosius žodelius. J

5. Sliūkso
Sliūkso
Sliūkso
P er jos

2. — Mergužėle mano,

6 . Stovi pušelė.

Balta lelijėle,
Kai tu ginsi šėmus jaučius,
Ginki vieškelėliu.

kaselės,
geltonosios,
josios kasužėlės
liemenėlį.

Stovi ir eglelė,
Stovi mano mergužėlė
Rankeles nuleidus.

3. Jautelius ganysiv.

7. Krinta raselė,
Krinta ir miglelė,
Krint ir mano mergužėlės
Gailios ašarėlės.

Vainikėlį pinsiv,
O šią juodą kepurėlę
Ugny sudeginsiv.
4. Žiba ugnelė,

8. — F.i, cit. neverki,

Zib ir kepurėlė,
Zib ir mano mergužėlės
Rūtų vainikėlis.

Mano mergužėle,
Ryt važiuosiu jomarkėlį,
Pirksiu vainikėlį.

9. — Jau aš tavo pirkto
Jau aš nedėvėsiu,
O aš tavo šelmystėles
Niekad neužmiršiu!
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61«.
Nu Aleksienės.
1. Kupinusi motynė'Iė,
4. Rūpinusi motynė'Iė,
Rūpinfisi sengalvčlė:
Rūpinasi sengalvėlė:
Į^
Kfim rėdysiu dukrelę?
Kur išlejsiu dukrdlę? J
2. Ar j kiė'mą-kiėmužė'Iį?
Ar j mirgą dvarazėlj?
Ar į iukštą kalnelį?

5. Ar į biltus perkelė'lus?
A r į z’alūs šilkužSlus?
Ar j pidnas drobeles?

3. Ne j kiė'mą-kiėmuz'SIį,
Ne į margą dvaruzSlį,
Tik į aukštą kalnelį.

6. Ne į baltus perkelė'lus,
Ne | ¿alūs šilkuzelus,
Tik j plonas drobe'les.
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Aleksienė
1. Rūpinosi m otinėlė,
R ūpinosi sen g alv ėlė:
1
2 k.
_ Kur išleisiu dukrelę? J

4. Rūpinosi motinėlė,
Rūpinosi sengalvėlė:
— Kuo rėdysiu dukrelę?

2. Ar į kiem ą kiem užėlį,
A r į m argą dvaružėlj,
A r į au k štą kalnelį?

5. Ar į baltus perkelėlius,
Ar į žalius šilkužėlius,
Ar į plonas drobeles?

3 . Ne į kiem ą kiem užėlį,

6. Ne į baltus perkelėlius,

Ne į m arg ą d varužėlį,
Tik į au k štą kalnelį.

Ne į žalius šilkužėlius,
Tik į plonas drobeles.

6 1 3 (*)•
Nu Sapronytės.
I. Mieželis tarė,
Laūke būdamas:
Aš esmii grūdas,
Ir labaj drūtas.

612
Kas jūdu-abū
Prieš minę viė'ną?

ds

4. Kad minę įdės
Į tąn alūtj,
Aš sujudinsiu
Jūdu abūdu.

2. Apvynys tirė,
S6de būdamas:
Aš esmū macnūs
Ir labaj kartūs.

5. Alūtį išge'rs,
apvynį išbirs,
Manę, miėle'Ię,
Pyragams padė's.

3. Miėle'Iė tirė,
Bačko būdama:

613.
Nū Kostienės.
1. Pas matušajtę
Vilę turėjau:
K6Iej norėjau,
Tolej gulėjau.
{*) Palygink 34 dijną.
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j

Sapronytė
1. Mieželis tarė,
Lauke būdamas:
— Aš esmu grūdas
Ir labai drūtas.

3. Mielelė tarė.
Bačkoj būdama:
— Kas judu abu
Prieš mane vieną?

2 k.

2. Apynys tarė,

4. Kad mane įdės

Sode būdamas:
— Aš esmu macnus
Ir labai kartus.

I tą alutį,
Ąš sujudinsiu
Judu abudu.

5. Alutį išgers,
Apynį išbers.
Mane, mielelę,
Pyragam s padės.

‘6 1 3
Lastienė
l. P as motušaitę )
Valią turėjau:
2 k.
Kolei norėjau,
Tolei gulėjau.
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2. Graz'dj vijkščiojau
Pujke.j dėvėjau;
Kol vajmkuta
Nieku ne bojau.

9. Vis ma paddrė
Tas girturnSlis:
Tėvu aliitis
Ir brąngvynelis.

3. Aj, mans Diėveli,
Kas taj dast6ju,
Jau minę bloz’ną
Ir paviloju.

10 Aš apsigė'rus
Buvau sau dr^nsi,
Nesidrovėjau,
Kad jauni tįnsė.

4. Ne be pritinku
Pnė seserajėiu;
Krįnt ašarėlės
Ma iš akajčiu.

11 Jfika.j ir žėrtaj,
Durnystes štiikos,
Kū ne par naktį
Kartajs užtrūku,

5. Kol jauna buvau,
Da ne nuvokiau:
Kitas pamačius,
P ati išjukiau.

Gražiai vaikščiojau,
Puikiai dėvėjau,
Kol vainikuota,
Nieko nebojau.

9. Vis man padarė
Tas girturnėlis:
Tėvo alutis
Ir brangvynėlis.

3. Ai mans dieveli.
Kas tai dastojo,
Jau mane blozną
Ir paviliojo.

10. Aš apsigėrus
Buvau sau drąsi,
Nesidrovėjau,
Kad jauni tąsė.

2.

Nebepritinku
Prie seseraičių,
Krint ašarėlės
Man iš akaičių.

11. Juokai ir žertai,
Durnystos štukos
Kuone per naktį
K artais užtruko,

12 Kad su beme'lu
Mėjlej kalbėjau.
Kad par nakteles
Mėjlej šnekėjau.

5. Kol jauna buvau,
, Dar nenuvokiau,
Kitas pamačius,
Pati išjuokiau.

12. Kad su berneliu
Meiliai kalbėjau,
Kad per nakteles
Meiliai šnekėjau.

6. Dabar ir pati
T6kia past6jair,
Jaunos dienose
Apsig&udinau.

13 Aj, tu, berneli,
Baiamutėli,
Kam pavajtinaj
Žalą rūtelę?

6. Dabar ir pati
Tokia pastojau,
Jaunos' dienose
■ Apsigaudinau.

13. Ai tu, berneli
Balamūtėli,
Kam pavaitinai
2 alią rūtelę?

7. Uj, vargaj manu,
Kas ma patlku,
Kad mžinę jauną
T6kę pal'iku.

14 Ėjčiau tėvc'luj
Pasiktonioti
Ir dovanėles
Jam dovanoti,

7. Ui, vargai mano,
Kas man patiko,
Kad mane jauną
Tokią paliko!

14. Eičiau tėveliui
Pasiklonioti
Ir dovanėles
Jam dovanoti,

8. Uj, jaunos dienos
Su t6kia valži,
Kad regiii manu
Pači6s ne-galą.

15 Kad tavę jauną
Ma pavėlytu,
O, ja ne nčri,
Prinevalytu.

8. Ui, jaunos dienos
Su tokia valia,
Kad regiu mano
Pačios negalią!

15. Kad tave jauną
M an pavelytų,
O jei nenori —
Prinevalytu.

4.
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16. Mánu tėvelis
Ne toksąj yra,
Kad mátu verkiant,
Ne dud už vVru;

18. Par dieną verkiaú,
Nieks ne ūztarė,
Tiktáj bernytis
¿ódziu pratáré:

1 7 .0
jagíi nóri,
Taj pave'lyja,
0 , ja ne nóri,
Ne prinevályja.

19. Ne verk, mergytė,
Tu ne praz'úsi,
Už minę jáunu
Várge ne búsi.

16. Mano tėvelis
Ne toksai yra:
Kad mato verkiant,
Neduod už vyro,

18. Per dieną verkiau —
Nieks neužtarė,
Tiktai bernytis
2 odžiu pratarė:

17. O jeigu nori.
Tai pavelija,
O jei nenori —
Neprinevalija.

19. — Neverk, mergyte,
Tu nepražūsi,
Už mane jauno
Varge nebūsi!

614.

*614

Nú Mastáuskiénés.
1.Šęn naktelę par naktelę
5. Vaj, aj, aj, aj, Diėvulėlau,
Kąn dabar darysiu?
Miegu ne nnégójau,
Kajp aš sivu motynėlej
¿alóje iąnkuz'ėlė
1
Se'naj atsakysiu?
šernus jáuSiusganiaú.J 5

Maštauskienė
1. Šią naktelę per naktelę
Miego nemiegojau,
2 alioje lankužėlėj
k
Šėmus jaučius ganiau.]“

5. Vai, ai, ai, ai dievulėliau.
Ką dabar darysiu,
Kaip aš savo motinėlei
Senai atsakysiu?

6. Ejn matiišė par dvarelį,..
?,ab&j šaūnej birė;
Ejn dukrelė | svirnelį,
?,abaj graūdzej vėrkė.

2. Ir atjoio bernužėlis
Vidury naktelės,
Ir prisėdo dobilėlis
Prie mano šalelės;

6 . Ein motušė per dvarelį,

3. Ir prisė'du bernužėlis
Prie mánu šale'lės,
Ir niisegė va.įnikėlį
Nu mánu galvelės.

7. Kad tu būtum, bernužėli,
sak6 pasikoręs,
Ne kad miinę mergužėlę
Jauną užvadži6jęs.

3. Ir prisėdo bernužėlis
Prie mano šalelės.
Ir nusegė vainikėlį
Nuo mano galvelės;

7. — ‘Kad tu būtum, bernužėli,
Sakoj pasikoręs.
Ne kad mane mergužėlę
Jauną užvadžiojęs!

4. Ir nūsegė vajnikelį
Nu mánu galvelės,
Ir numóvé áuksu z’iėdus
Nü battú rąnke'Iu.

8. Aš valyčiau, par-velyiiau
Po žeme be-giilint,
Ne kad tkvę, bernužėli,
Po akiū be-tiirint

4. Ir nusegė
Nuo mano
Ir numovė
Nuo baltų

8. Aš velyčiau pervelyčiau

2.

Ir atjóju bernužėlis
Vidury naktelės,
Ir prisėdu dobilėlis
Priė mánu šalelės
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Labai šauniai barė,
Ein dukrelė į svirnelį,
Labai graudžiai verkė.

vainikėlį
galvelės,
aukso žiedus
rankelių.

Po žeme begulint.
Ne kad tave, bernužėli.
Po akių beturint.
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9. Pasakyki, mergužėlė,
Kajp vajnikas brangus?
Aš už tavu vajnikė'lį
Tújaú užmokėsiu.

15. Va j, aj, aj, aj, Diėvulė'Iau,
Kąn dabar darysiu?
Kajp aš savu tėvužė'luj
Senam atsakysiu?

10. Užu mánu vajnikel}
šimtas raadonúju,
O uz manu jaunas dienas
Pusántru šimte'lu.

16. Ejn tėviižis par dvarelį,
ta b a j šaūnej barė;
Ejn sūnelis į stajne'lę,
iiabaj graddžej vėrkė.

11. Sęn naktelę par naktelę
Miegu ne miégójau,
¿alóje ląnkuzė'lė
¿irgélus dabójau.

17. Kad tubutura, mergužėlė,
šak6 pasikėrus,
Ne kad minę bernužėlį
Jauną pavilėjus.

12. Ir ateju mergužėlė
Vidury naktelės,
Ir prisė'du lelijėlė
Pnė mánu salelės.

18. Aš velyčiau, par-ve'lyčiau,
Po žeme be-giilint,
Ne kad tživę, mergužėlė,
Po akiū be-tiirint.

13. Ir prisė'du lelijėlė
Pnė mánu šalelės,
Ir nūsegė pęntinėlį
Nü mánu kojelės.

19. Pasakyki, bernužėli,
Kajp pęntlnas brangus,
Pasakyki, dobilėli,
Kajp pęntlnas brangus?

14. Ir nūsegė pęntinėlį
Nu mánu kojelės,
Ir numóvé kepurėlę
Nú mánu galvelės.

20. Užii manu pęntinėlį
Pęnki skatikėlej,
O už jaunas diėnnžė'les
Trys karnų kulajčej.

615.
ds

Kad kas ąn t Diėvu atmintu,
Rūpestėlį mánu atimtu.
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1Q _ Užu mano vainikėlį

16. Ein tėvužis per dvarelį,
Labai šauniai barė,
Ein sūnelis į stainelę,
Labai graudžiai verkė.

Šimtas raudonųjų,
O už mano jaunas dienas
Pusantro šimtelio!

17. — Kad tu būtum, mergužėle,
Sakoj pasikorus,
Ne kad mane bernužėlį
Jauną paviliojus!

11. Šią naktelę per naktelę
Miego nemiegojau,
Žalioje lankužėlėj
Žirgelius dabojau.
12. Ir atėjo mergužėlė
Vidury naktelės,
Ir prisėdo lelijėlė
Prie mano šalelės;

18. Aš
Po
Ne
Po

velyčiau pervelyčlau
žeme begulint.
kad tave, mergužėle,
akių beturint.

13. Ir prisėdo lelijėlė
Prie mano šalelės,
Ir nusegė pęntinėlį
Nuo mano kojelės;

19. — Pasakyki, bernužėli,
Kaip pentinas brangus,
Pasakyki, dobilėli,
Kaip pentinas brangus?

14. Ir nusegė pęntinėlį
Nuo mano kojelės,
Ir numovė kepurėlę
Nuo mano galvelės.

20. — Užu mano pęntinėlį
Penki skatikėliai,
O už jaunas dienužėles
Trys karnų kūlaičiai!

615
Norvilienė

Nú Norvilienės.
1. Aj, gulū, gulti,
Rūpestėlį turiū

15. Vai, ai, ai, ai dievulėliau,
Ką dabar darysiu.
Kaip aš savo tėvužėliui
Senam atsakysiu?

g. _ Pasakyki, mergužėle,
Kaip vainikas brangus,
Aš už tavo vainikėlį
Tuojau užmokėsiu.

ds

l. Ai. guliu, guliu, į 2 k
Rūpestėlį turiu, — J
Kad kas ant dievo atm intų,K ^
Rūpestėlį mano atimtų.
j
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2.

3.

4

P ar dienelę Mukiau,
5. Cit, ne verk, mergytė,
Kajp gulbelė plaukiau,
Tu, manu širdelė,
Kad sava mielą sulaukčiau, Kajp aš iš Vilniaus pagrfnšiu,
Labiau širdelė turė'čiau.
Tàvç mergelę paimsiu.

2. Per dienelę laukiau,

Bernytis atjoju,
Prié vârtu sustôju;
6. Ne ramink, berneli,
Mergytė išė'ju,
Tu, manu širdelę,
Jinjį pasvėjkinu.
Raminkis patsâj, berneli,
Kajp baltą rin k ą suspaudė, Juk mànç myléi ne-b-gall.
Mergės širdį sugraudinu.

3. Bernytis atjojo,
Prie vartų sustojo;
Mergytė išėjo,
jįjį pasveikino.
Kai baltą ranką suspaudė,
Mergos širdį sugraudino.

Bernytis žadė'ju
7. Norjnts tu sakâj,
J Vilnių išjėti,
Kad mergelė graži,
Mergytė pradėju
O potâm sakÿsi,
Balselu raudôti:
Kad pasôga mazà.
Aj, Diėvulajčiau, tu, manu, Karėk Diė'vaj manę visadės,
Manėj dįng, mylė'ti jau ganà. Kad ne pamlslyčiau mėkadės.

616.

Kur buvâj šęn vasariùkç?
Ląnkė, ląnkė I
ds
Slėnelį grė'biau. j

2. Už arklu pSdos tupėjau,
Pro pradalgeles žiurėjau:
Grėblys, grėblys
Ma lizdą ardys.

3. Iš rųndu stiklilku geriau,
Iš lustu mergytę vedžiau:
Trauk, špil, trauk, špil,
Geltėnas striūnas.
4. Nutrilku špilvėnu struinos,
Suriidu mergytės širdis.
Aš klausiau tavęs,
Ar vėsi mknę?
Aš sakiai, mergytė:
Ne ndriu tavęs.

6. — Neramink, berneli,
Tu mano širdelę,
Raminkis patsai, berneli,
Juk mane mylėt nebgali.

4. Bernytis žadėjo
J Vilnių išjoti,
Mergytė pradėjo
Balseliu raudoti:
— Ai dievulaičiau tu mano!
Manei ding, mylėti jau gana.

7. Norint tu sakai,
Kad mergelė graži,
O po tam sakysi,
Kad pasoga maža.
— Korok, dievai, mane visados,
Kad nepamislyčiau niekados!

*616

Nū Bačiė'nės.
l . E j , gričžlė, gnėzliikė manu,

5. — Cit, neverk, mergyte,
Tu mano širdele!
Kai aš iš Vilniaus pagrįšiu,
Tave mergelę paimsiu.

Kaip gulbelė plaukiau, —
Kad savo mielą sulaukčiau,
Labiau širdelėj turėčiau.

Balienė
1. — Ei griežle griežliuke mano,
Kur buvai šią vasariukę?
— Lankoj, lankoj l 0 į.
Šienelį grėbiau.
J

3. Iš rundo stikliuko gėriau,
Iš liusto mergytę vedžiau, Trauk špil, trauk špil
Geltonas striūnas!

2. Už arklio pėdos tupėjau,
Pro pradalgeles žiūrėjau:
Grėblys, grėblys
Man lizdą ardys!

4. Nutrūko špilvono striūnos,
Surūdo mergytės širdis.
— Aš klausiau tavęs:
A1- vesi mane?
— Aš sakiau, mergyte:
Nenoriu tavęs!

16. Lietuviškos dainos, II
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e i9 .

Gotautienė

Nú Gótautiénés.
1. Ejčiau-gi, ėjčiau
j ds
J lygius Iaukélus,
| lygius iaukélus
| ds
Pas artojelus.

4. Žmonių šiėnpjuvele.j
Pjáuja, ávytífja,
O da mánu bernü¿m
Nėra, taj nėra.

2. Žmonai artojėlej
Aria, dujifja,
O jau mánu bernimit
Nėra, taj nėra.

5. Ėjčiau, ėjčiau
¡ kartemėlę,
Į karčemėl?
Pas gerėjėlus.

2. Žmonių artojėliai

3. Ėjčiau, ėjčiau
J lygias ląnkcles,
{ lygias tąnkėles
Pas iiėnpjuvalua.

G. Žmonių gerėjėlej
Gena, rylflfja,
O jau mánu bernužis
šeps^ns, be-veps^ns.

3. Eičiau, eičiau
Į lygias lankeles,
Į lygias lankeles
Pas šienpiūvėlius.

) 2
J
i 2 ^
į "

4. Žmonių šienpiūvėliai
Piauja, švytuoja,
O dar mano bernužio
Nėra, tai nėra.
5. Eičiau, eičiau
Į karčiamėlę,
{ karčiamėlę
Pas gėrėjėlius.

Aria, dujuoja,
O jau mano bernužio
Nėra, tai nėra.

6. Žmonių gėrėjėliai
Geria ryliuoja,
O jau mano bernužis
Sėpsąs bevėpsąs.

e is .

618

Nú Adomájtiénés.

Adomaitienė

1.Ėjsiva gūlti
Balanda mánu,
Rejks ąnkstl kelti, 1 ^
Eakštjngąlėlė.
I

4. Sakė: nulesęs
Purú laukelį;
Sáké: pabajdęs
šėmus jautėlus.

2.

JLakštįngalėlė,
Budrūs paukšteli,
Kud ne SiuMjej
Ąnksti rytelį?

3. Kajp aš čiulbėsiu
Ąnkstl rytelį,
Pramáné minę
éaúnejs žodėlejs.

1. Eičiau gi, eičiau
{ lygius laukelius,
J lygius laukelius
Pas artojėlius.

1. — Eisiva gulti,
Balanda mano.
— Reiks anksti kelti,
\ 2 k.
Lakštingalėle.

4. Sakė nulesęs
Pūrų laukelį,
Sakė pabaidęs
Šėmus jautelius.

5. Tiė dvarunėlej —
Tikri pagónis;
Pramán? mknę
šaūnejs žodėlejs.

2. — Lakštingalėle,

5. Tie dvarūnėliai —
Tikri pagonys:
Pram anė mane
Šauniais žodeliais.

G. Retáj pasėjų
Purú laukelį,
Lúsáj pajungė
šernus jaute'lus.

3. — Kaip aš čiulbėsiu

Budrus paukšteli,
Kod nečiulbėjai
Anksti rytelį?

Anksti rytelį,
Pramanė mane
Šauniais žodeliais:

6. Retai pasėjo
Pūrų laukelį,
Liuosai pajungė
Šėmus jautelius.

Žilvjrtinely
Lizdelį kroviau.

7. Lankė takojau,
Daubd tupSjau,

7. Lauke lakiojau.
Dauboj tupėjau,
Zilvilynėly
Lizdelį kroviau.

(i s ii.
Nu Pociilės.
I

319

Ėjna vištii \ ds
{ parSdkn )
£itkū jffdu sajčnu, 1
ds
Su kutiitu žiurstiiziu, I

Kas tau dirbu,
Gajdy-jiūri-,
Turiu miltu tarbe'lę
Ir vorėtkos plėckdlę.

Ir sutlku
Gajdį-šiiir}.
Klausė vištą: kur ejnl?
Kąn oe tarbelė turi?

Kajp sušilk u
Gajdys-šiiiris,
Ir iškrltu tarbe'lė,
Ir sukūlė plėėkclę,
Paliė'ju arelkėlę.

Pocalė
|. Eina višta
21 k.
Į parėdką
(
Šilkų juodu sijonu
\,
Su kutuotu žiurstužiui “

3. — Kas tau darbo,
Gaidy šiuri!
Turiu miltų tarbelę
Ir arielkos plėčkelf.

2. Ir sutiko
Gaidį šiurį.
Klausė vištą: — Kur eini?
Ką čia tarbelėj turi?

4. Kai sušuko
Gaidys šiuris.
Ir iškrito tarbelė —
Ir sukūlė plėčkelę,
Paliejo arielkėlę.

G *0

*820
Blažienė

Nū Blažiė'nės.
1.

2.

3

Gink, seselė, jaučius,
LelijSlė, jaučius:
Kajp tu ginsi pdlšus jaučius,
Varyk viėškelė'Iu.
Te tu mžinę ržisi,
Te aš t&vę lauksiu:
Lygio ląnk6, znl6 piė'vo
Balti dobilėlej
Te miidu ganysi v,
Ugnūzę kūrinsiv,

¿alfi rfitu vajnikė'l)
Ugnūzė dcginsiv
St6vi agle'lė,
Stov ¿alk pušelė,
Stovi manu merguzelė,
Rąnke'les nulejdus.
Sliiksu kase'lės
Par jos liemenėlį,
Krjnta, hjnra ašarėlės
Par skajči.us ve ¡dilus

1. Gink, sesele, jaučius,
Lelijėle, jaučius:
Kai tu ginsi palšus jaučius.
Varyk vieškelėliu.

3. Ten mudu ganysiv,
Ugnužę kūrinsiv,
Žalių rūtų vainikėlį
Ugnužėj deginsiv.

2. Ten tu mane rasi,
Ten aš tave lauksiu:

4. Stovi eglelė,
Stov žalia pušelė,
Stovi mano mergužėlė
Rankeles nuleidus.

Lygioj lankoj, žalioj pievoj
Balti dobilėliai.

5. Sliūkso kaselės
Per jos liemenėlį,
Krinta byra ašarėlės
Per skaisčius veidelius.
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«91.
N ü Staniulytės.
>.
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Staniulytė
E Jngos miėstėly
Svečtū Salelė,
Te palikau sūnelį,

1.

U.j, tu, žirgeli,
Tu, jfidbčrcli,
Bėgk par lygius lankčius. }ds

2.

O kajp pribėgsi
Tu priė dvare'lu,
Sužvęngk garsiii balselu.

5.

3.

Iiejn tėvelis,
Pankas gr^nžindams
Ašaras šlustydamas.

7.

Dtėną ąnt žirgu,
Naktį po /Irg u ,—
Taj mánu pa-ilsčlis.

Ej, tu, žirgeli,
Tu, judbėrSli,
Kur palikáj sūnelį?

8.

Šviesus kardelis,
Striubá raandiera,—
Taj mánu parėdelis.

Pdrvą be bre'dant,
Kraują be-liejant,
Ąmže'lį be-trųmpinant.

C 9 9 (*).
Nū Bakšajtiėnės.
4. O kad jiė eju
1. Augin tėvelis
J karejvelus,
Pęnkms sunėlus:
Jiė s;fmdė sąmdinjfnlius
Sau didžius užvadė'lus,\
Lygiems lauke'lams arti.
Karáluj karejvelus. J
2.

3.

O kad jiė arė
Lygius lauke'lus,
Jiė arė dajnudami,
Jaute'lej búb&dami.

6.

O kad ūžarė,
Mamii ne varė,
¿aló ląnkė paganė
ialtinūziu pagyrdė.

C>.

(*) Palygink (¡29 dajną.
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O kajp jiė arė
Lygius lauke'lus.
Jiė áre dūsaudami,
Jaute'lej kvepėdami.
O kajp užarė,
Namif parvarė,
Grynajs šiaudajs pašėrė
Rudinūžiu pagyrdė

1. Ui tu. žirgeli,
Tu juodbėrėli,
Bėk per lygius laukelius. (2 k.)

5. — Rygos miestely,
Svečių šalelėj,—
Ten palikau sūnelį

2. O kai pribėgsi
Tu prie dvarelio.
Sužvenk garsiu balseliu.

6. Purvą bebredant,
Kraują beliejant,
Amželį betrumpinant.

3. Išein tėvelis,
Rankas grąžydams,
A šaras šluostydamas.

7. Dieną ant žirgo,
Naktį po žirgu —
Tai mano poilsėlis.

4. — Ei tu, žirgeli,
Tu juodbėrėli,
Kur palikai sūnelį?

8. Šviesus kardelis,
Striuba mandiera —
Tai mano parėdėlis.
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Bakšaitienė
1. Augin tėvelis
Penkis sūnelius.
Sau didžius užvadėlius l
Karaliui kareivėlius. J 2 k.

4. O kad jie ėjo
Į kareivėlius,
Jie samdė samdininkus
Lygiems laukeliams arti.

2. O kad jie arė
Lygius laukelius,
Jie arė dainuodami,
Jauteliai — būbuodami.

5. O kai jie arė
Lygius laukelius,
Jie arė dūsaudami,
Jauteliai — kvėpuodami.

3. O kad užarė,
Namo nevarė —
Žalioj lankoj paganė,
Saltinužiu pagirdė.

6. O kai užarė,
Namo parvarė,
Grynais šiaudais pašėrė,
Rūdynužiu pagirdė.
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7.

Kad ne tėvu sunėlej.
Ne lafiku artojelej.

O ir pažinu
Sgnu jaute'lej,

7. O ir pažino
Šėmi jauteliai,
Kad ne tėvo sūneliai,
Ne laukų artojėliai.

« * 3 (*).
Nu Bakšajtiėnės.
1.

2.

3

4.

Ej, tabokSlė,
Minu mylimoji,
Jau aš tkvę ne malsiu
Ir j ragą ne pilsiu,
0 ir ne šniaūksiu.

ds

5.

Par nedelmetį
Žirgelį šėriau,
Subatoje diėne'lė
Siivu mišią žirgelį
Išmitrav6jau.

Žirgeli manu,
Bėrksis minu,
Ar nubėgsi, žirgeli,
Į pnsąntrą stųnde'lu
šimtą mile'lu.
Juk žtnu DtČfas,
Miėis Diėvulelis;
če ne lygus iaukelej,
Lėjnos manu kojelės;
Begii tvirdau.
Žirgeli manu.
Bėrasis manu,
Ar aš tkvę ne mylėjau?
Ar aš tavę ne šėriau?
Ar ne pagj'rdžiau?

Nedčldiėniu rytą
Jčsiu į bažnyčę;
Klumpa, Ilsta žirgelis
Dėl ne-viernu žodžiu,
Dėl ne-tejsiūju.

*623
Bakšaitienė
1. Ei tabokėle

4. — Žirgeli mano,
Bėrasis mano,
Ar nubėgsi, žirgeli,
Į pusantrą stundelio
Šimtą mylelių?

Mano mylimoji,
Jau aš tave nemalsiu j
Ir į ragą nepilsiu,
2 k.
O ir nešniauksiu.
j

2. Per nedėlmetį

5. — Juk žino dievas,
Miels dievulėlis:
Čia nelygūs laukeliai,
Leinos mano kojelės Begu tvirosiu.

Žirgelį šėriau,
Subatoje dienelėj
Savo mielą žirgelį
Išmitravojau.

3. Nedėldienio rytą

6. — Žirgeli mano,

Josiu į bažnyčią;
Klumpa ilsta žirgelis
Dėl neviernų žodelių,
Dėl neteisiųjų.

Bėrasis mano,
Ar aš tave nemylėjau,
Ar aš tave nešėriau,
Ar nepagirdžiau?

6 ti.
Nu Bakšajtiėnės.
Balndk. tėveli, \
ds
JCidbėrį žirgelį,
O aš jdsiu. vajav<5au.sds

3.

Šviesus kardelis
Priė minu šalelės.
Jis švytavu par ąmželį.

4.

•Ii striė liv u , ka.jp kiškėlus.

(*) Palygink 248 dijną.
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Marga šaudyklė
Į manu rąnkelės,

Ej, klausinSju
Senoji močiutė:
Ar parjėsi sunytėli?

Bakšaitienė
1. Balnok, tėveli, 1 9 ,
Juodbėrį žirgelį, J
O aš josiu, vajavosiu. (2 k.)

3. M arga šaudyklė
i mano rankeles —
Ji strėliavo kaip kiškelius.

2. Šviesus kardelis

4. Ei, klausinėjo
Senoji močiutė:
— Ar parjosi, sūnytėli?

Prie mano šalelės —
Jis švytavo per amželį.
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5.

Jote — išjosiu,
Alė ne parįėsiu;
Žlnu manu įmėls Diėve'lis.

7

l>.

ParbSg zirgiizis,
Parneš mandiėršlę.
Visą kraūjejs sutaškytą.

8

9.

Skalbki, sesukė,
Manu mandieružę
Savu graudžioms ašarėlėms.
Džiovink, mociittė.
Manu mandiėrbžę
Savu sųnkejs atdusė'lcjs.

Kočiok, mergužė,
Manu mandiėrūzę
Savu šaunėjsejs žodėlejs

5 — Joti išjosiu,
Ale neparjosiu, —
Žino mano miels dievelis.

7. Skalbki, sesuže,
Mano mandieružę
Savo graudžioms ašarėlėms.

6. Parbėg žirgužis,
Parneš mandierėlę,
Visą kraujais sutaškytą.

8. Džiovink, močiute,
Mano mandieružę
Savo sunkiais atdūsėliais.

9. Kočiok, merguže,
Mano mandieružę
Savo šauniaisiais žodeliais.
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Gvildienė

Nu Gvildįžnės.
I

Bernas šSrė
\^
Žirgiižį, žirgužį, i
Merg&žė švėjte kardužį, ¡ds

2.

Bernu šerta,
&. Rangos miSstas
Ne josiu, ne josiu.
Lustaūnas, lustaunas;
Mergužės švėjstu ne kirsiu.
Le'kia kulkelės, kajp bltys.

3

Br61is sčrė
Žirg&žj, žirgiižį,
Seselė švėjtė kardilžį.
7

4.

Rrolu še'rta.
Taj josiu, ta.| |6siu,
Seselės švėjsta taj kirsiu

6.

Le'kia kulkelės,
Kajp bltys, kajp bltys,
švVtuj kardilej, kajp žajbaj.

Svytuj karde'lej,
Kajp žajbaj,- kajp žajbaj,
'Virsta brole'lej, kajp be'rzaj.

1. Bernas šėrė
Zirgužį, žirgužį.i- i 2 k.
Mergužė šveitė kardužį. (2 k.)

4. Brolio šerta —
Tai josiu, tai josiu,
Seselės šveista — tai kirsiu.

2. Berno šerta —
Nejosiu, nejosiu,
Mergužės šveista — nekirsiu.

5. Rygos miestas
Liustaunas. liustaunas;
Lekia kulkelės kaip bitės.

3. Brolis šėrė
Zirgužį, žirgužį,
Seselė šveitė kardužį.

6. Lekia kulkelės
Kaip bitės, kaip bitės,
Svytuoj kardeliai kaip žaibai.

7. Svytuoj kardeliai
Kaip žaibai, kaip žaibai,
Virsta broleliai kaip beržai.
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Rinkylė

Nu Rjnkytės.
1 Manu brėlu beras žirgas,
Rejk į karą |6ti;

Graūdžej verkė tėvuželis, |
Žirgelį balnodama
i b

1. Mano brolio bėras žirgas,
Reik į karą joti;
Graudžiai verkė tėvužėlis | 9
Žirgelį balnodams.
j
'
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įJ.

G raudi!ej včrkč tėvužėlis,
Žirgelį balnodfims;
Motynelė da graude'sflej,
Kurt užauginu.

S. Motynelė da graude'snej,
Kurt užauginu;
Verk seselė-vargdienėlė
Prtė manu šalelės.

4. Bėgk, žirgeli, judbėrėli,
Pakol aš ne ve'dęs;
Kajp parvėsiu merguže!?,
Stajmo pastat/siu.
5 §upel8ju kamanėlės
Ąnt žirgu galvelės;
Kudj’j plienu padka vėlės
l'o žirgu Icojalu.

ii« ? .
Nū Gčtautiėnės.
7. Išaiiš šilts pavasarėlis,
1. Ej, matiišė, motynelė, j
Atgins brčlej žirgužėlus,
O kur lėjsi dukružėlę, i ds
fcąnkys se'sės kapelį.
O kur Mjsi dukrelę?)
2. Ge lejsk manę, motynėlė,
Kur lįnkst manu širdužėlė,
Kur lįnkst manu širdelė.

8. Mfndžios se'sės kapužėlį,
Žarstys baltas smiltužėles,
Žarstys baltas smilteles.

3. Tik į aukštą kalnuželį,
Kur puS' šiaurus vėjužė'lis,
Kur puč' šiatirus vėjelis.

9. Ej, kelk, musu seserėlė,
Ej, kelk, b a lti lelijėlė,
Drobelu audėjėlė.

4. Aš nulejsiu dukružėlę,
Aš nulejsiu lelijėlę
Ąnt aukštujfi kalnėlu.

5. Ąnt aukštąja kahiužė'lu,
Kur aug žala vejužėlė,
Kur aug ž a li vejelė.

6. Ąnf aukštuju knlnuž.'lu,
Po siėrfisios žemužėlės,

Po žalosios liepelės.

2.

4. Bėk, žirgeli juodbėrėli,
Pakol aš nevedęs, —
Kai parvesiu mergužėlę, —
Stainioj pastatysiu.

G rau d žiai verkė tėv u žėlis,
Žirgelį baln o d am s.
M otinėlė d a r g rau d e sn iai,
Kuri užaugino;

3. M otinėlė d a r g rau d e sn iai,

5. Supelėjo kamanėlės
Ant žirgo galvelės,
Rūdij plieno padkavėlės
Po žirgo kojelių.

Kuri užau g in o ,
Verk seselė v arg d ien ėlė
Prie m an o šalelės.
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Gotautienė
1. — Ei motuše motinėle, ]
O kur leisi dukružėlę, \2 k.
O kur leisi dukrelę?
J

7. Išauš šilts pavasarėlis,
Atgins broliai žirgužėlius,
Lankys sesės kapelį,

2. Čia leisk mane, motinėle,
Kur linkst mano širdužėlė,
Kur linkst mano širdelė, —

8. Mindžios sesės kapužėlį,
Žarstys baltas smiltužėles,
Žarstys baltas smilteles.

3. Tik į aukštą kalnužėlį,
Kur puč šiaurus vėiužėlis,
Kur puč šiaurus vėjelis.

9. — Ei, kelk, mūsų seserėle,
Ei, kelk, balta lelijėle,
Drobelių audėjėle!

10. G ani kė'lau rytužėlį,
G ani audžiau drobužėlę,
Brole'lams dovanėliu

4. — Aš nuleisiu dukružėlę.
Aš nuleisiu lelijėlę
Ant aukštojo kalnelio,

10. — Gana kėliau rytužėlį,
Gana audžiau drobužėlę
Broleliams dovanėlių.

11. Užsite'mu saulužėlė,
Užsiaūšu .mšružėlė
Ąnt seselės kapelų.

5. Ant aukštojo kalnužėlio,
Kur aug žalia vejužėlė,
Kur aug žalia vejelė,

11. Užsitemo saulužėlė,
Užsiaušo aušružėlė
Ant seselės kapelio.

12.Užžėls k(5j u takužėlej,
Numjns r^nku darbužė'lej;
Jau dauginti ne v^jkšėtostu.

6. Ant aukštojo kalnužėlio
Po sierąja žemužėle,
Po žaliąja liepele.

12. Užžels kojų takužėliai,
Numins rankų darbužėliai,
Jau daugiau nevaikščiosiu.
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13.. Uzljnks liepos šakužėlės,
Uzgn6s serą žemužėlė,
Ries balti dobilė'lej.

14. Šeini lęntfi grabuželis,
Pęnkiu mastu drebulėlė,—
Taj minu tėviškėlė.

13. Užlinks liepos šakužėlės,

14. šešių lentų grabuželis,
Penkių mastų drebulėlė —
Tai mano tėviškėlė!

Užgrius siera žemužėlė,
Ries balti dobilėliai.

6S§.
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Nfi Pbiušiniiikės,
1. Du gulbinSlu plaūkė, )
ds
Plafikdamu abiJ šaukė: I

6. Te mildn tinkej vėrkSsiv,
Alfe re tij dajnfifsiv.

•2. Ėjva klausti brolelį,
Kąn žad miidum tėvelis?

7. Te ne dajnu kąmpe'lis,
Te ne slaūnios mergelės;

3. Žad po bėrą žirgelį.
Ir po tymu balnelį.

8. Te jifdi vąndenė'lej
Ir pilki akmenėlej.

4. Žad po bčrą žirgelį
} švitimą šalelę.

9. Ce čysti vąndenė'lej
Ir balti akmenė'lej.

5. O kąn mtiriu te vėjksiv,
Miidu baltu brole'lu?

10. Ce yr linksmas kraštelis,
če yr slaūnios mergelės.

6 « »

(*).

Plaušiniukė
1. Du gulblnėliu plaukė, 1
Plaukdamu abu šaukė:J

6- — Ten mudu tankiai verkslv,

2. — Eiva klausti brolelį,
Kg žad mudum tėvelis?

7. Ten ne dainų kampelis,

3. — Zad po bėrą žirgelį
Ir po tymo balnelį,

8. Ten juodi vandenėliai

4. Zad po bėrą žirgelį —
[ svetimą šalelę.

9. Čia čysti vandenėliai
Ir balti akmenėliai, -

Ale retai dainuosiv.

Ten neslaunios mergelės,

Ir pilki akmenėliai.

5. — O ką mudu ten veiksiv,
Mudu baltu broleliu?

10. Čia yr linksmas kraštelis,
Čia yr slaunios mergelės.

Nu Senkauskiėnės.
Ej, augin, augln
Tėvas sūnelį,
Sau didį užvadėlį,
Sau ištikimą sliigą.

3.
ds

2.

Aš išjodamas
j karejvelus,
Mečiau nauję žagrelę,
Ėmiau šviesų kardelį.
Tėveli .manu,
Senasis minu.
Sąmdyk du sąmdinjnku,
Ark lygusius lankčius

O da n’ užaugu
Piisės sunilu,
Jau kariizį užpišžė,
Į karejvelus jčti.
(*) Palygink 622 dajną.
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Senkauskienė
1. Ei, augin, augin
Tėvas sūnelį,
Sau didį užvadėlį,
Sau ištikimą slūgą.J~

3. Aš, išjodamas •
[ kareivėlius,
Mečiau naują žagrelę,
Ėmiau šviesų kardelį.

2. O dar n ’užaugo

4. — Tėveli mano,
Senasis mano,
Samdyk du samdininku,
Ark lygiuosius laukelius.

Pusės sūnelio,
Jau karužį užpiešė,
I kareivėlius joti.
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Jaute'lej baúbia.
Statdüzis skamba,
Nėra músu úktvenu,
Tu namú valdlmiru.

5.

Tiė sąmdinjlnkaj,
Tiė maldinjnkaj,
Ardami kųmšav6ju,
Jaute'lej dūsavoju.

6.

Par dieną aro,
Namfl parvarė,
) staldiižį sudarė,
Grynajs šaudijs pašėrė.

10.

7.

Stalde sudarė,
štaudajs pašėrė,
Grynajs štaudajs pašėrė
Rudyn&zejs pagyrdė.

11. Sunólis arė,
Jaunasis arė,
Ardamas švllpavoju,
Jaute'lej búbavoju.

O ir supratu
Palši jaute'lėj:
NSra musu tiktveriu,
Tu namu valdlmiru.

Par dieną arė,
12
Namū ne varė,
Žalė ląnkė priganė,
Sróvés üpy pagirdė.

8.

13.

5. Tie samdininkai.

9. Jauteliai baubia,
S taldužis skamba:
— Nėra mūsų ūktverio,
Tų namų valdimirol

Tie maldininkai,
Ardami kumšavojo,
Jauteliai dūsavojo.

6. Per dieną arė,
Aš parjódamas
Iš karejvystos,
Meciaú šviesų kardelį.
Ėmiaii naūję zagrėlę.

7. Stalde uždarė.
Šiaudais pašėrė,
Grynais šiaudais pašėrė,
Rūdynužiais pagirdė.

11. Sūnelis arė,
Jau n asis arė.
Ardamas švilpavojo,
Jauteliai būbavojo.

8 . 0 ir suprato

12. Per dieną arė.
Namo nevarė,
Žalioj lankoj priganė,
Srovės upėj pagirdė.

Palši jauteliai:
— Nėra mūsų ūktverio,
Tų namų valdimirol

13. O ir suprato
P alši jauteliai:
— Tai mūsų yr ūktveris,
Tai yr nam ų valdimiras!

O ir supratu
Palši jaute'lej:
Taj músu yr ūktveris,
Taj yr namú valdlmiras.

630
Golaulienė

(i «10.
Nū Gotautiėnės.
Pajurúzé staklelės
I. Dvejl-trejl metėlėj,
Nytaujo nyteles.
Kajp drobeles audžiu,
Atėjs ir ketvirti,
ds
Nytaujo nytėlės,
Pakólej išdūsui.
Vilniuj paknjčlės,
Siaduvóje šaudyklė'lės,
2 Sküde kúde'lis,
Hjngoje skiėtelės.
Paiąngo ratelis,

10. Aš, parjodam as
Iš karei vystės,
Mečiau šviesų kardelį,
Ėm iau naują žagrelę.

Namo parvarė,
1 staldužį uždarė,
G rynais šiaudais pašėrė.

1. Dveji treji meteliai,
Kaip drobeles audžiu,
Ateis ir ketvirti, \
Pakolei išduosiu. J

2. Skuode kuodelis,
Palangoj
ratelis,
Pajūružėj staklelės,
M intaujoj
nytelės;

3. M intaujoj nytelės,
Vilniuj pakojėlės,
Šeduvoje šaudyklėlės,
Rygoje skietelis.
If. Lietuviškos dainos, 11

9C7

Atvfes, atvfes bėrus žirgus
Dobilelo čsti.

4. Tarp nfčiu, tarp skieto
4nžūias 4ugn;
Tarp krtju, tarp pakojų
Dobilelej žSlė.

. Pasisiuvai marškinelus
Ketumyta mijsu;
RąnkovSlės ne pritekaii,
šikšneles pridūriau.

0. Atėjs, atčjs brolelej
Ąjižūlelį kliūti,

4. Tarp nyčitj. tarp skyčių

5. Ateis, ateis broleliai
Ąžuolėlį kirsti,
Atves, atves bėrus žirgus
Dobilėlių ėsti.

Ąžuolas augo,
Tarp ko;ų, tarp pakojų
Dobilėliai žėlė.

6. Pasisiuvau marškinėlius
Keturnyto maišo, —
Rankovėlės nepritekau —
Šikšnelės pridūriau.

636.
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Nu Tomašauskytės.
1.

2.

3.

Kad aš j6jau
Par girrflę, girelę,
Ir užjdjau
M&rgą dvarą mergių.

4.

ds

O mergelės,
Mergužėlės jaunosios,
Ar prijlmste
KarejvSlį nakv6tl?

5.

Nėra tSvu-Matuižlės dvarely,
Ne prijlrasma
KarejVeIį nakv6ti.

6.

Pardjn tevas-MatušSlė į dvirą^
Ir išviru
KarejvSlį iš dvaru.
Ne dėl tivęs
Tėvo ž^nsys perintus.
Ne dėl tavęs
Perynelej supilti
Aš išjočiau
Ąnkstl r^tą ne-aušus,
Aš parjočiau
VakarSlį ne tarnus.

Tomašauskylė
1. Kad aš jojau
Per girę, girelę,
Ir užjojau
l
Margą dvarą mergelių, j

4. Parein tėvas
Motušėlė į dvarą
Ir išvaro
Kareivėlį iš dvaro:

2. — O mergelės

5. — Ne dėl tavęs
Tėvų žąsys perintos.
Ne dėl tavęs
Perynėliai supilti!

Mergužėlės jaunosios.
Ar priimste
Kareivėlį nakvoti?
3. — Nėra tėvo
Motušėlės dvarely,
Nepriimsme
Kareivėlį nakvoti.

C. — Aš išjočiau
Anksti rytą neaušus,
Aš parjočiau
Vakarėlį netemusl

«88.

632

N4 Sam ihtnės.

Samuolienė

2. To, mergutė, rupužytė,
1 .0 aš tabaj pasigSriau,
Atsitrauk n& manęs,
Ne jotati, ne jutaū.
Kajp atsitiks kčkia beda,
Pasibtįndu vid&r nakties:
Ne sakyk ąnt manęs..
Gul mergutė prie ialiė's.

I. O aš labai pasigėriau,
Nejutau, nejutau, —
Pasibundu vidur nakties:
Gul mergytė prie šalies.

2. Tu mergyte rupūžyte,
Atsitrauk nuo manęs!
Kai atsitiks kokia bėda,
Nesakyk ant manęs!

4. Čiūčia, lūla kinderiūką.
Karejviūku dirbaj;
čiūčia lūla malutėlį,
Karčjviu pamėkaj.

3. Aš išjčsiu karūmenę,
Ne pavysi minęs;
Aš parjosiu ponajčiiikas,
Ne pažinsi manęs.

3. Aš išjosiu kariuomenę —

4. Čiūčia liūlia kinderiuką
Kareiviuko darbai,
Čiūčia liūlia maliutėl] —
Kareivio pamokai!

Nepavysi manęs,
Aš parjosiu ponaičiukas —
Nepažinsi manęs.

633.
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Nū Sirvytės.

Sirvytė

1. Kad aš bnvaū viens sunc'lis
Jaunisaj, ne-ve'dęs ¡ds

8. Nusišūviau batąndėlę,
Liepos viršunSlė.

!. Kad aš buvau viens sūnelis
Jaunasai, nevedęs, (2 k.)

8. Nusišoviau balandėlę
Liepos viršūnėlėj.

2. Aš turėjau raandiėrė'lę
Ir šviesą kardelį

9. Po ta liSpa, po zalija,
Kyb variu lopšelis;

2. Aš turėjau mandierėlę
Ir šviesų kardelį.

9. Po ta liepa, po žaliąja,
Kyb vario lopšelis.

3. Aš išjūjau karūmenę
Karūžį karauti.

10. Tam lopšely, varinely,
Gul jauna roergilė.

3. Aš išjojau kariuomenę,
Karužį kariauti,

10. Tam lopšely varinėly
Gul jauna mergelė.

4. Nusiš6viau Žuvėdelj,
Gavaū j&dbėrelį.

11. Čiūčia, lūla, mergužėlė,
Rasi manu būsi.

4. Nusišoviau žuvėdėlį,
Gavau juodbėrėlį.

11. — Čiūčia liūlia, mergužėle.
Rasi mano būsi!

5. Aš parjūjau pas tėvelį
1 margą dvarelį.

12. Kad ir čiūčia, kad ir lūla,
Aš tavu ne būsiu:

5. Aš parjojau pas tėvelį
Į margą dvarelį,

12. — Kad ir čiūčia, kad ir liūlia,
Aš tavo nebūsiu:

6. Manę tėvas ne pažinu,
Vartus užrakinu.

13. Ni kurpiūku, ni siuvėjau*,
O ni smujkontiku,

6. Mane tėvas nepažino,
Vartus užrakino.

13. Nei kurpiuko, nei siuvėjo.
O nei smuikoriuko,

7. Aš išjojau į girelę
Balandžių šaudyti,

14. Tik šio jauno bernužėlio,
Laukų artojėliol

7. Aš išjojau į girelę
Balandžiu šaudyti.

14. Tik šifi jaunu bernužėlu,
fcaukū artojSlu.
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Bakšailienė

N i Bakšajtiėnės.
I . Balla aušružė'lė
Be-aūstanti,
SviŽsi saulužėlė !
ds
Be-tėkanti.

^

2 Kelki. mergužėlė,
llgaj miegi.
Manu lelijėlė,
Hgaj mičgi

I. Balta aušružėlė
Beauštanti,
Sviesi saulužėlė, 1
Betekanti.
|“

2. — Kelki, mergužėle,
Ilgai miegi,
Mano lelijėle,
Ilgai miegi.
261

3. Nėra vajnikela
Ą nt galvelės,
Aukščiu ziėdčlu—
Ąnt rąnke'lės.

6. Ej, tu, bermiz'eli,
¿altorėli,
Jaunu mergužČIu
Vilokčli,

4. Tavu vajnikčlis
Purvynely,
Aukščiu ziėdc'lis
Rudynė'ly.

7. Balnčjej žirgelį
Subatdje,
Vilojej mergelę
Nedėl6je.

6. Te-bčr vajnikSlis
Ąnt galvelės,
Aukščiu žiedelis —
Ą nt rąnkčlu.

8 . Baln6jej žirgelį
Sidabrelu,
Vil6jej mergčlę
DidzturtSlę.

3 Nėra vainikėlio

4. Tavo vainikėlis

Ej, sakė manę
Dajnū ne mfikant,
Dajnčlu ne dajnffjant.

5 _ Tebėr vainikėlis

Ęjk ięn pas rožinę,
Dajnifk su manim,
Aš dajnu špilvonė'lis.

0.

3.

KarSem6 geriau
Te ir gulėjau,
Rąnddzes ne mokėjau.

7.

4.

Užmokės manu
Jauni brolūzej,
Rūdenj žvej6dami.

8.

0.

Ne šeštokajčejs,
Ni treiiokajčejs,
Vis miištajs dorelė'Iejs.

Ejnb kėlim u,
Vjngtu takiižiu:
Tup jėrubė liepelė.
Kąjp sykį štfviau,
Plunksnos sudulku,
Plųnksnuz'ė'lės sudulku.

Iš įn tru kartu —
Par šakžis kritu,
Pats graūdzej apsiverkiau.
262

8. Balnojai žirgelį
Sidabrėliu,
Viliojai mergelę
Didžturtėlę!

Ant galvelės,
Aukselio žiedelis
Ant rankelių.

*635

GOtautiėnės.
5.
O ni karšiiz'ėms,
Ni lašišiižėms,
Vis margėms lydekajtėms.

2.

7. Balnojai žirgelį
S u baloje,
Viliojai mergelę
Nedėlioje,

Purvynėly,
Aukselio žiedelis
Rūdynėly.

635.
1.

6. EI tu, bernužėli
Salbierėli,
Jaunų mergužėlių
Viliokėli,

Ant galvelės.
Aukselio žiedelio
Ant rankelės.

Goiauticnė
1. Ei, sakė mane
Dainų nemokant,
Dainelių nedainuojant.

2 k.

5. O nei karšužėms,
Nei lašišužėms, —
Vis margoms lydekaitėms,

2. Eik šen pas mane,
Dainuok su manim,
Aš — dainų špilvonėlisl

6. Ne šeštokaičiais,
Nei trečiokaičiais, —
Vis muštais dorelėliais.

3. Karčiamoj gėriau,
Ten ir gulėjau,
Randužės nemokėjau.

7. Einu kelužlu,
Vingiu takužiu:
Tup jerubė liepelėj.

4. Užmokės mano
Jauni brolužiai,
Rudenį žvejodami, —

8. Kai sykį šoviau.
Plunksnos sudulko,
Plunksnužėlės sudulko.

9. Iš antro karto —
Per šakas krito,
Pats graudžiai apsiverkiau.
2G3

«se.
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Nfi S'fnkuviėnės.
I. Ej, bijūnaj, bijūnėli,}ds
4. Ą nkstl kėlti, vetaj gulti,
Buvaj žydeli tėvu dvarė.Jds
Ptonaj vėrpti. tįnkej austi.
2. Biiváj žydėti tėvu dvarė:
Tėvu dvarė po ląngelu

5. Ptonaj verpti, tąnkej austi,
A.z erely haltaj skalbti.

3. Sejmynelę pribudinti.
Mknę jauną pamigdinti.

6. A¿erely bithaj skalbti,
Pamarelo išdžiaustyti.

Sinkuvienė
1. Ei bijūnai bijūnėli, (2 k.)
Buvai žydėti tėvo dvare, (2 k.)

4. Anksti kelti, vėlai gulti,
Plonai verpti, tankiai austi;

2. Buvai žydėti tėvo dvare,

5. Plonai verpti, tankiai austi,
Ežerėly baltai skalbti;

Tėvo dvare po langeliu, —
3. Šeimynėlę pribudinti,
Mane jauną pamigdinti, —

6. Ežerėly baltai skalbti,
Pamarėlėj išdžiaustyti.

63?.
Nú Kuclnskiėnės.
1.

Ej, augln, augln
Tėvelis sūnelį
Sau didį užvadėlį,
ds
Karaluj karejvė'lį.

5.

Ej, vėžė, ve'žė
Tėvelu sūnelį
J svetimą šalelę,
Į Prąncūzu žemelę.

6.

Ej, verkė, vėrkė.
Tėvas, motynėlė,
Brolelei ir seselės,
Ir visa giminėlė.

7.

Ej, vėrkė, verkė
Jaunoji mergelė
Žalam rūtų daržely,
Kujp gegutė kukivu.

8

Ej, cit, ne vdrki.
Manu mergužėlė,
Aš piešiu gromatėlę,
Nors į trejils metelus.
Ne pateaj nėšiu,
Ni kitam difsiu,
Aukščiu parašysiu,
Vąje'lu parpūsdinsiu.
Tu pasidėki
Tąn gromatėlę
Po skrynios ąntvožė'lu,
Kur plonosios drobeles.
Skrynę vožysi,
Drftbes rėžysi,
Gromatėlę skajtysi,
Ašarėles braukysi.
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Kučinskienė
1. Ei, augin, augin
Tėvelis sūnelį.
Sau didį užvadėlį, 1 9 ^
Karaliui kareivėlį. J “

5. Ei, cit, neverki,
Mano mergužėle,
Aš piešiu gromatėlę
Nors į trejus metelius.

2. Ei, vežė, vežė
Tėvelio sūnelį
I svetimą šalelę,
l prancūzų žemelę.

6. Ne patsai nešiu,
Nei kitam duosiu, —
Aukseliu parašysiu.
Vėjeliu parpūsdinsiu.

3. Ei, verkė, verkė
Tėvas motinėlė,
Broleliai ir seselės.
Ir visa giminėlė.

7. Tu pasidėki
Tą gromatėlę
Po skrynios antvožėliu.
Kur plonosios drobelės.

4. Ei, verkė, verkė

8. Skrynią vožysi,
Drobes rėžysi, —
Gromatėlę skaitysi,
Ašarėles braukysi.

Jaunoji mergelė
2aliam rūtų daržely.
Kaip gegutė kukavo.

0.

« nn.
Nft Lidejkifinės.
O nors jis mažas.
1.
E.j, augiu, augKn
Mažas, n’ užaugęs.
Tė'vas sunilj,
Rejk jam karbžj joti.
Sau dld) užvadčlį. |ds
2.

O da n’ užaugu
P&sės uge'lu,
Jau kar&žį uzrišė.

Višna sesbtė
Brolelį r^ngė,
Ąntrk žirgą baln6jn,

O nėr kam, nėr kam
Kar&žį j6ti,
Karu kiirdą ncSidti.

O ši tr?či6ji
Vartus atkalė,
Brolelį palydej u

Tėvelis sinas.

O. lydi, lydi

Sėsi brolelį
Par jūres, par mareles.

Brolelis mažas,
Nėr kam karužį joti.
9.

9. Yra vardužis,
Yr pravardužėlė. —
Nėra mano bernelio
Nei jo meilių žodelių.

Nėra msinu berniln
Ni jii tnejlii žodrlu.

Yra vardiižis,
Yr pravarduzėlė,
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Lideikienė
1. Ei. atigin, augin
Tėvas sūnelį,
Sau didį užvadėlį. (2 k.)

5. O nors jis mažas.
Mažas, n’užaugęs,
Reik jam karužj joti.

2. O dar n’užaugo

6. Viena sesutė
Brolelį rengė,
Antra žirgą balnojo,

Pusės ūgelio,
Jau karužį užrašė.
3. O nėr kam, nėr kam
Karužį joti.
Karo kardą nešioti:

7. O ši trečioji
Vartus atkėlė.
Brolelį palydėjo.

4. Tėvelis senas,
Brolelis mažas, —
Nėr kam karužį joti.

8. O, lydi, lydi
Sesuo brolelį
Per jūres, per mareles,

9. Gilyn ¡brenda,
Dugno neranda,
Vis drumstas vandenėlis.

Gilyn fbręnda,
Dilgnų ne r^nda,
Vis drumstas vąndenSlis.
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«30.

Blažienė

Nu Blažiė'nės.
J.

2.

Žalo girto
Putinaj, putinij
Tiis putinffs
ds
ta k iljn g a la iiuM ju.
Čiulbėdama,
ugeles rankioju;

1. Žalioj girioj
O ai jauna»
] k irą iij6jau.
3. O aš jaunas
| karą ¡¿jojau,.
Su ¿uvė'dajs
Vaj&včtis pradėjau.

2. Čiulbėdama
Uogeles rankiojo,
0 aš jaunas
1 karą išjojau;

Putinai, putinai,
Tuos putinuos
2 k.
Lakštingala čiulbėjo.

3. O aš jaunas
l karą išjojau,
Su žuvėdais
Vajavotis pradėjau.
267

Ir namūčin
Pas tėvelį parėjaū.

Doku DiSvuj,
Bilė svejks išlikau

4. Dėkui dievui,
Bile sveiks išlikau
Ir namučio
Pas tėvelį parėjau!

«4 «.
Nii Bujžiūkės.
1.

2.

3.

4.

Ąnkstl rylą rytelį
šėriau bėrą žirgelį.
Aš išgirdau baląndšlę
Bė'ru ž irgu stajne'lė.

5.
ds

Ne ma gajla žirge'lu,
N i t> melu balne'lu,
Tik ma gajta tėvužė'lu
Didini varge palikti.

6. O kfl žvangi, žirgeli,
Ne balandos balselis,
O ku zvęngi, bėrasis,
Ni girtizės paukštelės; —
O ku žvęngi, žirgužžli,
Vėrkia mūsų brolužžhs,
Iš stajne'Jės vedamas*
Po stajnčlę v&jksciodams.
O kū virki, broleli,
Visū mūsų jauniausius:
Ar tau gajta stajnužės?
Ar bė'rujū žirge'lu?

7.

Ar tau gaji a žirge'lu?
Ar tymelu balne'lu?
Ar tau gajta Įėvuz’Sln
Didina varge palikti?

8.

*640
Buižiukė
1. Anksti rytą rytelį

2. Ne balandos balselis,
Nei giružės paukštelės, —

3. — O ko verki, broleli,
Visų mūsų jauniausias:

Ni ma gšjta avižų,
Ni batttiju dobilu,
Tik ma gajta srūvės ūpiu
čj'stfijū vąndt-nčlu.

4. Ar tau gaila žirgelio,
Ar tymelio balnelio,
Ar tau gaila tėvužėlio
Didžiam varge palikti?

6-flfl.

6. — O ko žvengi, žirgeli,
O ko žvengi, bėrasis,
O ko žvengi, žirgužėli,
Iš stainelės vedamas?

Verkia mūsų brolužėlis,
Po stainelę vaikščiodams.

Ar tau gajta avižū?
Ar baHūju dobilū?
Ar tau gajta srrtvės ilpm
čfstfiju vąndenČlu?

Nū Sutkičnės.
Taj ne būsiu artojėlis,—
1.
A u g in tS vas sūnelį,
Karalaus karejvžlis.
S au d id į a rto jėlįAr užaugsi, sunuzeli. | ^
Kad j6jau į karužį
Ar būsi artojėlis? J
Iš tėvelu dvare'lu,
Palydėju sesužė'lė
2. Taj užaugsiu, tėveli,
Taj užaugsiu, senasis,
Brotelį į barūžį.

5. — Nei man gaila žirgelio,
Nei tymelio balnelio.
Tik man gaila tėvužėlio
Didžiam varge palikti.

Šėriau bėrą žirgelį,
Aš išgirdau balandėle 1 9 k
Bėrų žirgų stainelėj. j “

7. Ar tau gaila avižų,
Ar baltųjų dobilų.
Ar tau gaila srovės upės
Cystojo vandenėlio?

Ar tau gaila stainužės,
Ar bėrojo žirgelio?

8. — Nei man gaila avižų,
Nei baltųjų dobilų.
Tik man gaila srovės upės
Cystojo vandenėlio.
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Sutkienė
!. Augin tėvas sūnelį,
Sau didį artojėlį.
— Ar užaugsi, sūnužėli, l ^
Ar būsi artojėlis?
J

^

2. — Tai užaugsiu, tėveli.
Tai užaugsiu, senasis,
Tai nebūsiu artojėlis, —
Karaliaus kareivėlis.

3. Kad jojau į karužį
Iš tėvelio dvarelio,
Palydėjo sesužėlė
Brolelį į karužį.
2«9

.

Lydė'te— palydė'ju,
Kalbėte — pakalbejar
A r sagrjinši, brolazSli,
Pas senąjį tėvelį?

Ni žagrūžės tajsysiu,
Ni dalgtílu pústysiu,
Ni iąnkelė šUSnu pjausią,
Ni ársia, ni akšsia.

2.

Aš ne turui tėvužčlu,
Ni sen6s močiutės.

Tilžės miestely
Siaúri gase'lej;
Te stoveju karejvė'Iej,
ds
Plintąs pasistatę.

Ne tunii tė've'Iu,
Ni sen6s močiutės;
O kas m&nę palydės?
širdelę palinksmins?

Pljntas pasistatę,
Kárdajs pasirėmę,
O šilkiilu kuskužSlėms
Ašarėles šlffstė.

i.

Uj, uj, uj, uj, Dievai,
Diėvulė'Iau mánu,

1.

2.

Variu bugnrflej,
Aoksu trimitSlės,
O taj minę palydės,
širdelę palinksmins

7. Mano marga šaudyklė —
Tai naujoji žagrelė.
M ano šviesus kardužėlis —
Tai plieninis dalgelis!

Kad ir grįžti su g rįsiu ,
Lankyti atlan k y siu ,
O a š sav o tėvužėliui
D au g gero nedarysiu:
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6 4 *.
Nñ Bakáájtiénés.
!.

Nei dalgelio pustysiu,
Nei lankclėj šieno piausiu,
Nei arsiu, nei akėsiu.

K albėti pakalbėjo:
__ Ar su g rįši, brolužėli,
P a s se n ąjį tėvelį?

5

Kad irg rjn z te —su g rįšiu , 7. Mánu margi šaudyklėTaj naujóji žagrelė,
fcąnkyte — atląnkjsiu,
Mánu áviSsus kardu ¿el isO aá sávu tėvužžluj
Taj plieninis dalgelis.
Daug g¿ru ne darysiu:

6. Nei žagružės taisysiu,

4. Lydėti palydėjo,

Daksaiticnė
1 . Tilžės m iestely
Siauri g aseliai.
Ten stovėjo kareivėliai,
P lin tą s p asistatę;

2 k.

2. P lin tą s p asistatę ,

4. Neturiu tėvelio
Nei senos močiutės,
O kas mane palydės,
Širdelę palinksmins?

K ardais pasirėm ę,
O šilkelių kuskužėlėm s
A šarėles šluostė.

5. Vario būgneliai.
Aukso trimitėliai, —
O lai mane palydės,
Širdelę palinksmins.

643.
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Nū Tumusiėnės.

Tumusienė

Ej, kddė'l, dėl kfl, į
Manu mergužėlė, J ds
Jaunimūžy ne buvaj? I

3.

Ne spėjau, berneli,
Ne spėjau jaunasis,
Ne turėjau Česniu.

4.

270

Lovelę dariu Ú,
Rutóles sė'jau,
álaviaú kiemu vejelę.
Ej, šiaviaū, ¿lavwú
Kiemu vejuželę
Laukiau jaunú svetólu.

3. Ui, ui, ui, ui dievai,
Dievulėliau mano!
Aš neturiu tėvužėlio
Nei senos močiutės;

1. — Hi. kodėl, dėl ko, 1
Mano mergužėle,
Jaunimužy nebuvai?

! 2 k.

J

2. — Nespėjau, berneli,

3. Lovelę dariau.
Rūteles sėjau,
Šlaviau kiemo vejelę.
4. Li, šlaviau, šlaviau
Kiemo vejuželę,
Laukiau jaunų svetelių.

Nespėjau, jaunasis.
Neturėjau čėselio:
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5,

0 a i pamačiai:
Par tėvu laukelįAtj6 jauni svete'lej.

14

Važiavai laik ą,
Važiavau įn trą,
N’ įkalbinau mergelės.

5. O aš pamačiau:
Per tėvo laukelį
Atjoj jauni sveteliai.

14. Važiavau lauką,
Važiavau antrą,
N’įkalbinau mergelės.

f.

0 ir prijoju
Pilnas dvarnžėlis
žiu jauniju svete'lu.

ir>

0 kajp privažiavai
Aukštą kalnažėlį,
Motynėlės kapelį:—

6. O ir prijojo
Pilnas dvaružėlis
Šių jaunųjų svetelių,

15. O kai privažiavau
Aukštą kalnužėlj,
Motinėlės kapelį:

7.

0 ir pristatė
Pilnas stajnužėlės
Siu beriju žirge'lu.

1C.

Sustėk, bernužėli,
Stabdyk pulkužėlį,
Aš ėjsiu pas močiutę.

7. O ir pristatė
Pilnas stainužėles
Šių bėrųjų žirgelių.

16. — Sustok, bernužėli,
Stabdyk pulkužėlį.
Aš eisiu pas močiutę.

8.

0 aš nusigąndai
Didžiu pulkužclu
Bernelu-brolužėlu.

17.

Kelk, manu mor.iiitč,
Kelk, manu senoji,
Nors pažurėk pulke'lį.

8. O aš nusigandau
Didžio pulkužėlio
Bernelių brolužėlių.

17. — Kelk, mano močiute.
Kelk, mano senoji.
Nors pažiūrėk pulkelį.

9.

Ej, ne nusimink.
Manu mergužėlė,
Mažas manu pulkelis.

18.

Ne kelsiu, dukre'lė,
Ne kelsiu jauniji,
Ne skūdink ma galve'lę.

9. — Ei, nenusimink.
Mano mergužėle,
Mažas mano pulkelis:

18. — Nekelsiu, dukrele,
Nekelsiu, jaunoji,
Neskudink man galvelę!

10.

Brolėlej pęnki,
Aš patsAj še'štas,
Sėkmas manu žirgelis.

19.

Mažas tau pulkelis,
Mažas tau turtelis,
Glimnas ir protužėlis.

10. Broleliai penki,
Aš patsai šeštas.
Sekmas mano žirgelis.

19. Mažas tau pulkelis,
Mažas tau turtelis,
Glumnas ir protužėlis.

U.

Klausė bernužėlis
Savu mergužėlės:
0 kur tavu močiUtė?

20.

Ej, užtark, užtark
M&nę, motynėlė,
Nors šaunėjsejs žodėlejs.

11. Klausė bernužėlis
Savo mergužėlės:
— O kur tavo močiutė?

20. — Ei, užtark, užtark
Mane. motinėle.
Nors šauniaisiais žodeliais,

Juk žinaj patsaj,
Jaunas bernužėli,
Kad aukštamė kalnely.

2 1.

12. — Juk žinai patsai.
Jaunas bernužėli,
Kad aukštame kalnely!

21. Nors šauniais žodeliais
Per šiaurų vėją,
Nors graudžioms ašarėlėms.

Kįnkyk, bernužėli,
Bėrą žirgužėlį,
Va/iiisiu pas močiitę.

22.

13. Kinkyk, bernužėli,
Bėrą žirgužėlį,
Važiuosiu pas močiutę.

22. — Nekvaršink mane,
Jaunoji dukrele,
Skauda mano galvelė

12.

13.

Nors saunėjs žode'lejs
Par šiaurų veją,
Nors graudžioms ašarėlėms.

272

Ne kvaršink milnę,
Jaunoji dukrėlė,
Skauda manu galvelė.

UeluvISkos dainos, II

23.

Nū žtafa-m včjc'lu,
N i šauniu z'odėlu,
Nū graudžiu ašarelu.
25.

24.

Kelk, mâna moèiùtè
Kelk, minu senôji,
N’ ¡¿tėkšiu dovanė'lu.

Kajp vienam dfisi,
Ąntrara žadėsi,
Trcéiâm pasiklôniosi.

23. Nuo šiaurio vėjelio,

24. — Kelk, mano močiute.
Kelk, mano senoji,
N’išteksiu dovanėlių.

Nuo šaunių žodelių,
Nuo graudžių ašarėlių!

25. — Kai vienam duosi,
Antram žadėsi,
Trečiam pasikloniosi!

644.
644

Nu Gvüdiënès.

Gvildienė
1. O, IJgus laukâj!
Pakalnėlė
Aug liėp<flė-šimtšakelė,

O ne karaūnas
Karejvė'lis,—
Mūsų šakės brolužėlis.

1. O. lygūs laukai!

2.

Gùli sužaudyts,
Gui surônytas,
K6jos, r4nkos išlaužytos.

2. O šakoms dangų

O šakėms d^ngų
Ramstydama,
fcâpajs ¿ėmę barstydama.

3.

O po ta liepa,
Po šimtšakė'le,
Te stovė'ju margà tovélè.

4.

O to lovelė,
T6je margėje,
Gui karaūnas karejvė'lis.

.

6. Guli sušaudyts,
Gul suronytas,
Kojos rankos išlaužytos.

O kajp tu mirsi,
Kam tu paliksi?
Ar prié alaus,ar prié midaus?

3. O po ta liepa,
Po šimtšakėlė, —
Ten stovėjo marga lovelė,

7. — O kai tu mirsi,
Kam tu paliksi:
Ar prie alaus, ar prie midaus?

O ne pnė alaus,
Ne prié midaus,
Tik prié didės giminėlės.

4. O toj lovelėj,
Toje margoje,
Gul kariaunas kareivėlis,

8 . — O ne prie alaus,

045

Ej, kelkit, kelkit,
Manu sunužėlejj
Jau mūsų dvarą \ ^
Vajndj apstôju. J

5. O ne kariaunas
Kareivėlis, —
Mūsų šalies brolužėlis

Ramstydama,
Lapais žemę barstydama.

Ne prie midaus,
Tik prie didžios giminėlės!

645

Nū Gėtautiėnės.
1.

j

Pakalnėlėj
J2 k.
Aug liepelė šimtšakėlė, J

Gotautienė
2. Jau mūsų dvarą
Vajnâj apstôju,
Kazôka dvaras
Pilnas prijôju.

1. Ei, kelkit, kelkit,
Mano sūnužėliai,
Jau mūsų dvarą \ ^ į{
Vainai apstojo! J

2. Jau mūsų dvarą
Vainai apstojo,
Kazokų dvaras
Pilnas prijojo!
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Ej, ne bok mSku,
Sf?nas tėvužė'li,
Turiii žirgužSlį
Kazack&vą.

5.

O a i išjosiu
Visu paskiausej,
0 aš pristčsiu,
Visu pirmiausej.

Turiii žirgu ¿SI į
Kazackavą,
Tymu balnužėlį
Tureckavą.

6. Aš tąn kariižį
Aš apkartusiu,
Aš savu brolėlu
Aš išgelbėsiu.

K azackavą;

4. Turiu žirgužėlį

6. Aš
Aš
Aš
Aš

K azackavą,
Tymo balnužėlį
T ureckavą.

«46 (*).
5. Seselė magėj uz'snūdu.
Zylelė šalinėj išsprūdu.

2. įlejdau rūta darželį,
P ati 'pro lįn g ą žiurėjau:

Išjosiu
paskiausiai,
pristosiu
pirmiausiai.

tą karužį
apkariausiu.
savo broleliu
išgelbėsiu!
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Nu Ročkiė'nės1. Kad aš keičiu kelavau,
Žalą zylelę sugavai. f ds

5. O aš
Visų
O aš
Visų

3 Ei, nebok nieko,
S e n a s tėvužėli,
T uriu žirgužėlį

Rolkienė
1. Kad aš keliu keliavau.
Žalią zylelę sugavau. (2 k.)

5. Seselė magiai užsnūdo,
Zylelė šauniai išsprūdo.

6. Atbųnd seselė iš miė'gu,
Parlėk zylelė iš lauku.

2. [leidau rūtų darželį,
Pati pro langą žiūrėjau,

6. Atbund seselė iš miego,
Parlėk zylelė iš lauko.

3. Kąn vejk zylelė daržely?
Kąn vejk sesSlė svirnely?

7. Pdrlek zylelė iš latiku,
Pdrneš mejlūju žode'lu:

3. Ką veik zylelė daržely,
Ką veik seselė svirnely.

7. Parlėk zylelė iš lauko,
Parneš meiliųjų žodelių.

4. ZyMlė rutulęs skynė
Seselė vajnlką pynė.

8. Ne tiek zylelės pląnksne'lu,
Kiėk jos mejlūju žode'lu.

4. Zylelė rūteles skynė,
Seselė vainiką pynė.

8. Ne tiek zylelės plunksnelių,
Kiek jos meiliųjų žodelių!

64?.
Nu Blažienės.
1.

Kįnkyk žirgčlus,
Manu vyreli,
Aš pėsčia ne kvė'žinsiu,
Važiuta parvažiifsiu.

2. Turiii sumiiką,
Sau pasiuntinį,
(*) Palygink 597 dšjną.

Ims minę už rąnkuž&lu,
Už baltųjų rąnkelu.
Tunii dukriūkes,
Kajp lelijiikes,
Aš riimu be-Mūkiančias,
Tarp v irtu be-st6vinčias.
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Blažienė
I. Kinkyk žirgelius,
Mano vyreli,
Aš pėsčia nekvėžinsiu, — 0 ^
Važiuota parvažiuosiu.
“

2. Turiu šuniuką,
Sau pasiuntinį, —
Ims mane už rankužėlių,
Už baltųjų rankelių.

3. Turiu dukriukes
Kaip lelijukes, —
Aš rasiu belaukiančias,
Tarp vartų bestovinčias.
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*648
Bakšaiticnė

Nū Bakš&jtiėnės.

Išj6, išjč Jasui3
| žalą ląnkėlę,
Ir palik u tris mergeles \ ^
Rutėlu daržely.
i
Parlėjdu tarnc'lį,—
Kąn mergelė vijkia?
Skina, pina vajnikelį
Žalu levęndrelu.
Parlėjdu ir 4ntrą,—
Kad vajnlką dūtu.
Nieku, nieku ne atsakė,
Tik sau nusljūkė.
Parle'jdu ir trečią,—
Kad žiedelį dCftu.
Nieku, nieku ne atsakė,
Tik sau sudumčju.
Parlėjdu ketvirtą,—
Kad lovelę klotu,
Niiiku, nieku ne atsikė,
Tik sau nusiverkė.
Parlėjdu i>- pęnktą
Judame aksome:

Apsiręngki, miela mirga,
Vaziffsi pas pdną.
7.

Ni aš bijati p6nu,
O ni ponu slugc,
Apsivilksiu prąncūziškaj
Ėjsiu su jejs drauge.

8. . Nū piisės naktelės,
Nu rajbū gajdėlu,
Bent prisėsk, miė'la mirga,
Prie manu šalelės.
9.

Ni aš sSsiu Šate,
Ni aš bfisiu tavu,
Aš prapiildžiau vajnikelį
Iš savu savalos.

10.

Aš vdkar dienelę
Kajp rožė žydėjau,
O jau šęndiėn baltii, blė'dna,
Kajp žala liepelė.

11.

Už vajnlką šimtą,
Ąnt mujlėlu <{ntrą,
Apsipraūsk, miela mirga,
Bisi kajp ir vakar.

1. Išjoj, išjoj Jasius
{ žalią lankelę
Ir paliko tris mergeles 1
Rūtelių daržely.
|

6. Parleido ir penktą

2. Parleido tarnelj, —
Ką mergelė veikia?
Skina pina vainikėlį
Žalių levendrėlių.

7. — Nei aš bijau pono,
O nei pono slūgų,
Apsivilksiu prancūziškai,
Eisiu su jais drauge.

3. Parleido ir antrą, —
Kad vainiką duotų.
Nieko, nieko neatsakė,
Tik sau nusijuokė.

8. — Nuo pusės naktelės,

4. Parleido ir trečią, —
Kad žiedelį duotų.
Nieko, nieko neatsakė,
Tik sau sudūmojo.

9. — Nei aš sėsiu šalia,
Nei aš būsiu tavo, —
Aš prapuldžiau vainikėlį
Iš savo savalios.

Juodame aksome:
— Apsirenki, miela merga.
Važiuosi pas poną!

Nuo raibų gaidelių,
Bent prisėsk, miela merga,
Prie mano šalelės.

5. Parleido ketvirtą, —

10. Aš vakar dienelę
Kaip rožė žydėjau,
O jau šiandien balta bliedna
Kaip žalia liepelė.

Kad lovelę klotų.
Nieko, nieko neatsakė,
Tik sau nusiverkė.

11. — Už vainiką šimtą,
Ant muilelio antrą,
Apsipraūsk, miela merga,
Būsi kaip ir vakar!
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*649
Vidikytė

NA Vidikyt.es.
1.

lieju tėvelis, 1
IšSju matiišė'lė, f
lieju visi vajkrtj |
Peledos.
J

6.

Nupešė tėve'lis,
Nupešė raatušė'lė,
Niipešė visi vajkaj
PelČdą.

1. Išėjo tėvelis.
)2 k.
Išėjo motušėlė,
Išėjo visi valkai
Pelėdos.

6. Nupešė tėvelis,
Nupešė motušėlė,
Nupešė visi valkai
Pelėdą.

2.

Jiėšk6ju tėve'lis,
Jiėškėju matušžlė,
Jiėškoju visi vajkSj
Pelė'dos.

7.

Svilinu tėvelis,
Svilinu raatušė'lė,
Svilinu visi vajkaj
Pelė'dą.

2. Ieškojo tėvelis.
Ieškojo motušėlė,
Ieškojo visi valkai
Pelėdos.

7. Svilino tėvelis,
Svilino motušėlė,
Svilino visi vaikai
Pelėdą.

3.

Norėjų sugauti,
No re ju nukauti,
NorSju visi vajka j
Pelėdos.

S.

Berlšvu tėve'lis,
Berlavn matuščlė,
Bertavu visi vajkaj
Pelė'dą.

3. Norėjo sugauti,
Norėio nukauti,
Norėjo visi vaikai
Pelėdos.

8. Berlavo tėvelis,
Berlavo motušėlė,
Berlavo visi vaikai
Pelėdą.

4.

Sugavu tėve'lis,
Sugavu matušžlė,
Sugavu visi vajkaj
Pelėdą.

9.

iškepė tėve'lis.
Iškepė matušėlė,
Iškepė visi vajkaj
Pelė'dą.

4. Sugavo tėvelis,
Sugavo motušėlė.
Sugavo visi vaikai
Pelėdą.

9. Iškepė tėvelis,
Iškepė motušėlė,
Iškepė visi vaikai
Pelėdą.

5.

Nukavu tėvelis,
Nukavu raatušė'lė,
Nukavu visi vajkaj
Pelėdą.

10.

5. Nukovė tėvelis,
Nukovė motušėlė,
Nukovė visi vaikai
Pelėdą.

10. Suėdė tėvelis.
Suėdė motušėlė,
Suėdė visi vaikai
Pelėdą.

Suė'dė tėve'lis,
Suė'dė raatušė'lė,
Suė'dė visi vajkaj
Pelė'dą.
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«»O .

Venclovienė
Nu Vėnclovtėnės.
1. Jšė'ju, ižėju j
Į žalą girdlę, } ds '
lšeju.
I

2. Nešičju, neši6ju
Ą nt peėiii šaudyklę,
Neši6ju.

1. Išėjo, išėjo
|
Į zaną
žalią girelę, j 2 k.
Išėjo.
J

2. Nešiojo, nešiojo
Ant pečių šaudyklę,
Nešiojo.

3. Nušovė, nušovė
širmąjį kiškelį,
Nušovė.

6. Dereju, dereju
Ponąj irbaj6raj,
Dereju.

4. Nūjėmė, niijėmė
širmųjų kiške'lu
žiubčlę.

7. Mokėjų, mokėjų
Baltus pinįgėlus,
Mokėjų.

4 . Nuėmė, nuėmė
Širmojo kiškelio
Siūbelę.

7. Mokėjo, mokėjo
Baltus pinigėlius,
Mokėjo.

5. Nuvežė, nuvežė
J Tilžės miestelį,
N iivežė.

8. Pasiūvu, pasiuvu
Ąnt pečiū .šlubelę,
Pasifivu.

5. Nuvežė, nuvežė
Į Tilžės miestelį,
Nuvežė.

8 . Pasiuvo, pasiuvo

3. Nušovė, nušovė

6. Derėjo, derėjo
Ponai ir bajorai,
Derėjo.

Širmąjį kiškelį,
Nušovė.

Ant pečių šiūbelę,
Pasiuvo.

9. Dėvėjo, dėvėjo
Puikūs bajorėliai,
Dėvėjo!

9. Dėvė'ju, dėvSju
Piijkus bajorčlej,
Dčvej'u.
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« 51.

Bakšaitienė

NA Bakšajtiėnės.
1.

Gajdys karkiynūse,
Višta šiaudynuše:
Ar ne beda guspadlnej? K
Kiaušu nėr namifse. J

Kir, vir, vir, bam, bam, bam,
Iš tū talką darė (*).

4. Iš tu talką darė,
Svetilus sukvietė.

Kiaulė grikiis ė'da,
Ant st6gu pelė'da
šaiikė, rSkė, tupėdama;
Gaspadinej bffda.

f). Svečėj žilų gė'rė,
Vilkas ožį pjovė.

Avižos derSju,
Iš t u tilk ą darė,

C. Ir išeju žydas
Iš didės iškalos.

(*) Ąnt tu pavydalu lyrCfk „kir, vir, vir, bam,
bam“ su ¡jntrši ajla žė'dnain pfeme žemiau.
282

b ara,

1. Gaidys karklynuose,
Višta šiaudynuose:
Ar ne bėda gaspadinei —I ^ ^
Kiaušių nėr namuose!
J

3. Avižos derėjo,
Iš to talką darė,
Kir vir vir, bam bam bam.
Iš to talką darė.*

2. Kiaulė grikius ėda,
Ant stogo pelėda
šaukė rėkė tupėdama,
Gaspadinei bėda!

4. Iš to talką darė,
Svetelius sukvietė.
5. Svečiai alų gėrė,
Vilkas ožį piovė.

6. Ir išėjo žydas
Iš didžios iškalos.

*
Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Kir vir vir, bam bam bam" su antrą
ja eilute.

' 7. ėm ė vilką ginti,
Vilks ožį palejdu.

9. Žydą nusitverė,
J skiltus sudraskė:

7. Ėmė vilką ginti. —
Vilks ožį paleido.

9. Žydą nusitvėrė,
Į skutus sudraskė.

.V ilks oz'į palejdu,
Žydą nusitvėrė.

10. Ėjnu par miėstą
R^ndu pypkę riestą,

Vilks ožį paleido,
Žydą nusitvėrė,

10. Einu per miestą,
Randu pypkę riestą,

ll.R ^ n d u pypkę ri&tą,
Cibilką ištiSstą.

11. Randu pypkę riestą,
Cibuką ištiestą.
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NA Viksvytės.

Viksvytė

1. lidygu rožė raudina įda
Ir lelijėlė geltina.Jds

4. fmetė rėžę į mares
Ir lelijėlę į jūres.

2. A tjija pčnaj kazikaj,
Nukirtu rėžę raudiną.
3. Nukirtu r i/g raudoną
Ir lelijėlę geltoną.

1. Išdygo rožė raudona (2 k.)
Ir lelijėlė geltona. (2 k.)

4. {metė rožę į mares
Ir lelijėlę į jūres.

5. Kraštii, rože'le, kraštiižiu,
Namii, svetelej, namilčiu.

2. Atjoja ponai kazokai,
Nukirto rožę raudoną,

5. Kraštu, rožele, kraštužiu,
Namo, sveteliai, namučio!

6. Su tajs prasčiokes ne gersim,
Ni po šeštiką ne dffsira.

3. Nukirto rožę raudoną
Ir lelijėlę geltoną.

6. Su tais prasčiokais negersim
Nei po šeštoką neduosim!

653.

•653

Nu Blažienės.

Blažienė

1. Jėkim, brolužėlej,
Vienu kelužėlu,
5 ds
Ne likim ni jauniausiu. J

4.

O kajp mes prijėsim
ušve'lės dvare'lį,
Iššausim iš šaudyklės.

2.

O kajp mes paliksim
Jauniausią brolelį,
Ne trėpysim kele'lu.

5.

O
benė išėjtu
ffšvė-motynė'lė,
Atke'ltu nia varte'Ius.

3.

Jėkim, brolužSlej,
Vienu kelužė'lu
Likl ffšvės dvarėlu.

6.

O kad aš galėčiau
Su jumis kalbėti,
Aš atkilčiau varte'Ius.

1. — Jokim, brolužėliai,
Vienu kelužėliu,
Nelikim nė jauniausio!

2 k.

4. O kai mes prijosim
Uošvelės dvarelį,
Iššausim iš šaudyklės.

2. O kai mes paliksim
Jauniausią brolelį,
Netropysim kelelio.

5. O bene išeitų
Uošvė motinėlė,
Atkeltų man vartelius.

•3. Jokim, brolužėliai,
1 Vienu kelužėliu
Ligi uošvės dvarelio!

6. — O kad aš galėčiau
Su jumis kalbėti,
Aš atkelčiau vartelius!
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10.

Gerkit, žirgužSIej,
M ina judbėrSlej,
čystąjį vąndenSlį.

Nėra dukružėlės,
Manu lelijėlės,
Nėr kam prijlmf svetelu.

11.

Manu dnkružėlė
Aukštam kalnužėly,
Po siėraja žemele.

12.

J6kim, brolužėlej,
ViSnu kelužėlu
Lik srauniajaj upelėj.

13.

O, tu, lydekėlė,
Margėji žuvelė,
Atkelki ma vartelus.

O kajp mes prijosim
Sraūniąję upelę,
Pagyrdysim žirgčlus:

14.

O kad aš galŠčiau
Su tavim kalbėti,
Aš atkelčiau vartelus.

7 Nėra dukružėlės,

11. Gerkit, žirgužėliai,
Mano juodbėrėliai,
Cystąjj vandenėlį!

Mano lelijėlės,
Nėr kam priimt svetelių.

O mums be-gyrdant
Bėrffsius žirgelus,
Panėrė lydekėlė.

8. Mano dukružėlė

12. O mums begirdant
Bėruosius žirgelius,
Panėrė lydekėlė.

Aukštam kalnužėly
Po sierąja žemele.
9. — Jokim, brolužėliai,
Vienu kelužėliu
Lig srauniojo upelio!

13- — O tu, lydekėle,
Margoji žuvele,
Atkelki man vartelius!

10. O kai mes prijosim

14. — O kad aš galėčiau
Su tavim kalbėti,
Aš atkelčiau vartelius!

Sraunųjj upelį,
Pagirdysim žirgelius.

G54.
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Nu Blažienės.
1. Kad aš buvaii gilias vajks,}ds
Tur ma žirgą pabalnof, ]
ds
Judbėrėlį pažabči.
]

5. Kajp užmigaū, palikau
Ąnt galvds vajni.kčlį,
Ą nt rįnkelu žiėdelus.

2. Kad aš jojau pagirys,
Karveleius gaudydama,
Volųngėles šaudydams,

6. Kajp pabudaii, ne radaii
Ąnt galv6s vajnikėln,
Ąnt rąnkelu žiėdelu.

3. Aš pamačiau mergiižę
Pagirėlejs • vajkščiojant,
Žemūgcles rąnkojant.

7. Ej, bern&ži, bernuži,
Ar tu labaj supykij,
Kad tu manę ne ląnkaj?

4. Ejk še, manu mergilžė,
Gulk ąnt manu ketūžui,
Ą nt baltųjų rąakiižm.

8. Ej, mergiižė, mergilžė,
Dėl tfi labaj supykau,
Kad tabokos ne b-tekaū.

Blažienė
1. Kad aš buvau gučas vaiks, (2 k.)
Tur man žirgą pabalnot, I
Juodbėrėlį pažabot.
J
2. Kad aš jojau pagiriais,

Karvelėlius gaudydams,
Volųngėles šaudydams,
3. Aš pamačiau mergužę
Pagirėliais vaikščiojant,
Žemuogėles rankiojant.
4.

Eik šen, mano merguže,
Gulk ant mano kelužių,
Ant baltųjų rankužių!

5. — Kai užmigau — palikau
Ant galvelės vainikėlį,
Ant rankelių žiedelius,
6. Kai pabudau, — neradau
Ant galvos vainikėlio,
Ant rankelių žiedelių.
7- — Ei bernuži, bernuži,
Ar tu labai supykai,
Kad tu mane nelankai?
8. — Ei merguže, merguže,.
Dėl to labai supykau,
Kad tabokos nebtekau!

055.
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NA Jurgajčiūkės.
4. Tąn rdpę kajp graužiau.
l.Jud6štus po r6pes,
Dąntls išsilaužiau-,
Po pačižis didescs;
Tos ropės kiėtiimas,
Vieną pasirdvė,
ds
Bobos ne-labūmas.
Majšą prisikrovė.

Jurgaičiukė

2

5. Kajp lipau par tvūrą,
Ta pati iškrltu;
Kajp bšgau par mišką,
Pasidūnau kišką.

Gaspadinė pamdciusi,
Tąn Judošių išginusi,
Par dūris vydama,
} kūprą mušdama:

6. Ritėjau nū kalnu,
Užkluvaū už kelmu;
R6pė, riskis grėjtaj,
Bdba vėjas rajta.

3. Judošiau, kur bėgsi?
Kur ropę padėsi?
Tavu ropė kiė'ta būvu,
šiauriu veju sė'ta būvu.

1. Judošius po ropes,

4. Tą ropę kai graužiau,
Dantis išsilaužiau!
Tos ropės kietumas,
Bobos nelabumas!

Po pačias didžiąsias, —
Vieną pasirovė.
2 k.
Maišą prisikrovė.
2. Gaspadinė pamačiusi,
Tą Judošių išginusi,
Per duris vydama,
Į kuprą mušdama:

5. Kai lipau per tvorą,
Ta pati iškrito,
Kai bėgau per mišką,
Pasidūriau kišką,

3. — Judošiau, kur bėgsi,

6. Ritėjau nuo kalno,
Užkliuvau už kelmo.
— Rope, riskis greitai,
Boba vejas raita!

Kur ropę padėsi?
. — Tavo ropė kieta buvo,
šiauriu vėju sėta buvo:

65« (*).
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Nū Urbajtiėnės.
]. Išvažiavo gaspadorius
j dldę kelūnę..
Pasilikus gaspadinė1 ^
Sau darė storūnę. J

4. Pati džtdviau tąn sermčgą,
Ir nupif|ė sūris,
šū gulė'ju vilku skūro
Ir sujčdė sūrį.

2. Suslkviėtė kajinynelus,
atnešė arėlkos,
?mė sūrj
Ięntlnos,
Sviė'stu ąnt torėlu.

5. Gaspaddrius jau nejifkės,
Tarp savęs murmeju,
Gaspadinė susipratus
Par dūris išėju.

3. Parvažiavu gaspad6rins
Iš didės keltinės,
Kvotineju gaspadlnės,
Kur tas dingu sūris?

6. Ir išėju kunjgėlis
Zekvlju lajkyti,,
Vargamlstra girtas būvu,
Tik žiūrei— žiurėju.

(*) Palygink 380 dajną.
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Urbaitlene
1. Išvažiavo gaspadorius
{ didžią kelionę,
Pasilikus gaspadinė
2 k
Sau darė storonę. j “

4. — Pati džioviau tą sermėgą
Ir nupuolė sūris,
Šuo gulėjo vilko skūroj
Ir suėdė sūrį.

2. Suslkvietė kaimynėlius,
Atnešė arielkos.
Ėmė sūrį nuo lentynos,
Sviesto ant torielio.

5. Gaspadorius jau nejuokės,
Tarp savęs murmėjo,
Gaspadinė susipratus
Per duris išėjo.

3. Parvažiavo gaspadorius

6. Ir išėjo kunigėlis
Zekvijų laikyti,
Vargamistra girtas buvo,
Tik žiūrėt žiūrėjo.

Iš didžios kelionės,
Kvotinėjo gaspadinės:
— Kur tas dingo sūris?
*9. Lietuviškos dainos, II
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7. Ąnt rytčjaus kunigėlis
Januij išrugoju:
Ar tu buvaj vakar girtas?
Ar tu buvaj aklas?

8. Ne aš buvau vakar girtas
Ni aš buvau aklas,
Ne galėjau išgiedoti,
Kad užkimęs kaklas.

7 Ant rytojaus kunigėlis
Jamui išrūgoio:
— Ar tu buvai vakar girtas?

Ar tu buvai aklas?

«5 1 .
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Nu Cvirkicnės.
1.

2.

Kad aš buvau pas tėvą
Didžiamė gerumėly,
Nusišėriau sau žirgelį | ^
Drauge su brolelejs. j

4.

Kad aš jojau ūlyčioms.
Žirgelį mūdrindamas,
Ir prijūjau ažerelį: —
Stov brolelu pulkelis.

5.

Brolužė'lej jus manu,
DobilSIej jus manu,
Ar prijimsii minę jauną
{ brolelu pulkelį?

G.

Kad aš buvaii pas ra6i;p>
Didžiami; gerumėly,
Nusipymau vajnikelį
Drauge su sese'lėms,
Kad aš ėjau ūlyčioms,
Vajnikė'lį girdama,
I r priėjai! rūtų daržą: —
Stov seselu pulkelis.
Seserėlės jus inanu,
Lelijėlės jus manu,
Ar prijimsii minę jauną
j seselu pulkelį?

Cvirkienė
1. Kad aš buvau pas tėvą
Didžiame gerumėly,
Nusišėriau sau žirgelį 1 2 k
Drauge su broleliais. J

4. Kad aš buvau pas močią
Didžiame gerumėly,
Nusipyniau vainikėlį
Drauge su seselėms.

2. Kad aš jojau ūlyčioms,

5. Kad aš ėjau ūlyčioms,
Vainikėlį girdama,
Ir priėjau rūtų daržą,—
Stov seselių pulkelis.

Žirgelį mūdrindamas,
Ir prijojau ežerėlį, —
Stov brolelių pulkelis.
3. Brolužėliai jūs mano.
Dobilėliai jūs mano,
Ar priimsit mane jauną
Į brolelių pulkelį?

<; 5 S C'').
Nu Viksvy tės.
1.

2.

Ka tik buvau
ds
Be-auganti mergužė, j
Kajp kalnely
ds
Saldi, gardi figūiė:—

3.

Mergužėlė,
Lelijėlė, bent palauk,
Dvejiis-trejūs
MetužŠIus pamergauk.

4.

(*) Palygink 749 dajną.
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taukiau melus,
taukiau įntrus ir trečiiis,
Bernužčlu
BuduzSlį išbąndžiaii.
Bernužėli,
Dobilėli, pasikark,
Mėtus-kifiis
Pakybojęs, pasile’jsk.

8. — Nei aš buvau vakar girtas,
Nei aš buvau aklas,
Negalėjau išgiedoti,
Kad užkimęs kaklas.

6. Seserėlės jūs mano,
Lelijėlės jūs mano,
Ar priimsit mane jauną
Į seselių pulkelį?

•658
Viksvytė
1. Ką tik buvau
Beauganti mergužė,
Kaip kalnely
Saldi gardi uogužė.

)^ ^
J
į9 ^
J

3. Laukiau metus,
Laukiau antrus ir trečius,
Bernužėlio
Būdužėlį išbandžiau.

2. — Mergužėle
Lelijėle, bent palauk,
Dvejus trejus
Metužėlius pamergauk.

4. — Bernužėli
Dobilėli, pasikark,
Metus kitus
Pakybojęs, pasileisk.
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5.

Ir prijėju
Pilnas dvaras kazčkti,
Ir sūjėmė
Manu miė'lą, sūriau.

6.

BČgciau, bėgčiau
Par dvarelį tekini,
Skųnsčiaus savu
Motynelej verkdama:

7.

Ir prijftju
Pilnas dvaras kaz6ku,
Ir siijėmė
Manu mielą, surlšu.

5. Ir prijojo
Pilnas dvaras kazokų,
Ir suėmė
Mano mielą, surišo.

8. Ir prijojo
Pilnas dvaras kazokų,
Ir suėmė
Mano mielą, surišo!

Ni ma gaji;i,
Kad ir jjnjį surlšu,
Tik ma gajla,
Kad ne drūčej surlšu.

6. Bėgčiau, bėgčiau

9. Nei man gaila,
Kad ir jįjį surišo,
Tik man gaila,
Kad nedrūčiai surišo, —

Pasilejs
Tas pag6nis, pasilčjs,
Da ne vičnaj
Gemalajtį parūpins.

7 _ Motinėle

.

10 ,

Motynčlė,
širdužėlė, tu, manu,
Ir prijoju
Pilnas dvaras kazoku.

Per dvarelį tekina,
Skųsčiaus savo
Motinėlei verkdama:

10. Pasileis
Tas pagonis, pasileis,
Dar ne vienai
Gemalaitį parūpins!

Širdužėle tu mano,
Ir prijojo
Pilnas dvaras kazokų!

659.
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Nu Norvilienės.
1. Kad aš ėjau par dvArą,
Susitikau tijūną.Jds

7. Nuvėjaū veseliją,
Mergas,marčias Ifnksrainau.

2. Aš tijūnuj: liibą diė'ną,
Manėj tijūnas— koką(*)

8. Mergas,marčias Ijnksminau;
Senas bčbas kiršinau.

3. Ma kaulc'lej subiro,
Aš kaulus susirjnkaū.

9. Da aš tunu kumelei?,
O ma vagis pavogė.

4. Aš nimešiau j sodą
Ir sode susodinau.

10. O ma vagis pi vogė,
Ma žmonelėj pasakė.

5. Aš s6dc susodinau,
Ir išdegu dvi sedull.

11. Aš tiems vagims dvi virve'Ii,
O žmone'lams du pinigu.

6. Aš sedull pakirtaū,
Pasidariau cimbčlus.

12. Aš nuvėjaū j mišką,
Nusišoviau žebenkštį.

{*; Koks - vėzdas.
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Norvilienė
1. Kad aš ėjau per dvarą,
Susitikau tijūną. (2 k.)

7. Nuėjau veseliją,
Mergas marčias linksminau,

2. Aš tijūnui — labą dieną,

8. Mergas marčias linksminau,
Senas bobas karšinau.

Manei tijūnas — kuoką.
3. Man kauleliai subiro, —

9. Dar aš turiu kumelėlę;
O man vagis pavogė,

Aš kaulus susirinkau.
4. Aš nunešiau į sodą
Ir sode susodinau.

10. O man vagis pavogė, —
Man žmoneliai pasakė.

5. Aš sode susodinau,
Ir išdygo dvi seduli.

11. Aš tiems vagims dvi virveli,
O žmoneliams du pinigu.

6. Aš seduli pakirtau,
Pasidariau cimbolus.

12. Aš nuėjau į mišką.
Nusišoviau žebenkštį.
293

13. Nusiščviau žebę’nkštį,
Pasisiuvau sermėgą..

14. H ktkarpu— pirštinės,
Iš itrėžu — kepiirę.

13. Nusišoviau žebenkštį,
Pasisiuvau serm ėgą.

14. Iš atkarpų — pirštines.
Iš atrėžų — kepurę.

««O .
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Nu Teresiė'nės.
1.

Jau SauJiite lėjdzias,
Vakaras ne-toli,
Lejsk ir mkn? motynė'lė V^
Su saul&te draiige. J

2.

5.

6.

Ne le'jsiu, dukrelė*
Ne lcjsiu, jaunčji,
Sukliips tivu beri zlrgaj,
Parvirs kariėtė'lė.

Ėjčiau į darželį,
Sklnčiau tris kviėtkdles:
Vienį br61uj, ąntrą diever,
Trečią bernuželuj.
Br61uj žalti rūtų,
Diever žalti mietu,
O šiam ščlmtuj-bernuzeiuj
Dygiu dilgelė'lu.

3.

7. Ėjčiau į svirne'lį,
Ėjčiau j ftajnc'lę,
imčiau tris kuskeles:
Imčiau tris zirgclus:
Vieną broluj, rjntra diever,
Vigną brdluj, įntrą diė'ver,
Tre'čę bernuželuj.
Trecę bernuželuj.

4.

8. Brčluj žalu rūtų,
Br61uj pabalnotą,
Diever pusšilkė'lu,
Dtž'ver kamanotą,
O šiam šėlmiuj-bernuz'Sluj — O šiam šėlmiuj-bernuz’eluj
Pusę padurkelu.
Žabajs pažabotą.
<5« a.
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1. — Jau saulutė leidžias,
Vakaras netoli.
Leisk ir mane, motinėle, 1 ^ ^
Su saulute drauge.
\

5. Eičiau į darželį,
Skinčiau tris kvietkeles:
Vieną broliui, antrą diever’,
Trečią bernužėliui.

2. — Neleisiu, dukrele,
Neleisiu, jaunoji.
Suklups tavo bėri žirgai,
Parvirs karietėlė.

6. Broliui žalių rūtų,
Diever’ žalių mėtų,
O šiam šelmiui bernužėliui Dygių dilgėlėlių.

3. Eičiau į stainelę,
Imčiau tris žirgelius:
Vieną broliui, antrą diever’.
Trečią bernužėliui.

7. Eičiau į svirnelį.
Imčiau tris kuskeles:
Vieną broliui, antrą diever’,
Trečią bernužėliui.

4. Broliui pabalnotą,
Diever’ kamanotą,
O šiam šelmiui bernužėliui —
2abais pažabotą.

8. Broliui žalių rūtų,
Diever’ pusšilkėlių,
O šiam šelmiui bernužėliui —
Pusę padurkėlio.

*661

Nu Bakša.itienės.
Isriits miėste'lis,
Siaurus gaselej,
Tarp vartų purvynelis, | ^
Purvyne vajnikžlis.
/

Teresienė

2.

Bakšailienė
Ejk šęn, berneli,
Manu jaunasis,
Padffki vajnikelį
Iš judu purvynėlu.

l. ¡sruts miestelis,
Siauri gaseiiai,
Tarp vartų purvynelis, l „
Purvyne vainikėlis.
i“

2. — Eik šen, berneli
Mano jaunasis.
Paduoki vainikėlį
Iš juodo purvynėliol
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3.

Ąntro margó skryne'lė
Vis margi k&rtunė'lej;

N’ ėjsiu, mergelė,

Mánu jaunóji,
Ne difsiu vajnikSlu
Iš jffdu purvynėlu.
4.

O kad prapulė
Jaunos dienelės,

5.

4. O kad p rapuolė

Ejk šęn, merge'lė,
Mánu jaunóji,
Sukürk búte ugne'lę,
Dėgsiu rlncką vynelį.

5. Eik šen, mergele
Mano jaunoji,
Duok man svirno raktelius,
Aš eisiu į svirnelį.

10. Eik šen, mergele
Mano jaunoji,
Sukurk bute ugnelę,
Degsiu rincką vynelį:

6. Tame svirnely,
Tame n a u ja ja m ,
Tame naujam svirnely
Stov trys margos skrynelės:

11. O jei vynelis
Geltonai dega,
Dainuos mano mergelė,
Linksmins savo širdelę;

6.

7. Vienoj skrynelėj,
Vienoj margoje,
Vienoj margoj skrynelėj
Vis plonosios drobelės;

12. O jei vynelis
Raudonai dega,
Raudos mano mergelė,
Graudins savo širdelę!

7.

8.

10

E,ik še, merge'lė,
Mánu jaunóji,
Dúk ma svirnu rakte'lus,
Aš ėjsiu j svirnelį.
Tamė svirne'ly,
Tamė naujamiam,
Tamė naujam svirnely
Stov trys margos skrynelės
Vieno skryne'lė,
Vieno margúje,
Vieno margó skrynelė
Yis plonosios drobelės;

U.

12

O ja vynelis
Geltonáj dega,
Dajniís mánu mergelė,
Linksmins savu širdelę,
O ja vynelis
Raudonáj dega,
Raudós mánu mergelė,
Graudins sávu širdelę.

Raudós merge'lė,
Graudins širdelę,
Graudins sávu širdelę
Visą sávu ąmželj.
(*).
13

Ąntro skrynelė,
A ntro margóle,

668

Nū So pytés.
1. E j, ąnt kalnu žala liepa,
Po ta liepa, po žalaja
(*) Palygink 51(> dainą.
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8. Antroj skrynelėj.
Antroj margoje,
Antroj margoj skrynelėj
Vis margi kartūnėliai;

N eduosiu vainikėlio
Iš juo d o purvynėlio:

O šio treíióje
Margó skrynelė,
O šio treéió skrynelė
Aukse'lis, cidabrelis.

Te prapffi vajnikelis
Jitdame purvynei y.

3 — Neisiu, mergele
M ano jaunoji,

šatts šaltinčlis,
Gilūs dunojė'lis

9. O šioj trečioje
Margoj skrynelėj,
O šioj trečioj skrynelėj
Aukselis sidabrėlis.

Ja u n o s dienelės,
Teprapuol vainikėlis
Ju o d am e purvynėlyl

13. Raudos mergelė,
Graudins širdelę,
Graudins savo širdelę
Visą savo amželį!

*662
Sopytė
1. Ei, ant kalno žalia liepa!
Po ta liepa, po žaliąja,
Salts šaltinėlis, 1 9 t.
Gilus dunojėlis. J
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2. Ir at4jna«trys seselės
Balt&j biirnas prausti,
Rąnkčlu mazgūti.

8. Taj sakykit minu tSyuj;
Dėl bė'ru zirgelu,
Auksu pęntinelu.

2. Ir ateina try s seselės

3. Ir ištlku šiaurus vgjas.
Nūpuč' vajnikė'lį
{ tąn dunojtflj.

9 Ne kavokif minę jauną
Aukštamė kalnely,
Po siė'ra žemele.

3. Ir ištiko šiaurus vėjas,

4. Ir atjūja trys berne'lej
Bė'ru žirgu gyrdyi,,
Pęntinėlu švėjsti.

10 Tik kavtikit manę jauną
Rutėlu daržely.
Po zalūms rūtelėms.

5. Ižsiradu viens bernelis
Prie vajnlku plaukti,
Pnė zalū rute'lu.

11 Kad seselės rūtas sėju,
Manę garbavoju
Ir manę gidojui

G. Jau vajnikas į dugnelį,
Bernas ąnt lęntelės,
Be'rnas ąnt lęnte'lės. -

12. Taj ce gūli jauns bernelis
Dėl vajnlku skįndęs,
Dėl zalū rutftJu.

7.

13. Kad seselės rūtas skynė,
Manę minavau
Ir manę gedėju.

Ne sakykit manu tė'vuj:
Dėl vajnlku skįndu,
Dėl zalū rute'lu.

8. Tai sakykit mano tėvui:

B aliai burnas prausti,
Rankelių mazgoti.

Dėl bėro žirgelio,
Aukso pentinėlių!
9. Nekavokit mane jauną
Aukštame kalnely
Po siera žemele,

Nupuč vainikėlį
[ tą dunojėlį.
4 . Ir atjo ja

trys berneliai

10. Tik kavokit mane jauną
Rūtelių daržely
Po žalioms rūtelėms.

Bėrų žirgų girdyt,

Pentinėlių šveisti.
5. Išsirad o viens bernelis
Prie vainiko plaukti.
P rie žalių rūtelių.

11. Kad seselės rūtas sėjo,
Mane garbavojo
Ir mane godojo:

6. J a u vainikas į dugnelį —

12. „Tai čia guli jauns bernelis.
Dėl vainiko skendęs,
Dėl žalių rūtelių!“

B ernas ant lentelės,
B ernas ant lentelės.

7. — Nesakykit mano tėvui:
Dėl vainiko skendo,
Dėl žalių rūtelių,

13. Kad seselės rūtas skynė,
Alane minavojo
Ir mane gedėjo.

663
Nū Juikytės.
1. J6kii, brolužė'lej,
4. Jūrelėms ne plauksim,
Manu rajtnjdej,
Marelėms ne brisim,
\ n t cidabrlmu tiltu,}ds
tajvūziu ne sąmdysim.
2.

3.

Ąnt cidrfbru tiltu,
Kur žvejo z'vejele j,
Kur žvejo jauni žvejėj.

5.. J6kii, broluzelej,
Manu rajtojšlej,
Kur ąnksti rytą kė'lau.

O kajp mes išjūsim,
Daugiau ne sutjrjnšim,
Tėtiiiiu ne matysim.

6. Kur aJ ąnksti rytą,
Rytuzčlį kčlau,
Rūtų raselę braukiau.
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lu š k y ti
1. — Jokit, brolužėliai,
Mano raitojėliai,
Ant sidabrinio tilto, (2 k.)

4. Jūrelėms neptauksim,

2. Ant sidabro tilto,

5. — Jokit, brolužėliai.
Mano raitojėliai,
Kur anksti rytą kėliau,

Kur žvejoj žvejeliai,
Kur žvejoj jauni žvejai!

3. — O kai mes išjosim,
Daugiau nesugrįšim,
Tėtušio nematysim!

Marelėms nebrisim,
Laivužio nesamdysim.

6. Kur aš anksti rytą
Rytužėlį kėliau,
Rūtų raselę braukiau.

7.

O ksjp mes išjėsim,
Daugiau ne sugrjnšim,
Matilsės ne matysim.

8

Jūrelėms ne ptaúkslm.
Marelėms na br'isim,
fcajvttžiu ne sąmdysim.

8 . Jūrelėms neplauksim,

y __ 0 kai mes Išjoslin,
D a u g ia u nebugrįšim,
Motušės nematyslml

Marelėms nebrlsim,
Laivužlo nesamdyslm.

604.
Nu Bakšijtiėnės.
1.

2.

Ej, váre, váre
Basi merguželė,
Basa mergelė |
žemus jautužė'lus,
!• ds
Basa merge'lė
štilius jautimus.

5.

O ir sutikit
Jauną bernužė'lį,
Jauną bernelį
Ąnt viėškelužė'Iu,
Jauną bernelį
Ąnt viėšketuziu.

G.

Ej, svéjkink, svėjlink
Minę, mergužėlė.
Ja ne svėjklnsi,
Kilsiu kuiužė'lj;
Ja .ne svėjkinsi,
Kilsiu kūtižj.

7.

Kilsiu kūlelį,
Tiė'siu tįnkiuželį,
Spęnsiu raerge'lę
Ąnt viėškelūželu,
Spęnsiu mergelę
Ąnt viėšketiiiu.

8.

3.

4.

Uj, uj, uj, Diė'vaj,
Diėvulužėlau.
Kad aš ne' turiu
Išėėstuželaus,
Kad aš ne turii
Iščėstižiu.
Žmonių merge'Iės
Vis į tįnkiužėlį,
Minu mergelė
Vis pro šaiuzė'lę,
Minu merge'lė
Vis pro
Uj, uj, uj, Diė'vaj,
Diėvutužė'lau.
Kad aš ne turii
Se'nu tėvuz’Slaus,
Kad aš ne turii
Se'nu teviiziu.
Manu tėvelis,
Užtarėjužė'lis,
Jau senėj giili
Aukštam kalnužė'ly,
Jau senėj giili
Aukštam kainbzy.
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Bakšaitienė
1.

5. Ui, ui, ui dievai
Dievulužėliau,
Kad aš neturiu
Iščėstužėlio,
Kad aš neturiu
lščėstužio:

Ei, varė, varė
Basa mergužėlė,
Basa mergelė
Šėmus ¡autužėlius,
2 k.
Basa mergelė
Šėmus jautužius.

2. O ir sutiko

6. Žmonių mergelės

Jauną bernužėlį.
Jauną bernelį
Ant vieškelužėlio.
Jauną bernelį
Ant vieškelužio.

Vis į tinklužėlį,
Mano mergelė
Vis pro šalužėlę,
Mano mergelė
Vis pro šalužę!

3. Ei, sveikink, sveikink

7. Ui, ui, ui dievai
Dievulužėliau,
Kad aš neturiu
Seno tėvužėlio,
Kad aš neturiu
Seno tėvužio.

Mane, mergužėle!
Jei nesveikinsi.
Kalsiu kuolužėlį,
Jei nesveikinsi.
Kalsiu kuolužį;
4. Kalsiu kuolelį,
Tiesiu tinklužėlį,
Spęsiu mergelę
Ant vieškelužėlio,
Spęsiu mergelę
Ant vieškelužio.

8. Mano tėvelis
Užtarėjužėlis
Jau seniai guli
Aukštam kalnužėly,
Jau seniai guli
Aukštam kalnužy,
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9.

Aukštam kalnely,
Sicro žcmužė'lė,
Siė'ro žemčlė
Po velėnužšle,
SiSro žemelė
Po veiėnilže.

Aš nusiginčiau
Bėrus žirgūžius,
12.

10. Ąnt jfi kapelų
Paliejus rietė,
Galė galvelu
R6žė žydčju.
lt.

13.

Kad Dievas dCEtu
GiČdrą diėniiželę,
Aš nusiginčiau
Bėrus žirgužė'lus,

Aš nuganyčiau
Tčvu kapužė'lį,
Aš nuskardyčiau
Sierą žemuželę,
Aš nuskardyčiau
Sierą žemužę.
Aš nuskardyčiau
Sierą žemuželę,
Aš nubraukyčiau
Rytu rasužė'lę,
Aš nubraukyčiau
Rytu rasūzę.

9. Aukštam kalnely.
Sieroj žemužėlėj.
Sieroj žemelėj
Po velėnužėle,
Sieroj žemelėj
Po velėnuže.

11. Kad dievas duotų
Giedrą dienužėlę,
Aš nusiginčiau
Bėrus žirgužėlius,
Aš nusiginčiau
Bėrus žirgužius.
12. Aš nuganyčiau
Tėvo kapužėlį,
Aš nuskardyčiau
Sierą žemuželę.
Aš nuskardyčiau
Sierą žemužę.

10. Ant jo kapelio
Paliejus rietė,
Gale galvelės
Rožė žydėjo.

13. Aš nuskardyčiau
Sierą žemuželę,
Aš nubraukyčiau
Ryto rasužėlę,
Aš nubraukyčiau
Ryto rasužęl

««».
*665

Nu Bakšaitiėnčs.

BakSaitienė
1. Kad aš j6jaa par girelę,
P ar žalą gire'lę.jds

5. Aš jaj daviau baitą rįnką,
Ji ma auksu žičdą.

2. Ir sutinku mergužei?,
Keli! atėjnančę.

K. Ji ma me'tė obulelj
Par stiklu ląnge'lį.

S. Aš jaj kelau kepurėlę,
Ji ma vajmkčlj.
4. Aš jaj daviau iabą dieną,
Ji ma ni žode'lu.
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1. Kad aš jojau per girelę,
Per žalią girelę, (2 k.)

5. Aš jai daviau baltą ranką,
Ji man — aukso žiedą!

2. Ir sutinku mergužėlę,
Keliu ateinančią.

6. Ji man metė obuolėlį
Per stiklo langelį.

7. Gražūs raudins obulė'lis,
Alė labaj rūkštus;

3. Aš jai kėliau kepurėlę,
Ji man — vainikėlį!

7. Gražus raudons obuolėlis,
Ale labai rūgštus,

8. Graži ja u n i mergužėlė,
Alė iabaj rūstu..

4. Aš jai daviau labą dieną,
Ji man — nė žodelio!

8. Graži jauna mergužėlė,
Ale labai rūsti!

066.
Nú Dübiénés.

Duoblenė

I.Jü d a dina piklavóta,
Atnéák, mócuif, sviéfstu bludą,
Uj, uj, uj, uj, u j, (♦)
Atnėšk močiui sviSstu bltJdą.

1. — Juoda duona pikliavota,—
Atnešk, močiut, sviesto bliūdą,
Ui, ui, ui, ui, ui,*
Atnešk, močiut, sviesto bliūdą!

5. Ėjčiau kálnajs pakalnėlėms,
Jiéákódama vajnikėlu.

2. Atsigėręs, pasivalgęs:
_ O močiute, kur dukrelė?

5. Eičiau kalnais pakalnėlėms.
Ieškodama vainikėlio.

3. M inu ja u n i dukružėlė
Gul aukštamė svirnuzčly.

6. Ir sutjnku mejsterájtj:
Mejsterájti, tu, auksonau,

3. — Mano jauna dukružėlė
Gul aukštame svirnužėly,

6. Ir sutinku meisteraitį:
— Meisteraiti, tu auksoriau.

4. Gu) ankštamė svirnužėly.
Po margajsejs perjnėlejs.

7. Mejsterájti, tu. auksonau,
Paauksavók vajnikėlį.

4. Gul aukštame svirnužėly
Po margaisiais perynėliais.

7. Meisteraiti. tu auksoriau,
Paauksavok vainikėlį!

2. Atsigė'ręs-pnsivalgęs:
O močiutė, kur dukrelė 5

8. Vainiks mano kaip ir buvęs,
O bernytis jau supuvęs!

8. Vajnlks mánu kajp ir bilvęs
O bernytis jau sup&vęs.

06?.

*667

Nü Dábkuviénes.

Vabkuvienė
1. Kad augau pas tėvelį
Tarp jauntiju brole'lu,
O ma nutverė
»
Rūtų darželį
j ds
Po stikliniu ląngelu. I

Žalos rūtelės,
Daržely žalffdanios?

3. Ar nū šiauriu vejelu?
Ar nū rytu rase'lu?
Ar nu seselės,
Tos brąngvardėlės,
Gajlúju ašarė'lu?

2. Kad ėjau par dvare'lj,
Pro rute'lu darželį:
O kū pavytui,

(*) Ąnt tú pavydalu iakátík „uj, uj, uj, uj, uj“ su
ąntrk ajla žė'dnam pósme žemiaū.
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1.

Kad augau pas tėvelį
Tarp jaunųjų brolelių,
O
man nutvėrė|
Rūtų darželį
J 2 k.
Po stikliniu langeliu. J

2. Kad ėjau per dvarelį
Pro rūtelių darželį:
— O ko pavytot,
Žalios rūtelės.
Daržely žaliuodamos?

3. Arnuo šiaurio vėjelio.
Ar nuo ryto raselių,
Ar nuo seselės.
Tos brangvardėlės.
Gailiųjų ašarėlių?
Zem’au kiekviename posme panašiai lakštuok: „Ui, ui, ui, ui, ui" su antrąja eiiu’

8. Ne be-grįnz'įnk, tėvdli,
Ne grįnzįnk jjn, senasis:
Ne koks ponajtis,
Ni bajorajtis,
Baudžiatinįnku sune'lis.

4 . Ne nû ¿Staûriu véje'lu,

Ni nû rytu rasélu,
Tik nü seselės,
Tos brąngvardė'lės,.
Gajlüju ašarSlu.

ą _ Ne nuo šiaurio vėjelio,

5. Kad sėdau ui stale'Iu,
Prtė berne'lu šalelės:
Atduk, berneli,
Auksu žiėde'lį,
Tu jffmi ne dėvėsi.

9. Kad ėjai par dvarėlį,
Brolelį maldydama:
Pirki, broleli,
Ma vajnikė'lį
Ąnt geitonii kase'Iu.

6 Bernūžis papybė'ju,
ŽiėdiJžį paritė'ju:
Nu. nu, žinėbis,
Manu merge'lė,
Kad mànç ne norė'jej.

10. Vajnlką be-dėvėsiu,
Aš kitą be-z'iurė'stu,
Aš išsirinksiu,
Išsitasysiu
Kur sau lygų berne'lį:

6. Bernužis papykėjo,
2 iedužį paritėjo:

7. Ir išėjna tėvelis
Iš aubštūju svirne'lu:
Sūgrjnzk, z'ęnte'Ii,
Tė'vu sune'li,
Ne bok mergės kalbc'lu.

11. Kur šviesusis d;iIgelis,
Plaėiiu.-.ia pradalgėlė,Manu bernelis
Darbinįnkė'lis,
• šiėnėlu pjovėjglis;

7. Ir išeina tėvelis
Iš aukštojo svirnelio:
— Sugrįžk, ženteli,
Tėvo sūneli,
Nebok mergos kalbelių!

12. Kur geltėm plauke'Iej,
Kur raudėni vejde'lej,—
Mânu berne'lu
Lęngva širdelė,
Vis mejliëjiè zode'lej.
« 6 8 (*).
N ū Juškytės.

1. Brolùkaj mânu jaunàsis,
1
Kam šžrej žirgelį bėrąjį? f
(*) Palygink dâjnas: 525 ir Ves. 259.
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8. — Nebegrąžink, tėveli,

Nei nuo ryto raselių,
Tik nuo seselės,
Tos brangvardėlės,
Gailiųjų ašarėlių.

Negrąžink jį, senasis:
Ne koks ponaitis,
Nei bajoraitis,—
Baudžiauninko sūnelis.

5. Kad sėdau už stalelio

9. Kad ėjau per dvarelį,
Brolelį maldydama:
— Pirki, broleli,
Man vainikėlį
Ant geltonų kaselių!

Prie bernelio šalelės:
— Atduok, berneli,
Aukso žiedelį.
Tu juomi nedėvėsll

10. Vainiką bedėvėsiu,
Aš kitą bežiūrėsiu,
Aš išsirinksiu
Išsilasysiu
Kur sau lygų bernelį:

— Nu, nu, žinokis,
Mano mergele,
Kad mane nenorėjai!

11. Kur šviesusis dalgelis,
Plačiausia pradalgėlė, —
Mano bernelis
Darbininkėlis,
Šienelio piovėjėlis;

12. Kur geltoni plaukeliai.
Kur raudoni veideliai, —
Mano bernelio
Lengva širdelė,
Vis meilieji žodeliai!

*668
luškytė
1. — Broliukai mano jaunasis, 1 „ .
Kam šėrei žirgelį bėrąjį?
J
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2. Sė'nau r irgi] į dėl gražumės,
Jojau pas mergelę dėl slaunnm6s.
3. Par taiką j 6j a u, domėjau,
Prįjėjau dvarelį, sustėjau.

4. Pririšai žirgelį pnė tvorfis,
Pnė žali rutelu darže'Ia.
6. IšUužė žirgelis tvorelę,
i Išmfndžioju žal&s rutiles.
6. Išt'jna mergelė, verkdama,
Žaliju rutelu gajlė'dama.
7. O, cit, ne vėrki, mergelė,
Aš tau dovan6sm žirgelį.
8. Brąngrfsnės minti rūtelės,
Ne kajp tivu bėrasis žirgelis.

669
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3. Per lauką iojau, dūmojau,
Prijojau dvarelį, sustojau.
4. Pririšau žirgelį prie tvoros,
Prie žalių rūtelių darželio.
5. Išlaužė žirgelis tvorelę.
Išmindžiojo žalias rūteles.
6. Išeina mergelė verkdama,
Žaliųjų rūtelių gailėdama.
7. — O, cit, neverki, mergele,
Aš tau dovanosiu žirgelį.
8. — Brangesnės mano rūtelės
Nekaip tavo bėrasis žirgelis!

(*).

Nū Stamalytės.
1. Kajp mergytės ne m atai, Kas par dyvaj nnsidffs
Ni, knr dėtis, ne žinai;
Su manu mergele?
Ni ma valgis, ni ma gčris,—
Kajp ligonis tunii bui. 4. Par kiemelį ėjdama,
Vąndenėlį nėšdama,
2. Kajp mergytė staklūžės,
Aš išgirdau, girdSjao
Aš prie vjgės statiižis;
Stajnio žirgus žvengiant.
Kajp mergyte drėbęs aus,
Aš vygę vygiifstu.
5. Aš vtėdrėlus pastaiiaū,
St&jntos dūris atdariau:
3. Dar aš jaunas te-b esmū, Te bc-rymans bernuželis
Nū tū nieku ne žinau,
Ąnt baltu rąnkėlu.
(*) Palygink Ves. 288 dajną.

2. — Šėriau žirgelį dėl gražumos.
Jojau pas mergelę dėl slaunumos.
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Staniulytė
1. Kai mergytės nematau,
3. Dar aš jaunas tebesmu.
Nė kur dėtis nežinau:
Nuo to nieko nežinau.
Nei man valgis, nei man gėris, — Kas per dyval nusiduos
Kaip ligonis turiu būt.
Su mano mergele.
2. Kai mergytė staklūžės’,
Aš prie vygės statužis, —
Kai mergytė drobes aus,
Aš vygę vygiuosiu.

4. Per kiemelį eidama,
Vandenėlį nešdama,
Aš Išgirdau girdėjau
Stainioj žirgus žvengiant.

5. Aš viedrelius pastačiau,
Stainios duris atdariau:
Ten berymąs bernužėlis
Ant baltų rankelių.
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6.

Bernuz'Sli, ne rymok,
7. Kifek yr kiSme klėt&j&m,
Sau širdelė ne dum6k,
O klėtajtės mergiįjčiu,
Ne lejs, ne dfis motynSlė, Ku jauniausia, ku slaumžusiaKad ir pažadSju.
Taj manu mergytė.
8.

0 _ Bernužėli, nerymok,

7. — Kiek yr kieme klėtaičių,
O klėtaitės' mergaičių, —
Kuo jauniausia, kuo siauniausia
Tai mano mergytė.

širdelėj nedūmok, —
Neleis neduos motinėlė,
Kad ir pažadėjo.
Sau

Kiėk yr s6de obelfi,
Ąnt obelil obiflu,
Kfi gardžiausią, ku gražiausią
Aš pats sau pasklnsiu,
Aš pats ir suvilgysiu.

8. Kiek yr sode obelių,
Ant obelių obuolių, —
Kuo gardžiausią, kuo gražiausią
Aš pats sau paskinsiu,
Aš pats ir suvalgysiu.

6 * 0 (*).
Nū Sirvajčitikės.
1. Kad mddvi Sjuv
Par kiemužėlį,
Par kiėmužė'lj, 1 ^
Pro bernužė'lus: J

5. 0 taj gerėjus
Tiė artojė'lej, —
Kad mudvi lygi
-Ąnt liėmenėlu.

2 .0 taj gerčjus
Tiė bernužė'lej,—
Kad m&dvi graži,
Balti, raudčni.

6. Dėl tu mbdvi lygi
Ąnt hėmenžlu,
Kad miidvi matilšė
šilkajs uz’vystė.

3. Dėl tfi miidvi graži,
Balti, raudini,
Kad mus tėve'lu
Baft& dunelė.

7. Kad
Par
Par
Pro

4. Kad miidvi ejuv
Par iaukužė'lį,
Par laukužėlį,
Pro artojžlus:

8. 0 taj rugėju
Tiė šiėnpjuvėlej,—
Kad miidvi išbrajdiv
£ąnk6 zole'lę.

(*) Palygink dajnas 463 ir 773.

miidvi Čjuv
ląnkužėlę,
iąnkužčlę,
šiėnpjuvelus:

670
Sirvaičiukė
1. Kad mudvi ėjov
Per kiemužėlį,
Per kiemužėlį
L ^
Pro bernužėlius, J

5. O tai gėrėjos
Tie artojėliai.
Kad mudvi lygi
Ant liemenėlių.

2. O tai gėrėjos

6. Dėl to mudvi lygi

Tie bernužėliai,
Kad mudvi graži,
Balti raudoni.

Ant liemenėlių,

3. Dėl to mudvi graži,

7. Kad mudvi ėjov
Per Jankužėlę,
Per lankužėlę
Pro šienpiūvėlius,

Kad mudvi motušė
Šilkais užvystė.

Balti raudoni,
Kad mūs tėvelio
Balta duonelė.
4. Kad mudvi ėjov
Per laukužėlį,
Per laukužėlį
Pro artojėlius,

8. O tai rūgojo
Tie šienpiūvėliai,
Kad mudvi išbraidėv
Lankoj žolelę.
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9. Dėl ta ižbriydiv
J;ąnk6 žolelę,
Kad miidvi raitė
Vilo auginu.

10. Kad mildvi mitė
Vilo augina;
Lik pusrytė'Iu
Ne pribbdmu.

10. Kad mudvi motė
Valioj augino,
Lig pusrvlėlių
Nepribudino.

Lankoj žolelę,
Kad mudvi motė
Valioj augino;

e n .
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Nū Senkiuskiėnės.

Senkauskieni

1. Kad mes b&vum trys brok'lej,
Visi ne žen6ti,
Mes turSjum po žirgelį, ’
f ds
Po tymu balnelį.

B. Mergužčlė, lelijėlė,—
Su didžia iškada:
Ar ne matėj, a r ne radaj
Auksu pęntinčlu?

2. Ir nuj6jum, numbdrinum
Bėrus žirgus girdyt,
Ir pametėm, paskąndlnum
Auksu pęntinžlus.

6. Mes nujfijum, numhdrinum
Bžrus žirgus girdyt,
Ir pametėm, paskąndlnum
Auksu pęntinSlus.

3. Grfnzkim, br61ej, atgali
Pęntlnu jiėškčti,
BrolužSIej,— atgal6
Pęntlnu jiėžkčti.

7.Diė'vas tė'vas tiivę žlnu,
Katrffm kelii j6jej?
Viė'nas ke'las j gireles,
Antras ąnt mare'lu,

4. Ir sutlkum mergužėlę
ViėškelSlu ėjnant,
Ir sutlkum lelijėlę
Viėškelfflu ėjnant.

8.

Vienas ke'las j gire'les,
4ntras ąnt mare'lu,
O šis tre'čias nėškelėlis
J ffšvės dvare'lj.

Minu mergužėlė,
Ar kalnčlejs vijksiiojej;
Minu jaunfiji,
|
Ar kalnčlejs vajkščiojej? j

2.

1. Kad mes buvom trys broleliai.
Visi neženoti,
Mes turėjom po žirgeli, 1 2 k
Po tymo balnelį.

5. — Mergužėle lelijėle, —
Su didžia iškada:
Ar nematei, ar neradai
Aukso pentinėlių?

2. Ir nujojom numudrlnom
Bėrus žirgus girdyt
Ir pametėm paskandinom
Aukso pentinėlius.

6. Mes nujojom numudrinom

3. Grįžkim, broliai, atgalio
Pentinų ieškoti,
Brolužėliai — atgalio
Pentinų ieškoti!

7. — Dievas tėvas tave žino,
Katruo keliu jojai:
Vienas kelias į gireles,
Antras ant marelių;

4. Ir sutikom
Vieškelėliu
Ir sutikom
Vieškelėliu

8. Vienas kelias į gireles,

Bėrus žirgus girdyt
Ir pametėm paskandinom
Aukso pentinėlius.

mergužėlę
einant,
lelijėlę
einant.

Antras ant marelių,
O šis trečias vieškelėlis
Į uošvės dvarelį.
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6*».
Nū Južkytės.
I.

9. Dėl to išbraidėv

Juškytė
Šėlmi-bernužė'li,
¿ in ij— ne pakalnūže,
šdlmi-nare'li,
Ž i n ij— ne pakaln&že.

1. — Mano mergužėle,
Ar kalneliais vaikščiojai,
Mano jaunoji,
1
2 k.
Ar kalneliais vaikščiojai? J
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2. — Šelmi bernužėli,
Zinai — ne pakalnuže,
Šelmi nareli,
Zinai — ne pakalnuže.

8.

3.

Mánu mergužėlė,
Ar ágeles rįnkiojej,
Mánu jaunóji,
Ar ugėles rįnkiojej?
V
4. Sėlmi-bernužėli,
¿ináj— ne-niėkiniižį
áelmi-naréli,
¿ináj —ne-niėkinūžj.

Šfilmi-bernužfili,
AS ne galü stovėti,
Su tavimi kalbėti,
Su tavimi kalbėti.

3 — Mano mergužėle,

'9.

0 da aá turiu
Sávu seną tėvėlį,
0 da aá tunü
Sávu se'ną možičitę.

4 __ Šelmi bernužėli,

Tu pasikalbėki
Su sénúju tėve'lū,
Pasikalbėki
Su senája moéiüte.

8. — Šelmi bernužėli,
Aš negaliu stovėti,
Su tavimi kalbėti,
Su tavimi kalbėti.

Ar uogeles rankiojai,
Mano jaunoji,
Ar uogeles rankiojai?

9. O dar aš turiu
Savo seną tėvelį,
O dar aš turiu
Savo seną močiutę.

Zinai — ne niekinužį,
Šelmi nareli,
21nai — ne niekinužj.

5 — Mano mergužėle,
6.

Mánu mergužėlė,
Ar možiiitej párneáej,
Mánu jaunóji,
Ar moči&tej párneáej?

10.

6.

Šėlmi-bernažėli,
¿ináj— ne anytūžej,
šėlml-nare'li,
¿ináj —ne anytūžej.

11. ,Tu iánoravóki
Stájnio bėrą zirgúzj,
Isnoravóki
Sávu rįnku darbtžį.

Sustók, mergužglė,
Múdu pasikalbSsiv,
Mánu jaunóji,
Múdu pasikalbė'siv.

12.

7.

Tu išnoravčki
Sávu rįnku darbūžį,
Alė ne minę,
Minę, jduną mergūžę.

693.

2.Naújas stakleles tajsiaú,
Plónas drobeles rėdžiau,

6. — Šelmi bernužėli,
Zinai — ne anytužei,
Šelmi nareli,
Zinai — ne anytužei.

11. Tu išnoravoki
Stainioj bėrą žirgužį,
Išnoravoki
Savo rankų darbužį;

7. — Sustok, mergužėle.
Mudu pasikalbėsiv,
Mano jaunoji,
Mudu pasikalbėsiv.

12. Tu išnoravoki
Savo rankų darbužį,
Ale ne mane,
Mane jauną mergužę!
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Senkauskienė

Nñ Senkánskiénés.
1. Kur, mergužSIė, buváj,
Kur, lelijėlė, buváj,
Kokiám darbély buváj? 1
ds
Jaunimilzy ne buváj. j

10. Tu pasikalbėki
Su senuoju tėveliu,
Pasikalbėki
Su senąja močiute.

Ar močiutei parnešei,
Mano jaunoji,
Ar močiutei parnešei?

Moíiütej girą darnú;
Jaunimüzy no buvaú.
. Kúd, mergužėlė, basi,
Kúd, lelijglé, basá?
Ba siratėlė esl?
Ba vargdienėlė esl?

I. — Kur, mergužėle, buvai,
Kur, lelijėle, buvai,
Kokiam darbely buvai? 1 ^ ^
Jaunimužy nebuvai.
J
'

2. — Naujas stakleles taisiau.
Plonas drobeles rėdžiau,
Atočiutei gera dariau —
Jaunimužy nebuvau.

3. — Kod, mergužėle, basa,
Kod, lelijėle, basa?
Ba siratėlė esi,
Ba vargdienėlė esi?
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4. Ne siratėlė esmü,
Ni vargdienėlė esmü,
Turiü tévélj kürpiu,
O brolūzį siuvėjų.

Ii agūnė'lu lapu,
Ii agūnė'lu ži&du.
. Pasiūs brolelis jbpą,
Pasiūs jaunasis jhpą
Ii raudonū rozšlu,
Geitouū lelijelu.

6. Pasiūs tėvelis kürpes,
Pasiūs senksis kbrpes

į _ Ne siratėlė esmu,

6. Pasiūs brolelis jupą,
Pasiūs jaunasis jupą
Iš raudonų roželių,
Geltonų lelijėlių!

614.
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Nū
1.

2.

3.

Kitos būvu
! ds
Pújkios ir bagótos,
Tik ne dygu
ds
Aukselis iš rąnkėlu . )
Tik ne dygu
Aukse'lis iš rąnke'lu,
Ne žydėju
Roželes iš vejde'Iu.

Lygėj' myniau
Vej&z'ę po koje'Iu.
. 4.

5.

Kad aš buvaū
Mergūžė-vargdiėnėlė,

1. Kaldinčiau tiltelį
Par Nemūnėlį,
lankyčiau mergelę
Kas subatėlę.

Kas ncdė'Ię
Ėjaū bažnytėlę,
Parėjusi,
Sė'daus už ratilu.
Išmokinaū
Kiė'mu draugalčlus
Ir jauni&usę
Savu sesužSlę.

Bakšailienė
1. Kitos buvo
2 k.
Puikios ir bagotos,.
Tik nedygo
i 2 k.
Aukselis iš rankelių;

3. Kad aš buvau
Mergužė vargdienėlė,
Lygiai myniau
Vejužę po kojelių.

2. Tik nedygo

4. Kas nedėlią
Ėjau bažnytėlę,
Parėjusi
Sėdaus už ratelio.

!

Aukselis iš rankelių,
Nežydėjo
Roželės iš veidelių.

5. Išmokinau
Kiemo draugalėllus
Ir jauniausią
Savo sesužėlę.

695.
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Nū Blažiė'nės.

Blažienė
O seną ūšyelę—.
Kas ncdelčlę.

3. Mergytė jaundji,
O kū papykaj?

2. KąnkySiau mergelę
Kas subatėlę,

5. Pasiūs tėvelis kurpes,
Pasiūs senasis kurpes
Iš aguonėlių lapų,
Iš aguonėlių žiedų!

Nei vargdienėlė esmu, —
Turiu tėvelį kurpių,
O brolužį siuvėją.

Ar dėl tū, mergelė,
Kad retaj tąnkiaū?

1. Kaldinčiau tiltelį
Per Nemunėlį,
Lankyčiau mergelę 1
Kas subatėlę.
J
3.

^^
‘

2. Lankyčiau mergelę
Kas subatėlę.
O seną uošvelę —
Kas nedėlėlę.

Mergyte jaunoji,
Oko papykai?
Ar dėl to, mergele,
Kad retai lankiau?
317

5. Žalėje ląnkrflė
žiėnttlį pjóviau,
Giedroje diėne'lė
Visą sūgrėbiau.

4. Mergytė jaunójl,
Taj aš ne spėjau,
Žalėje tąnke'lė
žiėnėlį pjóviau.

4, Mergyte jaunoji,

5. Žalioje lankelėj
Šienelį pioviau.
Giedroje dienelėj
Visą sugrėbiau.

Tai aš nespėjau,
Žalioje lankelėj
Šienelį piovlau.

6*6.
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Nú Južkytiės.
I. Kas pramynė takūzį
Par burnótu daržiizį. ]ds

Juškytė

3. Mergūžę ląnkydarnas,
Vynu kiibką nešdamas.

1. Kas pramynė takužį
Per burnotų daržužį? (2 k.)

4. Vynu kūbką nėšdamas,
I čerkelę pildamas.

2. Ąnsij šėlmis-berniižis,
Mergūžę iąnkydamas,

5. | čerkelę pildamas,
Mergytę mylėdamas.
6 T 1 (*).
N ii Bakáájtiénés.
5. O kajp mes prijėsim
. Kė'lė motynčlė j|
Žaląję girilę,
Ąnkstl rytužėlį, , ds
Paláuáim jam rykštelę.
Pribūdinu sunelus: I
.

.

.

6.

Kelkii, sunytSlej,
Manu dobilelej,
Balnókit« žirgelus.

Jókim, brolužė'lej,
ViSnu keiužSlu,
Ne likim ni jauniáusiu.

O kajp pabalnfisii
Bėriisius žirgelus,
Vykit, v^kif sese'lę.

O
kajp mes prijósim
Žilą ląnkuzė'lę,
žtąnke'Iė paganysim:

J6kim, brolužSlej,
Viė'nu kelužSlu,
Ne likim ni jauniausiu.

lįk if, z'irgužSlcj,
Minu jidbėrčlej,
Baltistus dobilėlus.

(*) Palygink G53 dajną.
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2. Ansai šelmis bernužis,

3. Mergužę lankydamas,
Vyno kubką nešdamas,
4. Vyno kubką nešdamas,
[ čerkelę pildamas,

Mergužę lankydamas,

5. Į čerkelę pildamas,
Mergytę mylėdamas!

*677
Bakšaitienė
1. Kėlė motinėlė
I
Anksti rytužėlį,
2 k.
Pribudino sūnelius: J

5. O kai mes prijosim
Žaliąją girelę,
Palaušim jam rykštelę.

2. — Kelkit, sūnytėllai,
Mano dobilėliai,
Balnokite žirgelius!

6. Jokim, brolužėliai,

3. O kai pabalnoslt
Bėruosius žirgelius,
Vykit, vykit seselę!

7. O kai mes prijosim
Žalią lankužėlę,
Lankelėj paganysim:

4. — Jokim, brolužėliai,
Vienu kelužėllu,
Nelikim nė jauniausio.

8. — Esklt. žirgužėliai,

Vienu kelužėliu,
Nelikim nė jauniausio.

Mano juodbėrėliai.
Baltuosius dobilėlius!

9.

Jókiiax, brolužčlej,
ViSšiu kelužSlu,
Ne likim ni jauniáustu.

13.

O, tu, lydekSlė,
Margóji žuvelė,
Atkilki ma varte'lus.

10.

O kajp mes prijósim
Sróvés upužėlį,
U pily pagirdysim:

14.

O kad aš gaNfciau,
Su jumis kalbėčiau,
Atkilčiau jums varte'lus.

11.

Gérkií, žirgužė'lej,
Mánu jidbėrčlej,
S/stąjį vąndenilį.

15.

O kddė'l n’ atjójuí
Vákar vakarSly,
Kad buvaú vajnikffta?

12.

O ir panšrė
Margi lydekėlė
Žirgelių po koje'lu.

16.

Gestónos kaselės,
šilki kaspinelej,
Rutilu vajnikelej.

17.

g _Jokim, brolužėliai,
Viešu kelužėllu,
Neiikim nė jauniausio.

13. — O tu, lydekėle,
Margoji žuvele,
Atkelki man vartelius!

10. O kai mes prijosim

U.

Srovės upužėlį,
Upely pagirdysim:

14. — O kad aš galėčiau,
Su jumis kalbėčiau,
Atkelčiau jums vartelius!

— Gerkit, žirgužėliai,
Mano juodbėrėliai,
Cystąjį vandenėlį!

15. O kodėl n’atjojot
Vakar vakarėlį.
Kad buvau vainikuota?

12. O ir panėrė

16. Geltonos kaselės,
šilkų kaspinėliai,
Rūtelių vainikėliai.

Marga lydekėlė
Žirgeliui po kojelių.

17. Rūtų vainikėliu,
Šilkų kaspinėliu,
Deimantėlio špilgele!

R itu vajnikilu,
šilku kaspinė'lu,
DejmentŽlu špilgile.

Kiti dainuoja šitaip:
5. O kai jūs prijosit

K iti dajnifja šjtajp:
5.

6.

O kajp jus prijčaii
Ždląj? girelę,
Ne m&škif muštinėfles.

12.

O ma be-gfrdant
Berifsius žirgilus,
Panėrė lydekėlė.

Kur kukii gegelė,
Kur lakštingalėlė
Ant putinu šakelės.

13.

13. — O tu, lydekėle,
Marių narūnėle,
Atkelki mums vartelius!

Kur lakštingalėlė
Ant putino šakelės.

*678
Pavalkienė

698 .

1. Augin tėvas sūnelį,
Sau didį užvadėlį,

Nfi Pavalkiė'nės.
1. Augin tSvas snnel},
E,
e, (♦)
1 dg
Sau dldj užvadJlj,
Sau dldj užvadėlį, j

320

Bėruosius žirgelius,
Panėrė lydekėlė.

6. Kur kukuoj gegelė,

O, tu, lydekėlė,
Mariu narunilė,
Atkilki mums yartii ūb.

(*) Ąnt tú pavfdalu somfltk: „e, e“, su 4"tra ajli žSdnam pósme žemiai.

12. O man begirdant

Zaliąią girelę.
Nemuškit muštinėles,

E. e*.

I

Sau didį užvadėlį. J
2emiau kiekviename posme panašiai somuok: „E, e" su antrąja eilute.
2U Lietuviškos dainos, II
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2. Ar užiugsi, sūneli,
Ar būsi artojėlis?

6. Ir Išvežė sunrfl},
DragunČlį-brolelį.

2. Ar užaugsi, sūneli,

3. Ir ažiagu sunilis,
Patipu karejvSlu.

7 0 , tu, minu sunčli,
Sunrfli-dragunSli,

3 . Ir užaugo sūnelis,

4. Patipu tarcjvėlu,
Kar&laus dragunžlu.

8. Ar mokSsi batnfiti?
Ir šaudyklę dirginti5

6. Privaziavu svettflo
Pilnas tčvu dvarelis.

9 Rejks išmūktl, tėvrfli,
Tėv^li-sengalvčli.

10. Dėl k\S kiti išmūku,
Rejks ir minėj išmūkti.

6. Ir išvežė sūnelį,

Ar būsi artojėlis?

Dragūnėlį brolelį.
7. — O tu, mano sūneli,
Sūneli dragūnėli,

P atapo kareivėliu,

4. Patapo kareivėliu.

8. Ar mokėsi balnoti

K araliaus dragūnėliu.

Ir šaudyklę dirginti?

5. Privažiavo svetelių
P ilnas tėvo dvarelis.

9. — Reiks išmokti, tėveli.
Tėveli sengalvėlil

10. Dėl ko kiti išmoko,
Reiks ir manei išmokti!

©19 (*).
Nū Blažienės.
1

Kad aš kele'lu kelavaū,
i ds
Geltėną zylelę sugavau.

2. Gettūną zyMlę sugavafi,
Į vyšnelu sodelį įlejdau.
3. Žiūrėk, mergelė, pro Mngą:
Kąn vėjkia zylelė sodely?
4. Zylelė rūtelę paskynę,
Mergelė vajnikelj nupynė
6. Mergelė sm&rkej užsnūdo,
Zylele iš rąnkdu ifcprūdu.

*679
Blažienė
1. Kad aš keleliu keliavau. 1 ^ ^
Geltoną zylelę sugavau,]
2. Geltoną zylelę sugavau,
[ vyšnelių sodelį įleidau.
3. Žiūrėk, mergele, pro langą,
Ką veikia zylelė sodely?
4. Zylelė rūtelę paskynę,
Mergelė vainikėlį nupynė.
5. Mergelė smarkiai užsnūdo,
Zylelė iš rankelių išsprūdo!

(*) Palygink 597 ir 646 dajnas.
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680
Jokaičiukė

N& Jokajčiiikėa.
1. Manu mergftė, \ dg
Vandraunįnkė'lė, Į
eju j žilą,
j
čju j šitą
|d s
fige'lu rjnkti. )
2. Ne tajp jj r^nku,
Kajp ulav6ja:
Nėr žilė CEgu,
Nėr šilė tfgu,
Nėra ni viSnu.

5. Ne prašyk Diė'vu,
Ne be-palejsm,
Graži mergelė;
Daržu rūtelė
Tinka širdelėj.

1 Mano mergytė

6. Atpfiek, vėjeli,
Svirnu dureles,
Kad pamatyčiau,
Kad paregė'čiau
Mergelis 16vą.

2. Ne taip ji rinko,

7. Mergelės iėva
Margij ižklėta,
O aš priėjčiau
Tylėms, buėiffitau,
Baisu n’ išdilčiau.

3. Atj6 bernytis
Par žalą ląnk.-į,
ė'mė už rąnkės,
Vc'dė par lįnką:
Tolau yr ffgu.
4. Pale'jsk, bernyti,
Nėrints dėl Dievu;
Saulelė lėjdžias,
Vikare ne tčli,
Tėlims kele'lis.

8. Pnė tos lovelės
Būčiau sarge'lu,
Tįnkej ląnkyčiau,
O ne budinčiau
Jaunės mergelės.

9. Miėgėk, mergelė,
Daržu rūtelė;
liga diėndlė,
Trumpa naktelė',
Nusivijkščiojej.

1
, 2 k.
Vandrauninkėlė J
Ėjo i šilą,
£jo į šilą
Uogelių rinkti.

