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ANTANAS JUŠKA IR JO „LIETUV1SKOS DAINOS'

[ lietuvių tautosakos rinkimo istoriją A ntanas Juška (Juškevičius) įėjo 
kaip žym iausias XIX a. antrosios pusės lietuvių liaudies dainų rinkėjas: lie
tuvių liaudies dainų rinkiniai „Lietuviškos dainos“ , „Svotbinės dainos“ ir 
veliuoniečių vestuvių aprašas „Svotbinė rėdą“ yra vieni pačių vertingiausių 
iš iki šiol išleistų lietuvių liaudies dainų rinkinių. A. Juškos dainų rinkiniai 
yra svarbi m edžiaga kiekvienam lietuvių liaudies dainų, liaudies buities bei 
etnografijos tyrinėtojui ir filologui.

Susidomėjimas lietuvių tautosaka pastebim as jau XVII a. pabaigoje ir
XVIII a. pradžioje, tačiau jis labiau išaugo tik XIX a. pirmojoje pusėje, ka
da Lietuvoje ypač sustiprėjo liaudies socialinio išsivadavimo judėjim as. 
Kultūriniame Lietuvos visuomenės gyvenime vyko kova dėl tautinės ku l
tūros kėlimo, dėl jos ugdymo. Buvo skiriam a nemaža dėmesio lietuvių 
kalbai, literatūrai, liaudies kūrybai ir liaudies papročiams. Tautosaką savo 
kūryboje naudojo lietuvių poetai A. S trazdas, S. Stanevičius, savo raš tuo 
s e — S. D aukantas ir kt. Tautosaka buvo renkam a, publikuojama ir ty rinė
jam a. Liaudies kūrybos rinkimas ir skelbimas buvo pažangus reiškinys.

Pirm asis žymus lietuvių liaudies dainų rinkėjas, rinkimo organ izato 
rius, populiarintojas ir tyrinėtojas buvo L. Rėza, kuris dainas rinko kovo
dam as su vokiečių valdžios vykdoma lietuvių germ anizavimo politika, no 
rėdam as parodyti lietuvių poezijos nacionalinį savitum ą, lietuvių kalbos g ro 
žį ir vertę. Jo  dainų rinkinys „D ainos“ buvo išspausdintas K araliaučiuje 
1825 m. Jam e įdėti 89 dainų tekstai ir 7 melodijos. L. Rėza yra ir pirm asis 
lietuvių liaudies dainų tyrinėjimo pradininkas: savo rinkinyje jis išspausdi
no platų dainas nagrinėjantį straipsnį, kuriame iškėlė daug teisingų lietuvių 
liaudies dainas liečiančių minčių. Rėzos dainų rinkinys ir jo m intys apie 
dainas buvo plačiai žinomos ne tik Lietuvoje, kur XIX a. vidury Rėzos „D ai
nos“ buvo siuntinėjam os vieno asmens kitam pasiskaityti, bet ir buvo ver
čiamos į kitų tau tų  — rusų, čekų, lenkų, vokiečių kalbas. J is  turėjo įtakos 
ir A. Juškai.



A ntrasis lietuvių liaudies dainų rinkinys buvo S. S tanevičiaus „Dainos 
žemaičių“, pasirodęs V ilniuje 1829 m. Šių dainų melodijos — „Pažymės 
žemaitiškos gaidos“ — išleistos Rygoje 1833 m. S. Stanevičiaus rinkinyje 
yra 30 įvairaus turinio dainų. Labai svarbus S. S tanevičiaus nuopelnas yra 
lietuvių liaudies dainų melodijų iškėlimas greta tekstų kaip esminės dainų 
dalies. S. Stanevičius, išspausdindam as visas savo paskelbtų dainų melodi
jas, pabrėžė ypatingą melodijos reikšmę, norint visapusiškai suprasti dainą 
kaip liaudies meno kūrinį. J is, pažymėdam as lietuvių liaudies dainų lietu
višką kilmę ir tautinį jų  būdingum ą, rėmėsi savitu , iš kitų tau tų  išsiski
riančiu lietuvių liaudies melodijų charakteriu. „D ainos žemaičių, — rašė
S. Stanevičius melodijų rinkinio pratarm ėje, — turi sau tikrą ir savo žemėj 
gim usią natą, arba gaidą. Tą teisybę kožnas išpažins, kuris žemaitį, lenką, 
rusą ar vokietį skyriumi dainuojant yra girdėjęs.“

Po S. Stanevičiaus dainų tekstų ir melodijų rinkinių pasirodymo Lietu
voje dešimtį metų neišėjo nė vienas tautosakos leidinys. To priežastis buvo 
kultūriniam  darbui nepalankios politinės sąlygos, nes po 1830—31 m. suki
limo buvo žiaurūs carinės valdžios reakcijos metai. Tik 1840—50 m. laiko
tarpiu išauga susidomėjimas tautosaka, išeina v isa eilė lietuvių liaudies 
dainų rinkinių, k. a., L. Jucevičiaus, S. Daukanto, K- M. Bžozovskio, Za- 
torskio knyga „VVitold nad W orkslą“, kurioje yra 70 Rėzos dainų, Kraševskio 
straipsnis „Dainos“ , kuriame yra panaudotos 52 Rėzos dainos, ir kt. Savo 
veikla lietuvių liaudies dainų ir aplam ai tautosakos rinkimo srityje išsiski
ria L. Jucevičius ir S. D aukantas.

L, Jucevičius (Liudvikas iš Pakievio) domėjosi liaudies buitimi ir 
kultūriniu jos gyvenimu, rinko dainas, pasakas, patarles ir priežodžius, 
papročių medžiagą ir kt. 1844 m. jis  išleido dainų rinkinį „Piešni litewskie“, 
kuriame išspausdintos lenkų kalba 35 dainos, be to, apie 40 dainų jis pa
naudojo savo knygoje „L itw a“ (1846). Jucevičiaus veikla liaudies kūrybos, 
papročių iškėlimo srityje, jo raginim as domėtis liaudies gyvenimu ano meto 
sąlygomis buvo reikšm ingas dalykas.

Didelį darbą renkant ir populiarinant tautosaką nuveikė S. Daukantas. 
Jis jau  1835 m. parengė pasakų rinkinį, rinko patarles, priežodžius ir 1846 m. 
Peterburge išleido dainų rinkinį „D ainos žemaičitj“ , kuriam e yra 118 įvairių 
dainų. D aukantas plačiai naudojo tautosakos m edžiagą savo raštuose, jos 
įdėdam as kone į kiekvieną savo knygelę. Kaip ir L. Rėza, S. D aukantas 
ne tik pats rinko tautosaką, bet ir kitus buvo į tą darbą įtraukęs. Daug 
jo surinktos tautosakos liko rankraščiuose.
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1853 m. J. H. Neselm anas išleido lietuvių liaudies dainų rinkinį „Li- 
tauische Volkslieder“, kuriame yra 410 dainų lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Sis rinkinys yra stam biausias iki A. Juškos rinkinių pasirodymo. P ats  Ne
selm anas dainų nerinko, o perspausdino beveik visas dainas, iki tol paskelb-, 
tas atskirais leidiniais arba periodinėje spaudoje ir iš kitų asmenų rank
raščių.

Aukščiau pam inėti kai kurie lietuvių tautosakos (daugiausia liaudies 
dainų) rinkimo ir skelbimo faktai rodo, kad sunkiais baudžiavinės san tvar
kos metais, kada dvarininkija ir dvasininkija niekinam ai žiūrėjo į liaudį ir ją 
laikė nesugebančia savarankiškai be ponų ir kunigų vadovavimo gyventi, 
nekūrybinga, tam sia, neverta jokios pagarbos, liaudies kūryba pažangios 
visuomenės dalies buvo aukštai vertinam a kaip meno ir kalbos pam inklas, 
ji buvo naudojam a poetų kūryboje, istoriniuose veikaluose, ji buvo skai
toma ir platinam a, į ją  buvo žiūrima kaip į visuomenės auklėjimui tinkam ą 
medžiagą, kaip j socialinio gyvenimo reiškinį, atspindintį liaudies gyvenimą, 
perteikiantį istorinį liaudies gyvenimo patyrimą.

Visuomeninis gyvenimas bei Rėzos, Stanevičiaus, Jucevičiaus, D aukanto 
ir kt. veikla ir atlikti darbai tautosakos rinkimo srityje skatino A. Jušką do
mėtis lietuvių liaudies kūryba, įsitraukti į jos rinkimą. Jų  darbai buvo ir šio 
darbo metodo mokykla.

A. Juška (g. 1819 m.) kilęs iš neturtingų, nuomojusių svetimus dvarus, 
bežemių žemaičių bajorų. Baigęs Kražių gim nazijos penkias klases (1839) 
ir V ilniaus kunigų sem inariją (1844), pradėjo dirbti Zarasuose, kur jis mokė
si muzikos — skambinti fortepijonu ir groti smuiku — bei daug skaitė. Vėliau 
gyveno įvairiose Lietuvos vietose. Tautosaką pirm iausia pradėjo rinkti kal
bos reikalui. Yra žinoma, kad dirbdam as Ukmergės gim nazijoje (apie 
1850 m.) jau  rinko lietuvių kalbos medžiagą ir organizavo mokinius užra
šinėti lietuvių kalbos žodžius su frazeologija, rinkti patarles ir priežodžius. 
Vėliau A. Juška pradėjo domėtis liaudies dainomis ir papročiais.

K albant apie A ntaną Jušką, reikia minėti ir jo  brolį Joną, su kuriuo jis 
labai glaudžiai bendradarbiavo visą gyvenimą, kuris daug padėjo Antanui 
darbe.

Jonas Juška (g. 1815), baigęs Kražių gim naziją ir Charkovo universi
teto filologijos fakultetą (1844), dirbo mokytoju įvairiose Rusijos vietose. J is  
beveik kasmet atostogauti atvažiuodavo pas brolį A ntaną, padėdavo jam 
tvarkyti surinktą žodyno ir dainų medžiagą, ją perrašinėdavo. Abu broliai 
dalindavosi savo patyrimu.



A ntanas Juška nėra palikęs jokių spausdintų raštų, kuriuose jis būtų 
pasisakęs tautosakos klausimais. Spaudoje bendradarbiavo tik Jonas Juška. 
Spausdinant Antano surinktą m edžiagą, oficialiai visur atstovavo brolis 
Jonas. J is  ir dainų rinkinių pratarm es pasirašinėjo. A tsižvelgiant į glaudų 
abiejų brolių bendradarbiavim ą, Jono pasisakym us tautosakos klausimais 
galim a laikyti kartu ir Antano minčių apie tautosaką išraišką.

1856 m. Jonas Juška recenzavo ką tik pasirodžiusią Šleicherio lietuvių 
kalbos gram atiką. Recenzijoje atsispindi jo požiūris į lietuvių kalbą ir j 
tautosaką. „Indoeuropiečių kilmės kalbų tarpe, — rašė J. Juška recenzi
joje, — lietuvių kalba, kaip neturtinga proto kūriniais, iki mūsų laikų ne
atkreipė į save mokytų tyrinėtojų dėm esio /V isas jos išminties turtingum as 
yra liaudies poezijoje... Bet lietuvių k a lb i užima garbingą vietą greta savo 
draugių ne proto kūriniais, ne moksliniais tyrinėjimais, o kalbos, kaip liau
dies išsireiškimų, turtingum u, įvairum u ir senumu bei grynum u savo for
mų, iki šiol išlikusių gyvojoje k a lb o je /Ja i buvo lemta tūnoti užm irštai ir 
susilaukti to meto, kada pasireikš m inus tirti žm ogaus kalbos prigimtį, iš
dėstyti jos esmines dalis ir nustatyti {os pasireiškimo bendruosius dėsnius. 
Šitoks laikas jau  atėjo. Bet dar nedaug bandyta ją  filologiškai tyrinėti.“ 
Siam e J. Juškos pasisakym e atsispindi tai, kiek aukštai Juškos vertino lie
tuvių kalbą ir liaudies kūrybą. Š itas gilus kalbos ir liaudies poezijos įverti
nim as ir padeda mums suprasti A. Juškos pasiryžim į ir pastangas surinkti 
kiek galim a daugiau kalbinės ir tautosakinės medžiagos.

A. Juška iš Ukmergės persikėlė gyventi į Pušalotą , kur jis  jau rinko ne 
tik kalbinę medžiagą žodynui sudaryti, bet ir dainas, kurių ten užrašė ne
mažą kiekį.

Iš Pušaloto A. Juška 1862 m. buvo perkeltas į Lyduvėnus. Norėdamas 
daugiau laiko skirti tautosakai rinkti, atsisakė klebonijos adm inistravim o 
darbo ir prašėsi paskiriam as kur nors vikaru. Buvo perkeltas į Vilkiją. 
Čia jis  a tsidėjo dainų rinkimo darbui: eidavo į kaimus pas dainininkus, pas 
darbininkus, kur tik tikėdavosi galėsiąs nugirsti ir užrašyti dainų ar kal
bos medžiagos. Juškos ryšių su liaudimi palaikym as nepatiko caro valdžiai: 
1863 m. sukilimo metu jis buvo suim tas ir įkalintas Kaune, kur išsėdėjo de
vynis mėnesius. Išleistas iš kalėjimo ir perkeltas į Veliuoną, nežiūrėda
m as carinės valdžios represijų, dar labiau sustiprino dainų rinkimo dar
bą. A ntanas Juška Veliuonoje išbuvo iki 1871 m. Jos apylinkėse surinko 

'5.624 dainų tekstus, apie 1.500 jų  melodijų, aprašė veliuoniečių vestuvių 
papročius, sudarė didžiulį — 70.000 žodžių su frazeologija žodyną.

Iš Veliuonos persikėlė gyventi į Alsėdžius, kur taip pat rinko dainas, 
tačiau tokios plačios dainų rinkimo veiklos kaip Veliuonoje nebeišvystė.

A. Juška iš viso užrašė apie 7.000 dainų tekstų ir 1.852 melodijas.
A. Juška ne tik rinko dainas, bet ir rūpinosi ja s  išspausdinti. Siame d a r 

be jam  padėjo brolis Jonas. D ar studijuodam as Charkovo universitete. 
Jonas buvo susipažinęs su to universiteto profesoriumi Izm ailu Ivanovi- 
čiumi Sreznevskiu, vėliau tapusiu žymiu slavistu, akademiku. Ta pažintis, 
nenutrūkusi visą gyvenimą, buvo labai reikšm inga Jonui susidomėti lie tu 
vių kalba ir spausdinant Antano surinktas dainas bei žodyną. Mat, susido
mėjimas lietuvių kalba rusų mokslininkų tarpe XIX a. nuolat augo: rusų 
mokslininkai studijavo lietuvių kalbą, domėjosi ją  liečiančiais moksliniais 
darbais; Rusijos Mokslų Akademija siekė sudaryti ir išleisti lietuvių kalbos 
žodyną. G reta kitų rusų mokslininkų, kurie skyrė dėmesio lietuvių kalbos 
klausimam s, žymi vieta XIX a. trečiajam e ketvirtyje priklauso I. I. Srez- 
nevskiui, kuris rūpinosi, kad ir patys lietuviai tyrinėtų lietuvių kalbą. 1852 m. 
jis paragino savo buvusį studentą Joną Jušką įsitraukti į tą darbą.

D ainų spausdinim u Juškos pradėjo rūpintis 1866 m. Tai buvo žiaurūs 
carizmo reakcijos metai Lietuvoje po 1863 m. sukilimo numalšinim o. C a
rizm as slopino Lietuvos darbo žmonių išsivadavimo kovą, trukdė naciona
linės kultūros augimą. „P ikčiausias rusų, ukrainiečių ir kitų Rusijos tau tų  
priešas, — sakoma TSKP CK „Tezėse apie U krainos susijungim o su Rusija 
300-ąsias metines (1654— 1954)“ , — buvo carinė patvaldystė. Rem dam asis 
reakcine vietinių dvarininkų ir buržuazijos viršūne, carizm as vykdė ž iau 
raus nacionalinio-kolonijinio ne rusų tautų engimo politiką.“ Viena carizmo 
nacionalinės priespaudos priemonių Lietuvoje buvo lietuviškų knygų spaus
dinimo lietuvišku (lotynišku) šriftu uždraudim as 1864 m.

Juškos, rūpindam iesi savo surinktų dainų spausdinim u, tuojau susidūrė 
su lietuvių spaudos draudimu. Jie  kreipėsi per I. I. Sreznevskį į Mokslų 
Akademiją Peterburge, prašydam i, kad Akademija išspausdintų dainas, ka
dangi anksčiau ji buvo išspausdinusi savo „Izvestijose“ J. Juškos lietuviu 
kalbos tarm ių ap rašą  „Kalbos lietuviško liežuvio“ (1861) ir jį išleidusi a tsk i
ru leidiniu. Be to, 1865 m. ji išleido Donelaičio „M etus“ . Reikia pažymėti, kad 
už Donelaičio „M etų“ išleidimą ne rusų raidėm is Mokslų Akademija gavo 
griežtą caro valdžios įspėjimą ir nurodym ą ateityje lietuviškas knygas 
spausdinti tik rusų alfabetu. Dėl to Juškų (kalbos reikalui — tarmėm s iliu s t
ruoti — ir Jonas Juška buvo užrašęs dainų) 33 dainų rinkinys „Lietuvių 
liaudies dainos“ 1867 m. buvo išspausdintas rusų raidėmis su vertim u į
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rusų kalbą*. Tačiau daugiau dainų tuo metu Juškom s nepavyko išspausdinti. 
D ainų spausdinim o klausimą Juškos vėl pradėjo kelti tik po to, kai Jonas 
1875 m. persikėlė iš Jekaterinenburgo (dabar Sverdlovskas) j Kazanę, kur 
pradėjo dirbti mokytojo darbą III-joje Kazanės gim nazijoje.

Tais pat m etais Kazanės universitete pradėjo dirbti prof. Boduenas de 
K urtene (Baudouin de Courtenay, 1845— 1929), domėjęsis lietuvių kalba, 
ją  mokėjęs ir rūpinęsis lietuvių kalbos tyrinėjimo reikalais. Jonas Juška 
greit susipažino ir susibičiuliavo su Boduenu de Kurtene, kuris, sužinojęs 
apie A ntano surinktą tautosakinę medžiagą, ragino v isa tai spausdinti ir 
pažadėjo šį darbą remti.

Juškos, jausdam i pažangiosios rusų visuomenės palankum ą lietuvių tau 
tai kovoje su carizmu, kreipėsi j rusų mokslo įsta igas dainų ir žodyno 
spausdinim o reikalu. Jie 1876 m. pasiuntė į Mokslų Akademiją per I. I. Srez- 
nevskį A. Juškos sudarytą žodyną, o 1878 m. vestuvių dainų rinkinį.

D ainų leidimo klausim as buvo keliam as ir Kazanės universitete, kurio 
„Mokslo darbuose“ 1878 m. gegužės—birželio mėn. Bodueno de Kurte le  
pastangom is buvo išspausdintos 4 Antano Juškos užrašytos lietuvių liau
dies dainos: „Lietuviškos dainos, surašytos per A ntaną Juškevičią.“ Dainas 
išspausdino lietuvių kalba lietuvišku šriftu. Jokio neigiam o caro ochrankos 
reagavim o dėl dainų išspausdinim o lietuvišku šriftu nesulaukus, nutarta  
dainų spausdinim o klausim ą universitete iškelti oficialiai.

J . Juška 1878 m. pabaigoje per Bodueną de K urtene įteikė 170 spaudai 
parengtų dainų istorijos-filologijos fakultetui, kuris ja s  perdavė universi
teto tarybai. Pastaro ji dainų leidimo klausimą svarstė 1879 m. vasario mėn. 
ir nutarė dainas spausdinti universiteto „Mokslo darbuose“ . K azanės uni
versitetas turėjo savo spaustuvę, kurioje mokslo leidinius galėjo spausdinti 
be cenzūros leidimo. Dainos buvo pradėtos spausdinti 1879 m. pavasarį.

D ainas spaudai iš pradžių rengė abu  broliai Juškos. A ntanas tam tikslui 
1879 m. buvo atvažiavęs į Kazanę. Tačiau jam  dėl įtempto darbo ir sunkios 
ligos 1880 m. lapkričio mėn. 1 d. mirus, dainas rengė Jonas Juška. Dainos 
buvo leidžiamos Juškų lėšomis.

I dainų spausdinim o reikalą įsikišo Kazanės valstybinis cenzorius ir mė
gino dainų spausdinim ą lietuvišku alfabetu sužlugdyti. K azanės universiteto 
taryba davė cenzūrai griežtą atkirtį: 1879 m. gruodžio mėn. ji antrukart 
svarstė A. Juškos dainų leidimo klausimą, patvirtindam a savo ankstyvesnį 
sprendim ą, ir įsakė spaustuvei nedelsiant tęsti dainų spausdinim ą.

* JlnTOBCKiie iiapojHue neciiH. C ncpcnoAOM na pyccKm'i h3uk . H. A. tOuiKCBma. 
CanKTncTepCypr, 1867, 43.
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Dainos buvo išspausdintos K azanės universiteto „Mokslo darbuose“ ir 
atskiru leidiniu. 1880 m. pabaigoje pasirodė I-sis tom as an trašte: „L ietuviš
kos dainos, užrašytos per A ntaną Juškevičią apygardoje Pušaločių ir V e
liuonos iš žodžių lietuvių dainininkų ir dainininkių“. 1881 m. buvo išspaus
dinta an tra  knyga (trečia ir ketvirta laida, t. y. trečia ir ketvirta dalis — 
A. M .), o 1882 m. — trečia knyga. Knygų pavadinim ai duoti dviem kalbo
mis — lietuvių ir rusų.

Tuo pačiu metu, kai Kazanėje buvo spausdinam os „Lietuviškos dainos“ . 
Mokslų akadem ija, nepaisydam a lietuvių spaudos draudimo, Peterburge 
1883 m. išspausdino A. Juškos Veliuonos apylinkėse surinktų vestuvių dainų 
rinkinį: „Lietuviškos svotbinės dainos, užrašytos per A ntaną Juškevičią ir 
išspausdintas per Joną Juškevičią“ (1.100 dainų).

A. Juškos „Lietuviškų dainų“ tritomio ir didžiulio „Svotbinių dainų“ to 
mo išleidimas lietuvišku alfabetu carinio lietuvių spaudos draudimo m etu 
buvo žymus politinės .ir kultūrinės reikšmės laim ėjim as. Tai buvo akivaiz
dus įrodymas, kad pažangioji rusų visuomenė, mokslo įstaigos ir rusų m oks
lininkai palaiko lietuvių tautos kovą dėl spaudos draudimo panaikinimo, 
dėl lietuvių kalbos teisių ir tą kovą rem ia. Rusų mokslininkų ir mokslo 
įstaigų param a Juškom s yra išraiška tų glaudžių kultūrinių lietuvių tau tos 
su didžiąja rusų tau ta  santykių, kurie vystėsi nuo senų laikų ir kurie ypač 
yra ryškūs tarybiniais lietuvių tautos gyvenimo metais.

A. Juškos dainų rinkinių išleidimas buvo didelis kultūrinės reikšm ės 
dalykas, nes tokios apim ties lietuvių tautosakos rinkinių iki tol nebuvo 
išspausdinta. Rusų mokslininkai ir mokslo įstaigos, rem damos A. Juškos 
dainų rinkinių spausdinim ą, padė'o išgelbėti nuo pražūties didžiulį lietuvių 
liaudies dvasinės kūrybos lobį. Kadangi mokslo įstaigos neleido caro cen
zūrai kištis į dainų spausdinim o reikalą, A. Juškos rinkiniuose liko aštrius 
klasinius santykius atspindinčios dainos.

Su A. Juškos veikla lietuvių liaudies dainų rinkimo srityje ir su jo rink i
nių pasirodym u prasideda naujas etapas lietuvių liaudies dainų rinkimo ir 
tyrinėjimo istorijoje, tiek m edžiagos kiekio, tiek jos įvairumo, vertingum o 
bei pateikimo metodo atžvilgiu.

A. Juška ne tik paskyrė daug jėgų ir energijos tautosakai rinkti, p aro 
dydam as daug meilės liaudies kūrybai, bet ir siekė savo darbą atlikti p a 
gal to meto tautosakos mokslo reikalavimus, kadangi tiek dainas renkant, 
tiek ja s spausdinant turėta tikslas dainas pateikti mokslo reikalam s. „L ie
tuviškų dainų“ II-jo tomo pratarm ėje yra nurodyta, kad „surinkim as ve- 
liuoniečių dainų spausdin tas yra su ta misle, kad tyrėjai būdo lietuvių sė 
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novės gadynės rastų  sau čia šiokią tokią medžiagą dėl savo mokytų išty
rinėjim ų“. Šitoks dainų pateikimo tikslas reikalauja, kad pateikiamoji 
medžiaga būtų patikim a ir tinkamai pateikta.

A. Juška savo rinkiniuose pateikė daug naujos iki tol nežinomos lietu
vių liaudies dainų literatūroje medžiagos. Iki jo  rinkinių pasirodym o įvai
riuose lietuvių liaudies dainų rinkiniuose ir periodinėje spaudoje buvo pa
skelbta apie 800 dainų. A. Juška savo rinkiniuose išspausdino beveik tris 
su puse karto daugiau, apie 2.700 dainų. Iš visų jo rinkinių gausiausias ir 
dainų idėjinio-tem atinio turinio įvairum u pasižymįs yra „Lietuviškų dainų“ 
rinkinys. „Lietuviškų dainų“ trijuose tomuose buvo išspausdintos 1.575 
dainos. t

Ruošdami dainas spaudai, Juškos pirm iausia num atė spausdinti veliuo- 
mečių dainas, kurių jie daugiausia buvo surinkę. 1878 m. jie sudarė veliuo- 
niečių dainų klasifikaciją. Iki tol nė viename lietuvių liaudies dainų rinki
nyje dainos nebuvo klasifikuotos. Jos būdavo spausdinam os eilės tvarka, 
neskirstan t į atskirus skyrius. Pasitaikydavo, kad kai kuriuose rinkiniuose 
būdavo vienoje vietoje sudedam os vienos tematikos dainos. Tai ypač žymu 
Neselmano rinkinyje. Tačiau aiškių skyrių su jų  pavadinim ais nei jis, nei 
kiti nedavė.

Juškos num atė savo rinkiniuose dainas grupuoti a tsk irais skyriais. 
J ie  sudarė vestuvių, meilės, vaišių, karo, mitologijos, raudų ir mišrių dainų 
skyrius. Tačiau, spausdindam i dainas, į savo dainų klasifikaciją įnešė kai 
ką naujo, kai ką pakeitė. Vestuvių dainas jie išspausdino, kaip aukščiau 
minėta, atskiru „Svotbinių dainų“ rinkiniu. M eilės dainų skyriaus visai 
neišspausdino. Kiti jų num atyti dainų skyriai sudaro „Lietuviškų dainų“ 
tritomį. Be to, spausdindam i „L ietuviškas dainas“ , I-jo tomo pradžioje įdė
jo  14 Pušaloto apylinkėje surinktų dainų, o trečiąjį tom ą papildė dviem, 
anksčiau nenum atytais, „D ainelių“ ir „Alsėdiškių dainų“ skyriais.

Juškų dainų klasifikacija, kaip buvo įprasta to meto tautosakos moksle, 
yra pagrįsta teritoriniu, funkciniu ir tematiniu dainų skirstymo pagrindu. 
P irm iausia dainas paskirstė pagal užrašym o vietas, net prisilaikydam i dai
nų užrašym o chronologijos: „Lietuviškų dainų“ pradžioje įdėjo 14 P uša
loto dainų, po jų  — Veliuonos, o trečiojo tomo gale — Alsėdžių dainas. 
Funkcinis dainų paskirstym as ypač ryškus „Svotbinių dainų“ rinkinyje, ku
rio antrosios dalies dainos visos suskirstytos pagal vestuvių papročių eigą. 
Tem atinis dainų paskirstym as yra ryškus „Lietuviškų dainų“ trečiajam e 
tome.
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Nors „Lietuviškos dainos“ yra suskirstytos į m išrių (jų tarpe 14 
Pušaloto dainų), vaišių (uliaunos), karo (kariaunos), mitologinių daine
lių, raudų ir alsėdiškių dainų skyrius, tačiau tuo dar nepraskleidžia
mas visas tem atinis dainų įvairum as ir turtingum as, koks iš tikrųjų tuose 
rinkiniuose yra. Taip yra todėl, kad Juškos išspausdino labai gausų „m iš
rių dainų“ skyrių (nors jis  be pavadinim o), apim antį pirmuosius du „Lie
tuviškų dainų“ tomus, kuriuose buvo 1.029 įvairios tematikos dainos. Be 
to, alsėdiškių 100 dainų taip pat visai nesugrupuotos. V adinasi, Juškų lietu
viškų dainų klasifikacija neišryškina „Lietuviškose dainose“ esančių visų 
dainų tem atinių grupių, kurių yra žymiai daugiau, negu jie išskyrė.

„Lietuviškų dainų“ mišrių dainų skyrius (I ir II tomai) ne tik gausus, 
bet ir įvairus dainų tematikos atžvilgiu. Šiame skyriuje, pavyzdžiui, yra 
įvairiose I ir II tomų vietose išspausdintų apie 40 dainų, kuriose apdainuo
jam as darbas, apie 350 meilės ir jaunim o dainų, apie 100 dainų, atspindin
čių šeimos gyvenimo santykius, apie 40 našlaičių dainų ir kt. Be to, mišrių 
dainų skyriuje yra nem aža dainų, kurios turėjo būti išspausdintos Juškų 
sudarytuose skyriuose, pavyzdžiui, apie 70 vestuvių, apie 30 vaišių, apie 
60 karo ir kt. dainų. Visa tai rodo, kad Juškos „Lietuviškose dainose“ per 
mažai išskyrė dainų tem atinių grupių ir, nežinia dėl kurių priežasčių, mišrių 
dainų skyriuje išspausdino daug tokių dainų, kurias buvo galim a perkelti 
į kilus atitinkam us skyrius. Žymiai lengviau yra skaitytojui naudotis III-jų 
„Lietuviškų dainų“ lomu, kurio dainos yra sugrupuotos į skyrius. Ypač la 
bai vertingi yra karo dainų, raudų ir alsėdiškių dainų skyriai. Tačiau reikia 
pasakyti, kad pasitaiko netikslum ų dainų paskirstym e ir šiame tome, pa
vyzdžiui, vaišių dainų skyriuje pasilaiko karo dainų, raudose — karo, našla i
čių ir kt. dainų, ir pan.

Juškom s grupuojant dainas į atskirus skyrius, kai kur jaučiam a Rėzos 
dainų „N agrinėjim o“ įtaka. Rėza savo straipsnyje paminėjo visą eilę dainų, 
kurios priklauso vienai ar kitai dainų grupei. A. Juška užrašė kai kurių 
Rėzos straipsnyje pam inėtų dainų atm ainas ir ja s  paskirstė pagal Rėzos 
straipsnio medžiagą. Juškos kai kur vadovavosi Rėzos nuomone visai aklai. 
Pavyzdžiui, mitologinių dainų ir raudų skyriuose yra dainų, kurias Rėza 
savo straipsnyje paminėjo kaip turinčias mitologinių savybių arba priklau
sančias raudom s. Jos ir Juškų priskirtos į m itologinių dainų ir raudų sky
rius, nors iš esmės A. Juškos užrašytos atm ainos nebeturi tų savybių, pa
gal kurias Rėza ja s  laikė mitologinėmis.
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S udarant mitologinių dainų skyrių, Juškom s yra turėjęs įtakos ir J u 
cevičius, kuris savo knygoje ,,Litw a“ mitologinėmis laikė tokias dainas, ku
riose žm ogus pavirsta paukščiu ar medžiu.

Visuose aukščiau pam inėtuose „Lietuviškų dainų“ skyriuose yra gausi 
ir vertinga medžiaga lietuvių liaudies dainoms, kaip liaudies poezijai, p a
žinti ir turi didelės ne tik meninės, bet ir pažintinės reikšmės, tirian t feoda
lizmo epochos meto lietuvių liaudies gyvenimą, jos pasaulėžiūrą. A. Juškos 
rinkiniuose yra dainų, kuriose atsispindi aštrūs klasiniai santykiai. Iš to 
kių dainų ypač m inėtina „Mes negalim  apsipiešti“, kurioje atsispindi sunki 
ponų priespauda, kenčiančių valstiečių padėtis ir noras iš jos išsiveržti. Dai
nos pabaiga kupina m aištingos antibaudžiavinės nuotaikos ir neapykantos 
engėjam s, o jos paskutiniuose posmuose skamba g rasin im as visai feodali
nei santvarkai:

„Ai tas dvaras, tas pragaras,
D aug svieto vargina,
M umis, biednus vargdienėlius,
Kaip nor, taip kankina.
Kai mes eisim iš to dvaro,
D aug cūdų darysim ,
Visus ponus ir tijūnus 
Į peklą varysim .“

Reikia pastebėti, kad A. Juška stengėsi pabrėžti tokių socialiniu atžvil
giu aštrių  dainų baudžiauninkišką kilmę: jis  prie šios ir prie kai kurių kitų 
antibaudžiavinių dainų prideda pastabą: „Daina baudžiauninkų“ .

A. Juškos „Lietuviškos dainos“ teikia daug m edžiagos ne tik liaudies 
poezijai pažinti, bet ir tautosakos ir literatūros santykiam s tyrinėti, nes „Lie
tuviškose dainose“ yra išspausdintų liaudyje dainuojam ų visos eilės žino
mų ir nežinomų poetų eilėraščių, jų  perkūrimų ar jų j ta k o je  sukurtų dainų. 
D augiausia randam e A. S trazdo eilėraščių perkūrimų.

Greta „Lietuviškose dainose“ išspausdintų daugelio A. S trazdo eilėraš
čių, D. Poškai priskiriamos „Mužikėlio giesm ės“, L. Ivinskio „Aš įpuoliau 
į kam arą“ ir kitų poetų kūrybos perkūrimų, yra išspausdin ta XVIII a. pa
baigos a r  XIX a. pradžios nežinomo poeto „D aina apie linksm ą pava
sarį“ („Aušta pavasaris“ ). Si „D aina“ yra užrašyta iš veliuonietės Jušky- 
tės ir yra viena iš pilniausių iki šiol žinomų to kūrinio atm ainų: ją  sudaro 
37 posmai (puspenkto šimto eilučių).

Tačiau A. Juškos reikšmė lietuvių liaudies dainų ir aplam ai tautosakos 
rinkimo istorijoje neapsiriboja vien gausios ir kai kurios naujos medžiagom
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pateikimu. J is  yra daug ką naujo įnešęs tautosakos užrašym o ir pateikimo 
klausimais.

XIX a. viduryje lietuvių liaudies dainų rinkimo ir skelbimo srityje ko 
vojo dvi pagrindinės kryptys. Viena, kurios pradininkas buvo L. Rėza, — 
pažangi. Jos atstovai siekė pateikti dainų medžiagą tokią, kokia ji išėjo iš 
liaudies lūpų. A ntros — reakcinės — ryškiausias atstovas buvo G. Neselma- 
nas, kuris, leisdam as lietuvių liaudies dainas, ja s  „taisė“ , t. y. redagavo, 
sudurstydam as iš kelių atm ainų vieną atm ainą, visai neatsižvelgdam as į 
dainos atm ainų atsiradim o ir gyvavimo socialines aplinkybes, užrašym o v ie
tą, laiką ir kt. Kaip tik beveik tuo pat metu, kada išėjo Neselmano lietuvių 
liaudies dainų rinkinys (1853), rusų revoliucinis dem okratas černyševskis 
griežtai pasmerkė tokį dainų durstymo, jų redagavim o — „taisym o“ m eto
dą. J is  1854 m., recenzuodam as N. Bergo rinkinį „Įvairių  tautų dainos“ , 
kuriame Bergas, versdam as į rusų kalbą įvairių tau tų  (jų tarpe ir lietuvių) 
dainas, kai kurias jų  perdirbdavo, griežtai atm etė tokį jo dainų „taisym ą“ , 
nurodydam as, kad „liaudies dainų perdirbti negalim a. M ūsų laikais, — s a 
ko Černyševskis, — apie tai nereikia ir svarsty ti.“

A. Juška pasirinko teisingą tautosakos užrašym o ir pateikimo kelią: jis  
užrašinėjo dainas tiesiai iš liaudies lūpų ir užrašinėjo taip, kaip liaudis ja s  
dainavo. O kaip užrašė, taip stengėsi ir išspausdinti.

Išspausdinę pirm ąjį „Lietuviškų dainų“ tom ą, kaip m atyti iš „Lietuviškų 
dainų“ II-jo tomo pratarm ės, Juškos susilaukė priekaištų, kad jų  išspausdin
tos kai kurios dainos nėra vieningi kūriniai. Jonas Juška, atsakydam as į 
priekaištus, nurodo, kad nei A ntanas, nei jis  pats nedarė dainose jokių 
pakeitimų: „Tardam as daug vertesnį darbą padarysiąs išspausdindam as 
kiek galima daugiau veliuoniškių dainų tame paveiksle, kokiame anos buvo 
išdainuotos ir užrašytos per mano brolį nab. kun. Antaną, nesirūpinau apie 
jų pirmykštę cielybę; galės ją  sau atstaty ti, kur galim a yra, tyrėjai lie tu 
viškos kalbos.“

Siekdamas užrašyti dainų medžiagą tokią, kokia ji išeina iš liaudies d a i
nininkų lūpų, A. Juška dainas užrašinėjo tarm iškai ir. kiek tai buvo jam  
įmanoma, stengėsi tai tiksliai atlikti. Todėl A. Juškos užrašytos dainos yra 
vertingos ir kaip patikim a tautosakinė medžiaga, ir kaip kalbos pam inklas.

Norėdami kiek galim a tiksliau perduoti tarm ines dainų kalbos savybes 
ir siekdami, kad kiekvienas lietuvis galėtų ja s  skaityti savo tarm e, Juškos 
savaip reformavo lietuvių kalbos rašybą, kurią naudojo skelbdami surinktą-' 
sias dainas. Kai kurie Juškų vartoti ženklai, pvz., š ir č, vėliau įėjo į lietu
vių literatūrinės kalbos rašybą.
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Stengdam iesi tiksliai perteikti dainų kalbos savybes, Juškos dainų tekstus 
sukirčiavo. Vadovaudam iesi K. Jaun iaus puomone, tekstus kirčiavo ne pa
gal dainos melodiją, o pagal šnekam ąją žmonių kalbą. Tačiau reikia pasa
kyti, kad Juškų dainų tekstų kirčiavimas daugeliu atvejų prasilenkia su 
veliuoniečių patarm ės kirčiavimo savybėmis.

Tautosakos mokslui yra labai svarbu, kad renkant tautosaką būtų pa
žym ėta kiek galim a platesnė tautosakos kūrinio metrika, kreipiant dėmesio 
į socialines kūrinio gyvavimo sąlygas.

Lietuvių liaudies dainų skelbimo istorijoje iki XIX a. antrosios pusės, 
vadovaujantis L. Rėzos pavyzdžiu, paprastai būdavo pažymima apylinkė, 
kurioje dainos užrašytos. Tačiau, išskyrus vieną kitą atsitiktinį atvejį, nei 
asmenų, iš kurių dainos užrašytos, nei užrašym o laiko XIX a. pirmosios 
pusės lietuvių liaudies dainų rinkiniuose nėra.

Pirm asis lietuvių liaudies dainų rinkimo istorijoje platesnę dainų m etri
ką pradėjo žymėti A. Juška. Bet, kaip rodo archyvinė ir paskelbtoji jo surink
tų dainų medžiaga, ir jis  ta i pradėjo daryti ne savo dainų rinkimo veiklos 
pradžioje, o kiek vėliau, užrašinėdam as dainas Vilkijos ir Veliuonos apy
linkėse, 1862-1863 m. Tuo metu, kada A. Juška pradėjo žymėti dainų 
metriką — dainininko pavardę, amžių, socialinę padėtį, gyvenam ąją ir ki
limo vietą, — dainų m etrikos klausim ai visu pilnumu buvo iškilę rusų tau 
tosakos rinkėjų ir mokslo darbuotojų tarpe.

Rusų revoliuciniai dem okratai Belinskis, Dobroliubovas ir Cernyševskis 
savo raštuose kovojo su buržuazinės „m itologinės mokyklos“ atstovų Rusi
joje — slavianofilų reakcingomis pažiūromis į tautosaką, iškeldami teisin
gus tautosakos rinkimo, jos skelbimo ir tyrinėjimo principus. Revoliuciniai 
dem okratai nubrėžė tautosakos mokslo specifikos problemas ir uždavinius, 
siedami tautosakos mokslą su liaudies išsivadavimo kova. J ie  pasmerkė 
buržuazinių mokslininkų tautosakos kūrinių falsifikavimą, nemokslinį skel
bimą ir suformulavo liaudies kūrybos rinkimo ir skelbimo principus. Dobro
liubovas, recenzuodam as Afanasjevo „Rusų liaudies pasakų“ (1858) rin 
kinį, nurodė, kad liaudies kūrybos skelbimas turi būti mokslinio pobūdžio, 
„prisilaikant vietinės tarm ės, su atm ainom is, pastabom is ir k t.“ M edžia
ga turi būti taip pateikta, kad ji perduotų tautosakos kūrinio ryšį su gy
venimu, su to kūrinio atlikėju. „Todėl mums a tro d o ,.— rašė Dobroliubo
vas, — kad kiekvienas iš žmonių, užrašančių ir renkančių liaudies poezijos 
kūrinius, padarytų labai naudingą dalyką, jeigu neapsiribotų paprastu pa
sakos ar dainos teksto užrašym u, o perduotų visą situaciją, kaip grynai 
išorinę, taip dar labiau vidinę, moralinę, kurios metu pasisekė nugirsti tą
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dainą ar pasaką.“ Rusų revoliucinių dem okratų reikalavimai moksliškai 
pateikti tautosakos kūrinius, ypač juos susiejant su gyvenimu, vėliau buvo 
įgyvendinti pažangių rusų tautosakos rinkėjų, revoliucinių dem okratų 
pasekėjų.

1861 m. išėjo iš spaudos rusų revoliucinių dem okratų pasekėjo P. N. Ryb- 
nikovo rusų bylinų rinkinio „rieam , co6paHHbie n .  H. PbičHHKOBbiM“ I tom as. 
Rybnikovas pirm asis tiek rusų, tiek pasaulinėje tautosakos mokslo istorijoje 
pateikė visų savo užrašytų tautosakos kūrinių m etrikas, nurodydam as asm e
nis, iš kurių užrašė kūrinius, jų charakteristikas.

Ryšium su tuo, kad lietuvių tautosakos moksle tautosakos pateikėjam s 
niekas nestatė tokių reikalavimų, kokius iškėlė rusų revoliuciniai dem okratai 
1860 metų laikotarpiu, galim a daryti išvadą, kad A. Juška arba tiesiogiai 
mokėsi iš Rybnikovo rinkinių tautosakos užrašym o metodo, arba jam kuriuo 
nors būdu buvo žinoma, kokie reikalavimai buvo iškelti rusų tautosakos rin 
kėjams. (Apie Rybnikovo rinkinius jis  galėjo sužinoti iš brolio Jono, kuris 
bendravo su I. I. Sreznevskiu.) Viena tik yra aišku, kad laikotarpis, kada 
iškilo Rybnikovo pateiktų bylinų šaltinių klausim ai, sutam pa su tuo momen
tu, kada A. Juška buvo Vilkijoje ir ten rinkdam as dainas jau žymėjosi dainų 
metriką, nes tai rodo „Svotbinių dainų“ rinkinio pratarm ėje pateiktam e są 
raše nurodytos Vilkijos ir Veliuonos apylinkių dainininkių pavardės.

S tebėdam as dainos gyvavimą liaudyje ir tobulindam as savo užrašym o 
metodą, A. Juška pateikė daug moksliniu atžvilgiu vertingų duomenų, reika
lingų tyrinėjant tautosaką.

Juškos į dainas žiūrėjo ne atitrauktai nuo gyvenimo, o laikė jas glaudžiai 
susijusias su liaudies buitiniu ir dvasiniu gyvenimu. Juškos j,Svotbinių dai
nų“ rinkinio pratarm ėje nurodė, kad „m oteriškės lietuvės dainuoja sau prie 
visokio darbo: rudenį ir žiemos čėse sėdėdamos už ratelių arba staklių, 
kuliant javus, m inant ir braukiant linus; vasaros laike darže ravėdamos, 
pievoj šieną grėbiant, rugius piaunant ir vasarojų nuo laukų suvalant; dai
nuoja ir šventom s dienoms, o labiausiai ant veselijos, kurios mažne visas 
svotbines rėdąs veda dainuodamos. D ainuoja lietuvės ir lietuviai visokio 
am žiaus: dainuoja piemeniukės ir piemeniukai bandą ganydam i, dainuoja 
jaunos m ergaitės ir vaikinai, dainuoja tetutės, motušės ir bobutės. Dai
nuoja sau po vieną, dainuoja ir pulku, jei tik susieina prie kokio norint

l  darbo.“ Juškos ne tik šia bendra pastaba pažymi dainų ryšį su darbu, bet 
ir atskirais atvejais pastabose prie dainų nurodo, konkrečiai kurį darbą 
dirbant daina dainuojam a, pvz., „Daina piemenų“, „Daina piemens“, „Sieną 
piaunant“, „D ainuoja pabaigę rugius piauti ir atvežę vainiką prie namų,
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tu rin t vienai vainiką ant galvos“ ir pan. Tokios pastabos yra labai vertin
gos, nes jos susieja kūrinį su  gyvenimu, su konkrečiu gyvenimo reiškiniu, 
kas yra labai svarbu tyrinėjant tautosakinę medžiagą.

A. Juškos lietuvių liaudies dainų susiejim as su darbu, su darbo žmo
nėm is yra labai vertingas įnašas į lietuvių liaudies dainų tyrinėjim ą, 
parodąs glaudų dainos ryšį su darbo žm ogaus gyvenimu. Tarybinės tau to 
sakos m okslas kaip tik pabrėžia liaudies kūrybos ryšį su darbu. „Kiekvie
nam e senovės fantazijos polėkyje lengva atskleisti jos žadintoją, — sako 
tarybinio tautosakos mokslo pradininkas M. Gorkis, — o tas žadintojas 
visada buvo žmonių siekim as palengvinti savo darbą. V isiškai aišku, kad 
tą  siekimą sukėlė gyvenime fizinio darbo žmonės.“

A. Juška savo dainų rinkimo veiklos pradžioje dainų m etriką žym ėda
mas pagal to laiko lietuvių ir kitų tau tų  liaudies dainų rinkimo įprotį, pažy
mėdavo tik apylinkę, kurioje daina užrašyta. P radėjęs žymėti smulkesnę 
m etriką, A. Juška pateikė dainininkų pavardes, jų  gyvenam ąją ir kilimo 
vietą, am žių, socialinę padėtį, išsilavinim ą, santykį su dainomis. Visi šie 
duomenys A. Juškos yra pateikti jo  „Svotbinių dainų“ rinkinio p ra ta r
mėje, kuri liečia ne tik šį rinkinį, bet aplam ai visas V eliuonos apylinkėse 
Surinktas dainas ir dainininkus. Išspausdintų A. Juškos surinktų  dainų duo
menys rodo, kad jis  Veliuonos apylinkėse užrašė dainas iš 139 asm enų, 
daugiausia iš moterų. „Svotbinių dainų“ pratarm ėje pateiktam e dainininkių 
sąraše  nurodoma, kiek kuri žym esnė dainininkė padainavo dainų. Iš pateik
tos m edžiagos m atyti, kad A. Juška ne tik palaikė ryšį su plačiom is liau
dies dainininkų masėmis, bet mokėjo su rasti pačias žym iausias dainininkes, 
jo  vadinam as „dainų karalienes“ , ir iš jų  užrašyti didelius liaudies kūry
bos turtus. Iš tokių garsių  A. Juškos meto veliuoniečių dainininkių pažy
mėtinos: Bakšaitienė — padainavusi 410 dainų, Juškytė — 274, B lažie
nė — 237, Norvilienė — 234, G otautienė — 211 ir kt.

„Svotbinių dainų“ p ratarm ėje pateiktoji dainininkų socialinė charakte
ristika yra bendra visoms veliuoniečių dainininkėm s ir dainininkam s charak
terizuoti: pratarm ėje nurodom a, kad pagrindinę dainininkų m asę sudaro 
valstietės.

A. Juškos dainų rinkinių pratarm ėse nors ir neatsispindi išsam esnės 
Juškų pažiūros į lietuvių liaudies dainas, tačiau kai kurios užuom inos apie 
dainas leidžia mum s suprasti Juškų  pažiūras atsk irais  dainų vertinim o klau
simais.

B uržuaziniam e tautosakos moksle XIX ir XX a. a. įvairių  „m okyklų“ 
atstovų buvo ginčijam asi tautosakos kūrinių au toriaus klausim u. Juškų
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pažiūros tautosakos autoriaus klausim u yra laisvos nuo tų visų mokyklų 
įtakos ir toli ja s  prašoka: Juškos liaudies dainininkus laiko ir liaudies 
dainų autoriais. Be abejo, jiem s tokią išvadą padiktavo ilgam etis A ntano 
ryšys su liaudim i dainas renkant, dainos gyvavim o liaudyje stebėjim as. 
Tai, kad Juškos dainininkus laiko kartu ir liaudies dainų kūrėjais, 
matyti iš Jono Juškos pasisakym o „Lietuviškų dainų“ II-jo tomo p ra ta r
mėje. J . Juška rašo: „A nt šio užm etimo turiu  čia ta rti, jo g  didžiausia 
dalis dainų išm islyta yra per žm ones dainuojančius, o m ažiausia arba , 
tiesiau sakant, prim ygtinai menka dalis sum ąstuota yra per nekuriuos m ąs
tytojus. Kokia buvo pirm ykštė cielybė dainų, išm islytų per žmones, vargu  
ar galim a daeiti, o labiausiai tų dainų, kurios paeina iš gilios senovės..." 
J . Ju ška  pažymi, kad dainininkai ne tik kuria, bet ir  perkūną dainas. V iena 
dainų kitimo priežasčių jis  kaip tik  laiko dainininkų kūrybingum ą. „Žino
ma, dainuojantieji žmonės, — rašo J. Juška , — išmokdami dainas ir  jų 
balsus iš žodžių kits nuo kito, o ne iš rašto , ir dainuodam i iš atm inties, 
vieni užm iršta, ką išmoko nuo kitų, o kiti savo prideda ne tik žodžius, bet 
ir cielus posmus...“

Juškų  pažiūros į liaudį, kaip tautosakos kūrėją, yra te isingos bei p ri
im tinos ir šiandien.

Kaip m atyti iš aukščiau minėto A. Juškos dainų rinkimo ir jų  užrašym o 
metodo, jis giliai suprato  tinkam o dainų tekstų pateikimo reikšmę, stengėsi 
dainų tekstus perduoti tokius, kokie jie išeina iš liaudies lūpų. Tačiau daina 
yra susijusi ne tik su tekstu, bet ir su melodija, ir todėl dainos visumai su 
prasti reikia turėti ne tik dainos tekstą, bet ir jos melodiją. Iki A. Juškos iš 
visų lietuvių liaudies dainų rinkinių tebuvo vienintelis S. S tanevičiaus r in 
kinys, kurio visos dainos buvo paskelbtos su melodijomis. Kituose rink i
niuose tik dalis dainų būdavo išspausdintos su melodijomis. A. Juška giliai 
suprato  dainos visum os — jos teksto ir melodijos — reikšm ę dainai su p ras
ti, todėl jis  stengėsi užrašyti ne tik tekstus, bet ir melodijas. Iš viso jis  u ž ra 
šė 1.852 melodijas, kurių daugiausia užrašyta Veliuonos apylinkėse. Juškos, 
leisdami dainas K azanėje ir Peterburge, m atyti, negalėjo išspausdinti 
tekstų kartu su melodijomis. A ntano Juškos surinktų melodijų rinkinį ja u  po 
Juškų m irties, 1900 m., išleido Krokuvos M okslų A kadem ija antrašte: „Me- 
lodje ludowe litewskie, zebrane przez š. p. księdza A ntoniego Juszkiew icza. 
Częšc 1.“ M elodijų rinkinio leidimu rūpinosi Boduenas de Kurtene. Be jo, 
melodijų rinkinį redagavo žymūs to meto lenkų tautosakininkai, etnografai 
ir muzikologai O. Kolbergas, I. Kopernickis, o po jų  m irties redaguoti baigė,
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kartu  su BoduenU de Kurtene, Z. Noskovskis. R inkinyje išspausdin tos 1.785 
melodijos. A. Juškos melodijų rinkinys savo apimtimi yra gausiausias iš 
visų iki šiol išleistų lietuvių liaudies dainų melodijų rinkinių.

A. Juškos lietuvių liaudies dainų rinkinių m edžiaga rodo jo  gyvą ir 
pastovų suinteresuotum ą lietuvių liaudies kūryba, jo  didelę meilę liaudies 
dainom s, jo pastangas sukaupti kiek galim a daugiau liaudies šimtmečiais 
sukurtų  dvasinės kūrybos tu rtų  ir juos palikti ateinančiom s kartom s. Iš 
aukščiau pateiktų duomenų m atyti, kad A. Juška nuolat gilinosi j savo 
darbą, tobulino savo dainų rinkimo metodą ir stengėsi įsisavinti nau jau 
sius tautosakos mokslo atsiekim us ir juos pritaikyti savo darbe. Todėl jis 
ne tik užrašė daug dainų, bet ir įnešė daug  naujų mom entų lietuvių tau to
sakos rinkimo istorijoje, k. a ., dainų klasifikavimą rinkiniuose pagal tem a
tiką ir pagal funkcijas, pirm asis mūsų tautosakos rinkim o istorijoje patei
kė visų užrašytų dainų šaltin ių  nurodymus.

A. Juškos lietuvių liaudies dainų rinkiniai atliko svarbų vaidm enį lie
tuvių tautosakos rinkimo istorijoje, skatinam ai veikė daugelį m ūsų vėles
niųjų tautosakos rinkėjų užrašinėti tautosaką ir buvo to darbo metodo p a 
vyzdžiu. Savo apimtimi A. Juškos rinkiniai pasilieka ir šiandien vienoje iš 
p irm aujančių vietų .lietuvių liaudies dainų rinkinių tarpe. A. Juškos dainų 
rinkiniai sudarė sąlygas giliau pažinti lietuvių liaudies dainas, ir jų  m edžia
ga  plačiai atsispindi vėlesniuose lietuvių liaudies dainų tyrinėtojų darbuose.

Caro valdžia bijojo, kad A. Juškos rinkiniai nebūtų platinam i Lietuvoje, 
kad jie nepasiektų liaudies masių, ir dėl to ji siekė sum ažinti leidinio 
egzem pliorių skaičių.

Tačiau Juškos norėjo, kad liaudžiai būtų grąžin ta , kas iš jos išėjo, kad 
liaudis pam atytų, jog  jos kūryba yra domimasi ir ji yra vertinam a. Yra 
žinoma, kad Jonas Juška (A ntanas mirė po kelių dienų, kai pasirodė „Lie
tuviškų dainų“ p irm asis tom as) buvo atvykęs į Veliuoną ir dalino iš
spausdin tas dainas veliuoniečiam s dainininkam s, iš kurių A ntanas Juška 
buvo užrašęs dainų.

A. Juškos dainų rinkiniai dėl nedidelio jų  egzem pliorių skaičiaus buvo 
retas dalykas ir plačiosioms Lietuvos darbo žmonių m asėm s buvo sunkiai 
prieinam i. Buržuazija nepasirūpino A. Juškos rinkinių perspausdinti todėl, 
kad ji nebrangino liaudies kultūros. Aplamai reikia pasakyti, kad Juškos, 
buržuazijai valdant Lietuvą, nebuvo populiarūs. Be abejo, buržuazijos ir 
dvarininkų valdžiai nepatiko A. Juškos dainų rinkinių aštraus socialinio 
turinio dainos, nukreiptos prieš dvarininkus ir jų  ta rnus. Taip pat ja i nepa
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tiko Juškos todėl, kad kalbant apie Juškų  veiklą sunku buvo nutylėti rusų  
mokslo žmonių ir mokslo įsta igų  param ą Juškom s. Lietuvos buržuazija 
nieko nepadarė, kad A. Juškos surinktos dainos pasklistų  liaudies m asėse.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, nusikratę am žiais trukusio išnaudojim o, 
Šiandien teigiam ai vertina Juškų veiklą liaudies kūrybos lobių iškėlimo 
srityje, jų  draugystę su  rusų mokslo žm onėmis, kurių pagalba Juškom s 
sunkiais carizm o priespaudos laikais yra išraiška tos ilgaam žės lietuvių 
tautos su didžiąja rusų tau ta  draugystės, kuri ypatingai suklestėjo ta ryb i
nės santvarkos m etais. Juškų  veikla tarybiniais m etais tyrinėjam a, jų d a r
bai minimi spaudoje ir įvairiuose leidiniuose. Tik tarybinės santvarkos dėka
A. Juškos surinktos lietuvių liaudies dainos pasieks p lačiąją liaudį, iš 
kurios jos išėjo.