— Neprašyk dievo,
Nebepaleisiu, —
Graži mergelė,
Daržo rūtelė,
Tinka širdelei.

1
2 k.
J

Atpūsk, vėjeli,
Svirno dureles,
Kad pamatyčiau,
Kad paregėčiau
Mergelės lovą!

Kaip uliavojo:
Nėr šile uogų,
Nėr šile uogų,
Nėra nė vienų!
3. Atjoj bernytis
Per žalią lanką,
Ėmė už rankos,
Vedė per lanką:
— Toliau yr uogų!

Mergelės lova
M argai išklota;
O aš prieičiau,
Tyloms bučiuočiau,
Balso n’išduočiau.

4. — Paleisk, bernyti,
Norint dėl dievo:
Saulelė leidžias,
Vakars netoli,
Tolims kelelis.

Prie tos lovelės
Būčiau sargeliu,
Tankiai lankyčiau,
O nebudinčiau
Jaunos mergelės.

9. Miegok, mergele,
Daržo rūtele:
Ilga dienelė,
Trumpa naktelė —
Nusivaikščiojai.
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•681
Tumusienė

Nu TumusiSnės.

1.

Manu tėve'Iu
Margi dvarčlej,
Zerkgllnej ląngelej: }ds

7.

Ej, bafidė, baudė
Minę tėve'lis
Dėl alyvos šake'Iės.

2.

Po tajs ląngc'lejs,
Po zerkollnejs,
Alyv&žė z'alavu.

8.

Ej, ne bausk
Minę, tėveli,
Dėl alyvos šakelės.

3.

0 ir atjčju
Jaunas bernelis
Ąnt jiidbėnu zirge'lu.

9.

Dėl tu ji tūzu,
Kad lajba biivu
Alyviižės šakelė.

4.

0 ir prirlšu
Bėrą žirgelį
Pnė alyvos šake'Iės.

10.

5.

Kį, taškė, blaško
Beras žirgelis
Pnė alyvos šake'Iės.

11.

Tiejiė žėde'lej,
Tiejiė baltiejiė,
Vedė jiidas ugeles.

C.

0 ir nulaužė
Beras žirgelis
Alyviižės šakelę.

12.

Tosios ugėlės,
Tosios judosios,
Kadugiižm kvepeju.

1. Mano tėvelio
Margi dvareliai,
Zerkoliniai langeliai. (2 k.)

2. Po tais langeliais,

8. Ei, nebausk

Po zerkoliniais,
Alyvužė žaliavo.

Mane, tėveli,
Dėl alyvos šakelės.

3. 0 ir atjojo

9. Dėl to ji lūžo.
Kad laiba buvo
Alyvužės šakelė.

Jaunas bernelis
Ant juodbėrio žirgelio.

4. 0 ir pririšo
Ta alyvėlė,
Žalas medelis,
Baltijs žiė'dajs zydė'ju.

5. Ei, taškė blaškė
Bėras žirgelis
Prie alyvos šakelės!

11. Tieji žiedeliai,
Tieji baltieji,
Vedė juodas uogeles.

6. 0 ir nulaužė

12. Tosios uogelės,
Tosios juodosios,
Kadagužiu kvepėjo!

Bėras žirgelis
Alyvužės šakelę!

682
Bakšailienė

Nū Bakžajtiėnės.
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10. Ta alyvėlė,
Žalias medelis,
Baltais žiedais žydėjo.

Bėrą žirgelį
Prie alyvos šakelės.

«8 3 .

1. Močiiitč manu.
Senfiji manu.
Ne sėk par-tįnkej}
Žalti rute'lu.
J

7. Ei, baudė, baudė
Mane tėvelis
Dėl alyvos šakelės.

2. Ne sėk par-t<fnkej
Žalu rute'lu;
Ne rejkatauja
Manu širdelė.

I. — Močiute mano,
Senoji mano.
Nesėk per tankiai
Žalių rūtelių.

2. Nesėk per tankiai
Žalių rūtelių, —
Nereikalauja
Mano širdelė.

8. Dukrytė máno,
Jaunóji minu,
Ąnt ku panúda
Távu áirdrflé?

10. Močiiitė manu,
Sen6ji minu,
Tęn margi dvaraj.
Nauji pakijej.

3. — Dukryte mano,

4. Moėiūtė minu,
8enój¡ mánu,
Kur par laukelį
éeééjs vaziávu.

lt.T ę n margi dvaraj,
Nauji pakijej,
Galė pakaju
Vykimu sodelis.

4 — Močiute mano.

B. Kur par iaukllį
šešėjs vaztávu,
éaümls jóju
Pęnkios stnge'lės.

12. Dukryte minu,
Jaunėji minu,
Kajp tiksią bė'da,
O kur. tu bfisi?

5. Kur per laukelį

6. Šalimis jóju
Penkios slugílés,
Pirmiaú Išlėkė
Trys sakalelej.

13. Vidury dviru
Lulffja manos;
Kajp tlksis bčda,
Pasiskąndlnsiu.

6. Šalimis jojo

7. Pirmiaú Išlėkė
Trys sakalžlej,
Margi kurtilej
Pirmi jú bžgu.

14. Ja gerij bfisiu,
flgiles rinksiu;
šlektaj matysiu,
Nusiskąndlnsiu.

7. Pirmiau išlėkė

8. Dukrytė mánu,
Jaunóji mánu,
Ar vózyjejsi
Už póna éjti?

15. AJ prašiai DiSvn
Par visą diSną,
Kad Diė'vas diftu
GiSdrą dienelę.

9. Ar yózyjejsi
Už pónu éjti?
Ar vózyjejsi
Pónu klausyti?

16. Kad Diė'vas dfftu
Gišdrą diėnilę,
Kad pamatyiiau
Manu dugnelį.

10. — Močiute mano,
Senoji mano,
Ten margi dvarai,
Nauji pakajai;

Jaunoji mano,
Ant ko panūdo
Tavo širdelė?

11. Ten margi dvarai,
Nauji pakajai,
Gale pakajų
Vyšnių sodelis.

Senoji tnano,
Kur per laukelį
Šešiais važiavo;

12. — Dukryte mano.
Jaunoji mano,
Kai tiksis bėda,
O kur tu būsi?

Šešiais važiavo.
Šalimis jojo
Penkios slūgelės;

13. — Vidury dvaro
Liūliuoja marios:
Kai tiksis bėda —
Pasiskandinsiu.

Penkios slūgelės,
Pirmiau išlėkė
Trys sakalėliai;

14. Jei gerai būsiu,
Uogeles rinksiu,
Siektai matysiu —
Nusiskandinsiu.

Trys sakalėliai,
Margi kurteliai
Pirma jų bėgo.

8. — Dukryte mano,

15. Aš prašiau dievo
Per visą dieną,
Kad dievas duotų
Giedrą dienelę;

Jaunoji mano,
Ar vožijaisi
Už pono eiti?

9. Ar vožijaisi

16. Kad dievas duotų
Giedrą dienelę,
Kad pamatyčiau
Marių dugnelįl

Už pono eiti,
Ar vožijaisi
Pono klausyti?
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18. Aš išskajtysiu
Pilkus žvirgz'de'lus,
Aš išmtėrifsiu
Ju gilumėlį.

17. Aš išmiėrffsiu
Jūres-mareles,
Aš išskajtysiu
Pilkus žvirgždaius.

17. Aš išmieruosiu

18. Aš išskaitysiu

Jūres mareles,

Pilkus žvirgždelius,
Aš išmieruosiu
Jų gilumėlį!

Aš išskaitysiu
Pilkus žvirgždelius;

« 8 3 (*).
Nū Cvirkiė'nės.

•683

1. Ne jok, bernyti,
Pavžsary;
Atj6k, bernyti,)
Rudenėly, 1 9

7. Ščlmi-bemyti,
Tu meiliji,
šėlmi-jaunisis,
Tu meiliji.

2. Kajp bus ruge'lej
Želmenyse,
Žalosios rute'lės
Garbinififse,

8. Svirnfe nėšutaj —
Graudžios ašaros,
S6de obulelej—
Jffdi purvynaj.

3. Kajp bus batvlnej
Kubilifse,
Baltiė'jiė kopūstaj
Statinėse.

*9. Žvęngė žirgelis
Rugjū laukė,
Virk ė merguzSlė
Rūtų daržė.

4. TekSk, mergytė,
Tu oi minęs,
Sųnkifiju darbe'lu
Tu ne dirbsi:

10. Ne žvengk, žirgeli,
Rugiū laukė;
Ne verk, mergelė,
Rūtų daržė.

5. Kilne ruginiu
Tu ne riši,
Ląnkūje šiėnelu
Tu ne gržbsi.

U , Žvęngė žirgelis
Abrakė'lu,
Verkė mergelė
Vajnikėlu.

6. Svirnė nė'šutus
Be-gvaldysi,
Sode obūlė'Ius
Be-rajėiosi.

12. Ne žvęngk, žirgeli,
Abrakė'lu,
Ne verk, mergelė,
Vajnikė'lu.

(*) Palygink 686 dijną.
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Cvirkienė
1_ — Nejok, bernyti,
Pavasarį,
Atjok, bernyti, 1
Rudenėlį,
J

7. — Šelmi bernyti,
Tu meluoji,
Šelmi jaunasis,
Tu meluoji:

2. Kai bus rugeliai
Želmenyse,
Žaliosios rūtelės
Garbiniuose;

8. Svirne riešutai —

3. Kai bus batviniai
Kubiluose,
Baltieji kopūstai
Statinėse.

9. Žvengė žirgelis
Rugių lauke,
Verkė mergužėlė
Rūtų darže.

4. — Tekėk, mergyte,
Tu už manęs,
Sunkiųjų darbelių
Tu nedirbsi:

10. Nežvenk, žirgeli,
Rugių lauke,
Neverk, mergele,
Rūtų darže!

5. Kalne rugelių
Tu neriši,
Lankoje šienelio
Tu negrėbsi, —

11. Žvengė žirgelis

6. Svirne riešutus

12. Nežvenk, žirgeli,
Abrakėlio,
Neverk, mergele,
Vainikėlio!

Begvaldysi,
Sode obuolėlius
Beraičiosi.
i

Graudžios ašaros,
Sode obuolėliai —
Juodi purvynai!

Abrakėlio,
Verkė mergelė
Vainikėlio.

684 .

*684

Nfi Cvirkienės.

Cvirkienė

Kad aš j6jao
j
Par žalą girelę,
| ds
Aukštai mžnu tekėjo I

6.

2

Ne nujfijao
Ni varsnų, ni 4<)trn,
šatikia mžinę mergiižė:

7.

Ni ąnt viėn6s
širdies ne paliužiau —
Tik ąnt tavęs visadės.

3

Sustok, palauk,
Jaunasis berneli,
Aš ąnt tivęs jtužaii,

8

Mergužėlė,
Palti lelijėlė,
Te tau auksu žiedelį:

4.

Už kąn. dėl kū,
Jann6ji mergelė,
Tu ąnt minęs įtužij?

9

6.

Aš stovėjau
Po stiklu ląngčlu,
Tu kalbejej su kitėms.

10.

1.

Kas tau do tfi,
Jatnėji mereflė,
Kad kalbėjau su šešifims?

Dėvė'k, minu
Jaunėji mergelė,
Ąnt baltfiju rąnkelu.

į.

2.

Kad aš jojau
Per žalią girelę,
1 2 k.
Aukštai mėnuo tekėjo, j

6. — Kas tau do to.

Nenujojau
Nei varsno, nei antro,
Saukia mane mergužė:

7. Nė ant vienos
Širdies nepalaužiau,
Tik ant tavęs visados!

3. — Sustok, palauk,

8. Mergužėle,

Jaunasis berneli.
Aš ant tavęs įtūžau!

Balta lelijėle,
Te tau aukso žiedelį.

4. — Už ką. dėl ko,

9. Dėvėk, mano
Jaunoji mergele.
Ant baltųjų rankelių!

Jaunoji mergele.
Tu ant manęs įtūžai?

5. — Aš stovėjau
Vakar gSriau
Už viSną trečiėką,
O jau šendiėn už žeštčką.

685.
N i Šopytės.
1. Manu tėvu margi dvaraj,
Tamė dvaiė vyšnių sodaj,
Tame s6de avilfi,
1^
Tus avilifs daug blėiu. J

3. Viėn6 rįnko p^nki st'iklaj,
Ąntrė r^nko kiti pęnki;
De'šimtį stiklu išgėriau,
Ik bernelį mylėjau.

2. Ja seselė bus gera,
4. Viėnė rįnko pęnkios llktys,
Lelijėlė bus geri,
Ąntrč r,"įtiko kitos pęnkios;
Ji užkais, išvirins
Dešimtį llkčiu žibinau,
Arelkėlės mūms saldžias.
Ik berneli pažinau.

Jaunoji mergele.
Kad kalbėjau su šešioms?

10. Vakar gėriau
Už vieną trečioką,
O jau šiandien už šeštoką!

Po stiklo langeliu,
Tu kalbėjai su kitoms!

*685
Sopytė
1. Mano tėvo margi dvarai,
Tame dvare vyšnių sodai.
Tame sode avilių.
»2 k.
Tuos aviliuos daug bičių! j

3. Vienoj rankoj penki stiklai,
Antroj rankoj kiti penki, —
Dešimtį stiklų išgėriau,
Ik bernelį mylėjau!

2. Jei seselė bus gera,
Lelijėlė bus gera,
Ji užkais išvirins
Arielkėlės mums saldžios!

4. Vienoj rankoj penkios liktys.
Antroj rankoj kitos penkios, Dešimtį likčių žibinau,
Ik bernelį pažinau!
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6. Vičn6 rjfnko pęnki kiičej,
Ąntr6 r^nko kiti pęnki;

Dešimtį kilau sudaužlau
Ik berne'lį išbaudziaū.

6 8 6 (*).
Nū Sopytės.
1.

5. Vienoj rankoj penki kuciai,
Antroj rankoj kiti penki, —
Dešimtį kucių sudaužiau,
Ik bernelį išbaudžiau!

7. Kur mildu jauna
StovSjuva,
Mčjlus žode'lus
KalbŽjuva.

Ne jok, bernuži,
Pavasariižy;
Atj6k, bernuzSli, 1
Rudenėly,
J

2. Kada rugiičej
Želmenyse
Žalosios rute'lės
Garbinėse.

8. Girdžiu berniižį
Bernaujantį;
Bernilu svirnelis
Naujėj dęngtas.

3.

Lejsiv žirgbžį
J rugiti lauką,
Mildu, bernužčli,—
1
darželį.

9. Svirnu grįndiižės
Ne tašytos,
I'.azdu iotužSlės
Ne genStos.

4.

Žvęngia žirgiižis
Rugiu laukė,
Vdrkia merguzclė
Rutu darzė.

10.

5.

Ne žvęngk, zirgilžį,
Rugį ii taukč;
Ne vdrki, mergilė,
Vajnikė'lu.

1 1 .0 kajp tu būsi
Mūsų martilė,
Te tu obūlSIus
Be-valgysi.
12.

6. Ne žels žolelė
Ąnt tos viė'tos,
Kur mildu jaunu
Stovžjuva,
(*) Palygink 683 d ijn ą.
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Svirnu grįndiižės
Ve'dė obūlė'lus,
tazdū totužė'lės —
Riėšutė'lus.

Te tu obūlėlus
Be-valgysi,
O tiis riėšutė'lus
Be-gvaldy8i.

686
Sopytė
1. Nejok, bernuži,
Pavasaružį,
Atiok, bernužėli,
Rudenėlį,

7. Kur mudu jaunu
Stovėjova,
Meilius žodelius
Kalbėįova.

2 k.

2. Kada rugučiai
Želmenyse,
Žaliosios rūtelės
Garbiniuose.

8. Girdžiu bernužį

3. Leisiv žirgužį
[ rugių lauką,
Mudu, bernužėli, l darželį.

9. Svirno grindužės
Netašytos,
Lazdų lotužėlės
Negenėtos!

4. Žvengia žirgužis
Rugių lauke.
Verkia mergužėlė
Rūtų darže.

10. Svirno grindužės
Vedė obuolėlius,
Lazdų lotužėlės —
Riešutėlius!

5. Nežvenk, žirguži,
Rugių lauke.
Neverki, mergele,
Vainikėlio!

11. — O kai tu būsi

6. Nežeis žolelė

12. Ten tu obuolėlius
Bevalgysi,
O tuos riešutėlius
Begvaldysi.

Bernaujantį;
Bernelio svirnelis
Naujai dengtas,

Mūsų martelė,
Ten tu obuolėlius
Bevalgysi;

Ant tos vietos,
Kur mudu jaunu
Stovėjova;
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13.

Tiė obüleiej—
šaunus z'odélej

13. Tie obuolėliai —
Šaunūs žodeliai,
Gailios ašarėlės —
Riešutėliai!

Gájlos ašarSlės-^
IliėšutSlej.
0 8 » (*).
Nū Diėvienės.

1. Vajkščio tėvelis
Po mirgą dvarą,
Savu sunkius 1 ,
Prikibdamas: 1 S

7. Ąnt žirgu sesių
Visú paskiáusej,
Karüz'y stósiu
Visú pirmiáusej.

2. Kelkit, sunyčej,
Kū jauniausiSjiė,
Bainokič žirgus
Kū bėgiausiffsius.

8. Tąn karúmenp
Apvajavósiu,
Sávu sesūžę
Aá ¡ávadüsiu.

3. Jau musu dvarą
Karėj apst6ju,
Kaz6ku dvaras
Pilnas prij6ju.

9. Sávu sesūžę
Aš iávadíísiu,
Sávu sésil?
Kariifs pažinsiu.

4. Kazoku dvaras
Pilnas prijoju,
Jūsų seselę
Jau pavil6ju.

10. Músu seselė
Geitonkaselė,
Périu vajnlkaj,
áitkú kasnjnkaj.

5. Ej, ne bok mėliu,
Se'nas tėvčli,
Mes tCfsius karius
Apvajavosim.

11. Músu sesūžės
Skájstus vejdbz'ej,
Skájstus vejdüz'ej,
Kajp obülüzej.

6. Aš turiii žirgą
Pakazackąjį,
Tymu balnelį
Paturėckąjį.

12. Músu sesüz'és
Jiídos aküz'és,
Jiídos akúzes,
Kajp serbęntūžės.

(*) Palygink 645 dajną.
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687
Dievicnė
1. Vaikščioj tėvelis

7. Ant žįrgo sėsiu
Visų paskiausiai,
Karužy stosiu
Visų pirmiausiai.

Po margą dvarą,
Savo sūnelius ^ ^
Priklodam as: j
2. — Kelkit, sūnyčiai
Kuo jauniausieji,
Balnokit žirgus
Kuo hėgiausiuosiusl

8. Tą kariuomenę

3. Jau mūsų dvarą
Kariai apstojo.
Kazokų dvaras
Pilnas prijojo.

9. Savo sesužę
Aš išvaduosiu,
Savo seselę
Kariuos pažinsiu.

Apvajavosiu,
Savo sesužę
Aš išvaduosiu!

4. Kazokų dvaras
Pilnas prijojo,
Jūsų seselę
Jau paviliojo!

10. Mūsų seselė
Geltonkasėlė,
Perlų vainikai,
šilkų kasninkai.

5. — Ei, nebok nieko,
Senas tėveli.
Mes tuosius karius
Apvajavosim!

11. Mūsų sesužės
Skaistūs veidužiai,
Skaistūs veidužiai
Kaip obuolužiai.

6.

Aš turiu žirgą
Pakazackąjį,
Tymo balnelį
Paturėckąjį.

tos dainos, II

12. Mūsų sesužės
Juodos akužės,
Juodos akužės
Kaip serbentužės.
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14. Musu sesužės
Jbktos kurpiizės,
Jilktos kurpiizes,
Klejns hėmenbzia.

13. Musu ’sesiiz'ės
Baltos rąnkiiz'ės,
R&ltos rąnkhzės,
Auksu ziėdhžej.

13. Mūsų sesužės
Baltos rankužės.
Baltos rankužės,
Aukso žiedužiai.

6 8 8 (*).
HA Blažienės.
1.

2.

3.

M pražiafi, meldziafi
S4vu tėvuzelu:
Sėk ma gdisvus linuzčlus \ ^
Paskutinius raetelus. |

4.

Linėlus roviau,
Rankas mazg6juu,
NuskąndinMi ziėduzelj
| jure'lu dugnižį.

6.

Atj6ja bemiizis
Vičšiu-keluzė'lu:
Padek, Dičvas, merguz'Slė,
Kąn turi iškadiiię?

6.

Lingius rfiviau,
Rankas mazgfijau,
Nuskąndinač ziėduzelj
J jurelu dugnhzį.
Žiedelį griebiau,
Pati įpiliau:
Gelbėk manę, bernuz'eli,
Būsiu t&vu mergiižė.
Bepig būt ge'lbėf,
Minu merguzė'lė;
M ne turiii iajvnzėlu,
Ni kleviniu irkliiziu.

«»9.
Nu Rugienės.
I. Naujamė darz'ely
Rutulęs klesteju,
O trys seselės
|
Tarp savęs kalbeju. |

3. Kajp z’alks rūteles
Rask atgajvlna,
Tajp cnatos mergelo
širdis paljnksmina,

2 .0 tajp kalbčdamos,
Tarp s&vęs linksminos
• Ir i5 rutc'lu
Zaiiimu dfvoju8.

4. Kuri6s vajnikSlį
Užlajku mergjstos
Ir grazėj ne&6ja
Diėnčse jaunėtos.

(*) Palygink 523 ir Ves. 448 džjnas.
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14. Mūsų sesužės
Juktos kurpužės,
Juktos kurpužės,
Kliens liemenužis.

•688
Blažienė
1. Aš prašiau meldžiau
Savo tėvužėlio:
— Sėk man gelsvus linužėliusl
2 k.
Paskutinius metelius!

4. — Linelius roviau,

2. Linelius roviau,
Rankas mazgo:au, —
Nuskandinau žiedužėlį
Į jūrelių dugnužį.

5. Žiedelį griebiau,
Pati įpuoliau:
Gelbėk mane, bernužėli.
Būsiu tavo mergužė!

3. Atjoja bernužis

6. — Bepig būt gelbėt,

Viešu kelužėiiu:
— Padėk dievas, mergužėle!
Ką turi iškadužę?

Rankas mazgojau, —
Nuskandinau žiedužėlį
i jūrelių dugnužį!

Mano mergužėle, —
Aš neturiu laivužėlio
Nei klevinio irklužiol

689
Rugienė
1. Naujame daržely
Rūtelės klestėjo,
O trys seselės
1
Tarp savęs kalbėjo, j 2

3. Kaip žalias rūteles
Rasa atgaivina,
Taip cnatos mergelių
širdis palinksmina,

2. O taip kalbėdamos

4. Kurios vainikėlį
Užlaiko mergystės
Ir gražiai nešioja
Dienose jaunystės.

Tarp savęs, linksminos
Ir iš rūtelių
Žalumo dyvojos.
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6. Tokiu cnatos kvėpi,
Kajp daržė žolelės;
TokuSs mėrgos žydi,
Kajp dąngiij ¿vajgzdelės.

8. Kajpó anós Diė'vą
Iš širdies myleju,
Tajpó anóms Dievas
Visadós padė'ju.

G. Ta.jp gyvendamos,
Vajniką nešioju,
Savu jaunas dienas
Grazej ęėnav6ju.

9. Orazėj ¡¿nešioju
Vajniką mergy'stos,
Potám anós prljémó
Stoną moterystos.

7. Grąžoj gyvendamos,
Dienelės trumpinis,
Apie' moterystą
Niė'ku ne rupinis.

10. Kad anós prljėmė
Stoną moterystos,
Geriaú anóms kiójus,
Kajp stóne mergystos.

5. Tokių cnatos kvepia
Kaip darže žolelės.
Tokios mergos žydi
Kaip danguj žvaigždelės.

8. Kaipo anos dievą

6. Taip gyvendamos

9. Gražiai išnešiojo
Vainiką mergystės,
Po tam anos priėmė
Stoną moterystės.

Iš širdies mylėjo,
Taipo anoms dievas
Visados padėjo.

Vainiką nešiojo,
Savo jaunas dienas
Gražiai čenavojo.

7. Gražiai gyvendamos,

10. Kad anos priėmė
Stoną moterystės,
Geriau anoms klojos
Kaip stone mergystės.

Dienelės trumpinos,
Apie moterystę
Nieko nerūpinos.

690.

690

Nū Sadauskienės.

Sadauskienė

1.

Ne kukuk, gegelė, 1 dg Vi: kė mūsų seserėlė,
- Vykšnėlu sodely;
I *
Balselį girdėdama.
Ai ne turiii motynSlės, |
Graudii manu širdėlej. J
4. Kad aš įmanyčiau,
2. Nusilak, gegelė,
Sparnelus jgyčiau,
} žalą gire'lę,
Lėkčiau žalą giruzėlę
Jsititpk, gege'Iė,
Su rajvums gegelėms,
j baltą liepelę;
Kukiik žalo giružė'lė,
Lfnksmink rijvus paukštėlus. f>. Kad aš įmanyčiau,
Pelekus jgyčiau,
3. Gegėlė kukivu,
Nardyc gilbs upelėlus
Liepelė Ijngavu,
Su margoms lydekėlėms.
840

1. Nekukuok, gegele,
2 k.
Vyšnel:ų sodely!
Aš neturiu motinėlės.
Graudu mano širdelei. <2 k.

3. Gegelė kukavo.
Liepelė lingavo, —
Verkė mūsų seserėlė.
Balselį girdėdama:

2. Nusilėk, gegele,
Į žalią girelę.
Įsitūpk, gegele,
I baltą liepelę, —
Kukuok žalioj giružėlėj.
Linksmink raivus paukštelius!

4. Kad aš įmanyčiau.
Sparnelius jgyčiau,
Lėkčiau žalią giružėlę
Su raivoms gegelėms!

5. Kad aš įmanyčiau,
Pelekus jgyčiau,
Nardyč gilius upelėllus
Su margoms lydekėlėms!
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*691

Nu Kimcinnėnės.
1.v Kur inkštos stilbos,
Trinytes lilbos,
Suvertlnej tąngužžlej, 1 dg
Suvertlnės durelės. I
2.

Gfrejs, mergutė,
Ne raudojusi;
Kdd rauddni vejdužglej,
K¿d rauddni vejdilej?

Taj raud6ni vejdužSlej,
Taj raudini vejdėlej.
.

i.

VSju išpūsti,
Liėtaūs išlyti,

3.

Kuncuvienė

Gyrejs, mergytė,
Ne lfidna biivus,
Kud ėjdaraa svyravij?
Kud ūkdama lįngavij?
Nū šauniū žoddlu,
NA švafina vėjrflu,—
Taj ėjdama svyravaū,
Taj š6kdama lįngavafl.

1. Kur aukštos stubos,
Trinytos lubos,
Suvedim ai langužėliai, I
Suvertlnės durelės.
J

3. — Vėjo išpūsti,
Lietaus išlyti, —
Tai raudoni veidužėliai,
Tai raudoni veideliai.

.

2. — Gyreis, mergyte,

4. — Gyreis, mergyte,
Neliūdna buvus, —
Kod eidama svyravai,
Kod šokdama lingavai?

Neraudojusi, —
Kod raudoni veldužėliai,
Kod raudoni veideliai?

5. — Nuo šaunių žodelių,
Nuo šiaurių vėjelių —
Tai eidama svyravau,
Tai šokdama lingavau.

69«.
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NiS Sadauskiėiės.
1.

Margi dvaraj,
Žali vartaj,
Te milšė muštinę ^
Trys bernelej. J

2.

Ne mušk miinę,
Ne bark minę;
Aš tnriii močiiitę,
Užtars minę.
Suirs taukus,
Užsės rugi&s,
N’ atrisi kelelu
Pas močiiitę.

Aš rugius
Palenkdama,
Vosilkėles
Pamindama,
Atrisiu kėlėjus
Pas močiiitę.

Klausinėja
Motynė'lė,
Kvotincju
SengalvSIė,
Kur dejcj rutilu
Vajnikėlį?

Sadauskienė
1. Margi dvarai,
2ali vartai, —
Ten mušė muštinę I
Trys berneliai.
J

4. — Aš, rugelius
Palenkdama,
Vosllkėles
Pamindama,
Atrasiu kelelius
Pas močiutę.

2. — Nemušk mane,
Nebark mane,
Aš turiu močiutę,
Užtars mane.

5.

3. — Suars laukus,
Užsės rugius,
N’atrasi kelelio
Pas močiutę.

Klausinėjo
Motinėlė,

Kvotinėjo
Sengalvėlė:
—
Vainikėlį?
343

Kur dėjai rūtelių

c.

Te-b-er minu
Vajnikėlis,
Tc-b-6r minu
¿alukSlis
Levendrų daržely
Ąnt rute’lu.

Ar p'irdavej?
Ar pragSrej?
Ar šelmuij-bernrfluj
Dovančjej?
Ne pardaviau,
Ni pragėriau,
Ni šėlmiuj-bėrniluj
Dovan6.jau.

6. Ar pardavei,
Ar pragėrei,
Ar Šelmiui berneliui
Dovanojai?

8. Tebėr mano
Vainikėlis,
Tebėr mano
Žaliukėlis,
Levendrų daržely
Ant rūtelių!

693.
Nū Bakšijtiėnės.
O rainu berne'lis
t. Nusidjk, mergytė,
Kraujiise guldytas.
Ąnt cidabru tiltu,
Ąnt cidabru tiltu, |
ds
6.
Ąntaj atjdja
Ąnt iuksu sijrflu.
I
Ąns pats vlršinįnkas:
Kū vėrki, mergelė,
2. Pasiklausyki,
Graži lelijėlė?
Kajp marjiz'ės flžia,
Pasižiūrėki,
I Ka a5 ne vėrksiu,
Kajp žuviižės nardu
Ka aš ne raudėsiu?
Nėr, kuniS norėjau,
3. Auksu stjėlės
širde'lė turėjau.
Ir pradSju linkti,
O minu širdelė
8. Cit, ne verk, mergele,
Ir susigraudinu.
Minu lelijėlė;
O aš tau dffsiu,
4. Ęjnii par miė'stą,
Sklrtisi iš šimtu.
Par mirgą miestelį,
Sutįnkii berne'lį,
9. Skyriausi iš šimtu,
Ju bėrą žirgelį.
O ir ii pusįntru;
Ni viėnu ne rįndu,
B. Bėrksis žirgelis
Kajp sivu bernėlj.
Želaunij padęngtas,

7. — Nepardaviau*
Nei pragėriau,
Nei šelmiui berneliui
Dovanojau, —

*693
Bakšaitienė
1. Nusieik, mergyte,

5. Bėrasis žirgelis
2 ėlaunai padengtas,
O mano bernelis
Kraujuose guldytas.

Ant sidabro tilto,
Ant sidabro tilto,
Ant aukso sijelių, —
2. Pasiklausyki,
Kaip maružės ūžia,
Pasižiūrėki,
Kaip žuvužės nardo.

6. Antai atjoja

3. Aukso sijelės
Ir pradėjo linkti,
O mano širdelė
Ir susigraudino.

7. — Ką aš neverksiu,
Ką aš neraudosiu?
Nėr kurio norėjau,
Širdelėj turėjau.

4. Einu per miestą,
Per margą miestelį.
Sutinku bernelį,
Jo bėrą žirgelį.

8. — Cit, neverk, mergele.

Ans pats viršininkas:
— Ko verki, mergele.
Graži lelijėle?

Mano lelijėle!
O aš tau duosiu
Skirtisi iš šimto.

9. Skyriausi iš šimto,
O ir iš pusantro, —
Nė vieno nerandu
Kaip savo bernelį:
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10.

O fft išmanėlis
Už visti geriausias.

Plaukelėj geltčni,
Vejdėlej raudini,

10. Plaukeliai geltoni,
Veideliai raudoni,
O jo išmonėlis
Už visų geriausias!

694.
Nfl Gčtantiėnės.
1. Augu sfide oballs,
Po 6bala avietė—
E, e, o, ku, ku (*) \
Po 6bala avietė
I

2. Vidiir žydi žiėdelej,
K rasti, js tik a upelėj.
3 Kelilej išdabinti,
Karmazinu tajsyti,
4. Te mergelė vAjkšėioju,
šilku justa jusė'ju.

5, S ilk ii jCista

jtis ž ju ,

694

9. Dvarūnėli... („kajp 6 p.„).
10. Kajp aš tavę tąnkjfsiu?—
Pikti tAvu močiiitė.

1. Augo sode obelis.

11 Aš moėiiitę nulenksiu,
Jaj ugnilę sukbrsiu.

10. — Kaip aš tave lankysiu? —
Pikta tavo močiutė.

Vidur žydi žiedeliai,
K raštais teka upeliai.

11. — Aš močiutę nulenksiu,
Jai ugnelę sukursiu.

12. Dvarunė'li... (»kajp 6 p.“).

2.

13. Kajp aš tAvę ląnkfsu?—
Piktas tAvu brolelis.

3. Keleliai išdabinti,

14. Aš brolelį nulęnksiu,
Jam žirgelį pašersiu.

4. Ten mergelė vaikščiojo,

15. Dvarunžli ..(„kajp 6 p.*).

5. šilk ų juosta juosėjo,

12. — Dvarūnėli... (6 p.)

Karmazinu taisyti.

13. — Kaip aš tave lankysiu? —
Piktas tavo brolelis.

šilk ų juosta juosėjo,

D v a ru n e lį vil6ju

14. — Aš brolelį nulenksiu.
Jam žirgelį pašersiu.

Dvarūnėlį viliojo:

6 Dvarūnėli, tu, manu,
Kudžl m&nę ne ląnkaj’

9. — Dvarūnėli... (6 p.)

Po obelia avietė,
E, e, o, ku, ku*, 1 2 R
Po obelia avietė, j

15. — Dvarūnėli... (6 p.)

16 Kajp aš tavę ląnkjfsiu?—

6. — Dvarūnėli tu mano,

Pikta tivu seselė.

Kodėl mane nelankai?

7 Kajp ai tavę ląnkysiu?—
17, Aš seselę nulęnksiu,
Piktas tAvu tevrflis
Jaj kviėtkelę s rakinsiu.
8 . Aš tėvelį nulenksiu,
18. Dvarunčli ..(„kajp 6 p.").
šilku justą susilksiu.

Piktas tavo tėvelis.
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17. — Aš seselę nulenksiu,
Jai kvietkelę suskinsiu.

8. — Aš tėvelį nulenksiu,
Šilkų juostą susuksiu.

(*) Ąnt tti pavidalu somflk „e, e, o, ku, ko“ su ąn tii
ijlA kėžnam posme žemiati.

16. — Kaip aš tave lankysiu? —
Pikta tavo seselė.

7. — Kaip aš tave lankysiu? —

*

Žem iau

kiekviename posme panašiai s

18. — Dvarūnėli... (6 p.)
k: „E. e. o, ku, ku" su antrąja eilute

19. Rajp bš tžkvę iąnk/sm?—
Pikti tiva martilė.

20. Aš marte'lę nulęnkstu,
J in jopele apvilkiu.

,g

—

20. — Aš martelę nulenksiu,
Ją jupele apvilksiu.

Kaip aš tave lankysiu? —
t a v o martelė.

P ik t a

69S.
•695

N4 Ju 6kftėa.

Kajp tu žalas be-žalūsi,
Jauni be-dajnifs:u.

1. Niriu tniė'gu, ito&nlSlu,
Ne turit, kar gulti;
Jaučifi ki§me mergužei?,
Ne tuntt kąn siųnsti.

7 Kajp aš buvai pas močiutę,
Kajp r6žė žydejan,
O pas tivę, bernuželi,
2. Siųnsčiau.siųnsi&a pasiuntinį,
Kajp rūta pavj'tau.
Kąn merg&žė vėjkia?
Žatem ritu daržažčly
8. Aš pas savu motynė'Ię
Vajnikelį pina.
Raiti be raudina,
O pas tživę, bernuželi,
S. Ji pindama, dabindama,
JCfda jud-bruvelė.
Su vajnlko kalba:
Vajnlkeli žali nitu,
9. Dffčtau šimtą doreliu,
Kur aš tavę d#siu?
Ąnt žilu mujls'Iu,
įntrą šimtą dorelSlu
4 Ar aš t&vę į ugnelę?
Ąnt balti baltylu:
Ar aš ąnt galvelės?
T&vę žalą į ugnelę,
10 Praūski biirną, mergiacli,
Pati už burneiu.
Rytą-vakarSlj,
Ben6 būsi tikia graži,
5. T&vę žilą j ugnelę,
Pati už bernelu;
Kajp pas motynelę.
Kajp tu žalas ugny d&gsi.
11. Kad ir praisu burnuželę
Aš jauni be-včrkaio
Rytą-vakaršlį,
6. Kajp oždfisiu ąnt galvelės,
Bet ne būsiu tajp raud6na
Žilas be-žal&i,
Kajp pas motynelę.
348

Juškylė
į.

miego čiučiulėlio,
Neturiu kur gulti,
Jaučiu kieme mergužėlę,
Neturiu ką siųsti.
N oriu

6. Kai uždėsiu ant galvelės,
2 alias bežaliuosi, —
Kai tu žalias bežaliuosi,
Jauna bedainuosiu.

2. Siųsčiau, siųsčiau pasiuntinį, —
Ką mergužė veikia?
Žaliam rūtų daržužėly
Vainikėlį pina.

7. — Kai aš buvau pas močiutę,
Kaip rožė žydėjau,
O pas tave, bernužėli,
Kaip rūta pavytau.

3. Ji pindama dabindama

8. Aš pas savo motinėlę

Su vainiku kalba:

— Vainikėli žalių rūtų,
Kur aš tave dėsiu?
4. Ar aš tave į ugnelę,
Ar aš ant galvelės?
Tave žalią į ugnelę,
Pati už bernelio.
5. Tave žalią į ugnelę,
Pati už bernelio, —
Kai tu žalias ugny degsi,
Aš jauna beverksiu.

Balta be raudona,
O pas tave, bernužėli,
Juoda juodbruvėlė.
9. — Duočiau šimtą dorelėlių
Ant žalio muilello,
Antrą šimtą dorelėlių
Ant baltų baltylų:
10. Prauski burną, mergužėle,
Rytą vakarėlį,
Bene būsi tokia graži,
Kaip pas motinėlę.

11. — Kad ir prausiu burnužėlę
Rytą vakarėlį,
Bet nebūsiu taip raudona,
Kaip pas motinėlę!

696 .

696

Nū Dajhd&lės.

Dailydalė
Ir nū ¿akelės
Rytu raselę?

1 Ej, rūta, rūta,
Rūtelė m&no,
O kū pavytaj, l
Ž a li būdama? I

ds

4. Mergytė mino,
Jaunėj) manu,
O kam nolėjdaj
Baltas rąnkėles?

2 O kū pavytau,
Ž a li būdama?
O kam p&lęokej

5. O kam nulejdaj
B iltas rąnke'les?
Ir nū rąnkelu
Auksu ziėde'lua.

Žalą ¿akelę?

3 O kam palaukėj
Žalą ¿akelę?

j. Ei rūta, rūta,
Rūtele mano,
O ko pavytai,
Žalia būdama?

O kam palfiikei
Žalią šakelę
Ir nuo šakelės
Ryto raselę?

2. O ko pavytai,

Mergyte mano,
Jaunoji mano,
O kam nuleidai
Baltas rankeles?

Žalia būdama,
O kam palenkei
Žalią šakelę?
5. O kam nuleidai
Baltas rankeles
Ir nuo rankelių
Aukso žiedelius?

69 fl (*).
Nū Totitienės.

697
Tik kalnely
dgilts sarpinaū.

1 Ej. strazdūži, strazdtizi.
Tu rujbiisis paukštūzi,
Kū rfkavaj
\ .
G ino lazdynSly? I *

4. Ej, bernūzi, bernūž),
Tu, jaun&sis bernūži,
K ū rfmojej
Stajnio ąnt zyrge'lu?

■J Ar lazdyną auginaj?

Ar .riešutą brąndin&j?
Ar kalnely
ūge'les sarpinij?

6 Ar Žirgeli mėginij?
Ar balnelį vėdmaj?

Ar kiemely
Mergelę auginaj?

3 N lazd y n ą a u g in a i,
N i'ig ž u tą brąndinaū.

(*)’aiygink 26, 128, 231 ir 555 dajnas.
3 50

Totilienė
1. — Ei strazduži, strazduži,
Tu raibasis paukštuži,
Ko rykavai
19
Girioj lazdynėly? J

3. — Nei lazdyną auginau,
Nei riešutą brandinau,
Tik kalnely
Uogeles sarpinaū!

2. Ar lazdyną auginai,
Ar riešutą brandinai,
Ar kalnely
Uogeles sarpinai?

4. — Ei bernuži, bernuži,
Tu jaunasis bernuži,
Ko rymojai
Stainloj ant žirgelio?

5. Ar žirgelį mėginai,
Ar balnelį vėdinai,
Ar kiemely
Mergelę auginai?
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Tik ktėmc'ly
¡Merge'lę auginai.

6. Ni žirgelį mėginai,
Jii balnelį vedinau,

6. — Nei žirgelį mėginau,
Nei balnelį vėdinau,
Tik kiemely
Mergelę auginau!

698.
N i Norvilienės.
1. Kilej m&nę mylSjej,
Mčjlė b&vu be gilu;
Kajp pirštojoj mylSti, 1
Jau aš dabar ne tavu. |
2. Prapiiik bu mėjle savo,

Jau aš ne būsiu tAvu;
Vc'lyg be tos malėnės,
Katrą ma lūdyj žmčnis.

698

Kad ir ąnt eaiis stčsio,
Apie tavę dum6siu.

Norvilienė
1. Kolei mane mylėjai,

6. Kad ir j kirą jčsiu,
Apie titvf dumisiu,
TAvu rįnku darbe'lus
Ir mejICisius žode'lus.
7. Pasidum6k, mergelė,
Kas ąnt sviė'tu brąnge'snis:
A* Auksas? ar sidabras?
iv« židis mejlinge'snis?

3. Ąnkstl rytelį kelau
Bėrą žirge'lį šėriau;
Ąnt žirgclu sėdėdamas,
£&baj graidzej virkdą mas: 8. Aš auksą ir sidabrą
Po koje'lu pamjnsiu,
O ž6dį mcjlinge'snį
4- Sudievu matušajtej
Sau širde'lė lajkysiu.
Ir senam tėtušajimj,
Sudie'v, manu merge'lė,
Jau daugiai ne sugrjnžiu. 9. Kad aš jijau par glrę,
Par žalęnję girelę,—
Visi paikščej yr por6,
5. Jires-mareles piaiksui,
Tik aš vienas be poros.
Jau tavę ne sulaiksiu;

Meilė buvo be galo,
Kai perstojai mylėti, J2 k
Jau aš dabar ne tavo. j “
2. Prapulk su meile savo,
Juk aš nebūsiu tavo!
Velyk be tos malonės,
Katrą man liudij žmonės!

6. Kad ir į karą josiu,

3. Anksti rytelį kėliau,

7. Pasidūmok, mergele,
Kas ant svieto brangesnis:
Ar auksas, ar sidabras.
Ar žodis meilingesnis?

Apie tave dūmosiu,
Tavo rankų darbelius
Ir meiliuosius žodelius.

Bėrą žirgelį šėriau;
Ant žirgelio sėdėdamas,
Labai graudžiai verkdamas:

8. Aš auksą ir sidabrą

4. — Sudievu motušaitei
Ir senam tetušaičiui,
Sudiev, mano mergele.
Jau daugiau nesugrįšiu!

Po kojelių paminsiu,
O žodį meilingesnį
Sau širdelėj laikysiu!

9. Kad aš jojau per girią,
Per žaliąją girelę, —
Visi paukščiai yr poroj,
Tik aš vienas be poros!

*699
Bakšailienė

699.

1. Brolyčiai mano,
Jaunieji mano,
Tverkit darželį 1 „ ,
Vidury dvaro. J

Nu Bakšajtiėnės.
I . BrolyJej minu,
Jauniejiė minu,

5. Jūres mareles plauksiu,
Jau tave nesulauksiu, —
Kad ir ant salos stosiu,
Apie tave dūmosiu.

Tvirki darže') I
Vidury dvar '
«1. Lteluvlikos dainos, II

7.

B&vu nunfešti,
Biivu įmesti
Į jurbžiu dugnuželį,
l jurilžiu dugniižį.

2. Tverki! darželį
Vidury dvaro,
Sėsiu rūteles
Ir mėgelkužes.

7. Buvo nunešti,
Buvo įmesti
Į jūružių dugnužėlį,
Į jūružių dugnužį.

3. Rūteles srfjau,
Žaląsias sėjau,
Taj graūdžej verkiau,
Ik nuravėjau:

Bočiau be-plaūkius.
Būčiau be-nardžius
Po juriizes-maružčles
Margąja lydekiiz'e.

3. Rūteles sėjau,

8. Būčiau beplaukius,

4. Rute'les manu,
Žalosios manu,
Du aš par-jaun&
Jums skinėjiiže.

Atėjn brolužėlis
Par žilą ląnke'lę
Su šilkelu tįnklužžlu,
Su klevine valtiiže.

4. Rūtelės mano,

Kiflus ištraukčiau,
Tinklus peršokčiau,
Po juružes nardyčiau,
Po jūreles nardyčiau.

5. Močiute mano,

O kas te plauku0
O kas te nardu?
Benfc vargti mergužolė,
¿vejėlu vilokūžė?

6. Ar ant vargužių,
Ant rūpestužių,
Ant graudžių ašaružėlių,
Ant graudžių ašaružių?

2; Tvarki darželį
Vidury dvaru,
SSsiu ruMles
Ir mėgelkiizes.

5.

6.

Moii&tė minu,
Sen6ji manu,
Ąnt kd manę auginių?
Ąnt ku minę ajpinaj?

.

Ar ąnt vargužiu?
Ąnt rupest&z'iu?
Ąnt graudžiū ašaružė'lu,
Ąnt graudžiu ašariižiu?

.

» O O (*).
Nu Kazakiuskiėnės.
Augu dukre'lė
3. Sakė žmonilej:
Pas raotynelę,
Patajkuuele,
Dukrėlė viėnturtelė. } ds.
Ne močiutės dukre'lė.
.

Ąnkstl ryte'lį
Ilutčles sSju,
Išaišus nuraveju.

4.

(*) Palygink 48G ir 4'J3 dajnas.
354

Ej, ėjsiu, ¿jsiu
Svečiu šalelę,
Jiėškčsiu draugalSIu.

Žaliąsias sėjau,

Būčiau benardžius
Po jūružes maružėles
Margąja lydekuže!

Tai graudžiai verkiau,
Ik nuravėjau:

9. Atein brolužėlis
Per žalią lankelę
Su šilkelių tinki užėl iu.
Su klevine valtuže.

Žaliosios mano,
Dar aš per jauna
Jum s skynėjužė!

10. Kuolus ištraukčiau,
Tinklus peršokčiau.
Po jūružes nardyčiau,
Po jūreles nardyčiau!

Senoji mano,

Ant ko m ane auginai,
Ant ko m ane aipinai?

11. O kas ten plauko,
O kas ten nardo,
Bene vargų mergužėlė,
Zvejelių viliokužė?
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Kazaltauskienė
1. Augo dukrelė
Pas motinėlę,
Dukrelė vienturtėlė.

(2 k.)

2. Anksti rytelį
Rūteles sėjo,

3. Sakė žmoneliai:
Pataikūnėlė,
Ne močiutės dukrelė.
4. Ei, eisiu, eisiu
Svečių šalelę.
Ieškosiu draugalėlio.

Išaušus nuravėjo.
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5

Draudė brolelis:

12.

Sakė žmonilej:
Patajkunė'lis,
Ne tėve'lu sūnelis.
Ej, jėsiu, jėsiu
Sveaū šalelę,
Jiėškėsiu draugalėlės.

N' ėjkl, seselė,

Nustosi vajnike'lu.
Kajp tąn nustosiu,
KYtą nupinsiu;
Yr daug ¿alū rutelu.

13.

7.

Sešėjs zirgclejs
Brikbze vežė
Manu ¿alks rutc'Ies.

14.

8.

Kur tik taj ėjau.
Kur tik stovėjau,
Ne ¿eis ¿ala žolelė.

15.

Kajp tąn nustėsiu,
Kitą nušc'rsiu;
Yr daug bėrii ¿irgelu.

9.

Želki, žolelė,
Riėsk, dobilė'lej,
Daryk tna slaunumėlį.

16.

Simtelu jėjau,
štmtu važiavau,
šimtas stijnio stovėju,

Augu sūnelis
Pas tėvuzelj,
Sunėlis-viėnturtė'lis.

17.

Ąnksti rytelį
Žirgelį šžrė,
Išafišus pabalnojo.

18.

11.

I2. Sakė žmoneliai:
Pataikūnėlis,
Ne tėvelio sūnelis.

_ Neiki, sesele,
Nustosi vainikėlio!

6. — Kai tą nustosiu,

6.

10.

5. Draudė brolelis:

Draudė seselė:
Ne jok, broleli,
Nustėsi ¿irguzšlu

O kur tik jėjau,
Kur tik stovėjau,
Ne ¿eis ¿alk žole'lė.
Želki, žole'lė,
Riėsk, dobilėlej,
Daryk ma slaunuraėlį.
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13. Ei, josiu, josiu
Svečių šalelę,
Ieškosiu draugalėlės.

Kitą nupinsiu, —
Yr daug žalių rūtelių.

7. še šia is žirgeliais

14. Draudė seselė:
— Nejok, broleli,
Nustosi žirgužėlio!

Brikuže vežė
Mano žalias rūteles.

8. Kur tiktai ėjau,

15. — Kai tą nustosiu,
Kitą nušersiu, —
Yr daug bėrų žirgelių.

Kur tik stovėjau,
Nežeis žalia žolelė.

9. Zelki, žolele,

16. Šimteliu jojau,
Šimtu važiavau,
Šimtas stainioj stovėjo.

Riesk, dobilėliai,

Daryk man slaunumėlį!
10. Augo sūnelis
Pas tėvužėlį,
Sūnelis vienturtėlis.

17. 0 kur tik jojau,
Kur tik stovėjau,
Nežeis žalia žolelė.

U. Anksti rytelį
Žirgelį šėrė,
Išaušus pabalnojo.

18. 2 elki, žolele,
Riesk, dobilėliai,
Daryk man slaunumėlį!
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Kimonlienė

Nu Klmontiėnės.
1.

Anė pusė azeru;
2.
O šiė pilsė azeru
Du bernyčiu stoveju
Stėvi margi klėtajtė;
ludustovedamu.dumuzędumoju, Tėję klėtijtė, toje naujėje
Viė'nukartu pas mergą jėju.
Stėvi margi lėva, lovelė.
356

l. Anoj pusėį ežero
2
Du bernyčiu stovėjo.
Juodu stovėdami! dūmužę dūmojo,
Vienu kartu pas mergą jojo.

O šioj pusėj ežero
Stovi marga klėtaitė.
Toje klėtaitėj, toje naujoje,
Stovi marga lova lovelė.

3.

Ai pas 16vą stovėjau, Tadiisugrjnšiu.tadži atląnkystu,
Su ta Mva kalbėjau,
Kadii sausa iazdi žydes.
Kad senlgiiltu.senlišmiėg6tu,
OjauniSmsiėmsDiSvaspadėtu. 7.
Aš po sėdą vijkšaojau,
Saus6s lazdės ,¡ieškojau
4.
Likl gajdžui kalbėjau, Ej,lizdMazdk,sausoji lazdelė,
O po gajdžtd išjč'au:
Ar tau geraj saiisaj būti.
O Ilki svėjka.jaunėji mergc'lš.
Aš kavaliė'rius, tu našlė'. 8.
Ar tau geraj be šakii,
Bė ¿aMju lapelu?
5.
Ej, bernilži, bernilži,
O ar tau geraj, 6ausdji lazdelė,
Bernužė'li, tu, minu,
Be raudonu z’iėd&žiu biiti.
Kadi3Ugrinši,kadi atląnkj'si?
Kad manę jauną matysi? 9.
Kad tau geraj be šakti,
Be žalčju lapelu,
6.
Ej, mergužė, mergilžė, Otaj mageraj .jaunajejmergelej,
1
Mergužėlė, tu, manu,
Be jiunujū bern&žiu būti.

7. Aš po sodą vaikščioiau,
Sausos lazdos ieškojau:
— Ei lazda, lazda, sausoji lazdele.
Ar tau gerai sausai būti?

5 — Ei bernuži, bernuži,

8. Ar tau gerai be šakų,

Bernužėli tu mano,
Kada s u g rįš i, kada

9. Kad tau gerai be šakų,
Be žaliųjų lapelių,
O tai man gerai, jaunajai mergelei,
Be jaunojo bernužio būti!
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Ganė mergelė jautelus,
6. Kąn užmėkėsi, mergelė,
Nuganė V inilu ruge'lus. }ds Už savu iėmifsius jautelus?
O ir pam&tė jautelus
Jaunasis bernelis rugoliis.

7.

Be žaliųjų lapelių,
O ar tau gerai, sausoji lazdele,
Be raudonų žiedužių būti?

atlankysi,
Kad' mane jauną matysi?

70*.

2.

Mergužėle tu mano,
Tada sugrįšiu, tada atlankysiu.
Kada sausa lazda žydės.

4 Ligi gaidžių kalbėjau,
' o "po gaidžių išjojau:
_ O liki sveika, jaunoji mergele!
frį — kavalierius, tu — našlė!

Nu Veličkiė'nės.
1.

6. — Ei merguže, merguže.

lovą stovėjau,
Su ta lova kalbėjau,
Kad seni g u ltų , seni išmiegotų,
(/ja u n ie s ie m s dievas padėtų.

, Aš pas

Bent pasakyki berndli,
Ar br^ngej kaštfiija rugelej?

Veličkienė
1. Ganė mergelė jautelius,
Nuganė bernelio rugelius. (2 k.)

6. — Ką užmokėsi, mergele,

2. O ir pamatė jautelius

7. — Bent pasakyki, berneli.
Ar brangiai kaštuoja rugeliai?

Už savo šėmuosius jautelius?

Jaunasis bernelis rugeliuos.

3.

O ir pakaušė mergeles, 8. O už ruge'lus du šimtu,
Kur tšvu šėuuėjiė jautelej? Už gelsvas kviėtelustrysžimtaj.

3. O ir paklausė mergelės:
—Kur tavo šėmieji jauteliai?

8. — O už rugelius du šimtu,

4.

O ir sukrttu mergelė,
9. Ėjna mergelė jautriu,
Graudžioms ažarėlėmsjaunoji.
Nesą žiiirstužely dėrelus.

4. O ir sukrito mergelė
Graudžioms ašarėlėms jaunoji:

9. Eina mergelė jautelių,
Neša žiurstužėly dorelius:

5.

Bent pasakyki, berneli, 10. Aš .išmokėsiu, berne'li,
Kur manu žėmiSjiė jaute'lej? Tik ne pasakyki tėvcluj.

5. — Bent pasakyki, berneli,
Kur mano šėmieji jauteliai?
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Už gelsvus kvietelius trys šimtai!

10. — Aš išmokėsiu, berneli,
Tik nepasakyki tėveliui.
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11. Aš parsivariau jautelus, 13. O ir paraáté brolélej,
Tajp labáj parpčiau verkdama:
O ir pasakė tėvuzSluj.

Aš p a r s iv a ria u

Tai labai parpuoliau verkdama:

13. O ir pamatė broleliai,
O ir pasakė tėvužėliui.

12.

_Tu bernužėli šalbieriau,
Jaunų mergužėlių klastorlaul

14. Tai šauniai barė tėvelis
Už žiurstužėlį dolerių!

Tu, bernužėli, šalbŠriau, 14. Taj šaūnej barė tėvelis
Jaunú mergužŠIu ktastóriau.
Už žturstužė'lį dóleriu.

jautelius,

16. Taj rústaj sáké tėvelis:
Kad tįnginš esi dukrelė.

15. Tai rūsčiai sakė tėvelis,
Kad tinginė esi dukrelė!

IO S .
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Nú Daškuviėnės.
1 .0 kad aá jójau
Par ulytSlę,
Par ulytėlę, K
Pro seserėlę. J

6 .0 kas tau vj'nas,
Manu broleli,
0 kam iškirtaj
šiJė pušeles?

2. 0 ben ižėjtu
Manu seselė
Benė ištartu
Ma nors žodelį.

7. 0 kam iškirtaj
šilė pušeles
0 kam išskė'lej
Baltas lęnteles?

3. Viė'na tarė,
Ąntrii patarė:
Uj, vargios, vargios
Brólu dienelės;
4. 0 si treóióji
Mánu seselė,
Tarė broleluj
Viė'ną žodelį:
5. 0 tegii vargsta
Gtrio paukštelėj.
Alė ne músu
Jaunas brolelis

1. O kad aš jo;au
Per ūlvtėlę,
Per ūlvtėlę
1
2 k.
Pro seserėlę. f

6. O kas tau vynas,
Mano broleli,
O kam iškirtai
Šile pušeles?

2. O bent Išeitų
Mano seselė,
Bene Ištartų
Man nors žodelį.

7. O kam iškirtai
Šile pušeles,
O kam išskėlei
Baltas lenteles?

8. 0 kam išskėlej
Baitas lęnteles''*
0 kam išgrjna&i
Žirgams stajnelę?

3. Viena tarė,
Antra patarė:
— Ui, vargios, vargios
Brolio dienelės!

8. O kam išskėlei

9. 0 kam išgrįiidaj
Žirgams stajnelę?
Kam pavilėjej
Jauną mergei??

4. O ši trečioji
Mano seselė
Tarė broleliui
Vieną žodelį:

9. O kam išgrindei
2 irgams stainelę,
Kam paviliojai
Jauną mergelę?

10. Kam pavilojej
Jauną mergelę?
Kam užvadžiėjej
Kiemu mergelę?
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DaSkuvienė

5. — O tegu vargsta
Girioj paukšteliai,
Ale ne mūsų
Jaunas brolelis!

Baltas lenteles,
O kam išgrindei
Žirgams stainelę?

10. Kam paviliojai
Jauną mergelę.
Kam užvadžioiai
Kiemo mergelę?

304.

704
Cvirkienė

N4 CvirmSnės.

1 .0

aš mažas, ne-dldelis,
Vygiizė gulSjau.įds

2. Kajp užaugau jauns bernelis,
Gašūžejs vajkščiojau.
3. Aš pamačiau mergužSl?
Gasiižejs atėjnąnt.
4. A i jaj daviaii labas dienas,
Ji ma ni žode'lu.
5. Aš jaj kelau kepurSlę,
Ji ma ni vajnlku.
6. Ji ma davė obūlė'lj
Pro stiklu langelį.
7. Gražūs raudins obdlelis,
Alė labaj rūgštūs.

1. O aš mažas nedidelis
Vygužėj gulėjau. (2 k.)
2. Kai užaugau jauns bernelis,
Gasužiais vaikščiojau.
3. Aš pamačiau mergužėlę
Gasužiais ateinant.
4. Aš jai daviau labas dienas,
Ji man — nė žodelio!
5. Aš jai kėliau kepurėlę,
Ji man — nė vainiko!

6. Ji man davė obuolėlį
Pro stiklo langelį.
7. Gražus raudons obuolėlls,
Ale labai rūgštus,

8. Graži jauni mergužėlė,
Alfe labaj rusta.

8. Graži jauna mergužėlė,

9. Kad sutemtu tamsus vakars,
Ėjtuv ifgu rjtnkti.

9. Kad sutemtų tamsus vakars,
Eltuv uogų rinkti

10.J šaltlšiaus vyšnių s 6dą,
J žalą vyšnyną.

Ale labai rūsti.

10. [ šaltyšlaus vyšnių sodą,
Į žalią vyšnyną!

906 (*).
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Nū Viksvytės.
1. Kas r}nt svietu dabkr yra,
Ja tejsybė nc-bb-i'Įra,'
Taj bė'da, taj boda.Įds (**)
2. Nėr ąnt svietu tos asabos 9. Svičts, kajp lapė,mok privllti
Kuri visiems pasidabos.
Mylė'damas griSžia Iltį.
3. Blogas būsi, kad kalbčsi,
Ir ne tiksi, kad tylėsi.

10. Kuris rėdos, tasaj plbžkisKurs nerždos, tasaj siiskis.

Viksvytė
1. Kas ant svieto dabar yra,
Jei teisybė nebečyra,
Tai bėda, tai bėda!* (2 k.)
2. Nėr ant svieto tos asabos,

9. Sviets kaip lapė mok privilti.
Mylėdamas griežia iltį.

Kuri visiems pasidabos.
3. Blogas būsi, kad kalbėsi,
Ir netiksi, kad tylėsi.

10. Kuris rėdos, tasai pliuškis,
Kurs nerėdos, tasai suskis.

4. Kurs palankus, tą už durną
Apsūdija žmonių burna.

11. Kuris valgo, tasai makas.
Kurs nevalgo, tasai graikštus.

5. Zėdnam duoda kitą vardą
Ir taip slavą žmonių ardo.

12. Kuris geria, tas pijokas.
Kurs negeria, tas skūpukas.

G. Ni didybė, ni pakžra
13. Kur tu, žmogau, pasidėsi,
Žmonių burnos ne uždara.
Ja kęnteti ne mokėsi.

6. Nei didybė, nei pakara

13. Kur tu, žmogau, pasidėsi,
Jei kentėti nemokėsi!

7. Ąnt maJdlngu plrštajs r6du, 1 4 .0 kad sviets statys tjtnklą,
Milstis čyraj jiems ne dūda. Imk sau kąntrybė už ginklą.

7. Ant maldingų pirštais rodo,

8. Ir kunigas, Dievu tirnas,
Nū apkalbu nėra valnas.

8. Ir kunigas, dievo tarnas,

4. Kurs paląnkūs,tąn už durną, 11. Kuris valgu, tasaj makas;
Apsiidyja žmontū burna.
Kure ne valgu, tasaj grajkštus.
5. Žednam dūda kitą vardą 12. Kuris ge'ria, tas pijiikas;
Ir tajp slavą žmonių ardu.
Kurs n& geria, tas skupūkas.

15. Yra tyla gerk byla,
Kol pikts liėžiįvis tyla.

Žmonių burnos neuždaro.

909.
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2.GerkiČ, broMlej,
Ir aš padėsiu;
Kajp rejksmokžti
saliu pabėgsiu.

(*) Palygink 9 dajną.
į**) Po žednu p6smu lasl-ifk „taj beda, taj beda“ žemiai.
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15. Yra tyla gera byla,
Kol pikts liežuvis tyli.

Nuo apkalbų nėra valnas.

Nū T.ostienės.
l.A lūtis giedras,
Bus ir kits viedras;
Ge'rkif, brolelej, K
Ir aš padėsiu. J b

14. O kad sviets statys tinklą.
Imk sau kantrybę už ginklą.

Melstis čyrai jiems neduoda.

Lastienė
I. Alutis giedras,
Bus ir kits viedras, —
Gerkit, broleliai,
2 k.
Ir aš padėsiu!

Gerkit, broleliai.
Ir aš padėsiu,
Kai reiks mokėti,
Salin pabėgsiu!

* Žemiau kiekviename posme panašiai taškuok:
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„Tai bėda, tai bėda" su antrąja

108.
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Nu RinkytČ8.
1.

2.

Gal j6s»os tėvelis
Aukštamė kalnely,
Ankštim žalam kalnužžly,
Po s e rija žemele.

3.

Kelk, minu tėvili,
Kelk, minu senksis,
Pirk ma mirgas skrynužėles,
Lejsk į žmonių marteles.
7.

Atsitrauk, dukrelė.
Vįžčna siratžlė,
Tu turi patėvužėlj,
Kajp ir tikrą tėvėlį.

O ąnt J4 kapelų
Ang ¿alk žole'lė,
Ąnt tos žal68 žotužėlės
Žy.b rytu raselė.

8.

Galė j i gaivalu
Aūg žalas klevelis,
Aukitim žalim klevuzčly
KukS rajbi gegele.

9.

4.

B.

Rinkyti

Seselė siratožčlė
Včrkia sivu tėvėlu:

Auginu brolelis
Jds
Tąti Tičną seselę
Seselę slratužSlę;
!ds
J i ne tilri tėvėlu.

Surfnks tau pulkelį
Jaunėju brole'lu,
Nupirks mirgas skrynužėles,
Lejs j žmoiuū marteles.

Ne glnos gegėtė,
Ni rytu rasčlė,

Manu 6krynužėlės
Aferoms rašytos,
Ašaružėmia rašytos,
Žodelejs užrakintus.

1. Augino brolelis
Tą vieną seselę.
Seselę siratužėlę:
Ji neturi tėvelio.

.2 k.

2. Gul josios tėvelis
Aukštame kalnely.
Aukštam žaliam kalnužėly
Po slerąja žemoje.

6. — Kelk, mano tėveli,
Kelk, mano senasis.
Pirk man margas skrynužėles.
Leisk j žmonių marteles!

3. O ant jo kapelio
Aug žalia žolelė,
Ant tos žalios žolužėlės
2ib ryto raselė.

7. — Atsitrauk, dukrele,
Viečna siratėle,
Tu turi patėvužėlj
Kaip ir tikrą tėvelį:

4. Gale jo galvelės
Aug žalias klevelis,
Aukštam žaliam klevužėly
Kukuoj raiba gegelė.

8. Surinks tau pulkelį
Jaunųjų brolelių,
Nupirks margas skrynužėles,
Leis į žmonių marteles.

9. — Mano skrynužėles
Ašaroms rašytos,
Ašaružėmis rašytos,
Žodeliais užrakintos!
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90».

Bakšaitienė

Ná BakšijUėnės.
1.

Auginu močititė
Viėntiirtę-dukrelę;
Augindama, lipindama,
Namlákiuj žadėjo.

5. Ne girios gegelė.
Nei ryto raselė, —
Seselė siratužėlė
Verkia savo tėvelio:

i 2 k.

2.

Da n’ užiugu dukra
Ni p&se ugelu,
Pavilóju kavahžnus
I sivu áalél?.

1. Augino močiutė
Vienturtę dukrelę. —
Augindama lepindama
Namiškiui žadėio.

2. Dar n’užaugo dukra
Nė pusę ūgelio.
Paviliojo kavalierius
i savo šalelę.
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O

4.

mergelė, lelijėlė,
Paskii jjn jį seTca.

3. Kavalierius ugny dega,
Liepsnelėj liepsnoja,
O mergelė lelijėlė
Paskui jįjį seka.

Ar-gi tu tu balamūtu
Ar-gi ¿etavdji?

Kavalierius ugny dega,
Liepsnelė iiėpsn6ja,

3.

5.

Mergužėlė, lelijilė,
K4-gi salė stėvi?

Jis nbjėmė vajnikžlį
N4 tavu galvelės
Ir sumynė po kojclu
l jttdą purvelį.

4. Mergužėle lelijėle,
Ko gi šalia stovi,
Argi tu to balamūto
Argi žėlavoji?

5. Jis nuėmė vainikėlį
Nuo tavo galvelės
Ir sumynė po kojelių
I juodą purvelį!

•s a o .
Nfi Didžpinigajiiiikės.

Didžpinigaičiukė

Lelijėlė,
Kiė'tas t&vn
Patalėlis.
7. Dimijėnas
Po gaivalu,
Mejrunė'lis
Po žončlu.

2 . Dygu rūtą,
Dygu mčta,
Dygu žalas
Dimij6nas.

f

8. Plungė gimiaii

3. Dimijčną
Ravėdama,
Ir užmigai
Ą nt lovelės.

Plungė augau
Pitjngės miSstą
Vajav 6jau.

K|i;

9. Kajp iž Plungės
Parvažiavaū,
M&štis, pėštis
Pasigavau.

4 . Ir atjėjo
Bernužėlis
Dimijoniižtu
PadaržSlė:

10. Sdku tSvas
Ratav 6ti,
Su kąnčibko
V įn«av 6ti.

5 . Pade, Diė'vas,
Mergužėlė,
Dimijoniižiu
RavėjSlė.
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6 . Mergužėlė,

1. Sėjau rūtą,
Sė'jau mštą,
Sėjau žilą \ ^
Dimij6ną. 1

3C3

į,

I. Sėjau rūtą,
Sėjau mėtą,
Sėjau žalią l 9 k
Dimijoną.
į

6. Mergužėle

2. Dygo rūta,
Dygo mėta,
Dygo žalias
Dimijonas.

7. Dimijonas
Po galvele,
Meirūnėlis
Po šoneliu.

3. Dimibną
Ravėdama,
Ir užmigau
Ant lovelės.

8 . Plungėj gimiau,

4. Ir atjojo
Bernužėlis
Dimijonužio
Padaržėle:

9. Kai iš Plungės
Parvažiavau,
Muštis peštis
Pasigavau.

5. — Padėk dievas,
Mergužėle,
Dimijonužio
Ravėjėlel

Lietuviškos dainos. II

Lelijėle,
Kietas tavo
Patalėlis:

Plungėj augau,
Plungės miestą
Vajavojau.

10. Šoko tėvas
Ratavoti,
Su kančiuku
Vinčiavoti.

P ar laukelį
Atėjnančę.

11. Pakūl prfivą
Apsūdyju,
Alaus bačką
Ištriiibyju.

13.

12. Aš pamačiau
MergužSlę,

Par laukelį
Atėjnančę,
r ab i j graūdžej
Be-vėrkiančę.

II. Pakol provą
Apsūdijo,
Alaus bačką
Ištriūbijo.

12. Aš pamačiau
Mergužėlę,
Per laukelį
Ateinančią;
13. Per laukelį
Ateinančią,
Labai graudžiai
Beverkiančią!

■SU (*).
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Nu Dajlid&lės.
. Pram inė minę
Žmūnis-žmonelej,
Sakė: nulesęs
Kviėiiū dirvelę.

1. fcakitįngalSli,
Gražūs paukšteli,
Kud ne iiulbcjej l
Ąnkstl rytelį? '
*>,. Ka aš čiulbesiu
Ąnkstl rytdlį?
Piemens sudraskė
Manu lizdelį.

— Lakštingalėli,
Gražus paukšteli.
Kod nečiulbėjai l .
Anksti rytelį? J

5. Pramanė mane
Žmonės žmoneliai,
Sakė nulesęs
Kviečių dirvelę;

5. Sikė: nulesęs
Kviėčiū dirvelę;
Sakė: pabajdę3
Bėrus zirgėlus.

— Ką aš čiulbėsiu
Anksti rytelį.
Piemens sudraskė
Mano lizdelį.

6. Sakė nulesęs

7. Ni aš niilesiau
Kviėčiū dirvelę,
Ni aš pabajdžiaū
Bėrus žirgoius.

Piemens sudraskė
Mano lizdelį,
Vanags išgaudė
Mažus vaikelius.

7. Nei aš nulesiau
Kviečių dirvelę,
Nei aš pabaidžiau
Bėrus žirgelius, —

Kalnais lakiojau,
Dauboj nakvojau,
Žilvičių krūme
Lizdelį kroviau.

8. Piemens nuganė

3. Pigmens sudriskę
M inu lizdelį,
Vinags išgaudė
Mazūs vajkėlus.

8. PiSmens nuginė
Kviėčiū dirvelę,
Pigmens pabijdė
BSrus zirgėlus.

4. K ilnajs lakėjau,
Daub6 nakvėjau,
Žilvjčiu krūme
Lizdelį krūviau.

7*) Palygink 29, 313, 618 ir 905 dijnas.
(** Palygink Ves. 430 dijną.
V
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Kviečių dirvelę,
Piemens pabaidė
Bėrus žirgelius!

Rinkyti
To virgu m e rg elėlę
Linelus r 6vė. J

Pu kalnu k iti,—

Kviečių dirvelę,
Sakė pabaidęs
Bėrus žirgelius.
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(**).
Nū Rinkitės,

1. Ąnt kalnu lindlej, ds

Dailydalė

I. Ant kalno lineliai,
Po kalnu kiti, —
Ten vargo mergelė
Linelius rovė.
37I

2 k.

2 . Atjoja bernelis
Viėšu-kele'lu:
Pade Diėvs, mergelė,
Darbinįnkelė.

Da manu tėvėlu
Ni namė nčra.
. Išjčju tėvelis
Į Vilniaus miestą,
Į Vilniaus miestelį
Jupelu pirkti.

3. Pade Diėvs. mergelė.
Darbinjnkžlė.
Taj del;u berne'lnj,
Patajkunėlu.j.

. lšįodams tėvelis
Jupelu pirkti,
Užkėlė, užvžrė
. Variu varte'Ius.

4. Kur buviij, bernyti,
Kur jodmėjej?
Pas tavu tėvelį
Geriau ir valgiau.

10. Ne pirki, tėveli,
Pujkiti jupelu;
Ne pfijkus žęntėlej,
Ne dvarunžlej.

5. Jau tavę tėvelis
Ma pažadeju,
Margasias skryneles
Parąndavoju.

. Mergytė jaunoji,
Kas tau pasakė?
O kas tau tajp grčjtaj
Žinias paraše?

6. Margasias skryneles
Parąndavėju,
Plonasias drobeles
Paraštav6ju.

12 . Gystėnu

vyrelej
Taj ma pasakė,
Veltinės mokinėj
Žinhzes rąžė.

7. Meiliji, berneli,
Ne tiė'sa kalbi;
S I S (*).
NA Staniulytės.

(*) P a ly g in k ti80

dajną.
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7. — Meluoji, berneli.
Netiesą kalbi, —
Dar mano tėvelio
Nė namie nėra:

3. Padėk dievs, mergele

8. Išjojo tėvelis

Darbininkėle!
— Tai dėkui berneliui
Pataikūnėliui.

Į Vilniaus miestą,
J Vilniaus miestelį
Jupelių pirkti.

4. Kur buvai, bernyti.

9. Išjodams tėvelis
Jupelių pirkti.
Užkėlė užvėrė
Vario vartelius.

Kur jodinėjai?
— Pas tavo tėvelį
Gėriau Ir valgiau,
5. Jau tave tėvelis
Man pažadėjo,
Margąsias skryneles
Parandavojo;

10. — Nepirki, tėveli,
Puikių jupelių, •
Nepuikūs ženteliai —
Ne dvarūnėllai.

6. Margąsias skryneles
Parandavojo,
Plonąsias drobeles
Paraštavojo.

11. — Mergyte jaunoji,
Kas tau pasakė,
O kas tau taip greitai
Žinias parašė?

•2. — Gystėnų vyreliai
Tai man pasakė,
Veliuonos mokiniai
Zlnužes rašė.
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Staniulytė

eju j šilą,
eju j šilą
Age'lu rinkti.

1. Atėjn mergytė, |
Vandrannįnkė'lė; f

2. Atjoja bernelis
Viešu keleliu:
— Padėk dievs, mergele
Darblninkėle!

I. Atein mergytė
Vandrauninkėlė:
Ėjo į šilą,
Ėjo į šilą
Uogelių rinkti.

\
I"
į

2 k.
j

G razt mergelė,
Ratu kviėtkilė,
Būsi tu minu.

2. Ne tajp ji rinku,
Kajp ulavdju.
Ne tiek ji rinku,
Ktėk ulavūju,
Nieku ne b6ju.

6. At pūsk, vėjeli,
Svirnu dureles,
Kad pamatyčiau,
Kad paregė'čiau
Savu mergelę.

3. Atėjn bernytis
Par žalą tinką,
gmė už rąnkds,
Vedė par t<{uką,
Tolau į I4nką.

7 Prie tos love'lės
Būčiau sargelis,
Tylūms bučiiiėiau,
Balsu n’ išdilčiau,
Ne pribūdinčiau:

4. Bij6k tu Dievu,
Palėjsk tu mžmę;
Saulfctė lėjdžtas,
Va kars ne tūli,
Tūlas kele'lis.

merge'lė,
Saldų miegelį;
Ilgi dienelė
Trumpa naktelė,—
Kol išmiėgūsi.

6. Ne prašfk DiŠvu,
Ne lėjsiu Uvę;

Ne taip ji rinko,
Kaip uliavojo,
Ne tiek ji rinko,
Kiek uliavojo,
Nieko nebojo.

5. — Neprašyk dievo,
Neleisiu tave.
Graži mergele,
Rūtų kvietkele.
Būsi tu mano!

Atein bernytis
Per žalią lanką,
Ėmė už rankos,
Vedė per lanką
Toliau į lanką.

6. Atpfisk, vėjeli.

— Bijok tu dievo,
Paleisk tu mane:
Saulutė leidžias,
Vakars netoli.
Tolas kelelis!

7. Prie tos lovelės
Būčiau sargelis,
Tyloms bučiuočiau,
Balso n’išduočiau,
Nepribudinčiau.

Svirno dureles.
Kad pamatyčiau,
Kad paregėčiau
Savo mergelę!

v

8. Miegok, mergele,
Saldų miegelį:
Ilga dienelė,
Trumpa naktelė, —
Kol išmiegosi!

-J14 (*).
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Nū Viksvytės.
t . Kedajniu miestely
Cidabrlnej virtaj.
O, te žydėju
Du rože'lu krilmu,
Raudūnu roie'lu,
Rožėlu.

ds

2. Išvažiivu pūnas
Į Rasdjniu miestą.
O jjn pavyju
Pas Dublsos tiltą:
Grjnžk, pon, pas mus;
Svečias yra.

(») Palygink 189 ir 394 dSjnas.

Viksvylė
I. Kėdainių miestely
Sidabriniai vartai,
O ten žvdėio
Du roželių krūmu,
Raudonų roželių,
Roželių.

2. Išvažiavo ponas
Į Raseinių miestą, —
O jį pavlio
Pas Dubysos tiltą:
— Grįžk, pons, pas mus
Svečias yra!

—
l
! 2 k.

J
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3. O mfisu pomiilė,
Jan tavu On&lė.
O su jaunajsejs,
Su kazikajs grayja
Kvort6ms, kvort6ms
Grayja.

8. O da ne parė ju
Pinu piktumė'lis;
Jau távu gálva
Po karde'lu nuvėjs.
Ulavóki, Onülé,
Ulavóki.

3. O mūsų poniulė,

4. Ne tiesa, sluge'lė,
Ne vierni žodėlej;
Da manu p6ni
Tii niekad ne darė,
Ničkad, niekad
T i ne darė.

9. PadCCfcif, slūgelės,
Auksu raktėlus,
Ėjsiu, aš ėjsiu
Rugelu vedinti;
Renė parėjs pinu
Piktumė'lis?

4. — Netiesa, slūgele,

5. Vajkščioju Onfilė
Po stiklu ląnge'lu,
O ir pamatė
Pon&ziu žirklį:
Ar, dėl Dievu, pons namė,
Pons namė?

10. O da ne parčju
í’ónu piktumėlis;
Jau távu galva
Po karde'lu nuvėjs.
Ulavóki, Onülé.
Ulavóki.

5. Vaikščiojo Onulė

11. DCfkite, sluge'lės,
6. Išėjkif, shigelės.
Baltas pirštinėles.
PatiSskif kaure'lį,
Ėjsiu, aš ėjsiu
Kad ne supfirintu
Su skalbėjoms skalbti;
Pinas čebatelu.
Renė paréjs pónu
Ar, dėl Dievu, pons piktas,,
Piktümas?
Pons piktas?
1 2.0 da ne parė'ju
Pónu piktumSlis;
Jau távu gálva
Po karde'lu nuvėjs.
Ulavóki, Onülé,
Ulavóki.

7 .I.šnėškif, slūgelės,
Vynu stiklei),
O aš pavitisiu
Savu ponėlį;
Benė parėjs piktumas.
Piktumė'lis?
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Jau tavo Onulė,
O su jaunaisiais,
Su kazokais grajija
Kortoms, kortoms
Grajija.

Nevierni žodeliai, —
Dar mano ponia
To niekad nedarė,
Niekad, niekad
To nedarė.
Po stiklo langeliu,
O ir pamatė
Pomižio žirgelį:
— Ar, dėl dievo, pons namie,
Pons namie?

6. Išeikit, slogelės,
Palieskit kaurelį.
Kad nesupurvintų
Ponas čebatėlių!
Ar, dėl dievo, pons piktas,
Pons piktas?
7. Išneškit, slūgelės,
Vyno stiklelį,
O aš pavitosiu
Savo ponelį —
Bene pereis piktumas,
Piktumėlis!

8. — O dar neperėjo
Pono piktumėlis, —
Jau tavo galva
Po kardeliu nueis.
Uliavoki, Onule,
Uliavoki!
9. — Paduokit, slūgelės.
Aukso raktelius,
Eisiu, aš eisiu
Rugelių vėdinti —
Bene pereis pono
Piktumėlis!

10. — O dar neperėjo
Pono piktumėlis, —
Jau tavo galva
Po kardeliu nueis.
Uliavoki, Onule,
Uliavoki!
11. — Duokite, slūgelės,
Baltas pirštinėles,
Eisiu, aš eisiu
Su skalbėjoms skalbti
Bene pereis pono
Piktumas!

12. — O dar neperėjo
Pono piktumėlis, —
Jau tavo galva
Po kardeliu nueis.
Uliavoki, Onule,
Uliavoki!

13. Piė'š&iau grftmatą
Iki K&únu miSsią.
Bené atvažiStu
Mánu motyná'ié;
Bené paréjs póna
jįpvkis.
14. O da n’ atvaziáva
Ni i püs? ké!u,
O jau nukirta
Onülés galvelę,
Galvelę, galvelę,
Galvelę.

1 5 .0 kajp Oniiię

Lijdu įdubėlę,
Pons sa zirge'la
Stdvi ąnt kražteluį
StovSju, stoveju
Ąnt kraštilu.
16 .0 kajp ftžkasė
Ontilės kapelį,
O ir sumynė
Žirgelis ponelį.
O naujyns, naujina,
Naujina.
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Nu Bakšijtiėnės.
5. Ej, narni, namff,
1. Už júriu-mána,
Jauni seselė,
Už vąndenėlu
Jau senėj taukia
Vėrkia seselė
ds
T&vęš moMtė.
Ąnt akmenSlu.
6.
O tegii liukia,
2. Jos vajnikčlis
Tegii ne laukia,
Yr ąnt salóles,
Juk žtnu pati:
áilkú vystclis
DaugiaG ne griniiu,
Atsišnturavęs.

13. —Pieščiau gromatą
Iki Kauno miesto,
Bene atvažiuotų
Mano motinėlė —
Bene pereis pono
Įpykis!

15. O kai Onulę
Leido j duobelę,
Pons su žirgeliu
Stovi ant kraštelio, —
Stovėjo, stovėjo
Ant kraštelio.

14. O dar n’atvažiavo
Nė į pusę kelio,
O jau nukirto
Onulės galvelę,
Galvelę, galvelę,

16. O kai užkasė
Onulės kapelį,
O
ir sumynė
Žirgelis ponelį!
O
naujiena, naujiena,
Naujiena!

Galvelę!
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Bakšaitienė
1. Už jūrių marių,
Už vandenėlių,
Verkia seselė l ^ ^
Ant akmenėlio, j ”

5. — Ei, namo, namo,
Jauna sesele,
Jau seniai laukia
Tavęs močiutė!

2. Jos vainikėlis
Yr ant šalelės.

6. — O tegu laukia,
Tegu nelaukia,
Juk žino pati:
Daugiau negrįšiu!

Šilkų vystelis
Atsišniūravęs.

3. Kad Dievas dtttu
Giė'drą dienelę,
Aš parsikéliiau
Par Nemünéüj.

7. Aš prisipjčviau
Kilne ruge'lu,
Prisineši6jau
Sunkiu pčde'lu.

3. Kad dievas duotų
Giedrą dienelę,
Aš persikelčiau
Per Nemunėlį:

7. Aš prisipioviau
Kalne rugelių,
Prisinešiojau
Sunkių pėdelių.

4.

8. Aš prisigrgbiau
LąnkG Šlėnoiu.
Prisinešiojau
KMvu grėbMlu.

4. Aš pataisyčiau
Jos vainikėlį.
Aš suvaržyčiau
Šilkų vystelį.

8. Aš prisigrėbiau
Lankoj šienelio,
Prisinešiojau
Klevo grėblelių.

Aš patajsyiiau
Jos vajnikėlj,
Aš suvaržyčiau
šitkd vyatiij.

Jau senėj žvangia
Beri žirgilej.

9. U i jtiriu-m&nu,
Už vąndenSlu,
Verkia brolelis
Ąnt akmer.c'Iu.

15.0 tegii laukia,
Tegii ne laukia,
Juk žlnu patsaj:
Daugtad ne grjnšm.

10. Ju kepurSlė
Yr ąnt žale'iės,
šilki! justelė
Atsilisivu.

16. Aš prisipjoviau
£ąnk6 šiėnclu.
Prisinesi6jau
Sunkiu plėkilu.

11. Kad DiSvas d2tu
GiSdrą dienelę,
Aš paraikyčiau
Par Neminti!}.

17. Prisinešifijau
Sunkiu plėkelu,
Prisinesiojau
šviesų dalgelį?

12. Aš patajsyčiau
Jū kepurčlę,
Aš suvaržyčiau
šilkti jflste'lę.

18. Aš prisišeriau
Berti žirgely,
Aš prislšvejciąu
šviesti kardėlu.

13. Ej, namif, namif,
Jiunas broleli,
Jau senčj laukia
Tavęs tėvelis.

19. Aš prislanau
Lygti lauksiu,
Pri8ivadži6jau
Palšu jautriu.

14. Jau senžj laukia
T4vęs lovelis,
TžG .

Nū Cvirkienės.
1. Čiulba, gieda paukštelėj,
čitilba, gieda rajbiejiė

Po t ėvii u
Vyšnilu sodelį.

Už jūrių marių,
Už vandenėlių,
Verkia brolelis
Ant akmenėlio.

14. Jau seniai laukia
Tavęs tėvelis,
Jau seniai žvengia
Bėri žirgeliai.

Jo kepurėlė
Yr ant šalelės.
Šilkų juostelė
Atsiliuosavo.

15. — O tegu laukia,
Tegu nelaukia,
Juk žino patsai:
Daugiau negrįšiu!

Kad dievas duotų
Giedrą dienelę,
Aš persikelčiau
Per Nemunėlį:

16. Aš prisipioviau
Lankoj šienelio,
Prisinešioiai:
Sunkių plekelių.

Aš pataisyčiau
Jo kepurėlę,
Aš suvaržyčiau
Šilkų juostelę.

17. Prisineškrau
Sunkių plekelių,
Prisinešioiau
Šviesų dalgelį.

— Ei, namo, namo,
Jaunas broleli,
Jau seniai laukia
Tavęs tėvelis!

18. Aš prisišeriau
Bėrų žirgelių.
Aš prisišveičiau
Šviesių kardelių.

19. Aš prisiariau
Lygių laukelių,
Prisivadžiojau
Palšų jautelių!

716
Cvirkienė
I. Čiulba gieda paukšteliai,
Čiulba gieda raibieji,
Po tėvelio
I
Vyšnelių sodelį. J

2. Ėjaau, klausčiau paukštuziu,
Jijčiau, klausčiau rajbū.ju:
Katrži žalfe
Parjfija brolelis?

6. Bėgčiau, Imčiau irkliiz'Į,
Ir šjn j8dą tajvūžį,
Bcnė išgriebSiau
Brolelį iá Preglės.

3. Ar par žalą giružę?
Ar pro margą krygiizę?
Ar par Preglės
Žaląjį tiltiizj?

7. Ar tau gájla ¿irgüz'iu?
Ar tymela balnüziu?
O ar tau gájla
Jáunfijú brole'lu?

4. Ni par žalą girilžę,
Ni pro mirgą krygiizę.
Tik par Preglės
Žaląjį tiltelį.

8. Ni ma gájla zirgūžiu,
Ni tyme'Iu balnūžiu,
O tik ma gájla
Jáunüju brole'lu.

5. Ir palūžu sijūzės.
Ir paptúku Ięntiižės,
O ir įpulė
Brolelis į PrSglę.

9. Bus ir kitas žirgfižis
Ir tyme'Iu balniižis,
O tik taj ne bus
Jaunūju brole'lu,

2. Eičiau klausčiau paukštužių,

6. Bėgčiau imčiau irklužį

Eičiau klausčiau raibųjų.
Katra šalim

Ir šį juodą laivužį,
Bene išgriebčiau
Brolelį iš Prėglėsl

Parjoja brolelis:

3. Ar per žalią giružę,

7. — Ar tau gaila žirgužio,
Ar tvmelio balnužio,
O ar tau gaila
Jaunojo brolelio?

Ar pro margą krygužę,
Ar per Prėglės
Žaliąjį tiltužį?

4. Nei per žalią giružę,
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Nei tymelio balnužio,
O tik man gaila
Jaunojo brolelio:

5. Ir palūžo sijužės,

9. Bus ir kitas žirgužis
Ir tymelio balnužis,
O tiktai nebus
Jaunojo brolelio!

Ir papluko lentužės,
O ir įpuolė
Brolelis į Prėglęl
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« 1 «.
Nu Višluskiėnės.
Arba ugny sudeginti,
1. Ąnt aukštu kalne'lu
Ar upy skąiidfnti.
Žal0ji liepelė.
Te kukávu volųngė'lė 1
ds
4. O tu ne bok niė'ku,
Devynejs balse'lejs. i
Minu mergužėlė,
Rasi būsi Dievu skirta,
2. O ni volųngė'lė,
Busi manu muilą.
Ni girios paukštelė,
O taj manu mergužėlė
5. ¿alóje ląnke'lė
Miinę pagedáuja.
Balti dobilčlej,
Ó tenáj minu mielas
S. ¿ádi müdu skirti:
Ląnko šiė'ną pjóvé.
Ar u®? dėginti,

8. — Nei man gaila žirgužio,

Nei pro margą krygužę,
Tik per Prėglės
Žaliąjį tiltelį.

Višinskienė
1. Ant aukšto kalnelio
Žalioji liepelė,
Ten kukavo volungėlėl
Devyniais balseliais. J

3. Žada mudu skirti:
Ar ugny deginti,
Arba ugny sudeginti,
Ar upėj skandinti.

2. O nei volungėlė,

4. O tu nebok nieko,
Mano mergužėle.
Rasi būsi dievo skirta,
Būsi mano miela!

Nei girios paukštelė,
O tai mano mergužėlė
Mane pagedauja.

5. 2alioje lankelėj
Balti dobilėliai, —
O tenai mano mielas
Lankoj šieną piovė.

6. O aš nusiėjiiau
{ žalą ląnke'lę,

6. O aš nusleičiau

T enij ai pasikalbėčiau
Su savu bernc'ln

918.

[ žalią lankelę.
Tenai aš pasikalbėčiau
Su savo berneliu!

Nū Staniulytės.
1. Dcvjnti metėlej,
Kajp viėna diėna,
Kajp manu tėvelu 1
ds
Nėra namė:
j

3. Išgirdai, girdėjau,
Karve'lu bilsą,
Mlslyjau, dum6jau:
Tėvelis šaukia.

2 Už jfinu-mare'lu,

4. Ni manu tėvėlu,
Ni manu scnujfi;
Girelė karvelis

Už vąndenelu,

Už iukštu kalnėlu,
Už dunojėlu.

Grafidžej burkavu.

919 (*).
Nū Pavalkiė'nės,
1.

Ą nt kalnu klev&j,
Po kalnu liepa,
Lulff jūrės-maružė'lės,
Lulff jūrės-mare'lės.

2.

718
Staniulytė
1. Devinti meteliai
Kaip viena diena,
Kai mano tėvelio \
2 k.
Nėra namie:
J

3. Išgirdau girdėjau
Karvelio balsą,
Mislijau dūmojau:
Tėvelis šaukia.

2. Už jūrių marelių.
Už vandenėlių.
Už aukštų kalnelių,
Už dunojėlių.

4. Nei mano tėvelio,
Nei mano senojo, Girelei karvelis
Graudžiai burkavo.

Padėk, padė'k, mergužėlė,
Bėrus žirgus gyrdyti.

719
Pavalkieni

Ne statau viėdrclu,
Ne guldau našte'lu.
Ne padėsiu, bernužėli,
Bėru žirgu gyrdyti.

"Ej, siuntė, siuntė
M inę motynėlė
Į jūres vąndcnužė'lu,
čystūjū vąndenelu.

Ej, išbars, išbars
Minę motynė'lė,
Tajp ilgaj ne parėjnant
Su čystu vąndenelu.

O ma be-sėmiant

6ystą vąndenSlj,
Ir atjėju bernužėlis
Rėrū žirgu gj’rdyti.

Mergužėlė manu,
Lelijėlė manu,
Ar ne m6l,i, kajp kalbėti
Savu srfnaj moėi&tej?

Pastatyk viėdrelus.
Paguldyk našte'lus,

(*) Palygink 519, 720, 721 ir 805 dajnas.
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r

1. Ant kalno klevai.
Po kalnu liepa, —
Liūliuoj jūrės maružėlės.l ^ ^
Liūliuoj jūrės marelės. J

4. — Pastatyk viedrelius,
Paguldyk naštelius,
Padėk, padėk, mergužėle,
Bėrus žirgus girdyti.

2. Ei, siuntė, siuntė
Mane motinėlė
Į jūres vandenužėlio,
Cystojo vandenėlio.

5. — Nestatau viedrelių,
Neguldau naštelių:
Nepadėsiu, bernužėli,
Bėrų žirgų girdyti.

3. O man besemiant
Cystą vandenėlį,.
Ir atjojo bernužėlis
Bėrų žirgų girdyti.

6. Ei, išbars, išbars

Mane motinėlė
Taip ilgai nepareinant
Su čystu vandenėliu.
7. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Ar nemoki, kaip kalbėti
Savo senai močiutei?

D
įuiU
koj dainos. II

8.

Sakyk, mergužžlS,

Nušiuravati viėdružė'lus
Su pitkijsejs grauzslcjs.

M inu lelijėlė:

Atnėrė narunuzė'lis,
Sudrumstė vąndenSlį;
9.

14.

Ne viė'rni žodelej,
Tu su savu bernužėlu
Mėjlejs žčdžejs kalbejej.

O ma be-laukiant
Vąndėns nustfijant,
Nušiuravaū viėdružė'lus
Su piikijsejs grauželejs;

10.

15.

O aš pasidžičviau'
LiSpos viėdruželus
Ąnt jčvaru šakužėlės,
Ąnt jčvaru šakelės.

U.

Taj tiesa, močiutė,

1.

14. — Netiesa, dukrele,
Nevierni žodeliai,
Tu su savo bernužėliu
Meiliais žodžiais kalbėjai.

16. Meilus kalbėti,
Gražus žiūrėti,
Tai gražus llemenužėlis,
Patogus ant veidelio.

12. — Motinėle mano.
Sengalvėle mano,
Atnėrė narūnužėlis.
Sudrumstė vandenėlį,

17. Neilgai stovėjau,
Neilgai kalbėjau, —
Ir pavyto vainikėlis
Už geltonų kaselių.

lt!.

Ne-ilg4j stovėjau,
Ne-ilga j kalbėjau,
Ir pavytu vajnikėlis
Už geltonu kase'lu.
Pavytu vajnlkas
Už geltfl kase'lu,
Surudyju žiėdužė'lej
Ą nt baltųjų rąnke'lu.

« O (*).
Nu Pauriūkės.
Ejafi, ejaū vąndenėlu,Ąnkstl rytą kelau,
Radau ažerėlj.
Vąndenėlu ėjafi;
(*) Palygink 519, 719, 721 ir 805 dAjnas.
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Vandens nustojant,
Nušiūravau viedružėlius
Su pilkaisiais grauželiais,

11. — Dukrytėle mano.
Lelijėle mano.
Kur taip Ilgai užtrukai
Su čystu vandenėliu?

Motynelė minu,
Sengalvėlė manu,

O ma be-laukiant
Vąndėns nustojant,

9, O man belaukiant

Mėjlus kalbėti,
Gražiis žiūrėti,
Tajp gražūs liėmenužėlis,
Patčgus ąnt vejdelu.

Atnėrė narunužėlis,

13.

„Atnėrė narūnužėlis,
Sudrum stė vandenėlį,

10. O aš pasidžiovlau

17.

Sudrumstė vąndenėlį,

13. O man belaukiant
Vandens nustojant,
Nušiūravau viedružėlius
Su pilkaisiais grauželiais.

Mano lelijėle:

Taj vierni žodelej:
Su bernūžiu kalbėjau,
Su jaunūju kalbėjau.
16.

Dukrytė'lė rainu,
Lelijėlė manu.
Kur tajp ilgai užtrukaj
Su ėystu vąndenėlu?

12.

Ne tiesa, dukre'lė,

8. Sakyk, m ergužėle,

15. — Tai tiesa, močiute.
Tai vierni žodeliai:
Su bernužiu kalbėjau,
Su jaunuoju kalbėjau.

Liepos viedružėlius

Ant jovaro šakužėlės,
Ant jovaro šakelės.“

18. Pavyto vainikas
Už geltų kaselių,
Surūdijo žiedužėliai
Ant baltųjų rankelių!

720
Pauriukė
1. Anksti rytą kėliau,
Vandenėlio ėjau,
P.jau, ėjau vandenėlio.
Radau ežerėlį.
387

Radai az'erėlį,
lįstą vąndenėlj,
Radai, radau bcmuz’clj
Žirge lūs be-gyrdant.

Ėjai, ėjau vąndenėlu
Hadai ažerėlį.
Radai az’erėlį,
čystą vąndenėlį,
Radau, radai brolužė'jj
Žirgolus be-gyrdaut.

Pastatyk viėdrrflus,
Paguldyk naštclus,
PadSk. padėk, mergužėlė,
Žirgelūs girdyti.
4.

5.

Pastatyk kibirus,
Paguldyki naščius,
Padėk, padėk, seserėlė
Žirgelu8 gyrdyti.

Ne statau viėdrelu,
Ne guldau načtėlu,
Ne padėsiu, bernužėli,
Žįrgėlu gyrdyti.
Ne-ilgaj stovėjau,
Ne-ilgaj kalbėjau,Ir pavytu vajnik5lis
Ąnt minu galvelės.

6.

Ąnkstl rytą kėlau,
Vąndenė'lu ėjau,

Pastadiai kibirus,
Paguldžiau naštelus,

Ir padėjau brolužėluj
Žirgelus gyrdyti.
10 .

Ne-ilgaj stovėjau,
Ne-ilgaj kalbėjau,
Ir praz'ydu vajnikėlis
Ąnt manu galvelės.

2. Radau ežerėlį,
Cystą vandenėlį,

Siuntė motynelė
Minę, sengalvėlė,

Į jūrės vąndenužėlu,
¿altflju šaltinėlu.
O
ma be-scmiant
ėystą vąndenėlį,
Atjija du bernužėlū,
Lygėj du aprisėlu.

(*) Palygink 619, 719. 720 ir 805 dijnas.

Vandenėlio ėjau.
Ėjau, ėjau vandenėlio,
Radau ežerėlį.

3. — Pastatyk viedrelius,
Paguldyk naštelius,
Padėk, padėk, mergužėle,
Žirgelius girdyti.

7. Radau ežerėlį,
Cystą vandenėlį,
Radau, radau brolužėlį
2 irgelius beglrdant.

4. — Nestatau vledrellų,
Neguldau naštelių,
Nepadėsiu, bernužėli,
2 irgelių girdyti.

8. — Pastatyk kibirus,

5. Neilgai stovėjau,
Neilgai kalbėjau,
Ir pavyto vainikėlis
Ant mano galvelės.

9. Pastačiau kibirus.
Paguldžiau naštelius
Ir padėiau brolužėliui
Žirgelius girdyti.

Paguldyki naščius,
Padėk, padėk, seserėle,
Žirgelius girdyti.

10. Neilgai stovėjau,
Neilgai kalbėjau,
Ir pražydo vainikėlis
Ant mano galvelės!

*721

* * • (*).
NA Bakšajtįėnės.
Ąnt kalnu klevij,
Po kalnu be'ržaj,
Po močiutės vartuzc'lejs
Lulif jirės-maielės.

6. Anksti rytą kėliau,

Radau, radau bernužėlį
Žirgelius bejirdant.

Bakšailienė
I. Ant kalno klevai,
Po kalnu beržai,
Po močiutės vartužėliais
Liūliuoj jūrės marelės.

2. Siuntė motinėlė
Mane sengalvėlė
I jūres vandpnužėlio,
Šaltojo šaltinėlio.

3. O man besemiant
Cystą vandenėlį.
Atjoja du bernužėliu
Lygiai du aprisėliu.

8. — Sakyk, mergužėle,

4. O vienas tarė.
4.

0 vienas tarė,
Antras atsškė:
0 štaj minu mergužėlė
Su ritu vajnikelu.

8.

Sakyk, mergužėlė,
Sávu 'moty nčlej:
ktlėkė narunužėlis,
Sudrumstė vąndenėlį.

5.

Statyk kibirėlus,
Guldyk naštužėlus,
Pagyrdyki, mergužėlė,
Minu bėrą žirgelį.

9.

Rejk ma pastovį'ti,
0 ir palūkėti
Nulekiant narunužėlu,
Nustójant vąndeneln.

6.

Ne stataū viėdrelu
Ni guldau naštėlu,
Ni girdysiu, bernužėli,
Tavu bėrą žirgelį.

10.

Ne tiesa dukre'lė,
Ne viėrni zodelcj,
Su berne'lu stovėję",
Su jaunūju dumójej.

Išbirs motynėlė
Miinę, sengalvėlė:
Kur tajp ilgaj užtrukaj,
N amilčių ne parėjus?

11.

Taj tiesa, močiiitė
Taj viėini zode'lej:
Su bernėlu stovėjau,
Su jdunūju kalbėjau.

7.

Antras atsakė:
— O štai mano mergužėlė
Su rūtų vainikėliui

5. — Statyk kibirėlius,

6. — Nestatau viedrelių,

Tu bagóts, aš prastá,
Ne nusiramlnsiv;
Pazelek, pónaj Dievaj,
Tik ka dabójuvos.

3. Dabójüvos, mylėjūvos,
Kajp karvėlu póra;

10. — Netiesa, dukrele,
Neviemi žodeliai,
Su berneliu stovėjai,
Su jaunuoju dūmojai.

Nei guldau naštelių.
Nei girdysiu, bernužėli,
Tavo bėrą žirgelį.
7. Išbars motinėlė
Mane, sengalvėlė:
„Kur taip ilgai užtrukai,
Namučio neparėjus?"

11. — Tai tiesa, močiute,
Tai vierni žodeliai:
Su berneliu stovėjau,
Su jaunuoju kalbėjau.

*722
Vidikyti

Nū Vidikytės.

2.

9. Reik man pastovėti,
O ir palūkėti
Nulekiant narūnužėlio,
Nustojant vandenėlio."

Guldyk naštužėlius,
Pagirdyki, mergužėle,
Mano bėrą žirgelį.

***.
1. Atsitrauk, bernužėli,
Ne naravók minę;
Juk tu ¿ináj ¡r ismanáj, 1 ^
Kad aš tau ne lygi. I

Savo motinėlei:
„Atlėkė narūnužėlls,
Sudrumstė vandenėlį, ■

Ne dūk, DiSvaj, pasimesti,
Ka.jp baltajaj rnlglaj.
4. Pro tėvc'lu vykšnin s6dą
Srčvės iipis teka;
Ąnt atėjnamanu mietas,—
Kad jis ne nuskęnstu.
f». Stov lytėlė ąnt vąndėns,—
Kad ji ne nuplauktu;
šauk bernytis mergužėlę:
Ejk še ąnt parodus.

1. — Atsitrauk, bernužėli,

3. Dabojovos mylėjovos
Kaip karvelių pora, —
Neduok dievai pasimesti
Kaip baltajai miglai.

Nenaravok mane,
Juk tu žinai ir išmanai,
Kad aš tau nelygi.
2. Tu bagots, aš prasta,
Nenusiraminsiv, —
Pažėlėk, ponai dievai.
Tik ką dabojovos.

4. Pro tėvelio vyšnių sodą
Srovės upė teka, —
Ant’ ateina mano mielas,
Kad jis nenuskęstų!

5. Stov lytelė ant vandens.
Kad ji nenuplauktų!
Sauk bernytis mergužėlę:
— Eik šen ant parodos!
39!

7. Ne girtis, ni pejkifis,
Ni aš tkvę nėriu;
Vakarinė žvajgžduišlė
Ne-rodlyvaj rodu.

6. Mergužėlė, lelijinė,
Ar tu minę n6ri?
Ni giriffs, ni pejkifis,
Ni ai tživp nčriu.

i r

lelijėle,
Ar
Ai tu mane nori?
_ Nei giriuos, nei peikiuos,
Nei aš tave noriu;

7. Nei giriuos, nei peikiuos,
Nei aš tave noriu, —
Vakarinė žvaigždužėlė
Nerodlyvai rodo.

M ergužėle
6. M

r*3 .
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Nu Bakšajtiėnės.

Bakšailienė

l.D a karvelu k! 6ny gžrė,)ds
Be-ge'rdamu suuldavu:Jds

7. Du brole'lu laukti j 6ju,
Be-j6damu sudumfiju:

fc Du karveliu klony gėrė, (2 k.) 7. Du broleliu lauku jojo,
Begerdamu suuldavo: (2 k.)
Bejodamu sudūmojo:

2. O kur m&du karvelė'lu,

8. O kur m&du, brotužė'li,

2. — O kur mudu karvelėliu,

0 kur ginsiv nakvynėlę?

O kur giilsiv nakvynėlę?
3. Vienas: lė'ksiv į girelę,
J girelę pas gegelę.

9. Vienas: j 6siv j dvarelį,
1 dvarelį pas mergelę.

4. Ąntras: lė'ksiv j įnzūlą,
Į įnziilą pas gene'lį.

10. Ąntras: jėsiv į kiemelį,
{ kiėmdlį pas mergelę.

5. Bepig tau, karveleli,
To gire'lė—pas gegelę

11. Bepig tavej, brolužėli,

6 . Bė'da ma, karvelė'luj,

12. Bė'da minėj, brotužė'luj,
Tam kiemely—pas mergelę.

Tara ^nžule—pas gene'Iį.

Tam dvarely— pas mergelę.

0 kur gausiv nakvynėlę?

3. — Vienas lėksiv į girelę,

9. — Vienas josiv į dvarelį,
1 dvarelį pas mergelę;

1 girelę pas gegelę;

4. Antras lėksiv į ąžuolą,
5. ^ Bepig tau, karvelėli,

11. — Bepig tavei, brolužėli,

Toj girelėj — pas gegelę,

6. Bėda man karvelėliui
Tam ąžuole — pas genelįl

Tam dvarely — pas mergelę,
12. Bėda manei brolužėliui
Tam kiemely — pas mergelę!

*724
Bakšaitienė

Nu Bakžajtiėnes-

2. Da risiu namė
Ne-giilusios:

10. Antras josiv į kiemelį,
J kiemelį pas mergelę.

Į ąžuolą pas genelį.

7*4.
1. Aš ėjėiau namfi,
Namytuzžlu,
Da rasiu namė Į ^
Ne-g&lusius.
I

8. — O kur mudu, brolužėli,

0 kur gausiv nakvynėlę?

Seną motynčlę
Be-vėrpianię,
3. Seną motynė'lę
Be-verpiant?,
Sviė's? liktužalę
Be-drfganię.

1. Aš eičiau namo
Namytužėlio,
Dar rasiu namie
Negulusius;

i 2 k.

2. Dar rasiu namie
Negulusius,
Seną motinėlę
Beverpiančią;

3. Seną motinėlę
Beverpiančią,
Šviesią liktužėlę
Bedegančią.

4. Verpki, motynėlė,
Eabaj ptonaj,
Nulejsi minę
Lab&j t61i.
,

5. Vėrpkis, dukviizi,
Pati plonaj,
NuMjsiu tavę
Dar ir tolafe.

l

Verpki, motinėle,
Labai plonai,
Nuleisi mane
Labai toli.

5. — Verpkis, dukruže,
Pati plonai,
Nuleisiu tave
Dar ir toliau!

M *.
Nū Piaušimūkės.
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1. Susi j6ju trys bernelej
10. Ir iškilu rytvėjčlis,
Pas tąn viSną mergužėlę. |ds
Ir niiputė vajui kelį.
2. ĖjSiau, klausčiau motynėlės: 11. Ir niiputė vajnikelį
Kum priimsiu tūs svetčlus?
Į jurelu gilumė'lį.
3. Dūk alilčiaus ir midhčiaus, 12. Ejn marelės judifdamos,
Ne dūk nitu vajnikė'lu.
Neš vajnlką subildamos.
4. Ejk, dukrelė, į daržėlį,
Susiskinki sau kviėtkilę.

13. Pasąmdyčiau gtilbinclį,
Kad išnėštu vajnikelį,

5. Skink ratilu pašaknelu,
Levęndrė'lu viršunelu.

14. Kad išnėštu vajnikė'lį
13 marčių gilumė'ln.

6. Dėk rūteles uz galvelės.
LevęndrSlę į rąnke'lę.

15.Plaukia gitlbinas nardydamas,
Neš vajnlką ąnt sparnc'lu.

7. Nusip^nus vajnikSlj,
Ejk, dukrelė, pamarelejs.

16. Ir niinešė į tąn dvdrą,
Kur tėvelu daug dukre'lu.

8. Ėjva mildvi, seserėlė,
] dunčjų bilrnu prausti.

17. Ir padavė taj dukrelėj,
Kur jaunidusia, kur slauniausia,

9. Mums be-praūsiant burnu- 18. Kur jauninusia, kur slauniiiz'elės,
usia,
Ir užkilu rytvėjelis.
Kur brolelu mylimidusia.
19. Kur brolelu mylimidusia,
Taj tos ¡tyras vajnikelis.
394

Plaušiniukė
Susijojo trys berneliai
Pas tą vieną mergužėlę. (2 k.)

10. Ir iškilo rytvėjėlis,
Ir nupūtė vainikėlį,

Eičiau klausčiau motinėlės:
— Kuo priimsiu tuos svetelius?

11. Ir nupūtė vainikėlį
Į jūrelių gilumėlį.

_ Duok alučio ir midučio,
Neduok rūtų vainikėlio.

12. Ein marelės juduodamos,
Neš vainiką siūbuodamos.

Eik, dukrele, į darželį,
Susiskinki sau kvietkelę.

13. Pasamdyčiau gulbinėlį,
Kad išneštų vainikėlį,

Skink rūtelių pašaknėlių,
Levendrėllų viršūnėlių.

14. Kad išneštų vainikėlį
Iš marelių gilumėlio.

Dėk rūteles už galvelės,

Levendrėlę į rankelę.

15. Plaukia gulbinas nardydamas,
Neš vainiką ant sparnelių.

Nusipynus vainikėlį,
Eik, dukrele, pamarėliais.

16. Ir nunešė į tą dvarą.
Kur tėvelio daug dukrelių.

— Eiva mudvi, seserėle,
Į dunojų burnų prausti.

17. Ir padavė tai dukrelei,
Kur jauniausia, kur slauniausia,

Mums beprausiant burnužėles,
Ir užkilo rytvėjėlis.

18. Kur jauniausia, kur slauniausia,
Kur brolelių mylimiausia,

19. Kur brolelių mylimiausia,
Tai tos čyras vainikėlis!

■J««.
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Nu Masinliė'nės

Masiulienė

1 Kad bernas par šilą jėju
Ta.j merga ūgeles rjnku.

6 Uz tėj k d rū čiej, re zk i smarkoj

2 Surjinkdania, sudedama,
Vis bernyčiu) dovanoju.

7 Nesirūpink, mergužžlė,
Aš uz t&vę nukęntė'sm.

2. Surinkdama, sudėdama
Vis bernyčiui dovanojo.

7. — Nesirūpink, mergužėle,
Aš už tave nukentėsiu,

3. Ne pradeju da mytūtis.
Jau zmone'lej apkalbSju.

8. Aš qž tivę nokęntčsiu,

3. Nepradėjo dar myluotis —

8. Aš už tave nukentėsiu,

Dorelė'lejs uzmokžsiu.

Jau žmonellal apkalbėjo.

4. Anie zm6nis iš pavydu
Davė zinūžę prie pčnu.

9. Aš ne rėdąs tokiu svečia,
K ur pal4ngėms vajkštingjn,

1. Kad bernas per šilą jojo.

Suliė'k dlkčej, taj geraj

6. — Užteik drūčiai, rėžki smarkiai,

Tai merga uogeles rinko,

5. Ėmė ponas uz čiuprynos,
O jū tarnas u2 bizūną

Davė žinužę prie pono.

II. Man dukrelę perkalbėjo,
Savo kojeles perstovėjo!

727
Cotautienė

Par dieną &rė,
Virsnu n’ Ctzarė,
Esi jautelams nė davė.
4.

Par diSną ¿rė,
Tvirto uzd&rė,
Rugiėnūžejs pašžrč.

1. Gerkit aplinkui.
Duokit šaltyšiui,
¡2 k.
Nelenkit baudžiauninkų. J

3. Per dieną arė,
Varsnų n’užarė,
Ėst jauteliams nedavė.

2. Tie baudžiauninkai,
Tie samdininkai,
Nedirbs čyrai darbelių.

4. Per dieną arė,
Tvarte uždarė,
Rugienužiais pašėrė.

*728
Bakšaitienė

**8.
Nū Iiakšajtiėnės
Kad berne'lis
Rąnkštūstėlj davė;
Burne'lę prausės,
Dūmė, dumčdaniu kalba,
da
Ta.j merge'lė
KalbSdamu vėrkia (**).
(*) Palygink l>22 ir 029 dijnas.
(**) ¿\nt tu pavydalu suniuk po žždnu pčsmu: „dumi,
dumčdamu kalba, kalbė'damu včrkia“
396

10. Kur palangėms vaikštinėjo,
Man dukrelę perkalbėjo,

O jo tarnas už bizūno.

•3S7 (*).
Nū Gdtautiėnes.

Tie baudžiaūnįnkaj,
Tiė sąmdinjinkaj,
Ne dirbs čyraj darbelu.

9. — Aš nerodas tokių svečių,
Kur palangėms vaikštinėjo,

5. Ėmė ponas už čiuprynos,

11. Ma dukrelę parkalbėju,
Siu u kujėles parstovcju

Gerkit apljnku,
Dukit šaltlšiuj,
ds
Ne lęnkii baudziaūnįnku.

Dorelėliais užmokėsiu!

4. Anie žmonės Iš pavydo

10. Kur palangėms vajkštinėju,
Ma dukrelę parkalbėju,

Suliek dikčiai — tai gerai!

1. Kad bernelis
Burnelę prausės,
Tai mergelė
Rankšluostėlį davė.
Dūmoj, dūmodamu kalba,
Kalbėdamu verkia.*
•

2 k.

Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Dūmoj, dūmodamu kalba, kalbėda-

verkia.-

2.

3.

4.

Kad bernelis
Galvelę šukavu,
Taj mergelė
šukeles padavė

Taj mergelė
Jflstile ūžjusė.

Kad bernelis
Maržkinėlejs vilkus,

5. Kad berne'lis
čebatSlejs avės,
Taj merge'lė
Autelus padavė

Taj mergelė
Kuskelę parlšu.

0. Kad bernelis

Galvelę šukavo,
Tai mergelė
Šukeles padavė.

3 Kad bernelis

5. Kad bernelis
Cebatėliais avės,
Tai mergelė
Autelius padavė.

M arškinėliais vilkos,
Tai mergelė
Kuskelę parišo.

6. Kad bernelis
Į krygelę jojo,
Tai mergelė
Laukeliu lydėjo.

J krygėlę jėju,
Taj mergelė
Kaukėtu lydėju.

Kad bernelis
Sermėgėle vilku,
9*».
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Nu Pilipauskiėnės.

Pilipauskieni

l.AS pas motynelę
Vatūze už&ugau.
Sunkiųjų darbe'lu
Niėkadčs ne dirbau.
1. Po rūtų darželį
Pasivaikščiodama,
Žalėmsioms rūtelėms
Pasibčvydama,
3. Žalasias rutulęs
J kviėtke'lę skyniau,
šilkėlu kuske'lę
Ąnt galve'lės dėjau.
t. O taj ir pavytu
Ž&10SI06 rūtelės

4. Kad bernelis
Sermėgėle vilko,
Tai mergelė
Juostele užjuosė.

2. Kad bernelis

Ą nt minu galve'lės,
Viėntūrtės-dukrėlės.
} ds

j

&. O kfi jus pavytui,
Žalosios rūteles:'
Ar aš ne tuokčiau
Jumis apiavėti?

6 G ani lenkėj sėjau,
Kas-diėn nuravėjau,
O kas-vakarėlį
{ kviėtke'lę skyniau.
7. Atjfiju bernelis
P ar lygų laukelį
Ąnt bėru zirgėln,
Viėntūrtis-sunc'lis.

I. Aš pas motinėlę
Valužėj užaugau,
Sunkiųjų darbelių 1 9 ^
Niekados nedirbau. J~

4. O tai ir pavyto
Žaliosios rūtelės
Ant mano galvelės.
Vienturtės dukrelės.

2. Po rūtų darželį
Pasivaikščiodama,
Žaliosioms rūtelėms
Pasibovydama,

5. O ko jūs pavytot,
Žaliosios rūtelės,
Ar aš nemokėjau
Jumis apravėti?

3. Žaliąsias rūteles
Į kvietkelę skyniau,
Silkelių kuskelę
Ant galvelės dėjau.

6. Gana tankiai sėjau,
Kasdien nuravėjau,
0 kas vakarėlį
1 kvietkelę skyniau.

7. Atjojo bernelis
Per lygų laukelį
Ant bėro žirgelio,
Vienturtis sūnelis.

8.1 dvarelį jfiju,
Žirgelis sustoju.
Ar yr tamė kiė'me
Viėntilrtė-dukrčlė?

12. Ąnkstl rytą kelti,
J darželį ^jti.
Pas rittu darželį
Galvelę žukflti.

9. J darželį žifiri,
Galvelę lįngttja:
Tur bai taraė kiSme
Viėnt&rtė-dukrelė:

13. MotynSlė manu,
Sengalvėlė manu,
Jau minę apkėlė
Ne-vynoms k a lb e lė m s .

10. Kad rąnkelės baltos,
Gaiva sušuk&ta,
Gražiamė daržely
Ne rup jaj darbelis.

14. Jau ai daugiau n’ėjsm
Į ritu ^arie'lj,
Ja« daugiai n e sėsiu
¿ai uju rutilu.

11. 0 jaj ne rūpi
Sinkius darbus dirbti;
Rūpi Y i ė n tu r tS le j
Darželį žiūrėti,

15. Ėjsiu į laukdlį,—
Te dirbsiu darbelį;
0 jau aš busiu,
Kajp žmoniū m e rg e lė .,

8. I dvarelį jojo,

g. Į darželį žiūri.
Galvelę linguoja:
— Tur būt, tame kieme
Vienturtė dukrelė:

13. — Motinėle mano,
Sengalvėle mano,
Jau mane apkėlė
Nevynoms kalbelėms.

10. Kad rankelės baltos,
Galva sušukuota.
Gražiame daržely —
Nerūp jai darbelis.

14. Jau aš daugiau neisiu
l rūtų darželį.
Jau daugiau nesėsiu
Žaliųjų rūtelių, —

11. O ¡ai nerūpi

15. Eisiu į laukelį.
Ten dirbsiu darbelį,
O jau aš būsiu
Kaip žmonių mergelė.

Sunkius darbus dirbti,
Rūpi vienturtėlei
Darželį žiūrėti.

«30.
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Nfl Masiuličnės.
1. Augu, dygu žali rūta |

12. Anksti rytą kelti,
Į darželį eiti,
Pas rūtų darželį
Galvelę šukuoti.

Žirgelis sustojo:
— Ar yr tame kieme
Vienturtė dukrelė?

Masiulienė

5 Skyrė, skyrė m inę jauną
H sėsliu pilku,

1. Augo dygo žalia rūta
Tarp lelijų krūmų.

2. Ir jtčju į darželį,
Ir paskynę rūtą.

6. Kajp daržely žalą ritą
Iš lelijų krūmu.

2. Ir įėjo į darželį,
Ir paskynę rūtą,

6. Kaip daržely žalią rūtą

3. Ir atSju pas močiiitę,
Ir Išvedė dukrą

7.

3. Ir atėjo pas močiutę,
Ir išvedė dukrą.

7. Ėmė už baltų rankelių,
Vedė už stalelio,

4. Bėgau lauką, lenkiau krūmą,
Regiu — jau n’išbėgsiu.

8. Pasodino mane jauną

. Tarp lelijų krlimu. I 8

už balti rąnkelu
Vedė už staleli.

Ėmė

4. Bėgaulaūką. lęnktaūkrimą, 8. Pasodinu minę jauną
Rcgiū, jau n’ išbėgsiu.
Tarp brolelu pulku.
400

» Lietuviškos dainos. II

2 k.

5. Skyrė, skyrė mane jauną
Iš seselių pulko

Iš lelijų krūmo.

4 Q|

Tarp brolelių pulko.

9. Krfnta, bjfnra ašarėlės
Par skijscius vejdilus,

12. O nu b alti rąnkužįHn —
Ąnt drfikn žiurstelu,

9 Krinta byra ašarėlės

12. O nuo baltų rankužėlių —

Per skaisčius veidelius,

Ant druko žiurstelio,

10. O nfi skajsčifi vejdužė'Iu— 13.0 nS drūku zmrstnzč'hi__
Ąnt rūtų kviėtke'Iės,
Ąnt sieros žemelės.

10. O nuo skaisčių veidužėlių —

11.0 n i rutu kviėtkužSlės— 14.0 n i sižros žepmžė'lės—
Ąnt baltfi rąnkc'lu,
I jūres-marilės,

H. O nuo rūtų kvietkužėlės —
Ant baltų rankelių,

Ant rūtų kvietkelės,

14. O nuo sieros žemužėlės —
I jūres mareles,
15. O jūrelėms o marelėms —
I visą svie

1 5 .0 jur<?lėms, o marelėms —
J visą svietelį.

1
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Nu Diėviį'nės.

Dievlenė

Brolyčej manu,
Jaumčjiė manu,
Tve'rkif naują darželį, j d?

2.

3.

4.

A i pasisegiau
¿alks rūteles
J nafijąjį darželį.

5.

O kū pavytuf
Žilos rūtelės
Tamė naujam daržely?

6.

.

Ar jus pabuguf
Rytu raselu?
Ar žaltlija Salnflu?
Ar tos sesčlės,
Tos brąDgrardiHės,
Graudziūju aJarfflu?
Ni mos pabfigom
Rytu rasrflės,
Ni tu šalti Salne'lu;

Tik mes pabigum
Jaunis seselės
Graudziūju ašarčlu.

1. Brolyčiai mano,
Jaunieji mano.

Tverkit naują darželį! (2 k.)

4. Ar jūs pabūgot
Ryto raselių,
Ar šaltųjų šalnelių,

2. Aš pasisėčlau'
Žalias rūteles

5. Ar tos seselės.
Tos brangvardėlės,
Graudžiųjų ašarėlių?

Į naująjį darželį.
3. — O ko pavytot,
Žalios rūtelės,

6. — Nei mes pabūgom
Ryto raselės,
Nei tų šaltų šalnelių,

Tame naujam daržely?

7. Tik mes pabūgom
Jaunos seselės
Graudžiųjų ašarėlių!

*732
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93«.
Nu Juškytės.
Balni br ¡elis ^
Bčrą žirgą.

1. O ąnt dvarilžiu,
Ąnt ž&lūju

13. O nuo druko žlurstužėlio —
Ant sieros žemelės,

l. O ant dvaružio,
Ant žaliojo,
Balnoj brolelis )
Bėrą žirgą.
J

402
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2. — O kur josi,
9. McrgužSlė,
Lelijė'lė,
Pakltik manėj
Patalėlį;

2. O kur jtisi,
Brolužžli?
Kam balntiji
Žirgužžlį?

3. — Jojau laukužiu,
10. Pakltik manėj
Patalėlį
Trijų ajlu
Žalu lapu.

3.J6jau laukilžiu,
Jtijau įntru,
Kol pi ijtijau
Žalą glrę.

11.

Žalti giriižė

4.

Tįmsi naktis;

Kur mildu gftusiv
NakvynSlę?

Nusiūčiau
! giielf,
Pasilęnkciau

Jojau antru,
Kol prijojau
Žalią girią.

4. Žalioj giružėj

12. Pasilę'nkėiau
Sedulėlę,
Nubraukyčiau
Žalus lapils;

6. Merguželė,
Lelijelo,
Kum pašei si v
Žirgužėlį?

13. Nubraukyčiau
Žalis lapiis,
Aš pakltičiau
Patalėlį.

7.

Pužu šaką,

14. Aš pakločiau
Patalėlį
Trijii ajlu
Žalti lapu.

Pasil&užžiau
Pusti šaką,
Aš pašerčiau
Žirgužėlį.

15. Mergužėlė,
Vargdioni-'lė,
Kas mokinu
Taj p kalbėti?

Nusiėjciau
į šilelį,
Pasiliuznau

404

.

10. Paklok manei
Patalėlį
Trijų eilių
Žalių lapų.

Tamsi naktis, —
Kur mudu gausiv
Nakvynėlę?

11. — Nusieičiau
igirelę.
Pasilenkčiau
Sedulėlę;

5. — Žalioj giružėj
Po liepele —
Tai mudu gausva
Nakvynėlę.

12. Pasilenkčiau
Sedulėlę,
Nubraukyčiau
Žalius lapus;

6. — Mergužėle

13. Nubraukyčiau
Žalius lapus.
Aš pakločiau
Patalėlį;

Sedulėlę;

5. Žalo giriižė
Po liėpe'lo —
Taj miidu gausvit
Nakvynėlę.

8.

9. — Mergužėle
Lelijėle,
Paklok manei
Patalėlį;

Brolužėli,
Kam balnoji
Žirgužėlį?

Lelijėle,
Kuo pašersiv
žirgužėlį?
7. — Nusieičiau
I
šilelį,
Pasilaužčiau
Pušų šaką;

14. Aš pakločiau
Patalėlį
Trijų eilių
Žalių lapų.

8. Pasilaužčiau

15. — Mergužėle
Vargdienėle,
Kas mokino
Taip kalbėti?

Pušų šaką.
Aš pašerčiau
žirgužėlį.

16. Vargios dienos,
Ašarėlės —

16. — Vargios dienos,
Ašarėlės —
Tai mokino
Taip kalbėti!

Taj mokinu
Tajp kalbėti.

933.
NA Norviličnės.
į.

2.

O, tu, žvirbleli, |
Kur tavu vajkaj? j
Žal6 gino salė kelti
ds
Tąnkiamė krūmely.

Kazį, kur fra
Minu močiiitė?
4.

O, tu, zylelė,
Kur tivu vajkaj?
¿al6 glho tirpo šakį
Aukštamė me'dy.

O, tu, zylelė,
Lekiva aukštų;
Aš, žvirblelis, parfidysiu,,
Kur tavu mėtyna?..

5.

Ka aš ir tekstu,
Lėksiu ir aukštij;
Minu vajkaj rė'kia, rėkia,
Minuvajkelej rė'kia.

O, mes, paukštelėj,
Mes vargdiėnglej,

733
Norvilienė
1. — O tu, žvirbleli, 1 0 ^
Kur tavo vaikai? J " '
— 2alioj girioj šalia kelloK ^
Tankiame krūmely.
J
‘

2. — O tu, zylele,

3- — O mes paukšteliai,
Mes vargdienėliai!
Kažin, kur yra
Mano močiutė?
4. — O tu, zylele,
Lėkiva aukštai,
Aš, žvirblelis, parodysiu,
Kur tavo motina.

Kur tavo vaikai?
— 2alioj girioj tarpe šakų
Aukštame medy.

5. — Ką aš i r lėksiu,
Lėksiu ir aukštai, —
Mano vaikai rėkia, rėkia,
Mano vaikeliai rėkia!

934.
Nū Didzpinigajeiiikės.

734

1. O ąnt tiltu žOlės iugu,
5. Mažas minu žirgužėlis,
O po tiltu žtivys nardė, j ds Ne panėš miidu abii jaunu.

Didzpinigaičiukė

2. O ąnt dviru, ąnt didžiųjų 6. Bernužėli, dobilėli,
Batn6 bernas bė'rą žirgą. Ne vis abiidu rijti jčsiv.
v
3. Stov mergelė pnė šaMIės: 7. Lygioms tąnkėms rijti jėsiv,
O kur jėsi, ir aš drauge. Ncmūnė'leja plaukte—platiksiv.
4. Mergužėlė, lelijėlė,
Mažas minu žirgužėlis.

8. Ir prlplaukėv žilą glrę:
Stok, mergelė, po liepele.

1. O ant tilto žolės augo,
O po tiltu žuvys nardė. (2 k.)

2. O ant dvaro, ant didžiojo,

5. Mažas mano žirgužėlis,
Nepaneš mudu abu jaunu.

6. — Bernužėli dobilėli,

Balnoj bernas bėrą žirgą.

Ne vis abudu raiti josiv:

3. Stov mergelė prie šalelės:
— O kur josi, ir aš drauge!
4. — A\ergužėle lelijėle.
Mažas mano žirgužėlis,

7. Lygioms lankoms raiti josiv,
Nemunėliais plaukte plauksiv

8. Ir priplaukėv žalią girią:
— Stok, mergele, po liepele!
407

Stok, mergele, po liepele,
Klok, mergele, patalėlį,

9. Stok, mergelė, po liepele, 14. Snjnga, lyja, ra s i krjnta
Klok, mergelė, patalėlį.
Vis ąnt manęs vargdienėlės.
10. Ktok, mergelė, patalėlį
Dvejú ajlú tapukelu.

15. Ej, mergelė, lelijėlė,
Būvu n’ ėjti nu moėiūtėg,

1 1 .0 aá jaunas atsigulsiu,
O tu jauni pastovėsi.

16. Būvu n’ éjti nú močiūtės,
Būvu laukti rudenėlu

12. Uj, uj, uj, uj, Diėvulėlau, 17. Būvu iaúkti rudenėlu,
Vargios mánu diėnužėlės.
Buč atndaęs vajnikelį.
13. Be-vėlyčiau ne gimusi,
18. Ej, berneli, dobilėli,
N ekajp vargūžį ¡¿pažinus.
Ilgi) Iaúkti rudenėlu,
19. Ilgi) laukti rudenėlu,
Ganá ma neáióti vajnikėlį.

,

10. Klok, mergele, patalėlį
Dviejų eilių lapukėlių.

15. — Ei mergele lelijėle,
Buvo neiti nuo močiutės,

11. O aš jaunas atsigulsiu,

16. Buvo neiti nuo močiutės,
Buvo laukti rudenėlio,

O tu jauna pastovėsi.

12. — Ui, ui, ui, ui dievulėliau,
13. Bevelyčiau negimusi,
Nekaip vargužį išpažinus.

iá ln a áálu z’iėdiižius.

4. Vėtra
laužė šakūžes,
Vėsuls l&užė viršūnę.

5. Vėsuls láuzé viršūnę,
Dėl tif ne žydžiu žiėmilžę.

93«.
Nū Bakšijtiėnės.

18. — Ei berneli dobilėli,
Ilgu laukti rudenėlio,

19. Ilgu laukti rudenėlio,
Gana man nešioti vainikėlį!

*735

985.

2 . Ka žydėsiu žiėmūžę?

17. Buvo laukti rudenėlio,
Būč atnešęs vainikėlį.

Vargios mano dienužėlės!

Pauriukė

Nú I’aunúkes
1 .0 jievūžė, jiėvūžė,
3 Sálna
žalu žiėdūžius,
Kūd ne žydi žiėmūžę? } ds
Vėtra láuze sakíizes.

14. Sninga lyja, rasa krinta
Vis ant manęs vargdienėlės.

1. — O ievuže, ievuže,

3. Šalna šalo žiedužius,
Vėtra laužė šakužes,

Kod nežydi žiemužę? (2 k.)
2. — Ką žydėsiu žiemužę,
Šalna šalo žiedužius,

4. Vėtra laužė šakužes,
Viesuls laužė viršūnę,

5. Viesuls laužė viršūnę, —
Dėl to nežydžiu žiemužę.

736
Bakšallienė

(Piėmėns dájna).
( P ie m e n s

1. Óla, karvelė, karvutė, pasiaubūlėlė, karvelė manu, padau-

d a in a )

I. Olia, karvele, karvute pasiaubuolėle, karvele mano padaužuolėle;

2. Čia, karvelė, purvabridėlė, pienanešė'lė.

2 Olia, karvele purvabridėlė, pienanešėle,

3. čia, karvelė, cidabi inagė, auksarage.

3 Olia, karvele sidabranage, auksarage,

4. Tu še atdjki, tu atbūbuki.

4 Tu Šen ateiki, tu atbūbuokil

5. Ejk, žiurkštc'liis ląnkstydama. purveli» brajdyd&ma, bale
les taškydama.

5 Eik žiurkštelius lankstydama, purvelius braidydama, baleles taškydama,

6 Čia, btibaudama, savu pulktflu jiėšk6dama.

6. Olia, būbaudama, savo pulkelio ieškodama!
7. Olia, bučke, olia, atbėk, karvele, krūmelj praskirdama, žingsnelius skai
tydama, pėdeles uostydama!

7. čia. bdčkė. Ala, atbė'gk, karvelė, kruraclj praskirdama
žjngsntflus skajtydama, pėde'las ffstydama.

8. Olia. atbėk, karvele, ant girios garselio, ant mano balselio! Štai tavo

8. Čia, athffgk, karvelė, ąnt girios garse'lu, ąnt manu bal
sei». ¿taj tavu pulkelis; atvandrflk, tu, šenij.

9. Štai rami vietelė, štai žalia žolelė, štai dobilėliai!

0. Štaj rami vietelė, štaj žala žolelė, štaj dobilėlej.
10. ola, karvelė, manu mažiukėlė.
11. čia, karvelė, po rytu raselę, po žalą žolelę, po baltui
dobilėlus, ėdrald, ėdralč.
13. Edro, ėdri, manu karvele, po. piSvą, po pievą; parnėški
ptėiielu po viedrą, po viždrą.
13 Cklro, jauteli, manu artojSli, manu diinpelneli.

pulkelis — atvandruok tu šenai!

10. Olia, karvele, mano mažiukėlė,

i

11. Olia, karvele, po ryto raselę, po žalią žolelę, po baltus dobilėlius, ėdralio, ėdraliol
12. Edr5, ėdro, mano karvele, po pievą, po pievą, parneški pienelio po
viedrą, po viedrą!
13. Edro, jauteli, mano artojėli, mano duonpelnėll!
14. Edro, jauteli vagavarėli, junganešėli!

14. Edro, jauteli, vagavarėli, jųnganeieli.
15. Edro, jauteli, žagrelių taisytojėli!

15. Ėdri, jauteli, zagrelu tajsytojcli.
10. čia, jauteli, ilarbinjnk?li; tu šen atlik, tu atbiibuki; štaj
rami vietelė, štaj draugalčlė-karve'lė.
rtla, 61a, 61a.
410

16. Olia, jauteli darbininkėli, tu šen ateik, tu atbūbuoki — štai rami vie
telė, štai draugalėlė karvelė!
Olia, olia, olia!!!
411
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Ni Adomijtiėnės.

Adomaitienė

1. Siikur, miikur(*), kąn virėj? Gljndu piltrą.

1. Sukur, mukur, ką virei? — Glindų putrą!

2. S. m., kiimi majšėj? Kačergi.

2. Sukur, mukur, kuomi maišei? — Kačerga!

3. S. m., kum ¡iždęngej? Ižvlrkščiomis akėčiomis.
3. Sukur, mukur, kuo uždengei? — Išvirkščiomis akėčiomis!

4. S. m., kur padčjej? Ąnt girnų.
4. Sukur, mukur, kur padėjai? — Ant girnų!

5. S. m., kas paličju? Dv&ru laukė (**).

5. Sukur, mukur, kas paliejo? — Dvaro laukė!

G. S. m., kas sulijz'ė? Dviru kalS.

6. Sukur, mukur, kas sulaižė? — Dvaro kalė!

938.
Nu Masiuliė'nės.
1. Mergytė manu jaunėj!, l ^
Kur guli t;(msę naktelę? I '

6. MėsČtan kepbrę j pfirvą,
Vėsčiau bernelį į tūrmą.

738
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2. Aukšt&m naujamė svirnely, 7. Rudyj kep&rė purvely,
Matės margėje lovelė.
Vėrkia bernelis turmely.

1. — Mergyte mano jaunoji,
12 k.
Kur guli tamsią naktelę?

3. Mergytė manu jaunėji,
8. Palenkčiau trakė berz'ilj,
Prijlmk ir minę pnė savęs.
Pakirčiau Sčlmj-bernėlį.
4 .0
a3 mergilė ne durni,9. Taj t&vej, Sėlmi, kyboti,
šdlmį-bernclį prigavai!.
Ne minę jauną vilčti.
!
*5.Aš jū kcpiirę nutraukiau,
Į ‘purvynelj įmečiau.

lO.Pragė'rej,žėlmi,drabužius.—
Neviėnės diėnės darbilzius.

(*) S. m. sakyk: „siikur,- miikur“.
<**) Kaukė—ne-žlnomas zėdis.
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Mesčiau kepurę į purvą,
Vesčiau bernelį į turmą.

2. — Aukštam naujame svirnely,
Motės margoje lovelėj.

7. Rūdij kepurė purvely.
Verkia bernelis turmely.

3. — Mergyte mano jaunoji,
Priimk ir mane prie savęs.

8. Palenkčiau trake berželį,
Pakarčiau šelmį bernelį.

4. O aš mergelė nedurna,
Šelmį bernelį prigavau:

— Tai tavei, šelmi, kyboti.
Ne mane jauną vilioti!

5. Aš jo kepurę nutraukiau,
[ purvynėlį įmečiau.

Pragėrei, šelmi, drabužius,
Ne vienos dienos darbužius!

939.
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NA Bakšijtiėnės.
Ne sulejdž minę jauną
1.
O ku jas ludif,
Su jauni mergele.
Jauniejiė brolelej?.
O ku rfmuf ąnt žirgela?
KA tajp gratidžej vėrkiaf? 5. Jus išsikalbėk it
2.

I

Sau kėjas, rąnke'les,
Ne kajp minę jiuną
Nū jaunės mergelės.

Ka mes ne vėrkstm,.
Ka mos ne ludSsim,
Kad 6e nėr, ne matfi,
Kuri6s aš norėjau?

7.

Salė sėd seselė,
Jaunos Švogerkelės;

O ko jūs liūdit,
Jaunieji broleliai,
O ko rymot ant žirgelių,
Ko taip graudžiai verkiat?

2. — Ką rnes neverkslm,

3. Kurios aš norėjau,
Širdelėj turėjau,
Antai sėd už stalelio,
Vainikėlį pina.

KariemSlė gSnau,
KarSemSlė šėkaa,
KarJemelė su mergele
Žodelį kalbSjau.

6. Seniai sukalbėti
Meilieji žodeliai,
Jau seniai sumainyti
Aukselio žiedeliai.

7. Karčiamėlėj gėriau,
Karčiamėlėj šokau,
Karčiamėlėj su mergele
Žodelį kalbėjau.

940.
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NA Senk&uskiėnės.
.

2.

4. Salia sėd seselė,
Jaunos švogerkėlės,
Nesuleidž mane jauną
Su jauna mergele.
5. Jūs išsikalbėkit
Sau kojas rankeles
Nekaip mane jauną
Nuo jaunos mergelės!

I<ą mes neliūdėsim,
Kad čia nėr, nematyt,
Kurios aš norėjau!

6 . Senėj sukalbėti
Mejličjiė žodelėj,
Jau senėj sumajnyti
Aukščiu žiėdcSlej.

Kuriės aš norėjau,
Širdelė turSjau,
Ą ntij sėd už stalelu,
VajnikSlį pina.
4.

Bakšailienė

O kur tu j6si,
Manu brolili,
Ne-žlnumu kele'lu,
ds
Ne-moltlntu žirgilu, )

3.

Ta nesirūpink,
M&nu seselė,
Manim, jaunu brolclu,,
Manu bėru žirge'lu.

4.

Senkauskicnė

Aš išmokinsiu
Savu žirgelį,
Keieiu keliudamas,
Pas mergelę jėdamas.
O kajp prijėsm
ffšvės dvarelį,
fišvytėlės dvarelį,
Pri6 variniu vartelu:

1. — O kur tu josi,
Mano broleli,
Nežinomu keleliu.
2 k.
Nemokintu žirgeliu?
2. — Tu nesirūpink,

i

Mano sesele,
Manim jaunu broleliu,
Mano bėru žirgeliu.

3. Aš išmokinsiu
Savo žirgelį
Keleliu keliaudamas,
Pas mergelę jodamas.
4. O kai prijosiu

Uošvės dvarelį,
Uošvytėlės dvarelį,
Prie varinių vartelių:

5.

6.

-Labs ryts, labs vikars,
flšvej-moėiiltej,
Kur '¡f tivu dukrelė,
Minu jauni mergelė?

10.

Tivu mergelė,'
Minu dukrelė,
Ghli aukštini svirnely,
Sėrga labij, ne-gili.

7.

8.

5. — Labs ryts, labs vakars

Ai padarysiu
Savu mcrgélej —
Aukšliu, cidabrSlu,
Su dėjmentu ląngčlu.

6. — Tavo mergelė,

11.

Dureles vSnau,
Uz rankos ėmiau:
Ar išgysi, mergelė?
Ar btisi manu miSia?

Aá pakavósm
Sivu mergelę
Margėje bažnytėlė
Po stikllnejs tąngėlejs.

Uošvei močiutei!
Kur yr tavo dukrelė,
Mano jauna mergelė?

13.

Ej, daru, daru
Manik brolelej

Aš attąnkysiu
Sivu mergelę
Kas-nedėl6s rytelį
Nedelė'lės rytėlį.

7. Dureles vėriau,

j

Degūėiu žali sódaj,
Degūčiu žali sódaj,

DegūJiu žali sódaj,
Žali jovarSlej.

12. Aš atlankysiu
Savo mergelę
Kas nedėlios rytelį,
Nedėlėlės rytelį.

Tavo nebūsiu, —
Važiuosiu pas tėvelį
f savo tėviškėlę.

13. Kunigai gieda.
Vargonai gaudžia,
Bernužis graudžiai verkia,
Jaunasis graudžiai verkia!

Kunjgij giSda,
Vargónaj gaúdzia,
Bernbžis graūdžej vėrkia,
Jaunasis graúdzej vėrkia.

Nft DiėviSnės.

2.

11. Aš pakavosiu
Savo mergelę
Margoje bažnytėlėj
Po stikliniais langeliais.

Už rankos ėmiau:
— Ar išgysi, mergele,
Ar būsi mano miela?
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«4 1 .
1 .0 kanó žali sódaj?
O kanó žali sódaj?
O kanó žali sódaj? i
ds
Žali jovarelej?

9. Ei, daro, daro
Manik broleliai
Baltų lentų grabelį
Su stikliniu langeliu.
10. Aš padarysiu
Savo mergelei —
Aukselio, sidabrėlio,
Su deimanto langeliu.

Mano dukrelė,
Guli aukštam svirnely,
Serga labai, negali.

8. — Kad ir išgysiu.
12.

Kad ir išgysiu,
Tavu ne bfisiu,
Važiosiu pas tėvelį
J si v u tėviškėlę.

9.

Baitd lęntū grabėlį
Su stikliniu ląngelu.

Dievienė
l. O kieno žali sodai,
O kieno žali sodai,
O kieno žali sodai,
Žali jovarėliai?

3. O kam, kam, bemužė'li,
O kam, kam, dobilėli,
Kam šėrėj, miidrinaj
Bėrąjį žirgelį?
Lietuviškos dainos. II

2. Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai,
2 ali jovarėliai.
3. — O kam, kam, bernužėli,
O kam, kam, dobilėli,
Kam šėrei mudrinai
Bėrąjį žirgelį?

4. Dėl tavęs, mergužėlė,
Dėl tavęs, lelijėlė;
Taj šėriau, tuiidrinau
Bėrąjį žirgelį.
5. O kanfi žali sėdaj?
O kan6 žali s6daj?
O kan6 žali sėdaj?
Žali jovarėlej?

Degilčiu žali sėdaj,
ŽaJl jovarėlej.
7. O kam, kam, mergužėlė,
O kam, kam, lelijėlė,
Kam audej, dtjnzginaj

T

4. — Dėl tavęs, mergužėle,
Dėl tavęs, lelijėle.
Tai šėriau mudrinau
Bėrąjį žirgelį!

5. O kieno žali sodai,

7- — O kam, kam, mergužėle,
O kam, kam, lelijėle.
Kam audei dunzginai
Plonąsias drobeles?

8. Dėl tavęs, bernužėli,
— Dėl tavęs, bernužėli,
Dėl tavęs, dobilėli,
Tai audžiau dųnzginau
Plonąsias drobeles!

Dėl tavęs, dobilėli,
Taj audžiau, dųnzginau
Plonąsias drobeles.

N4 Jurga.jėiilkės.

2.

3.

4

Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai.
Žali jovarėliai.

O kieno žali sodai,
O kieno žali sodai,
Žali jovarėliai?

I’lonasias drobeles?

6. Degiičiu žali sddaj,
Degiiciu žali sėdaj,

1.

6. Degučių žali sodai,

742

O kas rytą, rytelį
5. Pro vartelus jėdamas,
žėriau bėrą žirgeli,
Kepurėlę kildamas:
Aš išgirdai! ir girdėjau \ ^
Jau sudižvn seserėlėms
Baląndėlį uibflfjąnt. I
Ir baltiė'msiėms brolelams.
Ne balandžiu balselis,
Ne giriniu paukštelu,
O taj sdnas tėtušėlis
Sunelus subiidinu:

6

Jurgaičiukė
1. O kas rytą rytelį
Šėriau bėrą žirgelį, —
Aš išgirdau ir girdėjau \
Balandėlį ulbuojant.
J

Ulytėle jodamas,
šia žalaja jodamas:
Jau sudiėvu kajmynėlams
Ir vlsa.j giminėlėj.

2. Ne balandžio balselis,
Ne girinio paukštelio,
0 tai senas tėtušėlis
Sūnelius subudino:

Kelk, kelk, musu sūneli, 7
Par vejelę jddamas,
Par zaląję jėdamas,
Kelk, visu maz’iausiasis,
Ne nulajkaū ni žirgėlu
¿ab6k bėrąjį žirgelį
Iš didžiu rupestėlu.
r.auztlmoms kamanėlėms.
Ąnt žirgelu sėsdamas,
| kilpeles stėdamas:
Jau sudiėvu matiišėlej,
Ir šeniim tėtušėluj.

Par lygiffsius laukclus,
Par ankštffsius kalnėlus
Palydėjau jaunas dienas,
Rutelu vajnikėlį.

|

5. Pro vartelius jodamas,
Kepurėlę keldamas:
— Jau sudievu seserėlėms
Ir baltiesiems broleliams!

6. Ūlytėle jodamas,
Šia žaliąja jodamas:
Jau sudievu kaimynėliams
Ir visai giminėlei!

3- — Kelk, kelk, mūsų sūneli,
Kelk, visų mažiausias,
2abok bėrąjį žirgelį
Laužtinėms kamanėlėms.

7. Per vejelę jodamas,
Per žaliąją jodamas,
Nenulaikau nė žirgelio
Iš didžio rūpestėlio.

4. Ant žirgelio sėsdamas,

8. Per lygiuosius laukelius,

1 kilpeles stodamas:
— Jau sudievu motušėlei
Ir senam tėtušėliui!

Per aukštuosius kalnelius
Palydėjau ¡aunas dienas,
Rūtelių vainikėlį!

*4S.
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Nfl BlaziSnés.

Blažienė

Miė'iaj išgerčiau
Pyvu stipnželę;
Ne turiii pinjgužėlu, 1 ^
Ne turiii pinįgbz'iu. I

5.

Žfcyk, merguz'fflė,
P6rą šimtuz'Slu
Muštiniu doreluz'ėlu,
Kaltiniu pinįgilzia.

b.

Kadij atdffsi,
Manu bernuželi,
Muštinius doreiuzelus,
Kaltinius pinjgilžius?

7.

Visú broluzelu
Jifdi lajvuz'Šlej,
Baitú linu z'cgtuz'ė'lej,
Baltú linú žegliizej;

O kad nuėjsiu
Ąnt jūriu-raarilu,
Ąnt čystu vąndenuzolu,
Ąnt čystu vąndeniižiu;

B.

O manu vienu
Melyns lajvužSlis,
Rčz’ėms ražyts z'egtuz'žlis
Róz'éms rašyts žeglūžis.

O taj atdSsra,
Manu mergužėlė,
Tūs baltus pinįgužė'lus,
Muštinius doreliižius.
Ąnt bu pažinsiu
T&vę, bernuži-li,
Ąnt jūrių, ąnt maruželn,
Ąnt čystu vąndėnžlu?

f

j. Mielai išgerčiau
Pvvo stuopužėlę, —
Neturiu pinigužėlių.l 2 k
Neturiu pinigužių. j"

5. O tai atduoslu,
Mano mergužėle,
Tuos baltus pinigužėlius,
Muštinius dorelužius.

2. — 2 yčvk, mergužėle,

6. — Ant ko pažinsiu

Pora šimtužėlių
Aiuštinių dorelužėlių,
Kaltinių pinigužių.

Tave, bernužėli,
Ant jūrių, ant maružėlių,
Ant čysto vandenėlio?

3. — Kada atduosi.

7. — Visų brolužėlių
Juodi laivužėliai.
Baltų linų žėglužėliai,
Baltų linų žėglužiai,

Mano bernužėli.
Muštinius dorelužėlius,
Kaltinius pinigužius?

4. — O kad nueisiu

8. O mano vieno

Ant jūrių marelių,
Ant čysto vandenužėlio,
Ant čysto vandenužio,

Mėlynas laivužėlis,
Rožėms rašvts žėglužėlis,
Rožėms rašyts žėglužis.

244.
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Nú Venclovienės.

Venclovienė

1.

Močiūtė Mrė,
Dukrelė vėrkė:
ds
Kur dčjej vajnikelj?

,

Tu, dvanineli,
Pújkus poneli,
Ati'dCík vajnikeij.

2.

O ir atsakė
Graúdzoj vérkdama:
&tėmė dvarunė'lis.

.

O gülbis plaúké,
Plaukdamas šaukė:
Katrás tas vajnikelis?

Rutila Gklntas,
Sese'lu pintas,
špilgelėmo prisagstytas.

1. Močiutė barė,
j
Dukrelė verkė:
Į- k
— Kur dėjai vainikėlį?

J

2. O ir atsakė.

3. Tu dvarūnėli,
Puikus poneli,
Atiduok vainikėlį!
4. O gulbis plaukė,
Plaukdamas šaukė:
Katras tas vainikėlis?

Graudžiai verkdama:
— Atėmė dvarūnėlisl

5. — Rūtelių skintas,
Seselių pintas,
Spilgelėms prisagstytas!
421
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M Senkiuskiėnės.
1.

2.

3.

4.
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Senkauskienė

O, tu, mergelė,
Tu, b a lti rąnkclė,
Dūk b iltą rąnkrflę, 1
ds
Kalbesiv žodelį.
J

6. Atsitriuk, berneli,
Ne vil6k tu minę;
Juk tu žinij patsaj,
Kad aš siratėlė.

O aš ne diisiu
Tau baltės rąnkdlės;
Bo tu minę jauną
Nėri pavilčti.

7. O aš ne turii
Senės motynelės,
Senės motynelės,
UžtarytojSlės.

Abi! mtidu jaunu,
Abiidu ne-ve'dę,
Kajp pėra karve'lu
Žal6je girelė.

8. Manu močititė
Ankštim kalnely,
Aukštini kalnėly,
Naujam grabely.

3. — Abu mudu jaunu,

O, tu. mergilė,
Tu, b a lti rąnke'lė,
Glnsiv miid n jaučius
Į žalą ląnkelę.

9. Ąnt jos kapelų
Žė'lė žolynėlej,
Ąnt tu žolynė'lu
Žiba rasužėlė.

4. O tu, mergele,
Tu balta rankele,
Ginsiv mudu jaučius
Į žalią lankelę.

10.O tu dumėjej:
Rytu rasužėlė; —
Taj vis minu Jaunės
Gijlos ašarėlės.

5. Te midų ganysiv,
Ugnelę ktSrinsiv,
Ritu vajnikėlį
iigny sude'ginsiv.

1. — O tu, mergele,

6. — Atsitrauk, berneli,

Tu balta rankele,
Duok baltą rankelę,
Kalbėsiv žodelį.

Neviliok tu mane, •
Juk tu žinai patsai,
Kad aš siratėlė.

2. — O aš neduosiu

7. O aš neturiu
Senos motinėlės,
Senos motinėlės
Užtarytojėlės.

Tau baltos rankelės,
Bo tu mane jauną
Nori pavilioti.

8. Mano močiutė

Abudu nevedę,
Kaip pora karvelių
2 alioje girelėj.

Aukštam kalnely,
Aukštam kalnely,
Naujam grabely.
9. Ant jos kapelio
Žėlė žolynėliai.
Ant tų žolynėlių
Žiba rasužėlė.

5. Ten mudu ganysiv,

10. O tu dūmojai —

Ugnelę kūrinsiv,
Rūtų vainikėlį
Ugny sudeginsiv.

Ryto rasužėlė, —
Tai vis mano iaunos
Gailios ašarėlės!

948.

746

Nu l’ovilajčiiikės.

Povilaičiukė

1. Močekėlė-raganėlė,
Mi»ę ne kę'nsdama.
Užrakinu svirnu diiris 1
Su iuksu raktelejs.
S

j

2. Užrakinu svirnu d&ris
Su iuksu raktc'Iejs,
Užritinu akmenėlį.
Ąnt svirnu dorėlu.

1. Močekėlė raganėlė,
Mane nekęsdama,
Užrakino svirno duris
>2 k.
Su aukso rakteliais;

2. Užrakino svirno duris
Su aukso rakteliais,
Užritino akmenėlį
Ant svirno durelių.
423

5. Bernužėli, dobilėli,
O ar ižtiėsSsi?
O už minu v&juikė'lį
O ar užmokėsi?

3. Ir atjėju bernužėlis
Iš svečifis šalelės,
Atrakinu svirnu diiris

Su auksu raktelejs.

R. O už manu vajnikSlį
šimtas dorelėlu,
O už manu jaunas diė'nas
šimtas muštinėlu.

4. Atrakinu svirnu diiris

Su auksu raktelejs,
Atritinu akmenėlį
Nu svirnu durėlu.

3. Ir atjojo bernužėlis
IŠ svečios šalelės,
Atrakino svirno duris
Su aukso rakteliais;

5. Bernužėli dobilėli,
O ar ištesėsi,
O už mano vainikėlį
O ar užmokėsi?

4. Atrakino svirno duris

6. O už mano vainikėlį

Su aukso rakteliais,
Atritino akmenėlį
Nuo svirno durelių.

Šimtas dorelėlių,
O už mano ¡aunas dienas
Šimtas muštinėlių!

■343.
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Nu Mikštiė'nės.

Mikštienė

1. O kad a i buvau mergelė, j ^
Garbėje la jk e berndlej, |

4. Taj gardù gerti, kad myli;
Gražii pardjti, kad lydi:

1. O kad aš buvau mergelė, ]

2. O kajp prilygau bernelį,
Pažinau dld| vargelį.

5. Lyd minę seni ir jauni,
Lyd manę didi ir maži.

2. O kai prilygau bernelį.

3. Nieks minę dabir ne mjli,
Ni par laukelį ne lydi.

6. Lydi moSiùté par iaūką,
Se'nas tévélis par įntrą,

7 Jauni broMlej lyg vartų,
Jaunos seselės lyg ąntrū.

Garbėje laikė berneliai,

4. Tai gardu gerti, kad myli,
Gražu pareiti, kad lydi:

J

5. Lyd mane seni Ir jauni,
Lyd mane didi ir maži;

Pažinau didį vargelį.

6. Lydi močiutė per lauką,

3. Nieks mane dabar nemyli
Nei per laukelį nelydi.

Senas tėvelis per antrą,

7. Jauni broleliai lig vartų,
Jaunos seselės lig antrų.

748
Palienė

Nū Pakinės.
1.Ėjva, sesė, namiiėtu,|ds
T6Ii musu namuėej.’jds

4. Aš tfim tiltu ne lipsiu,
Ni upc'lu ne brisiu.

1. Eiva, sese, namučio, — (2 k.)
Toli mūsų namučiai, (2 k.)

4. Aš tuo tiltu nelipsiu
Nei upeliu nebrisiu.

2.

5. Turiii brčlį kalviiiką,
Nukils manėj tiliiilką.

2. Toli mūsų namučiai.
Už du šimtu mylučių.

5. Turiu brolį kalviuką,
Nukals manei tilčiuką.

6. Aš tum tiltu tekina
| ruto'lu darželį.

3. Turi kalną lipamą
Ir upelį bredamą.

6. Aš tuo tiltu tekina

T61i musu namiičej,
Už du ¿Imtu mylūcm.

3 Turi kalną lipamą
Ir upe'li brftdamą

l rūtelių darželį.
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7. R^ndu rūtas skinamas
Ir vajnitką pinamą.

8. Kas tu ritu žalimas,
Taj mergyčių, gražumas-

7. Randu rūtas skinamas
Ir vainiką pinamą.

8. Kas tų rūtų žalumas,
Tai mergyčių gražumas!

9. Kas tų dagių dygumas,
Tai bernyčių piktumas!

9. Kas tu d&giu digiimas,
Taj bernyčiu piktumas.
9 4 » (*).
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Nd Bakžajtiėnės.
.

.

.

|
Ir prijčju
Pilnas dv&ras kai6kn,
Ir sugivu
1^
Manu vyrą, surlžu. j

Dar ne kžrtą
Ma galvelę sudaužys.
4.

Ma ne gajla,
Kad ir jjnjį sugivu,
Tik ma gajla.
Kad ne drūčej surlžu.

5.

Pasilejs
M inu vyras, pasileis,

Bėgčiau, bėgčiau
Par dvarelį tekink,
Skųnsčiaus, r.klįnsčiaus
Motynelej verkdama.
Bent palink,
Dukružėlė, palauk.
Kaukiau mitus,
taukiau ifntrus ir trečiiis.

950.

Bakšaitienė
1

>. Ir prijojo

3. Pasileis
Mano vyras, pasileis,
Dar ne kartą
Man galvelę sudaužys!

Pilnas dvaras kazokų, j
Ir sugavo
į
Mano vyrą, surišo. J
2. Man negaila,
Kad ir jįjį sugavo,
Tik man gaila.
Kad nedrūčiai surišo, —

4. Bėgčiau, bėgčiau
Per dvarelį tekina,
Skųsčiaus, skųsčiaus
Motinėlei verkdama.

5. — Bent palauk.
Dukružėle, palauk!
— Laukiau metus,
Laukiau antrus ir trečius!

Nd Bakžijtiėnės.
Ėjki že, mergelė,
Ddk b iltą rąnkilę,
Glnsiv miidu bėrus žirgus
Į žilą girdę.

3.

Žirgilus ganysiv,
Vajnikčlį plnsiv,
O žęn jffdą kepilrulę
Ugny snde'ginsiv.

4.

(*) Palygink 668 dijną.
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¿lba agnelJ,
Žiba kepurėlė,
Žiba minu mergužėlės
Rūtų 'vajnikSlis.
Krinta migMo,
Krenta raselė,
Krjnta minu mergužėlės
Graddzics ašarėlės.

750
Bakšaitienė
!. Eiki šen, mergele,
Duok baltą rankelę,
Ginsiv mudu bėrus žirgus
Į žalią girelę.

3. 2iba ugnelė,
Žiba kepurėlė —
Žiba mano mergužėlės
Rūtų vainikėlis.

2. Žirgelius ganysiv.

4. Krinta miglelė.
Krinta raselė —
Krinta mano mergužėlės
Graudžios ašarėlės.

Vainikėlį pinsiv,
O šią juoda kppurėlę
Ugny sudeginsiv.
427

951 .
N4 Bakžajttėnės.
.

2.

Jau sudiė'vu brolužiams,
JaunOms minu seselėms.

Šerk, tėv<fli, žirgelį,
žerk, senasis, žirgelį,
žerk, tėveli, žirgužėlį, 1
ds
Į.
Aš jOeiu i kar&žį. j
Ąnt zirgbzia sėsdamas,
Į kilpelę stodamas:
Jau sudiėvu tėvuželuj,
Senaj minu močiiitej.

3.

T

Ulytiiže jfidamas:
II šaudyklės šaudamas?
Jau sudiė'vu kajmynžlana
Ir ktSmu draugalėlams.

5.

Priė kardmenės jOdarns,
Į glitiizę stodamas,—
Visi karūmenė sužiūru
Ąnt minu jaunystėlės.

Pro varteius jodamas,
Kepurbžę keldamas:

95 *(*).
NA Diėviė'nės.
4. Ej, pakirs, pakirs
i. Ėj, žalu, žalu,
Žilą liepužėlę,
O ir pašalu
Išskėls baltas lęntužėles,
Daržė žilos rutužė'lės,
Iiskcts baltas lęnt&žes.
Darzė žalos rūtelės.

2.

Darzė rutužė'lės,
SOde obelėlės,
Gaįė lauku liepužėlė,
Galė lauku liepele.

6.

Ej, išskėls, išskėls
Baltas lęntužė'les,.
'Dlrbdins naiijas staklužclcs,
Dlrbdins naujas stakleles.

Ej, užaugs, užiugs
Minu brolužėlej,
Pakirs žilą liepužėlę,
Pakirs žilą liepelę.

6.

Ej, dlrbdins, dlrbdins
Naujas stakložėles,
Rėdys plčnas drobuže les,
Bėdfs plonas drobeles.

(*) Palygink Ves. 49 dijaą.

*751
Bakšailienė
gerk, tėveli, žirgelį,
Šerk, senasis, žirgelį,
Šerk, tėveli, žirgužėlį,l r
Aš josiu į karužį.
j i

3. Pro vartelius jodamas,
Kepuružę keldamas:
— Jau sudievu brolužėliams,
Jaunoms mano seselėms!

Ant žirgužio sėsdamas,
į kilpelę stodamas:
— Jau sudievu tėvužėliui.
Senai mano močiutei!

4. Olytuže jodamas,
Iš šaudyklės šaudamas:
— Jau sudievu kaimynėliams
Ir kiemo draugalėliams!

5. Prie kariuomenės jodams,
I glitužę stodamas, —
Visa kariuomenė sužiuro
Ant mano jaunystėlės!

*752
Dievlenė
. Ei, šalo, šalo,
O ir pašalo
Darže žalios rūtužėlės, l
2 k.
Darže žalios rūtelės, j

4. Ei, pakirs, pakirs

. Darže rūtužėlės,
Sode obelėlės,
Gale lauko liepužėlė,
Gale lauko liepelė.

5. Ei, išskels, išskels
Baltas lentužėles,
Dirbdlns naujas staklužėles,
Dirbdins naujas stakleles.

Ei, užaugs, užaugs
Mano brolužėliai,
Pakirs žalią liepužėlę,
Pakirs žalią liepelę.

Žalią liepužėlę.
Išskels baltas lentužėles,
Išskels baltas lentužes.

6. EI, dirbdins, dirbdins
Naujas staklužėles,
Rėdys plonas drobužėles,
Rėdys plonas drobeles.

7.

Ę j, rėdys, rėdys

10.

P ldnas drobuz'Sles,
Aus jiu n o s audėjuz'ėlės,
Aus jiu n o s audėjužės.

E j, ne šok, ne šok,
ščlm i-bernuz'eli,
Uz k lūs tavu pęntiniilej,
U z klūs td v u pentinaj.

7. Ei, rėdys, rėdys

10. Ei, nešok, nešok,

Plonas drobužėles,
Aus jaunos audėjužėlės,
Aus jaunos audėjužės.

šelmi bernužėli,
Užklius tavo pentinėliai,
Užklius tavo pentinai.

8. O ir išsirado
8. . 0 i r išsirid u

9.

11.

E j, uz'kliis, uzklūs
T av u pęntinSlej,

B ernu pulkužčlis,
šoks p a r nadįjas staktužSles,

N upiits jffda kepurėlė,

šoks p a r naujas staklilzes.

N upiits jiid a kopinė.

P a r natijas stakleles,

12 .

P a r p!6nas drobeles,

E j, nupiils, nupiits
J tfd a kepurėlė

Bernų pulkužėlis, —
Šoks per naujas staklužėles,
Šoks per naujas staklužes,
9. Per
Per
Pro
Pro

naujas stakleles,
plonas drobeles,
jaunas audėjužėlės,
jaunas audėjužės.

U . Ei, užklius, užklius
Tavo pentinėliai,
Nupuls juoda kepurėlė,
Nupuls juoda kepurė.
12. Ei, nupuls, nupuls

Juoda kepurėlė
| juodąjj purvynėlį,
! juodąjį purvyną!

I jild ą jj purvynė'!),
J ja d ą jį purvyną.

P ro ja u n a s audėfUzeles,
P ro ja u n a s audėjilžes.
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Daškauskienė

N ū D aškauskiėnės.
4. T ū kujliiku paėdę,

1. G ird/iii p6ną m iru sį)
Ir kujlūką v irusį.

1. Girdžiu poną mirusį
Ir kuiliuką virusį.

5. Imsim virvę Ilgą,

2 . Ėjsim p6ną kavoti,
Tū kujliiku životi.

Persi m dė'dę par p ilvą.

3. Ėjsim visi pšk sti,

C. K a jp suržšim par pilvą,
Bus arėtkos

T ū kujlbku esti.

4. To kuiliuko paėdę,
Eisim gulti pas dėdę.

2. Eisim poną kavoti,
To kuiliuko žyvoti.

5. Imsim virvę ilgą,
Persim dėdę per pilvą.

3. Eisim visi pėsti

6. Kai surėšim per pilvą,

To kuiliuko ėsti.

Bus arielkos per pilna!

par-pltna.
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954.

Zaliukienė

N ū Žalukiė'nės.

l.E j, tu, rūta, rūta,
Rūtelė ¿alftji,
KudSl ne zalavaj ]
du
Žiemą vasaržlę? j

2 k.

Ėjsim giilti pas dė'dę.

I

2 .0 ka aš. ¿siūsiu
Žiemą vasarėlę'’1
Brole'lej išmynę
Su bSrajs zirgelejs.

1- — Ei tu, rūta, rūta.
Rūtele žalioji,
Kodėl nežaliavai
2 k.
2iemą vasarėlę?

2. — O ką aš žaliuosiu
2 iemą vasarėlę,
Broleliai išmynę
Su bėrais žirgeliais;

Scnčj m&du jauna
Žm6nis apkalbčju.

3. Brnle'lej išmynę
Su bė'rajs žirgelejs.
Seselės apHjstė
Graudžioms ašarėlėms.

3. Broleliai išmynę

5. O tegb jiė k&lba,
Kajp patys išmanu;
Kajp parėjs tas ėesąs,
Parstos ir kalbėti.

4. Liėtiivos žemelė
Paukštelėj čiulbė'ju,

4. Lietuvos žemelėj'
Paukšteliai čiulbėjo,
Seniai mudu jaunu
Žmonės apkalbėjo.

Su bėrais žirgeliais,
Seselės aplaistė
Graudžioms ašarėlėms.

5. O tegu jie kalba
Kaip patys išmano,
Kai pereis tas čėsas,
Perstos ir kalbėti!

755.
Nu Did/pinigajciilkės.
1. Gal5 lauku, laukužė'lu
Mejrunelej žydi;
Baltį žiė'daj, jiidos ilgos
¿al&s šakis lęnkė. /

G. Taj jau tivu dovančlės
Nuveju už mSką,
Taj jau manu mėjlus žodžej
Po kojų suminti.

2. Ėjva tniidu, bernužėli,
J giilą laukelu;
Pamatysiv, pažiurė'siv,
Kajp meji'unaj žydi.

7. Aš nuvesiu pas Bulmlstrą,
Padarys ma pr6vą,
O rejks tavej, bernužėli,
Nu žirgelu sėsti.

3. Bernužė'li, dobilėli,
Pasakyk ina tiesą:
Ar jau m&nu dovanėlės
Nuveju už niė'ką?

8 .0 rejks tavej, bernužėli,
Nu žirgtilu sėsti,
Rejks pęntlnaj progajšlnti,
Dar ir skersa) gauti.

755
Didžpinigaičiukė

10. Užsidėsi numetelį
Ąnt glodm6s galvelės,
Taj niekas tavej ne sakys;

■Labs rytas, mergelė.

6. Tai jau tavo dovanėlės

2. — Eiva mudu, bernužėli,

7. — Aš nueisiu pas bulmistrą.
Padarys man provą,
O reiks tavei, bernužėli,
Nuo žirgelio sėsti;

Į galą laukelio,
Pamatysiv pažiurėsiv,
Kaip meirūnai žydi.

3. Bernužėli dobilėli,

Nuo žirgelio sėsti.
Reiks pentinai pragaišinti,
Dar ir skersai gauti.

4. Ar iau mano dovanėlės

9. — Užsidėsi vainikėlį
Ant glodnios galvelės,
Tai niekas tavei nesakys,
Kad tu ne mergelė;

Nuėjo už nieką,
Ar iau tavo meilūs žodžiai
Po kojų paminti?
E

5. — Mergužėle lelijėle,

10. Užsidėsi nuometėlį
Ant glodnios galvelės,
Tai niekas tavei nesakys:
— Labs rytas, mergele!

Tai pasakau tiesą:
Tai jau tavo dovanėlės
Nuėjo už nieką;
^Lietuviškos

dainos. II

Nuėjo už nieką,
Tai jau mano meilūs žodžiai
Po kojų suminti.

8. O reiks tavei, bernužėli,

Pasakyk man tiesą:
Ar jau mano dovanėlės
Nuėjo už nieką?

9. Užsidėsi vajnikžlį
4. Ar jau manu dovanelės
Ąnt glodm6s galvelės;
Nuvgju už niė"ką?
Taj niekas tavej ne sakys,
Ar jau tavu mėjlus zodžej
Kad tu ne mergčlė.
Po koja pamjnti?
5. Mergužėlė, lelijėlė,
Taj pasakai tiesą:
Taj jau tivu dovanelės
NuvSju uz nieką.

1. Gale lauko laukužėlio
Meirūnėliai žydi, —
Balti žiedai, juodos uogos 1
2 k.
Žalias šakas lenkė.
;
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»5 « C).
Nu Povttajčitikės.
5.
Aš ¡šdajnavaū
1. Ej, éjsiu, éjsiu
ds
Visas dajnėles,
{ tąn žemelę,
Kur yra be vargclu:
Da viénôs ne dajnavaū.
Aukšti kalnelėj,
Siéra žemėlė,—
Te yra be vargila.

C.

3.

Cysts vąndenSlis,
Piiks akmenėlis,—
Taj didis gerumėlis.

4.

O, ašdajnūrius,
Aš dajnorėlis,
Damclu špilmonclis.

2.
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Povilaičiukė

1. Ei, eisiu, eisiu
Į tą žemelę,
Kur yra be vargelių:

2 k.

5. Aš išdainavau
Visas daineles,
Dar vienos nedainavau.

Aš padajnffsin
Ir tąn dajnilęį
GirdSs minu mergėlė,

2. Aukšti kalneliai,
Siera žemelė, —
Ten yra be vargelių.

6. Aš padainuosiu

7.

O kas dajnflfja,
Kas ne dajnifja,
Dajnff mânu mergelė.

3. Cysts vandenėlis,
Pilks akmenėlis, —
Tai didis gerumėlis.

7. O kas dainuoja,
Kas nedainuoja, —
Dainuoj mano mergelė.

8.

Manu mergelės
Gražūs balselis,
Kajp Kretingôs varpelis.

4. O aš dainorius,
Aš dainorėlis.
Dainelių špilmonėlis.

8. Mano mergelės

Ir tą dainelę, —
Girdės mano mergelė.

Gražus balselis.
Kaip Kretingos varpelis.

151 C).
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N i Kasiuliėnės.
imkit, vyraj, mânu vyrą
1. Gani šokčiau, ulavčiiau,
Ir surinkit lyną.
Bijau piktu vyru;
Už stalelu sėdėdamas, (
3. Mânu vyras išmiėgūja,
Kajp šunelis nyru.)
Ir ta lyną isptuâôju;
Jau dabàr geresnis
2. Kajp supyku manu vyras—
Ir išmjntingrfsnis.
Ir sutrinkę lyną:

Kasiulienė

»58 C).
Nu Kazakâuskiénés.
O tik n’ iislveriiau \ ^
l.G anà aš varčiausi
NašMlės rąnkėlu. J
Visôkejs varstelejs,
C) Palygink 528 ir 569 dâjnas.
(’) Palygink 668 ir 749 dâjnas(■) Palygink 481, 523 ir Ves. 448 dâjnas.

I. Gana šokčiau uliavočiau —
Bijau pikto vyro, —
Už stalelio sėdėdamas,
Kaip šunelis nyro.
1“

2. Kai supyko mano vyras —
Ir sutraukė lyną.
— Imkit, vyrai, mano vyrą
Ir suriškit lynu!

3. Mano vyras išmiegojo,
Ir tas lynas išplūšojo, Jau dabar geresnis
Ir išmintingesnis.
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Kazakauskienė
1. Gana aš varčiausi
Visokiais varsteliais,
O tik n’išsiverčiau 1
Našlelės rankelių, j
435

O ir iátlka
iiaurúsis vėjelis.

2 .0 aá nusiéjciau
( z4lą girelę,
0 aá pasiklrsítau
Žaląję Uėpėlę.

, O ir iátlku
iiaurüsis vėjelis,
O ir apsk.mdlnu
Jffdą.)| lajvélj.

8 .0 aá pasiklrsíiau
Žaląję liepelę,
0 aá iáskáldyéiau
Báttasias lęnte'les.

I. Mergužėlė mánu,
Lelijėlė manu,
Gélbek manę jinną
Mánu kepurėlę.

4 .0 aá iáskáldyíiau
Báitasias lęntele*,
0 aá badavóéiau
•Jflfdąji ta jv d j.

I. Gani aá gelbečtan,
Su tavim kalbėčiau,
Ne turiú vale'lės
Nu tė'vu-mociūtes.

5 .0 aá budavóctau
Jifdąjį lajvélj,
0 aá parsikelčtau
Par júres-raaréles.
6.

10 Ne
Nú
N4
Nú

Dar ne jkčlau
| püs? marola,

turiū valelės
tSva-močititės,
tžvu-močiūtės
brolá-sesílu.

2. 0 aš nusieičiau

2.

3. 0 aš pasikirsčiau

Ej, ztrgaj, zirgili,
Tu, mánu júdbéréli,
Ar aá tau sunkūs,
Ar mánu paredėlis?

Sa avižužSlėms
Žirgužžlj sugávu.
Su taužtinuzėlėms
ŽirgūŽĮ pazabóju.

Ni tu ma sunktis,
Ni tavu parėdėlis;
O taj ma sunkūs
Lęndrims kąnčiukė'lis.
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7. 0 ir ištiko
Šiaurusis vėjelis,
0 ir apskandino
Juodąjį laivelį.

Žaliąją liepelę,
0 aš išskaldyčiau
Baltąsias lenteles;
4. 0 aš išskaldyčiau
Baltąsias lenteles.
0 aš budavočiau
Juodąjį laivelį;

8. — Mergužėle mano,

5. 0 aš budavočiau
Juodąjį laivelį,
0 aš persikelčiau
Per jūres mareles.

9. — Gana aš gelbėčiau,
Su tavim kalbėčiau,
Neturiu valelės
Nuo tėvo močiutės;

Lelijėle mano,
Gelbėk mane jauną,
Mano kepurėlę!

10. Neturiu valelės
Nuo tėvo močiutės,
Nuo tėvo močiutės,
Nuo brolių seselių.
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Ej, gáudé, gáudé
Bróhs bSrą žirgelį,—
Jis ne sugávu;
Taj labáj graúdzej vérké.

(*) Palygink 623 dájna.

I pusę marelių,
O ir ištiko
Šiaurusis vėjelis;

Žaliąją liepelę;

* 5 ® (*).
Nu Bakáájtiénes.
1.

6. Dar neįkėliau

Į žalią girelę,

0 aš pasikirsčiau

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

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

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

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

.

6.

O taj ma sunkis
Lęndr'inis kąniiukSIis,
O taj ma dirbus
Aukščiu pęntinSlej;.

Ušvhžej ijnant,
Kąnčiukelu sudrčžej;
Mergižę pamilęs,
Pęntinė'lejs strėmej.

5. O tai man sunkus

6. Uošvužei einant —

Lendrinis kančiukėlis,
O tai man dargūs
Aukselio pentinėliai.

Kančiukėliu sudrožei,
Mergužę pamatęs —
Pentinėliais surėmei!

960.
l.Ėjsiv grybu rauti,
Pagini atgiuti;
Bus kaž&tė p iln i)
B alti baravyku,

i

Nu DūbienSs.
3. Ir atėjna tžvas,
Ir niunučė strėnas:
Uj, uj, oj, Diėvulelau,
Kur bisiu be strgnu?
4. Dar a š tuniJ grišį,
Dar kešinių drasku;
Nusičjiiau į Peštvčnus,
Nusipirkčiau strėnas.

2. Kašiitė prairo,
Grybilej išbiro,
Ni kft tau, ni kū ma,
Ni ku pagiri6ms.
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Duobienė
I. Eisiv grybų rauti,
•Pagirių atgauti, —
Bus kašiutė pilna 1
Baltų baravykų, j 2 k.

3. Ir ateina tėvas,
Ir numušė strėnas:
Ui, ui, ui dievulėliau,
Kur būsiu be strėnų?

2. Kašiutė prairo,

4. Dar aš turiu grašį,
Dar kišenę drasko, —
Nusieičiau į Peštvėnus,
Nusipirkčiau strėnas.

Grybeliai išbiro, —
Nei ko tau, nei ko man,
Nei ko pagirioms.

961.
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N4 Diėvįžnėa.
5. Ar lejsi nakvynužSlę?
l.E j, tėviži, tėvužčli,
Ar pažirsi žirgužSlį,
šerk ma bSrą žirgužglį,!
ds
Ar paše'rsi žirgiižį?
šerk ma bSrą žirgiižį, Į
,2. Šerk ma bėrą žirgužžlįv
Aš jisiu pas mergužėlę,
Aš jčsiu pas merghię:

6. Taj lejsiu nakvynužSIę,
Taj pažirsiu žirgužėlį,
Taj pašersiu žirgižį.

Dievienė
1. Ei tėvuži tėvužėli,
Šerk man bėrą žirgužėlį,
Šerk man bėrą žirgužį;

5. Ar leisi nakvynužėlę,
Ar pašersi žirgužėlį,
Ar pašersi žirgužį?

2. Šerk man bėrą žirgužėlį,

6. — Tai leisiu nakvynužėlę,

Aš josiu pas mergužėlę,
Aš josiu pas mergužę.

S.A ni pisė jaružSlu
Kilbin bernas mergužė'!?,
Kilbin bernas mergužę:

7. Gul moiiitė svirnužily,
Tur raktbžius po galvelės,
Tur raktižiua po galv6s.

3. Anoj pusėj jūružėlių

4. Ej, mergižė, mergužglė,
Ar lejsi nakvynužčlę,
Ar l<ijsi nakvynižę?

8. Duriižes aš suvarstysiu,
Motynė'lę pribidin3iu,
Moči&tę pribttdinau.

4. — Ei merguže mergužėle,

Kalbin bernas mergužėlę,
Kalbin bernas mergužę:
Ar leisi nakvynužėlę,
Ar leisi nakvynužę?

Tai pašersiu žirgužėlį,
Tai pašersiu žirgužį.
7. Gul močiutė svirnužėly,
Tur raktužius po galvele,
Tur raktužius po galva.

8 . Duružes aš suvarstysiu,
Motinėlę pribudinsiu,
Močiutę pribudinsiu.

9. Raktūžius suskambinsiu,
Močiiitę prakalbinsiu,
Močiiitę prakalbinsiu.

12. Taj sSmian abrakuželį,
šė'nau br61u žirgužėlį
šėriau brčlu zirgūžį.

10. Ej, dukriizė, dukružėlė,
Dukrelė savalnjnkėlė,
Dukriizė savilnįnkė.

13. Taj ne-tiesa, dukružėlė
Ne-viėrniSjiė žoduielej,
Ne-viėrniSjiė z'odiizej.

11. Kam sSmej abrakuželį?
Kan6 šė'iej žirgužčlį,
Kanfi šerej žirgiižį?

14. Tu semej abrakuželį,
žėrė.j bernu žirgužėlį,
SSrej be'mu žirgfizį.

9. Raktužius suskambinsiu,
Močiutę prakalbinsiu,
Močiutę prakalbinsiu.

12. — Tai sėmiau abrakuželį,
Šėriau brolio žirgužėlį,
Šėriau brolio žirgužį.

10. — Ei dukruže dukružėle,
Dukrele savalninkėle,
Dukruže savalninke,

13. — Tai netiesa, dukružėle,
Nevierniejl žodužėllai,
Neviernieji žodužial:

11. Kam sėmei abrakuželį,
Kieno šėrei žirgužėlį,
Kieno šėrei žirgužį?

14. Tu sėmei abrakuželį,
Šėrei berno žirgužėlį,
Šėrei berno žirgužį.

96*.
Nū Juškytės.
1. Ej, bent pasitrauk, i
Jauni mergužėlė, | ds
Nors į vieną šalelę. )
3.

2.
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Juškytė
Keta tivę i aut
šelmis-bernužėlis
Par laukinę ąntclę.

Kajp kartą šfiviau,
šakilžės lyrika;
Iš 4ntru kžrtu —
Pūkaj dulkSju,
Kajp žiemužės sniegelis.

1. EI, bent pasitrauk,
Jauna mergužėle,
Nors j vieną šalelę:

Į
j

2 k.

3. Kai kartą šoviau, —
Sakužės linko,
Iš antro karto —
Pūkai dulkėjo
Kaip žiemužės sniegelis!

963.
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Nū Teresiėnės.
1. Ejčiao, klausčiau motynėlės: 4. Pink rutilu, pink mėteln,
O kąn sėsiu į darzčlį? }ds
Levęndrėlu pašaknėlu.
2. Sėk rutela, sėk mėtelu,
Sėk geltoni megeMlu.

5. Ėjimu, kl Ausčiau motynėlės:
Kur padėsiu vajnikilį?

3. Ėjiiau, klausčiau motynėlės: 6. Mesk vajnlką i mareles,
Katni pinsiu vajuikilį?
{ jurclu gilumfilį.
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2. Keta tave šaut
Šelmis bernužėlis
p er Iaukinę ante|s,

Teresienė
1. Eičiau klausčiau motinėlės:
— O ką sėsiu į darželį? (2 k.)

2. — Sėk rūtelių, sėk metelių,

— Pink rūtelių, pink metelių,
Levendrėlių pašaknėlių.

Sėk geltonų mėgelkėlių.

5. Eičiau klausčiau motinėlės:
— Kur padėsiu vainikėlį?

3. Eičiau klausčiau motinėlės:

6. — Mesk vainiką į mareles,

— Katrų pinsiu vainikėlį?

I jūrelių gilumėlį.
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7. Ėjna vąndif InUfdamas,
Neš vajnlką vįngiffdamas.
8. Kad atliktu gulbinelis,
Kad išgnSbtu vajnikSlį.

9. Ir itlėkė gulbinais.
Ir Išgriebė vajnikėlj
10. Lėk p gulbine viršiij mė'džiu,
Neš vajnlką ąnt sparnelu.

7. Eina vanduo liūliuodamas,
Neš vainiką vingiuodamas.

8. Kad atlėktų gulbinėlis,

9. Ir atlėkė gulbinelis,
Ir išgriebė vainikėlį.
10. Lėkė gulbins viršuj medžių,
Neš vainiką ant sparnelių!

Kad išgriebtų vainikėlį!

«64.
NA Blažienės.
1.Jus, L^nku karejvė'Iej,
Jus, karatini broldlej,
Jus ne vadinkit j
Minę karejvėlu; J ds
Da aš turiti tėvdlį. I

6. Ąnt atčjna brolelis
Žirge'lus dalindamas;
O jis n’ ištėku
Visiims po žirgelį,—
Tik minęs n’ išvadavu.

2. Da a i turiii tėvelį,
Gal minę išvadSti,—
O da aš tunii
Senąjį tėvelį,—
Gal man; išvadffti.

7. Jus Lįnku... („k. 1 p., bijgiant:“)
Da aš tunii seselę.

3. Ąnt atėjna tėvelis,
šimtelus dalindamas;
O jis n’ išteku
Visiė'ms po šimtelį,
Tik manęs n’ išvadayu.

9. Ąnt atėjna seselė,
Kuskiles dalindama;
O ji n’ išteku
VisiSms po kuske'lę,—
Tik minę n’ iivadavu.

8. Da aš tunii seselę.....jaunąję („k. 2 p.‘ ).
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Blažienė
1. Jūs lenkų kareivėliai,

6. Ant’ ateina brolelis,

Jūs kariauni broleliai,
Jūs nevadinkit
)
Mane kareivėliu, — [2 k.
Dar aš turiu tėvelį; J

Žirgelius dalindamas, O jis n’išteko
Visiems po žirgelį —
Tik manęs n’išvadavo.
7. Jūs lenkų... (kaip 1 p.

2. Dar aš turiu tėvelį,
* Gal mane išvaduoti, —
O dar aš turiu
Senąjį tėvelį, —
Gal mane išvaduoti.

8. Dar aš turiu seselę...
jau n ąją.. . (kaip 2 p.)

3. Ant’ ateina tėvelis,
• Šimtelius dalindam as,—
O jis n’išteko
Visiems po šimtelį —
Tik manęs n’išvadavo.

9. Ant’ ateina seselė,
Kuskeles dalindama, —
O ii n’išteko
Visiems po kuskelę —
Tik mane n’išvadavo.

baigiant:)
Dar aš turiu seselę.

4. Jus,Lę'nku... („kajp 1 p6smas, 10. Jus Lįnku... („k. 1 p., bajkurjn bajgk“:)
giant:“)
Da aš tariii brolelį.
Da aš turiil mergelę.

4. Jūs le n k ų . .. (kaip 1 posmas,

5.Da aš turiu brolelį.jaunoji 11. Da aš turiil mergei?,.... jau(„kajp 2 posmas“).
nąję („kajp 2 p.“).

5. Dar aš turiu b ro lelį.. .

kurį baik:)

10.

Jūs lenkų... (kaip 1 p.,

baigiant:)

Dar a š tu riu brolelį.

Dar aš turiu mergelę.

ja u n ą jį... (kaip 2 posmas)
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1!. Dar aš turiu mergelę...
ja u n ą ją ... (kaip 2 p.)

12. Ąnt atejna mergelė,
Žiedžius dalindama;

O ta) ¡3Wku
Visiėms po žiedelį,_
Taj minę livadavu.

165.

12. Ant’ ateina mergelė,
Žiedelius dalindama, —
O tai išteko
Visiems po žiedelį —
Tai mane išvadavo.

Nu Žalukienės.
Kad až buvau jauniltis,
Mažas, dar ne-uzaugęs,
A i nevedžiau zirguz'Slį
ds
{ jure'Ies girdyti.
Ąnt junilu-marelu
Stov karėjvtu pulkelis,—
Ir pajėmė m&nę jauną
J karėjviu pulkelį.

4. Ąnt H m&nę pažinij?
U pulkc'lu išrįnkaj;
Ar ąnt bėrųjų z’irge'lu?
Ar ąnt tymu balučiu?
6.

Ejn m6čia, dūsaudama,
Sunelu jiėškūdama,—

Ne ąnt bSru z'irgcla,
Ne ąnt tymu balntflu,
Tik ąnt skajsčifiju vejdcilu,
Ą nt mejlūju ¿ode'lu.'

966.
l.U j, nj,
Kam
O ar
O ar

N£ Bakiajtiėnės (*).
uj, nj, Diėvulėlau,
3. Dveji, treji metuželej,
ai jauni tėkšiu?
Kajp stakl&zes tajsiati,
bajorSluj?! ^
Atėjs ir ketvirti,
artojSluj? j
Pakūl jtajsysm.
4.

2. Klausinėju bajorėlis
Manu pasogėlės,
Manu pasogėlės,
Aukštūju krajt<ila.
(*) Palygink 630 d&jną.
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Ir atr.-fnda sunoz'ėlį
Tarp karėj m pulkc'lu.

Lįnkuv6 l^nkiej,
Pamarėje staklės,
Velund čaudyklė,
Scduvč šejvelė.

Zaliukienė
1. Kad aš buvau jaunutis,
Mažas, dar neužaugęs.
Aš nuvedžiau žirgužėlį | 0
Į jūreles girdyti.
j 2 k.

3. Ein močia dūsaudama,
Sūnelio ieškodama,
Ir atranda sūnužėlį
Tarp kareivių pulkelio.

2. Ant jūrelių marelių

4. — Ant ko mane pažinai,
Iš pulkelio išrinkai:
Ar ant bėrojo žirgelio,
Ar ant tymo balnelio?

Stov kareivių pulkelis, —
Ir paėmė mane jauną
{ kareivių pulkelį.

5. — Ne ant bėro žirgelio,
Ne ant tymo balnelio,
Tik ant skaisčiųjų veidelių,
Ant meiliųjų žodelių.
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Bakšaitienė
1. Ui. ui, ui, ui dievulėliau,
Kam aš jauna teksiu?
O ar bajorėliui, 1
O ar artojėliui? J

3. Dveji treji metužėliai,
Kai staklužes taisiau, Ateis ir ketvirti,
Pakol įtaisysiu.

2. Klausinėjo bajorėlis

4. Linkuvoj lankčiai,
Pamarėje staklės,
Veliuonoj šaudyklė,
Šeduvoj šeivelė.

Mano pasogėlės.
Mano pasogėlės.
Aukštojo kraitelio.
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5. SkCfde kude'lis,
KaOne vįndelis,
Vilniuje nytys,
Gartiėno skiėtclis.

7. O po manu stakluzelėms
Ąnzulelej augu,

6. Tarp nyčiu, tarp skiStu
Augu ąnzulelej,
O po pakojė'lu —
Baltį dobilėlej.

8 . Kad atėjtu broluzglis

O po pakojSlėms
Dobilaj žydėju.

Ąnzfllėlu k t rst i,
Atsivėstu bė'rą zirg*
Dobilėlams esti.

5. Skuode kuodelis,

6. Tarp nyčių, tarp skietų

T6T.
Ej, roerg&zė,
Mergužėlė, kur buvaj?
Kidel vakar
I
ds
Jaunimžly ne buvaj?)

3.

Bernu želi,
Dobilėli, ne spėjau,
Su brolelejs
ObalSIę sodinau.

4.

2.

2.

Ne zydčju
¿lėduzėlejs ji bahajs,
O ji vedė
Obiilelus raudonus.

Blažienė
1. — Ei merguže
Mergužėle, kur buvai,
Kodėl vakar
Į,,
Jaunimėly nebuvai? J

3. O tai gerą
Cėstužėlę tropijau.
Kad vyninę
Obelėlę sodinau.

2. — Bernužėli

4. Nežydėjo

Dobilėli, nespėjau,
Su broleliais
Obelėlę sodinau.

Žiedužėliais ji baltais,
O ji vedė
Obuolėlius raudonus.
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Pasąmdyčtau
ds
Daug jaunii brolilu,, )
Kad pakirstu
ds
Žalą ąnždlėlį.

3.

Kąn darysi
Iš manu šakėlu?
Kąn mlslysi
Lygaus liėmenė'lu?

4.

[*) Palygink Ves. 662.

Ąžuolėlių kirsti,
Atsivestų bėrą žirgą
Dobilėliams ėsti.
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O ta.j ge'rą
čėstužėlį tr6pyjau,
Kad vyninę
Obalėlę sodinafi.

9 6 8 (*).
Nu Juškutės.
1.

8. Kad ateitų brolužėlis

Augo ąžuolėliai,
O po pa kojelių —
Balti dobilėliai.

Nu Blažienės.
1.

7. O po mano staklužėlėms
Ąžuolėliai augo,
O po pakojėlėms
Dobilai žydėjo.

Kaune vindelis,
Vilniuje nytvs,
Gartienoj skietelis.

Iš sakei u—
Natijąjį vazelj,
Liėmenėlu —
J Cidą.jį tajvelį.
Kąn lodffsi
J jfldą iajvclj?
Rugiiss, miė'z'ius,
Geltėnus kviėtelus.

Juškytė
1. Pasamdyčiau
Daug jaunų brolelių,
Kad pakirstų
■2 k.
Žalią ąžuolėlį.

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

2. — Ką darysi
Iš mano šakelių,

4. — Ką lioduosi
Į juodą laivelį?
- - Rugius, miežius,
Geltonus kvietelius.

Ką mislysi
Lygaus liemenėlio?
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5.

O kur plauksi,
Jūdžisis lajveli?
Jūrėms-marėms,
tystu vąndenSlu.

6.

Kar sastfisi,
J¿d&sis lajvili?
Po Tiiz'ffle,
Po didžiu miėsteio.

5_ — O kur plauksi,

6. — Kur sustosi,

Juodasis laiveli?
— Jūrėms marėms,
Cystu vandenėliu.

Juodasis laiveli?
— Po Tilžele,
Po didžiu miesteliu.

76».
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N ii Gčtautiėnėc.
O kad faiidvi duguv,
Dvi jiu n i šešėli:
Abidvi audėjuz'Sli, \
Abidvi audėjūzi. I
.

O kad miidvi ¿udčv
PiOnastas drobeles,
Kajmynbžej gerejūsi,
Kajmynaj gergjūsi:
Natijostos staklelės,
Plinosios drobelės,
Sesc’lė audėjuz'elė,
Sese'lė audėjiiz'ė.

O kad miidu auguy
Du jaunu brolclu;
Abiidu artojužė'lu,
Abiidu artojiižio.
5.

O kad mildu 6rėv
Lygiūsius laukius,
Kajmynilžej gerSjfisi
Kajmynaj gerijūsi:
Natijosios žagrelės,
žėmiėjiė jaute’lej,
Brolilu artojužįflu,
Brolclu artojiižia.

Gotautlenė
1. O kad mudvi augov

4. O kad mudu augov
Du jaunu broleliu,
Abudu artojužėliu,
Abudu artojužiu.

Dvi jauni seseli,
Abidvi audėjužėli, 1 ^ ^
Abidvi audėjuži. J

2. O kad mudvi audėv

5. O kad mudu arėv
Lygiuosius laukelius,
Kaimynužiai gėrėjosi,
Kaimynai gėrėjosi:

Plonąsias drobeles,
Kaimynužiai gėrėjosi,
Kaimynai gėrėjosi:
3. Naujosios staklelės,
Plonosios drobelės,
Seselė audėjužėlė,
Seselė audėjužė.

6. Naujosios žagrelės,
Šėmieji jauteliai,
Broleliu artojužėliu,
Broleliu artojužiu.
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Nū Norvilienės.
3. Aš tos grynyiios ir ne n6nu,
1. Kad ne bė'dos, ne vargaj,
Kad ne pati, ne vajkaj, ds Ma ta grynyčia nusib6du;
Atnėšk manėj k6pečtas,
Ni namiictu n’ čjiiau.
Aš lipsiu ąnt pietaus.
2. Ej, paSiilti, padiiiti,
4. Aš lipsiu ąnt pietaus,
Ta, manu vyreli,
Ąnt pOnu pečiaus,
¿Įtiksi vyžos už kulnu,
Pas p6nę katę,
Ir šlikiitis už ausu;
Prie poniOs dešrOs.
Ejk, pažiui, i grynyčę.

Norvilienė
1- — Kad ne bėdos, ne vargai, 1
3. — Aš tos grynyčios ir nenoriu,
Kad ne pati, ne vaikai,
J2 k.
Man ta grynyčia nusibodo, —
Nė namučio neičiau.
Atnešk manei kopėčias,
Aš lipsiu ant pečiaus;
2. — Ei pačiuti, pačiuti,
Tu mano vyreli,
Aš lipsiu ant pečiaus,
Šliuksi vyžos už kulnų
Ant pono pečiaus,
Ir šlikutis už ausų, —
Pas ponią katę.
Eik, pačiut, j grynyčia!
Prie ponios dešros!
«*■ LletuviSkos dalno,. n

,,

1»*.
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N 4 NorviliSnės.

Norvilienė

Kitos apiS kilknę:
Visos šauks.

,1. Kotryna kiėk-viė'na,
Mlslyk sau kas-dieną:
Kas čfisas ir vieta
|
Yr žmigaj ąnt sviStu i ds
Gyventi?
1

5. Nnėjs vyraj gilti,
Suptits mėrgos ė*sti:
Mėsčs ir pasuku;
Sup&ls prie kepenės
Iš-visiir.

2. Mdsu ponas giras
Dildą mergčms vilą,
Dffdv merg6ms vilą
Ir yis6kę galą
Ąnt vyru.

6. Ne tur didžiu mijšu:
J p4nčekas kijŠu;
Viė'nos į kamirą,
O kitos j biks?
Ncšifijas.

•$. Išvirs blogos str6vos,
Kajp6 kiaulėms br6gos;
Ne ės pičios jud6s,
Paliks pilnus pffdus
Dėl vyru.

7. Tunii visiis raktiis,
ŽinaiS vistis' kėlūs;
Atrandu ir pčną,
Kur kabln smiėtfiną
Su plritajs.

4. O kąn vyraj sakys,
Mčrgos akis statys;
ViSnos apljnk iignj,

1. Kotryna kiekviena,
Mislyk sau kas dieną:
Kas čėsas ir vieta
Yr žmogui ant svieto i 2 k.
Gyventi?

4. O ką vyrai sakys.

2. Mūsų ponas geras,

5. Nueis vyrai gulti,
Supuls mergos ėsti
Mėsos ir pasukų,
Supuls prie kepenės
Iš visur.

Duoda mergoms valią,
Duoda mergoms valią
Ir visokią galią
Ant vyrų.

3. Išvirs blogos strovos
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2. Broniuj rūtelę,
Diuvenoj raėtelę,
O šiam šelm.ujBernužSluj
Aėr? dilginti^.
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[ pančiakas kaišo, —
Vienos į kamarą,
O kitos į bakšę
Nešiojas.

7. Turiu visus raktus,
2 inau visus kelius, —
Atrandu ir poną.
Kur kabin Smetoną
Su pirštais.

91*.

Ėjčiau j darželį,
Skirčiau tris kviėtkiles.
ViSną brčluj,
¡{ntrą dieveriuj, 1
Tričę bernuželuj. J

6. Netur didžio maišo —

Kaipo kiaulėms brogos, —
Neės pačios juodos.
Paliks pilnus puodus
Dėl vyrų.

Nu Senkiaskiėnės.
t.

Mergos akis statys, —
Vienos aplink ugnį,
Kitos apie kuknią —
Visos šauks.

Senkauskienė
I. Eičiau į darželį,
Skirčiau tris kvietkeles:
Vieną broliui,
•
Antrą dieveriui,
l
Trečią bernužėliui J

2. Broleliui rūtelę,
Dieveriui metelę,
o šiam šelmiui
Bernužėliui —
Aštrią dilgynėlę!
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-Bernuz'SIu
Kčlejs ktupinSja.

3. Ėjčiaa } stajnclę,
Skirčiau tris ¿¡rgclūK
Vigną brftlnj,
$ntrą dižvennj,
Tr<Sė{ bernužifluj.

6. Ėjciau į svirni!},
Sklritau tris kuskiles:
ViSną brfiluj,
įn trą dičvenuj,
Trei? bernužžluj.

4. Broliluj bėr<5ką,
Dieveriui širm6ką,
O šiam šdlmiuj-Bernužė'luj
Akląjį kujn6ką.

. Br61uj šilkinSIę,
Dičvenuj drobinę,
O tam ščlmiuj-BernuzSluj
St6iu pakulnėlu.

5. Brfilu šokinėju,
Dieveriu bėginė'ju,
O t i ždlmtu-

3. Eičiau į stainelę.

5. Brolio šokinėjo,
Dieverio bėginėjo,
O to šelmio
Bernužėlio —
Keliais klupinėjo.

Skirčiau tris žirgelius:
Vieną broliui.
Antrą dieveriui.
Tiečią bernužėliui.
4. Broleliui bėroką,
Dieveriui širmoką,
O šiam šelmiui
Bernužėliui —
Akląjį kuinoką!

6. Eičiau į svirnelį.
Skirčiau tris kuskeles:
Vieną broliui.
Antrą dieveriui,
Trečią bernužėliui.

7. Broliui šilkinėlę.
Dieveriui drobinę,
O tam šelmiui
Bernužėliui —
Storo pakulnėliol

■Ji 8 (*).
Nu Dibkuviėnės.
1. O, aš geriau; pasigėrus,
Ne turib, kur giilti;
T61i minu tėviškėlė, 1
ds
Ne galti pardjti. J

4. Ji, pindama, dabindama,
Su vajnlku kitba:
VajnikŠli žalu rūtų,
Kur aš t&vę’dČsiu?

2. Uj, uj, uj, uj, n6nu miegu;
Ne tunti, kur giilti;
Tėli minu tėviškėlė,
Ne galit parėjti.

5. Ar aš tivę ąnt galvelės?
Ar aš į ugnelę?
Kajp tu žilas ugny degsi,
Aš jauni be-vėrksiu.

3. Siųnsčiau tarną ir tarne!},— 6. Kajp tu žilas ugny dėgsi
Aš jauni bc-vėrksiu,
Kąn mergiižė včjkia?"
Kajp tu žalas be-žalffsi,
Žalam rfitu darz'uzėly'
Aš jauna dajnffsiu.
Vajnikėlį pina.
(*) Palygink 696 dijną.
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Dabkuvienė
1. O aš gėriau, — pasigėrus

4. Ji pindama dabindama
Su vainiku kalba:
— Vainikėli žalių rūtų,
Kur aš tave dėsiu?

Neturiu kur gulti, —
Toli mano tėviškėlė, 1
2 k.
Negaliu pareiti.
I

2. Ui, ui, ui, ui, noriu miego.

5. Ar aš tave ant galvelės,
Ar aš į ugnelę?
Kai tu žalias ugny degsi,
Aš jauna beverksiu.

Neturiu kur gulti, —
Toli mano tėviškėlė,
Negaliu pareiti.

3: Siųsčiau tarną ir tarnelį, -

6. Kai tu žalias ugny degsi,

Ką mergužė veikia?
2aliam rūtų daržužėly
Vainikėlį pina.

Aš jauna beverksiu,
Kai tu žalias bežaliuosi.
Aš jauna dainuosiu.
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7. Kad buvati pas motynSlę — 9.
B alti be raudina;
Kajp nuvėjaii už berne'lu,—
T<{msi jidbruvėlė.

Praūskis, minu mergužėlė
Rytą-vakarSlį;
Benė būsi tajp raudina,
Kajp pas motynė'lę.

7. Kad buvau pas motinėlę —

8. — Vieną duočiau dorelėlį

10. Kad ir praūsiu unkšti,
Vėl ¿j vakarė'lį,
Bet ne būsiu tajp raudinį,
Kajp pas motynė'lę.

8. ViSną dffėiau dorelėlį
Ąnt Ž41u mujlėlu,
■įntrą dffčiau dorelelį
Ą nt baltu baltylu:

9. Prauskis, mano mergužėle,
Rytą vakarėlį,
Bene būsi taip raudona,
Kaip pas motinėlę!

Balta be raudona,
Kai nuėjau už bernelio —
Tamsi juodbruvėlė.

10. — Kad ir prausiu anksti,
Vėlai vakarėlį.
Bet nebūsiu taip raudona
Kaip pas motinėlę!

Ant žalio muilelio,
Antrą duočiau dorelėlį
Ant baltų baltylų:

994.
Nfi Diėviė'nės.
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1. Kad mes biivum trys brole'lej, 8. Ce mes randam mergužėlę,
Žtugtbžį be-sk&lbiant.
Visi trys ne-vddę,
2. Mes turėjura po žirgeli,
Po tymu balnelį.
3.J6kim, brilėj, brolužclej,
Visi ) miestelį.
4.

Dievienė
1. Kad mes buvom trys broleliai,

9. Padė', Diė'vas, mergužėlė,
Žlūgtu skalbėjė'lė.

Visi trys nevedę,
2. Mes turėjom po žirgelį,
Po tymo balnelį.

10. Ar ne matėj, ar ne radaj
Plienu padkavižlės?

3. — Jokim, broliai brolužėliai,

Kur užmynė akmenSlį,11.DiSvas žlnn, a3 ne žinaū,
Katrdm kelti jijej?

Visi į miestelį!

če ugntižė skylė.

6. Kur užmynė kiblrilį (*),
če ugntižė kūrė.

12.

6. Ir pametė žirgužglis
Plienu padkavfilę.

13. Toj tum kelti, mergužėlė,—
Katrės pas mergelę.

7. Jikim brilej, broluželej,
Padkavis jiėškiti.

14. Kudel tAva, mergužėlė,
Vajnlkas pavytęs?

4. Kur užmynė akmenėlį.
Čia ugnužė skylė,

Vičnas kclas par upe'lus,
^ntras pas mergelę.

5. Kur užmynė kibirėlį,
Čia ugnužė kūrė.

6. Ir pametė žirgužėlis
Plieno padkavėlę.
7. — Jokim, broliai brolužėliai,
Padkavos ieškoti!

‘

(*) K ibiras—žaki.
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8. Čia mes randam mergužėlę
Žlugtužį beskalbiant.
9. — Padėk dievas, mergužėle,
21ugto skalbėjėle!
10. Ar nematei, ar neradai
Plieno padkavėlės?
11. — Dievas žino, aš nežinau,
Katruo keliu jojai?
12. Vienas kelias per upelius,
Antras pas mergelę.
13. — Tai tuo keliu, mergužėle,
Katras pas mergelę.
14. Kodėl tavo, mergužėle.
Vainikas pavytęs?

15. Kudel tavu, mergužėlė,
Kaselės supiiru?

20. Taj ne-tiė'sa, merguiglė
Ne-viė'rni žodėlej.

15. Kodėl tavo. mergužėle,
Kaselės supuro?

20. — Tai netiesa, mergužėle,
Nevierni žodeliai:

16. Kūdė'l tavu, mergužėlė,
Žtėdčlej rudyja?

21. Nū migle'Iu, nū rase ¡u,
Būt vajnlkas žalas;

16. Kodėl tavo, mergužėle,
Žiedeliai rūdija?

21. Nuo miglelių, nuo raselių
Būt vainikas žalias,

17. Nu migle'Iu, nA rasčlu
Vajnlkas pavyta.

22. Nū milimu, bū grfidima
Kaseles dulkstu;

17. — Nuo miglelių, nuo raselių
Vainikas pavyto,

22. Nuo malimo, nuo grūdimo
Kaselės dulkėtų,

18. Nū milimu, nu grūdimu
Kaseles šiiryjas.

23. Nū šlavimu, mazgijimu
Žiėde'lej zėrė'tu.

18. Nuo malimo, nuo grūdimo
Kaselės šiurijas,

23. Nuo šlavimo, mazgojimo
Žiedeliai žėrėtų

19. Nuo Šlavimo, mazgojimo
Žiedeliai rūdija.

24. Tai tu, mano mergužėle, —
Viečna tinginėlėl

19. Nu šlavimu, mazgėjimu
Žiėdelej rudyja.

24. Taj tu, minu mergužėlė,—
Vieina tįnginelė.

25. Tai tu, mano mergužėle, —
Viečna uituvėlė!

25. Taj tu, manu mergužėlė,—
Viė'čna ujtuvė'lė.
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Blažienė

1.

Nū BtažiSnės.
8. Jisij gė'rė diėniizę,
0,
taj dčku močititej,
Ulav6ju nakthžę,
Manu raiė'taj širdelėj,
Jis pragė'rė namiičiu3
Kajp ji minę užauginu, \ ^
Ir nū taiku rngiičius.
T6kę statinę dukrelę. J
Taj ne dSku moėiiitej,
Minu miė'iaj širdelėj,
Kajp ji minę pažadė'ju
Už pijtiku bernelu.

4. Jis pragSrė namučius
Ir nū tauku rugitiius;
Jis pragers minę jžtiną
Ir nū r^nku žiėdiižius.

1. O tai
Mano
Kai ji
Tokią

dėkui močiutei.
mielai širdelei.
mane užaugino 1 ^
slaunlą dukrelę. J "

2. Tai ne dėkui močiutei,
Mano mielai širdelei,
Kai ji mane pažadėjo
Už pijoko bernelio.

Uliavojo naktužę.
Jis pragėrė namučius
Ir nuo lauko rugučius;
4. Jis pragėrė namučius
Ir nuo lauko rugučius, Jis pragers mane jauną
Ir nuo rankų žiedužiusl
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» t® .
Nū Gčtautiėnės.
I. Miidu du brolu,
Du brolukSlu,
Kur miidu ėjsiv?
Gražėj dajnffsiv?

3. Jisai gėrė dienužę,

Gotautienė
2. Ėjsiv } gir?
Ir j girelę,
Pasižiurė'siv
Girios medei u.

1. Mudu du broliu,
Du broliukėliu.
Kur mudu elsiv,
Gražiai dainuosiv?

2. Elsiv į girią
Ir j girelę,
Pasižiūrėsiv
Girios medelių.
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3. Yra medelėj.
Vis ąnžulžlej;
Aj, nėra, nėra
Mums tėtužėlu.

10. Ėjsiv į sėdą
Ir į sodelį,
Pasižiurė’aiv
S6de medėlu.

3. Yra medeliai,
Vis ąžuolėliai, —
Ai, nėra, nėra
Mums tėtušėlio.

10. Eisiv į sodą
Ir į sodelį,
Pasižiūrėsiv
Sode medelių.

4. O, kajp taj ilgti
Be tėtužČIu,
Kajp tam genėluj
Be berzynėlu.

11. Yra medėlej,
Vis obalelės;
Aj, nėra, nėra
Mums matulėlės.

4. O kaip tai ilgu
Be tėtušėlio,
Kaip tam geneliui
Be beržynėlio!

11. Yra medeliai,
Vis obelėlės, —
Ai, nėra, nėra
Mums motulėlės.

5. MCidu du brėlu.
Du brolukžlu,
Kur miidu č j s i v '
Grąžoj dajntisiv''1

12. O, kajp taj ilgi)
Be matulėlės,
Kajp taj gegiitej
Be berzynė'lu.

5. Mudu du broliu,
Du broliukėliu.
Kur mudu elsiv,
Gražiai dainuosiv?

12. O kaip tai ilgu

6. Ėjsiv | stajn?
Ir j stajn«lę,
Pasižiūrėsiv
Stajnio žirgelu

13. Miidvi dvi sėsi,
Dvi sesulėli,
Kur miidvi ėjsiv?
Grazej dajnusiv?

6. Elsiv į stainią

13. Mudvi dvi sėsi,
Dvi sesulėli,
Kur mudvi eisiv,
Gražiai dainuosiv?

7. Yra žirgėlej,
Vis jūdbėrile.);
Aj, nėra, nėra
Mums brolukėlu.

14. Ėjsiv j d&ržą
Ir į daržėlj,
PasižiurSsiv
Darzė žolelės.

7. Yra žirgeliai,
Vis juodbėrėliai, —
Al, nėra, nėra
Mums broliukėlio.

14. Eisiv į daržą
Ir į darželį,
Pasižiūrėsiv
Darže žolelės.

8. O, kajp taj ilgh
Be broluzelu,
Kajp tam žirgėluj
Be abrakelu.

15. Yra žolelė,
Yr rutylė'lė;
Aj, nėra, nė'ra
Mums sesutėlės.

8. O kaip tai ilgu
Be brolužėlio,

15. Yra žolelė,
Yr rūtytėlė, —
Ai, nėra, nėra
Mums sesutėlės.

9. M&dvi dvi sėsi,
Dvi sesulSIi,
Kur mbdvi ėjsiv?
Grsžėj dajniisiv?

1G. O, kajp taj ilgi,
Be sesutėlės,
Kajp toms rūtelėms
Be ravėjė'lės.

9. Mudvi dvi sėsi,
Dvi sesulėli,
Kur mudvi eisiv,
Gražiai dainuosiv?
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Be motulėlės,
Kaip tai gegutei
Be beržynėlio!

Ir į stainelę,
Pasižlūrėsiv
Stainioj žirgelių.

Kaip tam žirgeliui

Be abrakėlio!

16. O kaip tai ilgu
Be sesutėlės,
Kaip toms rūtelėms
Be ravėjėlės!
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.

Totiliukė

NA Totiliikės.

1.Kad mergutę gili t i v<?dė,
Bernytis jaunksis,
¿ežios dešimtis žvakių dčgė;
Dobilėlis baltisis.
Mergytė jaun6ji,Jdg
Lelijėlė baltfiji. I
3. Kad pikJibrną giilti v<?di,
¿¿šias dcfžiiii'is v'sdu
2.
Kad bernytj gtilti v<?dė,
Mergytė jaacfiji,
¿¿žios dešimtis likim drfgė;
Kumelėlė laukėji.

■»»8 (*).

1. Kad mergytę gulti vedė,
Šešios dešimtys žvakių degė, —

Mergytė jaunoji, 1 ^ ^
Lelijėlė baltoji! J

3. Kad pikčiurną gulti vedė.
Šešias dešimtis vėzdų davė, —
Mergytė jaunoji.
Kumelėlė laukoji!

N4 Jonijtiinės.
1 .0 , to, strazdeli,
MIndras paukšteli,
Kūdė'l ne gtėdi 1
Ąnksti ryteli? j

5. Sstke: nnlisus
Kviečiu dirvčlę;
Sikė: p&bijdžius
P ilies jautrius.

2. Kąn aš giėdėsiu
Ąnkstl rytrflj?
Piėmens išdriskė
Minu lizdelį.

6. Anl te buvafi,
Ni te vijkSčiojau;
Po pudimėlj
Vajkils vadžiojau.

S. Piė'mens išdriskė
Minu lizdelį,
Artėjej plakė
Ir minę pilt}.

7. R eti j užseju
Kviečiu dirvrflę,
Lifsaj pajungė
Pilšus j anteles.

4. Kajmlškiu žmėnis—
Tikri pagdnis;
Apkėlė minę
Sinkioms kalbelėms.

B. Skarde'Iy gulaū,
Skardely kėlan,
Žilvyčiu krūme
Lizdelį kriviau.

(*) Palygink 28, 29, 313, 618, 711 ir 905 dijnas.
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2. Kad bernytį gulti vedė,
Šešios dešimtys llkčių degė,
Bernytis jaunasis,
Dobilėlis baltasis!
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Jonaitienė
1. — O tu. strazdeli,

5. Sakė nulesus
Kviečių dirvelę,
Sakė pabaidžius
Palšus jautelius.

Mandras paukšteli,
Kodėl negiedi
2 k.
Anksti rytelį?

2. — Ką aš giedosiu

6. Anei ten buvau,

Anksti rytelį,
Piemens išdraskė
Mano lizdelį.

Nei ten vaikščiojau,
Po pūdymėlį
Vaikus vadžiojau.

5. Piemens išdraskė

7. Retai užsėjo
Kviečių dirvelę,
Liuosai paiungė
Palšus jautelius.

Mano lizdelį,
Artojai plakė
Ir mane patį.

4. Kaimiškių žmonės —

8. Skardely guliau,

Tikri pagonys:
Apkėlė mane
Sunkioms kalbelėms.

Skardely kėliau,
2 ilvičių krūme
Lizdelį kroviau.
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Žal6 ląnkelS
Jaute'lus ganė.

9. Aš meldžiau Dievą
Par visą dieną,
Kad Dievas difta
Giedrą diėnėlę.

12. Priganydamas,
Namff varydamas,
Ir sndum6ju,
O, Dievaj minu!—

10. Kad Dievas diftu
Giedrą dienelę,
Kad ne nupūstu
M¿nu lizde'lj.

13. O, kas do čžsaj,
Kas do gadynė,
Kad žmomil liėžiįvej
Mėjlf pagadinu.

11. Ęj, jdju, jdja
{ žalą l^nką;

9 7 » (*).
Nd Juikytės.
4. O berniiži, bernbži,
1. O strazdilži, strazdiiži,
Tu minu dobitūži,
Tu rajvisis pąukštiizi,
K4 rymojej
K4 rykavaj |
ds
Stijnio ąnt iirgėlu?
lazdynu krume'Iy?
ily ?)
2. Ar lazdyną auginij?
Ar nSšutą brąndinij?
Ar kalnely
ige'Ies sirpin&j?

5. Ar žirgelį ėdinaj?
Tymu balną vSdinaj?
Ar kiemely
Mergelę auginaj?

3. Ni lazdyną auginau,
Ni riešutą brąndinafi;
Taj kalnely
Ageles sirpinau.

6.Ni žirgrflį Sdinafi,
Ni balnelį vždinau,
Tik kiemely
Mergše auginau.

980.
Nu Bakšiijtiėnės.
Aš užsislfizysiu
|
1. Lsjsk minę, močiiitė, 1 ds
Tris p6ras jupilžiu. J
J dvarą sitižyti;
j
(*) Palygink 28, 128, 231, 555 ir 697 dajnas.
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9. Aš meldžiau dievą
Per visą dieną.
Kad dievas duotų
Giedrą dienelę.
10. Kad dievas duotų
Giedrą dienelę,
Kad nenupūstų
Mano lizdelį.

11. Ei, jojo, jojo
Į žalią lanką,
Žalioj lankelėj
Jautelius ganė.

12. Priganydamas,
Namo varydamas,
Ir sudūmojo,
O
dievai mano!
13. O kas do čėsai,
Kas do gadynė,
Kad žmonių liežuviai
Meilę pagadino!
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Juškytė
1. — O strazduži, strazduži,

4. — O bernuži, bernuži,
Tu mano dobiluži,
Ko rymojai
Stainioj ant žirgelio?

Tu raivasis paukštuži.
Ko rykavai
2 k.
Lazdynų krūmely?
2. Ar lazdyną auginai,
Ar riešutą brandinai,
Ar kalnely
Uogeles sirpinai?

5. Ar žirgelį ėdinai,
Tymo balną vėdinai,
Ar kiemely
Mergelę auginai?

3. — Nei lazdyną auginau,
Nei riešutą brandinau,
Tai kalnely
Uogeles sirpinau!

6. — Nei žirgelį ėdinau,
Nei balnelį vėdinau,
Tik kiemely
Mergelę auginau!

780
Bakšailienė
I. — Leisk mane, močiute, )
[ dvarą slūžyti, —
Aš užsislūžysiu
1^
Tris poras jupužių. J
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Ne mižą vajkclj
Ąnt rįnku nešioti.

2. Su vtčna jupiiže
Kas-diė'na dėvėsiu,—
Su ąntri jupiiže—
šventomis diėnbžėms.

8. Ar Sllaj dujavo?
Ar taukaj migloju?
Ar vargti mergiižė
ugeles rankioju?

3. Su ąntrk jupiiže—
¿vantomis dtėnOmls,
Su trečia jupiiže
1 ittajdas ėjsiu.

9. Ni Sllaj dujiivu,
Ni laiikaj miglOju,
Tik vargu mergiižė
ugeles rankioju.

4. Atėjna močiiitė
Dukrelės tąnkfti;
ėe rįnda dukrelę
Po dvirą vajkžciojant.

10. Atj6ju kazOkaj,
Ponelu pulkūzej:
Diėpadė", mergiižė,
JaunOji naši ližė.

5. Ce rinda dukrelę
Po dvarą vajkšaojant,
Ir mažą vajkclį
Ąnt rįuku nešiojant

11 Diėpade, mergiižė,
Jaunoji našl&žė,
Kam r^nki, naštiižė,
RaudOnas ugilžes?

6. Ne dėkų mooiiitej,
Ne deku senajaj,
Kad manę mergelę
Valelėj palėjdaj.

12. \S turib vajkelu
Mažu, ne-didelū,
O manu vajkelej,
O tžvu sunelej.

7. Velyėiaus, močiiitė,
Rąnstelj rajčioti,

981.
JOčiau pas mergelės,
BaltOs lelijėlės.
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7. Velyčiau, močiute,
Rąstelį raičioti.
Ne mažą vaikelį
Ant rankų nešioti!

Kas dieną dėvėsiu,
Su antra jupuže —
Šventomis dienužėms;

3. Su antra jupuže —

8. Ar šilai dujavo,

Šventomis dienomis,
Su trečia jupuže
l atlaidus eisiu.

Ar laukai miglojo,
Ar vargų mergužė
Uogeles rankiojo?

4. Ateina močiutė
i Dukrelės lankyti,
Cla randa dukrelę
Po dvarą vaikščiojant;

9. Nei šilai dujavo,
Nei laukai miglojo,
Tik vargų mergužė
Uogeles rankiojo.

5. Cla randa dukrelę

10. Atjojo kazokai.
Ponelių pulkužiai;
— Diepadėk, merguže,
Jaunoji našlužel

Po dvarą vaikščiojant
Ir mažą valkelį
Ant rankų nešiojant.

6. — Ne dėkui močiutei,

11. Diepadėk, merguže,
Jaunoji našluže!
Kam renki, našluže,
Raudonas uogužes?

Ne dėkui senajai,
Kad mane mergelę
Valelei paleidai!

12. — Aš turiu vaikelių
Mažų, nedidelių,
O mano vaikeliai,
O tėvo sūneliai!

781
Rugienytė

Nū Ilugiėnytės.
1. NusiJe’rėiau sau žirgelį,
Savu jid ą jūdbėrėlį;

2. Su viena jupuže

I. Nusišerčiau sau žirgelį,
Savo juodą juodbėrėlį, —
Jočiau pas mergelę, l ,
Baltą lelijėlę.
J “ k'

2. Kad nujojau pnė mergelės, 5. Žvęng žirgelis po stajnelę,
Pnė balt6sios Jelijčlės,
Skąmb balnelis ąnt gęmbėlės,
Pririžaū žirgelį
Verk jaunas bernelis,
Pnė ritu darzelu.
Po dvirą vijkičiodams:
3. Žvf ag žirgelis pnė vartei u, 6. Aj, Diėviiži, ne trdpyjau,
Verk mergelė po Svirnelį.
Jaunas dičnas nutr6tyjau;
}iii virki, mergelė?
Dieneles tr6tyjau,
Ar būsi tu minu?
Vargčlį tripyjau.
4. Vesk žirgelį į stajnelę,
7. Ne malinus mirgas dvaras,
Kabink balną ąnt gęmbilės; Ne pad6rus rūpestėlis:
Te z'vpngiS žirgelis,
O, taj ma malini
Te skamba balnelis.
Jaunčji mergelė.

2. Kad nujojau prie mergelės,

5. 2veng žirgelis po stainelę,
Skamb balnelis ant gembelės,
Verk jaunas bernelis,
Po dvarą vaikščiodams:

Prie baltosios lelijėlės,
Pririšau žirgelį
Prie rūtų darželio.
3. žveng žirgelis prie vartelių.
Verk mergelė po svirnelį.
. — Ko verki, mergele?
Ar būsi tu mano?

6. — Ai dievuži, netropijau,

4. — Vesk žirgelį į stainelę,
Kabink balną ant gembelės, —
Težvengle žirgelis,
Teskamba balnelis.

7. Nemalonus margas dvaras.
Nepadorus rūpestėlis!
O tai man maloni
Jaunoji mergelė!

9 8 * (*).
Nū Viksvytės.

Jaunas dienas nutrotijau, —
Dieneles trotijau,
Vargelį tropijau.

782

1. Po bijunSlu, 1
Po lelijele, J 8
Po bijunSlu, k
Po lelijčle
J ds
Mergelės ž6ka. J

3. Margas dvarelis,
Aukšti svirne'lej;
Tamė svirnely,
Tamė aukštam^
Mergilės I6va.

2 .0
kad pravirčiau
Diržu dureles,
Aš pažiūrėčiau,
Aš pamatyčiau
Mergele S6kąnt.

4. Mergelės I6va
Mįnkitaj išklčta;
O kad jpiilčiau,
Sildžej miegočiau
Biisu n’ išdilčiau.

Viksvytė
1. Po bijūnėliu,
Po lelijėle,
Po bijūnėliu,
Po lelijėle
Mergelės šoka.

1

.

3. Margas dvarelis.
Aukšti svirneliai, Tame svirnely.
Tame aukštame,
Mergelės lova.

j~
i
j 2 k.

J

2. O kad praverčiau

4. Mergelės lova

Daržo dureles.
Aš pažiūrėčiau,
Aš pamatyčiau,
Mergelę šokant.

Minkštai išklota, —
Q kad įpulčiau,
Saldžiai miegočiau.
Balso n'išduočiaul

983.
NA G6tautiėncs.
1. Sllaj, puiynaj, |
Trakaj, beržynaj, >ds
4nžAlu karčemelė. I

2.

(*) Palygink 680 dijoą.
4G6

*783
Girdžiu — girdite,
Regiii — regite
Gegilę kukifjančę.

Gotautienė
I- Šilai, pušynai.
Trakai, beržynai.
Ąžuolo karčiamėlė.

2. Girdžiu girdėte,
Regiu regėte
Gegelę kukuojančią.

2 k.
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3.

r>.

O ne gegelė,
O ne rajb6ji,—
Tik jaunoji mergelė.

Pardaviau tūrius,
Pardaviau laukis,
PArdaviau tėvu dvArą,-

Pardffčiau tirtus,
Pardffčiau laukis,
Pardflčiau tė'vu dvarą:
7.

Ben iitvadiičiuu
Jauną mergelę
15 margas kariemė'lės?

3. O ne gegelė,
O ne raiboji, —

5. Ben atvaduočiau
Jauną mergelę
Iš margos karčiamėlės?

Tik jaunoji mergelė.
4. Parduočiau turtus,
Parduočiau laukus,
Parduočiau tėvo dvarą:

6. Pardaviau turtus,
Pardaviau laukus,
Pardaviau tėvo dvarą,

7. Tik n’atvadavau
Jaunos mergelės
Iš margos karčiamėlės.

Tik n‘ atvadavai
Jaunis mergelės
U marg6s karčemfe'lės.
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984.

Gotautienė

Nu G6tautiėnės.
1.

Siuntė močiutė
Į svirną gilti:
Te tu saldžėj nnėgdsi- Jds.

2.

O da ii ' užmigau,
O ir pajutau:
Atijn vjfraj, kajp vilkaj.

ižvertė duris,
SurlSu rankas;
Veda manę į dvArą.
.

Veda j dvArą,
Sodln j kržsią,
Deda pančius ąnt kojų.

Uj, uj, uj, DUSvaj,
Diėvhlau manu,
Kas dus žlnę močiutėj?

I, Siuntė močiutė
3. Išvertė duris,
[ svirną gulti:
Surišo rankas, —
— Ten tu saldžiai miegosi! (2 k.) Veda mane į dvarą.

2. O dar n’užmigau,
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Masiullenė

Nu Masiuliė'nės.
O kad ai Augau
Pas motynuželę,
Pas motynužčlę
]
Viešmą viėsSjau. j

Sodin į krėslą,
Deda pančius ant kojų.

5. Ui, ui, ui dievai,
Dievuliau mano.
Kas duos žinią močiutei?

9 8 ».

1.

4. Veda į dvarą,

O ir pajutau:
Atein vyrai kaip vilkai.

2.

O kad aš ėjau
Vižžiu-kelužė'lu,
O ir priėjai
Srlvės uplžį;—

1. O kad aš augau

2. O kad aš ėjau

Pas motinužėlę,
Pas motinužėlę
Viešnia viešėjau.

Viešu kelužėliu,
O ir priėjau
Srovės upužį, —
46«

3.

Par tąn up&žj
Stadras hėptuzčlis.
O ir iitlku
¡kadrus v^jiizis,

10.

Ąnt tfi pažinau
TAvę, seserėlė:
Ąnt Auksu žtėdelu
Ąnt vajnikiižiu.

3. Per tą upužj
Siauras licptužėlis.
O ir išliko
Siaurus vėjužis;

10. — Ant to pažinau
Tave, seserėle:
Ant aukso žiedelio,
Ant vainikužio.

4.

O ir ¡¿tiku
žiaurus vėjuzčlis,
0 ir Jputė
] gilumhz'ę.

U.

Sugrjnžk, sesilė,
Nors pas moči&tf,
B alti lelijėlė,
Nors pas močiiitę.

4. O ir ištiko
Siaurus vėjužėlis,
0 ir įpūtė
Į gilumužę.

11. Sugrįžk, sesele.
Nors pas močiutę,
Balta lelijėle,
Nors pas močiutę.

6.

Bernytis tArė,
Žirge sėdėdamas:
Brlski, mergužėlė,
] gilumūžę.

12.

Močihtė sukrais
Dldj krajtuzėlj,
O mes nupirksim
MArgas skrjnbzes.

5. Bernytis tarė.
2irge sėdėdamas:
— Briski, mergužėle,
Į gilumužę;

12. Močiutė sukraus
Didį kraitužėlį,
0 mes nupirksim
Margas skrynužes.

6.

Brlski, mergužėlė,
I gilumužėlj,
B alti lelijėlė,
1 gilumiiz'ę.

13.

O ka ai grJTnšiu,
Ne-kęnėiam6ji,
Visd žmonužėlu
Apkalbamoji?

6. Briski, mergužėle,

13. — 0 ką aš grįšiu —
Nekenčiamoji,
Visų žmonužėlių
Apkalbamoji?

7.

Brolytis tire,
ilAjve sėdėdamas:
Brlski, seserėlė,
Likl brast&žej.

14.

KAlba kajmyoaj,
KAlba susėdėlej,
Jauni draugalėlej
Po jaunimiižj.

7. Brolytis tarė.
Laive sėdėdamas:
— Briski, seserėle,
Ligi brastužei.

14. Kalba kaimynai,
Kalba susiedėliai.
Jauni draugalėliai
Po jaunimužį.

8.

Ąnt ku pazinaj,
Minu brolužėli,
Kad pavadinAj
Minę seserSle?

15.

O ne bok niėku,
Manu merguzSlė,
Mjnk žaumus žodžius
Vis po kojbztu.

8. — Ant ko pažinai,

15. — 0 nebok nieko,
Mano mergužėle,
Mink šaunius žodelius
Vis po kojužių.

Kad pavadinaj
Minę seserčle,
Kad pavadinaj
Balti lelijfile?

16. Mjnk ¿Aumus z'ddaus
Vis po kojfcžin,
Ne-viėrnas kalMles
( rudyn&žį.

9.
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Į gilumužėlį.
Balta lelijėle,
{ gilumužę.

Mano brolužėli,
Kad pavadinai
Mane seserėle?
9. Kad pavadinai
Mane seserėle,
Kad pavadinai
Balta lelijėle?

16. Mink šaunius žodžius
Vis po kojužių,
Neviernas kalbeles
l rūdynužį.
471

17.

O kai) ir geriausia
Močiiitės dukrelė,

17. O kad ir geriausia
Močiutės dukrelė,
Nė viena n’lšėjo
Be tų kalbužių.

Ni vična n’ ¡Jįju
Be tu kalbiiim.
985a.

NA Min&lgos.

785a

1. Mergužėlė, lelijėlė,
\ ^ 3 Akys stačios, ausys plAčjos,
Ar ne matėj z'ūjkiu?)
D4ntys, kaip vargčnaj.
2. Zūjkis plikas, k6jos Ilgos, 4. Dantys,dantys,kajpvaigčnaj
Nagčlės geltonos.
iisa| uzsirajtę.

Minalga
1. Mergužėle lelijėle, K ^

3. Akys stačios, ausys plačios,
'
Dantys kaip vargonai.

Ar nematei zuikio? |

2. Zuikis pilkas, kojos ilgos,

» 8 6 (*).

4. Dantys, dantys kaip vargonai,
Ūsai užsiraitęl

Nageliai geltoni.

Nū Sadauskienės.
1. Par šildlį jėjau,
žilė ščką rdviau,
Vidury girelės ) .
A*
i uS
Ziigi-lj pasenau I

5. O, tu, kleveli,
Slauniisis medeli,
Žada tavj kirsti,
šakeles genčti.

2. Vidury girelės
Žirgilį pašėriau;
Aš pats atsisėdau
Ąnt pušiSs ¿akelės.

6. O kąn tu darysi
Iš minu šakelu?
O kąn budav6si
Lygaus liėmenėlu?

3. Sakčlės pavytu,
■¿irgrflis paltsu;
Vargu be-nuj6i>iu
Pas jauną mergelę.

7. Iš t&vu ¿akliu —
Mdrgąję vygllp,
O iš liemenėIu —
Rašytą lovdlę?

4. O da ne prij6jau
išvelės dvarelu,
StrOku atsistoju
Judbčras žirgelis.

8. O kąn tu vygiflisi
Margėje vygėlė?
O kąn tu guldysi
Rašyto lovelė?

(•) Palygink 103, 220, 793 ir Ves. 662 dijnas.
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Sadauskienė
1. Per šilelį jojau,
Šile šėką roviau,
Vidury girelės Į
2 k.
Žirgelį pašėriau.)

5. — O tu, kleveli,
Slaunusis medeli,
Žada tave kirsti.
Sakeles genėti.

2. Vidury girelės

6. — O ką tu darysi
Iš mano šakelių,
O ką budavosi
Lygaus liemenėlio?

Žirgelį pašėriau,
Aš pats atsisėdau
Ant pušies šakelės.

3. Sakelės pavyto,

7. — Iš tavo šakelių Margąją vygelę,
O
iš liemenėlio —
Rašytą lovelę.

Žirgelis pailso, —
Vargu benujosiu
Pas jauną mergelę.

8. — O ką tu vygiuosi

4. O dar neprijojau
Uošvelės dvarelio,
Stroku atsistojo
Juodbėras žirgelis.

Margoje vygelėj,
O
ką tu guldysi
Rašytoj lovelėj?
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9. Mergužę guldysiu
l margą vygėlę,
Aš pats atsigulsiu
Rašyto Jov<5lė.

O *<ajp gegužėlė
Priė šalelės gtaūdė.
14. Ej, čiūčia, lūla
Ąnt balta rąnkčlu,
Ej. čiūčia, lūla
Ąnt auksu ziėdėlu.

10. Ej, čiūčia, lūla,
Klanu mergužėlė,
Ej, čiūčia, lūla,
Balta lelijėlė.

15. Ej, čiūčia, lūla
Ąnt baltfi rąukclu;
Davė bovėlj,
Auksu raktolus.

11. Ej, ne čiučiifki,
Ej, ne lulffki,
Senį užčiučtavu
Minę motynė'lė;

10. Naktį ąnt kėlu,
DtCtią ąnt rąnkclu:
Ej, čiūčia, lūla,
Manu dukružėlė.

12. Šiltu numazgoju,
Baltu suvymoju:
Ej, čiūčia, lūla
Ąnt baltu rąnkrflu

17. Aš tivę auginsiu,
Dėl kitu rėdysiu;
O risi minę jau tu
Daugiai! ne klausysi.

13. Į šiltą n&prausė,
1 baltą suvystė,

9. — Mergužę guldysiu
[ margą vygelę.
Aš pats atsigulsiu
Rašytoj lovelėj.

13. Į šiltą nuprausė,
I
baltą suvystė,
O kaip gegužėlė
Prie šalelės glaudė.

10. Ei, čiūčia liūlia,

14. Ei, čiūčia liūlia
Ant baltų rankelių,
Ei, čiūčia liūlia
Ant aukso žiedelio!

Mano mergužėle,
Ei, čiūčia liūlia,
Balta lelijėle!

11. — Ei, nečiūčiuoki,

15. Ei, čiūčia liūlia
Ant bailų rankelių.
Davė bovelį —
Aukso raktelius.

Ei, neliūliuoki, —
Seniai užčiūčiavo
Mane motinėlė:

12. šiltu numazgojo,

16. Naktį ant kelių,
Dieną ant rankelių:
Ei, čiūčia liūlia,
Mano dukružėle!

Baltu suvyniojo,
Ei, čiūčia liūlia
Ant baltų rankelių!

17. Aš tave auginsiu,
Dėl kitų rėdysiu, —
O rasi mane jau tu
Daugiau neklausysi!

1H7.

787

N4 Vidikytės.

Vidikytė

1. Ąnt laukelu nc-pagadi. dargana
Kur aš jaunas liernūzis pradingsiu?

1. — Ant laukelio nepagada, dargana, —
Kur aš jaunas bernužis pradingsiu?

2. Aš pas tkvę, mergilzė, pirmą kartą,—
Kudel manėj pataičių ne k!6ji?

2. Aš pas tave, merguže, pirmą kartą, —
Kodėl manei patalėlių nekloji?

3. Paklok manėj patalėlius ąnt siflu,
Padėk minėj perynė'lus pi» šonu.

3. Paklok manei patalėlius ant suolo,
Padėk manei perynėiius po šonu.
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4. Ej, tu, Sėlmi, batamūtaj, ejk namff,
Ne vol6ki patalėlu ni-kano
5. Ne dėl tivęs žąnsii pulką auginau,
Ne dėl tavęs patalė'lus pripfl.iu.

1

4. — Ei tu, šelmi, balamūtai, eik namo,
Nevolioki patalėlių nė kieno!
5. Ne dėl tavęs žąsų pulką auginau,
Ne dėl tavęs patalėlius pripyliau.

6. Taj dėl savęs ząnsd pulką auginau
Taj dėl savęs patalė'lus pripflau. .

6 Tai dėl savęs žąsų pulką auginau,

7.J6čiau i karflmenę, kardmenę,
Pirkčiau savoj kepurėlę ir kardą.

7. — Jočiau į kariuomenę, kariuomenę,
Pirkčiau savei kepurėlę ir kardą.

Tai dėl savęs patalėlius pripyliau.

8. Aš su savo kepurėle dėvėsiu,
8.

A4 su savu kepurėle dėvėsiu,
Su SviSsidju kardbziu žvajstfsiu

9. O kam ¿viė'tė žviėsus meni ir žvajgždė?
O kam tjnka judbruvdė,— ma kozna.

Su šviesiuoju kardužiu švaistysiu.
9. O kam švietė šviesus mėnuo ir žvaigždė,
O kam tinka juodbruvėlė, man — kožna!

788
188.

Pocalė

Nd Pocalės.
1. Visti kelti rAjtas jija u .l
4. O mergelė, lelijėlė,
Par tilteli vąndėns ėjau. J 8 Ne ddk rankos ksrejvčluj.
2. Po tdm tiltu sraunus iipis, 5. Karejvėlis — ialberėlis,
Sradnus bpis Saltinttftas:
Nusėgs tavu vajniki'lj.
3. Tęn mergelė z’lbgtą sk&lbė, 6. Nusėgs t&vu vajnikclj,
Karejvžlej žirgus girdė.
Pažers s4vu jddbėrė'lj.
7. PaWrs savu jddbėrė'lj,
Patsaj iij6s karūmenę.
«§9.
Nd Diiviinės.
1. Ej, ąnt atjoja
Karėjvis par tadk*,

Ąnt atjfija
Jaunasis par tafiką:

1. Visu keliu raitas jojau,
\2 k.
Per tiltelį vandens ėjau.

4. O mergele lelijėle,
Neduok rankos kareivėliui:

2. Po tuo tiltu srauni upė,
Srauni upė šaltiniuota.

5. Kareivėlis — šalbierėlis,
Nusegs tavo vainikėlį,

3. Ten mergelė žlugtą skalbė,
Kareivėliai žirgus girdė.

6. Nusegs tavo vainikėlį.
Pašers savo juodbėrėlį.

7. Pašers savo juodbėrėlį.
Patsai išjos kariuomenę.
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Dievienė
1. Ei, ant’ atjoja
Kareivis per lauką,
Ant’ atjoja
K
Jaunasis per lauką. J
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2.

3.

4.

5.

Ej, tu, mergytė,
Lejski parnakvoti.
Lelijėlė,
Lijski parnakvčti.

šviesus kardas
Vagiu ne parkybo?.
.6.

Ej, karejvė'li,
Aš bijau ne-sfavOs,
Karejveli,
Ai bijad ne-slavOs.

7.

Ej, tu, mergytė,
SlavOs ne pargūlsiu,
Lelijglė,
SlavOs ne pargiilsitf,

Bė'ras žirgelis
Stajnios ne parstovė's
Bė'ras žirgas
Stajnios ne parstovė'j.
Ej, tu, mergytė,
PribiJdinki ąnkstl,
Lelijėlė,
Pribiidinki ąnkstt.

8.

Sviė'sus karde'lis
Vigiu ne parkybos,

Kad karėjvej
Žirgu ne balnOju,
Aplcerej
BOgnu n’ užbugnavu.

2. — Ei tu, mergyte.

5. Šviesus kardelis
Vagio neperkybos,
Šviesus kardas
Vagio neperkybos.

Leiski pernakvoti,
Lelijėle,
Leiski pernakvoti.
3. — Ei kareivėli,
Aš bijau neslavos.
Kareivėli,
Aš bijau neslavos.

6. Bėras žirgelis

4. — Ei tu, mergyte,
Slavos nepergulsiu,
Lelijėle,
Slavos nepergulsiu.

7. Ei tu. mergyte.
Pribudinki anksti,
Lelijėle.
Pribudinki anksti,

Stainios neperstovės,
Bėras žirgas
Stainios neperstovės.

8. Kad kareiviai
Žirgų nebalnojo,
Apicieriai
Būgnų n’užbūgnavo.

990.
*7 9 0

N4 Norviličnės.
Neraunė'Iejs
Plaukte — plauksim.

1. ŠęndiČn gėrsim,!
UlavOsini,
I
RytO šventa,— j
ds

4. Ir prlplaukėm
Aukštą kilną:
Ąnt tu kilnu.
Žali liepa.

IšmiėgOsim.

2. RytO šventa,—s
JšmiėgOsim;
Kur ketSjum,
Te nujOsim.

5. Ąnt tu kilnu
Žali Įlipa,
Po ta ličpa
šaltinėlis.

3. ŽalOms lankoms
Rajtl jOeim,
(*) Palygink 842 dijną.
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Norvilienė
1. Šiandien gersim .)

3. Žalioms lankoms
Raiti jo<im,
Nemunėliais
Plaukte plauksim.

Uliavosim,
Ryloj šventa — j
2 k.
Išmiegosim.
J
2. Rvtoi šventa —
Išmiegosim,
Kur ketėjom.
Ten nujosim.

4. Ir priplaukėm
Aukšta kalną, '
Ant to kalno
Žalia liepa.
5. Ant to kalno
Žalia liepa.
Po ta liepa
Šaltinėlis.
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6. Po ta liepa
6. Po ta U?pa
ialtinSlis:
Te eesčlės
Bhrną praūsė.

13. H ¿ilkUu
Kaspinžlu
Bus z'irgčhms
Kamanėlės.

7. Te staklės
Burną prausė
KarejvSlej,
Žirgus gjrdė:

14. Ii anksčiu
Žtėdu^elu
Bus z'irgelams
Padkavėlės.

8 .0, jus, sesės,
Ne bijūkit,
MBs jums niSku
Ne darysim.

15. Klausinėju
Motyn&lė,
Kur siūdintos
Kamanėlės?

9. Mes jums nt?ku
Ne darysim,
Vajnikčlus
Nusagysim.

16. Kur siūdintos
Kamanėlės?
Kur kaldintos
PadkavSlės?

10. Vajnikelub
Nusagysim,
Kaspinai us
Nurajtysim.

17. Tilžė siūtos
Kamanėlės,
Kaūne kiūtos
Padkavėlės.

U . Kaspinuos
Nurajtysim,
Žiėdužėlus
Numaustysim.

18. Gražūs, linksmas
Žirgužėlis
Nu rutc’Iu
VajnikSlu.

12. Ii rutc'Iu
Vajnikė'Iu
Bus žirgelams
Abrakėlis.

19. Tviska, blizga
Kamanėlės
Ii iilkčlu
Kaspinėlu.
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Šaltinėlis, —
Ten seselės
Burną prausė;

K •

7. Ten seselės
Burną prausė,
Kareivėliai
Žirgus girdė.

8. — O jūs, sesės,
Nebijokit,
Mes jums nieko
Nedarysim;

9. Mes jums nieko
Nedarysim,
Vainikėlius
Nusagysim;

10. Vainikėlius
Nusagysim,
Kaspinėlius
Nuraitysim;

13. Iš šilkelių
Kaspinėlių
Bus žirgeliams
Kamanėlės;
14. Iš aukselio
Žiedužėlių
Bus žirgeliams
Padkavėlės.
15. Klausinėjo
Motinėlė:
— Kur siūdintos
Kamanėlės?
16. Kur siūdintos
Kamanėlės,
Kur kaldintos
Padkavėlės?
17. — Tilžėj siūtos
Kamanėlės,
Kaune kaltos
Padkavėlės.

U . Kaspinėlius
Nuraitysim,
Žiedužėlius
Numaustysim;

18. Gražus linksmas
Žirgužėlis
Nuo rūtelių
Vainikėlių!

12. Iš rūtelių
Vainikėlių
Bus žirgeliams
Abrakėlis,

19. Tviska blizga
Kamanėlės
Iš šilkelių
Kaspinėlių!

llduvISkos dainos. II

20. Žiba, žfe'ri
PadkavSlėa

auksflu
Žiėdužglu.
1»!

20. Žiba žėri
Padkavėlės
Iš aukselio
Žiedužėlių!

(*).

N4 Silkuviėnės.

2.

3.

4.

5.

Kad mudu biivuv
Du jaunu brole'lu,
Mildu turSjuv
l,
Tris r6zntus žirgc'lus. I

6.

Vienas biivu
Judas, kajp sabalas,
Antras biivu
Margas, kajp genelis.

7.

Ąntras biivu
Margas, kajp genelis,»
Trečias biivu
Baltas, kajp gulbe'Iis.,

8.

Su jifduju
Karūmenę j6siu,
Su margųjų
Že'mes vandravfisiu.

■9.

Su margųjų
Žemes vandrav<5siu,
Su baltųjų
Jures-mares plauksiu.

10

(♦) Paligynk 964 dajną.
(**) Ištekeju —užtekeju.

Ne įplaukiau
J piisę marilu,
Susitinku
Ažeru ledrflj.
Didi dyvąj,
Stebūklaj st6jusi.
Kad v&sarą
A¿eraj užšąlu.
Ištekėju {**)
Iš rytu saule'lė.
Nutirpinu
Ažeru ledelį.
KlausinSju
Du j&unu brolelu:
Kur gyrdysiv
Berflsius žirgc'lus?
Kur gj'rdysiv
Berdsius žirgčlus?
Kur nušvčjsiv
Auksu pęntinSlus?
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Salkuvienė
1. Kad mudu buvov
Du jaunu broleliu,
Mudu turėjov
Tris rožnius žirgelius.

6. Neįplaukiau

2. Vienas buvo
Juodas kaip sabalas.
Antras buvo
Margas kaip genelis;

7. Didi dyvai
Stebuklai stojosi,
Kad vasarą
Ežerai užšalo.

3. Antras buvo
Margas kaip genelis.
Trečias buvo
Baltas kaip gulbelis.

8. Užtekėjo

4. Su juoduoju
Kariuomenę josiu,
Su marguoju
Žemes vandravosiu;

9. Klausinėjo
Du jaunu broleliu:
— Kur girdysiv
Bėruosius žirgelius?

5. Su marguoju
Žemes vandravosiu,
Su baltuoju
Jūres mares plauksiu.

10. Kur girdysiv
Bėruosius žirgelius,
Kur nušveisiv
Aukso pentinėlius?

[ pusę marelių,
Susitinku
Ežerų ledelį.

Iš rytų saulelė,
Nutirpino
Ežerų ledelį.
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Iš kraštėlu
Žirgelus gyrdysiv,
Vidurėly
Pęntinėlus švėjsiv.

15.

12.

Kad aš jėjau
Par žalą girelę,
Pasilaužiau
Pbtinu šakelę.

16.

13.

Ne tiek yra
Pbtinu ūgeiu,
Kiek ąnt manęs
Ne-viėrnfi žodeiu.

14.

Kad aš jėjau
Par ii.lą girelę,
Krįnt ąnt minęs
Piitinu raselė.

11.

Ne tiek krjnta
Pbtinu raselė,
Kajp brolclu
Grafidžios ašarėlės.

11. — Iš kraštelio
2 irgelius girdysiv,
Vidurėly
Pentinėlius šveisiv.

15. Ne tiek krinta
Putino raselė,
Kaip brolelio
Graudžios ašarėlės.

Ne padyvok,
Jaunoji mergelė,
Kad po riitu
Darždžį vajkščiojau.

12. Kad aš jojau
Per žalią girelę.
Pasilaužiau
Putino šakelę.

16. — Nepadyvyk,
Jaunoji mergele,
Kad po rūtų
Daržužį vaikščiojau;

17.

Kad po rūtų
Daržiižį vajkščiojau
Kad žalusias
Rūteles naskymau.

13. Ne tiek yra
Putino uogelių,
Kiek ant manęs
Neviernų žodelių.

17. Kad po rūtų
Daržužį vaikščiojau,
Kad žaliąsias
Rūteles nuskyniau.

18.

Pašaknflėras
Žirgelį pašė'riau,
ViršunČlu
VajnikSlį pyniau.

14. Kad aš jojau
Per žalią girelę,
Krint ant manęs
Putino raselė.

18. Pašaknėlėms
Žirgelį pašėriau,
Viršūnėlių
Vainikėlį pyniau.

9 9 * (*).
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N4 MašUuskiėnės.
1. Žalėje ląnkelė,—
Žals ąnzūlė'lis,
Jaun6ji mergelė J
šienelį grė'bė. I
2. Ąnt atj6, ąnt atj6
Jaunas bernelis
Par žalą ląnkėlę,
Par dobilSlus:
3. Pade Dičvs, padS Diėvs,
Jaunaj mergelėj;

Aš tavej padėsiu
šienelį grfbti.
. Atstoki, kfl lęndi,
¿ėlmi-berneii;
Ma padSs, ma padės
Senii moiiiitė.
.Jau tživę moiiiitė
Ma pazadSju
ir auksu žiedelį
Ma dovanoju

(«) P argink 712 ir Ves. 430 dijnas.

Maštauskienė
1. 2alioje lankelėj
2 als ąžuolėlis, —
Jaunoji mergelė
Šienelį grėbė.

3. — Padėk dievs, padėk dievs
Jaunai mergelei!
Aš tavei padėsiu
Šienelį grėbti.

2 k.

2. Ant’ atjoi, ant’ atjoj

4. — Atstoki, ko lendi,
Šelmi berneli!
Man padės, man padės
Sena močiutė .

Jaunas bernelis
Per žalią lankelę,
Per dobilėlius:

5. — Jau tave močiutė
Man pažadėjo
Ir aukso žiedelį
Man dovanojo.
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6. Mauk ¿uksu žiedelį
NA baltu r^nku,
Lejsk bžrą žirgelį
| i i lą l^nką.

8. Mesk auksu žiedelį
J purvynėlį,
Vesk bėrą žirgelį
Į pudimė'lį.

7. Te ėdie žirgelis
Ant baltu rįnku,
Te. ėdifi žirgelis
Po žalą lįnką.

9. Te rudyj žiedelis.
Po purvynėlį,
Te ėdiS žirgelis
Po pudimėlį.

6. Mauk aukso žiedelį

8. — Mesk aukso žiedelį

Nuo baltų rankų,
I.eisk bėrą žirgelį
[ žalią lanką, —

Į purvynėlį,
Vesk bėrą žirgelį
Į pūdymėlį, —

7. Teėdie žirgelis
Ant baltų rankų,
Teėdie žirgelis
Po žalią lanką!

9. Terūdiį žiedelis
Po purvynėlį,
Teėdie žirgelis
Po pūdymėlį!

1 9 » (*).
Nū Rugiėnytčs.
1. 0, tu, liepa, Iičpa,
Liepelė žalčji,
Daugiau ne žalisi,- -1
} 3
Tik šįn rudenžlį.

5. 0 kąn tu lįngfci
¿aló lįnginėlė?
0 kąn tu guldysi
Į nauję tovrflę?

2. Ke'ta t&vę kirsti,
šakeles genSti,
šakeles genčti,
Liė'menį skaldyti.

6. Mergelę lįngiisiu
¿aló lįnginėlė,
Aš pats atsigulsiu
Į nauję lovelę.

3 .0 kąn tu darysi
Iš minu šake'lu,
0 kąn budav6si
Lygaus liėoienčlu?

7. 0 aš, išj6damas,
IšmaširSdamas,
Palikau mergelę
Pusįntru metelu

4. Iš tavu šake'lu —
Žalą lįnginel?,’
Lygaus hėmenilu —
Natijąję iovllę.

8 .0 aš, parjódamas,
ParmaširSdaraas,
Aš radafi mergelę
Už naujfi staklėiu.

<
v*j Palygink 786 ir Ves. 49, 188 ir 662 dájnas.
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Rugienytė
1. — O tu, liepa, liepa,
Liepele žalioji,
Daugiau nežaliuosi, 1
2 k.
Tik šį rudenėlį:
j

5. — O ką tu linguosi
2 alioj lingynėlėj,
O ką tu guldysi
Į naują lovelę?

2. Keta tave kirsti.
Sakeles geneti.
Sakeles genėti,
Liemenį skaldyti.

6. — Mergelę linguosiu

3. — O ką tu darysi
Iš mano šakelių,
O ką budavosi
Lygaus liemenėlio?

7. O aš išjodamas,
Išmaširuodamas,
Palikau mergelę
Pusantrų metelių.

4. — Iš tavo šakelių
2alią lingynėlę,
Lygaus liemenėlio
Naująją lovelę.

8. O aš parjodamas,

Žalioj lingynėlėj.
Aš pats atsigulsiu
l naują lovelę.

Parmaširuodamas,
Aš radau mergelę
Už naujų staklelių.
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9. O kas tau paddrė
Naūjasias stakleles?
O kas tau užrfidė
Plūnasias drobeles5

11.0 kas tau įraiį
Drobelės kraitely?
O kas ižvjngiivu
Patį vidurelį?

10. Teve'lis padarė
Naūjasias stakleles
Močiutė įrėdė
Ptonasias drobeles.

12 Seselė įrašė
Drobelės krašte'Ius,
Aš pati vįngiavaū
Patj vidurelį.

N i Stirbinskajtės
Ej, malutėlė,
Pažadėjej bernuzėluj,
Dukre'lė manu,
Kajp ir ne-kęnsdama.
čiūčiu, lūlu, lįngunė'le;
Ne galii užmigti.
Stovi karieta
Kiemu viduržly,
Ok, matušėlė,
Verk merge'lė jaunytgjj
Raiti lelijėlė,
.Naujame svirnely:
Tu turėjej didį vargą,
Manę augindama.
Rejks midutėlu,
O ir aiutė'lu,
Nej didžiu vargu,
Rejks ir žirgams avižėlu,
Nej gerumė'lu,
Svotams duvanė'lu.
Ncj to dieną ge'ru darbu,
Nej to naktį miegu
Rejks išvažiiiti
Į svečiu šalelę,
Dieną ąnt ke'lu,
ūžver manu matušėlė
Naktį ąnt rąnke'lu,
Margustus vartelus.
Diė'ną kėlūs nusedžjau,
Naktį rankas nusvyrejau.
O kad važiavaū
Par žalą girelę,
Ok, matuJė'lė,
Krįnt nu rutolu rasele
Balti lelijėlė,
Ąnt mauu krajtelu.

11. — O kas tau įrašė

9. — O kas tau padarė
Naująsias stakleles,
O kas tau užrėdė
Plonąsias drobeles?

Drobelės kraštelius,
O kas išvingiavo
Patį vidurelį?

10. — Tėvelis padarė
Naująsias stakleles,
Močiutė įrėdė
Plonąsias drobeles.

12. — Seselė įrašė
Drobelės kraštelius.
Aš pati vingiavau
Patį vidurelį.
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Stirbinskaitė
1. — Ei maliutėle

• Dukrele mano,
Ciūčiu liūliu, lingūnėle,
Negaliu užmigti.

5. — Ok motušėle,
Balta lelijėle,
Pažadėjai bernužėliui
Kaip ir nekęsdama.

2. — Ok motušėle.
Balta lelijėle,
Tu turėjai didį vargą,
Mane augindama.

6. Stovi karieta

3. — Nei didžio vargo,
Nei gerumėlio.
Nei to dieną gero darbo,
Nei to naktį miego:

7. Reiks midutėlio,
O ir alutėlio,
Reiks ir žirgams avižėlių.
Svotams dovanėlių.

4. Dieną ant kelių.
Naktį ant rankelių, —
Dieną kelius nusėdėjau,
Naktį rankas nusvyrėjau.

8. Reiks išvažiuoti

Kiemo vidurėly,
Verk mergelė jaunytėji
Naujame svirnely.

į svečių šalelę, —
Užver mano motušėlė
Marguosius vartelius.

9. O kad važiavau
Per žalią girelę,
Krint nuo rūtelių raselė
Ant mano kraitelio;

10.

Krfnta raselė
Ąnt minu krajtelu,

Kris ir tavu, mergužėlė.
Graudžios ašarėlės.

10. Krinta raselė
Ant mano kraitelio.
— Kris ir tavo, mergužėle.
Graudžios ašarėlės!

tttft.
N4 Sopftes (*).
1. O aš, išjodamas,
lšsįgrldydamas,
Palikai mergelę)
Margyje vygėlė. |

6. O aš, išj6damas,
lšsigrldydamas,
Palikaū mergelę
Už naūjn vįnde'lu.

2. O aš, parjodamas,
Parsigrld ydamas.
Aš radau mergelę
Už nauju vindėlu.

7. O aš, parjodamas,
Parsigridydamas,
Aš radaū merge'lę
Už naujū stakleln.

3. Ej, Ūla, Ūla,
Ulavėnė manu;
UlavOk, mergelė,
Už nauju vindelu.

8. Ej, Ūla, Ūla,
Ulavone minu;
Ulav6k, mergelė,
Už naujū staklėlu.

4. O, kas tau pasėjų
Raitiisius linėlus?
O kas taa nupirku
Naująjį vįndclį?

9. O kas tan padarė
Naūjasias stakleles?
O kas tau įrSdė
PMnastas drobeles?

*795
Sopytė
1. O aš išjodamas,

6. O aš išjodamas,

Išsigridydamas,
Palikau mergelę 1 ^ ^
Margoje vygelėj. J

Išsigridydamas,
Palikau mergelę
Už naujo vindelio.

2 . O aš parjodamas,

10. Tėvėlis padarė
Naūjasias stakleles,
Močidtė įredė
PlOnasias drobeles.

5. Tėvėlis pasėjų
Baltusius linėlus,
Brolelis nupirko
Naująjį v|ndėlį.
(*) Palygink 793 d ijo ą .
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7. O aš parjodamas,
Parsigridydamas.
Aš radau mergelę
Už naujų staklelių.

Parsigridydamas,
Aš radau mergelę
Už naujo vindelio.
3. — Ei, ūlia. ūlia,
Uliavonė mano,
Uliavok. mergele,
Už naujo vindelio!

8. — Ei, ūlia, ūlia,

4. O kas tau pasėjo
Baltuosius linelius,
O kas tau nupirko
Naująjį vindelį?

9. O kas tau
Naująsias
O kas tau
Plonąsias

Uliavonė mano,
Uliavok, mergele,
Už naujų staklelių!

5. — Tėvelis pasėjo
Baltuosius linelius,
Brolelis nupirko
Naująjį vindelį.

padarė
stakleles,
įrėdė
drobeles?

10. — Tėvelis padarė
Naująsias stakleles,
Močiutė įrėdė
Plonąsias drobeles.
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» » 6 (*).
Nū Dibkuviėnės.
Krjnta, bjnra ašarėlės
Mergužėlė mánu,
Par skijsčius vejde'lus.
Lelijėlė mánu,
Kajp tu ginsi palšus jiučius,
Varjk viėškelSIu.
6. Cit, ne verk, mergelė,
Baltk lelijžlė,
Aš tau pirksiu vajnikčlį
. Tu te mžinę risi,
Pirmam jomarkžly.
Te aš Uvę lauksiu;
O te m&dii, mergužėlė,
Jaute'lus ganysiv.
7. Kad ir tu nupirksi,
Aš jim ne dėvSsiu,
O aš U v u šelmystelės
3. Jaute'lus ganysiv,
Niekad ne užmirštu.
Ugnelę kúrinsiv,
Žalu rútu vajnikčlį
Sčlmi-bernili,
Ugne'lė de'ginsiv.
šėlmi-šalhcrSli,
Apšėlmyjcj minę jiuną
4. Stóvi puše'lė
Ąnt visu «mielu.
Ir zalá liėpe'lė,
Stóvi mánu mergužėlė,
Kad būSiau zinėjus
Iląnkeles nuMjdus.
žėlmį-šalberė'lj,
Ž^lu rfitu vajnikčlį
Slüksu kasėlės
Skrynio pakavėjus
Par jos ltėmenelį,
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Dabkuvtenė

1. — Mergužėle mano,
S

2. Tu ten mane rasi,

5. Sliūkso kaselės
Per jos liemenėlį,
Krinta byra ašarėlės
Per skaisčius veidelius.

6. — Cit, neverk, mergele,

Ten aš tave lauksiu, —
O ten mudu, mergužėle,
Jautelius ganysiv.

Balta lelijėle,
Aš tau pirksiu vainikėlį
Pirmam jomarkėly.

3. Jautelius ganysiv,
Ugnelę kūrinsiv,
Žalių rūtų vainikėlį
Ugnelėj deglnsiv.

7. — Kad tu ir nupirksi,
Aš juo nedėvėsiu,
O aš tavo šelmystelės
Niekad neužmiršiu!

4. Stovi pušelė
Ir žalia liepelė,
Stovi mano mergužėlė
Rankeles nuleidus.

8. Šelmi berneli,
Šelmi šalbierėli,
Apšelmijai mane jauną
Ant viso amželio!

9. Kad būčiau žinojus
Šelmį šalbierėlį,
Žalių rūtų vainikėlį —
Skrynioj pakavojus!
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Nú Cičirkičnės.
1. Už jurelu-marilu
3. Včrkė músa seselė,
Dvi gegiiti kukávu. ] ds
Kad atllku našlėlė.
2. Dvi gegüti kukávu,
Vėrkė miSsu seselė.

Lelijėle mano,
Kai tu ginsi palšus jaučius,
Varyk vieškelėliu.

Ciiirkienė
1. Už jūrelių marelių
Dvi geguti kukavo,

4. Cit, ne verkt, Sesilė;
Ne tu viSna našlelė.

2. Dvi geguti kukavo,
Verkė mūsų seselė,

(*) Palygink 745, 750 ir 62d dájnas.
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(2 k.)

3. Verkė mūsų seselė.
Kad atliko našlelė.
4. Cit, neverki, sesele, Ne tu viena našlelė.

9. Verkė músu brolelis,
Kad atllku našlelis.

5. O mes penkios seselės.

6. Visos penkios našlelės,
Būsim žmonių martelės.

10. Cit ne virki, broleli;
Ne tu viė'nas našlelis.

6. Visos penkios našlelės

7. Uz‘ jure'Iu-marelu
Du karvčlu uldavu.

11 .0 mes pęnki brole'lej,
Visi pęnki našle'lej.

7. Už jūrelių marelių

8. Du karvilu uldavu,
Vilkė mūsų brolelis,

12. Visi p^nki našle'lej.
Busim z'moniú zt-ntélej.

8. Du karveliu uldavo,

5. O mes penkios seselės,
Visos penkios našlelės.

9. Verkė mūsų brolelis,
Kad atliko našlelis.

Visos penkios našlelės,

10. Cit, neverki, broleli, —

Būsim žmonių martelės.

Ne tu vienas našlelis,

11. O mes penki broleliai,

Du karveliu uldavo,

Visi penki našleliai,

12. Visi penki našleliai

Verkė mūsų brolelis,

Būsim žmonių ženteliai.

* » 8 (*).
NS Bakšajtiėnės.
1.

2.

3.

4.

O, kad aš gė'nau
DiSną, naktužėlę,
Protiiziu ne pragSnau,
lšmįntingšj kalbėjau.

Nusibalnfičiau
Bė'rą žirgužėlį;
Taj manu priėgalvuzė'lis,Tymu manu baln&žis.

ds

Aš jsismėjgčiau
O, kad aš plaukiaú
I
šviesų karduzelį;
Jūrėms-maruz’ė'lėms,
Taj mana žiburužčlis,
Dugnūziu ne prinSriau,
švičsi minu lėktužė.
Kraátüñu ne priplaukiau.
Kad aš Įplaukčiau
Nors į kraštuz'ė'Iį,
Susikiirėtau ugnūžę
Po z'alája hépüz'e.

’.

Apsistatjčiau
Margajs kurtužčlejs;
Taj minu sargovOžej—
Margi minu kurtūz'ej.

i. Pasiguldyčiau
Sukūrčiau ugnilę
Margą šaudyklei?;
Po z'ála liepele,
Taj mana guloviizė—
Pats giilčiau po pušiiže,
Po lakstančioms šakūžėms. Margi manu šaudyklė.
(*) Palygink 799 d&jna.
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Bakšaitienė
1. O kad aš gėriau
Dieną naktužėlę,
Protužio nepragėriau, 1
Išmintingai kalbėjau. J

2. O kad aš plaukiau
Jūrėms maružėlėms,
Dugnužio neprinėriau,
Kraštužlo nepriplaukiau.

3. Kad aš įplaukčiau
Nors į kraštužėlį,
Suslkurčiau ugnužę
Po žaliąja liepuže;
4. Sukurčiau ugnelę
Po žalia liepele,
Pats gulčiau po pušuže.
Po linkstančioms šakužėms.

5. Nusibalnočiau
Bėrą žirgužėlį, —
Tai mano priegalvužėlis
Tymo mano balnužis.

6. Aš įsismeigčiau
Šviesų kardužėlį, —
Tat mano žiburužėlis,
šviesi mano liktužė.
7. Apsistatyčlau
Margais kurtužėlials, —
Tai mano sargovužial —
Margi mano kurtužiai.

8. Pasiguldyčiau
Margą šaudyklėlę, —
Tai mano gulovužė —
Marga mano šaudyklė.

9.

Da n’ jmiégójau
| piisę naktelės,

9. Dar n’įmiegojau
I pusę naktelės,
Ir aptyko giružė, —
Čiulba raibi paukštužiai.

Ir apdegu girüz'é;
iiúlba ra.jbl pauk.stūžej.
1 0 9 (*).
NA DiėviSnės.

1.

2.

3.

6.

0 kad aš geriau
Diė'hą-naktuzŽlę,
Protiižiu ne pragėriau, 1
Vajdimu ne pakilau. J

Aš pasistatyčiau
šviSsųjį kardeli;—
Taj minu žiburiižis,
Minu šviSsi liktbžė.

7. Aš pasikabinčiau
O kad aš plaukiai!
Jffd* kepuriižę;—
Jūrės-maružSlės,
Taj manu dzegoriižis,
Kraštbziu ne priplaukiau,
Manu rajbl gajdiižej.
Dugniižiu ne prisiekiau..
8. O aš pasidSčiau
J« tolyn plaukiau,
Tymu balnužėlį; —
Ju gilyn grįmzda6;
Taj minu priėgalvižis,
Vis drumsčias vąndeniižis,
Puke'lu priėgatvižis.
Skęnsta manu žirgilžis.

4.

O kad įplaukčiau
Nors i kraštuželį,
Susikiirčiau ugniižę
Po žalija pušbže.

5.

Aš pasistatyčiau
Bėrąjį žirgelį; —
Taj minu sargoliižis,
Naktužės draugalbžis.

9.

Aš pasiguldyčiau
Mirgą šaudyklSlę;—
Taj minu gulovtžė,
Jauna manu mergiiže.

10. O aš pasiliužčiau
Pušū šakužSlu;—
Taj manu abrakilžis,
Grynosios avižilžės.

*799
Dievienė
1. O kad aš gėriau
Dieną naktužėlę,
Protužio nepragėriau, 1g ^
Vaidužio nepakėliau. J

6. Aš pasistatyčiau

2. O kad aš plaukiau

7. Aš pasikabinčiau
Juodą kepuružę —
Tai mano dziegoružis,
Mano raibi gaidužiai.

Jūres maružėles,
Kraštužio nepriplaukiau,
Dugnužio neprisiekiau.

3. Juo tolyn plaukiau.
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9. Aš pasiguldyčiau
Margą šaudyklėlę —
Tai mano gulovužė.
Jauna mano mergužė.

5. Aš pasistatyčiau

10. O aš pasilaužčiau

Bėrąjį žirgelį —
Tai mano sargolužis,
Naktužės draugalužis.

Pušų šakužėlių —
Tai mano abrakužjs,
Grynosios avižužės.
*800

luškytė
I. O kad mudu augov
Du jaunu broleliu,
Abudu kareivužėliu, I ^ ^
Abudu kareivėliu, j

Abidu karejvuželu, 1 ^
Abildu karejvSlu;— J

(*) Palygink 798 dijną.

Tymo balnužėlį —
Tai mano priegalvužis,
Pūkelių priegalvužis.

4. O kad įplaukčiau
Nors į kraštuželį,
Susikiirčiau ugnužę
Po žaliąja pušuže.

800.
O kad mūdu iuguv
Du jáunu brole'lu,

8. O aš pasidėčiau

Juo gilyn grimzdau, —
Vis drumsčias vandenužis,
Skęsta mano žirgužis.

NA Juškytės.
1.

Šviesųjį kardelį —
Tai mano žiburužis,
Mano šviesi liktužė.

H B u iH k o s dainos, II
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2..

3.

4.

O kad mtidu šerėv'
Du berti žirgelu,
Abiidu judbėruželu,
Abildu jūdbėrelu;—

7.

O kad miidu jčjuv
Par Vilniaus miestelį,
Miėsčionūzej gerejūs,
Miėsčionelej gėrėjus.

8.

Skąuiba pęntinSlej,
Žvęngta zirgužŠIej;

!).

O kad miidvi iudėv
P l 6nasias drobeles
Kajmynužej gėrėjus,
Kajmynelej gėrėjus.

Dajnukiva, brolužėli,
Dajnukiva, brole'li.

5.

6.

O kad mbdvi augUT
Dvi jduni seseli,"
Abidvi audėjuzeli,
Abidvi audėjeli.

O kajp rejks išejti
šitą rudenėlį,—
Gajla trijų dajktužglu,
Gajla trijų dajktėlu:

10.

Gajla pęntinelu,
Jaunu diėnužė'Iu,
ijr mejliiju žoduželu,
Ir mejliiju zodėlu.

11.

2. O kad mudu šėrėv

3. O kad mudu jojov
Per Vilniaus miestelį,
Miesčionužiai gėrėjos,
Miesčionėliai gėrėjos.

8. O kad mudvi audėv

Skamba stakluzžlės
Dųnzga drobuzelės;
Dajniikiva, sesužSIė,
Dajnfikiva, seselė.

4. Skamba pentinėlial,
Žvengia žirgužėliai, —
Dainuokiva, brolužėli,
Dainuokiva, broleli!

9. Skamba staklužėlės,
Dunzga drobužėlės, —
Dainuokiva, sesužėle,
Dainuokiva, sesele!

O kajp rejks ižųti
š itą rudąnelį,—
G ajla trijū dajktužėlu,
G ajla trijū dajktėlu:

5. O kai reiks išeiti
Šitą rudenėlį, —
Gaila trijų daiktužėlių,
Gaila trijų daiktelių:

10. O kai reiks išeiti

G ajla vajnikžlu,
Jaunu diėnuželu,
Tr mejliiju žoduželu,
Ir mejliiju žodely

6. Gaila pentinėlių.

11. Gaila vainikėlio.
Jaunų dienužėlių
Ir meiliųjų žodužėlių,
Ir meiliųjų žodelių!

2.

Aš pas močiiitę
Valužė Augau,
Valos darbelį dirbau.

3.

Ej, ėjžiau, ėjčiau
J pajų re les,
Prausčiau balt&j burnelę.

’4.

Burne'lę prausiaus,
Rankas mazgojau,
Nuskąndinaū žiedelį.

ds

Kas diė'ną b a lti,
Balta, raudona,
Galve'lė sušukuta.
(*} Palygink 994 dajną.
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Plonąsias drobeles,
Kaimynužiai gėrėjos,
Kaimynėliai gėrėjos.

Šitą rudenėlį, —
Gaila trijų daiktužėlių,
Gaila trijų daiktelių:

Jaunų dienužėlių
Ir meiliųjų žodužėlių,
Ir meiliųjų žodelių.

8 0 1 (*
Nu Dičvienės.
).

7. O kad mudvi augov
Dvi jauni seseli,
Abidvi audėjužėli,
Abidvi audėjėli.

Du bėru žirgeliu,
Abudu juodbėružėliu,
Abudu juodbėrėliu.

•801
Dievienė
1. Aš pas močiutę
Valužėj augau,
¡2 k.
Valios darbelį dirbau. J

3. Ei, eičiau, eičiau
Į pajūrėles,
Prausčiau baltai burnelę.

2. Kas dieną balta,
Balta raudona,
Galvelė sušukuota.

4. Burnelę prausiaus,
Rankas mazgojau,
Nuskandinau žiedelį.
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6.

Ej, čjčiau, čjčiau
{ jomarkSlį,
Pirkčiau phčnu dalgei).

10.

Ęj, tižia, gaudžia
Jiirės-marėlės.
Ik ižpitivė žiėdilį.

6.

Ej, pirkčiau, pirkčiau
Plienu dalgelį,—
Sidabru pustyklei?.

11.

O mos pamatėm
Auksu žiėd<slį
Devinti pradalgė'Iė.

7.Ai nusąmdyčiau
J&unus brolclus
Ąnt ptiros nedelsiu,

12.

Ej, ¿lba, zeri
Auksu žiedelis.
Kajp žilosios rute'lės.

8.

O kad nupjautu
£ąnk6 šiėnilj,
Baltiisnis dobilė'lus.

13.

O, kad žintičiau
Brolclu pirktas,
Nešiočiau ant rąnkilės;

9.

O mums be-pjaųjant
iląnkd šienelį,
Be-žvytffjant dalgelį:

14.

O kad žintiiiau,
Bėrnclu pirktas.
Gramzdinčiau į dugnelį.

5. Ei, eičiau, eičiau
Į jomarkėlį.
Pirkčiau plieno dalgelį.

10. Ei, ūžia gaudžia

6. Ei. pirkčiau, pirkčiau

11. O mes pamatėm

Jūrės marelės,
Ik išplovė žiedelį.

Plieno dalgelį.
Sidabro pustyklei?.

Aukso žiedelį
Devintoj pradalgėlėj.

7. Aš nusamdyčiau
Jaunus brolelius
Ant poros nedėlėlių,

12. Ei, žiba žėri

8. O kad nupjautų

13. O kad žinočiau —

Aukso žiedelis
Kaip žaliosios rūtelės.
Brolelio pirktas.
Nešiočiau ant rankelės,

Lankoj šienelį.
Baltuosius dobilėlius.

14. O kad žinočiau —

9. O mums bepiaujant

Bernelio pirktas,
Gramzdinčiau į dugnelį.

Lankoj šienelį,
Bešvytuojant dalgelį,

*802

80».

Juškytė

Nū Juakytis.
1. Augin tėvelis
Du sunytčlu,
Du sunytčlu
Ąnt psmįnklė'lu.
2. Jis, augindamas
Ir ajplndamas,
Abiem sodinu
Po v^kšniu s6dą:
3 .0 ii kružtdlu —
Žilos vykžndlės,

O vidurely—
Vis obalelės.
4. O, kad Išafištu
Pavasarėlis,
Giažė'j žydėtu
Sune'lu sodu.
5. Ėjna tėvelis
Par vjkžniu sodą,
Par vykimu s6dą
Sunėlu kilti:

1. Augin tėvelis
Du sūnvtė!iu,
Du sūnytėliu
Ant paminklėlio.

3. O iš kraštelių —
2 aIios vyšnelės,
O vidurėly —
Vis obelėlės.

2. Jis augindamas
Ir alpindamas

4. O kad išauštų
Pavasarėlis,
Gražiai žydėtų
Sūnelių sodui

Abiem sodino
Po vyšnių sodą:

5. Eina tėvelis
Per vyšnių sodą,
Per vyšnių sodą
Sūnelių kelti:
SOI

O vidurSly
Vis megelkėlės.

6. Kelk, kelk, sunllu,
M inu jionfiju;

Ar ne girdėjui
Gajdčlu giedant?

13. O, kad išaūštu
Pavasarėlis,
Grazėj žvdčtu
Dukrėlu diržo.

7. Ar ne girdėjui
Gajdeln gi(idant?
Žal6 girelė
Paukšte'lu ¿ifijbant?

14. Ėjna močiūtė
P ar rútu diržą,
P ar rútu diržą
Dukryčiu ke'lti:

8.Jab ir girdė'juv,
Alė ne kė'lėv,
Nu tėtusėlu
GArbės norėjų v.
9.

15. K elk, keik, dukryti,
M inu jaunieji;
A r ne girdėjui
Gajdelu giedant?

Šunyčiu m ino,
Jiunfiju manu,
K 6kia ne-girbė,—
Tajp v ė lij k « u s.

16. Ar ne girdėjui
Gajdėlu giedant?
¿aló girrfJė
Paukšte'lu čiulbant?

10. Augin močibtė
Dvi dukrytSli,
Dvi dukrytSli
Ą nt pamįnkliilu.

17.Jab ir girdejuv,
Alė ne kfflėv,
Nñ motynėlės
G irbės norgjuv.

U .J i, augindama
Ir ajplndama,
Ablm sodinu
Po rfitu d irž ą:

18.

12. O iš kraštllu —
Žalos rūtelės,
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Dukryt! rafinn,
Jauniėji minn,
Kókia ne-girbė,—
Tajp vėtij kėtus.

6. — Kelk, kelk, sūneliu

12. O iš kraštelių -

Mano jaunuoju!
Ar negirdėjot
Gaidelių giedant?

Žalios rūtelės,
O vidurėly —
Vis mėgelkėlės.

7. Ar negirdėjot
Gaidelių giedant,
Žalioj girelėj
Paukštelių čiulbant?

13. O kad išauštų
Pavasarėlis,
Gražiai žydėtų
Dukrelių daržu!

— Jeib ir girdėjov,
Ale nekėlėv,
Nuo tėtušėlio
Garbės norėjov.

14. Eina močiutė
Per rūtų daržą,
Per rūtų daržą
Dukryčių kelti:

9. — Sūnyčiu mano,
Jaunuoju mano.
Kokia negarbė —
Taip vėlai kėlusi

15. — Kelk, kelk, dukryti
Mano jaunieji!
Ar negirdėjot
Gaidelių giedant?

10. Augin močiutė
Dvi dukrytėli,
Dvi dukrytėli
Ant paminklėlio.

16. Ar negirdėjot
Gaidelių giedant,
Žalioj girelėj
Paukštelių čiulbant?

11. Ji augindama
Ir aipindama
Abiem sodino
Po rūtų daržą;

17. — Jeib ir girdėjov,
Ale nekėlėv,
Nuo motinėlės

Garbės norėjov.
18. — Dukryti mano,
Jaunieji mano,
Kokia negarbė —
Taip vėlai kėlus!
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8 0 3 (*).
Nu Bakšdjtiėnės.
H
1. Ar atmeni, bernužėli,
Kad prapiildej minę j į uną
Kąn v&kar kalbejej?
Prapulk ir pats dratige.
Saklytčlė už stalčių
Rąnkcles sudejuv.
6. Paskajtyc šimtą dėrelu
Ąnt baitu statei u:
2. Žadejej, ketė'jej
Taj mergelej, lelijėlėj,
Už sdvn regė'ti,
Ir už vajnikėlį.
0 jau šęndiSn ne norejej
Ni Ž6dziu kalbėti.
7. Da ne gani, bernužėli,
Dėk ir įntrą šimtą;
3. Bėg žirgelis, jddbėrclis,
Vajnikėlis da brąngesnis
Kelūžiu, žvengdamas;
Už p6rą šimtclu.
Verk mergelė, lelijėlė,
taukiižiu ėjdama.
8. įlįsčiau vieną dorelei}
Par baltą stalelį:
4. Cit, ne verk, mergužėlė,
Taj mergelej. lelijėlei,
Manu lelijSIė;
Ąnt žalu mujlelu.
Ja ne gausiu sau mergelės,
Pas tiivę sugrfnšiu.
9. DSku tau, bemuz'žli,
Už tąn dovanėlę;
6. Išliip tau, bernuželi,
O aš baltžt be raudinaUž tdvu kalbelę;
Be žilu mujMlu.
803a.
Nū Senkauskiėnės.
1., Atsimink, berneli,
Ketejej mylėti,
Kąn vakar kalbejej?
Už savu turė'ti;
Kamiro su mergele
O jau dabdr ne gali
ds
¿odėlus sudČjej.
Žodžiu prakalbsti.
(*) Palygink 648 ir 882 dajnas.

*803
Bakšaitienė

, — Ar atmeni, bernužėli,
Ką vakar kalbėjai.—
Seklytėlėj už stalelio
Rankeles sudėjov.

5. — Išlupt tau, bernužėli,
Už tavo kalbelę!
Kad prapuldei mane jauną,
Prapulk ir pats drauge!

, Žadėjai ketėjai
Už savo regėti,
O jau šiandien nenorėjai
Nė žodžio kalbėti.

6. — Paskaityč šimtą dorelių

Bėg žirgelis juodbėrėlis
Kelužiu žvengdamas, —
Verk mergelė lelijėlė,
Laukužiu eidama.

7. — Dar negana, bernužėli,
Dėk ir antrą šimtą. —
Vainikėlis dar brangesnis
Už porą šimtelių!

— Cit, neverk, mergužėle
Mano lelijėle, —
Jei negausiu sau mergelės,
Pas tave sugrįšiu.

8. — Risiiau vieną dorelėlį

Ant balto stalelio,
Tai mergelei lelijėlei
Yr už vainikėlį.

Per baltą stalelį.
Tai mergelei lelijėlei
Ant žalio muilelio.

9. — Dėkui tau, bernužėli,
Už tą dovanėlę,
O aš balta be raudona
Be žalio muilelio!

803a
Senkauskienė
1. — Atsimink, berneli,
Ką vakar kalbėjai, —
Kamaroj su mergele 1
Žodelius sudėjai.
J

2. Ketėjai mylėti,
Už savo turėti,
O jau dabar negali
Žodžio prakalbėti.

3»

Kad ai primanyčiau,
Durabnrčly sk^nsčiaa,
Ne d3 ttvęs, berhe'li,
Tikins ¿6dzius kęnsčiau.

4.

Minu vajnikSIig
Žaltiju rutilu,—
Ne dėl tivęs, bernili,
Ne šaumti žodelu.

3. Kad aš primanyčiau,

4. Mano vainikėlis
Žaliųjų rūtelių —
Ne dėl tavęs, berneli,
Ne šaunių žodelių!

Dumburėly skęsčiau,
Ne nuo tavęs, berneli,
Tokius žodžius kęsčiau!

804 (*).
NA Tiimnsiėnės.

804

i. Ąnkstl rytą-ryte'lį
Saulele tekeju,
Pro stiklu ląngilį 1 ^
Tėvelis žiurėju: J

5. Ąnkstl ryta-rytilį
Saulelė tekėjn,
‘Pro stiklu ląngelį
Matblė žiurėju:

1. Anksti rytą rytelį

2. Kur buraj, sunuteli?
Kur tu ulavojej?
Kur sivifsius bate'lus
Jtfdns surasdjej?

6. Kur buvaj, dukterėlė?
Kur tu ulavėjej?
Kur savu vajnikė'lį
Žalą surasojej?

2. — Kur buvai, sūnutėli,

3. Ąnkstl rytą-rj tilį
Ai žirgelį šė'nau;—>
Te as savu bate'lus
Jildus surasėjau.

7. Ąnkstl rytą-rytelį
P.utėles ravėjau;—
Te s&vu vajnikė'lį
Žalą surasijau.

3. — Anksti rytą rytelį

4. Ne-tiė'są, sunuteli,
Ne-tiė'są kalbi;
Tu lejdaj, Iydejej
Mergelę par lauką.

8. Ne-tiSsą, dukterėlė,
Ne-tiė'są kkibi;
Lijdaj, Iydejej
Bernelį par lauką.

Tumusienė
5. Anksti rytą rytelį
Saulelė tekėjo.
Pro stiklo langelį
Motulė žiūrėjo:

Saulelė tekėjo.
Pro stiklo langelį 1
Tėvelis žiūrėjo: J

6. — Kur buvai, dukterėle,

Kur tu uliavojai,
Kur savuosius batelius
Juodus surasojai?

Kur tu uliavojai,
Kur savo vainikėlį
Žalią surasojai?

Aš žirgelį šėriau, —
Ten aš savo batelius
Juodus surasojau.

7. — Anksti rytą rytelį
Rūteles ravėjau, —
Ten savo vainikėlį
Žalią surasojau.

4. — Netiesą, sūnutėli,

8. — Netiesą, dukterėle,

Netiesą kalbi, —
Tu leidai lydėjai
Mergelę per lauką.

Netiesą kalbi, —
Leidai lydėjai
Bernelį per lauką.

805 (**).
N4 G6tautiėnč.j.
2.. Sidibru viėdrilėj,
1. Ej, siuntė, siuntė
Auksei u naštilej,
Mžmę motynSlė
.šilkinėj pasajtuželej,
J dunojų vąndenSlu,
šilkinėj pasajtiizej.
l dunėju vąndėns.
(*) Palygink 880 ir 899 dajnas.
(**) Palygink B19 ir 999 dajnas.
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805
Gotautienė
1. Ei, siuntė, siuntė
Mane motinėlė
Į dunojų vandenėlio,
Į dunojų vandens.

2. Sidabro viedreliai,
Aukselio našleliai,
Šilkiniai pasaitužėliai,
Silkiniai pasaitužiai.
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3.

4.

5.

6.

O ma be-se'miant
Cystą vąndenSlį,
Ir atj(5ju bernužėlis
Par žaląję ląnkelę:

10.

Pastatyk viėdrčlus,
Paguldyk našte'Ius,
Padek manėj, mergužėlė,
Bėrus z'irgus girdyti.

11.

Ne stačiai! viėdrčlu,
Ne guldžtati naštelu;
Ne padžsiu, bernužėli,
Bėru žirgu gyrdyti.

12.

Ej, barė, barė
Miinę motynė'lė; —
Tajp ilgaj aš užtrukau
VąndenSlu nuvė'jus.

3. 0 man besemiant

O kad aš audžiau
Ptonasias drobeles
Su lęndrimu skiėtužė'lu,
Su kle'vu šaudyklėle.

4. — Pastatyk viedrelius,
Paguldyk našlelius,
Padėk manei, mergužėle.
Bėrus žirgus girdyti!

11. 0 kad aš audžiau

O aš ir išlaužiau
Lę'ndrės skiėtuzėlį
Su kle'vu šaudyklužė'le,
Su kle'vu šaudyklė'le.

5. Nestačiau viedrelių,
Neguldžiau naštellų:
— Nepadėsiu, bernužėli,
Bėrų žirgų girdyti!

12. 0 aš ir išlaužiau

6. 0 jau užširdo

13. 0 aš nepalaužiau
Savo širdužėlės
Ant bagočiaus bernužėlio.
Ant bagočiaus bernelio.

13. O aš ne palaužiau
O, jau užšlrdu
Savu širdužėlės
Jaunas bernužėlis
.\nt bagočiaus bernužė'lu,
Ąnt šios jaunčs merguz'elės,
Ąnt bagdčiaus berne'lu.
Ąnt šios jaunės mergilzės.

Cystą vandenėlį,
Ir atjojo bernužėlis
Per žaliąją lankelę:

Jaunas bernužėlis
Ant šios jaunos mergužėlės.
Ant šios jaunos mergužės.

10. Ei, barė, barė
Mane motinėlė, —
Taip ilgai aš užtrukau,
Vandenėlio nuėjus.

Plonąsias drobeles
Su lendriniu skietužėliu,
Su klevo šaudyklėle.

Lendrės skietužėlį
Su klevo šaudyklužėle,
Su klevo šaudyklėle.

7.

Sudaužė viėdre'lus,
Sulaužė naštelus,
Sutraukė pasajtužė'lus,
IšUjstė vąndenėlį.

14.

O jis papratęs
Karčemė ge'rti,
Po jaunimiižj šėkti,
Po jaunimiižj šėkti.

7. Sudaužė viedrelius.
Sulaužė naštelius.
Sutraukė pasaitužėlius.
Išlaistė vandenėlį.

14. 0 jis papratęs
Karčlamoj gerti.
Po jaunimužį šokti,
Po jaunimužį šokti.

8.

Ej, žlęmbė, žlęmbė
Jauna mergužėlė
Ažeru vąndenužė'lu,
Ažeru vąndenė'lu.,

15.

Manu širdelė
Ka.jp Ijnkte— Ijtnku
Ąnt vargdieniu bernužė'lu,fcauke'lu artojė'lu.

8. Ei, žlembė, žlembė

15. Mano širdelė
Kaip llnkte linko
Ant vargdienio bernužėlio,
Laukelių artojėlio, —

9.

Ne-ilgaj stovgjau,
Su j3mi kalbėjau,—
Pavytu vajnikužė'lis
Už geltėnu kase'lu.

16.

O jis papratęs
Vargužį vargti,
Namė darbbžį dirbti,
Laukėtus išgyventi.

Jauna mergužėlė
Ežero vandenužėlio.
Ežero vandenėlio.
9.' Neilgai stovėjau,
Su juomi kalbėjau, —
Pavyto vainikužėlis
Už geltonų kaselių.

16. 0 jis papratęs
Vargužį vargti,
Namie darbužį dirbti,
Laukelius išgyventil

8 06
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Nū Sopytės.
1. Siuntė niilnę močiūto
13. Ne nusimink, mergelė,
l jlirės vąndenėlu, } ds
Manu paties darbėlej.

*806
Sopytė
1. Siuntė mane močiutė
I jūres vandenėlio, (2 k.)

13. — Nenusimink, mergele,
Mano paties darbeliai!
14. — Sakau, šelmi berneli,
Kinkyk bėrus žirgelius, —

2. Į jūres vąndenėlu,
Su rūtų vajnikelu;

14. Sakau, šėlmi-berneli:
Kįnkyk bė'rus žirge'lus;,

2. I jūres vandenėlio

3. Žalti viriu naštc'Iej,
Baltis liepos viėdre'lej.

15. Važiūsiv tėviškėlę
Pas se'ną motynSlę.

3. Žalio vario našteliai,
Baltos liepos viedreliai.

15. Važiuosiv tėviškėlę
Pas seną motinėlę!

4. Pasistačiau viėdrilus
Ąnt baltu akmenėlu,

16. Ne privažiavau dvaru,—
Lelijėlė pražydu,

4. Pasistačiau viedrelius
Ant balto akmenėlio,

16. Neprivažiavau dvaro —

5. Pasiguldžiau naštllus
Ąnt žilvičiu krurae'lu.

17: Lelijėlė pražydu,
Megelkėlė sukies tė.

5. Pasiguldžiau naštelius
Ant žilvičių krūmelio, —

17. Lelijėlė pražydo,
Mėgelkėlė suklėstė.

6. Aš jauni mergužėlė
Pajuriižėms vajkščiojau,

18. Ir išėjna močiiitė,
tabaj graudžej vėrkdama,

6. Aš jauna mergužėlė

18. Ir Išeina močiutė.
Labai graudžiai verkdama,

7. Par jūres, par mareles;
Ir atbė'ga lajvelis,

19. iabAj graūdžej verkdama,
Rąnkeles grajžydama:

8. Ir atbė'ga iajve'lis,
Tam iajve'ly bernelis:

20. O kur buvaj, dukrelė?
Tajp itgAj ne parčjėj?-

9. Ejk še, manu mergelė,
Sėsk į jūdą iajvelį;

21. Ku raudini vejdelej?
Kū vysta vajnikė'lis?

10. Važiūsiv dvaružė'lį
Pas seną anytėlę.

22. Kū vysta vajnikė'lis?
Kū rudyja žiėdelej?

J I . Ne privažiavau dvAru,— 2 3 .Močibtė-širdužė'lė,
Vargaj vartffs pražydu,
Buvau didlm vargely:
12. Vargaj vartifs pražydo;,
Eąngiižej išdaužyti,
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24. Nū gajlū ašarėlu—
Taj raudini vejdelej.

Su rūtų vainikėliu.

Lelijėlė pražydo,

Pajūružėms vaikščiojau.
7. Per jūres, per mareles
Ir atbėga laivelis,

19. Labai graudžiai verkdama,
Rankeles graižydama:

8. Ir atbėga laivelis, —

20. — O kur buvai, dukrele, —

Tam laively bernelis.

Taip ilgai neparėjai?

9. — Eik šen, mano mergele,
Sėsk į juodą laivelį,

21. Ko raudoni veideliai.
Ko vysta vainikėlis?

10. Važiuosiv dvaružėlį
Pas seną anytėlę!

22. Ko vysta vainikėlis,
Ko rūdija žiedeliai?

11. Neprivažiavau dvaro —
Vargai vartuos pražydo,

23. — Močiute širdužėle.
Buvau didžiam vargely:

12. Vargai vartuos pražydo, —
Langužiai išdaužyti.

24. Nuo gailiųjų ašarėlių —
Tai raudoni veideliai!
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25. Nú sųnkiū atdusSlu—
Taj vysta vajnikelis.

26. Nū sunkiųjų darbilu— .
Taj rudyja ziedelej.

25. Nuo sunkių atdūsėlių —
Tai vysta vainikėlisl

26. Nuo sunkiųjų darbelių —
Tai rūdija žiedeliai!

8 0 » (*).
Nú Kasiulienés.
807
l.Sitjntė minę motynSlė
J jureles vąndenelu.

8. Cit, ne virki, mergužėlė,
Aš išimsiu vajnikSlį.

2. Ma be-sėmiant vąndenė'Ij,
Ir ištlku siaurus vejas,

9. Vajnikėlis viršumi plaukia,
Bernužėlis dugnii nė'rė:

3. Ir ištlku šiaurus vėjas,
šiaurus vėjas-rytvėjėlis,

10. Ne kavdkit minę jiuną
šalė ke'lu-viėškelė'lu.

4. Siaúrus vgjas-rytvėjelis,
Ir nūputė vajnikSlį,

11. Pakavokif manę jauną
Žalu rūtų darzuzSly.

5. Ir nūputė vajnikė'lį
J jure'lu gitumelę.

12. Kad sesilės rūtas sėju,
Minę jauną minavdju.

6. Ąnt atjója bernužėlis:
O kū jiSškaj, mergužėlė?

13. Kad seselės rūtas skynė,
Minę jauną garbav6ju.

7. O aš jiė'škau, bernužė'li,
Sávu rūtų vajnikėlu.

14. Minę jauną garbavAju,
Po kojc’lu sumynioju.

8 0 8 (**).
NA Bakšijtiėnės.
1. Siuntė minę motynelė
i dunojų vąndenelu
Su mdluju pffdu.įds

2. Ma be-semiant vąndenė'lj,
Ir atjóju L£nku pónas,

Ir sukūlė pCfdą.

(*}' Palygink 616, 662, 839 dijnas.
(**) Palygink 529 ir 895 dijnas.

Kasiulienė
I Siuntė mane motinėlė
Į jūreles vandenėlio.

8. — Cit. neverki, mergužėle,

2. Man besemiant vandenėlį,
Ir ištiko šiaurus vėjas,

9. Vainikėlis viršumi plaukia,
Bernužėlis dugnu nėrė.

Aš išimsiu vainikėlį!

3. Ir ištiko šiaurus vėjas.
Siaurus vėjas rytvėjėlis,

10. — Nekavokit mane jauną
Salia kelio vieškelėlio,

4. Siaurus vėjas rytvėjėlis,
Ir nupūtė vainikėlį,

11. Pakavokit mane jauną
Žalių rūtų daržužėly!

5. Ir nupūtė vainikėlį
l jūrelių gilumėlę.

12. Kad seselės rūtas sėjo,
Mane jauną minavojo.

6. Ant’ atjoja bernužėlis:

13. Kad seselės rūtas skynė,
Mane jauną garbavojo,

— O ko ieškai, mergužėle?
7. — O aš ieškau, bernužėli,
Savo rūtų vainikėlio!

14. Mane jauną garbavojo,
Po kojelių sumyniojo.

808
Bakšaitienė
1. Siuntė mane motinėlė
l dunojų vandenėlio
Su moliuoju puodu. (2 k.)

2. Man besemiant vandenėlį,
Ir atjojo lenkų ponas,
Ir sukūlė puodą.

3. Graūdžej v (irko mergužėlė, 13. O pudeli,... („7 p.*)
Gratidžej vdrkė lelijėlė
14. Ej, tu, pūnaj,... (,t ir 5 p.,
Už mūlųjj pfifdą.
Mjgiant“):D5siu pūrą j&učiu.
4. Ej, tu, pčna.j, ponajteli,
Kam suktilej tu pudelį? 15. Ma ne rdjkia por6s jaučiu,
Ma ne rdjkia ta jautdlu,—
Kam sukūlej p3dą?
Ma g ijla pude'iu.
5. Cit, ne virki, mergužėlė,
Ramink savu širdužėlę, 1C. O pūdeli,... („7 p.“)
Dustu tris skatikus.
17. Ej, tu, pfinaj,... („4 ir 5 p.,
bajgiant“): Dffsiu ¿Imtą ortu.
6.Ma ne rdjkia tu skatiku.
Ma ne rdjkia skatikSlu,18. Ma ne rdjkia ¿Imtu ¿irtu,
Ma gaji a pūdelu.
Ma ne rdjkia tu ortdlu,—.
Ma gajla pūdelu.
7.
O pildei i, t ūje minu,
ŽalukSli, tūje minu,—
19.0 pūdeli,... („7 p.“).
Ir sukūlė p6nas.