Ant. M ockus
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1- Apynėlis mažas,
Alė tabaj gražūs,

A iiitis  pu t6ja , > 
Melages kėlėja, j 'S

2 . Vienutė sugė'nau,
J r  jau  pasigė'nau,

V čskii raang g&lti,
Ne dū'kii parpūlti.

3 K ur mergytė b a lti.
Ta nu t6la  ša lta ,

O katrk  raudona, 
N uto ta malona.

4. K ur berniukas zrėncnas,
Unt šokimą longviis.

Jo  katras ne moka, 
A tsil6šęs šoka.

5. K ur p an i bagota,
Kaj ag&  šakota,

Taj mana pane'la,
Taj mana jaunoji.

) Dájnos nu pirm ós lygi penkioliktos u žrašy to s  y ra  P u šataė lu  
o Visos kitos Velünós apygardoje.
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1. Apynėlis mažas,
Ale labai gražus, — 
A lutis putoja, 1 2 k 
Alielelės kiloja. J

2. Vienutę sugėriau 
Ir jau  pasigėriau;
Veskit mane gulti, 
Neduokit parpulti.

3. Kur mergytė balta,
Ta nuo tolo šalta,
O katra raudona,
Nuo tolo maloni.

4. Kur berniukas zrenčnas, 
Ant šokimo lengvas,
O katras nemoka, 
Atsilošęs šoka.

5. Kur pana bagota.
Kaip eglė šakota, —
Tai mano panelė,
Tai mano jaunoji.

• Dainos nuo pirmos ligi penkioliktos užrašytos yra Pušaloto, o visos kicos 

apygardoje.
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1. A tj6s berniižis p a r -fonke'1?, 
A tnėš panytė'lej dovanė'lu, 
A tnėš panytė 'lej dovanė'lu, 

Žalū  rute'lu vajn ikėl).

2. Pas motynė'lę valo augu 
J r  po jaunutnelus ulavoje,
J r  po jaunum e lūs ulavoje, 
R ūtų vajn ikelį parnesioje.

3. Papūsk, vėje'li, nu tos pusės. 
Atnešk žode'lj nūg matūšės; 
Už b a ltą  s ta lą  sėdė'je,
K ajp raodčn  rožia žydė'je.

4 . K aip raudon rozia žydeje,
J r  su m otynėlą kalbėję,
J r  su motynela kalbė'je, 
Runk6 keliskelį turejė.

5. G ražiis kelškėlis risav6tas 
G ard i a re lk ė 'la  cukravota; 
G e'rkii, b ro lūksj, ir  aš ge'rsiu 
K aj rejks užrnokė'ti aš išėjsiu

6 . Ašen tu rė jau  dvi sesuti,
A b i sesutėli la b a j mejli, 
Viė'oa sesutė ž irg ą  šė'rė, 
Untrži p a r  la u k e lį palydėję.

7. Be'rža šake'les niilenka,
Visžs giminė'les susirenka; 
Prašom , svetėlej, u n t v id ų , 
Gersim a lu tį ir m id ų .1
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1. A tjos bernužis per lankelę, 
A tneš panytėlei dovanėlių, 
Atneš panytėlei dovanėlių 
Žalių rūtelių  vainikėlį.

2. P as  motinėlę valioj augo 
Ir po jaunim ėlius uliavojo,
Ir po jaunim ėlius uliavojo, 
R ūtų vainikėlį parnešiojo.

3. Papūsk, vėjeli, nuo tos pusės, 
Atnešk žodelį nuo m otušėsl 
Už balto stalo  sėdėjo,
Kaip raudon rožė žydėjo.

4. Kaip raudon rožė žydėjo 
Ir su motinėle kalbėjo,
Ir su motinėle kalbėjo,
Rankoj kieliškėlį turėjo.

5. G ražus kieliškėlis risavotas, 
Gardi arielkėlė cukravota! 
Gerkit, broliukai, ir aš gersiu, 
Kai reiks užmokėti, aš išeisiu.

6. Ašen turė jau  dvi sesuti,
Abi sesutėli labai meili, — 
Viena sesutė žirgą šėrė,
A ntra per laukelį palydėjo.

7. Beržo šakelės nulinko,
Visos gim inėlės susirinko. 
Prašom , sveteliai, į vidų, 
Gersim alutį ir midų!
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1. B roluks u n t zirgele  sesdam s, 
A ukátyn  k ep u rė lę  pake'tdams:
Sudieu, te tiišiu j i r  motynė'tej, i  ^¡s 
Sudieu brolükam  ir  sesutėiam . /

2 . M atū tė  su n ū tj išlejsdam a,
N úg  véjda j i  a ša ra s  šlustydam a: 
Atsidė'k, sun iiti, u n t D ievą valės,
Ne žiūrėk  pane'les didžiū krejtrflu.
Ne ž iū rėk  pañe tes  didžiu krejte'lu, 
T ik ž iū rėk  paneles runku, koje'Iu.

3. P agręnž  žirgelis žiėm u áa iá tg ,
G ird z , m ana p ane le  varge'ly áuga.
Ne pusės kele'le d a r  ne nujója,
Išg ird ą  pane'lę drobelę áudan t.
Padė'k, D ieve, ko čen vėjki?
A r tám staj p irš le la  a r  d a r  ne re'jke.

4. Oj! tu , berne'li, tu , ja u n u o li ,
Kaj pasidabojej man si ra  tė tė j,
A š  v iena s ira ta  be m otynėles,
Ne tu riü  k ra jtė lu , ni pasogė'les.

B. Tu v iena s irá tá  be m otynėles,

Audi d ro b e les  ir  servetėles,
Rúnkas, kojeles, vis ta j  dėl manęs, 
D irb a  darbe'les, vis ne dėl savęs.

4.
1. ¿ á la s  ru te les , g e lto n i žiėdaj,

Jósim , bro lūkaj, vendravót" svietą.
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1. Broliuks, an t žirgelio  sėsdam s, 
Aukštyn kepurėlę pakeldam s:
— Sudiev tėtušiu i ir motinėlei, ^ 
Sudiev broliukam  ir sesutėlėm! j

2. M otutė, sūnu tį išleisdam a,
Nuo veido ji a ša ras  šluostydam a:
— A tsidėk, sūnuti, an t dievo valios, 
Nežiūrėk panelės didžių kraitelių; 
Nežiūrėk panelės didžių kraitelių,
Tik žiūrėk panelės rankų, kojelių.

3. P agręž  žirgelis žiemų šalelę,
G irdž’, — m ano panelė vargely  auga; 
Nė pusės kelelio 'dar nenujojo,
Išg irdo  panelę drobelę audžiant.
— Padėk dieve, ką čia veiki?
Ar tam sta i piršlelio a r  dar nereikia?

4. — Oi tu, berneli, tu jaunuolėli.
Kai pasidabojai m an siratėlei, —
Aš viena sirata  be m otinėlės.
N eturiu kraitelio  nei pasogėlės.

5 — Tu viena s ira ta  be m otinėlės, 
Audi drobeles ir servetėles;
Rankos, kojelės — vis ta i dėl manęs, 
D irba darbelius — vis ne dėl savęs.

4

1. Žalios rūtelės, geltoni ž ie d a i,— 
Josim , broliukai, vandravot svietą!
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Mes išjodziojom tris  mylas 
Lyg raudčnoja pūtina.

Oj! tu , pu tine  žalasis,
Kodėl ne toksaj, koks buvaj?

Ko ašen toksaj vis būsiu,
Kad m an u n t Mlče vis bū ti.

O j,'č e  po g lrę  vajkščioti, 
Sava m atutės vis jėškof'.

J ė šk 6ja  d ieną ir  ūn trą , 
N ieku r m atiitės ne rada .

M ana m atiitė pakavota,
Jūdom  žemėiem užkasiota.

r*

Kad atdjs ta  adyna.
K ad man rejks num irti, 

J r  nūg  tėvu , nug motynas 1 
Rejks m an a tsisk irti, j

Kad m an’ ve'žė p a r goje'lj, 
Gojelis žalava,

K ajp įde ja  u n t ka rie tas , 
K a rie ta  lingava.

K ajp m an’ v ė žė  p a r tauke'Iį.
V arpęs suzvanyja,

K atrie  verkė ir  giėdoje,
V isi apsist6je .

2. Mes išjodžiojom tris mylias 
Lig raudonojo putino.

3. — Oi tu, putine žaliasis, 
Kodėl ne toksai, koks buvai?

A

4. — Ko ašen toksai vis būsiu, 
Kad man ant šalčio vis būti.

5 Oi, čia po girią vaikščioti, 
Savo motutės vis ieškot.

6 . Ieškojo dieną ir antrą,
Niekur motutės nerado.

7. M ano motutė pakavota, 
Juodom žemelėm užkasiota.

5

1. Kad ateis ta adyna,
Kad man reiks numirti.
Ir nuo tėvo, nuo motinos \  2 k 
Reiks man atsiskirti. j

2. Kad m an’ vežė per gojelį. 
Gojelis žaliavo,
Kai įdėjo ant karietos,
K arieta lingavo.

3. Kai m an’ vežė per laukelį, 
V arpais suzvanijo,
Katrie verkė ir giedojo,
Visi apsistojo.

3 Lietuviškos dainos. I 33



4. K ajp Jfnešė j baznyčę,
U nt moru padė'je,

Ten k un įga j, vargam lstras 
G iedoti pradėję.

5. J r  ūždegė le'žes žvakes
P n ė  m ana Ja ia le s ,

J r  untždė'ja auksa kryžių 
U nt mana širde'la.

6 . K&skii dubp lyg sturaenia,
Ten manę padė'kif,

V isi brčlej ir  se'serės 
M in ę  palydė'kif.

7. Oj! jus brolej, ju s  se'serės,
Ju s  v is i sugrjfnžii,

M inę  viė'ną siratė 'tę

Čion viė'ną paliksit.

8 . Diė've m ana, Diė've brūngas!
O Diė've aukščiausis!

P ry lm k m ana brūngę dūšę 
U nt rankas  svenčiausės.

6 .
1. K ajp tik ta j su lauk ia žmdnis goru mc'tu, 

V isi berniukė'lej ¿e'nytis akvatus,
Praded pane'tes dabėti,
M lslyj un t kokie nu j6ti.

2. K ajp tik ta j ju  sūnus im kokię daboti, 
Taj tė'vam ne tin k a , praded j |  iojoti:

K ad tokię m um  blogą parvėsi, 
A n l tu  k itas ne rasi.
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4. Kai įnešė į bažnyčią,
Ant morų padėjo,
Ten kunigai, vargam istras 
Giedoti pradėjo.

5. Ir  uždegė šešias žvakes 
P rie mano šalelės,
Ir  ančdėjo aukso kryžių 
Ant mano širdelės.

6. K askit duobę lig  stuomenio, 
Ten mane padėkit,
Visi broliai ir seserys 
M ane palydėkit.

7. Oi jūs, broliai, jūs, seserys, 
Jū s  visi sugrįšit, —
M ane vieną siratėlę 
Čion vieną paliksitl

8. Dieve mano, dieve brangus! 
O dieve aukščiausias!
Priim k m ano brangią dūšią 
Ant rankų švenčiausių!

6

1. Kai tiktai sulaukia žmonės gerų metų, 
Visi berniukėliai ženytis akvatūs, 
P raded paneles daboti,
M islij, pas kokią nujoti.

2. Kai tiktai jų  sūnus im kokią daboti, 
Tai tėvam s netinka, praded jį lojoti:
— Kad tokią mum blogą parveši, 
Anei tu kitos nerasi!
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3. O jam  vižni saka, kad ta  būtu g ra ž i,
O jam  k it i  saka, kad pasčgaj m aži,

P ažiū rėk  kiek bagote'snės,
M ažū ne b ū t kiek sraunesnės.

4. K ajp t ik ta j su tin k a , tū j difda runke'lę,
Džiaugdamasi gavęs miėlAusę pane'lę,

Jo j, pr&ša pčną kūnįgų,
Kad įra šy tu  ing knygų.

5. K ajp tik ta j vescles, tad žmones suj6ja , 
Kad abū jaunifsius k 6Ioti nustoja,

U n t paskatinės adynas,
P asib ijgs ja u  v isas novynas.

6. K ajp t i k t i j  pkmergės im už s ta lą  vėsti,
T ūjaūs un t mergajčiu ir  a tran d a  z las tį,

K a tr^  kur, kėkią k u r padės,
K a tra  un t g a la  sėdė's.

7. A prink  p ane lę , k u r kiek bėdnesnę, 
S ira tą , n a i la jtę , arbži kiek mažesnę,

Taj ja s  u n t g a la  sodina,
S16vę pane'tej gadina.

8 . J a u  k a t r i j  bagč ta j u n t g a la  atsėjna,
T fij ana j ne t in k a , j i  nam S parėjna,

N e no r bile ku r sėdef,
N čri papūtus gū rk lį tu re i.

9. Da ju ž  tėiva prčcę da  tū ri slaunūm ą,
P ri jaunu  berniuku jazdabą, gražum ą,

T yka gardžiū ju  čerke'iu 
J r  gorūju  kunsne'lu.
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3. O jam  vieni sako, kad ta būtų graži,
O jam  kiti sako, kad pasogai maži:
— Pažiūrėk kiek bagotesnės,
M ažu nebūt kiek slaunesnės!

4. Kai tiktai sutinka, tuoj duoda rankelę, 
D žiaugdam asis gavęs mieliausią panelę. 
Joj, prašo poną kunigą,
Kad įrašy tų  ing knygą.

5. Kai tiktai veselės, tad žm onės sujoja,
Kad abu jaunuosius kolioti n u s to ja ,— 
Ant paskutinės adynos
Pasibaigs jau  visos novynos.

6. Kai tiktai pam ergės im už stalo  vesti, 
Tuojau ant mergaičių ir a tranda zlastį. 
K atrą kur, kokią kur padės.
K atra an t galo sėdės.

7. A prink panelę, kur kiek biednesnę, 
S iratą , našla itę  arba kiek mažesnę,
Tai ja s  an t galo so d in a ,—
Šlovę panelei gadina.

8 . Jau  katrai bagotai ant galo atseina, 
Tuoj anai netinka, ji nam o pareina: 
Nenor bile kur sėdėt,
Nori papūtus gurklį turėt.

9. D ar už tėvo procią dar turi slaunum ą, 
P rie  jaunų berniukų azdabą, gražum ą, 
Tyko gardžiųjų čerkelių
Ir gerųjų kąsnelių.
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10. K atras tū r i razum ą, ne zitiri, kad g alinė ; 
K lausinė ja  žm onis, a r  bus gaspadinė,

A r bus man gera  p ri pe'čiaus?
A r mokės k a lb ė t pri sve'čiaus.

11. Jflg  k a tr ie  razūm ni, visi jęn  uvoz6k ii, 
J ū g  k a tra  g a lin ė , visi jęn  dabėkif;

N e z 'iu iek ii bagotu.
N e būsit p a r v iekų  s6tus.

T
1. K inkykite, svečėj, ark lus,

Cesas numff kkkti,
Bo ja u  nesivė'linkite,

Bo bus tum sl nak tis .

2. Bagaslovik, p<5ne Diėve^
J r  už la jkyk  svėjkus 

G aspadorių, gaspadlnę 
J r  ju  visiis vajkus.

3. P am ylėja  v ak a r 
Pam ytėja šendiė'n,

J r  d a r veles jės m ylėtu, 
Kad bačkši ty lėtu .

4. P ak lausyk it, svetė lėlej,
K as kam aroj šneka,

K ad bačke'la uzbonė'lį 
P asiritu s  p laka .

5. Je j ne v ie ry jai, pažiu rek if,
Kas ten pasidarė,

Kad bačke'la uzbonelj', 
P lakdam a išvarė.

6 . Č erkytė'la, priėjdam a,
Butelėlį prašė;

Ne beturi butelėlis 
A rėlkas ni la ša .

7. B utelėlis čerkytė'ię
R ykšty tč le  plakė:

Tu iš manęs iávilójej 
P oskutin j .lašą.

8 . J r  g irin is  kubilėlis,
T as už pečiaus dreba, 

Taj uznaktavós svetėlej, 
Bus ir  jam  nelaba.

9. Kinkykim e ark lá lus,
Kógi d a ry ti,

Važiokime mes ñamóle, 
Vienok ne v ary ti.

10. Aš paž ln stu  gaspadorių, 
K urs svečią ne myli, 

Susiprašęs gim inėles, 
P a ts  už pečiaus tyli.

10. K atras turi razum ą, nežiūri, kad galinė, 
K lausinėja žmones, ar bus gaspadinė, 
Ar bus m an gera prie pečiaus?
Ar mokės kalbėt prie svečio?

11. Jog  katrie razum ni, visi ją  uvožokit,
Jog  katra  galinė, visi ją  dabokit! 
Nežiūrėkit bagotų, —
N ebūsit per vieką sotūs!

7

1. Kinkykite, svečiai, arklius, 
Cėsas nam o kakti,
Bo jau  nesivėlinkite,
Bo bus tam si naktis!

2. Bagaslovyk, pone dieve,
Ir užlaikyk sveikus 
G aspadorių, gaspadinę

• Ir jų  visus vaikus!

3. Pam ylėjo vakar,
Pam ylėjo šiandien —
Ir dar vėlei jis  mylėtų,
Kad bačka tylėtų.

4. Paklausykit, sveteliai,
Kas kam aroj šneka,
Kad bačkelė uzbonelj 
P asiritus plaka.

5. Jei nevierijat, pažiūrėkit,
Kas ten pasidarė,
Kad bačkelė uzbonėlį 
P lakdam a išvarė.

6. Cerkytėlė prieidam a 
Butelėlį prašė,
Nebeturi butelėlis 
Arielkos nė lašo.

7. Butelėlis čerkvtėlę 
Rykštytėle plakė:
— Tu iš m anęs išviliojai 
P askutin į lašąi

8 . Ir girin is kubilėlis —
Tas už pečiaus dreba;
Tai užnaktavos sveteliai, 
Bus ir jam  nelaba.

9. Kinkykime arklelius,
Ką gi daryti?
Važiuokime mes namolei 
Vienok nevaryti!

10. Aš pažįstu, gaspadorių. 
K urs svečio nemyli, 
S usiprašęs giminėles, 
P a ts  už pečiaus tyli.

«
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11. AS paž lnstu  g a s p a d in ų , 12. Bagaslfivyk, p 6ne Dieve, 
K ars svečiam pavydžia, J r  už la jkyk  svėjkus, 

U nkšti ry tą  išl&jsdamas Senūs, jaunus, vidutinius
K arčem 6n palydžia. J r  mažiis vajke'lus.

13. K ajp  mes D ičvuj atsakysim  
U ž  tčkię  pričynią,

K ad palikom  bačką, uzb6ną 
P lik ą  be iiuprynas.

8.
1. M ig6mu m e rg u tė s  tąn  v il tį  tu rė ję ,

K ad jaunus berne'lus sau lab a j mylėję;
P a r  n ak te lę  ul6ja ,
Kad jaunus berne'lus vil6ja .

2 . T čvaj, ir  m čtynas j 6mis ne užgynė,
Visokius raskažius dėl ju  pazvalyje;

Tej jum s ge'rti a re lkėlę  
S a bernėlejs visą nak te lę .

3. Ne v ičryk  berne'luj, jflg yra sviėtaOs 
U nt v iėas adynas jis  pam est gataus,

SendiČn su tav im  kalbė'je,
R y t6 ap link  k itą  mlslyje.

4. R ytą , vakarė 'lį pažulr pro langelį,
.Atjčja man m ielas u n t bė'ra zirge'le;

K ajp ja s  širde'tą sugrsiidė,
K ad b d ltas  runke'les suspaudė.

5. G ngiitė su O lku ta rp  savęs kalbė'je,
A nbtė un t kiė'ma žirgelį tu rė ję ;

SudiČu, sesūtė, tu , mana,
P adabne j mylėtis bus g a n i.

11. 'A š pažįstu gaspadorių, 
Kurs svečiam pavydi, 
Anksti rytą išleisdam as, 
Karčiamon palydi.

12. Bagaslovvk, pone dieve, 
Ir užlaikyk sveikus 
Senus, jaunus, vidutinius 
Ir m ažus vaikelius!

13. Kaip mes dievui atsakysim  
Už tokią pričynią.
Kad palikom bačką, uzboną 
P liką be čiuprvnos!

1. M igonių m ergaitės tą viltį turėjo,
Kad jaunus bernelius sau labai mylėjo, — 
Per naktelę uliojo,
K ad jaunus bernelius viliojo.

2. Tėvai ir motinos jomis neužgynė, 
Visokius raskažius dėl jų  pazvalijo.
Tai jum s gerti arielkėlę
Su berneliais v isą naktelę!

3. Nevieryk berneliui, jog  yra sv ie tav s ,— 
Ant vienos adynos jis pam est gatavs: 
Šiandien su tavim kalbėjo,
Rytoj aplink kitą m islija.

4. Rytą vakarėlį pažiūr pro langelį, — 
Atjoja man m ielas ant bėro žirgelio; 
Kaip jos širdelę sugraudė,
Kad baltas rankeles suspaudė.

5. G rigutė su Olku tarp savęs kalbėjo, 
A nutė ant kiemo žirgelį turėjo:
— Sudiev, sesute tu mano,
Padabniai mylėtis bus gana!
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6 . Ak! g r jn ž te  ne  g r|nžtu , grom atas rašysiu,
Ak! g rjn z te  ne grJnSiu, g r6m atas rašysiu,

N ug Jfid rnpctes  sugrjinždam s,
A n ty tė j širde lę  ram lndam s.

7. M igčm u m ergajtės, sn s t6ja  ra u d 6ti,
M ig6m u m ergajtės, sustdja ra u d 6ti;

K ad  jos ta s  bedas p až in ta ,
Sava nejisčeščiu ne vėrk tu .

8 . Bė'das m an ze n ita m , kajp  v lš ta j p lunksnū 'ta j, 
BČdas m an ze n itam , kajp  v lš ta j plonksnflEtaj,

K aip  ta s  p lunksneles papilra,
A ts im ijnė  m ergų no tū ra .

9.
1. Ne paim si D ievą sūdą 4. B logas būsiu , kad kalbėsiu,

A nl kūžną žm ėgaus būdą; J r  netikęs, kad tylėsiu;
Niė'kur n ė ra  tos asabas, K urs razūm nas,tąn  už durną
K u ri visiem pasidaM e. Apsūdyja žmoniū burnk,

2. C ielam  svie'te jė sk 6i  rė jk ia  5. U n t iibagu p ik ts liežuvis
Knr)i žmčgus ne papėjkia; S akė, jogej, pa lajstūvis;
Niė'kas sviė'tuj ne jtėjk ia U n t pabažna p lrš ta js  r 6da,

J r  genaus} žmogų pėjkia. S č j'ra j mėlstis jam  ne dffda.

3. K ožnam  difda k itą  vardą , 6 . J r  kun įga j, D ičva ta rn a j,
Tej v isžm oniū  šlovę arda; N ūg  apkalbos nė'ra vdlni,
Nej pujkybė, nej p ak a ra  N e mešči6nis, ni bajėraj,

Zmomū burną ne uždara . N e m užiku  n ė ra  dčros.

7. T a j kas ge'ria, ta s  girtū 'klis,
K urs nė g e ria  ta s  šikštuklis;

.Taj kas rė'das, ta s  yr plūškis,
K urs ne rė'das, ta s  yr suskis.

42

6. Ak, grįžti negrįšiu, grom atas rašysiu,
Ak, grįžti negrįšiu , grom atas rašysiu,
Nuo Juodrupelės sugrįždam s,
Antytei širdelę ram indam s.

7. M igonių m ergaitės sustojo raudoti,
M igonių m ergaitės sustojo raudoti, —
Kad jos ta s  bėdas pažintų,
Savo neščėsčių neverktų!

8 . Bėdos m an ženotam, kaip vištai plunksnuotai, 
Bėdos m an ženotam, kaip vištai plunksnuotai! 
Kaip tos plunksnelės papuro,
A tsim ainė m ergų natūra.

1. Nepaimsi dievo sūdą 
Anei kožną žm ogaus būdą: 
N iekur nėra tos asabos,
Kuri visiem s pasidabos.

2. Cielam sviete ieškot reikia, 
Kurį žm ogus nepapeikia: 
Niekas svietui neįteikia
Ir geriausią žm ogų peikia.

3. Kožnam duoda kitą vardą,
Tai vis žmonių šlovę ardo, — 
Nei puikybė, nei pakara 
Žmonių burną neuždaro.

4. B logas būsiu, kad kalbėsiu, 
Ir netikęs, kad tylėsiu;
K urs razum nas, tą  už durną 
A psūdija žmonių burna.

5. Ant ubago pikts liežuvis 
Sakė, jogei paleistuvis;
Ant pabažno p iršta is rodo, 
Sčyrai m elstis jam  neduoda.

6. Ir kunigai, dievo tarnai,
Nuo apkalbos nėra valni;
Nei miesčionys, nei bajorai, 
Nei mužikui nėra doros.

7. Tai, kas geria, tas  girtuoklis, 
Kurs negeria, tas  šykštuolis; 
Tai, kas rėdos, tas  yr pliuškis, 
K urs nerėdos, tas yr suskis.
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f O .

1. N utrrttyjau vajnikė'lį 4. Aš papllEe penkis šim tus
Lunko po ja v 6ru; U nt žala s ta ta le ,

Aj, aš ja u n i  m erguzė'la, A tsiskajtyk, pany tė la ,
K ajp aš apsivdrsiu5 A r pakaks dėl tavęs?

2. A r tu g irdi, ba lam ūta j, 5. A rm anpakkks.arm anneteks;
Kad matiilė verkia? Ne b e s u g r įš  m ana cna ta.

A r už m ana graž ią  cna tą , Aj, aš jau n a  p an y te la ,
M okėk už vajn lką. K ur aš pasidėsiu?

3. A r tu  z'inaj, ba laraū ta j, 6 . N up irk  tiije, ba lam ūta j,
K ą tu  man žadejej, R au d in ą  stunčkelę,

K aj seklyčio už s ta la le  N ieks ne žin6s ir  ne mlslys,
K ręstai y sėdejej? Kad ta v a  p a n d a .

l t .

1 . A j, bedas m ana, k la p a ta j.
K u r pasidėsiu be tu rtu?

K ur ėjsiu, nuėjsiu,
Vis bčdas atrasiu  

Dėl savęs.

2. K arčias jam  tabaj ašaras,
Didz'iausi pietus ašaras,

Po galvk  kumšte'lis,
Vis bonketė'lis,

Ak, beda!

3. N čra  jam  čė'sa va jtč ti:
L iga suspaustam gulėti,

A teje  adyna,
G aspadors budina:

£ jk  d irb tu .
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1 0

į N utrotijau vainikėlį 4.
Lankoj po jovaru!

aš jauna mergužėlė,
Kaip aš apsiversiu?

2 — Ar tu girdi, balam ūtai, 5.
Kad motulė verkia?
Ar už mano gražią cnatą, ■
Mokėk už vainiką!

3. Ar tu žinai, balam ūtai, 6.
Ką tu man žadėjai.
Kai seklyčioj už stalelio 
Krėslely sėdėjai?

— Aš papilčiau penkis šimtus 
Ant žalio stalelio, —
Atsiskaityk, panytėle,
Ar pakaks dėl tavęs?

— Ar m an pakaks, a r man neteks. 
N ebesugrįš m ano cnata!
Ai, aš jauna panytėlė,
Kur aš pasidėsiu?

Nupirk tujen, balam ūtai,
Raudoną stančkelę,
Nieks nežinos ir nemislys,
Kad tavo panelei

1 1

1. Ai. bėdos mano, klapatai, 
Kur pasidėsiu be turtų? 
Kur eisiu, nueisiu,
Vis bėdas atrasiu  
Dėl savęs.

2. Karčios jam  labai ašaros, 
D idžiausi pietūs — ašaros; 
P o  galva kum štelis —
Vis banketėlis,
Ak, bėda!

3. Nėra jam čėso vaitoti, 
Liga suspaustam  gulėti: 
Atėjo adyna,
G aspadors budina —
Eik dirbtų.
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4. N orlns šird e la  jam  plyšta , 
N dg sunktas ligas ja u  m iršta ,

V ienokis bonkė'tas,
E jk, šėlm a, iš v iė tas,

N e dribsėk.

5. G irdžiu ja š  k itus, kajp  saka: 
Sūnelis m ana a tk ák a ,

E jk, berne, tu  vienok, 

Ž irgelį nubalnok ,
Vesk stájnion.

6 . Kodėl tu  n a i  te rúpin is?
K lok p a ta lė lį pūkinį,

S ūnelį guldysi,
D uris uždarysi,

Te silsie.

7. Aš vienas bednas nabagas, 
Stinkej prazūvęs nevalo;

NiČkas ne uzjauče,
Kad ir  sme'rčį gauče,

Ak! bedas!

8 . Ėjėe aš ja u  un t kapelų, 
Būdinti sava tėve'lu,

Saukče m otynėlę 
B alsú gegutėles.

A r ne išg irs?

9. Anų un t m ana tėve'lu,
U žželė žolėms take'lej,

K apáj m otyneles 
U žv ers ti šekšte'lejs,

Ne daėjsiu.

4. N orint širdelė jam  plyšta,
Nuo sunkios ligos ja u  m iršta, — 
Vienokis banketas,
Eik, šeim a, iš vietos,
Nedrybsokl

5. G irdžiu aš kitus, kai sako:
— Sūnelis m ano atkako!
Eik, berne, tu vienok,
Žirgelį nubalnok,
Vesk stainion!

6. Kodėl tu  m až terfipinies?
Klok patalėlį pūkinį:
Sūnelį guldysi,
D uris uždarysi —
Tesilsie.

7. Aš vienas biednas nabagas, 
Sunkioj pražuvęs nevalioj: 
N iekas neužjaučia,
Kad ir sm ertį gaučiau —
Ak, bėdos!

8. Eičiau aš jau  an t kapelių 
Budinti savo tėvelių,
Saukčiau motinėlę 
Balsu gegutėlės —
Ar neišgirs?

9. Ana an t mano tėvelio 
Užžėlę žolėms takeliai;
K apai m otinėlės 
U žversti šiekšteliais — 
Nedaeisiu.
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10. Ak! Dieve m ána miéláusis, 
Tevc dūngiškas aukščtausis, 

U n t Tavę šauktuse 
Sunkiuse vargiise,

P rig lausk  man.

f l2 .

1. Susėda d irv as  ap a rta s , 4. 
O ta j vienas, tin tras  kartas, 
M ana žagrės ne ta jsy tas,
O ta j y ra  a r  kas k itas .

2. Susėda rugėj sužvlla,
K ajpd iad as  issip ila ,
M ana d a r  ir  nė išdVga,
O ta j yra pikta liga.

3. Susėda rugėj nup jauti,
G ražėj, k lo jlm an  suk rau ti,
O m ana šaln& pakdnda, 
V isas laū k as  nusigūnda.

Susėdąs a lų  padarė, 
K ajm ynė'lus susiprašė. 
Suprašė, a lų  sukošė, 
G iminė'les susiprašė.

5. T rin k i, ge'ria, ulavoja, 
Linksm i, s6tus runkas ploja; 
Aš vienas bė'dnas nusmurgęs, 
K ajp6 nabaščikas Ju rg is .

6 . Te tau  vėjeli vajkyti.
J r  karčemė'les lunky ti, 
Rejks dab&r paku tav6ti, 
Smčlu gerk lę šeravoti.

13.

1. Sesutę nutrotysiu,
R y t6 m arčių pam atysiu;

Jšba ls  ta v a  skajstvejde'lis,
N u k ris  nu g alvas  kviėtke'lis. J

2. Ne uvožok, panytė 'la,
Geriausis berne'lis,

Tejp kajpo un t lauka  žydi 
G ražiausis kviėtke'lis.
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10. Ak, dieve m ano m ieliausias, 
Tėve dangiškas aukščiausias! 
Ant tave šaukiuosi 
Sunkiuose varguose — 
Prig lausk  man!

1. Susiedo dirvos apartos,
O tai vienas, an tras  kartas, — 
Mano žagrės netaisytos,
O tai yra a r  kas kitas.

2. Susiedo rugiai sužvilo,
Kaipo ledas išsipylė, —
M ano dar ir neišdygo,
O tai yra pikta liga.

3. Susiedo rugiai nupiauti, 
G ražiai klojiman sukrauti, —
O mano šalna pakando,
Visas laukas nusigando.

4. Susiedas alų padarė. 
Kaim ynėlius susiprašė,
Suprašė, alų sukošė.
G iminėles susiprašė.

5. Trenkia, geria, uliavoja. 
Linksmi, sotūs rankas ploja, — 
Aš vienas biednas nusm urgęs. 
Kaipo nabaščikas Jurg is.

6. Te tau vėjelį vaikyti
Ir karčiam ėles lankyti,
Reiks dabar pakūtavoti.
Smėliu gerklę šėravoti!

1 3

1. Sesutę nutrotysiu,
Rytoj m arčią pam atysiu;
Išbals tavo skaistveidėlis, l 2 ^ 
N ukris nuo galvos kvietkelis. j

2. — Neuvožok, panytėle,
G eriausias bernelis,
Taip kaipo an t lauko žydi 
G ražiausias kvietkelis.
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3. D ėlto  tu jen  linksm i būsi,
D ė tt6 ulavūsi,

T ik ta j u n t galveles sava 
N u m etą  nešiosi.

4  'N e  benešiūsiu kasn'iką,
N e beplnsiu san  vajn'iką, 

Ne besklnsiu ru te ln ,
N e rejks diėmedžia sake'la

5. Veversėlis u n t akm ene,
0  gulbe p rie  ūpej, 

C i v i l i s  tankiam  krūm e 
GtČda atsitūpęs.

6 . Tejp  m ergajtė n u teke jas
Bus linksm i uz vyrą,

Bilė bū tu  padab6nė
J r  ja s  š ird is  ščyra. .

7. P a lik s  če ta v a  m ūtyna,
K a trk  tkvę užuglna;

N e begulėsi tam  svirnely , 
U žm irši savo dukrelę .

8 . V is ta j bajgias u n t riidene
J r  kviėtke'lej vysta,

K u r ne k ta ū sa  žmoniū rūdas, 
T as visadčs klysta.

9. Jog  tau  rėjk i a tsisk irti,
Tūjen p a t i  žinaj,

Sakyk: sudieu t i v a  tčvu j 
J r  miė'laj mūtynaj.

3. Dėl to tujen linksm a būsi, 
Dėl to  uliavosi,
Tiktai an t galvelės savo 
Nuometą nešiosi.

4. — N ebenešiosiu kasnyką, 
Nebepinsiu sau  vainiką, 
Nebeskinsiu rūtelių,
Nereiks diemedžio šakelių.

5. V ieversėlis ant akmenio,
O gulbė prie upei,
Civilėlis tankiam  krūme 
Gieda atsitūpęs.

6. Taip m ergaitė nutekėjus 
Bus linksm a už vyro,
Bile būtų padabonė
Ir jos širdis ščyra.

7. Paliks čia tavo motina, 
K atra tave užaugino; 
Nebegulėsi tam  svirnely, 
Užmirši savo dukrelę.

8. Vis ta i baig ias an t rudenio, 
Ir kvietkeliai vysta,
Kur neklauso žmonių rodos, 
Tas visados klysta.

9. Jo g  tau  reikia atsiskirti, 
Tujen pati žinai,
Sakyk sudiev tavo tėvui 
Ir mielai motinai.
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14 .
1. Vaz'iusim, vaz’iusim , ‘

Cionaj ne būsim,
S ava miė'laj motynė'lej 

Širde'ly sugrandlnsim .

2 . Susapnava panytė 'la
lovely  gulėdam a,

Kad paskėnda m ana m ietas, 
P a r mares vaz’iffdamas.

3. Ejče k lausti susėdelu:
Ar ne m atėt' berne'lį?

Ar ne m atėf, ne regčjof, 
M ana miė'lą bernelį?

J r  mes matėm , ir  regejom 

Tam stas miė'lą bernelį,. 
V iduf mawu, viršum  vandene 

P laū k ė , ka jp  zelzinė'lis.

E jce k la u sti tetusė'le,
K ur kav6ti bernelį?

Ar baz'nyčio po alto rių?
A r v id u rį šventoriaus?

6 . Aš išgirdau, šit, atlydzia 
M ana m ičlą bernelį,

Su varpe'lejs, vargonelejs 
J r  didžiom paradė'lom.

7. .¿uga me'dis iš ašarų , 
K ur aš p a t i  s tovėjau , 

Tegul m ata  visï zmônis, 
K ad aš ž iy ra j m ylėjau.

1. Aj, beda, bė'da,
Bė'da prié bėdos,

Kad mergùzé uz' vandens.

2. P a ts  piišį k irta ii, 
ta jvùzj d a n a ü ,

P ats  mergùzç parkëlau .

3. Kôlej parkė'lau,
Tôlej tylė'ju,

S ilkü siūbą dėvė'ju.

15.

ds

G.

O kajp  parkČlau, 
P riade ju  vėrk ti, 

K ajp  gegutė kuku ti.

E j, cit, ne vėrk i, 
M anu m erguže, 

B alto ji le lije lė .

G alė tėve'lu,
M argu dvare'lu 

B a lt à  jë v a  zydëju.

14

I Važiuosim, važiuosim.
Čionai nebūsim, —
Savo mielai motinėlei 
Širdelę sugraudinsirn.

2. Susapnavo panytėlė,
Lovelėj gulėdam a,
Kad paskendo m ano mielas, 
Per m ares važiuodam as.

3. Eičiau klausti susiedėllų:
— Ar nem atėt bernelį?
Ar nem atėt, neregėjot 
Mano mielą bernelį?

4. — Ir mes matėm , ir regėjom 
T am stos mielą bernelį:
V idur m arių, viršum  vandenio 
P laukė kaip zelzinėlis.

5. Eičiau klausti tėtušėlio,
Kur kavoti bernelį?
Ar bažnyčioj po altorium .
Ar vidury šventoriaus?

6. Aš išg irdau  — šit atlydi 
M ano mielą bernelį
Su varpeliais, vargonėliais 
Ir didžiom paradėlėm .

7. Auga medis iš ašarų . 
Kur aš pati s to v ė jau ,— 
Tegul m ato visi žmonės, 
Kad aš ščyrai mylėjau.

* 1 5 *

1. Ai, bėda, bėda, i
Bėda prie bėdos, J  2 k.
Kad mergužė už vandens! )

2. P ats  pušį kirtau,
Laivužį dariau,
Pats  m ergužę perkėliau.

3. Kolei perkėliau.
Tolei tylėjo,
Šilkų šiūbą dėvėjo.

* 2vaigždutė prieš dainos numerį žymi, 
melodija.

4. O kai perkėliau,
P radėjo  verkti,
Kaip gegutė kukuoti.

5. — Ei, cit, neverki.
M ano merguže,
Baltoji lelijėle!

6. G ale tėvelio 
M argo dvarelio 
B alta ieva žydėjo.

kad šios knygos priede duodam a dainos
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7. O Uė žiede lej,
O tiė baltiejiė 

Vedė judas  ūgcles.

9.

O tos uge'lės 
O tos judosios 

Vynu, midum kvepė'ju

J  ūdos ūgelės —
T aj ašarė'lės,

B alti ziė'daj — žode'lej.

E j, ėjsiu, ėjsiu,
Aš če ne būsiu,

Ce ne m anu nam ėlej.

Ce dū'na ju d a ,
Ni tos ne du'da,
N of badu num arin ti.

1 6.
3. J ū  ilgiau būsiu, 

ds D idžiau sudžiūstu,

K ajp lendrėlė subusiu.

4. D irvos kulutos, 
Piė'vos kęnsutos,

Ne tink  manu sirde'lej.

P a s  matušė'Ię 
Piėve'Iės Ilgios, 

D irvelės ne kulutos.

ds

1 3 .

1. Ej ėjčiau la u k ą  > 4.
P asiž iū rė ti, J

K as te  la u k ė  g irdė ti. J
2. Išpulė ūdas 

Iš ąn iu lė 'lu ,
Nusisūku sprąndelj.

3. AtbŽgu m eška,
D idi lekorka,

Ūdų sp r4adą tajsyti.

SiųnsČian p a tvždą  
j T ilžės miė'stą,

K ad parvežtu  lė 'karstu.

P arv ežė  d rign ių , 
Visokia šaknū,

Nė'ra arė lkos  alvės.

O ta" muselė,
Biė'su puselė,

Išgė'rė arelkė'Ię.
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7. O tie žiedeliai,
O tie baltieji,
Vedė juodas uogeles.

8 . O tos uogelės,
O tos juodosios,
Vynu, midum kvepėjo.

9. Juodos uogelės —
Tai ašarėlės,
B alti žiedai — žodeliai!

16
Pocalė

1. Ei. eisiu, eisiu, i
Aš čia nebūsiu, ¡2  k.
Čia ne mano nam eliai J

2. Čia duona juoda,
Nė tos neduoda,
Nor badu num arinti.

3. Juo  ilgiau būsiu.
Didžiau sudžiūsiu,
Kaip lendrelė siūbuosiu

4. D irvos kūliuotos,
Pievos kemsuotos, 
Netink mano širdelei.

5. P as  m otušėlę 
Pievelės lygios, 
D irvelės nekūliuotos!

« 1 7

M asaitienė

1. Ei, eičiau lauką j
Pasižiūrėti, J 2 k.
Kas ten lauke girdėti.)

2 . Išpuolė uodas 
Iš ąžuolėlio,
Nusisuko sprandelį.

3. Atbėgo meška,
Didi liekorka,
Uodo sprandą taisyti.

4. Siųsčiau padvadą 
Į Tilžės miestą
Kad parvežtų liekarstvų

5. Parvežė drignių, 
Visokių šaknų.
Nėra arielkos alvės.

6 . O ta muselė,
Bieso puselė,
Išgėrė arielkėlę.



7. O kad pagaučiau, 
G yvą pakarčiau,

|  ža lą jį berželį.

8 . Ė jų muselė 
Didžius miėstelus,

Trys bem yčej norėjų,

9. Kiipčius deržja , 
Cigons žiu rėju , 

Bajors musės norėjų.

10. O ne muse'lė,
Būvu panelė, 

Bajorajčiu merge'lė

11. G ė'nao diėnūžę,
O ir  nak tužę  

Vis r ln ck ą jį vynelį.

S H .

1. E j, kan6, k an 6 
Žalas kiėm ilis?

Žalas rū tų  darže'lis?

2. M anu tėve'Iu 
Ž a las kiėme'lis,

Ž alas rū tų  darže'lis.

3. Ej, ėjsim, sklnsim , 
V ajn lką pinsim ,

Sese'lę. parėdj’sim.

4. O kur ji  d ingu, 
K ur ji nuveju

Taip  gražėj parėdyta?

5. O ji nuveju
ds Į pam arčlę,

P ionū drobe'lu skalbti.

6 O ir  a tjo ja
Jaunas berndlis,

Pajūrėm s pamarė'lėms:

7 E j, pade' Dio'vas, 
J a u n i  mergelė,

Drobe'lu skalbėjčlė.

8 . E j, kąri tu  skalbi? 
Kam tu  blikiffji, 

Savu p tdnas drobe'les?

9. E j, aš  sau skalbiii, 
A š  sau  blikiuju, 

SAvu p lonas drobeles. 
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7. O kad pagaučiau, 
Gyvą pakarčiau
l žaliąjį berželį.

9. Kupčius derėjo. 
C igons žiūrėjo,
Bajors m usės norėjo.

£ jo  muselė 
Didžius m ieste liu s ,— 
Trys bernyčiai norėjo.

10. O ne muselė, — 
Buvo panelė, 
Bajoraičio mergelė.

11. G ėriau dienužę,
O ir naktužę 
Vis rinckąjį vynelį.

*18

Teresienė

l. — Ei, kieno, kieno > 
Žalias kiemelis, ¡2  k. 
Žalias rūtų darželis?)

— O ji nuėjo 
Į pam arėlę
Plonų drobelių skalbti.

2. — M ano tėvelio 
Žalias kiemelis,
Žalias rū tų  darželis.

3. Ei, eisim, skinsim, 
Vainiką pinsim ,
Seselę parėdysim.

4. — O kur ji dingo,
Kur ji nuėjo
Taip g ražiai parėdyta?

6. O ir atjojo 
Jau n as  bernelis 
Pajūrėm s pam arėlėms:

7. — Ei, padėk dievas. 
Jauna mergele. 
Drobelių skalbėjėle!

8. Ei, ką tu  skalbi,
Kam tu blykiuoji 
Savo plonas drobeles5

9. — Ei, aš sau skalbiu, 
Aš sau blykiuoju 
Savo plonas drobeles.
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1 9 . 19

1. E j , kūm a, kumyciiikė, 1 dg
K as g ird e i pas tkvę? J 

M anu vyras ūsą  pučia, |  ^
I r  ą n t  šalies Ja jk u  m ūčę:' J 

T a j g ird e i pas m&nę.

2 . E j , kūm a, kumyčiukė,
K as daugiau  t a  g irde i?  

M anu še'šurs rugiiis veža, 
į  k arčem ą rubliis neša:

T a j g ird e i pas manę.

3. E j, kūm a, kumyči&kė,
K as daugiaū  te  g irde i?  

M anu any 'ta išsižiojus,
A plink  k a lb as  apnešiojus:

T a j g ird e i pas m in ę .

4. E j, kūm a, kum yčiukė,
K as daugiaū  te  g irde i?  

M anu d ievers kam ps n ū  kam pu, 
K ąn pasakaū , k^nčius r 4nko: 

T a j g ird e i pas m inę .

5. E j ,  kūm a, kumyciiikė,
K as  daugiaū  te  g irde i?  

M anu mfišos d u n ą  m lnku,
Iš  kepa lu  m iltu s  r in k u :

T a j g ird e f pas m inę .

G. E j , kūm a, kum yčiukė,
K as daug iaū  te  g irdei?
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, 2 k.

Teresienė

1. — Ei kūma, kumyčiukė,
Kas g irdėt pas tave?
— M ano vyras ūsą pučia i 2 ^ 
Ir an t šalies laiko mučę —
Tai g irdėt pas mane.

2. — Ei kūma, kūmyčiuke,
Kas daugiau ten girdėt?
— M ano šešurs rugius veža,
l karčiam ą rublius neša —
Tai g irdėt pas mane.

3. — Ei kūma, kūmyčiuke,
Kas daugiau ten girdėt?
— M ano anyta išsižiojus,
Aplink kalbas apnešiojus —
Tai g irdėt pas mane.

4. — Ei kūma, kūmyčiuke,
Kas daugiau ten girdėt?
— M ano dievers kam ps nuo kampo. 
Ką pasakau — kančius rankoj — 
Tai g irdėt pas mane.

5. — Ei kūma, kūmyčiuke,
Kas daugiau ten girdėt?
— M ano mošos duoną minko.
Iš kepalų m iltus rinko —
Tai girdėt pas mane.

6. — Ei kūma, kūmyčiuke, 
Kas daugiau  ten girdėt?



Manu piemens g e ra j darė, 
Kad po būlbes kiaules ganė: 

T aj g ird ė t pas mknę.

7. Ej, kūma, kumyčiūkė,
K as daugiau te  girdė'f? 

Manu skerdžius daug išm anu’ 
Kad po piė'vas karves ganu: 

Taj g ird ė t pas manę.

8 . E j, kūma, kumyčiiikė,
Kas daugiau te  girdė't? 

Visi p ik ti, kaip  katina j, 
Išsipūtę kaip  kurk inaj:

T a j girdė't' pas m inę

2 0 .

1. E j, kumūžė, 
Kumūžė, širdužė, 

Kūdė'I manę

ds

Kudėl manę 1 
} svečius ne p r a š a j? } ^

Kąn aš tavę,
Kumūžė, prašysiu 

Aš ne turiu,
K ur tavę parvesti.

Pasistačiau 
Trobūžę ą n t vąndėns, 

Parsivedžiau 
Kumilžę giminiižę.

4 . Pasigavaū,
Ž uvelę, ašerį,

G ard i m anu 
Zuvužė, ašerys.

5. G ard i manu 
Zuvužė, ašerys,

S tau n i m anu 
G im inūžė, kumiltė.

6 . Pasigavaū 
G ajg a tą  ą n t vandėns,

Aš nūvežian 
G ajga lą  j  tu rgų .
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— M ano piemens gerai darė, 
Kad po bulbes kiaules ganė — 
Tai girdėt pas mane.

7. — Ei kūma, kūmyčiuke,
Kas daugiau ten girdėt?
— M ano skerdžius daug išmano, 
Kad po pievas karves gano —
Tai girdėt pas mane.

8. — Ei kūma, kūmyčiuke,
Kas daugiau ten girdėt?
— Visi pikti kaip katinai, 
Išsipūtę kaip kurkinai —
Tai g irdėt pas mane.

* 2 0

Patašiuvienė

— Ei kūmuže, l  2 k
Kūmuže širduže, J
Kodėl m ane \  2 k
J svečius neprašai? J

— Ką aš tave,
Kūmuže, prašysiu,
Aš neturiu,
Kur tave parvesti.

Pasistačiau
Trobužę an t vandens, — 
Parsivedžiau 
Kūmužę — giminužę.

4. Pasigavau  
Žuvelę — ešerį;
G ardi mano 
Zuvužė — ešerys

5. G ardi mano 
Zuvužė — ešerys. — 
Slauni m ano 
G iminužė — kūmutė.

6 . P asigavau
G aigalą an t vandens. 
Aš nuvežiau 
G aigalą į turgų

61



7. Už gajgalą  
Dorelį aš gavau.

Už dorelį 
D udėnų nusamdžiau.

8. Paduduki,
Dudoriau, padudiik,

Pašoks manu svete'lej 
Po dūda.

9. Susiprašiau 
Bobe'les dėl kalbos,

O tus senus diėde'lus 
Dėl rodos.

91.
1. Ej, lustas, lustas 

M a pas motynė'lę,
L inksm aj rute'les sė'jau, |  ^  
Linksraaj rute'lės dygu. j

2 . O kad aš ėjaū 
P ar didį dvare'lį,

Dvariižis sudųnzgė'ju, 
Vajnikė'lej mirgė'ju.

3. . 0  kad aš ėjaū
Į rū tų  derže'lį,

Duriizės subildinau,
Kūteles nugąndinau.

4. O kū nusigąnduč,
Rute'lės manu,

R etaj manu ląnkumos, 
Ašarėlėms lajstum os.

10. Susiprašiau 
Mergeles dėl šokimu

O tus jaunus berne'Ius 
Dėl mergų.

11. Susibarė 
Diėde'lej dėl lazdų ,

O tos se'nos bobelės 
Dėl rage'lu.

12. S usibarė 
Merge'lės dėl šokimu,

O tiė ja u n i berne'lej 
Dėl mergų.

5. O kad aš ėjaū
\  aukštą  sv irnelį, 

D uružes subildinau, 
Močiutę pabudinau.

6 . O kad aš ėjaū
Į margą skrynelę, 

Raktūžius suską'm binau, 
Močiutę prav irkd inau

7. E j, cit, ne verki, 
M anu motynelė.

Tu, manu motynė'lė 
Močiutė, širdužė'lė.

8 . O tu prisiverksi, 
M anu motynelė,

Ą nkstl ry tą  ke'ldama, 
D ukreles ne rasdam a.

7. Už gaigalą 
Dorelį aš gavau.
Už dorelį
Dūdorių nusam džiau.

8. — Padūduoki,
Dūdoriau, padūduok,
Pašoks mano sveteliai 
Po dūda.

9. Susiprašiau 
Bobeles dėl kalbos,
O tuos senus diedelius —
Dėl rodos.

*21
Sopytė

1. Ei, liustas, liustas 
M an pas motinėlę:
Linksmai rūteles sėjau, l ^ ^ 
Linksmai rūtelės dygo. J

2. O kad aš ėjau 
Per didį dvarelį,
Dvaružis sudunzgėjo, 
Vainikėliai m irgėjo.

3. O kad aš ėjau 
Į rū tų  darželį,
Duružes subildinau,
Rūteles nugandinau.

4. O ko nusigandot,
Rūtelės mano,
Retai mano lankomos, 
Ašarėlėms laistomos?

10. Susiprašiau  
M ergeles dėl šokimo,
O tuos jaunus bernelius -  
Dėl mergų.

11. Susibarė 
Diedeliai dėl lazdų.
O tos senos bobelės - 
Dėl ragelių.

12. Susibarė 
M ergelės dėl šokimo,
O tie jauni berneliai 
Dėl mergų.

5. O kad aš ėjau
[ aukštą svirnelį, 
Duružes subildinau, 
M očiutę pabudinau.

6. O kad aš ėjau
. Į m argą skrynelę, 
Raktužius suskam binau. 
Močiutę pravirkdinau.

7. Ei, cit, neverki,
M ano motinėle!
Tu mano motinėle, 
Močiute širdužėle!

8 . O tu  prisiverksi,
M ano motinėle,
Anksi ry tą  keldama. 
Dukrelės nerasdam a.
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1. Ej, muilą ma, m iela, 
V isas pnlkelis,

D a lab iaū  mylėčiau, 
K ad savu  m atyčiau.

2. E j, aš bevelyčiau 
Aukštus k a ln u s  k a s ti ,

Negu savu m ie lą  
M ylėjus pam esti.

3. O až kasus, kSsus, 
Kasus pasijilsečiau,

O aš savu m ielą  
P a r  ąm ztus m ylėčiau.

fds

4. Ą nt, ą n t ža lės ląnkos 
T e  šienelį g reb ia

V isi jaun ikajčej, 
M anu m ielu  n ė ra

5. K as dab&r do česas, 
K as ta j do gadynė,

K ad žmonių hėžiįvej 
M ėjlę pagadinu .

6 . Žaloje g ire lė  
Paukšte'lej čiulbeju,

M an? vargdienei? 
Žm onis apkalbeju .

7. E aukū paūkščej, m išku žvėrys 
V isi poras tu ri,

M knę vargdiėnSlės 
Nieks ja u  nebe žiūri.

* 3 .

1. E j, m a rti poni, ej, m arty te lė ,
E j, m arty te lė , k u r  m us b ro le lis?} da

2 . O  Diė'vas ž ln u  ir  a š  ne žinaū ,
R is i nueju  j  ža lą  ląnk .v

3. O aš nuėjafi j  ža lą  14nką, 

Šiėnpjuvčj p jau ja , brole'lu n ėra .

4. E j, m a r ti  p6ni, ej, m artytė 'lė,
E j, m arty te lė , k a r  m us brolelis?
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22
Dcibkuvienė

1. Ei, miela man. miela 
Visas pulkelis, —
Dar labiau mylėčiau, 
Kad savo matyčiau.

2. Ei, aš  bevelyčiau 
Aukštus kalnus kasti, 
Negu savo mielą 
Mylėjus pamesti.

3. O aš kasus, kasus, 
Kasus pasiilsėčiau,
O aš savo mielą
Per am žius mylėčiau.

2 k.

4. A nt’ an t žalios lankos 
Ten šienelį grėbia 
Visi jaunikaičiai, — 
M ano mielo nėra.

5. Kas dabar do čėsas, 
Kas tai do gadynė. 
Kad žm onių liežuviai 
M eilę pagadino!

6. Žalioje girelėj 
Paukšteliai čiulbėjo, — 
M ane vargdienėlę 
Žmonės apkalbėjo.

7. Laukų paukščiai, m iškų žvėrys — 
Visi poras turi, —
M anęs vargdienėlės 
Nieks jau  nebežiūri.

23

M ockienė

1. — Ei m arti ponia, ei m artytėle,
Ei martytėle, kur mūs brolelis? (2 k.)

2 . — O dievas žino, ir aš nežinau,
Rasi nuėjo į žalią lanką.

3. O aš nuėjau į žalią lanką, — 
Sienpiūviai piauna, brolelio nėra.

4. — Ei m arti ponia, ei martytėle,
Ei m artytėle, kur mūs brolelis?

5. LietuvtSkos dainos, I 65



5. O D ievas ¿'¡nu, i r  a š  ne žinaū , 
R asi nucju  į jū b ą  lau k ą .

6. O aš  nuėjau |  jūbą  lau k ą ,
A rtojej a ria , brole'lu n ė ra .

7 . E j, m a rti poni, ej, m artytė 'lė,
E j, m artytė 'lė, k u r m us brolelis?

8 . O Diė'vas ¿Inu , i r  aš  ne z inaū , 
Rasi nueju  į  jaučiu  sta ldą?