T

3. Graudžiai verkė mergužėlė,
Graudžiai verkė lelijėlė,
Už moliųjj puodą.

4. — Ei tu, ponai ponaitei!,
Kam sukūlei tu puodelį,
Kam sukūlei puodą?

1 0 .0 pfiddli,... (,7 p.“).

6. — Man nereikia tų skatikų,

17. — Ei tu, ponai... (4 ir 5 p.,

Man nereikia skatikėlių —
Man gaila puodelio.

baigiant:)
Duosiu šimtą ortų.

7. O puodeli tujen mano,
Žaliukėli tujen mano, —
Ir sukūlė ponas.

18. — Man nereikia šimto ortų,
Man nereikia tų ortelių —
Man gaila puodelio.

8. — Ei tu, ponai... (4 ir 5 p.,
baigiant:)

20. — Ei tu, p onai... (4 ir 5 p.,

Duosiu dorelėlį.

19. O puodeli... (7 p.)

baigiant:)
Duosiu ūbą lauką.

9. — Man nereikia to dorelio,
Man nereikia dorelėlio —
Man gaila puodelio.
10.

O puodeli... (7 p.)

11. — Ei tu, ponai... (4 ir 5 p.,

12. Ma ne rdjkia porūs žirgo, 24. Ma ne rdjkia pbsės dvirn,
Ma ne rdjkia tu žirgelu,— Ma ne rdjkia tu dvarelu,—
Ma gajta pūdelu.
Ma gijta pdde'lu.

Duosiu porą jaučių.
15. — Man nereikia poros jaučių,
Man nereikia tų jautelių —
Man gaila puodelio.
16. O puodeli... (7 p.)

22. 0 , pūdtfli,... („7 p.“)

11. Ęj, tu, pūnaj, („4 ir 5 p^23. Ej, tu, pūnaj,... („4 ir 5 p.,
bajgiant“): Dffsiu pūrą žirgu, bijgiant“): Dffsiu pūsę dviru.

baigiant:)

5. — Cit, neverki, mergužėle.
Ramink savo širdužėlę.
Duosiu tris skatikus.

8. Ej, tu, pūnaj, („4 ir 5 p., 20, Ej, tu, p6naj,... („4 ir 5 p.,
bajgiant*): Dilsiu dorelėlį.
bajgiant“): Dffsiu ūbą iaūką.
9. Ma ne rdjkia t4 d6relu, 21. Ma n« rdjkia ūbu taūku,
Ma ne rdjkia tū laukelu,—
Ma ne rdjkia dorelčlu,—
Ma gijta pūdelu.
Ma gaji a piddlu.

13. O puodeli... (7 p.)
14. — Ei tu, ponai... (4 ir 5 p.,

ba'giant:)
Duosiu porą žirgų.
12- — Man nereikia poros žirgų,
Man nereikia tų žirgelių —
Man gaila puodelio.

21. — Man nereikia ūbo lauko,
Man nereikia to laukelio —
Man gaila puodelio.
22. O puodeli... (7 p.)
23. — Ei tu, ponai... (4 ir 5 p.,

baigiant:)
Duosiu pusę dvaro.
24. — Man nereikia pusės dvaro
Man nereikia to dvarelio —
Man gaila puodelio.

25. O, pūdeli,... („7 p.“)

30. Cit, ne virki, mergužėlė,
Ramink savu širdužėlę,
26. Ej, to, pinaj,... („4 ir 5 p.,
Aš pats tavu būsiu.
bajgiant“):Diisiu visą dvirą.
31.Rejkė' senėj pasakyti,
27. Ma ne rėjkia visu dvaru,
Ma širdelės ne graudinti;
Ma ne rėjkia tu dvare'lu,—.
Kad būsi pons manu.
Ma gajla pūdilu.
32.
SeserSlės, serbęntėlės,
28. O, pūdeli,... („7 p.“).
Taj aš gavau Lįnku piną
Už milųjį uzbiną,
29. Ej, tu, pina j,... („4 p.“).
Už milu pūdelį.

25. O puodeli... (7 p.)

30. — Cit, neverki, mergužėle.
Ramink savo širdužėlę,
Aš pats tavo būsiu.

26. — Ei tu, ponai... (4 ir 5 p.,

baigiant:)
Duosiu visą dvarą.

31. — Reikėj seniai pasakyti.
Man širdelės negraudinti.
Kad būsi pons manol

27. — Man nereikia viso dvaro,
Man nereikia to dvarelio —
Man gaila puodelio.

32. Seserėlės serbentėlės.
Tai aš gavau lenkų poną
Už moliųjį uzboną,
Už molio puodelį!

28. O puodeli... (7 p.)
29. — Ei tu, ponai... (4 p.)

809 (*).
Nū Sadaaskiėnės.
J. Siuntė, siuntė motvnėlė
šaltiniu vąndėns 1 dg
Su moline bine. J

5. Cit, ne verki, mergužėlė,
Atdffsiu žirgą
Už molinę binę.

2. Ir atjiju jaunas pinas
Žirgu girdyti,
Pęntinėlu švėjsti.

6. Bėru žirgu ne norėjų,
Milu bonė's pagajlėju;,
Ej, ponajtė'li,
Kam sukūlej binę?

3. Ir ištiškę ir išblaškė 7. Cit, ne vilki.... („somffk: dBsiu
Tąn molu bonę,
jungą jaučiu,—žalą girę,— dvirą,—
Molinę bonele
patsdj tėkšiu.—ir bajgk tajp“):
8.Džiaiigias, džiaūgias mergužėlė,
•i. Vėrkia, vdrkia mergužėlė
Jauną piną gavus
Tos milu bones,
, Už molinę binę,
Molinės bonelės.
Už milu uzbiną.
(*) Palygink 529, 808 ir 895 dajnas.
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809
Sadauskienė
I. Siuntė, siuntė motinėlė
Šaltinio vandens
2 k.
Su moline bone.
2. Ir atjojo jaunas ponas
Žirgo girdyti,
Pentinėlių šveisti,

5. — Cit, neverki, mergužėle.
Atiduosiu žirgą
Už molinę bonę!

6. Bėro žirgo nenorėjo.
Molio bonės pagailėjo:
— Ei ponaitėli,
Kam sukūlei bonę?
7. — Cit, neverki... (somuok:

3. Ir ištaškė ir išblaškė
Tą molio bonę.
Molinę bonelę!

duosiu jungą jaučių, žalią
girią, dvarą, patsai teksiu,
ir baik taip:)
8. Džiaugias, džiaugias mergužėlė.

4. Verkia, verkia mergužėlė
Tos molio bonės,
Molinės bonelės.

Jauną poną gavus
Už molinę bonę.
Už molio uzboną!
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8 * 0 (*).

*810

Nū Juškytės

Juškytė

1. Siuntė manę motynelė
{ girilę obfiliflu,?ds

9. Iž anksčiu žiėdužė'lu
Pakausdinsira z'irguželj;

2 . | girilę obulclu,
J lazdyną riėšutSln.

10 Ii žilkolu kasplnSlu
Pastfidinsim kamanSles;

1. Siuntė mane motinėlė
Į girelę obuolėlių, (2 k.)

9. Iš aukselio žiedužėlių
Pakausdlnsim žirgužėlį;

2. Į girelę obuolėlių,
Į lazdyną riešutėlių.

10. Iš šilkelių kaspinėlių
Pasiūdinsim kamanėles;

3. Ma be-sklnant obiilčlus, II. Su rute'lu vajnikfflu
Ir be-gv4ldant nėšutelus,
Pažirdinsim žirguz'Slį

3. Man beskinant obuolėlius
Ir begvaldant riešutėlius,

11. Su rūtelių vainikėliu
Pašerdinsim žirgužėlį.

4 Ir sutinku tris bernclus,
Tris bernelus-žalberčlus.

12. Skamba, &jda padkavfflės
Po z'irgclu kojužSIėms

4. Ir sutinku tris bernelius,
Tris bernelius šalbierėlius.

12. Skamba aida padkavėlės
Po žirgelio kojužėlėms!

D. Po girelę vandrav6ja,
Manę jauną be-vil6ja.

13. Tviska, blizga kamanėlės
Ąnt zirgėlu galvuzelės.

5. Po girelę vandravoja.
Mane jauną bevilioja:

13. Tviska blizga kamanėlės
Ant žirgelio galvužėlės!

C. Nu rąnholu, nu baltiSju
Žiėdužėlus numiusėioju;

14. Gražils beras žirguzglis
Nu rutilu vajnikė'Iu.

6. Nuo rankelių, nuo baltųjų,

14. Gražus bėras žirgužėlis
Nuo rūtelių vainikėlio!

7. Nu kasilu geltonųjų
Kaspinelus nurdjaoju;

15. Minę br6Iej ne kasdami,
SSju linbs j aglyną.

7. Nuo kaselių geltonųjų
Kaspinėlius nuraičiojo;

15. Mane broliai nekęsdami
Sėjo linus į eglyną.

8. Nuo galvelės, nuo glodniosios,

16. Gale lauko šaltinėlis, —
Užderėjo daug linelių, —

8. Nū galve'Iės, nū glodniisios, 16. Galė tauku šaltinėlis,
Vajnikė'lj nusagiflju
Uidėreju daug linc'lu.

.
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Nū Bakšajtiėnės.
I. SiĄntė pfinas sdvu slūgąjds 3Ejk railnjnkaj, ne bijdki,—
Atvadlnti me'lnįnką. } ds
Tu su pdnajs
ge'rsi, ge'rsi,
2 Me'lnjnks, ¿jdamas, dum6ju,
O kam p6nas vadina?

4.

Tu sup6najsgersi, girsi,

Tu su pčnajs

(*) Palygink 790, 842 ir 10.17 dajnas.
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Vainikėlį nusagiojo.

17. Bus broleliams stuomenėlių
Ir man jaunai abrūsėlių!

17 Bus brolelams stūmenėlu
Ir ma jaunaj abrusSIu.

811

Žiedužėlius numausčiojo;

lustavosi.

Bakšaitienė
1. Siuntė ponas savo slūgą (2 k.)
Atvadinti melninką. (2 k.)

3. — Eik, melninkai, nebijoki
Tu su ponais gersi, gersi;

2. Melninks eidamas dūmojo:
— O kam ponas vadina?

4. Tu su ponais gersi, gersi,
Tu su ponais liustavosi!

5. Me'lnįnks duru ne pravėrė,— 7. Gerk, me'lnįnkaj, ne bijok, —
Ponas vynu ir užgSrė.
Tu už vyną ne mokėsi.

5. Melninks durų nepravėrė —
Ponas vynu ir užgėrė.

7. — Gerk, melninkai, nebijok Tu už vyną nemokėsi:

6. Me'lnįnks, gerdamas, dumoju: 8. Tu už vyną ne mokėsi,
Kiim už vyną užmokėsiu.
Tik dukrelę pažadėsi.,

6. Melninks gerdamas dūmojo:

8. Tu už vyną nemokėsi,

— Kuo už vyną užmokėsiu?

9. Aš ne žadžiii dukrelės,
Savu viėrn6s sluge'lės.

Tik dukrelę pažadėsi!

9. — Aš nežadu dukrelės,
Savo viernos slūgelėsl

§19.
1.

2.

Nu Viksvytės.
6. Ai, j dureles
Pažiūrėdama... i„3 p.“).

Llja liėtbtis
Be debesylu,
Sunkti žuve'lej
Be vąndenSlu,—
Tajp ma be motynllės.}d*
Aš paprašyčiau
Savu močiutės,'
Kad parašytu
Savu varde'lį
| plonąsias drobeles.

Llja... („1 p., b&jgiiint“):
Tajp ma be brolelu.
8.

9.
3.

Aš paprašyčiau
Savu brole'lu... („2 p., bajgiant“):
Į tvme'lu balnelį.
Aš, į balnelį
Pažiurė'dama... (,3 p.*J

Aš. į drobeles
Pažiūrėdama
Ir jos varde'lį
10. Llja... („1 p., bajgiant“}:
Garbavodama,
Tajp ma be •seselės.
Tajp graūdžej apsiverkdama.
11. Aš paprašyčiau
4. Llja... („1 p., bajgiant“): Sivu 3(.se-lės... ^ p<) Mj.
Tajp ma be tėve'lu.
giant“):
Į naiijasias staklelės.
5. Aš paprašyčiau
Savu tėve'lu... („2 p., baj
giant“):
12. Aš, į staklelės
Pažiurė'dama... („3 p.“).
¡J svimclu dureles.
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Viksvyti
I. Lyja lietutis
Be debesėlio,
Sunku žuvelei
Be vandenėlio, —
Taip man be motinėlės.

6. Aš, į dureles
Pažiūrėdama... (3 p.)
7. L yja... (I p., baigiant:)
(2 k.)
Taip man be brolelio.

2. Aš paprašyčiau
Savo močiutės,
Kad parašytų
Savo vardelį
Į plonąsias drobeles.
3. Aš, į drobeles
Pažiūrėdama
Ir jos vardelį
Garbavodama,
Taip graudžiai apsiverkdama.
4. L y ja... (1 p., baigiant:)
Taip man be tėvelio.
5. Aš paprašyčiau
Savo tėvelio... (2 p.,

baigiant:)
l svirnelio dureles.

8. Aš paprašyčiau
Savo brolelio... (2 p..

baigiant:)
J tymelio balnelį.
9. Aš, į balnelį
Pažiūrėdama... (3 p.)
10. L y ja... (1 p., baigiant:)
Taip man be seselės.
U. Aš paprašyčiau
Savo seselės... (2 p.,

baigiant:)
Į naująsias stakleles.
12. Aš, į stakleles
Pažiūrėdama... (3 p.)

13. Llja... („1 p., bijgtant“):
Tajp ma be mergelės*
14.

Ai p a p ra ta u
Sivu mergelės,... („2 p.,
bijgiant“):
I ¿¿ląstas rūteles.

T

i.

A i, ( rūteles
Pažiūrėdama,
O jos vardelį
Garbavėdama,
Tajp graūdžej apsiverkdama.

Miinę, Širdelė,

Į rūtų diržą
fcovelu daryt,

ds

14. Aš paprašyčiau
Savo mergelės... (2 p..

baigiant:)

15. Aš, j rūteles
Pažiūrėdama,
O jos vardelį
Garbavodama,
Taip graudžiai apsiverkdama!

[ žaliąsias rūteles.

81».
Nū Juškytės.
Siuntė minę
)
Mes pasakysim
Močibtė v.'jndeniii'iu,)
Rutilu vsjnikbžį.
O | jure'les
ds
čystuju vąndenūžiu
5. Tur močibtė
Du ¿imtu dorelbžiu,
Ma be-sčmiant
Užmokė's jilmus
fystąjj yąndenūžį,
Už rūtų vajnikiižį
O ir įpilė
Ni mos nčrim
Rute'lu yajnikūžis.
Du šimtu dorel&žiu,
Ąnt atčjna
O tik mes nOrim
Trys jauni zvėjūžej:
Tos jaunis pynėjūžės.
Benė sugavuf
7. Tur močihtė
Rute'lu vajnikūžį?
Du levendrų daržilžiu,
Ai nusipinsiu
Kąn mums dCfsi
Ir kitą vajnikūžį.
Už rūtų vajnikūzį?

1. Siuntė moimtė

13. Lyja... (1 p., baigiant:)
Taip man be mergelės.

•8 13
Juškytė
1. Siuntė mane
Močiutė vandenužio,
O j jūreles
Cystojo vandenužio,

|

4. — Ką mums duosi
Už rūtų vainikužį?
Mes pasakysim
Rūtelių vainikužį!

j
\ ,
j

2. Man besemiant
Cvstąjį vandenužį,
O ir įpuolė
Rūtelių vainikužisl

5. — Tur močiutė
Du šimtu dorelužių,
Užmokės jumus
Už rūtų vainikužį!

6. — Nė mes norim

3. Ant’ ateina
Trys jauni žvejužiai:
K , — Bene sugavot
Rūtelių vainikužį?

Du šimtu dorelužių,
O tik mes norim
Tos jaunos pynėjužės!

7. — Tur močiutė
Du levendrų daržužiu,
Aš nusipinsiu
Ir kitą vainikužį!

814.

814

N i Diėyiė'nės.

Dievienė
2. J rūtų
■tove'lu
Jtovėlu
Rute'lu

daržą
daryt,
daryt,
sėti.

l. Siuntė močiutė
Mane širdelė
Į rūtų daržą
Lovelių daryt;

2. | rūtų daržą
Lovelių daryt,
Lovelių daryt,
Rūtelių sėti.

3 .0 kajp
Eovllcs
Lovdlea
Itutoles

parėjai,
dinos,
ditrius,
sSjus,

4. Siuntė močiiltė
Minę, širdelė:
Ejkl, dukrelė,
Į aukštą evlrną,
6. Ejkl dukre'lė,
J aukštą svlrną;Taj tu, dukre'lė,
To pasilsėsi.
6. Svirnė gulėjau,
žilkajs klojėjau,
Priė stiklu !<{ngu
Aušrfis žiurėjau.
7. Aušta aušrelė
Į ritu daržą,
Tlka saulelė
1 vajnikčlį.
8 .0 kap nuvėjad
Pas anytėlę,
Pas anytėlę,
Pas niuriinėlę,
9. Stiįntė anyta
Minę, širdelė:

iiJki, martelė,
I lig ų ta ik ą ,

10. Ėjki, martilė,
l lygų fafiką,
l lygų taiką,
Ruglta grėbti.
11. O kajp parėjai,
Rugelus grėbus,
Siuntė anyta
Jaute'lu ginti:
12. Ėjki, martelė.
Jautelu ginti;—
Taj tu, martelė,
Te pasilsėsi.
13. Eaukė gulėjau,
Migla klojėjau,
Pro beržynėlį
Aušris ¿turėjau.
14. Afišta aušrelė
{ berzynfflj,
Teka saulelė
I ašarėles.
15.0 ir atSju
šdlmis-berne'lis:
Jau senėj iė'sas
Jančej parginti.

3. O kai parėjau
Loveles darius.
Loveles darius.
Rūteles sėjus,

9. Siuntė anyta
A'lane širdelė:
— Eiki, martele,
[ lygų lauką;

4. Siuntė močiutė
Mane širdelė:
— Eiki, dukrele,
[ aukštą svirną;

10. Eiki, martele,
į lygų lauką,
Ilygų lauką
Rugelių grėbti!

5. Eiki. dukrele,
Į aukštą svirną, —
Tai tu, dukrele,
Ten pasilsėsi!

11. O kai parėjau

6. Svirne gulėjau.

12. — Eiki, martele.
Jautelių ginti, —
Tai tu, martele,
Ten pasilsėsi!

Šilkais klojėjau,
Prie stiklo lango
Aušros žiūrėjau.

Rugelius grėbus,
Siuntė anyta
Jautelių ginti:

7. Aušta aušrelė
Į rūtų daržą,
Teka saulelė
l vainikėlį.

13. Lauke gulėjau.
Migla klojėjau,
Pro beržynėlį
Aušros žiūrėjau.

8. O kai nuėjau

14. Aušta aušrelė
Į beržynėlį.
Teka saulelė
Į ašarėles.

Pas anytėlę,
Pas anytėlę,
Pas niūronėlę,

15. O ir atėjo
Šelmis bernelis:
— Jau seniai čėsas
Jaučiai parginti!

16. Ej, atsitriuki,
¿¿Imi-berneli,
Tu ne graudinki
Manu Širdelės.

Ni ne girdėsiu
šauniu žodėlu.

16. — Ei, atsitrauki,
šelmi berneli,
Tu negraudinki
Mano širdelės!

18. Gani pridirbau
Sųnkiti darbelu,
Ir prigirdejau
šaunu! zodėlu.

17. Sakčj: ne dirbsiu
Sunkiu darbclu,

17. Sakei: nedirbsiu
Sunkių darbelių,
Nei negirdėsiu
šaunių žodelių.

18. Gana pridirbau
Sunkių darbelių
Ir prigirdejau
šaunių žodelių!

@1%.
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Nū Veliikienės.

Veličkienė

1. Be-aiištan5ej aušrelej,
Be-tekaniej saulelej, | ds

10.

Ni pakaJniuj.ni prieš kilpą,
Ni pro margą dvaruzfclj.

1. Beauštančiai aušrelei,
Betekančiai saulelei, (2 k.)

10. — Nei pakalniui, nei prieš kalną,
Nei pro margą dvaružėlj,

2.

U.

Taj ai josiu, mergužėlė,
Pro rutilu daržužfilj.

2. Siuntė mane motinėlė

11. Tai aš josiu, mergužėle,
Pro rūtelių daržužėlį.

Siuntė m&nę motynSlė
{ dunujų vąndenėlu.

3.

Mu be-se'miant vandenei) 12. Kąn pamatėj, bernužffli,
¿alini rfitu daržužėly?
Ir atlėkė sakalėlis,

4.

Ir Atlėkė sakalėlis.
Ir sudrumstė vąndeiiSlį.

13.

KlausinSju bernužėlis:
K i gajšffji, mergužėlė?

14.

} dunojų vandenėlio.
3. Man besemiant vandenėlį,
Ir atlėkė sakalėlis,

12. — Ką pamatei, bernužėli,
2aliam rūtų daržužėly?

Aš pamaciad merguzžlę,
T4vu jiuną seserėlę:

4. Ir atlėkė sakalėlis,

13. — Aš pamačiau mergužėlę,
Tavo jauną seserėlę:

Žilas rūtas be-sklnanti,
Vajnikė'lj be-pinanti,

5. Klausinėjo bernužėlis:
— Ko gaišuoji, mergužėle?

14. 2alias rūtas beskinanti,
Vainikėlį bepinanti,

Aš gajšifju, bernužėli,— 10. VajDikSlj be-plnanti,
Kad sudrumstė vąndenėlį.
ta b ij graūdzej be-verkianti:

6. — Aš gaišuoju, bernužėli,

15. Vainikėlį bepinanti.
Labai graudžiai beverkianti:

7.

Išbars tivę motynelė,— 10. Vainikėli žalti rfitu,
Kur aš t&vę jaunži dSsiu?
Kad gajšavaj gadynėlę.

7. — Išbars tave motinėlė,

8.

O kur j6si, bernužžli?
KatrJi kelii-viėškelčlu?

6.

17.

Ar aš tiivę ąnt galvelės?
Ar aš t&vę ( ugnelę?

9. Ar pakilmuj, ar priėš kalną, 18. Kajp tu žilas ugny dfegsi,
Ar pro margą dvaružėlj?
O ai jauna jau be-TŽrksiu.
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Ir sudrumstė vandenėlį.

Kad sudrumstė vandenėlį!
Kad gaišavai adynėlę!

8. — O kur josi, bernužėli,

16. — Vainikėli žalių rūtų,
Kur aš tave jauna dėsiu?

Katruo keliu vieškelėliu?

17. Ar aš tave ant galvelės,
Ar aš tave į ugnelę?

9. Ar pakalniui, ar prieš kalną,

18. Kai tu žalias ugny degsi,

Ar pro margą dvaružėlj?

O aš jauna jau beverksiu!

19.

19. Ant galvelės kad žaliuosi,
O aš jauna bedainuosiu!

Ąnt galvelės kad žalusi,
O aš jauna be-dajnasui.

890.
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Nu litaz'iėnės.
Močiutė manu,
žird<flė manu,
Prikėlk ąnkst'i rytelį,
Gajde'lams ne giedojus.

Blažienė

3.
ds

Dukrytė manu,
Jaunėji mšnu,
O kąn vėjksi, dukre'lė,
Tajp :inkšti atsikėlus'1

Močiutė minu,
širdelė manu,
Aš ėjsiu į darze'lį,
Skinsiu žalas rute'les

1. — Močiute mano,
Širdele mano,
Prikelk anksti rytelį,
l ^ ^
Gaideliams negiedojus! J

3. — Močiute mano,
Širdele mano,
Aš eisiu į darželį,
Skinsiu žalias rūteles.

4.

2. — Dukryte mano,

4. Skinsiu rūteles,
Pinsiu vainiką,
Dėsiuosi ant galvelės
Kas nedėlios rytelį!

Skinsiu rūteles,
Pinsiu vajniką,
Dė'smsi ąnt galvelės
Kas nedelos rytely.

Jaunoji mano,
O ką veiksi, dukrele.
Taip anksti atsikėlus?

81?
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Nu Gotautiėnes.
1. Siuntė minę motynėlė
J pajūres vąndenelu, į ds

6. Aš parke'Isiu par jure'les
| anytėlės dvarelį.

2. Į pajūres vąndenc'lu
Su zaliiju uzbonėlu.
3. Ma be-se'miant vąndenė'lį.
Ir atbėgu juds lajvėlis,

1. Siuntė mane motinėlė
į pajūres vandenėlio, (2 k.)

6. Aš perkelsiu per jūreles

7. Kąn aš vėjksm te parkėlta
Be-senosios motynėlės?

2. Į pajūres vandenėlio

7. — Ką aš veiksiu ten perkelta
Be senosios motinėlės?

8. Te be-rjnksi jidas ilgas.
Be-braukysi serbęnteles.

3. Man besemiant vandenėlį.
Ir atbėgo juods laivelis,

8. — Ten berinksi juodas uogas,

4. Ir atbėgo juods laivelis, —
Tam laively jauns bernelis.

9. Dievas davė man protelį,
Kad nesėdau į laivelį:

9. Diė'vas davė ma protelį,
4. Ir atbėgu juds lajve'lis,
Kad ne sėdau į lajve'lį',
Tam lajve'Iy jauns bernelis.
f>. Stok, merge'lė, į lajve'lį,
Aš parke'Isiu par jūreles.

. Gotaulienė

10.Buc te rinkus jtidas ilgas,
Buc bc-braūkius 6erbęntėles.

ll.Jffdos figos— šalinus zodžej,
Serbęntelės — ašarėlės.
528

Su žaliuoju uzbonėliu.

Į anytėlės dvarelį!

Bebraukysi serbentėles.

5. — Stok, mergele, į laivelį,
Aš perkelsiu per jūreles,

JO. Būč ten rinkus juodas uogas,
Būč bebraukius serbentėles, —

ll . Juodos uogos — šaunūs žodžiai,
Serbentėles — ašarėlės!
51. Lietuviškos dainos, II

529

8 1 8 (*).
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Nu Juškytės.
6. Tu be-rjnksi jffdas ilgas
1. Siuntė minę motynėlė
Į dunėjų vąndenelu,
Be-braukysi serbęntė'les.
L61i, palėli, da I6li, (**))
ds
J dunėjų vąndenelu.
I 7. Dievas davė ma protelį,
Kad ne sė'dau j tajvclj.
2. Žalu viriu naštuželej,
Baltės liepos viėdruzelej. 8. Dčku Dio'vuj ir tėvelaj,
Kad ne klausiai tu bernelu;_
3. Ma be-se'miant vąndenelj,
Ir atbėgu juds lajve'lis.
9. BuČ be-rjnkus jiidas ilgas,
4. Ir atbė'gu juds lajvėlis,
Bue be-braūkius serbęntcles.
Tam lajve'Iy jauns bernelis.
5. Sėsk, mergytė, j lajvc'lį, 10. Jddos figos— satinus z'odžej,
Aš parkėlsiu par jūreles;
Scrbęntėlės— ašarėles.

Juškytė
1. Siuntė mane motinėlė
Į dunojų vandenėlio,
Lioli, palioli, da Uoli*, l . ,
Į dunojų vandenėlio.
J
2. Žalio vario naštužėiiai,
Baltos liepos viedružėliai.
3. Man besemiant vandenėlį,
Ir atbėgo juods laivelis,
4. Ir atbėgo juods laivelis, —

Tam laively jauns bernelis.

5. — Sėsk, mergyte, j laivelį.
Aš perkelsiu per jūreles, —
6. Tu berinksi juodas uogas,
Bebrą ukysi serbentėles.
7. Dievas davė man protelį,
Kad nesėdau į laivelį.
8. Dėkui dievui ir tėveliui.
Kad neklausiau to bernelio:
9. Būč berinkus juodas uogas,
Būč bebraukius serbentėles,

10. Juodos uogos — šaunūs žodžiai,
Serbentėles — ašarėlės!

@19.
N i Dabkaviėnės.
1.

2.

Taj didi dyvaj,
Didi stebūklaj,
Kad trys minę norė'ju.

3.

Vienas atbė'gu
Ankštu kainiižia;
Aš pati ne norėjau.

4.

Ąntras atjėja
Bėru zirgilžiu;
Aš jam kelą parodžiap.
Trečias atirn
Jffdu lajviiziD;
Ąš pati įsisedau.

(*) Palygink 817 dajną.
(**) Ąnt tū pavydai u somiik „loli, palėli, da 161i“ su ąnt r i ajik žė'dnam pėsme žemiau.
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Dabkuvienė
1. Tai didi dyvai,
Didi stebuklai,
J 2 k.
Kad trys mane norėjo.
2. Vienas atbėgo
Aukštu kalnužiu —
Aš pati nenorėjau.

3. Antras atjojo
Bėru žirgužiu —
Aš jam kelią parodžiau.
4.

Trečias atiro
Juodu laivužiu —
Aš pati įsisėdau.

• 2 e m ia u k ie k v ie n a m e p o sm e p a n a š ia i so m u o k : „ L io li, p a lio li, d a

lio li"

su

a n tr ą ja

Bepigu bútu,
Kad mánu bútu,
Kad ma njnką pridítu;

P a s is o d in č ia u ,

Apsikabinčiau,

Méjlejs ¿ódzejs kalinčiau

5. Bepigu būtų,

6. Pasisodinčiau,

Kad mano būtų,
Kad man ranką priduotų —

|8 * © .
Nû Stirblnskajtės.
1.

2

3.

Ne dCku tė'vuj, |
ds
N i matušSlej,
Kad valelė augino.)

.

4.

Valo auginu,
Hgáj rniglnu;—
Ni krajtėlu ne suklójau.
5.

820

Tįnėės suklôsi
Ploną krajtėlį,
Kajp nuvysi už bernėlu.
Ne-tiė'są kalbi,
Sena matuščlė;—
Tančės ne bus ma sese'lu.

Stirbinskaitė
1. Ne dėkui tėvui
Nei motušėlei,
Kad valelėj augino.

3. — Tančės suklosi
Ploną kraitelį,
Kai nueisi už bąrnelio.

2. Valioj augino,
Ilgai migdino, —
Nė kraitelio nesuklojau!

4. — Netiesą kalbi,
Sena motušėle, —
Tančės nebus man seselių,

Bėgs pūdelelis,
Verks kūdikėlis,
Bars jaunasis bernelis.

5. Bėgs puodelėlis,
Verks kūdikėlis,
Bars jaunasis bernelis!

H* i.
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Nu Gūtautiėnės.
t. Kuku gegelė,
Kukū'dama, \ ds

4. Savu vajkėlus

2. Aukštam beržely
Tupėdama,

5. Skajtyk metelus:
Kiėk aš būsiu?

3. Silkfi kuskelę
Siulė'dama,

G. Kiek roa metclu
Vargelį vargti?

Mokindama.

Gotautienė
!. Kukuoj gegelė •
Kukuodama, (2 k.)

4. Savo vaikelius

2. Aukštam beržely
Tupėdama,

5. Skaityk metelius:
Kiek aš būsiu,

3. Šilkų kuskelę
Siūlėdama,

6. Kiek man metelių

8 * * (*).
Nu Cvirkionės.

Mokindama.

Vargelį vargti?

822

2. J girelę obflláuti,

1. Siiįntė minę motynėlė
J girelę obuiáuti,

Apsikabinčiau,
Meiliais žodžiais kalbėčiau!

Cvirkienė

J lazdyną riešutauti.

(*> Palygink 790, 842 ir 1017 dájnas.
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l. Siuntė mane motinėlė
į girelę obuoliauti,

2. Į girelę obuoliauti,
[ lazdyną riešutauti.
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3. Ir atjoju trys bet'nelej,
11.' Kasnįnkelus nurajtj'sim,
Trys bernelej dvarunėlej:
Vajnikelį nusagysim.

3. Ir atjojo trys berneliai,

4. Pade Dievas, mergužėlė, 12. Kąn darysi f iš z'iėdelu?
Mergužėlė, lelijėlė.
Kąn jus vėjksii kasnįnkelu?

4 — Padėk dievas, mergužėle,

5. Ar to viena obutauji?
Ar tu viė'na riešutauji?

13. Kąn jus vėjksif kasnįnkelu?
Kąn jus vėjksii vajnikėlu?

5. Ar tu viena obuoliauji?
Ar tu viena riešutauji?

13. Ką jūs veiksit kasninkėlių?
Ką jūs veiksit vainikėlio?

C. Ne aš viė'na obūlauju,
Ni aš vtė'na riešutauju;

14. Nukaldinsim padkavėles
Iš aukselu žiėdužėlu;

6. — Ne aš viena obuoliauju,
Nei aš viena riešutauju, —

14. — Nukaldinsim padkavėles
Iš aukselio žiedužėlių,

7. Su brolelejs obūlauju,
Su broMlejs riešutauju.

15. Pasnidinsim kamanėles
Iš šilke'lu kasnįnkelu;

7. Su broleliais obuoliauju.

15. Pasiūdinsim kamanėles
Iš šilkelių kasninkėlių,

8. Ne bijčki, mergužėlė,
16. Pasiše'rsim žirguz'ėlus
Mes tau niė'ku nedarysim,
Su rutclu vajnikėlu.
9. Mes tau ničku ne darysim. 17. Žiba, ¿Šri z'iėduzėlej
Tik žiėdclus numaustysim,
Po zirgelu kojuzėlu.
10.

Tik z'iėdelus numaustysim, 18. Pliska, mirga kasnįnkėlej
Kasnįnkelus nurajtysim,
Ąnt zirgelu galvužėlu.
19. Žvęngia beri z'irgužėlej;—
Jiė paše'rti vajnikėlu.

11. Kasninkėlius nuraitysirn,
Vainikėlį nusagysim.

Trys berneliai dvarūnėliai:

12. — Ką darysit iš žiedelių?

Mergužėle lelijėle!

Ką jūs veiksit kasninkėlių?

Su broleliais riešutauju.

8. — Nebijoki, mergužėle,
Mes tau nieko nedarysim,

16. Pasišersim žirgužėlius
Su rūtelių vainikėliu.

9. Mes tau nieko nedarysim,
Tik žiedelius numaustysim,

17. 2lba žėri žiedužėliai
Po žirgelių kojužėlių!
18. Pliska mirga kasninkėliai
Ant žirgelių galvužėliųl

10. Tik žiedelius numaustysim,
Kasninkėllus nuraitysirn,

19. žvengia bėri žirgužėliai —
Jie pašerti vainikėliu!

*.

8 8

*823

Nu Bakšajtiėnčs.

Bakšailienė

(Žęntas išgintas iš naraūj.
1. Siuntė minę motynėlė
J glrę ugauti,
Trad rltum, rltum, ritum(*).}ds

2. Marginajtę pasikajšius,
Rąnkovajtes pasirajcius.

(*) Ąnt tu pavydalu lyrtfk „trad rltum, rltum, rltum“
po ¿ė'dnu p6smu.
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( I š g i n ta s

¡5 n a m ų ž e n ta s )

1. Siuntė mane motinėlė
2. Marginaitę pasikaišius,
I girią uogauti,
Rankovaites pasiraičius.
Trad ritum, ritum, ritum*, (2 k.)
* P o k ie k v ie n o p o sm o p a n a š ia i ly ru o k :

„ T r a d r itu m , r itu m , r itu m " .
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3. Ir atjčju trys dragūnaj,
Vist trys ne-včdę:

1Q. Ne sujudink kurtelu,
Ne pabildink tėvčlus.

4. Merguz'Slė, lelijėlė,
Kar šįn-nak£ nakvósi?

. Sugirgždinu dureles,
Sujudinu kurtėlus,

5. Šio nanjóje kamarájté.
Margóje lovijiė.

12. Suskambinu raktčlas,
Pabildinu tėvelus.

5. — Sloj naujoje kamaraitėj.

6. Mergužėlė, lelijėlė,
Prijímk ir mán? draóge.

13. Ėjna tS7as j kamSrą,
R^nda žintą ir botagą.

6. — Mergužėle lelijėle,

7.Turih diiris glrgždanitas
Ir raktelus skambančius;

14. TČvas kįnią pakileju,
Žents parlįngą ¡¿dundėju.

7. — Turiu duris girgždančias

8.

Tunū ir kurtus sargus, . Tėvas šunis švilpinu,
O ir tėvc'lus fcūdrus.
Žents par dv&rą dilbinu.

S.Pake'lk dūris girgždančias, 16. Sbnys p?das ūstjnčju,
Sujlmk raktūs skambančius,
Žents par tafiką nudųndeju.

3. Ir atjojo trys dragūnai,
Visi trys nevedę:

10. Nesujudink kurtelių,
Nepabudink tėvelius!

4. — Mergužėle lelijėle,

11. Sugirgždino dureles,
Sujudino kurtellus,

Kur šiąnakt nakvosi?

Margoje lovaitėj.

Ir raktelius skambančius,

8. Turiu ir kurtus sargus,
9. — Pakelk duris girgždančias,
Suimk raktus skambančius,

5. Nup?mau vajnikėlį,
Uždėjau ąnt galvelės.

(*) Ąnt tū pavidalu lyrü'k „e, e“ su žMžiejį ąntros ajlós žednam pósme žemiau.
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16. Sūnys pėdas uostinėjo, —
Zents per lauką nudundėjo!

824
Dabkuvienė

1. Siuntė mkne močiiitė
j jfires vąndenė'lu,
E,
e,
J jdres vąndenelu (*).

3. Užėjau į darz'e'lį,
Susk/niau rútu kvietką,

14. Tėvas kančių pakylėjo, —
2ents per langą išdundėjo!
15. Tėvas šunis švilpino, —
Zents per dvarą dilbinol

O Ir tėvelius budrius!

8*4.

4. Suskjfmau rūta kvietką,
Nupj'niau vajnikė'lį,

13. Eina tėvas į kamarą,
Randa žentą Ir botagą.

Priimk ir mane drauge!

Nū Dabkuviėnės.

2. Aš jaunk, be-ėjdama,
Užėjau j darželį,

12. Suskambino raktelius,
Pabudino tėvelius.

1. Siuntė mane močiutė
[ jūres vandenėlio,
E, e,
Į jūreles vandenėlio.*

2. Aš jauna beeidama
Užėjau į darželį,

3. Užėjau į darželį,
Suskyniau rūtų kvietką.

4. Suskyniau rūtų kvietką,
Nupynlau vainikėlį,
5. Nupynlau vainikėlį,
Uždėjau ant galvelės.

Ž em iau k ie k v ie n a m e p o s m e p a n a š ia i ly ru o k : „ E , e “ su a n tr ą ja e ilu te .

6. Pakraštyje jure'lu
Ištlku Siaurus vejas,

15. Grįžk, sese'lė, namOniuj,
Grįnžin tavę tėvelis,

7. Ištiku šiaurus vejas,
N&putė vajnikSlj,

16. Grįnžin tavę tėvelis
Ir seni motynė'lė.

8. Niiputė vajnikSIį
Į vidurį mardlu.

17. Ja tu pati ne grjnši,
Nors vajnlką grįnžinki.

9. Atfijn jaunas berne'lis
Su aukštąja valtele.

18. Ne aš pati ne ginsiu,
Ni vajnlką grįnžinstu.

10. Varyk į gitumėlj,
Išlmki vajnikSlj.

19. Aš prilygau bernelį,
Aukselu kalėjėlį,

11. Kelk, sundli jauniausias,
Balnčk žirgą bėriausią,

20. A ju seną tėvelį,
Cidabrą hėjikėlį,

12. Baln6k žirgą bėriausią,
Vyk seselę jauniausią.

21. A ju šoną močiutę,
Ugnelės kurejėlę,

13. Ir pavyju sese'lę
Pakraštyje jurčlu.

22. A ju jauną brolelį,
Žirgčlu šerėjėlį,

14.Ji lajvely be-sė'dint,
šilku šniūrus be-tajsant.

23. A jfi jauną seselę,
šilkelu verpėjėlę.

6. P akraštyje jūrelių
7. Ištiko šiaurus vėjas,
Nupūtė vainikėlį,

16. Grąžin tave tėvelis
Ir sena motinėlė.

8. Nupūtė vainikėlį

17. Jei tu pati negrįši.
Nors vainiką grąžinki.

[ vidurį marelių.
9. Atein jaunas bernelis
Su aukštąja valtele.

2.

Ęj, siuntė, siuntė
Manę močiūtė
Dunojaus vąndenėlu.

19. Aš prilygau bernelį —
Aukselio kalėjėlį,

11. — Kelk, sūneli jauniausias,
Balnok žirgą bėriausią,

20. Ir jo seną tėvelį —
Sidabro liejikėlį,

12. Balnok žirgą bėriausią,
Vyk seselę jauniausią!

21. Ir jo seną močiutę —
Ugnelės kūrėjėlę,

13. Ir pavijo seselę
Pakraštyje jūrelių.

22. Ir jo jauną brolelį —
2 irgelių šėrėjėlį,

14. Ji laively besėdint,
Šilkų šniūrus betaisant.

23. Ir jo jauną seselę —
Silkelių verpėjėlę.
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3.

O ir atjoju
Jaunas berne'lis
Bė'ru žirgu girdyti:

4.

Pastatyk viė'drus,
Paguldyk naščius.
Pagyrdyki žirgelus.

ds

Cidabru viedraj,
Aukselu niščej,
šilkelu pasajtė'lej.
(*) Palygink 805 dajną.
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18. — Nei aš pati negrįšiu,
Nei vainiką grąžinsiu:

10. Varyk į gilumėlį,
Išimki vainikėlį!

8 « 5 (*).
Nu Ddbiė'nės.
1.

15. — Grįžk, sesele, namoniul,
Grąžin tave tėvelis,

Ištiko šiaurus vėjas,

Duobienė
1. EI, siuntė, siuntė
Mane močiutė
Dunojaus vandenėlio.

3. O ir atjojo
Jaunas bernelis
Bėrų žirgų girdyti.

2. Sidabro viedrai,

4. — Pastatyk viedrus,
Paguldyk naščius.
Pagirdyki žirgelius!

Aukselio naščiai.
Silkelių pasaitėliai.
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B.

Ne stataft vifdru,
Ne guldai našitu,—
Ne girdysiu žirgo'lu.

10.

O kad tu turi
■ Daug pinįgė'lu,
Mnštlntu dorelSlu,

Mergytė manu,
Jaun6ji manu,
Lejsiu žirgus j valą:-

Kaldyk tiltelį
Par Nemūnelį:—
Aš ėjsiu pas močiutę,

Sudauz'ys viSdrus,
Suskaldys naščius,
Išiajstys vąndenelį.
.

O ne trefiikajs,
O ui žešt6kaj8,—
Muštlnejs dorelijčeją.

Ej, verkė, vėrkė
Jauni merge'lė
šilkelu pasajtelu.

13,

Aš tfim tiltrfluRyts- vakarėlis—
Pas ¡¿va molynei?;

Ej, cit, ne virki,
Manu mergelė,
Aš ta vej uz’mokSsiu:

14.

Nii motynė'lės
Pas anytžlę
Ma jiunaj vajkštinSti.

5 _ Nestatau viedrų,

10. O ne trečiokais,

Neguldau naščių —
Negirdysiu žirgelių!

O nei šeštokais, —
Muštiniais dorelaičiais!

6. — Mergyte mano,

11. — O kad tu turi

Jaunoji mano,
Leisiu žirgus į valią:

Daug pinigėlių,
Muštinių dorelėlių,

7. Sudaužys viedrus,
Suskaldys naščius,
Išlaistys vandenėlį!

12. Kaldink tiltelį
Per Nemunėlį:
Aš eisiu pas močiutę.

8. Ei, verkė, verkė

13. Aš tuo tilteliu
Ryts vakarėlis —
Pas savo motinėlę!

Jauna mergelė
Silkelio pasaitėlių.
9. — Ei, cit, neverki.
Mano mergele,
Aš tavei užmokėsiu:

14. Nuo motinėlės
Pas anytėlę
Man jaunai vaikštinėti!

*826

sse .
Nu Blažienės.
Manu rūtų vajnikSlis
yra dar brąngesnis.

Mergytė minu,
Jffdos fikys tava;
O kad aš sumanyčiau, 1
Vėsčiau t^nctų šokti.}
Du šimtu dffėiau,
Sykį pabučtffčiau,
Dar ir tr&ią pridėčiau,
Bilė su tavim šikčiau.
Dėk, dėk, bern'ili,
ir trtfčią šimtelį;

Blažienė

Rūtų vajnlkas
yra dar brąnge'snis,
Ne kajp tavu, bernūži,
šimtas raudoniju.
6.

O kajp išijsiu
( sveciū šaMlę,
Niekas minėj ne sakys:
fcabas ryts, mergelė.

1. — Mergyte mano.
Juodos akys tavo, —
O kad aš sumanyčiau, 1
Vesčiau tancių šokti. J
2. Du šimtu duočiau,
Sykį pabučiuočiau,
Dar ir trečią pridėčiau,
Bile su tavim šokčiau.

^

3. — Dėk, dėk, berneli,
Ir trečią šimtelį, —
Mano rūtų vainikėlis
Yra dar brangesnis!
4. Rūtų vainikas
Yra dar brangesnis
Nekaip tavo, bernuži,
Šimtas raudonųjų!

5. O kai išeisiu
Į svečių šalelę,
Niekas manei nesakys:
— Labas ryts, mergele!

6.

VlsoS seselės

8.

Visoms seselėms:
iabas ryts-vakaras,
O ma viSuaj mergelej
Niė'ku ne atsakys.

9.

Visos seselės
Su ljnksma širdele;
ūdys manę anytėlė
Par visą ąraželj.

Po rūtas vajksčios,
O aš viSna sese'lė
Pašaly rauddsiu.
7.

Visos sesei¿3,
Visos vajnikiitos,
T ik aš vigna seselė
Būstu ašaro ta.

6. Visos seselės
Po rūtas vaikščios,
O
as viena seselė
Pašaly raudosiu.

8. Visoms seselėms:
_ Labas ryts vakaras!
O man vienai mergelei Nieko neatsakys.

7. Visos seselės —
Visos vainikuotos,
Tik aš viena seselė
Būsiu ašarota.

9. Visos seselės
Su linksma širdele, —
Odys mane anytėlė
p er vjSą amželį!

*827

Nu Viksvytės.
1. Augin, augln tėvužė'lis
Tą n vieną sūnelį;
Užauginęs sunužėlį, \ ^
Ne keta dorūti.
j

5.Laukiau metiis,taukiauąntriis,
taukiau ir treėiusms;
Dabar josiu jomarkėlį
Mergclu žiurė'ti.

Viksvytė
1. Augin, augin tėvužėlis
Tą vieną sūnelį, —
Užauginęs sūnužėlį, |
2 k.
Neketa doroti.

5. Laukiau metus, laukiau antrus,
Laukiau ir trečiuosius, —
Dabar josiu jomarkėlį
Mergelių žiūrėti.

2. Kad aš jojau par kiemelį, 6. Ir sut/nku mergužėlę
Jau be vajnikėlu,
Kiemelis dųnzgė'ju,
Jau be rūtų vajnikėlu,
Visu kiė'mu mergužėlės
Be auksu žiėde'lu.
Į manę žiurėju.

2. Kad aš jojau per kiemelį,
Kiemelis dunzgėjo,
Visų kiemų mergužėlės
Į mane žiūrėjo.

6. Ir sutinku mergužėlę
Jau be vainikėlio,
Jau be rūtų vainikėlio,
Be aukso žiedelio.

3. Ar jus žiūrit, ar ne žiūrit, 7. Ulavojej, mergužėlė,
Par trej&s metėlus;
Jaunosios mergelės,
Ulavok, lelijėlė,
Žlnut pačios, mergužėlės,
Par visą ąmžėlį.
Kad ne visoms tėkšiu.

3. Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit,
Jaunosios mergelės,
Žinot pačios, mergužėlės,
Kad ne visoms teksiu!

7. — Uliavojai, mergužėle,
Per trejus metelius, —
Uliavok, lelijėle,
Per visą amželį!

4. Tik aš tėkšiu taj mergytej, 8. O kas raa par lustelis,
Padabnej merge'iej;
Kas par ulavonė,
Padabojau mergužėlę
Kad be rūtų vajnikėlu,
Septintu metėlu.
Be Auksu žiėde'lu.

4. Tik aš teksiu tai mergytei,
Padabniai mergelei, —
Padabojau mergužėlę
Septintų metelių.

8. — O kas man per liustelis,
Kas per uliavonė,
Kad be rūtų vainikėlio,
Be aukso žiedelio!
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898.
N d G6tautiėnės.
4. O gergjfisi
1. Augin tėvelis
Kiemu vyre'lej,
Dvi dukruželi
Dėl kū miidvi lajbl
Ąnt didžiu dyvu. \ ,
Ąnt liėmenelu.
Ąnt pamįnklelu.)
2. Abi m dukre’lim—
Po dvi skryneli,
Po dvi skryneli
Plonu drobclu.

5. Manu tėvelu
Balti dūnelė;
Dėl tū mudvi balti,
Balti, raudoni.

3. O gerėjusi
KiSrnu vyrdlej,

6. Manu tėve'lu
šilku justėlės;
Dėl tu inCidvi lajbl
Ąnt liėmenėlu.

Dėl kū miidvi balti,
Balti, raudoni.

828
Gotautienė
1. Augin tėvelis
Dvi dukružėli
Ant didžio dyvo, 1
Ant paminklėlio. J 2

4. O gėrėjosi
Kiemo vyreliai,
Dėl ko mudvi laibi
Ant liemenėlių.

2. Abim dukrelim —

5. Mano tėvelio
Balta duonelė, —
Dėl to mudvi balti,
Balti raudoni.

Po dvi skryneli,
Po dvi skryneli
Plonų drobelių.

3. O gėrėjosi

6. Mano tėvelio

Kiemo vyreliai.
Dėl ko mudvi balti,
Raiti raudoni.

Šilkų juostelės, —
Dėl to mudvi laibi
Ant liemenėlių.

89».
Nu G6tautiėnės.
1.

Aš viens sūnelis pas tėvelį, j ds
Kajp daržė baltas diemedėlis. Įds

2.

Aš ėjėiau, kliusėiau pas brolelį:
Ar vėsi, br61au, šįn mete'lj?

3.

Ar
vfesi, br61au,šįn
Ar lauksi kitu rudeoelu?

*829
Gotautienė
1. Aš viens sūnelis pas tėvelį, (2 k.)
Kaip darže baltas diemedėlis. (2 k.)
2. Aš eičiau klausčiau pas brolelį:
— Ar vesi, brolau, šį metelį?

metelį,

3. Ar vesi, brolau, šį metelį,
Ar lauksi kito rudenėlio?

1. Rods vėsčiau, brfilau, šįn mete'lį,
Ne laukčiau kitu rudenžlu;
5.

4. — Rods vesčiau, brolau, šį metelį,
Nelaukčiau kito rudenėlio, —

Ne dud tėvelis ma žirge'lu,
Jauni brolėlej— pęntinėlu,

5. Neduod tėvelis man žirgelio,
Jauni broleliai — pentinėlių,

G. Jauni brolilej — pęntinžlu,

Jaunos seselės— pa rėdei u

G. Jauni broleliai — pentinėlių,
Jaunos seselės — parodėlių!
35. Lietuviškos dainos. U

.«us

83® .

830

Nū Rudztanskiėnčs.

Rudzianskienė

Kj’tri žmonelėj,
šaunus z odelėj
Graudln minu širdelę.

1. Dėkui tėveliui
Ir motinėlei,

Baltij niiprausč,
Plonaj sasūpu,
Ąnt rąnkclu nepiju.

Kelk, bernužėli,
Par azerilį,
Ai ėjsiu pas močtiitę.

2. Baltai nuprausė,
Plonai susupo,
Ant rankelių nešiojo.

6. Kelk, bernužėli,

O tau ne dSku,
šėlmi-beme'li,
Kad tūli isvilūjej:

O kajp parkelei,
Pčksčia parėjsiu,
KasCizę parbraukj'siu;

3. O tau ne dėkui.
Šelmi berneli,
Kad toli išviliojai:

7. O kai perkelsi,
Pėsčia pareisiu,
Rasužę perbraukysiu, -

4. Už jūrių marių,
Už vandenėlių,
[ kytruosius žmonelius.

8. Su jupužėle

I

Dėkų tove'lūj
Ir motynelej,
Kad mšzą užauginu.

2.

.

5.

.

Už jūriu-mAriu,
Už vąndenčlu,
{ kjtrusius žmontflus.
9.

Su jupažČle
Rasiižę brafiksiu,
Kartūnu ¿lurstužėlu;

Kad maži] užaugino:

Su vajnM lu
Miglūžę trauksiu,
šilkėlu kaspinSIu.

.

Ausriižė aūsu,
Močiūtė klausė:
Kur dSjej vajnikelį?

Per ežerėlį,
Aš eisiu pas močiutę.

Rasužę brauksiu,
Kartūno žiurstužėliu;

9. Su vainikėliu
Miglužę trauksiu,
Silkelių kaspinėliu.

831

831.
1.

5. Kytri žmoneliai,
Šaunūs žodeliai
Graudin mano širdelę.

Nū Staniulūkės.
4.Dffte— ne difsiu,
Pats aš ne nfcšiu,
ds
Sąmdysiu gulbinė'lj.

Atsakydama,
Graūdžej verkdama:—
4tėmė dvarunėlis.

B.

Gūlbinas plaukė,
Plaukdamas, žr.ūkė:
Katrūs tas. vajnikėlis?

Tu, dvaruneli,
Pūjkus berneli,
Atidiik vainikėlį.

6.

Katrk jauninusia,
Katrk slanniansir.,Taj tos tas vajnikciis:

Staniuliukė
1. Aušružė aušo,
Močiutė klausė:
{ 2 k.
— Kur dėjai vainikėlį? j

4. — Duoti neduosiu,
Pats aš nenešiu,
Samdysiu gulbinėlį.

2. Atsakydama,

5. Gulbinas plaukė,
Plaukdamas šaukė:
— Katros tas vainikėlis?

Graudžiai verkdama:
— Atėmė dvarūnėlisl
3. — Tu dvarūnėli.
Puikus berneli,
Atiduok vainikėlį!

6. — Katra jauniausia,
Katra slaunlausia, —
Tai tos tas vainikėlis:
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7.

7. Daržely skintas,
Seselių pintas,
Spilgelėms prisagstytas!

Daržely skintas,
Sesc'lu pintas,
Smilgelėms prisagstytas.

832
Nu VcnclovtSnės.

Venclovienė

3. Jau ne prausi, seserė'lė,

Aušt aušrelė, tek saulelė
P ar žalą girelę,
į
Par aukštus medelus I

Su rūtų rasele
Tu savu burnelės.
4. Nusipratisi sau burnelę
čystu vąndenėlu,
čystu vąndinimi;

2. Užtekeju jau saulelė,
N ukiltu raselė,

Nu žalu rute'lu.

5. NuSlustysi sau burnelę
Baltu rątikšliistelu,
Baltu abrusėlu.

1. Aušt aušrelė, tek saulelė

5. Nušluostysi sau burnelę
Baltu rankšluostėliu,
Baltu abrūsėliu.

833
Mikštienė

4. Nauju vjndu tajsėjelę,
Baltii linu verpėjėlę,

Kajp daržely lelijėlę,
L ili, loli, loli, (*)

5. Baltu linu verpėjėlę,
Nauju staklu tajsėjelę,

Kajp daržely lelijėlę,

3. f\nkstaūs rytu kelėjėlę,
Nafiju vjndu tajsėjelę,

L ioli, lioli, Moli,*

4. Naujo vindo taisėjėlę,
Baltų linų verpėjėlę,
5. Baltų linų verpėjėlę.
Naujų staklių taisėjėlę,

Plonu drobių audėjėlę.

2. Kaip daržely lelijėlę,
Ankstaus ryto kelėjėlę,

6. Naujų staklių taisėjėlę.

7. Augin manę tėvužėlis,
K a jp daržely diemedėlį,

3. Ankstaus ryto kelėjėlę,
Naujo vindo taisėjėlę.

7. Augin mane tėvužėlis
Kaip daržely diemedėlį,

(*) Ąnt tu pavydatu lyrffk „loli, loli: loli1aila ’žėdnam posme žemiau.
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1. Augin mane motinėlė
Kaip daržely lelijėlę,
Kaip daržely lelijėlę,

6. Naujd stiklu tajsėjelę.

2. Kajp daržely lelijėlę,
Ąnkstaus rytu kelėjėlę,

4. Nusiprausi sau burnelę
Cystu vandenėliu,
Cystu vandenimi;

2. Užtekėjo jau saulelė,
Nukrito raselė
Nuo žalių rūtelių.

8»».
Nu Mikštiė'nės.
1. Augin miinę mutyiiė'lė,

3. Jau neprausi, seserėle,
Su rūtų rasele
Tu savo burnelės, —

Per žalią girelę,
K
Per aukštus medelius. J

eu

.iiitiii

Plonų drobių audėjėlę.

2emiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Lioli, lioli, lioli" su antrąja eilute

8. Kajp daržely dtėmėdelį,
Ąnkstaūs rytu kelėjelj,

10. Naujės žagrės tajsėjėlį,
Lygaus lauku artojėlį,

9. Ąnkstaūs rytu kelėjelj,
Naujės žiįgrės tajsėjėlį,

11. Lygaus lauku artojėlį,
žemu jiučiu jungėjėlį,

12. Scmu jaučiu jųngėjžlį,
Našlės dirvos sėjėjžlį.

Kaip daržely diemedėlį,
Ankstaus ryto kėlėjėlį.

10. Naujos žagrės taisėjėlį,
Lygaus lauko artojėlį,

Ankstaus ryto kėlėjėlį.
Naujos žagrės taisėjėlį.

11. Lygaus lauko artojėlį,
Šėmų jaučių jungėjėlį,

12. Šėmų jaučių jungėjėlį,
Našios dirvos sėjėjėlį.

834.

834

Nū Sutkajčia.

SulkaiUs

9. Kas tau pakukSs rytelį?
1. Augu liepelė veje'Iė;
Aug viršūnėlė kū aukščiau,
Kas tau palinksmins širdelę?

1. Augo liepelė vejelėj, —
Aug viršūnėlė kuo aukščiau,

2. Aug viršūnėlė kū aukščiau, 10. Matiišė kukūs rytelį,
Lcjdu šakeles kū plačiau.
Bernytis ljnksmins širdelę

2. Aug viršūnėlė kuo aukščiau,
Leido šakeles kuo plačiau.

9. Kas tau pakukuos rytelį.
Kas tau palinksmins širdelę?
10. — Motušė kukuos rytelį,
Bernytis linksmins širdelę.

3. Atlėk gegutė par laūką,
atlėk rajbėji par lauką.

11. Aš par naktčlę ne migaū,
Rūtų vajnlką sergėjau.

3. Atlėk gegutė per lauką.

4. Žad če gegiitė įtūpti,
Žad če rajbėji įtūpti.

12. Prieš pat dienelę užmigau,
Ritu vajnlku ne radau.

4. Zad čia gegutė įtūpti,
Zad čia raiboji įtūpti.

12. Prieš pat dienelę užmigau —
Rūtų vainiko neradau.

5. Atėjna šaulys par lauką, 13. AS par naktelę ne migaū,
Bėrąjį žirgą dabojau.
Atejn jaun&sis par lafiką,

5. Ateina šaulys per lauką,

13. Aš per naktelę nemigau,
Bėrąjį žirgą dabojau.

6. Žadi gegūtę nušauti,
Žadi rajbąję nušauti.

6. 7.ada gegutę nušauti,
2ada raibąją nušauti.

14. Prieš pat dienelę užmigau —
Bėrojo žirgo neradau.

7. O ni tu tykuk, ni šauki, 15. Atdūk, bernyti, vajnlką,
O ni tu man? prigausi.
Aš tau atdSsiu žirgelį.

7. — O nei tu tykok, nei šauki,

15. — Atduok, bernyti, vainiką,
Aš tau atduosiu žirgelį.

8. Da ne kukavau ryttfij,
10. Prapiflė manu žirgelis,
Da ne pūrinau plųuksndlu
Tegū prapiita balnelis.

8. Dar nekukavau rytelį,

14. Prieš pat dienelę užmigaū,
Bė'rūjū žirgu ne radau.

Atlėk raiboji per lauką.

Atein jaunasis per lauką,

O nei tu mane prigausi.

Dar nepurinau plunksnelių.

11. Aš per naktelę nemigau,
Rūtų vainiką sergėjau.

16. Prapuolė mano žirgelis.
Tegu prapuola balnelis!

17. Prapfflė minu rūtelės,
Tegū prapula dienelės.

17. Prapuolė mano rūtelės,
Tegu prapuola dienelės!

88».
Nú Blažienės.
1. Bernytis jóju,
úsus kiínóju;
áimts jjn zinóju,)
ds
Kąn jis dumóju.j

*835
Taj grazéj mėstos
Ir atskersiitos.
3. Taj grazėj mestos
Ir atskersiitos,
Taj grazėj austos,
Pasilkavičiiltos.

2. Bernyti mánu,
Pludrlnės távu,
§ 8 6 (*).
Nñ Bakáijtiénés.
1.

2.

Kad jójau par lauką,
Par lygųjį laukhžį,
Sutiáke, sublaškė
Į
Manu skijsčius vejdūžius. J
Vis j ’ójan, vis jójau,
Vis rąnke'les mazgójaa,
Rąnke'les mazgójau,
Žiedelį nuskąndinaū.

1. Bernytis joio,
Csus kilnojo, —
Šimts jį žinojo, 1
Ką jis dūmojo.
J

9 k

*836
Bakšaitienė

i.

Pasakyk tėvdluj,
Skųnskisi ir močititej;
Ne sakyk, kad skundus,
Sakyki: žčnyjosi.

1. Kad jojau per lauką,
Per lygųjį laukužį,
Sutaškė sublaškė
Mano skaisčius veidužius.

4. Plauk, mano žirgeli,
Per jūružes maružes,
Bėk, mano bėrasis,
2 k.
Per lygiuosius laukužius!

2. Vis jojau, vis jojau,

’.

Plauk, manu žirgeli
Par jurüz'es-mariizes,
(*) Palygint 516 dijną.
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2. Bernyti mano,
Pliudrinės tavo
Tai gražiai mestos
Ir atskersuotos;

3. Tai gražiai mestos
Ir atskersuotos,
Tai gražiai austos,
Pašilkavičiuotos.

Bėgk, manu bėrksis,
Par lygiñsius lauküzius.

i.

3. Rąnke'les mazgójau,
Žiedelį • nuskąndinaū;
Žiėde'lj griebdamas,
Aá jaunas ir įpiliau:
4.

Blažienė

Aukštiejiė kalnelėj —
Taj minu vis murtiz'oj;
Gelt6ni žilvyčej —
Taj minu alkerūz j.
Jurelu-mardlu
MargOji lydok&žė,
Margi lydekilzė —
Taj minu, taj mergilžė.

5. Pasakyk tėveliui,
Skųskisi ir močiutei, —
Nesakyk, kad skendus,
Sakyki: ženijosi.

Vis rankeles mazgojau,
Rankeles mazgojau.
Žiedelį nuskandinau;

6. Aukštieji kalneliai —

3. Rankeles mazgojau,

Tai mano vis mūružiai,
Geltoni žilvičiai —
Tai mano alkieružiai.

Žiedelį nuskandinau,
Žiedelį griebdamas,
Aš jaunas ir įpuoliau.

7. Jūrelių marelių
Margoji lydekužė,
Marga lydekužė —
Tai mano tai mergužė!
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8.

Raudini mekšribkaj—
Taj manu švogeribkaj,
Mažosios plėkšnibkės —
Taj mánu švogerkibkės.

9.

Šiaurusis vėjhžis—
Taj minu žpilmonilžij;
Jurdlu vitndžė —
Taj manu šokėjūžė.

Tai mano švogeriukai.
Mažosios plekšniukės —
Tai mano švogerkiukės!

831 (*).
N i Makarienės.
1.

337

0 kad aš ėjali
Pas motynužčlę,
Tas motynužėlę 1 ^
ViSšma viešėti. f

5.

0 ir priėjaū
Sr6vės upužėlį;
Par tąn upužėlį—
Siauras liėptžuis.

6.

0 ir pakylu
žiaurus vėjužėlis,
0 ir Jputė
i Nemfin&zį.

7. SugrĮfnžk, seserėlė,
Minu lelijėlė,
Mes tau nupirksim
Mirgas skrynužėlės.

Bernužis tarė,
f.ijvc sėdė'damas:
Briski, mergužėlė,
{ gilumužėlj.

8. Moiiiitė sukrius
Aukštą krajtuželj,
Močiutė sukraus
Aukžtą krajtbžj.

!.

9. Šiaurusis vėjužis —
Tai mano špilmonužis,
Jūrelių vilnužė —
Tai mano šokėjužė!

8. Raudoni mekšriukai —

Brolelis tirė,
Žirge sėdčdamas.
Briski, seserėlė,
j seklumužSlę; —
Kur^n ižlejdum
' Be margi skrynclu,
Kuriaj ne sukrovėm
Aukštiju krajtėlu.

Makarienė
5. Brolelis tarė,
Žirge sėdėdamas:
— Briski, seserėle,
l seklumužėlę! —

1. O kad aš ėjau
Pas motinužėlę,
Pas motinužėlę \ 9 k
Viešnia viešėti, J

6. Kurią išleidom

2. O ir priėjau

Be margų skrynelių,
Kuriai nesukrovėm
Aukštojo kraitelio.

Srovės upužėlį,
Per tą upužėlį
Siauras iieptužis.

7. Sugrįžk, seserėle,
Mano lelijėle,
Mes tau nupirksim
Margas skrynužėlesl

3. O ir pakilo
Siaurus vėjužėlis,
O ir įpūtė
Į Nemunužį!

8. Močiutė sukraus

4. Bernužis tarė.
Laive sėdėdamas:
— Briski, mergužėle,
[ giiumužėlį!

Aukštą kraitužėlį,
Močiutė sukraus
Aukštą kraitužįl

838
838

Nū Pavalinenės.
Tuf gervė,
Tuf gervelė,
Tui gervčlė, 1
l>gą snapą. J 3

2.

(*) Palygink 78f> dajną.
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Lėks gėri k,
Lėks gervelė,
Lėks gervėlė,
1 pajúres.

Pavalkienė
1. Tur gervė,
Tur gervelė,
Tur gervelė
Ilgą snapą.

2. Lėks gervė,
Lėks gervelė,
Lėks gervelė
Į pajūres.

i 2 k.
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Kraus gervė,
Kraus gervelė,
Kraus gervelė
¿ilkd lizdą.
4.

Dės gervelė
Auksu paritus.
5.

Dės ge'rvė,
Dės gervelė,

Pef ge'rvė,
Per garvčlė,
Per gervelė
Margus vajkds.

4. Dės gervė,
Dės gervelė,
Dės gervelė
Aukso pautus.

3. Kraus gervė.
Kraus gervelė,
Kraus gervelė
Šilkų lizdą.

5. Per’ gervė,
Per’ gervelė.
Per’ gervelė
Margus vaikus.

838a.
Nú Baksájtiénés.
Uj, Diė'vaj mánu,
Taj várgas mánu
Mazajs mánu vajkelejs.

3.

Pėliidė gimiaú,
salinė augau,
Už vėju nutekejau.

838a

Numėgsiu tjnktą
Nū baltu šilku
leveluj ąnt paminklu.
Tinklus pakeistu,
Vajkus palejstu,
Pati dugnelu ne'rstu.

838b (*).

Bakšaitienė
1. Ui dievai mano,
Tai vargas mano
Aiažais mano vaikeliais!

3. Numegsiu tinklą
Nuo baltų šilkų
Tėveliui ant paminklo.

2. Peludei gimiau,
Salinėj augau,
Už vėjo nutekėjau.

4. Tinklus pakelsiu,
Vaikus paleisiu,
Pati — dugneliu nersiu!

Nd Kun. Kaz. Ejtutavicės.
1.Ne-palmti Diė'va cūdaj,
3. Btčgas būsi, kad tylėsi,
Anl visti žmontii bfidaj:
Ir ne tiksi, kad kalbasi;
N ėr.ąnt sviė'ta tos asabos, Kurs pakarnus, tąn už durnių
Katrži visiė'ms pasidaMs.
Apsudyja z'montii biirna.
2.

CiSlam sviėte jtėskof rėjkia, 4. Kursaj prastas, ne-mokftas,
K atrįn z'mčgus ne papėjkia; Tas nug svietą paniekintas;
Ar taj gerą, ar taj b!6gą, Kursaj žmūgus tur lJmintį,
Sviėts visadčs ipkalb z'mčgų. Tąnsviėts sukčium liėp vadinti.

(*) Palygink 'J dijną.
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838b
Kaz. Eilulavičia
3. Blogas būsi, kad tylėsi,
Ir netiksi, kad kalbėsi, —
Kurs pakarnus, tą už durnių
Apsūdija žmonių burna.

1. Nepaimti dievo cūdai
Anei visų žmonių būdai:
Nėr ant svieto tos asabos.
Katra visiems pasidabos.

4. Kursai prastas, nemokytas,
2. Cielam sviete ieškot reikia,
Tas nuo svieto paniekintas, —
Katrą žmogus nepapeikia, —
Kursai žmogus tur išmintį,
Ar tai gerą, ar tai blogą,
Tą sviets sukčium liep vadinti.
Sviets visados apkalb žmogų.
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5. Kursij rėdos, tas yr piiiškis, Gaiva s6pia, p iję bira
Kurs ne rėdos, tas yr siiskis; Ąnt-ryt6jaus dirbti vara
Kursij geria, tas girtffklis,
Kurs nė geria, tas šjrkštffklis. 10. Nej miesčioni, nej bajt'.rą
Svtėts ablfidnas tur qz dorą
6. Ir bagfitas — apkalbėtas,
ViSną pėjkia, kitą gina,
Ir tibagas yr popėjktas.
Kur tu risi tokį ščyrąAr taj so'ną, ar taj jauną,
Blėga biirna vis užgauna. U . Vieną vadln gan raupūtu
Kitą šauk labaj bagotu
7. Ąnt mcrgajčiu bl6gs liėžilvis
Vis taj dedas par pavydą
Sika: bčbos-palajstiivės;
Kfižną pėjkia, kajpo žydą
Ir berniiikaj ne pagirti,
Kad mergajtes nor pavllti. 12. Ir kunigas, DiSva tarnas,
Nfi Apkalbos nSra valnas;
8. Moteriškę nors geriaiisę
Ir ąnt jū nors kąn atranda,
ipkalb žmogus dar bjauriiusej; O, je gal, taj ir įk4nda.
Visi saka: blogos būdos,
Kad jau bfibos šok be dtidos. 13. Oj, tu, Dieve visagalis,
Tu juk valdaj visis šalis;
9. ViSni vyraj geri bfitn,
D ik mal6nę ir vienybę,
Kad ąnt turgaus ne pražūtu:
Apkabintam dfik kąntrybę.
fc » § o (*).
Nu Kun. K az’ EjtotAviiės.
1. Išeju tėvelis į mišką,
Pamatė tėvelis,pamatė matuaelė,
lieju matušėlo į mišką,
Pamate visi vujkaj pelėdą.
Išžju tėvelis, išgju matusSiė,
Išeju visi vajkaj į mišką. 3. Parnešė tėvelis pelėdą,
Pirnešė matušėlė pelėdą,
2. Pamatė tėvelis pe!£dą, Parnešė tėvelis,parnešė matušSlė,
Pamatė matuščlė pelė'dą,
Parnešė visi vąjksj pclčdą
(*) Palygink 649 dajną.
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9. Vieni vyrai geri būtų,
Kad ant turgaus nepražūtų, —
Galva sopa. pačią bara,
Ant rytojaus dirbti varo.

g Kursai rėdos, tas yr pliuškis,

’ Kurs nerėdos, tas yr suskis, —
Kursai geria — tas girtuoklis,
Kurs negeria — tas šykštuolis.
g ir bagotas — apkalbėtas,
’ ir ubagas yr papeiktas:
Ar tai seną, ar tai jauną —
Bloga burna vis užgauna.

10. Nei miesčionį, nei bajorą
Sviets ablfidnas tur už dorą:
Vieną peikia, kitą giria, —
Kur tu rasi lokį ščyrą?

7 Ant mergaičių blogs liežuvis
Sako: bobos paleistuvės, —
Ir berniukai nepagirti,
Kad mergaites nor pavilti.

11. Vieną vadin gan raupuotu,
Kitą šauk labai bagotu, —
Vis tai dedas per pavydą,
Kožną peikia kaipo žydą.

8. Moteriškę, nors geriausią,

12. Ir kunigas, dievo tarnas,
Nuo apkalbos nėra valnas, —
Ir ant jo nors ką atranda,
O jei gal, tai ir įkanda.

žmogus dar biauriausiai, —
Visi sako: blogo būdo.
Kad jau bobos šok be dūdos!
Apkalb

13. Oi tu dieve visagalis,
Tu juk valdai visas šalis!
Duok malonę ir vienybę,
Apkalbintam duok kantrybę!

838c

Kaz. Ellulavičia
1. Išėjo
Išėjo
Išėjo
Išėjo

tėvelis į m išką,
motušėlė į mišką,
tėvelis, išėjo motušėlė,
visi vaikai į mišką.

3. Parnešė
Parnešė
Parnešė
Parnešė

2. Pamatė tėvelis pelėdą,
Pamatė motušėlė pelėdą,
Pamatė tėvelis, pamatė motušėlė,
Pamatė visi vaikai pelėdą.
tėvelis pelėdą,
motušėlė pelėdą.
tėvelis, parnešė motušėlė,
visi vaikai pelėdą.
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4. N iipesė tėvelis .pelė'dą,
6. Sujėdė
tėvelis peledą,
Nūpešė matusėlė peledą,
SujSdė matušSlė nelė'dą,
Nūpešė tėvelis,nūpešė matušė'lė, Sujė'dė tėvelis, sujSdė matuielė
Niipešė visi vajkaj pelė'dą.
Sujė'dė visi vajkaj peledą.
5.

iškepė tėvelis pelėdą,
7. Padarė tėvelis, gerij (*)t
Iškepė matušėlė pelė'dą,
Padarė matušė'lė geraj,
Iškepė tėvelis, Iškepė matušė'lė, Padarė tėvelis, padarė matušė'lė
Iškepė visi vajkaj pelėdą.
Padarė visi vajkij geraj.

4

N upešė
' N upešė
N upešė
N upešė

6. Suėdė tėvelis pelėdą.

tėvelis pelėdą,
motušėlė pelėdą,
tėvelis, nupešė motušėlė,
visi vaikai pelėdą.

Suėdė motušėlė pelėdą,
Suėdė tėvelis, suėdė motušėlė,
Suėdė visi vaikai pelėdą.
7. Padarė
Padarė
Padarė
Padarė

5 Iškepė tėvelis pelėdą,
Iškepė motušėlė pelėdą.
Iškepė tėvelis, iškepė motušėlė,
Iškepė visi vaikai pelėdą.

tėvelis gerai*,
motušėlė gerai,
tėvelis, padarė motušėlė,
visi vaikai gerai.

838d.
838d

Nū Tamošijies.

Tamošaitė

1. Lėjskis- sinlė, saulužėlė,
Dūk ma šventą vakarėlį.— I ds

1. Leiskis, saule saulužėle,
Duok man šventą vakarėlį — (2 k.)

2. Susisklnti žalfims rūtoms,
Nusiplnti vajnikė'luj.

2. Susiskinti žalioms rūtoms,
Nusipinti vainikėliui!

3. Ntisilc.idu jau saulelė,
Davė šventą vakarėlį.

3. Nusileido jau saulelė,
Davė šventą vakarėlį.

4- Išgraūž pinams ir prlstovams.
Manu šventas vakarėlis.

4. Išgrauš ponams ir pristovams,
Mano šventas vakarėlis!

5. Susiskyniau žalas rūtas,
Nusipj'niau vajnikėlį.

(*) Kiti dąjm’i „ęn, ęn, ęn* vi?t o „geraj“.
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5. Susiskyniau žalias rūtas,
Nusipyniau vainikėlį!

* Kiti vietoj
3«. Lietuviškos

„ g e r a i" d a in u o ja

dainos. 11

„ en , e n ,

e n '.
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K E T V IR T A

tA J D A .

839 (*).

839

Nu Gčtautiėnės.

Gotautienė

9. Vajnikėlis į kraštelį,
Bernužėlis į dugnelį.

l.S iįn tė raknę motynglė
Į dunOjų vąndenelu,įds
2. J dunojų vąndenėlu
Su rute'lu vajnikelu.

10. Vajnikėlis ąnt galvelės,
Bernuz'Slis ąnt lpntėlės.

3. Ir ištiku rytvėjelis
Ir niiputė vajnikelį,

11. Vajnikelį pardėvėsiu,
Bernužėlį pakavčsiu.

4. Ir niiputė vajnikelį
J gilųjį dunojėlį.

12. Ejn močiutė par dvare'lį,
Gromatėlę skajty’dama,

5. Ir atj6ju trys bernyėe.j,
Trys bernyėej, rajtojSlej.

13. Gromatėlę skajtydama,
Ašarėlės šlustydaina:

6. Jus, berny'čej, rajtojSlej,
Katras plauksit vajuikelu?

14. Jus bernyčej, rajtojėlej.
Ai* ne matėt sunuzelu?

7.AŠ jauniausias, patogiausias,— 15. Tavu jaunas sunužė'lis
G ui Aukštame kainužėly ,—
Taj, aš plauksiu vajnikelu.
8.

Vajnikėlis. viršiim plaukia, 16. Dėl rutilu vajnikėlu,
Dėl šilkėlu kaspinėlu,
Bernužėlis balsti šaiikia.
(*) Palygink &16 ir 662 dajnas.

1. Siuntė mane motinėlė
l dunojų vandenėlio, (2 k.)

9. Vainikėlis į kraštelį,
Bernužėlis į dugnelį!

2. I dunojų vandenėlio
Su rūtelių vainikėliu.

10. Vainikėlis ant galvelės,
Bernužėlis — ant lentelės!

3. Ir ištiko rytvėjėlis,
Ir nupūtė vainikėlį,

11. Vainikėlį pardėvėsiu,
Bernužėlį pakavosiu.

nupūtė vainikėlį
Į gilųjį dunojėlį!

4. Ir

12. Ein močiutė per dvarelį,
Gromatėlę skaitydama,

5. Ir atjojo trys bernyčiai,
Trys bernyčiai raitoįėliai.

13. Gromatėlę skaitydama,
Ašarėles šluostydama:

6. — Jūs bernyčiai raitojėliai,
Katras plauksit vainikėlio?

14. — Jūs bernyčiai raitojėliai.
Ar nematėt sūnužėlio?

7. — Aš jauniausias, patogiausias, 15. — Tavo jaunas sūnužėlis
Tai aš plauksiu vainikėlio.
Gul aukštame kalnužėly —
8. Vainikėlis viršum plaukia,
Bernužėlis balsu šaukia!

16. Dėl rūtelių vainikėlio,
Dėl šilkelių kaspinėlių,
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17. Dėl šilkėlu kaspinelu,
Dėl aukščiu ¿ičduzelu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sitįntė minę
Seni motynėlė
| dunoją
l
iystu vąndenėlu. 1

840.
Nū Barisiėnės.
7.

Kad aš ėjati
Pro Tiriu vartei us,
0 ai nešiaū
Baltos liepos viėdrus.

8.

0 aš tcnaj
Viriu vartus kėlau,
Dunojė'Iu
Vąndenėlu ėjai.

9.

Aš te r^ndu
šėlmį-bernužėlį,
Be-gyrdantį
Bėrą žirgužėlį.

10.

Statyk viė'drus,
Paguldyk našte'lus,
Sėsk, merge'lė,
Ąnt bė'ru žirge'lu

11.

Igrisinu
Seni motynėlė:
Ne klausyti
žėlmiu-karejvėlu.

12.

(*) D obas = n a tū r a .
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Sėsk, merge'lė
Ąnt bė'ru žirge'lu,
J6siv mudu
{ žilą ląnkęlę
Kajp prijoju v
Žaląję ląnke'lę,
ŽalO ląnkO
Biltus dobilėlus:
Sėsk, mergelė,
Nfi bė'ru žirgrflu,
Klok, mergelė,
Minik patalėlį.
Dj, uj, uj, uj,
Diėvulelau minu,
Aš prapfilau,
Jauni mergužėlė.
Vis par tivu
Durną dobužėlį (•)
Tu nbjėmej
Rūtų vajnikė'lį.
Vis par tivu
Durnąjį budėlį
Jau prapiUdej
Jiunasias dieneles.

17. Dėl šilkelių kaspinėlių.
Dėl aukselio žiedužėlio!

840
Barisienė
7. — Sėsk, mergele,
Ant bėro žirgelio,
Josiv mudu
Į žalią lankelęl

1. Siuntė mane
Sena motinėlė
I dunojų
12
Cysto vandenėlio, j
2. Kad aš ėjau
Pro vario vartelius,
O aš nešiau
Baltos liepos viedrus.

8. Kai prijojov
2 aliąją lankelę,
2 alioj lankol

3. O aš tenai
Vario vartus kėliau,
Dunojėlio
Vandenėlio ėjau.

9. — Sėsk, mergele.
Nuo bėro žirgelio,
Klok, mergele,
Manik patalėlį!

Baltus dobilėlius:

10. — Ui, ui, ui, ui
Dievulėliau mano,
Aš prapuoliau,
Jauna mergužėlei

4. Aš ten randu

Šelmį bernužėlį,
Begirdantį
Bėrą žirgužėlį.
5. — Statyk viedrus,
Paguldyk našlelius.
Sėsk, mergele.
Ant bėro žirgelio!

11. Vis per tavo
Durną dobužėlį
Tu nuėmei
Rūtų vainikėlį!

6. — ¡grasino

12. Vis per tavo
Durnąjį budelį
Jau prapuldei
Jaunąsias dieneles!

Sena motinėlė
Neklausyti
Šelmio kareivėlio!
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841 .

841
Juškytė

Nu Juškutės (*).

l. Siuntė mane močiutė
l jūres vandenėlio.
E, e*
2 k.
[ jūres vandenėlio.

1. Suįntė mžinę moSi&tė
i jūres vąndenėlu,

E.

e, (**)

{ jūrės vąndenėlu.

ds

2. Be-semia nt vandenei},
Ištlku žiaurus vSjas,

10. Vajnlkas j kraštelį,
Bernelis į dugnelį.

2. Besemiant vandenėlį,
Ištiko šiaurus vėjas,

10. Vainikas į kraštelį,
Bernelis į dugnelį!

5. Ištlku ši aii rus vejas,
Nilputė vajnikė'lį,

11. Vajnlkas ąnt rąnke'lu,
Bernelis ąnt lęntelės.

3. Ištiko šiaurus vėjas,
Nupūtė vainikėlį,

11. Vainikas ant rankelių,
Bernelis ant lentelėsl

4. Nilputė vajnikėlį
{ jūrių vidurėlį.

12. Vajnlkas ąnt galvelės,
Bernelį— į grabelį.

4. Nupūtė vainikėlį

12. Vainikas ant galvelės,
Bernelį — į grabelįl

6. Atjėja kazokė'Iej
Tu paciii pakraštSlu.

13. Vajnlką bo-dėvesiu,
Bernėln bc-gedė'sm.

6. KazokSlej, brole'lej,
Gelbėkit mknę jiuną.

14. Ne kavčkii ląnkėje,
Ni žalė viėžkelžlu,

7. Katrks ptaūksii vainiku,
Tas būsi f manu miė'las.

15. Ne kavokif, seselės,
Kraitė, ni pakraštčly.

8. Kazokėlis jauniausias,
0 jis b&vu staunidusias,—

16. Pakavfikii žvęntėriuj
Pas dldįnjį altdrių;

9. Jis plaukė vajnikėlu
1 jflnu vidurėlį.

17. Sodinkite kapelį
Baltėmsiomis lelijėlėmis.

Į jūrių vidurėlį!
5. Atjoja kazokėliai
Tuo pačiu pakraštėliu.

13. Vainiką bedėvėsiu,
Bernelio begedėsiu.

6. Kazokėliai broleliai.

14. Nekavokit lankoje
Nei šalia vieškelėlio,

Gelbėkit mane jaunąl
7. Katras plauksit vainiko,
Tas būsit mano mielas!

15. Nekavokit, seselės.
Krašte nei pakraštėly,

8. Kazokėlis jauniausias,

16. Pakavokit šventoriuj
Pas didįjį altorių,

0 jis buvo slauniausias, —

17. Sodinkite kapelį
Baltosiomis lelijėlėmis!

9. Jis plaukė vainikėlio
1 jūrių vidurėlį.

(*) Palygink 516, 662 ir 899 dijnas.
(**) Ąnt tū pavidalu taskffk „e, e" su ąn tri ejlii ¿Sdnam pėsme žemiau.
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• Žemiau kiekviename posme panašiai laskuok: „E, e“ su antrąja eilute.
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18. Kas-nedėlds rytelį
Ejs p6naj į baznyčę,

20. Skins lelijų kviėtkal^,
.Mindžios manu kapelį,

18. Kas nedėlios rytelį
Eis ponai į bažnyčią,

20. Skins lelijų kvietkelę,
Mindžios mano kapelį,

19. Ęjs pinaj į b&znyėę,
Skins lelijų kviėtk<?Ię,

JI.Mfndzios minu kapelį,
Dildys minu vejdelį,

19. Eis ponai į bažnyčią.
Skins lelijų kvietkelę,

21. Mindžios mano kapelį,
Dildys mano veidelį,

22. Dlld ys minu vejdelį,
Graudina minu širdelę.
81*

22. Dildys mano veidelį,
Graudins mano širdelę!

(*).

*842

Nu Totiliė'oės.
1. Siuntė minę motynSlė
Į girelę obilė1u,jds

9. Kaspinėlus nurajtysim,
VajmkŽIį nusagstysim.

2 .1
girelę obūlelu,
I trake'lį riėšutelu,

10. Ii
ziėde'lu-auksinėlu
Nukildinsma pęntinė'lus.

3 .( trake'lį riėautiflu,

11. Iš

Į kalnelį zemūgelu.

šilkelu kaspinžlu

Pasiūdinsma kamanėles.

4. Ma čbulus be-sklnant,
RiėšutSlus be-gvaidant,

12. Iš
rutelu vajnikSlu
Nusišersim žirgužėlį.

5. Ąnt atj6ja trys bernilej,
Trys bernelej-rajtorėlej:

13. Klaustnžju mergužėlė.
Kas jums nukils pęntinė'lus?

C. Ejk še, jauna mergužėlė, 14. Kas jums nukils pęntinėlus?
Mes tau niė'ku ne darysim.
Kas jums pasiūs kamanėles?
7. Mes tau ničku ne darysim, lo.h'aūnu kalvis raudongalvis,—
Tik žiėdclus numaustysim,
Jisij nukils pęntinėlus.
B. Auksu ziė'dus gumausty8im,16.D^ricka Jokiibs mėkdarbėlis,—
Kaspinėlus nurajtysim,
Jisij pasiūs kamanėles.
(*; Palygink 790 ir 1017 dajnas.
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Totilienė
1. Siuntė mane motinėlė
Į girelę obuolėlių, (2 k.)

9. Kaspinėlius nuraitysim,
Vainikėlį nusagstysim!

2. Į girelę obuolėlių,
į trakelį riešutėlių,

10. Iš žiedelių auksinėlių
Nukaldinsim pentinėlius,

3. I trakelį riešutėlių,
[ kalnelį žemuogėlių.

U . Iš šilkelių kaspinėlių
Pasiūdinsim kamanėles,

4. Man obuolius beskinant,
Riešutėlius begvaldant,

12. Iš rūtelių vainikėlio
Nusišersim žirgužėlį.

5. Ant’ atjoja trys berneliai,
Trys berneliai raitorėliai.

13. Klausinėjo mergužėlė:
— Kas jums nukals pentinėlius?

6. — Eik šen, jauna mergužėle, 14. Kas jums nukals pentinėlius.
Mes tau nieko nedarysim!

Kas jums pasiūs kamanėles?

7. Mes tau nieko nedarysim.
Tik žiedelius numaustysim,

15. — Kauno kalvis, raudongalvis —
Jisai nukals pentinėlius,

8. Aukso žiedus numaustysim,

16. Dancka Jokūbs, niekdarbėlis —
Jisai pasiūs kamanėles.

Kaspinėlius nuraitysim,

17. Až ne dusiu kaspinČIu,Ani auksintu z'iėde'lu.

22. I r da-glrdu tėvužė'Iis
Ir sen6.ji motynSlė.

18. Gajlu, gajlu kaspinė'Iu,
Da gajle'snė ziėduželu.

'23. B irė minę, burkavom,
Beržu rykštėms kotavūju.

19. Skamba, djda pęntinėlej
Po zirgelu kojužė'lu.

21. Beržu rykštėms kotavoju,
Ni jaunlškės ne vož6ju.

20. Žiba, pllska kamanėlės
Ąnt jūdbė'riu zirgužė'lu.

25. Kraūju širdis suvirusi;
Ve'lvg būčiau numirusi;

2 1 Žvęngia beras žirgužėlis
Nū rute'lu vajnikelu.

2f>. Vėlyg būčiau numirusi,
Ne kad vargą tąn vargusi.

84».
Nū Gdtautiėnės.
t. Išjū Jasius j kirą,
6. Paprašyčiau raudojSlu,_
Pabok Marę priė maru:
Paraudėtu raudeles.
Mare, MarS, Marytėlė,
Mare, širdžiiikė manu (*)
7. Paprašyčiau mastūnų,—
2.Jasms karą kar.ivn.
Pamastytu mastelis (**).
Mare sergant dejai u
8. Se'šios žvakės iš šalies,
3 Parj6 Jasius iš karu,
Auksu kryžius ąnt širdies
Gul Mare'Iė ąnt mūriu.
9 Paprašyčiau va.jke'lu,
4. Paprašyčiau bobėlu
Kad iškištu duboje
Nušarvoti marelę.
5. Paprašyčiau meisteriu,—
Padarytu grabe'lj.

.0. Lydi Marę j kapus.
Jau Marelę į kapds.

(*) Ąnt tu pavydalu ripuk „Mare, Mare, Marytėlė.
Marė', širdžiiikė manu" po žė’duu pušimi žemiau.
(**) Masti Vra išpasakojimas geru darbu nabašujuka.
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Anei auksinių žiedelių!

22. Ir dagirdo tėvužėlis
Ir senoji motinėlė.

18.

Gaila, gaila kaspinėlių,
Dar gailesniai žiedužėlių!

23. Barė mane, burkavojo,
Beržo rykštėms kotavojo,

19.

Skamba aida pentinėliai

24. Beržo rykštėms kotavojo,
Nė jauniškės nevožojo.

l7 _ Aš neduosiu kaspinėlių

Po žirgelio kojužėlių!
Ant juodbėrio žirgužėlio!

25. Krauju širdis suvirusi, —
Velyk būčiau numirusil

21. Žvengia bėras žirgužėlis
Nuo rūtelių vainikėlio!

26. Velyk būčiau numirusi,
Ne kad vargą tą vargusil

20. Žiba pliska kamanėlės

843
Gotautienė
1. Išjoj Jasius į karą,
Paliek Marę prie maro.
— Mare, Mare, Marytėle,
Mare, širdžiuke mano!*

5. Paprašyčiau meisterio —
Padarytų grabelį.

6. Paprašyčiau raudojėlių —
Paraudotų raudeles.

2. Jasius karą kariavo,
Marė sergant dejavo.
3.

4.

7. Paprašyčiau mąstorių —
Pamąstytų mąsteles.

Parjoj Jasius iš karo,
Gul Marelė ant morų.

8. Šešios žvakės iš šalies,

Paprašyčiau bobelių
Nušarvoti Marelę.

9. Paprašyčiau vaikelių,
Kad iškastų duobelę.

Aukso kryžius ant širdies.

10. Lydi Marę į kapus.
Jau Marelę į kapus.
* Žemiau po kiekvieno posmo panašiai rypuok: „Mare. Mare, Marytėle, Mare, 5ir
džiuke mano!"

844.
Bakšaitienė
N i Baksájtiénós.
1. Iijfiju Jasius’
l vajnclę,
Pallku Kaselę 1
Ąnt lovdlės. J 8

7. Ir įrėjna Jáaiua
] saklyię,
Rįnda Kasiulę
Paiarrdtą,

1. Išjojo Jasius
Į vainelę,
Paliko Kaselę 1 2 k
Ant lovelės. J

7. Ir įeina Jasius
[ seklyčią, —
Randa Kasiulę
Pašarvotą;

2.J4sniS pu vijną
Vąjav6ja,
Kasiiilė lovelė
Sau vajtčja.

8 . R^nda Kasiūlę
Paėarvėtą,
Ir mažą vajkelį
Be-vygiiljant

2. Jasius po vainą
Vaiavoja,
Kasiulė lovelėj
Sau vaitoja.

8. Randa Kasiulę

3.

9. Ej, itūėia, 161a,
Vajkytfilį,
Mažibką-mižą,
Ne-dldėlj.

3. Parjoja Jasius
Iš vainelės,
Randa Kaselę
Numarintą.

9. Ei, čiūčia liūlia
Vaikytėlį,
Mažiuką, mažą,
Nedidelį.

10. Velytum biivęs
Ne užgimę,
Ne kajp Kasiūlę
Panarinęs.

4. Randa Kaselę
Numarintą
Ir jai grabelį
Bedarant:

10. — Velytum buvęs
Neužgimęs,
Nekaip Kasiulę
Pamarinęs!

6. Ej, pade Dievas
GrabdarSluj,
Kam tis budintus
BudavOjai?

11. Ęj, tė'vuz, tSvuž,
Tėvužėli,
KfldSI tavu rnažii
Išmanfilė?

5. — Ei, padėk dievas
Grabdarėliui,
Kam tuos budinkus
Budavojat?

U. — Ei tėvuž, tėvuž,
Tėvužėli,
Kodėl tavo maža
Išmonėlė? —

6 .0 taj tau dė'ku,
Jasiulfili,—
Taj tavu mergėlej,
Kasiulžlej.

12. Távu mergelė
Aug dvarely,
O manu močiūtė
Ąnt lęntilės.

6. — O tai tau dėkui,

12. Tavo mergelė
Aug dvarely,
O mano močiutė
Ant lentelės.

Parjdja Justus
Iž vajnllės,
Rįnda Kaselę
Numarintą.

4. Rjfnda Kaselę

Numarintą,
Ir jaj grabelį
Be-darant:

Pašarvotą
Ir mažą vaikelį
Bevygiuojant:

Jasiulėli, —
Tai tavo mergelei
Kasiulėlei.
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1.
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N4 Dabkuviėnės.

Dabkuvienė

Stankus — ponajtis,
Medfins— bajorajtis,
Stankus— pujkisnis,
Pijiikas didesnis.
Medfins— vyras dlktas, 1
Ąnt guMvos piktas;
I
Pats karčem6 giria,
Pati tvėrą tvdna.
j

2.

D6cis ožpri¿¿,
Žyds kvčrtą itneiė.
EjkS, brėtau, ir tu,
Girsim visi kirtu.
3.

Maurtišas ¡¿-tyku
Pas Josėl} vlku;
Kiįncas atėjo,
Už dfiru stovfju/

Par visą diffną
Gcrė, ulavfiju;
Naktį paržjęs,
P4č? strambžyju.
Aj, beda, bida,
Bffda, ne bėdulė,
Biė'sas pagavu
Taj p girą žydflj.

«46.

S ta n k u s —

2. Maurušas iš tyko

p o n a it is ,

Pas Joselį vyko, —
Kuncas atėjo,
Už durų stovėjo.
Docis užprašė,
2yds kvortą atnešė.
Eikš, brolau, ir tu.
Gersim visi kartu!

M e d ū n s — b a jo r a it is ,
S t a n k u s — p u i k e s n is ,
P ijo k a s

d id e s n i s .

M e d ū n s — v y r a s d ik t a s ,

Ant g u lo v o s p i k t a s , —
Pats k a r č ia m o j g e r ia ,
Pati tvorą t v e r ia .

3. Per visą dieną
Gėrė uliavojo,
Naktį parėjęs,
Pačią stramūžijo.
Ai, bėda, bėda.
Bėda, ne bėdelė,
Biesas pagavo
Taip gerą žydelį!

Nfl TotiliČnės.
Uz jurdlu, už mare'lu
4. Ir pakjnkė Sešiiis žirgus,
Trys kszOkaj kvčrtomis ėjo,
| karietą Išvadino,
E, e, e, ei e,. (*)
Trys kazokaj kvartomis eju, 6. | karietą išvadinu,
¿eiiOs žirgu* užkabino,
2. Try6 kazOkaj kvfirtomis ffju;
Kol tėvelį parkalbiju,
6. Seži&s žirgus užkabinu,
U dvarllu ¡¿vėždinu,

*946

1.

3. Kol tėvilį parkalbčju,
Jiems dukrelę pažadėju.

7. Ii dvarei o iivėždino,
Ir Išvežė Vilniaus miė'slą.

(*) Ąnt ta pavydalu ripSk „e, e. e, e. e“ žė'dnam p6emc žemiati su ąntri ej&.

Tolilienė
4. Ir pakinkė šešis žirgus,
J karietą įsodino,

1. Už jūrelių, už marelių
Trys kazokai kortomis ėjo,
E, e, e, e, e,*
Trys kazokai kortomis ėjo,

5. Į karietą įsodino,
Šešis žirgus užkabino,

2. Trys kazokai kortomis ėjo,

6. Šešis žirgus užkabino,

Kol tėvelį perkalbėjo,

Iš dvarelio išveždino,
7. Iš dvarelio išveždino
Ir išvežė Vilniaus miestą.

3. Kol tėvelį perkalbėjo. —
Jiems dukrelę pažadėjo.

2emiau kiekviename posme panašiai rypuok: „E, e, e, e, e“ su antrąja eilute.
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8. Vieną lauką kajp važiavo, 16. Pas mus rūtos garbinifftos
Mos seselė jau ne antika.
Ir seselės vajnikiitos.

16. Pas mus rūtos garbiniuotos
Ir seselės vainikuotos,

g. Vieną lauką kai važiavo,
Mūs seselė jau nešneka,

9. ^ntrą taūką kajp vaziâvu, 17. Pas mus trôbos brukavôtos
Mns seselė graūdzej vėrkė.
Ir sese'lės padkav6tos.

9 Antrą lauką kai važiavo,

17. Pas mus trobos brukavotos
Ir seselės padkavotos,

Mūs seselė graudžiai verkė,

10. Tre'čią lauką kajp vaziâvu, 18. Pas mus zlrgaj ejdinjnkaj
Jau seselė ir prašneku:.
Ir berndląj darbinjnkaj.

10. Trečią lauką kai važiavo,
Jau seselė ir prašneko:

18. Pas mus žirgai eidininkai
Ir berneliai darbininkai,

11.Kffmi tė'veluj nusidėjau, 19. Kazokglej, migli brôlej,
Kad jums mànç pazadëju.
Uvarykif lūs Kryžiokus.

H _ _Kuomi tėveliui nusidėjau,
Kad jum s mane pažadėjo?

19. Kazokėliai, mieli broliai,
Išvarykit tuos kryžiokus.

12.
Kazokė'lej, migli brôlej,
20. Müsu zY'mė be karâlaus,
Kodė'l pas jus, ne kajp pas mus? Jem brole'lus po-nevalos„

12. Kazokėliai, mieli broliai,

20. Mūsų žemė be karaliaus
Im brolelius po nevalios.

13. Pas mus kàlnaj vis aukščiu 21. Kazokė'lej tajpatsâké,
Ir tiltclej cidabrelu.
Mergužėles grazėj mėldė:

13. Pas mus kalnai vis aukselio
Ir tilteliai sidabrėlio,

21. Kazokėliai taip atsakė.
Mergužėles gražiai meldė:

14. Pas mus ùpys vynu te'ka, 22. M es ju m s m gka nedarysim ,
Ir brole'lej grazėj šn ek a
Tik uz' vajšes dekavosim,

14. Pas mus upės vynu teka,
Ir broleliai gražiai šneka,

22. — Atcs jums nieko nedarysiu

15. Pas mus stilaj murmultnęj 23. Tik už vdjšes dekavosim,
Ir kruzelej vis stiklinėj.
Uz" tab6ką garbę dffsim.

15. Pas mus stalai murm uliniai
Ir krūzeliai vis stikliniai,

23. Tik už vaišes dekavosim,
Už taboką garbę duosim!

Kodėl pas ju s ne kaip pas mus?

84».
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NA VikBvytės.
1. Vilniaus nneste žali br6mąj,}ds 5.StApuzė'lė rfeavôta,
Taj žaliejiė brômaj,— }ds Arelkė'lė cukravota.
Susimilk, ne d a -p llk ,
2. Te bernytis su mergyte
Jau daugiatis ne ge'rstu.
Mejlingij kalbgju.
3. Sėd bernytis ąnt žirgiflu,
Kamanglės rįnko;

6. Saldi gardi arelkelė,
K8jp ir cukravôta;

4. Sto mergytė prié Salelės.
Stupužglė r^nko.

7. Saldūs, gardūs aluzė'lis,
Kajp ir avižėlu.
576

Tik už vaišes dekavosim,

Viksvytė
1. Vilniaus mieste žali bromai, (2 k.)
Tai žalieji bromai, — (2 k.)
2. Ten bernytis su mergyte

Meilingai kalbėjo.

6. Saldi gardi arielkėlė

3. Sėd bernytis ant žirgelio,
* Kamanėlės rankoj, —

Kaip ir cukravota, —
7. Saldus gardus alužėlis
Kaip ir avižėlių.

4. Stov mergytė prie šalelės,
Stuopužėlė rankoj.
37. Lietuviškos dainos. 11

5. Stuopužėlė risavota,
Arielkėlė cukravota.
Susimilk, nedapilk,
Jau daugiau negersiu!

577

8. Kalne vąndėns lik'! kėlu,
Pakalnėlė saūsa,

9. Ne-5ėsiyvos tos mergelės,
Kur bernyčiu klausu.

8. Kalne vandens ligi kelių,

9. Nečėslyvos tos mergelės,
Kur bernyčių klauso!

Pakalnėlėj sausa, —

848.
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Nū Petrajtiėnės.
Aj, Diėvulėlau,
O šęn jffdą kepurėlę
Skauda ma galvelė;
Ugny sudeginsiv.
šęn naktelę par nakte'lę |
ds
Miegu ne miegojau.
J 5. Žiba ugne'Iė,
Žiba kepurė'lė,
2. Karėemo geriau,
Žiba manu mergužėlės
Už stalu sėdėjau,
Rūtų vajnikė'lis.
Aš su sAvu mergužėle
Mėjlej pakalbėjau:
C. Sto ąnzūlSlis,
Sto ir diemedėlis,
3. Ejk še, mergelė,
Sto ir manu mergužėlė
Dūk baltą rąnkelę,
Prie manu šalelės.
Glnsiv mūdu bėrus žirgus
J žalą ląnkelę. ’
7. Krjnta rasilė,
Arbii miglelė,
4. Žirgus ganysiv,
Krįnt ir minu mergužėlės
Vajnikėlj plnsiv,
Graudžios ašarėlės.

Petraitienė

1.

1. Ai dievulėliau,
Skauda man galvelė, —
Šią naktelę per naktelę 1 ^ ^
Miego nemiegojau.
J

2. Karčiamoj gėriau,

4. Žirgus ganysiv.
Vainikėlį pinslv,
O šią juodą kepurėlę
Ugny sudeginsiv.
5. Žiba ugnelė.
Žiba kepurėlė —
Žiba mano mergužėlės
Rūtų vainikėlis.

Už stalo sėdėjau,
Aš su savo mergužėle
Meiliai pakalbėjau:

3. — Eik šen, mergele,

6. Stov ąžuolėlis,

Duok baltą rankelę,
Ginsiv mudu bėrus žirgus
[ žalią lankelę.

Stov ir diemedėlis —
Stov ir mano mergužėlė
Prie mano šalelės.

7. Krinta raselė
Arba miglelė —
Krint ir mano mergužėlės
Graudžios ašarėlės.

« 4 » (*).
Nū Blažienės.
1.

O kad aš ėjaū,
2. O ir priėjau,
Kelū kelavaū,
Ir prikelavaū
Su lęndriižė švytavai, j ds
MArgąję karčeinėlę.

(*) Palygink 851 ir 918 dajnas.

849
Blažienė
1. O kad aš ėjau,

2. O ir priėjau.

Keliu keliavau.
Su lendruže švytavau, (2 k.)
579

Ir prikeliavau
Margąją karčlamėlę.

3.

To karčemėlė,
T6je margoje,
Trys gerovėlej gėrė.
V įžnas pragėrė

.

10.

Tymu balnėlj,
Saulelėj nc-si-Mjdus;

Ne bėju mėku,
Ne nusiminė;
Dar du stOvi stajnelė.

Ąntras pragėrė
Bėrą z'irgėlį,
Gajdėlams ne-giėd6jus

Katrės pragėrė
J&uną mergėlę,—
Ejs kelti virkaudamas:
12 .

.

Trečias pragėrė
Jauną mergėlę,
Saulelėj ne-tekėjus.
13.

7.

9. Katras pragėrė
Bėrą žirgelį, —
Eis keliu švilpaudamas:

3. Toj karčiamėlėj,
9. Katiis pragėrė
Bėrą žirgelį,—
Ėja kelti Švilpaudama*

PardCfčiau zigrę
Ir pilžus jiučius,
Vadffiaiu mergužėlę
Ii margės karčemėlės.

Katrės pragėrė
Tymu balnėlj,—
Ejs kelti dajnffdamas:

Ne pardtfk zigrės,
Ni paUfl jiuėiu,
Ne vadffk minęs jaunės
Iž margus karčemėlės.

Ne bėju nieku,
Ne nusiminė;
Dar du kybu stajne'lė.

AtvadSs mknę
Tėvas-moit&tė,
Kurie mknę auginu,
Ąnt rąnkčlo neiiėju.

Toje margoje,
Trys gėrovėliai gėrė.

4. Vienas pragėrė

10. Nebojo nieko,
Nenusiminė, —
Dar du stovi stainelėj.

Tymo balnelį
Saulelei nesileidus.
5. Antras pragėrė
Bėrą žirgelį
Gaideliams negiedojus.

11. Katras pragėrė
Jauną mergelę, —
Eis keliu verkaudamas:

6. Trečias pragėrė
Jauną mergelę
Saulelei netekėjus.

12. — Parduočiau žagrę
Ir palšus jaučius,
Vaduočiau mergužėlę
Iš margos karčiamėlėsl

7. Katras pragėrė
Tymo balnelį, —
Eis keliu dainuodamas:

13. — Neparduok žagrės
Nei palšų jaučių,
Nevaduok manęs jaunos
Iš margos karčiamėlės, -

8. Nebojo nieko,
Nenusiminė, —
Dar du kybo stainelėj.

14. Atvaduos mane
Tėvas močiutė,
Kurie mane augino,
Ant rankelių nešiojo!

850 (*).
NA Slnkaviėnės.
1. O kad až augau
i
2. Su visijs iugau,
Tarp kajmynuz'ėlu, J ds
Visbs prilygau,
Tarp kajmynos vajkclu, I
Tik viėnu te-norėjau.
(*) Palygink 691 dijną, pridedant nu I I ; Ves. 373 ir
413 dajnas.

•850
Sinkuvieni
1. O kad aš augau
1
Tarp kaimynužėlių,
J 2 k.
Tarp kaimynų vaikelių, J

2. Su visais augau,
Visus prilygau.
Tik vieno tenorėjau.

9. Pakraštužėlials
Aukso kvietkužėlės,
Vidurys išvingiuotas;

3. Kurio norėjau.
3.

Kuriūf norčjau,
Širdy tnrėjau,
Kas-diėniižę kalbinau:

9.

Pakrajltuelejg
Auksu kviėtkuželčs,

Vidurys ¡žvjngiutas.

t.

Mačiau išjojant,
Mačiais parjojant,
Mačiau žirgą balnOjant.

10.

>.

Ejk Se, mergužėlė,
Dūk ma kuskužė'lę
Prakajtė'luj šlifstyti.

U.

I.

O aš atsak iau
žėlmiuj-bernc'luj,

12.

Ne tėvrflu suniluj:
Ta nusislifstyk,
Minu bernuželi,
Žalti klevu tapimu.
.

Širdy turėjau,
Kas dienužę kalbinau, —

13.

Manu kuskuz'Slo
TilžSlė pirkti,
Brolclu užmokė'ta.

.

O ilvįngiiita,
Vidury cidabraj,
Viduryje žodilej.

10. O išvingiuota

4. Mačiau išjojant.

Duok man kuskužėlę
Prakaitėliui šluostyti!

6. O aš atsakiau

Vėjbžis pūtė
Liėtbtis Uju,—
Dėl tfl balti, raudina.

7. — Tu nusišluostyk,

Gyrejs mergilzė
Ne rupestilžy,—
K4 svyravij, ėjdama?

8. Mano kuskužėlė

12. — Vėjužis pūtė,
Lietutis lijo, —
Dėl to balta raudona.

Šelmiui berneliui.
Ne tėvelio sūneliui:

13. — Gyreis, merguže,
Ne rūpestužy, —
Ko svyravai eidama?

Mano bernužėli,
Žalio klevo lapužiu!

14. — Aukštos kurkužėlės,
Laibas liemenėlis, —

Tilželėj pirkta,

Tai svyravau eidama.

Brolelio užmokėta;
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Dabkuvienė

Nu Dabkunėnės.
1. Galė lauku \ ds
Karčemė'lė,
E, e, (*♦)
Kariemėlė.

U. — Gyreis, merguže,
Neraudojusi, —
Dėl ko balta raudona?

5. — Eik šen. mergužėle,

Gyrejs, mergužė,
Ne rauddjnsi,—
Dėl k ū balti, raudina?

Aukštos knrkuztlės,
tajbas liemenėlis,—
Taj svyravaii ėjdama.

Vidury sidabrai,
Viduryje žodeliai.

Mačiau parjojant.
Mačiau žirgą balnojant.

2. Tenij gėrė
Gerėjfilej.

l. Gale lauko
Karčiamėlė,

(2 k.)

2- Tenai.? 6!'ė
Gėrėjėliai.

E- e*-

3 Vienas gėrė
Alutelj,—

(*) Palygink 849 ir 918 dijnas.
(*') Ąnt tū pavydalu lyrffk ,e, e* su ąn tri ejli zfdnam
posme žemiau.
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.

Karčiamėlė,

• Ž em iau k ie k v ien a m e

3. Vienas gėrė
Alutėlį, —

p o sm e p a n aS iai ly ru o k : „ E , e " su a n tr ą ja eilu te .
583

4. Tas pragėrė
Keporčlę.

9. Katràs gėrė
Alutėlį,—

&. Ąntras géré
Sâldu midų,—

10. Ejn keičia

6. Tas pragė'rė
Sermėgėlę.

5. Antras gėrė
Saldų midų, —

10. Ein keleliu
Dainuodamas;

11. Katràs gërè
Sâldu mïdq,—

6. Tas pragėrė

11. Katras gėrė

12. Ejn kelkiu
Dejfidamas;

7. Trečias gėrė
Rincką vyną, —

12. Ein keleliu
Dejuodamas;

13. Katràs gërè
Rincką vyną,—

8. Tas pragėrė
2 irgužėlį.

13. Katras gėrė
Rincką vyną, —

Dajniidamas;

7. Trečias gero
Rincką vyną,—
8. Tas pragė'rė
Žirgužėlį.

9. Katras gėrė
Alutėlį, —

4. Tas pragėrė
Kepurėlę.

14. Ęjn keičiu
Raudodamas.

Saldų midų, —

Sermėgėlę.

14. Ein keleliu
Raudodamas.

8 5 » (*).
Nu Blažienės.
1. Nc-iėslyvas
Jcmarkėlis,—
Saldï, gardï I
Arelkė'lė
i
2. Ne-iėslfvas
Tas tqrgélis,
Kur mergelės
Turgavôju.
3. Kur mergelės
Turgavôju,
(*) Palygink 8B3 d ijių .

*852
Vajnikėlį
Trotavôju.
4. Ne-čėsly vi
Tiė knaučiiikaj,
Kurtė' siuvu
Snturavônç.
5. Be-kïrpdami,
Susiaurinu;
Be-siûdami,
Sutrumpinu.

Blaiienė
1. Nečėslyvas
Jomarkėlis, —
Saldi gardi 1 ^
k.
Arielkėlė.
f

3. Kur mergelės
Turgavojo,
Vainikėlį
Trotavojo.

2. Nečėslyvas
Tas turgelis,
Kur mergelės
Turgavojo;

4. Nečėslyvi
Tie kriaučiukai,
Kurie siuvo
Šniūravonę, —
5. Bekirpdami
Susiaurino,
Besiūdami
Sutrumpino,
585

C. Susiaurinu
Žiurstuielj,
Patrumpinu
Ąndari'ik.'Į.

9. Nusiėjėiati
1 kalnelį,
Kur iapūte
Vajkiis veda.

7. Nusiūčiau
Ąnt tos rįtnkos,
Beni; rasčiau
Vajnikė'lu?

10. Eapės ol6
Be-lyndočiau,
Ni sarmatos
Ne turėčiau

8. Ir ne radai
Vajnikė'lu;
U,j, uj. Dievulelau manu.

11. Ni sarmfitns
Ne turgciau,
Su laptite
Be-kalbčėiuu.

9. Nusieičiau
Į kalnelį,
Kur laputė
Vaikus veda.

6. Susiaurino
Ziurstužėlį,
, Patrumpino
Andaroką.
7. Nusielčiau
Ant tos rinkos,
Be nerasčiau
Vainikėlio?

10. Lapės oloj
Belindočiau,
Nė sarmatos
Neturėčiau,

8. Ir neradau

11. Nė sarmatos
Neturėčiau,
Su lapute
Bekalbėčiau.

Vainikėlio, —
Ui, ui dievu
lėliau mano!

8 5 3 (*).
Nū Senkauskiėnės.
1. Ne-čėslyvas
Jomarkelis,
Kad aš gSriau |
A lų ,

m id ų .

853
4. Patrumpinu
Ąndariką,
Susiaurinu
¿niuraukelę.

J

2. Ne-čėslyva
Toje r/nka,
Katro rįnko
Mergas rjnku.

5. Nusiūčiau
AlkerSlį,
Pažiureiiau
Zerkolelį.

3. Ne-ėėsiyvas
Tas siuvėjas;
PatrumpinuĄndar6ką,

6. Ar yr vrfjdu
Skajstumclis?
Ir vajnlku
Žatumelis?

(*) Palygink 852 dajną.
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Senkauskienė
1. Nečėslyvas
Jomarkelis,
Kad aš gėriau 1 2 k
Alų midų.
j

4. Patrumpino
Andaroką,
Susiaurino
Sniūraukėlę.

2. Nečėslyva
Toji rinka.
Katroj rinkoj
Mergas rinko.

5. Nusieičiau
Alkierėlį.
Pažiūrėčiau
Zerkolėlį:

3. Nečėslyvas
Tas siuvėjas, —
Patrumpino
Andaroką,

6. Ar yr veido
Skaistumėlis
Ir vainiko
Zalumėlis?
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7. Nėra vejdu
Skajstumfflu,
Ni vajnlkn
Žatumiflu.

12. Jau močibtė
Ne myleju,
0 tevrflis
Ni tú tiėk.

7. Nėra veido

8. Vaj, aj, aj, aj,
Diėvulelau,
Kur ai bčdna
Pasidėtu?

13. Jau sesūtėa
Akis driskė,
0 brolėlej
áalyn varė.

8. Vai, ai, ai, ai

9. Nusivėjčiau
i svirnelį,
Užsidėčiau
Muturė'lį,

14. Vaj, aj, aj, aj,
Diėvulčlau,
Kur ai bčdna
Pasidė'siu?

9. Nusieičiau
Į svirnelį,
Užsidėčiau
Muturėlį,

14. Vai, ai, ai, ai
Dievulėliau,
Kur aš biedna
Pasidėsiu?

10. Užsidėčiau
Muturėlį,
Kaip martelė
Pirmą rytą.

15. Nusieičiau
1 t <1 olą,
- Kur laputė
Vaikus veda.

. II. Vai, ai, ai, ai
Dievulėliau,
Kur aš biedna
Pasidėsiu?

16. Aš toj oloj
Betupėsiu
Ir sarmatos
Neturėsiu.

10. Užsidėčiau
Muturė'lj,
Kajp raarttflė
Pirmu rytu.

15. Nusiėjčiau
{ tąn 6lą,
Kur lapūtė
Vajküs vida.

U . Vaj, aj, aj, aj,
DiėvulSlau,
Kur ai bčdna
Pasidėsiu?

16. Ai to oló
I!e-tup?siu,
Ir sarmátos
Ne turėsiu.

Skaistumėlio
Nei vainiko
2 alumėlio.

Nemylėjo,
O tėvelis
Nei to tiek.
13. Jau sesutės
Akis draskė,
0 broleliai
Salin varė.

Dievulėliau,
Kur aš biedna
Pasidėsiu?

W * 4 (*).
N i Senkáuskiénés.
1.

Kum&tė, iirdelė, į
Po visą riauki v; J 8
O kajp po tąn ¡iriaúksiv, i
Po kitą pasiiaúksiv. J 8
(*) Palygink 81 dijną.
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2.

Kumūtė, širdelė,
Bars minę vyras,
Už tąn viė'ną čerke'lę
Bars par visą diėnilę.

854
Senkauskienė
1. — Kūmute širdele,
Po visą riaukiv, — 2 k.
O kai po tą išriaukst'v.) g ^
Po kitą pasišauksiv.
j
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2. — Kūmute širdele,
Bars mane vyras,
Už tą vieną čerkelę
Bars per visą dienelę.

.

Kumiitė, širdelė,
Tu jjn pribaûski:
Kajp ėjsi gùlti j }<5vą,
Nusinèsk majšą storą.

6.

Kumetė, širdele,
JlJnsk į majšą,
Įlindus, užsiraki,
Ni kôju ne paliki.
.

Pikts vÿras gerti Btójjg,
tabú, tabú pastóju:

3

Paciùté, širdelė,
IšlĮtnsk iš májáu;
Visą ėė'są mylėsiu
Ir širdelė turėsiu.

4, Kūmute širdele,

Paciùtè, širdelė,
Ljnski iš májáu,
Aš tàvç pamyiffsiu,
Apkabinęs, bučiffsiu.

Da rajm'i gajde'lej
Da ne giėdūju,

85».
Nū Viksvytės.
1. Pavasaris, iaukarė'l is,
5. Skaudėj kaktą uzsigâvçs,
Baltiejiė ¿lėdelej,
Klausė: kas ma yra?
O rùdenj raudonâvu 1
Viens, prijojęs „tu Irvâjli“,
Sode obalė'lej.
J S
Sâku, „smagena Byra“.
2. Nu piitinu, šermukšnė'lu
Sodaj raudonâvu,
O nū vyru pijukclu
širdelė dejâvu.

6. Atsikėlęs, âurmavôju,
Su kôjomis trepsė'ju,
O liézùvis, kajp pantâplê
Vis bârtis norėjų.

3. Parėjn vyras pasigėręs,
slâpias, kajpô vr(nta; (*)
Visi sâku: kvajlflfja,
Tik aš viens:—¡stintą.

7. Priėjus patï prié jūįjfi,
Virstantį turė'ju,
Patičs rinkos, kajp šaudyklės,
Vis mùsti norėjų.

4. Paréjn patsâj iš karcemôs,
{ šalis svyrūdams,
Da par dūris įvėjdamas,
Kaktà, zėmej dffdams.

8. Pasigėręs, tas pijùkas
Visas sujaudintas,
Uzdajnâvu, užmaurojo
Sâva piktas dâjnas.

(*) Vįnta yra šlffia, su knnà pénas pirtyje.
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5. Dar raimi gaideliai
Dar negiedojo,
Pikts vyras geru stojos,
Labu labu pastojo:

Kūmute širdele,
Tu jį pribauskl:
Kai eisi gulti į lovą,
Nusinešk maišą storą.

6. — Pačiute širdele,
Išlįsk iš maišo, —
Visą čėsą mylėsiu
Ir širdelėj turėsiu.

Įlįsk j maišą,
Įlindus užsiriški.
Nė kojų nepaliki.

7. Pačiute širdele,
Lįski iš maišo,
Aš tave pamyluosiu,
Apkabinęs bučiuosiu!

•855
Viksvytė
1. Pavasaris laukarėlis,
Baltieji žiedeliai. —
O rudenį raudonavo \
2 k.
Sodo obuolėliai.
|

5. Skaudžiai kaktą užsigavęs,
Klausė: — Kas man yra?
Viens priėjęs: — Tu kvaily, —
Sako, — smegens byra!

2. Nuo putino, šermukšnėlio
Sodai raudonavo,
O nuo vyro pijokėlio
Širdelė dejavo.

6. Atsikėlęs šurmavojo.
Su kojomis trepsėjo,
O liežuvis kaip pantaplis
Vis bartis norėjo.

7. Priėjus pati prie jojo
3. Parein vyras pasigėręs.
Virstantį turėjo,
Slapias kaipo vanta.
Paties rankos kaip šaudyklės
' — Visi. — sako, — kvailioja,
Vis mušti norėjo.
Tik aš viens — įstantą!
8. Pasigėręs tas pijokas,

4. Parein patsai iš karčiamos,

Visas sujaudintas.
Uždainavo, užmaurojo
Savo piktas dainas.

Į šalis svyruodams.
Dar per duris įeidamas,
Kakta žemei duodams.
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9. O jiS širdis, kajp drebulė, 13. Prisipūtęs, prisigėręs,
Pykasčiu drebeju,
Jis vos keblineju,
O Iiėzdvis, kajp meletds,
O vos ž6dį ištardamas,
Balajžyti (*) pradė'ju.
Par sndkį miišdamas.
10. Barės, pyku, stramiižyju, 14. Pati tarė: uj, Diėviilau,
Su kėzoms (**) strapcioju,
Manu vyras šlėktas;
šnerkštė, kne'rkė ir kirėju, Dėl tu,kad iš mazėns rykštėmis
Pačę tv6ti norėjų:
Jis ne bdvu plaktas.
11. Baudė, dėrgė, šelmavoju,
Nors ntėku ne kaltą;
O jū pati parsigifndus,
Kajp yr drčbė balta.

15. Nusitvėrus už rąnke'lu
Su mažajs vajke'Iejs,
Ašarėlės lajstydama,
Vajkščioju takėlejs:

12.Datižė kūmstėmisirsu vėzdu 16. Maj jus Diėvajjau ne raiėhi
Piėę, mitrav6ju;
Ma ir tiė
name'lej,
Ni ąnt Diėvu, ni ąnt žmonitt, Jau ne sykį aš apUjsčiaii
Ąnt nieku ¡¡c- b<Jju.
Ašaromis take'lus.

9. O jo širdis kaip drebulė
Pykasčiu drebėjo,
O liežuvis kaip meletos
Balaižyti pradėjo.
10.

13. Prisipūtęs, prisigėręs
Jis vos kėblinėjo,
O vos žodį ištardamas,
Per snukį mušdamas.

Barės, pyko, stramūžijo,
Su kėžoms strapčiojo.
Šnerkštė, knerkė ir kyrėjo,
Pačią tvoti norėjo.

14. Pati tarė: — Ui dievuliau,
Mano vyras šlėktas
Dėl to, kad iš mažens rykštėmis
Jis nebuvo plaktas.

11. Baudė, dergė, šelmavojo, —
Nors.nieko nekaltą, —
O jo pati persigandus,
Kaip yr drobė, balta.
12.

15. Nusitvėrus už rankelių
Su mažais vaikeliais,
Ašarėles laistydama,
Vaikščioju takeliais.

Daužė kumštimis ir su vėzdu
Pačią, mitravob, —
Nei ant dievo, nei ant žmonių Ant nieko nebojo.

16. Ma juos dievai, jau nemiela
Man ir tie nameliai,
Jau ne sykį aš aplaisčiau
Ašaromis takelius!

859».
Nu Sutkajtiėnės.

856

1. . T6!ek buvau giras
2. Dabar jau nė-b-geriu,
Viėn6k ne dajnusiu;
Ir ttilek lajmlngas,
Kad ne skauda galva,
Kol ne apsigėriau:
Niekad ne dyffju;
T6Iek buvaft kąntrus;
O kajp girtas, kajp pasiutęs, Ne vajkščioju, kur girtauja,
Kur ne vienam plaukus rauja,
Savu ne-lajmę pajiitęs,
Arėlką gerdami.
Arelkėlę gerdams.—

Sutkaitienė

(*) Balažyti.
{**) Kėža —L6ja.

1. Tolek buvau geras
Ir tolek laimingas,
Kol neapsigėriau, —
Tolek buvau kantrus;
O kai girtas, — kaip pasiutęs,
Savo nelaimę pajutęs,
Arielkėlę gerdams.
3a.U eloviSkosdalnos.il
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c.

2. Dabar jau nebgeriu,
Vienok nedainuosiu;
Kad neskauda galvą.
Niekad nedejuoju, —
Nevaikščioju, kur girtauja,
Kur ne vienam plaukus rauja.
Arielką gerdami;

Kur ąnt rjnkos girti
V
Dulkina sau ptžakus,
Sa krūvinajs ziibajs
Parėjna par laikus;
Ąnt čiuprfnos plaukij drijkūs,
Pačtis apie 6tiibą rajkus,
Parėjęs, girtdklis.

Bet Slektaj atsie.ju,
Kelti Damif jčjant;
Su abldvim rinkim
Į deln u s sau plid am s:__
Kumrflė blški suktiipu;
P&ldams, sprandą nusisiiku.
O taj tau art'lka.

3. Kur ant rinkos girti

4.

Kitas salė ke'lu,
Arėlkos prigėręs.
Par abiidu gali),
Gilli, apsivėmęs.
Kits, nfi arėlkos svajgdamas,
Užsidegė be-si-bajgdams;
Vilkaj pakaviju.

4.

3.

5.

6.

K itas, la zd i givęs
Keltis syk par šoną,
šaukia: aj, gelbėkit,
Pavadinkit piną.
Pons, atėjęs, par niigarą
Varė paskutinį g&rą,
KanciMtu švęsdamas.

9.
Palajkus dalinus:
K itas, k eli jidam as,
Kuris kąn nutverė,
J'šalis svyrffdams,
Sfegula apljnkuj,
O da kajp kur, Uįnkej
Pitviis savu ¿erė:
Kaktži zim ę dildams,
Kąn ta arėlka padarė,
Rėkia gvaltą,— kas taj fra,
Dūšę iš kūnu ižvžrė;
Kad iš kakt 6s smagens bjnra?
Kad būt ji prapfflus.
lškadžt arėlkos.

Kitas karčemoje
Jau ne gali šikti,
Ąnt kudis kume'lės
Niri cam2 jiti;
Sesdams, prašo pakilSti,
Ąnt živ6s»os jįn uzdŽti,
Arėlkos prigerės.

10.

O kajp kur.— ir mitere
Ėjna j gėrimą,
Paslaptimis nfl vyra
Arėlkos sau Ima;
Viena kitą pavadins,
Karčemi arėlką Ima,
Pasiragindamos

Dulkina sau plaukus.
Su kruvinais zūbais
Pareina per laukus, —
Ant čiuprynos plaukai draikos,
Pačios apie stubą vaikos
Parėjęs girtuoklis.
Kitas, lazda gavęs
Kelissyk per šoną.
Saukia: — Ai, gelbėkit,
Pavadinkit poną!
Pons atėjęs per nugarą
Varė paskutinį garą,
Kančiuku šveisdamas.

5. Kitas, keliu jodamas,
{ šalis svyruodams,
O dar kai kur tankiai
Kakta žemę duodams,
Rėkia gvaltą: — Kas tai yra,
Kad iš kaktos smegens byra?
Iškada arielkos!

6. Kitas karčiamoje
Jau negali šokti,
Ant kūdos kumelės
Nori namo joti, —
Sėsdams prašė pakylėti,
Ant šyvosios jį uždėti,
Arielkos prigėręs.

7. Bet šlėktai atsiėjo
Keliu namo jojant:
Su abidvim rankim
Į delnus sau plodams, —
Kumelė biškį suklupo,
Puldams sprandą nusisuko —
O tai tau arielka!

8. Kitas šalia kelio,
Arielkos prigėręs,
Per abudu galu
Guli apsivėmęs.
Kits, nuo arielkos svaigdamas.
Užsidegė besibaigdams, —
Vilkai pakavojo.
9. Palaikus dalinos —
Kuris ką nutvėrė,
Sugula aplinkui,
Pilvus savo šėrė:
Ką ta arielka padarė,
Dūšią iš kūno išvarė; —
Kad būt ji prapuolusi

10. O kai kur ir moters
Eina į gėrimą,
Paslapčiomis nuo vyrų
Arielkos sau ima, —
Viena kitą pavadina,
Karčiamoj arielką ima
Pasiragindamos.

U.

12.

Kad nė'ra kišeniuj,
Nėra už kąn gerti,
Rčjkia k6kį dijktą
Už arniką dilti:
Vtžna krffpn rąnkovėlę,
Kiti miltu sėtuvėlę
Už arniką d3da;

13.

Ir mėsos kąmpe'lį
Dildą už stikleli.
Da drbskos pudelį,
Lašimfi svarelį,
Kad nė'ra ii ku išrišti,
Arnikos namff parnėžti;
Da malonu girti.

14.

Ir atėjna žydas;
Gajdbką pardftda,
0 da ir kiaušiniu
Už arėlką dūda,
Atranda lšejgos rūbą,—
Kad jau rėjkiajoms į kili
Arėlkos įpilti.
Jau gauk gerti,
0 da daugiau gena;
0 kajp pasigė'rė,
Tujai! susivė'mė;
0 kajp kėjkė ir kotėju,
Vyras skūrą iškapoja:
0 taj tau arėlka.

11. Kad nėra kišeniuj.
Nėra už ką gerti,
Reikia kokį daiktą
Už arielką duoti:
Viena kruopų rankovėlę,
Kita miltų sėtuvėlę
Už arielką duoda;

13. Ir ateina žydas;
Gaiduką parduoda,
O dar ir kiaušinių
Už arielką duoda;
Atranda išeigos rūbą, —
Kad ¡au reikia joms į kuodą
Arielkos įpilti.

12. Ir mėsos kampelį
Duoda už stiklelį,
Dar druskos pūdelį,
Lašinių svarelį,
Kad nėra iš ko išrasti,
Arielkos namo parnešti, —
Dar malonu gerti.

14. Jau gana gerti, —
O dar daugiau geria;
O kai pasigėrė.
Tuojau susivėmė;
O kai keikė ir kotojo,
Vyras skūrą iškapojo:
O tai tau arielka!

859.
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NS Jonajtiėnės.
1. Uj, barė, b&rė
Minę tėvelis,
Kad ilg&j gė'riau 1 ^
Po jaunimėlį.
j

4. Už baltu r^nku
Nusitve'rdami,
Mčjlus žodžius
Vis kalbėdami.

2. Uj, ne bark, ne bark
Minę, tėveli;
Ne su svetimijs
Karoemi gena u:

5. 0 kad ¡¿atimtu
Balta auire'lė,
Kad užtekė'tu
¿viė'si saulėlė,

3. Su br61ejs gė'nau,
Su brfilejs ž6kau,
Su- broluzelejs
Namii parėjai,

6. Ai pamatyčiau
Savo mergelę
Ąnt ažerelu
Žlugte!; skalbiant.
596

Jonaitienė
1. Ui, barė, barė

4. Už baltų rankų
Nusitverdami,
Meilius žodelius
Vis kalbėdami.

Mane tėvelis,
Kad ilgai gėriau
Po jaunimėlį.
2. Ui, nebark, nebark
Mane, tėveli,
Ne su svetimais
Karčiamoj gėriau:

5. O kad išauštų
Balta aušrelė,
Kad užtekėtų
Sviesi saulelė.

3. Su broliais gėriau,
Su broliais šokau,
Su brolužėliais
Namo parėjau, —

6. Aš pamatyčiau
Savo mergelę
Ant ežerėlio

2lugtelį skalbiant.
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7. Báltos lęntclės,
Piónos drobelės;
Mána mergėlė —
Taj sk&Ibėjolė.

Ir dovanfinu
Auksu ¿lėddlj.
12. Dj, ta knskilė,
Ta šilkinSlė—
Ji nusvirSju
Manu petelį.

8. Ej, p&dS, Diavaj,

Minu mcrgėlė;
Ji ne atsáké
Anl zodtflu.

13. 0 tas žiedelis,
Tas auksinfclis—
Jis nuviržSju
Minu pirštdlį.

9 .0 aš susilaú,
Aá surasójau,
Su mergužėle
Be-kalbSdamas.

14. Tie kaspinelej
Žalti iilkelu—
Jiė nuviržeju
Manu kasdles.

10. Mergáuk, mergelė,
Trcjüs metilus;
AS tan nupirksiu
šilku kuskelę.

15. Tas vajnikelis
¿alii rutelu—
Jis nugulčju
Manu galvelę.

11. AS tau nupirksiu
šilku kuskelę,

Plonos drobelės, —
Mano mergelė —
Tai skalbėjėlė.

13. O tas žiedelis.
Tas auksinėlis
Jis nuviržėjo
Mano pirštelį!

O aš sušilau.
Aš surasojau,
Su mergužėle
Bekalbėdamas.

Trejus metelius, —
Aš tau nupirksiu
Šilkų kuskelę!

15. Tas vainikėlis
Žalių rūtelių —
Jis nugulėjo
Mano galvelę!

858
Lastienė
1. Augo girioj klevužis
Ir jaunasis bernužis.

4. Nugenėtų šakužes,
Išskaidytų lentužes,
5. Išskaidytų lentužes,
Budavotų laivužį,

6. Išskildytu lęntiižes,
Budavótu i aj vazį,

2. Pasamdyčiau meistružį,

S. Kad pakirsta kleviizį,
Nugenčta žatūžės,

6. Budavótu lajvūžį.
įguldytu bernūžį,

3. Kad pakirstų klevužį,
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14. Tie kaspinėliai
Žalių šilkelių —
Jie nuviržėjo
Mano kaseles!

10. — Mergauk, mergele,

2. Pasąmdyčian mistriiz'j,
Kad pakirstu kleviizį,

(*) Palygink 97 džjną.

12. — Ui, ta kuskelė.
Ta šilkinėlė —
Ji nusvyrėjo
Mano petelį!

g — Ei, padėk dievai.
Mano mergele! —
Ji neatsakė
Anė žodelio.

858 (*):
Nñ -I.ostičnės.
1. Augu girto klev&ris
4. Nugenėtu šak&žes,
Ir jaunasis bcrnilz'is.
išskaidytu ięntiszes,

11. Aš tau nupirksiu
Šilkų kuskelę
Ir dovanosiu
Aukso žiedelį.

7. Baltos lentelės,

Kad pakirstų klevužį,

Nugenėtų šakužes,

6. Budavotų laivužį,
{guldytų bernužį.

7. {guldyto berniižį
Ir palėjstu j mares.

11.Gžusm pypkę rfikantį,
Tabokėlę šniafikantį,

7. įguldytų bernužį

8. Jau. sudiėvu, mergilžė,
Ejk j kitą kiėmiizį,

12.

8. — Jau sudievu, merguže.

9 Ejk į kitą kiėm&žį,
Gausi kitą bernilžj.

13. Aš pypkė!? sukalsiu.
Tabokėlę išbėrsiu,

10.

Tabokėlę šniatikantį,
Arelkelę geriantį.

Kad ir gausiu, pargausiu,
14. Tabokelę išbėrsiu,
Alė tokiu ne gausiu.
Arelkelę išgersiu.

11. Gausiu pypkę rūkantį,
Tabokelę šniaukiantį,

Ir paleistų į mares.

12. Tabokėlę šniaukiantį,
Arielkėlę geriantį.

Eik į kitą kiemužį,

13. Aš pypkelę sukulsiu.
Tabokėlę išbėrsiu,

9. Eik į kitą kiemužį,
Gausi kitą bernužį.
10.

14. Tabokėlę išbėrsiu,
Arielkėlę išgersiu!

— Kad ir gausiu pargausiu,
Ale tokio negausiu.

859
(*).
Nfl Aleksienės.
1. Auginu močiiitė
i
Tąn viSną dukrėlę, ! ds
Kajp daržė lelijėlę. I
2.

O ji, augindama,
O ji, aukodama,
Tajp t61i pažadėju:

3.

Už juriu-marėlu,
Už žalu girėlu,
Už gilu vąndenSlu.

4

Par žalą girelę
Lėktėle lėkčiau,
Par jiires-marėles
Ąntėle plaukčiau
Aš pas savu močihtę.

Taj nėra niekur
Tokiu soduželu,
Kajp tik manu močiiitės:

Devinti metėlej,
Ne viena diėnėlė,
Kajp moėičitės ne maėiafi.

5. O aš pasiversčiau/
J girios gegelę,'
1 pllkąję ąntėlę;

Žaliejiė lapelėj,
Baltiėjiė žiėdėlej,
Raudoni obūlėlej.
Taj nėra niekur
Tokiu soduželu,
Kajp tik minu tėvėlu:

(*) Palygink 351 dajną.
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859
Aleksienė
6. Per žalią girelę

1. Augino močiutė
1
Tą vieną dukrelę J 2 k.
Kaip darže lelijėlę. J

Lėktele lėkčiau,
Per jūres mareles
Antele plaukčiau
Aš pas savo močiutę.

2. O ii augindama,
0 ji aukodama
Taip toli pažadėjo:

7. Tai nėra niekur
Tokių sodužėlių.
Kaip tik mano močiutės:

3. Už jūrių marelių,
Už žalių girelių,
Už gilių vandenėlių.

8. Žalieji lapeliai,

4. Devinti meteliai, —

Baltieji žiedeliai,
Raudoni obuolėliai.

Ne viena dienelė,
Kai močiutės nemačiau.

5. O aš pasiversčiau

9. Tai nėra niekur
Tokių sodužėlių,
Kaip tik mano tėvelio:

Į girios gegelę,
1 pilkąją antelę, —
601

10.

Cidibru lapelej
Aukštu z'iėdrflej,
Dėjmenta obfllžlej.

15.

Ąnt jteios b»ls<?lu,
Ąnt jos aiasčla
Bat lyg minu dukrelė.

10. Sidabro lapeliai.
Aukselio žiedeliai,
Deimanto obuolėliai.

11.

O až rmsilSkSiau,
1 mo&iitėB sddą,
O a i įsi tūpčiau
J aukš&iusią m<?dj,
l žalius? vyšnelę.

16.

Ąnt iajbti kojeiu,
Ąnt rajbfl ptųnksnslu
Bnt lyg girios gegelė.

11 . O aš nusilėkčiau
Į močiutės sodą,
O aš įsitūpčiau
Į aukščiausią medį,
Į žaliausią vyšnelę.

17.
12.

13.

14.

O, aš kukavaū
Rytą-vakarčlį;
Nieks minę ne girdSju.

O metė, metė

Minę motynė'Iė
Raudonajs ob&lė'lejs:-

Tik taj te-girdėju
Seni motynė'Iė,
Svirnely vijkščiodama.

18.

O kas te paukštelis,
Kas do par paukštelis
Kukif vyšnių sodely?

19.

A,
štiš, gegnžSlė,
Lėk i giružė'lę,
Esi glnos gegelė.
Motynė'Iė minu,
Sengalvėlė minu,
Esii tavu dukrelė.

19. — Motinėle mano,
Sengalvėle mano.
Esu tavo dukrelė!

14. — O kas ten paukštelis,
Kas do per paukštelis
Kukuoj vyšnių sodely?

*861

Ir prijėjuv
Žilą li^pą,
Žiląję liepelę.
Po ta liepa,

Kajp užiugsiC
Jildu sdnu,
Rejks į karą jdti.

Po žalaja,

Variu topšiakSlis-,
6.
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18. — Aštiš, gegužėle,
Lėk į giružėlę.
Esi girios gegelė!

13. Tiktai tegirdėjo
Sena motinėlė,
Svirnely vaikščiodama.

Lažienė
.

Kad jfijuva
Par girelę
Volungių šaudyti,

17. O mėtė, mėtė
Mane motinėlė
Raudonais obuolėliais:

Rytą vakarėlį, —
Nieks mane negirdėjo.

861.

3.

16. Ant laibų kojelių,
Ant raibų plunksnelių
Būt lyg girios gegelė.

12. O aš kukavau

Nū hažiė'nės.
Augin tė'vas
Du 8aneiu,
Du bžru žirgeiu: —

15. Ant josios balselio,
Ant jos alasėlio
Būt lyg mano dukrelė.

Tam lopšibke,
Tam variniam,’
šiikti pnėgalvė'lis;

1. Augin tėvas
Du sūneliu,
Du bėru žirgeliu.

4. Ir prijojov
Žalią liepą.
Žaliąją liepelę.

2. — Kai užaugsit,
Judu sūnų,
Reiks į karą joti.

5. Po ta liepa,
Po žaliąja,

3. Kad iojova
Per girelę
Volungių šaudyti,

6. Tam lopšiuke.

Vario lopšiukėlis.
Tam variniam.
Šilkų priegalvėlis.

7.

Ąnt tū šilku
Priėgalvė'lu
Gul jauna mergelė.

11.

Margà vistk
Kiaušius de'da,
Gÿvus vajkirs veda.

8.

MM u — mirgą:
čiūčia, lūla,
Katram jaunam tfcksi?

12.

Tiė viščiūkaj
Ciė'psi, klėpsi,
Kajp jiė lesi norėjų.

0.

Ar šiam šiaūėiuj?
Ar tam kriaūčiuj?
O ar bajorëluj?

13.

Marti tekina
Bėg į kietį
Vištclams lesinti.

10.

Ni šiam šiaūčiuj.
Ni tam knaúéiuj,
Tik šiam bajorëluj.

.

15.

Prisisemus
Krffpu blūdą,
Jiems į snapą grūdu.

Kaudóns gajdys
Grazėj gieda,
Vište'les vadzičdams.

U. Marga višta
Kiaušius deda,
Gyvus vaikus veda.

7. Ant to šilkų
Priegalvėlio
Gul jauna mergelė.
Mudu — mergą:
— Čiūčia liūlia,
Katram jaunam tekši?

12. Tie viščiukai
Čepsi klepsi,
Kai jie lest norėjo.

9. Ar šiam šlaučiui,
Ar tam kriaučiui,
O ar bajorėliui?

13. Marti tekina
Bėg į klėtį
Višteliams lesinti.

10. — Nei šiam šiaučiui,
Nei tam kriaučiui,
Tik šiam bajorėliui.

14. Prisisemus
Kruopų bliūdą.
Jiems į snapą grūdo.

15. Raudons gaidys
Gražiai gieda,
Višteles vadžiodams.

8 6 « (*).
•8 6 2

Nū Židikiė'nės.
1. Ej, brolūkaj,
Baląndžiiikaj,
šerk ma berąl
Žirguzšlį.
j

3. Da n’ }j6jau
Pilsę kėlu,
Sudumojau
Sau širdelė,

2. Kajp nušersi
Ma žirge'lj,
O aš j6siu
Pas mergelę.

4. Sudumojau
Sau širdelė:
Kąn nunčšiu
DoVanelii?

(*j Palygink Ves. 2G dajną

Zidikienė
1. — Ei broliukai
Balandžiukai,
šerk man bėrą t . .
Žirgužėlį.
J

3. Dar n’įjojau
Pusę kelio,
Sudūmojau
Sau širdelėj:

2. Kai nušersi
Man žirgelį,
O
aš josiu
Pas mergelę.

4. Sudūmojau
Sau širdelėj,
Ką nunešiu
Dovanėlių.
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5. Ir prijėjau
Žalą liuką,
Žalą lįaką,
Dobilfftą.

12. Būtum pujkūs
BernužSlis;
Prastos tavu
Dovanėlės.

6. Sustčk, paUuk.
Žirgužėli,
Išsitrauksiu
KardužSlį,

5. Ir prijojau
2alią lanką,
2allą lanką
Dobiluotą.

12. — Būtum puikus
Bernužėlis, —
Prastos tavo
Dovanėlės.

13. Būtum pujkl
Mergužėlė;
Prasti tavu
Perynelej.

6. — Sustok, palauk,

13. — Būtum puiki
Mergužėlė, —
Prasti tavo
Perynėliai.

7. Išsitrauksiu
Kardužėlį,
Pasiklrsm
Dobililu.

14. Juk žin6jej,
Bernužė'li,
Jog aš viėšnkfsiV!)
Siratė'lė:

7. Išsitrauksiu

8. Pasikirtaū
DobilSIu,
Ir sudėjau
J kviėtkclę,

15. Nieks ne kėlė
Ma rytelį,
Nieks ne krčvė
Ma krajtelį;

8. Pasikirtaū

l kvielkelę;

15. Nieks nekėlė
Man’ rytelį,
Nieks nekrovė
Man kraitelį;

9. Ir sudSjau
J kvictkeię,
Ir parnešiau
Pas mergelę:

16. Nieks ne krovė
Ma krajtclį,
Nieks ne pylė
Ferynė'lu.

9. Ir sudėjau
J kvietkelę,
Ir parnešiau
Pas mergelę:

16. Nieks nekrovė
Man kraitelį,
Nieks nepylė
Perynėlių.

Žirgužėli,
Išsitrauksiu
Kardužėlį;

14. — Juk žinojai,
Bernužėli,
Jog aš viečna
Siratėlė:

Kardužėlį,
Pasikirsiu
Dobilėlių!

Dobilėlių
Ir sudėjau

10. Pujkl merga,
I’rijlrak už gc'rą;
Prastos manu
Dovanelės.

17. Trys mergytės
figas rinku,
Trys bernyčeį
Ulavėju;

10. — Puiki merga,

11. Prastos minu
Dovanelės:
Žal6s ląnk6s
Dobilė'Iej.

18.Try8 bemyiej
Ulav6ju,
Lik) mirgas
Privilėju.

11. Prastos mano
Dovanėlės:
2alios lankos
Dobilėliai.

17. Trys mergytės
Uogas rinko,
Trys bernyčiai
Uliavojo;

Priimk už gera!
Prastos mano
Dovanėlės;

18. Trys bernyčiai
Uliavojo,
Ligi mergas
Priviliojo!
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*863

N4 Rinkytės.

Rinkytė

(Užnemunyčiu).

(U ž n e m u n y č iu )

O kad ėjau pro klėtelę:—
O mamiitė su tetūku;
O ai viena vargu diė'na
Vis spaudžiu gAlvą prie sienos.

1.

Manu matė Rozalija
Šokinėti pavelija:
šok, dukrelė, ulavok,
Vajnikelį pllniavok.

2.

4. Geraj vyrą pamylėčiau,
Gana nčnu pllmavoti,
Priėš jin gražėj nutylėčiau.
Kad ne galii iškavoti;
O kad ir ma kajp atsiėjtu,
O ąnt pečiu kasos drajkos.
Galva niežti, nieks nekasu. Vis dabir geraj nuėjtu.

3. O kad ėjau pro klėtelę, —
1. Mano motė Rozalija
O mamutė su tėtuku, —
Šokinėti pavelija:
O aš viena vargo dieną
— Šok, dukrele, uliavok.l ^ ^
Vis spaudžiu galvą prie sienos.
Vainikėlį pilniavok!
2. Gana noriu pilniavoti,
Kad negaliu iškavoti;
O ant pečių kasos draikos,
Galvą niežti, nieks nekaso.

864.

♦864

Nu Dabkuviėnės.

Dabkuvienė
N6ri, nūri
Saldaūs miėgc'lu.

1. Manu močiiitė,
Seni būdama,
N6ri, n6ri
. dg
Saldaūs miėge’lu. I

5. Tu nusiūki
J vykintu sūdą,—
To tu, te tu
Saldžej miegosi.

2. Tu nusidjki
Batviniu daržą,—
To tu, to tu
Saldžej miegosi.

6. Vėjūžis pūtė,
Sodelis ūžė,
Obalėlcj
Gražėj lįngavu.

3. Vėjelis pūtė,
Batvlnej ūžė,
Kopustėlej
Gražėj lįngavu.

1. Mano močiutė.
Sena būdama.
Nori, nori
|
2 k.
Saldaus miegelio, j

4. Mano tėvelis,
Senas būdamas,
Nori, nori
Saldaus miegelio.

2. Tu nusielki

5. Tu nusieiki
Į vyšnių sodą, —
Ten tu, ten tu
Saldžiai miegosi.

Batvinių daržą, —
Ten tu, ten tu
Saldžiai miegosi.

3. Vėjelis pūtė,
Batviniai ūžė,
Kopūstėliai
Gražiai lingavo.

7. Manu brolelis,
Jaunas būdamas,
Nūri, nori
^Saldaus miėge'ln.

4. Manu tėvelis.
Se'nas būdamas.
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4. Gerai vyrą pamylėčiau.
Prieš jį gražiai nutylėčiau, —
O kad ir man kaip atsieitų,
Vis dabar gerai nueitų!

6. Vėjužis pūtė.
Sodelis ūžė,
Obuolėliai
Gražiai lingavo.
7. Mano brolelis,
Jaunas būdamas.
Nori, nori
Saldaus miegelio.

39. Lietuviškos da!tios, II

8. Tu nusiėjki
Į žirgu stajnę,—
Te tu, te tu
Saldžej miegosi.

12. Veji«» pūtė,
Butėiės ftžė,
takštutfilė
Gražė.j laka tavu.

9. Vejiižis pūtė,
Stajn&žė ūžė,
Žirguželej
Gražėj trįnkeju.

13. Manu bernelis,
Jaunas būdamas,
N6ri, niri
Saldaus miėge'lu.

10. Manu sesc'lė,
Jaunk būdama,
Nóri, nóri
Saldaús mtėgelu.

14. Tu nusiėjki
Į aukštą svirną,—
Te tu, te tu
S&ldžej miėgėsi.

11. Tu nusiėjki
| rūtų daržą,—
Te tu, te tu
Saldžej miégósi.

15. Vėje'Iis pūtė,
Svirnelis ūžė,
Gajdužė'lej
Grąžėj giėduju.

1.

2.

3.

8. Tu nusieiki

12. Vėjužis pūtė,
Rūtelės ūžė,
Lakštutėlė
Gražiai lakštavo.

J žirgų stainią, —
Ten tu, ten tu
Saldžiai miegosi.
9. Vėjužis pūtė,
Stainužė ūžė,
Žirgužėliai
Gražiai trinkėjo.

13. Mano bernelis,
Jaunas būdamas,
Nori, nori
Saldaus miegelio.

10. Mano seselė.

14. Tu nusieiki
Į aukštą svirną, Ten tu, ten tu
Saldžiai miegosi.

Jauna būdama,
Nori, nori
Saldaus miegelio.

11. Tu nusieiki

15. Vėjelis pūtė.
Svirnelis ūžė,
Gaidužėliai
Gražiai giedojo

[ rūtų daržą, —
Ten tu, ten tu
Saldžiai miegosi.

§65.
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Nu Baksájtiénés.

Bakšaitienė

Varsnų galė stovėju,
Su mergyte kalbeju:

MaJiaú bernelį
Pirmą kartelį
šio margó karČemelė
Už báltújü stalélu.

.

MaSiaú bernílj
įn trą karte'lį
Žalam lygtam laukely
Su áémájsejs jaute'lejs:

.

Vagelę varė,
4ntrą n' užvirė,.
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Margytė manu,
Jaunčji manu,
Ar užaugu kaselės
Ąnt rąnke'lu vyniėti?
JKad tu ne lauktum,
Berneli manu,
Kad tu manu kaseles
Ąnt rąnke'lu vynidtum

1. Mačiau bernelį
Pirmą kartelį
Sloj margoj karčiamėlėj
Už baltojo stalelio.

2. Mačiau bernelį

2 k.

Vagelę varė,
Antrą n’užvarė,
Varsnos gale stovėjo,
Su mergyte kalbėjo:

4. — Mergyte mano,

Antrą kartelį
Žaliam lygiam laukely
Su šėmaisiais jauteliais:

Jaunoji mano,
Ar užaugo kaselės
Ant rankelių vynioti?

5. — Kad tu nelauktum,
Berneli mano,
Kad tu mano kaseles
Ant rankelių vyniotum!

.

Manu kaselės—
Gražios, geit6nos,
šilkfi IJntomisf*) pinamos,
Kaspinelejs rajtumos.

7.

Manu kaselės —
Kasdien pinamos,
Žalti vynu vligumos,
Auksuze'lu redumos.

6. Mano kaselės —
Gražios, geltonos.
Šilkų lintomis pinamos,
Kaspinėliais raitomos.
7. Mano kaselės —
Kasdien pinamos,
Žaliu vynu vilgomos,
Auksužėliu rėdomos.

8. Vyne vilgomos,
Vyne vligum os,
Auksu rčdam os,
Žalom is rūtom is kijSam os,
PažibS lejs s&gstumos.

9.

Augu kalnely
Ž a ls aržketiizis:
T aj tu j ¡fj u ¿akeles
Ą n t • rąnkolu vynioki.

Auksu rėdomos,
Žaliomis rūtomis kaišomos,
Pažibėliais sagstomos.
9. Augo kalnely
Žals erškėtužis:
Tai tu jojo šakeles
Ant rankelių vynioki!

861.

867

Nū Si-nkauskion^a.

Senkauskienė

i. M ergužei«, lelijinė,

6. Aš išjrtsiu j V aršuvą,

Klok svirnely p a ta l ė lį ,|d s

t. K lok svirnely p a ta lė lį,

Ir 8 u g r|n iio k ajp

pas sivo.

^ M ylėk m anę, kajp mylSjej,

P riju n k m in ę, bernuze'lj.

Turėk Širdy, k ajp turžjej.

S.Kad ne prijlm si,aš p arv irsiu , 8..IQ das a k is išbnčiifsiu.
I r ą n t vietos tu n u m irsiu
4. M in ę jau n ą num arinsi,

Auksu ziė'dą dovanosiu.
9. Ju k tu z m ij ir sa p rą n tl;

D id į nudStą nupelnysi.

Būtum m in ę be-m ylinti.

b . M erguželė, pad£fk r įn k ą ,

10. Pam atysi, k a jp ne žūsi,

Tegb t iv ę kits ne l^ n k a .

I.

3. Kad nepriimsi, aš parvirsiu

8. Juodas akis išbučiuosiu,
Aukso žiedą dovanosiu.

Ir ant vietos tuoj numirsiu.

9. Juk tu žinai ir supranti, —
Būtum mane bemylinti.

4. Mane jauną numarinsi,
Didį nudėtą nupelnysi.

10. Pamatysi, kaip nežūsi,
Paskui pati linksma būsi.

5. Mergužėle, paduok ranką,
Tegu tave kits nelanko.

*868
G o ta u tie n i

šim ta s bėru žirge'lu,

Srn6ji manu.

M in u viSnas bern elis
.

D ukrytė m in u ,
Ja u n d ji rain u ,
K ur dėsi vajnikė'lj,

D uk ry tė m anu,
Juun 6 ji manu,

Tu s iv u zalukė1į.J

Tu n’ ejki, ne klau sy k i
K arajv iu vandriunĮnku.

7. Mylėk mane — kaip mylėjai,
Turėk širdy — kaip turėjai.

.

V andrffja k a re jv ? le |,

2.

2. Klok svirnely patalėlį.
Priimk mane bernužėlį.

G otautiėnės.

M očibtė m in u ,

Vildja m anę drutige.

Ir sugrįšiu kaip pas savo.

Klok svirnely patalėlį, (2 k.)

Pa-skii p a ti linksm a būsi.

868
Nu

6. Aš išjosiu į Varšuvą

1. Mergužėle lelijėle,

.

MoSiiitė m in u ,
Sentiji m anu,

Močiiitė m anu,

K abinsiu i kardeli,

St-nftii manu,

1 karėjv m vardelį.

1. — Močiute mano,
Senoji mano.
Vandruoja kareivėliai, \ ^ ^
Vilioja mane drauge. )

3. — Močiute mano,
Senoji mano,
Šimtas bėrų žirgelių.
Mano vienas bernelisl

2. — Dukryte mano,
Jaunoji mano.
Tu neiki, neklausyki
Kareivių vandrauninkų!

4. — Dukryte mano,
Jaunoji mano,
Kur dėsi vainikėlį
Tu savo žaliukėlį?

5. — Močiute mano,
Senoji mano,
Kabinsiu į kardelį,
Į kareivio vardelį.
(SIS

Močiiitė manu,
Sen6ji minu,
Rasiže pasiklosiu,
Migliiže užsikl6s»u.

6. — Dukryte mano,

12.

Dukrytė manu,
Jaun6ji manu,
Ja minęs ne klausysi,
Taj tu siįnkej dūsausi.

7. _ Močiute mano,

Dukrytė minu
Jaunôji minu
Kur šęn naktį nakvôsi,
Nakvynūžę iajkÿsi?

13.

Moiititė minu,
Senūji manu,
Kajp aS jauni dūsausiu,
Tu seni ne girdėsi.

Moèiùté minu,
Senôji manu,
šiMIy po pušdle (*)
Prié kardjviu salelės.

14.

Taj tau ne klausyt,
Minu dukrytėle,
Tėvelu, ni močiiitės,
Brolelu, ni sese'lu.

Dukrytė minu,
Jaunôji minu,
0 kąn tu pasiklôsi?
0 kiimi tu užsiklosi?

16

Dabir klausysi,
Manu dukrytSlė,
Žalvarinių bugnėlu,
Misingės trimitė'lu.

Dukrytė minu,
Jaunôji minu,
Knr dësi kaspinSlus,
Tu savu žilkinėlus?

11.

Močiiitė manu,
Senôji minu,
Kabinsiu į liéprflç,
} lïnkstanèç éakilç.

U. — Močiute mano.
Senoji mano,
Rasužę pasiklosiu,
Migluže užsiklosiu.

Jaunoji mano,
Kur dėsi kaspinėlius
Tu savo šilkinėlius?

12. — Dukryte mano,
Jaunoji mano,
Jei manęs neklausysi,
Tai tu sunkiai dūsausi.

Senoji mano,
Kabinsiu į liepelę,
Į linkstančią šakelę.

13. — Močiute mano.
Senoji mano.
Kai aš jauna dūsausiu,
Tu sena negirdėsi.

8. — Dukryte mano,

10 ,

1.

Jaunoji mano,
Kur šią naktį nakvosi,
Nakvynužę laikysi?

14. — Tai tau neklausyt,
Mano dukrytėle.
Tėvelio nei močiutės,
Brolelių nei seselių!

9. — Močiute mano.
Senoji mano,
Šilely po pušele*.
Prie kareivio šalelės.

10. — Dukryte mano,

15. Dabar klausysi.
Mano dukrytėle,
Žalvarinio būgnelio,
Misingės trimitėlio!

Jaunoji mano,
O ką tu pasiklosi,
O kuomi tu užsiklosi?

«G».

*869

Nû Cvirkiënés.

Cvirkienė

Mociùté, miSgu nôriu,
2. Moîiùtè, ne užmigau,
Senôji, miegu nôriu.
Senôji, ne užmigaū;
Dukrytė, cjk į sodelį,— 1 ^
Ir itlėkė bitinėlis:
Te tu sâldz'ej nuègôsi I
Ai ne galù miègôti.

(*) Kiti: ,ąut laúku po celttíle“, arba „ąnt lygiûjû laukė! u.
•po bal taja éetréle“. (Celta —šėtra).
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1.

— Močiute, miego noriu,
2. — Močiute, neužmigau,
Senoji, miego noriu!
Senoii, neužmigau!
—
Dukryte, eik į sodelį, —l g k
aMėkė bitinėlis:
Ten tu saldžiai miegosi.
j
'
Aš negaliu miegoti.

* Kiti: „Ant lauko po celtele“ arba „ant lygiojo laukelio po baltąja šėtrele
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J.

4.

5.

Moiifitė, miegu noriu,
Señóji, mtčgu nóru.
Dukrytė, ejk į girelę.—
Te tu sáldz'ej miégósi.

6.

Moči&tė, ne užmigau,
Senoji, ne užmigau;
Te gaádé gaudoluželė: (*)
Aš ne galii raiégóti

7.

Moíiüté, ne uzmigaú,
Senóji, ne uz'roigaú;
Kálbin minę bernuzelis:
As ne galü miegóti.

Moéiúté, mié'gu nórm,
Senóji, miégu rfóriu.
Dukrytė, ejk į darželį,—
Te tu mágej miégósi.

8. MoJiüté, taj uzmigaú,
Močibtė, miegu noriu.
Senóji, taj užmigau;
Senoji, miegu nóriu.
Dukrytė, ejk į svirnelį, —
Te Ijngavu (**) rutuze'lcs:
Taj aš gato raiégóti.
Te tu sáldzej miégósi.

3. Močiute, miego noriu,
Senoji, miego noriu!
— Dukryte, eik į girelę, Ten tu saldžiai miegosi.

6. — Močiute, neužmigau,

4 — Močiute, neužm igau,

7. Močiute. miego noriu,
Senoji, miego noriu!
— Dukryte, eik į darželį,
Ten tu magiai miegosi.

Senoji, neužmigau!
Kalbin mane bernužėlis:
Aš negaliu miegoti.

Senoji, neužmigau!
Ten gaudė gaudoluželė:
Aš negaliu miegoti.

— Močiute, tai užmigau,
Senoji, tai užmigau, —
Ten lingavo* rūtužėlės:
Tai aš galiu miegoti.

5. Močiute, miego noriu,
Senoji, miego noriu!
— Dukryte, eik į svirnelį,
Ten tu saldžiai miegosi.

8 1 0 (***).
Nu Dábkuviénés.
1.

2.

3.

4.

Atsilr berne'lis
Par šias jiires-mares } ds
Su margųjų tutelu.

5.

Vežk ir minę jiun^,
Patogę mergelę,
{ sve'ču(ię šalelę.

C.

O kąn tu te dirbsi,
PatOgi mergelė,
Svečioje šaluzelė?

7.

Žlugtėlj žluginsiu,
Po du iimtii Imsią,
Mana miė'las berneli.

8.

O kur tu te skalbsi,
Patogi mergelė,
Svečioje šaluzelė?

Gilam dunojSIy,
¿ystain vąndenėly,
Manu mielas berne'li.
O kur tu plaustysi,
Patogi mergele,
Svečioje šaluzelė?
Ąnt marės kražte'lu,
Sraunu vąndenelu,
Manu mielas berneli.

(*) Gaudólé yra vábals, kurs gaúdzia me'dyje.
(***) Kiti dajnñ: „te mirgSju“.
(***) Palygink 260 dajną.
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Dabkuvieni
1. Atsiir bernelis
Per šias jūres mares l 2 k.
Su marguoju luoteliu. J

5. — O kur tu ten skalbsi,
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

2. — Vežk ir mane jauną,
Patogią mergelę,
[ svečiąją šalelę.

6. — Giliam dunojėly,

3. — O ką tu ten dirbsi,
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

7. — O kur tu plaustysi,
Patogi mergele.
Svečioje šalužėlėj?

4. — 2!ugtelį žluginsiu,

8. — Ant marės kraštelio,

Cystam vandenėly.
Mano mielas berneli.

Po du šimtu imsiu,
Mano mielas berneli.

Sraunaus vandenėlio.
Mano mielas berneli.

• Kiti dainuoja: „Ten mirgčjo".
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”

O kur tu dziaústysi,
Patogi mergelė,
Svečioje šaluzė'lė?

15.

O bąn tu vilnysi,
Patogi mergelė,
Svdčioje salužgJė?

— O kur tu džiaustysi.
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

15. — 0 ką tu valgysi,
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

10.

Ąnt mūrmulu(*j mūra,
Ąnt cidábru šniūru,
Manu miglas berneli.

16.

Vištiėngl? ke'ptą,
Su sviėstėlu tdptą,
Manu mietas berneli.

— Ant murmulo mūrų,
Ant sidabro šniūrų,
Mano mielas berneli.

16. — Vištienėlę keptą,
Su sviesteliu teptą,
Mano mielas berneli.

11.

O bar tu kočičsi,
Patógi mergėlė,
Svečioje šaluzė'lė?

17.

O kąn tu te girsi,
Patėgi mergelė,
Sve'čioje šaluzSle?

— 0 kur tu kočiosi,
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

17. — 0 ką tu ten gersi.
Patogi mergele.
Svečioje šalužėlėj?

12. Ąnt múrmula stalu,
ulės kultuvėlė,
Mánu miglas berneli.

18.

Cistas vąndenglis
Ar ne gėrimėlis,
Minu mielas berneli?

— Ant murmulo stalo
Uolos kultuvėle,
Mano mielas berneli.

13. O kur pakavósi,
Patógi mergélé,
Svečioje šaluzėlė?

19.

18. — Cystas vandenėlis
Ar ne gėrimėlis,
Mano mielas berneli?

14. Aukštamė svirnely,
¿alóje skrynelė,
Mánu miglas berneli.

20.

— 0 kur pakavosi,
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

19. — 0 kur atslgulsiv.
Patogi mergele,
Svečioje šalužėlėj?

— Aukštame svirnely
Žalioje skrynelei,
Mano mielas berneli.

20. — Aukštajam svirnely

9.

O kur atsigiilsiv,
Patčgi mergilė,
Svečioje šaluželė?
AukštSjam svirnely
Marg6je lovilė,
Manu miglas berneli.

8 9 8 (**).

Margoje lovelėj,
Mano mielas berneli.

Kñ Cvirkienės.
1.

Atió i dv&rą
Trys palajdúnaj,
Trys šėlmej-lajdčkaj,! dg
Trys palajdúnaj.
I
(*) Múrmulas=mármuras.
(**j Palygink Ves. 350 dajną.

2.

O, ta, našlelė,
Ta, siratelė,
Ar daugel tu tari
Mažti vajkilu?

871
Cvirkienė
I Atjoj j dvarą
Trys palaidūnai,
Trys šelmiai laidokai,! 2 (
Trys palaidūnai!
J

2 — O tu, našlele,
Tu siratėle,
Ar daugel tu turi
Mažų vaikelių?
62!

Ktėk Etubfis kifm pu,
Tiek manu vajkti,
O dar užpeckė'Iv
Dar žešetė'lis.

Daryk ma., daryk ma
Bloznišką provą.
6.

O tiė trys ščlmej,
Trys palajdfinaj,
Sudraskė 6ajoną
| pęnkiūs šmotus.

7.

Ėjčiau j dvarą
Pas akamoną: —

Nu akanuSnu —
Pas patį poną:—
Daryk ma, daryk ma,
Bloznišką provą.

5. Eičiau į dvarą

3 , — Klek stubos kampų,

Pas akamoną:
— Daryk man, daryk man
Bloznišką provą!

Tiek mano vaikų,
O dar užpečkėly
Dar šešetėlis.

6. Nuo akamono —

4. O tie trys šelmiai,
Trys palaidūnai,

Pas patį poną:
— Daryk man, daryk man
Bloznišką provą!

Sudraskė sijoną
Į penkis šmotus!

7. Provą padarė,
Pečius sutraukė:
— Atpirk, šmiki,
Naują sijoną!

Prčvą padarė,
Pečiiis sutraukė:'
Atplrk, šmiky
Natiją sajūną.
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Nu Sopytės
Atjoja bernelis
Par žalą ląnkelę,
Pro tėvėlu didį dvarą \
Pro vyksmu sodelį 1
.

.

5. Paklausė merge'lė
Tfl jaunu berne'lu:
O kiidel, bernužė'li,
Durnelėj mėlyni?

Sopyti
1. Atjoja bernelis
Per žalią lankelę
Pro tėvelio didį dvarą, 1 ^ .
Pro vyšnių sodelį.
j

Ce rįnda mergelę
Rutilu daržely:
Stok, mergelė, ąnt akmėns,
Seski ąnt žirge'lu.

Pasakė bernelis
Taj jaunaj merge'lej:
Nd rute'hi vajnikė'lu
Dume'lej mėlyni.

J6siva, mergelė,
¿irgelu ganyti,
Žalo ląnk6, lygio plė'vo
Ugne'lę kūrinsiv.

Taklausė mergelė
Tū jaunu berne'lu:
O kudė'l, bernužSli,
Liepsnelė raudona?

3. Josiva, mergele,

Ugne'lę kfirinsiv,
Žiėdiilžius majnysiv,
Žalu riitu vajnikčlj
Ugnūzė de'ginsiv.

Atsakė bernelis
Taj jaunaj merge'lej:
Nu šilkelu kaspinėlu
Liepsnelė raudona.

4. Ugnelę kūrinsiv,
Ziedužius mainvsiv,
Žalių rūtų vainikėlį
Ugnužėj deginsiv.

5. Paklausė mergelė
To jauno bernelio:
— O kodėl, bernužėli,
Dūmeliai mėlyni?

6. Pasakė bernelis

2. Čia randa mergelę
Rūtelių daržely:
— Stok, mergele, ant akmens,
Sėski ant žirgelio,

Tai jaunai mergelei:
— Nuo rūtelių vainikėlio
Dūmeliai mėlyni!
7. Paklausė mergelė
To jauno bernelio:
— O kodėl, bernužėli,
Liepsnelė raudona?

Žirge!io ganyti!
Žalioj lankoj, lygioj pievoj
Ugnelę kūrinsiv;

8. Atsakė bernelis
Tai jaunai mergelei:
— Nuo šilkelių kaspinėlių
Liepsnelė raudona!
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9.

10.

U.

Stóvi aglrflė,
Stov zalá gruárflé,
Stóvi mana mergužėlė,
Rąnkelės nuMjdus.
Slúksu kaselės
Par jos liemenėlį,
Krjnta, bjínra ašarėlės
Par skájscius vejdílus.
Cit, ne verk, mergelė,
B alti lelijėlė,

Rytó jósin jomarkúii,
Pirksiu vajnikcij.
12.

13.

Kad ir ta nupirksi,
Bet aš ne neáiósiu;
Apšėlmyjej minę jáun<>
Ąnt visu ąmže'lu,
Apáélmyjej m&nę
Ąnt visu amžėlu;
O aš táva šelmystėlės
Niė'kad ne užmirštu.

9. Stovi eglelė,
Stov žalia grūšelė.
Stovi mano mergužėlė
Rankeles nuleidus.
10. Sliūkso kaselės
Per jos liemenėlį.
Krinta byra ašarėlės
Per skaisčius veidelius.
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Ne-čėiljvi tiė namėlej,
Oj, uj, uj,
Nutrótyjau -vajnikglį.
Uj, uj, uj.
Kam būvu darmáj tró&yti? i
Ar ne būvu kam mokėti? J ds
Ramta, rita, rita, ta (*). I

2. Kur aš bedna pasidėsiu?
Aá ne turiii vistyklėlu’
Turiū marškinius dvejūs,
Atidllsiu abejüs.

4. Kur aá bėdna pasidėsiu?
Aš ne tunií lopšelijčiu:
Siiįnsiu slfigą į Knčkavą,
Parnés lopáélj kiikavą.

3. Kur aš bėdna pasidėsiu?
Aá ne turiū valinSlu:
Turiū jtfstą šilkinę,
Atidūsiu ir tįnję.

5. Mánu slúga kū verniáusias,
Ar parnešej lopšelajtį?
Jra lopšys ne dėl tivęs,
Storójas žė'dnas dėl sivęs-

(*) Ąnt tu pavydalu somiik žednam pósrae žemiaū „uj, oj, oj*
po pirmós ir ąntrės, o „ramta, rita, rita, ta“ po ketvirtis ajíes.

12. — Kad ir tu nupirksi,
Bet aš nenešiosiu!
Apšelmijai mane jauną
Ant viso amželio;

13. Apšelmijai mane
Ant viso amželio, —
O aš tavo šelmystėlės
Niekad neužmiršiu!

890.
Nū Senkáuskicnés.
1.

11. — Cit, neverk, mergele,
Balta lelijėle,
Rytoj josiu jomarkėlį,
Pirksiu vainikėlį.

Senkauskienė
1. Nečėslyvi tie nameliai,
Ui, ui, ui,
Nutrotijau vainikėlį.
Ui, ui, ui!
— Kam buvo darmai trotyti,'
Ar nebuvo kam mokėti?
J 2 k.
Ramta rita, rita ta.*
2. Kur aš biedna pasidėsiu Aš neturiu vystyklėlių:
Turiu marškinius dvejus,
Atiduosiu abejus.

4. Kur aš biedna pasidėsiu —
Aš neturiu lopšelaičio:
Siųsiu slūgą j Krokuvą,
Parneš lopšelį kukavą.

3. Kur aš biedna pasidėsiu Aš neturiu valinėlio:
Turiu juostą šilkinę.
Atiduosiu ir tąją.

5. — Mano slūga kuo vierniausias,
Ar parnešei lopšelaitį?
— Yra lopšys ne dėl tavęs,
Storojas žėdnas dėl savęs!

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ui, ui, ui" po pirmosios ir antroos, o „ramta rita, rita ta" po ketvirtosios eilutės.
. LieluviSkos

dainos. II
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6. Kur Ai bedna pasidėsiu?
Kūdikėlį kum majtlnsiu?
DSfsiu du p(iru kviečiu,
Tre'ė? prid&tu rugiu.

7. Kur a i bedna pasidSsiu?
Kūdikėlį kur padė's»u?
Sodink vąjką į lėvą,
PadSk vajkrfluj bėvą (*).

6. Kur aš biedna pasidėsiu,

7. Kur aš biedna pasidėsiu,
Kūdikėlį kur padėsiu?
Sodink vaiką į lovą,
Padėk vaikeliui bovą!

Kūdikėlį kuo maitinsiu?
Duosiu du pūru kviečių,
Trečią pridėsiu rugių!

994 (**).
Nū Blažiė'nės.
1. O, brėlau, br6iau,
Brolyti,
Nušėrk minėj bėrą
Žirgelį.
2. Par lauką j6jau,
Dumojau;
Dvarelį prijčjan,
Sustojau.
3. Pririšati žirgelį
Pnė tvoros,
Prie žalu rutilu
Darželu. •
4. Parlaužė žirgas
T vorelę,
JšmJndžioju žalas
Rūteles.
6. Atčjn mergytė,
Vėrkdama,
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Baltasias rąnkrfles
Grajžydama,
C. Baltasias rąnkėles
Grijžydami,
Žalflju rutrflu
Gajlėdama,
7. Ęj, cit, ne virki,
Mergelė,
Ai tau dovan6siu
Žirgčlį.
8. Brąngėsnios minu
Rūtelės,
Nė kajp tavu bSras
Žirgelis.
9. Už manu rūtas
Trys, šimtą j,
Už t4vu žirgelį
šimtelis.

(*) Bóvas.
(**) Palygink 525, 668. 940 ir Ves.. 259. diíjnas.

Blažienė
1. O brolau, brolau,

5. Atein mergytė
Verkdama,
Baltąsias rankeles
Graižydama;

Brolyti,
Nušerk manei bėrą
Žirgelį!
2. Per lauką jojau —
Dūmojau,
Dvarelį prijojau —
Sustojau.

6. Baltąsias rankeles

3. Pririšau žirgelį
Prie tvoros,
Prie žalių rūtelių
Darželio.

7. — Ei, cit, neverki,
Mergele,
Aš tau dovanosiu
Žirgelį.

4. Parlaužė žirgas
Tvorelę,
Išmindžiojo žalias
Rūteles.

8. — Brangesnės mano

Graižydama,
Žaliųjų rūtelių
Gailėdama.

Rūtelės
Nekaip tavo bėras
Žirgelis!
9. Už mano rūtas
Trys šimtai.
Už tavo žirgelį
šimtelis!
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10. Bčgbau par laiką
Tekini,
Sktjns&aus motvnčlej,
Vėrkdama:

15. Tavu maldyti,
Prašyti,
Už b iltu stilu
Sodinti,

11. Fj, mteinf, móíiuí,
Močibtė,
Svetólej iškadą
Padirė:

16. Už biltu s ti lu
Sodinti,
Rlnckūju vyne'lu
Gyrdyti,

12. Prirlšu žirge!us
Prié tvorós,
Prié žalu rute'lu
Darže'Iu;

17. Rinkėju vynllu

13. Parliužė žirgas
Tvorëlç,
Ièmjndzioju žalis
Rutóles.

18. Pro zerkolelį
Kilbinti,

14. Dukrytė minu
Jaunóji,
Taj távu svetólej,
Ne kanó;

19. Auksu žiėdclu
Bovyti,

G yrdyti,

Pro zerkolelį
Kalbinti,

Auksu z’iėde'la

B6vyti,

Su ¿ilk d j is tė le
V ystyti.

10. Bėgčiau per lauką
Tekina,
Skųsčiaus motinėlei
Verkdama:

15. Tavo maldyti
Prašyti,
Už balto stalo
Sodinti;

11. — Ei močiut, močiut,

16. Už balto stalo

Močiute,
Sveteliai iškadą
Padarė:

Sodinti,
Rinckuoju vyneliu
Girdyti;

12. Pririšo žirgelius

17. Rinckuoju vyneliu
Girdyti,
Pro zerkolėlį
Kalbinti;

Prie tvoros,
Prie žalių rūtelių
Darželio, —

13. Parlaužė žirgas

18. Pro zerkolėlį
Kalbinti,
Aukso žiedeliu
Bovyti;

Tvorelę,
Išmindžiojo žalias
Rūteles!

14. — Dukryte mano

19. Aukso žiedeliu

Jaunoji,
Tai tavo sveteliai,
Ne kieno, —

Bovyti,
Su šilkų juostele
Vystytil

8 « » (*).
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N4 Vidikytės.
1. Trakè berželis stOTė'ju,
Be'ržu lapely mirgSju,}ds

3. Bernelis žirge sėdėjų,
Su mergužėle kalbeju,

2. Brfržu tape'lej mirgeju,
Bernelis žirge sêdëju,

4. Su mergužėle kalbëju,
Auksu žiedelį dereju.

Vidikytė
1. Trake berželis stovėjo,
Beržo lapeliai mirgėjo, (2 k.)

3. Bernelis žirge sėdėjo,
Su mergužėle kalbėjo,

2. Beržo lapeliai mirgėjo,

4. Su mergužėle kalbėjo,
Aukso žiedelį derėjo.

Bernelis žirge sėdėjo,
(♦) Palygink 874 ir 876 dájnas.
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5. Atsitriuk, šilini, nū minęs, 13. O mite, matė, matblė.
Aš tunii vargu be tavęs.
Kąn tiė svetclej padarė0
6 .0 , bėrnaj, be'rnaj, berneli, 14. ¡lejdu žirgus į daržą,
Patys suvė'ju į sodą.
KetSjej daržą nutverti,

5. — Atsitrauk, šelmi, nuo manęs, 13. — O mote, mote, motule
Aš turiu vargų be tavęs!
Ką tie sveteliai padarė:
6. O bernai, bernai, berneli,
Ketėjai daržą nutverti,

14. Jleido žirgus į daržą.
Patys suėjo į sodą.

7. Ketėjai daržą nutverti,
Žalių rūtelių n’apleistil

15. Žirgai nuėdė rūteles,
Patys nuskynė vyšneles.

16. Atžels rūtelės iš grudti,
8. Atj6 par lauką devyni.
Vis ant jffdbėriu žirge'lu;
Raudini vyšnej iš šaknų

8. Atjoj per lauką devyni —
Vis ant juodbėrių žirgelių, —

16. Atžels rūtelės iš grūdų,
Raudonos vyšnios iš šaknų.

9. Prijiju dvaras svote 1u
Su ejdinjnkajs žirgelejs

17. Palę'nkčiau be'ržu sakelį,
Pakarčiau šėlmj-bernelį:

9. Prijojo dvaras svetelių
Su eidininkais žirgeliais.

17. Palenkčiau beržo šakelę,
Pakarčiau šelmį bernelį:

10. Sulėjdu žirgus į daržą.
Patys suveju j sėdą.

18. O, taj tau, šelmi, kyboti,
Ne manę jauną vijoti.

10. Suleido žirgus į daržą,
Patys suėjo į sodą.

18. — O tai tau, šelmi, kyboti.
Ne mane jauną vilioti!

11.Nuė'dė žirgaj rūteles,
Patys nuskynė vyšneles

19. JCfdus takelus pramj'nej,
Kol minę jiuną pravlrkdej.

11. Nuėdė žirgai rūteles,
Patys nuskynė vyšneles.

19. Juodus takelius pramynei,
Kol mane jauną pravirkdei!

12. Bėgčiau per lauką tekina,
Skųsčiaus motulei verkdama:

20. Suėdei mano dieneles
Kaip, šile radęs, uogelesl

1 E>- Žirgaj nuėdė rūteles,
Patys nuskynė višnėles.

7. Ketėjej daržą nutverti,
fcalii rute'lu n’ aplėjsti.

12. Bėgčiau partaOką tekini, 20. SuSdej minu diėnėles,
Skųnshaus matblej.vėrkdaraa:
Kajp, žilė radęs, ūgėles.
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(*).

Nū Juškytės.
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1. Trakė berželis stovėju,
Be'ržu lape'lej mirgoj u ,} ds

4. Kiiunu kepbrę dėvžju,
šilki jūstėle jusgju,

2. Be'ržu lape'lej mirgSju,
Brolelis žirge sėdėjų,

5. Silkti jūstėle jusė'ju,

3. Brolelis žirge sėdSju,
Kiaumu kepurę dėvgju,

6. Prijojo dvaras svetelu,
Ne-pažįfhstamu brulėlu.

Juškytė
1. Trake berželis stovėjo,
Beržo lapeliai mirgėjo, (2 k.)

4. Kiaunių kepurę dėvėjo,
Šilkų juostele juosėjo,

2. Beržo lapeliai mirgėjo,
Brolelis žirge sėdėjo,

5. Šilkų juostele juosėjo,
Su mergužėle kalbėjo.

3. Brolelis žirge sėdėjo.
Kiaunių kepurę dėvėjo,

6. Prijojo dvaras svetelių,
Nepažįstamų brolelių.

Su mergužėle kalbėjo.

(*) Palygink- 874 ir 875 dajnas.
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7. Isláuzé íísiu tvorelę,
Tirna.j nuskynė roželes,

12. Tárnaj nuskynė roželes,
Žlrgaj numynė rute'les.

8. Tarnaj nuskynė roželes,
Žlrgaj numynė rute'les.

i3. Dukrytė minu jaunoji,
Ne kan6,—tavu svcte'lej.

9. Bigčiau par dvarą tekini, 14. Tėve'li manu senasis,
Skųnsčiaus tėve'luj,verkdama: Juk ir aš tavu,—ne kan6.
10. Vaj, tė'vaj, tė'vaj, tėve'li,
Kąn ma padarė svete'lej:

15. Manu mergytė jaunoji,
Kajp kumelaitė taukėji,

11. Išlaužė Cfsiu tvorelę,
Tarnaj nuskynė roželes,

16. Kū tu, mergytė, sudirgaj?
Kąn aš tau piktu padirbau?

17. K6jas, rąnke'les sušildžiau,
Tavu norilį išplldžiau.

Tarnai nuskynė roželes,
8. Tarnai nuskynė roželes,
2 irgai num ynė rūteles.

13. — Dukryte mano jaunoji,
Ne kieno — tavo sveteliai!

9. Bėgčiau per dvarą tekina,

14. — Tėveli mano senasis,
Juk ir aš tavo — ne kienot

Skųsčiaus tėveliui verkdam a:

10. — Vai tėvai, tėvai, tėveli,

2. Beržu lapelei mirgė'ju,
Brolelis žirge sėdėjų,

6. O, brolau, brolau, broliikaj,
Žadejej daržą nutve'rti,

3. Brolelis žirge sėdgju,
Ktauniu kepiirę dėvė'ju,

7. Žadejej daržą nutve'rti,
Žalu ruto'lu n’ aplejsti.

4. Kiauniu kepiirę dėveju,
Kardelį rinko tarėju,

8. Atjd par lauką septyni,
O ju tarnėlej devyni (***).

(*) Palygink 874, 875 ir 87(1 dájnas.
(**) Kiti lyrií: Kilne.
(***) Atjó par lauką devyni vis ąnt jifdbėnu žirgclii.
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16. Ko tu, mergyte, sudirgai,
Ką aš tau pikto padirbau?

11. Išlaužė uosio tvorelę,

Tarnai nuskynė roželes,

17. Kojas rankeles sušildžiau,
Tavo norelį išpildžiau!

8 * » (*).

5. Kardelį nfnko tureju,
Su šešergio kalbeju.

15. — Mano mergyte jaunoji,
Kaip kumelaitė laukoji,

Ką man padarė sveteliai:

877

Nu Džaugytės.
1. Trakė (**) berželis stovė'ju,
Biržų lapelei mirgeju,} ds

12. Tarnai nuskynė roželes,
Žirgai numynė rūteles!

7. Išlaužė uosio tvorelę,

Diiaugytė
1. Trake* berželis stovėjo,
Beržo lapeliai m irgėjo, (2 k.)

5. Kardelį rankoj turėjo,
Su seserėle kalbėjo.

2. Beržo lapeliai mirgėjo,
Brolelis žirge sėdėjo,

6. — O brolau, brolau, broliukai,
2adėjai daržą nutverti,

3. Brolelis žirge sėdėjo,
Kiaunių kepurę dėvėjo,

7. Žadėjai daržą nutverti,
Žalių rūtelių n’apleistil

4. Kiaunių kepurę dėvėjo,
Kardelį rankoj turėjo,

8. Atjoj per lauką septyni,
O jų tarneliai devyni.**

'K ili lyruoja: „K alne...“
* Atjoj per lauką devyni — vis ant juodbėrių žirgelių.
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9. PrirtJa žirgas prie tvor6s,17. Tiva praimti, maldyti,
Frtė ža!A rtta daržėla.
Už b ilta Btilu sodinti,

9. Pririšo žirgus prie tvoros.
Prie žalių rūtų darželio.

17. Tavo prašyti maldyti,
Už balto stalo sodinti.

10. Iitiazė ffsiu tv o rllp ,
T«trnaj ¡¿mynė rūteles.

18. Uz b ilta stila sodinti,
Rlncfea vynela Kardyti,

10. Išlaužė uosio tvorelę,
Tarnai išmynę rūteles.

18. Už balto stalo sodinti,
Rineku vyneliu girdyti,

ll-Iim /n ž rūtas ii iaknū
Ir lelijėles ii lajškū.

19. Rtncka vynlla girdyti,
2al6mis rtitomis kajiyti

11. Išmynė rūtas iš šaknų
Ir lelijėles iš laiškų.

19. Rineku vyneliu girdyti,
Žaliomis rūtomis kaišyti.

12. BSgciau par dvarą tekink, 2 0 .0 mitui, matai, mathiė,
Skųnsčiaus matike j, vėrkdama:
Kami dukrelė?— ne tavu?

12. Bėgčiau per dvarą tekina,
Skųsčiaus motušei verkdama:

20. — O motuš, motuš, motuše,

13. Aj, mitui, mitui, matiiiė. 21. Tava gimdyta, auginta,
Svečėj iškidą padirė:
Ąnt b a lti rįnku neii6ta,

13. — Ai motuš, motuš, motuše,
Svečiai iškadą padarė:

21. Tavo gimdyta, auginta,
Ant baltų rankų nešiota,

14. Iiliužė ilsia tvore'lę,
Išmjnė z'alis rūteles,

22. Ąnt baltli r^nku neMta,
šilku jūstile vystyta,

14. Išlaužė uosio tvorelę,
Išmynė žalias rūteles,

22. Ant baltų rankų nešiota,
Šilkų juostele vystyta,

15. Iimfnė rūtas ii iakn6
Ir lelijėles ii iajskfi

23. Pro zerkolfflds b6vyta,
Ž»I6 vygelė vygidta,

15. Išmynė rūtas iš šaknų
Ir lelijėles iš laiškų!

23. Pro zerkolėlius bovyta,
2alioj vygelėj vygiuota,

16. — O duktau, duktau, dukrele,
Kieno sveteliai — ne tavo?

24. Žalioj vygelėj vygiuota,
Aukso stuopele girdyta,

16. O duktau, dūktau, dukr<nė,24. Žal6 vygėlė v'ygiflU,
Kun6 svetelej?— ne tavu?
Aukso stflpele gydyta,
25. Auksu stiipčlc gyrdyta,
I’o zerkolelejs bevyta.
Kiti tajp:
Ąnt baltú r^nka neiióta,
Margó vygčlė vygiüta,

25. Aukso stuopele girdyta,
Po zerkolėliais bovyta.

Kiti dainuoja taip:
Margó vygelė vygiCita,
Auksu žiedėtu bóvyta,

Aaksu z'iėdėla bóvyta,
Par zerkolStj žadinta.
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Kieno dukrelė — ne tavo?

Ant baltų rankų nešiota,
Margoj vygelėj vygiuota,

Margoj vygelėj vygiuota,
Aukso žiedeliu bovyta,

Aukso žiedeliu bovyta,
Per zerkolėlį žadinta.
635

819.
Nu Blažienės.

*878
Blažienė

1. Kad aš j6jau
Par girelę; —
Pitnk gina
K
Paūkščiu čifilba.l

8. Ir įlėjdu
Į dvarelį;
Sodln mknę
Nū žirge'lu,

2. Ni ma jėti,
Ni sustoti,
Ni paukštėlu
Paklausyti.

9. Sodln minę
Nfl žirgėlu,
Vėda minę
J svirnėlį,

3. Kad aš jė.jau
IV . lauko)j>
Garsėj ¡Šoviau
Iš plįnte'lės,

10. Ve'da minę
{ svirnėlį,
Sodln minę
Už stalčių,

3. Kad aš jojau
Per laukelį.
Garsiai šoviau
Iš plintelės;

10. Veda mane
l svirnelį,
Sodin mane
Už stalelio;

4. Garsėj ¿Oviau
Iš plįnte'lės,
Kad išgirstu
Mergužėlė,

U . Sodln. rožinę
Už stale'lu,
Ir užgėrė
Klncku vynu:

4. Garsiai šoviau
Iš plintelės.
Kad išgirstų
Mergužėlė;

11. Sodin mane
Už stalelio
Ir užgėrė
Rincku vynu:

5. Kad išgirstu
Mergužėlė,
Kad atkeltu
Ma vartelus.

12. Gėrkit, vyraj,
Ulavčkif,
Aš žiurė'stu
Pro ląngclį,

5. Kad išgirstų
Mergužėlė,
Kad atkeltų
Man vartelius.

12. — Gerkit, vyrai,
Uliavokit,
Aš žiūrėsiu
Pro langelį;

6. Ir išglrdu
Mergužėlė,
Ir atkėlė
Ma varte'lus.

13. Aš žiurėstu
Pro ląnge'lį,
Kad susėdaj
Ne matytu,

6. Ir išgirdo
Mergužėlė,
Ir atkėlė
Man vartelius;

13. Aš žiūrėsiu
Pro langelį,
Kad susiedai
Nematytų;

7. Ir atkėlė
Ma vartelus,
Ir įls'jdu
J dvarelį,

14. Kad susėdaj
Ne matytu,
Ni tėvėluj
Ne sakytu.

7. Ir atkėlė
Man vartelius,
Ir įleido
Į dvarelį;

14. Kad susiedai
Nematytų
Nei tėveliui
Nesakytų.

1. Kad aš jojau
Per girelę, —
Pilna giria
Paukščių čiulba.

8. Ir įleido
2 k.

2. Nei man joti,
Nei sustoti,
Nei paukštelių
Paklausyti.

J dvarelį, —
Sodin mane
Nuo žirgelio;
9. Sodin mane
Nuo žirgelio,
Veda mane
Į svirnelį;
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Beržu rykite
Kotav6ju.

15. Ir pamatė
Susėdelej,
Ir pasakė
Tėvuželuj.

17. Velyg būčiau
Ne gimusi,
Ne, užgimus,
Prapiilusi,

16. Saunej barė,
Burkav6ju,

15. Ir pamatė

16. Šauniai barė
Burkavojo,
Beržo rykšte
Kotavoio.

Susiedėliai,
Ir pasakė
Tėvužėliui.

17. Velyk būčiau
Negimusi,
Ne užgimus
Prapuolusi!

« * » (*).
Nd Senkausktėnės.
1.

Labs ryts, vakaras,
Jauni mergelė,
ds
Ar prijlmsi nakvynūz'ę?

2.

R6da prijlmti,
R6da ne Imti,
Rodą ¡atiką varyti.

3.

Kad ir prijlmsiu,—
Tnė šiltu pečiaus
Ąnt bittūjd sūle'lu.

4.

Išlėkė Mas
{ ąnžulė'lį,—
Tęn givu nakvynbžę.

5.

Išpfflė Aidas
Iš ąnzdlelu,
Nusisuku sprąndilį.

C.

Ėjkime lauką
Mes paklausyti,
Kas tęn miškely rėkta?
Ūdas išpiflęs
Iš ąnždlėlu,
Nusisekęs sprąndelį.

.

Atlėkė spirva
Sprąndėlu tajsyti;
Nėr plėčktltė arėlkos.
O, ta musėlė,
IitSsu pusėlė,
Senčvės gaspadlnė,—

10.

O, ji išgėrė,
O,
ji ištajžė
Iš ple&kbtės arė!ką.

879
Senkauskienė
1. — Labs ryts vakaras, 1
Jauna mergele!
2 k.
Ar priimsi nakvynužę? )

6. — Eikime lauką

2. — Rodą priimti,
Rodą neimti,
Rodą lauką varyti.

7. — Uodas, išpuolęs
Iš ąžuolėlio,
Nusisukęs sprandelį.

3. Kad ir priimsiu —
Prie šalto pečiaus
Ant baltojo suolelio.

8. Atlėkė sparva

4. Išlėkė uodas

9. O ta muselė,
Bieso puselė,
Senovės gaspadinė, —

l ąžuolėlį, —
Ten gavo nakvynužę.

5. Išpuolė uodas
Iš ąžuolėlio,
Nusisuko sprandelį.

(*) Palygink 17 d ijn ą.
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Mes paklausyti,
Kas ten miškely rėkia?

Sprandelio taisyti, —
Nėr plėčkutėj arielkos.

10. O ji išgėrė,
O ji išlaižė
Iš plėčkutės arielkąt

8 8 0 (*).
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Nfi Maštiuskiėnės.
Jau austą aušrelė,
iižteka saulelė;
Sėdi manu motynelė 1 ^
Už baltu stalelu. I

Taj tu savu bernuzSIį
iauke'lu Iydejej.
5.

Sėdėdama, rymu,
Rymudama, kalba:
Kudėl tavu, dukrytė'lė,
Vajnlkas miglotas?

6.

Ąnkstl rytą kglau,
Vąndenelu ėjati,—
Taj ąnt manu vajnikė'lu
Migl&ze ūžkrltu.

7.

Ne-Msa, dukrelė,
Ne-vierni zode'lej,

Lauke'lu lydšjej,
Žodelį kalbė'jej,
Tu su savu bernuzelu
Dumūzę dumojej.
Taj tiė'sa, matiiaė,
Taj yterni z'odčloj:
Taj aš si vu bernuz'člį
Laukclo lydėjau,

Maštauskienė

1. Jau aušta aušrelė,

2.

Užteka saulelė, —
Sėdi mano motinėlė 1 . ,
Už balto stalelio. j

4. — Netiesa, dukrele,
Nevierni žodeliai,
Tai tu savo bernužėlį
Laukeliu lydėjai;

Sėdėdama rymo,
Rymodama kalba:
— Kodėl tavo, dukrytėle,
Vainikas miglotas?

5. Laukeliu lydėjai,
Žodelį kalbėjai,
Tu su savo bernužėliu
Dūmužę dūmojai!

3. — Anksti rytą kėliau,

Zaukela lydėjau,
Žodelį kalbėjau,
Aš su savu bernužė'lu
Dumūzę dumdjau.

881
Kadi ¿jėmitžė,
Kad vasarizė?

3. Aj, mėsčiau, mėsčiau,
Sniė'gu gmilžtiizę,
Kad jis žinčtu,
Kada ziėmiižė.

2. Jis ne žinoju,
Kada žiėmūzė,

Kasiulienė
l. Al, giria, giria,
Žalia giružė,
Toje giružėj — \ 9
Turme bernužis. J

2. Jis nežinojo.
Kada žiemužė.
Kada žiemužė,
Kad’ vasaružė.

3. Ai, mesčiau, mesčiau
Sniego gniūžtužę,
Kad jis žinotų,
Kada žiemužė!

(*) Palygink 804 ir 899 dajnas.
("*) Palygink 201 dajną.
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Tai vierni žodeliai:
Tai aš savo bernužėlį
Laukeliu lydėjau;

7. Laukeliu lydėjau,
Žodelį kalbėjau,
Aš su savo bernužėliu
Dūmužę dūmojau!

881
(**).
Kfl Kasiuliė'nės.
1. Aj, giria, giria,
Žala giriizė;
T6je girbžė—
Turmč berniizis.

6. — Tai tiesa, motuše,

Vandenėlio ėjau, —
Tai ant mano vainikėlio
Miglužė užkrito.

«.| LkluvISkos dainos, II
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4. Ai, mesčiau, mesčiau

11. — Jūs kepurėlė
Ant rinkos pirkta,
Ant rinkos pirkta, —
Du šilingužiu;

4. A j, mžsčiau, mėsJiau
K itu kviėtk&zę,
Kad jis žinitu,
Kad vasaružė.

11. Jas keparė'lė

5. O ir atuju
Mergclu pulkas,
O ir ¡Skė'lė
Tūrmu durūžes.

12. Jus keparelė —
Du šiljngiižiu,
Manu vajnikas—
iei) iimtilžej:

5. 0 ir atėjo

6. Aj. mirga, mirga,

13. Manu vajnikas
Iš rūtų daržu
Ii rūtų daržu.—
Žalū rute'lu.

6. — Ai merga, merga,

7. Ar tau gajleju
TSvu, močiiitės?
Ar tau gajISju
Minęs-berniižiu?

14. O kad jus ejut
Par žalą glrę,
Par žalą glrę,
Par pušynilžį,

7. Ar tau gailėjo
Tėvo močiutės?
Ar tau gailėjo
Manęs bernužio?

14. 0 kad jūs ėjot
Per žalią girią,
Per žalią girią,
Per pušynužį,

6 . Ni m a gajleju

15. Kad jus sutlkui
Žvirblelu pūiką,
Jus pakilčjui
Jiėms kepurtižę;

8. — Nei man gailėjo

15. Kad jūs sutikot
Žvirblelių pulką,
Jūs pakvlėjot
Jiems kepuružę, —

16. O kad mes «jum
Par lygų *nūką.
Par lygų lauką,
P ar pudiinūžj,

9. Tik man gailėj'o
Jaunų dienužių,
Jaunų dienužių
Ir vainikužio!

Ąnt rjinkos pirkti,
Ąnt rjnkos pirkta,—
Du šilingbžia.

Merge'lė manu,
K atrų gajleju
Tavu airdūzė?

Tėvu, močiiitės,
Ni ma gajleju
T&vęs-bemūžia,

0 . Tik ma gajlSįu
Jaunu diėniižia,
Jaunu diėnima
Ir vajnikūžiu
10. Mergytė mina,
Jaunoji manu.
Ar tajp par-bringus
Tau vajnikiižis?

17. Kad mes Snttkum,
Kar&laus pulką,
Mes ne kilėjum
Jam vajnikilžiu.
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Rūtų kvietkužę,
Kad jis žinotų.
Kad' vasaružė!

12. Jūs kepurėlė —
Du šilingužiu,
Mano vainikas —
Šeši šimtužiai:

Mergelių pulkas,
0 ir Iškėlė
Turmo duružes.

13. Mano vainikas
Iš rūtų daržo,
Iš rūtų daržo, —
Žalių rūtelių!

Mergele mano,
Katro gailėjo
Tavo širdužė?

Tėvo močiutės,
Nei man gailėjo
Tavęs bernužio,

16. 0 kad mes ėjom
Per lygų lauką,
Per lygų lauką,
Per pūdymužį,
17. Kad mes sutikom
Karaliaus pulką,
Mes nekylėjom
Jam vainikužio!

10. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Ar taip per brangus
Tau vainikužis?
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*882

8 8 * (*).

Kunciuvienė
Nú Kųnciuviėnės.
1. Kad ai jojau par laiką,
Par lygų iaukėlj,
Aš pamaiiad tris mergeles
Levendrų daržely:

Kajp atjóju pęnktksis
Jffdfise aksómús:—
Apsiręngki, mergužglė,
Važiffsiv pas p6ną.

1. Kad aš jojau per lauką,
Per lygų laukelį,
Aš pamačiau tris mergeles
Levendrų daržely:

7. Kai atjojo penktasis
Juoduose aksomuos:
— Apsirenki, mergužėle,
Važiuosiv pas poną!

ViSna būvu Aida.
Ąntrk būvu MIlda,
O ši trečik jaumausióji
Būvu manu mišta.

. Ni ai bijaú pónu,
Ni jú dldz'iu sligu;
Apsirėdz'ius prąncuzlnėms,
Sėdau su júm draúge.

2. Viena buvo Aida,
Antra buvo Milda,
O ši trečia, jauniausioji,
Buvo mano miela.

8. Nei aš bijau pono,

Kajp atjóju pirmasis,
Kad žodelį táréiau,—
A i jam mėku ne atsakiaú,
Ne tariaú žodžiu.

, Kajp vaziávuv par įtaūką,
Laukelis dųnzgSju;
Kur užmanė akmenėlį,
Ugnčlė. žėrėju.

3. Kai atjojo pirmasis,
Kad žodelį tarčiau, —
Aš jam nieko neatsakiau,
Netariau žodelio.

9. Kai važiavov per lauką,
Laukelis dunzgėjo, —
Kur užmynė akmenėlį,
Ugnelė žėrėjo.

4. Kajp atjóju 'ąntr&sis,
10. Sęn naktelę, mergužėlė,
Kad rąnkelę dffčtau,—
Devintó adyno
Ai jam niėku ne atšakiai,
Pažiūrėki, mergužėlė,
Dumblę dumójau.
J manu akeles.
11. Ai ne galū pažiūrėti;
6. Kajp atjóju trečiasis,
Skauda ma galvelė,
Kad vajnlką düéiau,—
Kad prapiildžiau vajnikėlj
Ai jam nieku ne atsakiaú,
Dėl tiv u lustėlu.
Tik sau nusljúktau.
. Kajp atj6ju ketvirtas,
12. Kad žinOčiau, mergužėlė,
Kad lovelę kločiau,—
Dėl mano lustelu.
Ai jam niė'ku ne atsakiau,
Ai tau dftiian p6rą žirgu,
G raidiej apsiverkiau.
šimtą raudoniju.
(*) Pelygink 648 dajaą.
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Nei jo didžios slūgos, —
Apsirėdžius prancūzinėms,
Sėdau su juo drauge.

4. Kai atjojo antrasis.

10. — šią naktelę, mergužėle,

Kad rankelę duočiau, —
Aš jam nieko neatsakiau,
Durnelę dūmojau.

Devintoj adynoj
Pažiūrėki, mergužėle,
[ mano akeles!

5. Kai atjojo trečiasis,
Kad vainiką duočiau, —
Aš jam nieko neatsakiau,
Tik sau nusijuokiau.

11. — Aš negaliu pažiūrėti —

6. Kai atjojo ketvirtas,

12. — Kad žinočiau, mergužėle,

Skauda man galvelę.
Kad prapuldžiau vainikėlį
Dėl tavo Uustelio!

Kad lovelę kločiau, —
Aš jam nieko neatsakiau,
Graudžiai apsiverkiau.

Dėl mano liustelio,
Aš tau duočiau porą žirgų,
šim tą raudonųjų, —
645

13.

P6rą žirgu ąnt mfijta, 14. Vikar buvij tajp graži.
Šimtą ąnt perinu:—
Kajp daržely rfižė,
Nusipraiiski, mergužėlė,—
O jau žęndien tajpo blčdna,
Kajp ir vakar bilvus.
Kajp b a lti drobelė.

13. Porą žirgų ant muilo,
Šimtą ant perynų:
Nuslprauski, mergužėle, —
Kaip ir vakar buvusi

14. — Vakar buvau taip graži,
Kaip daržely rožė,
O jau šiandien taipo bliedna.
Kaip balta drobelei

883.
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Nū Diėvignės.
1.

IšMjdau brotelj, |
Jauną rajtojė'lj, j ds
J jiuną jaunimSIįJ

8.

Parjtiju brolelis,
Jaunas rajtojčlis,
U jaunu jaunimelu-

9.

2.

3.

Ar buvij, brtileli,
Jiunas rajtojSli,
Tam jaunim jaunimžly?

10.

4.

Rods btite—buvafi,
Matyte- maSiafi,
Alė ¿6kte—ne šokau.

11.

5.

Brolužčli minu,
Dobilėli rainu,
Ar yr tavu mergelė?

6.

7.

Ir jos žturstuželis
Žalti šilkuiėlu,
Auksu kvičtkoms sodintas.
Aušrelė afišų,
Močititė klausė
Savu jaunės dukrelės:
Dukruz'elė mino,
Lelijėlė mino,
Kur dė'jej vajnikžlj?

Dievienė
1. Išleidau brolelį,
j
Jauną raitojėlį,
2 k.
Į jauną jaunimėlį. J

8. Ir jos žiurstužėlls

2. Parjojo brolelis.
Jaunas raitojėlis,
Iš jauno jaunimėlio.

9. Aušrelė aušo,
Močiutė klausė
Savo jaunos dukrelės:

Žalių šilkužėlių,
Aukso kvietkoms sodintas

3. — Ar buvai, broleli,
Jaunas raitojėlį.
Tam jaunam jaunimėly?

10. — Dukružėle mano,
Lelijėle mano.
Kur dėjai vainikėlį?

Rtistaj atsakiau,
Ne nutyl&au:
Nutraukė bajorėlis.

4. — Rods, būti buvau,
Matyti mačiau,
Ale šokti nešokau.

11. Rūsčiai atsakiau,
Nenutylėjau:
— Nutraukė bajorėlis!

12.

Ej, tu, bajorėli,
Sėlmi-bernuželi,
Atidflk vajnikelj.

5. — Brolužėli mano,
Dobilėli mano.
Ar yr tavo mergelė?

12. — Ei tu, bajorėli,
Šelmi bernužėli.
Atiduok vainikėlį!

Pilni sūlužėlej
Jaunu sesužė'lu,—
Tik fra ir manfiji.

13.

O aš JmeSiau
Tavu vajnikelį
Į jūres, į mireles.

6. — Pilni suolužėliai

13. — O aš įmečiau
Tavo vainikėlį
[ jūres, į mareles.

Minu mergužėlės
Žalas vajnikė'lis,
Žalti rūtų nupintas,

14.

Vajnlkas plaukė,
Plaukdamas šaukė,
Ąnt juriižui žalavu.

7. Mano mergužėlės
Žalias vainikėlis,
Žalių rūtų nupintas,
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Jaunų sesužėlių, —
Tik yra ir manoji.

14. Vainikas plaukė,
Plaukdamas šaukė,
Ant jūružių žaliavo!

884.

884

Nfi Norvilienės.

Norvilienė

1. Ir itlėke sakalėlis
Vidury ląnkolės,
Ir suvirki! mergužėlėj
Vidury riarže'lu.
( s

Seserėlės, lelijėlės,
Nuskynė rūtelės.
6. Klausinėju sakalėlis
Vyru. kur sukr<5vėf?
Kur sukrovei žalą šieną,
Ar į daržinėlę?

2. Gysta gražėj sakalėlis
Žaloje ląnke'lė,
Vėrkia gratidzej mergužėlė
Rutilu daržely.
7. Klausinėju mergužėlė
Jaumiju sesc'lu:
3. fcabaj vėrkė sakalėlis,
Kur padėjai žalas rūtas
Ne radęs žolelės,
Iš manu darže'Iu?
Graūdžej vėrkė mergužėlė,
Ne radus rūtelės.
8. Eabaj džiaugės sakalėlis
Su žali rute'lė,
4. Klausinėju sakalėlis:
Kad su kr6vė balti vyraj
Kur djfngu žolėlės?
šiė'ną į daržinę.
Klausinėju mergužėlė'!
Kur d;fngu rūtelės?
9. fcabaj vėrkė seserėlė
v
Už riitu kviėtke'lę,
5. Siėnpjuvė'lej, balti vyr&j.
Kad Išmetė žalas rūtas
Nupjčvė žolelę;
Ąnt čystos žemelės.

j. Ir atlėkė sakalėlis
Vidury lankelės,
Ir suvirko m ergužėlė 1
Vidury darželio.
j

5. Sienpiūvėliai, balti vyrai,
Nupiovė žolelę,
Seserėlės lelijėlės
Nuskynė rūteles.

9k

2. Gysta gražiai sakalėlis
2 alioje lankelėj,
Verkia graudžiai m ergužėlė
Rūtelių daržely.

6. Klausinėjo sakalėlis

3. Labai verkė sakalėlis.
Neradęs žolelės,
Graudžiai verkė mergužėlė,
Neradus rūtelės.

7. Klausinėjo mergužėlė
Jaunųjų seselių:
— Kur padėiot žalias rūtas
Iš mano darželio?

4. Klausinėjo sakalėlis:

8. Labai džiaugės sakalėlis

Vyrų: — Kur sukrovėt,
Kur sukrovėt žalią šieną,
Ar j daržinėlę?

Su žalia rūtele,
Kad sukrovė balti vyrai
Sieną j daržinę!

— Kur dingo žolelės?
K lausinėjo mergužėlė:
— Kur dingo rūtelės?

9. Labai verkė seserėlė
Už rūtų kvietkelę,
Kad išmetė žalias rūtas
Ant čystos žemelės!
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Dabkuvienė

Nu Dabkuviėnės.
l.G anė mergytė
Jaute'lus
(*) Palygink 886 dajną.

Po manu tėvu K
Ruge'lus.
11

1. Ganė mergytė
Jautelius
Po mano tėvo 1 „ ,
Rugelius.
J
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2. Ejna bernytis
Par lauką,
Sugriebė mergutės
Jautrius.

9. Taj tdvej, ¿¿imi,
Kyboti,

Ne minę jiuną
Viloti.

9. Tai tavei, šelmi,
Kyboti,
Ne mane jauną
Vilioti!

2. Eina bernytis
Per lauką.
Sugriebė mergytės
Jautelius.

3. Atijn mergytė,
Verkdama,
Atneša sterblelę
Dėrelu.

10. Mėsėiau žiėdilį
J purvą,
Vėsčiau berne'lį
| tdrmą.

3. Atein mergytė
Verkdama,
Atneša sterblelę
Dorelių.

10. Mesčiau žiedelį
Į purvą,
Vesčiau bernelį
l turmą.

4. Te tau, bernyti,
Dorelus,
Atidffk ma šernus
Jaute'lus.

11. Budins žiedelis
Purve'ly,
Ratidu bernelis
Turmdly.

4. — Te tau, bernyti,

11. Rūdins žiedelis

5. Ne prašau tiivę
Užmokėti,
Tik su manim
Pakalbėti.

12. O, taj tau, šelmi,
Raudoti,
Ne minę jauną
Vilėti.

5. — Neprašau tave
Užmokėti,
Tik su manim
Pakalbėti.

12. — O tai tau, šelmi,

6.Jifdus take'lus
Pramynej,
Kol rožinę jdoną
Pravlrkdej.

13. imčiau žiedelį
Ii purvu,
Lįsčiau berne'lį
Iš tūrmu.

6. — Juodus takelius

13. Imčiau žiedelį
Iš purvo.
Leisčiau bernelį
Iš turmo.

7.

14. Isk&sciau ravė
Grabiitę,
Jmėsčiau šdlmį-berniižį:

7. Suėdei mano

15. Taj t&vej, šdlmi,
Mirks 6ti,
Ne miinę jiuną
Vilėti.

8. Palenkčiau eglės

SuŠdej minu
Diėniižes
Ka.jp, žilė radęs,
ug&žes.

8. Palenkčiau iglės
šakbžę.
Pakarčiau šdlmį-berniižj.

Dorelius,
Atiduok man šėmus
Jautelius!

Purvely,
Raudoj bernelis
Turmely.

Raudoti,
Ne mane jauną
Vilioti!

Pramynei,
Kol mane jauną
Pravirkdei!

14. Iškasčiau rave
Grabutę,
Įmesčiau šelmį
Bernužį:

Dienužes
Kaip, šile radęs,
Uogužes!

15. — Tai tavei, šelmi,
Mirksoti,
Ne mane jauną
Vilioti!

Sakužę,
Pakarčiau šelmį
Bernužį!
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Nū Blažienės.
1. Ginė mergutė jautrius
Ir nuganė bernu ruge'Ius.

6. O tik ma rčjkia mergšės
Ir mergelės jaunu diėnilu.

2.

Atėjn bernytis jaunasis,
Ir parvarė pilšus jautrius.

7. Palęnkaau iglės viršūnę,
Pakabinčiau pijką bernelį.

3.

Atdjn mergytė vadCEti,
Atsineša rįnko tįmpėlę.

8. Taj tu te, šelmi, kyboki,
Ne kad minę jauną vilčki.

4.

Te tau, berneli, tįmpdlę,
Atidčiki palšus jaute'Ius.

9. Mėsciau žiėde'lį } purvą,
{stumčiau bernelį į kazą.

5.

O ni ma rėjkia tįmjielės, 10.
Taj tu če, šelmi, kirmyki,
Anl tavu palšd jautėlu;
Ne kajp manę jiuną kibinki.

Blažienė

1. Ganė

mergytė jautelius
Ir nuganė berno rugelius.

6. O tik man reikia

2. Atein
bernytis jaunasis
Ir parvarė palšus jautelius.

7. Palenkčiau eglės

3. Atein
mergytė vaduoti,
Atsineša rankoj timpelę.

8. — Tai tu čia, šelmi, kyboki,

4. — Te
tau, berneli, timpelę,
Atiduoki palšus jautelius!

9. Mesčiau žiedelį į
purvą,
[stumčiau bernelį į kozą.

5. — O nei man reikia timpelės,

10. — Tai tu čia, šelmi, kirmyki,

Anei tavo palšų jautelių,

88».

2.

Ar verpėjos? ar audėjos?
Ar žalū rutilu sėjėjiižės?

3.

Ni verpčjos, ni audžjos,
Tik žalu rutelu sėjėjtižės.

887
Ir šen jodžiau, ir ten jodžiau,
Veliuonos mergeles bandavojau: (2 k.)

2. Ar verpėjos, ar audėjos,
Ar žalių rūtelių sėjėjužės?

3. Nei verpėjos, nei audėjos.
Tik žalių rūtelių sėjėjužės!

Nu Rugenytės.
Grižus brolyčiiikaj,
1. Aukštos kepurėlės,
Gražėj pasirėdę :(***)
Rutelu kviėtkelės;

(*) Palygink 885 dajną.
(**) Velúna arbá Velflfna.
.(***) Po zednu pósmu žemiau Iyrffk: „Grąžas brolyčiilbaj, gražčj pasirėdę“.

Nekaip mane jauną kibinki!

Blažienė

888 .
1.

Ne kad mane jauną vilioki!

Kaip ir, šile radęs, uogeles!

Nū Blažienės.
Ir še jėdžiaa, ir te j6dziau,
Velun6s (•*) mergeles bąndav<5jau:}ds

viršūnę,
Pakabinčiau paiką bernelį.

11. O. tu suėdei dieneles

11. O, tu suedej dieneles,
Kajp ir, šilė ra'dęs, ūgeles.

1.

mergelės
Ir mergelės jaunų dienelių!

888

Rugienytė
1. Gražūs brolyčiukai,
Gražiai pasirėdę*:
•

ž e m ia u

2. Aukštos kepurėlės,
Rūtelių kvietkelės,

po kiekvieno posmo Iyruok: „Gražūs brolyčiukai, gražiai pasirėdę."
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4. J ii(Ii z'iponllej,
Auksu guzikčlej',

3. Paltį marškinelej,
iilkelo ku8k<flės;
5. J8di ėebatSlej,
Aukso pęntintlej.

3, Balti marškinėliai.
Silkelių kuskelės,

4. Juodi žiponėliai,
Aukso guzikėliai,

5. Juodi čebatėliai.
Aukso pentinėliai.

8N9.
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Nu Totilienės.
1.

Ghli, pili moiibtė
Ą nt b alt 6si08 lęnlllas,

6.

D uk rela-p o d u k rilė?

M6čeka, pričjdama.
Dukrelę pastipdama:
čiūčia, 161a, podukrčlė.
Tu m&nę ne klausysi.

7.

M6įeka-motyn8le,
Tu. manu iirdužfilė,

B.

3.

O k u r ejnl, dukrel«,

KddSI Uvę ne klausysią,
Kad mažą užauginsi?

4.

9.

M6čeka, moėekSlė,
Tur didį rūpestėlį;
I i tu d id žiu ru p estčla
H« j u j la u k llj.

5.

Po lafiką »ijkfciodama,
Rąnkllcs grįniindama,
Ir sutinka podukrelę
Ąnt lygaus viėškelSlu:—

1. Guli, guli močiutė
Ant baltosios lentelės
Ir paliko dukrytėlę, 1 ^ ^
Dukrelę dar vygelėj. J "

6. — O kur eini, dukrele,
Dukrele podukrėle?
— O aš einu ant kalnelio,
Ant močiutės kapelio.

2. Močeka prieidama.
Dukrelę pasupdama:
— Čiūčia liūlia, podukrėle,
Tu mane neklausysi!

7. Ant kapelio eidama.
Labai graudžiai verkdama:
— Kelki, sena motinėle.
Pirk man drapnnkubilj!

3. — Močeka motinėle.
Tu mano širdužėle.
Kodėl tave neklausysiu.
Kad mažą užauginsi?

8. Pirk man drapankubil[.
Krauk man aukštą kraitelį,
Skirki manei pasogėlę,
Aprinki man vietelę.

Atsitrauki dukrelė,
Dukrllė-siratcflė,
Jok tu turi moėekflį,
Kajp tikrą mutynėlę.

4. Močeka močekėlė
Tur didį rūpestėlį:
Iš to didžio rūpestėlio
Išėjo į laukelį.
,

9. — Atsitrauki, dukrele,
Dukrele siratėle,
Juk tu turi močekėlę
Kaip tikrą motinėlę:

Te perk drab^nkubilj,
Tegii krauja kraitelį,
Tegil skiria pasogėlę,
Tegil ręnka viėtelę.

5. Po lauką vaikščiodama,
Rankeles grąžydama.
Ir sutinka podukrėlę
Ant lygaus vieškelėlio.

O ai ojnii ąnl kalnelu,
Ąnt močiutės kapliu.

Ir pallku dukrjtllę, l ^
Dukrelę da vygllė. I
2.

Totilieni

10.
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Ąnt kapliu Ijdania,
Labij grafidžej včrkdama:
Kelki, a-nži motynflė,
Pirk ma drab^nkubilį.
Pirk ma drab^nkubilj,
Krauk ma aukitą krajtelį
Sklrki manėj pasogžlę,
Aprjnki ma vietelę.

10. Teperk drapankubilį.
Tegu krauja kraitelį.
Tegu skiria pasogėlę.
Tegu renka vietelę.
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11.

M6čeka, moiekSlo,
Ne-tikrfc raotynžlė,
Plrku ma drab^nkobilį
Kfl prasJi&usiu iuMIu.

12.

Kad ir skyrė pasogt'lę,__
Prasčiausia gyyalcla.
13.

Kad kr6vė ma krajttflj,—
K u prasiiiosiu liniila;

Kad rinku ma bernelį,—.
Prasčiiusią paliėviė'ką;
Kad ir lojdu į m arteles,—
J prasėiausę vietelę.

890 (*).

II. — Močeka močekėlė,
Netikra motinėlė,
Pirko man drapankubilį
Kuo prasčiausių šulelių!

12. Kad krovė man kraitelį, —
Kuo prasčiausių linelių!
Kad skyrė pasogėlę, —
Prasčiausių gyvulėlių!

13. Kad rinko man bernelį, —
Prasčiausią palievieką!
Kad ir leido į marteles, —
I prasčiausią vietelę!

N4 Daikuviėnės.
1.

6.

Gystiė'nu kiėročla
Giriamus merjrflėfi;
Jos pasiju dygius d&gibs, 1
D ygias dil,gėlėlės.

2.

1

Abb miniu jaunu,

7.

Vėlinis kiėmėlu
Ginamos mergelės,
Jos pasė'ja rūtas, metas,
Baltas lelijfiles.

O kad mbdu j6juv
Par ly^us laukius,
Svyru, Ijnku dlrsia v&rpos
To žirgu kojelu.

8.

Abb mbda jaunu,
Abbdu ne frfdę;
Jisiv mbdu, brotažčli,
Į tąn kiėmuželj.

O da ne prijčjuv
GystiSnu kiėmelu,
Ir pasmirdu dygus d&gej,
Dygios dilgelclės.

9.

Iižjna mergelė
IJ dagiū daržilu,
O jos senži motynelė
U žąnsii tvartilu.

10.

Abbdu ne-vėdę;

J6siv mbdu, brolužėli,
{ tąn kiėmužė'lį.
3.

4.

5.

Jann6ji mergelė,
Kajp da»i6 kviėtkčlė,
O jos sena motvnflė
Jffda, kajp kūselė.

O kad mbdu jūjuv
Par lygius laukėlus,
Svyru, Ijnku kviečiū varpos
Po žirgu kojelu.
O da ne prijoju v
Veidais kiėmc'la,
Ir pakvlpu rūtos, mė'to~,
Dalios lelijėlės.

(♦) Palygink Ves. 14, 37, 64, 140, 178 d&jnas.
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Daškuvienė
1. Gystėnų kiemelio
Giriamos mergelės, —
Jos pasėjo dygius dagius, 1 ^ ^
Dygias dilgėlėles.
j

6. Jaunoji mergelė —

2. Abu mudu jaunu,
Abudu nevedę, —
Josiv mudu, brolužėli,
Į tą kiemužėlį.

7. Veliuonos kiemelio
Giriamos mergelės, —
Jos pasėjo rūtas, mėtas,
Baltas lelijėles.

3. O kad mudu jojov
Per lygius laukelius.
Sviro linko dirsių varpos
Po žirgų kojelių.

8. Abu mudu jaunu,

4. O dar neprijojov
Gystėnų kiemelio.
Ir pasmirdo dygūs dagiai.
Dygios dilgėlėlės.

9. O kad mudu jojov
Per lygius laukelius,
Sviro linko kviečių varpos
Po žirgų kojelių.

Kaip dagių kvietkelė,
0 jos sena motinėlė —
Juoda kaip kuoselė.

Abudu nevedę, —
Josiv mudu, brolužėli,
1 tą kiemužėlį.

5. Išeina mergelė
Iš dagių darželio,
O jos sena motinėlė —
Iš žąsų tvartelio.

10. O dar neprijojov
Veliuonos kiemelio,
Ir pakvipo rūtos, mėtos,
Baltos lelijėlės.
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) t.

I&jna mergelė
là rutu darzc'lu,
.0 jos seni motynSIé1
Iš âukstu svirne'Iu.

12.

Jaunôji mergélè__
Kajp rûtu kviétkélé
O jos seni motynSlė—
Balti, kajp gulbélé-

U. Išeina mergelė
Iš rūtų darželio.
O jos sena motinėlė —
Iš aukšto svirnelio.

12. Jaunoji mergelė —
Kaip rūtų kvietkelė,
O ¡os sena motinėlė —
Balta kaip gulbelė.

891.

891

Nū Didzpinigajiiùkés.

Didžpinigaičiukė
1. Galit geri, galū geri, \
9. Dievas dūs spasabžlį
Ne galii pakelti;
I S Taj jiunaj martelėj.
2. Rūpi ma, rūpi ma
Ryt6 ąnkstl kelti;

10.Tegū dirbs,.ne tingės,
Apdęngs sejmynė'lę.

3. Rūpi ma, rūpi ma
Balti linaj vdrpti;

11.

4. Rūpi ma, rūpi ma
Plūnas drobės austi;

1. Galiu gert. galiu gert, \
Negaliu pakelti, —
J

9. — Dievas duos spasabėlį
Tai jaunai martelei.

2. Rūpi man, rūpi man
Rytoj anksti kelti,

10. Tegu dirbs, netingės —

3. Rūpi man. rūpi man
Balti linai verpti,

U. Galiu gert, galiu gert,
Negaliu pakelti,

12. Rūpi ma, rūpi ma
čyžėlę mokė'ti.

4. Rūpi man, rūpi man
Plonas drobes austi,

12. Rūpi man, rūpi man
Cyželę mokėti.

5. Rūpi ma, rūpi ma
žejmynė'lę dęngti.

13. Nesirūpink, motynė'lė,
čyže'lę mokė'ti;

5. Rūpi man, rūpi man
Šeimynėlę dengti.

13. — Nesirūpink, motinėle,

6. Nesirūpink, motynSlė,
Bcjmynelę dęngti;

14. Parvės duktė'jauną ž^itą
cyže'lej mokôti;

6. — Nesirūpink, motinėle,

14. Parves duktė jauną žentą

Gali geri, galù geri,
Ne galù pakelti;

Apdengs šeimynėlę.

Cyželę mokėti, —

Šeimynėlę dengti, —

Cyželei mokėti!

7. Parvės sūnus jauną mirčę 15. Kur jis gaus, kur jis ims,
Tas jaunas zęnte'Iis?
žejmynė'lę dęngti.

7. Parves sūnus jauną marčią
Šeimynėlę dengti!

15. — Kur jis gaus, kur jis ims,

8. Kur ji gaus, kur ji ims
Ta jauni marte'lė?

8. — Kur ji gaus, kur ji ims,

16. — Dievas duos spasabėlį

16. Diė'vas dûs spasabëlj
Tam jaunam žęnts'luj.
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Ta jauna martelė?

Tas jaunas žentelis?

Tam jaunam ženteliui.
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892

Nu Dubienės.
1.

2.

5.

Ejnii par kičmą,
Girdžiū par siSną
Kas girilė bildeju?

ds

Išgyk, voreli.
Pavasarėlį.
Iškark visas museles.*

Iškrltuvūras
Iš ąnzdlelu
Ir nutrilku sprąndėlį.

6.

Atejn mežkžs,
D ldėdiktarka,
Y6ru sprando tajsyti.

7.

Parnešė drignių,
Rožniū šaknėlu,

8.

O, tu, musėlė,
Vilku puselė,
Tu— dldė gaspadlnė.

V6ru sprandą gydyti.

Ta išgajšinij,
Tu ižnajkinij
Iš alvelės arėlką.
Ilgas kaklelis,
Drūtas snapelis.
Tas išgžrė arėlką.

Duobienė
1. Einu per kiemą,
I
Girdžiu per sieną, J 2 k.
Kas girelėj bildėjo! J

5. — Išgyk, voreli,
Pavasarėlį,
Iškark visas museles!

2. Iškrito voras
Iš ąžuolėlio
Ir nutrūko sprandelį!

6. — O tu, musele,

3. Atein meška,
Didi daktarka,
Voro sprandą taisyti.

7. Tu išgaišinai,
Tu išnaikinai
Iš alvelės arielką!

4. Parnešė drignių,

8. Ilgas kaklelis,

Vilko pusele,
Tu — didi gaspadinė,

Rožnių šaknelių.

Drūtas snapelis, —

Voro sprandą gydyti.

Tas išgėrė arielką!

893.
Nd Svidcrskiė'nės.
4.

Ej, žilos, žilos,
ds
Žilos iąnkelės,
Žyd balti dobilelej.
2.

Ej, pade Dievas,
Jiunaj mergelėj,
Jautelu piemene ¡ej.
Ar da tu svėjka?
Ar Dievas lajku,
Minu jauni mergelė?

O tenij ginė
Jauni mergelė
Du šė'mūsius jautėlus.
.

O ir atjūju
Jaunas bernelis
Par ž&ląję ląnkėlę:
(*) Palygink 17 dijną.
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O taj da svėjka,
Taj DiSvas lajku,
Minu jaunas berneli.

*893
Sviderskienė
!. Ei, žalios, žalios,
j
žalios lankelės,
į 2 k.
Žyd balti dobilėliai! J

4. — Ei, padėk dievas
Jaunai mergelei,
Jautelių piemenėlei!

2. O tenai ganė

5. Ar dar tu sveika.
Ar dievas laiko.
Mano jauna mergele?

Jauna mergelė
Du šėmuosius jautelius.
3. O ir atjojo
Jaunas bernelis
Per žaliąją lankelę.

6. — O tai dar sveika,
Tai dievas laiko,
Mano jaunas berneli!
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7.

Bernyti mina,
Jaunasis manu,
Kfidel manę ne ląnkap

9.

Kad ir žinojau,
A10 ne jOjaa,
Viėškeliižiu ne danaū.

7. Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Kodėl mane nelankai?

8.

Ar ne žinOjej,
Mino bernili,
Katritm kiemely iugau?

•<>.

Aš pas tėvelį,
I’as motyn«!?,
Tarp jaunfiju brolilu.

8. Ar nežinojai,

9. — Kad ir žinojau,
Ale n ejo ju ,
Vieškelužio nedariau.
10. Aš pas tėvelį.
Pas motinėlę,
Tarp jaunųjų brolelių!

Mano berneli,
Katram kiemely augau?

964.
Nū Klimiė'nės.
1.

2.

S.

Ejn mergytė ūlycia,
Sutlku bernytį ne-tyiia,
Vida viėšeti, žada pamylė'ti,
J dg
Vida į svirne'lį, iižger arelkelę.J
Kajmynas, shskius, pajiitu,
Svirnu durelės užsiiku;
Bčga par dvarelį, židina tėve'lj:—
Ejk į svirneli, tii risi svetelį.
Kajp
Visą
Klausė
Pkjėrnė

tėvelis nueju,
tejsybę atradu;
mildveju: kas bus iš jiidveju?
botigą, Išplakė nab&gą.

*894
Klimienė
1. Ein mergytė ūlyčia,
Sutiko bernytį netyčia,
Veda viešėti, žada pamylėti.
I0
Veda į svirnelį, užger arielkėlę. J

2. Kaimynas, suskius, pajuto,
Svirno dureles užsuko,
Bėga per dvarelį, žadina tėvelį:
— Eik į svirnelį, tu rasi svetelį!
3. Kai tėvelis nuėjo,
Visą teisybę atrado.
Klausė mudviejų: „Kas bus iš judviejų?"
Paėmė botagą, išplakė nabagą.

4.

Kirto mergytej vtėnffliką,
O bernyiiuj šešiOIiką:
O Uj tau, svetili, geri gerimė'lej:
Aibtis, mid iltis, saldi arelkSlė.

4. Kirto mergytei vienuolika,
O bernyčiui šešiolika:
— O tai tau, sveteli, geri gėrimėliai:
Alutis, midutis, saldi arielkėlė!

5.

Ejn bernytis, dumOdams,
Ąnt mergytės rugOdams:
Kad tu pastiptume.]' ir galą gdotumej;
Auk pati prašė ir mOjloj kalboj u.

5. Ein bernytis dūmodams,
Ant mergytės rūgodams:
— Kad tu pastiptume! ir galą gautumei!
Ana pati prašė ir meiliai kalbėjo.
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895 (*).

895

NA Blaz'iėnės:

Blažienė

1. Ej, tėli, t61i,
Eabij tėli
Pęnki brole'lej | ^
šiėną pjėvė.)

7. Lajkyk, mergtižė,
Eabaj drdiej,
Mes uzmokė'siru
Labai brįngej:

2. Aš viėna seselė,
Vienturte lė,
Nešiati brolclams
PusrytSlus.

8. O ne šeštėkajs,
Ni trečiėkajs,
Tik viėnajs miišiajs
DorelSlejs

3. ViSno rąnke'lė
Pusrytė'lej,
Ąntrė rąnke'lė
Abrusė'lis.

9. Ne tajp pailsau,
Lajkydama.
Ka.jp aš pailsau,
Be-vėrkdama.

4. O ir sutikau
Lį-nku p6nus,
Didžius ponajiius,
Bajorijčius.

10. Begkii, žirgėlej,
šilijs, trikajs,
Aš jauni bėgsiu
Pas brolėlus.

5. Atėmė nfi manęs
Pusrytelus,
Iš baltės rankos
Abrusė'lį.

U . Aš radai brolelus
Be-si-llsinėius,
Ąnt pradalgei u
Be-rymančius:—

6. Susėdu pėnaj
Pietų valgyt;
Pklavė ma jžunaj
Žirgus lajkyi:

12. Kc'lkif, brole'lej
šiėnpjuvėlej.
Mėskit dalgelus
į ląnke'lę.

(*) Palygink 351 dajną.
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I.

Ei, toli toli,
Labai toli.
Penki broleliai
Sieną piovė.

7. — Laikyk, merguže,
Labai drūčiai.
Mes užmokėslm
Labai brangiai:

2. Aš viena seselė
Vienturtėlė
Nešiau broleliams
Pusrytėlius.

8. O ne šeštokais.

3. Vienoj rankelėj
Pusrytėliai,
Antroj rankelėj
Abrūsėlls.

9. Ne taip pailsau
Laikydama,
Kaip aš pailsau
Beverkdama.

Nei trečiokais,
Tik vienais muštais
Dorelėliais!

4. O ir sutikau
Lenkų ponus,
Didžius ponaičius,
Bajoraičius.

10. — Bėkit, žirgeliai,

5. Atėmė nuo manęs
Pusrytėlius,
Iš baltos rankos
Abrūsėlj.

11. Aš radau brolelius
Besiilsinčius,
Ant pradalgėlių
Berymančius.

6. Susėdo ponai

12. — Kelkit, broleliai
Sienpiūvėliai,
Meskit dalgelius
Į lankelę!

Šilais, trakais,
Aš jauna bėgsiu
Pas brolelius.

Pietų valgyt,
Padavė man jaunai
2irgus laikyt:
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13. Mėskif dalgélus
J ląnkclę,
lmkií kardužius
{ rąnkclę

13. Meskit dalgelius
[ lankelę,
Imkit kardužius
| rankelę!

15 Ej, vyju, vyju,
Nfl pavv'ju;
Kad ir pavyju;
Ne pažinu.

14 Imkit kard&zius
} rąnkrilę,
Vykit, brolélej,
Bajorė lūs

15. Ei, vijo, vijo —
Nepavijo;
Kad ir pavijo —
Nepažino.

896.

896

Nū Norvilienės

Norvilienė

1 Bcrnyiej jaumojié, mes bėdniė'jiė,
U^pfllė Prusókaj ne-mejlicjiė; Įds
2

14. Imkit kardužius
Į rankelę.
Vykit, broleliai,
Bajorėlius!

Pájéroé mus jiunus j ne-valą,

Iš L<?nku j Prúsus tóli váré.

1. — Bernyčiai jaunieji, mes biednieji,
Užpuolė prūsokai nemeilieji. (2 k.)
2. Paėmė mus jaunus į nevalią,
Iš Lenkų į Prūsus toli varė.

3. Te tr'vu, moėi&tės ne turčsim,
Brolėlu, sese'lu ne regSsim:

3. Ten tėvo močiutės neturėsim,
Brolelių seselių neregėsim:

4

4. Variniai būgneliai — mūs tėveliai,
Garsios trimitėlės — mūs močiutės,

Varinėj bugnele.j— mus tėvelej,
Garsios trimitė'lės — mus močiūtės.

5. Sviésúsis kardelis— mus brolelis,
Margi áaudykISlé—mus sesilė.
6. Brolyiej jaunišjiė lauktis 4rė,
O mumis Prusókaj gvaitá váre
7

Mergytė po dvár^ ulavóju,—
Mus bijsej lazdómis kotavóju.

8. Mergytė jaunóji, ne dumóki,
Bet sáTU bernélj apraudóki,
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5. Šviesusis kardelis — mūs brolelis,
Marga šaudyklėlė — mūs seselė! .

6. Brolyčiai jaunieji laukus arė,
O mumis prūsokai gvolta varė.

7 Mergytė po dvarą uliavojo, —
Mus baisiai lazdomis kotavojo.

8. — Mergyte jaunoji, nedūmoki,
Bet savo bernelį apraudoki.
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9.

Po rūtų darže')} v&jkščiodams,
¿aląję vejelę myniodama.

10. Cit, ne verk, berneli, ka.jp papr&si,
Parėjęs, ir minę dar te-b-rksi.
11. Mergytė jaun6ji, ne parėjau,
J dld ę k ry g ilę t61i įs i u .

9. Po rūtų darželį vaikščiodama,
Žaliąją vejelę myniodama!
10. — Cit, neverk, berneli, kai paprasi,
Parėjęs ir mane dar tebrasi.
11. — Mergyte jaunoji, nepareisiu,
į didžią krygelę toli eisiu.

12. Dar, risi, berneli, ir sugrjnši,
Dar, risi, krygelės ne matysi.

12. — Dar, rasi, berneli, ir sugrįši,
Dar, rasi, krygelės nematysi.

13. Mergytė jaunčji, ne parėjsiu,
Uutėlo zal6ji, ne sugrjnšiu.

13. — Mergyte jaunoji, nepareisiu,
Rūtele žalioji, nesugrįšiu.

14. Ne smagii mums bfiti ni dienelę,
Ne tika ties mumis ni saulelė.

14. Nesmagu mums būti nė dienelę.
Neteka ties mumis nė saulelė.

15. Pas ju m is-tėtiitis, pas mus — kraujas,
Mums rtidos, kas dieną svietas — nafijas.

lo. Pas jumis — tėtutis, pas mus — kraujas,
Mums rodos, kas dieną svietas — naujas!

16. Bepigu mums biitu te kęntė'ti,
Kad dfltu nor kadi pailsfiti.

16. Bepigu mums būtų ten kentėti,
Kad duotų nors kada pailsėti.

17. Kulkeles, kajp bltys, te lakuSja,
Iš visii šalčiu karėj j6ja.

1?. Kulkelės kaip bitės ten lakioja,

18. Tėvelis senasis ne atėjna,
Nieks mūsų širdelės ne ljnksraina.

18. Tėvelis senasis neateina,
Nieks mūsų širdelės nelinksmina.

19. Tėvelis senasis kas-diėn tšukia,
Moiiiltė senčji grafidzej vėrkia,

19. Tėvelis senasis kasdien laukia,
Močiutė senoji graudžiai verkia,

20. Broiyeej jannižjiė minavfija,
Seselės jaunosios žetavfija,

20. Brolyčiai jaunieji minavoja,
Seselės jaunosios žėlavoja,

21. Aukštajsejs kalnilejs vajkšėiodamoe,
Ant visti ialelu ziurė'damos.

21. Aukštaisiais kalneliais vaikščiodamos.

668

Iš visų šalelių kariai joja.

Ant visų šalelių žiūrėdamos, —
r.69

2'2. Aukotąjį kalnelį parstoveju,
ąnžūiu tvoreles nurytuoju.

22. Aukštąjį kalnelį parstovėjo,
Ąžuolo tvoreles nurymojo.

899.

'897

Nū Šopytės.

Sopytė

>. Po tėvėlu dvarllu(*)į
ds
Jovaraj ¿alavu;
I

6. Až gyrdyčiau gegių?

2. Tam jėvare zalimjam
Gegutė kukavu.

7. Tu, bcrniiži kytrksis,
Aš da be-kytrlsnė:

2. Tam jovare žaliajam
Gegutė kukavo.

Aš dar be kylresnė:

8.Tavu aukštas svirniizis—
Minu pakrąntė'ly;

3. Aš viliočiau gegutę

8. Tavo aukštas svirnužis

[ aukštą svirnelį,

Marių pakrantėlyl

9. Tavu rali šilkllej—
Marlių raaurelej;

4. Aš vyniočiau gegutę

9. Tavo žali šilkeliai —
Marelių maureliai!

10. Tavu gelsvi kviėtelej—
Marlių zvirgždėlej:

5. Aš lesinčiau gegutę

Rlnckžju vyne'lu.

3. Aš vildciau gegfitę

Į aukštą svirnelį;
4. A.S vyniočiau geg&tę
| ¿alfos šilkelus;
5. AS le'sinčiau geg&tę
GeJtrtnajs kviėtllejs;

1. Po tėvelio dvarelį* 1 9 ^
Jovarai žaliavo, — J

11. Tavo rinckas vynelis —
Gailios ašarėlės!

898

Nfi Cvirkienės.
ds

Dldę br-'dą turėjau,
Lik svetllus sukvipčiau.

10. Tavo gelsvi kvieteliai —
Marelių žvirgždeliail

Geltonais kvieteliais,

898.
t. Prisirįnkaii uglles,
Susikviečiau svetllus.

Rinckuoiu vyneliu.

7. — Tu bernuži kvtrasis.

į žalius šilkelius,

ll.T&vu rtnckas vynelis —
Gi.jlos ašarėlės

6. Aš girdyčiau gegutę

Cvirkienė

3. RupestČlį turėjau,
Lik svetllus išvariafi

1. Prisirinkau uogeles,
Susikviečiau svetelius. J

4. Gaspad6rius tarė,
Gaspadin? barė:—

2. Didžią bėdą turėjau,
Lig svetelius sukviečiau.
Kiti dainuoja:

„Po

13.
Lig svetelius išvariau.
4. Gaspadorius tarė.
Gaspadinę barė:

stiklužio langužiu..

(*) Kiti dajnu: Po stiktilžiu ląngteįu.
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\

Rūpestėlį turėjau,

6, Nėr klčty pyr&gu,
Ni svičžūjū sviėstelu;

8. Gaspadirius tarė,
žejminė'lę barė:-

C. Nėr kifmi pamylė'ti,
Svetelu prijlmti;

9. Pakjnkykii arklelus,
Atkilnokit varto lūs,
10. Atkiln6ki( varte'lus,
Te vaziCfja jiė nam3.

7. Išvirk Bvečiims vakarinę;
Te važiffja jiė namu.

5. — Nėr klėty pyrago
Nei šviežiojo sviestelio, —

8. Gaspadorius tarė,

6. Nėr kuomi pamylėti,

9. — Paklnkykit arklelius,
Atkilnokit vartelius,

Šeimynėlę barė:

Svetelių priimti!
7. Išvirk svečiams vakarienę.
Tevažiuoja jie namol

10. Atkilnokit vartelius.
Tevažiuoja jie namo!

899 (*).
•8 9 9

N i Bakžijtiėnės.
1. Pro variu vartuze'lus
Saulelė tekeju;

6. Lejdau, lydėjau
Sese'lę par iafiką.

ds

2. Pro stiklu iąngužglj
Tėvelis žiurėju:

7. Ne-tiė'sa, sunužčli,
Ne-viSrni žode'lej;

3. Kur buvaj, sunuželi,
Kur jčdej žirgužėlį?

8. Lejdaj, lydė'jej
Mergelę par iaūką,

4. Dėl kil tavu bėrs žirgelis
šlapias ir sušilęs?

9. Par lygų laukužglj,
Par srčvės upeles.

6. Dėl kfi tavu pęntinė'lej
ivičsus surudyju?

10.0 kas tiesė sijužė'lės,
Kas grjtndu lęnte'Ies?

BakSaitienė
1. Pro vario vartužėlius 2 ^
Saulelė tekėjo,

6. — Leidau lydėjau

2. Pro stiklo langužėlj
Tėvelis žiūrėjo.

7. — Netiesa, sūnužėli,
Nevierni žodeliai, —

1

Seselę per lauką.

3. — Kur buvai, sūnužėli.
Kur jodei žirgužėlį?

8. Leidai lydėjai

4. Dėl ko tavo bėrs žirgelis
Slapias ir sušilęs?

9. Per lygų laukužėlį,
Per srovės upeles!

Mergelę per lauką,

5. Dėl ko tavo pentinėliai
Šviesūs surūdijo?

10. O kas tiesė sijužėles,
Kas grindė lenteles?

11. Tai vis mano sunužėlis,
Pas mergelę jodamsl

11. Taj vis minu sunužė'lis,

Pas medelę judams.
900

900.

Senkauskienė

Nū Senkauskiėnės.
1. Pūtė, pūtė
Siaurus vėjelis,
Barė, barė
Mane motinėlė.

Barė, birė
|
Manę motynžlė. I

l.P ū tė , pūtė
1
ši&fim vėjelis, I
(*) Palygink 880 d&jną.
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• L!«tuvisi(0s dainos. II

t 2 k.

2

Pire, birė
Minę tėvulėlis.

Ne bark, ne bark
Minę motyntflė*,
A4 ne viriau
Svirnu durrflu,

3

7.

Aš ne vSnau
Svirnu durelu,
Aš ne vėžiau
Margtiju skrynelu,

4.

Ne bark, ne bark
Minę, tėvutSli;
Aš ne vė'riau
St&jmos durilu,

8.

Aš ne vSnan
Stijmos durelu,
Ai ne šėriau
Bėrūjfl žirgelu,

Ai ne vižiau
M a rijų skrynilu,
Ai ne rėžiau
Plonfiju drobelu,

9.

Aš ne rSžiau
Plonųjų drobelu,
Ne dalinai
Niekam dalelės.

Ai ne šSriau
BSrujii žirgelu,
Ne balnftjau
Tymlmu balnilu,

10.

Ne baln6jao
Tymlmu balndlu,
Ai ne jčjau
Pas jauną merge'lę.

5.

6.

Pūtė, pute,
šiaurus vėjelis,

2. — Nebark, nebark
Mane, motinėle, Aš nevėriau
Svirno durelių;

6. Pūtė, pūtė

3. Aš nevėriau

7. — Nebark, nebark
Mane, tėvutėli.
Aš nevėriau
Stainios durelių;

Siaurus vėjelis,
Barė, barė
Mane tėvutėlis.

Svirno durelių,
Aš nevožia u
Margųjų skrynelių;
4. Aš nevožiau
Margųjų skrynelių,
Aš nerėžtai!
Plonųjų drobelių;

8. Aš nevėriau

5. Aš nerėžiau
Plonųjų drobelių,
Nedalinau
Niekam dalelės!

9. Aš nešėriau
Bėrojo žirgelio,
Nebalnojau
Tyminio balnelio;

Stainios durelių,
Aš nešėriau
Bėrojo žirgelio;

10. Nebalnojau
Tyminio balnelio,
Aš nejojau
Pas jauną mergelęl

901«

901

Nii Diėviė'nės.

Dievienė

1.

Turit) brolį
Kalviilką, kalvi&ką,
N ukils nu ir tiladką.jds

2.

Ai tum tiltu
Tekiui, tekina —
Į rutilu darželį.

3.

Turiu ritą
Skinamą, skinamą,
Vajuikelį pinamą.
Ai tos rūtos
Ne skinsiu.ne skinsiu,
Ni vajnlku ne pinsiu.
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1. Turiu brolį
Kalvluką, kalviuką,
Nukals man ir tilčiuką. (2 k.)

3. Turiu rūtą
Skinamą, skinamą,
Vainikėlį pinamą.

2. Aš tuo tiltu
Tekina, tekina —
l rūtelių darželį.

4. Aš tos rūtos
Neskinsiu, neskinsiu
Nei vainiko nepinsiu.
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5.

6.

Tiinii m S tą
Skinamą, skinamą,
Vajnjkelį pinamą..

Taj metelę
Nuskinsiu, nuskintu,
Vajuikžlį nupinsiu

5. Turiu mėtą
Skinamą, skinamą,
Vainikėlį pinamą.

6. Tai metelę
Nuskinsiu, nuskinsiu,
Vainikėlį nupinsiu.

© O * (*).
Nu Bakšijtiėnės.
t.T n n il pfirą graz'6 siikniu,
Trėčę karmazinu,
Ir kardelį pnė salio'?, 1
Aukse'lu auksutą. I

6. Cit, ne verk, mergužglė,
Manu lelijelė;
Ja ne gausiu sau mergelės,
Pas tivę sugrĮnšiu.

2. Ar Atmeni, bernužėli,
Kąn vakar kalbžjcj,
Kad su manim už stalčių
Rąnkelės sudgjej?

7 Išliipk tau, bernužėli.
Už t&vu kalbelę;
Kad prapūldej minę jauną,
PrapOik ir pats dratSgc.

3. ŽadS.jej, ketSjej
Už sivu reggti,
O jau žęndiSn ne norgjej
Ni ž6džiu kalbėti.

8 Parlsčiau dorelglį
Par baltą stalelį,
Taj merge'lej, lelijglej.
Ąnt žilu mujle'lu....

4. Cit, ne verk, mergužėlė,
Minu lelijglė,
Stfivi minu žirgužglis,
Stainio pastatytas.

9 Dgkuj tau, bernužgli.
Už tąn dovanglę,
O aš balti bej raudina
Be žilu mujle'lu.

5. Bėg žlrgells-jiHdbėrSlis
Keliižiu, žvengdamas,
Verk mergelė, Ielijė'lė,
taukužiu djdariia.

10. Paskajtyčiau šimtą rtiblo
Ąnt bittu stalgiu:
Taj mergelei, lelijglej,
Yr už vajnikelį.

(*) Palygink 524 ir 527 dijnas.
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•9 0 2
Bakšaitienė
1. Turiu porą gražių suknių.
Trečią karmazino
Ir kardelį prie šalies,i2 k
Aukseliu auksuotą, J

6. — Cit, neverk, mergužėle,
Mano lelijėle,
Jei negausiu sau mergelės.
Pas tave sugrįšiu.

2. — Ar atmeni, bernužėli.
Ką vakar kalbėjai,
Kad su manim už stalelio
Rankeles sudėjai?

7. — Išlupk tau, bernužėli.
Už tavo kalbelę, —
Kad prapuldei mane jauną.
Prapulk ir pats draugei

3. 2adėjai ketėjai
Už savo regėti,
O jau šiandien nenorėjai
Nė žodžio kalbėti.

8. — Parisčiau dorelėlį
Per baltą stalelį,
Tai mergelei lelijėlei
Ant žalio muilello.

4. — Cit, neverk, mergužėle.
Mano lelijėle,
Stovi mano žirgužėlis,
Stainioj pastatytas.

9. — Dėkui tau, bernužėli,
Už tą dovanėlę,
O aš balta bei raudona
Be žalio muileliol

5. Bėg žirgelis juodbėrėlis
Kelužiu žvengdamas,
Verk mergelė lelijėlė,
Laukužiu eidama.

10. — Paskaityčiau šimtą rublių
Ant balto stalelio:
Tai mergelei lelijėlei
Yr už vainikėlį.
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II . Da ne gani, bernužėli,
Dėk ir įn trą šimtą;

Vajnikelia da brąngdsnis
Už p6rą žimtclu

11. — Dar negana, bernužėli,
Dėk ir antrą šimtą, —
Vainikėlis dar brangesnis
Už porą šimtelių!

903.
Nū Kiėmzuri&kėB.
t.

2.

8.

4.

.

Nutroty.jau vajnikė'lį
Žalfiju rute'lu,
Taj dėl tAvu, bernužė'li,
Mejlfiju žode'lu.

Žilas manu vajnikėlis
Vąndenelu plaukia,
B alti manu skepetėlė
Ašarėlės braūkia.

Žiba, tviska žolynė'lej,
Baltiejiė žiėdelej,
Balti žiė'daj, jidos ilgos,
Tarp šake'lu linku.

Iš važia vu bemuželis,
Kad jis ne sugrfnžtu;
Pilnas ažers vąndenflu,
Kad jis te jljfnstu.

Ir nuė'ju trys mergytės
Tu ūgyčiu rjnkti,
Ir nuė'ju trys bernyčej
Tu mergyčių Imti.

Krinta, ritas ašarėlės
Par skijsčius vejdėlus,
Džiūsta, vysta širdužėlė,
Kajp Linko šienelis.

1

2

ViČnas Smė už rąnkilės,
^ntras už ąntrčsios,
O ši jauni, pasilikus,
£abaj graūdžej vėrkė.

Uj, Diėvūlau, DiėvulSIi,
Kąn dabar darysiu,
Kajp aš savu motynėlej 1
Se'naj atsakysiu?
I

1. Ui dievuliau dievulėli,
Ką dabar darysiu,
Kaip aš savo motinėlei 1
2 k.
Senai atsakysiu?
,

2. Nutrotijau vainikėlį

Vandenėliu plaukia.
Balta mano skepetėlė
Ašarėles braukia.

3. Žiba tviska žolynėliai,

7. Išvažiavo bernužėlis, —
Kad jis nesugrįžtų!
Pilnas ežers vandenėlio,
Kad jis ten įlįstų!

Baltieji žiedeliai,
Balti žiedai, juodos uogos
Tarp šakelių linko.
4. Ir nuėjo trys mergytės
Tų uogyčių rinkti.
Ir nuėjo trys bernyčiai
Tų mergyčių imti.

8. Krinta ritas ašarėlės
Per skaisčius veidelius,Džiūsta vysta širdužėlė
Kaip lankoj šienelis.

904.

904
Dievienė

3.

Aš parsidaviau
Jaunam berne'luj
Už mejlūsius z’ode'los.

Kąn aš padariau,
Jauni būdama,
N’ išmonių: y augdama?

4.

O aš ne tunū
Senos močiūtės;
Kas ręugs dldj pulkelį?

5. Vienas ėmė už rankelės,
Antras už antrosios,
O ši jauna pasilikus
Labai graudžiai verkė.

6. Žalias mano vainikėlis

Žaliųjų rūtelių,
Tai dėl tavo, bernužėli.
Meiliųjų žodelių!

Nū Diėvienės.
Uj, uj, uj, DiSvaj,
Diėviilau minu,
Kąn aš jauni padariaū?Jda

.

903
Kemzuriukė

1. Ui, ui, ui dievai,
Dievuliau mano,
Ką aš jauna padariau? (2 k.)

3. Aš parsidaviau
Jaunam berneliui
Už meiliuosius žodelius.

2. Ką aš padariau,

4. O aš neturiu

Jauna būdama,
N’išmonužy augdama?

Senos močiutės, —
Kas rengs didį pulkelį?
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5.

6.

Manu moMtė
Aukštam kalnely
Po siérája žemele.

7.

Kelki, močiūtė,
Mánu senóji,
Ręngk ma didį pulkelį.

8.

9.

Dukrytė manu,
Jaunftji manu,
Ne galu atsikelti.
SiSra žemelė,
Žali vejelė,
Spáudzia baltoslęntelės

5. Mano močiutė

7. — Dukryte mano,
Jaunoji mano,
Negaliu atsikelti:

Aukštam kalnely
Po sierąja žemele.

6. — Kelki, močiute

8. Siera žemelė,

Mano senoji,
Renk man didį pulkelį!

Báitos lęntelės,
Piónos drobelės
Spiudzia manu širdelę.

Žalia vejelė,
Spaudžia baltos lentelės,

9. Baltos lentelės,
Plonos drobelės
Spaudžia mano širdelę!

»05 (*).
N4 Diėvtė'nės.

1.

2.

3.

4.

905

Ej, balanda,
Ėjva gilti,
fcakštįngalelė,
Rejks ąnkstl kelti.

5.

takšt jngalė'lė,
Gražūs paukšteli,
Kū ne rykauji
Vykšmu sodely.

6.

Kąn aš rykausiu
Vykžniu sodrfly?
Girdžiu: rugoja
Senas tėvelis.

7.

Girdžit: rugėja
Sinas tėvelis;
S4kė: palaužiau
Grūšios šakelę.

8.

0 taj ne-tiė'sa,
Senas tėveli;
Včtra palaužė
Griišios šakelę.
Ej, balanda,
Ėjva gilti,
fcalretįngalžlė,
Rejks ąnkstl kilti.
Eakštjngalė'lė,
Gražūs paukšteli,
K4 ne rykauji
Vykšniu sodily?

Kąn aš rykausiu
Vykšniu sodrfly?
Girdžii: rug6ja
Jauni brolelej,

(*) Pailgink 28, 29, 618, 711 ir 906 dájnas.
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Dievienė
— Ei balanda,
Eiva gulti,
Lakštingalėle,
Reiks anksti kelti.

5. — 0 tai netiesa,
Senas tėveli, —
Vėtra palaužė
Grūšios šakelę.

— Lakštingalėle,
Gražus paukšteli,
Ko nerykauji
Vyšnių sodely?

6. — Ei balanda,

— Ką aš rykausiu
Vyšnių sodely, —
Girdžiu: rūgoja
Senas tėvelis.

7. — Lakštingalėle,
Gražus paukšteli,
Ko nerykauji
Vyšnių sodely?

Girdžiu rūgoja
Senas tėvelis,
Sakė, palaužiau
Grūšios šakelę.

8. — Ką aš rykausiu

Eiva gulti,
Lakštingalėle,
Reiks anksti kelti.

Vyšnių sodely, —
Girdžiu: rūgoja
Jauni broleliai.
68 i

9.

Girdžib: nigė.ja
Jauni broMlej;
Sakė: pabajdžiaii
Pilšus jaute'lus.

Giedra pabajdė
Palšus .jaute'lus.
11.

10. O taj ne-tiė'si,
Jauni brolelej;

Ląnkė takiėjau
Daubo tupėjau,
Pn karklynėlu
Lizdelį kroviau.

10. — O tai netiesa,

9. Girdžiu r figoj a
Jauni broleliai,
Sakė, pabaidžiau
Palšus jautelius.

Jauni broleliai, —
Giedra pabaidė
Palšus jautelius.
11. Lankoj lakiojau,
Dauboj tupėjau,
Po karklynėliu
Lizdelį kroviau.

906.
906

Nū Masiuhenės.
1. Ej, Adėmaj, Adomėli,
O kur tu važiiiji?
J turgų (').

3. Ej, Adomaj, Adomė'li,
O kąn tu če vezl?
Grti&us.

2. Ej, Adfimaj, Adomė'li,
Vėžkis manę drauge.
Sėsk j galą vežimu.

4. Ej Adėraaj. Adomė'li,
Dūk ir manėj grfišiu.
Imk, kur supuvusi.

Masiulienė
1, — Ei Adomai, Adomėli,

3. — Ei Adomai, Adomėli,
O ką tu čia veži?
— Grūšias!

O kur tu važiuoji?
— J turgų!*
2. — Ei Adomai, Adomėli,
Vežkis mane drauge!
— Sėsk j galą vežimo!

4. — Ei Adomai, Adomėli,
Duok ir manei grūšių!
— Imk, kur supuvusi!

909.
907

Nū Cvirkienės.
1.Ej, kamara, kamara,
To kamaro lovelė;
Ej, l6va, 16va,
i
Tu, margaj priktėta,
Kas j tavę iiomi j guls? I

3. Likl gajdz'iti gulėjau;
O po gajdž (i kalbėjau:
O,
liksi svėjka,
Jaunėji mergelė;
Ai jaunikis, tu našlelė.

2.

4. Ej, bernuži, berniizi,
BernuzSli, tu, manu,
Kadi sugrfnši?
Kadi atląnkysi?
Kadi minę jauną matysi?

O ja sdnas atsiguls,
O kad jisij ne ke'ltu;
O ja jaunas,
Jaunasis berno'liB,—
Ąnkstl rytą atsikeltu.

(*) Po z'čdnu p6smu sakyk grėjtaj virliku balsi» trecę ėjlą.
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Cvirkienė
1. Ei, kamara, kamara,
Toj kamaroj lovelė!
— Ei lova, lova,
Tu margai priklota,
Kas j tave čionai guls?

2 k.

2. O jei senas atsiguls,

3. Ligi gaidžių gulėjau,
O po gaidžių kalbėjau:
— O, liksi sveika,
Jaunoji mergele!
Aš — jaunikis, tu — našlelė.
4. — Ei bernuži, bernuži,
Bernužėli tu mano,
Kada sugrįši,
Kada atlankysi,
Kada mane jauną matysi?

O kad jisai nekeltų!
O jei jaunas,
Jaunasis bernelis, —
Anksti rytą atsikeltų!

* Po kiekvieno posmo sakyk greitai vyrišku balsu trečiąją eilutę.
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5. — Kai sausa lazda žydės,
6. Kajp sausi lazdi žydo's,
Žaliu tapetus atvės,
Taj aš sugrjnšiu,
Taj aš atląnkysm,
Taj aš tavę jauną matysiu.

6. Aš po e6dą vijkščiojau,
Sausos lazdūs jtėškdjau:
Ej, lazda, lazda,
Tu, manu, sausoji,
Kajp tau sunku be lape'Iu?

Žalius
Tai aš
Tai aš
Tai aš

2.

3.

4.

0 aš atšakiai
Savu sinaj močiutėj:
Vėjelis pūtė,
Svirnu dOris girgžda vu.

6.

Ej, ktausinžju
Minu seni močiitė:
Kudė'l, dukrelė,
Vyste'lej ne sdtęnka?

7.

0 aš atsakiau
Savu se'nuj močiutėj:
Kad siuvejžlej,
Siūdami, susiaurinu.

8.

0 aš atsaktati
Savu se'naj močibtej:
Brolelej plrku,
Pirkdami, nutrumpino.
Ęj, klausinSju
Mana seni močiūtė:
Kudel, dukrelė,
Vajnikaj ne pritinka?
0 aš atšakiai!
Savu se'naj močibtej:
Kad aš iš mažu
Vajnlku ne gerSjaus.

(*) Palygink 123 ir 909 dajaas.

Sausos lazdos ieškojau:
— Ei lazda, lazda
Tu mano sausoji.
Kaip tau sunku be lapeliui

7. Kaip tau sunku be lapų,
Be žaliųjų lapelių,
O taip man jaunai,
Jaunajai mergelei.
Yra sunku be rūtelių!

7. Kajp tau sunki! be lapu,
Be žaldja lape'Iu,
O tajp ma jaunaj,
Jaunajaj mergclej,
j'ra sųokii be rutelu.
» 0 8 (*).
Nu Bakšajtiėnės.
. 5. Ej, klausinėju
1. Ej, klausinšju
Minu seni močiūtė:
Minu seni močiūtė:
Kudė'l, dukrelė,
Kas pa r nakte'lę
j^
Žiurste'lej trųmpfn i j na?
Svirnu dttris girgždivu? J

6. Aš po sodą vaikščiojau,

lapelius atves,
sugrįšiu.
atlankysiu,
tave jauną matysiu.

•9 0 8
Bakšailienė
1. Ei, klausinėjo
Mano sena močiutė:
— Kas per naktelę
l o Į<
Svirno duris girgždavo?J

2. O aš atsakiau

5. Ei, klausinėjo
Mano sena močiutė:
— Kodėl, dukrele,
Žiursteliai trumpyn eina?

6. O aš atsakiau

Savo senai močiutei:
— Vėjelis pūtė,
Svirno duris girgždavo.

Savo senai močiutei:
— Broleliai pirko,
Pirkdami nutrumpino.

3. Ei, klausinėjo

7. Ei, klausinėjo
Mano sena močiutė:
— Kodėl, dukrele,
Vainikai nepritinka?

Mano sena močiutė:
— Kodėl, dukrele,
Vystellal nesutenka?

8. O aš atsakiau

4. O aš atsakiau
Savo senai močiutei,
Kad siuvėjėlial
Siūdami susiaurino.

Savo senai močiutei,
Kad aš iš mažo
Vainiku negėrėjaus.
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1.

.2.

3.

4.

5.

6.

7.

909 (*).

•909

Nu Viksvytės.

Viksvytė

Ej, dukrelė mana J
Ėjna j darželi,
I
Skina, pina vajnikė'lį. jds

8

Ej, dukrelė manu.
Kas karaaro braška?
Pelės briška, motynelė.

9.

Kad ir pe'lės braška,
Ne rejk tajp bildštis.
Kitas būvu, raotynė'lė.

10.

Ej, dakre'lė manu,
Kfl lovplė braška?
Sausu medžiu, motynelė.

11.

Ej, dukrelė manu,
KSdSI tu tajp balti?
Sūriu valgiau, motynelė

1. Ei, dukrelė manol 2 ^
Eina j darželį,
j
Skina pina vainikėlį. (2 k.)

8. — Ei dukrele mano.

Kad ir sūria vilgej,
Ne rejk tajp buf baltaj:
Paršyldvts būvu, motynelė.

2. — Ei dukrele mano,

9. — Kad ir sūrio valgei,
Nereik taip būt baltai.
— Peršildyts buvo, motinėlei

Ej, dukrelė manu,
Kiidė'l tu tajp st6ra?
Pūpu valgiau, motynelė.

3. — Kad ir pelės braška,

Kad ir p&pu valgej,
Tik tu labaj stūr.i.
¿alos brinksta, motynelė.

4. — Ei dukrele mano,

12. Ej,-dukrelė manu,
Kad ir saūsu medžiu,
Ku tu taip vajtoj i?
Ne rėjke braškėti.
Sergii labaj, motynSIė.
Pardžiūvus btivu, motynė'Iė.
13. Ej, dukre'lė manu,
Ej, dukre'lė manu
Benė rejk bobiitės?
K&dcl tu geltėna?
Būtu geraj, motynelė.
Medalis valgiau, motynelė.
Bobūtė už raįriku,
Kad ir medalis vilgej, 14
Sunilis ąnt rįnku.
Ne rejk tajp buf geltaj.
Žėrtaj btivu mOtynSlė.
SaldtiB btivu, motynė'Iė.
15.

(')

O taj jifkaj, žėrtaj,
Taj visi bovelej.
Žįntu sūnus, motynė'Iė.

Palygink 12J ir 908 dijnas.
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Kodėl tu taip balta?
— Sūrio valgiau, motinėlei

Kas kamaroj braška?
— Pelės braška, motinėlei

10. — Ei dukrele mano,
Kodėl tu taip stora?
— Pupų valgiau, motinėle!

Nereik taip bildėtis.
— Katas buvo, motinėle!

11. — Kad ir pupų valgei,
Tik tu labai stora.
— 2alios brinksta, motinėle!

Ko lovelė braška?
— Sauso medžio, motinėlei
5. — Kad ir sauso medžio,
Nereikia braškėti.
— Perdžiūvus buvo, motinėlei

12. — Ei dukrele mano,

6. — Ei dukrele mano.

13. — Ei dukrele mano,

Kodėl tu geltona?
— Medaus valgiau, motinėlei

Ko tu taip vaitoji?
— Sergu labai, motinėlei

Bene reik bobutės?
— Būtų gerai, motinėlei

14. Bobutė už rankų.

7. — Kad ir medaus valgei,
Nereik taip būt geltai.
— Saldus buvo, motinėle!

Sūnelis ant rankų.
— Žertai buvo, motinėlei

15. O tai juokai, žertai,
Tai visi boveliai.
— Žento sūnus, motinėle!
687
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Nii Bakšajtiėnes.

Bakšaitienė

1.

Aj, Ifilo, liilu,
fcijvas ąnt jūrių,—
Te manu mergelė j ^
MiČgu noržju. j

7.

Parjfi bernytis
Iš didžiu kilu,
Pirnešė mergytėj
Roznid aėklelu,

1. Ai, liūliu, liūliu,
Laivas ant jūrių, —
Ten mano mergelei,, ^
Miego norėjo.
j

2.

Tajp ji norėja,
Kajp ljnkte — IJnku,
Kajp daržė rutile
Veju piičiama,

8.

Roznid sėklilu
Žalfi rutelu:—
Sėk, minu mergytė,
Po stiklu l^ngu.

2. Taip ji norėjo,

Darz'ė rute'lė
Vėju piiiiama,
Jaunoji merge'Iė,
Žmoni ii kalbama;

9.

Pe'tnyiio sė'jau,
Subatd dygu,
Nedėlės rvtilį
Išgarbini-ivu.

3. Darže rūtelė.

4.

V6ju piiiiama—
Battk, raudina,
Žmonclu kalbama—
Da raudonesnė.

10.

Žilos rūtelės
Išgarbiniivu,Mergelės vejdelej
Išpatakšiiavu.

4. Vėjo pučiama —
Balta raudona.
Žmonelių kalbama —
Dar raudonesnė.

I 0. Žalios rūtelės
Išgarbiniavo,
Mergelės veideliai
Išpalakščiavo.

5.

Iij6 bernytis
{ didį kilį,
Pallku mergytę
Ąnt rupestSlu,

11.

Parėjn bernytis
Iš rugiu laūku.
Iškirtu rūteles
Iš pašaknėlu.

5. Išjoj bernytis
i didį kelią,

U. Parein bernytis
Iš rugių lauko.
Iškirto rūteles
Iš pašaknėlių.

Jiuną mergytę
Ąnt rupestėlu,
Geltonus kviėtėlus
Ąnt pradalgiu.

„12.

3.

6.

Bernyti jaunas,
Ne tarų dirbąs,
Ne tavu darbelis
Rūteles kirsti.

Kaip linkte linko,
Kaip darže rūtelė,
Vėjo pučiama, —

Vėjo pučiama,
Jaunoji mergelė,
Žmonių kalbama;

į| t

Paliko mergytę
Ant rūpestėlio,

6. Jauną mergytę
Ant rūpestėlio,
Geltonus kvietelius
Ant pradalgėlių.
Ueluvlikos dainos. II

7. Parjoj bernytis
Iš didžio kelio,
Parnešė mergytei
Rožnių sėklelių,

8. Rožnių sėklelių
Žalių rūtelių:
— Sėk, mano mergyte,
Po stiklo langu!
9. Pėtnyčioj sėjau,
Subatoj dygo,
Nedėlios rytelį
Išgarbiniavo.

12. — Bernyti jaunas,
Ne tavo darbas,
Ne tavo darbelis
Rūteles kirsti!

13.

14.

15.

T4vu darbelis—
Nauji žagrelė,
Naujoji žagrelė
Pasitajsyti,

Tu jauni be-š6ksi,
Aš be-žturgsiu,
Tu jauni šfiksi,
Aš be-ziurė'siu,
Aš sivu mergėle
Be-si-geržsiu.

Nauji žagrelė
Pasitajsyti,
šėmiė'jiė jautelej
Pasiganyti.

O koks te šokis,
Kas ulav6nė
Be iuksu ziėdelu
Be vajnikė'lu,

Gate ulyčtos
šok jaunimSIis;
Lejsk minę, bernyti,
Nof pažiūrėti.

13. Tavo darbelis —

Be iuksu žiedu,
Bs vajnikė'lu,
Be rūtų vajnlku,
Be kaspinė'lu?
Męnks manu Š6kls,
Ne ulavčnė,
Pats kąmpė, vajks rįnlco,
Kajp mulavdnė.

Kajp aš pats ėjsiu,
Ir tivę lejsiu;

14. Nauja žagrelė

15. Gale ūlyčios

■ — O koks ten šokis,
Kas uliavonė
Be aukso žiedelio,
Be vainikėlio;

Šok jaunimėlis, —
Leisk mane, bernyti,
Nors pažiūrėti.

20. Be aukso žiedo,

Nei tave leisiu, —
Bars mane uošvelė,
Tau valią davus.

Be vainikėlio,
Be rūtų vainiko.
Be kaspinėlių!

21. Menks mano šokis,
Ne uliavonė, —
Pats kampe, vaiks rankoj
Kaip moliavonėl

*911
Sviderskleni

Nu ŠviderskiSnės.
Aj, mdčiui, motynčlė,
Slė, 1
ds
Lejsk minę į valą,
t —1
Ą.nt jure'Iu, ąnt mare'lu ^
| ds
Žlugte'lį skalbti.
O kliu, pakilu
šiaurūsis Vėjelis,

18. Tu jauna šoksi,
Aš bežiūrėsiu,
Aš savo mergele
Besigėrėsiu.

Pasitaisyti,
Šėmieji jauteliai
Pasiganyti!

911.

2.

Ir tave leisiu, —
Tu jauna bešoksi,
Aš bežiūrėsiu;

16. — Nei aš pats eisiu,
20 .

Ni aš pats ėjsiu,
Ni tivę Itfjsiu;
Bars manę usvšlė,
Tau valą davus.

1

17. Kai aš pats eisiu,

Nauja žagrelė.
Naujoji žagrelė
Pasitaisyti;

Ir fputė minę jauną
( jūres-mareles
3.

Taj tau, taj dabir.
Dukrelė, valelė,
Pavirtaj, pat a pi j
Žveie'lu martele.

I- — Ai močiut motinėle,
2 k.
Leisk mane į valią —
Ant jūrelių, ant marelių
I
2
k.
Zlugtelį skalbti.
3-

2. O kilo pakilo
Šiaurusis vėjelis
Ir įpūtė mane jauną
l jūres mareles.

Tai tau, tai dabar,
Dukrele, valelė,
Pavirtai, patapai
Zvejelių martele!

,

Už âukltu kalnuzėlu,
Už màrgu dvare!u
Ir iâdÿgo bat t à liepa
Vidbr viėikelė'lu.

Bent pavlrski, liepužėlė
1 manu močiutę.
Sakelės— rąnkelės,
iaknėlės—kojelės,
O iiė žali lapužėlej—
Mejliėjiė žodelej.

O ai, prieidama,
Apsikabindama:—

4.

Už aukšto kalnužėlio,
Už margo dvarelio
Ir išdygo balta liepa
Vidur vieškelėlio.

5. O aš prieidama,
Apsikabindama:
— Bent pavirski, liepužėle,
[ mano močiutę!

6. šakelės — rankelės,
Šaknelės — kojelės,
O šie žali lapužėllal —
Meilieji žodeliai!

»«S.

912

Nû Sutkâjtiènès.
Ej, sâkalaj, sakalėli,
4. Ej, sikalaj, sakalėli,
Tu, plikas karvelėli,
Tu, pilkas karvelėli,
Lėk į jūres-maružėlės,
Lėk ) jūres-maružė'les,
!d s
Gerk marės vąndeniuj.
Gerk mârès vąndeniižj
2.

3.

Ge'rdamas, paklausyki:
Kąn kalbė'ju mergilžė,
Patalėlį klodama
Ir jiuną guldydama?

r>.

Gerdamas, paklausyki:
Kąn kalbėju naililžė,
Patalėlį klėdama
Ir sėną guldydama?

Gul jaunas patalužė'ly, 6. Gul senas pataiužely,
Kajp aukselis, cidabrėlis,
Kajp šė'kita rudynužėly,
Ai jaunà prié šalužėlės,
Ai senà pnė ialūžėa,
Kajp rûta prié galvelės.
Kajp dllga prié tvorūžės.

Sutkaitienė
1. — Ei sakalai sakalėli,
Tu pilkas karvelėli.
Lėk į jūres maružėles, I
Gerk marės vandenužį. J

4. — Ei sakalai sakalėli,
Tu pilkas karvelėli.
Lėk į jūres maružėles,
Gerk marės vandenužį.

2. Gerdamas paklausyki,

5. Gerdamas paklausyki,
Ką kalbėjo našlužė.
Patalėlį klodama
Ir seną guldydama:

Ką kalbėjo mergužė.
Patalėlį klodama
Ir jauną guldydama:

3. — Gul jaunas patalužėly
Kaip aukselis sidabrėlis.

913.

Kaip šiekšta rudynužėly,
Aš sena prie šalužės
Kaip dllga prie tvoružės.

*913
Dabkuvienė

Na Dabkavtėnės.
1. Kad ai turėjau
Du lygiu lauku,
Du lygiu laūku ]
Vis avižėlėmis, I

6. — Gul senas patalužy

Aš jauna prie šalužėlės
Kaip rūta prie galvelės.

2. Ai nusipjôviau
Tas avižėles,
Ai nusišė'riau
Bėrą žirgelj,

I. Kad aš turėjau
Du lygiu lauku.
Du lygiu lauku l
Vis avižėlėmis, J

2. Aš nusiploviau
Tas avižėles,
Aš nusišėriau
Bėrą žirgelį;
693

Už šilki stigs*
Po muštinei).

3. Aš nusišžriau
Bėrą žirgeli,
Ai nusipirkau
TJmu balnelį,

8. Aj, pujkt, pujkt,
Minu meigėlė;
Mejrūnu š iitą
Dvarelį šlAvė,

4. Ai nusipirkai
Tymu balnelį,
Pasibalnojau
Bėrą žirgelį,

9. MejrAnu šliita
Dvarelį šlivė,
Su lelijėlėmis
Gražčj isklistė,

5. Pasibaln6jau
Bi'rą žirgelį,»
Aš nusij6jau
J jaunimėlį.

10. Su lelijėlėmis
Gražėj išklastė,
Su negelkčlėmis
Gražėj iškajšė.

6. O aš pamačiau
Savu mergelę,
Grazčj be-šOkant,
Br^ngej be-m6kant:

11.0 dėl tu šlavė,
Kad ne dulkstu;
Lelijomis kl6ju.
Kad ir kvepėtu.

. 7. Už kčžną tįncių
Po dorelelj,

3. Aš nusišėriau
Bėrą žirgelį.
Aš nusipirkau
Tymo balnelį;

7. Už
Po
Už
Po

4. Aš nusipirkau
Tymo balnelį,
Pasibalnojau
Bėrą žirgelį;

8. Ai, puiki, puiki
Mano mergelė,
Meirūnų šluota
Dvarelį šlavė;

5. Pasibalnojau
Bėrą žirgelį.
Aš nusijojau
Į jaunimėlį!

9. Meirūnų šluota
Dvarelį šlavė,
Su lelijėlėmis
Gražiai išklastė;

6. 0 aš pamačiau
Savo mergelę
Gražiai bešokant,
Brangiai bemokant:

kožną tancių
dorelėlį,
šilkų stygas
muštinėlį.

10. Su lelijėlėmis
Gražiai išklastė.
Su nėgelkėlėmis
Gražiai iškaišė!

U . O dėl to šlavė.
Kad nedulkėtų.
Lelijomis klojo.
Kad ir kvepėtųl

914
914.

Bakiaitienė

Nu Bakš&jtiėnės.
1.

Te ne viėni ponaj j6ju,
Ne viėni bajOraj kelavu,

.T6ju keli bajorflej,
Viėškelėlu baj6raj kelavu.
3.

O ir manu brolelis drauge,
Sakalėlis dratige kelavu.

4. Išėjna močiiitė iš iukštu svirne'lu,
Išsineš rąnke'lė baltus marškinius,
694

l. Jojo keliu bajorėliai,
Vieškelėliu bajorai keliavo.

2. Ten ne vieni ponai jojo.
Ne vieni bajorai keliavo,

3. O ir mano brolelis drauge,
Sakalėlis drauge keliavo.
4. Išeina močiutė iš aukšto svirnelio,
Išsineš rankelėj baltus marškinėlius.

iJnžIdama, točjfej kalbė'jii,
Padffdama, graūdžej verkė.

Išnesdama meiliai kalbėjo,
Paduodama graudžiai verkė.

7. Jūju... (.1, 2, 3 p.“).

5. Jo jo . .. (t, 2, 3 p.)

8. liėjna brolelis ii natijdsios trobūs
Uneia brolelis šviSsųjį kardelį,
linėidamas, mėjlej kalbė'ju,
Padedamas, graūdžej vdrkė.

6. Išeina brolelis iš naujosios trobos,
Išneša brolelis šviesųjį kardelį,
Išnešdamas meiliai kalbėjo,
Paduodamas graudžiai verkė.

9. J6ju... („1, 2, 3 p.“).

7. Jo jo . .. (1, 2, 3 p.)

10. IštSjna seselė iš rūtų darže'lu,
lineia seselė rutilu kviėtkc'lf,
lšnėšdatna, raėjlej kalbeju,
Padifdama, graūdžej vėrkė.

8. Išeina seselė iš rūtų darželio,
Išneša seselė rūtelių kvietkelę,
Išnešdama meiliai kalbėjo.
Paduodama graudžiai verkė.

»15 C).
Nu Gūtautiėnės.

915

1. Kad ai kelū kelavaū,
Kad ai kelū kelavaū,
Kad ai kelū kelavaū,
ds
Kariemė'lės ne radau (’).

Gotautienė

2. Ąnt ažeru kraitūžm
Sto atanaūna kariema,

6. Ar du bėru žirgimu?
Ar du tymu balnūžiu?

3.Sto stanaūna karėemi
Ir raėrga patamaina.

6. Ne du bė'ru žirgūziu,
Ni du tymu balnūziu,

4. Kad ai ėjčiau su ja sūkti,
Kąn gelčžiau dovanūti?

7. Tik du Auksu žiedimu
Su dėjmentu
akūže.

C) Palygink 91G dajną.
(') Ąnt tu pavydatu soraffk žė'dną p6srną žemiaū.

I. Kad aš keliu keliavau,
Kad aš keliu keliavau,
Kad aš keliu keliavau,
Karčiamėlės neradau.*
2. Ant ežero kraštužio
Stov stanauna karčiama,

5. Ar du bėru žirgužiu,
Ar du tymo balnužiu?

3. Stov stanauna karčiama
Ir merga patamačna.

6. Ne du bėru žirgužiu.
Nei du tymo balnužiu,

4. Kad aš eičiau su ja šokti,
Ką galėčiau dovanoti:

7. Tik du aukso žiedužiu
Su deimanto akuže.

• Černiau

p a n a š ia i

so m u o k

k ie k v ie n ą p o sm ą .

8 Kad a š kėlu kelavaii,
Su skiėtbžtu švytavai,

12. Ėjų mirga vynu lejsti,
Pati savim dyvojfis,

9. Priėjafl kalną lipamą
Ir upelį bridamą.

13. Pati savim dyvojūs,
Iš-kur vynas tekėju?

10. Ai tūm kilnu ne lipsiu,
Ni upe'lu ne brisiu.

11.

12. Ėio merga vyno leisti,
Pati savim dyvojos,

8. Kad aš keliu keliavau,
Su skietužiu švytavau,
9.

Ariš baltll
rąnkbžiu?
Ar ¡Aauksu žiėdtižiu? f)

13. Pati savim dyvojos,
Iš kur vynas tekėjo:

Priėjau kalną lipamą
Ir upelį bredamą.

10. Aš tuo kalnu nelipsiu

14. Ar iš baltų rankužių,
Ar iš aukso žiedužio?*

Nei upeliu nebrisiu.

15. Nei£ auksu
žiėdiižiti.
Tik iš dėjmentu akiižės,

11. Ąnt žžeru kražtiiziu
ėjų merga vynu lejsti,

11. Ant ežero kraštužio

lt>. Iš dėjmentu akbzės—
Į fįnzulu bąnkilzę.

»1 6

15. Ne iš aukso žiedužio,
Tik iš deimanto akužės,

Ėjo merga vyno leisti,

16. Iš deimanto akužės —
l ąžuolo bonkužęl

(•).

Nū {Samūliė'nės.
1. Kad aš keli) kelavaii,}ds
Kaiėemėlės ne radad.jds

6. Taj ne manu dukružė,
Taj služaiina inergOžė.

2. Ąnt ižeru kiaštdziu,
Te šinka6na karčema,

7. Ėjčiau, vėsčiau aš jęn šokti,
Kad ne turiū dovanti.

3. Te šinkatina karčema
Ir mergytė padabni.

8. Ir užmoviau žiėdbžj
Ąnt baltųjų rąnkiižiu:—

*916
Samuolienė
1. Kad aš keliu keliavau, (2 k.)
Karčiamėlės neradau. (2 k.)

6. — Tai ne mano dukružė,
Tai slūžauna mergužė!

2. Ant ežero kraštužio —

7. Eičiau vesčiau aš ją šokti,
Kad neturiu dovanų.

Ten šinkauna karčiama,

3. Ten šinkauna karčiama
Ir mergytė padabnal

4. Ėjčiau, vfesėiau aš jęnšOkti, 9- Ejk tu su manimi šoki,
Kad turičiku dovanu
Aš tau jįn dovanoju.

4. Eičiau vesčiau aš ją šokti,
Kad turėčiau dovanų.

5. Ėjčiau, klausčiau ¿Inkai kos: 10.
Ir užmatė šlnkarka,
Ar taj tam dukružė?
Davaj b,irtis ąnt manęs:

5. Eičiau klausčiau šinkarkos:
— Ar tai tavo dukružė?

C) Kiti somOl: „iš variu trubbžiu'; kitv „iš kle'vu laks
tbžiu, arba šulčžiu*; o kiti. „iš jfnz'ūlu dugndžiu".
( ’j Palygink 915 d ajn ą.
6 98

*

8. Ir užmoviau žiedužj
Ant baltųjų rankužių:
9. Eik tu su manimi šokt,
Aš tau jį dovanoju!
10. Ir užmatė šinkarka —
Davai bartis ant manęs:

K iti so m u o ja : „15 v a rio tr iu b u ž ių " , k iti: „ I i k le v o la k š tu ž io a r b a s u li n io " , o k iti:

ą žu o lo d u g n u ž io " .

11. Ejk, mergiižė žliigtą s k a lb i,
Ne su jiiju te kalbė'i.

12. Ne tiėb žiilgtą aš skalbiati,
Kajp aš te gratidzej verkiau;

1( __ Eik. merguže, žlugtą skalbt,

Ne su juoju ten kalbėt!

13. Taj ma gajla bernužiu
Ir j i mejlū z'odtizm.

12. Ne tiek žlugtą aš skalbiau.
Kaip aš ten graudžiai verkiau,

13. Tai man gaila bernužio
Ir jo meilių žodužių!

© n.
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Nu Pocalės.
1.

2.

3.

4.

5.

Kad aš jojau
Par žalą girelę,
Nusilaužiau 1 ^
Pute'lu šake'lę. I

6.

Aš ne prastas
Tėtilšiu sūnelis,
Aš ne prastą
Ir žirgelį pirksiu,

Ne tiek būvu
Putliu ūge'lu,
Kiek nukr'itu
Graudžiu ašarela.

7.

Kas tęn dyvaj,
Do stebūk taj yra,
Kad vasarą
Ažeraj užšąlu.

8.

Tekek, saulelė,
Par žalą girelę.
Nutirpysi
Ažcru ledelį.

9.

JAkif, brolej,
Žirgyti girdyti,
O, pagyrdę,
Stajnio uždarykit.

10.

Aš ne prastą
Ir žirgelį pirksiu,
Aš ne prastą
Ir mergelę vėsiu:
Ii PMąngos
Aš žirgelį pirksiu,
Iš baj6ru
Mergelę parv&siu.
Žvęng žirgelis
Palangos miestely,
Verk mergo'lė
Baj6ru šalelė.
Žvęng žirgelis
Grynu aviželu,
Verk mergelė
Rutu vainikelu.

Pocali
l. Kad aš jojau
Per žalią girelę,
Nusilaužiau
l 2 k
Putelio šakelę. J

6. Aš ne prastas
Tėtušio sūnelis,
Aš ne prastą
Ir žirgelį pirksiu;

2.

7. Aš ne prastą
Ir žirgelį pirksiu,
Aš ne prastą
Ir mergelę vesiu:

Ne tiek buvo
Putelio uogelių,
Kiek nukrito
Graudžių ašarėlių.

3. Kas ten dyvai,
Do stebuklai yra,
Kad vasarą
Ežerai užšalo!

4. Tekėk, saulele,
Per žalią girelę.
Nutirpysi
Ežerų ledelį.

5. Jokit, broliai,
2irgelių girdyti,
O pagirdę
Stainioj uždarykit.

8. Iš Palangos
Aš žirgelį pirksiu,
Iš bajorų
Mergelę parvesiu.
9. Zveng žirgelis
Palangos miestely,
Verk mergelė
Bajorų šalelėj.
10. 2veng žirgelis
Grynų avižėlių,
Verk mergelė
Rūtų vainikėlio.

A šžirgdj
Galit išmainyti,

10.

o merga?
Tąn p iię maldysiu.

11. Aš žirgelį
Galiu išmainyti,
O mergelę
Tą pačią maldysiu!

018 (*).
Nu Staniuliikės Agėtos.
O kad aš ėjai,
Kelii kelavaū,
Su lęndr&žė švytavai Ids

8.

O aš priėjau,
Aš privandravaū
Margąję karčemSIę.

0.

To karčcmelė,
T6je margėje
Gė'rė trys gerėjėlej.

10.

Vienas pragėrė
Bėrą žirgelį,
Tąmsiižej nc-sute'mus;

11.

5.

Ąntras praggrė
Tymu balnelį,
Gajdiižiams ne-giėdėjus;

12.

6.

Trečias pragėrė
Jauną mergelę,
Aušriižej ne-išaūšus.

7.

Aj, barė, būrė
M&nę tėvelis
Už bėrąjį žirgelį.

1.

2.

3.

4.

Aj, ne bark, no bark,
Mknę, tėveli;
Du-trys stėvi stajnelė.
Aj, barė, Mrė
Manę tėvelis
Už tyralnį balne'lj.
Aj, ne bark, ne bark
Minę, tėvdli;
Du-trys kybu svirnely.

1. O kad aš ėjau,
Keliu keliavau,
Su lendruže švytavau, (2 k.)

8. Ai, nebark, nebark

2. O aš priėjau,

9. Ai, barė. barė
M ane tėvelis
Už tyminį balnelį.

Aš privandravaū
M argąją karčiamėlę.

Aj, b&rė, barė
Mknę tėvelis
Už jaunąję mergelę.

3. Toj karčiamėlėj,

Aj, ne bark, ne bark
Mknę, tėveli;
Važiiisiu pas mergelę.

4. Vienas pragėrė

13.

Kįnkyk, broleli,
Bė'rus žirgelus,
Važiosiu pas mergelę.

5. A ntras pragėrė

14

Kad aš važiavai
ViėšketužSlu
Sn judbėrejs žirge'lejs,

(*) Palygink 849 ir 851 dájuas.
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918
Agota Staniuliukė

Toie margoje,
Gėrė trys gėrėjėliai.

Bėrą žirgelį
Tamsužei nesutem us;

Tymo balnelį
Gaidužiam s negiedojus;

6. Trečias pragėrė
Jauną mergelę
Aušružei neišaušus.

7. Ai, barė, barė
• M ane tėvelis
Už bėrąjį žirgelį.

M ane, tėveli, —
Du trys stovi stainelėj!

10. Ai, nebark, nebark
M ane, tėveli, —
Du trys kybo svirnely!
11. Ai, barė, barė
M ane tėvelis
Už jau n ąją mergelę.
12. Ai, nebark, nebark
Mane, tėveli, —
Važiuosiu pas mergelę!
13. Kinkyk, broleli,
Bėrus žirgelius,
Važiuosiu pas mergelę!
14. Kad aš važiavau
Vieškelužėliu
Su juodbėriais žirgeliais,

15.

O aš sutikai
Sesėlu pulką,
Viėškeliižm atdjuant.

16.

Visos seselės
Su vajnikėlejs,
Su šilku kašpinSlejs.

17.

O tik taj mžnu
Jaunk mergelė
Be rūtų vajnikSlu,

18.

Be vajnikSlu,
Be kaspinžlu,
Be aukščiu žiėdėlu.

15. O aš sutikau
Seselių pulką
Vieškelužiu ateinant.

17. O tiktai m ano
Ja u n a m ergelė
Be rūtų vainikėlio,

16. Visos seselės

18. Be vainikėlio,
Be kaspinėlių,
Be aukselio žiedelio!

Su vainikėliais,
Su šilkų kaspinėliais,

» 1 » (*)•
N4 Scukauskiėnės.
6. Kad aš nujojau
( didį kiė'mą,
{ didį kiė'mą
Pas mergužėlę,—

1. Kad aš turėjau
Du lygiu tauku,
Du lygiu Jauku 1
Vis avižėlėmis; I

7. O aš te rįndu
Jiiuną mergelę,
Jauną mergelę
Rūtų daržely:—

2. Aš nusišėriau
Du bSru žirgu,
Du bė'ru žirgu
Vis avižėlėms.

8. Labs ryts, iabs vikars,
Jauna mergelė,
O kū če verki
Rūtų daržely?

3. Nupirks tėvėlis
Du tymu balnu,
Du tymu balnu
Su ¿uksu kilpomis.

a. Aš pasisėjau
Žalti rutėlu,
Žalti rutėlu
šimtą lorėlu.

4. | kilpą stėjau,
Ąnt žirgu sėdau:—
Sudiev tėve'luj
Ir motynėlej.

10.

5. | kilpą stdjau,
Su kardu raėjau: —
SudiSv brolėluj
Ir seserelems.
Palygink 913 d ijn ą.
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Rejk ma žiūrėti,
Rejk ma ravėti,
Bejk ma rūteles
Ir aplajstyti.

*919
Senkauskienė
1. Kad aš turėjau
Du lygiu lauku.
Du lygiu lauku |
2 k.
Vis avižėlėm is, J

6. Kad aš nujojau

2. Aš
Du
Du
Vis

7. O aš ten radau
Ja u n ą mergelę,
Jau n ą m ergelę
Rūtų daržely:

nusišėriau
bėru žirgu,
bėru žirgu
avižėlėms.

Į didį kiemą,
Į didį kiemą
P a s m ergužėlę, —

3. Nupirks tėvelis
Du tymo balnu,
Du tymo balnu
Su aukso kilpomis.

8. — Labs ryts, labs vakars.

4. Į kilpą stojau,
Ant žirgo sėdau:
— Sudiev tėveliui
Ir motinėlei!

9. — Aš pasisėjau
Žalių rūtelių,
Žalių rūtelių
Šim tą lovelių.

5. Į kilpą stojau.
Su kardu mojau:
— Sudiev broleliui
Ir seserėlėms!
«• LlcUivliko« dainos. II

Ja u n a mergele!
O ko čia verki
Rūtų daržely?

10. Reik m an žiūrėti,
Reik m an ravėti,
Reik m an rūteles
Ir aplaistyti.

Kad raus tėvdlu
BalU dfine'lė

11. Nupirks močiutė
Du Auksu žiėdu,
Du auksu žiedu
Ir šilki btirvą.

15. Dėl t4 mes gr&žios
Baltos, raudėnos,
Kad pas tėvelį
Lęngvl darbėlej:

12. Mergelė minu,
Jaunoji minu,
Kfidė'l ne-ljnksraa,
K4 rūpestinga?

16. Į lauktis ėjus—
Lęngvl darbėlej,
Namu parėjus —
Mėjlus zodėlej.

13. Girdžiu: kalbžju
Ąnt raus žmonelėj,
O kad mes gražios,
Baltos, raudonos.

17. Ljnksmos vijkščiojum,
Gražėj nešiėjum;
Kol vajnikfftos,
Nižku ne bėjum

4. Dėl ta mes gr&žios,
Baltos, raudonos,

0* 0 .
N4 Vidikytės.
1. Prašyčiau Diė'vu,
Kad ištekėčiau,
Už gtobėtojį
Vyrą turėčiau;
įau, j
Aš jjn mylėčiau,
Paiėnavėčiau
Ir už rąnke'lu
Pasivadžiočiau;
2. Kad jis tik n’ ėjtu
| karčemėlę,
Kad jis ne ge'rtu
Tos areMlės.

K6jas apaččiau,
Btirną nuprausčiau,
Galvą šukdčiau,
Ir pabučiiičiau.
3. O kad aš augau
Pas motynė'Ię,
Taj visi sikė.
Kučna mergelė.
O kajp nuvėjati
Aš už hemėlu,
Taj ir prapfflė
Ma slaunumėiis

11. Nupirks močiutė
Du aukso žiedu,
Du aukso žiedu
Ir šilkų burvą.

14. Dėl to mes gražios,
Baltos raudonos,
Kad mūs tėvelio
Balta duonelė!

12. — M ergele mano,

15. Dėl to mes gražios,
Baltos raudonos.
Kad pas tėvelį
Lengvi darbeliai:

Jaunoii mano,
Kodėl nelinksma,
Ko rūpestinga?

13. — Girdžiu: kalbėjo

16. Į laukus ėjus —
Lengvi darbeliai,
Namo parėdus —
Meilūs žodeliai!

Ant mūs žmoneliai,
O kad mes gražios,
Baltos raudonos!

17. Linksmos vaikščiojom,
Gražiai nešiojom,
Kol vainikuotos,
Nieko nebojom!

*920
Vidikytė
Prašyčiau dievo,
Kad ištekėčiau,
Už globėtoją
Vyra turėčiau, —
Aš iį mylėčiau, )
Pašėnavočiau
I
2 k.
Ir už rankelių f
Pasivadžiočiau!

2. Kad jis tik neitų
I karčiamėlę,
Kad jis negertų
Tos arielkėlės, —
Kojas apaučiau,
Burną nuprausčiau,
Galvą šukuočiau
Ir pabučiuočiau!

3. O kad aš augau
P a s motinėlę,
Tai visi sakė:
— Kučna mergelė!
O kai nuėjau
Aš už bernelio,
Tai ir prapuolė
M an slaunumėiis!
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NA Dieviėnės.

5. Ej, ne bark, ne bausk
Minę, mergužėlė;
Juk žinaj, ne tunu
Užtarėjbžiu.

I O, kad aš pj6viau \ ^
J„ink6 šiėn u zėlj, I

Taj graži.j spiėlivu I
Trys špihnoniižej. I

Dievienė
l. O kad aš pioviau
Lankoj šienužėlį,
Tai gražiai špyliavo
Trys špilmonužiai.

5. Ei, nebark nebausk
Mane, mergužėle,
Juk žinai, neturiu
Užtarėjužio!

2 k.
2 k.