9. O aš  nuėjau  j jaučiu  s ta ld ą , 
Jaute 'lej būbau, brole'lu nė'ra.

10. E j, m a rti poni, ej, m artytė 'lė,
E j, m a rty te lė , k u r  mūs brole'lis?

11. O Diė'vas ¿ In u , i r  a š  ne z inaū , 
Rasi nueju  į  ž irg u  stajn ią .

12. O aš nuėjaū  į  ž irg u  sta jn ią , 
Žirge'lej z'v'ingau, brole'lu nė'ra.

13. E j, m a r ti  poni, ej, m artytė 'lė.
E j, m artytė 'lė, k u r mus brole'lis?

14. O Dievas ¿In u , i r  a š  ne zinaū , 
Rasi nuSju |  sv irn ą  giilti?

15. E jnii į  s v irn ą , vis k raū ju  ia ša j, 
O priė  galve'lės vis as tru s  pčjlej.

16. O broiej, brolej, brolelej m anu. 
Im k it m artelę  uz‘ b a l tu  r in k t i.

17. Im kit m artelę  u ž  b i i tu  r įn k ii, 
V ėskit m arte lę  į  pušynėlį.
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5. — O dievas žino, ir aš  nežinau.
Rasi nuėjo j ūbą lauką.

6. O aš nuėjau  j ūbą lauką, —
A rtojai aria , brolelio nėra.

7. — Ei m arti ponia, ei martytėle,
Ei m artytėle, kur mūs brolelis?

8. — O dievas žino, ir aš  nežinau,
Rasi nuėjo j jaučių staldą?

9. O aš nuėjau j jaučių staldą, — 
Jaute lia i būbau, brolelio nėra.

10. — Ei m arti ponia, ei martytėle,
Ei martytėle, kur mūs brolelis?

U . — O dievas žino, ir aš nežinau,
Rasi nuėjo j žirgų stainią.

12. O aš nuėjau į žirgų stain ią , — 
Žirgeliai žvingau, brolelio nėra.

13. — Ei m arti ponia, ei m artytėle,
Ei m artytėle, kur mūs brolelis?

14. — O dievas žino, ir aš  nežinau,
Rasi nuėjo į svirną gulti?

15. Einu į svirną — vis kraujo lašai,
O prie galvelės — vis aš trū s  peiliai.

16. — O broliai, broliai, broleliai mano. 
Imkit m artelę už baltų  rankų!

17. Imkit m artelę už baltų  rinkų .
Veskit m artelę j pušynėlį1
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18. Vèskif m artelę j pušj'nČlį,
R isk it m artelę  p n ė  tos puše'lės.

19. Riskit' m a rte lę  prié tos pušelės, 
Dėgkif puše'lę iš viršūnėlės

■20. Pušelę dega, spigle'lej byra, 
Spigle'lej byra, m artelė verkta.

21. E j, c it, ne verki m artelė  manu, 
Tau ne rejkė'ju brôlu trô ty ti.

*4.
1. E j, tu , liepelė, užunė'lė,

U zavaj ry tą  vakarė'lį.

2. U zavaj ry tą , vakarė'lj
L ik išužavaj devynias šakas.

3. L ik  išužavaj devynias šakas 
O šen  dešim tą  viršunė'lę.

4 . Visas devÿnias vėtriižė laužė , 
Ben Diė'vaj la jk ÿ k  viršunė'lę.

5 . O nor gege'lej įs itūp ti,
Ryts vakarė lis  pakukuti.

6 . E j, tu , močiutė, dusunė'lė, 
D ūsavaj ry tą , vakarė lį.

7. D ūsavaj ry tą , vakarė lį,
L ik  užauginaj devÿnius sūnus.

8 . L ik uz'auginâj devÿnius sūnus, 
O še'n d eš im tą  dukrÿtè'Iç.

9 . V isi devyni krigiižę joju,
B ent D igvaj la jk y k  dukrytė'ię.
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18. Veskit m artelę j pušynėlį,
Riškit m artelę prie tos pušelės!

19. R iškit m artelę prie tos pušelės, 
Dėkit pušelę iš viršūnėlėsl

20. Pušelė dega, spygleliai byra, 
Spygleliai byra, m artelė verkia.

21. — Ei, cit, neverki, m artele mano, 
Tau nereikėjo brolio trotyti!

*24-

Sopytė

1. — Ei tu, liepele ūžuonėle,
C žavai rytą vakarėlį;

2. Ū žavai rytą vakarėlį,
L ig  išūžavai devynias šakas;

3. L ig išūžavai devynias šakas,
O šią dešim tą — viršūnėlę.

4. V isas devynias — vėtružė laužė, 
Bent, dievai, laikyk viršūnėlę, —

5. O nors gegelei įsitūpti,
Ryts vakarėlis pakukuoti.

6. — Ei tu, močiute dūsuonėle, 
D ūsavai rytą vakarėlį;

7. D ūsavai rytą vakarėlį,
Lig užauginai devynis sūnus;

8. L ig užauginai devynis sūnus,
O šią dešim tą — dukrytėlę.

9. Visi devyni — krygužę jojo,
Bent, dievai, laikyk dukrytėlę, —
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10, O nor galvelę pajiėškoti,
R ūstą širdelę su ram in ti.

U . E j, tu , 4 nžula.į, u žunė li,
U žavaj ry tą , vaka rė lį.

12. U žavaj ry tą  v ak a rė lį,
Lik išužužavaj devynias šakas.

13. Lik išužavaj devynias šakas,
O šęn dešim tą viršūnėlę.

14. Vis&9 devynias vė trūžė  laužė ,
Bent D ievaj la jk y k  viršūnėlę.

1 5 . O nor karve'luj įs itūp ti,
Ryts vakarė lis  pau ld u ti.

16. E j, tu , tėve'li, dusunėli,
D ūsavaj ry tą , vaka rė lį.

17. D ūsavaj ry tą , v ak a rė lį,
Lik uzauginaj devynias dukras.

18. Lik užaug inaj d ev /n ia s  dukras 
O š}n dešim tą  sunytelį.

19. V isos devynios žm onai m artelės,
B ent D ievaj la jkyk  sunytelį

20 . O nor žagrelėj patajsy ti,

Šėm us jau tS lu s  paganyti.

3 5 .
E j, tu , rū ta , rū ta , 2 . O kąn aš žalusi n
Rute'lė žaloji, Žiem ą vasarėlę,

K udėl ne ža lavaj l N ušąlu  šalnėlė
Žiem ą vasarėlę? j G eltonus ziėdėl#*

10. O nors galvelę paieškoti,
Rūsčią širdelę suram inti.

11. — Ei tu, ąžuolai ūžuonėli,
Ū žavai rytą vakarėlį;

12. Ūžavai rytą vakarėlį,
Lig išūžavai devynias šakas;

13. L ig išūžavai devynias šakas,
O šią dešim tą — viršūnėlę.

14. V isas devynias — vėtružė laužė,
Bent, dievai, laikyk viršūnėlę, —

15. O nors karveliui įsitūpti,
Ryts vakarėlis paulduoti.

16. — Ei tu , tėveli dūsuonėli,
D ūsavai rytą vakarėlį;

17. D ūsavai rytą vakarėlį,
Lig užauginai devynias dukras;

18. Lig užauginai devynias dukras,
O šį dešim tą — sūnytėlį.

19. Visos devynios — žmonių m artelės,
Bent, dievai, laikyk sūnytėlį, —

20. O nors žagrelei pataisyti,
Šėm us jau telius paganyti.

25
Povilaičiukė

2. — O ką aš žaliuosiu 
2 iemą vasarėlę, 
N ušalo šalnelė 
G eltonus žiedelius.

— Ei tu, rū ta , rū ta , 
Rūtele žalioji,
Kodėl nežaliavai 1 ^  ̂
Žiemą vasarėlę? J
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3. N ušąlu  šalne'lė 
Geltonus ziėde'Ius,

N ūputė vėjelis 
Zalusius tapetus.

4. N ūputė vėjelis, 
Žalusms lape'Ius

N ulaužė vėtrelė 
Ž alą viršūnėlę.

5. E j, tu , dukra, dūkta , 
Dukrelė jaunoji,

Kūdė'l ne dajnavaj 

Rudeniu dienelę?

6 . O kąn aš dajnusiu 
Rudeniu diėne'lę,

Ne lėjdu m atulė , 
K a trų  aš norėjau.

7. Nulcjdu matūžė 
Uz senu nasle'lu,

Už se'nu našle'Iu, 
D idžiu pijukėlu.

8. O jis ne mokėjų 
A ni ry tu  kelti,

Ni b ėru  zirge'lu 
G ražėj pabalnoti.

9. Tik jis  temokeju 
Karčem ūžė gerti,

K arčem ūžė ge'rti, 

S inkarkėlp barti.

10. Už baltu  stalčių,
Už r'incku — vyne'Iu, 

Uz rln ck u  vyne'Iu, 
Už m argu kruzc'la.

11. Pagajlėk, Diėvclau, 
M anu jaunu  me'tu, 

M anu jaunu  me'tu, 
G ražaus augamė'lu.

3 6 .

Ej, tu  s traždaj, straždilži, 
T u rajbasis paukštūži,

Kū rykavaj lazdynu krume'ly?

A r lazdyną auginaj?
A r riešu tą  brąndinaj?

A r kaln iily  ūge'Ies sarpinaj?
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3. Nušalo šalnelė 
Geltonus žiedelius, 
Nupūtė vėjelis 
Žaliuosius lapelius.

4. Nupūtė vėjelis 
Žaliuosius lapelius, 
N ulaužė vėtrelė 
Žalią viršūnėlę.

5. — Ei tu, dukra, dukra, 
Dukrele jaunoji,
Kodėl nedainavai 
Rudenio dienelę?

6. — O ką aš  dainuosiu 
Rudenio dienelę, 
Neleido motušė,
Katro aš norėjau.

7. Nuleido m otušė 
Už seno našlelio, 
Už seno našlelio, 
Didžio pijokėlio.

8 . O jis  nemokėjo 
Anei ryto kelti,
Nei bėro žirgelio 
G ražiai pabalnoti.

9. Tik jis  temokėjo 
K arčiam užėj gerti, 
K arčiamužėj gerti, 
S inkarkėlę barti.

10. Už balto stalelio, 
Už rincko vynelio. 
Už rincko vynelio, 
Už m argo kruzelio.

11. Pagailėk, dieveliau, 
M ano jaunų metų, 
M ano jaunų  metų. 
G ražaus augumėlio!

26
Totilienė

1. — Ei tu, s trazdai, strazdužį, 
Tu raibasis paukštuži,
Ko rykavai lazdynų krūmely?

2. Ar lazdyną auginai,
Ar riešutą brandinai,
Ar kalnfely uogeles sarpinai?



3. Ni lazdyną auginau,
Ni r ie šu tą  brąndinaū,

Ni kalnely uge'les sarpinaū.

4. A š lizdelį sukroviau, 
P an tužėlus sudėjau,

Aš strazde'lus gražius išperėjau.

5. I r  ŽLtlėkė vanagas,
Tas pilkasis paukšte'Jis,

I r  išdraskė m ūrin į lizde'Iį.

6 . I r  išdraskė lizdelį,
I r  Išneše vajkelus,

L ikau se'nas aš bednas strazde'lis.

7. E j, tu  m atuš, matilšė,
E j, tu  m anu sen6ji,

K u dūsauji aukštam ė svirnely?

8 . A r skryneles v6zinaj?
A r drobeles vėdinaj?

Ar dukrelę kitam  pažadėjej?

9. Ni skryneles vėžinau,
Ni drobeles vėdinau,

Ni dukrelės kitam  pažadėjau.

10. M anderėlę aš siuvau, 
M aržkinėlus surinkau,

Rejks ma le'jsti sūnelį į vajską.

11. E j, tu , broli, broleli,
E j, tu , mdnu jaunksis,

K ū rymojej žirgelu  stajnelė?

3. — Nei lazdyną auginau,
Nei riešutą brandinau,
Nei kalnely uogeles sarpinau.

4. Aš lizdelį sukroviau,
P autužėlius sudėjau,
Aš strazdelius gražius išperėjau.

5. Ir atlėkė vanagas,
Tas pilkasis paukštelis,
Ir išdraskė m ūrinį lizdelį.

6. Ir išdraskė lizdelį,
Ir išnešė vaikelius,
Likau senas aš biednas strazdelis.

7. — Ei tu, m otuš, motuše,
Ei tu, m ano senoji,
Ko dūsauji aukštam e svirnely?

8 . Ar skryneles vožinai,
Ar drobeles vėdinai,
Ar dukrelę kitam  pažadėjai?

9. — Nei skryneles vožinau,
Nei drobeles vėdinau,
Nei dukrelės kitam pažadėjau.

10. M andierėlę aš siuvau, 
M arškinėlius surinkau, —
Reiks m an leisti sūnelį į vaiską.

11. — Ei tu, broli, broleli,
Ei tu, mano jaunasis,
Ko rym ojai žirgelių stainelėj?
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12. Ar žirgelį mudrinaj?
A r sukneles vėdinaj?

A r mergelę kiemely auginaj?

13. T aj žirgelį m udrinaū,
T aj sukneles vėdinau

Ir kardelį šviėsej nuslšvejčiau.

14. Sviė'sej k&rdą niišvejčiau, 
K ardužėlį nušvejėiau,

Rejks ma jo ti į didį vajskelį.

Ej, toli, toli, 
•fcabaj toli 

Penki brolclej 

Sieną pjovė.
ds

0  aš seselė, 
V iėnturtėlė, 

Nešiau brolelams 
Pusrytėlus.

Vieno rąnkelė 
Pusrytėlej, 

Ąntro rąnkelė 
Abrusėlis.

O ir  sutikau 
Le'nku ponus 

Ne laba j pujkiūs 
Bajorėlus.

i4tėmė manu 
Pusrytėlus,

Iš ba itu  rą'nku— 

Abruselį.

6. Susėdu ponaj 
P iėtu  valgyt, 

Padavė manėj 
Ž irgus la jkyf.

Ne ta jp  pailsau 
Belajkydama, 

Kajp aš pailsau 
Beverkdama.

S. A š tūs žirgelus 
Pale'jdusi,

Pas broluzelus 
Nubėgusi:
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12. Ar žirgelį niudrinai,
Ar sukneles vėdinai,
Ar mergelę kiemely auginai?

13. — Tai žirgelį mudrinau,
Tai sukneles vėdinau
Ir kardelį šviesiai nusišveičiau.

' 14. Šviesiai kardą nušveičiau, 
Kardužėlį nušveičiau,
Reiks man joti į didį vaiskelį.

*27

Teresienė

1. Ei, toli toli,
Labai toli,
Penki broleliai 
S ieną piovė.

2. O aš, seselė 
Vienturtėlė,
Nešiau broleliam s 
Pusrytėlius.

3. Vienoj rankelėj — 
Pusrytėliai,
Antroj rankelėj — 
Abrūsėlis.

2 k.

5. Atėmė m ano 
Pusrytėlius,
Iš baltų  rankų — 
Abrūsėlį.

6 . Susėdo ponai 
P ietų  valgyt, 
P adavė m anei 
Žirgus laikyt.

7. Ne taip  pailsau 
Belaikydam a, 
Kaip aš pailsau 
Beverkdama.

4. O ir sutikau 
Lenkų ponus. 
Nelabai puikius 
Bajorėlius.

Aš tuos žirgelius 
Paleidusi,
P as  brolužėlius 
Nubėgusi:
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9. Ej, brčlej, brolej,
Brolyčej manu,

Mėski datgūžius 
) šalelę.

10. Meski datgūz'ius 
j šalelę,

Im kit kardužius 
Į rąnkelę,

11. Vykitės ponajcius,
Lenku ponus,

N ė tabaj pujkiils 
Bajorėlus,

12. Atėmė mana 
Pusrytėlus,

N ū b a ltu  r^nku—
Abrusėlį.

3 8 .

1. E j, ta , strazdeli,
Pujkiis paukšteli,
Kudėl ne giedi |
Ą nkstl ry telį? J

2. K ū aš giedosiu 
Ąnksti ry telį,
A rtojej draudė 

Mdnu balselį.

3. Sakė pubajdžius 

Šėmus jau telus,
Sakė nuie'sus 
KviėiiO dirvelę.

13. G eraj, seselė, 
Išbėgusi,

J iu n a s  dieneles
Išnėšusi.

14. Būt jiė nujSmę 
V ajnikelį,

B ūt jiė pašėrę
Ž irgužėlus.

15. B ū t jie  nur&jtę 
Kaspinelus,

Būt pasisiūdę
Kamanėles.

16. Būt jiėnnm austę 
Žiėduželus,

Būt nusikaldę
Pentinėlus.

4. Ne aš ten iak ič jau ,
Ne ten skrajojau,
Ne aš pabajdžiaū

Šėmus jautelus.

5. Žvirb lis ten būva, 
Žvirblis takioju, 
Ž v irb lis  pabajdė 

Šėmus jau telus.

6. Skardely gulaū, 

Skardely kėlau, 
Skardžia kraštely 
Lizdą tu rė jau .
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9 __ Ei broliai, broliai, 
Brolyčiai mano. 
Meskit dalgužius 
Į šalelę!

10. Meskit dalgužius 
Į šalelę,
Imkit kardužius
l rankelę!

11. Vykitės ponaičius, 
Lenkų ponus,
Nelabai puikius 
Bajorėlius!

12. Atėmė mano 
Pusrytėlius,
Nuo baltų rankų — 
Abrūsėlį.

13. — Gerai, sesele, 
Išbėgusi,
Jau n as  dieneles 
Išnešusi.

14. Būt jie nuėmę 
Vainikėlį,
Būt jie pašėrę 
Žirgužėlius.

15. Būt jie nuraitę 
K aspinėlius,
Būt pasisiūdę 
Kamanėles.

16. Būt jie num austę 
Žiedužėlius,
Būt nusikaldę 
Pentinėlius.

1. — Ei tu, strazdeli, 
Puikus paukšteli, 
Kodėl negiedi 1„ , 
Anksti rytelį? j"

2. — Ko aš giedosiu 
Anksti rytelį, — 
Artojai draudė 
Mano balselį.

3. Sakė pabaidžius 
Šėmus jautelius, 
Sakė nulesus 
Kviečių dirvelę.

2 8
Norvilienė

4. Ne aš ten lakiojau, 
Ne ten skrajojau, 
Ne aš pabaidžiau 
Šėm us jautelius.

5. Žvirblis ten buvo, 
Žvirblis lakiojo. 
Žvirblis pabaidė 
Šėm us jautelius.

6. Skardely guliau, 
Skardely kėliau, 
Skardžio kraštely 
Lizdą turėjau.
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7. Mčlsiūs pnė Dievu 8 . Kad ne pakiltum

P ar  ciė'lą dieną, Siaurus vėjelis,

Kad ne pakiltum  Kad ne papūrintum

Šiaurūs vėjelis. Manu lizdelį.

« 9 .

1. E j, tu , strazdeli, ■ 
Girios paukšteli, 
Kud ne rykauji \ 
O bals sode'ly? j S

2. Ka aš rykausiu 
O bals sodely, 
G irdžiu rugoja 
Se'nas tėve'lis.

3. O kas išlaužė 

Usiu tvoreles,
O kas surinku 
Ir  obulelus?

4. E j, tu , strazdeli, 
G irios paukšteli, 
Kdd ne rykauji 
Vyšnių sode'ly?

5. K a aš rykausiu 
Vyšnių sodelu, 
G irdžii rugoja 
Sena močiutė.

6 . O kas išl&užė 
Vyšnių šake'les,
O kas surinku 

Vyšnių uge'Ies?

7. E j, tu , strazdeli, 
G irios paukšteli, 
Kūd ne rykauji 
Ž irgu  stajne'lė?

8 . K a aš rykausiu 

Ž irgu  stajnėlė, 
G irdžiu rugūja 
J a u n i brole'lej

9. O kas pabajdė 
B črą ¿¡rige'Iį,
O kas su laužė 
Tymu balnelį?

10. E j, tu , strazdeli, 
G irios paukšteli, 
Kud ne rykauji 
R ūta daržely?
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7 M elsiuos prie dievo 8. Kad nepakiltų
Per cielą dieną, Š iaurus vėjelis,
Kad nepakiltų Kad nepapurintų
Siaurus vėjelis; M ano lizdelį.

29

Totilienė

— Ei tu, strazdeli, 6 . — 0  kas išlaužė
Girios paukšteli, Vyšnių šakeles,
Kod nerykauji ) ^ 0  kas surinko
Obels sodely? j •' Vyšnių uogeles?

— Ką aš rykausiu 7. — Ei tu, strazdeli,
Obels sodely, Girios paukšteli,
Girdžiu — rūgoja Kod nerykauji
Senas tėvelis: Žirgų stainelėj?

— 0  kas išlaužė 8. — Ką aš rykausiu
Uosio tvoreles, Žirgų stainelėj,
0  kas surinko Girdžiu — rūgoja
Ir obuolėlius? Jaun i broleliai:

— Ei tu, strazdeli. 9. — 0  kas pabaidė
G irios paukšteli, Bėrą žirgelį.
Kod nerykauji O kas sulaužė
Vyšnių sodely? Tymo balnelį?

— Ką aš rykausiu 10. — Ei tu, strazdeli,
Vyšnių sodely, G irios paukšteli,
Girdžiu — rūgoja Kod nerykauji
Sena močiutė: Rūtų daržely?

C. Lietuviškos dainos, I



11. K a aS rykausiu',. 12. O kas išlaužė
R ūtų daržely, N aujas tvoreles,

Girdžiii rugojž. O ^ as
Jaunos sese'lės. Žalas rute'les?

3 0 .

1. E j, čiūčia, giedam as,
E j, lūla, keldamas,

Diėvūlau, darbelį dirbdam as. }ds.

2 . E j, atm 'ink, atm ink,
Jau n a  mergužėlė,

Kas m argas ne' rašytas?

3. Ne mergiižė būčiau,
Kad aš ne žinočiau,

Kas m argas ne rašytas.

4 . Tas genelajtis,
Tas paukšte lajtis,

Tas m argas ne rašytas.

5. E j, čiūčia,.... k. v.
K as judas ne darytas?

6 . N e mergiižė būčiau,
K ad aš ne žinočiau,

K as judas ne darytas.

7. Tas varneiajtis .
Tas paukštelajtis,

Tas judas ne darytas.

8 . E j, čiūčia,... k . v.
K as lėkė' be sparn ilu?
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_  Ką aš rykausiu 
Rūtų daržely, 
Girdžiu — rūgoja 
Jaunos seselės:

12. — O kas išlaužė 
N aujas tvoreles, 
O kas išmynę 
Žalias rūteles?

3 0

Juškytė

1. Ei, čiūčia, guldam as,
Ei, liūlia, keldamas,
Dievuliau, darbelį dirbdam as. (2 k.)

2. — Ei, atm ink, atmink,
Jauna mergužėle,
Kas m argas nerašytas?

3. — Ne m ergužė būčiau,
Kad aš nežinočiau,
Kas m argas nerašytas.

4. Tas genelaitis,
Tas paukštelaitis, —
Tas m argas nerašytas.

5. Ei, č iū č ia .. .  (k. a.)
Kas juodas nedarytas?

6. — Ne m ergužė būčiau,
Kad aš nežinočiau,
Kas juodas nedarytas.

7. Tas varneiaitis,
Tas paukštelaitis, —
Tas juodas nedarytas.

8 . Ei, č iū č ia ...  (k. a.)
Kas lėkė be sparnelių?



9. Ne mergužė būčiau,
K ad aš ne žinočiau, 

K as lėkė be sparne'lu.

10. Jifdas debesėlis,
L ėkė padangė'lu,

T aj Iė'kė be sparne'lu.

11. E j, čiūčia,... k. v. 
Kas bė'ga be kojilu?

12. Ne m ergužė būčiau, 
K ad aš ne žin6čiau,

Kas bė'gu be koje'lu.
y/

13. Cystas vandenėlis 
S rauniu upelė'lu,

T a j bė'gu be koje'lu.

14. E j, čtūčta,... k. v. 
K as augu be tėve'lu?

15. Ne mergužė būčiau, 
K ad aš ne žinėčiau,

Kas augu be tėvelu.

16. Žalo giružė'lė,
Žalas ąnžfilčlis,

T a j augu be tėvelu.

17. E j, čiūčia,... k. v. 
K as augu be močiutės?

18. Ne mergužė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau,

K as augu be močiutės.

9. — Ne m ergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas lėkė be sparnelių.

10. Juodas debesėlis 
Lėkė padangėliu  —
Tai lėkė be sparnelių.

11. Ei, č iū č ia .. .  (k. a.)
Kas bėgo be kojelių?

12. — Ne m ergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas bėgo be kojelių.

13. Cystas vandenėlis 
Sraun iu  upelėliu —
Tai bėgo be kojelių.

14. Ei, č iū č ia .. .  (k. a.)
Kas augo be tėvelio?

15. — Ne m ergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas augo be tėvelio.

16. Žalioj giružėlėj 
Žalias ąžuolėlis —
Tai augo be tėvelio.

17. Ei, č iū č ia .. .  (k. a.)
Kas augo be močiutės?

18. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau.
Kas augo be močiutės.
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19. ¿a ló  giruzė'lė 
Zalá liėpuz'ė'lė, 

T aj áugu be močiutės.

31.

Aj, vargios, vargios j
M anu dienelės, >ds 

K ad i aš je s ¡¿vargsiu. I

Aš vargdiėnė'lė, 9.
Purvabridė'lė,

Aš vargilžiu mergelė

O kad aš ėjau, 10
Kad aš vandravati,

Su lęndriiže švytavau.

O aš priėjau 11
Ir  p rivandrav iū  

Kadagiižiu girelę.

T6je girelė, >2
Toje žaloje,

Stov m a rg i karčemė'iė

To karčemė'iė, 13.
Toje margoje,

Šok j&unas jaunim ėlis.

Tam jaunimė'ly, 14
Tamė pulkely,

Šok ir manu bernelis.

Ej, nam u, namff, 
N am u, berne'li, 

Sunkiu darbe'lu d irb ti.

Tu nesirūpink,
M in u  mergelė, 

Meinu sunkėjs darbe'lejs.

O aš parėjsiu, 
•Kaūkfį užarsiu,

Ir  šienelį nupjausiu

Aj, vargios, vargios 
M anu diėne'lės,

Kada aš ja s  išv&rgsiu.

Aš vargdiėnė'lis, 
PurvabridČlis,

Aš vargužiu bernelis.

O kad aš ėjaū,
Kad aš vandravati 

Su lęndriiže švytavati

O ir  priėjai!
I r  privandravaū 

Kadugūziu girelę.

19. Žalioj giružėlėj 
Žalia liepužėlė —
Tai augo be močiutės.

*31
Juškytė

1. Ai, vargios, vargios \ 
M ano d ienelės,— Į 2 k. 
Kada aš ja s  išvargsiu?)

2. Aš vargdienėlė, 
Purvabridėlė,
Aš vargužio mergelė.

3 . O kad aš ėjau,
Kad aš vandravau,
Su lendruže švytavau,

4. O aš priėjau
Ir privandravaū 
K adagužių girelę.

5. Toje girelėj,
Toje žalioje,
Stov m arga karčiamėlė.

6. Toj karčiamėlėj,
Toje margoje,
Šok jaunas jaunim ėlis.

7. Tam jaunimėly,
Tame pulkely,
Šok ir m ano bernelis.

8 . — Ei, namo, namo, 
Namo, berneli,
Sunkių darbelių dirbti!

9. — Tu nesirūpink,
M ano mergele,
M ano sunkiais darbeliais!

10. O aš pareisiu,
Lauką užarsiu
Ir šienelį nupiausiu.

11. Ai, vargios, vargios 
M ano dienelės, —
Kada aš ja s  išvargsiu?

12. Aš vargdienėlis, 
Purvabridėlis,
Aš vargužio bernelis.

13. O kad aš ėjau,
Kad aš vandravau,
Su lendruže švytavau,

14. O ir priėjau
Ir privandravaū 
K adagužių girelę.
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15. T6je girelė, 19. Ttr nesirūpink,
T6je margoje, M anu berne'li,

Stov m arga karčemė'iė. Manu sunkėjs darbe'iejs.

17

18.

To karčemelė,
T 6je  margdje,

Šok jaunas jaunimėlis.

Tam jaunimė'ly, 
Tame pulke'ly,

V
Šok ir manu mergele.

E j, nam u, namff, 
Namii, mergelė, 

Pionū drobe'lu dusti.

23.

20. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbe'lus

V idur šviesios diėne'lės.

21. Aš išmiegosiu 
S aldų  miėge'lį

V idūr tamsi6s naktelės.

22 . O aš išausiu 
P lonas drobeles

Pavasariu dienelė.

Išsikalbė'sui 

M ejlūs žode'lus 

Sventós diénós rytely.

3*.

1. Ok, tu , D ievaj visugalįs, 
G arbin t&vę visos šalys, 
I r  pijiikaj dąngaūs prašu, 
Arėlkoj pe'kJą užrašu

Lyg m aru. j ds

2. B aj6rs kepurės ne tū ri, 
A nt arėlkos smajlej žiūri, 
Kad pinįgū jis  tu rž tu , 
Arėfkos bžcko guIŽtu

Lyg maru.

3. O kajp anam tenaj kMjas, 
Kad po rinką  g irts  volojas, 
Kiaūlė jam  pashigavoja, 
Apie jjn jį tanciavoja,

O šū M rzdą skūta.

4. P ats iš karčemos ėjdamas, 
Ni namū ne atr&sdamas, 
I r  j stūbą įvėjdamas, 
Pačiaj p irštu  rčdydamas:

Aš tau, šeima, dū'stu.

15. Toje girelėj,
Toje m argoje,
Stov m arga karčiamėlė.

19. — Tu nesirūpink,
M ano berneli,
M ano sunkiais darbeliais.

16. Toj karčiamėlėj,
Toje margoje,
Šok jaunas jaunim ėlis.

17. Tam jaunimėly,
Tame pulkely,
Šok ir mano mergelė.

20. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbelius 
V idur šviesios dienelės.

21. Aš išmiegosiu 
Saldų miegelį
Vidur tam sios naktelės.

18. — Ei, namo, namo, 
Namo, mergele,
P lonų drobelių austi!

22. O aš išausiu 
P lonas drobeles 
P avasario  dienelėj.

23. Išsikalbėsiu 
M eilius žodelius 
Šventos dienos rytely.

32

Lak.

!. Ok tu dievai visagalis,
G arbin tave visos šalys!
Ir pijokai dangaus prašo, 
Arielkoj peklą užrašo 
Lig maro. (2 k.)

2. Bajors kepurės neturi,
Ant arielkos sm ailiai žiūri, — 
Kad pinigų jis  turėtų, 
Arielkos bačkoj gulėtų 
Lig maro.

3. O kaip anam  tenai klojas, 
Kad po rinką g irts  voliojas, 
Kiaulė jam  paslūgavoja. 
Apie jįjį tanciavoja,
O šuo barzdą skuta.

4. P ats , iš karčiam os eidamas, 
Nė nam ų neatrasdam as
Ir į stubą įeidam as,
Pačiai pirštu  rodydam as:
— Aš tau, šeim a, duosiu!



5. A na bė'dna su vajktūkajs, 
Kajpo v išta  su viščiūkajs, 
Savu ūkį pilnavoja,
Kajpo brčctvą sau nešioja,

Vajkiis m ajtindaraa.

6 . K avalierej stotkavčkif,
N i mergų ne če'stavokii,
J a  g irtu ti ne palausif,
Ni senos bobos ne gausit 

Lyg maru.

1. Ankalniškiu vajkáj 
Staúnus kavalierej

O ría , o ría , ría, 1 
S laúnus kavalierej (*). ]

2. 1 Sere'džiu joju,
Armėno sustoju.

3. Armenó sustóju,
Mérgas če'stavoju.

7. Ir  jus mėrgos stotkavčkif, 
Savu stoną čėnavokif,
J a  g irtu ti ne pallusiC,
Ni senu vyru ne gausit 

Lyg maru.

8 . K6kia šird is anos yra, 
Kad pase'nu be vyru, 
Kokia šird is anos biivu, 
Kad kajp le'pšė supūvu,

N u kotu nusmūku.

33.

4. K ur žlrgaj stovė'ju, 
Mergos rū tas sėju.

5. K ajp tos rūtos dygu, 
|  kviėtke'les skynė.

6 . J kvietkeles skynė, 
Vajnikė'lį pynė.

7. Vajnikė'lį pynė, 
A nt galve'lės dė'ju.

8 . Už g e ltu  kasc'lu. 
A nt galvelės dejų,

(‘) Ant tu  pavydama lalandtik: <o na .. • su a n tra  ajlá risiir
ien iiaú

5. Ana biedna su vaikiukais, 
Kaipo v išta su viščiukais, 
Savo ūkį pilniavoja,
Kaipo brostvą sau nešioja, 
Vaikus m aitindam a.

6. — Kavalieriai, stotkavokit, 
N ė mergų nečestavokit!
Jei girtuoti nepaliausit,
N ė senos bobos negausit 
Lig maro!

7. — Ir jūs, mergos, stotkavokit, 
Savo stoną šėnavokit!
Jei girtuoti nepaliausit,
Nė seno vyro negausit 
Lig maro!

8 . Kokia širdis anos yra,
Kad paseno be vyro,
Kokia širdis anos buvo,
Kad kaip lepšė supuvo,
Nuo koto nusmuko!

33

Kuncienė

1. Ankalniškių vaikai — 
Slaunūs kavalieriai,
O ria, o ria ria, I 
Slaunūs kavalieriai.* {

2. [ Seredžių jojo, 
Armenoj sustojo.

3. Armenoj sustojo, 
M ergas čestavojo.

2 k.

4. Kur žirgai stovėjo, 
M ergos rū tas sėjo.

5. Kai tos rūtos dygo, 
Į kvietkeles skynė.

6. Į kvietkeles skynė, 
Vainikėlį pynė.

7. Vainikėlį pynė,
Ant galvelės dėjo,

8 . U ž  geltų kaselių 
Ant galvelės dėjo.

Žemiau visur panašiai talanduok: „O r i a . .."  su an tra  eilute.



3 4 .
1. Kąn kalba miežis 

Arude būdams15 
Aš esraii grūdas, 
Taj labaj drūtas

2. Kąn kalb  apvynÿs 
A nt smâjgu būdams? 
Aš esmù rūdas,
Taj la b i  j  mąndras.

K ąn kalba  nuėle 
Backo būdama?
Be manu vieku,
T e ne bus nieku.

Mes susidė'kim 
Visi j dajk tą, 
Darysim žmonis 
G irtus, ne tv irtu s .

S en i volôsis, 
J a u n i dyvôsis, 
S en ï dėjiisjm, 
Jau n i dajnüsim.

35.

Ej, šjsiu, čjsiu.
Aš če ne būsiu, ds 

Ce ne manu namele.j.

Svetimi žm6nis, 

Satinus zodrflni.
Ltidna m inu  širdelė

Kad bent pavirsčiau 
j gegužėlę,

} rajbąjį paukštelį.

Aš nusilakčiau 
Pas m atušclę,

Į serbentu sodelį.

Aš te  kukučiau 
A nksti ry telį. 

Budinčiau m atušėlę.

Išejn matūšė 

Iš aukštu sv irnu  
Rąnke'les g r iz in d a m a

Ejn m atušelė 
P ar žalą kiemą 

Sunclus budindama

K elkif, sunėlej, 
Jus rajto jelej, 

K lausykit gegužėlės
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34
Norvilienė

1. Ką kalba miežis,
Aruode būdams?
_  Aš esmu grūdas 1 2 k 
Tai labai drūtasl j

2. Ką kalb apynys,
Ant smaigo būdam s?
— Aš esmu rudas,
Tai labai mandras!

3. Ką kalba mielė, 
Bačkoj būdam a?
— Be m ano vieko 
Ten nebus nieko!

4. Mes susidėkim 
Visi į daiktą, — 
D arysim žmones 
G irtus, netvirtus!

5. Seni voliosis, 
Jaun i dyvosis, 
Seni dejuosim, 
Jaun i dainuosim!

35
Juškytė

1. Ei, eisiu, eisiu, j
Aš čia nebūsiu, J 2 k.
Čia ne mano nam eliai.)

2. Svetimi žmonės,
Šaunūs žodeliai,
Liūdna mano širdelė.

3. Kad bent pavirsčiau 
Į gegužėlę,
[ raibąjį paukštelį.

4. Aš nusilėkčiau 
Pas motušėlę
l serbentų sodelį.

5. Aš ten kukuočiau 
Anksti rytelį, 
Budinčiau motušėlę.

6. Išein motušė
Iš aukšto svirno, 
Rankeles grąžydam a.

7. Ein motušėlė 
Per žalią kiemą, 
Sūnelius budindam a:

8. — Kelkit, sūneliai, 
Jūs raitojėliai, 
Klausykit gegužėlės!
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9. Išdjn sune'lej
Iš  ž irgu  stajm os, 

Galveles g t6stydami.

10. Taj ne gegelė,
Taj nė rajboji,

T aj musu seserė'lė.

11. O ą n t plunksnėlu, 
O ąn t rajbūju,

Būt g iriu  gegužėlė.

12. O ą n t kase'lu,
O ąn t gelsvųjų,

B ūt musu seserėlė.

1 S. B altos kojelės,
Gelsvos kaselės, 

Rute'lu vajnikėlis.

14. E j, matus, m atui, 
M atiišė manu,

Ą nt ku  m in ę  auglnaj?

15. A r ą n t vargelu, 
Ą nt rupestė'lu,

Ą nt graudžiu ašarėlu.

16. Buvaj nunešti, 
Buvaj jmėsti

Į jūres, į  mareles.

17. Būčiau biivusi 
Zvejū z'uvelė,

P ajūrišk ių  m artelė.

18 Būtu iščję
Zvejū ¿vejele), 

Pajuriškiu vajkelej

19 Būtu sugavę 
P ar lydekėlę, 

P a r  m argąją žuvelę

36.

1. Ankalnėlejs vajkščiodama, 
Zemugėles rankiodama, 
Aviū pulką ganydama, į 
Savu ja un ik iu  laukdam a. J

2 . Diė'vas z'lnu, kur pradingu, 
K ur m anu mielas paliku, 
A r j į n  vandil nuskąndlnu, 
A r kas mėjlę pagadinu?

ds
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9, Išein sūneliai 14. — Ei, motuš, motuš,
Iš žirgų stainios, M otuše mano,
Galveles glostydami: Ant ko mane auginai?

10. — Tai ne gegelė, 15. Ar ant vargelių,
Tai ne ra ib o ji,— Ant rūpestėlių,
Tai mūsų seserėlė. Ant graudžių ašarėlių?

11. 0  ant plunksnelių, 16. Buvai nunešti,
0  ant raibųjų. Buvai įmesti
Būt girių gegužėlė. Į jūres, į mareles.

12. O ant kaselių, 17. Būčiau buvusi
O ant gelsvųjų, Žvejų žuvelė,
Būt mūsų seserėlė. P ajūriškių martelė.

13. Baltos kojelės, 18. Būtų išėję
Gelsvos kaselės, Žvejų žvejeliai,
Rūtelių vainikėlis. Pajūriškių vaikeliai.

19. Būtų sugavę 
Per lydekėlę,
Per m argąją žuvelę.

‘36
Vidikytė

1. A ntkalnėliais vaikščiodama, 
Žemuogėles rankiodama,
Avių pulką ganydam a, Į 2 ^ 
Savo jaunikio laukdama, j

2. D ievas žino, kur pradingo, 
Kur mano m ielas paliko!
Ar jį vanduo nuskandino,
Ar kas meilę pagadino?
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3. Ja j kas matėt', pasakykit', 
Manęs jaunos ne ▼ ¡rkdinkif, 
Įsipylė ffgas į blūdą 
Valgysva mudu abudu.

4 Teka sraunus upelelis, 
Skrajdz'16 judas vanagėlis, 
T e tu m inę atlankyki,
Abu aveles gan/sva .

5. Ta adyna ne čėsiyva,

Cestis manu ne zyčiyvas, 
Kad atrasčiau  sau pagūbą, 
Kunigėlis du tu šlubą.

6 . O mergytė, š ird is manu, 
Padabonė ve'jdas tavu ,
Ne ta jp  vejdas, kajp ake'lės, 
Pamylė'čtau tris dieneles.

31.
1. A nksti rytą keldam a, j

B altą biirną prausdam a, j 
Stov mergytė patogi, i
Manu šlrdžej maloni. M 5

2. Kąn tu , tė'vaj, padarėj,
Manę jauną "išdavej
Už tu  Žeimiu bernužė'lu,
K ur ni kartu  ne mačtaū?

3. K ur ni kartu  ne mačiau, 
Ni vardelu ne žinau, 
Jisaj gė'rė dienužę, 
Ulavoju naktužę.

4. J is  pragė'rė namučius,
Ir  nu tauku  rugučius,
J is  pragers ir manę,
Ir nū rsįnku žiėdiižius.
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3. Jei kas matėt, pasakykit, 
AAanęs jaunos nevirkdinkit! 
Įsipylę uogas į bliūdą, 
Valgysva mudu abudu.

4. Teka sraunus upelėlis, 
Skraidžioj juodas vanagėlis, — 
Ten tu mane aplankyki,
Abu aveles ganysva.

5. Ta adyna nečėslyva,
Cėstis mano nežyčlyvas;
Kad atrasčiau  sau pagūbą, 
Kunigėlis duotų šliūbą.

6 . O mergyte, širdis mano, 
Padabonė — veidas tavo,
Ne taip veidas kaip akelės, — 
Pamylėčiau tris dieneles!

37

Norvilienė

1. Anksti rytą keldama, |  ^ ^
Baltą burną prausdam a, f 
Stov mergytė patogi, f 2 k
M ano širdžiai maloni. J

•
2. Ką tu, tėvai, padarei,

M ane jauną išdavei 
Už to šelmio bernužėlio,
Kur nė karto nemačiau?

3. Kur nė karto nemačiau, 
Nė vardelio nežinau;
Jisai gėrė dienužę, * 
Uliavojo naktužę.

4. Jis pragėrė namučius
Ir nuo lauko rugučius, — 
Jis  pragers ir mane,
Ir nuo rankų žiedužius!

7. Lietuviškos dainos. I 97



38 .
1. Anksti! ry tą  keldam a, 

P a r  kiemelį ėjdama,
G irdžū, girdėjau 1 ^  

Gegiitą kukiijant. J

2. Ne gegutė kukavu,
Taj močiutė dūsavu,

Diisavu, dėjavu 
Apie' ja u n ą  dukrelę:

3. D ukrytelo tu  manu, 
Lelijčlė tu  m in u ,

Tajp  ilga j pamigaj 
Su tūm  jaunii bernelu.

4. M otynėlė tu  manu, 
Sengalvėlė tu  manu,

N e ilgaj pam igau 
Su tū m  jaunii bernelu..

5. Aš ne miė'gą miegojau, 
T a j dumūžę dum ojau, 

Dumojau, kalbėjau  
ApiS jaunas  dieneles.

39.

1. Ą nbstl ry tą  kė'lau, 
B alta j bum ą prausiaū,

B a lta j biirną nusip rausus,) 
Už stalelu  sė'dau. J

2. Sėdau už stalelu,
Žiūriu pro ląngelį,

Šoka kieme jaunim ėlis,
I r  ma pagajleju.

3. Š6k ii, šokėjėlėj,
Ge'rkif, gerėjėlej,

O aš ja u n a  m ergužėlė 
J vargą įpiliau.

ds

4 . Sakė manę šiėkia,
Sakė m inę tiokia,

Sakė manę kajmynėlej 
Ą nkstl ne k e l in t i .

5 . K ajp  aš ąnk stl kdlsiu, 
K ajp aš v ė la j gulsiu,

Aš ne žinaū katram  kieme 
M anu bernužėlis?

6 . K ad tu  ne su lauk tum , 
K ad tu  manę gautum ,

Kad tu  manu vajnikėlį 
N u galvelės im tum .

3 8
Venclauskienė

1. Anksti rytą keldama 
Per kiemelį eidama, 
Girdžiu, girdėjau 
Gegutę kukuojant.

2. Ne gegutė kukavo, — 
Tai močiutė dūsavo, 
Dūsavo, dejavo 
Apie jauną dukrelę:

2 k.

3. — Dukrytėle tu  mano, 
Lelijėle tu  mano,
Taip ilgai pam igai
Su tuo jaunu berneliu.

4. — M otinėle tu mano, 
Sengalvėle tu  mano, 
Neilgai pam igau
Su tuo jaunu berneliu.

5. Aš ne miegą miegojau, — 
Tai dūmužę dūmojau, 
Dūmojau, kalbėjau 
Apie jaunas dieneles.

39
Jarošaitė

1. Anksti rytą kėliau,
Baltai burną prausiau,
Baltai burną nusiprausus, Į „ , 
Už stalelio sėdau.

2. Sėdau už stalelio,
Žiūriu pro langelį, —
Šoka kieme jaunimėlis,
Ir man pagailėjo.

3. Šokit, šokėjėliai,
Gerkit, gėrėjėliai,
0  aš jauna mergužėlė
1 vargą įpuoliau!

4. Sakė mane šiokią,
Sakė mane tokia,
Sakė mane kaimynėliai — 
Anksti nekelianti.

5. Kaip aš anksti kelsiu, 
Kaip aš vėlai gulsiu, — 
Aš nežinau, katram  kieme 
M ano bernužėlis.

6. Kad tu  nesulauktum,
Kad tu  mane gautum,
Kad tu mano vainikėlį 
Nuo galvelės imtum!
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4 0 .
1. A nksti ry tą  kelau, 7. Anksti ry tą  kelau,

Dureles pravfe'nau, Dureles pravėriau,
Ėjau, ėjau vąndenelu, 1 Ėjau, ėjafi vąndenelu,

Alė bet ne viena, ( Alė bet ne viena.

2 . P riėjaū ažerčlį,
G ilų  dunojelj,

Rąridii, rąndii bernužėlį 
Žirge'lūs begyrdant.

3. Pastatyk  viėdre'lus, 
Paguldyk našte'lus,

Padek, padek, mergužėlė, 
Žirge'lūs gyrdyti.

4. Ne s ta tau  viėdrėlu,
Ne guldau naštrflu,

Ne padėjau bem uržlu j, 
Žirgdlus gyrdyti.

5. Ne ilgaj stovėjau,
Su jurnl kalbėjau,

Ir  pavytu vajnikė'lis 
Ą nt manu galvelės.

6 . Seselė pamatė,
Močiutėj pasakė;

Barė, barė motynčlė 
Su bernužiu kalban t.

8. Priėjau ažerė'lį.
G ilų  dunojelj,

Rąndii, rąndū bro lužėlį, 
Žirge'lūs begyrdant,

9. Pastatyk viėdre'lus. 
Paguldyk našte'lus,

Padė'k, padė'k, seserėlė, 
Žirge'lūs gyrdyti.

10. Taj s ta tau  vtėdnslus,
T aj guldau našte'lus,

Taj padėjau brolužė'luj 
Žirge'lūs gyrdyti.

U .  Taj ilgaj stovėjau,
Su jum l kalbėjau,

Ir  pražydu vajnikė'lis 
Ant manu galvelės.

12. Seselė pamatė,
Močiutėj pasakė, 

Džiaūgės, džiaugės motynČIė 
Su brolelu kalban t.
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40
Gotautienė

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

2. Priėjau ežerėlį,
Gilų dunojelj, —
Randu, randu bernužėlį 
Žirgelius begirdant.

3 — Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius,
Padėk, padėk, mergužėle, 
Žirgelius girdyti.

4. — Nestatau viedrelių, 
Neguldau naštelių,
Nepadėjau bernužėliui 
Žirgelius girdyti.

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

6. Seselė pamatė,
Močiutei pasakė, —
Barė, barė motinėlė —
Su bernužiu kalbant.

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

8. Priėjau ežerėlį,
Gilų dunojėlį, —
Randu, randu brolužėlį 
Žirgelius begirdant.

9. — Pastatyk viedrelius. 
Paguldyk naštelius,
Padėk, padėk, seserėle, 

Žirgelius girdyti.

10. — Tai statau viedrelius,
Tai guldau naštelius,
Tai padėjau brolužėliui 
Žirgelius girdyti.

11. Tai ilgai stovėjau,
Su juomi kalbėjau, —
Ir pražydo vainikėlis 
Ant mano galvelės.

12. Seselė pamatė,
Močiutei pasakė, — 
Džiaugės, džiaugės motinėlė 
Su broleliu kalbant.
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41.
1. Anksti ry tą  kė'lau, 7.

Dureles pravariau.
Ėjau, ėjaū vąndenė'lu, 1 
Ale bet ne viena. 1

2. D ar ne nuėjau 8 .
j pusę kelc'lu,

Ir  sutikau bernužėlį 
Žirg^lus ganyti.

3. Pastatyk viėdrelus, 9.
Pagu Myk naštelus,

Ejkš, padeki, mergužėlė,
Ganyti žirgėlus.

4 . Aš ne galu ėjti, 10.
Ne galu padėti,

Kąn pasakys matušė'lė, ,
Namii kajp parėjstu?

5. Pam elūk , mergelė, 
P am etėk , jaunoji,

P a m e rk i  parėjusi 
B alta j matnšžlej.

6 . /Įtiekė sakalas,
Iš jūros paukšte'lis,

Ir  sumišė vąndenė'lį, 
kaukiau nusistūjant.

4 « :

1. Ąnkst'i ry tą  rytm etėlį 2 .
Saule'Iė te'kė'ju,

O litelis, titelė'lis,
Pro lą'ngą vejzeju.

D ar ne parėjaū 
į  pusę kiėme'lu,

I r  sutikau matušėlę 
Kiė'mu vidurė'ly.

K ur buvaj, dukre'Iė? 
K ur bnvaj, jaunoji? 

Kamė buvaj dukterėlė? 
Kamė vajkštinčjej?

Atlėkė sakalas,
Iš jūros paukšte'lis,

Ir sumišė vąndenė'lį, 
•taukiau nusistojant.

,Ne melū'k, dukrelė,
• Ne melū'k, jaunoji,

,N e m slūki parėjusi 
S iv u  matušė'lej.

Pajlm kif, brole'lej,
Po pęnkias rykšteles, 

Pamokykit seserėlę,
Kad daugiaū ne b-ėjtų.

Kad daugiaū ne b-ėjtu, 
Kad ne trukiniū'tu, 

K ad ne gc'rtura arelkė'lės, 
Kad ne ulavotum.

Kamė buv ij, sunylajti, 
Kamė vajkštinė'jej? 

Kamė tavu pentinė'lej 

Sviės'i su rudėj u?
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41
Pocalė

1. Anksti rytą kėliau,
Dureles pravėriau,
Ėjau, ėjau vandenėlio ,lg  ^
Ale bet ne viena. j

2. Dar nenuėjau 
Į pusę kelelio
Ir sutikau bernužėlį 
Žirgelius ganyti.

3. — Pastatyk viedrelius, 
Paguldyk naštelius,
Eikš, padėki, mergužėle,
Ganyti žirgelius.

4. — Aš negaliu eiti,
Negaliu padėti, —
Ką pasakys motušėlė,
Namo kai pareisiu?

5. — Pameluok, mergele,’ 
Pameluok, jaunoji.
Pameluoki parėjusi 
Baltai motušėlei:

6. „Atlėkė sakalas,
Iš jūros paukštelis,
Ir sumaišė vandenėlį, — 
Laukiau nusistojant.“

42
Pocalė

l. Anksti rytą rytmetėlį 
Saulelė tekėjo,
O titelis titeiėlis l ^
Pro langą veizėjo. J

7. Dar neparėjau
[ pusę kiemelio 
Ir sutikau motušėlę 
Kiemo vidurėly.

8. — Kur buvai, dukrele, 
Kur buvai, jaunoji, 
Kame buvai, dukterėle, 
Kame vaikštinėjai?

9. — Atlėkė sakalas,
Iš jūros paukštelis,
Ir sumaišė vandenėlį, — 
Laukiau nusistojant.

10. — Nemeluok, dukrele, 
Nemeluok, jaunoji. 
Nemeluoki parėjusi 
Savo motušėlei.

11. Paimkit, broleliai,
Po penkias rykšteles, 
Pamokykit seserėlę,
Kad daugiau nebeitų;

12. Kad daugiau nebeitų, 
Kad netrūkiniuotų,
Kad negertų arielkėlės, 
Kad neuliavotų!

2. — Kame buvai, sūnylaiti, 
Kame vaikštinėjai?
Kame tavo pentinėliai 
Sviesi surūdijo?

103



3. Ąnkst'l ry tą  rytm etėlį
Žirgelį pasenau ,

Dėl tff manu pentinė'Iej 

.Sviesi surudeju.

4. Ak, ne ttė'sa, če ne tiesa,
Nė tiesą man kalb'i, 

Ą nksti ry tą  atsikelej, 
Mergelę lydė'jej.

5. Ą nksti ry tą  rytm etėlį
Saulelė tekė'ju,

O matūšė, matušė'lė 
Pro ląngą vejzė'ju.

6 . Kamė buvaj, dukterajtė ,
Kamė vajkštinė'jej? 

Kamė tavu vajnikė'lis 

Rasele užkritęs?

7. Ą nksti ry tą  rytmetė'lį
Rute'Ies ravėjau ,

Dėl tu  m inu  vajnikėlį 
Raselė užkritu-

8 . Ak, n e tiesa , £e ne tiesa,
Ne tiė'są man kalbi, 

Ąnkst'i ry tą  atsikelej, 
Rasė'lė užk ritu .

43.

1. Ą nksti ry tą  ryte'lj 
Sė'nau bė'rą žirgelį,

Aš išgirdau, aš girdėjau  
Karvelė'lu balselį.

2 . O ta j ne karvelė'lu,
O taj ne mėlynųjų,

Tik taj se'nas tėvužėlis 
Budin s&vu sunelus:

3. Kelki, manu sūneli, 
Kelki, visu viriausias,

B atnčk bė'rą žirgužėlį 
Su tymlniu balne'lu.

4. Ą nt žirgelu sėsdamas, 
j kilpelę stodamas:

^  J a u  sudiė'vu tėvužėluj,
Ir  senaj motynėlej.

5 . Pro vartelus jčdamas, 
P ro  iigffsius jodamas:

J a u  sudiė'vu seserėlėms 
I r  baltiemsiėms brole'lams.

6 . P a r  laukelį jodamas,
P ar ža lą  pudimėlį,

Ne nu la jkaū  žirguzelu  
Iš dldz'iu rupestėlu.

3 _  Anksti rytą rytmetėlį 
Žirgelį pašėriau,
Dėl to mano pentinėliai 
Sviesi surūdijo.

4. — Ak, netiesa, čia netiesa, 
Netiesą man kalbi, — 
Anksti rytą atsikėlei, 
Mergelę lydėjai.

5. Anksti rytą rytmetėlį 
Saulelė tekėjo,
O motušė motušėlė 
Pro langą veizėjo.

6. — Kame buvai, dukteraite, 
Kame vaikštinėjai?
Kame tavo vainikėlis 
Rasele užkritęs?

7. — Anksti rytą rytmetėlį 
Rūteles ravėjau,
Dėl to mano vainikėlį 
Raselė užkrito.

— Ak, netiesa, čia netiesa, 
Netiesą man kalbi, — 
Anksti rytą atsikėlei, 
Raselė užkrito.

*43
D aškauskienė

1. Anksti rytą rytelį 
Šėriau bėrą žirgelį,
Aš išgirdau, aš girdėjaul ^ 
Karvelėlio balselį. i

2. O tai ne karvelėlio,
O tai ne mėlynojo, —
Tiktai senas tėvužėlis 
Budin savo sūnelius:

4. Ant žirgelio sėsdamas,
Į kilpelę stodamas:
— Jau  sudievu tėvužėliui 
Ir senai motinėlei!

5. Pro vartelius jodamas,
Pro ilguosius jodamas:
— Jau  sudievu seserėlėms 
Ir baltiesiems broleliams!

3. — Kelki, mano sūneli, 
Kelki, visų vyriausias, 
Balnok bėrą žirgužėlį 
Su tyminiu balneliu!

6. Per laukelį jodamas, 
Per žalią pūdymėlį, 
Nenulaikau žirgužėlio 
Iš didžio rūpestėlio.
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Par girelę jodamas, 8 . Aš žirgelį pagyrdziau,
Par žalą pušynėlį, Aš burnelę nūprausiau,

Radau srovės upuz'ė'lį. Baltos liepos lapuzelu
Pasigyrdžiau žirgelį. Burnelę nusištūsciau.

9. Karūmenę jodamas,
J glite'lę stčdamas:

Sudiė'v tė'vuj, motynė'lej 
Ir visaj giminėlėj.

44.

1 Ąnkstl rytą rytelį

Sė’riau bė'rą žirgelį,
Aš išgirdau bafąndėlus 1 

Stajnelė brukiijančius.j

2. Ne baią'ndz’iu balselis, 
Ani girios paukštelis,

Tik ta j se'nas tėvuzėlis 
Sunužė'ius budinu:

3. Kelkis, kelkis, sūneli, 

Serkis bėrus zirgelus,
Kajp paše'rsi zirgužėlus, 

Šaltiniu pagyrdysi.

4. Kad aš j 6jau par laukus 

O kajp jojau lygiusius, 
Ir užjojau žalas ią'nkas, 

Baitūsius dobilelus.

5į Aš nušėkau nu žirgu 
Išsitraukiau kardelį, 

Pasikirtaū dobilclu, 
Pasišė'riau žirgelį.

6 . Kad aš jojau par ląnkas, 

O kad jojau par žalas, 
I r  uzj6jau šaltine lūs, 

Žaliisius Iiėpynėlus.

7. P asigirdžiau žirgelį. 
N usiprausiau burnelę, 

Nusištusčtau burnužėlę 
Žalos liepos tapelu.
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'.7. Per girelę jodamas, 
Per žalią pušynėlį, 
Radau srovės upužėlį, 
Pasigirdžiau žirgelį.

8. Aš žirgelį pagirdžiau, 
Aš burnelę nuprausiau, 
Baltos liepos lapužėliu 
Burnelę nusišluosčiau.

9. Kariuomenę jodamas,
Į glitelę stodam as:

— Sudiev tėvui, motinėlei 
Ir visai giminėlei!

44

Tomašauskytė

1. Anksti rytą rytelį 
Šėriau bėrą žirgelį;
Aš išgirdau balandėlius, K  ^ 
Stainelėj brukuojančius, j

4. Kad aš jojau per laukus, 
O kai jojau lygiuosius, 
Ir užjojau žalias lankas, 
Baltuosius dobilėlius.

2. Ne balandžio balselis, 
Anei girios paukštelis, — 
Tiktai senas tėvužėlis 
Sūnužėlius budino:

5. Aš nušokau nuo žirgo, 
Išsitraukiau kardelį, 
Pasikirtaū dobilėlių, 
Pasišėriau žirgelį.

3 . — Kelkis, kelkis, sūneli, 
Serkis bėrus žirgelius, 
Kai pašersi žirgužėlius, 

Šaltiniu pagirdysi!

6. Kad aš jojau per lankas, 
O kad jojau per žalias,
Ir užjojau šaltinėlius, 
Žaliuosius liepynėlius.

7. Pasigirdžiau žirgelį, 
Nusiprausiau burnelę. 
Nusišluosčiau burnužėlę 
Žalios liepos lapeliu.
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4ft.
45

1. Aplink Vilnių aukšti kalnaj, 
Stovi naujas darželė'lis,

O te  vajkščioju 
Padabna mergelė, 

Skynė žalas rute'les.

2 . Ir atjdju lenku ponaj,
Mus karalaus edelmdnaj,

Ej, prašė, raėldė 
Padabną mergelę: 

Pasklnk ¿alks rūteles.

3. Ni aš skinsiu rute'les,
Ni darysiu kviėtkėlis,

O ir aš esmū 
Knukavos vajtajtė,

Ne tau lygi karaiaįtė .

4 . Ir  aš tunū  šešiils žirgus. 
Vičnu plienu padkavčtus;

Kinkyk, tam eli, 
Bėrusius žirgeliu,

Aš važiusiu į miestelį.

5. Privažiavau trejus vartus, 
ViSni vartaj žalu variu, 
Ą ntri vartaj misingelu,

O šiė tretiė'jiė 
B altų jų  cidabru,

K ur vajtajtė įvažiavu.

6 . Ir Sumušė bugnuse 
Suskąmbinu varpuse,
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Tomašauskytė

1. Aplink Vilnių aukšti kalnai, 
Stovi naujas darželelis,
O ten vaikščiojo i
Padabna mergelė, j 2 k.
Skynė žalias rūteles. )

2. Ir atjojo lenkų ponai,
Mūs karaliaus edelmonai, 
Ei, prašė meldė 
Padabną mergelę:
— Paskink žalias rūteles!

3. — Nei aš skinsiu rūteles, 
Nei darysiu kvietkelį,
O ir aš esmu 
Kriukavos vaitaitė,
Ne tau lygi karalaitė.

4. Ir aš turiu šešis žirgus, 
Vienu plienu padkavotus, — 
Kinkyk, tarneli,
Bėruosius žirgelius,
Aš važiuosiu į miestelį.

5. Privažiavau trejus vartus: 
Vieni vartai — žalio vario, 
Antri vartai — misingėlio,
O šie tretieji —
Baltojo sidabro,
Kur vaitaitė įvažiavo.

6. Ir sumušė bugnuose, 
Suskambino varpuose,
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Gersime áh i 
II áuksu sklenyčios, 

II karálaus pyvinyčios.

1. Ąnt aukštu kalne'Iu i 
Aug ža li hėpe'lė, >ds

Te berniiz'is U ukūžį a rė .)

2. Atčjna merge'lė,
Balta, kajp gulbelė, .

N ei bernyčiuj pusrytelus.

3. Ne a i  nfiriu gerti,
Ni a i  n6riu valgyt,

Tik su tavim  jauna kalbėti.

4. Lejsk jiučius į pičvą, 
Mitdu bent po vieną,

Ėjsiv mbda ulav6ti.

9. Kūrsiva 
Kėpslva 

Abii mūdu

4 ?
1. /itlėkė kovelis

11 jū rių—mare'lu
Ir  nūtupė J ^

J jiėvos mede'li. I

2. Pasakyk, merge'lė,
Pasakyk, jaunoji,

Kas nūtupė 
J jtėvte medalį?

5. Jaucej j karklyną, 
Mūdu j lęndryną,

Ėjsiv mbdu z'ertavoti.

6 . Paz'iūriv į siūlę,
Ar da toli vakars,

O kąn mūdu valgysiva?

7 Yra lilė grybaj,
Trakė bararykaj,

Ėjsiv mūdu pagrybauti.

8 . Tamė azerajty 
M arg i lydekajtė,

Ėjsiv mtidu pažvejoti.

ugnelę,
žuvelę,
valgysiva.

3. Ne merge'lė būčiau, 
Kad a i ne zindčiau.

Kas nūtupė 
} jiėvds medelį.

4. Mare'lu kove'Iis, 
Gire'lės paukštelis,

Taj nūtupė 
į jiėvos mede'fį.

no

- —

Gersime alų 
Iš aukso sklėnyčios,
Iš karaliaus pyvinyčios!

46
Totilienė

1. Ant aukšto kalnelio j
Aug žalia liepelė, Į 2 k.
Ten bernužis laukužį arė. I

2. Ateina mergelė 
Balta kaip gulbelė,
Neš bernyčiui pusrytėlius.

3. — Nei aš noriu gerti,
Nei aš noriu valgyt,
Tik su tavim jauna kalbėti.

5. Jaučiai į karklyną, 
Mudu į lendryną,
Eisiv mudu žertavoti.

6. Pažiūriv į saulę,
Ar dar toli vakars;
O ką mudu valgysiva?

7. Yra šile grybai,
Trake baravykai, — 
Eisiv mudu pagrybauti.

4. Leisk jaučius į pievą, 
Mudu bent po vieną 
Eisiv mudu uliavoti.

8. Tame ežeraity 
M arga lydekaitė, — 
Eisiv mudu pažvejoti.

9. Kursiva ugnelę, 
Kepsiva žuvelę,
Abu mudu valgysiva.

47
Sopytė

1. Atlėkė kovelis
Iš jūrių marelių 
Ir nutūpė 1 2
l ievos medelį. J

2. — Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji,
Kas nutūpė
I ievos medelį?

3. — Ne mergelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas nutūpė
Į ievos medelį.

4. M arelių kovelis,
Girelės paukštelis, — 
Tai nutūpė
Į ievos medelį.
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5. 0  aš nusiėjčiau 9. Ne mergužė būčiau,
Pas jaunus brolclus, Kad aš ne žinočiau,

Papustytu Kąn tu radaj

Ma phė'nu dalgelį. Siė'nu pradalgyje.

6 . 0  aš nusiėjuau 10. Rūtų vajnikėlį,
į žalą ląnke'lę, Aukščiu žiedelį,

Pas brolclus Taj tu  radaj

Šiėnc'lu nupjauti. Siė'nu pradalgė'lė.

7. 0  da ne įpjčviau 11. Pasakyk, mergelė,
Piisę pradalgelės, Pasakyk, jaunoji,

Taj aš radau Kas sunke'snis
Didį radinei). Yr už akmenėlį?

8 . Pasakyk, mergelė, 12. Ne merghzė būčiau,
Pasakyk, jaunoji. Kad aš ne žinėčiau,

Kąn aš radau Kas sunkesnis

Šienu pradalgė'lė? Yr už akmenėlį.

13. Rūtų vajnikė'lis, 
Jaunos diėnužė'lės, 

Taj sunkesnis 
Yr už akmenėlį.

48.
Ant, ąn t kalno putinas, 

Ąnt, ąn t kainu, 

Širdužė, piitinas.

Pakalnėlė aviė'tė, 
Pakalnėlė, 

Širdužė, aviStė.

ds

3. Aš avife'tę nul&užiau,
Aš aviė'tę, 

Širdužė, nulaužau.

4. Ąnt kele'lu pamečiau,
Ąnt keičiu, 

Širdiizė, pamečiau.

0  aš nusieičiau 9. — Ne mergužė būčiau,
Pas jaunus brolelius, Kad aš nežinočiau,
Papustytų Ką tu radai
Man plieno dalgelį. Šieno pradalgėlėj.

0  aš nusieičiau 10. Rūtų vainikėlį,
Į žalią lankelę Aukselio žiedelį —
Pas brolelius Tai tu radai
Šienelio nupiauti. Šieno pradalgėlėj.

0  dar neįpioviau 11. — Pasakyk, mergele,
Pusę pradalgelės, Pasakyk, jaunoji,
Tai aš radau Kas sunkesnis
Didį radinėlį. Yr už akmenėlį?

— Pasakyk, mergele, 12. — Ne mergužė būčiau,
Pasakyk, jaunoji, Kad aš nežinočiau,
Ką aš radau Kas sunkesnis
Šieno pradalgėlėj? Yr už akmenėlį.

13. Rūtų vainikėlis, 
Jaunos dienužėlės — 
Tai sunkesnis 
Yr už akmenėlį.

*48

Pauriukė

2 k.

1. Ant’ ant kalno putinas, 
Ant’ ant kalno, 
Širduže, putinas!

2. Pakalnėlėj avietė, 
Pakalnėlėj,
Širduže, avietė!

8. Lietuviškos dainos, I

3. Aš avietę nulaužiau, 
Aš avietę,
Širduže, nulaužiau!

4. Ant kelelio pamečiau, 
Ant kelelio,
Širduže, pamečiau!



49.
1. Ąnt iz e ru  kraštu

Pelėdelė gėrė, 
Bege'rdama apdūsu, 1 ^  

P a ti vyrą mušė. J

2. Uj, kad mušė, ta j mūšė 
Ąnt slęnksčiu paguldžius,

Ąnsaj vyras grazej prašė: 
Da geresnis būsiu.

3. P a ti ė'ju j karčemą, 
Pačiam liepė bui narofe:

Ganyk vistas ir viščiūkus, 
Kad vanagas ne g&utu.

4. Ąnsaj vanagėlis 
Aukštaj skraidydamas,

Ir ąn t že'mės nutūpdamas, 
Viščiukus išgaudė,

5. Parėjn pati iš karčemčs, 
Pačiam ė'mė už barzdos,

Ir po kiemą valkiodama: 
Kajp tu  vištas gandj?

6. Begu patsaj pas kajmyną 
Savu bė'das sakydamas:

Ej, kūmaj, kumiiti, 
Mdnu pati ledaki.

7. Tylėk, kūmaj, ne kalbė'k, 
Manu ledake'snė, 

Pęnkms jaučius pralakė, 
M inę patį siipiakė.

5 0.

1. Ąnt atbėga lajvūžis, 
A tlulūja lajvūžis,

Pro tėvelu variu vartus, | 
Pro s tik lu  iąnge'lį. j

2. Ar ne buvaj stajnūžė? 
Ar ne žė'rej žirgužį?

Ar ne tavu pentinelis 
Stajnio ąnt vage'lu?

ds

Ni aš buvau stajnūze, 
N i aš šė'riau žirguzį, 

Ni ta j manu pentinė'lis 
Stajnio ąn t vage'lu.

Brolis būvu stajnūžė, 
Brolis šė'rė žirgūžį, 

Taj brolėlu pentinė'lis 
Stajnio ąn t vage'lu.

*49
Norvilienė

1. Ant ežero krašto 
Pelėdėlė gėrė, 
Begerdama apduso: 
Pati vyrą mušė. 2 k.

2. Ui, kad mušė, tai mušė,
Ant slenksčio paguldžius. 
Ansai vyras gražiai prašė:
— D ar geresnis būsiu.

3. Pati ėjo į karčiamą,
Pačiam liepė būt namie:
— Ganyk vištas ir viščiukus, 
Kad vanagas negautų!

4. Ansai vanagėlis,
Aukštai skraidydamas
Ir ant žemės nutūpdamas, 
Viščiukus išgaudė.

5. Parein pati iš karčiamos, 
Pačiam ėmė už barzdos 
Ir, po kiemą valkiodama:
— Kaip tu vištas ganei?

6. Bėgo patsai pas kaimyną, 
Savo bėdas sakydamas:
— Ei kūmai, kūmuti, 
Mano pati ledaka!

7. — Tylėk, kūmai, nekalbėk, 
Mano ledakesnė:
Penkis jaučius pralakė, 
Mane patį suplakė!

*50

Juškytė

1. Ant’ atbėga laivužis, 
Atliūliuoja laivužis
Pro tėvelio vario vartus, 
Pro stiklo langelį.

2. — Ar nebuvai stainužėj, 
Ar nešėrei žirgužį,
Ar ne tavo pentinėlis 
Stainloj ant vagelio?

2 k.

3. — Nei aš buvau stainužėj, 
Nei aš šėriau žirgužį,
Nei tai mano pentinėlis 
Stainioj ant vagelio.

4. Brolis buvo stainužėj, 
Brolis šėrė žirgužį,
Tai brolelio pentinėlis 
Stainioj ant vagelio.
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Ąnt atbėga tajviizis, 7. Ni aš buvaū darzilzy,
Atluluja lajvūz'is Ni aš skyniau rutbzes.

Pro tėvelu vanu vartus, Ni ta j manu vajnikžlis
Pro s tik lu  iąngelj. D aržė ąn t rute'lu.

Ar ne buvij daržūžy? 8. Sesė biivu darzbžy.
Ar ne skynej rutitžes? Sesė skynė rut&zes,

Ar ne tavu vajnikelis Taj seselės vajnikelis
D arzė ąn t rutelu? D aržė ąn t rutėln.

51.

1. Ąnt kalnu malūnėlis,
Pakalne azerelis,

Te krykštė, nardė žįSra ąntčlė 1
M alūnu ažerė'ly I

2. O ne ąnte'lė plaūkė,
Ni narunė'lis nardė, i

E j, verkė, verkė, musu seselė 
Ne tropyjus bernelu.

3. Jus manu broluzšlej,
Baltiė'je dobilelej,.

Pabudavokii jttdą lajve'lį 
Ąnt jurūziu—mare'lu.

4. Kad ne būt žalu vanu,
B altės liepos lęntėlu,

Kad būt aukse'lu bej cidabrė'lu,
Dejmentiižiu irkle'lej.

ds

5. Ąnte'Ie beplaukysiu, 
Dugnūžiu benardysiu,

Ant’ atbėga laivužis, 
Atliūliuoja laivužis 
Pro tėvelio vario vartus, 
Pro stiklo langelį.

— Ar nebuvai daržužy, 
Ar neskynei rūtužes,
Ar ne tavo vainikėlis 
Darže ant rūtelių?

7. — Nei aš buvau daržužy, 
Nei aš skyniau rūtužes, 
Nei tai mano vainikėlis 
Darže ant rūtelių.

8. Sesė buvo daržužy,
Sesė skynė rūtužes,
Tai seselės vainikėlis 
Darže ant rūtelių.

*51
Norvilienė

1. Ant kalno malūnėlis,
Pakalnėj ežerėlis —
Ten krykštė nardė siera antelei ^ ^ 
M alūno ežerėly.

2. O ne antelė plaukė,
Ne narūnėlis nardė, —
Ei, verkė, verkė mūsų seselė, 
Netropijus bernelio.

3. — Jūs mano brolužėliai,
Baltieji dobilėliai,
Pabudavokit juodą laivelį 
Ant jūružių marelių,

4. Kad nebūt žalio vario,
Baltos liepos lentelių,
Kad būt aukselio bei sidabrėlio, 
Deimantužio irkleliai.

5. Antele beplaukysiu,
Dugnužiu benardysiu, —



O ir pamačiau du striėlčiukela
Tamarilžejs vajkščiojant.

6. Jas  m ana stnčlčiukelej, 
ISalticjiė dobilėlej,

A r jus ne m atei manu bernrflu 
Iš krygiižės parjojant?

7. M a su stnėlčejs bekalbant, 
Eabaj graūdžej beverkiant,

O ir  pamačiau savu bernelį 
Iš kryg&žėš parjojant.

8. Tu, m anu bernužėli,
Berniiži dobilėli,

Bent atm ajnj’ki auksu žiedelį, 
T ik aš tavu ne būsiu.

9. Tu, m inu mergužėlė, 
M ergūze lelijėlė,

Šim tą trotyčiau, z'iė'dą majnj'čiau 
Tkvę jaunčs n ’ aplejsčiau.

10. T u, m anu mergužėlė, 
Mdrguze lelijėlė,

įsod inė jau  Rygos miestelį, 
Apvajavojau Žuvedu vajską,

Tik aš tkvę n’ užm iršau.

11. Tu, m in a  bem uželi,
B irnūži dobilėli,

Bent išpr6vyki manėj burvelę 
Žalti linu žiėdelu,
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O ir pam ačiau du strielčiukėliu 
Pam aružiais vaikščiojant.

6. — Jūs mano strielčiukėliai, 
Baltieji dobilėliai,
Ar jūs nem atėt mano bernelio 
Iš krygužės parjojant?

7. Man su strielčiais bekalbant, 
Labai graudžiai beverkiant,
O ir pam ačiau savo bernelį 
Iš krygužės parjojant.

8. — Tu mano bernužėli,
Bernuži dobilėli,
Bent atmainyki aukso žiedelį,
Tik aš tavo nebūsiu.

9. — Tu mano mergužėle,
M erguže lelijėle,
Šimtą trotyčiau, žiedą mainyčiau 
Tave jaunos n’apleisčiau.

10. Tu mano mergužėle,
Merguže lelijėle,
Išjodinėjau Rygos miestelį, 
Apvajavojau žuvėdų vaiską,
Tik aš tave n ’užmiršau.

11. — Tu mano bernužėli,
Bernuži dobilėli,
Bent išprovyki manei burvelę 
Žalių linų žiedelių.
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12. Tu, m inu mergužėlė,
Mergužė lelijėlė,

Tu išsirinki krčme burve'lę,
Aš jaunas užmokė'siu.'

13. Pinįgū ne gajlė'siu,
Aš jaunas užmokė'siu

Ne trečiokajčejs, ne auksinajčejs, 
Muštlnejs dorelajčejs.

14. Tu, manu bernužėli,
Bernuži dobilėli,

Kad tu daug tu r i tu pinjgėlu, 
M uštiniu dorelėlu.

1&. Kaldyki ma tiltelį
P ar sraunų Nemunėlį, (*)

Aš te  vajkščiosiu, te ulavosiu, 
Vajnikė'lį nešiosiu

5«.

Ąnt kalnu kainužė'lu, 3. Matūšės kū balčiausia,
Pakalnė ląnkužė'lė, Spsėlės kū ploniausia,

Te blikiavu mergužėlė 1 Žalš. manu drobuzėlė, 
Tris plonasias drobeles. J Ne graži pažiūrėti.

Atj6ja bernužėlis 4. Tingė'jej, mergužėlė,
P ar žalą ląnkužėlę, Baltoji lelijėlė,

K lausinėju mergužėlės, Žiemiižė plonaj včrpti, 
K atra  tavu drobelė? Vasaružė blikiuti.

(*) K iti saka Nemunėlį
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12. — Tu mano mergužėle.
Merguže lelijėle,
Tu išsirinki krome burvelę,
Aš jaunas užmokėsiu.

13. Pinigų negailėsiu,
Aš jaunas užmokėsiu
Ne trečiokaičiais, ne auksinančiais, — 
M uštiniais dorelaičiais.

14. — Tu mano bernužėli,
Bernuži dobilėli,
Kad tu daug turi tų pinigėlių, 
M uštinių dorelėlių,

15. Kaldyki man tiltelį
Per sraunų Nemunėlį, —
Aš ten vaikščiosiu, ten uliavosiu, 
Vainikėlį nešiosiu.

*52

Norvilienė

1. Ant kalno kalnužėlio, 
Pakalnėj lankužėlėj,—
Ten blykiavo mergužėlė 1 ^ ^ 
Tris plonąsias drobeles. J “

2. Atjoja bernužėlis 
Per žalią ląnkužėlę, 
Klausinėjo mergužėlės:
— Katra tavo drobelė?

3, — Motušės kuo balčiausia, 
Seselės kuo ploniausia, — 
Žalia mano drobužėlė, 
Negraži pažiūrėti.

4. — Tingėjai, mergužėle, 
Baltoji lelijėle,
Žiemužėj plonai verpti, 
Vasaružėj blykiuoti.
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Ąnt kainu katnuželu, 
Pakalnė ląnkuz'ė'lė, 

Tenaj ganė bernuz'ė'lis 
Tris bčriisius žirgelus.

Atėjna merguz'ė'lė 
Par žalą ląnkužė'lę, 

Klausinėju bernužė'lu, 
K atras tavu žirgelis?

Tėve'lu kū bėriausias, 
Erole'Iu kū gražiausias 

Kūdas manu žirguz'ė'lis, 
Ne gražūs paziurė'ti.

Tingejej, bernuze'li, 
Baltasis dobilėli, 

Žiėmirzė t,įrikėj šerti, 
Vasaružė ganyti.

53.
1. Ąnt jū rių—marėlu

Statyčiau dvarelį,
Y ¡ločiau mergelę t ^ 
Dvylikos metėlu, j

2. Ne vilok, bernyti,
Ne vilok, jaunasis,

Dūk ma jaunaj augti 

Pas savu matutę.

3. Bepig tau, mergytė,
Pas savu matutę,

Bė'da ma jaunamuj 

Svetimo šalelė.

4. Po tavu kojelu 
Veje'lė zalavu,

O po manu jaunu 
Ugnelė zėrė'ju.

5 4 .
Ąnt kalne'lu liki ke'Iu, 
Pakalnėlė saiisa,

5. Ąnt tavu galvelės 
Vajnikas zalavu

O ąn t manu jaunu 
Arškččej dygė'ju.

6. Ąnt tavu rąnkėlu 
Žiėdc'lej žėrė'ju,

O ąn t manu jaunu 

Šviesusis kardelis,

7. Ąnt tavu galvelės 
Bitutės lakioju,

O i|n t manu jaunu 

Svyriu kulkos Iė'kė.

8. Pnė tavu šalelės 
Matutė stoveju,

O pnė mSnu jaunu, 
Smarkioji striėlbc'lė.

Ne čėsKvas tas bernytis, 'i ^ 
Kurs mergytės klausu, j

5. Ant kalno kalnužėlio, 
Pakalnėj lankužėlėj,— 
Tenai ganė bernužėlis 
Tris bėruosius žirgelius.

6. Ateina mergužėlė 
Per žalią lankužėlę, 
Klausinėjo bernužėlio:
— Katras tavo žirgelis?

7. — Tėvelio kuo bėriausias. 
Brolelio kuo gražiausias, 
Kūdas mano žirgužėlis,

' Negražus pažiūrėti.

8. — Tingėjai, bernužėli, 
Baltasis dobilėli,
Žiemužėj tankiai šerti, 
Vasaružėj ganyti.

53
Masaitienė

1. Ant jūrių marelių 
Statyčiau dvarelį, 
Viliočiau mergelę 1 
Dvylikos metelių. J

2. _  Neviliok, bernyti, 
Neviliok, jaunasis,
Duok man jaunai augti 
Pas savo motutę.

3. — Bepig tau, mergyte, 
Pas savo motutę,
Bėda man jaunamui 
Svetimoj šalelėj.

4. Po tavo kojelių 
Vejelė žaliavo,
O po mano jauno 
Ugnelė žėrėjo.

5. Ant tavo galvelės 
Vainikas žaliavo,
O ant mano jauno 
Erškėčiai dygėjo.

6. Ant tavo rankelių 
Žiedeliai žėrėjo,
O ant mano jauno — 
Šviesusis kardelis.

7. Ant tavo galvelės 
Bitutės lakiojo,
O ant mano jauno 
Švino kulkos lėkė.

8. Prie tavo šalelės 
Motutė stovėjo,
O prie mano jauno 
Smarkioji strielbelė.

1. Ant kalnelio ligi kelių, 
Pakalnėlėj sausa, —

*54
Juškytė

Nečėslyvas tas  bernytis, 
Kurs mergytės klauso.

2  k.
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2. Ne cėsl/vas tas bernytis, 3. Kad če tėvas dazinótu 
Kurs mergytes ktaúsu, Imtu jiidu pliekti,

Karéemó, stadáio, Kad če tėvas ir dajūstu
Pas Lejbūką kamáro. Júju katilus ir sukriūštu.

- 55.
1. Ąnt kalne'Iu, ąn t aukštū ju} ds

Stov margas dvarelis, j ds

2. Tam dvarely, tam margámjam
Sėd se'nas tėvelis.

3. Sėdėdamas, rymodamas
Sune'lj supávu.

4. Čiūčia, lula, sunytėli,
Mažą ne didelį.

5. Uzciučiavęs, užlulavęs

Šerk bėrą žirgelį.

6. Kajp nuže'rsi žirgužėlį,
Kajp nušersi judbėrė'lį,

Dėk tymu balnelį

7. Kajp uždėsi balnužėlį,
Kajp uždėsi tyminė'lį,

Segk áuksu kilpeles.

8. Kajp prisėgsi kilpužė'les,
■ Kajp prisėgsi auksinėles.

Sėsk jáunas sūneli.

9. Kajp užsėsi, sunytėli,■ 
Kajp užsėsi, malutė'li, 

Jóki pas merge'lp.

2. Nečėslyvas tas bernytis, 
Kurs mergytės klauso, — 
Karčiamoj, stadaloj,
Pas Leibuką kamaroj.

3. Kad čia tėvas dažinotų, 
Imtų juodu pliekti,
Kad čia tėvas ir dajustų, 
Jųjų kaulus ir sukriuštų.

*55
Zaliukienė

1. Ant kalnelio, ant aukštojo, (2 k.) 
Stov m argas dvarelis. (2 k.)

2. Tam dvarely, tam margajam,
Sėd senas tėvelis.

3. Sėdėdamas, rymodamas 
Sūnelį sūpavo:

4. — Čiūčia liūlia, sunytėli,
Mažą, nedidelį.

5. Užčiūčiavęs, užliūliavęs 
Šerk bėrą žirgelį.

6. Kai nušersi žirgužėlį,
Kai nušersi juodbėrėlį,
Dėk tymo balnelį.

7. Kai uždėsi balnužėlį,
Kai uždėsi tyminėlį.
Sek aukso kilpeles.

8. Kai prisegsi kilpužėles,
Kai prisegsi auksinėles,
Sėsk, jaunas sūneli!

9. Kai užsėsi, sunytėli,
Kai užsėsi, maliutėli,
Joki pas mergelę!
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10. Ąnt kalne'Iu, ąn t aukštuju
Stov z'ala liepelė.

11. Ąnt liepelės viršūnėlės
Sakais lizdą krovė.

12. .Kad tajp manu mergužėlė,
Kad tajp  manu lelijėlė 

P atalėlį klotu.

13. Ąnt kalnelu, ąn t aukštuju
Stov žala liepelė.

14. Tos liepelės viršūnėlė
Bitiičiu gaudžiančiu.

15. Ne tajp josios gaūdžej gaude
Kajp mergelė verkė, 
Kajp jaunoji verkė.

16. Tu bitelu, tu  gaudžiančiu
Korelej rašyti.

17. Kad tajp manu mergužėlė,
Kad tajp manu lelijėlė, 

Siuvinė'lį siūtu.

56.
1. Ąnt išėjna seselė iš daržu, 

Išsineša vajnikėlį rąnko:
Vajnikeli manu, žalukeli, |
N ’ Ilgą čė'są aš tavę dėvė'siu. j'*S

2. Kad seselė už sta lu  sėdė'ju,
Su rutėlu vajn'iku kalbeju:
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10. Ant kalnelio, ant aukštojo,
Stov žalia liepelė,

U . Ant liepelės viršūnėlės 
Sakais lizdą krovė, —

12. Kad taip mano mergužėlė,
Kad taip mano lelijėlė 
Patalėlį klotų!

13. Ant kalnelio, ant aukštojo,
Stov žalia liepelė,

14. Tos liepelės viršūnėlėj 
Bitučių gaudžiančių.

15. Ne taip josios gaudžiai gaudė, 
Kaip mergelė verkė.
Kaip jaunoji verkė.

16. Tų bitelių, tų  gaudžiančių,
Koreliai rašyti, —

17. Kad taip mano mergužėlė,
Kad taip mano lelijėlė 
Siuvinėlį siūtų!

56
Vidikytė

1. Ant’ išeina seselė iš daržo, 
Išsineša vainikėlį rankoj:
— Vainikėli mano žaliukėli, 1 2 k 
N’ilgą čėsą aš tave dėvėsiu, j

2. Kad seselė už stalo sėdėjo,
Su rūtelių vainiku kalbėjo:
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Ar tu ejsi su manimi drauge, 
Ar padėsi kelelį kelauti?

3. Vajnikėlis ta j grazej atsakė, 
Seserėlėj kajp raštiiziu •rkšč:
T aj a i ¿jsiu su tavim i drauge, 
Aš padėsiu kelelį kelauti.'

4. Aš ne pratęs varge'lu vargti,
Aš ne pratęs purve'lu bristi,
Aš ne p » tę s  šaumuju žode'lu, 
Aš ne pratęs graudžiu ašarelu.

5. Kajp aš sesių už baltu  stąielu, 
K ur aš dėsiu tavę vajnikeli? 
Kajp tu  sė'si už baltu  stalčių, 
Aš zalusiu ąn t tavu galvelės.

6. Vajnikė'li žalųjų rute'lu, 
Kaspinė'lej žaliiju šilkela,
Ar ma djti ir  į jaunimČIį?
Ar ma šokti sese'lu pulkely?

7. VajnikSlis ta j gražėj atsakė 
Seserėlėj, kajp raštūz'iu rašę: 
G ali ėjti ir  į jaunimėlį,
Gali ščkti seselu pulkely.

8. Kad ir ejsl į jaunimėlį,
Kad ir šoksi seselu pulkely,
Ne vadins jaunaja sesele,
Ne kajšj’s žalomsioms rūtelėms.

9. Ne vadins jaunaja sesele,
Ne kajšys žal6msioms rūtelėms.
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— Ar tu eisi su manimi drauge. 
Ar padėsi kelelį keliauti?

3. Vainikėlis tai gražiai atsakė 
Seserėlei, kaip raštužiu rašė:
— Tai aš eisiu su tavimi drauge. 
Aš padėsiu kelelį keliauti.

4. Aš nepratęs vargelio vargti,
Aš nepratęs purvelio bristi,
Aš nepratęs šauniųjų žodelių,
Aš nepratęs graudžių ašarėlių.

5. — Kai aš sėsiu už balto stalelio, 
Kur aš dėsiu tave, vainikėli?
— Kai tu sėsi už balto stalelio. 
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės.

6. — Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Kaspinėliai žaliųjų šilkelių.
Ar man eiti ir į jaunimėlį,
Ar man šokti seselių pulkely?

7. Vainikėlis tai gražiai atsakė 
Seserėlei, kaip raštužiu rašė:
— Gali eiti Ir į jaunimėlį,
Gali šokti seselių pulkely.

8. Kad ir eisi į jaunimėlį,
Kad ir šoksi seselių pulkely. 
Nevadins jaunąja sesele, 
Nekalšys žaliosioms rūtelėms.

9. Nevadins jaunąja sesele,
Nekaišys žaliosioms rūtelėms.



Ne rajtys šiikti kaspinė'lus,
Ne sagstys rūtų vajnikelu.

10. Vajnikeli ¿alūju rutc'lu, 
Kaspinelej žalūju šilkc'lu,
Ar ma čjti ir j jaunimėlį?
Ar ina stoti brole'lu pulkelį?

U . Kad ir ėjsi į jaunimėlį,
Kad ir stosi brole'lu pulkelį, 
Ne vadins jaunaja mergele, 
Ne kalbins mejlėjsejs zode'lejs.

12. Ne vadins jaunaja mergele, 
Ne kalbins mejlėjsejs z'ode'lejs, 
Ne maustys aukse'lu ziėdc'lu, 
Ne sodins į vieną sūle'lį.

13. Vajnikeli zalūju rute'lu, 
Kaspinelej z'aldju šilkc'lu,
Ar ma ėjti ir j gerimčlį?
Ar ma sėsti marte'lu sūle'lį?

14. Kad ir  ¿jsi į gėrimėlį,
Kad ir sėsi marte'lu sūle'lį, 
Taj vadins jaunaja  marte'le, 
Gėrėsis jaunasis bernelis.

15. Tu prilfgaj jaunąjį bernelį, 
Atsisedaj marte'lu sūle'ly,
Tau uždės ¿topu muturSlį, 
Tau uigėrs rlnckuju vynclu.
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Neraitys šilkų kaspinėlius, 
Nesagstys rūtų vainikėlio.

10. — Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Kaspinėliai žaliųjų šilkelių,
Ar man eiti ir j jaunimėlį,
Ar man stoti brolelių pulkelį?

11. — Kad ir eisi į jaunimėlį,
Kad ir stosi brolelių pulkelį, 
Nevadins jaunąja mergele, 
Nekalbins meiliaisiais žodeliais.

12. Nevadins jaunąja mergele, 
Nekalbins meiliaisiais žodeliais. 
Nemaustys aukselio žiedelio, 
Nesodins j vieną suolelį.

13. — Vainikėli žaliųjų rūtelių, 
Kaspinėliai žaliųjų šilkelių,
Ar man eiti ir j gėrimėlį,
Ar man sėsti martelių suolelį?

14. — Kad ir eisi į gėrimėlį,
Kad ir sėsi martelių suolelį,
Tai vadins jaunąja martele, 
Gėrėsis jaunasis bernelis.

15. Tu prilygai jaunąjį bernelį, 
Atsisėdai martelių suolelį — 
Tau uždės štopų muturėlį,
Tav užgers rinckuoju vyneliu.
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5 * .
1. Ąnt ša ltu  šaltinčlu,

Ąnt čystu vąndenė'lu, 
Skalbė sesė p!6nas drobes 1 
Ąnt čystu vąndenė'lu. |

2. Atojna bernuželis,
Baltasis dobilėlis,
Klausė, klausė, klausinėju. 
Katra tava drobe'lė?

3. Visos manu drobelės, 
Visos manu plonóstos, 
Visos manu drobuzelės 
Žalėjs ¿ilkájs siulė'tos.

4. Nesigirk, panytė'lė, 
Baltoji lelijėlė,.
Ar nupulsi, a r nuskęnsi 
J gylu ažerė'lj.

5. Kad ir pulte nupulsiu, 
Kad ir skęnste nuskinsiu, 
Plaukys manu vajnikė'lis 
Ąnt čystu vąndenė'lu.

58.

ds

1. Ąnt tú  kalneli!,
Ąnt tú  áukstúju 
Stov jauná su senil, | 
Kajp ir su ügc'Ie. I

2. Galó úlycios.
Te mergélu t^ncius, 
Ijejsk manę, senuti, 
Pasiulavóti.

3. Ni aS pats éjsiu,
Ni tavg léjsiu,
Jau ta  keti, tu ketl, 
Tu manę pamesti.

4. Pirksiu saklycią,
Ir  pnėmenajtę,
Pirksiu tau jáunaj 
Žalu vyksmu sūdą.

5. Ne nónu saklyčtos,
Ni priėmenajtės,
Lejsk tik minę, seniiti, 
Pasiulavóti.

C. Galė ulyčios,
Te marte'lu tą'ncius, 
Lcjski manę, seniiti, 
P as iū lan ti.

132

5 7
Norvilienė

1. Ant šalto šaltinėlio.
Ant čysto vandenėlio. 
Skalbė sesė plonas drobes 
Ant čysto vandenėlio.

2. Ateina bernužėlis,
Baltasis dobilėlis.
Klausė, klausė, klausinėjo:
— Katra tavo drobelė?

2 k.

3. — Visos mano drobelės. 
Visos mano plonosios. 
Visos mano drobužėlės 
Žaliais šilkais siūlėtos.

4. — Nesigirk, panytėle. 
Baltoji lelijėle.
Ar nupulsi, ar nuskęsi 

. Į gilų ežerėlį!

5. — Kad ir pulti nupulsiu, 
Kad ir skęsti nuskęsiu, 
Plaukys inano vainikėlis 
Ant čysto vandenėlio!

58

Kazakauskienė

I. Ant to kalnelio,
Ant to aukštojo, 
Stov jauna su senu, 
Kaip ir su uogele. 2 k.

2. — Gale ūlyčios —
Ten mergelių tancius, — 
Leisk mane, senuti, 
Pasiuliavoti!

3. — Nei aš pats eisiu,
Nei tave leisiu, —
Jau tu keti, tu keti —
Tu mane pamesti.

4. Pirksiu seklyčią 
Ir priemenaitę,
Pirksiu tau jaunai 
Žalių vyšnių sodą.

5. — Nenoriu seklyčios 
Nei priemenaitės,
Leisk tik mane, senuti, 
Pasiuliavoti.

6. Gale ūlyčios
Ten martelių tancius, 
Leiski mane, senuti, 
Pasiuliavoti!
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6. Kajp aš pats ėjsiu,
Taj ir tavę lejsiu, 
Kajp tu jau n i bešoksi. 
Aš sens bez'iops6siu.

j  ds

1. Ar aš tau ne sakiau:
Ne ge'rk šalabanu, 

Salabans tv irtas dajkts, 
Apsuks tavu gaivą.

2. Ar aš tau ne pati,
Ar oe gaspadlnė?
Ar aš tau n’ Išviriau 
Par nedels paršą?

3. Ar aš tau n’ Išviriau 
Par nedė'lą paršą?
Kad aš pati ne suvalgiau, 
Kumiitės padeju.

4. Ar aš tau ne pati?
Ar ne gaspadlnė?

Ar aš tau n' Išviriau 
Pastarnoku barščiu’

5. Ar aš tau ne pati?
Ar ne gaspadlnė?
Ar aš tau ne suverpiau 
Par nedė'lą tolkos?'

<5. Ar aš tau ne suverpiau 
Par tiedė'lą tolkos?
Kad aš pati ne suverpiau, 
Kumūtės padė'ju.

7. Par nedė'lą verpiau, 
Subato Išlenkiau, 
Nedėl6 karčem6 
Tolke'lę pragė'riau.

6 0 .

1. Ar aš tau, sc'sė, ne sakiafi? 
Ar ne žodelį kalbėjau? j ds

2. Nušlu'k dvarelį pe'tnyčio, 
Atjos svcte'lej subato.

3. Atjos svete'lej subato, 
Išveš sesc'lę nedėlo.

4. Išvėš se6e'lę nedėl6, 
Ims vajnįkė'lį seredo.
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7. — Kai aš pats eisiu. 
Tai ir tave leisiu, — 
Kai tu jauna bešoksi, 
Aš sens bežiopsosiu.

59
Samuolienė

1. Ar aš tau nesakiau:
— Negerk šalabano — 
Salabans tvirtas daikts, 
Apsuks tavo galvą!

2. Ar aš tau ne pati.
Ar ne gaspadinė,
Ar aš tau n’išviriau 
Per nedėlią paršą?

3. Ar aš tau n’išviriau 
Per nedėlią paršą?
Kad aš pati nesuvalgiau. 
Kūmutės padėjo.

2 k.

2 k.

4. Ar aš tau ne pati.
Ar ne gaspadinė,
Ar aš tau n’išviriau 
Pastarnoko barščių?

5. Ar aš tau ne pati,
Ar ne gaspadinė,
Ar aš tau nesuverpiau 
Per nedėlią tolkos?

6. Ar aš tau nesuverpiau 
Per nedėlią tolkos?
Kad aš pati nesuverpi a u. 
Kūmutės padėjo.

7. Per nedėlią verpiau, 
Subatoj išlenkiau, 
Nedėlioj karčiamoj 
Tolkelę pragėriau!

60
Senkauskienė

I — Ar aš tau, sese, nesakiau, 3. Atjos sveteliai subatoj.
Ar ne žodelį kalbėjau? (2 k.) Išveš seselę nedėlioj.

2. Nušluok dvarelį pėtnyčioj, 4. Išveš seselę nedėlioj,
Atjos sveteliai subatoj. Ims vainikėlį seredoj



Aš par naktelę n’ užmigau, 7. Aš par dienelę parverkiau, 
Vis vajnikėlį vaktavaū. Ni burnuzelės ne prausiaū.

Tik prieš aušre'lę t’ užmigau 8 Aš nusipraiisiu burnužę 
Ir vajnikelu ne radau. Žalu rute'lu rasūze.

9 Nusišiūstysiu burnužę 
Raudonu rčziu tapūžejs.

61.
I. Ar ejsi, a r  nori, }ds 

Ar ėjsi, dukre'lė, už kiiningu, 1
Dukterėlė, už kūningu? I

2 Ne ėjsiu, ne noriu,
Ne ¿jsiu, močiutė, už kūningu.

Motynė'lė, už kūningu.

3. Palipu, ta j lipu,
Palipu, dukrelė, aukštą svirną,

Duktėrė'lė, aukštą svirną.

4. Nupulė, taj pū'lė,
Nupū'lė, dukrelė, nū trepelu,

Dukterėlė, nū trepe'lu.

5. Paguldė, ta j gūldė,
Paguldė dukre'Ię ąn t lęnte'lės,

Dukterėlę ąn t lęnte'lės.

6. Padarė, ta j d irė ,
Padarė dukre'lej naūją grabą,

Dukterė'lej naūją grabą.

, Aš per naktelę n’užmigau, 7. Aš per dienelę perverkiau.
V is v a in ik ė lį  vaktavau. Nė burnužėlės neprausiau

6 Tik prieš aušrelę t ’užniigau — 8. Aš nusiprausiu burnužę
Ir vainikėlio neradau. Žalių rūtelių rasuže.

9. Nusišluostysiu burnužę 
Raudonų rožių lapužiais.

*61
Gotautienė

1. — Ar eisi, ar nori. (2 k.)
Ar eisi, dukrele, už kunigo, l ^ 
Dukterėle, už kunigo? J

2. — Neeisiu, nenoriu,
Neeisiu, močiute, už kunigo, 
Motinėle, už kunigo!

3. Palipo, tai lipo,
Palipo dukrelė aukštą svirną, 
Dukterėlė aukštą svirną.

4. Nupuolė, tai puolė.
Nupuolė dukrelė nuo trepelių. 
Dukterėlė nuo trepelių.

5. Paguldė, tai guldė,
Paguldė dukrelę ant lentelės, 
Dukterėlę ant lentelės.

fi. Padarė, tai darė.
Padarė dukrelei naują grabą. 
Dukterėlei naują grabą.
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7. Idėjų, taj dėju,
Idėjų dukrelę į grabelį,

Dukterėlę į grabelĮ.

8. Ižtajsė, taj tajsė,
Ištajsė dukrelej plonoms drobėms, 

Dukterė'lej plonoms drobėms

9 Pakinkė, taj kinkė,
Pakinkė dukrelej bė'rus žirgus, 

Dukterė'lej bė'rus žirgus

10. Nuvežė, taj ve'žė,
Nuvežė dukrelę į kape'lus, 

Dukterėlę į kape'lus.

11 Iškasė, taj kasė,
Iškasė dukrelej gilę diibę,

Dukterėlėj gilę dubę

12 Įle'jdu, taj le'jdu,
Įle'jdu dukrelę į dūbe'Ię,

Dukterėlę į dūbe'Ię

13. Užkasė, taj kasė,

Užkasė dukrelę judoms žemėms, 
Dukterėlę jud6ms že'mėms.

e*.

Aš ąnkstl kėlau, 2. Vieną užkišau,

Ir  vėtaj gulaū, Ąntrą prisegiau,
Ejaii rūtų darželį, 1 Vis vėjužis nuputė,
Skjfmau rū tų  kviėtkelę. j s Vis vėjužis nūputė.

7. [dėjo, tai dėjo,
[dėjo dukrelę į grabelį,
Dukterėlę j grabelį.

8. Ištaisė, tai taisė,
Ištaisė dukrelei plonoms drobėms, 
Dukterėlei plonoms drobėms.

9. Pakinkė, tai kinkė,
Pakinkė dukrelei bėrus žirgus, 
Dukterėlei bėrus žirgus.

10. Nuvežė, tai vežė,
Nuvežė dukrelę j kapelius. 
Dukterėlę į kapelius.

11. Iškasė, tai kasė,
Iškasė dukrelei gilią duobę, 
Dukterėlei gilią duobę.

12. [leido, tai leido,
{leido dukrelę į duobelę.
Dukterėlę į duobelę.

13. Užkasė, tai kasė,
Užkasė dukrelę juodoms žemėms, 
Dukterėlę juodoms žemėms.

6 2
Dievienė

2. Vieną užkišau, 
Antrą prisegiau, — 
Vis vėjužis nupūtė, 
Vis vėjužis nupūtė.

Aš anksti kėliau 
Ir vėlai guliau,
F.jau rūtų darželį, | 9  ̂
Skyniau rūtų kvietkelę. j
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Par lauką jojau, 
Atgal žiurėjau,

Ar lyd manę merge'lė? 
Ar žiuri pro ląnge'lį?

Par girią jojau, 
Kiškeli šoviau, 

Pukclej sudulkė'ju, 
Giružė suskąmbė'ju.

5. Ar tau gajlė'ju 
Kiškiu pukužė'lu? 

Ar ju  mažu vajkelu. 
Giružės klajunelu’

G. Ni ma gajlė'ju
Kiškiu pukužė'lu, 

Ni ju  mažu vajkelu, 
Giružės klajunė'lu.

7. Tik ma gajlė'ju 
Jaunos mergužėlės, 

Ir jos jaunii diėnužė'lu, 
ttute'lu vajnikė'lu.

6 ».
1 Aš druts, kajp pliens, 5. 0  ja raudonajs

Aš balts, kajp piėns, Žiėdelejs žydė's,

0  manu mergužė, 1 ^ Raudosi, seselė,
Kajp lelijužė. | Tu kas dienužę.

2. Močiutė manu, 6. 0  ja gelt6najs
Senoji manu, Žiėdelejs žydė's,

Pasė'k ma, močiutė, Dajnusi, seselė,
Žalas rūteles. Tu kas diėniižę.

3. 0  ėjčiau, klausčiau 7. Ėjaū kelūziu,
Jaunos seselės. Mymau takiižius,

Ar dygsta rūtelės? Aš par ašarėles
A r garbinti/ja? Kėlu ne mačiaū.

4. Tąnkej ląnkyčiau, 8 Aš par ašaras
Tą'nkej z'iurė'čiau, Kėlu ne mačiau,

0  kokėjs žiėdelejs Aš savu močiutę

Rūtelės žydes? Kasdien atlankiau
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Per lauką jojau.
Atgal žiūrėjau,
Ar lyd mane mergelė, 
Ar žiūri pro langelį?

Per girią jojau,
Kiškelį šoviau,— 
Pūkeliai sudulkėjo, 
Giružė suskambėjo.

5. — Ar tau gailėjo 
Kiškio pūkužėlių,
Ar jo mažų vaikelių. 
Giružės klajūnėlių?

6. — Nei man gailėjo 
Kiškio pūkužėlių,
Nei jo mažų vaikelių. 
Giružės klajūnėlių.

7. Tik man gailėjo 
Jaunos mergužėlės 
Ir jos jaunų dienužėlių. 
Rūtelių vainikėlio!

6 3

Aš drūts kaip pliens, 
Aš balts kaip piens,
O mano mergužė 
Kaip lelijužė. 2 k.

5. O jei raudonais 
Žiedeliais žydės, 
Raudosi, sesele, 
Tu kas dienužę.

2. Močiute mano,
Senoji mano,
Pasek man, močiute, 
Žalias rūteles.

6. O jei geltonais 
Žiedeliais žydės, 
Dainuosi, sesele, 
Tu kas dienužę.

3. O, eičiau, klausčiau 
Jaunos seselės,
Ar dygsta rūtelės, 
Ar garbiniuoja?

7. Ėjau kelužiu, 
Myniau takužius. 
Aš per ašarėles 
Kelio nemačiau.

4. Tankiai lankyčiau, 
Tankiai žiūrėčiau,
O kokiais žiedeliais 
Rūtelės žydės.

8. Aš per ašaras 
Kelio nemačiau,
Aš savo močiutę 
Kasdien atlankiau.



9. Tėveli manu, 12. 0  ja  raudčnajs
Senasis manu Žiėdelejs žydė's,

Pasė'k ma, tėveli, Randėsi, broleli,
Žaliis miėže'Ius. Tu kas diėniižę.

10. 0  ėjčiau klausti 13. 0  ja  geltonajs
Jaunu brolc'lu, Žiė'delejs žydė's,

Ar dygsta nuėžėlej? Dajnusi, broleli,
A r būjnus bus? Tu kas diėniižę.

U . Ėjčiau, ląnkyčiau, 14. Ėjaū kel&ziu,
T^nkęj žiurė'čiau, MVniau takiižius,

0  kokėjs žiėdelejs Aš par ašarėles
Miėze'lej žydė's? Kėlu ne mačiau.

Aš par išaras 
Kėlu ne mačiau,

Aš savu tėvelį
Kasdien atląnkiaū.

« 4 .

f ds
1. Aš galu gert, ulavof,

Aš užmigdžiau bernelį.

2. Aš užmigdžiau bernužė'lj 
Po diė'medžiu krume'lu.

3. Aš apsaktaū kajmynė'lams 
Ir  visij giminėlėj:

4. Ne pajiidink diėmedSlu, 
Ne pabudink beme'lu.

6. Ir Jftupė sakalėlis
J diemedžiu krūmelį.

7. Pajildinu diemedėlį, 
Pabildinu bernelį.

8. Aš galit geri, ulavčti, 
Aš užmigdžaū mergelę.

9. Aš užmigdz'iaū mergužėlę 
Žalam rūtų daržely.

5. I r  Įtiekė sakalėlis 10. Žalam rūtų daržely
Iš žal6sios girelės. Po bijūnu krume'lu.
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9. Tėveli mano,
Senasis mano,
Pasek man, tėveli, 
Žalius mieželius.

10. O, eičiau klausti 
Jauno brolelio,
Ar dygsta mieželiai. 
Ar buinūs bus?

11. Eičiau, lankyčiau, 
Tankiai žiūrėčiau,
O kokiais žiedeliais 
Mieželiai žydės.

12. O jei raudonais 
Žiedeliais žydės, 
Raudosi, broleli, 
Tu kas dienužę.

13. O jei geltonais 
Žiedeliais žydės, 
Dainuosi, broleli, 
Tu kas dienužę.

14. Ėjau kelužiu, 
Myniau takužius, 
Aš per ašarėles 
Kelio nemačiau.

15. Aš per ašaras 
Kelio nemačiau,
Aš savo tėvelį 
Kasdien atlankiau.

*64
Bakšaitienė

1. Aš galiu gert, uliavot, ■
Aš užmigdžiau bernelį,

2. Aš užmigdžiau bernužėlį 
Po diemedžio krūmeliu.

3. Aš apsakiau kaimynėliams 
Ir visai giminėlei:

4. — Nepajudink diemedėlio, 
Nepabudink bernelio.

5. Ir atlėkė sakalėlis 
Iš žaliosios girelės,

2 k. 6. Ir įtūpė sakalėlis
Į diemedžio krūmelį,

7. Pajudino diemedėlį. 
Pabudino bernelį.

8. Aš galiu gert, uliavoti, — 
Aš užmigdžiau mergelę,

9. Aš užmigdžiau mergužėlę 
Žaliam rūtų daržely,

10. Žaliam rūtų daržely 
Po bijūno krūmeliu.



11. Aš apsakiau kajmynelėms 
Ir visa j giminėlėj:

12. Ne pajudink bijunelu,
Ne pabudink mergelės.

13. Ir k lėkė gegužėlė 
' Iš žalosios girelės.

14. Ir  ytupė gegužė'lė 
J bijūnu krume'lį.

15. Pajudinu bijunė'lj, 
Pabildinu merge'lę.

Aš gana prašiau,
Aš gani meldžiau 

Savu se'nu tėvuželu: I ^
Sėk ma gelsvus line'lus. I

Aš ėjau ąnksti,
Aš ėjau vėlaj, 

fcąnkiaū gelsvus linužė'lus, 
Braukiau rytu raselę-

O aš pamačiau 

Gale laukužė'lu,
Ąnžūlėlį lingūjantj, 
Viršūnėlę siubujant.

Aš vis dingojau,
Kad ąnžulužė'lis,

Buvęs manu bernužėlis, 
Pagiriižejs vajkščiėjęs.

66.
1. Aš išdajnavaii 

Visas dajne'les,
Tik vienos ne dajnavaū.

Aš gan i rinkaus, 
Aš gana basiaus 

Artojėlį bernužėlį, 
Artojėlį berne'lį

Aš išsirinkau,
Aš išsikasiau 

Dajniižiu špilvonužėlį, 
Karčemos girtuklėlj.

O jis pragėrė 

Šimtą šeštokėlu 
Į geltoną smujkužėlį,
| raudoną šilke'lj

Jis būt pragėręs 
Da ą'ntrą šimtelį, 

Tik mergelė nė davė, 
Tik jaunoji nė davė.

Kad aš dajnavaii 
Rūtų daržely, 

Klajpėdiižė girdėju.
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Aš apsakiau kaimynėlėms 13.
Ir visai giminėlei:

— Nepajudink bijūnėlio, 14.
Nepabudink mergelės.

15. Pajudino bijūnėlį, 
Pabudino mergelę.

Ir atlėkė gegužėlė 
Iš žaliosios girelės,

Ir įtūpė gegužėlė 
I bijūno krūmelį.

*65

Masaitienė

1. Aš gana prašiau,
Aš gana meldžiau 
Savo seno tėvužėlio:
— Sėk man gelsvus linelius!

2. Aš ėjau anksti,
Aš ėjau vėlai,
Lankiau gelsvus 1 inužėlius, 
Braukiau ryto raselę.

3. O aš pamačiau 
Gale laukužėlio 
Ąžuolėlį linguojantį,
Viršūnėlę siūbuojant.

4. Aš vis dingojau,
Kad ąžuolužėlis 
Buvęs mano bernužėlis. 
Pagiružiais vaikščiojęs.

2 k.

Aš gana rinkaus,
Aš gana lasiau ; 
Artojėlį bernužėlį. 
Artojėlį bernelį.

6. Aš išsirinkau,
Aš išsilasiau 
Dainužių špilvonužėlį, 
Karčiamos girtuoklėlį.

7. O jis pragėrė 
Šimtą šeštokėlių
Ir geltoną smuikužėlį, 
Ir raudoną šilkelį.

8. Jis būt pragėręs 
Dar antrą šimtelį,
Tik mergelė nedavė. 
Tik jaunoji nedavė.

* 6 6

Gotautienė

1. Aš išdainavau 
Visas daineles,
Tik vienos nedainavau.

Lietuviškos dainos. I

(2  k.)

2. Kad aš dainavau 
Rūtų daržely, 
Klaipėdužėj girdėjo.



3. O kas girdėju,
Kas ne girdėju, 

Gird jaunasis bernelis.

10. Taj grazYj dygu, 
Taj bumburavu, 

Taj graz'ėj ištapoju.

4. Karūžy būdams,
Vargužį v&rgdams,

Po gasėlj vijkščiodams.

5. Parbėg iajvelis 
Jūrėms —marelėms

Su brangiu tavorė'lu.

6. Ne su rugelejs,
Ni su kviėtėlejs,

Su dymmomsioms sėklelėms.

7. Ejva, seselė,
Į pajurėlf,

Pirksiv brąngiū sėklėlu

8. Ej, sėsi v, sėsiv 
Tė'vu daržely

Po stikliniu ląnge'lu.

9. Jū retaj sėjau,
Ju tąnkej dygu.

Taj'p grazėj bumburavu.

11. Cidabru tapaj, 
Auksu žiėdėlej,

Dejmentu viršūnėlė.

12. Nu viršūnėlės 
Vajniką pyniau,

Aš pati pardėvėjau.

13. Iš pašakelu 
Kviėtkelę skynsiu,

Bernėluj nusitįntinsiu.

14. Ni pat'i nėšiu,
Ni kitam dusiu,

Zylelę nulėkdinsiu.

1 5. Parlėk zylelė 
Pavasarėly,

Parneš mejlūs žodėlus 
Nu jaunuju bernelu.

16. Ne tiėk zylelės 
Rajbū plunksnėlu, 

Kiėk ma mejlū žodelu.

6 ? .