2. Mėsftau dalgužėlj
Bent j šalužSlę,
Aš jiunas ėjčiau
J jaunimūzį.

6 Manu tėvužė'lis,
Užtarėjužėlis,
Jau senėj, kajp gul
Aukštam katnilžy,

2. Mesčiau dalgužėlį
Bent į šalužėlę,
Aš jaunas eičiau
Į jaunimužį!

6. Mano tėvužėlis
Užtarėjužėlis
Jau seniai kai gul
Aukštam kalnužy,

3 Aš tam jaunimėly
Iki gajdužėlu,
Ik biltaj diėnelcj,
Ik pusrytiižiuj

7 Aukštam kalnužely,
Siėro žemužėlė,
Sieroje žemelė,
Po veleniiže.

3. Aš tam jaunimėly
Iki gaidužėlių.
Ik baltai dienelei,
Ik pusrytužiui!

7. Aukštam kalnužėly,
Sieroj žemužėlėj,
Sieroje žemelėj
Po velėnuže!

4 Ej, biro, baudė
Minę mergužėlė,
Kad ilgaj buvaii
Tam jaunimiižy.

8. Ąnt ju kapužėlu
Paliėjej nėtė,
Galis galvužėlu
Bijūns žydėju.

4. Ei, barė baudė
Mane mergužėlė,
Kad ilgai buvau
Tam jaunimužy.

8. Ant jo kapužėlio
Paliejai rietė.
Gale galvužėlės
Bijūns žydėjo.

»*«

(*).

•922

NA f.ostiėnės.

Lastienė
Jaunąję mergelę,
Kelii ėįnantę:—

1 O kad aš jojau
Par žalą tąnkėlę,
Par žilą tąnkc'lę, |
Par dobitiižius, I

3. Ejk še; mergužėle,
Artyn pas minę,
Dūk baltą rąnkėlę,
Kėjsiv žiėdilžius.

2 O ir pamačiau
Sivu mergužėlę,
(*) Palygink 923 d ijn a '
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I. O kad aš jojau
Per žalią lankelę,
Per žalią lankelę,
Per dobilužius,

2. O ir pamačiau
Savo mergužėlę,
Jaunąją mergelę,
Keliu einančią.

2 k.

3. — Eik šen, mergužėle,
Artyn pas mane,
Duok baltą rankelę,
Keisiv žiedužius.
709

4. Ni
Ni
Už
Už

pati ėjsiu,
rankos dffsiu
šėlmui-bernūžiu,
gii'tukibžiu.

Su viena diėiufle,
Su valąndėle.
6. Jis būt pragėręs
Ir .-{ntrą Šimtelį;
LustalSuas žirgelis
Ne nustoveju.

5. Jisaj pragSrė
¿imtą dorelėlu

0 * 3 (*).

4. — Nei pati eisiu,
Nei rankos duosiu, —
Už šelmio bernužio,
Už girtuoklužiol

5. Jisai pragėrė
Šimtą dorelėlių
Su viena dienele.
Su valandėle!

6. Jis būt pragėręs
Ir antrą šimtelį, —
Liustaunas žirgelis
Nenustovėjo!

N i Juškytės.
1 .0 kad aš j6jau
Par žalą glrę,
Par žalą girelę, J ,
Par pušynėlį,
I S

5. O jis pragėrė
šimtą šeštėku,
Ąnt bžru žirgelu
Be-sėdedaraas,

9 .0 aš pamačiaii
Kieme mergelę,
Kiemely mergelę,
Rutu daržely:—

6. Ąnt bė’ru žirgu
Be-sėdčdamas,
Ąnt tymu balnelu
Be-rymodamas.

3. Mergytė manu,
Jaunėji manu,
Susklnk ma kviėtkelę
Už kepurėlės.

7. Jis būt pragė'ręs
Ir ifntrą šimtą;
Ne rimu zfrgilis,
Ne nustovė'ju,

4. Bernyti minu,
Jaunasis manu,
Ne skinsiu kviėtkelės^
U / kepurėlės.

8. Ne rimu žirgas,
Ne nustoveju;
Nieks manu jaunosios
Ne parkalbeju.

f*) Palygink 92J d.[jnų.
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*923
Juškytė
I. O kad aš jojau
Per žalią girią,
Per žalią girelę, 1,
Per pušynėlį, j"

5. O jis pragėrė
Šimtą šeštokų,
Ant bėro žirgelio
Besėdėdamas;

2. O aš pamačiau
Kieme mergelę,
Kiemely mergelę,
Rūtų daržely:

6. Ant bėro žirgelio
Besėdėdamas,
Ant tymo balnelio
Berymodamas.

3. — Mergyte mano,

7. Jis būt pragėręs
Ir antrą šimtą, Nerimo žirgelis,
Nenustovėjo;

Jaunoji mano,
Suskink man kvietkelę
Už kepurėlės.
4. — Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Neskinsiu kvietkelės
Už kepurėlės.

8. Nerimo žirgas,
Nenustovėjo;
Nieks mano jaunosios
Neperkalbėjo.
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Nū Norvilienės.

1.

2.

3.

O kad aš buvau
Jaunas, ne-vedęs,
Uj, uj, uj, uj (*) { ^
Vis mergelės vilėjau. I

7.

Vildte—vil6jau,
širdy turėjau,
Par laukelį lydėjau.

8.

S akiau brolc'iu.j,

U.

Savu jaunanijam:
N’ ejk pro nitu darželį,

Kad nupirksi,
Bet ne jodysi;
Valužės ne turėsi:

1. O kad a š buvau
Jau n as, nevedęs,
Ui, ui, ui, ui*,
I
Vis m ergeles viliojau. J

Rytelį kelsi,
Žirgelį še'rsi,
šejmynė'lę budinsi.

2. Vilioti viliojau,
Širdy turėjau,
Per laukelį lydėjau.

Kajp subildinsi
Ir sužadinsi,
Rejks jautc'lus pajungti.

3. Sakiau broleliui
Savo jaunajam :
— Neik pro rūtų darželį!

4.

N’ ejk pro darželį,
Ne skink rute'Iu;
Trotysi jūdbėrė'lį.

10.

O kad aš buvau
Jauna, ne-tekė'jus,
Vis berne'lus vilojau.

5.

Kad tąn tr6tysiu,
Kitą nupirksiu; (**}
Ne tiek manu pinigu:

11.

Vilote - vilojau,
širdy turėjau,
Par laukelį lydėjau.

(i.

Manu pinįgū —
šeši šimtc'ląj;
Nupirksiu' jūdbėrė'lį.

12.

Sakiau sese'lej,
Savu jiunajaj:
N’ ejk pro žirgu stajnelę,

(*) Ąnt tu pavydalu Iyriik „uj, uj, uj, uj* žė'dnam
posme žemiai.
(**; Kiti1 kltn nusišėrsiu;
Tunii daug bėrii žirgu:
fi.

Norvilienė

4.

7. — Kad nupirksi,
Bet nejodysi, —
Valužės neturėsi:
8. Rytelį kelsi,
Žirgelį šersi,
Šeimynėlę budinsi;
9. Kai subudinsi
Ir sužadinsi,
Reiks jau teliu s pajungti.
10. O kad aš buvau
Jau n a, netekėjus,
Vis bernelius viliojau.

Neik pro darželį,
Neskink rūtelių, —
Trotysi juodbėrėlį.

5. — Kad tą trotysiu,
Kitą nupirksiu**, —
Ne tiek m ano pinigų:

11. Vilioti viliojau,
Širdy turėjau,
P er laukelį lydėjau.

6. M ano pinigų —
Šeši šim teliai, —
Nupirksiu juodbėrėlį.

12. Sakiau seselei
Savo jaunajai:
— Neik pro žirgų sbainelę!

Ž em iau

kiekviename posme panagiai lyruok: „Ui, ui, ui, ui"

Kili:
Kitą nusišėrsiu,—
Turiu daug bėrų žirgų:
6. Mano žirgelių
Pilnos stainelės, —
Ir kitą pasibalnosiu.

Manu žirge'lu
Pilnos stajnelės,
Ir k Ką pasibalnosiu.
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13.

.

15.

N’ ejk pfo stajnelę,
Ne žerk žirgėlu,
Tr<5tysi vajnikSlį.

16.

Kad tąn tr6tysiu,
Kitą nupinsiu;
Ne tiėk manu rutilu:

17.

Manu rutc'lu —
žošios lovelės;
Nupinsiu vajnikelj.

18.

Kad ir nupm&i,
Bet ne dėvėsi;
Vaiūžės ne turėsi:

13. Neik pro stainelę,
Nešerk žirgelio, —
Trotysi vainikėlį.

16. — Kad ir nupinsi,

Bejks vėlAj gtilti,
Ir ąnkstl kelti,
Sivu šėjmą bildinti;

14. — Kad tą trotysiu,

17. Reiks vėlai gulti

Kajp subiidinsi
Ir sužadinsi,
Lįngunčlę ljngūfsi.

15. M ano rūtelių —
Šešios lovelės, —
Nupinsiu vainikėlį.

Bet nedėvėsi, —
V alužės neturėsi:

Kitą nupinsiu, —
Ne tiek m ano rūtelių:

Ir anksti kelti,
Savo šeim ą budinti;

18. Kai subudinsi
Ir sužadinsi,
Lingūnėlę linguosi.

93* (*).
Nu BakšAjtiėnės.
6.

Išėjk, mergužėlė,
Išnėšk kuskužėlf
Prakajtimuj šlfljtyti.

Su visAjs Augau,
Visbs prilygau,
Tik vienu te-norė'jau.

7.

O a i atsakiau
šėlmiuj-bernužėluj,
Ne tžvelu sunilziuj:

Katril norė'jan,
širdy turėjau,—
Par miėgbžj kalbėjau

8.

1. O kad aš Augau
Tarp susėdužė'lu,
Tarp susėdu vajkėlu

ds

Tu nusištSstyk,
JAunas bernužėli,
Žalu klėvu tapėlu,
Ne minu jaun6s,
Jaun6s mergužėlės,
Žalu šilku kusktiže.

Maiiaii išj6jant,
Maėiafi parj6jant,
Maitai! žirgą batndjąnt.
. O ir atjdja
šėlmis-bernuzėlis,
Ne tėvėlu sunėlis:—

10.

Minu kuskužėlė
Tėvc'lu pirkti,
Tajp brįngej užmokėta;

(*) Palygink Ves. 373 ir 413 dAjnas.
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*9 2 5
Bakšaitienė
1. O kad aš au gau
]
Tarp susiedužėlių,
2 k.
Tarp susiedų vaikelių, |

6. — Išeik, m ergužėle,
Išnešk kuskužėlę
Prakaitužiui šluostyti!

2. Su v isais augau,

Visus prilygau,
Tik vięno tenorėjau.

7. O aš atsakiau
Šelmiui bernužėliui,
Ne tėvelio sūnužiui:

3. Katro norėjau,
Širdy turėjau, —
Per miegužį kalbėjau.

8. — Tu nusišluostyk,
J a u n a s bernužėli,
2alio klevo lapeliu,

4.

M ačiau išjojant.
M ačiau parjojant,
M ačiau žirgą balnojant.

9. Ne m ano jaunos,
Jau n o s m ergužėlės,
Žalių šilkų kuskuže!

5. O ir atjojo
Šelmis bernužėlis,
Ne tėvelio sūnelis.

10. M ano kuskužėlė
Tėvelio pirkta,
Taip b rangiai užmokėta;
715

11.

O U kraitužėlo
Auksu kviėtkužėlės,
Vidury išvjngiftta.

12.

Už juriu-marėlu.
Uz dvejū ¿i mtolu_
Ta| manu knskužėlė.

11. O iš kraštužėlių
Aukso kviėtkužėlės,
Vidury išvingiuota;

12. Už jūrių marelių.
Už dviejų šimtelių —
Tai mano kuskužėlė!

»86.
926

Nū Dibkuviėnės.
1.

4.

O kad ai žudžiau
Plonas drobeles,
Via stakiiižės dųnzgėju, jds

2. Stiklės dtĮnzgėju,
Drčbės skąmbėju,
Močiiitė gerėjūsi.

5.

Tu ne sirfipink,
Minu moii&tė,
Ai t&vę aptąnkysiu
7.

Žiemos keletu,
Nauju važe'lu,
Judberėlu žirgėlu.

Dabkuvienė
1. O kad aš audžiau
Plonas drobeles,
Vis staklužės dunzgėjo, (2 k.)

4. Žiemos keleliu,
Nauju važeliu,
Juodbėrėliu žirgeliui

Jus išsitėkit,
Minu brolclcj,
Manimi vargdienėle.

2. Staklės dunzgėjo,

5. Jūs išsitekit,
Mano broleliai,
Manimi vargdienėle:

Minu vietelė
Rugiu ne sėsit,
Ni irsii, ni akėsii;

3. Tu nesirūpink.

Skrynių vietelė
Žirgu ne šėrsit,
Stajnbžės ne statysif.

Drobės skambėjo,
Močiutė gėrėjosi.

6. Mano vietelėj
Rugių nesėsit,
Nei arsit, nei akėsit;

Mano močiute,
Aš tave aplankysiu

7. Skrynių vietelėj
Žirgų nešersit,
Stainužės nestatysitl

0 * t.
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Nū Vaiajuėnės.

Valaitienė

1.

O ąnt tiltu žolė Augu,
4. Mergužėlė, lelijėlė,
O po tiK&žiu žuvis nardu.įds Mažas tnūma žirgužėlis.

1. O ant tilto žolė augo,
Po tiltužiu žuvis nardo. (2 k.)

4. — Mergužėle lelijėle.
Mažas muma žirgužėlis,

2.

Ąnt dvarėlu, ąntdldžidjū. 5. Mažas mūma žirgužėlis
Balnok, bern&ži, bėra žirgą. Ne pakčis tavu jupužėlu.

2. — Ant dvarelio, ant didžiojo,

5. Mažas muma žirgužėlis Nepakels tavo jupužėlių.

Bernužėli, dobilėli,
Kur tu .j6si, ir ai draūge.

3. Bernužėli dobilėli.

3.

t>.
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Bernužėli, dobilėli,
Kajp prijisva žalą t^nką,

Balnok, bernuži, bėrą žirgą.

6. — Bernužėli dobilėli.
Kai prijosva žalią lanką,

Kur tu josi, ir aš drauge!
717

?.

¿ ilą
dobil^lu,
Paganysiva žirgužSIj.

13.

O ai jiunas be-dajnlsiu,
O tu jauni be-raud6si.

8. Kajp prijAsiva srūvėsbpj, 14. Aj, aj, aj, aj, Diėvulėlau,
Srbvės iipį vąndenelu,
Virgios minu diėnužėlės.
9.
10.

S r ū v ė s bpj vąndenėlu,
Pagyrdysiva žirgužėlį.

15. Vargfe gimiaū, vargi; iugau,
Aš geriimu n’ ¡¿pažinau.

Mergužėlė, lelijėlė,
Kajp prijūsiva žilą glrę,

16. Velyj aš būčiau ni ne gimus,
Tokiū vargūžiu n’išpažlnus.

11. Žalą gir? beržynčlu,
Pakl6k ma jaunim patalžlj.
12. O aš jiunas be-gulSsiu,
O tu jauni be-rymosi;

17. Mergužėlė, lelijėlė,
Ar aš tau jaunaj ne kalbėjau,
18. Ąnt dvarelu, ąnt dldžifijii,
Bėrą žirgūžj balnčdamas?

7. Žalią lanką dobilėlių,
Paganysiva žirgužėlj.

13. O aš jaunas bedainuosiu,
O tu jauna beraudosi.

8. Kai prijosiva srovės upę,
Srovės upę vandenėlio,

14. — Ai, ai, ai, ai dievulėliau,
Vargios mano dienužėlės!

9. Srovės upę vandenėlio,
Pagirdysiva žirgužėlj.

15. Varge gimiau, varge augau,
Aš gerumo n’išpažinau.

10. — Mergužėle lelijėle.
Kai prijosiva žalią girią,

16. Veli] aš būčiau nė negimus,
Tokių vargužių n išpažinus!

11. Žalią girią beržynėlių,
17. — Mergužėle lelijėle,
Paklok man jaunam patalėlį:
Ar aš tau jaunai nekalbėjau,
12. O aš iaunas begulėsiu,
O tu jauna berymosi,

18. Ant dvarelio, ant didžiojo,
Bėrą žirgužį balnodamas!

»* 8.
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Nū Teresė'nės.
1. O ąntkilnu,ąntiukštfijū,K 6 Kajp ėjsiv t^nciaus šfikti,
Ėjva miidn, mergelė,—
Sto margi karėemSIė; J

Teresienė

1. O ant kalno, ant aukštojo,). ^
Stov marga karčiamėlė, — j

6. Kai eisiv tanciaus šokti,
Eiva mudu, mergele, —

7. Kad niekas ne supristu
Ir niSkas ne zindtu.

2. Ten gėrė bernužėlis
Su svetimoms mergelėms.

7. Kad niekas nesuprastų
Ir niekas nežinotų!“

3. Aš čj£tau paklausyti
Nors po zčrkolu ląngėlu:

8. O aš tivp prakijksiu
Su dum-trimls žodčlejs:—

3. Aš eičiau paklausyti

8. O aš tave prakeiksiu
Su dum trimis žodeliais:

4. Kąn kalba bernužžlis
Su sretimūms mergelėms?

9 O kad tu tajp sudžiūtum,
Kajp ąnt manu lęndrūžė,

2. Te gero bernužglis

Su svetimims mergelėms.

5. Stiklūžiu užgerdamas,
10, Vėjilžiu papūčiama,
Viinūžės pamūšama.
„Syėjka“, tirė, „mergilė“.

Nors po zerkolo langeliu,
4. Ką kalba bernužėlis
Su svetimoms mergelėms.

9. O kad tu taip sudžiūtum,
Kaip ant marių lendružė -

5. Stiklūžiu užgerdamas:

10. Vėjužio papučiama,
Vilnužės pamušama!

„Sveika, — tarė, — mergele!
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Nū Norvilienės

Norvilienė

Varga.j vargoju,
Varga.j iap6ju,
Vargaj vartūs kilnoju

1. Nuo šermukšnėlio,

Akmff be krauju,
Yandil be sparnu,
Papartis be ziėdėlu.

2. Nuo pikto vyro,
Nuo šalbierėlio,
Antakėliai mėlyni.

7. Akmuo be kraujo,
Vanduo be sparnų.
Papartis be žiedelių.

O ku užsipSlej,
Jaunas bernyti,
Ąnt minęs sirateles?

Tėlej vajtėju,
Kol išvajtūju
Savu virgtas dieneles.

3. O ko užsipuolei.
Jaunas bernyti,
Ant manęs siratėlės?

8. Tolei vaitojo,
Kol išvaitojo
Savo vargias dieneles.

Ar tu ne gavaj
Kiė'me mergelės,
Ne minę vargdiėnė'lę?

Rąnke'les gr^nzė,
Žiėdelus maustė,—
Beg išgysi, bernyti?

4. Ar tu negavai

9. Rankeles grąžė,
2iedelius maustė:
— Beg išgysi, bernyti?

Aš vargdiėnSlė,
Ai siratžlė,
Ai vargūz'iu mergelė.

Kajp ir ¡įgysiu,
Tivu ne būsiu,
Tau darbclu ne dirbsiu

NA žermukinSlu,
Nu putinsiu
! ds
Pagirūžė raudina;
7.

Nū piktu vyru.
Nu šalberė'lu
Ąntakėlej mėlyni.

6. Vargai vargojo,
Vargai lapojo.
Vargai vartus kilnojo.

Nuo putinėlio
2 k.
Pagiružė raudona, j

Kieme mergelės,
Ne mane vargdienėlę?
5. Aš vargdienėlė,
Aš vargužių mergelė!

930.
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Nū Bakšajtiėnės.

Bakšailienė

(Dajūfl ąnt krikšty’nu pirma vijka jaunamariios).
I. Mirga brldu par upelį,
Dievas divė jaj vajkėlį.
Ėjlu, ėjlu, elelū, |
ds
A, a, a (*).
j

(Dainuoja per jaunamartės pirmojo vaiko krikštynas)

2. Kur aš bedna pasidėsiu?
Aš ne turiu vystyklelu.

1.

3. Tunu marškinius trejų»,
Atidifsiu tus pačiūs.

(*) Ant tū pavydalu kartėk po zėdnu prtsmu žemiau:
ėįlu. ėjlu, elelū, a, a, a.
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10. — Kai ir išgysiu,
Tavo nebūsiu,
Tau darbelių nedirbsiu!

Aš siratėlė.

*

Merga brido per upelj, 2. Kur aš bledna pasidėsiu ■
Dievas davė jai vaikelį.
Aš neturiu vystyklėlių.
E ilių, eilių, eleliū, K
A, a, a.*
J"
3. Turiu marškinius trejus,
Atiduosiu tuos pačius.

Žemiau po kiekvieno posmo panašiai kartok: „Eilių, eilių, eleliu, a, a, a."

W. LletuvlSkos dainos, II

^ 2\

4. Kur aš bSdna pasidėsiu?
Aš ne turiii ni justrflės.

8. Kur aš bčdna' pasidčsiui
Aš ne turiii ni vyge'iės.

6. Turiii jffstą cidabrlnę,
Atidėsiu paskutinę.

9. Siųnsčiau slūgą j Geluvą,
Parnėš vygę ir tuikclj.

6. Kur aš bedna pasidė'siu?
Aš ne turiii ni ddnclės.

10. Kad mergytei aš ne Ųnku,
Pasidėsiu j )0 karėjvejs,

7. Pirksiu du pūru kviėiifi,
Tre'čtą pūrą ir rugiu.

11. Sarajvaraj glęnievčti,
ėebatėlej vaksavoti,

4. Kur aš biedna pasidėsiu —
Aš neturiu nė juostelės.

8. Kur aš biedna pasidėsiu Aš neturiu nė vygelės.

5. Turiu juostą sidabrinę,
Atiduosiu paskutinę.

9. Siųsčiau slūgą į Geluvą.
Parneš vygę ir tučkelį.

6. Kur aš biedna pasidėsiu_
Aš neturiu nė duonelės.

10. Kad mergytei aš netinku,
Pasiduosiu po kareiviais:

7. Pirksiu du pūru kviečių,

11. Saravarai glenciavoti,
Cebatėliai vaksavoti!

Trečią pūrą ir rugių.

» 81 .
N4 NorviliSnės.
I.

Ne pusk, vejili,
Par Nemunėlį,
Aš ėjsiu pas matilšę.

6.

2.

Minu matūšės
Lygus laukelej,—
To auga jovarėlis.

7.

3.

Po jovarSlu,
Po šimtšakelu,
Stovėju dvi sesiiti.

8.

Stovėdami,
Graūdzej verkdami,
Su matiše kalbeju:—

9.

4.

B.

MotynSlė,
širdužėlė,
Kur dėti vajnikė'Jį?
11.

O kur padžjej
Jaunas dieneles,
Te dėk ir vajnikčlj.
Mesk vajnikelj
| rudynė'lį,
J jddą purvynSlj.

10.

Liėtiitis Uja,
Vajnlks rudyja,
Sesiitė graūdzej verkia,
O jau prapūflė
J&unos diėnrflės,
Te prapill vajnikė'lis.
Kad buc žinojus
Tokį berneli,
T6kęn rtistą širdelę,

Buc atsilenkus
Saulelės ląnksmi),
Aušrelės pazarė'le.

931
Norvilienė
1. Nepūsk, vėjeli,
)
Per Nemunėlj,
j2k
Aš eisiu pas motušę. J
2. Mano motušės
I-ygūs laukeliai, —
Ten auga jovarėlis.

3. Po jovarėliu,
Po šimtšakėliu.
Stovėjo dvi sesuti,
4. Stovėdami,
Graudžiai verkdami.
Su motuše kalbėjo:’

5. — Motinėle
Širdužėle,
Kur dėti vainikėlj?

6. — O kur padėjai
Jaunas dieneles,
Ten dėk ir vainikėlj.
7. Mesk vainikėlj
I rūdynėlj,
! juodą purvynei ji

8. Lietutis lyja,
Vainiks rūdija.
Sesutė graudžiai verkia:
9-

O jau prapuolė
Jaunos dienelės,
Teprapuol vainikėlis!

10. Kad būč žinojus
Tokį bernelį,
Tokią rūsčią širdelę.

II. Būč atsilenkus
Saulelės lanksmu,
Aušrelės pazarėle!

932
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Dailydienė

Nú Dajlidienés.
1. Liepė minėj ėjti
1 mcrgfi kamarą,
Aj, beda minu, ( * ) |j g
{ mergų kamarą. I
2. Liepė ma stovė'ti
Prie mergų lovelės.
3. Kn jp tik ai stovfiti,—
Liė'pė andms rė'kti.
4.Nubėdu stovė'ti,
Ėmiau a i kalbė'ti,

5.

Ėmiau a i kalbė'ti,
ė'mė gv61tą iafikti.

(i. Laisčiau par l^ngą,—

Liė'ka manu skranda.
7. Bėgčiau par butą,—
Visi minę milia.

8. Bėgčiau par kiė'mą,—
Visi minę lieja.
9. Bėgčiau pasiė'mu—
Visi manę viė'ną;

10. Bėgčiau tilyčia,—

Vejas, kajp gonfčia
11. Bčgčiau par laiką —
Visi minę iadkia.
12. BSgčiau par vėją,—
Visi miinę vėjas.
13. Bėgčiau par glrę,—
Visi giria, gina.
14. Bėgčiau j jiują,—
Visos blbsos pjauja.
15. Bėgčiau par bpi,—
če kucibkas tiipi.
16. Ljnsčiau j pirtį—
Utėlti ketvirtis.

10. Bėgčiau ūlyčia, —
Vejas kaip gonyčra.

1. Liepė manei eiti
Į mergų kamarą,
Ai, bėda mano*. 1 2 ^
Į mergų kamarą. J

11. Bėgčiau per lauką, —
Visi mane šaukia.

2. Liepė man stovėti
Prie mergų lovelės.

12. Bėgčiau per veją, —
Visi mane vejas..

3. Kai tik aš stovėti, —
Liepė anoms rėkti.

13. Bėgčiau per girią, —
Visi giria, giria.

4. Nubodo stovėti.
Ėmiau aš kalbėti,

14. Bėgčiau į jaują,; —
Visos blusos piauja.

5. Ėmiau aš kalbėti, —
Ėmė gvoltą šaukti.

15. Bėgčiau per upę, —
Čia kuciukas tupi. .

6. Lįsčiau per langą, —
Lieka mano skranda.

16. Lįsčiau į pirtį —
Utėlių ketvirtis.

17. Bėgčiau par mišką,—
Visi me'džej plrika.

7. Bėgčiau per butą, —
Visi mane muša.

17. Bėgčiau per mišką,,—
Visi medžiai pirška.

18. S6kau par tv6rą,—
Uz'nrfniau Barbirą.

8. Bėgčiau per kiemą, —
Visi mane lieja.

18. Šokau per tvorą, —
Užmyniau Barborą.

9. Bėgčiau pasieniu —
Visi mane vieną.

19. Ar tau dievo duota,
Kad varlė kuoduota?

19. Ar tau Dičvu dtfta,
Kad varlS kidSta?

O Ąnt tfi pavidalu somffk ,aj, bė'da minu“ su antri
,jlii žemiau z'Sdnara pósme. ^

* Žem iau k ie k v ien a m e p o sm e p a n a š ia i som uok: „A i, b ė d a m a n o " su a n tr ą ja e ilute.
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Nú Senkáuskiénés.
' . Kur aukštičjiė kalnelėj,
Te aug dlmnios liepelės,

7. Visos mčrgos vajnikfft.iš,
O aš viena, kajp pardffta;
Te vkjkščioja Úna, 1 ,
O aš bfdna viena
Te vilója Jčną:—
J S
Lulffju kas-dičną.

2. Ejkš, Joniiti, pas minę,
Ddk rąnkėlę nu savęs,
Padė'k ulavóti,
Tąncilus vadzióti.

8. Visos margos bažnytėlė
O aš vįžna — koplytėlę;
O aš bedna viena
Lulffju kas-dieną.

3. Ne aš ėjsiu pas tkvę,
Ni ai dilsiu rąnkilės;—
Tik aš bijaįs bédós
Ir didžia nCípúlu.

9. Visos margos } pulkelį,
O aš vična pnė iopše'lu;
O aš bfdna vična
Lulffju kas-dįžną.

1. Kur aukštieji kalneliai,
Ten aug dimnios liepelės,
Ten vaikščioja Ona, 1 2 ^
Ten vilioja Joną: j

7. Visos mergos vainikuotos,
O aš viena kaip parduota, O aš biedna viena
Liūliuoju kas dieną.

2. — Eikš, Jonuti, pas mane,
Duok rankelę nuo savęs,
Padėk uliavoti,
Tancelius vadžioti.

8. Visos mergos bažnytėlėj,
O aš viena koplytėlėj, —
O aš biedna viena
Liūliuoju kas dieną.

3. — Nei aš eisiu pas tave,
Nei aš duosiu rankelės, —
Tik aš bijaus bėdos
Ir didžio nuopuolio.

9. Visos mergos į pulkelį,
O aš viena prie lopšelio,
O aš biedna viena
Liūliuoju kas dieną.

4. Ciuí'iífk, lutSk, pank Óna,
Par prlzastį póna Jóna;
Juk tu tu norė'jej,—
Vygilę vygiffti.

10.Visos mčrgos Ifnksmaj gieda,
O aš vigna grafidzej verkib;
O aš b£dna viffna
Lulffju kas-dičną.

4. Čiūčiuok liūliuok, pana Ona,
Per priežastį pono Jono, —
Juk tu to norėjai —
Vygelę vygiuoti.

10. Visos mergos linksmai gieda,
O aš viena graudžiai verkiu, —
O aš biedna viena
Liūliuoju kas dieną.

&. Čiūčia, Ifila, sunytė'li,
Esi bė'dnas siratėlis,
Ne turi tėve'Iu,
Vėrksi kas-diene'lę.

11.

5. Čiūčia liūlia, sūnytėli,
Esi biednas siratėlis, —
Neturi tėvelio —
Verksi kas dienelę.

11. Kas tau kaltas, Onutėle,
Kam tu klausei Jonutėlio, —
Buvo neklausyti,
Su juo nekalbėti.

6. Ejkš, Jonrfli, pas mknę,
Imk v&jke'lj nS manęs;
O aš bedna vįžna
Neši6ju kas-diėną.

12. Kad vėjelis paplistu,
Ma vygelę pasiiptu;
O aš bždna vična
Lulffju kas-dieių.

6. — Eikš, Joneli, pas mane,
Imk vaikelį nuo manęs, —
O aš biedna viena
Nešioju kas dieną.

12. Kad vėjelis papūstų,
Man vygelę pasuptų, —
O aš biedna viena
Liūliuoju kas dieną.

Kas tau kaltas, Onutėlė,
Kam tu klausoj Jonutžlu;
B&vu ne klausyti,
Su jum ne kalbėti.

Jau aš ir ne viena
Dėjffju kas-diėną.

13. Kajp vėjelis patlku,
Ma lopšelį pasupu;
934.

13. Kai vėjelis patiko,
Man lopšelį pasupo, —
Jau aš ir ne viena
Dejuoju kas dieną.

N4 Gėtautiėnės.

j ds

6.

Nauji žagrrflė,
žemi jautolej;
O , t a j m i n u b ro lėlis

O aš nusiėjčiiu
J rugifi laukelį,—
Benė m inu tėvelis
Rugėlus sė'ja?

i.

L a u k e lį i r i a .

7.

Nauji sėtuvėlė,
jilku pasajtė'lis;
O, taj manu tėtelis
Rugėlus sėja.

t.

6.

934

Benė minu brolelis
■Laukelį iria?

Koka gegiitė,
lakiodama,
Vėrkia manu širdbzė,
Vijkščiodama.

Kukff gegiitė,
Lakiodama,
Včrkia minu éirdüzé,
Vijkščiodama.
O, aš nusiėjėiao
1 naūją saklfčią,—
Benė minu mo'Hiltc
Drobeles audžia?

Kuku gegutė,
lakiodama,
Verkta manu širdilžė,
Vijkšėiudama.

9.

O aš našiėjciau
| kviėčiii laukėlj,—

Naujos staklelės,
Lęndrės skiėtelej,—
O, taj minu moėiiite
Drobeles audžia.

1. Kukuoj gegutė
Lakiodama,
Verkia mano širdužė
Vaikščiodama.

2 k.

5. O aš nusieičiau
Į kviečių laukelį, —
Bene mano brolelis
Laukelį aria?

2. O aš nusieičiau
[ rugių laukelį, —
Bene mano tėvelis
Rugelius sėja?

6. Nauja žagrelė,
Šėmi jauteliai, —
0 tai mano brolelis
Laukelį aria.

3. Nauja sėtuvėlė,
Šilkų pasaitėlis, —
O tai mano tėvelis
Rugelius sėja.

7. Kukuoj gegutė
Lakiodama,
Verkia mano širdužė
Vaikščiodama.

4. Kukuoj gegutė
Lakiodama,
Verkia mano širdužė
Vaikščiodama.

8. O aš nusieičiau
1 naują seklyčią, —
Bene mano močiutė
Drobeles audžia?

9. Naujos staklelės,
Lendrės skleteliai, —
O tai mano močiutė
Drobeles audžia.

935
Norvilienė

935.
Nú Norvilienės.

Kriukuvóje,
Varáuvóje

Gotautienė

Sė'di sune'lis
Ne-viloje.

1. Krokuvoje,
Varšuvoje
Sėdi sūnelis 1 „ ,
Nevalioje.
j
729

t. Ąnt ir atijna
Sen6ji matilSė,
O, ir atsineša
Dvi pifini drobbži:—

9. Kad ir pardffčiau
Du tymu balnbziu,
Si v u brolėlu
N’ ižvadffčiau.

3. Kad ir pardff&au
Dvi plfini drobiizi,
SAva 8unelu
N’ išvadffčiau'.

10. Krmkuvfije,
Varžuvdje
SSdi brolilis
Ne-'viloje.

4. Knukuvčje,
Varšuvčje
Sėdi sūnelis
Ne-vAloje.

11. Ąnt ir atėjna
Jaun6ji sesiizė,
O, ir atsineša
Dvi žilkli kuskiizi:—

6. Ąnt ir atčjna
Senasis tėviizis,
O, ir atsiveda
Du bėru žirgfcžia: —

12. Kad ir pardffčiau
Dvi ¿ilkd kuskiizi,
Savu broliiiiu
N’ išvadffiiau.

6. Kad ir pardffčiau
Du bėru žirgitzm.
Savu sunrflu
N’ išvadffčiau.

13. Kriukuvčje,
Varžų v6je
Sėdi bernelis
Ne-vAloje.

7. Kriukuv6je,
Varšuvoje
Sėdi brolelis
Ne-vAloje.

14. Ąnt ir atčjna
Jaunfiji mergiižč,
O, ir atsineša
Du Auksu z’iėdtuiu:-

8. Ąnt ir atdjna
Jaunasis brotiizis,
O, ir atsineša
Du tfmu balniižtu:-

15.0, taj pArdaviau
Du Auksu žiėdbziu,
Savu berndz'l
Išvadavai!.

2. Ant’ ir ateina
Senoji motušė,
O ir atsineša
Dvi ploni drobuži:

9.

Kad ir parduočiau
Du tymo balnužiu,
Savo brolelio
N’išvaduočiau.

3. Kad ir parduočiau
Dvi ploni drobuži,
Savo sūnelio
N’išvaduočiau.

10. Krokuvoje,
Varšuvoje
Sėdi brolelis
Nevalioje.

4. Krokuvoje,

11. Ant’ ir ateina
Jaunoji sesužė,
O ir atsineša
Dvi šilkų kuskuži:

Varšuvoje
Sėdi sūnelis
Nevalioje.

5. Ant’ ir ateina

12. Kad ir parduočiau
Dvi šilkų kuskuži,
Savo brolužio
N'išvaduočiau.

Senasis tėvužis,
.O ir atsiveda
Du bėru žirgužiu:
6. Kad ir parduočiau
Du bėru žirgužiu,
Savo sūnelio
N’išvaduočiau.

13. Krokuvoje,
Varšuvoje
Sėdi bernelis
Nevalioje.

7. Krokuvoje,
Varšuvoje
Sėdi brolelis
Nevalioje.

14. Ant’ ir ateina
Jaunoji mergužė,
O ir atsineša
Du aukso žiedužiu:

8. Ant’ ir ateina
Jaunasis brolužis,
O ir atsineša
Du tymo balnužiu:

15. O tai pardaviau
Du aukso žiedužiu,
Savo bernužį
Išvadavau!
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936.

Norvilienė
N ii Norvilienės.

Vis pinti ir dabinti
Klįngiu kiemelis,—
Su linksmomis širdelėmis;
Nauji gaselej,
Tarp virtu purvynėlis.l
ds
7. O minu jaunčs—
Purvyne vajnikelis.
J
Krome'ly pirktas,
Bernimu suderėtas,
2. O te vajkšžio.ju
Tajp br^ngej užmokStas.
Jaunii mergelė,
Vajklčiodaraa, dūsavu,
8. Kitu mergelu—
Vajnikiižiu ne radu.
Vis ąut galvelės,
O manu vajnikelis
3. O ir išglrdu
Rudyja purvynSly.
Jaunas bernelis,
Stajniizė stovėdamas,
!». Kitu raerge'lu
Žirgūžį balnodamas:—
ŽSri ziėdėlej
Ąnt baltųjų rąnkėlu,
4. Aj, cit, ne virki,
O manu surudyju.
Mergytė manu,
Nupirksiu vajnikSlj,
10. Kitū mergelu
Pirmamė jomarkėly.
Vis ąnt galvelės,
O manu ąnt rąnkclu
5. Uj, uj, uj, Diė'vaj,
Visi» balselu Safikia.
Diėvūlau mauu,
Prapbldziau vajnikėlj
11. Aš be-v<5lyfiau
Ir jiunasias diėndles.
Jūrės-marėlės
Žuvuzele nardyti,
6. Žmonių mergelu —
Ne bernbžį prilygti
Darziižy skinti,

1.

1. Klangių kiemelis, —
Nauji gaseliai,
Tarp vartų purvynėlis, 1 ^ ^
Purvyne vainikėlis.
j

6. Žmonių mergelių —
Daržužy skinti,
Vis pinti ir dabinti
Su linksmomis širdelėmis,

2. O ten vaikščiojo
Jauna mergelė,
Vaikščiodama dūsavo,
Vainikužio nerado.

7. O mano jaunos —
Kromely pirktas,
Bernužio suderėtas,
Taip brangiai užmokėtas!

3. O ir išgirdo
Jaunas bernelis,
Stainužėj stovėdamas,
Zirgužį balnodamas.

8. Kitų mergelių —
Vis ant galvelės,
O mano vainikėlis
Rūdija purvynėly!

4. — Ai, cit, neverki,
Mergyte mano,
Nupirksiu vainikėlį
Pirmame jomarkėly.

9. Kitų mergelių
Žėri žiedeliai
Ant baltųjų rankelių,
O mano surūdijo!

5. — Ui, ui, ui dievai.
Dievuliau mano,
Prapuldžiau vainikėlį
Ir jaunąsias dieneles!

10. Kitų mergelių —
Vis ant galvelės,
O mano — ant rankelių
Visu balseliu šaukia!

11. Aš bevelyčiau
Jūrės’ marelės’
Zuvužėle nardyti,
Ne bernužį prilygti.
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Nu Senkausktėnės.

Senkauskienė

1.Kclk, dukrėlė, ne gulėki,
Atsikėlus, ne stovėki;
Kalba mudvi žmonelėj.

1. — Kelk, dukrele, negulėki,
Atsikėlus nestovėki, —
Kalba mudvi žmoneliai.

2.

2. Stovi staklės naujoj seklyčioj,
Plonoms drobelėms aprėdytos, —
Tai vis mano dukrelės.

St6vi staklės naujė saklyčio,
Ptonėms drobelėms aprėdytos,—
Taj vis manu dukrelės.

3. Surūks staklelės jfidijs dūmajs,
Apkris drobelės jidajs dūmajs,—
Taj vis manu dukrėlės.

3. Surūks staklelės juodais dūmais,
Apkris drobelės juodais dūmais, —
Tai vis mano dukrelės.

4 .0 , tegti kalba, tegū vajnėja,
Mbdvi abidvi z'ėdžejs kilnoja,
Kajp jiė pitys išmanu.

4. — O tegu kalba, tegu vainoja,
Mudvi abidvi žodžiais kilnoja,
Kaip jie patys išmano.

5. Aš pas raočiiitę ne dėl drobė'Iu:
Rejks ma ėjti šiėnėlu grė'bti
J ziląję ląnkėlę,

5. Aš pas močiutę ne dėl drobelių:
Reiks man eiti šienelio grėbti
[ žaliąją lankelę,

6. Rejks ma ėjti kviėtėlu pjauti,
Visi rugėlej rejks ma sukrauti,—
Taj vis manu darbėlej.

6. Reiks man eiti kvietelių piauti,
Visi rugeliai reiks man sukrauti, —
Tai vis mano darbeliai!

03§.
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Nu Cvirkienės.
1.

Kazėks z’lrgą gy'rdė,
Mėrga vąndėns eju;
Kazėks mėrgą parkalbė'ju,
Mėrga graūdzej vėrkė.

2.
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Ej, barė, .birė,
Barė manę dėl tavęs,
Barė minę dėl tavęs;
Ne vajkščiok pas manę.

Cvirkieni
1. Kazoks žirgą girdė.
Merga vandens ėjo, —
Kazoks mergą perkalbėjo,
Merga graudžiai verkė.

2. Ei. barė. barė.
Barė mane dėl tavęs,
Barė mane dėl tavęs, —
Nevaikščiok pas mane!
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4.

Kad ir jifdos ikyS,
Skijstiejiė vcjdclcj,—
Ne ląnkyk tu minę
■Vidurį naktelės.

5.

Čevcrykaj ožiė'nos,
Pąnčekė'lės bėvelnos;
Graži manu mergbz'ė,
Kad už manę čjna.

6.

‘A6 žuvelę virčiau
Ir nušumavūčiau,
O aš savu mergūžę
Dar pašenavočtau.

3. Kad ir juodos akys,
Skaistieji veideliai, —
Nelankyk tu mane
Vidury naktelės.

5. Aš žuvelę virčiau
Ir nušumavočiau,
O aš savo mergužę
Dar pašėnavočiau.

AJ žuvelę virčiau
Ir nušumavūčiau,
O aš savu bernilz'j
Už plaukti vadžiočiau.

4. Ceverykai ožienos,
Pančiakėlės bovelnos,
Graži mano mergužė.
Kad už mane eina.

6. Aš žuvelę virčiau
Ir nušumavočiau,
O aš savo bernužį
Už plaukų vadžiočiau.

939.
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Nū BačiSnės.

Bačienė
1.

Karejvelis
Žirgeli gy'rdė,
Mergužėlė
1
Vąndenėlį sėmė. J

5.

Kajp prijūsiv
Žaląję girrflę:—
Klok, mergytė,
aonaj patalėlį,

1. Kareivėlis
Žirgelį girdė,
Mergužėlė
]
2 k.
Vandenėlį sėmė. J

5. Kai prijosiv
Žaliąją girelę,
Klok, mergyte,
Čionai patalėlį.

2.

Sėsk, mergilė,
Ąnt liSru žirgelu;
Mūdu josiv
j svečiū šalelę.

G.

Klok, mergytė,
čtbnaj patalėlį,
Gulk, mergelė,
Prie manu salelės.

2. — Sėsk, mergele,
Ant bėro žirgelio,
Mudu josiv
l svečių šalelę.

6. Klok, mergyte,
Čionai patalėlį,
Gulk, mergele.
Prie mano šalelės.

3.

Kajp prijūsiv
Žaląję lankelę,
Paganysi v
Bėrąjį žirgelį..

7.

Ni aš sSsiu
Nū bė'ru zirgelu,
Ni aš kl6siu
Tavej patalėlu.

3. Kai prljosiv
Žaliąją lankelę,
Paganyslv
Bėrąjį žirgelį.

7. — Nei aš sėsiu
Nuo bėro žirgelio,
Nei aš klosiu
Tavei patalėlio!

4.

Kajp prijosi v
Srovės upilį,
Pag^rdysiv
BSrąjį žirgelį.

8.

Geraj sakė
Minu raotynė'lė:
Ne klausyki
šėlmiu-karejvėlu;

4. Kai prijosiv
Srovės upelį,
Paglrdysiv
Bėrąjį žirgelį.

8. Gerai sakė
Mano motinėlė:
„Neklausyki
Šelmio kareivėlio:

«■ Lietuviškos dainoj. II

9. Jis prapuldė
Sávu dldę dalį
"Vis par sávu
Didelę savalą,

10.

Jis prapuldęs
Rútu vajnikėlį
Vis par sávu
Dūmą išmanėlę.

9. Jis prapuldė
Savo didžią dalį
Vis per savo
Didelę savalią,

10. Jis prapuldys
Rūtų vainikėlį
Vis per savo
Durną išmonėlę!“

9 40 (*).
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Nú Bakáájtiénés.
1. Kakaryku, gajdėli,
¿abas rytas, mergelėj ds

10. Už rute'lės du éimtü,
Už meteles šimtelis;

2. 0 ku jiėškaj, berne'li,
šįn miglotą rytėlį,

11. Už tas žalūs žoleles
Tėksi patsáj bernelis.

3. Sjn miglotą rytelį,
Ūkanotą diėniJžę?

12. Pastatyki staMlį,
Pavadinki tėve'lį,

4. Jiė'škau bėru žirge'i u
Ir tymc'lu balne'lu.

13. Pavadinki tėvelį,
Atska.jtysiu šimtūžius.

5. Tavu beras žirgelis —
Minu tėvu stajne'lė.

14. Sėsk, bernyti, už stálu,
Dėk šimtelus ąnt stalu.

6. Tavu tymu balne'lis —
Manu tėvu svirnely.

15. Ejn bernelis, vėrkdamas,
Ejn zirgėlis, žvęngdamas.

7. Pasakyki, mergėlė,
Kąn padarė iškadą?

16. Vesk žirgelį par Tartis,
Manę jauną par ąntriis,

8. Usiu tvėrą išlaužė,
Rūtas, mStas išmanė.

17. Par aukšttisius kalnelus
( geltonus kviėte'lus.

9. Pasakyki, mergelė,
Kajp tiė brangus žolynaj?

18. Kajp tėvelis ne matys,
Ni žodėlu ne sakys.

(*) Palygink 525, 668, 874, 1016 ir Ves. 259 dájnaá.
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Bakšaitienė
1. — Kakaryku, gaideli!
Labas rytas, mergele! (2 k.)

10. — Už rūteles du šimtu,
Už meteles šimtelis, —

2. — O ko ieškai, berneli,
Sį miglotą rytelį,

11. Už tas žalias žoleles
Tekši patsai, berneli!

3. Sį miglotą rytelį,
Okanotą dienužę?

12. — Pastatyki stalelį,
Pavadinki tėvelį,

4. — Ieškau bėro žirgelio
Ir tymelio balnelio.

13. Pavadinki tėvelį,
Atskaitysiu šimtužius.

5. — Tavo bėras žirgelis —
Mano tėvo stainelėj,

14. — Sėsk, bernyti, už stalo,
Dėk šimtelius ant stalo!

6. Tavo tymas balnelis —
Mano tėvo svirnely.

15. Ein bernelis verkdamas,
Ein žirgelis žvengdamas.

7. — Pasakyki, mergele,
Ką padarė iškados?

16. — Vesk žirgelį per vartus,
Mane jauną per antrus,

8. — Uosio tvorą išlaužė,
Rūtas mėtas išmynė!

17. Per aukštuosius kalnelius
į geltonus kvietelius.

9. — P;,sakyki, mergele,
Kaip tie brangūs žolynai?

18. Kai tėvelis nematys,
Nė žodelio nesakys.
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19. Žvęng žirgais avižų.
Verk bernelis pinįgū.

19. 2veng žirgelis avižų.
Verk bernelis pinigui

941.
Nu Klimtčnės.

941
1.

•2.

Kad mes b&vum
Trys bernelej,
Visi trys ne-vrfdę,
Vaj did' dfida, dudytelė,
Visi trys i-vedę: (*) J

Viens kąnkičrius,
Kits dud6nus,
Tračias trimitčrius.

7.

Nusiejčiau
J Rįnge'lę,
Rjnkčiau sau mergelę;—

8

Gani rinkafi,
KuprinSjaa,
Alė n’ išsirįnkafi.

9.

Aš ne sSsiu
Už stale'lu
Be trijii strov<flu.

10.

Krhčkaj, m6rkaj,
Pastarnokaj —
Taj tavej trys strčvos.

11.

'i.

4.

5.

6.

fcju vfraj
Ąnt prov6s
Pas ptiną Matirdšą.
Vyraj kalti,
Vyraj kalti:
Tvoros ne užtvžrė.
Nusiūčiau
| Alvitą,
Pirkčiau B iltruj smfijką,
Biitruj sraujką,
Jfiruj dūdą
O Kisej pyršgą.
Ėjkiv, piJiut,
Pažiūrėti:
Kąn toė vjraj d&ru?

Klimienė
• Kad mes buvom
Trys berneliai,
Visi trys nevedę,
Vai did’ dūda dūdytėlė.l
Visi trys nevedę:*
’J 2 k.

2. Viens kankliorlus,
Kits dūdorius,
Trečias trimilorius.

3. Nusieičiau
! Rygelę,
Rinkčiau sau mergelę.

4. Gana rinkau,
Kuprinėjau,

Ale n ’išsirinkau.
5- — Aš nesėsiu
Už stalelio
Be trijų strovelių.
6- — Kručkai, morkos.
Pastarnokai —
Tai tavei trys strovos.

7. Ėjo vyrai
Ant provos
Pas poną Maurušą.
8- Vyrai kalti,
Vyrai kalti:
Tvoros neužtvėrė.
9. Nusieičiau
i Alvitą,
Pirkčiau Baltrui smuiką,
10. Baltrui smuiką,
Jurui dūdą,
O Kasei pyragą.
11. — Elkiv, pačiut.
Pažiūrėti,
Ką tie vyrai daro?

(*) Ąnt tu pavy'datu lyrffk su trečik aj Ik žSdnam pčsme
' žemiau „Vaj did' dūda, dudytžlė“.
fcmiau k ie k v ie n a i posme lyruok: „Vai did’ dūda dūdy.ėlė" su tre{l, Ja
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Aj, pacititė,
širdužėlė,
O kur mūdu gūlsva?

12. — Vieni muša,
Kiti peša.
Treti lauką varo.

15. — Ai pačiute
Širdužėle,
O kur mudu gulsva?

Zemáj blúsos,
Aukštai milsės,
Ąnt sūlėlu kiė'ta.

13. — Ai pačiute
Širdužėle,
Ką mudu darysva?

16. 2emai blusos,
Aukštai musės,
Ant suolelio kieta.

14. — Vieni eina
Rugių piauti.
Mudu — pavėsiaufi.

17. — Tenai mudu
Atsigūlsva,
Kur atraslv sausa.

12.

Vieni milža,
Kiti pe'ia,
Treti lauką varu.

15.

13.

Aj, paėi&tė,
širdužėlė,
Kąn mūdu darfsva?

16.

14

Viėni ėjna
Rugiu pjauti,
Mūdu pavėsauti.

17.

16.

Tenij mūdu
Atsigūlsva,
Kur atrásiv sausa.

Ne-fėslfvos
Tos mergšės,
Kur bernyčiu klaúsu.

18. Nečėslyvos
Tos mergytės,
Kur bernyčių klauso.

0 4 * (*)•
Nū Senkiuskiėnės.
4 .0 , tu ne-gádnas
1. 0 kad ne austu
{ darželį ėjtj,
N i t6kia aušrelė,
O, tu ne-gádnas
O kad ne gimtu j ds
Durelu praverti.
Ni tuksaj bernelis.
5 .0 kad pravėrė
2 .0 ir išaūša
Rutilu darželį,—
Ve t6k<a aušre'lė,
\lso s rūtelės
O ir iižgimė
KtėkvtSna drebėju.
Ve toksaj bernelis,
6. O jisáj suskynė
3 Par kurjn trotyjau
Rutėlu kviėtkėlę,—
Rutu vajnikelj,
R.-fnko be-lájkant,
Par kurjn trčtyjau
tapėlej nukrltu.
Savu jiunas dienas.
į*) Palygink 043 dajuą

942
Senkauskienė
1. O kad neauštų
Nė tokia aušrelė,
O kad negimtų
Nė toksai bernelis!

2 k.

4. O tu negadnas
i darželį eiti,
Otu negadnas
Durelių praverti!

2. O ir išaušo
Ve tokia aušrelė,
O ir užgimė
Ve toksai bernelis,

5. O kad pravėrė
Rūtelių darželį, —
Visos rūtelės
Kiekviena drebėjo.

3. Per kurį trotijau
Rūtų vainikėlį,
Per kurį trotijau
Savo jaunas dienas!

6. O jisai suskynė
Rūtelių kvietkelę, —
Rankoj belaikant,
Lapeliai nukrito.

7. O, kad ne auš t u
Ni tūkia dienelė,
Kad aš galėčiau
Nustčf vajnikė'lu.
8. O, ir išaūšu
Taj tčkia diėnilė,
Kad aš galėjau
Nustūi vajnikSlu.

13. Kajp aš įvėjaii
1 rūtų darželį,
Žilos rūtelės
Kiekviena drebėju.

7. O kad neauštų
Nė tokia dienelė,
Kad aš galėčiau
Nustot vainikėlio!

13. Kai aš įėjau
I rūtų darželį.
Žalios rūtelės
Kiekviena drebėjo.

14. Kajp a š . paskyniau
Rutilu Sakelės,
R4nko be-lajkant,
tap ilej nubiro.

8. 0 ir išaušo
Tai tokia dienelė,
Kad aš galėjau
Nustot vainikėlio.

14. Kai aš paskyniau
Rūtelių šakeles, —
Rankoj belaikant.
Lapeliai nubiro.

9. O ir atjojo
Toksai bernužėlis.
Kursai galėjo
Mane pavilioti.

15. Kur aš vaikščiojau,
Žolelė nežėlė,
Po mano kojų
Tai žemė lingavo.

15. Kor aš vijkšJiojau,.
Žolilė ne želė,
Po minu kūju
Taj žimė lįngivu.

9. O, ir atjčju
Toksi) bernužėlis,
K ursij galėjo
Minę pavil6ti.

1 6 .0 kur tik ejnū,
Patiė'kos ne gaunu,
Visi žmonelej
Tur minę oz nieką.

10 O, jus, mergelės,
Kajp rūtų kviėtkelės
Jus ne klausykit
Tokiū bernuzėlo.

17. Nusilijs menu,
Patekės saulilė,
Patičšys minę,
BSdną siratelę.

11. Kad jos klausyste
Tokiii beranžėlo,
Jus nutrdtyste
Rūtų vajnikSlį.

18. Ar nž bernyčiu
Didį mylastj tuni).
Kad kas diėnilę
Ašarėlės braukai.

12. Dabar ne-gadni
J darzilį ėjti,
Dabir ne-vaini
Ni durklą virti.

16. 0 kur lik einu,
Patiekos negaunu,
Visi žmoneliai
Tur mane už nieką.

11. Kad jūs klausyste
Tokių bernužėlių,
Jūs nutrotyste
Rūtų vainikėlį.

17. Nusileis mėnuo,
Patekės saulelė, —
Patiešys mane,
Biedną siratėlę.

12. Dabar negadna
Į darželį eiti,
Dabar nevalna
Nė durelių verti!

18. Ar nuo bernyčio
Didį mvlastį turiu.
Kad kas dienelę
Ašarėles braukau?

943
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10. 0 jūs, mergelės,
Kaip rūtų kvietkelės,
Jūs neklausykit
Tokių bernužėlių!

O tu, bernili,
Kur šęn naktį buvij,
(*) Palygink 942 d ijn ą.

Kad minę jiuną \ dg
Mergužėlę prigavaj?)

Blažienė
1. O tu, berneli.
Kur šią naktį buvai,
Kad mane jauną
1
Mergužėlę prigavai? J
745

^

.

O ai ne-gadna
J darželį ėjti,
Ni daržčlu durklu
Naujūju praverti.

5.

O, kad ne austu
Jau tokia aušrelė
O kad ne tekėtu
Svtėsi6ji saulelė,

2. O aš negadna
Į darželį eiti,
Nei darželio durelių
Naujųjų praverti!

5. O kad neauštų
Jau tokia aušrelė,
O kad netekėtų
šviesioji saulelė;

.

O, až pravėriau
Naujas daržu dure'les,
Visos rūtelės
Kajp viena drebeju.

6.

Kad ne teketu
Ni švigsi saulinė,
O, kad ne gimtu
Ni toksaj bernelis,

3. O aš pravėriau
Naujas daržo dureles, Visos rūtelės
Kaip viena drebėjo.

6. Kad netekėtų
Nė šviesi saulutė,
O kad negimtų
Nė toksai bernelis,

Kur m&du stovėjuva,—
Te žemelė drebė'jn;
Kur mūdu vijkSdiojuva,—
Te žolelė ne želė.

77.

Par kurjin trotyjau
Rūtų vajnikėlį,
Par kurfn nudagi6jau
Savu jaunas dienas.

4. Kur mudu stovėjova.
Ten žemelė drebėjo, —

7. Per kurį trotijau
Rūtų vainikėlį,
Per kurį nudaigojau
Savo jaunas dienas!

Kur mudu vaikščiojova,
Ten žolelė nežėlė.

» 4 4 (*).
Nū Cvirkiė'nės.
Ej, brolau, brolau,
U. O kajp tu jbsi
Svečiu Salelę,
Brolūkaj manu,
ds
šerk ma bėrą žirge!j.
Jok par lygų laukelį.
2.

O kajp nušėrsi
Bėrą žirgelį,
Uždėt tymu balnelį.

7.

Par lauką jojau,
iaūkas dųnzgėju,
Vieškelėlis mirgėju

3.

O kajp uždėsi
Tymu balnelį,
Prisėgk iuksu kilpelės.

S.

Par lauką jojau,
-£ąūkas trįnkėju,
Visi sakė: bernelis.

4.

O kajp prisėgsi
Auksu kilpelės,
Sėsk Ir patsaj, brolėli,

9.

Ąnt žirgu sėdau,
{ kilpą stčjau,
Volungėlę vilujau.

6.

O kajp užsėsi,
Jaunas broltfli,
Jok į svečtū daMlę

10. Par glrę j6jau,
Girto nakvojau,
Volųngfilę vilūjau.

(*) Palygink Ves. 92 d&jną.
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Cvirkienė
1. — Ei brolau, brolau,

1

Broliukai mano,
J2
šerk man bėrą žirgelį! j

6. O kai tu josi
Svečių šalelę,
Jok per lygų laukelį.

2. O kai nušersi
Bėrą žirgelį,
Uždėk tymo balnelį.

7. Per lauką jojau.
Laukas dunzgėjo,
Vieškelėlis mirgėjo.

3. O kai uždėsi
Tymo balnelį,
Prisek aukso kilpeles.

8. Per lauką jojau,
Laukas trinkėjo,
Visi sakė: bernelis!

4. O kai prisegsi

. 9. Ant žirgo sėdau,
[ kilpą stojau,
Volungėlę viliojau.

Aukso kilpeles,
Sėsk ir patsai, broleli.

5. O kai užsėsi,

10. Per girią jojau,
Girioj nakvojau,
Volungėlę viliojau.

Jaunas broleli,
Jok į svečių šalelę.
747

11.

Par lafiką jfijau,
Tris kirtus š6viau,
Volungei? nuš6viao.

19.

Tik taj žin6ja
Viens Dievulėlis
Ir svėsi6ji sauMlė.

12.

br<5hu, britau,
Broliikaj minu,
Kam nušivej voliįngę?

20.

O ir Atlėkė
Trys rijmos gegos
Iš žal6sios gire’lės.

13.

Ar ta ne gavij
Girios lakūnu.
Ar marčių narūnu?

21.

Viena niltupė
Galė kojėln,
Ąntrk galė galvdlu,

14.

fcakūns palėkė,
Narūns panė'rė,
VoIųngSlę nuš6viau.

2?.

O ši treii6ji
Rajmi gegelė—
Prie bernėlu šalelės.

15.

Par tilta j6jaa,
Nu tlitu pulau,
Purvynei! gulėjau.

23.

Katrii niltupė
Galė kojdlu,—
Taj jaunčji mergelė;

16.

Medžioju minu
K6jas, rąnke'k'S
Ir skijsitusias vejdclus.

24.

Katik niltupė
Galė g.ilvelu,—
Taj j'aurčji sesėlė;

17.

Iš mino v<5jdu
Kraujas tekėjo,
Kajp roželė žydėju.

25.

Katril niltupė,
Galė galvėlu,—
Taj sendji matiišė.

18.

Aš Išgulėjau
Tris nedelmečius,
Niėks manę ne žiurėju;

26.

Raud6.ju mirga
Tris nedėlmečius,
O sesūf trejds metiis,

E j,

27.

O motynėlė,
Gimditojėlė,
Visą savu ąmžilį.
748

11. Per lauką jojau,
Tris kartus šoviau,
Volungėlę nušoviau.

19. Tiktai žinojo
Viens dievulėlis
Ir šviesioji saulelė.

12. — Ei brolau, brolau,
Broliukai mano,
Kam nušovei volungę?

20. O ir atlėkė
Trys raimos gegos
Iš žaliosios girelės.

13. Ar tu negavai

21. Viena nutūpė
Gale kojelių,
Antra gale galvelės,

Girios lakūno,
Ar marelių narūno?

14. — Lakūns palėkė,

22. O ši trečioji
Raima gegelė —
Prie bernelio šalelės.

Narūns panėrė,
Volungėlę nušoviau!

15. Per tiltą jojau,

23. Katra nutūpė
Gale kojelių, —
Tai jaunoji mergelė;

Nuo tilto puoliau,
Purvynėiy gulėjau!

16. Mindžiojo mano
Kojas rankeles
Ir skaisčiuosius veidelius.

17. Iš mano veido

24. Katra nutūpė
Gale galvelės, —
Tai jaunoji seselė;
25. Katra nutūpė,
Gale galvelės, —
Tai senoji motušė.

Kraujas tekėio,
Kaip roželė žydėjo.

18. Aš išgulėjau

26. Raudojo merga
Tris nedelmečius,
O sesuo trejus metus,

Tris nedelmečius —
Nieks mane nežiūrėjo;

27. O motinėlė
Gimdytojėlė —
Visą savo amželį!
749
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N4 Bakšijtiėnės.

Bakšaitienė

C. Ej, ėjčiau, ėjfiau,
Ej, čjitau, ijčiau, Į ^
Pasiklausyčiau,
Pasiklausyčiau,
I
Kas do tasij paukštelis
Kas do tasij paukštelis j
Tamė rūtų daržely
Ta mii vyšnių sodely
J1
Tajp gražėj rykau?
Tajp gražėj rykau? I
O ar paukštelis,
Lakštingalėlis,
Benfe musu brolelis,
Kurifi lūdna širdelė,
Tajp linksmas yra?

7.

3.

O ne paukštelis,
Lakštingalėlis,—
Taj bus mūsų brolelis,
Kuriii ludni širdelė,
Tajp ljnksmas yra.

8.

4.

Ej, tevuž, tė'vuž,
Tėve'li minu,
Ar tu minę n’ auginaj,
Ar tu minę ne mylSjej,
Kad mažas buvai?

9.

5.

Ej, sūnyt, sūnvf,
Sūnyti minu,
ŽydSk manu snnili,
Kajp bijūnas daržely;
Aš tivę mylu.

2.

10.

1. EI, eičiau, eičiau 1 2
Pasiklausyčiau, J
Kas do tasai paukštelis
Tame vyšnių sodely
Taip gražiai rykau?
2. O ar paukštelis

6.

, 2 k.

Ei, eičiau, eičiau
Pasiklausyčiau,
Kas do tasai paukštelis
Tame rūtų daržely
Taip gražiai rykau?

Bene mūsų brolelis,
Kurio liūdna širdelė,
Taip linksmas yra?

7. O ar
Ar balandėlė,
Bene mūsų seselė,
Kurios smūtna širdelė,
Taip linksma yra?

O ne gege'lč,
Ni baląndė'lė,
Būvus minu sese'lė,
Kuriūs smutna širdelė.
Tajp linksmi yra.

3. O ne paukštelis
Lakštingalėlis, —
Tai bus mūsų brolelis,
Kurio liūdna širdelė,
Taip linksmas yra.

8. O ne gegelė,
Nei balandėlė, —
Buvus mano seselė,
Kurios smūtna širdelė,
Taip linksma yra.

Ej, mūiiuf, mūiiuf,
Moėibtė minu,
Ar tu minę n’ auginaj,
Ar tu minę ne mylejej,
Kad maži buvaū?

4. — Ei tėvuž, tėvuž,
Tėveli mano,
Ar tu mane n’auginai.
Ar tu mane nemylėjai,
Kad’ mažas buvau?

9. — Ei močiut, močiut,
Močiute mano,
Ar tu mane n’auglnai,
Ar tu mane nemylėjai.
Kad maža buvau?

Ej, dūkryi, dūkryf,
Dukrytė minu,
Žydėk, minu dukrelė,
Kajp lelija daržely,
Aš tivę mylu.

5. — Ei sūnyt, sūnyt,
Sūnyti mano,
Žydėk, mano sūneli,

O ar gegelė,
Ar baląndelė,
Benč mūsų sese'lė,
Kunūs smutni širdelė,
Tajp lįnksmi yra?

Lakštingalėlis,

Kaip bijūnas daržely, —
Aš tave myliu!

10. — Ei dukryt, dukryt,
Dukryte mano,
Žydėk, mano dukrele,
Kaip lelija daržely, —
Aš tave myliu!

» 4 « (*).
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Nú Blažienės.

Blažienė

1.A j, broleli, dobilėli
)
12. Mergužėlė, lelijėlė,
Pabalnoki ma žirgelį, j s
O ar <jsi tu už manęs?
2.

Pabalnoki ma žirgelį,
Aš nujósiu pas mergelę.

13. O ar ėjsi tu už m&nęs,
A r prijlmsi dovaneles?

3. J6jau dieną, jójau náktj, 14. Aj, berneli, dobilėli,
Niekur nieku ne prijójau.
Prastos tavu dovanelės,
4. Ir prijójau lygę Iffnką,
Lygiós ląnkės dobilėlus.

15. Prastos tivu dovanelės:
¿alós ląnk6s dobilelej.

6. Ir nusfidau nft z'irgėlu,
Pasirėmiau ąnt kardėlu,

16. Aj, mergelė,
lelijėlė,
Aš ne turiū tėvužėlu,

6 Pasirėmiau ąnt kardėlu,
Sudumójau sau durnelę,

17. Aš ne tunii tėvužėlu,
Aš ne tui’iú brolužėlu,

7. Sudumójau sau durnelę,
18. Aš ne turiū brolužėlu,
Kajp nujósiu pas mergėlę,
Ni jaunúju seserelu.
8. Kajp nujósiu pas mergėlę, 19. Kad ir prastos dovanelės,
Kąn nunėšiu dovanėlu?
Eabfc.
távu ižmanėiė,
9. Susiskinčiau ža!6 ląnkd
Žalos ląnk0s dobilėlu.

20. fcabSi
távu išmanSIė;
Tėkšiu távej, bernužėli.

10. Kajp nujójau pas mergėlę, 21. Sėjau rūtą* sėjau mėtą,
Atsisėdau už stalėlu,
Sėjau
žalą levęndrėlę.
11. Atsisėdau u i stalėlu,
Pasidėjau dovanėles:—

22. Dygu rúta, dygu meta,
Tik ne dygu levęndrėjė.

(*) Palygink 862 ir Ves. 26 dájnas.

1. Ai broleli dobilėli,
Pabalnoki man žirgelį,

l 2 k.

2. Pabalnoki man žirgelį,

Aš nujosiu pas mergelę!
3. Jojau dieną, jojau naktį,

12. — Mergužėle lelijėle,
O ar eisi tu už manęs?
13. O ar eisi tu už manęs,
Ar priimsi dovanėles?

Niekur nieko neprijojau.

14. — Ai berneli dobilėli,
Prastos tavo dovanėlės,

4. Ir prijojau lygią lanką,
Lygios lankos dobilėlius.

15. Prastos tavo dovanėlės:
Žalios lankos dobilėliai!

5. Ir nusėdau nuo žirgelio,
Pasirėmiau ant kardelio,

16. — Ai mergele lelijėle,
Aš neturiu tėvužėlio,

6. Pasirėmiau ant kardelio,
Sudūmojau sau durnelę,

17. Aš neturiu tėvužėlio,
Aš neturiu brolužėlių,

7. Sudūmojau sau dfimelę,
Kaip nujosiu pas mergelę,

18. Aš neturiu brolužėlių
Nei jaunųjų seserėlių!

8. Kaip nujosiu pas mergelę,
Ką nunešiu dovanėlių?

19. — Kad ir prastos dovanėlės,
Laba tavo išmonėlė,

9. Susiskinčiau žalioj lankoj
Žalios lankos dobilėlių.

20. Laba tavo išmonėlė, —
Teksiu tavei, bernužėli!

10. Kai nujojau pas mergelę,
Atsisėdau už stalelio,

21. Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau žalią levendrėlę.

11. Atsisėdau už stalelio,
Pasidėjau dovanėles.

22. Dygo rūta, dygo mėta,
Tik nedygo levendrėlė!

1 lietuviškos dainos, !I

1.

2.

3.

4.

»4 » (*).
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Nu Totilitkės ir Blažienės.

Totiliukė ir Blažienė

0 kur tu ėjsi, l
M¿nu bernužėli, } ds
Dobilėli, tu, manu?)

8.

J sve'ię šalelę,
J margą Rįngelę,
Mergužėlė, tu, minu.

9.

Aš ėjsiu su tavim,
Imk mknę su savim,
Bernužėli, tu, munu.

10.

O kąn tu te' vėjkai,
M&nu mergužėlė,
SveSi6je šatužėlė?

11.

Nor žtugte'lį skilbsiu,
Po šimtelį Imsiu,
Bernuželi, tu, manu.

12.

O kur to te skalbsi,
Manu mergužėlė,
SveSi6je šaiužė'lė?

13.

Ąnt jūrių kraštėlo,
Ąnt šilki! bure'lu (**),
Bernužėli, to, manu.
15.

O kur tudžiiustysi,
Manu mergužėlė,
Svečioje šalnžėlė?
Vykšnėln sodely,
Ąnt šilkfi šniurėlu,
Bernuželi, tu, manu.
O kur tu kodi6si,
Manu merguželė,
Svcėiėje šalužele?
Margam dvarely,
Ąnt baltu staMlu,
Bernuželi, tu manu.
O kas te vilkės
Baltajs marškinė'lejs,
Mergužėlė, tu, manu?
Karafini brolėlej,
Jauni karejvėlej,
Bernužėli, tu, manu.
O
kąn tu rėdysi,
Manu mergužėlė,
Svečidje šaluželė.

Tavę-karejvė'lį,
Didį šeržęntėlį,
Bernužėli, tu, mano.

(*) Palygink 260 ir 870 dšjnas.
(**) B&
rė=žėglas.

1. — O kur tu eisi, 1
Mano bernužėli, ! 2 k.
Dobilėli tu mano? J

8. — O kur tu džiaustysi.
Mano mergužėle,
Svečioje šalužėlėj?

2. — Į svečią šalelę,
I margą Rygelę,
Mergužėle tu mano.

9. — Vyšnelių sodely
Ant šilkų šniūrelių.
Bernužėli tu mano.

3. — Aš eisiu su tavim,
Imk mane su savim,
Bernužėli tu mano.

10. — O kur tu kočiosi,
Mano mergužėle,
Svečioje šalužėlėj?

4. — O ką tu ten veiksi,

11. — Margam dvarely
Ant balto stalelio,
Bernužėli tu mano.

Mano mergužėle,
Svečioje šalužėlėj?
5. — Nors žlugtelį skalbsiu,
Po šimtelį imsiu, .
Bernužėli tu mano.

12. — O kas ten vilkės
Baltais marškinėliais,
Mergužėle tu mano?

6. — O kur tu ten skalbsi,
Mano mergužėle,
Svečioje šalužėlėj?

13. — Kariauni broleliai,
Jauni kareivėliai,
Bernužėli tu mano.

7. — Ant jūrių kraštelio,
Ant šilkų būrelių,
Bernužėli tu mano.

14. — O ką tu rėdysi,
Mano mergužėle,
Svečioje šalužėlėj?

15. — Tave kareivėlį,
Didį seržantėlį,
Bernužėli tu mano!

048.

948

Nú Šopytės.

Sopytė

4. Tinklelį pKviau, |
R4nkas mazgójau, i
Ir nuléjdau žiėdužSlį
Į jurélu dugnelį.

0 knr tu bnváj,
Mergytė mánu,
0 kur tu buváj,
Jaunóji mánu?
Ar ąnt júrtu-maruzSlu
¿uviizm pazvejóti?

Žiedelį griebiau, ]
ds
Pati įpiliau:
I
Gelbėk minę, bernnžSIi,
Jau aš máriu martelė.

0 ar tajmSjej,
Mergytė mánu,
0 ar tajmSjej,
Jaunóji mánu,
¿uvüziu-lydekuzélu,
Marélu naruné'lu?
i.

Bepig būt ge'lbėf,
Merge'lė mánu,
Bepig būt ge'lbii,
Jaunóji mánu;—
AS ne turiü iajvužSlu,
Ni kleviniu irklílu.

0 taj tajmSjau,
Bemíli mánu,
0 taj lajmSjau
Jaunásis manu,
¿uvüziu-lydekuz'Slu,
Mare'Iu narunélu.

7 Jūdasis tajvelis—>j
ds
¿alóje girelė,
I
O klevinis irklužė'lis
Stajne'lė ne-tašytas.

I. — O kur tu buvai,
Mergyte mano,
O kur tu buvai,
Jaunoji mano?
Ar ant jūrių maružėlių K
Zuvužių pažvejoti?
j"

O kókia dabar
Gadynė virtu,
Kad músu pujkybė 1 dg
Kėlūs užkirtu, j
(*) Palygink 362 dajną.
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6. — Bepig būt gelbėt,
Mergele mano.
Bepig būt gelbėt.
Jaunoji mano, —
Aš neturiu laivužėlio
Nei klevinio irklelio:

3. — O tai laimėjau,
Berneli mano,
O tai laimėjau,
Jaunasis mano,
Zuvužių lydekužių,
Marelių narūnėlių!

949 (*).
1.

5. Žiedelį griebiau,
2 k.
Pati įpuoliau, —
Gelbėk mane, bernužėli
Jau aš marių martelė!

2. O ar laimėjai,
Mergyte mano,
O ar laimėjai,
Jaunoji mano,
Zuvužių lydekužių,
Marelių narūnėlių?

7. Juodasis laivelis —
.2 k.
Žalioje girelėj,
O klevinis irklužėlis
Stainelėj netašytas!

949

Nū Norviliė'nės.
2.

4. Tinklelį ploviau,
Į
Rankas mazgojau I
Ir nuleidau žiedužėlį
Į jūrelių dugnelį!

Jau mes pasenura,
Ne ištekėju m;
Ėjėiau karklyną,
Benė padvė'sčiau

Norvilienė
1. O kokia dabar
Gadynė virto.
Kad mūsų puikybė
Kelius užkirto!

2. Jau mes pasenom,
Neištekėjom!
Eičiau karklyną,
Bene padvėsčiau.
757

Ejnü karklyną,
Rąndil zujkelį,
Iląndū zujkelį,
Tąn strigūnSlj:—•

O kad aš buvaū
Jaunas, ne-vedęs,
Prisi žiurėjau
Kiemu merge'lu,

O, tu, zujkcli,
Tu, etrigūnė'li,
I’adajnfik dajne'lę,
Palinksmink manę.

O visos gražios,
Visos patčgios;
Kajp ištekė'ju,
Jau ne-be tokios.

O kur ėjsi,
Bernyti manu?
Striėlčiauti,
Paukščiauti,
ds
širdytė mánu.

3 .0 ar sirgsiu
Bernyti mánu?
Ir sirgsiu,

5. O kad aš buvau
Jaunas, nevedęs,
Prisižiūrėjau
Kiemo mergelių.

4. O tu, zuikeli,

6. O visos gražios,
Visos patogios, —
Kai ištekėjo,
Jau nebe tokios.

Tu striguonėli,
Padainuok dainelę.
Palinksmink mane!

»50.
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N4 Aleksienės.

Aleksienė

Ir mirsiu,
širdytė manu.-.
4 .0 kur pakavósiu,.
Bernyti mánu?
Skruzdyne,

2. O kąn parnėši,
Bernyti mánu?
Tris póra8,
Tris póras,
širdytė minu.

3. Einu karklyną,
Randu zuikelį,
Randu zuikelį,
Tą striguonėlį.

Kupstyne,
Po zalájs bérzajs.

5. O kajp raudósiu,
Bernyti mánu?
Dėl sviė'tu,
Dėl griSku,
Dėl z'moniá jiíku.
» ftl.
Nú Dabkuviėnės.

1 .0 , ąnt kálnu putináj, }ds 2. Pakalnėlė aviČtė,
0 ,įn t kalnu, širdi)z'ė,putinaj; Pakalnėlė, širdužė, avietė.
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1. — O kur eisi,
Bernyti mano?
— Striėlčiauti,
Paukščiauti,
Sirdyte mano!

3. — O ar sirgsi,
Bernyti mano?
— Ir sirgsiu,
Ir mirsiu,
Sirdyte mano!

2. — O ką parneši.
Bernyti mano?
— Tris poras,
Tris poras,
Sirdyte mano!

4. — O kur pakavosiu,
Bernyti mano?
— Skruzdyne,
Kupstyne,
Po žaliais beržais!

5. — O kaip raudosiu,
Bernyti mano?
— Dėl svieto,
Dėl grieko,
Dėl žmonių juoko!

•951
Dabkuvienė
I. O ant kalno putinai, (2 k.)
O ant kalno, širduže, putinai;
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2. Pakalnėlėj avietė,
Pakalnėlėj, širduže, avietė.

3.

Ai avietę pal&užian,
8. Abrakčln paiereiu,
Ai avi6tp širdilžėjpal&uziau;
AbrakSlu, ¿irdilžė, pažirsiu;

4.

Ą nt keldlu pamečiau,

9.

Patalėlį paklosiu,

Ąnt keičiu, iirdiižė, p&mečiau;
5.

6.

UsorSlį vil6jsu,
Usorelį, širdiažė, vilčjau.

Patalėlį, iirdiižė, pakl6siu10.

Pnė žaldlės prigitlsiu,
Pnė šaleles, iirdiižė, prigulsiu;

O ai tinę klausysiu,
11. Ir rąnkelę uždėsiu,
O ai tkvę, Sirdbžė, klausysią;
Ir rąnkllę, iirdbžė, uz'dė'siu;

7. Ąnkstl žirgą gVrdysio, 12. Mėjlejs Ž6dz'ejs kalbiam
Ąnkst! žirgą, iirdiižė, gyrdysu. Mėjlejs ¿6džffjs,širdilzė,kttlb(!siii.

95*.
Nū Norvilįžnės.

3 Aš avietę palaužiau,

8. Abrakėliu pašersiu,
Abrakėliu, širduže, pašersiu;

Aš avietę, širduže, palaužiau;

4 Ant kelelio pamečiau,
Ant kelelio, širduže, pamečiau;

5. Osorėlį viliojau,

9. Patalėlį paklosiu,
Patalėlį, širduže, paklosiu;
10. Prie šalelės prigulsiu,
Prie šalelės, širduže, prigulsiu;

Osorėlį, širduže, viliojau.
g. — O aš tave klausysiu,
O aš lave, širduže, klausysiu:

11. Ir rankelę uždėsiu,
Ir rankelę, širduže, uždėsiu;

7. Anksti žirgą girdysiu,

12. Meiliais žodžiais kalbėsiu.
Meiliais žodžiais, širduže, kalbėsiu

Anksti žirgą, širduže, girdysiu:

*952
Norvilienė

1.

Nemflnčly daug zuvilu; |ds
Ėjsva miidu du brolclu pažvejoti. ) ds

2.

Kąn sug&usva, tąn palijsva;
Alė savu mergužėlę ne palejsiu.

2. Ką sugausva, tą paleisva,
Ale savo mergužėlę nepaleisiu.

3.

Kajp a i jdjau viėikelelu,
Ir sutikau savu mirgą viėikelelu.

3. Kai aš jojau vieškelėliu,
Ir sutikau savo mergą vieškelėliu:

1. Nemunėly daug žuvelių; (2 k.)
Eisva mudu du broleliu pažvejoti. (2 k.)

4. Ni ma j6ti, ni stovėti,
Ni su sivu mergužSle pakalbėti.

4. Nei man joti, nei stovėti.
Nei su savo mergužėle pakalbėti.

5. Be miglelės, be žarnelės
Užsidėsiu kepur&Ię ąnt galvelės;

5. Be miglelės, be šarmelės
Užsidėsiu kepurėlę ant galvelės, —

6.

6. Be ugnelės, be liepsnelės
Užsidėsiu širdužėlę ant mergelės!

Be ugnelės, be liepsnelės
Užsidėsiu iirdužčlę ąnt mergelės.
760
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953
Daskuvienė

NS Dáékuviénés.
1. O kan6, kano
Margas dvaras,
M&rgas dvarelis, I
Žalas s6daa?
I

7. O ¡r památé
Brolužėlis,
O ir pasakė
Tėvėluj.

2. Manu tėve'lu
Margas dviras,
Margas dvarelis,
Žalas sddas.

8. Subatós rftą
Tajp ąnkstl
Tėvas dukrelę
Kalbinu,

3. Tamė dvarely—
Kalnužėlis,
Po tfim kalnelu —
Liėpiizė.

9. TSvas dukrelę
Kálbinu,
Į vandenei į
Skąnd'inu.

4 . Ą n t t d k a ln d lu —

LiėpužŠlė,
Po ta liepele—
Seselė.
6. Po ta liepele
Seseržlė
Su ulanelejs
Kalbė'ju.
6. Su utanėlejs
Kalbeju,
Auksu žiėdelj
Derėju.

10.0, té'vuí, tėvui,
TėvužSli,
O už kąn minę
Skąndinl?

1. O kieno, kieno
Margas dvaras,
Margas dvarelis, 1 . ,
Žalias sodas?

7. O ir pamatė
Brolužėlis,
O ir pasakė
Tėveliui.

2. Mano tėvelio
Margas dvaras,
Margas dvarelis,
Žalias sodas.

8. Subatos rytą
Taip anksti
Tėvas dukrelę
Kalbino;

3. Tame dvarely
Kalnužėlis,
Po tuo kalneliu
Liepužė.

9. Tėvas dukrelę
Kalbino,
l
vandenėlį
Skandino.

4. Ant to kalnelio
Liepužėlė,
Po ta liepele
Seselė.

10. — O tėvut, tėvut,
Tėvužėli,
O už ką mane
Skandini?

U . Ar už tąn viėną
Žodužėlj,
Ar ur auksėhi
Žiėdūzį?

5. Po ta liepele
Seserėlė
Su ulonėliais
Kalbėjo;

11. Ar už tą vieną
Zodužėlį,
Ar už aukselio
Ziedužį?

12.

6. Su ulonėliais
Kalbėjo,
Aukso žiedelį
Derėjo".

12. Nedėlios rytą

Nedélós rįią
Tajp ąnksti
Brdlej seselės
Jtéikóju:

Taip anksti
Broliai seselės
Ieškojo:

13. Aukátájs kalnrflejs
Vájkáiioju,
Auksu tnuMlémia
Triubávo.

15. Baltėmis smiltélénüj
.Apdumtą,
¿aléjs maurelejs
Apnfeštą.

14.0 ir památé
SeserSlę
Vidíir marálu
Dognūžy,

16. Skájstus vcjdélej —
MSIyni;
Auksu žiėdėlej
Rūdyne.
9 5 4 (*).

13. Aukštais kalneliais
Vaikščiojo,
Aukso trobelėmis
Triūbavo.

15. Baltomis smiltelėmis
Apdumtą,
Žaliais maureliais
Apneštą.

14. O ir pamatė
Seserėlę
Vidur marelių
Dugnužy,

16. Skaistūs veideliai —
Mėlyni,
Aukso žiedeliai
Rūdyne!

Nú Norvilienės.
O kad tu n6ri
ds
Dajnū išmčkti,
A6 dajnd dajnorėlis. I

6.

2.

A4 atdarysiu
Dajnū skrynelę,
Paiejsiu ąnt lustelu.

7.

To karčemSlė,
Tóje margóje
GSrė trys girtūklžlej.

3.

Akmff be kraūju,
Vandff be spirnn,
Papartis be žiėdrflu.

8.

Viė'nas praggrė
Bėrą žirgelį
Ir tymilu balnelį;

4.

O kad mes ė'jum,
Kelti kelavnm,
So lęndriizė švytAvum,

9.

Ąntras pragėrė
áilkú iiube'lę
Ir aukščiu žiėdčlį;

5.

O ir priSjnm,
Ir privandravum,
Kadugtžiu girflę.

1.
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Tóje girélé,
Tóje ¿alóje,
Stov margi karčemSlė.

10. Trččias pragėrė
Jiuną merge'Ię
Ir rúto vajnikflį.

(*) Palygink 528, 569, 756, 955 ir 998 dájnas.

Norvilienė
1. O kad tu nori
\
Dainų išmokti,
i 2 k.
Aš — dainų dainorėlis.)

6. Toje girelėj,
Toje žalioje,
Stov marga karčiamėlė.

2. Aš atdarysiu
Dainų skrynelę,
Paleisiu ant liustelio.

7. Toj karčlamėlėj,
Toje margoje,
Gėrė trys girtuoklėliai.

3. Akmuo be kraujo,
Vanduo be sparnų,
Papartis be žiedelių.

8. Vienas pragėrė
Bėrą žirgelį
Ir tymelio balnelį.

4. O kad mes ėjom,

9. Antras pragėrė
Šilkų šiūbelę
Ir aukselio žiedelį.

Keliu keliavom,
Su lendruže švytavom,
5. O ir priėjom,
Ir privandravom
Kadagužių girelę.

10. Trečias pragėrė
Jauną mergelę
Ir rūtų vainikėlį.
765

13.

Katrža pragėrė
BSrą žirgelį,—
Pareju švilpaudamas;
12.

O kur mes Sjum,
Kur mes parėjum,
Ne žels zalá žole'lė.

Katrės pragėrė
Silkli žiube'lę,—
ParSju dfisaudamas;
15.

Katrás pragėrė
Jduną mergdlę,—
ParSju be-vėrkdamas.

¥

11. Katras pragėrė
Bėrą žirgelį, —
Parėjo švilpaudamas.

13. Katras pragėrė
Jauną mergelę, —
Parėjo beverkdamas.

12. Katras pragėrė

14. O kur mes ėjom,
Kur mes perėjom,
Nežeis žalia žolelė.

Šilkų šiūbelę, —
Parėjo dūsaudamas.

15. Zelki, žolele,
I.apok, medeli.
Daryk mums slaunumėlį!

¿eiki, žole'lė,
fcapók, medeli,
Daryk mums slaunumelį.

»5 5 (*).
Nu Bakáájtiénés.
Ąntras pragėrė
Tymu balnelį,—
Gajddžiams ne giėdėjus.

1.

O kad mes Sjum,
i
Kad mes vandrivum,
Su 'gndriižėms Svytivum,j

2.

3.

4.

5.

0 ir priSjum,
Ir privandravum
Kadugiižiu girelę

Trečias pragė'rė
Jauną mergelę,—
Aušrūžej ne ižaūšus.

T6je girelė.
Tėję žaloje,
Margėj i karčemelė.

Kuris pragė'rė
Bėrą žirgelį,—
Du-trys stėvi stajnelė

To karėemėlė,
T6je marg6je,
Ger trys jauni broldlej

Kuris pragėrė
Tymu balne'tį,
Du-trys kybu siėneįė.

ViSnas pragė'rė
Bėrą žirgelį
Tąmsilžej ne sutemus.

Kuris pragfirė
Jiuną mergelę,
Dvi-trys auga kiėro

(*) Palygink 954 dajną
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Bakšaitienč
1. O kad mes ėjom,
Kad mes vandravom,
2 k.
Su lendružėms švytavom, J

6. Antras pragėrė
Tymo balnelį
Gaidužiams negiedojus.

2. O ir priėjom,
Ir privandravom
Kadagužių girelę.

7. Trečias pragėrė
Jauną mergelę
Aušružei neišaušus.

3. Toje girelėj,

8. Kuris pragėrė
Bėrą žirgelį, —
Du trys stovi stainelėj.

Toje žalioje,
Margoji karčiamėlė.
4. Toj karčiamėlėj,

Toje margoje,
Ger trys jauni broleliai.
5. Vienas pragėrė
Bėrą žirgelį
Tamsužei nesutemus.

9. Kuris pragėrė
Tymo balnelį, —
Du trys kybo sienelėj.
10. Kuris pragėrė
Jauną mergelę, —
Dvi trys auga kiemely.

II.

Sifįntė tėvelis
Jauną dukrelę
Brole'lu parvadinti.

14.

Kj, namCi, namu,
Balti brole'lej,
Nam3 darbe'lu dlbti:

15.

haukaj ne arti,
šiėnąj ne pjauti,
Žagrelės ne taisytos.

Tu nesirūpink,
M inu seselė,
Musu sunkiįs darbe'lejs:

11. Siuntė tėvelis

Kajp tnes parėjšim,
Kajp parvandniisim
U margūs karčemė'lės,

12. — Ei, namo, namo,
Balti broleliai.
Namo darbelių dirbti:

Lauktis užarsim,
šienus, nupjausim,
Žagreles įtajsysim.

13. Laukai nearti,
Sienai neplauti,
2agrelės netaisytosl

14. — Tu nesirūpink,
Mano sesele,
Mūsų sunkiais darbeliais:

Jaunę dukrelę
Brolelių parvadinti.

15. Kai mes pareisim,
Kai parvandruosim
Iš margos karčiamėlės,
16. Laukus užarsim.
Šienus nupiausim,
2agreles įtaisysimi

» 5 6 (*).
NA BlažiSnės.
Atėjn žmogus su skrįnda, 3. O kajp virtas nusprūgu,
Niilęnk į že'mę sprandą,
Žmogaus širdis ataugu
Paskutinį treiiūką
1 Jau dabir visi vila,
Vartuj už ke'lmą moka. I
Gali kirsti ir žilą.
Uz žagaru vežimą
Vartas kumeles Ima.
Kajp tas vartas nusprogu,
Žmogaus širdis ataugu;

Kajp arėlkos ne tekaū,
Nubėgau pas Lejblką,
Už arnikos du malkui**)
Parvežiau krūvą malku.

»5 9 (***).

‘ 956
Blažienė
1. Atein žmogus su skranda,
Nulenk į žemę sprandą,
Paskutinį trečioką
Vartui už kelmą moka 2 k
2. Už žagarų vežimą
Vartas kumeles ima.
Kai tas vartas nusprogo,
2mogaus širdis ataugo;

3. O kai vartas nusprogo,
Žmogaus širdis ataugo:
Jau dabar visa valia.
Gali kirsti ir žalią.
4. Kai arielkos netekau,
Nubėgau pas Leibiką, —
Už arielkos du malku
Parvežiau krūvą malkų.

Nū Norvilienės.
1

i\n t kalnu klevaj,
Pakalnė bčržaj.
Lultt jūrės-maružė'lės
Po močiiitcs varte'lejs.

Ej, siuntė, siuntė,
Manę motynėlė
{ jūres vąndenuzelu,
šaltiniu vąndenė'lu.

(*) Palygink 589 dajną.
(**) Malkas =-maūtė, motokt..
(***) Palygink 519, 805 ir 999 dajnas.
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I- Ant kalno klevai,
Pakalnėj beržai.
Liūliuoj jūrės maružėlės |
Po močiutės varteliais, f 2 kLletuvliko, dainos, II
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2. Ei, siuntė, siuntė
Mane motinėlė
i jūres vandenužėlio,
Šaltinio vandenėlio.

3.

O ma be-senuant
čystą vąndenėlį,
Ir itlėkė sakalėlis,
Sudrumstė vąndenėlį.

10.

O ma be-st6vint,

4.

L&ukian, motynėlė,
Minu širdužėlė,
Sakaičių nuplaukiant,
Vąndcnclu nustčjant.

3. O man besemiant

11.

O aš nušiuravaū
Ližpos viėdružėlus
Ąnt dldeiu graužėlu
Su baltdmsiomis smiltelėms;

4. O man bestovint,
O man belaukiant,
Ir atjojo bernužėlis
Bėrą žirgą girdyti.

11. O aš nušiūravau
Liepos viedružėlius
Ant didelių grauželių
Su baltosiomis smiltelėms.

O ma be-iiukiant,

Ir atjfiju bernužėlis
B irą žirgą girdyti:—

10. Laukiau, motinėle,
Mano širdužėle,
Sakalėlio nuplaukiant,
Vandenėlio nustojant.

Cystą vandenėlį,
Ir atlėkė sakalėlis,
Sudrumstė vandenėlį.

5.

Pastatyk viėdrėlus,
Paguldyk naštelus,
Pagyrdyki, mergužėlė,
Manu bėrą žirgilj.

12.

Aš ¡¿džiovinau
Liėpos viėdruzelus
Ąnt jėvaru šakužėlės,
Ąnt jėvaru šakelės.

5. — Pastatyk viedrelius,
Paguldyk našlelius.
Pagirdyki, mergužėle,
Mano bėrą žirgelį!

12. Aš išdžiovinau
Liepos viedružėlius
Ant jovaro šakužėlės,
Ant jovaro šakelės."'

6.

Ne statau viėdrdlu,
Ne guldau naštrflu:—
Ne gyrdysu, bemužSli,
Tavu bėrą žirgelį.

13.

Tu pasigėsi
Minę, motynėlė,
Su vienu nedėlmetėlu,
Su pirma vakarulu,

6. — Nestatau viedrelių,
Neguldau našlelių —
Negirdysiu, bernužėli,
Tavo bėrą žirgelį!

13. — Tu pasigesi
Mane, motinėle,
Su vienu nedėlmetėliu,
Su pirmu vakarėliu,

7.

Ma itgii stovėti,
Ma ilgti lūkėti;
Senėj laukia motynėlė
¿altiniu vąndenSlu.

14.

Kajp tu ne riši
Svirnė skrynužėlu,
Saklyčio audėjužėlės,
Saklyčio audėjėlės.

7. Man ilgu stovėti,
Man ilgu lūkėti, —
Seniai laukia motinėlė
Šaltinio vandenėlio.

14. Kai tu nerasi
Svirne skrynužėlių.
Seklyčioj audėjužėlės,
Seklyčioj audėjėlės.

8.

Mergužėlė minu,
Lelijėlė minu,
Ar ne m6ki, kajp kalbėti
Sivu sėnaj mo&titej?

15.

Ėjsiu į sakiyėę,
Kur natijos staklelės:—
ie nėr manu dukružėlės,
Drobclo audėjėlės.

8. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Ar nemoki, kaip kalbėti
Savo senai močiutei?

15. — Eisiu į seklyčią,
Kur naujos staklelės —
Čia nėr mano dukružėlės.
Drobelių audėjėlės!

16.

Ėjsiu j svirnelį,
Kur mirgos skrynelės:—
ie nėr mana dukružėlės,
Ni jos margli skrynelu.

9. Sakyk motinėlei.
Sakyk sengalvėlei:
„Atlėkė sakalužėlis.
Sudrumstė vandenėlį;

16. Eisiu į svirnelį,
Kur margos skrynelės, —
Čia nėr mano dukružėlės
Nei jos margų skrynelių!

9.

Sakyk motynėlej,
Sakyk sengalvSlej:

itlėkė sakaiuzė'lis,
Sudrumstė vąndenėlį.
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» 5 8 (*)..
NA Dabkuviėnės.
1. Padajnifsim tąn dajnelę, j dsl l. Jiidvi se'si ne bijokif,
Kuri6s vAkar ne dajn&vam.Jds
Mes jums nieku ne darysim.
(„2, 3 ir 4 kajp 2, 3 ir 4 dajn6s 7901.
(12, 13 ir 14 kajp 9, io jr
11 790 dajnis“).
5. Nemunelejs plaūkte—plauk
sim,15. Iš r utol u vajnikčlu
Prieš kalnelį tik žtilclį.
Pasišrfreim zirguzelus,
6 .0
ąnt kaina, ąnt aukštfiju.lG. Iš šilkdlu kaspinelu
Stčvi žali liepužėlė.
Pasiūdinsim kamanėlės.
7. Po ta liepa, po žalija,
Teka šiltas šaltinSlis.,

17. Iš aukselu žiėduzė'Iu
Nukaldinsim pasagelus(**).

8. Tam šaltSrae šaltinSly
Dvi sesdli z’liigtą sk<£lbė.

18. Gražiis beras zirgužglis
Nu rutelu vajnikelu;

9. Ir atj6ju trys bernySej
Savu z'irgcflus gyrdyti,

19. Tviska, pllska, kamanžlė*
Iš šilke'lu kaspinelu;

10. Savu žirgdlus gyrdyti,
Savu pęntinė'lus švėjsti.

20. Tarška, barška pasagSlej
Iš auksdlu ziėduzelu.

©59 (***).

*958
Dabkuvienė

I, padainuosim tą dainelę, (2 k.)
Kurios vakar nedainavom. (2 k.)

II. — Judvi, sėsi, nebijokit,
Mes jums nieko nedarysim.

(2, 3 ir 4 p. p. kaip 790 dainos)
plaukte plauksim,
Prieš kalnelį — tik šuolelj.

g ^ d V ' l ' l ) P' P' ^

5. N e m u n ė lia is

15. Iš rūtelių vainikėlio
Pasišersim žirgužėlius;

6. O ant kalno, ant aukštojo,
Stovi žalia liepužėlė.

16. Iš šilkelių kaspinėlių
Pasiūdinsim kamanėles;

7. Po ta liepa, po žaliąja,
Teka šaltas šaltinėlis.

17. Iš aukselio žiedužėlių
Nukaldinsim pasagėles.

8. Tam šaltame šaltinėly
Dvi seseli žlugtą skalbė.

18. Gražus bėras žirgužėlis
Nuo rūtelių vainikėlio!

9. Ir atjojo trys bernyčiai
Savo žirgelius girdyti,

19. Tviska pliska kamanėlės
Iš šilkelių kaspinėlių!

10. Savo žirgelius girdyti,
Savo pentinėlius šveisti.

20. Tarška barška pasagėlės
Iš aukselio žiedužėlių!

N i Vidikytžs.

1. Ne-8ėslyva ta naktelė,
Nutrčtyjau vajnikė'lį.
(*) Palygink 790 ir 842 d&jnas.
(**) Pasagas = padkav2i.

{***) Pąlygink 930 dajną.

959
Vidikytė
1. Nečėslyva ta naktelė, —
Nutrotijau vainikėlį,
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t'ila, Ūla, Ola, la, į
Ūla, Ūla, la. (*) j

Olia. ūlia. ūlia. lia.
Olia, ūlia,

2. Dievas davė ma sūnelį,—
Aš ne turiii vystyklėlu:

8. Kąn aš bedna padaram ?
Aš ne tunū ni vyge'lės.

2.

3. Turiii marškinius dvejiis,
Atidėsiu abejūs.

9. Siųnsk siuntinį į GSlavą
Aš nupirksiu tau gatavą.

3. Turiu marškinius dvejus,

8. Ką aš biedna padarysiu, —
Aš neturiu nė vygelės.

Dievas davė man sūnelį, —
Aš neturiu vystyklėlių:

9. — Siųsk siuntinį į Geluvą,
Aš nupirksiu tau gatavą.

Atiduosiu abejus.

4. Kąn aš bedna padarysiu?
A š ne turiū ni justelės:

10. Daviau miežiu ir rugiū,
Da pridėsiu avižū.

4. Ką aš biedna padarysiu, —

5. Turiū jifstą dvllįnką,
Jau senėj kajp gatavą.

U . Kajp n’ įtiksiu mergužėlėj,
Gatavs j6ti j karūmenę;

5 . Turiu

6. Kąn aš bčdnas padarysiu,

12. Aš vajskely be-stūžysiu,
Žirguže'lus be-miidrinsiu.

6. Ką aš biednas padarysiu,
Kad n’įtinku mergužėlei?

12. Aš valskely beslūžysiu,
2irgužėlius bemudrinsiu.

13. Saravaraj šlipavčti,
čebatėlej švaksavūti.

7.

13. Saravarai šlipavoti,
Cebatėliai švaksavotil

Kad n’ įtjnkii mergužėlėj?
7. Daviaū kviėiiū pyragams,
Gal iškėpti kajmj’nams.

Daviau kviečių pyragams,

Gal iškepti kaimynams.

960

Nū Kasiuhė'nės.
Kas-švįntą naktelę
Ejėj į svete'lus.
3. Ar aš tau ne sakiaū:
Ne gerk šaiabaną;
šatabans maenūs dajkts,
Apsūks tavu gilvą.

2. Manęs jaunės ne kiausėj,
Savu valą vis ėmėj:

(*) Žemiaū po žėdnu pėsmu kartėk „Ūla, Ūla, Ūla, la,
Ūla, Ūla, la".
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11. Kai n’įtiksiu mergužėlei,
Gatavs joti į kariuomenę, —

juostą dvilinką,

Jau seniai kaip gatavą.

960.
t. Ar aš tau ne sakiaū?
Tiivę jauną mokinau:
Pasilik narnėję 1
ds
šventą vakarėlį.)

10. Daviau miežių ir rugių,
Dar pridėsiu avižų.

Aš neturiu nė juostelės:

Kasiulienė
1. Ar aš tau nesakiau,
Tave jauną mokinau:
Pasilik namieje 1 9 ,
Šventą vakarėlį. J

2. Manęs jaunos neklausei,
Savo valią vis ėmei:
Kas šventą naktelę
Ėjai į svetelius.

3. Ar aš tau nesakiau:
Negerk šaiabaną, —
Salabanas, maenus dalkts,
Apsuks tavo galvą!
* Žemiau po kiekvieno posmo kartok: „Olia, ūlia, ūlia, lia, ūlia, ūlia, lia".
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961.

961

Nū Vidikytės.

Vidikytė
Ar ne paregSjej,
Kur manu bernelis?

1. AS diė'ną-n&ktj
Miegu ne miėgėjaa;
Tada iimiėgfcia,
I
ds
Kajp berciižį gausiu. j

6. RegŽf —ne regėjau,
Tik girdėt—girdėjau:
Benė tavo bernelis
Kire suS&udytas?

2. Par girtflę jtyau,
Sutinka mergelę,
Sutjuku mergelę
Jauną, ne-tekejus.

7. Iš tu didžia skausmu
Dldelu gijlasčiu
Pfflau ąnt žemelės,
Liejau asarčleg.

3. Biltoe rąnkelės,
Aukščiu ziėdrflej:
Abd roiidu jauno
Abi» ne-ženėtu.

8. Ne tiėk nū pJaukė
Jurgiu žuvėlu,
Kiek manu nugrimzdo
Graudžiu ašarėlu.

4. Par girelę ėjau,
Sutinka z uj ke 1į,
Sutinku zujkėlj,
širmąjį paukštelį.

9. Ne tiek nukrltu
Nū mrfdžio iapelo,
Kiek m&no prapulė
Meiliju žodelu.

5. O, tu, ziykeli,
Mąndrūsis paukšteli,
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2. Per girelę jojau, —
Sutinku mergelę,
Sutinku mergelę
Jauną, netekėjus:

6. — Regėt neregėjau,
Tik girdėt girdėjau:
Bene tavo bernelis
Kare sušaudytas?

3. Baltos rankelės,
Aukselio žiedeliai, —
Abu mudu jaunu,
Abu neženotu.

7. Iš to didžio skausmo.
Didelio gailesčio
Puoliau ant žemelės,
Liejau ašarėles.

4. Per girelę ėjau, —

8. Ne tiek nuplaukė
Jūrelių žuvelių,
Kiek mano nugrimzdo
Graudžių ašarėlių.

Sutinku zuikelį,
Sutinku zuikelį.
Širmąjį paukštelį.

9. Ne tiek nukrito
Nuo medžių lapelių,
Kiek mano prapuolė
Meiliųjų žodelių!

Juškytė
Gbli seselė
|
Ąnt akmenSlu, |

(*) Palygink 715 d&jną.

5. — O tu, zuikeli,
Mandrusis paukšteli,
Ar neparegėjai,
Kur mano bernelis?
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96* (*).
Nū Juškutės.
l.U z junu-mariu,
Už vąndenėlu

1. Aš dieną naktį
Miego nemiegojau, —
Tada išmiegosiu,
l9^
Kai bernužį gausiu, j '

I. Už jūrių marių,
Už vandenėlių,
Guli seselė
l^
Ant akmenėlio; J
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2. GMi seselė
Ąnt akmenėtu,
Jau ąnt šalelės
Jos vajnikSlis,

9. Ai prisisė'j&u
Žalti rutilo,
PrisiravSjau
Roznti žolila,

3. Jau ąnt šalelės
Jos Tajnikė'lis;
šilku knskclė
Atsilis&vu.

10. Už jtinu-mirm,
Už vąndenėlu,
G&li brolelis
Ąnt akmenėtu,

3. Jau ant šalelės

4. O kad paročiau
Par Neminžlį,
Aš patajsyčiau
Jos vajnikžlį,

11. G&li brolilis
Ąnt akmenėtu,
Jau ąnt šalilės
J 4 kepurėlė,

4. O kad pereičiau
Per Nemunėlį,
Aš pataisyčiau
Jos vainikėlį;

11. Guli brolelis
Ant akmenėlio,
Jau ant šalelės
Jo kepurėlė;

5. Aš patajsyčiau
Jos vajnikSlj,
Aš suvaržyčiau
šilkū kuskilę.

12. Jau ąnt šalilčs
J i kepurėlė;
šilku jistčlė
Atsilisavu.

5. Aš pataisyčiau
Jos vainikėlį.
Aš suvaržyčiau
Šilkų kuskelęl

12. Jau ant šalelės
Jo kepurėlė, —
Šilkų juostelė
Atsiliuosavo.

6. Ej, narni, namii,
Namu, sesilė,
Jau senėj taukia
Tkve matlišė.

13. Kad aš parčjčiao
Par NeminSIj,
Aš patajsyčiau
Ju kepurėlę,

6. — Ei, namo, namo,
Namo, sesele,
Jau seniai laukia
Tave motušei

13. Kad aš pereičiau
Per Nemunėlį,
Aš pataisyčiau
Jo kepurėlę;

7. O tegii laukia,
Tegii parlaukia;
Juk z Inu pati,
Kad ne sugrjnšiu.

14. Aš patajsyiiau
J i kepurėlę,
Aš suvaržyčiau
šilk i jistelę.

7. — O tegu laukia,
Tegu parlaukia, —
Juk žino pati,
Kad nesugrįšiu:

14. Aš pataisyčiau
Jo kepurėlę.
Aš suvaržyčiau
Šilkų juostelę!

8. Aš prisigrėbiau
£ąnk6 šiėnėlu,
Prisišvytavati
Klivu grėblelu.

15. Ej. narni, narni,
Narni, broleli,
Jau senėj laukia
Tivę tėvelis,

8. Aš prisigrėbiau
Lankoj šienelio,
Prisišvytavau
Klevo grėbleliu;

15. — Ei, namo, namo,
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9.

2. Guli seselė
Ant akmenėlio,
Jau ant šalelės
Jos vainikėlis;

Aš prisisėjau
Žalių rūtelių,
Prisiravėjau
Rožnių žolelių!

10. Už jūrių marių,
Už vandenėlių,
Guli brolelis
Ant akmenėlio;

Jos vainikėlis, —
Šilkų kuskelė
Atsiliuosavo.

Namo, broleli.
Jau seniai laukia
Tave tėvelis;
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Aš prislšvejčMu
šviesiu kardėlu;

16. Jan senėj liu k u
Tivę tėvelis,
Jau senėj žvengta
Beri ¿irge'lej.

19.

17. O kad ir laukia,
Kad ir nė liukia,
Juk z'lnui pitys,
Kad ne sugrjnšiu.

Aš prislariau
Lygiu laukėta,
Prisivadži6jau
Palšu jiutdlu;

20 Aš prisipjėviau
Ląnkė štėne'lu,
Prisinešiėjau
Plienu dalgelu.

18. Aš prisišSriau
Bėru žirgelu.

16. Jau seniai laukia
Tave tėvelis,
Jau seniai žvengia
Bėri žirgeliai!

18. Aš prisišėriau
Bėrų žirgelių,
Aš prisišveičiau
Šviesių kardelių;

17. — O kad ir laukia.
Kad ir nelaukia, —
Juk žinot patys,
Kad nesugrįšiu:

19. Aš prisiariau
Lygių laukelių,
Prisivadžiojau
Palšų jautelių;

20. Aš prlsipioviau
Lankoj šienelio,
Prisinešiojau
Plieno dalgelių.

963.
Nū Ručinskienės.
1 Uz' jfiriu-marilu,
Už vąndenė’lu,
Aug manu mergelė
Pas motynčlę.

5. Mergytė jaunėji,
Kąn B udum ėjej,
Kad vargti bernelį
Pasidabčjej?

ds

2. Paklrsiiau klevėlį
Ir ąnžtilėlj.
Dirbinčiau tiltelį
Par NemflnSlj.

6. Bernyti jaunasis,
Ne-tiSsą kalbi:
Ne sivu zirgėlu
Pas minę jėjej

3. Sulaužiau tikėlį
Pirrnh kartelu,
Pravirkdžiau merge’lę
Pirmi! žodėlu.

7. Ne savu zirgtflu
Pas minę jėjej
Ne savu žiėdėlį
Ma dovantijej.

4. Lustadnss žirgelis
Ne n o s tD v ė ju ,
8ižroji žemėlė

8. BroMlu žirgėla
Pas minę j6jej,
Sesdiės ¿lėdėlį
Ma doianĄjej.

Po jum dreMju.
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963
Kučinskienė
1. Už jūrių marelių,
Už vandenėlių,
Aug mano mergelė j
2 k.
Pas motinėlę.

5. — Mergyte jaunoji,
Ką sudūmojai,
Kad vargų bernelį
Pasidabojai?

2. Pakirsčiau klevelį
Ir ąžuolėlį,
Dirbdinčiau tiltelį
Per Nemunėlį.

6. — Bernyti jaunasis,
Netiesą kalbi:
Ne savo žirgeliu
Pas mane jojai;

3. Sulaužiau tiltelį
Pirmu karteliu,
Pravirkdžiau mergelę
Pirmu žodeliu.

7. Ne savo žirgeliu
Pas mane jojai,
Ne savo žiedelį
Man dovanojai:

4. Liustaunas žirgelis

8. Brolelio žirgeliu
Pas mane jojai,
Seselės žiedelį
Man dovanojai!

Nenustovėjo,
Sieroji žemelė
Po juo drebėjo.
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9. Mergytė jaon6ji,
Kas tau pas&kė,
Kas tavej tajp grėjtaj
Žlnę papiė'šė?

10. Tie pitys .bernyčej
Taj ma pasikė,
Iš Vilniaus mokindj
Žlnę papiė'šė.
»«4

9. — Mergyte jaunoji,
Kas tau pasakė,
Kas tavei taip greitai
Žinią papiešė?

(*).

*964

Kfl Juškytės.
1.

2.

3.

4.

5.

Užauginu
Manę motynelė,
Užneštoj u
1
Ąnt baltu rąnk<žlu. |

6.

Kad miidu biivuv
Du jaunu brolelu,
Mtldu turė'juv
Du rozniu žirgelu.

7.

'Vienas būvu
Jifdas, kajp sakalas,
^ntras biivu
Mirgas, kajp genelis.

8.

Su jffduju
Karūmenę jčstu,
Su mArgujn
Žemes vandravosiu

9.

Didi dyvaj
Steb6klaj stojosi.
Kad vasarą
Ažeraj užšąlu.

10.

(*) Palygink 791 dajną.
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10. — Tie patys bernyčiai
Tai man pasakė.
Iš Vilniaus mokiniai
Žinią papiešė.

Rūpinosi
Jaunuju brolelu:—
Kur gyrdysiv
Berusms zirge'lus?
Kur gyrdysiv
Berūsius ¿irgclus?
Kur nušvėjsiv
Auksu pęntinSlus?
Kad uztekStu
Iš rytu saulc'lė
Nušlldytu
Azcru lede')}.
Iš pat kraštu
Žirgilus gyrdysiv,
Vidurely
Pęntinelus švėjsiv.
Kad aš j6jau
Par z&lą girelę,
Pasilaužiau
Piltinu šake'lę.

Juškytė
1. Užaugino
Mane motinėlė,
Užnešiojo
1
2 k.
Ant baltų rankelių. J

6. Rūpinosi
Jaunuoju broleliu:
— Kur girdysiv
Bėruosius žirgelius?

2. Kad mudu buvov
Du jaunu broleliu,
Mudu turėjov
Du rožniu žirgeliu.

7. Kur girdysiv
Bėruosius žirgelius,
Kur nušveisiv
Aukso pentinėlius?

3. Vienas buvo
Juodas kaip sakalas.
Antras buvo
M argas kaip genelis.

8. Kad užtekėtų
Iš rytų saulelė,
Nušildytų
Ežero ledelį.

4. Su juoduoju
Kariuomenę josiu,
Su marguoju
Žemes vandravosiu.

9. Iš pat krašto
Žirgelius girdysiv,
Vidurėly
Pentinėlius šveisiv.

5. Didi dyvai
Stebuklai stojosi,
Kad vasarą
Ežerai užšalo.

10. Kad aš jojau
Per žalią girelę,
Pasilaužiau
Putino šakelę.
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U.

Ne tiek yra
Piltinu igelu,
Kiek ąnt manęs
Ne-viė'rnu žodžiu

12.

Ne tajp biro
Piltinu ūgrflės,
Kajp brolelu
Graūdzioe ašarėlės.

II. Ne tiek yra

12. Ne taip biro
Putino uogelės,
Kaip brolelio
Graudžios ašarėlės!

Putino uogelių,
Kiek ant manęs
Neviernų žodelių.

065.
NA Blažienės

965

(DAjna medzi6tnju).
l.Vijkičio, vi.jksiio I6kė (meški) 4. P&ncdelu rytą
Pustynėras, pustynėms,
Žiniomis, žiniomis
Kl6stė sau patalą
Apsiautė jos dvArą
Laužyne, laužyne;
Tylomis, tylomis:
Jaj ne-čžstis ir patlku,
Šimts medljnėiu vlsn laba
Naktį pfdas ne užsnlgu,
Susirenku pnė pkgrabu,
Pėdsaks ir pallku.
Pnė gyvis, pnė gyvis.
2.

3.

Ejn m edinius rytą
Nedėlfis, nedėlfis,
Rįnda pSdas ėjtas,
Dyvojos, dyvojos:
Benė t6ji biiiuliė'nė,
Kari dr6ves kopinėja
Pe'tnyčio, pelnyčio?

5.

Gulti ąnt p&talą,
Rymojau, rymojau,
AptS Btnfc'l&tu dūmas
Dam6jau, dam6jau;
Nustūmiau šalin patalus,
Apsiaviau š&ravarus
Ąnt kilu, ąnt ke'lu.

6.

Jau kelti ėjdama,
Sutikai, sutikaū
Ėjnanėius medljnčius
Ąnt minęs, ąnt manęs:
Vieni iivė, .¿Aukii“ tire,
Ąntrl šovė, p6pas darė
Par ilrdj, par širdį.
Jus pinaj-medlfniej
Be provis, be provfo
Iivirvf ii svičta
Be slavis, be slav6s:
Ii nagu darykit miėrkas,
Prisipllkif sau arnikos,
Išgerkit, iigiirkif

Blaiienė
(Medžiotojų daina)

1. Valkščioi, vaikščloj lokė
Pūstynėms, pūstynčms,
Klostė sau patalą
Laužyne, laužyne:
Jai nečėstis ir patiko, |
Naktį pėdas neužsnigo, 2 k.
Pėdsaks ir paliko.
J

4. Panedėlio rytą
2iniomis, žiniomis
Apsiautė jos dvarą
Tylomis, tylomis:
Šimts medlinčių viso labo
Susirinko prie pagrabo
Prie gyvos, prie gyvos!

2. Ein medlinčius rytą
Nedėlios, nedėlios.
Randa pėdas eitas,
Dyvojos, dyvojos:
— Bene toji bičiulienė,
Kuri dreves kopinėjo
Pėtnyčioj, pėtnyčioj?

5. Jau keliu eidama.
Sutikau, sutikau
Einančius medlinčius
Ant manęs, ant manęs.
Vieni šovė: — Saukit! — tarė.
Antri šovė, popas darė
Per širdį, per širdį!

3. Guliu ant patilo,
Rymojau, rymojau,
Apie strielčių dūmas
Dūmojau, dūmojau;
Nustūmiau šalin patalus,
Apsiaviau šaravarus
Ant kelių, ant kelių.

6. — Jūs, ponai medlinčiai,
Be provos, be provos
Išvaryt iš svieto
Be slavos, be slavos:
Iš nagų darykit mierkas,
Prisipilkit sau arielkos,
Išgerkit, Išgerkit!

Uetuv!5kos dainos. II

yge

7.

Tajp kdįjpdama, I6kė
Mes nujlmsim lokėj ausis,
Medljniiams pasakė,
Padarysim savej batils:
Paskutinę valą
Dėvė'sim, dčvė'sim.
Savu tajp Apskelbė:
šarkoms, varnoms mėsiukė'lę,
O medljniiams ūdegė'lp,— 10. Pagalati medftnėej
Da dūmė, da dūmė
Taj vis& patiSka.
O, dddu ne tiirint,
Tajp sėlbė, tajp sdlbė:
8. Mcdliniej tarp savęs
Mes nujlmsim lūbej lūpas,
Sutarė, siitarė,
Padarysim savej dūdas:
Savu visą dūmą
Dudtfsim, dudfisim.
Žūdžejs tajp įlė'mė:
Mes išlmsim 16kej akis,
Jau taj ne rejkė's mums žvakės: 11. Tūpi. t&pi vaužfs
Matysim, matfsim.
Ąnt tvorfis, ąnt tvorčs,
Jis ne blju mėliu
9. Medlfnčej tarp sivęs
Nū provčs, nu provčs;
Tajp lėmė, tajp lėmė,,
Pavadinčiau Padnaus kalę,
S4vu norą žčdz'ejs
UzsidŠčtau tąn nabagę
fžodė, {¿odė:
Ne-vjną, ne-vfną.

7. Taip keipdama lokė
Medlinčiams pasakė,
Paskutinę valią
Savo taip apskelbė:
— Šarkoms, varnoms mėsiukėlę,
O medlinčiams uodegėlę, —
Tai visa patieka!
8. Medlinčiai tarp savęs
Sutarė, sutarė,
Savo visą dūmą
Žodžiais taip jlėmė:
— Mes išimsim lokei akis.
Jau tai nereikės mums žvakės:
Matysim, matysimi

*966
Bakšaitienė

Nu BakJajtiėnės.
Diė padS, mergelė,
Darbinjnkelė,

f

I. Diė padS, mergelė,
Darbinįnkėlė,
Ai tau padėsiu
Lingius rauti.

2. Atjčja berndis,
Bagotėlis:—
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10. Pagaliau medlinčiai
Dar dūmė, dar dūmė,
O dūdų neturint,
Taip selbė, taip selbė:
— Mes nuimsim lokei lūpas.
Padarysim savei dūdas:
Dūduosim, dūduosimi

11. Tupi, tupi vaušys
Ant tvoros, ant tvoros,
Jis nebijo nieko
Nuo provos, nuo provos;
Pavadinčiau Pauriaus kalę,
Užsidėčiau tą nabagę
Nevyną, nevynąl

» 60 .
1. ¿al6 ląnkclė
}ds
Augu liėpilė,e,— J
T e vargū mergelė
ds
Lingius rčvė.

9. Medlinčiai tarp savęs
Taip lėmė, taip lėmė.
Savo norą žodžiais
Jžodė, įžodė:
— Mes nuimsim lokei ausis.
Padarysim savei batus:
Dėvėsim, dėvėsimi

I. Žalioj lankelėj
Augo liepelė, —
Ten vargų mergelė
Linelius rovė.

2. Atjoja bernelis
Bagotėlis:
— Diepadėk, mergele
Darbininkėlel

2 k.

2 k.

3. Diepadėk, mergele
Darbininkėlel
Aš tau padėsiu
Linelius rauti.
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4.

5

6.

7

8.

8.

Ne bfisi, sesilė-Siratė'lė.

Ne padčk, berne'li-BagotSli,
Ma padės, ma padės
Sena močiutė.

I.

Sėd’ manu močiiitė
Vidury dvaru,
Vidury dvarėlu
Margo krasc-lė.

12.

Tur manu močiutė
Biržų rykštelę.
Ąntroje rąnkėlė—
Vajūikžlj:—

13.

Ar n6ri, dukrelė,
Bėriu rykštilę?
Ar trėkšta širdelė
Vajnikė'lu?

14.

Ne ū6riu, močiiitė,
Beržu rykštelės;
Tr6kšt manu širdele
VajnikSlu.

15.

Vis manu brolelej
Visi bagfiti,
Aš viena sesclėVargdiėnėlė.

16.

10. Cit, ne verk, sesilė-Vargdienėlė,
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Aš pirksiu stsilej
J ūbą laukelį,
Aš dffsLU sese'lej
Porą zirgėlu,
Aš dffsiu sese'lej
P<5rą zirgėlu,
Pridė'siu sese'lej
Porą jautėlu.
Ars minu jautėlej,
['ūbaudami,
Bėriėjiė ¿irgėlej,
Žvingaudami.
Padariaū alutį
Iš vienu miežiu,
Suprašiati brolėlus-Bagotžlus:
Gerk Alų, gerk alų,
Ne-lajstydamas,
Aš rjnkaū varpeles,
Ne-lasydama.
Miėzėlu grūdelis
Be akūtSlu,
Gers minu brolelej
Ne-pasėiukėlus.

4. — Nepadėk, berneli

10. — Cit. neverk, sesele
Vargdienėle,
Nebūsi seselė
Siratėlė!

Bagotėli,
Man padės, man padės
Sena močiutė!
5. Sėd mano močiutė
Vidury dvaro,
Vidury dvarelio
Margoj kraselėj.

11. Aš pirksiu seselei
Ūbą laukelį.
Aš duosiu seselei
Porą žirgelių;

6. Tur mano močiutė
Beržo rykštelę,
Antroje rankelėj —
Vainikėlį.

12. Aš duosiu seselei
Porą žirgelių,
Pridėsiu seselei
Porą jautelių.

7. — Ar nori, dukrele,
Beržo rykštelę?
Ar trokšta širdelė
Vainikėlio?

13. Ars mano jauteliai
Būbaudami,
Bėrieji žirgeliai
Žvingaudami.

8. — Nenoriu, močiute,
Beržo rykštelės, —
Trokšt mano širdelė
Vainikėlio!

14. Padariau alutį
Iš vieno miežio,
Suprašiau brolelius
Bagotėlius:

9. Vis mano broleliai

15. — Gerk alų, gerk alų
Nelaistydamas,
Aš rinkau varpeles
Nelasydama.

Visi bagoti,
Aš viena seselė
Vargdienėlė.

16. Mieželio grūdelis
Be akuotėlių,
Gers mano broleliai
Ne pasčiukėlius.
789

969.

967

NA Stinkuviėnės.

Stankuvienė

11. Kajp aš tivę ląnkysiu?—
1.Žalo ląnki obalyns,
Pikti tavu matiišė.
Obaljne aviėtyns,
E, e. o, ku, ku, (*), \ dg 12. Aš matiišę nulęnksiu:
Obaiyne aviėtyns.
1
Jaj ugnelę sukirstu,
2.

Vidilr kvėpia ¿lėdelej, 13. Jaj ugnelę sukirstu,
Pusrytelus išvirsiu.
Kraštajs teka upėlej.

3. Take'lej te dabinti,
Žamėtūgajs išbarstyti.

14. DvarunSli, tu, manu,
Kudel minę ne ląnkaj?

4. Te mergytės vajkšėioju,
šilku justa jffsė'ju,

15. Kajp aš tivę ląnkysiu?—.
Piktas tivu broMIis.

5. Šilku jiJsta jusžju,
Dvarunė'lį vilūju:—

10. Aš brolelį nulęnksiu:,
Jam ¿irgelus paše'rsiu,

6. Dvaruneli, tu, manu,
Kūdė'l minę ne ląnkaj?

17. Jam ¿irge'lus paše'rsiu,
Kamanėlėmis pamiusiu.

7. Kajp aš tivę ląnkysiu?— 18. Dvarune'li, tu, manu,
K¿dėl minę ne ląnkij?
D ktas tivu tėvelis.
8. Aš tėvelį nulęnksiu:
Jam jautrius išginsiu,

19. Kajp aš tivę ląnkysiu?—
Pikti tivu sesėlė,

9. Jani jaute'lus išginsiu
Ir kojelės nuaustu.

20. Aš seselę nulęnksiu:
Jaj rute'lės pasė'siu,

10.

21. Jaj rute'lės pasėsiu,
Dvaruneli, tu, minu,
Pasėjus, nuravėsiu;
Kudel minę ne ląnkij?

(*) Ąnt tu pavydalu lyrūk „e, e, o, ku, ku° su ąntri
ajla žė'dnam pčsme žemiau.
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I. Žalioj lankoj obelyns,
Obelyne avletyns,
E, e, o, ku, ku*. 1
Obelyne avietyns. J

11. — Kaip aš tave lankysiu,
Pikta tavo motušė.
12. — Aš motušę nulenksiu:
Jai ugnelę sukursiu,

2. Vidur kvepia žiedeliai,
Kraštais teka upeliai.

13. Jai ugnelę sukursiu,
Pusrytėlius išvirsiu.

3. Takeliai ten dabinti,

14. — Dvarūnėli tu mano,
Kodėl mane nelankai?

Žemčiūgais išbarstyti.
4. Ten mergytės vaikščiojo,
Šilkų juosta juosėjo,

15. — Kaip aš tave lankysiu, Piktas tavo brolelis.

5. Šilkų juosta juosėjo,

16. — Aš brolelį nulenksiu:
Jam žirgelius pašersiu,

Dvarūnėlį viliojo:
6. — Dvarūnėli tu mano,
Kodėl mane nelankai?

17. Jam žirgelius pašersiu,
Kamanėlėmis pamausiu.

7. — Ka:p aš tave lankysiu, — 18. — Dvarūnėli tu mano,
Piktas tavo tėvelis.
Kodėl mane nelankai?
8. — Aš tėvelį nulenksiu:
Jam jautelius išginsiu,

19. — Kaip aš tave lankysiu, —
Pikta tavo seselė.

9. Jam jautelius išginsiu
Ir kojeles nuausiu.

20. — Aš seselę nulenksiu:
Jai rūteles pasėsiu,

10. — Dvarūnėli tu mano.
Kodėl mane nelankai?

21. Jai rūteles pasėsiu.
Pasėjus nuravėsiu;

2emiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E. e. o, ku, ku" su an'.rgja eiluie
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22. Aš linelus suvirpsiu
Ir drobeles išausiu.

24. Kajp aš tiivę ląnkysiu?—
Tivu pikti šundlej.

23. Dvaruncli, tu, minti,
KfidŽI minę ne ląnkaj?

25. Aš šune'lus nulęnkstu:
Strypu gleb| pririnksiu.

22. Aš linelius suverpsiu
Ir drobeles išausiu.

24. — Kaip aš tave lankysiu,
Tavo pikti šuneliai.

23. — Dvarūnėli tu mano,
Kodėl mane nelankai?

25. — Aš šunelius nulenksiu:
Strypų glėbį pririnksiu!

» 6 8 (*).

968
Nu Dubienės.
Duobienė
Aš geriau vakar,
Da ge'roiau ir šęndiSn,
Da aš ge'rčiau, ir rytė
ds
Kad rėrpelė galėtu.
2.

S.

4.

Ejnii par kamarą,
Kas kamiro braška?
Alvytėlę bąnkuželę,
Pasiritus, bira.

Ejk, tu, lafikari iš kam!ros,
Arėlkos papjautėji.
.

Ejnii par kamarą,
Kas kamaro braška?
UzbonSlis pusverpelį,
Pasiritęs, bira.
PusverpSIis ,tirė,
Uzbonė'Iį barė:—
O, tn, uzbonėli,
Kianravidurėli,
Išvilėjej tu iš minis
Paskutinį lašą.

Bąnkuzelė tarė,
Alvytėlę barė:—
O, tu, alvytelė,
Kiauravidurelė,
Išvilėjej tu iš manęs
Paskutinį tišą.

UzbonSlis tirė,
Pusverpė'lj birė:—
Ejk, tu, laukan iš kamiros,
Mtė'lu papjautasis.

AlvytSIė tarė,

Bąnkuželę barė: —

(*) Palygink 559 dijną
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1. Aš gėriau vakar.
Dar gerčiau ir šiandien,
Dar aš gerčiau ir rytoj, į
Kad verpelė galėtų.
J~

4. Alvytelė tarė,
Bonkužėlę barė:
— Eik tu laukan iš kamaros.
Arielkos paplautoji!

2. Einu per kamarą, —
Kas kamaroj braška?
Alvytėlę bonkužėlė
Pasiritus bara.

5. Einu per kamarą, —
Kas kamaroj braška?
Uzbonėlls pusverpelį
Pasiritęs bara.

3. Bonkužėlė tarė,
Alvytėlę barė:
— O tu, alvytėlę
Kiauravidurelė,
Išviliojai tu iš manęs
Paskutinį lašą!

6. Pusverpėlis tarė,
Uzbonėlį barė:
— O tu, uzbonėli
Kiauravidurėli,
Išviliojai tu iš manęs
Paskutinį lašą!

7. Uzbonėlis tarė,
Pusverpelį barė:
— Eik tu laukan iš kamaros,
Mielių paplautasis!
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Norvilienė

Nu Norvilienės.

1.

Aj, aj, aj, Dieve,
Diėvtilau manu,
Kajp aš šęn naktį 1
Vargely buvafi:
I

7

O tildei, dėl tfi
Re vajnikfflu,
Kad ne mylSjau
Žali rute'lu.

2.

O aš nušalafi
K6.jas-rąnkeles;
Uzkrltu rasi
Dz vajnikėlu.

8. O; kad sugrfnsčiau
Į tas dieneles,
Labiau mylėčiau
Žalis rūteles:

3.

O. kad išauštu
Balta aušrelė
Kad užtekėtu
šviSsi saulele,

9

Tįnke.j ląnkyčiau
Ir aplajstyčiau,
O, kur ¿jdaraa,
Apsikajšjčaiu.

4.

Kad užtekėtu
šviesi saulelė.
Ėjčiau į 14 nk ,-į
šiėnelu grė'bti.

10.

Aj, aj, aj, Dieve,
Dievuliui minu,
Kajp aš šęn naktį
Vargely buvau:

5.

O ma be-grčbiant
Ląnk6 šiėnilį,
O ir atjčja
Jaunas berne'lis:

11.

6.

O, pade', Diė'vaj,
Jauni mergelė,
O kūdė'l, dėl kū
Be vainikė'lu?

12.

1. Ai, ai, ai dieve,
Dievuliau mano,
Kaip aš šią naktį 1 9 ^
Vargely buvau: J

7. — O todėl, dėl to
Be vainikėlio,
Kad nemylėjau
2alių rūtelių.

2. O aš nušalau
Kojas rankeles,
Užkrito rasa
Už vainikėlio!

8. O kad sugrįžčiau
J tas dieneles,
Labiau mylėčiau
2alias rūteles:

3. O kad išauštų
Balta aušrelė.
Kad užtekėtų
Sviesi saulelė;

9. Tankiai lankyčiau
Ir aplaistyčiau,
O kur eidama,
Apsikaišyčiau.

4. Kad užtekėtų
Sviesi saulelė,
Eičiau į lanką
Šienelio grėbti.

10. Ai, ai, ai dieve,
Dievuliau mano,
Kaip aš šią naktį
Vargely buvau:

O aš nušalau
K6jas-rąnk<ilės;
Uzkrltu rasi
Už kepurėles.

5. O man begrėbiant
Lankoj šienelį,
O ir atjoja
Jaunas bernelis.

11. O aš nušalau
Kojas rankeles,
Užkrito rasa
Už kepurėlės!

O, kad išadštu
Balti aušrelė,
Kad užtekėtu
šviesi šaulelė,

6. — O padėk dievai,
Jauna mergele!
O kodėl, dėl ko
Be vainikėlio?

12. O kad išauštų
Balta aušrelė.
Kad užtekėtų
Sviesi saulelė;

r
13.

14.

Kad uz'tekčtu
šviesi saulelė,
Ėjėtau į lįnką
šiėne'lu pjauti.

O tffdėl, dėl tii
Be pęntinžlu,
Kad ne mylėjau
Bėru z irz iu .

O ma l>e-pjau.iant
Ląnki") šienelį.

17.

Į tas dienelės,
Eabiaii mylSčiau
Bėrą žirgelį:

O ir atčjna
Jauni mergelė:
15.

O, kad sugrjTnsčtau

O. pade. Diė'vaj,
Jaun.is berneli,
O kddel, dėl kti
Be pęntinelu’

18.

Tįnkej pašyčiau.
Ir pagirdyčiau,
O, kur ketė'jęs,

Tenaj nujočiau.

13. Kad užtekėtų
IC

16. — O todėl, dėl to
Be pentinėlių,
Kad nemylėjau
Bėro žirgelio.

Sviesi saulelė.
Eičiau į lanką
Šienelio piauti.

14. O man bepiaujant

17. O kad sugrįžčlau
Į tas dieneles,
Labiau mylėčiau
Bėrą žirgelį:

Lankoj šienelį,
O ir ateina
Jauna mergelė.

15. — O padėk dievai,

18. Tankiai pašerčiau
Ir pagirdyčiau,
O kur ketėięs,
Tenai nujočiau.

Jaunas berneli!
O kodėl, dėl ko
Be pentinėlių?

090.

970

Nu Veličkienės.

1.
2.

An6 piisė dundjaus |
Augu žali liepelė,
I
Augu žali liepelė;
Te vajkščuiju mergelė,

Kas pravgrė svirnbzj?
Kas atdarė duriizes?
9.

Piitė šiaurus vėjiiz'is.
Atidarė duriizes

Veličkienė
1. Anoj pusėj dunojaus 1 2 ^
Augo žalia liepelė,
į

8. Kas pravėrė svirnužį,
Kas atdarė duružes?

2. Augo žalia liepelė, —
Ten vaikščiojo mergelė,

9. — Pūtė šiaurus vėjužis,
Atidarė duružes.

3.

Te mergelė vajkščioįu,
Auksu kilbką nešioju,

10.

Tai ne tiesa, dukrytė,
Ta] ni’-ties6s yr z'ėdzej,

3. Ten mergelė vaikščiojo.
Aukso kubką nešiojo,

10. — Tai netiesa, dukryte.
Tai netiesos yr žodžiai, •

4.

Auksu k&bką nešioju.
Sau bernelį vilėju

11

B&vu jaunas berniizis,
Jis pravgrė duriizes.

4. Aukso kubką nešiojo,
Sau bernelį viliojo.

11. Buvo jaunas bernužis,
Jis pravėrė duružes.

5.

Ir atžju bern&z'is,
Ir pravė'rė duriizes.

2

O taj tiė'sa, močiiltė,
Taj vis tesės žoddzcj;

5. Ir atėjo bernužis,
Ir pravėrė duružes.

12. — O tai tiesa, močiute,
Tai vis tiesos žodužiai, -

6.

Kad atSju močiiltė,
Klausinėju dukr&zcs,

13.

Binii jaunas berndžis,
Jis pravėrė duriizes.

6. Kad atėjo močiutė.
Klausinėjo dukružės,

13. Buvo jaunas bernužis,
Jis pravėrė duružes.

7.

Klausinėju dukružės:
Kas pravė'rė svirnilzį?

14.

haba.j barė močiutė,
Kad ne-tiSsą —dukrytė:

7. Klausinėjo dukružės:
— Kas pravėrė svirnužį?

14. Labai barė močiutė,
Kad netiesą — dukrytė.

15.

16.

Pulk sdvu motvnSlej
fcabaj žemaj j k6jas,

Kad ne tiesą kalbgjej
Svirnilu ne uždarėj.

991.

T

15. Pulk savo motinėlei
Labai žemai j kojas,

16. Kad netiesą kalbėjai,
Svirnelio neuždarei!

*971

Nu Teresienės.
1.

Ąnt M inu glffsnis,
Po glifsniu vandif,—
Te vajkšėioju graži panii, ]
ds
Pati sau viSna.
J

2

3.

4.

5.

Mergytė,—kan6?
Ar būsi m&nu?
R6da būčiau, bernužgli,
Ne moku darbu:

Baj6rs pnė vąndėns,
Pana nu vąndėns: —
Bent paliuki, graži pank,
Diik zlrgųj vąndėns.

7.

Ne nūriu stovef,
Su tavim kalbė'i;
šalta rask ir aš bask,
Nušalaū kojas.

8.

Susiūk šuibūžes,
Apauk kojūžės;
Diėviilus dus gerūs metiis,
Pirksiu kurpūzcs.

9.

Ne pirk dėl manęs,
Plikis dėl savęs;
Ir aš turiū tėvuz'ė'lj,—
Nupirks dėl manęs.
11.

10.

Ni ąnkstl kelti,
Ni vėlaj gilti,
Ni vasaros dienužei?
Rugelu pjauti.
Ąnzdlu vytis
Darbu išmokins,
O ta beržu rykštuželė
Ąnkstl pribudins.
Da aš ne tavu,
Jau keti sinAgti;—
Ne dūk, Diė'vaj, Ilgą ;{mžjSu tavim būti.
O aš djngūjau,
Kad tu didis pons;—
Prastas t;ivu apdarSIis,
■Lipytas žiupčns.

O aš djngūjau,
Kad tu gražūs pons;
Kad paz'iūriu j akeles,—
Kajp tikras cig6ns.
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Tcresicnė
J. Ant kalno gluosnis,
Po gluosniu vanduo, —
Ten vaikščiojo graži pana l ^ ^
Pati sau viena.
j "

6. — Mergyte, — kieno?
Ar būsi mano?
— Rodą būčiau, bernužėli.
Nemoku darbo:

2. Bajors prie vandens,

7. Nei anksti kelti,
Nei vėlai gulti,
Nei vasaros dienužėlę
Rugelių piautl.

Pana nuo vandens.
— Bent palauki, graži pana.
Duok žirgui vandens!

3. — Nenoriu stovėt,

8. — Ąžuolo vytis
Darbo išmokins,
O ta beržo rykštuželė
Anksti pribudins.

Su tavim kalbėt:
Salta rasa, ir aš basa Nušalau kojas.
4. — Susiūk šiūbužes,

9. — Dar aš ne tavo,
Jau keti smogti, —
Neduok dievai ilgą amžių
Su tavim būti!

Apauk kojužes, —
Dievulis duos gerus metus,
Pirksiu kurpužes.

5. — Nepirk dėl manęs,

10. O aš dingojau,
Kad tu didis pons, —
Prastas tavo apdarėlis,
Lopytas žiupons.

Pirkis dėl savęs, —
Ir aš turiu tėvužėlį —
Nupirks dėl manęs.

II O aš dingojau.
Kad tu gražus pons.
Kad pažiūriu j akeles
Kaip tikras čigons.
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972

NA Bakšijtiėnės.

Bakšaitienė

1. Ąnt ialtu šaltinėlu,
Jaunas bernužėli;—
Ąnt čystu vąndenSlu,—
Nupiilsi ir nugrimsi.
Ej, ic be-skilbiant
Jauna mergužėlė
ds 5. Jab ir aš ir nup&lsiu,
Baltaj plonas drobeles.
Į dugn&žį nugrimsiu;—
Ej, skliduriavu
2. Ir atjdja bernelis,
Manu kepurėlė
Iš kiimu draugalėlis;
Viršumis vąndenėlu.
Ej, klausinėju
Jaun6s mergužėlės:
6. Bent pamažil, mergčlė,
Katra tavu drobelė?
Bent pamažil, jaunoji,
Ej, bent pamažil,
3. Viė'na rainu mociiitės,
Jauni mergužėlė;
Ąntrit minu seselės,
Nupiilsi ir nugrimsi.
O ši treiifiji
P16na drobuželė—
Manu pačios-mergelės.
7. Jab ir aš ir nupúlsiu.
| dugniižį nugrimsiu;—
4. Bent pamažil, berneli,
Ej, sklidunávu
Bent pamažii. jaunasis,
Mánu vajnikžlis
O bent pamažil,
Viršumis vąndenėlu.

913 (**).
Nú Vidikytės.
Ąnt šaltu šalti nčlu,
Ąnt iystu ažerėlu

Skálbó sesers plonas dróbes | ^
Ąnt ¿ystu vąndenėlu. I

(*) Palygink 973 ir 974 dajnas.
(**j Palygink 972 ir 974 dájnas.

1. Ant šalto šaltinėlio,
Ant čysto vandenėlio, —
Ei, čia beskalbiant
)
Jauna mergužėlė
Į 2 k.
Baltai plonas drobeles. J

2. Ir atjoja bernelis.
Iš kiemo draugalėlis, —

4. Bent pamažu, berneli,
Bent pamažu, jaunasis,
0 bent pamažu,
Jaunas bernužėli, —
Nupulsi ir nugrimsi.
5. — Jeib ir aš ir nupulsiu,
1 dugnužį nugrimsiu, —
Ei, sklyduriavo
Mano kepurėlė
Viršumis vandenėlio!

Ei, klausinėjo
Jaunos mergužėlės:
— Katra tavo drobelė?

3. — Viena mano močiutės,
Antra mano seselės,

Bent pamažu, mergele.
Bent pamažu, jaunoji,
Ei, bent pamažu,
Jauna mergužėle, —
Nupulsi ir nugrimsi.

O ši trečioji
Plona drobužėlė —
Mano pačios, mergelės.

7. — Jeib ir aš ir nupulsiu,
Į dugnužį nugrimsiu, —
Ei, sklyduriavo
Mano vainikėlis
Viršumis vandenėlio!

973
Vidikytė
1. Ant šalto šaltinėlio,
Ant čysto ežerėlio,
Skalbė sesers plonas drobes
Ant čysto vandenėlio.
J

^

Gyrdė br61ej žirgužėlus
Ąnt žystu vąndenčlu.

Atjója bernužėlis,
Baltasis dobilėlis,
K lausiniu mergužėlės:
' Katrós távu drobėlės?

Atėjna mergužėlė,
Balt6ji lelijSlė,
Klausinėju bernužė'lu:
Katrie' tavu žirgčlej?

Visos mánu drobeles,
Visos mánu plonosios,
Visos mánu drobužėlės
Zalájs šilkąjs siulėtos

.

Nesigirk, mergužėlė,
Baltóji lelijėlė;
Ar nupiilsi, ar nuskins!
I gilų dunojėlj.

9.

Visi manu zirgėlej,
Visi manu bėriejiė,
Visi miinu žirguželej
Su auksu pęntinėlejs.

Nesigirk, bernužėli,
Baltūsis dobilėli;
Ir įpilsi ir nuskęnsi
Kad ir pülte— nupülsiu,
J gilų dunojSl}.
Kad ir sk^nste— nuskęnsiu,
Plaukys mánu vajnikė'lis
10. Kad ir pülte — ¡pülsiu,
Ąnt iystu vąndenė'lu.
Kad irskęnste— nuskę'nsip,
Plaukys mánu kepurėlė
Ąnt ¿altu šaltinėlu,
Ąnt čystu vąndenė'lu.
Ąnt čfstu vąndenė'lu
«T4

Baltasis dobilėlis.
Klausinėjo mergužėlės:
— Katros tavo drobelės?

6. Ant šalto šaltinėlio,
Ant čysto vandenėlio,
Girdė broliai žirgužėlius
Ant čysto vandenėlio.

3. —

Visos mano drobelės,
Visos mano plonosios,
Visos mano drobužėlės
Žaliais šilkais siūlėtos.

7. Ateina mergužėlė,
Baltoji lelijėlė,
Klausinėjo bernužėlio:
— Katrie tavo žirgeliai?

4. — Nesigirk, mergužėle,
Baltoji lelijėle, —
Ar nupulsi, ar nuskęsi
Į gilų dunojėlj.

8. — Visi mano žirgeliai,
Visi mano bėrieji.
Visi mano žirgužėliai
Su aukso pentinėliais.

5. — Kad ir pulti nupulsiu,

9. — Nesigirk, bernužėli,
Baltasis dobilėli, —
Ir įpulsi, ir nuskęsi
i gilų dunojėlj.

Kad ir skęsti nuskęsiu.
Plaukys mano vainikėlis
Ant čysto vandenėlio.

10. — Kad ir pulti įpulsiu,
Kad ir skęsti nuskęsiu,
Plaukys mano kepurėlė
Ant čysto vandenėlio.

(*).

Nū Blažienės.
2. Ir atėjna bernelis,
J. Ąnt šaltu šaltinei u,
Iš kiŽmu draugúlélis:Ąnt gilaús dunojė'Iu,
O padė' Dtė'vas,
O tenąj skálbé
ds
Jaunóji mergelė.
Dvi jauni sese'li
Katra, távu drobelė?
Dvi-tris plónas drobe'ies.
(*) Palygink 972 ir 973 dájnas.
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2. Atjoja bernužėlis,

*974
Blažienė
1. Ant šalto šaltinėlio,
Ant gilaus dunojėlio,
O tenai skalbė
Dvi jauni seseli
Į 2 k.
Dvi tris plonas drobeles
803

2. Ir ateina bernelis,
Iš kiemo drauguolėlis:
— O padėk dievas,
Jaunoji mergele!
Katra tavo drobelė?

3. Taj vis mánu drobelės,
Taj vis mánu plónosios,
O taj vis mánu
Ptónosios drobelės,
¿aléjs éilkájs siulStos.

5. Ir atėjna mergėlė
Par laukelį viėšne'lė:—
O pade' Diė'vas,
Jáunas bernuz’Slr,
Katrás tavu- žirgelis?

4. Ąnt sáitu áaltinelu,
Ąnt gilaūs dunojė'lu,
O,
gfrdė, gyrdė
Jaunas bernužSlis
Du bSrus iirgėlus.

6. Taj vis mánu žirgėlej,
Taj vis mánu bėriejiė,
.0 taj vis mánu
BėnSjiė žirgelej
Su auksu pęntinėlejs.

3. — Tai vis mano drobelės,
Tai vis mano plonosios,
O tai vis mano
Plonosios drobelės,
Žaliais šilkais siūlėtos!

5. Ir ateina mergelė
Per laukelį viešnelė:
— O padėk dievas,
Jaunas bernužėli!
Katras tavo žirgelis?

4. Ant šalto šaltinėlio.

6. — Tai vis mano žirgeliai.
Tai vis mano bėrieji,
O tai vis mano
Bėrieji žirgeliai
Su aukso pentinėliais!

Ant gilaus dunojėlio,
O, girdė, girdė
Jaunas bernužėlis
Du bėrus žirgelius.

99S.
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Nú Cičlrkiėnės.
1.

5. Ąnt paties Jčnu,

Ąnt švįntn J6nu,

1. Ant švento Jono,
Ant paties patrono,
Susikalbėjo
1
Du susiedų bernužiu: J

5. Ant paties Jono,
Ant paties patrono,
Susikalbėjo
Dvi susiedų mergeli:

2. — O kur mudu eisiv,
Kur mudu keliausiv?
— Eisiv per kiemą,
Lipsiv per žabaryną,

6. — O kur vesiv Joną,
Kur vesiv Jonelį?
— Vesiv į tūzą,
Duosiv pavinšavoti.

Ir surlsu J6ną
Su krujlnta j ilsta,
Klrtu jam par zomclnp
Su dvim rykštim beržlnim:—

3. Kad šuneliai nepaiustų
Nei susiedai nepabustų;
Bražginsiv, bražginsiv
Naująsias dureles:

7. Ir surišo Joną
Su krujine juosta.
Kirto jam per zomšinę
Su dvim rykštim beržinim:

8. O taj tau, Jónaj,
áitáj tau, Jonéli,
Ne vilók mergájciu,
lie prašyk dovanájciu.

4. — Mergyte sesele.
Atdaryk dureles!
Tu prašyk sėdėti.
Mes pradėsim kalbėli.

8. — O tai tau, Jonai,
Sitai tau, Joneli,
Neviliok mergaičių.
Neprašyk dovanaičiųl

Ą nt paties patronu,

Ą nt patiSs patronu,

Susikalbė'ju
Du susė'du-bernuz'iu:

Susikalbė'ju
Dvi susė'du mergeli:

ds

2. O kur m&du ėjsiv?
Kur istidu keliusiv?
Ėjsiv par kiėmą,
Lips iv par žabarlną,

6. O kur vėsiv J6ną,
Kur vfcsiv Jonėlj?
Vėsiv į tfizą,
DSsiv pavinsavóti.

3. Kad žune'lej ne pajtistu,
Ni susedaj ne pabiistu;
Bražginsiv, braz'glnsiv
Naūjasias dureles:—

7.