1. Aš įšokau į kamarą 
Smiėtonos iajžjfti, 

Ir atpulė gaspadlnė 
Su vyčia švajstyti.
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3. O kas girdėjo,
Kas negirdėjo,—
Gird jaunasis bernelis,

4. Karužy būdams,
Vargužį vargdams,
Po gaselį vaikščiodams.

5. Parbėg laivelis 
Jūrėms marelėms
Su brangiu tavorėllu, —

6. Ne su rugeliais,
Nei su kvieteliais, —
Su dlmniosioms sėklelėms.

7. — Eiva, sesele,
{ pajūrėlę,
Pirksiv brangių sėklelių.

8. Ei, sėsiv, sėsiv 
Tėvo daržely
Po stikliniu langeliu.

9. Juo retai sėjau,
Juo tankiai dygo,
Taip gražiai bumburavo.

10. Tai gražiai dygo,
Tai bumburavo,
Tai gražiai išlapojo.

11. Sidabro lapai,
Aukso žiedeliai,
Deimanto viršūnėlė.

12. Nuo viršūnėlės 
Vainiką pyniau,
Aš pati pardėvėjau.

13. Iš pašakėlių 
Kvietkelę skinsiu, 
Berneliui nusiuntinsiu.

14. Nei pati nešiu,
Nei kitam duosiu, — 
Zylele nulėkdinsiu.

15. Parlėk zylelė 
Pavasarėlį,
Parneš meilius žodelius 
Nuo jaunojo bernelio.

16. Ne tiek zylelės 
Raibų plunksnelių,
Kiek man meilių žodelių.

*67
Vidikytė

Aš įšokau į kamarą 
Smetonos laižyti,
Ir atpuolė gaspadinė 
Su vyčia švaistyti! 
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2 k.



2. Kur ma dingti, kur ma pulti,
Kur pasikav6ti? 

Jau ma, regiii, šęn naktelę
Namė ne nakvčti.

3. Aš įpCilau j kanapes,
Tariau, kad bus vieta,
Ir atpfflė gaspadinė,

Išsilaužė mietą.

4. Ir atradus ir pripulė,
Ma Ž6nus sudaužė; 

Kanapėlės tą'nkios būvu 
Kojeles pajnioju.

5. Aš vajkas vigriis būdamas,
Norėjau išsprūsti,

Ir iš anos bjauriu r4nku,
Kajp nors išsisukti

6. Uždėjusi balanėlę,
Ma ąnt pečiu lajkė,

Kajpč vanags atkans būdam? 
Grėjtaj v ištą pešti.

7. Putros savej prisisrėbęs,
Geriaū būt atgulti,

Ne kajp ščkti į kamarą 
Smiėtdnos lajzyti.

8. Kad užmigtu gaspadinė,
Akeles užmerktu,

O ji savu visą ^mzį 
Daugiau ne atmerktu.
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2. Kur man dingti, kur man pulti, 
Kur pasikavoti?
Jau man, regiu, šią naktelę 
Namie nenakvoti.

3. Aš įpuoliau j kanapes,
Tariau, kad bus vieta,
Ir atpuolė gaspadinė,
Išsilaužė mietą!

4. Ir atradus ir pripuolė,
Man šonus sudaužė, — 
Kanapėlės tankios buvo, 
Kojeles painiojo.

5. Aš vaikas, vigrus būdamas, 
Norėjau išsprūsti
Ir iš anos biaurių rankų 
Kaip nors išsisukti.

6. Uždėjusi balanėlę 
Man ant pečių laikė,
Kaipo vanags, alkans būdams. 
Greitai vištą pešti.

7. Putros savei prisisrėbęs,
Geriau būt atgulti,
Nekaip šokti j kamarą 
Smetonos laižyti.

8. Kad užmigtų gaspadinė,
Akeles užmerktų,
O ji savo visą amžių 
Daugiau neatmerktų!



1. Aš raizgu, miegu, miėgėlu, }ds 
Aš ne miėgėlu mergelė.} ds

2. O tegu miega viėntiirtė, 
Viėntiirtė tėvu dukre'lė.

3. K uri ąn t miegu užaugus, 
Sųnkiū darbėlu ne dirbus.

6§.
4. Sunkiu darbelu ne d'Irbus,

Hąnkč žiėnėlu ne grėbus.

5. i,ąnko štėnelu ne grėbus,
Kalne rugėlu ne pjovus.

6. Kalne rugėlu ne pjovus,
¡Laukė linėlu ne rėvus.

69*.

Aš nulytoji,
Aš nusnigtoji, 

Mat&šės nu tarto ji.} ds

Aš ejnii šenaj,
Aš ejnii tenaj, 

Kur ėjsiu ne lėjdžiama?

O kur aš ėjsiu,
Aš ne lėjdžiama, 

Brolėlu ne lydima?

Matiišė lėjdu, 
Brolėlej lydi, 

Baln6k, tarnaj, zirgėlus.

i .  Kajp aš išėjsiu
Iš tu  kiėmėlu, 

Paliksiu jums rujmėlį.

6. Paliksiu ludnus,
Paliksiu rūstus, 

Paliksiu graūdžej verkiant.

T Kajp aš nuėjsiu
Pas anytėlę, 

Te rasiu gražėj šokant.

8. Mošėlės ščka,
Dievers užmoka, 

Bernūžis mėjlej kalba.

? 0 .

1. Aš ne galii daugel gerti, j ds 
Rejks ma ryt6 ąnkstl kilti, j ds

2. Rejks ma rito ąnkstl kėlti, 

Sejmynelę pribūdinti
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68
Veličkienė

1. Aš miego, miego, miegelio, (2 
Aš ne miegelio mergelė. (2 k.)

2. O tegu miega vienturtė, 
Vienturtė tėvo dukrelė,

3. Kuri ant miego užaugus, 
Sunkių darbelių nedirbus;

k.) 4. Sunkių darbelių nedirbus, 
Lankoj šienelio negrėbus;

5. Lankoj šienelio negrėbus, 
Kalne rugelių nepjovus;

6. Kalne rugelių nepiovus, 
Lauke linelių nerovus.

69
Gotautienė

1. Aš nulytoji,
Aš nusnigtoji,
Motušės nutartoji. (2 k.)

2. Aš einu šenai.
Aš einu tenai, —
Kur eisiu neleidžiama?

3. O kur aš eisiu,
Aš neleidžiama,
Brolelių nelydima?

4. Motušė leido,
Broleliai lydi,
Balnok, tarnai, žirgelius!

5. Kai aš išeisiu 
Iš to kiemelio,
Paliksiu jums ruimelį.

6. Paliksiu liūdnus,
Paliksiu rūstus,
Paliksiu graudžiai verkiant.

7. Kai aš nueisiu 
Pas anytėlę,
Ten rasiu gražiai šokant.

8. Mošelės šoka,
Dievers užmoka,
Bernužis meiliai kalba.

*70
Norvilienė

1. Aš negaliu daugel gerti, (2 k.) 
Reiks man rytoj anksti kelti; (2 k.)

2. Reiks man rytoj anksti kelti, 
Šeimynėlę pribudinti;
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3. Šejmynelę pribiidinti,- 
Ir darbelį parūdyti.

4. Ir darbelį parodyti,
Artojelams a r t  iščjti.

5. ¡mokinčiau mergužėlę:
Ne vėlinki pusrytė'lus.

,6. Žmonių moters piė'tus neša, 
Manu mergužė pusrytė'lus.

7. Pasilejsčiau šė'mus jaučius, 
Nusiėjčiau į beržyną.

8. Nusiejčiau j beržyną, 
Pasiiaužčiau beržu rykštę.

9. Pasiiaužčiau beržu rykštę, 
'Pamokinčiau mergužėlę.

10. Ąnkstl kelti, vėlaj gulti, 

Sejmynė'lę pribudinti.

11. Aš merge'lej par pete'lus, 
Ašarėlės par vejde'lus.

12. A i  ne k a i ti ,  bernužėli,
Kam siirentej tą'msų svirną?

13. Aš ne mačiau aušros aūštant. 
Ni saulelės užte'kančios.

14. Ni saulelės užte'kančios, 
Artojėlu a r i  išėjnant.

15. Artojėlu a r i  išėjnant, 
Piėmenėlu išgenančiu.

3. Šeimynėlę pribudinti 
Ir darbelį parodyti;

4. Ir darbelį parodyti, 
Artojėliams art išeiti.

5. [mokinčiau mergužėlę:
— Nevėlinki pusrytėlius!

6. Žmonių moters pietus neša. 
Mano mergužė pusrytėlius.

7. Pasileisčiau šėmus jaučius. 
Nusieičiau į beržyną;

8. Nusieičiau į beržyną, 
Pasiiaužčiau beržo rykštę;

9. Pasiiaužčiau beržo rykštę, 
Pamokinčiau mergužėlę —

10. Anksti kelti, vėlai gulti, 
Šeimynėlę pribudinti.

11. Aš mergelei per petelius, 
Ašarėlės per veidelius.

12. — Aš nekalta, bernužėli, 
Kam surentei tamsų svirną?

13. Aš nemačiau aušros auštant 
Nei saulelės užtekančios;

14. Nei saulelės užtekančios, 
Artojėlių art išeinant;

15. Artojėlių art išeinant, 
Piemenėlių išgenančių!



i i .
1- Aš ne lutas esmu.

Aš ne ly'kau lašu,
Aš paršokau aukštas (*) kūrkas 1 

Ąnt ifnžulu gr'lndu. I

2. Bernužėli manu,
Dobilėli m inu,

Kam tu šėrėj žirgužėlį?
Ne jodytas atliks.

3. Mergužėlė manu,
Lelijėlė manu,

Da aš tunu du brolėlu,
Parjodys zirgūzj.

4 Aš ne Jutas esmil.
Aš ne ty'kau lašu,

Aš paršokau aukštas kiirkas 
Ąnt rfnzūlu grindų.

5. Mergužėlė manu,
Lelijėlė manu,

Kam tu sėjej žalas rūtas?
Ne ravė'tos atliks.

6 . Bernužėli manu,
Dobilėli manu,

Da aš tunii dvi šešėli,
Nuravės rūteles.

Aš n6riu miegu, Kad aš užmigčiau 1
Saldaus miėgclu, Nors valąndėlę. J

(*) Rankrašty stov: augštas. Tajpojaū: paūgštis, augsas
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71
Masaitienė

1. Aš ne liūtas esmu,
Aš netykau lašo,
Aš paršokau aukštas kurkaslg 
Ant ąžuolo grindų. J

2. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano.
Kam tu šėrei žirgužėlį — 
Nejodytas atliks?

3. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano.
Dar aš turiu du broleliu — 
Perjodys žirgužį.

4. Aš ne liūtas esmu,
Aš netykau lašo,
Aš paršokau aukštas kurkas 
Ant ąžuolo grindų.

5. — Mergužėle mano,
Lelijėle mano,
Kam tu sėjai žalias rūtas — 
Neravėtos atliks?

6. — Bernužėli mano,
Dobilėli mano,
Dar aš turiu dvi seseli — 
Nuravės rūteles.

72
Norvilienė

l. Aš noriu miego,
Saldaus miegelio,
Kad aš užmigčiau l j   ̂
Nors valandėlę. j
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2. Kad aš užmigčiau 
Nors valąndėlę,
A S pasivėrsčiau 
| gegužėlę.

3. Aš pasivėrsčiau 
J gegužėlę,
Aš nusilėkčiau

1 tėviškėlę

4. Aš nusitekčiau 
J tėviškėlę,
Aš nusilejsčiau 
Vykimu sode'Iy.

5. Aš nusile'jsčiau 
Vykšniu sodely, 
Kukiičian rytą 
Ir vakarė'lį.

6. Kukavau r f tą  
Ir vakarėlį,
Nieks ne supratu, 
Ni motynėlė.

7. Išėjn močiūtė
Iš aukštu svirnu, 
Klausia brole'lu, 
Kas do paukštelė?

Ąnt jos balselu 
Būtu dukrelė, 
Rajbos plunksne'lės, 
Kajp gegužėlės.

73.

I Aš įsejau  linclus 
Į tėtūšiu  laukelį,
Aš jsėjau žalą liną, 

Jam tit gūdi, žalą liną, 
Jau (*).

‘ds

Aš nuroviau linelus 
Tėlašė'lu laukely. 

Aš nurūviau ž a l .

3. Aš parvežiau linelus 
Iš tėvelu laukelu, 

Aš parvežiau žal. . . .

(*) Ąnt tu pavy’dalu lyrCik: 
pfismu žemuii.

„žalą liną po žėdnu
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2. Kad aš užmigčiai 
Nors valandėlę, 
Aš pasiversčiau
[ gegužėlę.

3. Aš pasiversčiau 
Į gegužėlę.
Aš nusilėkčiau 
Į tėviškėlę.

4. Aš nusilėkčiau 
[ tėviškėlę.
Aš nusileisčiau 
Vyšnių sodely.

5. Aš nusileisčiau 
Vyšnių sodely, 
Kukuočiau rytą 
Ir vakarėlį.

6. Kukavau rytą 
Ir vakarėlį,
Nieks nesuprato,

. Nei motinėlė.

7. Išein močiutė
Iš aukšto svirno, 
Klausia brolelio:
— Kas do paukštelė?

8. Ant jos balselio 
Būtų dukrelė, 
Raibos plunksnelės 
Kaip gegužėlės.

73
Jurgaitienė

1. Aš įsėjau linelius 
Į tėtušio laukelį.
Aš įsėjau žalią liną, l 2 k 
Jam tit gūdi, žalią liną, j 

Jau.*

2. Aš nuroviau linelius 3. Aš parvežiau linelius
Tėtušėlio laukely, Iš tėvelio laukelio.
Aš nuroviau ž a l. . .  Aš parvežiau ž a l . ..

'  Žemiau po kiekvieno posmo panašiai lyruok: „Žalią liną 
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4 Aš įdziiviau linėlus
1 tėtilšiu jaujelę.

Aš įdzi6viau zal.

7. Aš surinkau linėlus 
Iš .tėtilšiu laukėlu, 
Aš surinkau ¿ai . .

5 Aš nukiilau linėlus 
Tėtušė'lu jaujėlė.

Aš nukūlau ¿ai.

6. Aš pasklejdziau linėlus 
Ąnt tėtilšiu laukėlu,
Aš pasklejdziau zal. .

8. Aš išmyniau linclus 
Tėtušėliu jaujėlė,
Aš išmyniau ¿41...

9. Aš nubrukau linclus, 
Tėtušė'lu jaujėlė,
Aš nubrukau z a l...

1 0 . Aš p&rdaviau linėlus 
Nuvežęs ąnt turgėlaus, 

Aš pardaviau zal. .

1. Vaj, t61i, tčli, I ^  
Tčli manu mergele. I

2. Vaj, toli, toli,
T61i manu jaunoji.

3: Du šimtu mylu

Siu lygiųjų taukėlu.

4. Ąntru du šimtu 

Šios žalosios girelės.

5. Par tąn girelę 
Tėka srovės upelis.

6. Ąnt tū upėlu,
2ydi b a lti jiėvėlė

7. O ir ištlku

Sis šiaurusis vėjelis,

8. O ir nūputė
Nu jiėvėlės žiedėlus

J. Vaj, š įn ta , bąnta 

Baltos jiėvos ziėdėlej.

1 0. Vaj, krenta, bįnra 

Baltos jiėvos ziėdėlpj.

11. O kas surinku
Bait6s jiėvos žiedėtus?

12. Sesilžė rinku 
Baltos jievos ziėdėlus.
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4. Aš ¡džioviau linelius 
Į tėtušio jaujelę,
Aš ¡džioviau ž a l. ..

5. Aš nukūliau linelius 
Tėtušėlio jaujelėj,
Aš nukūliau ž a l. ..

6. Aš paskleidžiau linelius 
Ant tėtušio laukelio,
Aš paskleidžiau ž a l...

7. Aš surinkau linelius 
Iš tėtušio laukelio, 
Aš surinkau ž a l . ..

8. Aš išmyniau linelius 
Tėtušėlio jaujelėj,
Aš išmyniau ž a l. ..

9. Aš nubrukau linelius- 
Tėtušėlio jaujelėj,
Aš nubrukau ž a l. . .

10. Aš pardaviau linelius, 
Nuvežęs ant turgelio, 
Aš pardaviau ž a l. ..

*74
Dabkuvienė

1. Vai, toli toli, k
Toli mano mergelė, j

2. Vai, toli toli,
Toli mano jaunoji:

3. Du šimtu mylių 
Šio lygiojo laukelio,

4. Antru du šimtu 
Šios žaliosios girelės.

5. Per tą girelę 
Teka srovės upelis,

6. Ant to upelio,
Žydi balta ievelė.

7. O ir ištiko
Sis šiaurusis vėjelis,

8. O ir nupūtė
Nuo ievelės žiedelius.

9. Vai, šąla bąla 
Baltos ievos žiedeliai,

10. Vai, krinta byra 
Baltos ievos žiedeliai.

11. O kas surinko 
Baltos ievos žiedelius?'

12. Sesužė rinko 
Baltos ievos žiedelius
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13. Ji surinkdama,
{ kviėtkelę dedama.

14. J i sudedama,
Vajnikelj pindama.

15., J i nuplndama,
J dunojų mesdama:

16. Vaj, plauki, plauki,
Vajnikeli, pasroviu

17. O kajp priplauksi 
Manu tėvu dvarelį,

18. O kajp priplaiiksi 

Žalu variu varte'lus,

19. O tu če risi
Manu seną močibtę,

20. Ąnt varinelu 
Vartelu berymančę,

21. O ir sustoki,
Po močiutės varte'lejs.

22. Vaj, dūki, dūki 
Močiutėj labas dienas.

23. O ir ižėjna 
Broliizis kū jauniausias,

24. O ir pamatė
Vajnikčlį dundjuj

25. O kanč, kano, 
Yajnlkas po dunojii?

26. O benė musu 
Seselės savalninkės?

27. O benė musu 
Name'lu puste'lnikės?

28. K uri ne klatisė
Ni tė'vu, ni močiiitės,

29. Kurt ne klausė 
Ni brdlu, ni sese'lu,

30. K urt ne verpė 

Siu baltųjų line'lu,

31. Kurt ne audė
Siu plonųjų drobėlu,

32. K urt teklausė 
Karėjviu vandraunjnku,

33. K uris vandravu 
J sve'čiąję žalelę,

34. Kuris vandravu
J Proncūzu žemelę.

35. J i ne girdėju 
Tėvc'lu dūsaujančiu.

36. J i ne girdėju 
Močiiitės graūdzcj vėrkiant

37. Tik ji girdėju •
Bugne'lus uzifjančius.

38. Tik ji tematė
I.ęndreles siubujančias.
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13. Ji surinkdama,
J kvietkelę dėdama,

14. Ji sudėdama,
Vainikėlį pindama,

15. Ji nupindama,
Į dunojų mesdama:

16. — Vai. plauki, plauki, 
Vainikėli, pasroviui!

17. O kai priplauksi 
Mano tėvo dvarelį,

18. O kai priplauksi 
Žalio vario vartelius,

19. O tu čia rasi 
Mano seną močiutę,

20. Ant varinėlių 
Vartelių berymančią,

21. O ir sustoki
Po močiutės varteliais,

22. Vai. duoki, duoki 
Močiutei labas dienas.

23. O ir išeina
Brolužis kuo jauniausias,

24. O ir pamatė 
Vainikėlį dunojuj.

25. — O kieno, kieno 
Vainikas po dunojų?

. Lietuviškos dainos. I } 0|

26. O bene mūsų 
Seselės savalninkės?

27. O bene mūsų 
Namelių pūstelninkės,

28. Kuri neklausė
Nei tėvo, nei močiutės,

29. Kuri neklausė
Nei brolių, nei seselių,

30. Kuri neverpė
Šių baltųjų linelių,

31. Kuri neaudė
Šių plonųjų drobelių,

32. Kuri teklausė 
Kareivio vandrauninko,

33. Kuris vandravo
Į svečiąją šalelę,

34. Kuris vandravo
I prancūzų žemelę.

35. Ji negirdėjo 
Tėvelio dūsaujančio,

36. Ji negirdėjo
Močiutės graudžiai verkiant,

37. Tik ji girdėjo 
Būgnelius ūžuojančius,

38. Tik ji tematė 
Lendreles siūbuojančias.



95.
t .  Aš pas Nastės atsikiastęs 

Jočiau naktį gulti, 
Ma Nastelė ir atsakė: \ ds 

Rejks ma ryto kulti, i

2. Kad aš jojau par beržyną,
Ralą'ndis ulbavu, 

O taj manęs Nastužė'lė 
Taj sųnkąj diisavu.

3. Sėdim, rymau tąmsi6 nakty,
Praded vltkaj kaukti, 

Taj ma ilgu tąmsio nakty 
Nastužėlės laukti.

4 . Aš išjosiu karūmenę
Už šimtą myle'lu, 

Ne matysiu Nastuzė'lės 
Be trijų mete'lu.

5. Parašysiu gromatė'lę
Auksu raštužėlu, 

Primūšdmsiu pečėtelę 
Rūtų vajnikė'lu.

6. Padėvėsi vajnikė'lį 
Ąnt gelsvu kasėlu,

O šįn auksu žiėdužė'lį 
Ąnt baltu rąnke'lu.

96 .

1. Aš pasisė'čiau j
Žalžis rute'les Į ds

} du nauju daržėlu. J

2. Aš atsikelčiau
Anksti rytelį,

Ėjčiau rutu darželį

3. Aš susiskinčiau
Rūtų kviėtkelę

Rute'lu viršunė'lu.

4. Aš nusiplnčiau
Sau vajnikė'lį

Iš pačiu garbinėlu.

5. Aš užsidė'čiau 
Sau ąnt galvelės

Už geltonu kase'lu.

6. Aš nusiejčiau 
Į jaunimėlį,

Kur daug jaunū brole'lu.

7. N’ ilgaj stovėjau, 
Su jum kalbėjau,

Prapuldžiau vajnikė'lį.

8. Ejnū par dvarą 
Graūdžej verkdama,

Sutinku motynė'lę.
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75
Gotautienė

Aš pas Nastę atsiklastęs 
Jočiau naktį gulti,
Man Nastelė ir atsakė:
— Reiks man rytoj kulti! f

2. Kad aš jo :au per beržyną, 
Balandis ulbavo,
O tai manęs Nastužėlė 
Tai sunkiai dūsavo.

3. Sėdžiu, rymau tamsioj nakty, 
Praded vilkai kaukti,
Tai man ilgu tamsioj nakty 
Nastužėlės laukti.

2 k.

4. Aš išjosiu kariuomenę 
Už šimto mylelių. 
Nematysiu Nastužėlės 
Be trijų metelių.

5. Parašysiu gromatėlę 
Aukso raštužėliu, 
Primušdinsiu pečėtėlę 
Rūtų vainikėliu.

6. Padėvėsi vainikėlį 
Ant gelsvų kaselių,
O šį aukso žiedužėlį 
Ant baltų rankelių.

*76
Dievienė

1. Aš pasisėčiau i
Žalias rūteles j 2 k.
Į du nauju darželiu. J

2. Aš atsikelčiau 
Anksti rytelį,
Eičiau rūtų darželin.

3. Aš susiskinčiau 
Rūtų kvietkelę 
Rūtelių viršūnėlių.

4. Aš nusopinčiau 
Sau vainikėlį
Iš pačių garbinėlių.

5. Aš užsidėčiau 
Sau ant galvelės 
Už geltonų kaselių.

6. Aš nusieičiau 
Į jaunimėlį,
Kur daug jaunų brolelių.

7. N’ilgai stovėjau.
Su iuo kalbėjau,— 
Prapuldžiau vainikėlį.

8. Einu per dvarą,
Graudžiai verkdama, 
Sutinku motinėlę.
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9, Dukrj'tė mana, 15. 0  iš krašte'lu
Jaunóji mánu, Vis plaukte plaukė

Kur dejej vajnikelį? Vidurėly panė'rė.

10. Močiūtė mánu, 16. 0  ir Išgriebė
Senóji mánu Ma vajnikė'lį

Nutráuké dvarunė'Iis. Iá jure'lu dugne'lu.

11. Dukrj'tė mánu, 17. Ne mánu skintas,
Jaunóji mánu, Ne mánu pintas,

Atimki vajnikelį. Ni mánu parnešičtas.

12. Ej, tu, berneli, 18. Sesélu skintas,

Sélmi nareli, Sese'lu pintas,
Atidiík vajnikė'lį. Sesélu parnesiótas.

13. 0  aš Jmečiau 19. Surąnkinė'tas
Tąn vajnikė'lį Iš patvorė'lu,

j jure'lu dugne'lį. Prasčiausiu zolynė'lu.

14. 0  da aš turiü 20. Uj, uj, uj, Diė'vaj,
Du narunė'lu,

Išgriebs ma vajnikelį.

21.

Diėve'li mánu,
Kąn aš jauna padariau?

0  aš prapūldziau 
Jaunas dieneles,

Rutėlu vajnikelį.

7 1 .

1. Uj, uj, uj, pavhrgujds 3. Du arė, dujávu,
Tėvėlu sūnelis, pavárgu.Jds Trečiasis iaukėlį matávu.

2. Sąmd^ėiau ąnt me'tu 4. Uj, nj, uj, pavárgu
Du tris artojčlns, ąn t me'tn. Tėve'la sūnelis, pa vargu.

; j
J_
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9. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano,
Kur dėjai vainikėlį?

10. — Močiute mano, 
Senoji mano.
Nutraukė dvarūnėlis.

11. — Dukryte mano, 
Jaunoji mano.
Atimki vainikėlį.

12. — Ei tu, berneli, 
Šelmi nareli.
Atiduok vainikėlį!

13. — O aš įmečiau 
Tą vainikėlį
į jūrelių dugnelį.

14. — O dar aš turiu 
Du narūnėliu,
Išgriebs man vainikėlį.

15. O iš kraštelio
Vis plaukte plaukė, 
Vidurėly panėrė.

16. O ir išgriebė 
Man vainikėlį
Iš jūrelių dugnelio.

17. Ne mano skintas.
Ne mano pintas,
Nei mano parnešiotas, •

18. Seselių skintas,
Seselių pintas,
Seselių parnešiotas,

19. Surankinėtas 
Iš patvorėlio 
Prasčiausių žolynėlių.

20. Ui, ui, ui dievai,
Dieveli mano.
Ką aš jauna padariau?

21. O aš prapuldžiau 
Jaunas dieneles, 
Rūtelių vainikėlį!

*77
Bakšaitienė

1. Ui, ui, ui, pavargo (2 k.)
Tėvelio sūnelis, pavargo. (2 k.)

2, Samdyčiau ant metų
Du tris artojėlius, ant metų.

3. Du arė dujavo,
Trečiasis laukelį matavo.

4. Ui, ui, ui, pavargo 
Tėvelio sūnelis, pavargo.
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5. Sąmd/čiau ąn t metu 
Du tris šiėnpjuvė'lus,ąnt metu.

6. Du pjovė, švytavu, 
Trečiasis ląnke'lę miėravu.

7. Uj, uj, uj, pavargu 
Močibtės dukre'lė, pavargu.

8. Sąmdyčiau ąnt me'tu 
Dvi tris verpejėles, ąnt metu.

*8.
1. Ąnt aukštu kalnelu i

Aug žala liepelė, Į ds 
Te gul musu močiutė. I

2. Ejsva, seserėlė,
Ėjsva, mėgelkėlė,

Močiutės apląnky'ti.

3. Kąn judvi valgysta,
O kąn judvi ge'rsta

Pas manę atėjusios?

4. M iglą pavalgysva,
R&są atsige'rsva,

Bilfe pas savu močiiitę.

5. Ej, parlejdž, parlejdzia
Musu brolužėlis 

Tris margas gromatė'ies.

6. Tris gromatužė'les 

Iš Tilžės miėstelu
Priė jannuju seselu.

9. Dvi verpė, bruzge'nu. 
Trečioji line'lus šukavu.

10. Uj, uj, uj, pavargu 
Močiiitės dukre'lė, pavargu.

11. Sąmdyčian ąnt metu 
Dvi tris audėjėles,ąntmėtu.

12. Dvi dudė dųnzge'nu 
Trečidji špuleles špulavu.

7. Vieno gromatelė,
Vieno margoje 

Auksinūziu žiedelis.

8. Ąntro gromatė'lė,
Ąntr6 margoje 

Žalu rūtų vajnlkas.

9. Treči6 gromatė'lė,
Trečio margoje 

Silke'lu skepetėlė.

10. Dėvėk, seserėlė,
Auksu židduzėlj

Ąnt baltųjų rąnke'lu.

11. Dėvėli, seserėlė.
Rūtų vajnikė'lį 

Ąnt gelsvųjų kasėlu.

12. Dėvė'k, seserėlė,

Šilku skepetėlę
Margėje bažnytėlė

5. Samdyčiau ant metų
Du tris šienpiūvėlius, ant metų.

6. Du piovė švytavo,
Trečiasis lankelę mieravo.

7. Ui, ui, ui, pavargo 
Močiutės dukrelė, pavargo.

8. Samdyčiau ant metų
Dvi tris verpėjėles, ant metų.

9. Dvi verpė bruzgeno.
Trečioji linelius šukavo.

10. UI, ui, ui, pavargo *  
Močiutės dukrelė, pavargo.

11. Samdyčiau ant metų
Dvi tris audėjėles, ant metų.

12. Dvi audė dunzgeno.
Trečioji špūleles špūliavo.

78
Viksva

1. Ant aukšto kalnelio >
Aug žalia liepelė, ! 2 k.
Ten gul mūsų močiutė.)

2. — Eisva, seserėle,
Eisva, mėgelkėle,
Močiutės aplankyti.

3. — Ką judvi valgysta,
O ką judvi gersta.
Pas mane atėjusios?

4. — Miglą pavalgysva,
Rasą atsigersva,
Bile pas savo močiutę.

5. Ei. parleidž, parleidžią 
Mūsų brolužėlis
Tris margas gromatėles,

6. Tris gromatužėles 
Iš Tilžės miestelio 
Prie jaunųjų seselių.

7. Vienoi gromatėlėj. 
Vienoj margoje, 
Auksinužio žiedelis.

8. Antroj gromatėlėj, 
Antroj margoje,
Žalių rūtų vainikas.

9. Trečioj gromatėlėj, 
Trečio5 margoje, 
Šilkelių skepetėlė.

10. — Dėvėk, seserėle, 
Aukso žiedužėlį
Ant baltų;ų rankelių!

11. Dėvėk, seserėle,
Rūtų vainikėlį
Ant gelsvųjų kaselių!

12. Dėvėk, seserėle,
Šilkų skepetėlę 
Margoje bažnytėlėj!
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1- Aš šendiė'n čionaj, <
Ryto Rusnajtė, |  ds 

Margoje karčemajtė. J

2. Už baltu stalu,
Už margu kragu,

Skauda manu galvelė.

3. Kelk, mergelė, ne gulėki,.
I r  atsikėlus ne stovė'ki,

Rūpi manu širdelė.

4 Sto staklelės naujo saklyčio,
Plonos drobelės aukštam svirnely, 

Uj, Diėvulė'lau manu.

5. Apžels staklelės vortinklėlejs, 
Pelės drobelės aukštam svirnely,

Kalba midų žmonelėj.

6. O tegu kalba, tegu vajnoja,
Abu jaunu zėdžejs kilnčja,

Aš tu  niė'ku ne b6ju.

7. Kajp aš palaušiu karčemė gė'rus,
Karčemų gė'rus, lustelį kėlus, 

Aš išausiu drobeles.

1. Aš pasėjau žolelę,
Aš pasėjau žolelę,

2. Ir iždVgu žolelė J ks

80.
Aš pasėjau žolelę, 
Aš pasėjau žolelę.

3. Ir užaugu žolelė.

*79
Bakšaitienė

1. Aš šiandien čionai, i
Rytoj Rusnaitėį, j 2 k.
Margoje karčiamaitėj. I

2. Už balto stalo,
Už margo krago. —
Skauda mano galvelė.

3. — Kelk, mergele, negulėki 
Ir atsikėlus nestovėki, —
Rūpi mano širdelei.

4. Stov staklelės naujoj seklyčioj, 
Plonos drobelės aukštam svirnely, 
Ui dievulėliau mano!

5. Apžels staklelės vortinklėliais, 
Pelės drobelės aukštam svirnely, 
Kalba mudu žmonellai.

6. — O tegu kalba, tegu valnoja,
Abu jaunu žodžiais kilnoja,
Aš to nieko neboju!

7. Kai aš paliausiu karčiamoj gerus, 
Karčiamoj gėrus, liustelį kėlus,
Aš išausiu drobeles!

Aš pasėjau žolelę, 
Aš pasėjau žolelę.

3. Ir užaugo žolelė.

80
Jokaiiiukė

!. Aš pasėjau žolelę,
Aš pasėjau žolelę,

2. Ir išdygo žolelė. (4 k.)
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4. Ir  nupjoviau žolelę. 8. Kad aš jojau laukelu,

5. Išdziovinaū žolelę. 9. Ir prijojau dvarč!}-

6. Aš parvežiau žolelę. 10 Ir  Iššoviau plintelę.

7. Nusiščnau žirgelį. 11. Išėjk jauna mergelė.

81.

Aš tunu vyrelį 1 
Ne labaj ge'rą, J 

Už Etalitziu sėdėjų, 1 
Vis į manę ž iu rė ju ./

'To manim stiklelis 
Jau  ne stoveju, 

O kad aš prisitraukčiau, 
Aš jjn  v'isą išmaukčiau.

Kumūtė, širde'Iė, 
Pribaūski vj'rą; 

Barė manę vyrelis 
Už tą n viė'ną stiklelj.

Kumūtė, širdelė, 
Kajp čjsi g ilti, 

Kajp ėjsi guli j lovą, 
Nusinešk majšą storą.

Kumiltė, širdelė, 
Jljtnsk į majšą, 

Jllndus užsirišk), 
Ni kėju ne paliki.

8. Kad aš jojau laukeliu.

9. Ir prijojau dvarelį.

10. Ir iššoviau plintelę.

11. Išeik, jauna mergele!

4. Ir nuploviau žolelę.

5. Išdžiovinau žolelę.

6. Aš parvežiau žolelę.

7. Nuslšėriau žirgelį.

*81
Bakšaitienė

1. — Aš turiu vyrelį Į ^ ^ 
Nelabai gerą, — J
Už stalužio sėdėjo, Į 9 ^ 
Vis į mane žiūrėjo. J

2. Po manim stiklelis 
Jau nestovėjo, —
O kad aš prisitraukčiau, 
Aš jį visą išmaukčiau.

3. Kūmute širdele,
Pribauski vyrą, —
Barė mane vyrelis 
Už tą vieną stiklelį.

4. — Kūmute širdele,
Kai eisi gulti.
Kai eisi gult į lovą, 
Nusinešk maišą storą.

5. Kūmute širdele,
Įljsk į maišą.
Įlindus užsirišk),
Nė kojų nepaliki.
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'■ O da ne pragydo 
Rajbi gajdclej, 

Pikts vyras mejlii stojos, 
Pikts vyras mejlii st6jos.

7. Pačiutė, širdelė, 
Išlfnsk iš majšu, 

Aš tavę pamylusiu 
Ir mėjlej pabučiiisiu.

8 3 .

1 Aš užaugau pas tėvelį, }ds 
Nusišė'riau sau žirgelį. > ds

2. Nusišė'riau sau žirgelį,
Kad ir mažą bilė gražų.

3. Silė žirgus ganydamas,
Auksu pįnčejs pančiodamas.

4. Auksu pifnčejs pančiodamas, 

Šilku dėkejs dekiiidamas.

5. Lygifims ląnkoms rajtas jčsia, 
Nemunė'lu plaukte plauksiu.

6. Nemunė'lu ptaūkte plauksiu 
P ar Nare'Ię (*) ne'rte ne'rsui.

7. P ar Nare'Ię ne'rte narsiu.
PnSš kalne'Iį tik  šfile'lu.

(*) N a ris, up’is Vilija.
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6. O dar nepražydo 
Raibi gaideliai,
Pikts vyras meiliu stojos, 
Pikts vyras meiliu stojos.

7. — Pačiute širdele,
Išlįsk iš m aišo ,—
Aš tave pamyluosiu
Ir meiliai pabučiuosiu!

83

D idžpinigaiiiukė

1. Aš užaugau pas tėvelį, (2 k.) 
Nusišėrlau sau žirgelį. (2 k.)

2. Nusišėriau sau žirgelį,
Kad Ir mažą — bile gražų.

3. Slle žirgus ganydamas,
Aukso pančiais pančiodamas,

4. Aukso pančiais pančiodamas, 
Šilkų dekiais dekiuodamas,

5. Lygioms lankoms raitas josiu, 
Nemunėliu plaukte plauksiu;

6. Nemunėliu plaukte plauksiu, 
Per Nerele nerte nersiu.

7. Per Nerelę nerte nersiu,
Prieš kalnelį tik Suoleliu.



8. Ąnt tu  kalnu, ąūt aagštūju 
Stčvi z'ali liepužėlė.

9 Po ta  kepa, po žalaja 
Teka šaltas saitinčlis.

10. Tamė šaltam  šaltinėly 
Dvi sese'li zlilgtą skalbė.

11. Ir atjoja bernužėlis 
Bė'ru z'lrgu pagirdyti.

12. Bėru žirgu pagirdyti,
Savu pentinė'lus švdjsti.

13. Padė' Dievas, mergužėlė, 
Drobėjėlu skalbėjė'lė.

14. J i ma niėku ne atsakė, 
B altas rankas ir  nulejdu.

15. Ne bok niė'ku, mergužėlė,
Aš tau nieku ne darysiu,

16. Tik z'iėde'lus numausfysiu, 
Kaspinėlus narajtysiu.

17. Kaspinilus nurajtysiu, 
Vajnikėlj nusagstysiu.

18. Iš aukse'lu žiėduz'ėla 
Nasikaldinsia pentinė'Ias,

19. Iš šilke'lu kaspinėlu 
Pasisiiidinsiu kamanėles.

20. Iš rute'lu vajnikė'lu 
Pasiši'rdinsiu žirgužėlj.
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8. Ant to kalno, ant aukštojo, 
Stovi žalia liepužėlė.

9. Po ta liepa, po žaliąja,
Teka šaltas šaltinėlis.

10. Tame šaltam šaltinėly 
Dvi seseli žlugtą skalbė.

11. Ir atjoia bernužėlis 
Bėro žirgo pagirdyti,

12. Bėro žirgo pagirdyti,
Savo pentinėlius šveisti.

13. — Padėk dievas, mergužėle, 
Drobėjėlių skalbėjėle!

14. Ji man nieko neatsakė, 
Baltas rankas ir nuleido.

15. — Nebok nieko, mergužėle, 
Aš tau nieko nedarysiu,

16. Tik žiedelius numaustysiu, 
Kaspinėlius nuraitysiu;

17. Kaspinėlius nuraitysiu, 
Vainikėlį nusagstysiu.

18. Iš aukselio žiedužėlių 
Nusikaldinsiu pentinėlius.

19. Iš šilkelių kaspinėlių 
Pasisiūdinsiu kamanėles.

20. Iš rūtelių vainikėlio 
Pasišerdinsiu žirgužėlį.



2 1 ..Žiba, zė'ri pentinSlej 
Iš auksėlu ziėdužSlu.

22. Blizga tviska kamanėlės 
Iš šilkelu kaspinelu.

23. Gražūs beras zirguz'ė'lis 
N ū rute'lu vajnike'Iu.

S i .

1. Aš iižgimiau prasčiokelu,
Ir  užaugau ubagelu, 

Ejnū par svietą mesdamas, l 
Geradejus garbindamas. [

2. Kad man? z’monis ne matu,
Aš turiil gerą svejkatą, 
V isi są'nnarej yr tv irti, 

Galėčiau ir darbą d irb ti.

S. O kajp žmfigų sutinki!, 
K ajp rėgint rajšti užninki, 

Sermėgėlė manu męnkži,
O kajp galiJ susllęnku.

4. Su dvim lasdlra tu k a rt rem tis,
I r  botagą dar aš jemifs. 

Su kuriii šunis Jplaku, 
Kad apnlnk ėjnant ta k i.

5. Su naginėms kojss aunu,
O kartajs ir  batbs gaunu.

Kepurelę turiil dajlą,
Sitita iš senti kutkajlu.
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. Lietuviškos dainos. I

21. Žiba žėri pentinėliai 
Iš aukselio žiedužėlių.

22. Blizga tviska kamanėlės 
Iš šilkelių kaspinėlių.

23. Gražus bėras žirgužėlis 
Nuo rūtelių vainikėlio.

84

Norvilienė

1. Aš užgimiau prasčiokėliu 
Ir užaugau ubagėliu,
Einu per svietą melsdamas, 1 ^ j. 
Geradėjus garbindamas. J

2. Kad mane žmonės nemato.
Aš turiu gerą sveikatą, —
Visi sąnariai yr tvirti,
Galėčiau ir darbą dirbti.

3. O kai žmogų sutinku,
Kaip regint raišti užninku, 
Sermėgėlė mano menka,
O kaip galiu susilenkiu.

4. Su dvim lazdini tuokart remiuos 
Ir botagą dar aš imuos,
Su kuriuo šunis įplaku,
Kad apnink einant taku.

5. Su naginėms kojas aunu,
O kartais ir batus gaunu, 
Kepurėlę turiu dailią,
Siūtą iš senų kūtkailių.
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6. Tarbti turiti dldę giują, 
Pęnkiis senis, Se'stą naūją,

Senčsios iš nušuklniu,
O naujoji yr šikšninė.

7. Šikšnos yra pasamčnaj,

Cinav<5 anas ir pčnaj, 
V iriu  sigtej spind i i  tė iu , 

Kajp žvaigždės pri jenerėtu.

8. T u n i d ab ir  vežimėlį, 
Ge'rą arklį ir paršelį,

K adi ne b’ nčriu vijkščioti, 
G ali dajlej pavaziiiti.

9. Kajp v ijk is tikraj ž tark is , 

S6ku stlprej po j6markus;
{dSk dunos krope'lį,

J m inu žikšnis majšelį.

10. Tajp a lizn as  apstej giunu. 
Jog viską tirb as  prikraunu,

Su duna ark lį raajtinii,
I r  paršelį atkiltinu.

11. J nam is kur užvažiavęs,
O la š in ti bryzą gavęs, 

Ve'rdu skanę kąnkollnę,
A rb i rūgštą burokinę,

12. Tad pavilgęs g a li g ilti,
Ne rąjk ma kelti k i lt i,  

Miegu kiek t ik  šird is vadln 
O niekas minę ne z'adin.

6. Tarbų turiu didžią gaują: 
Penkias senas, šeštą naują, — 
Senosios iš nuošukinių,
O naujoji yr šikšninė.

7. Šikšnos yra pasamonai,
Cinavoj anas ir ponai,
Vario sagčiai spind iš tolo 
Kaip žvaigždės prie jenerolo.

8. Turiu dabar vežimėlį.
Gerą arklį ir paršelį, —
Kada nebnoriu vaikščioti,
Galiu dailiai pavažiuoti.

9. Kaip vaikis tikrai Starkus 
Šoku stipriai po jomarkus:
— [dėk duonos kropelį
l mano šikšnos maišelį.

10. Taip alūžnos apsčiai gaunu, 
Jog visas tarbas prikraunu, 
Su duona arklį maitinu
Ir paršelį atkutinu.

11. I namus kur užvažiavęs,
O lašinių bryzą gavęs.
Verdu skanią kankolienę 
Arba rūgščią burokienę.

12. Tad pavalgęs galiu gulti, 
Nereik man kelti kulti; 
Miegu kiek tik širdis vadin, 
O niekas mane nežadin.
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13. Tajp6-gi viskas minėj kl6jas,
Mėrgos manimi dabojas, 

Kctii vėsti už pači? 
Randčną graz? Agatę.

14. O kajp p6naj dldej piilas,
T&rintis žm6nis ir  butus,

Aš norint e s i mažiausias, 
Bet uz' visbs ląjmingiausias.

15. Ne bijaū ne maž botagu 
G ita s  tos dajn6s ubagu.

Ne bijaū ne maž botagu, 
G alas tos dajnčs ubagu.

85.

A i viens sūnelis, 
A i  pas tėvelį, 

Pastojau karejvelu, \ 
Dragunūžiu brole'lu. J 

Ąnt ž irgu  sėdau,
Į k ilp ą  stčjau, 

Pasidlrgiau plintelę, 
Nušoviau volungei?.

E j, br61i, brčli, 
Broleli manu, 

Kam š6vej volungelę, 
Namininkę paukšte'!??

Ar tu  ne gavaj, 
Manu broleli, 

Zujke'lu, bėgunelu, 
i'.auke'lu lakančiu?

ds

5. E j, broli, broli,
Broleli manu, 

K ur šęn naktį nakv6si, 
Nakviniiž? turėsi?

6. Ar ąn t žirgelu,
Tymu balne'lu? 

A r šim judam lajvėly 
Ąnt čystu vąndenčlu?

7. Ne ąnt žirge'lu,
Tymu balne'lu, 

Ne tam jiidam lajve'ly 
Ąnt čystu vąndenelu.

8. Ne jiidam lajve
Ąnt čystu vąndfens,

Tik tam aukštam svime'ly, 
To nauj6je love'lė.

IRO

13. Taipogi viskas manei klojas, 
Mergos manimi dabojas, — 
Ketu vesti už pačią 
Raudoną gražią Agatę.

14. O kai ponai didžiai puolas, 
Turintys žmones ir butus,
Aš norint esu mažiausias, 
Bet už visus laimingiausias.

15. Nebijau nėmaž botago,
Galas tos dainos ubago! 
Nebijau nėmaž botago,
Galas tos dainos ubago!

*85
Gotautienė

1. Aš viens sūnelis,
Aš pas tėvelį,
Pastojau kareivėliu, | 
Dragūnužių broleliu, j

2. Ant žirgo sėdau,
Į kilpą stojau, 
Pasidirgiau plintelę. 
Nušoviau volungėlę.

3. — Ei broli, broli, 
Broleli mano.
Kam šovei volungėlę. 
Namininkę paukštelę?

4. Ar tu negavai,
Mano broleli,
Zuikelio bėgūnėlio, 
Laukelių lakūnėlio?

5. Ei broli, broli,
Broleli mano,
Kur šią naktį nakvosi, 
Nakvynužę turėsi?

6. Ar ant žirgelio,
Tymo balnelio?
Ar šiam juodam laively 
Ant čysto vandenėlio?

7. — Ne ant žirgelio,
Tymo balnelio,
Ne tam juodam laively 
Ant čysto vandenėlio,

8. Ne juodam laive 
Ant čysto vandens,
Tik tam aukštam svirnely. 
Toj naujoje lovelėj.



9. Aukštame svirnfe,
Naujo lovelė,

P nė mergužės šalelės 
Nakvynūžę turė'siu.

86.
1. Atbė'g zūjkis, a tstrikuja , 

R įnda stnė'lčių bemiėrujant:
Miėriik, miėru'k, pon misljnčiau,

Bė'gsiu pičiaj pasakyti, J ds 
Kad ja u  šaus.

2. Tau iškados ne padariau, 
tą n k o  žolės ne numyniau,
Daržė kopustė'Ius ląnkiaii,

Po viė'ną lapelį valgiau, 
Viė'zlybaj.

3. Daržely kopūstus ląnkiaū,
Po viė'ną lapelį valgiau,

ViSno viė'to, kur gulėjau,
Po berže'lu rasą gė'riau,

Sirat&.

81.

1. Atėjn debesis atėjna, 
T6je debesy kamara.

2. T6je kamaro seselė 
Baltus linclus šukavu.

3. Baltus line'lns šukavu, 
Gelt6nas kaseles vė'dinu.

4. Atėjn tėvelis, atėjna, 
Atėjn senasis, atėjna:

5. Atdaryk, dukra, ląngelj, 
Padfik m a baltą rąnkėlę.

<5. Ni aš ląngelu darysiu, 
Ni ba ltu  rąnku ne diisiu.
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9. Aukštame svirne,
Naujoj lovelėj,
Prie mergužės šalelės 
Nakvynužę turėsiu.

86
Pavalkienė

1. Atbėg zuikis, atstrikuoja,
Randa strielčlų bemieruojant:
— Mieruok, mieruok, pons mislinčiau, i 
Bėgsiu pačiai pasakyti, ¡2 k.
Kad jau šausi

2. Tau iškados nepadariau,
Lankoj žolės nenumynlau,
Darže kopūstėlius lankiau,
Po vieną lapelį valgiau,
Viežlybai.

3. Daržely kopūstus lankiau,
Po vieną lapelį valgiau.
Vienoj vietoj, kur gulėjau,
Po berželiu rasą gėriau,
Sirata.

87
Makarienė

1. Atein debesis, ateina, 4.
Toje debesy kamara,

2. Toje kamaroj seselė 5.
Baltus linelius šukavo.

3. Baltus linelius šukavo, 6.
Geltonas kaseles vėdino.

Atein tėvelis, ateina,
Atein senasis, ateina:

— Atdaryk, dukra, langelį, 
Paduok man baltą rankelę.

— Nei aš langelio darysiu, 
Nei baltų rankų neduosiu:

183



7. Jpūs vėjčlis vejde'lus, 
Jdėgs saulelė rąnke'Ies.

8. A Wj n močiiitė, atčjna, 
Atėjn sendji, atėjna, 

K. v. 5, 6, 7.

9. Atėjn bernelis, atėjna, 
Atėjn jaunasis,....(k. v. ir ta jp  

bajgk).

10.' Taj a i ląnge'lį darysiu 11. N’ jpūs vėjelis rąnke'Ies
Ir baltas raukas padūsiu. N* įdegs saule'lė vejde'lus.

AWjn rudėns diena, 
Taj ma smūtnaj būti, 

Pavasariu čė'są, 
Taj ma linksmaj būti.

H H .

ds

Tčtervinas būrbia 
N akt) kū vėlausej, 

Gegūtė kukifja 
Rytą kū ąnkščiausej.

3. Pinavljas daržė 
I.apiis išklėjsdamas, 

Radastėlė žydi 
Kvapą išdildama.

H B .

Atėjna bernytis 
P ar levęndru daržą: 

Ne padyvyk, mergužėlė, 
Su vynkšnu vyželėms.

ds

2 . Vynkšnu vyželės, 
P i lk i  sermegė'lė, 

Kad ir p ilk i sermegė'lė, 
Dar ne sendj pirkti.

i. Dar tani! zip6ną
Sniūrajs šninravcitą, 

Kad ir šmūrajs iniuravotą, 
Cidabrajs vadži6tą.
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7. Jpūs vėjelis veidelius, 
Įdegs saulelė rankeles.

8. Atein močiutė, ateina, 9. Atein bernelis, ateina,
Atein senoji, a teina.. .  Atein jaunasis ... (k. a.,

(k. a. 5, 6, 7) taip baik:)

10. — Tai aš langelį darysiu 11. N’įpūs vėjelis rankeles,
Ir baltas rankas paduosiu: N’įdegs saulelė veidelius.

*88
Masaitienė

I. Atein rudens d iena— 2. Tetervinas burbia
Tai man smūtnai būti, — Naktį kuo vėliausiai.
Pavasario čėsą — l 9 ^ Gegutė kukuoja
Tai man linksmai būti: I Rytą kuo anksčiausiai.

3. Pinavijos darže — 
Lapus išskleisdamos, 
Radastėlė žydi, 
Kvapą išduodama.

89
Jarošaitė

I. Ateina bernytis 2. Vinkšnų vyželės,
Per levendrų daržą: Pilka sermėgėlė,—
— Nepadyvyk, mergužėle, 1 ^ ^ Kad ir pilka sermėgėlė,
Su vinkšnų vyželėms! J Dar neseniai pirkta.

3. Dar turiu žiponą,
Šniūrais šniūravotą, —
Kad ir šniūrais šniūravotą.
Sidabrais vadžiotą.
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90.
Aš siratele, 

Aš vargdiėnė'lė, 
0  aš ne tun ii 

Senos moJiūtės.
n i  \ 
ės. J

ds

3.

O kad turėčiau 
Nots motinėlę, 

O bcnė būtu 
U žtarėjėlė.

Manu močiutė, 
Užtarėjė'lė, 

Jau  senėj kajp gul 
Aukštam kalnely.

4. Ąnt jos kape'lu
Žala žolelė, 

,Ąnt viršūnėlės 
Ryta rase'lė.

5. Aš nusiginčiau 
Sė'mus jautrins,
Aš nuganyčiau

Žalą žolelę.-

6. Aš nuganyčiau 
Žalą žolelę, 

Aš nubraukyčiau 
Rytu rase'lę.

7. Ėskif, jaute'lej, 
Būbaudami,
Aš siratčlė 

G raidžej verkdama.

9 1 .
1. .¿tiek gegutė par lauką,

Jtup į žalą liepelę,
Ąnt nulęnktūju šake'lu, 1 
Ąnt susklejstūja lapelu. J

2. Atėjn stiėlčiūkas par la ik ą ,
Atėjn jaunasis par la ik ą ,

Su šejs margajsejs kurte'lejs, 
Grazik geltona plinte'le.

3. T ip i rajm6ji gege'lė,
T ip i gražioji paukštelė;

ds

*90
Juškytė

1. Aš siratėlė,
Aš vargdienėlė,
O aš neturiu 
Senos močiutės.

2. O kad turėčiau 
NorS motinėlę,
O bene būtų 
Užtarėjėlė.

3. Mano močiutė 
Užtarėjėlė
Jau  seniai kai gul 
Aukštam kalnely.

2 k.

4. Ant jos kapelio 
Žalia žolelė,
Ant viršūnėlės 
Ryto raselė.

5. Aš nusiginčiau 
Šėmus jautelius, 
Aš nuganyčiau 
Žalią žolelę.

6. Aš nuganyčiau 
Žalią žolelę,
Aš nubraukyčiau 
Ryto raselę.

7. Eskit, jauteliai, 
Būbaudami,
Aš siratėlė — 
Graudžiai verkdama!

91
Višinskienė

1. Atlėk gegutė per lauką,
[tup j žalią liepelę
Ant nulenktųjų šakelių, l ^  ^ 
Ant suskleistųjų lapelių. J

2. Atein strielčiukas per lauką, 
Atein jaunasis per lauką,
Su šiais margaisiais kurteliais, 
Gražia geltona plintele.

3. Tupi raimoji gegelė,
Tupi gražioji paukštelė,—
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Kc'ta gegutę nušauti,
K eta rajniąję nušauti.

4. Palauk, stiėlčmkaj, ne šauki,
Palauk, jaunasis, ne šauki, 

Da papiirinsiu plunksneles, 
Da. pamiklinsiu sparnelus.

5. Kąn tau, striėlčūikaj, padariau,
Kąn tau, jaunasis, padariau? 

O taj aš esu našlelė, 
Kajp didžiausia siratelė

6. O taj esu našle'lė,
Kajp didžiausia siratelė,

Aš ne vadžiojau vajke'lu,
Ani didelu pulke'Iu.

7. Arė brole'lej laukelus,
Aš ne pabajdz’iau jaute'lu,
Aš ne pabajdžiaū jaute'lu,
Aš ne numaniau dirvelės.

8. Aš ne numyniau dirvelės 
Aš ne išbrajdziau pievelės,

Tik po girelę lakiojau,
Ir vabalėlus rą'nkiojau.

!) Kajp karvelėlis atė'ju,
T aj aš kukuti pradėjau, 

Ąnkstl po sodus kukavau,
Aš siratėles linksminau.

10. Kajp mė'nii liepos atė'ju,
Taj aš kukuti nustojau,
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Keta gegutę nušauti, 
Keta raimąją nušauti.

4. — Palauk, strielčiukai, nešauki. 
Palauk, jaunasis, nešauki,
Dar papurinsiu plunksneles.
Dar pamiklinsiu sparnelius.

5. Ką tau, strielčiukai, padariau. 
Ką tau, jaunasis, padariau?
O tai aš esu našlelė,
Kaip didžiausia siratelė.

6. O tai esu našlelė,
Kaip didžiausia siratelė, 
Aš nevadžiojau vaikelių 
Anei didelio pulkelio.

7. Arė broleliai laukelius,
Aš nepabaidžiau jautelių, 
Aš nepabaidžiau jautelių, 
Aš nenumyniau dirvelės.

8. Aš nenumyniau dirvelės, 
Aš neišbraidžiau pievelės, 
Tik po girelę lakiojau 
Ir vabalėlius rankiojau.

9. Kai karvelėlis atėjo,
Tai aš kukuoti pradėjau; 
Anksti po sodus kukavau, 
Aš siratėles linksminau.

10. Kai mėnuo liepos atėjo, 
Tai aš kukuoti nustojau,
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Taj dabir, stnėlžiiikaj, ž&uki, 
Taj dabar, jaunasis, šauki.

11. Ne šausiu, ge'ga, ne šausiu, 
Ne siusiu, rajmi, ne sausiu,

Ni aš pats t&vę ne šausiu, 
Anl draugams ne velysiu.

12. Kukfik, gegutė, kukuki, 
Kukuk, rajmoji, kukffki,

Linksminki girios paukštelus, 
Ir kiemu siratuželes.

99.

1. Atminki, mergelė, 
Atminki, jaun6ji,

Kas sunkesnis 1 
Yr už akmenčlį? J

2. Ne mergytė būčiau, 
Kad aš ne žin6čiau,

Kas sųnke'snis 
Yr uz akmenėlį.

3. Prisėdu bernelis 
Prie manu šalelės,

Taj sunkesnis 
Yr uz‘ Akmenėlį.

4. Atminki, mergelė,
Atminki, jaunoji, 

Kas zalavu 
ŽįSmą, vasarop?

5. Ne mergytė bučiau, 
Kad aš ne žinočiau,

Kas ¿alavu 
Žiemą, vasarėlę.

6. Agle'lė, pušelė, 
Rute'Iė daržely,

Taj žalavu 
ZiČmą vasarėlę.

7. Atminki, mergelė, 
Atminki, jaun6ji,

O kas begu 
Žičmą be koje'Iu.

8. Ne mergūžė būčiau, 
Kad aš ne žinočiau,

O kas bčgu 
Žiemą be kojrfla.

Tai dabar, strielčiukai, šauki, 
Tai dabar, jaunasis, šauki.

11. — Nešausiu, gega, nešausiu, 
Nešausiu, raima, nešausiu,
Nei aš pats tave nešausiu, 
Anei draugam s nevelysiu.

12. Kukuok, gegute, kukuoki, 
Kukuok, raimoji, kukuoki. 
Linksminki girios paukštelius 
Ir kiemo siratuželes!

92

Bakšaitienč

1. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji,
Kas sunkesnis 
Yr už akmenėlį? 2 k.

2. — Ne mergytė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas sunkesnis
Yr už akmenėlį.

3. Prisėdo bernelis 
Prie mano šalelės, — 
Tai sunkesnis
Yr už akmenėlį.

4. —  Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji,
Kas žaliavo
2iemą vasarėlę?

5. — Ne mergytė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas žaliavo
2iemą vasarėlę.

6. Eglelė, pušelė,
Rūtelė daržely —
Tai žaliavo 
Žiemą vasarėlę.

7. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji,
O kas bėgo 
Žiemą be kojelių?

8. — Ne mergužė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
O kas bėgo 
Žiemą be kojelių.
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9. Šiaurusis vėjelis, 11. Ne mergytė būčiau,
Dargusis ore'lis, Kad aš ne žinočiau,

0  ta j bėgu Kas lęngve'snis
Žiė'mą be koje'lu. Už p6vu plųnksne'lę.

10. Atminki, mergelė,
V .

12. Šilku kaspinėlej,
Atminki, jaunoji, Rūtų vajnikė'lis,

Kas lęngve'snis Taj lęngve'snis
Už povu plunksnelę. Už povu plųnksne'lę.

93.
1. Atpūsk, vėje'li, 6. Ok, Diėvulė'lau,

N ū tos pilsės, Kajp ma rūsta,
Atnėšk ma zode'lį K  

N u matiišės. /
Ne turiu tėtužiu,
K ajp ma lūdna.

2. Ok, Diėvulė'lau, 7. Ėjsiu į sodą
Kajp ma rūsta, Kū didziausį,

Ne turiii matiišės, Bent; pamatysiu
Kajp ma liidna. Sau miėlausią.

3. Ėjsiu į svirną, 8. Sode 6belės
Kū didziausį, Linkt pradeju,

Benė pamatysiu Su manim tėtūšis
Sau miėlausios. Ne kalbė'ju.

4 . Svirnė grįnde'lės 9. Atpūsk, vėje'li,
Subildcju, Nu tos pusės,

Su manim matūšė Atnėšk ma žodelį
Ne kalbė'ju. Nū sesiižės.

5. Atpūsk, vėje'li, 10. Ok, Diėvulė'lau,
• N u tos pusės, Kajp ma rūsta,

Atnėšk ma žodelį Ne turiii sesužės,
N ū tėtušiu. Kajp ma lūdna.
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9. Šiaurusis vėjelis, 
Dargusis orelis — 
O tai bėgo 
Žiemą be kojelių.

10. — Atminki, mergele, 
Atminki, jaunoji, 
Kas lengvesnis 
Už povo plunksnelę?

11. — Ne mergytė būčiau, 
Kad aš nežinočiau,
Kas lengvesnis 
Už povo plunksnelę.

12. Šilko kaspinėliai, 
Rūtų vainikėlis — 
Tai lengvesnis 
Už povo plunksnelę.

93
Tomašauskylė

1. Atpūsk, vėjeli,
Nuo tos pusės. 
Atnešk man žodelį 
Nuo motušės.

2. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu motušės, 
Kaip man liūdna!

3. Eisiu j svirną 
Kuo didžiausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

4. Svirne grindelės 
Subildėjo, —
Su manim motušė 
Nekalbėjo.

5. Afpūsk, vėjeli,
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodelį 
Nuo tėtušio.

, 2 k.

6. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu tėtušio. 
Kaip man liūdna!

7. Eisiu į sodą 
Kuo didžiausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

8. Sode obelės 
Linkt pradėjo,
Su manim tėtušis 
Nekalbėjo.

9. Atpūsk, vėjeli,
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodelį 
Nuo sesužės.

10. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu sesužės, 
Kaip man liūdna!
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11. Ęjsiu į daržą 
K ū gražiausią,

Benė pamatysiu
Sau nuėlausios.

12. D aržė rūteles 
ŽaluY pradeju,

Su manim sesiižė 
‘Ne kalbeju.

13. Atptisk> vėje'li,
Nu tos pusės,

Atnėšk ma žodelį
Nū brotiižiu.

94.
1. Atvažiuja meški 

Su alaūs dvim bačkim,
Vilkelis, nabagėlis, 1 

Svotbelę r^ngė. J

2. Ežys į p'iršlus,
Ziijkis j kvič'slus,
Eapiitė, nabagiitė,

J svfičias eju.

3. Žvirblis a lų  darė,
Kielė' šokinė'ju,

Lėk zilūtė, nabagiitė,
Parnėšk apvynelu.

4. KujI/s malkas klrtu,
Su pūdą mazgoju, 

Bėgk, kačiukė mažučiiikė, 
Pamedžiok mėselės.

14. Ok, Diėvulė'lau, 
Kajp ma rusta,

Ne turiu brolužiu, 
Kajp ma lūdna.

15. Ėjsiu j stajn? 
Kū naujausi,

Benė pamatysiu 
Sau miėlaustu.

16. Stajmo žirge'lej 
Žvęngi pradė'ju,

Su manim brolužis 
Ne kalbė'ju.

5. Šarka kiė'mą šlavė,
Varnelė vaktavu, 
Kuse'lė, nabagėlė. 

Kepenėlę kepė.

6. Ž^nsins kąnklavu, 
Meška trimitavu,

Vilke'lis, nabagėlis, 
Ve'dė ožką šokti.

7. Ožka ne nor ėjti,
Su vilkelu šokti, 

Vilkeluj, nabagėluj, 
Tajp drąnsej atsakė:

8. J a  iš geros valos 
Aš su tavim  šoksiu,

O kajp supyksiu, 
V isą subad/siu.
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11. Eisiu j daržą 
Kuo gražiausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

12. Darže rūtelės 
Žaliuot pradėjo,
Su manim sesužė 
Nekalbėjo.

13. Atpūsk, vėjeli,
Nuo tos pusės, 
Atnešk man žodelį 
Nuo brolužio.

14. Ok dievulėliau, 
Kaip man rūsta, 
Neturiu brolužio, 
Kaip man liūdna!

15. Eisiu į stainią 
Kuo naujausią, 
Bene pamatysiu 
Sau mieliausią.

16. Stainioj žirgeliai 
Zvengt pradėjo,
Su manim brolužis 
Nekalbėjo.

94
Tumsienė

1. Atvažiuoja meška
Su alaus dvim bačkim, 
Vilkelis nabagėlis 1 2 ^ 
Svotbelę rengė. J

2. Ežys į piršlius.
Zuikis į kvieslius.
Laputė nabagutė 
į  svočias ėjo.

3. Žvirblis alų darė,
Kielė šokinėjo.
— Lėk, zylute nabagute, 
Parnešk apynėlių!

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

5. Šarka kiemą šlavė, 
Varnelė vaktavo, 
Kuoselė nabagėlė 
Kepenėlę kepė.

6. Ząsins kankliavo. 
Meška trimitavo, 
Vilkelis nabagėlis 
Vedė ožką šokti.

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

8. — Jei iš geros valios, 
Aš su tavim šoksiu,
O kai supyksiu,
Visą subadysiu!
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9. Ašižt&vu skuros 
Siūbą pasiūdinsiu, 

Siūbą pasiūdinsiu, 
Skerdžių apvllkdinsiu.

10. Kuris minę ganė 
Po žalą ląnkc'lę, 
Po žalą ląnke'lę. 

Po karklynėlį.

11. Ožka pūjkej šfiku, 
Vilks grąžoj dąmbrivu, 

O svete'lej pasigė'rę 
Visi linksmi būvu.

95 .

1. Augu manu baravyks, 
Visu grybu pulkaunjTnks, 
Jis po beržu sėdėdamas į 
Visu grybu žiūrėdamas: I

2. Jus manu baltikėj,
Jus manu netlkej,

Ne pavyni ėsate 
K irana  stoti.

3. Augu... (kajp viršiaūs).

4. Jus manu riidmėsės, 
Jus manu rūdkiškės.

Ne pavynos ėsate 
Karana stoti.

5. Augu... (kajp viršiaūs).

6. (Tajp somuk: ūmėdė, gotė,
Kėlmartė, raudonvlršė, 

Rudlkė, kelmūtis, mūsmiris, 
Pumpotaukšlis, lepšė).

2. Lakto glrio pelė'da.

9 « .

1. Augu gino peleda,
Augu glrio pelėda,

Augu, augu,
Augu, 4ugu,

Augu glrio pelėda (*).

3. Dldė galva pelėdos.

ds

(*) Ą nt tu  pavydalu ringuk žė'dną posmą žemiau. 
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9. Aš iš tavo skūros 10. Kuris mane ganė
Siūbą pasiūdinsiu, Po žalią lankelę,
Siūbą pasiūdinsiu. Po žalią lankelę,
Skerdžių apvilkdinsiu, Po karklynėlį.

11. Ožka puikiai šoko.
Vilks gražiai dambravo,
O sveteliai pasigėrę 
Visi linksmi buvo!

9 5
Cvirkienė

1. Augo mano baravyks, 
Visų grybų pulkauninks; 
Jis, po beržu sėdėdamas, 1 
Visų grybų žiūrėdamas: J

2. — Jūs mano baltikiai,
Jūs mano netikiai, 
Nepavyni esate 
Karana stoti!

3. A ugo.. .  (k. a.)

4. — Jūs mano rudmėsės,
Jūs mano rudkiškės, 
Nepavynos esate 
Karana stoti!

5. A ugo.. .  (k. a.)

6. (Taip somuok: ūmėdė, gotė, 
kelmartė, raudonvlršė, 
rudikė, kelmutis, musmiris, 
pumpotaukšlis, lepšė.)

9 6
Dabkuvienė

1. Augo girioj pelėda,
Augo girioj pelėda,
Augo, augo, >
Augo, augo, j 2 k.
Augo girioj pelėda.*)

2. Lakioj girioj pelėda. 3. Didė galva pelėdos.

* 2emiau kiekvieną posmą ringuok panašiai.
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4. Stačios akys pelėdos.

5. Plačios ausys pelėdos.

6. Kumpas snapas pelėdos.

7. Rajbos plunksnos pelė'dos.

8. Rūdos akys peledos.

9. Papurgalvė pelėda.

10. Papūržąndė pelė'da.

U . Skaiidus sparnaj pelė'dos.

12. Gelsvos kojos pelė'dos.

13. Apželtkojė pelė'da.

14. Ilgi nagaj pelė'dos.

15. P la ti šikna pelčdos.

16. Kajp katada pelė'da.

17. M ąndrūspaukštis pelė'da.

18. Nakty lė'kė pelė'da.

19. Aukštaj lė'kė pelė'da.

20. Bjaūrej rė'kė pelė'da

21. Baugūs paukštis pelė'da

22. Maj jęn nčgna pelė'dą.

23. Krovė lizdą pelė'da.

24. Sūku lizdą pelė'da.

25. Dėju pautus pelė'da.

26. Pėrė' vajkūs pelė'da.

27. Išperėju pelė'da.

28. Pe'ni vajkūs pelė'da.

29. Augin vajkūs pelė'da.

30 Bėgio vajkaj pelė'dos.

31. Gražus vajkaj pelė'dos.

32. Išlėk vajkaj į girią.

33. Išgrauž ta  ve j matūšė.

34. Kad tu mumis auginaj.

35. Ir  suslrgu pelė'da.

36. Ir  pastlpu pelė'da.

37. Pašarvoju pelė'dą.

38. Ąnsaj žvirblis atlėkė.

39. Kvietė visūs paukštūžius

40. |  šermenis pelė'dos.

41 Darė grabą pelė'daj.

42. Lydi paūkščiej pelė'dą

43. Kavo t.i n ją  pelė'dą.

44 Viė'ni nešė šiuke'lus,

-15. Ą ntrI ne'šė grumstėlus.

4. Stačios akys pelėdos.

5. Plačios ausys pelėdos.

6. Kumpas snapas pelėdos.

7. Raibos plunksnos pelėdos.

8. Rudos akys pelėdos.

9. Papurgalvė pelėda.

10. Papuržandė pelėda.

11. Skaudūs sparnai pelėdos.

12. Gelsvos kojos pelėdos.

13. Apželtkojė pelėda.

14. Ilgi nagai pelėdos.

15. Plati šikna pelėdos.

16. Kaip kaladė pelėda.

17. Mandrus paukštis pelėda.

18. Naktį lėkė pelėda.

19. Aukštai lėkė pelėda.

20. Biauriai rėkė pelėda.

21. Baugus paukštis pelėda.

22. Ma ją nogna, pelėdą.

23. Krovė lizdą pelėda.

24. Suko lizdą pelėda.
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25. Dėjo pautus pelėda.

26. Perėj vaikus pelėda.

27. Išperėjo pelėda.

28. Peni vaikus pelėda.

29. Augin vaikus pelėda.

30. Bėgioj vaikai pelėdos.

31. Gražūs vaikai pelėdos.

32. Išlėk vaikai į girią.

33. Išgrauš tavei, motuše,

34. Kad tu mumis auginail

35. Ir susirgo pelėda.

36. Ir pastipo pelėda.

37. Pašarvojo pelėdą.

38. Ansai žvirblis atlėkė,

39. Kvietė visus paukštužius

40. [ šermenis pelėdos.

41. Darė grabą pelėdai.

42. Lydi paukščiai pelėdą.

43. Kavoj tą ją pelėdą.

44. Vieni nešė šiukellus,

45. Antri nešė grumstelius,



46. Užkąsdami pelėdą, 49. Ulavoju paukštužej,

47. Pakišdami pelė'dą, 50. Su k6joms trepsėdami,

48. Pakavėju peledą. 51. Su sparnajs plesčičdami.

52. Džiaugės, džiaugės paukštytėj,

53. Kad pastlpu pelėda

9 ? .

1. Augu g ino  klevukas,
Ir  aš jaunas berniukas, j ds

2. Nusiūčiau } girią, 
Pasiklreči&u Ąn/.nlą.

3. Pasi kirsčiau 4nžūtą, 
Nugenėčiau šakeles.

4. NugenSiiau šakeles, 
Išskaldyčiau lęnteles.

5. Išskaldyčiau lęnteles, 
Budav6čiau lajvelj.

6. Budavočiau lajvelj,
Lejsč ąnt jūriu-mare'lu.

7. Sėsk, mergytė, j lajvą, 
Sėsk, jaun6ji, j  14jvą.

8. I r  ištlku vėjelis,
I r  Išpūtė mergelę.

9. Ir  Išputo mergelę.
Iš jifduju la jv ilu .

10. Mergužėlė skęnsdama, 
Aukštyn rankas keldama,

11. Aukštyn rankas keldama,
Mėjtų žodį tardama:

12. L lki svdjkas, berneli, 
Se'rkis bė'rą žirgelį.

13. Se'rkis bė'rą žirgelį,
Jok į k itą  kiemelį.

14. Jok į k itą  kiemelį, 
Gausi savik mergelę.

15. Kad ir gausiu mergelę, 
Bet ne tokiu budelu.

16. Bet ne tokiu budelu, 
Ne sparčiųjų darbe'lu.

17. Ne sparčiųjų darbe'hi, 
Ne ejkltiju žingsne'lu.

18. Ne ejklūju žingsne'lu, 
Ne skajsčiūju vejde'lu.

19. Ne skajčiūju vejde'lu 
Ne mejlūju žode'hi.
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46. Užkasdami pelėdą, 49. Uliavojo paukštužlai,

47. Pakasdami pelėdą. 50. Su kojoms trepsėdami,

48. Pakavojo pelėdą. 51. Su sparnais plėsčiodami.

52. Džiaugės, džiaugės paukštyčiai,

53. Kad pastipo pelėda!

97
Lideikienė

1. Augo girioj klevukas, —
Ir aš jaunas berniukas. (2 k.)

2. Nusieičiau į girią, 
Pasikirščiau ąžuolą.

3. Pasikirsčiau ąžuolą, 
Nugenėčiau šakeles.

4. Nugenėčiau šakeles, 
Išskaldyčiau lenteles.

5. Išskaldyčiau lenteles, 
Budavočiau laivelį.

6. Budavočiau laivelį,
Leisč ant jūrių marelių.

7. — Sėsk, mergyte, į laivą, 
Sėsk, jaunoji, į laivą!

8. Ir ištiko vėjelis,
Ir išpūtė mergelę.

9. Ir išpūtė mergelę 
Iš juodojo laivelio.

10. Mergužėlė skęsdama, 
Aukštyn rankas keldama,

U. Aukštyn rankas keldama, 
Meilų žodį tardama:

12. — Liki sveikas, berneli, 
Serkis bėrą žirgelį;

13. Serkis bėrą žirgelį,
Jok į kitą kiemelį;

14. Jok į kitą kiemelį,
Gausi savik mergelę.

15. — Kad ir gausiu mergelę, 
Bet ne tokio budelio;

16. Bet ne tokio budelio, 
Ne sparčiųjų darbelių;

17. Ne sparčiųjų darbelių, 
Ne eikliųjų žingsnelių;

18. Ne eikliųjų žingsnelių, 
Ne skaisčiųjų veidelių;

19. Ne skaisčiųjų veidelių.
Ne meiliųjų žodelių.
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1. Augu g ino  serbęnta, 5. 
Augu gino serbęnta, 

Dz'taūgės maži paukštelėj. }ds

» 8 .

Augu kieme merge'lė, 
Augu kieme jaunoji, 

Džiaugės jaunį berne'lej.

2. Nesidziaūgkif, pauštėlej, 
Nesidziaūgkif, maziėjiė, 
Ne dėl jūsų aš augau.

3. Dėl didžiųjų paukštūziu, 
Dėl mąndriūju paukštūziu,

Kur po g iną  lakiiju.

4 Kur po girią lakioju, 
Kur po girią skrajoju, 

Žemūgėies rąnkioju.

6. Nesidžiaūgkif, berne'lej, 
Nesidziaūkgkif, jaumejiė.

Ne dėl jūsų aš augau.

7. Dėl didziūju bernelu,
Dėl pujkiuju berne'lu,

Kur po dvžrą vajkščioju.

8. Kur po dvarą vajkščioju, 
Auksu ziė'dajs nešioju, 
Auksu ztė'dajs nešioju.

» 9 .
1. Auginu tėve'lisjds 

Du jaunu sunelu.} ds

2. Jisaj augindamas 
Žadi jus išlejsti.

3. Žadi jus išlejsti 
Savej ąnt vandraukos.

4. O kur mudu ėjsiv?
Į Proncūzu žemę.

5. 'O  kąn mudu rasiv 
To Proncūzu žemė?

7. Kąn miidu dėvėsiv 
To Proncūzu žemė?

8. Trumpoms manderajtėms,
Aukšt6ms kepurajtėms.

9. Kąn miidu valgysiv 
To Proncūzu žemė?

10. Keptus karvelajčius, 
Baltus pyragajčius.

11. O kąn miidu gersiv 
To Proncūzu žemė?

6. Rasiv grazę p iną , 12. Ge'rsiv jffdą pj‘vą 
Taj ims mums ąnt bčvu. Ir šįn rincką vyną.
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9 8
Jonaitienė

1. Augo girioj serbentą,
Augo girioj serbentą,
Džiaugės maži paukšteliai. (2 k.)

2. — Nesidžiauklt, paukšteliai, 
Nesidžiaukit, mažieji,
Ne dėl jūsų aš augau, —

3. Dėl didžiųjų paukštužių.
Dėl mandriųjų paukštužių,
Kur po girią lakiojo;

4. Kur po girią lakiojo,
Kur po girią skrajojo,
Žemuogėles rankiojo.

5. Augo kieme mergelė. 
Augo kieme jaunoji, 
Džiaugės jauni berneliai.

6. — Nesidžiaukit, berneliai, 
Nesidžiaukit, jaunieji,
Ne dėl jūsų aš augau, —

7. Dėl didžiųjų bernelių,
Dėl puikiųjų bernelių,
Kur po dvarą vaikščiojo;

8. Kur po dvarą vaikščiojo. 
Aukso žiedais nešiojo, 
Aukso žiedais nešiojo.

9 9

Vidikylė

1. Augino tėvelis (2 k.) 
Dii’jaunu sūneliu. (2 k.)

2. Jisai augindamas 
Žada juos išleisti.

3. Žada juos išleisti 
Savei ant vandraukos.

4. — O kur mudu eisiv?
— Į prancūzų žemę!

5. — O ką mudu rasiv 
Toj prancūzų žemėj?

6. — Rasiv gražią paną, 
Tai bus mums ant bovo.

7. — Ką mudu dėvėsim 
Toj prancūzų žemėj?

8. — Trumpoms mandieraitėms, 
Aukštoms kepuraitėms.

9. — Ką mudu valgysiv 
Toj prancūzų žemėj?

10. — Keptus karvelaičius, 
Baltus pyragaičius.

11. — O ką mudu gersiv 
Toj prancūzų žemėj?

12. — Gersiv juodą pyvą 
Ir šį rincką vyną.



13. Par kur-gi paréjsiv 
Iš Proncúzu žemės?

17. Kąn iš jos dirbsi va? 
Dlrbsiv jiidą lajvą.

14. Par Pronciizu ze'mę
Teka srovės iipis.

15. Ąnt tu srovės iipiu
Auga ža li liepa.

16. Miidu paklrsdinsiv
Tąn žilą  liepelę.

18. Tamė sróves úpy 
Nárdu lydekájté.

19. O kas jtfnję pagaus, 
Bus Svabu karalus.

20. Zaksas jęn pagavu, 
Bus Svabu karalus.

100.
I. Auginu minę motynčlė,

Kajp daržely lelijėlę,
L<51i, loli, loli (*))

Kajp daržely lelijėlę,
a. Kajp daržely lelijėlę, 8. Margu skryne'lu vožėjėlę,

ds

Plonti drobe'lu rėžėjėlę.

9. Auginu m inę tėvužėlis, 
Kajp daržely diemedėlį.

10. Kajp darže'ly diėmedė'lį, 
Ąnkstl rytėlu kelėjelį.

11. Ąnksti ryte'lu kelėjelj, 
Naujčs žagre'lės tajsėjė'lj.

12. Naųj6s žagrelės tajsėjėlį, 
S im u jaute'lu jųngėjelį.
V

13. Sim u jaute'lu jųngėjelį, 
Lygiu laukėlu artojėlį.

(*) Ąnt tu  pavidalu lyrCfk „loli..,“ su ąn tra  ajli žė'dnam 
pusine žemiau.
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Ąnkstl ryte'lu kelėjė'Ię.

3. Ąnkstl ryte'lu kėlėjėlę, 
Nauju rate'lu tajsėjėlę.

4. Nauju rate'lu tajsėjėlę, 
Baltii line'lu verpėjė'lę.

5. Baltu line'lu verpėjSlę, 
Naujii stakle'lu tajsėjė'lę.

6. Nauju stakle'lu tajsėjė'lę, 
Plonu drobe'lu audėjėlę.

7. Plonu drobelu audėjėlę, 
Margu skryne'lu voz'ėjėlę.

13. — Per kurgi pereisiv 
Iš prancūzų žemės?

14 — Per prancūzų žemę 
Teka srovės upė.

15. Ant tos srovės upės 
Auga žalia liepa.

16. Mudu paklrsdinsiv 
Tą žalią liepelę.

17. — Ką iš jos dirbsiva?
— Dirbsiv juodą laivą.

12. Toje srovės upėj 
Nardo lydekaitė,

19. O kas jąją pagaus, — 
Bus švabų karalius.

20. Zaksas ją pagavo, — 
Bus švabų karalius!

•100
Mikštienė

I. Augino mane motinėlė 
Kaip daržely lelijėlę.

Kaip daržely

2. Kaip daržely lelijėlę,
Anksti rytelio kėlėjėlę;

3. Anksti rytelio kėlėjėlę,
Naujų ratelių taisėjėlę;

4. Naujų ratelių taisėjėlę,
Baltų linelių verpėjėlę;

5. Baltų linelių verpėjėlę. 
Naujų staklelių taisėjėlę;

6. Naujų staklelių taisėjėlę, 
Plonų drobelių audėjėlę;

7. Plonų drobelių audėjėlę, 
Margų skrynelių vožėjėlę;

• Žemiau kiekviename posme panašiai I

lelijėlę; j  2 k'

8. Margų skrynelių vožėjėlę, 
Plonų drobelių rėžėjėlę.

9. Augino mane tėvužėlis 
Kaip daržely diemedėlį;

10. Kaip daržely diemedėlį, 
Anksti rytelio kėlėjėlį;

11. Anksti rytelio kėlėjėlį. 
Naujos žagrelės taisėjėlį;

12. Naujos žagrelės taisėjėlį, 
Šėmų jautelių jungėjėlį.

13. Šėmų jautelių jungėjėlį, 
Lygių laukelių artojėlį.

yruok: „Lioli..."  su antra eilute.



1. A i pas sâvu motynėlę
Valelė užaugau.} ds

2. Tv6rą tveriau, rūtas sėjau,
Po s tik lu  ląngelu.

3. Rutu sėjau, kiek norėjau,
Kas dieną ravė'jau.

4. Ma be-sejant, be-ravė'jant,
Atjô trys bernyčej.

5. I r  atjoju trys bernÿcej,
Visi trys ne ve'dę.

fi. Kajp prijojii ir  sustoju 
Prié rutu darze'lu.

7. I r  prirtžu žirguzė'lus
Prié rû tu  darze'lu.

8. Ej, jus jôkii, nerÿm okii,
Ai jûsu ne būsiu.

9. Viens iijôju medžioti,
Ą ntras meikenôti.

10. O iis trečias bernuželis'
£ąnk6 žirgą ganė.

11. Tas berne'lis yr atjôjçs
P ar lÿgu laukelį.

12. Dovanôju jis mergele j
A u ksi lu žiėdėlį.
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*101
Vidikylė

1. Aš pas savo motinėlę 
Valelėj užaugau. (2 k.)

2. Tvorą tvėriau, rūtas sėjau 
Po stiklo langeliu.

3. Rūtų sėjau kiek norėjau, 
Kas dieną ravėjau.

4. Man besėjant, beravėjant, 
Atjoj trys bernyčiai.

5. Ir atjojo trys bernyčiai. 
Visi trys nevedę.

6. Kai prijojo, ir sustojo 
Prie rūtų darželio.

7. Ir pririšo žirgužėlius 
Prie rūtų darželio.

8. — Ei, jūs jokit, nerymokit, 
Aš jūsų nebūsiu!

9. Viens išjojo medžioti, 
Antras meškerioti,

10. O šis trečias bernužėlis 
Lankoj žirgą ganė.

11. Tas bernelis yr atjojęs 
Per lygų laukelį,

12. Dovanojo jis mergelei 
Aukselio žiedelį.



13. O uz kąn, o dėl kū
Tu ja j dovan6jej.

14. Taj už taj, taj dėl tu,
Kad ji graži būvu.

15. Ma patlku augumė'lis,
Vejdėlej raudoni.

16. Ma patlku jos budelis,
Mąndrūs protuželis.

17. Mergužėlės gers budelis,
Viė'žlyvs paprotSlis.-

18. Žalii šilku šniuravdnė,
Marškinčlej balti.

19. Žalu šilku kaspinčlej, 
Vajnlks ąn t galvelės.

20. Mudu abil jis apg&vn
Sau mergutę guvu.

f  058.

Ar sėi, a r  ne sėi 1 
Avižė'lu bačką? J 

Sėi, sė'i, kajp n esė t,] 
Avižė'lu bačką. I

ds

Ar dygs, a r ne dygs, 
Aviželu bački? 

Dygs, dygs, kajp ne dygs 
Aviželu bački.

3. Ar augs, a r ne augs
Avižė'lu bačka? 

Augs, augs, kajp ne augs 
Avižė'lu bačkii.

4. Ar pjaut, a r ne pjaut
Aviželu b^čką? 

Pjauf, pjaut, kajp ne pjaut, 
Avižė'lu bačką.
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13. — O už ką, o dėl ko 
Tu jai dovanojai?

14. — Tai už tai, tai dėl to, 
Kad ji graži buvo.

15. Man patiko augumėlis, 
Veideliai raudoni,

16. Man patiko jos budelis, 
Mandrus protužėlis.

17. Mergužėlės gers būdelis, 
Viežlyvs paprotėlis.

18. Žalių šilkų šnitiravonė, 
Marškinėliai balti.

19. Žalių šilkų kaspinėliai, 
Vainiks ant galvelės.

20. — Mudu abu jis apgavo, 
Sau mergytę gavo!

1 0 2

Džiaugylė

1. Ar sėt, ar nesėt l o t  auSs- ar neaugs
Avižėlių bačką? ( “ Avižėlių bačka?

Sėt, sėt, kaip nesėt I . ,  — Augs, augs, kaip neaugs
Avižėlių bačką! j Avižėlių bačka!

2. — Ar dygs, ar nedygs 4. — Ar piaut, ar nepiaut
Avižėlių bačka? Avižėlių bačką?
— Dygs, dygs, kaip nedygs — Piaut, plaut, kaip nepiaut
Avižėlių bačka! Avižėlių bačką!

- Lietuviškos dainos, I ono



5. Ar riši,... (ir t. t. somffk:
Ar veži? ardžiauf? ar kuli?)

6. Ar žerf, a r  ne šeri 7. Ar joi, a r ne jo i
y Jfldberą žirgelį? Pas jauną mergelę?
Serf, šeri, kajp neše'rf Joi, joi, kajp ne jo i

Judberą žirgelį. Pas jauną mergelę.

103.
1. Augin tėvas vieną sūnų,

E, e, e,
Augindamas iabáj džaugės. 1 

E, e, e (*). J

2. Táre: užaugs užvadėlis,
Ir užaugu karejvelis.

3. Aš turėjau se'ną mitę,
Liepė manėj žanytisi.

4. Aš parvesiu jauną pačę,
Kad pasiutu tarbą plačę.

5. Rejkia ma į vajską jóti,
Visą vajską mustravóti.

6. E j, tu, matė, tu,' senóji,
Kur tu dčsi mánu pačę?

7. Távu pati saklyčioje,
Pació viriáusio kérctoje.

8. Aš išjojau į vajske'lį 
Ir palikau savu pačę.

(*) \ n t  tú  pavidalu lyrCfk: „E, e, e...“ žė'dnam posmė žemiai
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5. — Ar riš t.. .  (ir 1.1. somuok: 
ar vežt, ar džiaut, ar kult?)

6. — Ar šert, ar nešert 7. — Ar jot, ar nėjot
Juodbėrį žirgelį? Pas jauną mergelę?
— Šert, šert, kaip nešert — Jot, jot, kaip nėjot
Juodbėrį žirgelįl Pas jauną mergelęl

*1 0 3

1. Augin tėvas vieną sūnų,
E, e, e,

Augindamas labai džiaugės,! ^  ̂
E, e, e*.

2. Tarė: užaugs užvadėlis,
Ir užaugo kareivėlis.

3. Aš turėjau seną motę,
Liepė manei ženytisi.

4. Aš parvesiu jauną pačią,
Kad pasiūtų tarbą plačią.

5. Reikia man į vaiską joti,
Visą vaiską muštravoti.

6. — Ei tu, mote, tu senoji,
Kur tu dėsi mano pačią?

7. — Tavo pati seklyčioje,
Pačioj vyriausioj kerčioje.

8. Aš išjojau į vaiskelį 
Ir palikau savo pačią.

• Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e, e."

2II



9. Ir palikati s iv a  pič?
Pas sėnąję motynelę.

10. Aš parjdjęs iš vajsbe'Iu,
Jau ne rąndb savu pačios.

11. Klausinėjau sente mitės,
O kur mauu jau n i pati?

12. Ma atsakė sena matė:
.Tavu pati bažnyčioje,

13. Naujam grabė paguldyta, 
PlonAms dr6bėms aprėdyta;

14. Plončms drdbėms aprėdyta,
Salė dūru pastatyta“.

15. Išsitraukė sūnus kardą,
Nor nukirsti m itės galvą.

16. Ir sildraudė se'nas tėvas:
„Tu ne kirski matės galvą;

17. Tavu matė toje vifna,
T ivu pačiu pilnas svietas“

104.

1. Augin tėvas du sune'lu, du sune'lu,
Du sune'lu viėnvejdėlu, viėnvejdė'lu. }ds

2. Šerk tėveli, du zirgėlu, du zirgelu,
Du zirge'lu judbėrėlu, judbėrelu.

3. Pirk, tėve'li, du balne'lu, du balnėlu, 
Du balnėlu tyminėlu, tyminėlu.
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9. Ir palikau savo pačią 
Pas senąją motinėlę.

10. Aš, parjojęs iš vaiskelio,
Jau nerandu savo pačios.

11. Klausinėjau senos motės:
— O kur mano jauna pati?

12. Man atsakė sena motė:
— Tavo pati bažnyčioje

13. Naujam grabe paguldyta,
Plonoms drobėms aprėdyta;

14. Plonoms drobėms aprėdyta,
Salia durų pastatyta.

15. Išsitraukė sūnus kardą,
Nor nukirsti motės galvą.

16. Ir sudraudė senas tėvas:
— Tu nekirski motės galvą!

17. Tavo motė toji viena,
Tavo pačių pilnas svietas!

104
Klim.

1. Augin tėvas du sūneliu, du sūneliu,
Du sūneliu vienveidėliu, vienveidėliu. (2 k.)

2. Šerk, tėveli, du žirgeliu, du žirgeliu.
Du žirgeliu juodbėrėliu, juodbėrėliu.

3. Pirk, tėveli, du balneliu, du balneliu,
Du balneliu tyminėliu, tyminėliu.



4. Pirk, tėveli, dvi plinle'li,, dvi plinteli,
Dvi plinte'li zalvarė'li, žalvarėli.

5. Mes ne būsim artojė'lej, artojelej, 
Mes ne būsim šiėnpjuvė'Iej, šiėnpjuvėlej.

6 Tik mes būsim karejvelej, karejvė'lej, 
Karejvelej rajtojelej, rajtojelej.

7. N’ ejk, seselė, viėškelė'lu, viėškelė'lu,
Tu sutiksi karejvė'lį, karejvelį

8. Nuims tavu vajnikėlj, vajnikė'lj 
Nu geit6nu kasuzė'lu, kasuzė'lu,

9. Numaūs tavu auksu žiidą, Auksu žiedą,
Nū baitūju rąnkuzelu, rąnkuzelu,

10. Nuriė's tivu  kaspinė'lus, kaspinė'lus
Nu geitdnu kasuz'ė'lu, kasuzė'lu.

11. Ejk, tėve'li, j stajne'lę, į stajnė'Ię,
Išvesk, tė'vaj, po zirge'lį, po zirge'lį.

12. Ejk, tėvelj, j svirnelį, j svirnelį, 
Išnešk, tė'vaj, kančiukė'lus, kančiukė'lus.

13. Batnčk, tė'vaj, du zirge'lu, du zirge'lu,
Du z'irge'lu judbėrė'lu, judbėrė'lu.

14. Jėkiv, brfilau, į girelę, į girelę,
O aš jdsiu į vajske'lį, į vajskėlį.

15 Katras joju į girelę, į girelę,
Tas nuš6vė volungėlę, voiungėlę.

16. K a tris  joju karūmenę, karūmenę,
Tas nušovė šerzentė'lį, šerzentėlį.
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4. P irk , tėveli, dvi p lin te li, dvi p lin te li,
Dvi p lin te li ž a lv a rė li, ža lv arė li.

5. M es nebūsim  arto jė lia i, a r to jė lia i,
M es nebūsim  š ien p iū v ėlia i, šienp iūvėlia i,

6. Tik m es būsim  k are iv ėlia i, kare ivėlia i, 
K areivėliai ra ito jė lia i, ra ito jė lia i.

7. N eik, sese le , v ieškelė liu , vieškelė liu ,
Tu su tik si kareivėlį, kareivėlį.

8. N uim s tav o  vain ikėlį, va in ikėlį 
N uo g eltonų  kasu žėlių , kasužėlių .

9. N u m au s tav o  au k so  žiedą, au k so  žiedą 
N uo b a ltų jų  ra n k u žėlių , ra nkužėlių .

10. N u ries  tav o  k a sp in ė liu s , k asp in ėliu s  
Nuo g elto n ų  kasu žėlių , kasužėlių .

11. Eik, tėveli, į s ta in e lę , į s ta in e lę ,
Išvesk , tėv a i, po  ž irg e lį, po žirge lį.

12. E ik, tėveli, į sv irn elį, į sv irnelį,
Išnešk , tėvai, k an č iukėlius, kančiukėlius.

13. B alnok, tėv a i, du ž irg e liu , du žirge liu , 
D u ž irg e liu  ju o d b ėrė liu , juodbėrė liu .

14. Jok iv , b ro lau , į g irelę , į g irelę ,
O  a š  jo s iu  į vaiskelį, į vaiskelį.

15. K a tra s  jo jo  į g irelę , į g irelę ,
T as  n ušovė v o lungėlę , vo lungėlę .

16. K a tra s  jo jo  k ariuom enę, kariuom enę,
T as  nušovė se ržan tė lį, se ržan tė lį,



17. Tas nušovė šeržentSlį, šeržentėlį, 
Gavu žirgą jūribėrė'lj, jūdbėrelį

18. Atgiil grjfnžta į dvarelį, į dvarelį, 
Pas jaunąję mergužėlę, mergužėlę

19. Bepig tavoj, brolužėli, brolužėli, 
Su mergele po dvarelį, po dvarelį.

20. Beda manėj brolužė'luj, brotužėluj. 
Su našlele po grynčelę, po grvnčelę.

1. Augin, augln motynė'lė,
Tąn .vi ė'n a dukrele, 

Augindama, mokindama, 1 
Minlškoms žadčju. i h

2. O da ne užaugu
Ni pusės uge'lu,

Pavilėju kavaliė'rius 
Močiūtės dukrele.

3. Dukrelė jaun6ji,
Dukrelė mieloji,

Ne dūk viėros kavaliė'nuj, 
Kad amolu stotus.

4. Kavalierius piktaj mlslyj,
Ąnt Diė'vu ne boja, 

Kavalierius piktaj mlslyj, 
Ąnt dūšios ne boja.

1 0 5 .

5. Kavahė'nus ejn į pe'kla, 
Ėjdamas gvdltu šaukia,

Ir mergyte, lelijėle, 
Paskiij save traukia.

6. Kavalierius pekloj de'ga, 
Liė'psnoje putoja,

O mergytė, lelijelė, 
Ąnt jū želav6ja.

7. Cit. ne virki, dukružėlė. 
Savu nepriė'telaus,

Jis prapuldė tave jauna 
Ir tavu gražuma.

8. Jis nūjėmė vajnikeli, 
Nū tavu galvelės,

Ir sumynė kasninkėlus
I jffda purveli.

17. Tas nušovė seržantėlį, seržantėlį. 
Gavo žirgą juodbėrėlį, juodbėrėlį.

18. Atgal grįžta į dvarelį, į dvarelį 
Pas jaunąją mergužėlę, mergužėlę.

19. — Bepig tavei, brolužėli, brolužėli. 
Su mergele po dvarelį, po dvarelį.

20. Bėda manei, brolužėliui, brolužėliui, 
Su našlele po gryčelę, po gryčelę.

* 1 0 5

Bačienė

1. Augin, augln motinėlė 
Tą vieną dukrelę, 
Augindama, mokindama! ^  ̂
Minyškoms žadėjo. J

2. O dar neužaugo 
Nė pusės ūgelio,
Paviliojo kavalierius 
Močiutės dukrelę.

3. — Dukrele jaunoji,
Dukrele mieloji.
Neduok vieros kavalieriui, 
Kad aniolu stotus.

4. Kavalierius piktai mislij,
Ant dievo neboja, 
Kavalierius piktai mislij,
Ant dūšios neboja.

5. Kavalierius ein į peklą, 
Eidamas gvoltu šaukia 
Ir mergytę lelijėlę 
Paskui save traukia.

6. Kavalierius pekloj dega. 
Liepsnoje putoja,
O mergytė lelijėlė 
Ant jo žėlavoja.

7. — Cit, neverki, dukružėle. 
Savo neprieteliaus.
Jis prapuldė tave jauną 
Ir tavo gražumą!

8. Jis nuėmė vainikėlį 
Nuo tavo galvelės
Ir sumynė kasninkėlius 
Į juodą purvelį!
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106.
1. 0 , žilvyty, žilvyty, 2. Stov saudyklis ąnt kilnu,

Gul zujkūtis balsynė, Tup' zujkūtis pakilnė,
Ne prijojau ni prie krūmu, 1 Saudyklis šūvė, triubivu,

Žirgą j  iigni surusinu, J Lejdu kurtus i pčdsakas,
O lūška. O Kiška.

3. Bėg zujkiitis par lauka,
Zūjkiu pė'dos, kajp levu;
Kad pribėgčiau pušynėli,

Kajp i tėvu dvaružžli,
Gyvenčiau.

4. Galž lauku trake'lis,
Tam trakiily berželis,

Tam beržčly gegelė;
O tu ge'ga, ilgifdegė,

Traku be'rže tupė'dama,
O lūška.

5. Gale laūku stūbre'lis,
Tam stubrely genelis,

Te genelu vajkėlej;
Kad iilpčiau ir išlmčiau,

Ir  išlmčiau, ir užmuščiau,
Ir užmuščiau, ir nupėščtau,

Ir nupėščiau, ir iškepčiau,
Valgyčiau.

307.

1. Avinėlis, nabagėlis,
Po dirvele vajkščiodamas,

106
Mikštienė

I. O žilviti, žilviti,— 2. Stov šaudyklis ant kalno.
Gul zuikutis balsynėj; Tup zuikutis pakalnėj,
Neprijojau nė prie krūmo, l ^  ̂ Saudyklis šovė, triūbavo,
Žirgai ugnį surusino, J Leido kurtus į pėdsakas,

O liuška! O liuška!

3. Bėg zuikutis per lauką,
Zuikio pėdos kaip levo;
— Kad pribėgčiau pušynėlį 
Kaip į tėvo dvaružėlį —

Gyvenčiau!

4. Gale lauko trakelis,
Tam trakely berželis,
Tam beržely gegelė.
— O tu, gega ilguodege,
Trako berže tupėdama,

O liuška!

5. Gale lauko stuobrelis,
Tam stuobrely genelis,
Ten genelio vaikeliai, —
Kad įlipčiau, ir išimčiau,
Ir išimčiau, ir užmuščiau.
Ir užmuščiau, ir nupeščiau,
Ir nupeščiau, ir iškepčiau —

Valgyčiau!

*107
Juškylė

l. Avinėlis nabagėlis,
Po dirvelę vaikščiodamas

2I9



Dohilelus ėdė, 1 
Vąndenėli gėrė. I

2. Anės margos, jaunos marčios į ds 
T bažnyčę ėjų,

Jamuj pavidėju.

3. Aukštyn žiurstus pasirajtė, 4 Kajp pagava, ir paritu, 
Andarokus pasikajšė, Kajp paritu, ir surlšu,
Avinėli gaudė, Jii Vilnele klrpu,

Nabagėli gaudė. Šiubc'le nuvliku

5. Kad aš būčiau ir imanes,
Ragajs mergas ir sudraskęs 

Už šilta  vilne'le.
Už šilku žiubele.

t o « .

1 Bajorėli, kąn dumėji,
Kad pas mane ne atjoji?

Ne tunu ukatosl^
Pas tavęs siratos. I

2. Ej, biljor, bajorėli,
Aš už tave ne tekėsiu.

Tu ne žinaj nieku.
Tu ne turi nieku.

3. Žirgelis vašku 
Kajp užsėdu, brašku,
Ej, bajor,... (k. v (*))

(*) Ąnt tu pavydalu posmuk: „ej, bajor...“ po žėdnu 
posmu žemuti.
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Dobilėlius ėdė, 1 g ^ 
Vandenėlį gėrė. I

2. Anos mergos, jaunos marčios, (2 k.)
Į bažnyčią ėjo,
Jamui pavydėjo.

3. Aukštyn žiurstus pasiraitę, 4. Kai pagavo, ir parito.
Andarokus pasikaišė, Kai parito, ir surišo.
Avinėlį gaudė. Jo Vilnelę kirpo,
Nabagėlį gaudė. Siūbelę nuvilko.

o. Kad aš būčiau ir įmanęs.
Ragais mergas ir sudraskęs 

Už šiltą V iln e lę ,

Už šilkų šiūbelę!

1 0 8

Pilipauskienė

1. — Bajorėli, ką dūmoji, 
Kad pas mane neatjoji?
— Neturiu akvatos l ^ 
Pas tave siratą. j

2. — Ei bajor, bajorėli,
Aš už tavęs netekėsiu: 
Tu nežinai nieko.
Tu neturi nieko!

3. Žirgelis vaško,
Kai užsėdo — braška.
— EI bajor... (k. a.*)

• Žemiau po kiekvieno posmo panašiai posmuok: „Ei bajor.



4. Balnelis ridiku 
Bajorifluj pritlku.

5. Kardelis priė šalies.
Kad pažiurtu, šakalys.

6 Žiuponėlis karmazinu,
Kad pažiurtu, rudu milu

7. Sermėgėlė gelumbinė,
Kad pažiurtu, pilku milu.

8. Kuskužė'lė žalu šilku,
Kad pažiurtu, pakulinė.

9. Kepurėlė vtė'nu ktaūniu, 
Kad pažiurtu, ¿žiu kajlu.

10- Marškinelej perkellnej,
Kad pažiurtu, pakulinėj.

11. Kelinės žomčlnės,
Ne aptenka šiklnės.

12. Pirštinėlės žomčlnės,
Kad pažiūriu, megstlnės

13. Pirštinėlės išrašytos,
Nu mergelu išprašytos.

14 Kam tu, šėlmi, vildjej, 
Savu ne turėdamas?

15. Apkaklėlė kartūninė,
Kad pažiūriu, nubrauklnė.

16. Salberkelė aksominė,
Kad pažiūriu, kanapinė.

17. Cebatelej nauji, 
Užkulnė'lej kiauri.

18. Cebatelej vaksavoti,
Kad pažiurtu, vakar vogti.

19. Mučelė širmlnė,
Kad pažiūriu, skurlnė.

20. KupajkSlė aroslnė, 
Kad pažūriu, klltlnė.

109.
1. B alti aušružė'lė

Ke-aūštanti,
Sviesi saulužėlė I 

Be-tekanti. j

2. Kelki, mergužėlė,
Hgaj miė'gi, 

Manu lelijėlė, 
Hgaj miSgi.

3. Paduk, bernužėli,
Vajnikčli, 

Ir priė vajnikė'lu 
Kaspinėlus

4. Ej, tu, mergužėlė,
Kiastorkėlė, 

Kiė'mu bernužėla 
Vilobėlė.

4. Balnelis ridiko 
Bajorėliui pritiko.

5. Kardelis prie šalies,
Kad pažiūriu — šakalys.

6. Ziponėlis karmazino,
Kad pažiūriu — rudo milo.

7. Sermėgėlė gelumbinė,
Kad pažiūriu — pilko milo.

8. Kuskužėlė žalių šilkų,
Kad pažiūriu — pakulinė.

9. Kepurėlė vienų kiaunių,
Kad pažiūriu — ožio kailio.

10. Marškinėliai perkeliniai,
Kad pažiūriu — pakuliniai.

11. Kelinės zomšinės,
Neaptenka šikinės.

20. Kupaikėlė 
Kad pažiū

12. Pirštinėlės zomšinės,
Kad pažiūriu — megztinės

13. Pirštinėlės išrašytos,
Nuo mergelių išprašytos.

14. Kam tu, šelmi, viliojai.
Savo neturėdamas?

15. Apkaklėlė kartūninė,
Kad pažiūriu — nuobraukinė

16. Salbierkėlė aksominė,
Kad pažiūriu — kanapinė.

17. Cebatėliai nauji,
Užkulnėliai kiauri.

18. Cebatėliai vaksavoti,
Kad pažiūriu — vakar vogti.

19. Mučelė širminė,
Kad pažiūriu — skūrinė.

arosinė, 
rili — kiltinė.

*109
K Ii m.

I. Balta aušružėlė 
Beauštanti,
Sviesi saulužėlė ] 
Betekanti. I 2 k.

2. — Kelki, mergužėle, 
Ilgai miegi.
Mano lelijėle,
Ilgai miegi!

3. — Paduok, bernužėli. 
Vainikėlį
Ir prie vainikėlio 
Kaspinėlius.

4. — Ei tu, mergužėle 
Klastorkėle,
Kiemo bernužėlių 
Viliokėle!
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5. Sentlj vajnikSlis 8. Padffk, mergužėlė,
Ąnt galvelės, Cebatilus,

Silkd kaspinSlej Ir pnė čebatffla
Ąnt kaselu. Pentinilns.

6, Balta aušružėlė * 9. Ej, tu, bernužėli,
Be-aiistanti, Klastorčli,

Sviesi saulužėlė Ki?mų mergužei u
Be-tikanti. Vilokili.

7. Kelki, bernužili, 10 Senėj čebatelej
Rgaj miegi, Ąnt kojėlu,

Manu dobilėli, Auksu pentinėlej
Itgaj miigi. Ąnt kurkelu.

IflO .
4. Išijk, tėvuži. 

Nors ąnt dvaružė'lu,
Išskirk manėj bernužėli, 
Išskirk manėj berneli:

5. Ne pijukiizi, 
Ni ultojužili,

Ni nakties bludonužėli, 
Ni naktiis bludonėli.

6- Ėjtc išejsiu,
Skirte a i issklrsiu, 

Ne žinafi.koks buduželis, 
Ne žinai, koks budelis: 

Ar pijukbžis,
Ar uUojuzėlis,

Ar nakties bludonuzelis,
Ar nakties biudončlis.
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1- Begki, lajvdži,
Jūrėms-maružilėms, 

Bernelu prilodfftas, J 
Bernela prilodfftas. j

2. P a rb e g k , ia jv iiž i , 
V a n d ra u n m k u ž e li,

I manu tėvo dvara, 
Po zėrkolu ląngelu.

3. O kajp pribėgsi 
TSvu dvaružėli,

Sust6k, jffdas lajvuželi, 
Sustfik, jiidas lajveli. 

7.

5. Seniai vainikėlis 
Ant galvelės, 
Šilkų kaspinėliai 
Ant kaselių.

6. Balta aušružėlė 
Beauštanti,
Sviesi saulužėlė 
Betekanti.

7. — Kelki, bernužėli, 
Ilgai miegi.
Mano dobilėli,
Ilgai miegi!

8. — Paduok, mergužėle, 
Cebatėlius
Ir prie čebatėlių 
Pentinėlius.

9. — Ei tu, bernužėli 
Klastorėli,
Kiemo mergužėlių 
Viliokėli!

10. Seniai čebatėliai 
Ant kojelių. 
Aukso pentinėlial 
Ant kurkelių.

*110
Dabkuvienė

t. Bėki, laivuži,
Jūrėms maružėlėms, 
Bernelių prilioduotas. I ^ 
Bernelių prilioduotas.J

2. Parbėk, laivuži 
Vandrauninkužėli,
Į mano tėvo dvarą.
Po zerkolo langeliu.

3. O kai pribėgsi 
Tėvo dvaružėlį.
Sustok, juodas laivužėli, 
Sustok, juodas laiveli.

4. — Išeik, tėvuži,
Nors ant dvaružėlio, 
Išskirk manei bernužėlį, 
Išskirk manei bernelį:

5. Ne pijokužį,
Nei ultojužėlj,
Nei nakties blūdonužėlį, 
Nei nakties blūdonėlį.

6. — Eili išeisiu,
Skirti aš išskirsiu, — 
Nežinau, koks būdužėlis, 
Nežinau, koks budelis:

7. Ar piiokužis,
Ar ultojužėlis.
Ar nakties blūdonužėlis, 
Ar nakties blūdonėlis.

15. LUtuvISkos dainoj, I 225



111.
1. Bep'lg tau, bepig tau 

Su jauna mergele, 
Beda ma, beda ma 
Su sena bobe'le.

2. Diena kož,
Nakti perd,
Vis ma gaivaj 
Klapata.

jd s

3. Bepig tau, bepig tau 
Su ja u n i berne'lu, 
Beda ma, beda ma 
Su senti diėde'lu.

4. Diena koš,
Nakti perd,
Vis ma gaivaj 
Klapata.

1 1 «.
1. Bičiuliene, bičiuliėnė, 

Tavu giros bltys;
Tur alaus, tur midaus,] 
Saldžios arelkelės I

ds

2. Ar aš tau ne buvatl 
Gera gaspadlnė?
Ar aš tau n’ Išviriau 
Barščiu su šiupiniu?

3 Ar aš tau ne sakiau:
Ne gerk šalabana, 
Salabans, macnus dajkts, 
Apsuks tavu galva.

11».
1. Brolužėli, dobilėli,

Kur tu jodinejej? 
Po didžiusius jomarkėlus 

Mergelu žiurėjau.

2. Karvelėli mėlynasis,
O kur tu lakidjej? 

Karosėli geltonasis,
O kur tu plujdjej?

Karvelėlis mėlynasis 
Po žala girele, 

Karosėlis geltonasis 
.Po srovės upe'li.

Karvelėli mėlynasis, 
' Kas tave nušovė? 

Karosėli geltonasis' 
Kas tave sugavu?
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111
Veličkienė

1. B ep ig  ta u , b ep ig  ta u  
Su  ja u n a  m erge le . 
B ėda m an , bėda m an  
S u  sen a  bobele!

2. D ieną kos.
N ak tį perd,
V is m an  g a lv a i 
K lapa ta!

3. B ep ig  ta u , b ep ig  ta u  
S u  ja u n u  berneliu . 
B ėda m an , bėda m an  
S u  sen u  d iedeliu .

4. D ieną  kos,
N ak tį perd,
V is m an  g a lv a i 
K lapafa!

112
Norvilienė

B ičiu liene, b ič iu liene, 2. A r a š  ta u  nebuvau
T avo g ero s  b itės! G era  g asp a d in ė ?
T u r a la u s , tu r  m idaus, 1 ^ ^ A r a š  ta u  n išv ir iau
S a ld ž io s  arie lkėlės! J B aršč ių  su  š iup in iu?

3. A r aš  tau  nesak iau :
N egerk , ša labano!
S a la b a n s , m ac n u s d aik ts ,
A psuks tav o  g alv ą !

1 1 3
Pauriukė

1. — B rolužėli dobilėli,
K ur tu  jo d in ė ja i?
—  P o  d id žiu o siu s  jo m ark ė liu s l 
M ergelių  ž iū rė jau .

2. —  K arvelėli m ėlynasis ,
O  kur tu  lak io ja i?
K arosėli g e lto n as is ,
O k u r tu  p lu jo ja i?

3. K arvelė lis  m ė ly n asis  
P o  ža lią  g irelę ,

 ̂ K a ro sėlis  g e lto n as is  
P o  sro v ės  upelį.

4. —  K arvelėli m ėlynasis , 
K as ta v e  nušovė? 
K arosėli g e lto n as is ,
K as ta v e  su g av o ?
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5. Nauja plinta brotužė'lis 
Taj mžtne nušovė, 

Šilku tinklu seserėlė 
Taj mine sugavu.

114.

1 Brole'lis ąnt dvaru 
Žirgeli balnoju, 
Jauniausia seselė 
tabaj graūdžej vėrkė,

2. Klausė seserėlė 
Savu broluželu,
Kur josi, broleli?
Kam ręngl žirgeli?

3. Sesužėlė manu, 
Lelijė'lė manu,
Josiu i kryge'le, 
Svetima šalele.

.1-

6. Ka ne būsiu rustas, 
Ka ne būsiu Ifidnas, 
Septinti metėlej, 
Svetimo šalelė.

7. 0  a i  išj6damas
I dlde kryge'le, 
Palikaū mergele 
Septintu mete'lu.