4. Mergytė-sese'lė,
Atdaryk dureles;
Tu prašyk sėdžti,
Mes pradė'sim kalbė'ti.

Cičirkienė

Dávé tau pirštines,
Suktú siútu dirbtines

9. Taj tau dovanóju,
Kùsko suvynióju,

Nū Barisienės.
1.

2.

Lygiam laukė
ds
Žalas médis áugu
Te našlelė
■ds
Kviėtc'lus pasSju,

3.

Ejn našlelė
KviėtŽlu ląnkyti;—
Ji te rádu
Gegütés vajke'lus:—•

4.

Kas išimsiu
Gcgiitės vajke'lus,
Tas ne ilgáj
Ąnt sviė'tu gyvensit.
Da našlelė
Namff ne parė'ju,
Jau kviėtelej
Pnė pjóvés prijeju.

911.

r

9. Tai tau dovanojo,
Kuskoj suvyniojo.
Davė tau pirštines
Suktų siūlų, dirbtines.

976
Barisienė

I. Lygiam lauke
2 k.
Žalias medis augo,
Ten našlelė
i2
k.
Kvietelius pasėjo.

3. — Kas išimsit
Gegutės vaikelius,
Tas neilgai
Ant svieto gyvensit!

2. Ein našlelė
Kvietelių lankyti, —
Ji ten rado
Gegutės vaikelius.

4. Dar našlelė
Namo neparėjo,
Jau kvieteliai
Prie piovės priėjo.

Nū Januškytės.

.

*977

Šęn naktį par naktį
Miė'gu ne miégójau,
O aš savu vajnikžlį )
Par naktį dabójau. I

3. Ne išliksi, Atdūtė,
Nú Júru baltu nfnku,
N4 Júru baltu rįnku,
Nú mejlú žodelu.

Apsivilkčiau ta rudine,
Kur mergytė jaučius ginė,
Ram ta, ram ta, ta, ta, ta,
Ram ta, ram ta, ta, .ta, ta.

4.

Žyd glrio avlkąmša,
Žal6 ląnkfi dobiláj,
Žal6 ląnk6 dobiláj,
Pudimėly atólaj.

9 1 H (*).
Jójau pas mergelę į (
Dėl slaunùmu.
I

(*) Palygink 525, 608, 874, 940 ir Ves. 259 dájnas.
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1. Šią naktį per naktį
Miego nemiegojau,
O aš savo vainikėlį 1
Per naktį dabojau. J

3. Neištiksi. Aldute,
Nuo Juro baltų rankų,
Nuo Juro baltų rankų.
Nuo meilių žodelių!

2. Apsivilkčiau ta rudine,
Kur mergytė jaučius ginė,
Ram ta, ram ta, ta ta ta,
Ram ta, ram ta, ta ta ta.

4. 2yd girioj avikamša,
2alioj lankoj dobilai,
2alioj lankoj dobilai,
Pūdymėly atolai!

978

Nū Senkauskiėnės.
l.Sė'riau žirgelį
Dėl gražūmu,

Januškytė

Senkauskienė
1. Šėriau žirgelį
Dėl gražumo,
Jojau pas mergelę 1
Dėl slaunumo.
j

(„2, 3, 4, 5, 6 ir 7 pfemaj Uč patys, kajp ir 668 dajn6‘).

(2, 3, 4, 5, 6 ir 7 posmai tie patys kaip ir 668 dainoje)

8. Už tivu žirgeli
¿¡ratelis,
Už minu rute'les
Trys šimtij.

10. Tymu balnelu
Balnitas,
Aukslnejs ząnslolejs
Žabotas.

8. Už tavo žirgelį
Šimtelis,
Už mano rūteles
Trys šimtai.

10. Tymo balneliu
Balnotas,
Auksiniais žąsleliais
Žabotas.

9. Brąnse'snis minu
¿¡rgčlis,
Ne kajp tivu žalos
Rutllės,

U.Cidabru kilpelės
Įstrtti,
šilki kančiukclis
Bajdyti.

9. Brangesnis mano
Žirgelis
Nekaip tavo žalios
Rūtelės, —

11. Sidabro kilpelės —
[stoti,
Šilkų kančiukėlis —
Baidyti.

(*).
Nu lilažičnės.
1.

2.

3.

4.

Šęn vasarą,
Par visarą
Žalije ląnkilė j ^
Jautelus gamai.J

5.

Aš išgindama,
Parvarydama,
Atsidusė'jau:—
Uj, Diė'vaj manu!

6.

0 až pasenai,
Ne ištekėjau,
Lindau i karklyną
Benė padvėstu.

7.

Atbeg zujkMis,
AtstrikSja;
J i šalė auselės
Atkadarffja,

8.

(*) Palygink 362 ir 949 dajnaS-

J ii žalė ausys,
Atkadarilja;
ce r^nda merge'lę
Tam karklynėly.
0 tu, zujke'li,
Tu, statausėli,
Padajnik dajnčlę,
Palinksmink minę.
0, tu, merge'lė,
Tu, lelii«lė,
0, k i tu če guli
Tam karklynėly?
0 až pasenau,
Ne ištekėjau,
Ljndai karklyną,
Kad tik padvėsčiau.

•979
Blažienė
1. Šią vasarą
Per vasarą
Žalioje lankelėj
■2 k.
Jautelius ganiau.

5. Jo šalia ausys
Atkadaruoja, —
Čia randa mergelę
Tam karklynėly.

2. Aš išgindama,
Parvarydama
Atsidusėjau:
Ui dievai mano!

6. — O tu, zuikeli,
Tu statausėli,
Padainuok dainelę,
Palinksmink mane!

3. O aš pasenau,
Neištekėjau,
Lindau į karklyną
Bene padvėsiu.

7. — O tu, mergele.
Tu lelijėle,
O ko tu čia guli
Tam karklynėly?

4. Atbėg zuikutis,
Atstrikuoja,
Jo šalia auselės
Atkadaruoja;

8. — O aš pasenau,
Neištekėjau,
Lindau į karklyną,
Kad lik padvėsčiau.
809

O kad aš buvau
JáuDas, ne-vrfdęs,
Prisižiurė'jau
Jaunóms mergelėms.
10 .

Paliksiu ragą,
Ilgą botigą..
12.

Visos grázios,
Visos patógios;
Kajp nutekeju,
Jau ne-be tókios.

Paliksiu ragą,
Paliksiu krigą,
Paliksiu mergytej
Ilgą botagą.

13.

O kajp numirsiu,
Kója pasplrsiu,

Kragu kragifsi,
Ragu trubffsi,
Su ilgu botagu
Kiaules ganysi.

9 O kad aš buvau

10. Visos gražios,

13. K ragu kraguosi,
Ragu triūbuosi,
Su ilgu botagu
Kiaules ganysi!

980
Stirbinska

išneš manėj, Išneš rainoj
Hfitu vajnikėlį:
4. S itij tau, bernuželi,
Rūtų vajnikžlis,
Uz’mokSk, atidSk,
Kas ma priguleju.

2. Ne-itgáj, ne-itgij,

Trumpą valąndėlę,—
Išgirdau, išgirdau',
Dldę naujynilę:

5. Uz' rute'lu vajnikėlį
šimtą dorelelu,
O uz' jaunas dieneles
šimtą muštinSlu.

3. Išėjn minu mergužSlė
Iš rūtų darže’lu,

12. Paliksiu ragą,
Paliksiu kragą,
Paliksiu mergytei
Ilgą botagą.

Visos patogios, —
Kai nutekėjo,
Jau nebe tokios.

NiS Stirblnskos.
1. Šęn naktelę par naktelę
Rlifgu ne miegojau,
¿alóje ląnkėlė 1 ^
¿irge'lusdabójau. |

11. O kai num irsiu,
Koja paspirsiu,
Paliksiu ragą,
Ilgą botagą.

Jaunas, nevedęs,
Prisižiūrėjau
Jaunom s mergelėms:

1. Šią naktelę per naktelę
Miego nemiegojau,
2alioje lankelėj
1^ ^
2irgelius dabojau, j

3. Išein mano mergužėlė
Iš rūtų darželio.
Išneš manei, išneš manei
Rūtų vainikėlį.

2. Neilgai, neilgai,
Trumpą valandėlę —
Išgirdau, išgirdau
Didžią naujienėlę:

4. — Šitai tau, bernužėli,
Rūtų vainikėlis,
Užmokėk, atiduok.
Kas man prigulėjo:

5. Už rūtelių vainikėlį
Šimtą dorelėlių,
O už jau n as dieneles
Šimtą muštinėlių!

981

981.

Gotautienė

Nu Gótautiénés.
1. Po m inu tčvu dviru}ds

Gil&sis ažerSIis.jds
810

l. Po m ano tėvo dvarą (2 k.)
Gilusis ežerėlis, (2 k.)

2.

Gilüsis ažerelis,

8. Pu minu tėvu dvaru
Gililsis ažerėlis,

čvstisis vąndenėlis,—
3.

T e dvi ąnte'li plaūkė,
9.
G it tįsia ažerė'lis,
Píaúkdami, graiidžej ¿aúké:
čyst&sis vąndenelis,—

4. Éjsiv mildvi šešėli
| svėtimą žale'Ię,—

10.

Te du gdlbinu plaukė
Plaūkdamu, graiidžej šaiikė-

2. Gilusis ežerėlis,
Cystasls vandenėlis, —

8. Po mano tėvo dvarą
Gilusis ežerėlis,

3 Ten dvi anteli plaukė,

9. Gilusis ežerėlis,

plaukdami graudžiai šaukė:

4 __ Eisiv mudvi seseli

Cystasis vandenėlis, —
10. Ten du gulbinu plaukė,
Plaukdamu graudžiai šaukė:

[ svetimą šalelę, —

6. Te mtidvi graúdzej vérksiv.,11. Ėjsiv mildu brolflu
Reláj múdvi dajnusiv.
J svetimą šalelę,—

5. Ten mudvi graudžiai verksiv,

C. Už mánu jaunas dienas
Trys áimtáj dorelėlu,

12. Te mildu graudžej verksi-»,
Retaj mildu dajnfiisiv.

6. Už mano jaunas dienas
Trys šimtai dorelėlių,

12. Ten mudu graudžiai verksiv,
Retai mudu dainuosiv!

7. U¿ "mánu vajnikėlį
Du éimtü auksinsiu.

13. Už manu jaunas dienas
Trys žimtaj dorelėlu,

7. Už mano vainikėlį

13. Už mano jaunas dienas
Trys šimtai dorelėlių,

14. Už

Retai mudvi dainuosiv!

Du šimtu auksinėlių!

14. Už mano kepurėlę
Šimtelis auksinėlių!

nu kepurėlę
auksinėlu.

9 8 *.
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wN ū Juškutės.

1.

Bernužėlis
¿irgelus g^rdė,
Mergužėlė
\
ds
Vąndenčlį pilstė:— J

2.

Juškytė
3.

Ėjkiv mūdu

Į šjn ulytžlę
Pasižiūrėt

Į Panemdnėlę;—

Bernužėli,
Dobilėli mánu,
Ėjkiv mūdu
Ąnt aukštu kalnclu.

4

Te scse'Iu
P ú lk a j ulavója;
Visos grázios,
Visos vajniktftos.

812

11. — Eislv mudu broleliu
Į svetimą šalelę, —

1. Bernužėlis
Žirgelius girdė,
Mergužėlė
10 k
Vandenėlį pilstė. J

3. Eikiv mudu
Į šią ūlytėlę
Pasižiūrėt
l Panemunėlę, —

2. — Bernužėli
Dobilėli mano,
Eikiv mudu
Ant aukšto kalnelio.

4. Ten seselių
Pulkai uliavoja, —
Visos gražios,
Visos vainikuotos.
813

T

O aš viena
Ašarėles braukiau,
Ašarėlėmis
Gromatėlę piešiau;

12. Tu prapuldei
Rūtų vainikėlį —
Tu per savo
Durną Išmonėlę!

5.

O ai viena
Ašarėles brauktai,
Ašarėlėmis
Gromatėlę plėšiau

12.

Tu prapiildej
Rūtų vajnikėlj,
Tu par savu
Diirną išmanėlę.

6

Ašarėlėmis
Gromatėlę piešiau,
Pas jaumiusį
Brolužėlį lėjdau:—

13

Bernužėli,
Dobilėli manu,
Ėjkiv miidu
| didį dvarelį,

6. Ašarėlėmis
Gromatėlę piešiau,
Pas jauniausią
Brolužėlį leidau.

13. — Bernužėli
Dobilėli mano,
Eikiv mudu
Į didį dvarelį;

7.

Jok, broleli,
J jomarkėlį,
Nupirk manik
Hutu vajnikelį.

14.

Ėjkiv mūdu
| didį dvarelį,
Kur našlelės
Tinaj ulavoja,

7. — Jok, broleli,

14. Eikiv mudu
Į didį dvarelį,
Kur našlelės
Tenai uliavoja;

8.

Seserėlė,
Minu batąndėlė,
Manu pirktu
Jau tu ne dėvėsi,

15

Kur našlelės
Tini j ulavčja,
Visos gražios,
Visos gobturutos.

8. — Seserėle
Mano balandėle,
Mano pirkto
Jau lu nedėvėsi;

15. Kur našlelės
Tenai uliavoja, —
Visos gražios.
Visos gobto ruotos.

9.

Manu pirktu
Jau tu ne dėvėsi,
Su sesėlėmis
Jau ne ulavisi.

16.

O aš viena
Ašarėlės braukiau,
Ašarėlėmis
Gromatėlę piešiau,

9. Mano pirkto

16. O aš viena
Ašarėles braukiau,
Ašarėlėmis
Gromatėlę piešiau;

10.

Tu par savu
Didelį lusteli
Nuteridjej
Savu dldę dalį

17.

Ašarėlėmis
Gromatėlę plėšiau,
Pas jauniausi
Brolužėlį lėjdau:—

10. Tu per savo

11

Tu par savu
Dldęję savalą,
Nutrotyjej
Visą savu valą.

18.

Brolužėli,
Dobilėli manu,
Nupirk manik
Judą gobturėlį.

Į jomarkėlį.
Nupirk manik
Rūtų vainikėlįl

Jau tu nedėvėsi,
Su seselėmis
Jau neuliavosi.

Didelį liustelį
Nuteriojai
Savo didžią dalįl
11. Tu per savo

Didžiąją savalią
Nutrotljal
Visą savo valią!

17. Ašarėlėmis
Gromatėlę piešiau,
Pas jauniausią
Brolužėlį leidau.
18. — Brolužėli
Dobilėli mano,
Nupirk manik
Juodą gobtūrėlį!

19.

20.

Seserėlė,
Mánu baląndžlė,
Mánu pirktu
Jau tu ne dėvSsi,

Mánu pirktu
Jau tu ne dėvėsi,
Su našlelėmis
Jau ne ulavósi.

19.
•

Seserėle
Mano balandėle,
* 'an0 Pirk,°
Jau tu nedėvėsi;

20. Mano pirkto
Jau tu ne(,ėvėsi
Su našlelėmis
Jau neuliavosi!

*

9 8 ».

983

Nü Didz'pinigajiiiikės.
1.

4. Aš su brolčlu gėnau,
Su brolau kalbėjau.

Dukrelé-saválnj nkė,
Name'lu pustelnįnkė, įds

2. Namelus pust&vójej,
Bernélus čėstavojej.

5. Taj ne-Uė'sa, dukrelė,
Taj ne-vtSrni ¿odelėj:

3. Su kffmi sęn naktį gė'rej?
Su kum šęn-nakt kalbSjej?

6. Tu su bernaiti gė'rej,
Su bernelu kalbėjej.

Didžplnigaičiukė
j, — Dukrele savalninke,
Namelių pūstelninke, (2 k.)

4. — Aš su broleliu gėriau,
Su broleliu kalbėjau.

2. Namelius pūstavojai,
Bernelius čestavojail

5. — Tai netiesa, dukrele,
Tai nevierni žodeliai:

3. Su kuomi šią naktį gėrei,
Su kuo šiąnakt kalbėjai?

6. Tu su berneliu gėrei,
Su berneliu kalbėjai!

984.
Nú Vidikytės (*).
1. Bajčrąį, bajorėli,
■ds
Tu ne tu ri mė'ku: (**)

984

5. Kepurėlė ąnt šalies',
Ir kardelis obelies.

2. Sermėgėlė karmazinu,
6. Bajorėlis ¿lukštas,
Kajp man rčdos,—rūdų milu.
Užsikišęs šaukštus.
3. Kelnelės-šikšninžlės
Ne užteku šikinėlės.

7. Pirštinėlės b&ltos,
Nū mergilu gintos.

4. Salberkėlė drfz'a;
Visi šūnys m?žu.

8. Panėekelės išrašytos,
Nū merge'lu išprašytos.

(*) Palygink 108- dajną.
(**) Prieš ¿Sdną stropą dajnfli „Bajoraj, bajorSli, tu ne
turi niė'ku“.

Vidikytė
1. Bajorai bajorėli, i
Tu neturi nieko:* J

5. Kepurėlė ant šalies
Ir kardelis obelies.

2. Sermėgėlė karmazino,
Kaip man rodos, — rudo milo.

6. Bajorėlis aukštas,
Užsikišęs šaukštus.

3. Kelnelės šlkšninėlės
Neužteko šikinėlės.

7. Pirštinėlės baltos.
Nuo mergelių gautos.

4. Salbierkėlė dryža, —

8. Pančiakėlės išrašytos,
Nuo mergelių išprašytos.

Visi šunys myžo.
k ie k v ien « P ° sm3 d a in u o ja :
dainos. II

„ B a jo ra i b a jo rė li, tu n e tu ri nie k o ."
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9.

Kumelėlė višku,
Kajp ąnsždus, trašku.

11. Priėgalvė'lis viSnas,
Ir tas pats^j štSnu.

Ir balnelis ridiku
Bajorėluj pritlku.

12.

10.

Jprobnlžlė aptav6ta,
Kajp man r6dos, prikakfita.

T

9. Kumelėlė vaško,

Priegalvėlis vienas —
Ir tas patsai šieno.

Kaip antsėdus, traška.
10. Ir balnelis ridiko
Bajorėliui pritiko.

Drebulėlė aptavota,
Kaip man rodos, prikakota.

©85.
N4 Sopytės.
1.

Tenšj Btalaj
Murmnllnej
Ir kruzaj stiklinėj,

Sušvilpiau
Karejvė'lej
Vidury dvarrflu,
E, o, Marykfilė, (*) J ds
Vidury dYarrflu.
7

2.

O kur josit,
Karejvė'lej,
JauniSjiė brole'lej?

3.

4.

5.

O mes jdsim,
MarykSlė,
Karūmenę guldyt.

8.

Ir prijdjum
Žilą girę, —
Stanaūna karcemi.

9.

Tenaj ir kriizaj
Stiklinėj,
Vis vynu pripilti.
PriviMju
MarykSIę
Mieli karejvė'lej,

Ir nzgffrč
Marykėlę
Saldaus vynu čėrka:—

10.

To kariemd,
To marg6je—
St&laj murmullnej;

Svėjka bfiki,
Marykėle,
Mes tiivp užgčrsim

*985
Sopytė
1. Sušvilpino
Kareivėliai
Vidury dvarelio,
E, o, Marykėlė"
Vidury dvarelio!

. Tenai stalai
Murmuliniai
Ir krūzai stikliniai;
2 k.
. Tenai ir krūzai
Stikliniai,
Vis vyno pripilti.

2. — O kur josit,
Kareivėliai,
Jaunieji broleliai?

, Priviliojo
Marykėlę
Mieli kareivėliai

3. — O mes josim,
Marykėle,
Kariuomenę guldyt!
4.

Ir užgėrė
Marykėlę
Saldaus vyno čerka:

Ir prijojom
Žalią girią, —
Stanauna karčiama.

10. — Sveika būki,

5. Toj karčiamoj,
Toj margoje —
Stalai murmuliniai;

Marykėle,
Mes tave užgersiml

(*) Ąnt tu pavidalu tvaskiik „e, o, Marykė'Iė“ su antrfc

aj Iii žždnam posme žemiai.

2emiau kiekviename posme panašiai tvaskuok: „ E, o, Marykėle" su antrąja eilute.
818
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11., N’ Imki, ne gerk,
Marykė'lė,
Iš karėjviu rįnku.

18.

Ir n¡įsegė
MarykSlej
šilki kaspine'!us.

II __ N’imkl, negerk,
Marykėle,
Iš kareivių rankų!

18. Ir nusegė
Marykėlei
Šilkų kaspinėlius.

12.

Ir pakinkė
Marykelej
šešitis bėrus žirgus,

19.

Stėvi, stovi
Marykė'lė
Ąnt liepos lęntėlės,

12. Ir pakinkė
t.- Marykėlei
Šešis bėrus žirgus,

19. Stovi, stovi
Marykėlė
Ant liepos lentelės,

13.

Ir pastatė
Marykelej
Margą kariėtelf,

20.

Ir nustūmė
Marykėlę
{ maria gilumą.

13.

Ir pastatė
Marykėlei
Margą karietėlę.

20. Ir nustūmė
Marykėlę
Į marių gilumą.

14.

(sodinu
Marykėlę
{ margą karietą

21.

Taj tau, taj tau,
Marykė'lė,
Karė.jvej-brole'lej,

14.

Įsodino
Marykėlę
[ margą karietą

21. — Tai tau, tai tau,
Marykėle,
Kareiviai broleliai!

15.

Ir nbvezė
Marykėlę
Ąnt aukštujS kalnu

92.

Taj tau, taj tau,
Marykė'lė,
T8vu ne klausyti.

16..

Ąnt tū kilnu,
Ąnt aukštuju,
Jaunimėlis Š6ku.

23.

Tu išbąndėj,
Marykė'lė,
Karėjviu budelį,

17.

Ir n&ėmė
Marykelej
R itu vajnikžlį,

24.

Tu išbąndėj
Visą sviė'tą,—
Isbąndysi j iras.

1.

15. Ir nuvežė
Marykėlę
Ant aukštojo kalno.

22. Tai tau, tai tau,
Marykėle,
Tėvų neklausyti!

16. Ant to kalno.
Ant aukštojo,
Jaunimėlis šoko.

23. Tu išbandei,
Marykėle,
Kareivių būdelį,

17. Ir nuėmė
Marykėlei
Rūtų vainikėlį,

24. Tu išbandei
Visą svietą, —
Išbandysi jūras!

986.

986

Nii G6tautiėnės.

Gotautienė

SuderSju mergelę
Rudenbz'iu dienelė;
Kajp suderėjo jauną mergc'lf ,1
Pats į vijską išjoju.
J

2.

Mergdzė-siratė'lė,
Berne'lu patiėkelė,
Pastatyki margą dvarelį
žaiė-pat viėškelėlu.

1. Suderėjo mergelę
; Rudenužio dienelėj,
Kai suderėjo jauną mergelę, 1 ^
Pats į vaiską išjojo.
j
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'

2. Merguže siratėle,
Bernelio patiekėle,
Pastatyki margą dvarelį
Salia pat vieškelėlio.

3.

Apie margą dvarelį
Lulü jūrės-marėlės,
Pajurė'lejs-pamarėlejs
Plaukė rájbos ąntdlės.

O ir pamaíiaú sávu bernelį
Iá krygūzes parjojant.
7.

4.

Po mariižes plaūkdamos,
Į dugnūžį mirdamos,
šaiikė, plaūkė, nardė, krykštė
Trys rajbosios ąnte'lės.
8.

B.

6.

O aš jauni mergelė
Pamarūzejs vajk.ščiojau,
O ir sutikau girios šucelj
Ąnkrąntūžejs atėjnant.

Morgūze-siratė'lė,

Bornelu patiėkė'lė,,
Kas parkalbeju távu é¡r<Jc]p
Kad tu rainę ne nóri?

Ma su šucū be-kálbant,
Su šucelu be šnekant,
08?

6. Man su šucu bekalbant,
Su šuceliu bešnekant,
O ir pamačiau savo bernelį
Iš krygužės parjojant.

Llūliuoj jūrės m arelės,
Pajūrėllals pam arėliais
Plaukė raibos antelės.

4. Po m aružes plaukdam os,
Į dugnužį nerdam os.
Saukė, plaukė, nardė, krykštė

Ar gir&zes šuce'lej,

Ar kajmynu berne'lej
Taj parkalbeju tavu š ird i|ft
Kad tu manę ne nóri?
9

3. Apie m argą dvarelį

Ne girūzės áucelej,
Ni kiėmelu berne'lej,
O tik aš pati, jauni mergelė,
Taj aš tivę ne noriu.

Trys raibosios antelės.
5. O aš jau n a mergelė

7. — Merguže slratėle,
Bernelio patiekėle,
Kas perkalbėjo tavo širdelę,
Kad tu mane nenori?
8. Ar giružės šucellai,
Ar kaimynų berneliai
Tai perkalbėjo tavo širdelę,
Kad tu mane nenori?

Pam aružiais vaikščiojau,
O ir sutikau girios šucelj
A ntkrantužiais ateinant.

9. — Ne giružės šuceliai,
Nei kiemelio berneliai,
O tik aš pati, jauna mergelė,
Tai aš tave nenoriu!

(*).

Nñ Norvilienės.
1.

Su pipirSlejs,
Su imbirčlejs
Gersime arelkelę
ds
Su róznejs ¿olinelejs.
Ąnt atvaz'üja,
Ąnt atlulffja
Iš Varáuvós bernelis
Pas Lietuvės mergelę: —

3.

Mergytė mánu,
Jaunóji mánu,
Sėsk į jifdą lajvelj,
l mánu vez'imėlj.
Aš tivę kálsiu,
Mánu mergelė,
Par jūres, par mareles,
Par gilūs vąndenelus.

(*) Palygink Ves. 66, 222 ir 234 dájnas.
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Norvilienė
1. Su pipirėliais.
Su imbierėliais
Gersime arielkėlę
Su rožniais žolynėliais.

2. Ant’ atvažiuoja,
Ant’ atliūliuoja
Iš Varšuvos bernelis
Pas Lietuvos mergelę.

3. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Sėsk į juodą laivelį,
Į mano vežimėlį.

4. Aš tave kelsiu,
Mano mergele.
Per jūres, per mareles,
Per gilius vandenėlius.

5.

Tu ne girdėsi,
Miinu mergelė,
Tėve'lu dūsaujančiu,
Močiutės grafidžej verkiant.

8.

Tu ne girdisi,
Minu merge'lė,
Brole'lu vajvfijančiu,
Sese'lu dejCįančiu..

5. Tu negirdėsi,
Mano mergele.
Tėvelio dūsaujančio,
Močiutės graudžiai verkiant.

8. Tu negirdėsi.
Mano mergele,
Brolelių vaitojančių.
Seselių dejuojančių.

6.

Taj tu girdėsi,
Manu merge'lė,
Marc'Iės ūžaujančias,
Lęndrclės subifjančias.

9.

Taj tu girdSsi,
Minu. .mergelė,
Gegutę kukifjančę,
.Paukštelį čiulbujantį.

6. Tai tu girdėsi.
Mano mergele,
Mareles ūžaujančias,
Lendreles siūbuojančias.

9. Tai tu girdėsi,
Mano mergele,
Gegutę kukuojančią,
Paukštelį čiulbuojantj.

V.

Taj tu mislysi,
Manu merge'lė:—
Taj tėvelis dūsauja,
Močiiltė graūdzej verkia

10. Taj tu mlslysi,
Minu mergelė:
Taj brolėlej vajvėja,
Taj seselės dejuja.

7. Tai tu mislysi,
Mano mergele:
Tai tėvelis dūsauja.
Močiutė graudžiai verkia.

9§8.
Nū Veličkos.
St6vi broluz'ė'lis,
Manu rajtojėlis,
Ąnt aukselu kilpe'lu.} ds.

6.

O ku tu če stėvi,
O kfi tu ne joji?
taukia tavę brolėlej.

7.

Sena motynėlė
Tajsė patalėlį,
O sestitė pūrinu.

8.

4.

St6vi zirguzžlis,
Stčvi jūdbėrė'lis,
Prie manu šalelės.

9

b'.

Žirgužėlis mana,
Jūdbėrelis manu,
Prie' žalelės drebejn.

1.

2.

3.

10. Tai tu mislysi,
Mano mergele:
Tai broleliai vaitoja,
Tai seselės dejuoja.

*9 8 8
:Bahiuzė']is manu,
Tyminė'lis manu,
Ąnt ¿irge'lu stovė'ju.

Velička

Kamanėlės manu,
Auksinžlės minu,
Ąnt galvelės žėrifju.

1. Stovi brolužėlis.
Mano raitojėlis.
Ant aukselio kilpelių. (2 k.)

6. Balnužėlis mano,
Tyminėlis mano,
Ant žirgelio stovėjo.

2. O ko tu čia stovi,

Cebatčlej manu,
Gurgždonė'lej minu,
Ąnt koje'la gnrgždčju.

7. Kamanėlės mano,
Auksinėlės mano,
Ant galvelės žėrėjo.

3. Sena motinėlė
Taisė patalėlį,

Sermėgelė manu,
PiikonSlė rainu,
Ąnt pete'la svėrėja.

4. Stovi žirgužėlis,
Stovi juodbėrėlis,
Prie mano šalelės.

10. SkepetSlė minu,
šilkinė'lė minu,
Ąnt kaklelu šnabždeju.

5. Žirgužėlis mano,
i . Juodbėrėlis mano,
Prie šalelės drebėjo.

O ko tu nejoji?
Laukia tave broleliai.

O sesutė purino.

8. Cebatėllai mano,
Gurgždonėliai mano.
Ant kojelių gurgždėjo.
9. Sermėgėlė mano,
Pilkonėlė mano.
Ant petelių svėrėjo.
10. Skepetėlė mano,
Silkinėlė mano,
Ant kaklelio šnabždėjo.

11.

12.

Kepurėlė minn,
širminėlė minu,
Ant galvelės stovė'ju.

¿irfdiizelej minn,
Auksinėlej minu,
Ąnt rąnkclu žėreju.

12. Žiedužėliai mano,
Auksinėliai mano,
Ant rankelių žėrėjo.

11. Kepurėlė mano,
Sirminėlė mano,
Ant galvelės stovėjo.

989.

•9 8 9

Nū Salkuviėnės.
Al.ii raudu jaunu,
Tilriv žirgus šalimus;
Josiv, jfisiv vandrav6ti } .
J Velunos miSstą.
) S

5.

2.

Mergužėlė minu,
Baląndėlė manu,
Tu ne turi patalėlu;
Nėr kum užsikloti.

6.

3.

Bernuželi manu,
Baląndėli rainu,
Turiii kiaurą sermėgėlę,Ta pačia užklosiu.

7.

Mergų žSlė manu,
Baląndėlė minu,
šilė, žilė pastatytas,
Siaudijs apkratytas.

4.

Mergužėlė manu,
Baląndėlė minu,
Tu ne turi prtėgalvė'Iu;
Nėr kum pasikloti.

8.

To upelis te'ka,
Te šapalus ne'ša,
O te minu mergužėlė
B.lltą vištą pc'ša.

1-

BernužSli minu,
Baląndėli minu,
LapukČIus laužysiu,
Po gal vėl u klosiu.
Bernužėli manu,
Batąndėli manu,
Kas tu esi do bernelis?
Kur tavu žirgelis?

990.
Nti Juškytės.

(Sutartinė dijna).
(„P'irmas!*) bilsaa.“! Biivu Vilnioj dildą. į ds
(„2-as balsas“) Gal biivu, gal ne biivu. j ds
(*) Pirmas bilsas praded, Antras da.jnifja Storij, trečias—■
storiai!, ketvirtas— plonij, ir dajnu visi dralige viens paski
kitą, kajp varpajs zvanu.ja.

Salkuvienė
1. Abu mudu jaunu,

5. — Bernužėli mano,
Balandėli mano,
Lapukėllus laužysiu.
Po galvelių klosiu.

Turiv žirgus šaunius, —
Josiv, josiv vandravoti U ^
J Veliuonos miestą.
J
2. — Mergužėle mano,
Balandėle mano,
Tu neturi patalėlių —
Nėr kuo užsikloti.

6. Bernužėli mano,
Balandėli mano,
Kas tu esi do bernelis,
Kur tavo žirgelis?

3. — Bernužėli mano,
Balandėli mano,
Turiu kiaurą sermėgėlę —
Ta pačia užklosiu.

7. — Mergužėle mano,
Balandėle mano,
šile, šile pastatytas,
šiaudais apkratytas.

4. — Mergužėle mano,
Balandėle mano.
Tu neturi priegalvėlių —
Nėr kuo pasikloti.

8. Ten upelis teka,
Ten šapelius neša,
O ten mano mergužėlė
Baltą vištą peša.

990
Juškytė
(Sutartinė daina)

(Pirmasis* balsas) Buvo Vilniuj dūda. (2 k.)
(2-sis balsas) Gal buvo, gal nebuvo. (2 k.)
į . Pirmasis balsas pradeda, antrasis dainuoja storai, trečiasis — storiau, ketvirtasis
Plonai, ¡r dainuoja visi drauge vienas paskui kitą, kaip varpais skambina.
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(„3-as bals.“) Biivu, biivu, kajp ne biivu.
(„4-as bals.“) Dievažigi, (*) ne buvaii, 1 ^
DiėvulSlau, ne žinaū. J
2.

l.b . Pūkelis darže!,
PukelČiis daržfc.
2. b. Gal biivu, gal ne biivu. \ds
3. b. Biivu, biivu, kajp ne biivu. ^ds
4. b. Dievaži"!, ne buvaii,
Diėvulė'lau, ne ziiiaū.

3.

J. b. Ąnf šbliniu kraštu
Voiųngė'Iė lakštu.
2. b. Gal lakštu, gal ne lakštu.
3. b. takstu, lakštu, kajp ne lakštu.
4. b. Dievažigi, ne buvaii,
Dievažigi, ne žinaū.

4.

l.b . Kujlfs daržfe
Pastarn6kus kasa.
2. b. Gal kasa, gal ne kasi.'1
3. b. Kasa, kasa, kajp ne kasa,
4. b. Dievažigi, ne buvau.
Diėvulelau, ne žinai.

5.

C’,

l.b .
2. b.
3. b.
4. b.

Ėjkii, mėrgos, išvai-yf,
Kūjlu kaktą pakasVf,
Kaktuželę pakasai.
Dievažigi, ne buvaii,
DiėvulSlau, ne žinaū.

l .b . P»6b.a virė žirnius.¡ds

(*) Diėvaž'igi =■Dievas žlnu-gu
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(3-asls bnls.) Buvo, buvo, kaip nebuvo!
(4-asis bals.) Dievažigi, nebuvau, 1 ^ ^
Dievulėliau, nežinau! J
2 (1 b.) Pūkelis darže,
Pukelėlis darže.
(2 b.) Gal buvo, gal nebuvo. (2 k.)
(3 b.) Buvo, buvo, kaip nebuvo! (2 k.)
(4 b.) Dlevažigi, nebuvau,
Dievulėliau, nežinau!
3. (1 b.) Ant šulinio krašto
Volungėlė laksto.
(2 b.) Gal laksto, gal nelaksto.
(3 b.) Laksto, laksto, kaip nelaksto!
(4 b.) Dievažigi, nebuvau,
Dievažigi, nežinau.
4.

(7 b.) Kuilys darže
Pastarnokus kasa.
(2 b.) Gal kasa, gal nekasa.
(3 b.) Kasa, kasa, kaip nekasal
(4 b.) Dievažigi, nebuvau,
Dievulėliau, nežinau!

5. (I
(2
(3
(4

b.)
b.)
b.)
b.)

Eikit, mergos, išvaryt,
Kuilio kaktą pakasyt,
Kaktužėlę pakasyt!
Dievažigi, nebuvau,
Dievulėliau, nežinau!

6. (1 b.) Boba virė žirnius. (2 k.)
829

2. b. Žvirblis biivu kiiknio.įds
3. b. Žvirblis biivu kilkniojds
4. b. Ne ¿¡n’, ne ¿¡n’, ar biivu. jds
1.b. Mėrgos sunkė žirnius, )ds
2. b. Vyra.j valgė z'irnius.)ds
3. b. Vvraj valgė žirnius. )ds
4. b. Ne žin’, ne zin’, ar valgė. )ds
1.b. B alti višti
2. b. šikni (su)
3. b. DSk pypkėj
4. b. Dis papkėj

1.

2.

3.

4.

piešto pešti.Jds
pypke užl6pyta.)ds
tabėkos. )ds
tabokos. )ds

(2 b.) Žvirblis buvo kuknioj, (2 k.)
(3 b.) Žvirblis buvo kuknioj. (2 k.)
(4 b.) Nežin’, nežin’, ar buvo. (2 k.)
7. (I b.) Mergos sunkė žirnius. (2 k.)
(2 b.) Vyrai valgė žirnius, (2 k.)
(3 b.) Vyrai valgė žirnius. (2 k.)
(4 b.) Nežin', nežin', ar valgė (2 k.)
8. (1
(2
(3
(4

b.)
b.)
b.)
b.)

Balta višta piestoj pešta. (2 k.)
Sikna pypke užlopyta. (2 k.)
Duok pypkei tabokos! (2 k.)
Duos pypkei tabokos! (2 k.)

»»1.
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Nū Vidikytės.

Vidikytė

Rūtų daržely
Žyd pūjkios žolelės;
Tenaj būvyjos
]
Cnatiyvos mergelės. I

Linksmu ma to būti,
Kajp kėkiame rfijuj.
5.

Nėrint po prėciaj
Nulūdusios būtu,
eju ku grCjčiaūs
Atląnkyti rūta.

6.

Tenij dėl sivęs
Atranda patiSką,
Mirnastis svietu
Tor an6s už ntSką.

7.

Bėga iipis, bčga
Par tąn žalą gėjų,
830

Bė'da toms mergoms,
G<?rti pasilėjdus,
Cnatą mergystos
Ąnt nieku nulejdus:
Žedną čerkėlę
J dūgną išviru,
Po tam užpdinu
4mžiną prigarą.

Cnati mergy’stos,
■Kajp naktis, užMmu;
širdy padumėjus,
Dldė bajmo je'ma.

1. Rūtų daržely
Žyd puikios žolelės, —
Tenai bovijos
2 k.
Cnatlyvos mergelės.

4. Bėga upė, bėga
Per tą žalią gojų.
Linksma man ten būti
Kaip kokiame rojuj.

2. Norint po prociai
Nuliūdusios būtų,
Ėjo kuo greičiau
Aplankyti rūtų.

5. Bėda toms mergoms,
Gerti pasileidus,
Cnatą mergystės
Ant nieko nuleidus:

3. Tenai dėl savęs
Atranda patieką,
Marnastis svieto
Tur anos už nieką.

6. Zėdną čerkelę
Į dugną išvaro,
Po tam užpelno
Amžiną pragarą.

7. Cnata mergystės
Kaip naktis užtemo;
širdy padūmojus,
Dįdi baimė ima.

8.

O, ta, mergelė,
Kąn ta sudumčjej:
Rfitu vainiką
Po kčju pamynej,

9.

J6gej cnatiyvoms
Atvėrts yra dangus.
11.

Rfitu vajnlką
Po kojų pamyncj,
Kitą dėl sšvęs
Iš virkščių nupynej.

10.

12.

Pats padum6jims
Kajp taj yra brangus,

O, Dievai brangus,
Kajp tu myli cnitą,
Kun6s uz'lajku
Mergystos čystštą.

8. O tu, mergele.
Ką tu. sudūmojai:
Rūtų vainiką
Po kojų pamynei;

10. Pats padūmojims
Kaip tai yra brangus,
Jogei cnatlyvoms
Atverts yra dangus.

9. Rūtų vainiką

11. O dievai brangus,
Kaip tu myli cnatą,
Kurios užlaiko
Mergystės čystatą.

Po kojų pamynei,
Kitą dėl savęs
Iš virkščių nupyneil

Žaloje ląnkč
Yr daug jaunikajjiu,
O
kajp aš žiūriu,
Nėr manu miėlūusiu.

12. Žalioje lankoj
Yr daug jaunikaičių,
O kaip aš žiūriu —
Nėr mano mieliausio!

99*.
N4 Vidikytės.
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I.

Tu, bernyti, atsitrauk,
8. Jus, brole'lej jauniejič,
Žalos r6tos ne išrauk,) ds Dobilelfj baltiejiė,

Vidikytė

2.

Žal6s rūtos ne išr&uk,
Viršūnėlės ne nulaiizk.

9.

Dobilelej baltiejiė,
Paziurekif ąnt manęs.

3.

Rejks ma ryt ir poryt
Žali rfitu susiskinti,

10.

Ėjsiv miidu į g'irę,
J gire'lę ąnt le'vu,

■1.

Žalu rūtų susisk'inti,
l kvietkelę susidSti,

'l l .

J gire'lę ąnt lčvu,
Kur gegūtė kukšvu.

5.

J kviėtkelę susidėti,
VajnikSlj nusipinti,

12.

Kur gegfitė kukavu,
Te mergytės dajnavu,

6.

Vajniki'li nusiplnti,
Ąnt galvelės užsidėti,

13.

To mergytės dajnavu
Ir bernyčius vilĄju.

7.

Ąnt galvelės užsidėti,
13roluzclus parprašyti: —

14.

Kad aš ėjau par miestą,
Visas miestas dųnzgSju,

832

1. Tu bernyti, atsitrauk,
Žalios rūtos neišrauk, (2 k.)

8. Jūs broleliai jaunieji,
Dobilėliai baltieji,

2. Žalios rūtos neišrauk,
Viršūnėlės nenulaužk!

9. Dobilėliai baltieji,
Pažiūrėkit ant manęs!

3. Reiks man ryt ir poryt
Žalių rūtų susiskinti,

10. Eisiv mudu į girią,
I girelę ant levo,

4. Žalių rūtų susiskinti,
Į kvietkelę susidėti,

11. I girelę ant levo.
Kur gegutė kukavo.

5. { kvietkelę susidėti,
Vainikėlį nusipinti,

12. Kur gegutė kukavo.
Ten mergytės dainavo,

6. Vainikėlį nusipinti.
Ant galvelės užsidėti,

13. Ten mergytės dainavo
Ir bernyčius viliojo.

7. Ant galvelės užsidėti.
Brolužėlius perprašyti:

14. Kad aš ėjau per miestą,
Visas miestas dunzgėjo,

■ M o v i!! « ,, dainos. II
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15.

Visas mičstas dųnzgčju,' 18.
Bernuželej dyvojūs,

Ąnt atčjna du .dragiinir
Benė manu bernbžis?

16.

Vis iš manęs dyvojds:— 19.Kelkit kirdus,miiškit b\j"nus
Kas če tOkia nueju?
štaj kur manu bernais.

17.

Aš kardelį švisdama,
Pro šalelę žiurėjau.

20.

Lengva manėj ąnt širdies
Kad bcrniižis priė šalies.

j5. Visas miestas dunzgėjo,
Bernužėliai dyvojos,

18. Ant’ ateina du dragūnu:
Bene mano bernužis?

16. Vis iš manęs dyvojos:
„Kas čia tokia nuėjo?"

19. Kelkit kardus, muškit būgnus,
Štai kur mano bernužis!

17 . Aš, kardelį šveisdama,

20. Lengva manei ant širdies,
Kad bernužis prie šalies.

Pro šalelę žiūrėjau.

093.
Nu Sviderskienės.
1..

Tėvužėli minu,
širduželi minu,
Ne dykáj dirbau
šęn mielą vasarėlę;
Atdffk bSrą žirgelį.

2.

3.

ds’-

Aš savu žirgužė'lį,
Aš savu judbėrėlį
Į stajndžę statysiu,
Ncdė'lmetį lajkysiu,
Lik jomarkėluj še'rsiu.

Kad j6jau par miėstrflj,
Par akmenų brukelį,
Užstrapašyjau žirgą;
Iš plienu pasagė'lu (*)
Ugnelė kibirkšUvu.

4. Už manu žirgužė'lį,
Už manu judbėrčlį,
Tris šimtus siulinSju;
Kad gražėj šokinėju,
Be keturiū ne lejdau.

994 (**).
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Sviderskienė
1. Tėvužėli mano.
Sirdužėll mano,
Ne dykai dirbau
Šią mielą vasarėlę, — }2 k.
Atduok bėrą žirgelį!

3. Kad jojau per miestelį,
Per akmenų brukelį,
Užstrapašijau žirgą, —
Iš plieno pasagėlių
Ugnelė kibirkščiavo.

2. Aš savo žirgužėlį.
Aš savo juodbėrėlį
Į stainužę statysiu,
Nedėlmetį laikysiu,
Lig jomarkėliui šersiu.

4. Už mano žirgužėlį,
Už mano juodbėrėlį
Tris šimtus siūlinėjo;
Kad gražiai šokinėjo, Be keturių neleidau.

Nu Jarošajiiiikės.\
1.

Tėve'li raanu, 1 2. Line'Iej dygu,
Senasis manu, |
Graždj žydė'ju;
Sėk ma gelsvbs linuželus 1
Linksma manu širdužėlė,
šalė pat viėškelėlu.
J
Linksma manu širdelė.

(*) Pásagas=padkav&.
(**) Palygink 801 dajną.
834

994
Jarošaičiukė
I. Tėveli mano, 1 9 ^
2. Lineliai dygo,
Senasis mano. j “
Gražiai žydėjo, —
Sėk man gelsvus linužėliusl9 ^
Linksma mano širdužėlė,
Salia pat vieškelėlio.
J ‘
Linksma mano širdelė.
835

Linėlej nūku,
iajškelis biru;
Rilsta minu širdužėlė,
Rūsta manu širdelė.

8.

Line'lus rūviau,
Rankas mazgojau;
¿e nulėjdau žiedužėlį
Į jure'lu dugnūžį.

9.

Prasėčiau Dievą
Par visą dieną,
Kad atlejstu vėjuželį,
Kad atlėjstu vėjilžį.

10.

6.

O kad
šaūnų
Sululfftu
Sululfftu

7.

Vėjelis pūtė,
Mare'lės ūžė:
Sululavu maružėlės,
Sululavu marūžės.

3.

i.

5.

atlėjstu
vėjuželį,
maružėlės,
martižes.

Ąnt ža!6sios vejužėlės,
Ąnt žalčsios vejūžės.
O aš nupirkčiau
Sávu brolužSluj
Cidábru pustyklnžėlę,
Cidábru pustyklbžę,

3. Lineliai noko,

8. O ir išplovė
Mano žiedužėlį
Ant žaliosios vejužėlės,
Ant žaliosios vejužės.

Laiškelis biro, —
Rūsti mano širdužėlė.
Rūsti mano širdelė.

4. Linelius roviau,
Rankas mazgojau, —
Čia nuleidau žiedužėlį
Į jūrelių dugnužį.

9. O aš nupirkčiau
Savo brolužėliui
Sidabro pustyklužėlę,
Sidabro pustyklužę,

O kad išpjautu
Manu žiedužėlį
Devinto pradatgužėlė,
Devjfnto pradalgūžė.

5. Prašyčiau dievą
Per visą dieną.
Kad atleistų vėjuželį,
Kad atleistų vėjužį.

10. O kad išpiautų
Mano žiedužėlį
Devintoj pradalgužėlėj,
Devintoj pradalgužėjl

11.

O ir išpjėvė
Mánu žiedužėlį
Treciėje pradalgužė'lė,
Trecióje pradatgūžė.

6. O kad atleistų
Saunų vėjuželį,
Suliūliuotų maružėlės,
Suliūliuotų maružėsl

11. O ir išpiovė
Mano žiedužėlį
Trečioje pradalgužėlėj,
Trečioje pradalgužėj.

12.

Cidábras būtas,
Auksas raudónas,
Misįngiižė raudonóji,
Misįngiižė raudona.

7. Vėjelis pūtė.
Marelės ūžė:
Suliūliavo maružėlės,
Suliūliavo maružėsl

12. Sidabras baltas,
Auksas raudonas,
Misingužė raudonoji,
Misingužė raudonai

© 0 ».
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Nū Diėvienės.

Dievieni

Tėvužė'li minu,
Sengalvėli manu,
Leisk manę. tėveli, j ^
J dvarą slūžyti.
I
Aš užsistūžysiu
Brįngęję algelę,

O ir iáplóvé
Mánu žiedužėlį

Br^ngęję algelę:
Trjs poras suknelu,
.

Tris póras suknelu,
Pūsę nauju dvaru,
Piisę naúju dváru,
Dvarūnu sūnelį.

I. Tėvužėli mano.
Sengalveli mano,
h

“

ą ssluzyti.
r

2. Aš užsislūžysiu
Brangiąją algelę,
• (i> "■

3.

Xn s

Tris poras suknelių,
Pusę naujo dvaro,
Pusę naujo dvaro,

Dvarūno sūnelį.
837

p o ras

s u k n e ljlJ

4.

O dar ne išė'ju
Ni piisė metėlu,
Atlejdu dukrelė
Pas tė'v.-Į žinelę:

6.

Jau aš ne vajkžčtoja
Sesėlu pulkely,
Jau aš ne nešidju
Rutėlu kviėtkėles.

4.

O dar neišėjo
Nė pusė metelių,
Atleido dukrelė
Pas tėvą žinelę:

6. Jau aš nevaikščioju
Seselių pulkely,
Jau aš nenešioju
Rūtelių kvietkeles.

6.

Tėvuželi manu,
Stngalvėli manu,
Jau aš ne vajkščioju
Sesclu pulkely,

7.

Dukružėlė manu,
Lelijėlė minu,
Ne šlaunį dukrelė
Be rūtų kvietkeles.

S.

— Tėvužėli mano,
Sengalvėli mano,
Jau aš nevaikščioju
Seselių pulkely;

7. — Dukružėle mano,
Lelijėle mano,
Neslauni dukrelė
Be rūtų kvietkeles!

996.

*996

N i Daškuviėnės.
Nėr ni pravarėlu,
1. • Taj gražčj žydi
Nėr zirgėluj šienu,
¿ilž putinSlis,
Gryfiu abrakėlu.
Taj gražėj gaudžia J ds
Sode bitinėlis,

I

2.

Taj gražėj gaudžia
S6de bitinėlis,
Taj gražėj j6ja
Brolela pulkelis.

3.

Užj6k, broleli,
N6rint pas tėvelį,
Nfirint pas tė\ėlį
Į margą dvarelį.

4.

5.

Ni aš patsaj jčsiu,
Ni pulkelu lejsiu;
Pailsę brolelej,
Nuvargę žirgelej.
NSra stajnslu,

6.

Nėr ma svirnelu,
Svirnė pervnSlu,
Nė'ra ėe mergclu
Mums dėl lustužSlu.

7.

8.

Taj grąžė)... '„LyriTk:
Užjok p^s močiutę,—‘¡esėlę,
Ir ąnt brolclu bajgk*).
Yr raa če s.t&jnios,
Yr pravarėlės,
Yr ma re šienu,
Ir abrakčlu.
Yra ma perynaj,
Yr priėgalvšlej,
yra mums mergėlės,
Mums dėl luetužėlu.

Daškuvienė
1. Tai gražiai žydi
Šile putinėlis,
Tai gražiai gaudžia
Sode bitinėlis.

5. Nėra stainellų,
Nėr nei pravarei ių.
Nėr žirgeliui šieno,
Gryno abrakėlio.

2 k.

2. Tai gražiai gaudžia
Sode bitinėlis,
Tai gražiai ioja
Brolelių pulkelis.

6. Nėr man svirnelio,
Svirne perynėllų,
Nėra čia mergelių
Mums dėl liustužėlio.

3. — Užjok, broleli,
Norint pas tėvelį.
Norint pas tėvelį
Į margą dvarelį.

7. Tai gražiai... (Lyruok: užjok
pas močiutę, seselę ir bro
leliu baik:)
— Yr man čia stalnios,
Yr pravarėlės,
Yr man čia šieno
Ir abrakėlio.

4. — Nei aš patsai josiu,
Nei pulkelio leisiu:
Pailsę broleliai.
Nuvargę žirgeliai.

8. Yra man perynai,
Yra priegalvėliai,
Yra mums mergelės,
Mums dėl liustužėlio.
839

Taj aš pats j6sru,
Ir pulkelį lėjsiu;

Pasiilsės pulkelis
Ir beri žirg<flej

9. Tai aš pats josiu
Ir pulkelį leisiu:
Pasiilsės pulkelis
Ir bėri žirgeliai.

997.
Nū Blažienės.
1.
O

S^vas arklys, šyvas,
aš ne-Jėsly vas,} ds

7.

*997

Pęnktąję mylSjau,
ŠPŠtą pabučiavafi,

•2.

0 aš ne-iėsiyvas.
Jaunasis bernelis.

8.

Se'štą pabučiavafi,
Septįntčs žiūrėjau.

3.

Kad su viena š6kau,
Su an tri kalbėjau,

9.

Septintos žiurėjau,
Aštuntoji včrkė,

4.

Su ąntri kalbSjau,.
Su treciži parėjai,

10.

Aštuntoji vėrkė,
Devįntk dajnavii,

5.

Su treciii parėjau,
Su ketvirti gė'riau,

.11.

Devjntk dajnivu,
Kad visas prigavu,

6.

Su ketvirti gė'riau,
Pęnktąję mylėjau.

12.

Kad visks prigivu,
Sau bernytį gavu. -

Blažienė
1. Šyvas arklys, šyvas,
O aš nečėslyvas, (2 k.)

7. Penktąją mylėjau,
Šeštą pabučiavau,

2. O aš nečėslyvas
Jaunasis bernelis!

8. Šeštą pabučiavau,
Septintos žiūrėjau,

3. Kad su viena šokau,
Su antra kalbėjau,

9. Septintos žiūrėjau,
Aštuntoji verkė,

Su antra kalbėjau,
Su trečia parėjau,

10. Aštuntoji verkė.
Devinta dainavo,

5. Su trečia parėjau,
Su ketvirta gėriau,

11. Devinta dainavo,
Kad visas prigavo,

6. Su ketvirta gėriau,
Penktąją mylėjau,

12. Kad visas prigavo,
Sau bernytį gavo!

» 9 8 (*)•
Nū Valajtiėnės.
1.

Sllaj, pušynai,
Trakoj, beržynaj,
guzulas draugalelis.}ds

3'.

To karčemėlė,
To šiaudinėje,
Trys gerėjilži'.j gė'rė.

2.

Tameje šilė,
Tameje trakė,
šiaudinė karcemSlė;

4.,

Viffnas pragė'rė
BSrą žirgelį;
Parėjna 'švilpaudamas.

(*) Palygink 954 ir 905 ddjnas.
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998
Valaitienė
1. Šilai, pušynai.
Trakai, beržynai,
Ąžuolas draugalelis. (2 k.)

3. Toj karčiamėlėj.
Toj šiaudinėlėj,
Trys gėrėjužiai gėrė.

2. Tameje šile,
Tameje trake —
Šiaudinė karčiamėlė.

4. Vienas pragėrė
Bėrą žirgelį, —
Pareina švilpaudamas.
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5.

6.

Ąntras pragėrė
Sierą sukndlę;
Parėjna dajniidamas.

12. O ka.jp ji ma klos,
Kajp ji ma tajsjs?
Nora minu mergelės.

Trečias praggrė13.
Jauną mergrflę;
Pardjna raudodamas.

Ugnis be kraūju,
Vąndff be spirnu,
Papdrtis be žiėdelu.

7.

Katris praggrė
Bgrą žirgelį,
Taj tas pravė'rė
Stajnios dureles:—
Du-trys bgri žirgdlej.

14.

Tajp ir aš jaunas;
Lustauns berndlis,
Be jaunOsios mergelės.

(„Kiti tajp dajniija“):
8.

9.

Katrie pragėrė
Sierą suknelę,
Taj tas pravėrė
Margą skrynelę:—
Dvi-trys sieros suknelės.
Katris praggrė
Jauną mergelę,
Taj tas pravėrė
Svirnu durelės:—
Nėra minu mergelės.

15.

O kajp ji ma klos,
Kajp ji ma tajsjs,
Kad aš uzst&ėiaū
Sivu mergelę
Margoje karčemglė?

5. Antras pragėrė

12. O kaip ji man klos.
Kaip ji man taisys, —
Nėra mano mergelės!

Sierą suknelę, —
Pareina dainuodamas.
6. Trečias pragėrė
Jauną mergelę, —
Pareina raudodamas.

13. Ugnis be kraujo,
Vanduo be sparnų.
Papartis be žiedelių, —

7. Katras pragėrė
Bėrą žirgelį,
Tai tas pravėrė
Stainios dureles —
Du trys bėri žirgeliai!

14. Taip ir aš jaunas,
Liustauns bernelis
Be jaunosios mergelės.

(Kiti taip dainuoja:)

8. Katras pragėrė
Sierą suknelę,
Tai tas pravėrė
Margą skrynelę —
Dvi trys sieros suknelės!

15. O kaip ji man klos,
Kaip ji man taisys.
Kad aš užstačiau
Savo mergelę
Margoje karčiamėlėj?

9. Katras pragėrė
16.

O, sgdi, T'fmH.
Manu mergelė
Karčemo ui stalelu.

Jauną mergelę.
Tai tas pravėrė
Svirno dureles:
— Nėra mano mergelės!

16. O sėdi rymo
Mano mergelė
Karčiamoj už stalelio.

10.

O kas ma pakl6sN
Kas ma patajsjs
Ąnt vąndėns patalėli?

17.

Tėvelis paklfis,
Senas patajsjfs
Ąnt vąndėns patalglj:

10. O kas man paklos,
Kas man pataisys
Ant vandens patalėlį?

17. Tėvelis paklos,
Senas pataisys
Ant vandens patalėlį:

11.

Mergdlė pakl6s,
Jauni patajsys
Ąnt vąndėns patalėli.

18.

Irklą per gaivu,
Prysą po ščnu,
¿«gluiiu užsikloti.

11. Mergelė paklos,
Jauna pataisys
Ant vandens patalėlį.

18. Irklą po galva,
Prysą po šonu,
Zėglužiu užsikloti!
843

999 (*).

*999

Nñ TeresiSnės.
6.

PasSjau rūtą,
Pasijau metą,
PasSjau megelkėlę.

Pasėjau mėtą.
Pasėjau mėgelkėlę.

6. Aspuč, gegele,
Lėk į girelę,
Nepalaužk viršūnėlę!

2 k.
I

2. Nedygo rūta,
Nedygo mėta.
Nedygo mėgelkėlė,

7. Ji išlėkdama
Pasispirdama
Palaužė viršūnėlę!

¿alk rutile
Aukse'lu viršūnėle.

Aj, vėrkė, virk ė
Mūsų seselė
Rūtelės viršūnėlės

3. O tik išdygo
Žalia rūtelė
Aukselio viršūnėle.

8. Ai, verkė, verkė
Mūsų seselė
Rūtelės viršūnėlės.

O ir žitlėkė
Rajbi gege'lė
Iš žalūsios gire'lės,

Dėl t i ji lūžu,
Kad lajbi būvu,
Rute'lės viršunė'lė.

4. O ir atlėkė
Raiba gegelė
Iš žaliosios girelės,

9. Dėl to ji lūžo,
Kad laiba buvo —
Rūtelės viršūnėlė.

Aš ne palaužiau
Savu širdelės
Ąnt bagūčiaus bernilu.

5. O įsitūpė.

O tik išdygu

.

1. Pasėjau rūtą,

Ji, išlikdama,
Pasisplrdama,
Palaužė viršūnėlę.

Ne dygu rūta,
Ne dygu meta,
Ne dyga megelkėlė;
.

A, spuc, gegelė,
Lėk į girelę,
Ne pal&užk viršūnėlę

Teresienė

10.

O įsitūpė,
Įsilįngavu
{ rūtos viršunSlę.
U.

Minu širdelė
Kajp lfnkte-IJnku
Ąnt vargdieniu bernelu.

10. Aš nepalaužiau
Savo širdelės
Ant bagočiaus bernelio.

Įsilingavo
{ rūtos viršūnėlę.

11. Mano širdelė
Kaip linkte linko
Ant vargdienio bernelio.

flVOO.
Nu Bakšijtiėnės.
1.

Pas moėiūtę būdama,
Mergužė mergaudama,
Daug pakelau kalbužSlu, 1
Daug ne-viSrnu žodilu. J

2.

Ejėk yr daržė rutilu,
Ąnt rutilu tapilu,
Tiek ąnt minęs, mergužėlės,
Ne-viėrnūju zodelu.

(*) Palygink 805, Ves. 168, 317 ir 347 dajnas.
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*1000
Bakšaitienė
l. Pas močiutę būdama,
Merguže mergaudama,
Daug pakėliau kalbužėlių, \ 9
Daug neviernų žodelių.
j

2. Kiek yr darže rūtelių,
Ant rūtelių lapelių,
^ Tiek ant manęs mergužėlės
’ Neviernųjų žodelių.

3.

Pavdsanu dienelė'
Ganiau Seinus jautčlus;
Išmis manu jautužė'lej
Savu palšus plaukelus,

4.

Išmis manu jautelej
Savu palšus plaukelus,
Ir nū minęs, mergužėlės,
Ne-vižrnasias kalbėles.

5.

8.

Ejk ąnt aukštu kalnčlu,
Kur puc šiaurus vėjelis;
Nupus nu tavęs, mergužėlės
Ne-viėrnusms žodelus.

6.

7.

Kiek yr stajmo žirgclu,
Ąnt žirge!u plaukėtu,
Tiek ąnt manęs, bernuželu,
Ne-viėrnūju žode'lu.

9.

Pavasariu dienelė
Ganiau širmus žirgėlus,
Išinės manu žirguželej,
Savu širmus plaukelus,

10.

Išmis minu žirgėle.į
Savu širmus plaukelus
Ir nū manęs, bernuželu.
Ne-viė'rnasias kalbeles.

11.

Vėjūžiu piičiama,
Būsi balta, raudona,
O, ž iiio iiū ž iu iškalbama.
Ausi plčnas drobeles.
Pas tėvilį būdamas,
Berne'lu bernaudamas,
Daug pakclau kalbužė'lu,
Daug ne-viėrnu žodclu,

1

Ejk ant aukštu kalnelu,
Kur puc šiaurus vėjelis;
Nupūs nū tavęs, bernuzėlu,
Ne-viėrnūsius žodelus.

12.

Vėjhžiu pūiiamas,
Būsi baltas, raudinas,
O, žmonūžiu iškalbamas
še'rsi bėrus žirgėlus.

Pavasario dienelėj
Ganiau šėmus jautelius;
Išmes mano jautužėliai
Savo palšus plaukelius;

8. Kiek yr stainloj žirgelių,
Ant žirgelių plaukelių,
Tiek ant manęs bernužėlio
Neviernųjų žodelių.

Išmes mano jauteliai
Savo palšus plaukelius
Ir nuo manęs mergužėlės
Neviernąsias kalbeles.

9. Pavasario dienelėj
Ganiau širmus žirgelius;
Išmes mano žirgužėliai
Savo širmus plaukelius;

Eik ant aukšto kalnelio,
Kur puč šiaurus vėjelis, —
Nupūs nuo tavęs mergužėlės
Neviernuosius žodelius.

10. Išmes mano žirgeliai
Savo širmus plaukelius
Ir nuo manęs bernužėlio
Neviernąsias kalbeles.

Vėjužio pučiama,
Būsi balta raudona,
O žmonužlų iškalbama,
Ausi plonas drobeles.

11. Eik ant aukšto kalnelio.
Kur puč šiaurus vėjelis, —
Nupūs nuo tavęs bernužėlio
Neviernuosius žodelius.

Pas tėvelį būdamas,
Berneliu bernaudamas,
Daug pakėliau kalbužėlių.
Daug neviernų žodelių.

12. Vėjužio pučiamas,
Būsi baltas raudonas,
O žmonužių iškalbamas,
Sersi bėrus žirgelius.

*1001
Duobienė

lOOl.
Nū Dūbiėnės.
Užsidėjus ant galvelės,
l.P a s moJibtę 4ugau,
Vąndenėlu ėjaū,
Vargu n’ išpažmaū:
Už stalčių sėdėdama
j ds 3 Vąndenėlu ėjaū,
Vajnikėlį peniau,
Variu vartus kSlau.
ce nupulė, nuskrldu
2. Vajnikėlį peniau,
Rūtų vajnikėlis.
Ąnt galvelės dėjau;

Pas močiutę augau,
Vargo n’išpažlnau:
Už stalelio sėdėdama,
Vainikėlį pyniau;

J

2 k.

2. Vainikėlį pyniau.
Ant galvelės dėjau.
Užsidėjus ant galvelės.
Vandenėlio ėjau;

3. Vandenėlio ėjau,
Vario vartus kėliau,
Čia nupuolė nuskrido
Rūtų vainikėlis.

4. Paskit minę gju
Trys jauni bernelej:
Du pažinau, du pažinai,
Trečiu ne pažinau.

Rejk berneluj roarškinėln,
ėmė m in ę verksmas.
9. Cit, ne verk, mergelė,
B alti lelijėlė,
Aš pasėsiu tau linelu
Į svetimą dirvą.

5. Kuriiidu pažinai,
Tie minu broleflej,
0 ii u trečiu ne pažinai,
10. Kad ir tu pasffsi
Tu šėlmiu-bernilu.
| svėtimą dirvą,
Ni áiaj diSnaj, ni rj-t6jaj,
6. Ja broleltj ridu
Tik -kitiems metilams.
Minu vajnikžlį,
Da nešiisiu, da dėvėsiu
11. Mergužėlė minu,
Nors trej&s metėlus.
Lelijėlė minu,
Pasiúk ma marškinSlus
7. Ja bernužis ridu,
Iš palájkiu mijšu.
šalberSlis ridu,
Ne nešidsiu, ne dėvėsiu
Ni trijū diėnelu.
8. Ve'de minę šokti,
ė'mė minę džiaūgsmas;

4. Paskui mane ėjo

5. Kuriuodu pažinau,

6. Jei broleliai rado
Mano vainikėlį,
Dar nešiosiu, dar dėvėsiu
Nors trejus metelius.

10. — Kad Ir tu pasėsi
J svetimą dirvą.
Nei šiai dienai, nei rytoju:.
Tik kitiems meteliams!

7. Jei bernužis rado,

11. — Aiergužėle mano,
Lelijėle mano,
Pasiūk man marškinėlius
Iš palaikio maišo.

Salbierėlis rado,
Nenešiosiu nedėvėsiu
Nė trijų dienelių.

12. Išskalbiau baltai,
Padžioviau aukštai;
Gražūs balti marškinėliai,
Kaip plonos drobelės.

12. Išskalbiau baltij,
Padzióviau aukštij;
Grižus, balti marškinžlej,
Kajp piónos drobelės.

2.

Nfi Senk&uskiėnės.
Ne kajp usorė'lams
Patalėlį kióti.

Pas minu tėvelį
Usórej stoveju;
Liepė ma tėve'lis l ^
PatalSlį klóti.
J
Ve'lyg aš, tėve'li,
Kelelį keliuti,

1002
Senkauskicnė
l. Pas mano tėvelį
ūsoriai stovėjo, —
Liepė man tėvelis l
2 k.
Patalėlį kloti.
J

3. Aš ejnü kelkiu,
Taj graidžej vėrkdama;
Sutinku, patjinku
¿ ilą ję karietą.
848

9. — Cit, neverk, mergele,
Balta lelijėle.
Aš pasėsiu tau linelių
l svetimą dirvą!

Tie mano broleliai,
O šio trečio nepažinau,
To šelmio bernelio.

ĮO O * .

1.

8. Vedė mane šokti —
Ėmė mane džiaugsmas.
Reik berneliui marškinėlių
Ėmė mane verksmas.

Trys jauni berneliai:
Du pažinau, du pažinau,
Trečio nepažinau.

2. — Velyk aš, tėveli.
Kelelį keliauti.
Nekaip fisorėliams
Patalėlį kloti.

3. Aš einu keleliu
Tai graudžiai verkdama,
Sutinku patinku
2aliąją karietą.
“ ■UtluviSkoj dainos, II

849

Vaziíísivít mūdit
J svetimą svietą.

Stabdyki, stangriStíP,
Berflsius ¿irgílus,
Sodinki Magnetą.
} žalą karietą..

6.

Sėsk, minu Magrieta,
| žalą karietą,

1003

Taj n’ éjsiu, taj n’ijsi^
J žalą karietą;
Aš prasti mergelė,
Artó.jaus dukrc'lė.

.

Nú Gotautiėnės.
fl. Zirgelu papliiku,
Pas mánu tėvelį
ds
Nuskgndu broliikas.
Us6raj stovė'ju;
Taj tavej, sūneli,
Bet minu tėve'lis | ^
Marelės ląnkyti,
Niė'ku ne atbóju, J
Bet manu tėvelis
Niė'ku ne atbóju;
Su kiemu vyre'lejs.
čyžę užmokėju.

7.

Tur manu tėvelis»
Du baltu sune'lu,,
Du baltu sune'la,
Du b6ru žirgėlu,

8. Mažukės aukšliikės—•
Taj tavu sesiūkos,
MažiUkaj kelbiikaj—
Taj tavej brolbkaj,

Du bėru žirgėlu,.
Du tymu balnėlu,
D u tymu balneli!—
Cidábru kilpelėmis.

9.Mažiiikės raudžibkės—
Taj tavej svajmiikės,
Mažihkaj digliika.j —
Taj tavej svajmiikajf*),

’3.

4.

5.

Taj tavej, sūneli,
Marelės ląnkyti:
Pavirtaj, patapaj
Mare'lu žęntėlis.

10. Margi lydekėlė—
Jaunoji mergelė,
Didė lašišė'lė—
Sen6ji močiiitė.

Jósiva, broleli,
•Žirge'lu gyrdyti,
¿irge'lu gyrdyti,
Mare'lu ląnkyti.
(*) Svijnis,-né=svógéris¿
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4. — Stabdyki, stangrieta,
Bėruosius žirgelius,
Sodinki Magrietą
l žalią karietą!

5. — Sėsk, mano Magrieta,
Į žalią karietą,
Važiuosiva mudu
[ svetimą svietą!

6. — Tai neisiu, tai neisiu
l žalią karietą, —
Aš prasta mergelė.
Artojo dukrelė!

1003
Gotautienė
]. Pas mano tėvelį
Ūsoriai stovėjo,
Bet mano tėvelis
Nieko neatbojo;

l^ ^
J
i^ ^
j

6. Žirgeliu papluko, —
Nuskendo broliukas.
Tai tavei, sūneli.
Marelės lankyti!

2. Bet mano tėvelis
Nieko neatbojo,
Su kiemo vyreliais
Čyžę užmokėjo.

7. Tai tavei, sūneli,
Marelės lankyti:
Pavirtai, patapai
Marelių žentelis!

3. Tur mano tėvelis
Du baltu sūneliu.
Du baltu sūneliu,
Du bėru žirgeliu;

8. Mažiukės aukšliukės
Tai tavo sesiukės.
Mažiukai kelbukai —
Tai tavei broliukai!

4. Du bėru žirgeliu,
Du tymo balneliu,
Du tymo balneliu
Sidabro kilpelėmis.

9. Mažiukės raudžiukės
Tai tavei svainiukės.
Mažiukai dygliukai Tai tavei svainiukai!

5. Josiva, broleli,
Žirgelių girdyti,
Žirgelių girdyti,
Marelių lankyti.

10. Marga lydekėlė —
Jaunoji mergelė,
Didi lašišėlė —
Senoji močiutė!
85I

1004

.1004.

Sadauskienė

Nū Sadiuskiėnės.
Seselė jannėji
Karditas padavė.

Pas minu tėvelį
Us6rej stoveju,
Bet Minu tėvilisl
ds
Usfiriu ne b6ju J

4.

Usėrej-brotelej
Žirgelus baln6ju,
Seselė jaunėji
šaMlė stovė'ju.
3.

5.

Usčrej-brolelej
Ąnt žirgrflu sė'du,

Usčrej-brole'lej
H dvarelu j6ju,
Seselė jaunėji
Varte'las atkSlė.
Usčrej-broldlej
Par laukelj j6ju,
Seselė jauniji
LydSt ne norčju.

1. Pas mano tėvelį
Ūsoriai stovėjo,
Bet mano tėvelis
»2 k.
, Ūsorių nebojo.

3. Ūsoriai broleliai
Ant žirgelių sėdo.
Seselė jaunoji
Kardelius padavė.

2. Ūsoriai broleliai
Žirgelius balnojo,
Seselė jaunoji
Salelėj stovėjo.

4. Ūsoriai broleliai
Iš dvarelio jojo,
Seselė jaunoji
Vartelius atkėlė.

5. Ūsoriai broleliai
Per laukelį jojo,
Seselė jaunoji
Lydėt nenorėjo.

1005

1005

Blažienė

Nū Blažienės.
1.

2.

Parčjn jaute'lej
tauke'lu, būbūdami,
O mes sesllčs—
ds
Taj gražėj dajnttdamos.

3.

Vaj, iiėjk, ižėjk,
BroMli-artojė'li,
Atke'lk yarte'lus,
Jlejsk pilius jaute'lus.

4.

Vaj, jlėjsk, jtejsk,
ĮMjsk pitžus jautrflus;
Bent paralgdiki
Jautriu piemenėlę.
r i l i u s jautrius

l žilą privartė'lę,
Jauną seselę
{ iukitąjį svirnelį.

1006.
O kur jisaj jfiju? ^
Sau por6s jiėikfiju.
852

2 k.

2. — Vai, išeik, išeik,
Broleli artojėli,
Atkelk vartelius,
Įleisk palšus jautelius.

3. Vai, įleisk, įleisk,
Įleisk palšus jautelius,
Bent pamigdyki
Jautelių piemenėlę:
4. Palšus jautelius
Į žalią prievartei?,
Jauną seselę
l aukštąjį svirnelį.

1006

Norvilienė

Nū Norviliė'nės.
Par ¿iii gdjų
Jaunikijtis j6ju.

1. Parein jauteliai
Laukeliu būbuodami,
O mes seselės —
Tai gražiai dainuodamos.

l. Per žalią gojų
Jaunikaitis jojo.
— O kur jisai jojo?
>2 k.
— Sau poros ieškojo.
853

2.

3.

Tam žalam gOjuj
Balandis tupgju;
.Ansšj, tapSdamas]
Kalbėti pradSju:

T

2. Tam žaliam gojuj
Balandis tupėjo,
Ansai tupėdamas
Kalbėti pradėjo:

7. Myniokit žemę,
Ant to dievo leistą,
Ne rūtų vainiką.
Nuo dievo daleistą.

Ar jus ne žlnaf
Sivu čystu stėnų?
15 katrės puselės
Saultflė tekeju:

3. — Ei, nejok, nejok,
Jaunas jaunikaiti,
Jau tavo mergelė
Trotij vainikėlį!

8. Ar jūs nežinot
Savo čysto stono,
Iš katros puselės
Saulelė tekėjo:

.

O ar iš rytėlu?
Ar ii vakarčiu?
O ar ¡3 mergytės
Rūtų vajnikglu?

4. Vakar užvakar
Karčiamoje gėrė,
Su lenkų kareiviais
Liustužį pakėlė.

9. O ar iš rytelių,
Ar iš vakarėlių,
O ar iš mergytės
Rūtų vainikėlio?

.

Mymokii žgmpi

Ąnt tA Dievu lejstą.
Ne rūtų vajnlką,
NA DiSvu dalėjstą.

Ej, ne jok, ne jok,
J&unas jaunikijti,
Jau t&vu mergelė
Trčtyj vajnikiilj.

8.

4.

V&kar-bz vakar
Karcem6je gėrė,
Sn Link u karėjvejs
Lustbžį pakglė.

6.

G rįši praggrė,
Ždmė sudrėbėju;
DrebSdama, vėrkė,
KalbSti pradėju:

10.

Iš rūtų darzglu
Saulelė tekgju,
O iš vajnikglu
Spjndulglej gju.

5. Grašį pragėrė —
2emė sudrebėjo,
Drebėdama verkė,
Kalbėti pradėjo:

10. Iš rūtų darželio
Saulelė tekėjo,
O iš vainikėlio
Spindulėliai ėjo.

6.

O, jus, roėrgos, mėrgos,'
Kąn jus sudumčjui?
Rūtų vajnikėlj
Po kčju mymojuf.

11.

Siūlė nusilejdu,
MenA uztekSju,
Ir visos zvajgzdelės
Mylimiems zibgju.

6. — O jūs, mergos, mergos,
Ką jūs sudūmojot:
Rūtų vainikėlį
Po kojų myniojot!

11. Saulė nusileido,
Mėnuo užtekėjo,
Ir visos žvaigždelės
Mylimiems žibėjo.

1007 (*).
NA Sviderekiė'nės.
Par nedėlglę
Tabėką tryniau,
Subatdje po piė'tu t
S4to tvirtą tabūkąlds.
Taj aš nusmaukiau. I

2.

(*) Palygink 248 ir 623 dajnas.

O, tu, tabėka,
Minu tvirtėji,
Jau aš tiivę ne trjfnsm
Ni i ragą ne pilsiu,
Jaa aš ne ¿niauksiu.

1007
Solderskienė
l. Per nedėlėlę
Taboką
są tryniau,
Subatoje
toje po pietų ]
Savo tvirtą taboką i 2 k.
Tai aš
iš sušniaukiau. J

2. O tu, taboka
Mano tvirtoji,
Jau aš tave netrinsiu
Nei į ragą nepilsiu,
Jau aš nešniaukšiu!

3

Par nedėlelę
Žirgilžį šėriau,
Subatije po pietų
Sivn bėrą žirgeli
Išmąndagyjau.

4.

Gieda rajbk paukštelė
Žčdną diėnėlę.

Per nedėlelę

4. Mano tėvelio
Vyšnių sodelis,
Tame vyšnių sodely
Gieda raiba paukštelė
2ėdną dienelę.

Zlrgtižį šėriau.
Subatoje po pietų
Savo bėrą žirgelį

Išmandagijau.
K6kia paukštelė,
iakštįngalėlė,
Taj jį gražėj giėdOju,
Nakvynūžę tureju
Vykšoiu sodely.

Manu tėvdlu
Vykiom sodelis,
Tamė vykiom sodely

5. Kokia paukštelė —
Lakštingėlė!
Tai ji gražiai giedojo,
Nakvynužę turėjo
Vyšnių sodely.

i« © 8 .
Nu Patašiuviė'nės.
Par girelę jojau,
Durnelę dum6jau,
Kąn nunėšm mergužėlėj 1
Brąngiū dovanelu?
J

5.

Ar r6tu kviėtkėlę?
Ar auksu z'iėdelį?
¿a!6s girios obiilSlį—
RamSėnajs kraštelejs?

6.

3.

Ne rūtų kviėtkilę,
Ni auksu žėdelį,
Žalės girios obūlė'lįRaudėnajs kraštėlejs

7.

4.

Gražūs obuiė'lis,
Gražūs pažiūrėti
Gražūs, raudons obūKliS,
Alė iabaj rūgštūs.

1.

2.

Gražūs bernužėlis,
Gražūs pažiūrėti,
Gražūs,raudčns bernužėlis,
Alė tab&j rustas.
Gražus bernužėlis
Karčemoje gėrė;
Jis, parėjęs ii karčetnės,
} dureles spyrė,
{ durelės spyrė,
Mergelę būdinu:
Jlejsk manę, mergužėlė,
J svirnelį gūlti.
Karčem6s namolej—
Taj tivu svirnelis,
Karčemos šinkarkSlė—
Taj tavu mergelė

1008

Patašiuvienė
1. Per girelę jojau,
Diimelę dūmojau,
Ką nunešiu mergužėlei , .
Brangių dovanėlių.
'

5. Gražus bernužėlis,
Gražus pažiūrėti,
Gražus raudons bernužėlis,
Ale labai rūstus.

2. Ar rūtų kvietkelę,
Ar aukso žiedelį,
2aIios girios obuolėlį
Raudonais krašteliais?

6. Gražus bernužėlis
Karčlamoje gėrė,
Jis, parėjęs iš karčlamos,
J dureles spyrė;

3. Ne rūtų kvietkelę
Nei aukso žiedelį,
2ailos girios obuolėlį
Raudonais krašteliais.

7. j dureles spyrė.
Mergelę budino:
— Įleisk mane, mergužėle,
l svirnelį gulti!

4. Gražus obuolėlls,
Gražus pažiūrėti,
Gražus raudons obuolėlis,
Ale labai rūgštus.

8. — Karčiamos nameliai —
Tai tavo svirnelis,
Karčlamos šinkarkėlė —
Tai tavo mergelė!
857

9.

10.

Šunelis pat ¿ja,
Naročius daboja,
O tu, šėlmi-pijukeli,
Karčenio miėgojej.

A i ne galū siūti,
Rejk ma t&vę žiūrėt»-,
Kad tu, želmi-pijukeli,
Javu ne i$vfežtum.

Aš ne galu vėrpti,
Rejk ma dieną verkti;
O dėl tavęs, pijukė'li,
Sirdj sugraudinai!

Aš ne galii austi,
Rejk nu dieną sniusti;
Naktį miegu n’ išmiėgfijau,
Tkvę pllmavojau.

9. Sūnelis paloja,
Namelius daboja,
O tu, šelmi pijokėli,
Karčiamoj miegojai!

11. Aš negaliu siūti —
Reik man tave žiūrėti,
Kad tu, šelmi pijokėli.
Javų neišvežtum!

10. Aš negaliu verpti —
Reik man dieną verkti, —
O dėl tavęs, pijokėli,
Širdį sugraudinau!

100».
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N8 ŽJndziuviėrės^
1.

2.

3.

4.

5.

Par girę jojau,
Par žalą jijau,
Sutikai ūšvytelę:—¡ds

7.

Kąn vejk manu mergytė?

Ai ir jdžčiao
Sivu merge'lej
Dzerkolinj iąngelį.

Tavu mergytė
Sėrga, ne-gali,
Ąnt rąnkelu nesama.

Ai pakavččiau
Sivu merge'lę
Su didžiii gražumėly

USvytė manu,
Sen6ji minu,

Pnė svirnu jojau,
Žodilį tariau:
Daryle svirnu dureles.
Ne gali! ke'lti,
Durelu ve'rti,

8.

Manu berneli;
Pats statorėk,
Dirbink manėj grabelį.

Zindiiuvienė
1. Per girią jojau,
Per žalią jojau,
Sutikau uošvytėlę. (2 k.)

7. Aš padirbdinčiau
Savo mergelei
Baltos liepos grabelį.

2. — Uošvyte mano,
Senoji mano,
Ką veik mano mergytė?

8. Aš ir įdėčiau
Savo mergelei
Zerkolinį langelį.

3. — Tavo mergytė
Serga, negali,
Ant rankelių nešama.

9. Aš pakavočiau
Savo mergelę
Su didžiu gražumėliu:

10.

Vargėnaj vargoniis
Bugne'lej bugnūs,
Garsus varpe'lej 'gaus.

4. Prie svirno jojau,
2odelį tariau:
— Daryk svirno dureles!

10. Vargonai vargonuos,
Būgneliai būgnuos,
Garsūs varpeliai gaus.

11.

Aš nusij6čiau
J didi miestą.
Pirkčiau sau žefavė'lę.

5. — Negaliu kelti,
Durelių verti,
Žodelio prakalbėti.

11. Aš nusijočiau
I didį miestą,
Pirkčiau sau žėlavėlę.

12.

Ai ¿eikvočiau
Savu mergelės
Nor kėlūs nedeJmečius

6. Mano berneli.
Pats statorėk,
Dirbdink manei grabelį!

12. Aš žėlavočiau
Savo mergelės
Nors kelis nedėlmečius!

Žodėlu prakalbėti.

6.

A i padirbdinčiau
Sava mergilej
Battos liepos grabelį.

12. Aš negaliu austi —
Reik man dieną snausti, —
Naktį miego n'išmiegojau —
Tave pilniavojau.
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14.

Ne želavčki,
Mánu berne'Ii,
Ni viSnu nedílmeíiu.

13.

Mán? iálrfjsi,
Vartüs uzkrflsi,
Tu pas kitą nuj6s¡.

T

13. — Nežėlavoki,
Mano berneli,
Nė vieno nedėlmečio:

14. Mane išleisi,
Vartus užkelsi.
Tu pas kitą nujosi.

1 0 2 0 (*).
NA Vidikytés.
1. Par glrę-giruzelę
Saule'lė tekė'ju,
Pro stiklu ląngužSljl
Tėvčlis žiurėju.
J
2. O kur buvij, sunytCli,
O kur vajkžtinSjej,
Dėl kft tavu pęntinSlej
Ąnkstl surudyju?
3. Ąnkstl ryt* atsikėlęs,
Stajnios duris vė'riau;
Stajnios duris prasivSręa,
Bėrus žirgus šSriau:
4. Tėtušėli, širdužėlė,
Seniji galvelė,

Dėl t i manu pęntinglej
Ąnkstl surudyju.
6. Taj ne-tiesa, sunyteli,
Ne-viėrni žode'lej:
Lčjdaj, lydSjej
Mergelę par latlką.
6 .0 taj tiė'sa, tėtušėli,
Taj viė'rai žodčlej:
Lcjdali, lydėjau
Mergelę par latiką;
7. Aš sa sąru mergužėle
Kalbelę kalbėjau,
Aš su sivu lelijele
Dumiizę dumčjac.

•1010
Vidikytė
1. Per girią giružėlę
Saulelė tekėjo,
Pro stiklo iangužėljl9
Tėvelis žiūrėjo.
J

4. Tėtušėli širdužėle,
Senoji galvele,
Dėl to mano pentinėliai
Anksti surūdijo.

2. — O kur buvai, sūnytėli,
O kur vaikštinėjai,
Dėl ko tavo pentinėliai
; Anksti surūdijo?

5. — Tai netiesa, sūnytėli,
Nevierni žodeliai:
Leidai lydėjai
Mergelę per lauką!

3. — Anksti rytą atsikėlęs,
Stainios duris vėriau,
Stainios duris prasivėręs,
Bėrus žirgus šėriau.

6. — O tai tiesa, tėtušėli,
Tai vierni žodeliai:
Leidau lydėjau
Mergelę per lauką, —

7. Aš su savo mergužėle
Kalbelę kalbėjau,
Aš su savo lelijėle
Dūmužę dūmojau!

l O l l (**).
Nu Dábkuviéné8.
1. Par glrę-giružėlę
Saule'lė tekeju,

Pro stiklu ląngiižčIiLs
Močidtė žiurėju, j

(*) Palygink 362 ir 1011 dajna*.
(**) Palygink 559 ir 1010 dajnas

•1011
Dabkuvienė
I. Per girią giružėlę
Saulelė tekėjo,
Pro stiklo langužėlįK .
Močiutė žiūrėjo.
j

2. Kur buvAj, dukruz'člė,
O kur vajkštinSjej?
KftdSl tdvo vajnikglis
Žalas surasčtas?
3. Kidčl tAvu vajnikfflis
Žalas suras6tas?
Kūdfl tavu vejduzelii
Yr visas ukflitas?
4. Ąnkstl rytą atsikSlus,
Rutc'les pasėjau;
Po rute'lu daržuzSlį
Rūteles ravėjau:

Tūdel mAnn Tejduz‘Slis
Yr visas ukiitas.
6. Taj ne-tiSsa, dukružėlė
Ne-vižrni žoddlej:
Lydžjej bernužglj
Par l/gų laukelį.

7 .0 taj tiesa, motynė'lė,
Taj vičrni zode'lej;
Lėjdau, lydėjau,
Berndlį par lauką;

8. Aš su Bavu bernužSlu
Kalbelę kalbėjau,
Aš su savu dobilė'lu
5. TfidSl manu vajnikelis
Dum&žę dumčjau.
Žalas surasotas,
a o i * (*).
N4 GramalAjtės.
Aš tavej padė'siu
l . P a r Aukštus kalnclus
Line'las rauti.
Saulelė tekgju,
Pakalnė mergelė 1
.4. Ne prašau, ne prašali,
Linelus r6vė.
]
Jaunas bernrfli,
Padės ma, padSs ma
2. Atjoja bernelis
Seni močiiitė.
Par z'Alą l^nką:—
PadS Diėvs, pado' Diėvs
6. Pas tavu raočiūtę
Jaunaj mergelej,.
GSriau ir vAlgiau,
Ma tkvę moči&tė
3. PadS Diėvs, padS Diėvs
Ir pažadSju.
JAunaj mergilej;
(*) Palygink 712 ir Ves. 430 dAjnas.

2. — Kur buvai, dukružėle,
O kur vaikštinėjai,
Kodėl tavo vainikėlis
2alias surasotas?

5. Todėl mano vainikėlis
2alias surasotas.
Todėl mano veidužėlis
Yr visas ūkuotas.

3. Kodėl tavo vainikėlis
Žalias surasotas.
Kodėl tavo veidužėlis
Yr visas ūkuotas?

6. — Tai netiesa, dukružėle,
Nevierni žodeliai:
Lydėjai bernužėlį
Per lygų laukelį!

4. — Anksti rytą atsikėlus,
Rūteles pasėjau,
Po rūtelių daržužėlį
Rūteles ravėjau,

7. — O tai tiesa, motinėle,
Tai vierni žodeliai:
Leidau lydėjau
Bernelį per iauką, —

8. Aš su savo bernužėliu
Kalbelę kalbėjau.
Aš su savo dobilėliu
Dūmužę dūmojau!

1012
Gramalaitė
1. Per aukštus kalnelius
Saulelė tekėjo.
Pakalnėj mergelė l ^ .
Linelius rovė.
J

3. Padėk dievs, padėk dievs
Jaunai mergelei!
Aš tavei padėsiu
Linelius rauti.

2. Atjoja bernelis
Per žalią lanką:
— Padėk dievs, padėk dievs
Jaunai mergelei;

4. — Neprašau, neprašau.
Jaunas berneli.
Padės man, padės man
Sena močiutė.

5. — Pas tavo močiutę
Gėriau ir valgiau,
Man tave močiutė
Ir pažadėjo.

6. NetiSsa, ne tiesa,
Jaunas berneli;
Bernyti jaunksis,
Daug skolū turi:

11. Iš valsčiaus bernytis
Minę norSju;
Vėlinis mokinėj
Jam pavydėju.

6. — Netiesa, netiesa,
Jaunas berneli!
Bernyti jaunasis,
Daug skolų turi:

11. Iš valsčiaus bernytis
Mane norėjo,
Veliuonos mokiniai
Jam pavydėjo.

7. Ne s4vu žirgėlu
Pas mžinę j6jej,
Ne savu žiedelį
Ma dovanėjej.

12. Jlejski žirgelį
J žalą l^nką,
Užraatiki žiedelį
Ąnt b a lti rinkli.

7. Ne savo žirgeliu
Pas mane jojai,
Ne savo žiedelį
Man dovanojai, —

12. — {leiski žirgelį
l žalią lanką.
Užmauki žiedelį
Ant baltų rankų.

'8. Brolelu žirgėln
Pas miinę jtyej,
Seselės žiedelį
Ma dovančjej.

13. Ce ė'da žirgelis
Po žalą lįnką.
ce žiba žiedelis
Ąnt baltu r4nku.

8. Brolelio žirgeliu
Pas mane jojai,
Seselės žiedelį
Man dovanojai.

13. Čia ėda žirgelis
Po žalią lanką,
Čia žiba žiedelis
Ant baltų rankų!

9. — Mergele jaunoji.
Kas tavei sakė,
Kas tavei besveikai
Zinužes piešė?

14. ¡leiski žirgelį
Į pūdymėlį,
[meski žiedelį
Į rūdynėlį.

9. Mergelė jaun6ji,
Kas tdvej sakė?
Kas tivej be-svėjkaj
Žinbžes piešė?

14. Jlejski žirgelį
Į pudimėlj.
įmėfcki žiedelį
Į rūdynėlį.

10 Velunčs mokinėj
Taj ma pasakė,
Rasėjniu plšorej
¿iniižės piešė.

15. Ce žvęngia žirgelis
Po pudiraėlį,
ce rudyj žiedelis
Po rūdynėlį

10. — Veliuonos mokiniai
Tai man pasakė,
Raseinių pisoriai
Zinužes piešė.

15. Čia žvengia žirgelis
Po pūdymėlį.
Čia rūdij žiedelis
Po rūdynėlį!
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1013.

Eirošytė

Nd Ejrošytės.
1.

Paimk dalgėlį,
Ejk j ląnkelę,
Pjauk žalus dobilelus. įds

3.

Pjauk, pjauk, sūneli
Pjauk baląndėli,
Ne ilsinki dalgclu.

2.

Atėju tètùiis
Par žalą lįūką,
Pradalgei? vartydams: —

4.

Atéjn mergelė
Par žalą ląnką,
Nėšdama pusrytėlį.

1. — Paimk dalgelį,
Eik j lankelę,
Piauk žalius dobilėlius! (2 k.)

3- — Piauk, piauk, sūneli,
Piauk, balandėli,
Neilsinki dalgelio!

2. Atėjo tėtušis
Per žalią lanką,
Pradalgėlę vartydams.

4. Atein mergelė
Per žalią lanką,
Nešdama pusrytėlį.

(.Lietuviškos dainos. I!

¡¡c

5.

i.

Ji su jupe'le
Raselę braūkė;
Su šilke'lu ziurstelu;

.7. Sėskis, bemyli,
Ąnt pradalgžlės,
Pailsė'dink rąnkėlos.

Sn vajnikolu 8. DSku, mergelė,
Miglelę kčlė.
Už pusrytė'lus.
Su raud6nomis lįnte'Iėmis (*):
Už mejlffsius žodelus)

1014 (**).
Nu Kasiuličnės.
1. Par dvi dični D,imi) t a
Tivu gulova, Krttrė,
Ni gėrė, ui valgė,
Dldę valą ė'mė.
Tre'cę diliną Damilla |
6. Tavu gutOva, K6trė,
J vajską i.šjčju.
i
Dldę valą ėmė.
2. Ir išj6jti Damilla
Didžius dyvus darydama,
Tiirkaus vajavoti,
Dvarą išgajšluu
Ir pallku savu Kotrę,
SCfnkej dūsaųjančę.
7. Tavu ištikimas slūg&s
Jau parsiųntinė'ju,
3. O .jCfju seni raitė
Tavu žirgus jūdbėrė'lus
Jau parvažinSju.
Par naktis ne mlgu,
A uksu krasė sėdė'dama,
8. Tavu margas kariėtė'les
Gromatė'lės piė'šė,
Ąnt brilkos sudaūžė,
Tavu midų saldunclj
4. Auksu k rasė sėdėdam a,
Ąnt pietų išgė'rė.
Gromatė'lės piešė,
Ir papiSštas gromatė'lės
9. Tavu jaučius bubūnėlus
Pas sūnų nuldjdu.
Kvortomis iškvortavu,
Tavu sūknes šilkunė'les
5 .0, Danibta, sunafl minu,
liūsti; pralžbavu.
Bent sugrjnžk atgalo,
<*) L jnta= stiiėka.
(*•) Palygink 714 dajną.

T

5. Ji su jupele
Raselę braukė,
Su šilkelių žiursteliu,

7. — Sėskis, berneli,
Ant pradalgėlės,
Pailsėdink rankeles!

6. Su vainikėliu
Miglelę kėlė.
Su raudonomis lintelėmis.

8. — Dėkui, mergele,
Už pusrytėlius.
Už meiliuosius žodelius!

•1014
Kasiulienė
1. Per dvi dieni Daniula
Nei gėrė, nei valgė,
Trečią dieną Daniula l 9 ^
[ vaiską išjojo.

5. — O Daniula, sūnau mano
Bent sugrįžk atgalio,
Tavo gulova Kotrė
Didžią valią ėmė!

2. Ir išjojo Daniula
Turko vajavoti.
Ir paliko savo Kotrę,
Sunkiai dūsaujančią.

6. Tavo gulova Kotrė
Didžią valią ėmė,
Didžius dyvus darydama,
Dvarą išgaišino:

3. O jojo sena motė
Per naktis nemigo.
Aukso krasėj sėdėdama,
Gromatėles piešė;

7. Tavo ištikimas slūgas
Jau parsluntinėjo,
Tavo žirgus juodbėrėlius
Jau parvažinėjo.

4. Aukso krasėj sėdėdama,

Gromatėles piešė
Ir papieštas gromatėles
Pas sūnų nuleido.

8. Tavo margas karietėles
Ant bruko sudaužė,
Tavo midų saldūnėlį
Ant pietų išgėrė.

9. Tavo jaučius būbuonėlius
Kortomis iškortavo,
Tavo suknias šilkūnėles
Liuste pralėbavo.

10. Ir parj6ju Dambla
Į septinta mitus,
Ir jis pamitė Kotrlną
Par lauką paryjant.

Midus minu, saldunėlis
Binkose te-b-ėra.
17. Ejs Danibla J btildą
Jautriu ziurfc'ti:
Jiu ie j minu, bubflnė'lej,
Staldė parslbubė.

11. Ir isėju Kotrlna
Ąnt dldžiijd dviru,
Iš tu dziadgsmu Kotrlna
18. Ejs Danibla iukžtą svirną
Jam vartbs atkėlė.
Suknllu žiūrėti:
Suknios minu, šilkinelės,
12. Iš tfi drfiatigsmu Kotrlna
Svirnėly kfboju.
Jam vartbs atkėlė.
Ne pridavė ni rąnkeles,—
19. Ejs Danibla ) alkčnų
Jos gilvą nukirtu.
Mitės pažiūrėti:—
O, tu, seni matbtė,
13. Ejs Danihla i sakinę
Tu tris griSkus tori:
Sltigu pažiūrėti:
Ištikimi jS tarnilej
Grafidžej vėrkia K6trės. 20. Viėnas gnėkas, motynėlė,
Pičiaj galvą kirtafi;
putras gnėkas, sen6ji,
14. Ejs Danibla j stijnę
Kad sunclej včrkia;
Žirgėlu žiūrėti:
Žlrgaj. minu jffdbėrėlej
21. Trečias gnėkas, matbtė,
Stijnio parslžvęngė.
Siratėlej llku,
Tavu didžiausia nudėtas:
15. Ejs Danibla { vazaflnę
Minę patj prazudėj.
KanėtSlu žiūrėti:
Mirgos minu ka nė te los
22. Pažiūrėki ąnt siūlės,
Vazaunio rudąja.
Ne gerk ialtu vąndėnr,
Paklaususi sen6s mitės,
16. Ejs Danibla į skiepą
Minu gulovėlės nėr.
Midbčm žiūrėti:

10. Ir parjojo Daniula
Į septintus metus.
Ir jis pamatė Kotryną
Per lauką parjojant.

16. Eis Daniula j skiepą
Midučio žiūrėti:
Midus mano saldūnėlis
Bonkose tebėra.

11. Ir išėjo Kotryna
Ant didžiojo dvaro.
Iš to džiaugsmo Kotryna
Jam vartus atkėlė;

17. Eis Daniula į staldą
Jautelių žiūrėti:
Jaučiai mano būbuonėliai
Stalde parsibūbė.

12. Iš to džiaugsmo Kotryna
Jam vartus atkėlė, —
Nepridavė nė rankelės —
Jos galvą nukirto.

18. Eis Daniula aukštą svirną
Suknelių žiūrėti:
Suknios mano šilkinelės
Svirnely kybojo.

13. Eis Daniula j seklyčią
Slūgų pažiūrėti:
Ištikimi jo tameliai
Graudžiai verkia Kotrės.

19. Eis Daniula į alkierių
Motės pažiūrėti:
— O tu, sena motute,
Tu tris griekus turi:

14. Eis Daniula į stainią
2irgelių žiūrėti:
2irgai mano juodbėrėliai
Stainioj parsižvengė.

20. Vienas griekas, motinėle, —
Pačiai galvą kirtau,
Antras griekas, senoji.
Kad sūneliai verkia,

15. Eis Daniula į vazaunę
Karietėlių žiūrėti:
Margos mano karietėlės
Vazaunioj rūdija.

21. Trečias griekas, motute, —
Siratėliai liko;
Tavo didžiausias nudėtas —
Mane patį pražudei!

22. Pažiūrėki ant saulės,
Negerk šalto vandens;
Paklausysi senos motės, —
Mano gulovėlės nėr!

1015.

1015
Didžpinigaičiukė

Nū Didžpinigajčibkės.
0 ąnt. k iln u —
Žali liepa,
0 po kilnu —
ds
V.įgi ląnka.
2.

Kasė ganė
Palšus jaučius;
Ganydama,
Ir užmlgu,

3.

Ganydama,
Ir užmigti,
Jiėškėdama,
Pablfidyju.

4.

Jiėšktidama,
Pablūdyju;—
Ir sutiku
Poną Jastų,

5.

.

9.

Pank Kasė,
Ne jiėškiki,
TSvu dvarė
Suvaryti,

1. O ant kalno —
Žalia liepa,
O po kalnu — l
2 k.
Lygi lanka.
J

7. — Pana Kasė,
Neieškoki,
Tėvo dvare
Suvaryti;

Tėvu dvare
Suvaryti,
Abarė'lės
Uždaryti.

2. Kasė ganė
Palšus jaučius,
Ganydama
Ir užmigo,

8. Tėvo dvare
Suvaryti,
Abarėlės’
Uždaryti.

3. Ganydama
Ir užmigo,
Ieškodama
Pablūdijo.

9. — Te tau, Jasiau,
Du doreliu.
Paleisk jaučius
Iš abarių!

Te tau, Jasiau,
Du d6relu,
Palejsk jaučius
Iš abiriu.

10 .

tajkyk, Kasė,
Du dôrelu,
Ràsi būsi
Manu miė'la.

4. Ieškodama
Pablūdijo, —
Ir sutiko
Poną Jasių;

10. — Laikyk, Kasė,
Du doreliu,
Rasi būsi
Mano miela!

Ir sutlku
P6ną Jistų :—
O ku jiSškaj,
Pana Kasė?

11.

Llki svėjka,
Panà Kasė,
Aš jaunikis,
Tu nailijtė.

5. Ir sutiko
Poną Jasių:
— O ko ieškai,
Pana Kasė?

II. Liki sveika,
Pana Kasė,
Aš — jaunikis,
Tu — našlaitė!

O ku jiė'škaj,
Panà Kâsc?
Paléû jaučiu.
Pônaj Jasiau.

.12.

Ne su tokejs
Ponajs mačiais;
Niekas nižle
Ne vadinu.

6. O ko ieškai.
Pana Kasė?
— Palšų jaučių,
Ponai Jasiau!

I2. — Ne su tokiais
Ponais mačiaus,
Niekas našle
Nevadino!
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Nu D iikuvičnės.

Daškuvienė

1. tabas rytas, mergelė.
0 kii jiėškaj, berneli. }ds

6. Ir išlaužė žiogrelus,
Ižtnjndžioju rūteles.

2. 0 kili jiėžk.vj, berneli,
¿į n dujfitą rytelį?

7. Pasakyki, mergelė,
Kū norėsi atpildu?

3. JiSškau bėru žirgelu,
Risavitu balnilu.

8. Klok šimtelį ąnt stalu,
Vesk žirgrflj ąnt dvaru

4. Tivu beras žirgelis
Manu tėvu starjnėlė.

9. Taj iau, šelmi, ulav6ti,
Ne žirgelį pilnavoti.
10.

5. Pasakyki mergelė,
Kąn padarė iškadą

Žvęng žirgelis avižų,
Verk bernelis pinįgū,

11. Ne- b-atžvęngsi avižų,
Ne- b-atvčrksi pinįgli.

1. — Labas rytas, mergelei
— O ko ieškai, berneli? (2 k.)

6. — Ir išlaužė žiogrelius.
Išmindžiojo rūteles!

2. O ko ieškai, berneli,
Sį dujotą rytelį?

7. — Pasakyki, mergele,
Ko norėsi atpildo?

3. — Ieškau bėro žirgelio,
Risavoto balnelio.

8. — Klok šimtelį ant stalo.
Vesk žirgelį ant dvaro!

— Tavo bėras žirgelis
Mano tėvo stainelėj.

9. Tai tau, šelmi, uliavoti,
Ne žirgelį pilniavoti!

4.

5. — Pasakyki, mergele,

10. Zveng žirgelis avižų,
Verk bernelis pinigų.

Ką padarė iškadą?

II. Nebatžvengsi avižų,
Nebatverksi pinigų!

Į O I * (**).
Nu Bakšajtiėnės.
1.

2.

3.

Padajnifsiu
Tąn dajnelęj
Kuri6s vakar) ,
ds
Ne dajnavau,)

;

Kuri6s vftkar
Ne dajnavafi.
Žalo ląnko
Žirgus ganiati,

Žalo ląnko
Žirgus ganiau;
šilku' pifnėejs
Supančiojau,
Silkū pįnčejs
Supančiojau,
Auksu dėkejs
Uždėkiavau.-

(*) Palygink 874, 940 ir 1015 dajnas.
(**) Palygink 7y0, 812 dajnas. 872
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Bakšaitienė
L Padainuosiu l
Tą dainelę, J
Kurios vakar i
Nedainavau; J

3. Žalioj lankoj
Žirgus ganiau,
Šilkų pančiais
Supančiojau;

2. Kurios vakar
Nedainavau,
Žalioj lankoj
Žirgus ganiau;

4. Šilkų pančiais
Supančiojau,
Aukso dekiais
Uždekiavau.
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5. Aš užaugau
Pas tėvelį,
Nusišėriau
Sau žirgelį;

12. Nuims tavo
Vainikėlį,
Pasišerdins
2irgužėlį;

Nurios tavu
Kaspinėlus,
Pasisifldins
Kamanėles.

6. Nusišėriau
Sau žirgelį,
Kad ir mažą,
Bile gražų.

13. Nuries tavo
Kaspinėlius,
Pasisiūdins
Kamanėles;

14.

Numaus tivu
ŽiėdužSlus,
Nusikaklins
Pęntinėlus.

7. Ėjo brolis
Šieno piauti,
Ir martelė
Su grėbleliu.

14. Numaus tavo
2iedužėllus,
Nusikaldins
Pentinėlius;

15.

Nusfcgs tivu
Sukenkėles
Pasisiūdins
Sabrakėlus.

8. Marčios grėblys
Moliavotas,
Dieverėlio
Dovanotas.

15. Nusegs tavo
Sukenkėles,
Pasisiūdins
Sabrakėlius.

9. Marčios grėblys
Ir palūžo —
Dieverėlio
Širdis plyšo.

16. 2veng:a šoka
Žirgužėliai
Nuo seselės
Vainikėlio!

5.

Aš užiugau
Pas "tėvelį,
Nugišė'riau
Sau žirgelį,

12.

Nujims tivu
Vajnikė'lj,
Pasišėrdins
Žirgužėlį.

C.

Nusiyriau
Sau žirgelį
Kad ir mažą,
Bile grižų.

13.

7.

fŠju I>r61is
Sienų pjauti.
Ir marte'Iė
Su grėblėlu.

8.

Marčios grėblys
Mulavotas.

Diėverėlu
DovanėtaS.

19.

Marči6s grėblys
Ir pat užu;
Diėverėlu
Širdis plyšo.

16.

Žvangia, š6ka
Žirguzėlej
N3 seselės
Vajnikėlu.

10.

Sakiau se'sej,
Scsuzėlej:
Ne kalbėki
Su karėjviu.

17.

Tviska, blizga
Kamanėlės
N4 seselės
Kaspinėlu.

J I.

Karejvėlu
Trumpi nibaj
Karąjvėlu
Diirnas bfidas.

18.

Ską'niba, ajda
Pęntinėlej
Nu seselės
Žiėdužėlu.
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10. Sakiau sesei
Sesužėlei;
— Nekalbėki
Su kareiviui

17. Tviska blizga
Kamanėlės
Nuo seselės
Kaspinėliui

11. Kareivėlio
Trumpi rūbai,
Ka reivėlio
Durnas būdas:

18. Skamba aida
Pentinėliai
Nuo seselės
Žiedužėlių!

Nfi seselės
SakenkSlu.

19. Žiba, ¿Čri
¿abrakėlis

19. Žiba žėri
Sabrakėlis
Nuo seselės
Sukenkėlių!

« 0 * 8 (*).
Nu Poc&Iės.
1.

Ej, strazdai, strazdeli,
7. Kad sparnelus suklrtjrm:_
Tu, pujkižusias paukšteli,
Pade DiSvas a'rtčjamsTu giėdčjej gino lazdynėly.}ds Klausyk, tajsyk naūjusius
žąmbelus,

2.

Ar lazdeles auginij?
Ar nSšutus gvilbinšj?
Ar kalnely ūgiles slrpinaj?

8. Patajsyki ząmbilus,
Kinkyk bžrus žirge'lus,
Ura, ušta aukžtūsius kalnelus.

3.

Ne lazdeles auginai,
Ni nešutus gvilbinad,
Ni kalnely ¿giles sirpinau.

9. Kajp suirsi kalndlus,
Sėk miėzclus-kviėtclus,
Ne užmirški z’altfsius linelus.

4.

5.

Aukšt-aukštėsnej laki6jau, 10. Kajp versmelės prakiuru,
VirJbm midžiu skra.j6jau,
Džiatigias visas pčgimis,
Lėjdau balsą j z’ilą girdlę.
Ir lyknilej žalCiti pradžju.
Kur aš tiktAj nulėkiau,
11. Piėmenelej trube'les,
J biržtve'lę nbtupiau:
Umzdinelu umzdelcs: —
Visi mddžej lapajs aprėdyti.
škiuš, bar, namffn, baltosios
avc'lės.

6. Aš spame'lus pl&damas,
12. Yr dienelė ilgisnė,
Žemyn brandi Mrdamas,
Ir saulelė karštesnė,
Pranašavau jums pavasarėlį.
Iš berze'lu sule'lė tekeju.
4 0 1 » (*).
Nū Džškuviėnės.
1 .0 tu, strazdaj, strazdiiži,
Tu rajbžisis paukštiizi,

Pocalė
1 — Ei strazdeli, strazdeli.
Tu puikiausias paukšteli,
Tu giedojai girioj lazdynėly! (2 k.)

7. Kad sparnelius suklojau:
— Padėk dievas artojams!
Klausyk, taisyk naujuosius žambelius,

2 Ar lazdeles auginai,
’ Ar riešutus gvilblnai,
Ar kalnely uogeles sirpinai?

8. Pataisyki žambelius,
Kinkyk bėrus žirgelius,
Ura, ušta aukštuosius kalnelius!

3 _ Nei lazdeles auginau,
Nei riešutus gvilbinau.
Nei kalnely uogeles sirpinau.

9. Kai suarsi kalnelius,
Sėk mieželius, kvietelius,
Neužmirški žaliuosius linelius!

i Aukšt’ aukštesniai lakiojau,
Viršum medžių skrajojau,
Leidau balsą j žalią girelę.

10. Kai versmelės prakiuro,
Džiaugias visas pogymls,
Ir liekneliai žaliuoti pradėjo.

5. Kur aš tiktai nulėkiau,
Į biržtvelę nutūpiau, —

11. Piemenėliai trlūbeles,
Umzdinėlio umzdeles:
— Skiuš, bar, namon, baltosios avelės!

Visi medžiai lapais aprėdyti.
i Aš, sparnelius plėsdamas,
Žemyn brandj berdamas,
Pranašavau jums pavasarėlį.

12. Yr dienelė ilgesnė
Ir saulelė karštesnė,
Iš berželių sulelė tekėjo.
1019
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K u čiulbžjej K
Glrio aglynSly? I

(°) Palygink 26, 618, 697, 711 ir 778 dajnas.
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1. — O tu, strazdai strazduži,
Tu raibasis paukštuži,
Ko čiulbėjai
1^ ^
Girioj eglynėly? J
877

2. Aglynėly tupėjau,
AglynSly sėdėjau,
Aglynely
Lizdelį sukrdviau.
3. Kajp paute'Iua sudžjau,
ta b a j jffsius »ergėjau,
Kad nieks n’ uičjtu,
Kad jiė ne prapultu.

Ir ląnkelė
Žalūti pradeju.
9. Jau diėnSlė ilgesnė,
Ir saulelė kajtreenė;
Iš beržSlu
Sulelė tekė'ju.
10. Jau sparndlus suk!6jau:—
Klausyk, miSIas art6jau,
Tajsyk, tajsyk
Natiją zagreMjtg.

Kad vajkčlus perėjau,
Rupestčlį turėjau,
Kajp aš auginsiu?
K im i ai jis majtlnsiu? ll.Sutajsyki zagriižę,
Pajųngk šSmus jautiizius,
6. Pabalelejs vajkšjiojau,
Arki, irk i
vVabalė'lus rankiojau,
Lygiusius lauke'lus.
Savu mietus
Vajkėlus majtinau.
12. Silka piemens dūdeles
Ganydami avelės:—
Ej, škbde, škiide,
6. Po girelę skrajdžiojau,
Virštij medžiu tupSjau,
B&ltosios avelės.
Lejdau b&hą
13. Ąnt kalnelu stovėjau,
| žalą girelę.
Su mergyte kalbSjau:—
Ejkš, mergytė,
7. Viršiim medžiu ISkdamas,
Ą nt ¿ukštu kalnelu.
Žemyn brendį be'rdamas,
Pranašavau
14-. Ejkš, mergytė, pas minę,
Ą nt pavaaarė'lu.
Dūk rąnkelę na savęs,
Kalbesiva
8. Pavasaris atšliu,
Mejlaiisius iodelus.
Jau žemelė praktSru,

2. — Eglynėly tupėjau,
Eglynėly sėdėjau,
Eglynėly
Lizdelį sukroviau.
3.

8. Pavasaris atšilo,
Jau žemelė prakiuro.
Ir lankelė
Žaliuoti pradėjo.

Kai pautelius sudėjau,
Labai juosius sergėjau,
Kad nieks n užeitų,
Kad jie neprapultų.

9. Jau dienelė ilgesnė
Ir saulelė kaitresnė,
Iš berželių
Sulelė tekėjo.

4. Kad vaikelius perėjau,
Rūpestėlį turėjau,
Kaip aš auginsiu,
Kuomi aš juos maitinsiu.

10. Jau sparnelius suklojau:
— Klausyk, mielas artojau,.
Taisyk, taisyk
Naują žagrelaitęl

5. Pabalėllais vaikščiojau,
Vabalėlius rankiojau,
Savo mielus
Vaikelius maitinau.

11. Sutaisyki žagružę,
Pajunk šėmus jautužius,
Arki, arki
Lygiuosius laukelius.

6. Po girelę skraidžiojau,
Viršuj medžių tupėjau.
Leidau balsą
l žalią girelę.

12. Suka piemens dūdeles,
Ganydami aveles:
— Ei, škude, škude,
Baltosios avelės!

7. Viršum medžių lėkdamas,
2emyn brandį berdamas,
Pranašavau
Ant pavasarėlio.

13. Ant kalnelio stovėjau,
Su mergyte kalbėjau:
— Eikš, mergyte,
Ant aukšto kalnelio!

14. Eikš, mergyte, pas mane,
Duok rankelę nuo savęs,
Kalbėsiva
Meiliausius žodelius!
879
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Nu Viksves

Viksva

O, kad ta būtam
M61u njlūmis nulipęs,
Ne kajp pas minę
Jitraą atlipęs.

1. O tu, berneli
Mano jaunasis,
O kad tu būtum l
Gyvas prapuolęs;]

4. O kad tu būtum
Molio eilėmis nulipęs,
Nekaip pas mane
Jauną atlipęs!

O, kad tu būtum
Staūgdams nuėjęs,
Ne kajp pas minę
Jauną atėjęs.

2. O kad tu būtum
Gyvas prapuolęs,
Nekaip pas mane
Jauną atjojęs!

5. O kad tu būtum
Staūgdams nuėjęs,
Nekaip pas mane
Jauną atėjęs!

3. O kad tu būtum
Kuolais nuėjęs,
Nekaip pas mane
Jauną atėjęs!

6. O kad tave būtų
Paralius paėmęs,
Nekaip pas mane
Jauną atėjęs!

0 , ta, bernrflf,
Mfena jauniais,
0 , kad tu būtum > ^
Gyvas prapfflęs, j

4.

2.

O, kad tu būtum
Gyvas prapfilęs,
Ne kajp pas manę
Jauną atj6jęs.

5.

3.

O, kad tu būtum
KffUjs rraejęs,
Ne bajp pas manę
Jiuną atėjęs.

6.

1.

O, kad tivę būtu
Pardlus pajemęs,
Ne kajp pas minę
Jauną atėjęs.

«0*1.
Nfl Senkauskiėnės.
1.

.

Až prie vąndenėlu
Rymojau, rymojau,
Savu baltas rąnkcSles
Mazgojau, mazgojau.

O, kfi, mergelė.
Nuludaj, nuludij?
Ar tu savu bernėlu
ds
Ne raatėj,«ne matėj? J
Ar ta berne'lu
Ne matėj, ne matėj?
Anl jti vardėlu
Ne žinij, ne z'inaj?
tris diė'nas gė'rė
Karčemi, karčemū,
StovSju žirgelis
Stadilo, stadalo.
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5.

.

Rąnkėlės minu,
Mleidusios, miėlausios,
O kam jus pateksit,
Balčiausios, balčiausios?
Ja uz‘ ge'ru vyru,
Dėkavos, dė'kavos;
Ja už kėkiu pijukclu,
Priraudūs, priraudos.

į.
f

1. O ko, mergele,
Nuliūdai, nuliūdai,
Ar tu savo bernelio 1
Nematei, nematei? J

4. Aš prie vandenėlio
Rymojau, rymojau,
Savo baltas rankeles
Mazgojau, mazgojau.

2. Ar tu bernelio
Nematei, nematei,
Anei jo vardelio
Nežinai, nežinai?

5. Rankelės mano
Mieliausios, mieliausios,
O kam jūs pateksit,
Balčiausios, balčiausios?

3. Tris dienas gėrė
Karčiamoj, karčiamoj,
Stovėjo žirgelis
į Stadaloj, stadaloj.
r

* littovlSkos dainos. II

6. Jei už gero vyro,
Dėkavos, dėkavos,
Jei už kokio pijokėlio,
Priraudos, priraudos!

e.

10*».
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N ú MikátiSnés ié Üznemúmu.

Mikštienė

0 liffla (*) bSda,
Miėks minę nė veda;
Kad kas minę vėstu, 1
ds
Dldę dilj rkstu.
I

3.

Kas nor mžinj b&rti
Tas tur ąnkstl krflti;
Ne senėj, taj dab&r,
Kajp pradėjau girti.

1. O liela bėda —
Nieks mane nevedal
Kad kas mane vestų, 1
Didžią dalį rastų.
j 2 k.

3. Kas nor mane barti,
Tas tur anksti kelti, Neseniai, tai dabar.
Kaip pradėjau gerti.

Kas nor minę vėsti,
Dldę d&Ij risti:
Du kiibilu grybu,
Trcię baravyku?

5.

Par nediflj verpiat,
Subat6 Mlęnkian,
Ncdėl6 karčema
Taj graz'ėj praganau.

2. Kas nor mane vesti.
Didžią dalį rasti —
Du kubilu grybų.
Trečią baravykų?

4. Per nedėlią verpiau,
Subatoj išlenkiau,
Nedėlioj karčlamoj
Tai gražiai pragėriau.

5.

Vfcskií mknę gidti,
Ne dfikií parpulti;
Staj dab&r, ne-senéj;
Kajp pradSjau gérti.

5. Veskit mane gulti.
Neduokit parpultil
Štai dabar, neseniai,
Kaip pradėjau gerti.

10 * 8 .
Nú Stamulūkės.
1.

4.

Augu kalnelėj
Be pakalniflu» } ds
Jóvaraj be ž&kclu.

2.

S.

5.

Beplga áugti
Tam jovareluj
Ą nt áukstüjü kalne'Iu:

1023

Augu sūnelis
Pas tėvuz'Slį,
Sunėlis-viėnturtSlis.
Beplga áugti
Jaunám bernéluj
Pas senąjį tėvdlj:
Jam ne rupžja
Rytelis kėlti,
B8ri žirgėlej šėrti.

Ne put vėjelis,
Ne lęnk éakílu,
Ne jiidin viráunSlés.
(*) L íelas= didis.
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Staniuliukė
l. Augo kalneliai

]
Be pakalnėlių,
J 2 k.
Jovarai be šakelių. J

4. Augo sūnelis
Pas tėvužėlj.
Sūnelis vienturtėlis.

2. Bepiga augti
Tam jovarėliui
Ant aukštojo kalnelio:

5. Bepiga augti
Jaunam berneliui
Pas senąjį tėvelį:

3. Nepuč vėjelis.
Nelenk šakelių,
Nejudin viršūnėlės.

6. Jam nerūpėjo
Rytelis kelti,
Bėri žirgeliai šerti.
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7.

Tik jam rupSju,
Jaunam berneluj,
B altij burnelę prausti,

.

Ir, nusiprausęs
Balta j burnilę,
J attajdelę (.») <sjtį:

Vis ¿ebatfftas,
Vis z'iuponCitas,
Po didžius jomarkSIus
(*) &tlajda=&tpuskaj.

7. Tik jam rūpėjo,
Jaunam berneliui,
Baltai burnelę prausti

8. Ir, nusiprausęs
Baltai burnelę,
[ atlaidėlę eiti:

9. Vis čebatuotas,
Vis žiuponuotas,
Po didžius jomarkėlius!

PAVARDES
Lietimu <lajninžnkiu ir dajnfnku, nū kurni 1865— 1870 me
tūge užrašytos būva Velūnlškios dajnos, išspaustos pirmoje
ir ąntrd knygoje.
1. Nū Adomajtiėnės iš Velünös (skSjtancios sau 40 metu
Amžiaus) užrašytos yra 126, 412, 437, 618 ir
737 dajnos.
2. — Aleksienės iš Velünös (35 mc'tu Amžiaus)—190, 611,
859 ir 950. •
3. — Andrušajtiėnės—167.
— Anusajtės—529.
4. —> Bakšijtiėnės iš Pelilčiu (60 ro. amž.)— 64, 77, 79,
81, 92, 125, 130, 131, 155, 166,177, 189, 192,
200,208,213,222, 224, 229, 240,258, 266, 268,
291,292,348,377,388, 391, 421, 439, 454, 468,
469,473,482,500,505, 512, 520, 531, 532, 549,
576, 579, 582, 600, 622, 623, 624,634, 642, 648,
651,661,664,665, 674, 677, 693,699, 709, 715,
721,723, 724, 728, 736, 739, 749,750, 751, 759,
766,780,798,803,808, 811, 823, 836, 838a, 844,
865,899,902,908,910, 914, 925, 930, 940, 945,
955, 966, 972, 1000 ir 1017
6. — Battrušajciiikės iš Būtkelu (40 m. ąraž.) — 345, 402,
434 ir 551
6. — Barisienės iš BatmČnu (50 m. ąmž.)—261, 376, 597,
840 ir 976

7. Nū BlajviSnės (Blajvlnsktėnės) iš Velünös (40 m. ąmž}—?
254 ir 591.
8. — BiažiSnės (50 m. ąmz.)— 121, 174, 221, 235, 253,
269,302,309,312,339, 347, 363, 381, 383, 407,
430,447,448,480,489, 498, 515, 516, 517, 522,
578, 598, 620, 639, 647, 653, 654, 675, 679, 688,
743,764,767,776,816, 826, 835, 849, 852, 874,
878,886,887,895,943, 946, 947, 956, 965, 974,
979, 997 ir 1005.
9. — Bočienės (40 m. ąmž.)—105, 228, 426, 616 ir 939.
10. — Bujžiūkės—640.
11. — Burkšienės— 530.
12. — CvirkiSnės iš Ki^ngra (60 m. ąmz'.)—95, 147, 209,
242,327,332,342, 343, 371, 387, 452, 511, 590,
657,683,684,704,716, 822, 869, 871, 898, 907.
y 938 ir 944.
13. — Čičirkienės— 170, 573, 797 ir 975.
14. — Dibkuviėnės iš Velünös (65 m. ąmž.) — 22, 74, 82,
96, 110, 157, 168, 175, 217, 255, 313, 320, 329,
350,368,408,414,416, 431, 443, 472, 577. 580,
667,773,796,819,824, 845, 851, 864, 870, 885,
913, 926, 952, 958 ir 1011.
15. — Dajlydalės—248, 546, 596, 696, 711 ir 932.
16. — Daškiiuskiėnės iš Velünös (70 m. ąmž.)— 43, 164,
277, 293, 367, 594 ir 753.
17. — D4škuviėnės—465, 703, 890, 953, 996, 1016 ir 1019.
18. — Diėvienės iš Velünös (40 m. ąmž.)—62, 76, 201, 280,
384, 393, 404, 428, 440, 459, 484, 487, 606, 687,
731,741, 752, 761, 774, 786, 799, 801, 814, 873,
901, 904, 905, 921 ir 995.
19. — Didžpinigajėiūkės (30 m. ąmž.)—83, 117, 259, 319,
451, 569, 710, 734. 755, 891,' 968, 983 ir 1015.

20. NûDübiënès (40 m. ąmz.)-*-19, 199, 282, 351,476,491
495, 535, 565, 666, 760, 825, 892 ir 1001.
21. — Džiaugėtės— 102, 215, 265, ir 877
22. — Ejra.—335. 23. — Ejrosÿtés— 1013.
24. — Ejtutávicés —838b, 838c.
25. — Gótautiénés (aklós) iá Ktįngip (80 m. ąmž.)—40, 61
66, 69, 75, 85, 124, 140, 143, 151, 172, 176,
191,223,233,275,276, 308, 321, 352, 359, 379,
389,420,453,458, 474, 481, 513, 547, 560, 566’,
574, 588, 609, 617, 627, 630, 635, 645, 694, 727^
769, 776,783,784,805, 817, 821, 828, 829, 839’
843, 868, 915, 934, 941, 981, 986 ir 1003
26. — GeruMnės—409.
27. — Gramatájtés—1012.
28. — Gvildiė'nės—528, 625 ir 644.
29. — Januikytės is Velùuôs (20 m ąmž)—295 ir
677
30. — Jaroiajčiūkės—567 ir 994.
31. — Jaroáájtés iš Kálviu (40 m ąm ž.)—39, 89 ir 542
32. — Jokajiiùkés (30 m. ąmž.)—80, 485 ir 680.
33. — Jonajtė'nės ié V elúnós.(40 m. ąniž.)—98, 369, 778
ir 857.
34. — Jurgajtiė'nės (45 m. ąmž.) —73, 129 ir 283.
35. — JurgajÈiùkés—655 ir 742.
36. — Juákytés iá Velúnós (35 m. ąmž.)—30, 31, 35, 50,
54, 90, 107, 179, 184, 197, 204, 219, 245, 284,
333,360,373,390, 392, 450, 510, 524, 525, 634.
539,657,561,562,599, 663, 668, 672, 676, 695,
732,762, 768,779,800, 802, 810, 813, 818, 841,
876, 923, 962, 964, 982 ir 990. *
37. — Kasiuhė'nės iš RaudoniSnu (60 m. ąmž.)—425. 463,
476, 757, 807, 881, 960 ir 1014
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38. Nu Kazakáuskiénés ii Velúnós (45 m. ąmž.)—58, 133,
160, 225, 397, 514, 543, 552, 700 ir 758.
39. — Kemzuriükés iá Vozbutú (20 m. ąmž.)—244,260,326
ir 603.
40. — Klmontiėnės—419, 438, 508 ir 701.
41. — Klira.— 104, 109, 145, 370 ir 894.
42. — Kuilnskiėnės ii Velúnós (50 m. ąmž.)— 411, 607,
637 ir 963.
43. — Kųnciė'nės (Kiįnciuviėnės) ii Velúnós (35 m. ąmž.)
—33. 331, 386, 608, 619 ir 882.
44. — Lak. iá V«lúnóí (35 m. ąmž.) 32.
45. — iaïtiênès—707. 858, 913 ir 922.
46. — iažiė'nės—861.
47. — Lidejkiė'nės ii VilkijóS (50 m. ąmž.)—97, 287, 467,
572 ir 638.
48. — Makarienės ii Gystičnu (70 m. ąmž.)—87, 493, 568
ir 837.
49. — Makáuskiénés ii NatiSnu (40 m. ąmž.)—212.
50. — Masajtiėnės (40 m. ąm z'.)-17, 53, 65, 71, 88, 115
120, 273, 317 ir 435.
51. — Maátáuskiénés— 564, 614, 792 ir 880.
52. — Masiuličnės (40 m. ąmž.)—341, 366, 460, 490, 501,
540, 589, 726, 730, 738, 785 ir 906.
53. —: Mikitiėnės ii Velúnós (70 m. ąmž.)— 100, 106, 122.
171, 378, 385, 424, 429, 747, 833 ir 1022.
54. — Minátgos— 380 ir 785a.
55. — Mockienės—23, 271, 336, ir 433.
56. — Mockytės- 537 ir 705.
57. — NorviMnės ii Velúnós (50 m ąmž.)—28, 34, 37, 49,
51, 52, 57, 70, 72, 84, 112, 128, 132, 134, 142,
146, 150, 158, 162,163, 205, 211, 219, 227, 238,
239,241,251,264,316, 358, 361, 362, 492, 503,
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
fi7.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.

504,506,518,554,610, 615, 659, 698, 770, 771,
733,790,884,896,924. 929, 931, 935, 936, 949^
952, 954, 957, 969, 987 ir 1006.
Nú PaliSnés—748.
— PatašiuviČnės iá Velunós (50 m. ąmž.)—20 ir 1008.
— Pauriúkés iá Velünós (26 m. ąmz'.)— 48, 113, 285,
423, 720 ir 735.
— Pavalkičnės iá Velunós (40 m. ąmž.)—86, 678, 719
ir 838.
— Pctrajličnės - 848.
— Pilipiuskiėnės iš Velünós (60 m. ąmz.)—108 ir 729.
— I’irájíia —118, 136, 137, 144, 181, 183, 218, 278,
337 ir 536.
— I’lauáinmkés— 127, 319, 403, 628 ir 725.
- PocáléS—16, 41, 42, 237, 246, 252, 356, 432, 619,
788, 917 ir 1018.
— Povilajciiikės iš Raudonienu (26 m. ąm z.)- 25, 289,
299, 394, 746 ir 756.
- RinkÿtèS (30 m. ąmz'.)—114, 123, 509, 521, 563, 570,
585, 626, 708, 712 ir 863.
— Roëkiënés—263 ir 646.
— R ožinės—444.
— Rožnytės—499.
— Rudzianskičnės—830.
-■ Rugienės—689
— Riigiénÿtés iá Pápiákiu (20 m. ąmž.)— 119, 139,297,
446, 78i; 793 ir 888.
— Rurnš. —260.
— Sadauskienės is Damantii (50 m. ąmž.)— 149, 186,
214, 220, 226, 257, 296, 382, 538, 690, 692, 786,
809, 866 ir 1004.
— Samūhė'nės (40 m. ąmz.)— 59, 182, 202, 279, 311,
401, 449, 545, 632 ir 916.
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Sapronftės— 612.

Senkáuskiénés iá Vilkijós (50 m. ąmž.)—60, 165, 166,
188, 196, 203, 288, 318, 322, 323, 325,
330,340,
354, 372, 415, 464, 494, 526, 565, 559,
586,592,
629,671,673,740,745, 772, 803, 853,
854,867,
873, 879, 900, 919, 933, 937, 942, 978, 1002 ir
1021

Slnkuviėnes iš Gystiė'nu (60 m. ąmž.)— 157, 207, 496,
602, 666 ir 860.
Stanmlignės—483.
Stamuiytės iš Kiijngiu (20 m. ąmž.)—141, 180, 267,
344, 413, 593, 621, 669, 713, 718, 831, 918 ir
1023.
Stankuvienės—967.
Stirbinskiė'nės—980.
Stirbinskájtés iš Pamitùviu (40 m. ąmž.)— 306, 364,
418, 436, 794 ir 820.
Sutkáj¿ia—834.
SutkiSnės— 479, 641, 856 ir 912.
Sálkuviénés iá Velunós (45 m. ąmz.)—216, 270, 464,
601, 791 ir 989.
Sinrajiiùkés—633 ir 670.
Sopÿtes iá Velünós (40 m. ąmž.)—21, 24, 47, 173,
315,353,399,400,471, 571, 587, 604, 662, 685,
686, 795, 806, 872, 897, 948 ir 985.
Šviderskičnės—893, 911, 993 ir 1007.
Tamoáájtés — 274, 307, 398, 466 ir 838d.
Teresiënés (45 m. ąmž.)— 18,27,234, 441, 445, 470,
581, 603, 660, 763, 928, 971 ir 999.
Tomašauskytės (Tomaševiciūkės) iš Dagiú (49 m. ąmž.)
—44, 45, 93, 138, 230, 249, 256, 262, 281, 294,
298, 304, 305, 346, 357, 497 ir 631.
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95. NūTotiliSnės iš Pamit&vm (60 m. ąmž.) — 26, 29, 46,
406, 488, 697, 842, 846 ir 889.
96. — Totilhkės—777.
97. — TųmsiSnės (Tumusiė'nės) (35 m. ąmž.)—94, 193, 194^
502, 643, 681 ir 804.
98. —1 Urbajtiėnės— 656.
99. — Val'djtiėnės—927 ir 998.
100. — Vasilauskytės— 395 ir 427.
101. — VeličkiSnės iš Velūnis (40 ra. ąmž.)—68, 111, 324,
558, 702, 815 ir 970.
102. -r* Veličkos—988.
103. — VenctAuskiėnės ii Armenlškiu (50 m. ąmž.)—38 Ir
314.
104. — Venclovienės—650, 744 ir 832.
105. — Vidikytės iš Pamitūviu (35 m. ąmž.)—36, 56, 67,
99,101, 148, 152, 154, 161, 187, 195, 198, 206,
243, 247, 334, 338, 355, 457, 507, 519, 523, 533,
541, 548, 553,556, 575, 595, 649, 722, 787, 847,
875, 920, 959, 961, 973, 984, 991, 992 ir 1010.
106. — Viksvytės—475, 477, 486, &27, 550, 652, 658, 706,
714, 782, 812, 827, 855 ir 909.
107. — Viksvūs — 78, 169, 185, 232, 286, 301, 549, 365,
375, 366, 422, 442, 455 ir 1020.
108. — Višlnskiėnės iš Velun6s (50 m. ąmž.)—91, 303, 417,
605 ir 717.
109. — Viturytės—396.
110. — Žalukiė’nės, dūk tęs Gotautiėnės, iš Gystienu (40 m.
ąmž.)—55, 135, 231, 272, 544, 583, 584, 754 ir
765.
111. — Židikiė'nės—862.
112. — Žilajtiėnės iš Pamitiiviu (40 ra. ąmž)—236.
113. — Žindžiuviėnės— 328 ir 1009.

R O D I I y S
ąntros knygos (trečios ir ketvirtoslajdūs) liėtbvišku dajnū.

tikštas.
Ištarimas raštžęnklu . . .
Keli žodžej apie'Velūnlšhas dajnas

. . .
ir apie ju rasimą.

III.
IX.

Skajtlus (JY;) dajnū.
Aj, aj, aj, Dieve. Nū Norvilignės
9G9
Aj, broleli, dobilSli. Nū Blažienės
.
.
.
.
946.
Abu miidu jaunu. Nū SA-lkuviėnės
.
.
.
.
989.
Aj, Diėvulė'Iau. Nū Petrajliėnės..................................... 884.
Aj, giria, giria. Nū KasiuliSnės.................................... 881.
Aj, gulu, guli. Nū NorviliSnės.....................................615.
Aj, Kilu, lūlu. Nu Bakšajtiėnės .
.
.
. 910.
Aj mėčiut, motinė'le. Nu Sviderskiė'nės
.
.911.
Aj, vargios, vargios. Nu Gčtautiėnės.
.
.
588.
Alutis gišdras. Nū iostiė'nės
.
.
707.
Anytėlė, muronėlė. Nu Burkšičnės
.
.
.
.
530.
Ąnkstl rytą atsikėlęs. Nu Gotautiėnės
.
.
547.
Ąnkstl rytą kelali. Nū Pauriūkės
.
.
.
.
720.
Ąnkstl rytą-rytelj. Nu Tūmusiėnės
.
.
804.
Ąnksti rytą rytelį. Nū Bujziūkes
. 640.
An6 pūsė ižeru. Nu Klmontiėnės
.
.
.
.
701.
Ano pūsė dunūjaus. Nu Veličkienės
.. 970.
Ąnt lauke'lu ne-pagadk, dargana. Nū Vidikytės.
. 787.
Ąnt aukštu kalne'lu. Nū Uįnkytes
.521.
Ą nt aukštu kalne'lu. Nū Vtsinskienes
.
. 717.
Ąnt aukštu kilnu berželis. Nū Juškytės .
525.
893

Ąnt cidabru tilta . Nu Daškiuskiėnėtf.
Ą nt kilnu gliisnis. Nū TeresiSnės .
Ąnt kilnu klevaj. Nū Bakšijtiėnės .
Ąnt kalnu klevij. Nū Norvilienės .
Ąnt kilnu klevaj. Nū Pavalktė'nės .
Ąnt kilnu line'Iej. Nū Rįnkytes.
:
Ąnt saitu šaltinėlu. Nu Vidikytės
Ąnt ¿altu saltinelu. Nū BlažiSnės .
Ąnt šiltu šaltinėlu. Nū Bakšajtiėnės.
Ąnt šventu J6nu. Nū Ciilrkiėnės
Ar aš tau ne sakiau. Nū KaSiuliėnėg.
Arklys pažabrttas. Nū Blažienės
Ar atmeni, bernužėli. Nū Bakšajtiėnes
Ai diė'ną-naktį. Nū Vidikytės .
Aš gėriau vil<ar. Nu Dūbiėnės .
Aš ėjčiau namu. Nū Bakšajtiėnės
Aš pas motynėlę. Nū Pilipauskiėnės .
Aš pas močiūtę. Nū Diėviėnės
Aš prašiaū, meldžiaū. Nū Blažienės .
Aš siratužė'lė. Nū Juškytės
Aš nėns sūnelis pas tėvtflj. Nū Gotautiėnės
Atėjn mergytė. Nū Stamulytės
Atėjn žmogus su skranda. Nū Blažienės .
Atjoja bernelis. Nu Sopytės
Atjrt į dvarą. Nū Cvirkicnės
Atsimjnk, berne'li. Nū Senkauskiėnės .
Atsimink, bernužė'li. Nū Viksvytės .
Atsitrauk, bernužė'li. Nū Vidikytės
Atsitr bernelis. Nu Dabkaviėnės.
Augin, augln tėvuželis. Nū Viksvytės
Auginu brolelis. Nū Rįnkytės
Augin man? motynė'lė. Nū Mikštiėnės
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.
•
.
.
.
.
•
.
•
.
j

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

694.
971.
721.
957.
719.
712.
973.
974.
972.
975.
960.
522.
803.
961.
968.
724.
729.
801.
688.
524.
829.
713.
956.
872.
871.
803a.
527
722.
870.
827
708.
833.

Auginu moiiūtė. Nū Aleksienės
.
.
.
.
859.
Auginu moMtė. Nū Bakšajtiėnės
.
.
>
. 709.
Augin tėvas sune'lį. Nū SutkSoės
.
.
.
.
641.
Augin tSvas. Nū iazienės.
. . .
. 861.
Augin tėvelis. Nū Juškutės
.
.
.
.
.
802.
Augin tėvelis. Nū Bakšajtiėnės...................................... 622.
Augin tėve'lis. Nū Gotautiėnės .
.'
.
.
. 828.
Augin tėvas sūnelį. Nū Pavalkiėnės .
.
.
.
678.
Augu, djgu žali riita. Nū Masiuliė'nės
.
.
. 730.
Angų dukrėlė. Nū Kazakiuskiėnės
.. 700.
Augu glrio klevūžis. Nū fcastienės
.
Augu kalne'lej. Nū Stamuliikės . . .
. 023.
Augu liepelė vejelė. Nū Sutkajėia
. . . . .
834.
Augu s6de oballs. Nū Gėtautiėnės
.
.
.
.
694.
Aušriižė aūšu. Nū Stamulūkės .
.
.
831.
Aušt aušre'lė, tek saulėlė. Nū Vęncloviėnės
. 832.
Bajūraj, bajūrė'Ii. Nū V idikytės...................................... 984.
Balndk, tėveli Nū Bakšijtiėnės.
.
.
.
.
624.
Balta aušruželė. Nū Bakšajtiėuės
.
.
.
634.
Bepigu augti. Nū Vidikytės
.
. . .
575.
Be-iuštančej aušrtflej, Nū Veližkiėnėa.
.
.
.815.
Bernas ¿erė Nū GvildiSnės
. 625.
Bernyėej jauniė'jie, mes bėdniejio. Nū Norvilienės
896.
Bernytis joju. Nū B l a ž i e n ė s ...................................... 835.
Bernužėlis. Nu Juškytes .
.
.
.
. ’982.
Brolelis skęnsta. Nū V idikytės...................................... 523.
Broiyčej minu. Nū Bakšijtiėnės.
.
.
. 699.
Broiyiej minu. Nū Diėviė'nės .
.
.
731.
Brolūkaj minu jaunisis. Nū Juškytės.
.
.
668.
Būvu Vilniuj dūda. Nū Juškytės (sutartinė)
.
. 990.
Ciūlba, gieda paukšte'lej. Nū Cvirkiėnės
.
.716.
DSku tėvėluj. Nū Rudziinskiėnės
. 830.
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..858.

Devjnti metėlėj. Nū Staniulytės .
Du gulbinšlu plaukė. Nū Plaušimūkės
Du karvrflu klūny gėrė. Nū Bakšajtiėnės .
Dukrėle savAlnįnkė. Nū Didžpinigajčibkės .
Dvejl-trejl metėlej. Nū Gūtautiėnės .
Ej, Adūmaj, Adomėli. Nū Mašį uhėnes
Ej, ąnt atjūja. Nū Diėviėnes
Ej, ąnt kAlnu žali liSpa. Nū Sopytės
Ej, atgjs, atėjs. Nu Sopytės
Ej, augln, augln. Nu Senkauskiėnės .
Ej, augln, augln. Nū Ručinskienės .
Ej, augln, augln. Nu Lidejkiė'nės
Ej, Augu, Augu. Nū Norvilienės.
Ej, balanda. Nū Diėvienes.
Ej, bent pasitrauk. Nū Juškytės.
Ej, bijūnaj, bijūnėli. Nū Slnknviėnės
Ej, brfilau, brūlau. Nu Višlnskienės
Ej, brūlau, brolau. Nū Ktįnciuviėnės.
Ej, brūlau, brūlau. Nū Cvirkiė'nės
Ej, brolūkaj. Nu Židikiėnės
Ėjčiau-gi, ėjčiau. Nu Gūtautiėnės
Ėjčiaa į darželį. Nū SenkAuskiėnės
Ėjčiau, klausčiau motynėles. Nū Teresienės
Ej,-dldi, didi. Nū TeresiSnės
Ej, dram tu du du. Nu Tamaševiėiūkės
Ej, dukrele mAnu. Nū Viksvytės.
Ej, ėjiiau, ėjčiau. Nu Bakšajtiėnės
Ej, čjsiu, ėjsiu. Nu Povitajčiūkės
Ęj, djsiu namff Ijnkuj Nū Kučlnskiėnės
Ej, gAudė, gaudė. Nū BakšAjtiėhės
Ej, grėzlž, grėzlūkė mAnu. Nū Bačičnės
Ej, kamAra, kamara. Nū Cvirkiė'nės

Ej, kelkit, kelkit. Nu Gūtautiėnės
Ejki še, mergelė. Nū Bakšajtiėnės
Ej, klausinėju. Nū Bakšajtiėnės.
Ej, kūdėl, dėl kū. Nū Tumusiė'nės
Ej, malutėlė. Nū Stirblnskajtės.
,
Ej, matūšė, motynėle. Nū Gotautiėnės.
Ej, mergūz'ė. Nū Blažienės . .
Ėjna višta. Nū Pocales
Ejn mergytė ūlyčia. Nū Klimiė'nės
Ejnū pa r kiemą. Nu Dūbiė'nės .
Ej, rūta, rūta. Nū Dajiydalės .
Ej, sakalaj, sakalėli. Nu Sutkajtiėnės
Ej, sakė manę. Nū Gūtautiėnės .
Ėjsiva gulti. Nu Adomajtiėnės .
Ej, siuntė, siuntė. Nū Dūbienės
Ej, siuntė, siuntė. Nū Gūtautiėnės
Ėjsiv grybu rauti. Nū Dūbiė'nės.
Ej, strazdeli, strazdeli. Nu Pocalės .
Ej, strazdūzi, strazdūzi. Nū Totiliė'nės
Ej, šąlu, žalu. Nū Diėviėnės
Ej, tabokėle. Nū Bakšajtiėnės
Ej, tėvuži, tėvužėli. Nu Diėviėnės
Ej, tūli, toli. Nu Blažiė'nės
Ej, tu, čiūka, čitnbarūška. Nū Blajvlnskiėnės
Ej, tu kavaliė'riau. Nu Diėviė'nės
Ej, tu, rūta, rūta. Nu Žalukiė'nės
Ėjų ruėrga vąmlėns. Nū Anusajtės
Ėjva, sese, namūčiu. Nu Paliė'nės
Ej, virė, varė. Nū Bakš4jtiėnės.
Ej žalos, ¿Alos. Nū Sviderskiė'nės
Gajdys karklynūse. Nū Bakžajtiėnės .
Gali tauku. Nu DAbkuviėnės
“ BilvUkos dainos. II

Gate lauku, laukaičiu. Nu Didz'pinigaj&ikkės
Galii geri. Nu Didžpinigajčiūkės
Gana aš varčiausi. Nū Kazakauskiėnės
G ani Š6kčiau, ulav6čiau. Nu Kasiulienės .
Ganė mergelė jautrius. Nū Veličkiė'nės
G inė mergytė. Nū Dabkuviėnės.
Ginė mergytė jaute'lus. Nū Blažienės
Ge'rkif aplinkų. Nū Gotautiėnės.
Gink, sese'lė, jaučius. Nū Blažienės ,
Ginki, Alga, kiaūles. Nū Dajiydalės .
Girdžiu poną mirusį. Nū Daškauskiėnės
Glrio gyvinu virtas. Nū Masiuliė'nės.
Gystiė'nu kičme'lu. Nū Daškuviėnės
Giili, gili močiūtė. Nū Totiliė'nės
Grižus brolyėiiikaj. Nfi Rugenytės .
Ir itlėkė sakalėlis. Nū Norviliė'nBS .
Ir prij6ju. Nū Bakšajttėnės
.
.
.
.
Ir ¿e jodžiau, ir te jodžiau. Nū Blažiė'nės
Isriits miėstdlis. Nū Bakšajtiėnės
Išdylu rfižė raudčna. Nū Viksvytės .
Iščju, išSju. Nū Vęncloviėnės .
.
.
.
Išė'ju tėvelis. Nu Vidikytės
Išgju tėvelis į mišką. Nū Kun. Kaz. Ejtutavicė
Išgymau jaučius. Nū Sopytės
Išj6, išjo Jisius. Nū Bakšajtiėnė8
Iš.j6 Jasius j kirą. Nū Gotautiėnės
I5j6ju Jasius. Nū Bakšijtiėnės
Išlėjdau brolelį. Nū Diėviė'nės
Išvažiavu gaspadčriuS. Nū Urbijtiėnės
Išvažiavu tėvelis. Nū Gotautiėnės
Jau aušta aušrelė. Nū Maštauskiėnės.
Jiunas su jau n i suėju. Nū Makarienės

Jau saultitė Mjdžias. Nū Teresičnės.
.
J6čiau, jūčiau į turguj. Nū Rįnkytės
.
J6jau par kiemelį. Nfi Jarušajčiūkės
J6ju kelti bajorSlej. Nū Bakšijtiėnės
Jfikim, brolužėlej. Nū Blažienės
.
J6kii, broluzčlej. Nū Juškytės
.
.
.
JOida durna piklavčta. Nū DūCiė'nės.
Judčšius po r6pes. Nū Jurgajčiilkėg.
.
Jns, Le'nku karejvglej. Nū Blažienės
Kadagiižiu laūke. Nū Gūtantiėnės .
.
.
Kad aš buvai! gilias vajks. Nū Rlažienės
Kad aš buvaū jaunatis. Nū Žalukįžnės
Kajp aš buvaū inižas. Nū Tamošijtės
Kad aš buvai pas tė'vą. Nfi Cvirkienės .
Kad aš buvaū viens sūnelis. Nū Ši r vytos.
Kad aš keldu kelavaū. Nū Blažienės
K3d aš ėjaii par d v iri. Nfi Norvili&ies .
Kad aš j6jau. Nū Pocilės .
.
.
.
Kad aš jūjau. Nū Cvirkienės.
.
Kad aš jdjau. Nfi Tomašauskytės .
Kad aš j6jau. Nū BlažiSnės
.
Kad aš jojau par girelę. Nū Bakšijtiėnės
Kad aš jdjau par laūką. Nū Kfįnciuviėnės
Kad aš j6jau pas mergelę. Nū Bakšajtiėnės
Kad aš kelelu kelavaū. Nū Ročkiė'nes
Kad aš kelft kelavaū. Nū Gūtautiėnės
Kad aš kelti kelavaū Nū Samūli£nės
Kad aš turėjau. Nū Senkaūskiėnės.
.
Kad aš turčjau. Nū Dahkuvtėnės.
Kad iugau pas tėvelį. Nū Dibkuviėnės .
Kad augau pas tevužėli. Nū Maštauskiėnėa
Kad bernelis. Nū Bakšijtiėnės
.
.
.
899

.
.