8. Palikaū merge'le 
Septintu metėlu,
O savu sesele 
Margoje vygrflė.

4. 1 kryge'le jojau,
I glitele stojau, 
Garsėj nuslžvęngė 
Bėrasis žirgelis.

5. Klausė karalūnas, 
KA žirgelis lūdnas, 
Kfi žirgelis lūdnas 
Ir ju  valdonė'lis?

9. O aš parjodamas 
Iš didės kryge'lės, 
Jau rąndū merge'le 
Rutc'lu darže'Iy.

10. Mergužėlė manu, 
LelijSlė manu,
O kas tau užtvė'rė 
Naūjaji darželi?

5. —  N a u ja  p lin ta  bro lužė lis  

T ai m ane nušovė,
Š ilkų  tink lu  sese rė lė  

T ai m an e su g av o .

*1 1 4

Rinkytė

1. B rolelis  a n t d varo  
Ž irgelį ba lno jo , 
J a u n ia u s ia  sese lė  
L abai g ra u d ž ia i v e rk ė ./

2. K lausė sese rė lė  
S avo  b ro lužėlio :
—  K ur jo si, bro leli?  
K am  re n g i ž irg e lį?

3. —  S esužė le  m ano, 
L elijėle  m ano,
Jo s iu  į k rygelę ,
S vetim ą šalelę .

4. Į k ryge lę  jo jau ,
l  g lite lę  s to ja u ,
G a rs ia i n u sižv en g ė 

B ėra s is  žirge lis .

5. K lausė k a ra liū n a s ,
Ko ž irg e lis  liūdnas,
Ko ž irg e lis  liū d n as  
Ir jo  vald o n ė lis?

2 k.

6. —  Ką neb ū siu  rū s tas , 

K ą nebūsiu  liūdnas?  
S ep tin ti m eteliai 

S vetim oj šalelė j.

7. O aš , iš jo d am as 
Į d idžią krygelę , 
P a lik a u  m ergelę 
S ep tin ių  m etelių .

8. P a lik au  m ergelę 
S e p tin tų  m etelių ,
O sav o  sese lę  — 

M arg o je  vygelė j.

9. O  aš , p a r jo d a m as  
Iš  d idžios krygelės, 
J a u  ra n d u  m ergelę 

R ū te lių  daržely .

10. — M ergužėle  m ano, 
L elijėle  m ano,
O kas tau  užtvėrė 
N a u ją jį darže lį?



11. 0  kas tau uz'tvė'rė 14. Mergužėlė mana,
Naūjaji darželi, Lelijėlė manu,
0  kas tau pasoju Kas tive iižvedė
Žalasias rūteles? Už baltu stalčių?

!2. Brolelis užtvėrė 15. Kas tSive ūžvedė
Naūjaji darželi, Už baltu stale'lu?
Seselė pasėjų Kas tave užgėrė
Žalusias rūteles. Rlnckuju vynėlu?

13. 0  aš parjodamas 16. Diė'veris iižvedė
Iš didės krygelės, Už baltu stalčių,
Jau rąndū mergele Mošė'Iė užgė'rė
Uz baltu stalčių. Rlnckuju vynelu.

17. Kad būčiau neglmes, 
Ąnt sviStu ne būvės, 
Ne savu mergele 
Kitam užauginęs

115.
1.

ds

Briedis šieną, be-pjaujans, 
O briedžiukas be-pjaujans, 
Briedžiukas, suderina,
Apie save čiūžoju.

2. Vilkas siena be-grebians, 
O vilkiukas be-grebians, 
Vilkiukas, sudarina,
Apie save čuiz'oju.

3. Kokis šieną be-kemšans,
O lok iltis bekemšans, 
i.okutis, sudarina,
Apie save čuiz'oju.

Kiškis malkas be-kertans, 
O kiškiukas be-kertans, 
Kiškiiikas, sudirina,
Apie s&vc čiūžoju.

Kiaulė pečiu be-kuriant, 
O kiauliikė be-kuriant, 
Kiaulukė, sudarina,
Apie save čiūzoju.

Višta asla be-šlttjant,
O viščuikė be-šlifjant, 
Viščiuke, sudarina,
Apie save čiūžoju.

11. O  k a s  ta u  užtvė rė 
N a u ją jį darželį,
O kas  ta u  p asė jo  
Ž a lią s ia s  rū te le s?

12. —  B ro lelis  u ž tvė rė  
N a u ją jį d arže lį, 
S ese lė  pasė jo  
Ž alią s ia s  rū te les.

13. O aš , p a r jo d a m as  
Iš  d idžios kryge lės. 
J a u  ra n d u  m ergelę 
U ž b a lto  sta le lio .

14. —  M ergužėle  m ano, 
L elijėle  m ano,
K as tav e  užvedė 
U ž b alto  s talelio?

15. K as tav e  užvedė 
Už b alto  sta le lio?  
K as tav e  užgėrė 
R inckuoju  vyneliu?

16. —  D ieveris užvedė 
U ž balto  s talelio , 
M ošelė u žgėrė  
R inckuo ju  vyneliu .

17. K ad būčiau  neg im ęs, 
A nt sv ie to  nebuvęs, 
N e sav o  m erge lę  
K itam  užaug inęs!

* 1 1 5

Masaitienė

1. B ried is  š ien ą  bep iau jąs , 
O  b ried ž iu k as  bep iau jąs , 
B riedž iukas , s u d a r in a , \  
Apie s av e  čiūžojo. j

2. V ilkas š ien ą  beg rėb iąs, 
O  v ilk iukas  beg rėb iąs , 
V ilk iukas, su d a r in a , 
Apie s av e  čiūžojo .

3. Lokys šieną  bekem šąs, 
O  loku tis  bekem šąs, 
L okutis, su d a r in a ,
Apie s av e  čiūžojo.

2 k.

4. K iškis m a lk as  bekertąs, 
O k išk iukas bekertąs, 
K išk iukas, su d arin a , 
A pie sav e  čiūžojo.

5. K iaulė pečių bekurian t, 
O  k iau liukė bekurian t, 
K iauliukė, su d arin a , 
Apie sav e  čiūžojo.

6. V išta  a s lą  b ešluo jan t,
O  v iščiuke b ešluo jan t, 
V iščiuke, su d arin a .
A pie sav e  čiūžojo.
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7. fcapė ¿aukštus mazg6ju, 
O laputė mazgoju, 
¿aptukę, sudkrina,
Apife' save čiuzoju

8. Mirga valgyt bekajčian t, 
O mergiukė be kajčiant, 
Mergiukė, suderina,
Apie' save čitižoju.

I 16.
Dajna dajnavafi 
Nieku ne gavau, 

Da geriau padajnffčiau, | 
Kad paburnė'li gaučiau. I

Jaute'lus jungiau, 
Vagtiže variau, 

Varsnų gale stovėjau,
Su mergyte kalbėjau.

Mergytė manu, 
Jaunčji manu,

Ar užaugu kaselės, 
Vym6ti ąn t rąnke'Iu?

4. Kad tu  ne sulauktum, 
Manu bernužė'li, 

Kad tu manu kaseles
Vyniotum ąn t rąnke'Iu.

5. Manu kaselės
Gražios geltonos,

Sitkū stiičkoms pinamos, 
Žaloms rūtoms kajšumos.

6. Bernyti minu,
Jaunasis manu,

Augu kalne aršketė'lis, 
Taj vyniok ąnt rąnke'Iu.

l t ? .

(Sutartinė dajna).

Daulėlijo, 
Ku dunzgl, bitutė, 
Daulė'lijo, kaladė,

Daulėlijo, 
Sodely, obaly, 

Daulėlijo, kaladė (*),

(*) Ą nt tu pavydalu somiik: „daulėlijo -daulė'lijo kaladė" 
zednam posme žemiau.
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7. Lapė šaukštus mazgojo, 
O laputė mazgojo, 
Laputė, sudarina,
Apie save čiūžojo.

8. Merga valgyt bekaičiant, 
O mergiukė bekaičiant, 
Mergiukė, sudarina, 
Apie save čiūžojo.

1 1 6

1. Dainą dainavau,
Nieko negavau,
Dar geriau padainuočiau,! 
Kad paburnėlį gaučiau. J

2. Jautelius jungiau,
Vagužę variau,
Varsnos gale stovėjau,
Su mergyte kalbėjau:

3. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Ar užaugo kaselės, 
Vynioti ant rankelių?

4. — Kad tu nesulauktum, 
Mano bernužėli,
Kad tu mano kaseles 
Vyniotum ant rankelių!

5. Mano kaselės 
Gražios geltonos,
Šilkų stučkoms pinamos, 
2alioms rūtoms kaišomos.

6. Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Augo kalne erškėtėlis,
Tai vyniok ant rankelių!

1 1 7
Didipinigaitiukė 

(Sutartinė daina)

1. Daulėlijo,
Ko dunzgi, bitute, 
Daulėlijo, kaliado,

2. Daulėlijo,
Sodely, obely, 
Daulėlijo, kaltado*.

• Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Daulėlijo — daulėlijo, kaliado."

233



3. Tarp šimtu šakelu, 15. Aukštamfc svirnely,

4. Tarp žalū lapsiu? 16. Pas margas skryneles,

5. Išgirdau ne garsa, 17. Pas plfinas drobeles?

6. Bitinėli sugauta, 18. Išgirdau ne-girsa,

7. Didelė nevalo. 19. Berneli sugauta,

8. Pardifčiau korėtus, 20. Didelė nevalo.

9. Ir saldu meduti, 21. Pardučiau skryneles,

10. Vadučiau bitiną. 22. Ir plonas drobeles,

11. Ne pardffk kore'lu 23. Vadifėiau berneli.

12. Ni saldaus mediiiiu, 24. Ne pardūk skrynėlu,

13. 0  ne, n’ išvadiisi. 25. Ni plonu drobelu,

14. K4 verkt, mergelė, 26. 0  ne, n’ išvadusi.

1 1 8 .

(Dajnffja atnešant vajn'lka ąnt pabajgtūviu rugiu, tiės anga 
namu turint viė'naj vajnlka ąn t galvčs).

1. Diiku Dievuj, P6nuj Dievuj, l  ,
Jug saulelė nusilejdu; J
Jau saule'lė nusiMjdu,
Mes nopjčvėm ponuj rugids.

2. Mes nopjovėm ponuj rugiils,
Ir suskynėm i kviėtkele,
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3. Tarp šimtų šakelių,

4. Tarp žalių lapelių?

5. — Išgirdau ne garsą, —

6. Bitinėlį sugautą

7. Didelėj nevalioj.

8. Parduočiau korelius

9. Ir saldų medutį,

10. Vaduočiau bitiną.

11. — Neparduok korelių

12. Nei saldaus medučio,

13. O ne, n’išvaduosi!

14. — Ko verki, mergele.

15. Aukštame svirnely

16. Pas m argas skryneles,

17. Pas plonas drobeles?

18. — Išgirdau ne garsą, —

19. Bernelį sugautą

20. Didelėj nevalioj.

21. Parduočiau skryneles

22. Ir plonas drobeles,

23. Vaduočiau bernelį.

24. — Neparduok skrynelių

25. Nei plonų drobelių,

26. O ne, n’išvaduosi!

1 1 8
Piraitis

(Dainuoja pabaigę rugius piauti ir atnešę vainiką prie namų, 
turint vienai vainiką ant galvos)

1. Dėkui dievui, ponui dievui, l 
Jog  saulelė nusileido; j  2 k.
Jau  saulelė nusileido,
Mes nupiovėm ponui rugius.

2. Mes nupiovėm ponui rugius 
Ir suskynėm į kvietkelę,



Ir  susk/nėm i kviėtkelė,
Ir  nupynėm vajnikeli.

3. Mes nupynėm T ajn ikžli 
Ir uždejum ąnt galvelės;
Ir uždejum ąnt galvelės, 
Mes p&rnešėm siva ponuj.

4. Ir  pkmešėm sava ponuj; 
Mes padūsim vajnikeli, 
Mos padūsim vajnikeli.
Ir pražysim doY&nelu.

5. Bene būtum p o n i malonus. 
Kad išėjtum iš pakajaus; 
Kad išėjtum iš pakajaus. 
Kad prijlmtum vajnikė'L.

6. Kad prijtmtum vajnikeli, 
Vo mums dilium dovanflu, 
Vo mums dilium dovanelu, 
Nors po p6ra dorelelu

7. Vo jaj gajla dorelelu,
Nors po pora pusrublėlu; 
Vo jaj gajla pusruble'lu, 
Nors po šilku ku&kužele.

8. Vo jaj gajU kuskužčlės, 
Nors po 4ilkū kaspinėli,
Vo jaj gajla kaspinė'lu, 
Nors po auksu žigduželi.

9. Vo jaj gajla žtėdužglu, 
Nors alaus sklenytčle;

236

I r  suskynėm  j kvietkelę,
Ir  nupynėm  vain ikėlį.

3. M es nupynėm  vain ikėlį 
Ir  uždėjom  a n t ga lve lės ,
Ir  uždėjom  a n t ga lve lės ,
M es parn ešėm  sav o  ponui.

4. I r  parnešėm  sav o  ponui;
.M es paduosim  vain ikėlį,
M es paduosim  vain ikėlį 
I r  p ra šy sim  dovanėlių .

5. — Bene būtum  pons m alonus, 
Kad išeitum  iš p ak a jau s ,
K ad išeitum  iš p ak a jau s .
K ad priim tum  vain ikėlį,

6. Kad priim tum  vain ikėlį,
O  m um s duotum  dovanė lių ,
O m um s duotum  dovanė lių  
N ors po porą dore lė lių .

7. O jei g a ila  dore lė lių ,
N ors po porą pusrub lė lių ,
O  jei g a ila  pusrub lėlių ,
N ors po š ilkų  kuskužėlę .

8. O  jei g a ila  kuskužėlės,
N ors po šilkų kasp inėlį,
O  jei g a ila  kasp inėlių .
N ors po aukso  žiedužėlį.

9. O  jei g a ila  žiedužėlių ,
N ors a la u s  sk lėny tėlę,
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Vo jaj g&jla sklenytžlės, 
Norlnts do vąndėna lašeli.

10. Vo jaj gajla vąndenelu, 
Nors po mėjla zcduzeli.

1 1 9 .

Diena rakti jčjau, 6. Širdis suskaudėju,
Miegu ne miėgčjau, Žemė sudrebė'ju.
Tadi išmiė'gūsiu, l Aš piliau ąnt zimės,
Kajp mergele gausiu. I Liejau ašarėlės.

0  kad asej jojau 7. Ej, cit, ne verki,
Par žila girele, Ej, cit ne raudiki,
Par žala girele Yra po svietu
Didžio viėškelėlu. Daugumas mergyčių.

0  ašej pamačiau 8. 0  kad ir būta
Syvaji kiškeli, Tūkstąntis šimtelu,
Syvaji kiškeli, Ni viė'na ne tiė'šys
Girelės paukšteli. M a rustos širdelės.

0  tūje, kiškeli, 9. 0  kad ir būtu
Tu, gudriis paukšteli, Tūkstąntis Simtelu,
Ar ne paregejej Ni viena ne šlustys
Manu mergužėlės? Graudžiu ašarėlu.

Matyt ne mačiai, 10. Kiek ąnt ze'mės dūnui,
Regei ne regejau, TiČka yra ūmu,
Girdziū tavu mėrga Ir  nėra, ir ne bus
Gul baltam grabely. . Tokiū taj urae'lu.

O  jei g a ila  sk lėny tėlės. 
N orin t po v an d e n s  lašelį.

10. O  jei g a ila  vandenėlio . 
N ors po m eilų žodužėlį.

1. D ieną n ak tį jo jau , 
M iego nem iego jau , 
Tnda išm iegosiu . 
Kai m erge lę  gausiu .

119
Rugienylė

2 k.

6. Š ird is  suskaudė jo , 
2 em ė sudrebėjo ,
A š puoliau  an t žem ės, 
L ie jau  aša rė le s.

2. O kad aše i jo jau  
P er ža lią  g ire lę , 
P e r ža lią  g irelę  
D idžiu vieškelė liu ,

7. —  Ei, cit, neverki,
Ei, c it, neraudoki, 
Yra po sv ietą 
D a u g u m a s m ergyčių.

3. O ašei p am ačiau  
Š yvąjį kiškelį, 
Syvąiį kiškelį, 
G ire lės paukštelį.

8. —  O kad  ir bū tų  
T ū k s ta n tis  šim te lių , 
N ė viena netiešvs 
M an  rūsč ios  širdelės.

4. — O tu jen , kiškeli,
Tu g u d ru s  paukšte li, 
A r n ep a reg ė ja i 
M ano  m ergužėlės?

5. —  M aty t nem ačiau , 
R egėt n ereg ėja u , 
G irdž iu  — tav o  m erga  
Gul b a ltam  grabely .

9. O  kad ir bū tų  
T ū k s ta n tis  šim te lių ,
N ė v iena nešluostys  
G rau d ž ių  aša rė lių .

I0 . Kiek an t žem ės dūm ų, 
T ieka y ra  ūm ų, —
Ir nėra , ir nebus 
Tokio ta i ūm elio.
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11. Kiėk daržfc rutilu , 
Tiek jaunfi merge'lu, 
Ir  nčra, ir ne bus, 
Tokiu taj augumžlu.

12. Kiek iąnkG žolelu, 
Tiėk jaunu mėrgelu, 
Ir  nžra, ir  nebus 
Tokiti grazumelu.

ISO.
1. Dekuj tėve'luj 

Ir  motynžlej,
Kad m ine m iža 1 ^ 
Valo auginu. I

i .  Valo auginu, 
ftgaj migdlnu,
Lik pusrytžlu 
Ne pribudinu.

3. O kajp rejks ma bui 
Žmonių zente'lu,
Ne ia jkfs mine 
Patajkunužiu.

4. K&ta dalgeli,
Dc'da koteli,
Stųns mane jauna 
Sičnelu pjauti.

5. Kiek kartu  traukiau, 
Taj graūdzej verkiaū,
O taj ne lygios
O
Ušve'lės lankos.
O

6. Usve'lė ta rė  
Išbandydama:
„Taj tinginSlis 
Zente'lis m&nua.

7. Mergelė tarė 
Užtarydama:
„Taj darbininkas 
Bernelis manu“.
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11. K iek d a rž e  rū te lių ,
T iek  ja u n ų  m erg e lių , — 

I r  n ė ra , ir  n ebus 

Tok io  ta i au g u m ė lio .

12. K iek lan k o j žo le lių .

T iek  ja u n ų  m e rg e lių , — 

I r  n ė ra , ir  n eb u s

T okio g ra žu m ėlio .

*120
Masaitienė

1. D ėku i tėv e liu i 

Ir  m o tin ė le i,

K ad m a n e  m až ą 
V a lio j a u g in o .

2. V a lio j a u g in o ,

I lg a i  m ig d in o ,

L ig  p u s ry tė lių  
N e p rib u d in o .

3. O  kai re ik s  m a n  būt 
Ž m onių  žen te liu , 
N e la ik y s m an e  

P a ta ik ū n u ž iu .

2 k.

4. K a la  d a lg e lį,

D eda kotelį,

S ių s  m an e  ja u n ą  
Š ie n e lio  p lau ti.

5. K iek k a r tų  tra u k ia u , 

T ai g ra u d ž ia i  ve rk ia u ,

O  ta i  n e ly g io s  

U o šv e lė s  lankos!

6. U o šv e lė  ta rė  

I š ša n d y d a m a :

—  T ai t in g in ė lis  
Ž en te lis  m ano!

1«. Lietuviškos dainos. I

7. M erg e lė  ta rė  

U ž ta ry d a m a :

—  T ai d a rb in in k a s  

B ern e lis  m ano!
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1*3.
1. D u brole'lu  k u n įg u s , 5 . P asisė jau  av iž ii 

D u b ro lė lu  u rė d u s , I tėve 'lu  la u k e li ,
O aš pęnkta seserėlė! ^  šėriau, šėriau žirgužėli, 

Ząnko šieneli grėbiau. I Savu judbėreli.

Ma šieneli be-grebiant 
Ir  palūžu grėblelis. 

Bė'gčiau, bėgčiau i dvareli 
Pas savu brolužėli.

6. Nusijfičiau i miė'sta,
I turgaūna miesteli, 

P'irkčiau, p'irkčiau kamanėles, 
Tymelu balneli.

Pamesk, b rčiau , rašyti 
Imk grėbleli tajsyti, 

Užtems judas debeselis, 
Suiys manėj šieneli.

7. Nusijojes i miė’sta,
I turgadna miesteli, 

P'irkčiau, pirkčiau žiedužėli 
Dėjmentu akele.

Aš ne galh tajsy ti, 
Rejks ma g rėjtaj rašy ti, 

Jos brolelis karūmene,
Rejks jam uj gromatėlės.

Bus du kartu  graže'snis, 
Bus du kartu  brąngesnis 

šiū aukščiu žiedužėlis 
Dėjmentu akele.

1 3 3 .

1. E j, dukra, dukrytė, t ^ 
Kas kam aro baldos? I 

K atas pele gaudu, m a tė .} ds
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*122
Mikšlienė

1. Du bro leliu  kun ig u o s,
Du b ro leliu  u rėduos,
O  a š  penk ta  sese rė lė  l ^ 
Lankoj šienelį g rė b ia u . J

2. M an  šienelį b eg rėb ian t,
Ir  pa lūžo  g rėb le lis . 
B ėgčiau , bėgč iau  į dvarelį 
P a s  sav o  b ro lužėlį.

3. — P am esk , b ro lau , ra šy ti, 
Im k g rėb le lį ta isy ti,
U žtem s ju o d a s  debesėlis, 
S u lis  m ane i šienelį.

4. — A š n e g a liu  ta isy ti,
R eiks m an  g re ita i ra šy ti, 
Jo s  b ro le lis  kariuom enę, 
R eiks jam u i g rom atė lės .

5. P a s isė ja u  av ižų  
Į tėvelio  laukelį,
Š ė riau , šė r ia u  ž irgužėlį.
S av o  juodbėrė lį.

6. N usijoč iau  j m iestą, 
l  tu rg a u n ą  m iestelį,
P irk č iau , p irkčiau  kam anėles. 
Tym elio balnelį.

7. N usijo jęs  į m iestą, 
į  tu rg a u n ą  m iestelį,
P irk čiau , p irkčiau  žiedužėlį 
D e im an to  akele.

8. B us du  k a r tu  g ražesn is ,
B u s du k a r tu  b ra n g esn is  
Š io  aukse lio  žiedužėlis  
D e im an to  akele.

123
Rinkytė

I. —  Ei dukra , dukry te , į  ^ ^
K as kam aro j ba ldos?  j  

— K a ta s  pelę g au d o , m ote. (2 k.)



2. Kad ir  pele g&ndu,
Ne rėjktu baidytis.

Ne sugauna, motynė'lė.

3. E j ,  dukra, dukrytė,
Ku lovelė girgžda?

Žalu medžiu, motynė'lė.

4. Kad ir  žalu medžiu,
Ne rėjktu girgždėti.

Ne Sukalta, motynelė.

5. E j, dukra, dukrytė, 
Kūd pa ta la j kriita?

Gyvu paukščiu, motynė'lė.

6. E j, dukra, dukrelė, 
Kudėl tu  tajp  b alta?

S ūnų valgiau, motynė'lė.

7. Kad ir  sūnų  valgej, 
Ne rejk tajp  buf balta j.

sviė'žias biivu, ne džiovintas.

8. E j, dukra, dukrytė, 
Kudėl tajp  geltona?

Sviė'stu valgiau, motynė'lė.

9. Kad ir  sviė'stu valgej, 
Ne rejk buf gettonaj.

Kad pernykštis, • motynelė.

10. E j, dukra, dukrytė,
Kudė'l tu  tajp  stora?

Ž irn iu  valgiau, motynė'lė.
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2. — Kad ir pelę gaudo ,
N ereik tų  baidy tis.
—  N e su g au n a , m otinėle.

3. —  Ei dukra , dukry te,
Ko lovelė g irg žd a ?
—  Ž alio  m edžio, m otinėle.

4. — Kad ir  ža lio  m edžio, 
N ereiktų g irg žd ė ti.
—  N esukalta , m otinėle.

5. — Ei dukra , dukry te,
Kod p a ta la i k ru ta?
—  G yvo paukščio , m otinėle.

6. —  Ei dukra , dukre le ,
Kodėl tu  ta ip  b a lta ?
—  S ūrio  v alg iau , m otinėle.

7. —  Kad ir  sū rio  v alg e i,
N ereik ta ip  bū t b a lta i.
—  Š v iežias  buvo, nedž iov in tas

8. —  Ei d u k ra , dukry te,
Kodėl ta ip  geltona?
—  S v iesto  v a lg ia u , m otinėle.

9. —  Kad ir sv ies to  valge i, 
N ereik bū t g e lto n a i.
—  Kad p ernykštis , m otinėle.

10. —  Ei d u k ra , dukry te.
Kodėl tu  ta ip  s to ra?
—  Ž irn ių  v a lg ia u , m otinėle.
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11. Kad ir z'Trmu valgcj, 
Ne rejk tajp bu( st6raj. 

Ne mirksti, motynė'lė.

Ej, diikra, dukrytė, 
Benė rejk daktaru? 

Bfitu geraj, motynė'lė.

Daktaras par vartas 
Sūnelis ąnt r^nku. 

Žc'ntu darbas, motynčlė.

Taj vis melaj bOvu, 
Manu dukružėlė. 

Žčrtaj biivu, motynė'lė.

1 * 4 .

1. Ej, ėjitau, ėjčiau 
1 grynyčėlę,

I grynyčėlę, 11 
Pas malėjelės. f

2. Jiunos martelės 
Te be-malančios,

Te be-malančios, 
Be-si-barančios.

3. Te be-malančios, 
Be-si-barančios,

D'ide dune'le 
Be-mazinančtos.

4. Tėveli manu,
Senasis manu,
Nupirk sunėlams 
Po kąnčmkeli.

5. O kad jos miltu, 
Kad nesibartn,

Dlde dune'le 
Kad ne mažintu.

6. Ej, čjčtau, ėjčiau 
I saklyėė'le,

I saklyčė'le,
Pas audėjėlės.

7. Jaunos seselės
Te be-audžiančios, 

Te be-audžiančios, 
Be-dajniijančios.

8. Te be-audžianetos, 
Be-dajnifjančios,

Plonas drobelės 
Be-diįnzginančios.

II. — Kad ir žirnių valgei, 
Nereik taip būt storai. 
— Nemirkyti, motinėle.

12. — Ei dukra, dukryte,
Bene reik daktaro?
— Būtų gerai, motinėle.

13. Daktaras per vartus, 
Sūnelis ant rankų.
— Žento darbas, motinėle.

14. — Tai vis melai buvo, 
Mano dukružėle!
— Žertai buvo, motinėle!

12 4

Gotautienė

1. Ei, eičiau, eičiau 
! grynyčėlę,
[ grynyčėlę į 9 
Pas malėjėles. j

2. Jaunos martelės 
Ten bemalančios, 
Ten bemalančios, 
Besibarančios.

3. Ten bemalančios, 
Besibarančios, 
Didžią duonelę 
Bemažinančios.

4. — Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Nupirk sūneliams 
Po kančiuke!].

5. O kad jos maltų. 
Kad neslbartų, 
Didžią duonelę 
Kad nemažintų!

6. Ei, eičiau, eičiau 
Į seklyčėlę,
Į seklyčėlę 
Pas audėjėles.

7. Jaunos seselės 
Ten beaudžiančios, 
Ten beaudžiančios. 
Bedainuojančios.

8. Ten beaudžiančios. 
Bedainuojančios, 
Plonas drobeles 
Bedunzginančios.

247



9. Tėveli mánu, 
Senasis manu, 

Nupirk dukrelėms 
Po vajnikeli.

185.
1. Ej, gani, gana,

Gani ulavčti,
CSsas, jau čė'sas, j ̂  
Cė'sas statkav6ti.J

2. Kūgi tu rymaj?
Kagi smūtnas esi?

Prašali i sčda 
Bent pa-ulav6ti.

3. O ka aš ėjsiu,
Ka aš linksmas būsiu, 

Pasiklausyki,
Kajp mine vajnoja.

4. Kajp glrio vėtra 
Me'džius labaj laužu,

Tajp mine jauna 
Sviėts kalbelėms daiiru.

10. O kad jos austu, 
Kad jos dajnfftu, 

Plfinas drobeles 
Kad jos diįnzgiiitu.

5. Žiūnu pro l.^nga, 
Vajkaj mergis vc'da,

Pajeme rąnke'lėms 
Kajpo savu, veda.,

6. Žiūriu pro Jąnga, 
Vanags v išta pc'ša,

Nagajs pajė'mes 
Vis plunksnelės diilkė.

7. Ztūnu ąnt manu, 
Žvėje'lej žvėjūja,

Mėškere me'ta 
Ir žuvele traukia.

8. Žiūriu ąnt girios, 
Vėbras me'džius ke'rta,

Tiė'sius ir krejviis
I krūvele krauja.

9. Jis sukraudamas 
Pelenėlus dega,

Nú šturmu, vė'ju, 
Pelenu ne tėnka.

22S.
Ej, gaudė, gaudė 
Brolis bėra žirgeli,

Jis ne sugáudamas, 
ia b á j graūdžej vérkdamas:

9. — Tėveli mano, 
Senasis mano, 
Nupirk dukrelėms 
Po vainikėlį.

10. O kad jos austų. 
Kad jos dainuotų, 
Plonas drobeles 
Kad jo s ‘dunzgintų!

3.

125
Bakšaitienė

1. Ei, gana, gana. 
Gana uliavoti, 
Cėsas, jau čėsas, I 
Cėsas statkavoti. J

2. — Ko gi tu rymai? 
Ką gi smūtnas esi? 
Prašau j sodą 
Bent pauliavoti.
— O ką aš eisiu.
Ką aš linksmas būsiu, 
Pasiklausyki,
Kaip mane vainoja.
Kaip girioj vėtra 
Medžius labai laužo. 
Taip mane jauną 
Sviets kalbelėms daužo.

5. Žiūriu pro langą: 
Vaikai mergas veda, 
Paėmę rankelėms, 
Kaipo savo veda.

6. Žiūriu pro langą: 
Vanags vištą peša, 
Nagais paėmęs,
Vis plunksnelės dulka.

7. Žiūriu ant marių: 
Zvejeliai žvejoja, 
Meškerę meta
Ir žuvelę traukia.

8. Žiūriu ant girios: 
Vėbras medžius kerta. 
Tiesius ir kreivus
{ krūvelę krauja.

9. Jis sukraudamas 
Pelenėlius dega, 
Nuo šturmo, vėjo 
Pelenų netenka.

*126
Adomaitienė

I. Ei, gaudė, gaudė 
Brolis bėrą žirgelį,
Jis nesugaudamas,
Labai graudžiai verkdamas:

249



2. Ej, žlrgaj, žirgeli,
Tu manu jūdbėrčli, 
Ar a i  tau sunktis?
Ar manu parėdžlej?

S. Ne tu ma sunkūs,
Ni tavu parėdčlej,

1 Tik ma parskaudii 
Šikšninis kąnčiukelis.

o
4. Ušvūzej čjnant 

Kąnčiukfilu sudrožej, 
Mergūzej čjnant 
Pentinelejs sūrėmej.

5- O gani skardžiai 
Kiemu žala vejele, 
O tik n’itikaū 
Aš savu rajtojelaj.

1*7.

1. Aš įpiliau i kamara
Smiėtonos lajžyti; 

įbėganti gaspadlnė! ^
Su vyte švajstyti. J

2. Grėjtaj piilau, smirkej b?gau,
Ma ščnus išdaužė, 

Be-pūldama gaspadlnė 
Kanapes išlaužė.

3. Gaspadlnė grėjta būvu,
Kad mane gajntčju, 

Kanapėles tankios būvu,
Ma kčjas pajmoju.

4. Tūpi žvirblis ąnt bažnyčios,
Tupė'dams vajt6ju,

Ir ktlėkė baląndčlis 
ŽvirbMli tąnkyti.

5. Tu žvirbleli, nabagėli,
Kudel tijp vajtčji?
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2. — Ei žirgai, žirgeli,
Tu mano juodbėrėli, 
Ar aš tau sunkus,
Ar mano parėdėliai?

3. — Ne tu man sunkus, 
Nei tavo parėdėliai. 
Tik man per skaudu 
Šikšninis kančiukėlis.

4. Uošvužei einant — 
Kančiukėliu sudrožei, 
Mergužei einant — 
Pentinėliais surėmei.

5. O gana skardžiau 
Kiemo žalią vejelę,
O tik n’įtikau
Aš savo raitojėliui.

127
Plaušiniukė

1. Aš įpuoliau į kamarą 
Smetonos laižyti, —
{bėganti gaspadinė ) ^ ^
Su vyte švaistyti! J

2. Greitai puoliau, smarkiai bėgau, 
Man šonus išdaužė, — 
Bepuldama gaspadinė 
Kanapes išlaužė.

3. Gaspadinė greita buvo, 
Kad mane gainiojo, — 
Kanapėlės tankios buvo, 
Man kojas painiojo.

4. Tupi žvirblis ant bažnyčios, 
Tupėdams vaitojo,
Ir atlėkė balandėlis 
Žvirblelį lankyti.

5. Tu, žvirbleli nabagėli,
Kodėl taip vaitoji?

2 5 1



Židi tėvas dukrytelej 
Aliiti daryti:

6 13 pusįntru miežiu grūdu 
Pęnkias baik is pivu;

Taj aliitis, taj raidūtis,
Taj b&ltas, raudinas.

7. AtbSg l<5kė par laukeli,
Žad svočiiikė būti;

Atbė'g vilkas su triube'le,
Žadi plrslu būti.

8. 0  ta lapė, ilgudčgė
Žad pamerge būti,

O ta stirna, grejtkojelė,
Žad sese'le būti.

9. Tas zujkiūkas, nabagtukas,
Žad brole'Iu būti,

Tiė paukštelėj sučiulbeju,
Žad i dausas lėkti

138.
1. Ej, strazdūz'i, strazdūži,

Tu rajmasis paukštūz'i,
Ku čiulbejej gino lazdynėly?} ds

2. tazdynely tupėjau,
Aglynely sėdėjau,

Aglynė'ly lizdeli sukroviau.

3. Kajp pautilus sudėjau, 
ia b a j jusius se'rgėjau,

Kad nieks n’ uzejtu, kad jiė ne prapiilta.

Žada tėvas dukrytėlei 
Alutį daryti:

6. Iš pusantro miežio grūdo 
Penkias bačkas pyvo, —
Tai alutis, tai midutis,
Tai baltas, raudonas!

7. Atbėg lokė per laukelį,
Zad svočiukė būti,
Atbėg vilkas su triūbele,
Žada piršliu būti.

8. O ta lapė ilguodegė 
Zad pamerge būti,
O ta stirna greitkojėlė 
Zad sesele būti.

9. Tas zuikiukas nabagiukas 
Zad broleliu būti.
Tie paukšteliai sučiulbėjo, —
Zad į dausas lėkti.

*123
Norvilienė

1. — Ei strazduži, strazduži,
Tu raimasis paukštuži,
Ko čiulbėjai girioj lazdynėly? (2 k.)

2. — Lazdynėly tupėjau.
Eglynėly sėdėjau.
Eglynėly lizdelį sukroviau.

3. Kai pautelius sudėjau,
Labai juosius sergėjau.
Kad nieks n’užeitų, kad jie neprapultų.
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4- Kajp vajkilus perėjau,
Rupesteli turėjau, 

Kajp aš auginsiu, kum aš jūs majtlnsiu?

5- Pažcmė'lejs lakiojau,
Vabalėlus rankiojau,

S&vu midus vajkėlus žyvyjau.

6. Jau dienelė ilge'snė,
Ir saulelė kajtre'snė,

Iš berzelu sulėlė tekeju.

7. Jau žemelė prakiiru,
Džiaugias visas pogimis, (*j

Ir ląnkelė zaltfti pradėju.

8. V irš u j  me'dziu lėkdam as,
Žemyn brą'ndi be'rdainas,

Lejdau baisa i žala girele.

9 Kaj sparnelus suplojau,
Suprask, mielas artojau,

Kta usk, tajsyk naujas žagretajtes.

10 K ud ne tajsaj žagre'lės?
Kūd ne jungi jautelu?

Kūd ne ari lygūju taukėlu?

II- Ąntkalnelejs vajkščiojau,
A vyteles gajnifijau:

,0  škiide, škiide, baltos avelajtčs“.

K it i dajnija; „uotūras\
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4. Kai vaikelius perėjau.
Rūpestėlį turėjau,
Kaip aš auginsiu, kuo aš juos maitinsiu?

5. Pažemėliais lakiojau,
Vabalėlius rankiojau.
Savo mielus vaikelius žyvijau.

6. Jau dienelė ilgesnė 
Ir saulelė kaitresnė,
Iš berželių sulelė tekėjo.

7. Jau žemelė prakiuro,
Džiaugias visas pogymis,
Ir lankelė žaliuoti pradėjo.

8. Viršuj medžių lėkdamas,
2emyn brandį berdamas,
Leidau balsą į žalią girelę.

9. Kai sparnelius suplojau.
Suprask, mielas artojau:
Klausyk, taisyk naujas žagrelaites!

10. Kod netaisai žagrelės,
Kod nejungi jautelių,
Kod neari lygiojo laukelio?

11. Antkalnėliais vaikščiojau,
Avytėles gainiojau:
— O škude, škude, baltos avelaitės!
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12. Piėmenelej triubyja, 
Ąnt vąmzdiilu vįmzdyja:

„Ej, škude, škude, baltosios avelės“.

13. Suka piė'mens dudėlee, '
Vilodami mergeles: 

„Ejkš, mergytė, dūk balta rąnkyte“.

14. Ejkš, mergytė, pas mitne,
Dūk rąnkyte nū savęs, 

Kalbesiva mejlusius zodelus.

1 3 9 .

Ej, sala, šala 6. Ej, aš sulaužiau
Ir pašalnoja > ds Naujas stakle'les,

Daržė žalos rūtelės. J Mislngiu šautuvėli.

Daržė rute'lės, 7. Aš ne palauz'iau
Sode vyšnelės, Savu širdelės

Eaukagale liepelės. Uz bagotu berne'lu.

E j, atėjn, atėjn 8. Manu širdėiė
Brole'Iu pulkas, Kajp llnkte llnku

Zad liepelė pakirsti. U i vargdiė'niu berne'lu.

;. Aš pakirsdinčiau, 9. Aš papratusi
Aš išpjaudinčiau Varge'li vargti,

šešias baltas lęnte'les. Sųnkiiis darbe'lus dirbti.

i. Aš padirbinčiau 10. Mačiau išjojant,
Naujžis stakle'les, Mačiaū parjojant,

Misingiu šautuvėli. Mačiau zlrga baln6jant.
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12. Piemenėliai triūbija.
Ant vamzdelių vamzdija:
— Ei škude, škude, baltosios avelėsl

13. Suka piemens dūdeles,
Viliodami mergeles:
— Eikš, mergyte, duok baltą rankytę.

14. Eikš, mergyte, pas mane.
Duok rankytę nuo savęs,
Kalbėsiva meiliuosius žodelius.

1 2 9
Jurgaitienė

1. .Ei, šąla, šąla >
Ir pašalnoja ¡2 k.
Darže žalios rūtelės,)

2. Darže rūtelės.
Sode vyšnelės,
Laukagalėj liepelės.

6. Ei, aš sulaužiau 
Naujas stakleles, 
Misingio šautuvėlį.

7. Aš nepalaužiau 
Savo širdelės
Už bagoto bernelio.

3. Ei, atein, atein 
Brolelių pulkas,
2ad liepelę pakirsti.

8. Mano širdelė 
Kaip linkte linko 
Už vargdienio bernelio.

4. Aš pakirsdinčiau,
Aš išpiaudinčiau 
Šešias baltas lenteles.

9. Aš papratusi 
Vargelį vargti,
Sunkius darbelius dirbti.

5. Aš padirbinčiau 
Naujas stakleles, 
Misingio šautuvėlį.

Lietuviškos dainos. I

10. Mačiau išjojant, 
Mačiau parjojant, 
Mačiau žirgą balnojant



Kad tu baln6jej 
Bėra žirgeli, 

Aš par l^nga vejzdėjau.

Stajnio pamivej, 
Kieme balnojej, 

Par ląnkell nuj6jej.

Atjo bernelis 
Par rugiu lauka, 

PrakajtėTi šiustidanis.

Ejk š®, mergelė, 
Dūk ma kuskele, 

šlffstysiu prakajteli.

5. A tsišl iistyki
Kle'vu lapėlu,

O ne manu kuske'le.

5. Mahu kuske'Iė
Tilzelė pirkta, 

Tajp brįngej uz’moketa.

7. Tilže'lė sk irta ,
Miestely pirkta, 

Klajpėdiižė rašyta.

18. Tėtiišiu skirta, 
Brole'lu pirkta, 

Muštinelejs mokėta.

130.
Ej, šyryt, šyryt 
Tajp ąnkst'l kė'lau, 

Tįnkej girneles traukiau, K  
Žalus ruge'lus malaū. J 

Ej, šyryt, šyryt, 
šyryt ryte'li 

Sųnkej girneles traukiau,
Ni burnūžės ne praustai.

3. Aš nusipraūsčiau
B altaj burnele 

Sunkiųjų prakajtėlu, 
Graudziiimsioms ašarėlėms.

4. Nusišlustyčiau
Savu burnele 

Su rankos rankovėle, 
Su rankos rąnkoviue.

5. Ej, ėjčiau lauka, 
Pasiklausyčiau, 

Ar kukuja gege'lė, 
Ar kukuja rajboji? 

Ej, tu, gegelė, 
Tu, rajbunė'lė, 

Ar da t i l i  mete'lej 
Manu jaun is mergėlės?
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11. Kad tu balnojai 
Bėrą žirgelį,
Aš per langą veizdėjau.

12. Stainioj pamovei,
Kieme balnojai,
Per laukelį nujojai.

13. Atjoj bernelis 
Per rugių lauką. 
Prakaitėlį šluostydams.

14. — Eik šen, mergele, 
Duok man kuskelę. 
Šluostysiu prakaitėlį.

15. — Atsišluostyki 
Klevo lapeliu,
O ne mano kuskele.

16. Mano kuskelė 
Tilželėj pirkta,
Taip brangiai užmokėta.

17. Tilželėj skirta,
Miestely pirkta, 
Klaipėdužėj rašyta.

18. Tėtušio skirta,
Brolelio pirkta, 
Muštinėliais mokėta.

130
Bakšaitienė

1. Ei, šįryt, šįryt 
Taip anksti kėliau,
Tankiai girneles traukiau,) 
2alius rugelius maliau, j

2. Ei, šįryt, šįryt,
Šįryt rytelį
Sunkiai girneles traukiau, 
Nė burnužės neprausiau.

2 k.

3. Aš nusiprausčiau 
Baltai burnelę 
Sunkiuoju prakaitėliu, 
Graudžiosioms ašarėlėms.

4. Nusišluostyčiau 
Savo burnelę
Su rankos rankovėle,
Su rankos rankovuže.

5. Ei, eičiau lauką, 
Pasiklausyčiau,
Ar kukuoja gegelė,
Ar kukuoja raiboji.

6. — Ei tu, gegele,
Tu raibūnėle,
Ar dar toli meteliai 
Mano jaunos mergelės?



Ej, tu, mergelė, 9. Ej, tu, mergelė,
Tu, siratėlė, Tu, siratelė,

Kūdėl metelu lauki, Dvylika nedėlelu
Manės gegelės kiausi? Iki tavu metelu.

Ej, pikta, rusta 10. Ąnt nedėlelės
Gaspadinelė, šilingeli,

Dėl tu mete'lu Jaukiu, Taj tau metu alge'lė,
Tavęs gegelės klaustu. Baltu rąnku darbclu.

131.
I. Ej, švejčiaū, Svejėiaū 

šviesu kardužė'li 
Par visa nedėlužė'le,)

Par visa nedėlūže. I
ds

2. Ej, j6čiau, jččiau,
Aš jččiau medzi6ti
1 žalaja giruzele,

I žalaja giruže.

3. O aš pamačiau
Rajba sakalėli 

Žalamė ąnzulūžely,
¿alamč ąnžulė'ly.

4. Ej, palauk, ne šauk
Mine, šaudyklei!, 

Papūrtinsiu plųnksnužSles, 
Papurtinsiu plųnksniižes.

5. O taj dabkr šauk 
Mane, šaudyklčli,

Papūrtinau plųnksnuzeles, 
Papiirtinau ptųnksniižes.

7. — Ei tu , m ergele,
Tu s lra tė le ,
Kodėl m etelių  lauki, 
M anęs, g eg e lės , klausi?

8. — Ei, p ik ta , rū sti 
G aspad inelė ,
Dėl to  m etelių  laukiu , 
Tavęs, g eg e lės , k lausiu .

9. — Ei tu, mergele.
Tu siratėle,
Dvylika nedėlėlių 
Iki tavo metelių.

10. Ant nedėlėlės 
Pn šilingėlj, —
Tai tau metų algelė 
Baltų rankų darbelio.

•131
Bakšailienė

1. Ei, šveičiau, šveičiau 
Šviesų kardužėlį
Per visą nedėlužėlę, I ^ ^
Per visą nedėlužę. J

2. Ei, jočiau, jočiau,
Aš jočiau medžioti 
Į žaliąją giružėlę,
Į žaliąją giružę.

3. O aš pamačiau 
Raibą sakalėlį 
Žaliame ąžuolužėly, 
2aliame ąžuolėly.

4. — Ei, palauk, nešauk 
Mane, šaudiklėli, 
Papurtinsiu plunksmižėles, 
Papurtinsiu plunksnužes.

5. O tai dabar šauk 
Mane, šaudiklėli, 
Papurtinau plunksnužėles, 
Papurtinau plunksnužes.
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T
Ej, tropyk, tr6pyk 

Mine, šaudyklė'li, 
I rajbasias plųnksnužčles, 

I rajbasias piųnksnilžes.

0  ir tropyjau,
Ir nutr6tyjau,

I mirštama širdužėlė,
I mirštama širduže.

Ej, pflflė, kritu  
Rajbas sakalėlis 

Iš žalo ąnžuhiželu,
Iš žalo ąnžuiiiziu.

Ej, barė, barė 
Mane tėvuželis.

Dėl rajbo sakatuzglu,
Dėl rajbu sakaliižu.

Ej, nėški, kaski 
Rajba šakalėli 

I du, tris stumenužė'lus,
1 du, tris stūmeniižius.

Kad ne girdėčiau,
Ni ne regėčiau 

Sakaiūži uldujanti, 
Sakalą utdffjanti.

Ej, ėjau, ėjau 
Par žila tąukele 

I jauna jaunimužcii,
I jauna jaunimiU'i.

6. Ei, tropyk, tropyk 
Mane, šaudiklėli,
Į raibąsias plunksnužėles, 
Į raibąsias plunksnužes.

7. O ir tropijau,
Ir nutropijau
Į mirštamą širdužėlę,
Į mirštamą širdužę.

8. Ei, puolė, krito 
Raibas sakalėlis
Iš žalio ąžuolužėlio,
Iš žalio ąžuolužio.

9. Ei, barė, barė 
Mane tėvužėlis
Dėl raibo sakalužėlio.
Dėl raibo sakalužio.

10. Ei, neški, kaski 
Raibą sakalėlį
Į du tris stuomenužėlius, 
Į du tris stuomenužius,

11. Kad negirdėčiau 
Nei neregėčiau 
Sakalužį ulduojantį. 
Sakalą ulduojantį.

12. Ei, ėjau, ėjau 
Per žalią lankelę
{ jauną jaunimužėlį, 
l jauną jaunimužj.



13. Tėvelis draiidė, 
Močtiitė šaiikė,

Kalba mane žmonuzelej, 
Kalba mine žmonūz'ej.

14. Patyria rala 
Po jaunimaže'Ii

Su jaunčms jumprovuielėras, 
Su jaun6ms jumprovūžėms.

13*.
1. Ej, ūžia, gaudžia

Glnos mede'lej, 
Maži manu broiclej. j ds

2. Ej, užaugs, užaugs
Manu brolelej,1 

Iškirs girios medelus.

3. Ginoje k lr tu ,
Pagiry tašė,

Ąnt viėškelė'lu statė.

4. O ir pastatė 
Aukšta svirne'li

Ąnt ketumi kąntc'lu.

5. O kas kąnte'lis —
Alniu ragelis, 

Viršunilžė kviėtkelė.

6. Ginoje klrtu,
Pagiry tašė, 

PagirOžej skąmbeju.

7. Nu putinelu, 
Nu iermukšnė'Iu

Pagirūžej raudini.

8. Nū piktu vyra,
Nū pijukė'lu, 

Antakūzej mSlyni.

9. Gnauk, griaustineli,
Žajbffk zajbe'li, 

Užmušk p ik ta  vyre'l.

10. Ar nailyštė'lė. 
A r mergystė'lė, 

Vis viena valnystė'lė.

U . O aš išėjai
I Le'nku žeme, 

Pastojau šinkarkėlė.

12. Sinkavati vyną
Ir jifda "pyva, 

Ir brangu brąngvynėli.
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13. Tėvelis draudė,
Močiutė šaukė,
Kalba mane žmonužėliai. 
Kalba mane žmonužiai.

14. Paiyria ralia 
Po jaunimužėlį
Su jaunoms jumprovužėlėms. 
Su jaunoms jumprovužėms!

132

1. Ei, ūžia, gaudžia 
Girios medeliai,—
Maži mano broleliai. (2 k.)

2. Ei, užaugs, užaugs 
Mano broleliai,
Iškirs girios medelius.

3. Girioje kirto,
Pagiry tašė,
Ant vieškelėlio statė.

4. O ir pastatė 
Aukštą svirneli
Ant keturių kantellų.

5. O kas kantelis —
Elnio ragelis,
Viršūnužėj kvietkelė.

6. Girioje kirto,
Pagiry tašė,
Pagiružiai skambėjo.

7. Nuo putinėlio.
Nuo šermukšnėlio 
Pagiružiai raudoni.

8. Nuo pikto vyro,
Nuo pijokėlio, 
Antakužiai mėlyni.

9. Griauk, griaustineli, 
žaibuok, žaibeli, 
Užmušk piktą vyrelį!

10. Ar našlystėlė.
Ar mergystėlė,—
Vis viena valnystėlė

11. O aš išėjau
J lenkų žemę,
Pastojau šinkarkėlė

12. Sinkavau vyną 
Ir juodą pyvą.
Ir brangų brangvynėlį



13. Gers pčnaj vj'na, 
Le'nkaj brąngvj'na, 

Važnyčios jūda pyva.

13» .
1. Gandras, gįndras 1 ^

Tur Ilgas kojeles; I 
MiSlaj šikčiau kad galėčiau, | 

Kad t6kias k6jas turėčiau, J ds 
Kajp gąndras, kajp gąndras. J

2 Gą'ndras, gandras
Tur Ilga kakleli;

Mtelaj ge'rčiau, kad galėčiau,
Kad tčki kakla turė'čiau,

Kajp gandras, kajp gandras.

3. Gandras, gandras 
Tur ilgiis spame'lus;

Miėlaj įeičiau, kad galėčiau,
Kad tčkius sparnus turėčiau,
Kajp gandras, kajp gandras.

4. Gandras, gąndras 
Grdz'u lizdą krdvė;

Miė'laj kraučiau, kad galėčiau,
Kad toki lizdą turė'čiau,

Kajp gandras, kajp gąndras.

5. Gandras, gąndras 
Gražiis pautiis dejų;

Miė'laj dėčiau, kad galė'čiau,
Kad tokius pautiis turėčiau,

Kajp gandras, kajp gandras.
266

13. Gers ponai vyną,
Lenkai — brangvyną,
Važnyčios — juodą pyvą.

1 3 3
Kazakauskienė

1. Gandras, gandras l g k
Tur ilgas kojeles;
Mielai šokčiau, kad galėčiau, |
Kad tokias kojas turėčiau l 2 k. 
Kaip gandras, kaip gandras! J

2. Gandras, gandras 
Tur ilgą kaklelį;
Mielai gerčiau, kad galėčiau,
Kad tokį kaklą turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

3. Gandras, gandras 
Tur ilgus sparnelius;
Mielai lėkčiau, kad galėčiau,
Kad tokius sparnus turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

4. Gandras, gandras 
Gražų lizdą krovė;
Mielai kraučiau, kad galėčiau.
Kad tokį lizdą turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

5. Gandras, gandras 
Gražius pautus dėjo;
Mielai dėčiau, kad galėčiau,
Kad tokius pautus turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!
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6. Gįndras, gandras 
Gražūs vajkiis veda;

Miela j vesčiau, kad galėčiau, 
Kad sivu vyra turėčiau, 

Kajp gandras, kajp gįndras.

7. G įndraj, gįndraj,
O ku tu tajp selbl?

Kud tu buvaj be virlškiu, 
Kūd tu buvaj be jaunūju,

Be vyru, be vyru?

134.

1. Ej, t6Ii, t61i 
Gajsriis miėste'lis,

T61i manu mergelė, 1 
T6Ii manu jaundji.J

2. Aš atląnkyčiau
Savu mergele 

Kas nedėlčs ryteli, 
Subatūs vakarėli.

3. fcabs ryts, labs vakars
usvej-močiūtej, 

Ar ir namė dukrelė,
Manu jaun i mergelė?

4. Manu dukrelė, 
Tavu mergelė,

Gul aukštamė svirnely, 
Sėrga labaj, ne gili.

5. Rąnkeles spiudžiau,
Žiedelus mausčiau: 

Ar išgysi, mergelė, 
Mergelė lelijėlė?

6. Manu mergelės 
šaltos rąnkelės

Uzrudyje žiėdelej, 
Uzrudyje ziėde'lej

7. Aš pakavfisiu 
Savu mergele 
Vidury baz'nytėlės, 
Vidury bažnytėlės.

8. Aš nusipirksiu
Sau zelavele, 

Ž a li šilku burvele 
Žalu šilku burvele.
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6. Gandras, gandras 
Gražius vaikus veda;
Mielai vesčiau, kad galėčiau, 
Kad savo vyrą turėčiau 
Kaip gandras, kaip gandras!

7. Gandrai, gandrai,
O ko tu taip selbi?
Kod tu buvai be vv/iškio,
Kod tu buvai be jaunojo,
Be vyro, be vyro?

1 34
Norvilienė

1. Ei, toli, toli 
Gaisrus miestelis, 
Toli mano mergelė, 
Toli mano jaunoji.

2. Aš atlankyčiau 
Savo mergelę
Kas nedėlios rytelj, 
Subatos vakarėlį.

2 k.

5. Rankeles spaudžiau, 
Žiedelius mausčiau:
— Ar išgysi. mergele. 
Mergele lelijėle?

6. Mano mergelės 
Šaltos rankelės, 
Užrūdiję žiedeliai. 
Užrūdiję žiedeliai.

3. — Labs ryts, labs vakars 
Uošvei močiutei!
Ar yr namie dukrelė, 
Mano jauna mergelė?

4. — Mano dukrelė,
Tavo mergelė,
Gul aukštame svirnely, 
Serga labai, negali.

7. Aš pakavosiu 
Savo mergelę 
Vidury bažnytėlės, 
Vidury bažnytėlės.

8. Aš nusipirksiu 
Sau žėlavėlę — 
Žalių šilkų burvelę, 
Žalių šilkų burvelę.
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Aš zeiavostu 10. Kunjgaj gičda,
Savu mergelės Varpe'lej gaudžia,

Dvej&s, trejūs mete'lus, Bernelis graudzej verkia,
Dvejiis, treiis mete'lus. Bernelis gratidžej vėrkia.

335.

I. Garnys, garn/s
ds 3. Zūjkis, zujkis

T ufitga kakta; Tu f grėjtas k6jas;
Miė'taj ge'rčiau, Miė'laj bėgčiau,
Kad galė'čiau, Kad galė'čiau,
Kad t6ki ds Kad t6kias
Kakta turė'čiau, K6jas turėčiau,
Kajp garnys.

;
Kajp zujkis.

2. Žvirblis, žvirblis 4. Vėžys, vėžys
Tur trumpas kčjas; Tu i  šikn6 akis;
Miė'taj šftkčiau, Miėlaj žiurė'čiau,
Kad galėčiau, Kad galėčiau,
Kad tčkias Kad t6kias
K6jas turėčiau, Akis turėčiau,
Kajp žvirblis. Kajp vėžys.

5. Gajdys, gajdys 
Tuf didžia ge'rkle; 
Miėlaj rėkčiau, 
Kad galėčiau,
Kad tfikia 
Ge'rkle turėčiau, 
Kajp gajdys.
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9. Aš žėlavosiu 
Savo mergelės 
Dvejus trejus metelius, 
Dvejus trejus metelius.