660.
570.
,567.
.914.
653.
.
663.
.
. 666.
.
. 655.
. 764.
.
609.
.
654.
.
. 765.
.
466.
. 667.
. 633.
.
679.
. 659.
.
917.
.
. 684.
631.
878.
665.
882
482
646.
.916
916.
.919
.
913.
. 667.
664.
.
728
.

Kad bernas par žilą jOju. Nū Masiulicnės
Kad bitiitė ąnt iąnk6s. Nu Jarošajtės
.
Kad j6jau par latiką. Nu BakJajtičnės .
Kad Jūras eju. Nu Blažienės.
Kad mergytę giilti ve'dė. Nū Totiliikės
Kajp mergytės ne mataii. Nu Stamulytės.
Kad mes biivum. Nu Gotautiėnės .
Kad mes biivum trys brole'lej.
Nu
DiėvSnėg.
Kad mes biivum trys brolėlej.
Nū
BlažienėsKad mes biivum trys brole'lej.
Nū-Senkiuskiėnės)
Kad mildu biivuv. Nu Salkuviėnės .
Kad mildvi Sjuv. Nū Sirvajčiūkės .
Kad mUdvi ąuguv. Nū TeresiSnės .
Kad ne bčdos, ne vargaj. Nū NorviliSnės
Kakaryku, gajde'li. Nū Bakžijtiėnės.
Kaldinčiau tiltelį. Nū Blažienės
Karčcmčje gė'nau. Nū Norvilienės .
Karejvė'lis. Nu BačiSnės
.
.
.
.
Kas ąnt sviė'tu dabar yra. Nū Viksvytės.
Kas 4vį, kas avį. Nū Stamuliė'nės.
Kas nor išm6kti. Nū GvildiSnės
Kas pramynė takUžį. Nu Južkytės .
Kas pramynė jifdus takūs. Nū Bakžajtiėnės
Ka tik buvaū. Nū Viksvytės .
.
.
.
Kazčks z'lrgą gyrdė. Nū CvirkiSnės
Kedajmu mėste'ly. Nū Viksvytės
Kelk, dukrelė, ne gulėki. Nū Senkauskiėnės
Kė'lė motynė'lė. Nū Bakšajtiėnės
Klįngiu kiėme'lis. Nū Norvilienės .
Kįnkyk zirge'lus. Nū Blažienės
Kitos biivu. Nū Bakši j t i ėnės.
.
.
.
Kolej manę mylė'jej. Nū Norviiiė'nės
500

K otr/na kiėk-viė'na. Nū NorviliSnės
. f 7 1.
Kriukov6je. Nū N o rv ilie n ė s ...........................................935.
Kfi, bemili, nuludaj. Nū Bakžajtiėnės
.
.
. 600.
K uki gegelė. Nū Gotautiėnės.
.
.
.
.
821.
Kuku gegiitė. Nū Kazakauskiėuės .
.
.
.
614*
K uki gegiitė. Nū G6tautiėnės
.
.
934.
Kumūtė, žirdclė. Nū Senkauskiėnės.
.
854.
Kur aukštičjiė kalne'lej. Nū Senkauskiėnės
933.
Kur aukštos stūbos. Nū Kųnciuviėnės
.
.
691.
Kur jčsi, broleli. Nū Klmontiėnės .
.
.
.
508.
Kur, mergužėlė, buvaj. Nū Senkauskiėnės
673.
Kur musu tas gajdys. Nū SenkAuskiėnėf .
.
. 592.
Labas rytas, mergelė. Nū Dažkuviėnės .
. 1016.
Labs ryts, vakaras. Nū Senk&uskiėnės
.
.
. 879.
¿akštįngalgli. Nu Dajlydalės .
.
.
.
.
711.
Lejskis saulė, saulužėlė. Nū Tamošajtės .
.
. 838d.
Lejsk minę, močiiitė. Nū Bakžajtiėnėj?
.
.
. 780.
Liepė minę bernužėlis. Nū Diėviė'nės
.
.
. 484.
.
.
.
.
932.
Liepė manėj ėjti. Nū Dajlydalės
Lygiam laukė. Nū Barisičiiės........................................... 976.
Llja liėtiitis. Nū Viksvytės .
.
.
.
.
812.
Mačiau bernelį. Nū Bakšajtiėnės
.
.
. 865.
Malu, malii viė'na. Nū Vidikytės .
.
.
.
595.
Manu brčlu bėras
žirgas. Nū Rįnkytės . 626.
Manu matė Rozalija. Nū Rįnkytės .
.
.
.
863.
Manu mergelė. Nū Žalukičnės
.
.
.
.
583.
Manu mergytė. Nū Jokačiūkės
.
.
.
.
680.
Manu mergužėlė. Nū Juškytės
.
.
.
.
672.
Manu močiiitė. Nū Dabkuviėnės
.
.
.
.
864.
Manu tėve'lu. Nū Vidikytės .
.
.
.
.
533.
Manu tėve'lu. Nū Tumusiėnės...........................................681.
Manu tė'vu margi dvaraj. Nū Sopytės
.
.
. 685.
901

M inu tėvužė'lu. Nu Juškytės
.
.
.
.
Margi dviraj. Nu Sadiuskiėnės . .
Mirga brldu par upalį. Nfi Bakšajtiėnės .
Mergytė manu. Nū Blažienės
.
Mergutė minu jaundji. Nu Masiulienės
Margos žydelį vilčju. No Sadauskienės
MergužSlė, lelijėlė. Nu Senkiuskiėnės
Mergužėlė, lelijSlė. Nfi Minilgos
.
Mergužėlė manu. Nu Dibkuviėnės
Mergdžė minu. Nu KasiuliSnės
Mes senilej-diėngalėlej. Nu NorviliSnės
Miėlaj išge’riiau. Nu Blažienės
Mieželis tarė. Nu Sapronytės
..
.
Močekelė-raganSlė Nu Povila.jčiilkes
Mociiitė birė. Nfi Vęncloviėnė$
Moii&tė minu. Nu BlažiSnės.
.
.
.
Mociiitė minu. Nu G6tautiėnės
Moiiiltė, miėgu nėriu. Nu Cvirkįžnės
.
MotynSlė, kąn padarėj. Nfi Dibkuviėnės .
Miidu du brėlu. Nfi Gotautiėnės
Nafija karčemė'lė Nfi Salkuviėnės .
.
. .
Naujamž daržely. Nfi Rugiė'nės
Ne-feslj'va ta naktelė. Nu Vidikytės
Ne-česiyvas. Nfi Blažienės .
.
Ne-česlyvas. Nfi Senkauskiėnės
Ne-ceslyvi tiė nameląj. Nū Senkinskiėnės.
Ne dė'ku tSvuj. Nū Stirblnskajtės .
.
.
.
Ne jok, bernyti. Nfi Cvirkiė'nės
.
.
.
.
Ne jok, bern&ži. Nfi Sopytės.
.
.
.
.
Ne kukCik, gegelė. Nfi Sadiuskiėnės.
.
.
NemfinŠIy daug žuvėiu. Nfi Norviliė'nės .
Ne-palmti Dievą cūdaj. Nfi Kun. Kaz. Ejtutiviiės
902

599.
692.
930.
.826,
738.
866.
867.
. 785a.
796.
403.
. 503.
743.
. 612.
746.
.744
816.
. 8G8.
. 869.
580.
• 776.
601
689
959

.

.

853
873
820
683
686
.690
9^2
. 838

Ne puški, vėjuželi. Nu ¿alukiė'nės .
.
.
.
594.
Ne pusk, vėjeli. Nū Norviliė'nės .
.
.
.
931.
Ne sakyk, mirga, nikam. Nū Bakšajtiėnės.
512.
Nor minę diė'das. Nu Samūliė'nės .
.
.
.
545,
Nėrių miegu, čiučiulžlu. Nū Juškytės
696.
Nusiyriau. Nū Blažiė'nės
.
. 517 .
Nusiše'rčiau sau žirgelį. Nū Rugiėnytės .
. 781 .
Nusikaldinėiau. Nū Bukšajtiėnės .
. 532.
Nusiėjk, mergytė. Nū Bakšajtiėnės .
.
.
.
693.
Nū šermukšnėlu. Nū Norvilienės .
.
.
.
929.
O ąnt dvarūžiu. Nū Juškytės..........................................732.
O ąnt kilnu. Nfi Didžpinigajčiilkės
. 1015.
O ąnt kilnu putinaj. Nfi Dabkuviėnės
.
. 951.
O ąnt kalnu, ąnt aukštfiju. Nfi TeresiSnės
. 928.
O ąnt kalnu, ąnt kalne'lu. Nfi Blažiėnės
. 516.
O ąnt tiltu ž6lės augu. Nfi Didžpinigajeiiikės .
734.
O ąnt tiltu žolė augu. Nū Valajtiėnės .
927.
O ąnt iipiu, ąnt vąndėns. Nu Bakšijtiėnės
576.
O, aš gė'riau, pasigė'rus. Nfi Dabkuviėnės.
. 773.
O, aš išgirdau. Nu Veličkiė'nės558.
O, aš išjodamas. Nu Sopytės .
.
.
.
.
795.
O aš labaj pasigėriau. Nu Samūliė'nės
. 632.
O aš maz'as, ne-dldelis. Nu Cvirkiėnės
704.
O aš ne nfiriu. Nfi Bakšijtiėnės .
.
.
.
520.
O aš paklausčiau. Nfi Blažienės
480.
O, brdlau, brolau. Nfi Blažiė'nės
874.
O, gSriau, gė'riau. Nū Blažiė'nės .
.
.
.
598.
O, ir atlėkė. Nū Bakšijtiėnės.
582.
O, ja jus nėrif. Nfi Didžpinigajčifikės
.
.
569.
O, jieviižė, jiėviižė. Nfi Pauriūkės .
.
.
.
735.
O, kad aš iudžiau. Nū Dabkuviėnės
.
. 926.
.
.
.
550.
O, kad aš augau. Nū Viksvytės .
9 03

O kad aš augau. Nū Dabkuviėnės .
.
.
.
O kad aš augau. Nu Senkauskiėnės
.
O kad aš augau. Nu MasiuliSnės .
.
.
.
O kad aš augau. Nu S'inkuviėnės .
.
.
.
O kad aš augau. Nu Bakšajtiėnės .
.
O kad aš buvati. Nū Gotautiėnės
.
O kad aš buvau. Nū Norvilienės .
.
.
.
O kad aš buvau merge'lė. Nū MikštiSnės.
O kad aš ėjati. Nū Makarienės
O kad aš ėjau. Nū Blažienės
.
.
.
.
O kad aš ėjau. Nū Stamulūkės Ag6tos. .
O kad aš ėjau. Nū Makarienės
O kad aš ėjau. Nū Žalukienės
.
.
O kad aš ėjau. Nū Sinkuviėnės
.
.
.
.
O kad aš gė'riau. Nū Diėviė'nės
..
O, kad aš gė'riau. Nū Bakšajtiėnės.
O, kad išauštu. Nū Vidikyt.ės.
.
O kad aš jdjau. Nū Daškuviėnės
O kad aš j 6jau. Nū Lostiė'nės
.
.
O kad aš jčjau. Nū Juškutės
.
.
O kad aš pjčviau. Nū DiėviSnės .
.
O kad aš vandravaū. Nū Norvilienės
O kad jau tčkia. Nū Juškutės
.
.
O kad mes ejum. Nū Bakšajtiėnės.
O kad mes Sjum. Nū Bakšajtiėnės .
.
.
.
O kad mūdu auguv. Nū Juškutės .
.
.
.
O kad raūdvi auguv. Nū Diėviė'nės.
.
O kad mtidvi auguv. Nū G6tautiėnės
.
O, kad ne aūštu. Nū Senkauskiėnės.
.
.
.
O kad tu ndri. Nū NorviliSnės.
.
.
.
O kajp tu ėjsi. Nū Cvirkiė'nės
.
.
.
.
O kano, kanA. Nū Daškuviėnės
.
.
.
.
904

.

.
.
.

.
.
.
.
.
,

.
.

.
.

577.
586.
785.
tjSO.
925.
481.
924.
747.
837.
849.
1918
493

544
602
799
798
519
703
922
923
921
492
639
549
955
800
487
769
942
954
590
963

O kan6 zall sOdaj. Nū DiėviSnės .
.
.
.
741.
O kas rytą, rytelį. Nū Jurgajciūkės
.
742.
O kokia dabkr. Nū Norvilienės
.
.
.
.
949.
O kur tu buvaj. Nū Rįnkytes
.
585.
O kur tu buvįįj. Nū Sopy'tes.
.
.
.
.
948.
O kur čjsi. Nū Aleksienės
.
950.
O kur tu ėjsi. Nū Totiliikės ir Blažienės
.
947.
O kur tu josi. Nū Senkauskiėnės .
.
.
.
74O .
O kfi jus ludif. Nu Bakšajtiėnės .
.
.
.
739.
O, kū merge'lė. Nū Senkauskiėnės .
.
.
1021.
Ola, karve'lė, karvūtė. Nū Bakšajtiėnės
736.
O tiė'ia bčda. Nū MikštiSnės iš
Uznemūniu. 1022.
O, lygus laukaj. Nū Gvildienės
.
.
.
.
644.
O mergytė, buk akyla. Nū Totilytčs
.
488.
O Strazdbži, gtrazdilži. Nū Juškytės
.
779.
O, taj dė'ku močiiitej. Nū Btažiė'nės
.
775.
O, tu, berneli. Nū Viksvė's .
.
.
.
.
1020.
O tu, berne'li. Nū Blažienės .
.
.
.
943.
O, tu,
Digvaj. Nū Vidikytės
.
.
.
.
556.
O, tu, dukrelė-vienturtė. Nū Barisiė'nės .
597.
O, tu, liepa, liSpa. Nū Kasiuliė'nės.
478.
O, tu, liepa, liepa. Nū Rugiėnytės .
.
.
.
793.
O, tu, mergelė. Nū Senkauskiėnės .
.
. 745
O, tu, ožkūtė. Nū Mockytės
. 705.
O, tu, strazdai. Nū Jonajtienės
. 778.
O, tu, strazdaj, strazdūži. Nū Senkauskiėnės
.
555.
O, tu, strazdaj, strazddži. Nū Daškuvienės
.
. 1019.
O, tu, žvirbleli. Nu Norvilienės
.
. 733.
Padajnffsim. Nū Ddbkuviėnės.
.
.
.
.
958.
Padajnifsiu. Nu Bakšajtiėnės .
.1 0 1 7 .
Paimk dalgelį. Nu Ejrošytės.
.
.1 0 1 3 .
Par aukštus kalnelus. Nū Gramatijtės
.
. 1012.
905

P a r dvi dieni Dumblą. Nu Kasiulienės .
Parejn jautrflej. Nu Blažienės
.
.
Par glrę-giružė'lę. Nu Vidikytės .
.
Par g'lrę-giruželę. Nu Dabkuviėnės.
.
Par girelę j6jau. Nu Patašiuviė'nės.
.
Par gir? j6jau. Nu Žindžiuviėnės .
.
Par nedėlė'lę. Nu Sviderskienės
.
.
Par Šilelį j6jau. Nu Sadauskienės .
.
Par žalį gėjų. Nu Norviliė'nės
.
.
Pasąmdyčiau. Nū Juškytės .
.
.
Pasėjau miėže'lį. NiS MaSiuliė'nės .
.
Pasėjau rūtą. Nu Teresiė' nės.
.
.
PasiSju tėve'lis. Nū Bakšijtiėnės .
.
Pas manu tėvelį. Nu Sadauskienės.
Pas mšnu tėvelį. Nu Gfitautiėnės .
.
Pas manu tėve'lį. Nū Senkiuskiėnės
.
Pas močiūtę augau. Nū Dūbiė'nės .
.
Pas močibtę būdama. Nū Bakšajtiėnės .
Pas motynSJę. Nū Kazakauskiėnės .
.
Pas raatušajtę. Nū I ostiė'nės.
.
Paše'rdinčiau, pakausdinčiau. .Nu Juškytės
Patiė' manu. Nū Dūbiė'nės
.
.
Pavasaris, taukarė'lis. Nū Viksvytės
.
Pęnki brole'lej. Nū Baltrušajčiiikės
Po bijunSlu. Nū Viksvytės .
.
.
Po manu tSvu dvaru. Nū Gėtautiėnes
.
Po tavu nū mūsų. Nū Senkauskiėnės
Po tėve'lu dvare'lu. Nū Sopytės
Po tėvužė'lu. Nū Gfitautiėnės.
..
.
Po ūlyčias, po žalasias. Nū Juškytės
.
Pramanė mSinę. Nū Bakšajtiėnės
Prašyčiau Diė'vu. Nū Vidikytės
.
.
900

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.
.
.
.
.

.

.

. 1014.
1005.
10 ]0
. 1011.
. 1008.
1009.
1007.
786.
1006.
768.
540.
999.
500.
. 1004.
1003.
. 1002
1001.
. 1000.
543.
613.
. 534.
495.
. 855.
.551.
782.
. 98J.
. 526.
. 897
. 574.
. 562.
531.
920.

Prie pe'čiaus gilu. Nū Mockytės.
.
.
.
.
537.
Prijoju dvaras svetelu. Nū Dabkuviėnės
.
.
. 472.
Prisirinkai ūge'les. Nū Cvirkiė'nės •
. . .
898.
Pro variu vartuz'ė'lus. Nū Bakšajtiėnės
.
.
. 899.
Pušū stulpaj. Nū Senkauskiėnės.;
.
.
.
.
494.
Pūtė, pūtė. Nū S enkauskiėnės....................................... 900.
Raudėna r6žė, raudina. Nū Dūbiė'nės.
.
.
. 491.
Rūpinusi sengalvelė. Nū Aleksiė'nės .
.
.
.611.
Rūtų darže'Iy. Nu V id ik y tė s ........................................991.
Sadulė'le, dobilč. Nū Norvilienės...................................... 554,
Sė'džiu uz' stilu. Nū Sutkajtiėnės
.
.
.
.
479.
Sakė žmone'lej. Nū V ik s v y tė s ...................................... 486.
Sakė tivę, mergužėlė. Nū Daškuviėnės
.
.
. 465.
Sė'džiu už stale'lu. Nu S o p y tė s ....................................... 587.
Sėjau rūtą. Nū Didžpinigajčiilkės
.
.
.
. : 710.
Sesfit pynė vajnikėlį. Nū Jokajčibkės .
.
.
.
485.
Slūžyk, mergelė. Nū Bakšajtiėnės
.
.
.
.
469.
Stankus—pondjtis. Nū D&bkuviėnės .
.
.
.
845.
Stčvi brolužčlis. Nū V e lič k o s ....................................... 988.
Stov staklelės. Nū Bakšajtiėnės...................................... 468.
Siuntė manę. Nū B a r i s i S n ė s ......................................
840.
Siuntė mknę. Nū Juškytės................................................813.
Siuntė minę močibtė. Nū Gėtautiėnės
.
.
. 513.
Siuntė močibtė. Nū D iėv iė'n ės.......................................814.
Siuntė mžinę močibtė. Nū Dabkuviėnės
.. 824.
Siuntė minę močibtė Nu Sopytės .
.
.
.
806.
Siuntė močiūtė. Nū Gėtautiėnės......................................
784.
Siuntė manę močiutė. Nu Juškytės .
.
.
.
841.
Siuntė motynčlė. Nu Kasiuhė'nės
.
.
.
.
807.
Siuntė manę motynelė. Nū Juškytės .
.
.
.
810.
Siuntė, siuntė, motj’nė'lė. Nu Sėnkauskiėnės.'
.. 809.
Siuntė minę motynelė. Nū Bakšajtiėnės
. 808.
907

Sn'jntė manę motynė'lė. Nu Vidikytės
•. •'
Siuntė manę motynSlė. Nu Gotautiėnės .
Siuntė manę motynė'lė. Nu Totiliė'nės
Siuntė manė motynSlė. Nu G6tautiėnės
Sitįntė minę motynė'lė. Nū Bakšajtiėnės .
Siuntė manę motynė'lė. Nu Cvirkiė'nės
Siuntė p6nas savu siugą. Nū Bakiajtiėnės
Suderė'ju mergelę. Nū Gūtautiėnės
Siikur, miikur, kąn virėj? Nū Adomijtiėnės.
Su pipirė'lejs. Nū Norvilienės.
Su pirmąją vajke'lus. Nū Dūbiė'nės .
Susijoju trys berne'lej. Nu Plaušiniūkės
Sušvilpinu. Nū Sopytės.
Sęndien ge'rsim. Nū Norviliė'nės
Sęn naktelę. Nū Cičirkiė'nės .
Sęn nakte'lę. Nū Lidejkiė'nės .
Sęn nakte'lę par naktelę Nu
LidejkiSnės.
Sęn nakte'lę par naktelę. Nū Stirb'inskiėnės
Sęn nakte'lę par nakte'lę Nū
Bakžijtiėnės
Sęn nakte'lę par naktelę. Nū
Norvihė'nės .
šęn nakte'lę par nakte'lę. Nū Maštauskiėnės
šęn n ik tį, par naktį. Nū Januškytės
šęn tąmsę nakte'lę. Nū Vidikytės .
šęn vasarą. Nū Btažiė'nės
šėriau žirgelį. Nū Senkauskiėnės .
šerk, tėve'li, žirgelį. Nū Bakšajtiėnės
žllaj, pušynaj. Nū Valajtiėnės
šltaj, pušynaj. Nū Viksvytės.
šllaj, pušynaj. Nū Gotautiėnės
šįn rudenelį. Nū Juškytės
šyvas arklys, šyvas. Nū Blažienes .
šokinėju poną Čna. Nū Dūbiė'nės

507.
817.
842.
839.

823.
822.
811.
986
737.
987.
565.
725.
985
790.
573.
572
467.
980.
505.
506
614.
977.
541.
979.
978.
751
998.
477.
783.
561.
997.
476.

H

Taj didi dyvaj. Nū Džbkuviėnės
Taj grazėj žydi. Nū D&škuviėnės
Taj vis ma, taj vis ma. Nū CvirkiSnės .
Tą'msi naktelė be veju. Nū Sopytės.
Tąmsūžė te'mu. Nū Teresienės
Tas lakštįngalšlis. Nū S'inkoviėnės.
T<5ka, tįka upelė'lis. Nū Juškytės .
Tiė namaj — pragaraj. Nū Vidikytės.
Tėtuši manu. Nū Rimkytės (Rjnkytės)
TėvrfJi manu. Nū Jaurošajiiūkės
Tėve'li minu. Nū Salkuviėnės
Tėvyti m&nu. Nū Bakšajtiėnės
Tėvužčli manu. Nū SviderskiSnės .
TėVuze'Ii manu. Nū Diėviė'nės.
Tėvtiėm dvarely. Nū Pirijtia.
Tilžės miestely. Nū Bakšajtiėnės .
T61tk buvau gdras. Nū Sutkijtiėnės
Tos didėlės tąnciiunįnkės. Nū Sadauskienės,
Trakė berželis stovgjn. Nū Vidikytės
Trakė berželis stovėjo.
Nū Juikytės
Trakė berželis stovėjo. Nū Džiaugytės .
Tu, bernyti, alsitriuk. Nū Vidikytės
To; giriižė. Nū Gčtautiėnės .
Tarėju bobelė. Nū Stanruiytės
Tur ge'rvė. Nū Pavalkiė'nės .
TiJri moči&tė. Nū Senk&oskiėnės
Tur manu tėve'lis. Nū Tumusičnės .
Turiii brolį. Nū Diėviė'nės
Turii» porą gražiū sūknm. Nū Bakššjtiėnės
Tu, sakalėli. Nū Viksvytės .
Tu, vyturėli. Nū Kazakauskiėnės
Uj, barė, b&rė. Nū Jonutienės

819.
996.
511.
471.
470.
496.
510.
548.
509.
994.
462.
473.
993.
995.
536.
642.
856.
538.
875
876]
877.
992.
474.
593.
838.
464.
502.
901.
902.
475.
552.
857.

Uj, Dičvaj manu. Nū Bakšajtiėnės.
Uj, Diėviilau, Diėvuleli. Nu Kemzuriiikės
Uj, tu, žirge'li. Nu Staniuljftėg
Uj, u j, uj, Diėvaj. Nū Rožnytės .
Uj, uj, uj, Diėvaj. Nū Norvilienės.
Uji uj, uj, Diėvaj. Nū DiėviSnės
Uj, uj, uj, uj, Diėvulelau. Nü Bakíájtiénés
Užauginu. Nū Juškutės.
.
.
Už júnu-máriu. Nú Juškutės.
Už júriu-raáriu. Nū Bakšajtiėnės .
Už júriu-mare'lu.. Nu Kuilnskiėnės .
Už júriu, už máriu. Nū Blažienės.
Už jure'lu-mare'lu. Nū CičirkiSnės .
Už jurélu-marc'lu. Nū Blažienės
Už jure'lu, už mare'lu. Nū TotiliSnės
Užkįnkykii bė'rus žirgus. Nū Senkauskiėnės
Už stalu sėdėjau. Nū Dajljfdalės .
Vaj, ąnžūlėlis. Nū Juškutės .
.
.
.
Vajksčio tėve'lis. Nu Diėviėnės
Vájkáéio, vájkáíio ióké (meški). Nū Blažiėnės.
Važiiikif, svetelej. Nu Gotautiėnės.
Vilniaus mieste žali brómaj. Nū Vidikytės
Vilniaus meste'ly. Nū Rįnkytės
Visi! kelü rájtas jójau. Nū Pocálés
¿ádi žvirblis dukters diiti. Nū Masiuliė'nės
¿alamė kujty. Nū Vidikytės .
.
.
.
¿aló giriu. Nū Blažiė'nės
.
.
.
.
¿aló ląnko obalj'ns. Nú Stankuvienės
¿aló girelė. Nū Dūbiėnės
.
.
.
.
¿aló hinke'lė. Nū Rakšajtiėnės
¿alóje ląnke'lė Nú Maátánskiénés .
¿irgužėli, tu, mánu Nū Masiuliė'nės
910

B38a
• 903.
• 621.
• 499.
• 518.
• 904.
• 766.
• 962.
. 962.
. 715.
. 963.
. 498.
. 797.
. 489.
. 846.
. 559.
. 596.
. 557.
687.
. 965.
. 560.
. 847.
. 563.
. 788.
. 501.
. 553.
639
. 967.
. 535.
. 966.
. 792.
. 490.

S T Ą M B E S N IfJJIĖ

Ddjna.

fVsmas.

U ž ra še

Tre'čia

466.

5.
10.
17.
7.
8.

476.
481.
—
490.
516
527.
529.
535.
—
—
546.

išspausta.

P a r tan k á lj
b e rn u z ė lj
Bene
gelbėsiu
puselė

Nū D ūbiėnės
9.
2.
2.
I
—
3 ir 7.
2

Z aliiju
Z aló ju
sutiku
Z aló
Z a ll
Z a ll
Zalám
Ale

R Y K L Ė J.

Patajsyk.
T reciá
Par taukėlj
bernužėlį
Renė
gelbėsiu
pušelė
Nu Dūbiėnės
Žalųjų
¿alóju
sutlku
Žal6
Žali
Žali ’
¿alám
Alė J

5 47.

1.

563575.

3.
6.

Žirgelį

590

l

k,'nk>.kl

kinkyki

591

_

!!if lbCJą

skalbtiję

616.

1.

621.

3.

642.

4.

ziponütas

Žirgelį
žiponfftas

Nū B lajvjnskiėnės Nū Blavlnskiėnės
g r,e z ,c
Iá«Jn

tSvrflu

911

grėz'JS (grėz'liikė)
láéjn

tėve'lu

Ddjna.

Pčsmas.

išspausta.

Patajsįk.

širmųjų
įaudrindamas
žonoti
Nfi Juškytičs
Manu
Plonasias
lygtfisms
Ušviižej
čėstužė'lį.
dėvėsiu
Diėpadė'
jūdberiu
parėjęs
Pžiląngos
Nu iostiėnės
O;

žlrmūju
mitrindamas
ženoti
Nu Juškytės
.Manu
Pl6nasias
lygiū&ius
Čšviizej
ėėsuzė'lį
dėvėsiu
Diė-padė'
jCidbėriu
parčjęs
Paląngčs
Nū Jtostiė'nės
O,

439.
442.

Rinkitės
884

Rįnkytės
848

443.

Rankytės

Rįnkytės

444.
414.
446.
448.

Juškytes
Vidikytes
tababė'le
par dvari

Juškytės
Vidikytės
tabakė'lė
par dvarą

4.

650.
657.
671.
676.
685.

741.
742.
759.
768.
780.
—
842.
896.
917.
922.
969.

2.

1.
1.

7 ir 8.
8.
6.
3.
3.
10 ir 11.
20.
10.
8.
8.
Lakštas.

012

Paaiškintas sutrumpinimu.
ds žęnklin du-syk.
Ves.—vestflijos ddjnos.

sofiacraw
riKiva

468 [456 (479)].

Stov

pío__nos

stak _ l e ______lės

d ro ___ b e ___ _____lės

rO __ pi

ma _____ no

Tam .su—žė

t e _____ mo,

_

s v ir___ne ________ ly,

ž ir_ g u _ ž j

5 e _ r ia u

ab _________ ra ____ kė

Tam_su__žė
j

s e k .l y _______íioj.

š i r _____ de

Var. 1281.

470 [1281 (1330)].

Į

aukš_tam

470 [131 (132)].

gry — nuo__ju

fc l

ñau _ joj

Var. 131.

t e ------- mo,

žir — gu — ži

šė — riau

r____ Į.

_te
.

g ry __n o ___ mis
t g ry __nuo___ju

Icp

S D 700.

917

5J8 [682 (717)].

Ui,

aS
«kaip

ui,

ui,

d ie _ vai,

m e_te __ liūs
šią nak__t|

Šiuos
aS

d ie _ v u _ lia u

v a r _ g u __ žy
v a r _ g e __ ly»

ma_no,

bu _ vau.

SD 223. 802; plg. D 213, 369.

520 [99 (100)], plg. 100-

O

aS

žal _ n ie _ r ė _ liu
c k a _ r e i— v iu _ku»

n e _ n o ___ riu

bū __ ti,

ž a l.n ie .r e __ liu b ū _____ti,
« ka_rei_viu _ k u »

k a r _ d e _ lio

ne___ š io ___ ti.
tv a r __ t o ___ ti»

520 [100 (101)], plg. 99, 100.

0

aš

za l_ nie _ riu _ ku
* k a _ rei _ v iu _ kuj

n e__n o ____ riu

bū ___ Ii,

ža L n ie .n ’u.k u
c k a . rei.viu.ku>

k a r . d e — l|

b & _____ti,

v a r __m ____ ti

521 [1063 (1107)].
Ant aukoto

ten vaikš.čio _ jo,

kai _ r

u

lia _ vo _ jo

m o _ č iu _tės

dūk _ r e ___ lė.
Plg. D 717, 1560.

925

527 [1542 (1604)].

A t___ s i _____mink,
(A l____s i ____ min____kl,

ką

v a __ kar

__mi
bak _ š e _ lėj
vai _ n i ___ kė_ l į '

b e r __ nu ___ ž ė _____Ii,
m er
t;u ___ ž ė ____ le,

kai _ b ė ___jai,

[kad
kad

su
su

ma _ ni _
ma _ nim

ž o __ d u _____žj kai ____ bė _______ jai].
va _ kar
su _ d e _____r e ________ jai).
SI) 1016; p lg . D S03 a

531 [347 (357)], plg. 502.

Pra _ m a __né

ma ______ ne

927

d a i __ nų

ne .

550 [241 (242)], pig. 242.

O

ko

¡os

s t o _____ vit?
csto_vi _ te»

ho__dėl

jas

n e____ ¡0 __ jat*

613 [386 (398)].

s ir
į

lan — ku —

cmo_ tu —

!ę
S ai------- tę

—

š ė ___ raus

lėj

v a _ le_lėj
au
va _ lią t u __ rė .

jau _ čius

ga ______ niau.

D 980. 1666; SD 776; ptff. D 322. 672. 673.

659 [787 (825)].

Kad aš ė _ j a u

aš

ti — jū _ nui:

per dva.rą,

„La.b

s u -s i_ ti_ k a u

die. nn~,

t l _ iū_ n

m a n ti_ jū _ n a s ko______ ką.
(m a .nei ti — jū — nas ko.ką)

660 [1415 (1475)].

Jau s a u .le _ lė
<sau.lu_tė>

leiskir

m a_ne,

Įsi

. džias, v a .k a .r a s n e __ t o ___ Ii,

m o_ ti_ n ė _ le,

su sau.le_ le
c s a u .lu - te»

drau __ ge.

661 [928 (970)].

mf e

is —

:

r r

ruts

se . ------------- liai,

N = ¿ = -tr

m ies___ te ____

tarp

____lis,

.v ar___ tų

p u r ------ vy — ne

r

siau__rüs

r
g a _____

pur — v y ___ n é _______

v a i ------ ni ________ kė ____ lis.
943

i

A

D 633; SD 132. H6l. lü'Jl.

691 [523 (549)1.

No.riu

]au. Ciu kie.me

rale. go.

č iu .C iu .lė - lio.

m er.gu _ ž ė _ lę.

ne - tu _ riu kur

n e _ tu _ riu

ką

g u i__ti,

siųs _
SD 48. 770. 780.

702 [877 (916)].

V ar. 876.

G a ___ ne tner.gy .
«mer.ge .

tė
le»

jau __ te .

nu _ ga _ né ber _ ny .
(ir
nu _ ga _ ne bér .
cnu - ga _ né ber _ ne _

702 (878 (917)].

Ga —

ru ___ ge ___ lius.

V ar 876.

né mer.gy
té
«raer.ge____le»

nu _ ga _ ne
rnu _ ga _ ne

ber _ no
ber _ ue

ru ----- ge ___ lius.

707 [1051 (1095)].

A _ lu _ tis

ger — ki — te.

g u d ____ rus,
ig ied ____ ras»

bro _ l e __ liai,

bus ir

ir

aS

kits

vied___ ras.

p a ____ de

708 (1564 (1626)].

Au _ gi — no

bro_ le — lis

la

v ie - na

se _ se _ Iç,

i* irr n f 1h i i Ii i 11 1I
se_ se _ le

sL ra ----- tu _ žė _ lę.

ji

n<¡_ t u __ri t ė ____ ve __ lio.
ñ 9- D 859; pig. SD 82T.

721

Ant

po

[1073 (1117)].

kai _ no

Var. 1071.

pa _ kai _ nėj bcr_ žai,
»po kai _ nu»

k le _ v a i.

m o____ č i u ___ tės

liD____ liuoj

v a r ------------ lu _ žė ____ liais

j ū ____ res

dar

r a ----- siu

na _ mie

ne _ gu .

ma ------- re ------- lis.

726 [815 (853)].
722 [1544 (1605)].

V ar. 1543.
ber ____ ne _ lis
«b er____ nas per
b e r__ nu ___ 2e ___ Ii,

A t ___ si _____trauk,

-j—

Į

jo — jo.

i \

ge ------- lėu o
gas
gauo
ge _ les»

rin

728 [816 (854)].
tu
ir

b a __gots,
i š __ manai,

n e __ n u ___s i __ r a _____ min --------- ------- siv.
kad
aš tau
n e ------- ly --------- ------ gi).
Kad ber. ne ____ lis
(Kad ber. ne ____ lis

723 [620 (651)].

Du

kar _ve _ liu

klo _ ny

g ė ____ re, du

k a r_ v e _ liu

mer — gy —
tai m er.ge-----

tė
lė

pra _____ 5e,
bur ------- n e _ ! ę

van -dens da _ vė;
rank.šluos.tė _ Ij

tai
prau.sės.

dū _ m o ___ da
________ ma
da - vė,
dD _ mo.

i r

p I į trii'P p
klo_ny

g ė_ rė,

be_ g e r.d a.m u
956

s u _ u !_ d a _ v o ,

su _ u l_ d a.v o .

kai _ ba,
du — mo _

kai -------- b ė _da _____ma
da _ ma
kai _ ba.
kai

v e r ___________ kia.
_ b ė _______ d a ___________ ma

verkia).

743 [1161 (1207)].

Ei,

e _ tu _ riu

pi ___ ni ____ gu.žė — lių,

Sa _ lo,

š a — lo,

o

ir

p a _ š a __ lo

/ / _ni — gu.žių.
dar.že

ža — lios

rū _ t e __lės.

rO _ tu _ žė _ lės.

D 129: SD 40.

747 [250 (251)].

m
kad aš

gar _____

bė _ ¡e

bu ______ vau

lai ______

kė

758 [873 (912)].

ra e r__ ge _____le,

ber —

--------na

ne ------- liai.

vi _

749 [924 (966)].

so _

ver _

ir

s u __ ga __ vo

ma _ no

v y __ rą,

v a r ----------- {jau __________ si

kiais vars _

fiau

t e ------------------- liais,

naS _

|e ------lės

o

tik

ran _

niS _ s i ______

ke ______ |ju

759 [1651 (1716)].

s u __ r i __ šo.

751 [436 (453)].

š e rk .tė __v e __ Ii.

ž ir.g u _ ž ė - li,

jo_ siu j k ry _ g e _ lę .
« k a _ ru _ i\i

tai

l a -------- bai

grau _ džiai

Ptg. SD 253, 1261.

61.

LlctuviSkos dainos. II

961

v e r ________ _ kė.

761 [956 (998)].

^^

šerk man
(š e r_ K i

b ė ___rei

ž i r — gu _

m a _ n e i)

E
—

lį.

¿ ¡r —

ži.

^

SD 7Q

762 [608 (638)].

Ei,

bect

p a __s i ___trauk,

jau _ na

m er.gu _ ž ė __le.

766 [694 (729)].

963

827 [1547 (1608)]. Var. 1233,1234,1575; pig. 1644.
A u -----gin,

ta

vie

na

té _____

a u ____ gin

síi

ne

mo — km _ da — mas
csū _ nu — ž ė __ lį

vu ____ i è _____lis

lį

au _ gin _ d a __mas,
«už _ au — g i __ nęs

n e __ k e ___tin
n e __ k e ____ ta»

[do ___ ro __________ til
Pla-D 105; plg. SD 285. 83?.

8 2 9 [1534 (1595)].
tí=
Aš

viens su — n e ___lis

pas té _ v e _____ li,

P
kaip

dar.že

ža —lias
(bal.tas)

die.me.dė___ lis,

die. me- d é ____ lis.

835 [645 (679)].

Ber_ ny _ tis

šimts jį

jo _ jo,

ži ____ n o _____ jo,
971

ù _ sus

ką

jis

k il___ no _ jo,

dû ____ mo _ jo.

f
Už

j ö ____ r e ____ lių,

ui

m a ___ r e ___ liu

k a — z o __ k ė ____liaj
«■trys
k a __ z o ___ kai»

e.

k a ___ zo — ké — liai
«trys k a ___z o ____kai»

846 [702 (737)J.

D 807. 810. 822. 1546; pig. D 507.

844 [943 (985)].

Var. 944.

kor___toms

k o r___toms

Var. 700, 701, 704.

ė _____jo.

ė _____ io,

e,

8 5 0 [245 (246)].

tarp

k a i ___ray —

nos
D 925; SD 373, 413.

8 50 [246 (247)].

O

kad aš

O

tarp

kad aš

au_gau

au _ gau

tarp su _ s ie_ du _ ž ė _ liti,
» k a i- m y - nu _ žė— lin»

tarp su _ s i e - du _ žė — lių,
«kai _ my _ nu _ ze _ liųr

k i e ----- mu ------žio
t k a i ___ my ------nos
n 925; SD 373, 413.

8 5 2 [5 (4)], p ig . 286.

sal _ di,

gar _ di

Plg. D 853.

žir.g e _liu.
Plg.D 1149.1150.

8 6 8 [21 (22)].
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* b ro _ liu _ k a i b a
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ma _ no,

s e __ no __ ji

m a_ n o .

šerk man b ė _ r ą

žal _ n i e . r e _ liai,
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lio.ja ma.ne

drau.g

ž i r _ g u — žį.
Plg. D 608. 944; plg. SD 112.

862 [603 (632)].

Ei,

V a r.6 0 2 .

bro_ le _ Ii,
« b ro . liu _ kai

žir _ gu _ ž ė __ Ii,

8 6 9 [23 (24)].

do _ bi _ lė — Ii,
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p

p

šerk

man

?
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bė — rą

Šerk

man
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m

žir _ gu _ žį.
Plg. D 608, 944; p/g. SD 112.
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riu.

se _ no _ ji.

r-
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863 [725 (760)].

M a.no mot.ka R o .z a _ Ii _ ja,

- Š o k , dūk_ r e _ le,

864 [732 (767)].

[5o_ ki _ nė _ ti

u _ lia _ v o k , v a i .n i - k ė _ lį

p a _ v e _ li

ja]:

pil.oia.vok.

s o — de — Ij.

tu

sal ___ džiai mie

8 7 2 [1537 (1598)].

V ar.733.

pro
n o _ ri,

ten

no ------- n
62. L ietuviškos dainos, II

t ė _ve _ lio

d i_ d į

dva.rą,

pro vyš.nių s o __ de.lj.
(vykS.niii)
Plg- SD 281. 420.

i

882

[799 (837)].
^

Kad aš

jo _ ja u

per lau.ka,

per ly_ gų

^ 8 8 5 [875 (914)1 p lg . 880.
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tris mer.ge - les

le _ vend.ru

d a r—

i e ------ly.
m a.no

882 [800 (838)].

Var. 799.

jau _____ te ___ liūs

tė _______ vo

893 [1046 (1090)].

894

gi ___ liūs.

Var. 695. plg. 979.

[991 (1034)].

Ein m e r_ g y _ tė
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ve _ da

ru ______

i

u — ly — čia.

ve—

s v ir_ n e _

su _ tinkber.ny__ tį
<rsu __ tiko»

da v i> _ šė_ ti.
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Ii.

981

ža _ d a

a ___ riel _

p a _ m y .lė _ ti.

kė__lę.

928 [209 (207)].
O

anl
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928 [210 (208)].

O

stov
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mar _ ga

a u k S ____ t o __ jo.

anl

kar

fia ___ me ___ lė.

929 [292 (294)].

— g i __ru _____ žiai rau

930 [1162 (1208)].
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946 [1109 (1154)].
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bro — liu --------- kai
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951 [211 (210)].

o
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š i r _____d u _ ž e ,

989

p u ____ ti

964 [666 (700)].

u 2 _ n e _ 5 i o — jo

ant

966 [668 (702)].

Ía — lio _ je

ten
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b a ) _ t«

r a n . k e ___ lig,

ke___liq.

Var. 663 (697).

lan . ke _ léj

mer _ g e __14

a u __ga

l i e ____ pe _____ lé.

li ___n e ___ lius

r o _____ vé.

D 792; SD 98. 398; p lg . D S3S.

971 [1068 (1112)1 plg. 80,248,505-507,685.840, 863,1069.
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Plg. D 719. 721.

971 [1069 (1113)].
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Var. 1068.
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g r a .íi
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p a .ti sau vie.na.
Ptg.D 719. 721.

63.

LlctuviSkos dalnos, II

993

974 [1081 (1126)]-

Var. 1080.
977 Í194 (196)1.
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dvi
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977 [193 (195)).
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«
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Plg D ¡06. 614, 980. 1556; p lg . SD 1014.
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Plg. D 506. 614. »SO. 15S6; plg. SD 1014.
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D 1232; p lg . SD 776.
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997 [1389 (1448)].
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SU 9/9. 1099.
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997 [1578 (1640)].
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I
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SD 919, 1099.

SD 37, 170, 177.
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Var. 1407.
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SD 198. 691. 942.
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Var. 219.
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1014 [232 (231)].
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PASTABOS

1014 [233 (232)].
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i
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o
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i š ___ j o ___ jo.

A N T R O JO TOM O M ELO D IJO S
Kaip jau buvo I-jo tomo melodijų redakcijos pastabose m inėta, daugum as pirmosios
laidos („AAelodje ludowe litewskie“, Krakow, 1900) melodijų buvo ištisai užrašyta ketvir
tinėm is gaidomis, nežiūrint skirtingo dainų pobūdžio ir žanrinių ypatybių. Buvo taip pat
vengta naud >ti sudėtingesnį m etrinj melodijų suskirstym ą. Tokia rašyba nuslepia
rilm inj lietuvių liaudies dainų turtingum ą ir jos ¡gimtą m etro ritm inį lankstum ą — melo
dija nustoja natūralum o ir plastiškumo. Kadangi šis leidinys skirtas ne m uziejuje gulėti,
bet plačiosios visuomenės naudojim ui, redakcija leido sau, rem iantis tradiciniais liaudies
dainų ritm iniais pavyzdžiais, įnešti kai kurių ritminio ir metrinio paskirstym o pakeitimų.
Tie pakeitimai, pačios melodijos esm ės neliesdami, žymiai palengvina ją suprasti ir a t
skleidžia po schematine rašyba paslėptą melodijos grakštum ą ir raiškingum ą.
Melodijų

redakciniai

pakeitimai:

I.
Susm ulkintas ritmas. Pirm oje laidoje išspausdintos ketvirtinėm is gaidomis, dėl
jų gyvesnio pobūdžio, šiam e leidinyje užrašytos aštuntinėm is šių dainų melodijos:
482(805(843)J*. 505|I90(192)|, 505(191 (193)). 506(195(437)]. 506| 196(439)). 507Į463(486)),
510(136(137)], 510(137(138)), 511(130(131)), 515(824(862)), 517(202(203)), 522(1001(1044)),
527(1542(1603)1.
527| 1543 ( 1604)).
539(282(283)),
550(241 (242)1.
5501242(243)),
566(753(790)). 577(239(240)), 579(503(528)), 587(376(388)), 603(1111(1156)), 606(959(1001)),
609(837(875)), 614(1288(1337)), 617(857(895)), 620|911 (953)), 636(606(636)), 642(143(144)),
648(945(987)), 649(940(982)), 653(765(803)), 654(780(818)), 658(774(812)), 659Į787(825)).
665(794(832)1, 667(767(814)(. 666(1435(1496)), 672Į729(764)), 674(515(541)), 677(510(534)),
677(511(535)),
679(808(846)),
683(1480(1541)),
684(802(840)),
685(740(776)1,
686(1482(1542)1, 688(1308(1358)), 695(1289(1338)), 695)1290(1339)], 695(1291(1340)),
7(I9|I568(1630)),
710(381(393)],
723(620(651)1,
739(237(233)],
741(75(76)),
743(1161(1207)], 749|924(966)1, 751(436(453)], 752(951(993)], 761(956(998)], 762(608(638)),
763(858(896)), 768(396(408)],
775(34(35)), 786(230(229)). 790(428(444)], 790(429(445)],
790(430(446)), 795(101(102)],
796(70(71)], 798(268(269)], 799(267(268)), 800(332(339)1,
801(1024(1067)],
801(1025(1068)],
810(464(487) ],
810(466(489)),
811(172(174)1,
826(1172(1218)],
827(1547(1608)),
844(943(985)),
846(701(736)).
846(704(739)),
850(245(246)1, 850(246(247)]', 850(247(248)1, 855(421(434)], 862(602(631)], 862(603(632)),
863(725(760)], 868(21(22)), 872(1537(1598)], 878(795(838)1. 8821799(837)], 882(800(838)1,
894(991(1034)],
909(550(578)1.
911(1125(1170)).
915(807(845)1.
916(806(844)1,
922(278(279)], 923(277(278)], 923(276(277)]. 924(249(250)], 930(1162(1208)], 977(193(195)],
977(194(196)],
989(677(712)),
958(300(302)),
971(1069(1113)],
997(1389(1448)],
« Skaičius prieš skliaustus žymi šio leidinio dainos teksto bei melodijos numerį,
skaičiai skliaustuose — pirm ojo m elodijų leidinio (1900 m.) numerį.
1003

997(1578(1640)], 1001(1407(1466)], 100111408(1468)], 1011 [219(218)],
1011(220(219)],
1014(232(231)], 1014(233(232)]).
II. Pakeistas metras:
Vietoje 414 - 2/4: 513(316(320)], 527(1542(1603)], 527(1543(1604)], 566(753(790)],
577(239(240)], 617(857(895)1, 642(143(144)], 648(945(987)], 658(774(912)], 695(1291(1340)]!
722(1544(1605)1, 741(75(76)], 786(230(229)], 795(101(102)], 796(70(71)], 796(71(72)].
Vietoje 214 - 4/4: 385(666(698)], 501(1233(1281)], 506(195(437)], 506(196(439)],
600(528(554)], 702(878(917)], 702|877(9I6)], 751(436(453)], 766(694(729)], 803(998(1041)]’
817(470(493)], 897(340(349)], 928(209(207)], 938(509(534)], 946(1109(1154)], 996(126(127)]’,
Vietoje 4/4 — mišrus metras 4/4, 3/2, 4/4 dainoje 576(105(106)].
Vietoje 4/4 — mišrus m etras 3/2, 2/2: 489(660(694)], 524(1036(1080)].
Vietoje 3/2 — mišrus m etras 3/2, 2/2 dainoje 480(98(99)].
Vietoje 3/4 — mišrus metras 3/4, 2/4 dainoje 505(199(438)].
Vietoje 2/4 — 3/4: 515(824(862)],
587(376(388)], 677(510(535)1, 677(511(536)],
683(1480(1541)],
684(802(840)],
686(1422(1542)],
688(1308(1358)],
752(951 (993)1,
762(608(638)1, 768(396(408)J. 810(464(487)), 829(1534(1595)], 922(278(279)], 923(277(278)),
924(249(250)1, 925(247(248)], 957(1072(1116)1, 997(1389(1448)1, 99711578(1640)1.
Vietoje 2/4 — 3/2: 581(934(872)], 587(378(390)], 995(142(143».
Vietoje
2/4 — mišrus
m etras
3/4.
2/4:
512(1157(1203)],
603(1111(1156)],
709(1568(1630)], 743(1161(1207)],
800(332(339)],
801(1024(1067)],
826(1172(1218)|,
850(245(246)1, 850(246(247)], 850(247(248)], 957(1071(1115)], 971(1068(1112)|.
Vietoje 2/4 — m išrus metras 2/4. 3/4: 517(202(200)), 672(729(764)], 790(428(444)],
790(429(445)], 790(430(446)1, 894(991(1034)].
Vietoje 2/4 — mišrus metras 3/2. 2/2: 585(81(82)], 725(1070(1117)], 1005(1712(1781)].
Vietoje 2/4 — mišrus metras 3/4. 3/8 dainoje 801(1025(1068)].
Vietoje 2/4 — mišrus metras 5/4, 4/4
dainoje 841(172(174)].
Vietoje 2/4 — mišrus metras 3/4, 2/4, 3/4: 739(237(238)], 868(21(22)], 971(1069(1113)].
Vietoje 2/4 — mišrus m etras 2/4, 3/4, 2/4: 667(776(814)|, 928(210(208)].
Vietoje 2/4 — m išrus metras 3/4. 2/4. 3/4 dainoje 972(1080(1125)].
Vieloje 2/4 — mišrus m etras 3/2, 2/2, 3/2 dainoje 691(523(549)].
Vietoje 2/4 — mišrus metras 3/4. 3/8, 2/4. 3/4: 798(268(269)], 799(267(268)].
Vietoje 2/4 — mišrus metras 3/4, 2/4, 3/2, 3/4 dainoje 974(1081 (1 126)|.
Be minėtų pakeitimų, dainoje '812(712(747)] pridėtas prie rakto an tra s bemolis (mi
bem ol), dainoje 819(124(125)] pridėtas penktas bemolis (sol bemol) ir 3-ame takte vietoje
sol parašyta la bemol.
Kaip ir I-me tome, melodijų tekstai palyginti su atitinkam ais „Lietuviškose dainose"
išspausdintais dainų tekstais. Tų dviejų tekstų skirtum ai pažymėti po m elodijų tekstais
kam piniais («») skliaustais.
M elodijų variantai nurodomi gaidų viršuje pirm ojo leidinio num eriais. Apačioje duo
dami dainos teksto atitikm enys. (Sutrum pinim ai reiškia: D — „Lietuviškos dainos", l.D —
„Lietuviškos dainos" 1878 m., SD — „Lietuviškos svotbinės dainos1', SR — „Svotbinė
rėdą", /111n — „/lnTOBCK»e napoanbie necim" 1867 m., M L — „Lietuviškosios melodijos"
(A. Juškos „M elodje ludowe litewskie" II dalis — neišspausdinta.)
Tos dainos, kurių m elodijos duodam os šiam e leidinyje, pažym ėtos žvaigždutėmis
prieš dainos teksto eilės numerį.
; CiurUonyįį
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A

atleisti, -džia, -do — atsiųsti.
atsilenkti, -ia, -ė — nusisukti, nusikreipti.
atskersuoti, -uoja, -avo — skersais ruožais
austi; skersai arti, akėti.
alslogU, -ia, -o — atslūgti, atsileisti.
auksorius, -iaus (hibr.) — auksintojas.
aukšlė, -ės — nedidelė blizganti žuvis.
aukštas, -a — didelis: aukštas kraitužis.
avikamša, -os — tokia gėlė (pražystanti
anksti p av a sarį).

abarės, -¡ų (si.*) — didelis tvartas.
abtūdnas. -a (si.) — klaidus, pakvaišęs,
paikas.
abrakas, *o (si.) — abišalė; arklių paša
ras (avižos).
aipinti, -¡na, -ino — lepinti.
akam onas, -o (si.) — dvaro prievaizdas,
ekonom as.
alasas, -o (si.) — balsas; triukšm as.
alkierius, -iaus (si.) — kam barys trobos
gale, daugiausia skiriam as svečiam s
nakvoti.
alvė, -ės (germ .) — puodelis (pusės litro
arba m ažesnis).
anas. -a, — jis, ji.
apdumti, -ia, -ė — apnešti, užnešti.
aprisas. -o (si.) — paveikslas, portretas.
apsigaudinti, -ina, -ino — apsirikti.
apskandinti, -Ina, -Ino — nuskandinti.
apšetm yti. -¡ja, -ijo (germ .) — apgauti,
nuskriausti.
aptavoti, -oja, -ojo (si.) — išsiuvinėti, p a
gražinti.
ašrus, -i — aštrus.
atkadaruoli, -uoja, -avo — atbėgti m aska
tuojant, tabaluojant.
atlaida, -os — religinė atlaidų šventė, a t
laidai.

B
bakšė -ės (germ .) — prastesnis nam ų kam 
barys virti, miegoti, kam pasidėti.
balaiiyti, -¡ja. -ijo (si.) — keikti, plūsti,
niekus taukšti.
balamūtas, -o (si.) — tuščiakalbis, suve
džiotojas, apgavikas.
balanda, -os — balandis, karvelis.
ballylai, -ų (hibr.) — balti dažai.
bandavoti, -oja, -ojo (hibr.) — bandyti.
barakatas, -o ( h b .) — nupintas iš karnų
keturkam pis, kurį dėdavosi ant kak
tos žydai poteriaudam i.
begu — ar, beg.
bėgus, -I — greitas, bėglus.
bėralas, - o — nevėtyti, su pelais grūdai
duonai kepti.
berlauti, -auja, -avo — mėsinėti, skrosti.

* Sutrum pinim ai: dg. — daugiskaita, dvlsk. — dviskaita, germ. — germ anų, hb. — heb
rajų hibr. - hibridas, įnag. - įnagininkas, Itv. — latvių, mžb. - mažybinė forma, n a u d . naudininkas, priev. — prieveiksmis, šen. t. — senovinė forma, si. — slavų, sngr. — s a n g rą 
žinė forma, šauksm.
šauksm ininkas, vard. — vardininkas, vien. — vienaskaita viet _
vietininkas.
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besieda, -os (si.) — pasilinksminim as; vai
šės; susirinkim as.
biržtva, -os — beržynas; baltmiškis; krū
mokšliai.
bonė, -ės (si.) — ąsotis sm augtu kaklu.
boti, -a, -o (si.) — paisyti, bijoti.
bovas, -o ( s i .) — žaidim as, žaislas.
brandis, -džio — derlius, branda.
brangvynas, -o (germ.) — degtinė.
brązginti, -ina, -ino — barškinti, braukyti
per kokį tarpuotą daiktą.
brika, -os (si.) — geresni dvikinkiai ratai
žmonėms važinėti.
broga, -os ( s i .) — jovalas.
bučkė, -ės — karvė.
budinkas, -o (si.) — trobesys; karstas.
bulmistras, -o (si.) — burm istras, miesto
galva.
burkavoti, -oja, -ojo ( s i .) — barti.
burnotas, -o ( s i .) — tokia raudonai žydin
ti gėlė.
burva, -os (si.) — vienos spalvos drabu
žių karta; eilutė, kostiumas.
butas, - o — nam as, trobesys; pirkios prie
menė (dažniausiai su ugniakuru).
buvai — reikėjo: buvai žydėti tėvo dva
re. ..

dalingas, -a — su dalia, laim ingas.
dargus, -¡ — darganotas; aštrus.
dastoti, -oja, -ojo — atsitikti, įvykti, pasi
daryti.
dengti, -ia, -ė — rengti, vilkti.
dergti, -ia, -ė — plūsti, šmeižti, niekinti.
dyglys, -io — spyglys; dyglė (smulki žu
velė su dviem spygliais j šonus).
diengalis, -ė — senas, perkaršęs (apie
žmogų, gyvulį).
dievažigi — tikrai gi.
dilbinti, -ina, -ino — eiti nuleidus akis,
galvą, slam pinti, spūdinti.
dilga, -os — dilgėlė.
dimijonas, -o ( s i .) — čiobrelis.
dininas, -a — nuostabus, nepaprastas,
keistas.
dingoti, -o (-oja), -ojo — m anyti, rodytis,
tartis.
dirginti, -ina, -ino — paleisti (šautuvą).
dyvas, -o (si.) — nuostabus dalykas, keis
tenybė, stebuklas.
d yvytis, -ijasi, -ijosi ir dyvotis, -ojasi,
-ojosi ( s i ) — stebėtis.
dobas, -o — būdas, paprotys.
doroti, -oja, -ojo — leisti tekėti, vesdinti.
drabankubilis, -io — drapankubilis (dro
bės. drapanų kubilas), kraičkubilis.
draugalas, -a — draugas.
dujolas, -a — dulkėtas; m iglotas.
dujuoti, -uoja, -avo — migloti, rūkuoti;
krutėti, pamažu eiti, ką dirbti.
duktau (šauksm.) — duktė.
dum (naud. arba įnag.) — dviem.
dumburys, -io — gili vieta ežere ar upė
je, duobė.
dunzgėti, dunzga, -ėjo — dundėti, bil
dėti.
dvaras, -o (si.) — kiem as; sodyba, ūkis
(seniau kiemas, sodyba buvo vadina
ma dvaru).
dvarūnas, *o (si.) — dvaronas, dvariš
kis, dvarininkas.
dvylekis, -io — trys skatikai.
dvi m (dvisk.) — dviem.

C
celta, -os — šėtra, palapinė.
cimbolai, -ų — styginis muzikos
m entas, panašus į kankles.

instru

C
ččsas, -o
čestavoti,
čiučiulis,
čyžė. -ės

ir čėstas, -o (si.) — laikas.
-oja, -ojo ( s i .) — vaišinti.
-io — miegas.
(si.) — duoklė, mokestis, nuoma.
D

daboti, -oja, -ojo (si.) — žiūrėti su pati
kimu,
mylėti; saugoti, prižiūrėti;
sngr.: patikti, pamilti, mylėtis.
dageli, -ėja, -ėjo — dagiam būti, eiti piktyn.
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I

eidininkas, -o — eiklus (žirgas).
eiti, eina, ėjo — lošti (kortom is).
eldija, -os — laivas, valtis; didelis ne
dailus daiktas.

{lemti, -ia, -ė — iš anksto nustatyti, nu
spręsti.
imbieras, -o — atogrąžų kraštų augalas,
kurio šakniastiebiai vartojam i kaip
prieskoniai.
įrašyti, -o, -ė — padaryti pagražinim us,
raštus (drobėje).
iščėstis, -ies (si.) — laimė, sėkmė.
išgiedruoti, -uoja, -avo — išdžiovinti.
iškovoti, -oja, -ojo (si.) — išsaugoti, išlai
kyti.
iškilti, -kyla, -kilo — užkilti, užeiti: ir iš
kilo rytvėjėlis.
išklostyti, -klasto,
-klastė — nubraukyti,
iššluostyti (dulkes).
iškleinioti, -ioja, -iojo — išeiti netiesiai,
kraipantis.
išmandagyti, -¡ja, -ijo — išmiklinti, išmanginti, išm ankštinti.
išnoravoti, -oja, -ojo ir išnaravoti, -oja,
-ojo (si.) — išerzinti, išnervinti.
išpalakščiuoti, -¡uoja, -iavo — išbalti, iš
blykšti; parausti.
išriaukti, -ia, -ė — išgerti.
išsigridyti, -grido (-¡ja), -gridė (-ijo) —
išeiti, išvykti.
išsilasyti, -o, -ė — išsirinkti.
ištikti, -tinka, -tiko — pagauti, užklupti.
ištriūbyti, -¡ja, -ijo (si.) — išgerti.
įžodyti, -o, -ė — pasakyti, išreikšti.

G
gasas, -o (germ.) — gatvė, kelias.
gaspada, -os (si.) — sustojimo, nakvynės
nam as; smuklė, viešbutis; ūkis, kie
mas.
gaudolė, -ės — vabalas, kuris
gaudžia
medyje.
gega, -os — gegutė.
geltas, -a — geltonas, gelsvas.
gėrimas, -o — pokylis, išgertuvės.
gėris, -io — gėralas, gėrim as.
glitą, -os (germ.) — eilė, greta, vora.
glodnus, -i — lygus.
glum nas, -a (si.) — kvailas, silpno proto.
goblūras, -o (si.) — ištekėjusių moterų
seniau nešiota kepuraitė, kurią svo
čia dėdavo nuotakai ant galvos.
godoti, -oja, -ojo — m ąstyti, svajoti;
svarstyti; gerbti.
gonyčia, -ios (hibr.) — išvarytas žmogus;
persekiojam a būtybė.
granatas, -o — brangakm enis.
grašis, -io (si.) — senovinis pinigas (pu
sės kapeikos m oneta); sm ulkus pi
nigas.
graužas, -o (ir dg.) — stam bus žvyras;
žvyro akmenukas.
gręžti, -ia, -ė — sukti, kreipti.
griežlė, -ės — vandeninių šeimos paukš
tis.
grynyčia, -ios (si.) — negyvenam asis tro
bos galas; klėtis; trobelė, pirkia.
gučas, -ė — gudruolis.
gurgždonėlis, -io, — girgždantis batas.
gvaldyti, -o, -ė — aižyti, lukštenti, gliau
dyti.
gvilbinti, -ina, -ino — gvaldyti, gliaudyti,
gvilbyti.

J
jam ui (šen. f. naud.) — jam.
¡atmauti, -auja, -avo — būti jaunam , ne
vedusiam ar netekėjusiai.
jauniškė, -ės — j a u nystė.
jeib — kad ir, nors.
juduoti, -uoja, -avo — palengva judėti.
jungėjas, -a — kas jungą deda, kinko.
jupa, -os (si.) — ilgas su rankovėmis per
galvą velkamas viršutinis m oteriškas
(senovėje ir vyrų) drabužis, suknelė.
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knerkti, -ia, -ė — niurzgėti, rėkti.
kad — kodėl.
kokas, -o — lazda, brūklys, kuoka.
kolek — kol.
kototi, -oja, -ojo ( s i .) — mušti, plakti.
kragas, -o (germ.) — ąsotis; geriam asis
puodas, taurė.
krasė, -ės (si.) — kėdė.
krūzas, -o (germ.) — ąsotis; stiklelis,
taurė.
kūbka, -os (si.) — geriam asis puodas,
taurė.
kucinis, -io ir kucius, -iaus (germ.) —
pagalys, lazda.
kuinas, -a — paslaugus, sum anus, vikrus.
kuitis, -čio— jaunas ir tankus spygliuočių
medžių miškelis, giraitė.
kukavas, -a — kas padaryta iš tam tikros
rūšies šiltųjų kraštų kieto medžio.
kūlė, -ės — tarba.
kūlis, -io — akmuo.
kūlys, -io — ryšulys (šiaudų, žabų, plau
šų).
kum šavoti, -oja, -ojo (h ib r.)— kumščiuo
ti, mušti, stumdyti.
kuntas, -o — svaras (svorio vienetas).
kuska. -os ir kuskė, -ės (si.) — skara.
kvėžinti, -ina, -ino — eiti (iš lėto, sun
kiai), kėblinti.
kvietka, -os ( s i .) — puokštė.
kvorta, -os (si.) — skystų ir byrių kūnų
m atas (*/< gorčiaus).

K
kaim yno, -o s — kaimynija.
kam antinėti, -ėja, -ėjo — klausinėti, ta r
dyti.
kam pelis, -io — gabalėlis: mėsos kam pe
l i ...
kančas, -o ( s i .) — odinis rimbas, bizūnas,
nagaika.
kariaunas, -a (h ib r.)— kariškas, karingas.
karm azinas, -o (si.) — toks senovinis ra u 
donas audeklas.
kalas, -o — katinas.
kauras, -o (si.) — patiesalas (ant grindų).
kauti, kauna (-ja), kovė (kavo) — kalti
(kalvėje).
kaza, -os (si.) — kalėjimas.
kazackavas, -a (si.) — kazokiškas.
kėblinėti, -ėja, -ėjo — nerangiai, tingiai
vaikštinėti, spūdinti.
keimeris, -io — suaugę į krūvą keli vai
siai, pvz., riešutai, obuoliai.
keipti, -psta (-pia), -po (- p ė )— menkėti,
silpnėti, liesėti.
kelbas, -o (si.) — pūgžlys (nedidelė gėlųjų
vandenų žuvelė dygiais pelekais).
kepenė, -ės — kepsnys.
keža, -os — koja.
kibiras, -o — šaka.
kiem as, -o — aikštė prie gyvenam o n a
mo; atskira kaimo sodyba, ūkis; kai
mas.
kilnoti, -oja, -ojo — žodžiais kilnoti, apkelti kalbomis, šmeižti.
kilti, kyla (kilsią), kilo — kelti (s).
klastorius, -iaus (hibr.) — klastingas žmo
gus, apgaudinėtojas.
kleinioti, -ioja, -iojo — eiti netiesiai, krai
pantis.
klepsėti, klepsi, -ėjo — judėti, klepčioti.
klėsti, klesčia(klėsda). klėstė (klestėjo) —
sk leisti(s). plėsti(s).
klienas, -a — laibas, lieknas.
kloti, -a, -o — krauti (kraitj).

L
labas, -a — geras.
takišius, -iaus — graižažiedžių šeimos ba
lų ir pakrančių augalas geltonais žie
dais ir labai kibiais vaisiais.
lakštuoti, -uoja, -avo — giedoti, suokti;
dainuoti.
lanksm as, -o — lankas, išsilenkimas, lenk
tis; vingis, sąsukis.
lanktis, -čio — prietaisas siūlam s į gijas
lenkti.
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laukarėlis, -io (m žb.): laukarys, -lo —
laukų arim as (laukas — arti).
laukasis, -oji: laukas, -a — baltu snukiu
ar balta kakta gyvulys.
laukis, -ė — laukas gyvulys; plikis (apie
žmogų).
laužynas, -o — vieta miške, kur yra daug
prilūžusių šakų, žabų; tankum ynas.
laužynė, -ės — aplūžę, apgriuvę dalykai,
netvarka.
laužtinis, -ė — laužtasis; laužtinės, -ių —
laužtinės kamanos.
įeinąs, -a — laibas, plonas.
leisti, leidžia, leido — siųsti.
lėktelė, -ės (m žb.): lėkte, -ės — lėkimas,
skridimas.
lemtas, -a — puikus, geras, malonus.
lenta, -os: gulėti an t lentos — būti p a 
šarvotam .

M
magus, -i — viliojamas, žavimas, nori
mas.
mai — mat, te, tegu.
makaras, -o — kančius; botagas; lazda,
pagalys.
makas, -o — kapšys, m aišelis, tarba; pi
niginė.
maliulėlis, -io (si.) — mažutėlis.
malkas, -o — gurkšnis.
mandiera, -os ( s i .) — karinė
uniforma;
kareivio švarkas.
manei. mam'k (naud.) — man.
marginė, -ės — sijonas; m argas drabužis;
m oteriškas švarkas.
mąstą, -os — senovės papročiu m irusiojo
gerų darbų išpasakojim as.
mastas, -o — tam tikras ilgio m atas
(0,6669 ar 0,7111 m etro).
masti/tinkas, -ė — m asto ilgumo.
mąstorius, -ė (hibr.) — žmogus, kuris se
novės papročiu išpasakodavo mirusio
jo gerus darbus, raudotojas.
maukas, -o — gurkšnis.
m aunus, -i — puikus, gudrus, smarkus,
šaunus.
medlinčius, -iaus (hibr.) — eigulis,
me
džiotojas.
mėgelka, -os (germ .) — žr. nėgelka.
meirūnas, -o — tokia gėlių rūšis.
mekšras, -o — nedidelė gėlųjų vandenų
karpinių šeimos žuvis.
meleta, -os — genių šeimos paukštis.
mesti, meta, metė — siūlus vynioti ant
mestuvų.
misingė, -ės (si.) — žalvaris.
mistras, -o — dailidė.
milravoti, -oja, -ojo (hibr.) — miklinti,
m ankštinti.
moliavonė, -ės ir muliavonė, -ės (si.) —
paveikslas, vaizdas, piešinys.
moriai, -ių (si.) — neštuvai
(mirusiam
nešti j kapus).

levendra, -os
žolinis augalas arba pus
krūmis kvapiais m ėlynais žiedais ir
lapais.
lieknas, -o — raistas; klampi vieta
krūm ais; (mžb.: lieknelis, -io).
lielas, -a (Itv.) — didis.

su

liktė, -ės ir liktis, -ies (germ.) — žvakė;
šviesa.
lingėti, -ėja (linga), -ėjo — linkti; norėti.
lingynė, -ės ir lingūnė, -ės — sūpuoklės;
lopšys (ant lingės).
linta, -os ( s i .) — kaspinas, juosta, juos
telė.
lioduoti, -uoja, -avo (germ.) — krauti; už
taisyti (šautuvą).
lyruoti, -uoja, -avo — dainuoti.
liustas,
-o
(germ .) — linksmumas,
džiaugsm as.
liustaunas, -a (germ.) — linksm as, m alo
nus. gyvas; žr. liustas.
liustavoti, -oja, -ojo (germ.) — puotauti,
ūžti, lėbauti.
lota, -os — kartelė šiaudam s prispausti
dengiant stogą, grebėstas.
lova, -os — lysvė, ežia; (mžb.: lovelė, -ės).
64. Lietuviškos dainos, II
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nusiklausyti, -o, -ė — pasiklausyti.
nuskardyti, -o, -ė — numynioti,
nuspar
dyti.
nuskusti, -skundžia, -sk u n d ė— užjausti,
paguosti, nuraminti.
nusvyrėti, -svyri, -ėjo — nusverti, nu
spausti.
nušarvoti, -oja, -o jo — numirei] parengti
laidotuvėms.
nušumavoti, -oja, -ojo (si.) — nugraibyti
putas (verdant nuo viralo).
nuviržėti, -virži, -ė jo —nuveržti, nuspausti.

mudrinti, -ina, -in o — miklinti, žvalinti;
sm arkiai joti, šokdinti, vaikyti.
mudrus, -i — puikus, išdidus; protingas.
muma — mudviem, mudviejų.
m urmulas, -o — m arm uras.
m uštinis, -io — senovinis pinigas (8 auk
sinai); smulkus nukaltas metalinis
pinigas.
muturas, -o — galvos kepuraitė, gobtuvas.
N
namytužėlio, namoniui, namučio — namo.
naravoti, -oja, -ojo ( s i .) — erzinti, nervin
ti, apgaudinėti.
nedėlmetis, -čio (hibr.) — savaitė.
nėgelka, -os (germ.) — gvazdikas (darže
lio gėlė).
nepaituvas, -o — netikėlis, tinginys; p ra
m uštgalvis, nenuoram a; nepaslankus,
negalįs paeiti žmogus.
nevalia, -ios (si.) — nelaisvė; prievarta.
ne vynas, -a ( s i .) — nekaltas.
niekini/s, -io (mžb.: niekinužis, -io) —
niekniekis, menkniekis; nevertas, ne
tikęs daiktas.
nyroti. nyro, nyrojo — nuleidus galvą
sėdėti ar stovėti, piktom akim žiū
rėti.
N ytauja, -os — M intauja (m iestas).
nytis, -ies — staklių dalis (metmenims su 
verti audžiant).
niūronas, -ė — kas iš paniūrų žiūri, pa
niurakis.
nubosti, -sta, -do — įkirti, įgristi, nuobo
du pasidaryti.
nudagioti, -ioja, -iojo — pražudyti, netekti.
nudėtas, -o — nusikaltim as, nuodėmė.
nudulkinti, -ina, -ino — nupešti.
nuleisti, -džia, -do — nusiųsti.
nulenkti, -ia, -ė — paveikti, patraukti (j
savo pusę), perkalbėti.
numudrinti, -ina, -ino — sm arkiai nujoti.
nuoskunda, -os — užuojauta.
nusiduoti, -duoda, -davė — atsitikti.

O
ortas, -o — senovinis pinigas.
P
pačiutis, -čio (mžb.) — vyras.
padabnus, -i (si.) — patogus, parankus;
panašus; gražus, dailus.
padaboti, -oja, -ojo ( s i .) — žiūrėti su pa
tikimu, mylėti; saugoti, prižiūrėti;
pažiūrėti, paieškoti; sngr.: patikti,
pamilti.
padyvoti, -oja, -ojo ( s i .) — stebėtis.
padurkas, -o — m oterų m arškinių ar s ij o 
no apatinė dalis, pridūrim as.
pagedauti, -auja (-auna), -avo — ilg ė tis ;
klausti, ieškoti, teirautis ( p a s i g e d u s
kokio daikto).
pagonis, -ies — nenaudėlis.
pakajus, -aus (si.) — rūmai, k a m b a r y s ;

ramybė, taika.
pakala, -os — nugara, užpakalis.
pakara, -os (si.) — nusižeminimas, nuo
lankumas.
pakarnas -a (si.) — nusižem inęs, nuolan
kus.
pakazackas, -a ( s i .) — kazokiškas.
pakoja, -os — staklių dalis (minama k o 
jom is).
pakulnis, -io — pakuliniai siūlai; pakuli
nis audeklas.
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palaidnukas, -ė — palaidūnas, vėjavaikis,
išdykėlis.
palaikis, -ė — senas, sudėvėtas, sunešio
tas, prastas.
paliejus, -aus (germ .) — rietena (paže
miu besidriekianti žolė).
pam ąstyti, -o, -ė — senovės papročiu iš
pasakoti m irusiojo gerus darbus, rau 
doti.
panūsti, -sta, -do — imti labai norėti; p a
siilgti.
paplukti, -plunka, -pluko — aptekti van
deniu.
papiešti, -ia, -ė — parašyti.
paralius, -iaus (germ .): kad tave būtų
paralius paėm ęs.. . — kad tu būtum
prasm egęs, galę gavęs.
parandavoti, -oja, -ojo (hibr.) — išpiaustyti, pagražinti, padaryti jrantas.
parėdka, -os (si.) — vestuvės, vestuvių
puota.
parleisti, -leidžia, -leido — parsiųsti.
paroda, -os — pasirodymas.
parsigridyti, -grido (-ija), -gridė (-ijo) —
pareiti, parvykti.
paršokti, -a, -o — pardėvėti, sunešioti.
partrinkinti, -ina, -ino — parvežti.
pasčiukai, -ų — salyklo liekanos, išvirus
alų.
pasiaubuolis, -ė — kas dūksta, siaučia,
šėlsta.
pasibengti, -ia, -ė — pasibaigti.
pastarnokas, -o — geltonais žiedais d ar
žovė, kurios šaknys valgomos.
pašilkavičiuoti, -iuoja, -iavo — išausti p a
gražinimus.
patamačnas, -a (si.) — tinkam as, suge
bąs, gabus.
patikti, -tinka, -tiko — atsitikti.
pats,
-ies — vyras;
patie
(vien.
šauksm.) — vyre.
patureckas, -a (si.) — turkiškas.
padvada, -os (si.) — vežimas (pakinky
tas).
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pavaitinti, -ina, -ino — daryti, kad pa
vystų, pavytinti.
pavilti, -ia, -ė — pagauti; privilioti.
pavinčiavoli, -oja, -ojo ir pavinšavoti,
-oja, -ojo (si.) — pasveikinti; mušti.
pavitoti, -oja, -ojo (si.) — pavaišinti,
pasveikinti.
paiėlėli. -ėja, -ėjo (si.) — pa (si) gailėti.
pergelis, -io — laivelis.
peryna, -os (si.) — patalas.
pervažas, -o (si.) — keltas.
pervelyti, -ija, -ijo (si.) — labiau norėti,
geisti.
piešti, -ia, -ė — rašyti.
piovė, -ės — piova, piovimas.
pirškėti, -i, -ėjo — pyškėti, braškėti, tra š 
kėti.
plekas, -o — šieno ar dobilų glėbys.
plinta, -os (germ.) — šautuvas.
pliūdrinės, -ių — kelnės.
plukavoti, -oja, -ojo (hibr.) — ūžti, eikvoti.
pogym is, -io — prigim tis; gam ta.
pravaras, -o — aptvaras, aptvertas kelias
gyvuliam s varyti; ratam s laikyti p a
talpa.
Prėglė, -ės — Prieglius (upė).
pribubyti, -ija, -ijo — prikalbėti, jraginti.
prievartė, -ės — vieta netoli vartų, prie
vartų.
prigulėti, -i, -ėjo — priklausyti.
prikaupuoli, -uoja, -avo — su kaupu pri
dėti, pripilti.
p r ikib ti, -oja, -ojo — prikilnoti, prižadinti.
prilygti, -sta, -o — pasidaryti, būti lygiam,
pritikti; išsirinkti; jsimylėti, vesti, iš
tekėti.
prilioduoti, -uoja, -avo (g e rm .)— pri
krauti.
primanyti, -o, -ė — įstengti, galėti.
primusyti, -ija, -ijo (si.) — prikalbėti, pri
vilioti, įsiūlyti, priversti.
prysas, -o (germ .) — ilga kartis, su ku*
ria iriam asi sekliame vandenyje plau
kiant laivu.
pristoti, -oja, -ojo — stoti (į kovą).

pristovas, -o (si.) —prižiūrėtojas.
privilti, -ia, -ė — apgauti, prigauti; pri
vilioti.
pūdas, -o (si.) — rusų svorio m atas (16,3
kg., vartotas iki m etrinės sistem os
jvcdimo).
pūkelis, -io — paršelis.
pūrai, -ų — žieminiai kviečiai.
pūras, -o — javų tūrio m atas (24 gor
čiai).
pūstelninkas, -ė — lėbautojas,
puotauto
jas; eikvotojas; atsiskyrėlis.
pūstynė, -ės (si.) — dykuma, tyrlaukiai,
tyrai.
pusiyii, -o, -ė — galąsti, aštrinti (dalgj,
skustuvą).
pusverpėlis, -io (hibr.) — dvidugnė s ta ti
naitė alui.
putelis, *io— putinas.

rinckas, -a — Reino krašto (vynas).
Ringą, -os — Ryga (m iestas).
risavotas, -a (si.) — išm argintas, išrašy
tas, pagražintas.
ritėti, rita, -ėjo — iš lengvo risti; riedėti.
rodą, -os (si.) — pa (si) tarim as; kalba,
pokalbis; dalykas.
rodąs, -a (si.) — turįs noro,
sutinkąs,
linksm as, patenkintas.
rodlyvas, -a (hibr.) — kas nurodo, duoda
patarim ą.
ropukainė, -ės — iš bulvių pagam intas
patiekalas, gėrim as.
ropukas, -o — bulvė.
roinus, -i (si.) — jvairus, visoks; puikus,
gražus.
rudinė, -ės — paprasta milinė.
rugieniai, -ių (mžb.: rugienužiai, -ių) —
ruginiai šiaudai.
rundas, -a (germ .) — apvalus.

R
ragas, -o — iš rago padaryta tabakinė ta 
bakui laikyti; dūda, dūdelė.
raimas, -a — raibas.
railojas, -o — raitelis.
raivas, -a — raibas.
randa, -os (si.) — nuoma, mokestis už
butą.
rankovė, -ės — maišelis.
raudė, -ės — m ekšras (raudonom is aki
mis upių žuvis).
raudojėlė, -ės — raudotoja.
raudonieji, -ųjų — senoviniai auksiniai pi
nigai.
rezginės, -ių — du lankai su virvelių
tinklu pašarui nešioti.
riaukti, *ia, -ė — gerti.
riestas, -a — sulinkęs, susirietęs.
riesti, riečia, rietė — vyniotis; plėstis,
sm arkiai augti.
rietas, -o — šlaunis, kulšis.
rykauti, -auja, -avo — čiulbėti; rėkauti, šū 
kauti.
ryliuoti, -iuoja, -¡avo — linksmai dainuoti,
griežti.

S
sampuvis, -ė — supuvęs, sutrešęs.
sargoluiis, -io, ir sargovas, -o — sargas.
sarpinti, -ina, -ino — sirpinti.
savalninkas, -ė ( s i .) — savivaliautojas,
išdykėlis.
savei (naud.) — sau.
sekm as, -a — septintas.
selbti, -ia, -ė — liūsti; rūpintis.
sieros, -a (si.) — pilkas; drėgnas.
siuntinys, -io — pasiuntinys.
skalikas, -o — senovinis pinigas (pusės
kapeikos m oneta); sm ulkus pinigas.
skėlriukas, -o — kas skėsčioja, plėsčioja.
skietas, -o — staklių dalis (audeklo atau
dam s sum ušti).
sklyduriuoti, -iuoja, -iavo — būti pasiskleidusiam, tyvuliuoti; plūduriuoti.
skranda, -os — nemušti (neaptraukti au
diniu) kailiniai.
skrustas, -o — skruostas.
skudinti, -ina, -ino — skaudinti; kvaršinti.
skuisli, -a, -ė — siausti, dūkti, žaisti.
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skūpukas, -o (si.) — šykštus žmogus,
šykštuolis.
skurdus, -i — liūdnas, graudus; priev.:
skurdžiai.
slaunus, -i (si.) — puikus; garsus, jžymus.
slava, -os (si.) — garbė, šlovė.
sliūksoti, -o, -ojo — nudribusiam kaboti,
dryksoti.
somuoti, -uoja, -avo — dainuoti.
stadala, -os (si.) — užeigos, nakvynės n a
m ai; svetainė, viešbutis; tvartas, arkli
dė.
stanaunas, -a (si.) — nuolatinis, pastovus.
stangrieta, -os (si.) — vežėjas.
statužis, -ė — stačias.
stiprauti, -auja, -avo ir stipruoti, -uoja,
-avo — būti stipriam .
stonas, -o (si.) — luomas, šeim inė padė
tis.
stotis, -jasi, -josi — pasidaryti, tapti.
strainum as, -o (si.) — pasiruošim as.
strampas, -o — lazda, pagalys.
stram ūžyti, -ija, -¡jo ( s i .) — barti, baugin
ti; miklinti.
strėliuoti, -iuoja, -iavo (si.) — šaudyti.
stribūna, -os — užpakalis.
strielčiauti, -iauja, -iavo (si.) — medžioti.
slriguonėlis, -io — kas striksi, liuoksi:
zuikelis striguonėlis...
strypas, -o — pagalys, drūta lazda.
striubas, -a — trum pas; bukas.
Striūna, -os (si.) — styga.
strova, -os (si.) — valgis, m aistas; patie
kalas.
stuopa, -os — indas (pusantro litro ta l
pos).
sublaškyti, -o, -ė — išsklaidyti, sutaršyti;
sum ušti.
sudirgti, -sta, -o — susierzinti, susijau
dinti.
sukenka, -os (si.) — suknelė.
sukloti, -oja, -ojo — sukrauti (kraitį).
sulieti, -a, -o — uždaužti, surėžti.
supurti, -a, -o — papurti, pasišiaušti.
supūškinti, -ina, -ino — suvalgyti.

surūsti, -rūsta, -rūdo — nusiminti, nuliūsti.
sušniaukti, -ia, -ė — suuostyti (tabaką).
suulduoti, -uoja, -avo — suulbuoti, sučiul
bėti, suburkuoti.
svečias, -ia — svetim as.
S
šabrakas, -o — m itukas (arkliui apdengti).
šalabanas, -o — svaigusis namų darbo gė
rim as; stiprus nam inis alus, degtinė.
šalbierius, -iaus (si.) — apgavikas, išdy
kėlis, valiūkas.
šalbierka, -os (si.) — liemenė.
šalis, -ies — šonas; prie šalies — prie šo
no, šalia.
šandyti, -o, -ė (germ .) — peikti; žeminti,
šm eižti; barti.
šaraivarai, -ų ir šaravarai, -ų (si.) —
plačkelnės.
šaudyklė, -ės — staklių dalis (šeivai įdė
ti); šautuvas.
šelmavoti, -oja, -ojo (g e rm .)— skriausti,
draskyti; gadinti; vogti.
šėpsoti, -o, -ojo — vėpsoti, žiopsoti.
šeštokas, -o — senovinis pinigas (šeši g ra 
šiai).
šiekšta, -os — kelmas, stuobrys.
šikšna, -os — oda.
šikšninis, -ė — odinis.
šilingas, -o — senovinis pinigas (ketvirtis kapeikos).
šinkaunas, -a (si.) — kur kas parduoda
ma, prekiaujam a.
šinkuoti, -uoja, -avo (si.) — pardavinėti;
pilstyti, pjaustyti.
širmininkas, -o — širm as arklys.
širminis, -ė — žilaplaukis; širminėlė, -ė s —>
žilais plaukais kepurė.
širvas, -a — širm as.
Širventi, -a, -o — pūsti.
šiurintis, -jasi, -josi — pašiurti, pasišiaušti.
šiuris, -ė — kas pasišiaušęs, pašiuręs.
šiūruoti, -uoja, -avo (germ .) — valyti,
šveisti; trinti.
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Šyvas, - a — šviesiai pilkas.
ila ka s, - o — lašas.
šlikąs, -o (si.) — kepurė.
šnerkšti, -ščia, -štė — šnarpšti, garsiai per
nosį pūsti.
šniaukli, -ia, -ė — uostyti (tabaką).
iniūrauka, -os, šniūravonė, -ės (si.) —
moteriška liemenė.
{pilm anas, >■o, špilmonas, -ė, špilvonas, -ė
(germ .) — dainininkas; griežikas el
geta; griežikas.
šucas, -o (g e rm .)— medžiotojas.
šurm avoti, -oja, -ojo — triukšm auti.
švytruoti, -uoja, -avo — švysčioti, blyksčioti.
Švytuoti, -uoja, -avo — krypuoti j vieną ir
į an trą pusę; mosuoti, eiti m osuojant.

T
tam eje (v ie t.)— tame.
tū h tėš — tada.
taračkinti, -ina, -ino — vilkti, nešti.
iavei (n a u d .)— tau.
tekis, -io — nekastruotas gyvulys (kuilys,
ožys, avinas, jautis).
tijūnas, -o — dvaro tarnautojas.
tiktis, tinkasi, tikosi — atsilikti, jvykti.
tym as, -o — geros kokybės ožio oda; tyminėlis — tymo balnas (balno epi
tetas).
timpa, -os (mžb.: timpelė, -ės) — senovi
nis pinigas (18 kapeikų).
Utis, -čio (mžb.: titilis, -io) — tėtis, tėvas.
totas, -a — tolimas.
tolek — tol.
trečiokas, -o — toks senovinis pinigas.
tribuliuoti, -iuoja, -iavo — šokti, šokinėti.
trinytas, -a — trinytiškai, eglute au stas;
trijų eilių, trieilis.
trinkėti, trinka, -ėjo — bildėti, dundėti.
trotavoti, -oja, -ojo ir trotyti, -¡ja, -ijo
(si.) — prarasti, netekti.
tučkas, -o — žindukas.
turgaunas, -a (si.) — prekybinis, preky
bos, kur kas prekiaujam a.

turmas, -o (si.) — kalėjim as; bokštas.
tverto jas, -o — tvėrėjas, kas tveria (tvorą ).
tviroti, -oja, -ojo — ištverti, išlaikyti.

U
ūbas, -o (germ .) — tam tikras žemės plo
tas (30—60 m argų; m argas — 0,5 ha).
ūdyti, -ija, -ijo — nuolat barti, rieti.
uituvas, -ė — ką reikia vis uiti, tinginys.
ūktveris, -ė — šeimininkas.
ūkuotas, -a — ūkanotas, apsiniaukęs.
ulbuoti, -uoja, -avo — tarpais ulbėti, čiul
bėti.
uždekiuoti, -iuoja, -iavo (germ.) — užties
ti, apkloti dekiu.
užeiti, -eina, -ėjo — atlikti, padaryti: nėr
kam užeiti sunkių darbelių.
užmauroti, -oja, -ojo — tam tikru balsu
užbaubti, uždainuoti.
užpiešti, -ia, -ė — užrašyti.
užplintavoti, -oja, -ojo (g e rm .)— užtaisyti
(šautuvą).
užsiausti, -a, -o — išaušti.
užsidengti, -ia, -ė — pasislėpti.
užsitemti, -temsta, -temo — užtemti.
užstrapašyti, -ija, -ijo (si.) — išvarginti,
nualsinti, nukamuoti; subarti.
užteikti, -ia, -ė — užduoti, uždaužti.
užtrinkinti, -ina, -ino — užmušti.
V
vagavarėlis, -io — kas vagą varo, žagrę
traukia.
oainas, -o (si.) — karys.
vaivoti, -oja, -ojo — vaitoti, dejuoti, aim a
nuoti.
valdimiras, -o (h ib r.)— valdytojas, namų
galva.
valinys, -io — juosta vaikui vystyti.
valkaunyčia, -ios (h ib r.)— viršutinis ko
čėlas (rūbam s kočioti dantuotas prie
taisas).
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vam zdyti, -ija, -ijo — vamzdžiuoti, vam zdi
pūsti, vamzdeliu švilpti, dūduoti.
vandravoti, -oja, -ojo ( s i .) — keliauti.
varsnas, -o — vienu kartu užim am as arti
lauko plotas (apie 100 žingsnių ilgu
m o); ilgio m atas.
varstas, -o — darbas, verslas.
vartas, -o (germ.) — sargas.
vartytis, -osi, -ėsi — verstis, užsiim ti kuo.
vaušys, -io — toks paukštis.
vazaunė, -ės (si.) — ratinė, vieta ratam s
laikyti, vežiminė.
vedu, vedi (vard.) — mudu, mudvi.
veduni, vedim (naud. ir jnag.) — m u
dviem.
velij, velyk (si.) — verčiau, geriau.
velyti, -ija, -ijo (si.) — labiau norėti, geis
ti; leisti, sutikti.
verpelė, -ės (germ.) — dvidugnė statinaitė
alui.
vynas, -a (si.) — kaltas.
vinčiavoti, -oja, -ojo (si.) — sutuokti, su
jungti.
vindas, -o — ratelis.
vystas, -o — moteriška liemenė; vystyk
las; autas.
vytis, -ies — vytinė, rykštė.

vožinti, -ina, -ino — vožinėti, atidarinėti.
vožyti, -o, -ė — vožti, vožinėti.
vožytis, -ijasi, -ijosi ( s i .) — apsispręsti,
teiktis; drįsti; norėti.

Z
zomšinė, -ės ir zomčinė ( s i .) — daiktas,
padarytas iš zomšos (m inkštai iš
dirbtos elnio a r briedžio odos); odi
nis apvalkalas.
zūbai, -ų (si.) — dantys.

Z
žabaras, -o ir žagaras, -o — žabas, virbas.
žambis, -io — arklas, medinė žagrė.
žėglis, -io — burė; stiebas, kartis.
žėlava, -os (si.) — gedulas.
žertas, -o ( s i .) — juokas, juokavim as.
žiogris, -io — statinė tvora, pinučiai.
žironužis, -io — kas žėri, spindi, blizga.
žiruoti, -uoja, -avo — žėrėti, blizgėti.
žiurkštai, -ų — uogynai; žabgaliai.
žyvoti, -oja, -ojo (si.) — valgyti, ragauti.
žluginti, -ina, -ino — skalbinius virinti,
šutinti.
žuvėdas, -o — švedas.
žvingauti, -auja, -avo — nuolat žvengti
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Augin tėvelis du sūnytėliu ant pam inklėlio.........................
802
Augin tėvelis dvi dukružėli ant didžio d y v o ....................
828
Augin tėvelis penkis sūnelius, sau didžius užvadėlius . . 622
Augo dygo žalia rūta tarp lelijų kr ū mų . . . . . . . .
. . 730
Augo dukrelė pas motinėlę, dukrelė vienturtėlė . . . .
700
Augo girioj klevužis ir jaunasis b e r n u ž is .........................
858
Augo kalneliai be pakalnėlių, jovarai be šakelių . . . .
1023
Augo liepelė vejelėj, aug viršūnėlė kuo aukščiau . . . .
834
Augo sode obelis, po obelia avietė . . . .
694
Augo tėvelio du sūnužėliu an t p am in k lėlio .........................
802
Aušružė aušo, močiutė k l a u s ė ...................................................
831
Aušt aušrelė, tek saulelė per žalią girelę . . .
832

367

367
603
269
321
501
545
247
401
355
599
883
551
347

954

1568
1551
.1554
1554
1555
1555
1521

(1630)
(1613)
(1616)
(1616)
(1617)
(1617)
(1582)

954
975
940
940
948
948
967

1521 (1582)

967

655 (689)

939

645 (679)

971

547
549

984 817
624 249
634 261
815 527
575 177
625 251
896 667
835 553
982 813
523 101
699 353

Brolyčiai mano, jaunieji mano, tverkit naują darželį .
Broliukai mano jaunasis, kam šėrei žirgelį bėrąjį . .
Buvo Vilniuj d ū d a ...................................................

731 403
668 307
990 827

Čiulba gieda paukšteliai, čiulba gieda raibieji . . . .

716

Dėkui tėveliui ir motinėlei, kad mažą užaugino . . .
Devinti meteliai kaip viena d i e n a ............... . . . . .
Du gulbinėliu plaukė, plaukdamu abu š a u k ė ....................

830 547
718 385
628 255

1019

953

1568 (1630)
601

Bajorai bajorėli, tu neturi n i e k o .........................
Balnok, tėveli, juodbėrį žirgelį, o aš josiu, vajavosiu . .
Balta aušružėlė beauštanti, šviesi saulužėlė betekanti . .
Beauštančiai aušrelei, betekančiai saulelei . . . .
Bepigu augti tam ąžuolėliui ant aukštojo kalnelio . . .
B ernas šėrė žirgužį, žirgužį, m ergužė šveitė kardužį . .
Bernyčiai jaunieji, mes biednieji, užpuolė prūsokai . . .
B ernytis jojo, ūsus k iln o jo ........................................................
Bernužėlis žirgelius girdė, mergužėlė vandenėlį pilstė . .
B rolelis skęsta, brolelis g r i m z t a .............................................
Brolyčiai mano, jaunieji m ano, tverkit darželį . . . .
.
.

1564 (1626)

381

633 (665)
634 (666,667)
631 (663) ■

952
952
946

Du karveliu klony gėrė, begerdamu
s u u ld a v o ...
Dukrele savalninke, namelių p ū s t e l n i n k e ..........................
Dveji treji meteliai, kaip drobeles a u d ž i u ..........................

723 393
983
630

620 (651)
817
257

EI Adomai, Adomėli, o kur tu v a ž iu o ji...............................
906
683
Ei, ant’ atjoja kareivis per l a u k ą .........................................
789
477
Ei, an t kalno žalia liepa, po ta liepa, po žaliąja, šalts
š a l t i n ė l i s ....................................................................... ..... . 662 297
1104 (1149)
Ei, ateis, ateis rudens d ie n u ž ė lė s .........................................
604 223 615 (645,646)
Ei, augin, augin tėvas sūnelį, sau didį užvadėlį . . . .
629 255
Ei, augin, augin tėvas sūnelį, sau didį užvadėlį . . . .
638 267
Ei, augin, augin tėvelis sūnelį, sau didį užvadėlį . . .
637 265
Ei, augo, augo žalias klevelis, šakeles palenkdam as . . 504
73
Ei balanda, eiva gulti, lakštingalėle, reiks anksti kelti
.
.
Ei, bent pasitrauk, jauna m e rg u ž ė le ..................................
762 441
608 (638)
Ui bijūnai bijūnėli, buvai žydėti tėvo d v a r e ..................
636 265
606 (636)
Ei brolau, brolau, broleli mano, kam nušovei balandę . . 605 223
597 (626)
Ei brolau, broliu, broliukai mano, šerk m an bėrą žirgelį
608 227
599 (628)
600 (629)
601 (630)
Ei brolau, brolau, broliukai mano, šerk m an bėrą žirgelį
944
747
Ei broli, broli, brolyti mano, šerk man bėrą žirgelį . . 608
599 (628)
600 (629)
601 (630)
Ei broli, broli, broliukai mano, kam nušovei balandę . . 605
597 (626)
Ei broleli dobilėli, šerk man bėrą ž ir g u ž ė lį..................... 862
602 (631)
603 (632)
Ei broliukai balandžiukai, šerk man bėrą žirgužėlį . . . 862 605
602 (631)
603 (632)
Eičiau gi, eičiau į lygius laukelius pas artojėlius . . . 617 243
857 (895)
Eičiau į darželį, skirčiau tris k v ie tk e le s...............................
772
451
Eičiau klausčiau motinėlės, o ką sėsiu į darželį . . . . 763 441
858 (896)
Ei, didi, didi girios medeliai, maži mūsų broleliai . . . 603 221
1111 (1156)
1112 (1157)
Ei, didi, didi girios medužėliai, maži mūsų broleliai . . 603
1111 (1156)
Ei, dram tū dū dū, šiaudai be grūdų, padariau alutį vie
nų a v i ž ų ................................................................................. 497
63
594 (622)
Ei, d ū 'd ū dū dū, šiaudai be grūdų, padariau alutį vienų
a v i ž ų ...................................................................................... 497
594 (622)
Ei, dukrelė mano eina į darželį, skina pina vainikėlį . . 909 687
550 (578)
Ei, eičiau, eičiau pasiklausyčiau, kas do tasai paukštelis 945 751
592 (620)
Ei, eisiu, eisiu į tą žemelę, kur yra be vargelių . . . .
756 435
Ei, eisiu namų linkui, o bene stabdys m a n e ..................... 607
227
Ei, gaudė, gaudė brolis bėrą ž i r g e l į .................................... 759
437
1651 (1716)

Ei griežle griežliuke mano, kur buvai šią vasariukę . . 616
1020

241

582 (610)

Ei, kam ara, kam ara, toj kam aroj lo v e l ė ..........................
Ei, kelkit, kelkit, m ano s ū n u ž ė lia i....................................
Eiki šen, mergele, duok baltą r a n k e lę ...............................
Ei, klausinėjo mano sena m o č iu tė ....................................
Ei, kodėl, dėl ko, m ano m ergužėle, jaunim užy nebuvai .
Ei m aliutėie dukrele mano, čiūčiu liūliu, lingūnėle . .

956

944
935

905 681
962
940
935
936
936
936
936
936
936

935
976
976
976
976
938
962
934
935
934
920
920
98.5
989

961

938

907
645
750
903
643
794

683
275
427
685
271
489

Ei m erguže mergužėle, kur buvai, kodėl vakar jaun
mėly n e b u v a i ..................................................................
Ei motuše motinėle, o kur leisi d u k ru ž ė lę .....................
Eina višta į parėdką šilkų juodu s i jo n u ..........................
Ein m ergytė ūlyčia, sutiko bernytį n e ty č ia .....................
Einu per kiemą, girdžiu per sieną, kas girelėj bildėjo .
Ei rūta, rūta, rūtele mano, o ko pavytai, žalia būdam
Ei sakalai sakalėli, tu pilkas k a r v e lė li..........................
Ei, sakė mane dainų nemokant, dainelių nedainuojant .
Ei, siuntė, siuntė mane močiutė dunojaus vandenėlio .
Ei, siuntė, siuntė mane motinėlė į dunojų vandenėlio .
Eisiva gulti, balanda mano, reiks anksti kelti
Eisiv grybų rauti, pagirių atgauti
Ei strazdeli, strazdeli, tu puikiausias paukšteli
Ei strazduži, strazduži, tu raibasis paukštuži
Ei, šalo, šalo, o ir pašalo darže žalios rūtužėlės
Ei tabokėle mano mylimoji, jau aš tave nemalsiu .
Ei tėvuži tėvužėli, šerk man bėrą žirgužėlį
Ei, toli toli, labai toli, penki broleliai šieną piovė .
Ei tu, čiuka, čimbaruška, o ko guli pas tą mišką .
Ei tu, kavalieriau, kodėl n e d a in u o ji...............................

767 447
627 253
619 245
894 663
892 661
696 351
912 693
635 263
825 539
805 507
618 243
760 439
1018 877
697 351
752 429
623 249
761 439
895 665
591 203
606 225

Ei tu, rūta, rūta, rūtele žalioji, kodėl nežaliavai žiem.
vasarėlę .......................................................................
Ei tu, taboka mano mylimoji, jau aš tave nemalsiu
Ei, varė, varė basa mergužėlė šėmus jautelius . .
Ei, vargios, vargios mano dienelės, kada aš ja s išvargsiu
Ei, vargios, vargios mano dienelės, aš vargužio mergele
Eiva, sese, namučio, toli mūsų n a m u č ia i.....................
Ei, žalios, žalios, žalios lankelės, žyd balti dobilėliai .
Ėjo m erga vandens su moliniu p u o d u .........................

754
623
664
583
588
748
893
529

425
661
111

651
851
755
891
758

283
583
433
659
435

Gaidys karklynuose, višta šiaudynuose: ar ne bėda
gaspadinei
.............................................................................
Gale lauko karčiamėlė, e, e, k a rč ia m ė lė ...............................
Gale lauko laukužėlio m eirūnėliai ž y d i ...............................
Galiu gert, galiu gert, negaliu p a k e l ti ...............................

574 (602)

983

570 (598)

963

991 (1034)

981

556 (584)

939

951 (993)
964 (1006)
956 (998)

961
939
962

959 (1001)

936

964
969
976
976

(1006)
(1011)
(1018)
(1018)

939
941
934
934

1046 (1090)

981

873 (912)

961

431
301
197

Ganė

mergelė jautelius, nuganė bernelio rugelius

. .

.

702 359

Ganė
Ganė

m ergytė jautelius ir nuganė berno rugelius
mergytė jautelius, nuganė bernyčio rugelius

. .
. .

.
.

886 653
702

Ganė mergytė jautelius po m ano tėvo rugelius . . . .
885
Gerkit aplinkui, duokit šaltyšiui, nelenkit baudžiauninkų 727
Ginki, Alga, kiaules, gink, sesele, kiaules . .............
546
Gink, mergyte, jaučius, lelijėle, jaučius . ......................... 620
620
Gink, sesele, jaučius, lelijele, j a u č iu s ...................................
Girdžiu poną mirusj ir kuiliuką v ir u s į ............................
753
Girioj gyveno vartas, turi ant žmonių ž e r t ą .............
589
Gystėnų kiemelio giriamos m e rg e lė s ...................................
890
Gražūs brolyčiukai, gražiai p a s ir ė d ę ...................................
888
Guli, guli močiutė ant baltosios le n te lė s .......................
889

649
397
13o

Ir atlėkė sakalėlis vidury lankelės, ir suvirko mergužėlė 884
Ir prijojo pilnas dvaras kazokų, ir sugavo mano vyrą,
s u r i š o .................................................. .................................. 749
Ir šen jodžiau, ir ten jodžiau, Veliuonos mergeles band a v o j a u .....................................................................887
Isruts miestelis, siauri gaseliai, tarp vartų purvynėlis . . 661

649

245
431
199
657
653
655

427
653
295

Išdygo rožė raudona ir lelijėlė g e lto n a ..............................
Išėjo, išėjo j žalią girelę, išėjo . . . . . . . . . .
Išėjo tėvelis j mišką, išėjo motušėlė į m i š k ą ............
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai pelėdos . .
Išėjo tėvelis, išėjo motušėlė, išėjo visi vaikai pelėdos . .
Išginiau jaučius j ramunaičius, tai ėda jauteliai žalią
žolužę . . ................................................................ 571
Išjoj, išjoj Jasius į žalią lankelę ir paliko tris mergeles
Išjoj Jasius j karą, patiek Marę prie m a r o .............. 843
Išjojo Jasiulis j žalią lankelę ir paliko tris paneles . .
Išjojo Jasius j vainelę, paliko Kaselę ant lovelės . . .
Išleidau brolelį, jauną raitojėlį, į jauną jaunimėlį . . .
Išvažiavo gaspadorius į didžią k e lio n ę ..............................
Išvažiavo tėvelis į didžią kellonėlę ir paliko dukrytėlę . .

652
285
650
281
838c 559
649
649 281

Jau aušta aušrelė, užteka s a u l e l ė ........................................
Jaunas su jauna suėjo, per visą naktį k a lb ė jo ....................
Jau saulelė leidžias, vakaras netoli . . . . . . . .
Jau saulutė leidžias, vakaras netoli ...................................
Jočiau, jočiau į turgelį ir į jo m a rk ė lį...................................

880
568
660
660
570

1022

648

171
279
571

648
844 573
883 647
656 289
566 165
641
167
295
169

876 (915)
877 (916)
878 (917)

952
953
953

876 (915)
877 (916)
878 (917)
875 (914 )

952
953
953
981

911 (953)
911 (953)

938
938

924 (966)

960

928 (970)
929 (971)
938 (980)

943
944
941

940 (982)
940 (982)

941
941

945 (987)

941

945 (987)
943 (985)
946 (988)

941
972
930

753 (790)

930

757 (795)
1415 (1475)
1415 (1475)
,

931
943
943

Jojau per kiemelį, kiemelis d u n z g ė jo ...................................
Jojo keliu bajorėliai, vieškelėliu bajorai keliavo . . . .
Jokim, brolužėliai, vienu kelužėliu, nelikim nė jauniausio
Jokit, brolužėliai, mano raitojėliai, ant sidabrinio tilto . .
Judošius po ropes, po pačias d id ž ią s ia s ..............................
Juoda duona pikliavota, atnešk, močiut, sviesto bliūdą .
.
Juoda duona pikliavota, atnešk, mote, sviesto bliūdą .
.
Jūs lenkų kareivėliai, jūs kariauni b ro le lia i....................

567
914
6o3
663
655
666
666
764

305

609
229
Kadagužių lauke du kareiviu s t o v i .........................
Kadagužių lauke du Žalnierių s t o v i ...................................... 609
Kad aš buvau gučas vaiks, tur man žirgą pabalnot .
. 654
287
Kad aš buvau jaunutis, mažas, dar neužaugęs . . . .
765
445
Kad aš buvau mandrus vaiks, tur man žirgą pabalnoti .
. 654
Kad aš buvau pas tėvą didžiame g eru m ė ly ......................... 667
Kad aš buvau viens sūnelis, jaunasai, nevedęs . . . .
633
Kad aš ėjau per dvarą, susitikau t i j ū n ą ................................. 659
293
Kad aš jojau pas mergelę šiuo mintu k e le liu ....................... 482
47
Kad aš jojau per girelę, girelę ir užjojau m argą dvarą
m e r g e l i ų ............................................................................
631
Kad aš jojau per girią, per žaliąją g i r u ž ę ..........................
665
Kad aš jojau per girelę, pilna giria paukščių čiulba . .
878 637
Kad aš jojau per girelę, per žalią girelę ...........................
665
Kad aš jojau per girią, per žaliąją g i r u ž ę .....................
665
882 645
Kad aš jojau per lauką, per lygų la u k e lį...........................
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad

aš jojau per žalią girelę, aukštai mėnuo tekėjo . . 684 333
aš
jojau per žalią girelę, aukštai saulė tekėjo . .
aš jojau per žalią girelę, nusilaužiau putelio šakelę 917 701
aš keleliu keliavau, gelloną zylelę sugavau . . .
679 323
aš keliu keliavau, žalią zylelę s u g a v a u ........................ 646
277
aš keliu keliavau, karčiamėlės n e r a d a u .................... 915
697
aš keliu keliavau, karčiamėlės n e r a d a u .................... 916
699
aš turėjau du lygiu lauku, vis avižėlėmis . . . .
913 693
aš
turėjau du lygiu lauku, vis avižėlėmis . . . .
aš turėjau du ūbu lauku, šimtą žirgelių . . ’ . . 919
augau pas tėvelį tarp jaunųjų b ro le lių .................... 667
305
augau pas tėvužėlį, šėriau bėrą žirgužėlį . . . .
564
161
bernas per šilą jojo, tai merga uogeles rinko . . 726
397
bernelis burnelę prausės, tai mergelė rankšluostėlį
davė
................................... ....
728
397
Kad bernelis lauku jojo, tai mergelė uogas rinko . . . .
726
Kad bernelis prašė, tai mergytė vandens davė . . . .
728
Kad bitutė ant lankos medų k o rin ė jo ................................... 542
131
Kad jojau per lauką, per lygųjį la u k u ž į.............................. 836
553
1023

167
695
285765(806)
942
299
289
1435 (1496)
945
1435 (1496)
945
443
837 (875)
837 (875)
780 (818)

937
937
942

780 (818)
291
261
787 (825)
805 (843)

942

943
919

259
794 (832) 945
795 ((833) 979
794 (832) 945
794 (832) 945
799 (837) 980
800 (83S)
980
802 (840)
950
684802(840)950
808 (846)

949

806 (844)
809 (847)
9i9
810 (848)
776 (814)

984
984
985 705810(848)
985
945

815 (853)

957

816 (854)
815 (853)
816 (854)

957
957
957

822 (860)

972

Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad
Kad

87
515
Juras ėjo, Jurienė g re ič ia u s ia ..............................
ol5
Lauras ėjo, Laurienė g re ič ia u s ia .........................
461
777
mergytę gulti vedė, šešios dešimtys žvakių degė
941 741
mes buvom trys berneliai, visi trys nevedę
.
mes
buvom
trys broleliai,
visi trys nevedę . 578 183
mes
buvom
trys broleliai,
visi trys nevedę . 774 455
671 313
mes buvom trys broleliai, visi neženoti . .

mudu buvov du jaunu broleliu, mudu turėjov
rožnius ž i r g e l iu s ..................................................
Kad mudu ėjov per kiemužėli pro bernužėlius .
Kad mudvi augov, mudvi dvi sesei i, sėjova rūteles
Kad ne bėdos, ne vargai, kad ne pali, ne vaikai
Kai aš buvau mažas, mažas, nedidelis . . . .
Kai mergytės nematau, nė kur dėtis nežinau . .
Kakaryku, gaideli, labas rytas, mergele . . . .
Kaldinčiau tilteli Per Nemunėli, lankyčiau mergelę
Karčiamoje gėriau, už stalo s ė d ė ja u ....................
Kareivėlis žirgelį girdė, mergužėlė vandenėlį sėmė
Kas ant svieto dabar yra, jei teisybė nebečyra .
Kas avį, kas avį, o kas avinėlį, o kas mane parėdys
Kas nor išmokti dainų dainuoti, tas tur prie manęs stoti
Kas pramynė takužį per burnotų d a r ž u ž į....................
Kas pramynė juodus takus per tėvo sodelį . . . .
Ką tik buvau beauganti mergužė, kaip kalnely saldi į
di u o g u ž ė ............................................. ....
Kazoks žirgą girdė, merga vandens, ė j o ....................
Kėdainių miestely sidabriniai v a r t a i .........................
Kėlė motinėlė anksti rytužėlį, pribudino sūnelius .
Kėlė motinėlė anksti rytužėlį, sūnelius pribudino . .
Kelk, dukrele, negulėki, atsikėlus nestovėki . . . .
Kinkyk žirgelius, mano vyreli, aš pėsčia nekvėžinsiu
Kitos buvo puikios ir bagotos, tik nedygo aukselis iš i
kelių
...........................................................................
Klangių kiemelis, nauji gaseliai, tarp vartų purvynėlis .
Klangių kiemelis — šaunus miestelis, tarp vartų purvy
nėlis
.....................................................................................
Ko, berneli, nuliūdai, ar mergelės n e t e k a i.........................
Ko, bernyti, nuliūdai, ar mergelės n e t e k a i.........................
Kolei m ane mylėjai, meilė buvo be g a l o ..............................
Kotryna kiekviena, mislyk sau kas d i e n ą ..............................
Krokuvoje, Varšuvoje sėdi sūnelis n e v a lio je ....................
Kukuoj gegelė kukuodama, aukštam beržely tupėdama .
Kukuoj gegutė lakiodama, verkia mano širdužė vaikščio
dama ....................................................................................
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791
670
581
770
466
669
940
675
610
939
706
483
528
676
579

483
311
185
449
27
309
739
317
231
737
365
49
109
319
183

658
938
714
677

291
735
375
319

677
937
647

824 (862)
824 (862)

924
924

845 (883)

947

1128 (1173)

988

504 (529)
503 (528)

948
932

774 (812)
509 (534)

912
983
948
948
948

674 317
936 733

515 (541)
516 (542)

947
988

936
buO
600
698
771
935
821

516 (542)
528 (554)
528 (554)

988
934
934

934

353
451
729
533

523 (549)

Labas rytas, mergele, o ko ieškai, b e r n e li......................... 1016 873
Labs ryts vakaras, jauna mergele, ar priimsi nakvynužę 879 639
Lakštingalėli, gražus paukšteli, kod nečiulbėjai anksti rytelį 711 371
Leisk mane, močiute, j dvarą s l ū ž y t i ................................... 780 463
Leiskis, saule saulužėle, duok man šventą vakarėlį . . . 838d 561
Liepė mane bernužėlis į besiedą n e i t i .............................. 484
49
Liepė manei eiti į mergų kam arą, ai, bėda mano . . . 932 725
Lygiam lauke žalias medis augo, ten našlelė kvietelius
p a s ė j o ..................................................................................... 976 807
Lyja lietutis be debesėlio, sunku žuvelei be vandenėlio . 812 521712 (747)
Mačiau bernelį pirmą kartelį šioj m argoj karčiamėlėj . . 865 611
Malu malu viena, kai pažiūriu — d i e n a .............................. 595 207
251
Mano brolio bėras žirgas, reik į karą j o t i ......................... 626
Mano mergelė darbininkėlė sumerkė žlugtelį į ežerėlį .
. 583 189
Mano mergytė darbininkėlė ant ežerėlio žlugtelį skalbė . 583
Mano m ergytė vandrauninkėlė ėjo į šilą uogelių rinkti . 680 325
Mano mergužėle, ar kalneliais vaikščiojai . . . . . .
672 313

951

969

727 (762)
727 (762)

932
932

728 (763)

Mano močiutė, sena būdama, nori, nori saldaus miegelio
864 609
Mano motė Rozalija šokinėti p a v e lija ...................................... 863 609
Mano tėvelio margi dvareliai, auga aukšti kalneliai .
. 681

730 (765)
732 (767)
725 ( 760)
737 (773)

Mano tėvelio margi dvareliai, zerkoliniai langeliai . . .

738 (774)
737 (773)
738 (774)

947
946
946
947
947
976
976
949
949
949
949

740 (776)

950

1162 (1208)

987

1172 (1218)

970

Mano mergužėle, ar kalnužiais v a ik š č io ja i.........................
510 (535)
511 (536,537)
511 (536,537)

735
277

215

Kukuoj gegutė lakštingalužėlė ant putinėlio žiedo . . .
514
85
Kūmute širdele, po visą r ia u k iv ............................................. 854 589
Kur aukštieji kalneliai, ten aug dimnios liepelės . . . 933 727
Kur aukštos stubos, trinytos lubos, suvertiniai langužėliai 691 343
Kur josi, broleli, dobilio, kur gręši žirgelį, dobilio . . . 5u8
77
315
Kur, mergužėle, buvai, kur, lelijėle, b u v a i ......................... 673

729 ( 764)
730 (765)
728 (763)

672

681

327

Mano tėvelio vyšnių sodelis, au g žalias ąžuolėlis . .
. 533 117
Mano tėvo margi dvarai, tame dvare vyšnių sodai . .
. 685 333
M ano tėvužėlio naujos stainužėlės, tai gražiai budavotos 599 213
Margi dvarai, žali vartai, ten mušė muštinę trys berneliai
692 343
Merga brido per upelį, dievas davė jai vaikelį . . . .
930
721
Mergyte mano jaunoji, kur guli tamsią naktelę . . . .
738 413
Mergyte mano, juodos akys tavo, o kad sumanyčiau, ves
čiau tave š o k t i ......................................................................
826 541
Mergužėle lelijėle, ar nematei z u ik io ...................................
785a 473
Mergužėle lelijėle, klok svirnely p a ta lė lį..............................
867 615
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M ergužėle m ano, lelijėle m ano, kai tu ginsi p alšu s jau
čius, varyk vieškelėliu ...........................................................
M erguže m ano, lelija m ano, ko eidam a svyravai . . .
M es seneliai diengalėliai, kur m es p a s id ė s m e ......................
M ielai išgerčiau pyvo stuopužėlę, neturiu pinigužėlių . .
M ieželis ta rė , lauke būdam as ......................................................
Močekėlė raganėlė, m ane nekęsdam a, užrakino svirno d u 
ris
................................................................................................
M očiutė barė, dukrelė verkė: „K ur dėjai vainikėlį" . . .
A\očiute m ano, senoji m ano, nesėk per tan k iai žalių rūtelių
M očiute m ano, senoji m ano, van d ru o ja kareivėliai . . .
M očiute m ano, senoji m ano, v andruoja žalnierėliai. . .
M očiute m ano, širdele m ano, prikelk anksti rytelį . . .
.Močiute, m iego noriu, senoji, m iego n o r i u ...........................
M otinėle, ką padarei, kam dukrelei valią davei . . . .
.Mudu du broliu, du broliukėliu, kur m udu eisiv . . . .
Nauja karčiam ėlė, jau n a š in k a r k ė lė ...........................................
N aujam e daržely rūtelės klestėjo, o try s seselės ta rp s a 
vęs k a l b ė j o .....................................
N ečėslyvas jom arkėlis, kad aš gėriau alų, m idų . . . .
N ečėslyvas jom arkėlis, saldi gardi a r i e l k ė l ė .....................
N ečėslyvas kriaučiukėlis, kuris siuvo sukenkėlę . . . .
Nečėslyva ta naktelė, — nutrotijau v a i n i k ė l į ......................
Nečėslyvi tie nam eliai, ui, ui, ui, nutro tija u vainikėlj . .
Ne dėkui tėvui nei m otušei, kad valelėj augino . . . .
Nejok, bernyti, p av a sarį, atjok, bernyti, rudenėlį . . . .
Nejok, bernuži, pavasaružį, atjok, bernužėli, rudenėlį . .
Nekukuok, .gegele, vyšnelių sodely, aš neturiu m otinėlės
Nemunėly d a u g žuvelių, eisva m udu du broleliu pažvejoti
Nepaim ti dievo cūdai anei visų žm onių b ū d a i .....................
Nepūski, vėjužėli, neūžki, šiaurūnėli, kad aš girdėčiau .
Nepūsk, vėjeli, per N em unėlį, aš eisiu pas m otušę . . .
Nesakyk, m erga, niekam , kad bijūnėlis pražydo . . . .
Nor m ane diedas, n o r m ane diedelis . .................................
Noriu m iego čiučiulėtio, neturiu kur g u l t i ...........................

Nuo putinėlio, nuo šerm ukšnėlio pagiružiai ra udoni . .
Nuo šerm ukšnėlio, nuo putinėlio pagiružė raudona . . .
Nusieik, m ergele, an t sidabro tilto, an t aukso sijelių . .
Nusieik, m ergyte, a n t sidabro tilto, an t aukso sijelių . .
N usikaldinčiau vieno plieno kardelį ...........................................
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796

493

463
503
743
612

23
71
421
233

746
744
682
868
868
816
869
580
776

423
421
327
615
529
617
185
457

601

217

689
853
852

339
587
585

852
959
873
820
683
686
690
952
838b
584
931
512
545
695

929
929
693
693
532

773
625
533
331
335
341
761
557
191
723
81
135
349

721
345
115

70 (71)
71 (72)

965
965

1161 (1207)

960

21 (22)
21 (22)

977
977

23 (24)

977

5 (4 )
286 (288)
286 (288)

1480 (1541)

289 (291)

974
975
975

.
.

.
.

781
517

465
91

O an t dvaružio, an t žaliojo, balnoj brolelis bėrą žirgą .
O a n t kalno, an t aukštojo, stov m arg a karčiam ėlė . .

.
.

732
928

403
719

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

.
.

a n t kalno, an t kalnelio, šalts š a l t i n ė l i s ................................
a n t kalno aukštojo stov m arg a karčiam ėlė . . . . .
an t kalno putinai, o a n t kairio, širduže, putinai . . .
an t kalno žalia liepa, o po kairiu — lygi lanka . . .
an t tilto žolė augo, po tiltužiu žuvis n ard o . . . .
a n t tilto žolės augo, o po tiltu žuvys n ard ė . . . .
an t upės, an t vandens, žalia liepa s t o v ė j o .....................
a š gėriau, — p asigėrus neturiu kur g u l t i .....................
a š išgirdau rytą vakarėlį tris geg u te s kukuojant . .
a š išjodam as, išm ašeruodam as, palikau m ergelę . . .
aš išjodam as, išsigridydam as, palikau m ergelę . . .

516
89
928
951 759
1015 871
927 717
734 407
576 179
773 453
558 153
795
795 491

O a š labai p asigėriau, nejutau, neju tau , — pasibundu v i
d ur n a k t i e s ................................ ..... ......................................
O a š m ažas nedidelis vygužėj g u l ė j a u ................................
O a š nenoriu kareiviuku būti, kardelio v a r to t i .....................

632
704
520

O a š nenoriu žalnierėliu būti, kardelio nešioti . . . .

520

O a š paklausčiau savo m ergužėlės, kas tav e užaugino . .
O brolau, brolau, brolyti, nušerk m anei bėrą žirgelį . .
O čia berželis stovėjo, beržo lapeliai m i r g ė j o .....................

480
874
875

45
627

O, g ėriau, g ėriau, gerd am as d ū m o j a u .....................................
O ievuže, ievuže, kod nežydi ž i e m u ž ę ................................

598
735

211
409

O
O
O
O

ir atlėkė iš girios gegelė vidur tam sios naktelės . . .
jei jū s norit dainų išmokti, a š — dainų špilm onėlis .
kad a š audžiau plonas drobeles, v is staklužės dunzgėjo
kad aš augau jau n a pas m očiutę, po m ano lan g a is ro-

582
569
926

187
169
717

O
O
O
O

kad
kad
kad
kad

aš au g a u pas m otinėlę, sėjau ža lia s rūteles . . .
a š au g a u pas m otinužėlę, viešnia viešėjau . . .
a š au g a u pas savo tėvelį, po stainelę vaikščiodam as
aš augau pas savo tėvelį, vygužėlėj vygiuojam as

586
577
785
550
550

193
181
469

O kad a š augau tarp kaim ynužėlių, ta rp kaim ynų vaikelių

850

581

259
363
97

950

990

1157 (1203)

923

1289
1290
1291
292
292
106
106
201

951
951
952
987
987
951
951
928

(1338)
(1339)
(1340)
(294)
(294)
(107)
(107)
(199)

N usišerčiau sau žirgelį, savo juodą juodbėrėlį .
N usišėriau bėrą žirgą, kad ir m ažą, ale gra žų .
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141

208 (206)
209 (207)
210 (208)

958
987
987

209 (207)
211 (210)

987
989

105 (106)

931

101 (102)
101 (102)

965
965

99
100
99
100
98

925
925
925
925
919

(100)
(101)
(100)
(101)
(99)

44 (45)
45 (46)

978
978

62 (63)
63 (64)

958
958

239 (240)

932

241
241
242
245
246
247

929
929
929
974
974
974

(242)
(242)
(243)
(246)
(247)
(248)

O kad aš augau tarp susiedužėlių, tarp susiedų vaikelių

850

O
O
O
O

kad
kad
kad
kad

aš augau tarp susiedužėlių, tarp susiedų vaikelių
aš buvau jaunas, nevedęs, vis mergeles viliojau .
aš buvau mergelė, garbėje laikė berneliai . . .
aš buvau pas motinėlę, ant mano veidelio roželė

925 715
924 713
747 425

O
O
O
O
O
O
O

kad
kad
kad
kad
kad
kad
kad

aš ėjau, kad aš keliavau nuo savo brolužėlių . .
aš ėjau, keliu keliavau, su lendruže švytavau . .
aš ėjau, keliu keliavau, su lendruže švytavau . .
aš ėjau pas motinėlę, o ir ištiko šiaurus vėjelis .
aš ėjau pas motinužėlę........................................
aš ėjau per žalią lanką, per dobilėlius..................
aš gėriau dieną naktužėlę, protužio nepragėriau .

481
602
849
918
493
837
544
798

47
219
579
703
57
555
133
495

986
986
985

539 127

282 (283)

928

955 767

284 (286)
285 (287)
283 (285)
332 (339)
332 (339)

990
990
929
966
966

922 709

O kad tu nori dainų išmokti, aš — dainų dainorėlis . . .
O kai tu eisi, mano bernužėli, į svetimą šalužę . . . .
O kas rytą rytelį šėriau bėrą žirgelį...............................
O kieno, kieno margas dvaras, margas dvarelis . . . .
O ko jūs liūdit, jaunieji broleliai....................................

960

276 (277)
277 (278)
278 (279)

O kad aš jojau per žalią lankelę, per dobilužius . . . .
O kad aš pioviau lankoj šienužėlį, tai gražiai špyliavo
trys špilmonužiai.........................................................
O kad aš vandravau į svečių šalelę, ir atėjo vakarėlis .
O kad išauštų balta aušrelė, kad užtekėtų šviesi saulelė
O kad jau tokia aušrelė neauštų, o kad jau toksai ber
nelis n e a u g tų ..............................................................
O kad mes ėjom, kad mes vandravom, su lendružėms
švytavom
...................................................................
mes ėjom, kai mes vandravom nuo tėvelio . . .
mudu augov du jaunu broleliu, abudu kareivužėliu
mudu augov du jaunu broleliu, abudu žalnierėliu
mudvi augov dvi jauni seseli, abidvi audėjužėli .
mudvi augov dvi jauni seseli pas senąją motinėlę
neauštų nei tokia aušrelė, o kad negimtų nei tok-

250 (251)

966
966
966

O kad aš gėriau dieną naktužėlę, protužio nepragėriau .
O kad aš jojau per ūlytėlę pro seserėlę...........................
O kad aš jojau per žalią girią, per žalią girelę . . . .

kad
kad
kad
kad
kad
kad

974
974
974
986

268 (269)
269 (270)
267 (268)

799 497
703 361
923 711

O
O
O
O
O
O

245 (246)
246 (247)
247 (248)
248 (249)

921 709
492 57
519 95

549 139
800 497
800
769 449
487 51
942
954
590
742
953
741
739

743
765
201
419
763
417
415

O ko jūs liūdit, jaunosios seselės....................................
O kokia dabar gadynė virto, kad mūsų puikybė kelius
u žk irto...........................................................................
O ko, mergele, nuliūdai, ar tu savo bernelio nematei . .
O kur eisi, bernyti m a n o .................................................
O kur tu buvai, bernyti mano, kur taip ilgai užtrukai . .
O kur tu buvai, mergyte mano, o kur tu buvai, jaunoji
m a n o ...........................................................................
O kur tu eisi, mano bernužėli, dobilėli tu mano . . . .
O kur tu josi, mano broleli, nežinomu keleliu . . . .
Olia, karvele, karvute pasiaubuolėle...............................
O liela bėda, nieks mane neveda........................................
O lygūs laukai, pakalnėlėj aug liepelė šimtšakėlė . . .
O mergyte, būk akyla, šį rudenį gausi v y r ą ..................
O strazduži, strazduži, tu raivasis paukštuži..................
O tai dėkui močiutei, mano mielai širdelei................
O tu, berneli, kur šią naktį buvai, kad mane,jauną mer
gužėlę, p r ig a v a i
i . .
O tu, berneli mano jaunasis, o kad tu būtum gyvas pra
puolęs ...........................................................................
O tu, dievai viso pilnas, kur padėjai plikio vilnas . . .
O tu, dukrele vienturte, o tu ant miego užaugai . . .
O tu, liepa, liepa, liepele žalioji, daugiau nežaliuosi . .
O tu, liepa liepytužėle, graži tavo viršūnėlė . . . } .
O tu, mergele, tu balta rankele, duok baltą rankelę . .
O tu, strazdai strazduži, tu raibasis paukštuži..................
O tu, strazdai strazduži, tu raimasis paukštuži. . . .
O tu, strazdeli, mandras paukšteli.................................
O tu, žvirbleli, kur tavo v aik ai......................................

1020
556
597
793
478
745
1019
555
778
733

Padainuosim tą dainelę, kurios vakar nedainavom . . .

958 773

739

87 (88)

959

949
1021
950
585

757
881
759
191

81 (82)

933

948
947
740
736
1022
644
488
779
775

757
755
415
409
883
275
53
463
457

34 (35)

963

300 (302)
311 (313)

992
992

232 (231
233 (232)

1000
1000

396 (408)

963

397 (409)

998

943 745
881
151
211
487
41
423
877
147
461
407

Padainuosiu tą dainelę, kurios vakar nedainavau .
1017 873
Paimk dalgelį, cik į lankelę, piauk žalius dobilėlius . . . 1013 iuio
865
Parein jauteliai laukeliu būbuodami............................... 1005
Per aukštus kalnelius saulelė tekėjo, pakalnėj mergelė li
nelius r o v ė .............................................................. . 1012 863
Per dvi dieni Daniula nei gėrė, nei v alg ė.......................1014
867
75 (76)
86 (87)
87 (88)
237 (238)

959
959
959
959

Pasamdyčiau daug jaunų brolelių, kad pakirstų žalią
ą ž u o l ė l į ....................................................................... 768
447
Pasėjau mieželį lankoj, lankoj, parvedžiau mergelę ran
koj, r a n k o j ................................................................... 540
127
Pasėjau rūtą, pasėjau mėtą, pasėjau mėgelkėlę . . . .
999 845
Pasėjo tėvelis gelsvus miežius į lygų laukelį................. 500
67

1028
1029

Pas mano tėvelį ūsoriai stovėjo, bet mano tėvelis nieko
neatbojo . . . . •.................................................... 1003
Pas mano tėvelį ūsoriai stovėjo, bet mano tėvelis ūso
rių nebojo....................................................................... 1004
Pas mano tėvelį ūsoriai stovėjo’, liepė man tėvelis pata
lėlį kloti
.................................................................. 1002
Pas močiutę augau, vargon’išpažinau..............................1001

Pas močiutę būdama, merguže mergaudama.................... 1000 845
Pas motinėlę, pas širdužėlę, rūtų daržely po bijūnėliu .
543 131
Pas motinėlę valelėj augau, valelėj, augau, ilgai miegojau
613
Pas motušaitę valią turėjau: kolei, norėjau, tolei gulėjau
613 233
Pašerdinčiau, pakausdinčiau savo bėrą žirgužėlį . . . .
534 119
Patie mano, širdžiau'mano, parėjęs kūlęs, pagirk mane . 495 61
Pavasaris laukarėlis, baltieji žiedeliai................................. 855 591
Pavasaris sodus rėdo raudonais žiedeliais.................... . . 855
Penki broleliai lankoj šieną piovė, o šešta seselė viena
sugrėbė .................................................................. .... 551 141
Per girelę jojau, durnelędūmojau, kąnunešiu mergužėlei 1008
Per girią giružėlę saulelė tekėjo, pro stiklo langužėlį mo
čiutė žiūrėjo..................................................................
1011 861
Per girią giružėlę saulelė tekėjo, pro stiklo langužėlį tė
velis ž i ū r ė j o .............................................................. 1010 861
Per girią jojau, per žalią jojau, sutikau uošvytėlę . . . 1009 859
Per nedėlėlę taboką try n ia u .......................... ....
. 1007 855
Per šilelį jojau, šile šėką ploviau...................... .... . . 786
Per šilelį jojau, šile šėką roviau........................................
786 473
Per tris dienas Daniula nei gėrė,, nei v a lg ė ...............1014
Per žalią gojų jaunikaitis j o j o ......................................... 1006 853
Po bijūnėliu, po lelijėle mergeles š o k a ............................ 782 467
Po mano tėvo dvarą gilusis ežerėlis, čystasis vandenėlis
981 811
Po tavo nuo mūsų atsitolinimo, kai tave nematau, liūdnums mane i m a ......................................... .. . . . . 526 107
Po tėvelio dvarelį jovarai žaliavo, tam jovare žaliajam
gegutė kukavo..............................................................
897 671
Po tėvužėlio stiklo langeliu alyvužė žydėjo....................... 574 117
Po ūlyčias, po žaliąsias, rūtų darže laisčiau . . . .
562 157
Pramanė mane dainų nemokant, aš dainų dainorėlis . . 531
Pramanė mane dainų nemokant, aš dainų špilmonėlė . .
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531 115

851
853
849
998
8471407
(1466)
1408 (1467,
1468) 999
1496 (1557) 998
292
236 (237)
937
386 (398)
937
386 (398)
928
420 (433)
421 (434)
421 (434)

975
975

857
220 (219)

999

219 (218)

999

230 (229)
230 (229)
232 (231)
233 (232)

1000
1000

340 (349)
347 (357)
348 (358)
347 (357)
348 (358)

964
964

982

927
927
927
927

P rašy č ia u dievo, kad ištekėčiau, už globėtoją vyrą turė
č i a u ................................
P rijojo d v a ra s svetelių, nepažįstam ų žm onelių
P risirin k a u uogeles, susikviečiau s v e t e l i u s ...........................
P ro v ario v artu ž ėliu s saulelė tekėjo, pro stiklo langužėlį
tėvelis ž i ū r ė j o ..........................................................................
P u šų stulpai, stiklo lan g a i; vis m ušė, v is barė m ane
b ern as
................................................................
P ūtė, pūtė šiau ru s vėjelis, barė, barė m ane m otinėlė

920
472
898

707
33
671

349 (359)

985

899

673

353 (363)

982

494
900

59
673

R audona rožė, raudona, šalia kelelio žydėjo . . .
R ūpinosi m otinėlė, rūpinosi s e n g a lv ė l ė .....................
R ūtų daržely žyd puikios žolelės . ■ ................................

611
991

55
233
831

S akė tave, m ergužėle, vainiką p ra g ėru s .
S akė žm oneliai: pataikūnėlė, n e m očiutės
Sedulėle, dobilio, ta s p ats m edis, dobilio
S ėdžiu už stalelio, žiūriu pro langelį, kas

465
486
554
587

25
51
147
195

362 (373)

919

376 (388)
378 (390)

933
933

479
710
485
513

43
369
49
83

. .
.
dukrelė .
. . . .
atjoj . .

S ėdžiu u ž stalo, žiūriu pro langą, ta i g irdžiu: ū žia jū rės
m a r e l ė s .....................................................................................
S ėjau rū tą , sėjau m ėtą, sėjau žalig d i m ij o n ą ......................
Sesuo pynė vainikėlį, našlys jojo v a in o d a m a s ......................
S iu n tė m ane m očiutė į jū re s v a n d e n ė lio .......................

S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iuntė
S iu n tė
S iuntė
S iuntė
S iu n tė
S iu n tė
S iuntė
S iu n tė
S iuntė
S iuntė
S iu n tė

m ane
m ane
m ane
m ane
m ane
m ane
m ane
m ane
m ane

m očiutė į jū re s vandenėlio .
m očiutė j jū re s vartdenėlio .
m očiutė į jū res vandenėlio .
močiutė vandenužio . . .
m otinėlė į dunojų vandenėlio
m otinėlė į dunojų vandenėlio
m otinėlė į dunojų vandenėlio
m otinėlė į girelę lapų . .
m otinėlė j girelę obuolėlių

806 511
824 537
841 567
813 523
808 513
818 531
839 563
507
75
810 519

m ane m otinėlė į girelę o b u o l ė l i ų ...........................
m ane m otinėlė į girelę o b u o l i a u t i ...........................
m ane m otinėlė į girią u o g a u t i .....................................
m ane m otinėlė į jū rele s v a n d e n ė lio ...........................
m ane m otinėlė į pajūres v a n d e n ė l i o ......................
m ane sena m otinėlė į dunojų čysto vandenėlio
m očiutė į sv irn ą g ulti — ten tu sald žia i m iegosi
m očiutė m ane širdelė į rū tų d a r ž ą ...........................
ponas savo slū g ą atvadinti m e ln in k ą .....................
ponas savo slū g ą: „P avadinkit m elninką“ . . . .
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842
822
823
807
817
840
784
814
811
811

569
533
535
513
529
565
469
523
519

314 (317, 319
321)
921
316 (320)
921
315 (318)
968

1468 (1529)

969

463
464
466
465

(486)
(487)
(489)
(488)

922
968
968
972

467 (490)

970

470 (493)

969

172 (174)
172 (174)

968
968

Siunlė, siuntė m otinėlė Šaltinio vandens su moline bone
Slūžyk, m ergele, porą m etelių, daugiau nebūsi slūžaunink ė ! ė .............................................................................................
S tankus ponaitis, M edūns b a j o r a i ti s ....................................
Stovi brolužėlis, mano raitojėlis, an t aukselio kilpelių .
Stov staklelės naujoj seklyčioj, plonos drobelės aukštam
s v i r n e l y ..................................................................................
Suderėjo mergelę rudenužio dienelėj . . ..........................
Sukur, mukur, ką v i r e i ..............................................................
Su pipirėliais, su imbierėliais gersim e arielkėlę . . . .
Su pirm ąja vaikelius, — su antrąja — išvaikiau
. . .
Susijojo try s berneliai pas tą vieną m ergužėlę . . . .
Sušvilpino kareivėliai vidury d v a r e l i o ....................................
Sušvilpino žalnierėliai vidury d v a r e l i o ...............................

809

517

469
845
988

31
575
825

46S
986
737
987
565
725
985
985

31
821
413
823
163
395
819

978
751
505

807
429
73

Šią
Šią
Šią
Š ią
Šią

572
573
506
614
977

171
175
75
237

per
per
per
per
per

naktelę
naktelę
naktelę
naktelę
naktelę

aš m iegelio nem iegojau . . . .
aš miegelio nem iegojau . . . .
miego n e m ie g o ja u ..........................
miego n e m ie g o ja u ..........................
m iego n e m ie g o ja u ..........................

Šią naktelę per naktelę miego n e m ie g o ja u ..........................
Šią naktelę per naktelę, ok, šią naktelę per naktelę . .
Šią naktj per naktį miego n e m ie g o ja u ...............................

980
467
977

811
29
807

Šiandien gersim , uliavosim, rytoj šventa — išmiegosim

790

479

Šią tam sią naktelę kadagių girelėj, toli mano bernužėlis
Šią v asa rą per v asa rą žalioje lankelėj jautelius ganiau .

541
979

129
809

Šią vasarą vidur vasaros žalioje lankelėj jautelius ganiau
Šilai, pušynai, trakai, beržynai, ąžuolas draugalėlis . .
Šilai, pušynai, trakai, beržynai, ąžuolo karčiam ėlė . . .
Šilai, pušynai, trakai, beržynai, — tai gražiai jojo brole
lių pulkai
.............................................................................
Sį rudenėlį per rudenėlį šėriau, šėriau bėrą žirgelį . . .

979
998
783

841
467

477
561

41
157
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996

456 (479)

917

997

Šokinėjo pana Ona, uliavojo m ūsų pana po rūtų darželį

476

39

Tai didi dyvai, didi stebuklai, kad trys mane norėjo . .
Tai gražiai žydi šile putinėlis, tai gražiai gaudžia sode

819

Tai vis man, tai vis m an m očiutė p a d a r ė ..........................
Tamsi naktelė be vėjo svirno dureles p ra v ė rė .....................
Tam sužė temo, žirgužį šėriau grynom is avižėlėms . . .
Tam sužė temo, žirgužį šėriau grynuoju abrakėliu . . .
175 (177)
175 (177)

996
996

436
190
191
199

(453)
(192)
(193)
(438)

960
921
921
931

196
1288
193
194
197

(439)
(1337)
(195)
(196)
(197)

922
937
994
995
994

(195)
(196)
(197)
(444)
(445)
(446)
(447)

994
995
994
965
964
964
961

179 (181)
425 (441)
179 (181)

995
995
995

1425 (1486)

963

439 (459)

918

193
194
197
428
429
430
431

841

1389 (1448)
1578 (1640)

997
997

531

124 (125)

970

996
511
471
470
470

839
81
33

126 (127)
130(131)

997
923

1281 (1330)
131 (132)
1281 (1330)

917
917
917

496
510

61
79

509
462
994

79
21
835

31

Tas lakštingalėlis, gražus paukštužėlis, taip labai graTeka, teka upelė! is, neturiu ką g e r t i ....................................

Š ėriau žirgelį dėl gražum o, jojau pas mergelę dėl slaun u m o .......................................................................................
Šerk, tėveli, žirgelį, šerk, senasis, ž i r g e l į ...............................
Šią naktelę per naktelę aš miegelio nem iegojau . . . .
naktelę
naktelę
naktelę
naktelę
naktelę

457 (480)

Š yvas arklys, šyvas, o aš n e č ė s ly v a s ....................................

Tėtuši mano, senasis m ano, k atrą duosi man žirgelį . .
Tėveli mano, senasis m ano, sėk man gelsvus linužėlius .
Tėveli mano, senasis m ano, sėk man gelsvus linužėlius .
Tėvyti mano, senasis mano, pajunko m ergytė į žirgų
s t a i n y t ę ..........................
Tėvučio dvarely naujoje s t a i n e l ė j ..........................
Tėvužėli mano, sengalvėli mano, leisk mane, tėveli, į dvaTėvužėli mano, širdužėli mano, ne dykai dirbau . . . .
Tie nam ai — pragarai, be nam ų n e g e r a i ..........................
Tilžės miestely siauri gaseliai, ten stovėjo kareivėliai . .
Tilžės miestely slaunūs gaseliai, ten stovėjo žalnierėliai
Tolek buvau geras ir tolek laim ingas, kol neapsigėriau
Tos didelės tanciauninkės yra prastos darbininkės . . .
Trake berželis stovėjo, beržo lapeliai m ir g ė jo .....................

Trake berželis stovėjo, beržo lapeliai m ir g ė jo .....................
Trake berželis stovėjo, beržo lapeliai m ir g ė jo .....................
Tu, bernyti, atsitrauk, žalios rūtos n e iš r a u k .....................
Tu giruže, tu žalioji m a n o .........................................................
Turėjo bobelė žilą o ž e l į .........................................................
Tur gervė, tur gervelė ilgą s n a j i ą .........................................
Turi močiulė du vyšnių sodu, o nelėk, sakaluži, nebaidyk
Turiu brolj kalviuką, kalviuką, nukals m an ir tilčiuką .
1033

136 (137)
137 (138)

922
923

35
123

139 (140)

918

995 837
993 835
548 137
642 271
642
856 593
538 125
875 629

142 (143)

997

143 (144)
143 (144)

941
941

44
45
144
145
146

978
978
978
979
979

473
536

876
877
992
474
593
838

631
633
833
35
203
555

464
901

23
675

(45)
(46)
(145)
(146)
(147)

Turiu porą gražių suknių, trečią karmazino . . . . .
Tur mano tėvelis du vyšnių sodeliu: vienam čiulba paukš
tužėliai, antram lakštingalėlis...................................
Tu sakalėli, gražus paukšteli, nelėki per girelę . . . .
Tu vyturėli, raimas paukšteli, kod nerykavai anksti rytelį

902 677

163 (164)

982

502 71
475 37
552 145

Vilniaus mieste žali bromai, tai žalieji bromai . . . .
Visu keliu raitas jojau, per tiltelį vandens ėjau . . . .

847 577
788 477

160 (161)

918

2ada žvirblis dukter’ duoti, žad alų d ary ti......................
Žaliame kuity balandis tupėjo, jis tupėdamas kalbėti pra-

501

Ui, barė, barė mane tėvelis, kad ilgai g ė ria u ..................
Ui dievai mano, tai vargas mano mažais mano vaikeliais
Ui dievuliau dievulėli, ką dabar darysiu......................
Ui tu, žirgeli, tu juodbėrėli, bėk per lygius laukelius . .
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, kur aš biedna pasidėsiu
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, aš šiuos metelius var
gužy buvau ..................................................................
Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, ką aš jauna padariau
.Ui, ui, ui dievai, dievuliau mano, kaip aš šią naktį var
gely buvau ..................................................................
Ui, ui, ui, ui dievulėliau, kam aš jauna teksiu . . . .
Užaugino mane motinėlė, užnešiojo ant baltų rankelių
Už jūrelių marelių dvi geguti kukavo...........................
Už jūrelių, už marelių kazokėliai kortoms ėjo . . . _ .
Ųž jūrelių, už marelių trys kazokai kortomis ėjo . . .
...............................

857
838a
903
621
499

Už
Už
Už
Už

marelių, už vandenėlių, aug mano mergelė . .
marelių, už vandenėlių, aug žalias jovaružėlis
marelių, už vandenužėlių, aug žalias jovaružėlis
marių, už vandenėlių, guli seselė ant akmenėlio

963 781
489
489 53
715

Už jūrių marių, už vandenėlių, guli seselė ant akmenėlio

962 777

Už jūrių marių, už vandenėlių, verkia seselė ant akmenėlio

715 379

69

1233 (1281)

921

668 (702)

993

1128 (1173)

988

553 145

jūrių
jūrių
jūrių
jūrių

518
904 679
518
766
964
797
846
846

91
445
783
493
575

Už jūrių, už marių, už vandenų, derėjo rūtelės kaip avižos
Užkinkykit bėrus žirgus, čėsas namo k ak ti......................
Už stalo sėdėjau, per langą žiūrėjau...............................

498 65
559 155
596 207

Vai, ąžuolėlis ar ne medelis, siratėlis ar ne bernelis . .
Vaikščioj tėvelis po margą dvarą, savo sūnelius prikib
damas ............................................ .... . . . . . .
Vaikščioj, vaikščioj lokė pūstynėms, pūstynėms . . . .
Važiuokit, sveteliai, pakol nesutemo, kai sutems tamsi
naktis, neatrasit k e lio .................................................
Vilniaus miestely siauri gaseliai, tarp vartų purvynėlis .

557 151
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Zalioje lankelėj žals ąžuolėlis, jaunoji mergelė šienelį

597
557
679
247
67

Žalioj girelėj augo liepelė, ant liepužėlės žali lapeliai . .
Žalioj girioj putinai, putinai, tuos putinuos lakštin
gala čiulbėjo ..............................................................
Žalioj lankelėj augo liepelė, ten vargų mergelė linelius
682 (717)

925

682 (717)
694 (729)
666 (700)

925
962
993

701 (736)
701 (736)
702 (737)
704 (739)

973
973
973
973

660 (694)
660 (694)
1384 (1438,
1440)
1386 (1441,
1442, 1445)
1384 (1438,
1440)
661 (695)

920
920

490 (515)
491 (516)

930
930

955
992
955
S20

687 337
965 785
560 155
563 159

Žalioj lankoj obelyns, obelyne avietyns...........................
Zalnierėlis žirgužėlį girdė, mergužėlė vandenėlį sėmė .
Žirgužėli tu mano, juodbėrėli tu mano, ko taip garsiai

792 485
535 121
639 267
966 787
967 791
939
490

55

T U R I N Y S
LIETUVISKOS DAINOS....................................................................................
Ištarimas raštženklių..................... .... .....................................................
Keli žodžiai apie veliuoniškes dainasir apie jų rašym ą........................
Dainos (462—1023) . . . . ’ ............................................................
Pavardės lietuvių dainininkių irdainininkų........................................
Rodinys......................................................................................................
Stambesnieji r y k l i a i ................................................................................
Paaiškinimas su tru m p in im ų ..................................................................

5-913
7
12
19
886
893
911
913

DAINŲ MELODIJOS........................................................................................ 915—1000
PASTABOS...........................................................................................................1001—1015
Antrojo tomo melodijos. I. Čiurlionytė.................................................
2 o d y n ėlis..................................................................................................

1003
1005

ALFABETINIS DAINŲ SĄRASAS.................................................................. 1017—1035
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