/
10. Kunigai gieda,

Varpeliai gaudžia, 
Bernelis graudžiai verkia. 
Bernelis graudžiai verkia

135

Zaliukienė

I. Garnys, garnys 
Tur ilgą kaklą; 
Mielai gerčiau, 
Kad galėčiau, 
Kad tokį 
Kaklą turėčiau 
Kaip garnysl

2 3. Zuikis, zuikis
Tur greitas kojas; 
Mielai bėgčiau, 
Kad galėčiau,

2 k. Kad tokias
Kojas turėčiau 
Kaip zuikis!

2. Žvirblis, žvirblis 
Tur trumpas kojas; 
Mielai šokčiau,
Kad galėčiau,
Kad tokias 
Kojas turėčiau 
Kaip žvirblis!

4. Vėžys, vėžys 
Tur šiknoj akis; 
Mielai žiūrėčiau. 
Kad galėčiau, 
Kad tokias 
Akis turėčiau 
Kaip vėžys!

5. Gaidys, gaidys 
Tur didžią gerklę; 
Mielai rėkčiau, 
Kad galėčiau,
Kad tokią 
Gerklę turėčiau 
Kaip gaidys!
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196.
1. Gaspadlnė siikis grdjtaj, 

Suprisk, jug taj yr ne zirtaj, 
Svečias pas mus ivažiavu, 1 
Juk ne jautis igilavu. I

2. Ejk i svirną, lejsk arėikos, 
Pajlmk su savim torėlkas, 
Pridek sviestu, ne gajlekis, 
Mylčk svečia, ne drovekis.

3. Tas yr svc'čias gėris mados, 
Dūdas mylėti visadis,
Gilė tik būt Vis ąnt stilu. 
Pajlms jis ir likl gilu .

4. Kad atnėši tu arėtkos,
Ir sviestu pilna torėlka, 
Uzge'rki pirmi i sve'čia,
Ne gani bus, karta tre'čia.

5. Kad pabajgsim tas plečke'les, 
Tau žlnumas yra ke'las,
Ne gajlekis sivu žygiu,
Vesk su savim vyra lygu,

6 Kad palęnktu tau bačkele,
O tu tikink i plečkele; 
Kam-gi tą'nkej bačka Ięnkti, 
-tabiaū arėlka pabajgti

7. Kad arelkos jau ne tfcksi, 
Dešris penkias jam iikėpsi,
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136

L — Gaspadine, sukis greitai, 
Suprask, jog tai yr ne žertai, 
Svečias pas mus įvažiavo, l 
Juk ne jautis įgyliavo! j

2. Eik j svirną, leisk arielkos, 
Paimk su savim torielkas, 
Pridėk sviesto, negailėkis, 
Mylėk svečią, nedrovėkis.

3. Tas yr svečias geros mados, 
Duodas mylėti visados,
Bile tik būt vis ant stalo, 
Paims jis ir ligi galo.

4. Kad atneši tu arielkos
Ir sviesto pilną torielką, 
Užgcrki pirma j svečią, 
Negana bus — kartą trečią.

5. Kad pabaigsim tas plėčkeles, 
Tau žinomas yra kelias. 
Negailėkis savo žygio,
Vesk su savim vyrą lygų,

6. Kad palenktų tau bačkelę,
O tu tekink į plėčkelę;
Kam gi tankiai bačką lenkti, 
Labiau arielką pabaigti.

7. Kad arielkos jau neteksi, 
Dešras penkias jam iškepsi,

18. Lietuviškos dainos. I 273



Dar ir skabu rejk pridėti, 
Svečia geraj pamylėti.

8. Tada svečias pasisflys,
T yloms pro duris ištvylins, 
Ąnt vežimu užsisė'des, 
Važius sau namu priėdęs.

! 3 f .

1. Pasėjau kanape 
Ąnt jurilžiu kraštu,
Ek, vi kanapl,
Ąnt jurilžiu kraštu (*). I

2.

3. Niilesiau kanape.

4. Nuroviau kanape.

5. Surišau kanape.

6 Sustačiau kanape. 

7.Sukr6viau kanape. 

8. Parvežiau kanape. 

9.Sudži6viau kanape.

17.

Išdegu kanapė.

10. Išmyniau kanape.

11. Pardaviau kanape.

12. Nupirkai! žirgeli.

13. J6jau pas margele.

14. Balnčjau žirgeli.

15. Pastačiau žirgeli.

16. Pagyrdžiau žirgeli. 

Pašė'riau žirgeli.

(*) Ąnt tu pavj'daiu taiąndCfk: „Ąnt jurilžiu kraštu, ek 
vi kanapl, ąnt jurilžiu kraštu“, po žė'dnu posmu žemiau.
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Dar ir skabo reik pridėti,
Svečią gerai pamylėti.

8. Tada svečias pasisylys,
Tyloms pro duris ištvylins,
Ant vežimo užsisėdęs,
Važiuos sau namo priėdęs.

137
Piraitis

l. Pasėjau kanapę 
Ant jūružių krašto,
Ek, vi kanapl, l „ . 
Ant jūružių krašto.* j

2. Išdygo kanapė.

3. Nulesiau kanapę. 10. Išmyniau kanapę.

4. Nuroviau kanapę. 11. Pardaviau kanapę.

5. Surišau kanapę. 12. Nupirkau žirgelį.

6. Sustačiau kanapę. 13. Jojau pas mergelę

7. Sukroviau kanapę. 14. Balnojau žirgelį.

8. Parvežiau kanapę. 15. Pastačiau žirgelį.

9. Sudžioviau kanapę. 16. Pagirdžiau žirgelį.

17. Pašėriau žirgelį.

* Žemiau po kiekvieno posmo panašiai lalanduok: „Ant jūružių krašto, ek, vi kanapt, 
jūružių krašto."
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«38.
1. GegažČIė, k u kukiiji? 5. Ejnil ¿¿rae, skrindb včja, 

Ar bedas svičtu rokifji? Linksmi esmii, nors ne sėju.

2. Sėdė'dama aukštim  medy, 6. P6ni esmil visu svietą, 
KCf-gi tajpo smutnAj giėdi? Kur nulėksiu, če m i vižta.

3. Dirvos tava jau- užartos, 7. A k6kta taj gegužėlė,
Ptė'vos vlsumet nupjautos. Bo esm£i(*) vainžt paukštelė.

4. Difnos, ni driiskos ne perki, 8. Alė ąnt jums žiūrėdama, 
Kff-gi tajp6 gajlej verki? GiSdu visados verkdama.

9. Jfisu piktfi apsejlmu 
Gajiastis man dldej Ima.

£39.
Geraj, Diė've, padarėj,
Kad mergyste sutvė'rej,
Mergų stčnas mejlesnis,
Už žemčiūgą gražesnis;

Kajp ąnt dąngaūs žib žvajgždelės, |
Tajp cnatiyvos žib merge'lės J ds 

Cnatomis savu. J

2. Ok, Dičve, kas ta j yra,
Kad nebėr sviė'te čyru,
Ne plldu Diė'vu vilos,

Didės stčjos savalos;
Jaunikajtej ir merge'lės,

Kajp6 ąnt dąngaūs žvajgždelės,
Rąmdykii sive.

(*) Veliinyčej sáka ir „asmū“.
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138
Tomašauskytė

1. — G egužėle , ko kukuoji?
A r bėdas  sv ie to  rokuoji?

2. S ėd ėd am a au k š tam  m edy, 
Ko g i ta lp o  sm ū tn a i giedi?

3. D irvos tav o  ja u  u ža rto s . 
P ievos v isu o m e t nup lau to s ,

4. D uonos nei d ru sk o s neperki, 
Ko gi ta lp o  g a ilia i verki?

5. — E inu  žem e, sk rendu  vėju , 
L inksm a esm u, n o rs  nešė ju .

6. P o n ia  esm u  v iso  svieto,
K ur nu lėksiu , čia m an v ieta.

7. A kokia ta i gegužėlė,
B o esm u  v a in a  paukštelė .

8. A le an t ju m s  ž iū rėdam a, 
G iedu  v isad o s v erkdam a.

9. Jū sų  p ik tų  a p s ’ėjim ų
G a ile stis  m an ’ d idžia i im a.

139
Rugienytė

1. G e ra i, dieve, p ad a re i,
Kad m erg y stę  su tvėre i:
M erg ų  s to n a s  m eilesn is,
U ž žem čiūgą g ra žesn is!
K aip a n t d a n g a u s  žib  žv a ig žd elės , i 
T aip  cn a tly v o s žib m erg e lės  į 2 k. 
C n ato m is  savo!

2. Ak, dieve, k as  ta i y ra ,
K ad nebėr sv iete čyrų,
N epildo  dievo  valios,
D idžios sto jo s  sava lio s!
Jau n ik a ič ia i ir m erge lės.
K aipo a n t d a n g a u s  žv a ig žd elės , 
R am dykit save!
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3. Ž vd žolelės zaliimu, 
Ir mergelės gražūmu,

O tu esi mergelė, 
Kajp daržely rože'lė, 

Turi gražu žiedeli, 
Ąnt gaivo6 vajnikeli; 

J a  tu būsi gerčs mados, 
Nieks ne atims tavu endtos, 

Mergystės st6nu.

4. Rejk tąn st6na mylSti,
Ir  prieš svietą tylė'ti, 

Kąn girdė'si ąnt sdves, 
Kąntrybej nukęntė'ti; 

Būsi dąngūj išaukštinta, 
Su aniolajs pasodinta 

Tarp šviė'siu žvajgždžiu.

5. Kiėk yr piė'vo zolclu,
Ir pujkiausiu ziėde'lu, 

Kas yr anū žydejims,
Vasarvidžiu kvepė'jims! 

Jaunikajčej atėjdami, 
Kajp su dalgiii nuklrsdami 

/itjėm gražuma.

6. Kiėk yr glrio paukšte'lu
Ir  rožniausiu balse'lu, 

Kas yr anū iakiojims, 
Su amolajs giėdijims; 

Giėdūk lygėj su paukšteles, 
Būsi lygios tavorčkė'lės, 

Diė'vuj garbe difk.

3. Žyd žolelės ža lum u
Ir  m erge lės — gražum u!
O  tu  esi m ergelė 
K aip d aržely  roželė,
T uri g ra žų  žiedelį,
A nt g a lv o s vain ikėlį.
Je i tu  būsi geros  m ados,
N ieks n ea tim s tav o  cn a to s, 
M erg y stė s  stono.

4. R eik ta ip  s to n ą  m ylėti 
I r  p rieš sv ietą tylėti,
Ką g irdėsi an t savęs, 
K an trybėj nuken tė ti, —
B ūsi d an g u j išau k štin ta ,
S u  an io la is  paso d in ta  
T arp  šv iesių  žva igždžių .

5. Klek y r pievoj žolelių  
Ir  pu ik iausių  žiedelių,
K as yr an ų  žydėjim s, 
V asarv id žiu  kvepėjim s! 

Jau n ik a ič ia i a te idam i,
K aip su  dalg iu  nuk irsdam i, 
A tlm  g ražum ą.

6. Kiek y r  g irio j paukštelių  
Ir  rožn iausiu  balselių .
K as y r anų  Hakiojlms,
Su an io la is  giedojim s!
G iedok lygiai su  p au k šte lia is , 

B ūsi lygios tavorškė lės,
D ievui g a rb ę  duok!
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140.
1. Giras minu tėvelis 

Taj visadds yra,
0  kad m&ne už savais 1 
Pžibara ir  myli. i

2. Prižadėjau tėvelu 
Visadds klausyti,
0  tėve'lu žodeli 
širdelėj tajkyti.

3. O kajp užrūstinsiu, 
Gražėj parprašvti, 
Tėvužėlu kojeles
M ¿jiej apkabinti.

4. Mylu tėvužė'li,
Mylu ir mylėsiu,
Po stiklinėje ju  tąnge'lejs 
Žolynėlus sė'siu.

5. Tėveluj ėjnančiam 
Kelclus atsklnsiu,
Aš po jū  kojrflu 
Rlejrfinus barstysiu.

6. Nu viėškelėlu 
Akmenėtos rinksiu,
Už batttiju rąnke'lu 
Tėvrfli prijlmsiu.

7. I kiemeli ėjnančiam 
Kurte'las maldysią,
O aš mielam tėvazėluj 
Dureles darysiu.

8. U ž etale'lu sėdančiam 
Krasele padėsiu.
Aš priė ju  šalelės 
P a ti atsisėsiu.

9. Tėveli mylėsiu,
Niė'ku ne atbosiu, 
Betėjsias kalbeles 
Po k6ju miniėsiu.

10. Tėvelu ne-telius, 
Graūdžej apsiverksiu, 
Kas dienelė padumdjus 
Ašarėles braūksiu.

11. R ista  sau būsiu,
Nlė'kad ne dajnusiu,
O aš sš.vu tėvelu 
Tą'nkej minavčsiu.

12. Pirksiu želavėle 
Zalūju šilkelu,
Gedėsiu tėvužėlu 
Až ptitka metelu.

1. Giili diėdas pasigėręs, 
salė barzda pasidėjęs.

141.
Jds 2. Te mergytės šokinėju, 

Diedu barzda liėtinėju.

14 0
Golaulienė

1. G e ras  m ano  tėvelis  
T ai v isad o s yra ,
O kad m an e už sav a lią  į ^ 
P a b a ra  ir  m yli.

2. P rižad ė jau  tėvelio  
V isados k lausy ti,
O tėvelio  žodelį 
Š irdelėj laikyti,

3. O  kai u žrū stin siu ,
G ražia i p erp rašy ti,
T ėvužėllo  kojeles 
M eiliai apkab in ti.

4. M yliu tėvužėlį.
M yliu ir m ylėsiu .
P o  s tik lin ia is  jo  lan g e lia is  
Žolynėlius sėsiu .

5. Tėveliui e in an čiam  
K elelius a tsk ln siu ,
A š po jo  kojelėm  
M eirū n u s b ars ty siu .

6. N uo v ieškelė lio  
A km enėlius rinksiu ,
Už b altų ių  rankelių  
T ėvelį p riim siu .

7. Į kiem elį e inančiam  
K u rte liu s  m aldysiu ,
O  a š  m ielam  tėvužėliui 
D u reles  dary siu .

8. U ž s ta le lio  sėdančiam  
K raselę  padėsiu ,
A š prie  jo ša le lės 
P a ti  a ts isės iu .

9. Tėvelį m ylėsiu .
N ieko n ea tboslu , 
B ete ises  kalbeles 
P o  kojom  m yniosiu.

10. T ėvelio  netekus. 
G rau d ž ia i apsiverksiu , 
K as d iene lė  padūm ojus 
A ša rė les  b rauksiu .

11. R ūsti sau  biTslu,
N iekad  neda inuosiu ,
O  a š  savo  tėvelį 
T ank ia i m inavosiu .

12. P irk s iu  žė lavėlę 
Ž alių jų  šilke lių .
G edėsiu  tėvužėlio  
A š pu lką m etelių!

141
Slaniuli/lė

l .  G uli g ie d ą s  p as ig ė ręs , į ^ ^ 2. T en m erg y tė s  šokinėjo,
S alia  b arzd ą  pasid ėjęs . J D iedo b a rzd ą  lietinėjo.
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3. Kas (411 diedą ir apgavu, 
J i  barzdele ir pagavu.

4. Diedu barzda karmaz'lnu; 
Kas pamatė, taj paz'lnu.

5. Ja  kas matėf, pasakykit,
Ja  kas raduf, atidukif.

6. A i jums dffsiu blciu kelmą; 
Tos bitelės geraj ėjna.

7. Manu bitės, kajp telyčios, 
O bičiukaj, kajp teliikaj.

8. Siiivu kinus darz'inėse, 
Ne'ėė medų rezginėse.

9. Jus mergikės nesijukit, 
Diė'du barzda atidiikif.

10. O kad z'Inuf, pasakykit,
O kad turit, atidilkif.

11. Tos mergytės ėmė bėgti, 
Dič'du barzda ėmė plėšti.

12. Diedas vyju, klupinėju, 
Kakti ze'me mušineju.

13. Atsikėlęs sverdinėju,
Savu barzda čiupinėju

14. Mėrgas vyju, ne pavyju, 
Pilkas llku, kajp tilvikas.

1 4 « .

1. Ąnt tu mariu, j

Mėlynųjų, J ds 
Kukalej žydėju,)

2. Kad berne'lis 
Pas mergele

Gromatėle rašė.

3. O aš viena,
Mergužėlė, 

Pas tėveli augau.

4. Pas tėve'li 
Po iąnge'lu

Gromatėle skajčiaū.

5. Ka tik buvai 
Be-sprogstanti,

Kajp daržė rūtelė,

6. Ka tik buvai 
Be-slrpstanti,

Kajp kalne uge'lė,

7. Ir  aprinku 
Mane jauna

Kajp kalne iige'le,

8. Ir paskyrė 
Ma vištele,

Kajp glrio iauzili.
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3. Kas tą diedą ir apgavo,
Jo barzdelę ir pagavo.

4. Diedo barzda karmazino. 
Kas pamatė, tai pažino.

5. Jei kas matėt, pasakykit,
Jei kas radot, atiduokit!

6. Aš jums duosiu bičių kelmą; 
Tos bitelės gerai eina.

7. Mano bitės kaip telyčios,
O bičiukai kaip teliukai.

8. Siuvo korius daržinėse, 
Nešė medų rezginėse.

9. Jūs, mergikės, nesijuokit, 
Diedo barzdą atiduokit!

10. O kad žinot, pasakykit,
O kad turit, atiduokit!

11. Tos mergytės ėmė bėgti, 
Diedo barzdą ėmė plėšti.

12. Diedas vijo, klupinėjo. 
Kakta žemę mušinėjo.

13. Atsikėlęs sverdinėjo,
Savo barzdą čiupinėjo.

14. Mergas vijo, nepavijo, 
Plikas liko kaip tilvikas!

142
Norvilienė

1. Ant tų marių 
Mėlynųjų 
Kūkaliai žydėjo,

2. Kad bernelis 
Pas mergelę 
Gromatėlę rašė.

3. O aš viena 
Mergužėlė
Pas tėvelį augau.

2 k.
5. Ką tik buvau 

Besprogstanti 
Kaip darže rūtelė,

6. Ką tik buvau 
Besirpstanti
Kaip kalne uogelė.

7. Ir aprinko 
Mane jauną 
Kaip kalne uogelę,

4. Pas tėvelį 
Po langeliu 
Gromatėlę skaičiau.

8. Ir paskyrė 
Man vietelę 
Kaip girioj lauželį.



9. Ir apskyrė
Ma berneli, 

Kajp lauže kelmeli.

11. Miė'žej, rugčj
Ne dere.ju, 

Visas svietas verkė.

10. Diė'vaj, dūk 
Siektus mc'tus, 

Ne šlėkta berne'Ii.

12. Kad bernelis 
Mušė, barė, 

Tik aš viė'na verkiu.

1 4 » .

1. Aš pamačiau tutiiti, 
Lu, lu, tututi. | ds

2. Aukštam kalne tupinti,
Lu, lu tupinti. (*)

3. Šilku lizdą vejanti,

4. Auksu paūta de'danti.

5. Aš tutiičiuj: „padė' Diėvs“

6. Ma tututis paute'Ii.

7. Aš paute'Ii močiutėj,

8. Ma močiutė bąnde'le.

9. Aš bąndele kiaule'lej,

10. Ma kiaule'lė parše'li.

11. Aš parše'li vilke'luj,

12. Ma vilkelis šiube'le.

13. Aš šiube'le kiiniguj, 

14.. Ma kiinigas karve'le.

15. Aš karve'le ponc'luj,

16. Ma pone'lis zirge'li.

17. Ant žirgelu jodžiau,

18. Savu rūra rodžiau.

19. Pyragė'lus rajkiaū,

20. Abii galii krajpiaū.

(*) Ąnt tu  pavydalu taląnduk: „lu, lu,“ su paskutiniu 
¿6dzm žė'dnam p6sme žemiau.
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9. Ir apskyrė 
Man bernelį 
Kaip lauže kelmelį.

11. Miežiai, rugiai 
Nederėjo, —
Visas svietas verkė,

10. Dievai, duok 
Siektus metus,
Ne šlėktą bernelį!

12. Kad bernelis 
Mušė, barė, —
Tik aš viena verkiu.

*1 4 3
Cotautienė

1. Aš pamačiau tututį, 
Llu, liu, tututį, (2 k.)

2. Aukštam kalne tupintį, 
Llu, liu, tupinti*,

3. Šilkų lizdą vejantį,

4. Aukso pautą dedantį.

5. Aš tutučiui: „Padėk dievs"

6. Man tututis pautelį.

7. Aš pautelį močiutei,

8. Man močiutė bandelę.

9. Aš bandelę kiaulelel,

10. Man klaulelė paršelį.

11. Aš paršelį vilkeliui,

12. Man vilkelis šiūbelę.

13. Aš šlubelę kunigui,

14. Man kunigas karvelę.

15. Aš karvelę poneliui,

16. Man ponelis žirgelį.

17. Ant žirgelio jodžiau,

18. Savo rūrą rodžiau.

19. Pyragėlius raikiau,

20. Abu galu kraipiau.

Žemiau kiekviename posme panašiai talanduok: „Liu, liu" su paskutiniuoju žodžiu.
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1. Jau ateju kalėdos, 
Bus gaspadoriams bėdos

Atvažiavu kunigas, 
Ar padčrej vis atrks? 

GaspaJInė, apsiejki, 4 
O kąn turi, če padeki, J ds 

Mos gersim ir valgysim. I

2. Išimk kepta žįnsiiika,
Pridaryta paršiiika, 
Statyk alve midūctu 

Ir  saldafis, gardaus vynu, 
Baitiis grynus pyragSlus; 

Sodink sius mielus svete'Ius, 
Už stalu linksmi bdsma.

3. Gaspadoriau, apsisiik, 
O kad ejnl, ne užtruk, 

Imk nu svirnu rakte'Ius, 
Ėjsim sąmstyf grude'Ius, 
Rugiu, miežiu, avižė'lu,

Kviečiu, žirniu ir pupc'lu 
Dūk visiems po pūspuri.

4. Mergos ir jus, merge'lės,
Ar siįverpėf tolkeles? 

NėškiC žedna po pora 
Ptomi linu, nė k ilta, 

O mes grąžoj prijlmsime, 
Ir tejsingaj pgglrsime, 

Kad geros verpėjos ėsaf. 
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144. 14 4
Piraitis

1. J a u  a tė jo  kalėdos,
B us g a sp a d o ria m s  bėdos. 
A tv až iav o  ku n ig as ,
A r p ad o ria i v is  a tra s?  
G asp ad in e , apsieik i, j 
O  ką tu ri, čia padėki, ! 2 k. 
M es g ers im  ir va lgysim !]

2. Išim k kep tą  žąsiu k ą ,
P rid a ry tą  p a rš iu k ą ,
S ta ty k  a lv ę  m idučio
Ir  s a ld a u s , g a rd a u s  vyno, 
B a ltu s  g ry n u s  py ra g ėliu s) 
Sod ink  š iu o s  m eilius sveteliu s, 
U ž s ta lo  linksm i būsm e.

3. G a sp ad o riau , apsisuk ,
O kad  ein i, neuž truk ,
Im k nu o  sv irn o  rak te liu s ,
E isim  sam sty t g rū d e liu s , — 
R ug ių , m iežių, av ižėlių ,
Kviečių, žirn ių  Ir pupelių  
D uok v is iem s po puspūrj.

4. M erg o s ir jū s , m ergelės,
A r su v erp ė t to lkeles?
N eškit žėdna po porą 
P lo n ų  linų, ne kiltų ,
O  m es g ra ž ia i p riim sim e 
I r  te is in g a i pag irs im e,
K ad g ero s  verpėjos esa t.



5. B6bos ir jus, našlelės,
Sušukutas V iln e le s  

Nėškif zė'dna, rodykit,
Proče savu tvajpinkif,

O mes grazėj prijlmsime, 
Jaunikajti paskirsime:

Kad giros audėjos ¿saf.

6. Jus vyraj, jaunūmenė,
Esat patim drutumė, 

Užpelnyta skat'ika, 
Kur kiše'niuj palikti, 

Po berllnka ne gajlė'kif, 
Ant stalčių ce padekit, 

Mes sųnkej važiusme giedodami.

145.
1. Kąn, bernyti, pamlslyjej?!

Padabojej sau merge'lelds 
Austi ne mokanče.j

2. Kajp rejks sėsti i stakleles,
Rejks sąradyti susėdę les 

Stakle'lu tajsvti.

3. Ejn mergytė priė stakle'lu, 
Stov bernytis priė šalelės,

Eabaj graūdzej verkė.

4. Atsitrauki, bernuzė'li, 
Ne graudinki ma širdelės.

Aš išmokau austi.

5. Ne čėslyvos če staklelės, 
Ne žmoniškos ni drobe'lės,

Aš ne mčku austi.

6. Kąn, mergytė, pamislyjej?
Padabojej sau berne'li 

Arti ne mokanti.

7. Kajp rejks ėjti i laukeli,
Rejks samdyti susėdė'lu 

Zagre'lu tajsyti.

8. Ejn bernytis priė z'agre'lės, 
Stov mergytė priė šalelės,

fcabaj graūdzej vėrkė-
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5. Bobos ir jū s .  n a š le lė s ,  
S u šu k u o ta s  V iln e les  
N eškit žėdna, rodykit,
P rocią  savo  tvaip ink it,
O  m es g ra ž ia i priim sim e, 
Ja u n ik a itį pask irsim e,
K ad geros  audė jos esa t.

6. Jū s , vy ra i, jaunuom enė,
E sat pačiam  drū tum e!
U žpelnytą skatiką,
K ur k išen iu j paliko.
P o  berlinką negailėk it.
A n t s ta le lio  čia padėkit,
M es sunk iai važiuosm e giedodam i.

145
Klim.

1. — Ką, bernyti, p am islija i? ) 
P ad ab o ja i sau  m ergelę, V 2 k. 
A usti nem okančią.

2. Kai reiks sėsti į s tak leles,
R eiks sam dyti susiedėles 
S tak le lių  ta isy ti.

3. E in m ergy tė  prie  s tak le lių ,
S tov  bern y tis  prie  ša le lės,
L abai g ra u d ž ia i verkė.

4. — A tsitrauk i, bernužėli. 
N egraud ink i m an širdelės,
A š išm oksiu austi.

5. N ečėslyvos čia s tak lelės, 
N ežm oniškos nei drobelės, 
A š nem oku austi.

6. — Ką, m ergy te , pam islija i?  
P ad ab o ja i sau  bernelį,
A rti nem okantį.

7. Kai re iks eiti j laukelį,
Reiks sam dyti susiedėlių  
2 ag re lių  ta isy ti.

8. E in  bern y tis  prie žag re lės , 
S tov  m ergy tė  prie šalelės, 
L abai g ra u d ž ia i verkė.

19. Lietuviškos dainos. I 289



9. Atsitrauki, mergužėlė, 10. Ne čėslVvos če zagre'lės, 
Ne graudinki ma širdelės, Ne žmoniški ni laukelej,

Aš išmoksiu arti. Aš ne moku arti.

146.

1. O kad mes būvum |
Devyni brolej, > ds 

Dešimta seselė.J

2. O kad ė'jum 
Ruge'lu pjauti,
Seselė nešioti.

3. Devyni pjovėm,
Devyni rlšum,
Sese'lė neši6ju.

4. O ir pramanė
Mkne diė'vers 

Tinginė mergelė:

5. „Ne ji verpėja,
Ni ji audėja,

Ni rugiu rišėja“.

6. O i&iradų 
Viė'nas bernelis, 
iiztar« mergele:

7. „Taj ji verpėja,
Taj ji audėja, 

Taj rugiii rišėja.

8. Šilkus ve'rpė,
šilkus audė, 

šilke'lejs dėveju.

9. Tokifi kąmpe'lu, 
Tokiū kraštilu, 

Tokiu susedė'lu“.

10. Ąnt kai nei u 
Vąndėns likl ke'lu,

Pakalnėlė sausa.

Ne-čėslyvos 
Tos jaunos mergelės, 

Kur bernyčiu klausu.

94?.
1. Kąn kalbeju apvynė'lis 

Sodely augdamas?

9. — Atsitrauki, mergužėle, 10. Nečėslyvos čia žagrelės,
Negraudinki man širdelės, Nežmoniški nei laukeliai,
Aš išmoksiu arti. Aš nemoku arti.

*146
Norvilienė

1. O kad mes buvom 
Devyni broliai, 
Dešimta — seselė.

2. O kad ėjom 
Rugelių piautl, 
Seselė — nešioti.

3. Devyni piovėm, 
Devyni rišom, 
Seselė nešiojo.

4. O ir pramanė 
Mane dievers, — 
Tinginė mergelė:

5. — Nei ji verpėja. 
Nei ji audėja,
Nei rugių rišėja!

6. O išslrado 
Vienas bernelis. 
Užtarė mergelę:

7. — Tai ji verpėja, 
Tai ji audėja,
Tai rugių rišėja!

8. Šilkus verpė, 
šilkus audė, 
Silkeliais dėvėjo!

9. Tokių kampelių, 
Tokių kraštelių. 
Tokių susiedėliųl

10. Ant kalnelio
Vandens ligi kelių, 
Pakalnėlė sausai

ll .  Nečėslyvos
Tos jaunos mergelės. 
Kur bernyčių klauso!

*147
Cvirkienė

l. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Sodely augdamas?
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Taj daj da, taj daj da, 
Sodely augdamas. (*)

2. Ja  jus mine ne aptvireii,
M  kitbr i&jsiu.

3. Kąn kalbčju apvynėlis
Iš že'mės Ųnsdamas?

4. Ja  jus mkne ne prismėjgsif,
Žemužė nuneštu.

5. Kąn kalbeju apvynt'lis 
Ąnt smajgu nSsdamas?

6. Ja  jus spurgas ne nusklnsič,
Slėni¿es išbe'rstu.

7. Kąn kalbeju apyynė'lis
Druskinė supiltas?

8. J a  jus mkne n’ iždz'iovlnsif,
Druskinė supūsiu.

9. Kąn kalbeju apvynč'lis
Katilė virdamas?

10. J a  jus mine n’ išvlrinsif,
Eabaj kartūs būsiu.

11. Kąn kalbeju apvyričlis
Vėrpelė supiltas?

(*) Ąnt td pavydalu lyrCfk: „taj daj da, taj daj da.. 
su ąntra ajla koznam posme žemiau.
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Tai dai da, tai dai da,
Sodely augdamas?*

2. — Jei jūs mane neaptversit,
Aš kitur išeisiu.

3. — Ką kalbėjo apynėlis,
Iš žemės lįsdamas?

4. — Jei jūs mane neprismeigsit, 
2emuže nunešiu.

5. — Ką kalbėjo apynėlis,
Ant smaigo Tiesdamas?

6. — Jei jūs spurgas nenuskinsit, 
Sieružes išbersiu.

7. — Ką kalbėjo apynėlis. 
Druskinėj supiltas?

8. — Jei jūs mane n’išdžiovinsit, 
Druskinėj supūsiu.

9. — Ką kalbėjo apynėlis.
Katile virdamas?

10. — Jei jūs mane n’išvirinsit, 
Labai kartus būsiu.

11. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Verpelėj supiltas?

• Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „Tai dai da, tai dai da.,,** tu antri 
eilute.



12. Ja  jus mane n’ išrauglnsit, 
Dugnūzius išdiušiu.

13. Kąn kalbSju apvynė'lis
Stiklinė būdamas?

14. Ja  jus mane visi ge'rsif,
Aš visiis tūjkinsiu.

15. Pasigėrė j&unos marčios,
Taj gražėj dajnavu.

16. Pasigė'rė jauni vjfraj,
Taj gražėj špiėlavu.

17. PasigSrė jaunos mdrgos.
Taj grazėj Š6ku.

18. Pasigė'rė se'nos bobos,
Pąnke'les išmetė.

19. Pasigyrė seni diė'daj,
Jiė vyžirti š6ku.

20. Pasigėrė maži vajkaj,
Kajp oziukaj blovė.

21. O kajp visi pasigėrė
Po sfflu galėju.

148.

Karejvelej 
Žirge'Ius gfrdė, 

Mergužėlė 1 
Vąndenėli pylė.J

2. Sėsk, mergelė, 
Ąnt bėru žirgc'lu, 

J6siv mudu 
Par lygu lankeli.

12. — Jei jūs mane n’išrauginsit, 
Dugnužius išdaužiu.

13. — Ką kalbėjo apynėlis, 
Stiklinėj būdamas?

14. — Jei jūs mane visi gersit. 
Aš visus tuikinsiu.

15. Pasigėrė jaunos marčios,
Tai gražiai dainavo.

16. Pasigėrė jauni vyrai,
Tai gražiai špieliavo.

17. Pasigėrė jaunos mergos.
Tai gražiai šoko.

18. Pasigėrė senos bobos, 
Pankeles išmėtė.

19. Pasigėrė seni diedai,
Jie vyžoti šoko.

20. Pasigėrė maži vaikai.
Kaip ožiukai bliovė.

21. O kai visi pasigėrė,
Po suolu gulėjo.

1. Kareivėliai 
2irgelius girdė, 
Mergužėlė 
Vandenėlį pylė.

*1 4 8
Vidikytė

— Sėsk, mergele, 
Ant bėro žirgelio, 
Josiv mudu 
Per lygų laukelį.



J- K a jp  prijfo iv  •

Ž a la ja  iąnke le ,
Sėsk , m erge lė ,

N u b ė ru  ž irg e lu .

4 S ėsk , m erge lė.

N ž  b ė ru  zirgS lu ,
K lo k , m erge'lė, 
č.ionaj p a ta lė l i

5 N i a i  sesių 

N u bė'ru ž irgelu ,
N i a 5 k l i š iu  

fionAj p a ta lė li.

6 Im ok inu  
M in e  m otynžlė-

N e k la u sy k i 
Ja u n u  karejvė'lu

7 Ė jv a  m udu 
Ą nt au k š tu  k a ln e lu ,

P a ž iu rė s iv  

Sese'lu pu lkėlu .

8 Ė js iv , b rė li,
I pakalnėle,

P a ž iū rė k i
l Panem unė'le .

9. Te seselės
Visos ulavoja, 
Visos gražios, 

Visos vajnikiitos.

10- O  aš  viena
A ša rė les  b ra u k a u , 

A ša rė lu  

G ro m a tė le  p lėš iau ,

11. A šarė lu  
G ro m a tė le  p lėš iau ,

P a s  jau n iau sia  

B ro lu ž ė li  le'jdati,

12. Jok, broleli,
I r  i jo m a rk ė li, 
N u p irk  m anėj

R fitu  v a jn ik e li,

13. E j, sesele. 
S ese rė lė  m an u ,

M an u  p i rk tu  

Ja u  tu  ne dėvėsi.

14 M an u  p irk tu
J a u  tu  ne d ėv ė si, 

S u  seselėm s 
J a u  n e  u lavosi

15. T u  p a r  s iv u  
D id e li lu s te li, 

N u tro ty je j 

S a v u  d id ž e  d a la .

16- T u  p rap iild e j
Savu d id ž e  d ė la , 

Vis p a r  savu 
D id e le  s& vala.

3. Kai prllosiv 
Žaliąją lankelę, 
Sėsk, mergele.
Nuo bėro žirgelio.

4. Sėsk, mergele,
Nuo bėro žirgelio, 
Klok, mergele. 
Čionai patalėlį.

5. — Nei aš sėsiu 
Nuo bėro žirgelio. 
Nei aš klosiu 
Čionai patalėlį.

6. ¡mokino 
Mane motinėlė: 
„Neklausyki 
Jaunų kareivėlių!"

7. Eiva mudu
Ant aukšto kalnelio, 
Pažiūrėsiv 
Seselių pulkelio.

8. Eisiv, broli, 
į pakalnėlę, 
Pažiūrėki
l Panemunėlę.

9. Ten seselės 
Visos uliavoja,
Visos gražios.
Visos vainikuotos.

10. O aš viena 
Ašarėles braukau, 
Ašarėlių
Gromatėlę piešiau.

11. Ašarėlių 
Gromatėlę piešiau, 
Pas jauniausią 
Brolužėlį leidau.

12. — Jok, broleli,
Ir į jomarkėlį, 
Nupirk manei 
Rūtų vainikėlį.

13. — Ei sesele, 
Seserėle mano. 
Mano pirkto 
Jau tu nedėvėsi.

14. Mano pirkto 
Jau tu nedėvėsi, 
Su seselėms 
Jau neuliavosi.

15. Tu per savo 
Didelį liustelį 
Nutrotijai
Savo didžią dalią.

16. Tu prapuldei 
Savo didžią dalią 
Vis per savo 
Didelę savalią.
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17. Tu par savu 
Didele savala

Nutrotyjej 
Savu visa vila.

18. Tu prapilldej 
Rūtų vajnik?li
Vis par savu 

Pajka protu z gi i.

21. Minu pirktu 
Jau tu ne dėvėsi,

Su našlelėms 
Jau ne ulavūsi.

149.

1. Kur tu buvij, zūjki manu? j ds
Malūne, poni manu. }ds

2. Kąn tu vejkėj, zūjki manu?
Rugiūs malaū, pfini minu.

3. Kajp tu malėj, zūjki minu?
U, u, poni manu.

4. Kur gulSjej zūjki minu?
Dūlkėse, poni minu.

5. Kur tupejej, zūjki minu?
Smilgose, pini minu.

6. Kas tive vyju, zūjki minu?
Balti kūrtaj, poni minu.
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19. Brolužėli, 
Dobilėli manu, 
Na pirk minėj

jilkū muturėli.

20. Seserėlė, 
Lelijėlė minu,

Minu pirktu 
Jau ta ne dėvėsi.

17. Tu p er savo  
D idelę sa v a lią

. N u tro tija l 
S avo  v isą  v alią .

18. Tu prapu ldei 
R ūtų  vain ikėlį 
V is p er savo  
P aik ą  p ro tužėlį.

19. — B rolužėli 
Dobilėli m ano. 
N up irk  m anei 
Š ilkų  m uturėlį.

20. —  S eserėle 
Lelijėle  m ano, 
M ano  p irk to  
Ja u  tu  nedėvėsi.

21. M ano  pirkto 
J a u  tu  nedėvėsi, 
Su  našle lėm s 
J a u  neuliavosl.

1 4 9

Sadauskienė

1. — K ur tu  buvai, zuiki m ano? (2 k.)
—  M alūne, ponia m ano! (2  k.)

2. — Ką tu  veikei, zuiki m ano?
—  R ug ius  m aliau , ponia m ano!

3. —  K aip tu  m alei, zuiki m ano?
— O, ū, ponia mano!

4. — K ur g u lė ja i, zuiki m ano?
— D ulkėse, ponia mano!

5. —  K ur tupėja i, zuiki m ano?
—  S m ilgose, ponia mano!

6. —  K as tav e  v ijo , zuiki m ano?
— B alti k u rta i, ponia m ano!
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7. Kajp tu bčgaj, ziijki manu?
Tursi, tursi, pfini manu.

8. Kajp tave š6\ė, ztijki minu?
Pliksf, pliksf, pini manu.

15®.

1. Aš tunil gšjdi,
Aš nčriu vis žin6f,

Kąn manu gajdjs vejk?
Manu gajdfs 6 'ėdK  

Anksti nu vakaru. I

2. Aš tunil gajdi, 
Rejks raa vištos;

Aš noriu vis žin6i,
Kąn manu višta vejk? 

Manu višta pautus ded, 
Manu gajdj's giėd 

Ąnkstl nu vakaru.

3. Aš turiii višta, 
Rejks ma ąnties;

Aš noriu vis žin6f, 
Kąn manu ąntls vejk? 

Manu ąntls vąndeniml bred, 
Manu višta ir t. t.

4. Aš tunil i{nti, 
Rejks ma kiiru;

Aš nfirut vis žir.0<
Kąn manu kiirao vejk?
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7. — Kaip tu bėgai, zuiki mano?
— Turst, turst, ponia mano!

8. — Kaip tave šovė, zuiki mano?
— Plikst, plikst, ponia mano!

15 0
Norvilienė

1. Aš turiu gaidį,
Aš noriu vis žinot,
Ką mano gaidys veik.
Mano gaidys gied ] 9 k 
Anksti nuo vakaro, j

2. Aš turiu gaidį,
Reiks man vištos;
Aš noriu vis žinot,
Ką mano višta veik.
Mano višta pautus ded, 
Mano gaidys gied 
Anksti nuo vakaro.

3. Aš turiu vištą,
Reiks man anties;
Aš noriu vis žinot,
Ką mano antis veik.
Mano antis vandenimi bred, 
Aiano višta ir t. t.

4. Aš turiu antį.
Reiks man kuro;
Aš noriu vis žinot,
Ką mano kuras veik.
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Manu kiras: „šūru railru“,
Manu ąntls, ir t. t. (').

5. Aš turiu kiira, rejks ma 6žiu;
Manu ožys liga barzda, 

Manu kdras, k. v.

6. Aš tunii 6ži, rejks maožk6s;
Minu ožka didžiu pienu, 

Manu oz'ys, k. v.

7. Aš turiii 6zka, rejks ma aviČs.
Minu avis ilgu vilnų, 

Manu 6žka, k. v.

8. Aš funii avi, — rejks ma jaučiu;
Manu jautis sklejstarigis, 

M inu avis, k. v.

9. Aš turiu jiu ti, rejks ma k&rvės;
Minu karvė: „bu, bu, bu“, 

Minu jiutra, k. v.

10. Aš tunii kirve, rejks ma žirgu;
M inu žirgas ejdinlrikas, 

Minu kirvė, k. v.

11. Aš turiii žirgą, ma rejks kilmės;
Manu kilmė kumelus ved, 

Manu žirgas k. v.

(') Ąnt tú pavydalu dajník: „aš nóriu vis ¿inót, kąn 
minu (oz'ys) v e jk ...“? žednam pásme žemiau.
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Mano kuras šuru muru. 
Mano antis ir t. t.*

5. Aš turiu kurą, reiks man ožio; 
Mano ožys ilga barzda,
Mano kuras...  (k. a.)

6. Aš turiu ožį, reiks man ožkos; 
Mano ožka didžio pieno,
Mano ožys.. .  (k. a.)

7. Aš turiu ožką, reiks man avies; 
Mano avis ilgų vilnų.
Mano ožka...  (k. a.)

8. Aš turiu avį, reiks man jaučio; 
Mano jautis skleistaragis,
Mano avis.. .  (k. a.)

9. Aš turiu jautį, reiks man karvės; 
Mano karvė bū, bū, bū,
Mano jautis.. .  (k. a.)

10. Aš turiu karvę, reiks man žirgo; 
Mano žirgas eidininkas,
Mano karvė...  (k. a.)

II. Aš turiu žirgą, man reiks kurnės; 
Mano kumė kumelius ved,
Mano žirgas... (k. a.)

• Žemiau kiekviename posme panašiai dainuok: „Aš noriu vis žinot, ką mano 
(ožys) veik..."
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12. Aš turiii kūme, rejks ma šiins;
Manu žūva „au, au, au“,

Manu ktimė k. v.

13. Aš turiu šimi, rejks ma kates;
Manu kate pe'Ies gaudu,

Manu šūvi k. v.

14. Aš turiii kate, rejks ma ratu;
Manu rataj grėjtaj ritas,

Manu kate k. v.

15. Aš tunii ratiis, rejks ma zą'mbiu;
Manu ząmbis dirva &ria,

Manu rataj k. v.

16. Aš tnnii z’įmbi, rejks ma akžčiu;
Manu akėčios dirva brajzu,

Manu ząmbis k. v.

17. Aš turiu akėčias, rejks ma vajkiu;
Manu vajkis darbus dirba, 

Manu akėčios k. v

18. Aš turiii vajki, rejks ma sfūgos;
Manu slūga grėjtaj slūžyja,

Manu vajkis k. v.

19. Aš turiii slūga, rejks ma piėmžns;
Manu piėmii bįnda ganu,

Manu slūga k. v.

20. Aš turiii piemeni, rejks ma gulovos(');
Manu gulova gaspaduiė, 

Manu piėmu k. v.

(') Gulóva =  patl, moteris.
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12. Aš turiu kumę, reiks man šuns; 
Mano šuva au, au, au,
Mano kumė.. .  (k. a.)

13. Aš turiu šunį, reiks man katės; 
Mano katė peles gaudo,
Mano šuva.. .  (k. a.)

14. Aš turiu katę, reiks man ratų;
Mano ratai greitai ritas,
Mano katė.. .  (k. a.)

15. Aš turiu ratus, reiks man žambio; 
Mano žambis dirvą aria,
Mano ratai.. .  (k. a.)

16. Aš turiu žambį, reiks man akėčių; 
Mano akėčios dirvą braižo,
Mano žambis.. .  (k. a.)

17. Aš turiu akėčias, reiks man vaikio; 
Mano vaikis darbus dirba,
Mano akėčios.. .  (k. a.)

18. Aš turiu vaikį, reiks man slūgos; 
Mano slūga greitai slūžija,
Mano vaikis.. .  (k. a.)

19. Aš turiu slūgą, reiks man piemens; 
Mano piemuo bandą gano,
Mano slūga...  (k. a.)

20. Aš turiu piemenį, reiks man gulovos; 
Mano gulova gaspadinė,
Mano piemuo.. .  (k. a.)

20. LlctuviSkos dainos, I 305



i. Ej, p iližej, pilelėj,
Jus aukštiė'jtė kalne'lej,

O ir atjdju didi (*) bajoraj, J 
Nor sesiiže Imti drauge. I

2 Ej, jus, didi bajoraj,
Jus n’ Imsite raine drauge;

0  da aš tuni) sena tėvili, 
Gal mane išvaduti.

S. Attijna tėvuz’Slis
šimte'lus skaitydamas; 

0  da ne suteku vienu šimtelu, 
Da mine n’ išvadavu.

4. Ej, piliiz'ej,... „lyrffk k v. likl“
O da aš turiii sena močiiite, 

Gal minė išvadinti.

5. <Atėjna močiiltė 
šimteli skajtydama;

Da ne sute'ku puse šimtelu,
Da mine n’ išvadavu.

6. Ej, pitiizej,... k. v.
O da aš tunii jauna sesele,

Gal mine Išvaduti.

7. Atėjna seserėlė 
Drobeles rėžydama;

Da ne sute'ku dvejti mastelu,
Da mane n’ išvadavu.

151.
•151

Gotautieni

1. Ei pilužiai, pileliai,
Jūs aukštieji kalneliai!
O ir atjojo didi bajorai,) ^ ^ 
Nor sesužę imti drauge. J

2. — Ei jūs, didi bajorai,
Jūs n’imsite mane drauge!
O dar aš turiu seną tėvelį,
Gal mane išvaduoti.

3. Ateina tėvužėlis,
Šimtelius skaitydamas;
O dar nesuteko vieno šimtelio, 
Dar mane n’išvadavo.

4. Ei pilužiai.. .  (lyruok k. a. ligi) 
O dar aš turiu seną močiutę,
Gal mane išvaduoti.

5. Ateina močiutė,
Šimtelį skaitydama;
Dar nesuteko pusę šimtelio,
Dar mane n’išvadavo.

6. Ei pilužiai...  (k. a.)
O dar aš turiu jauną seselę,
Gal mane išvaduoti.

7. Ateina seserėlė,
Drobeles rėžydama;
Dar nesuteko dviejų mastelių. 
Dar mane n’išvadavo.
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8. £ j, pililiej,... k. v.
O da aš turiii jauna berneli,

Gal mane išvadfiti.

9. Atėjna bernužėlis 
Par marga)i dvareli,

Taj išvadavu mine bernelis 
Be jokiu šilingclu.

15*.

1. £akstu meška po lęndryna,
Lęndres laužydama,

Vaj, aj, aj, aj, aj, ( * ) |dg 
Lęndres laužydama. (

2. Žalis lęndres laužydama,
Purviis drabstydama. #

3. Tu, meškutė, rudakitė,
Suspausk ma galvele.

4. Kajp suspausi ma galvele,
Būsiu dąngiij linksmas.

D. Kur ta  dingu šinkarkglė,
Kur čc vakar bivu?

6. Išvažiavu i maitina
Žalu rugiu malti.

7. Pakol rugius sumal'inn,
Pati pamarinu.

(*) Ąnt tu  pavydalu samatuk: „vaj, aj, aj, aj, aj,...“ su ąnt- 
r i  a jli žėdnam posme žemiau.

308

8. Ei pilužiai.. .  (k. a.)
O dar aš turiu jauną bernelį.
Gal mane išvaduoti.

9. Ateina bernužėlis 
Per margąjį dvarelį, —
Tai išvadavo mane bernelis 
Be jokio šilingėlio.

1 5 2
Vidikyti

1. Laksto meška po lendryną,
Lendres laužydama,
Vai, ai, ai, ai, ai,* l ^ ^
Lendres laužydama,!

2. Žalias lendres laužydama.
Purvus drabstydama.

3. — Tu, meškute rudakute,
Suspausk man galvelę.

4. Kai suspausi man galvelę,
Būsiu danguj linksmas.

5. Kur ta dingo šinkarkėlė,
Kur čia vakar buvo?

6. — Išvažiavo į malūną 
Žalių rugių malti.

7. Pakol rugius sumalino,
Patį pamarino.

• Žemiau kiekviename posme panašiai samatuok: „Vai, ai, ai, ai, a i..."  su antra 
eilute.
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8. Pa!i61 miltus i&ijūju,
K ita privilėju.

9. Vištos kūlė, vištos kūlė,
Gajdys ir išvčtė.

10. O viščiūkaj, mažučiūkaj,
Aplink lesineju.

11. 6zka malė, ožka malė,
O i/s  girnas k&lė.

12. Ožyžihkaj, maz'uciūkaj,
Aplink šokinėju.

13. Gal matyti ir žinoti,.
Kur vyraj žanfiti;

14. Jiė sulinkę, jiė sukumps,
Kajp ožėj kuproti.

15. Gal matyti, gal žinoti,
Kur jauni bcrne'lej;

16. T* j p jiė tiė'sus, ta j p jiė gražus,
Kajp žals diemedėlis.

17. Gal matyti ir žinėti,
Kur moters su vj'rajs;

18. Jos sullnku, jos sukųmpu,
Kajp ožkos kuprotos.

19. Gal matyti ir žinūti,
Kur jiunos mergeTės;

20. Tajp jos tiesios, tajp jos gražios.
Kajp žalos rūtelės.

8. Pakol miltus išsijojo, 
Kitą priviliojo.

9. Vištos kūlė, vištos kūlė, 
Gaidys ir išvėtė.

10. O viščiukai mažučiukai 
Aplink lesinėjo.

11. Ožka malė, ožka malė, 
Ožys girnas kalė.

12. Ožyčiukai mažučiukai 
Aplink šokinėjo.

13. Gal matyti ir žinoti,
Kur vyrai ženoti:

14. Jie sulinkę, jie sukumpę, 
Kaip ožiai kuproti.

15. Gal matyti, gal žinoti, 
Kur jauni berneliai:

16. Tai jie tiesūs, tai jie gražūs, 
Kaip žals diemedėlis.

17. Gal matyti ir žinoti.
Kur moters su vyrais:

18. Jos sulinko, jos sukumpo, 
Kaip ožkos kuprotos.

19. Gal matyti ir žinoti,
Kur jaunos mergelės:

20. Tai jos tiesios, tai jos gražios, 
Kaip žalios rūtelės.



1. Ožys ąnt tiltu  stov£ju,}ds
I vąndenėli žiurėju.} ds

2. Ar graži minu barzdelė? 
Ar bus mergelėms kviėtkelė?

3. Ar tiesus minu ragučej? 
Ar bus vajke'lams vąmzdūčej?

4. Saltlsiaus sūnus valūkas
Parvedė merga ujtiive.

5. Jis ne nor tėvu klausyti,
Ni ubu tauku valdyti.

6. Išvarė viga i gála,
Palejdu jaučius i báta.

7. Kiaulė ąnt tiltu  stovėju,
1 vąndenė'li žiurėju.

8. Ar gražūs minu ptauke'Iej?
Ar bus panelėms šlubelė?

9. Ne labam pónuj stūžyjau, 
Ąnt dienos tris darbus dirbau.

10. Rąnkūzėms kuskūže Siuvaá;
Kojiižėras vygūže supau.

11. Kojažems vygūže supau, 
Akūžėms jautėlua ganiau.
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153. *153

,l. Ožys ant tilto stovėjo, (2 k.)
Į vandenėlį žiūrėjo. (2 k.)

2. Ar graži mano barzdelė?
Ar bus mergelėms kvietkelė?

3. Ar tiesūs mano ragučiai?
Ar bus vaikeliams vamzdučiai?

4. Saltyšiaus sūnus valiūkas 
Parvedė mergą uituvę.

5. Jis nenor tėvo klausyti 
Nei ūbo lauko valdyti.

6. Išvarė vagą į galą,
Paleido jaučius į balą.

7. Kiaulė ant tilto stovėjo,
Į vandenėlį žiūrėjo.

8. Ar gražūs mano plaukeliai?
Ar bus panelėms šiūbelė?

9. Nel?bam ponui slūžijau,
Ant dienos tris-darbus dirbau:

10. Rankužėms kuskužę siuvau, 
Kojužėms vygužę supau,

11. Kojužėms vygužę supau, 
Akužėms jautelius ganiau.
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154.
J. M argi višta, mažiučiiikė,5 ds 

Alfe kiaūšej, kiaūšej, 1 
Tos vištelės kiaūšej. I

2. Parsidilčiau marga višta, 
Nusipirkčiau cimboliška, 

Alė šokčiau, šokčiau, 
Vyru ne bijočiau.

3. N usisukčiau  linu lln a , 
U žsispėjsčiau  kąm pė v y ra ,

Daniui, daniiz vyruj 
Su linine llna.

4. Linū llna išplušoju, 
Mane vyras pabijoju;

O mergūžė manu, 
Visi valą tavu.

155.

Brolyti manu, 
Jaunasis manu, 

Jok ąnt jurui kraštclu. }ds

O kajp nujosi 
Ąnt jūrių kraštu, 

šauki mine varde'lu.

Kajp ne prišaūksi 
Mane vardėlu, 

šaūk mine pravardėle.

Manu tėvelis 
Ne parvazninkas,

Ne dirba parvazėli.

Manu tėvelis 
Ūkininkėlis,

Ūksiu valdovėlis.

G. Manu močiutė 
Ne z'iuponė'lė,

Linėlu verpėjėlė.

7. O ji suverpė 
Baltūs linclus,

Kajp geltonus šilke'lus.

8. Manu brolelej 
Ne smujkorelej,

fcauke'lu artojėlej.

9. O jiė iizarė 
Lygius Jaukc'lus,

Kajp jūres, kajp mareles.

10. Manu seselės 
Ne jumprovė'lės,

Drobelu audėjė'lės.

154
Vidikytė

l. Marga višta mažiučiukė, (2 k.) 
Ale kiaušiai, kiaušiai.
Tos vištelės kiaušiai! . 2 k.

3. Nusisukčiau linų lyną, 
Užsispeisčiau kampe vyrą, 
Danuž danuž vyrui 
Su lininiu lynu!

2. Parsiduočiau margą vištą. 
Nusipirkčiau cimbolišką, 
Ale šokčiau, šokčiau,
Vyro nebijočiau!

4. I.inų lynas išplūšojo. 
Manęs vyras pabijojo:
— O merguže mano, 
Visa valia tavo!

* 1 5 5
Bakšaitlenė

Brolyti mano, 6. Mano močiutė
Jaunasis mano, Ne žiuponėlė, —
Jok ant jūrių kraštelio. (2 k.) Linelių verpėjėlė.

O kai nujosi 7. 0  ji suverpė
Ant jūrių krašto, Baltus linelius
Sauki mane vardeliu. Kaip geltonus šilkelius.

Kai neprišauksi 8. Mano broleliai
Mane vardeliu, Ne smuikorėliai, —
Sauk mane pravardėle. Laukelių artojėliai.

Mano tėvelis — 9. O jie užarė
Ne pervazninkas. Lygius laukelius
Nedirba pervazėlį. Kaip jūres, kaip mareles.

Mano tėvelis — 10. Mano seselės
Ūkininkėlis, Ne jumprovėlės, —
Ūkelio valdovėlis. Drobelių audėjėlės.
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O jos Háodó 12. jos baltáj skálbé,
Plónts drobeles. Jos »ukítáj dziáosté

Kajp nu&ta poperflcs. Ąnt vieliniu (♦) k«rUHu

13. Jos sokoíióju,
Jos pak&vóju

1 margásias skryneles.

156.

1. Stūžyjau, dúz'yjau pas póna,
Ma ponelis dávó gajdéli.

Aš turfjau gájdi,
Visi mine maržlnu,

Küm mánu gajdys várdu? 
Mánu gajdys ąnkstl ryta gižda,l 

„Kakaryku“ várdu. I

2. Slúz'yjau, dužyjau pas póna,
Ma ponelis davė vištele. 

Aš turėjau višta, 
Visi mane maršlnu, 

Küm mánu vista várdu? 
Mánu višta po sodeli 

Viščius vadziója, 
BaltCfsiua, geUonffsius, mčlynus. (**)

S. Stūžyjau k. v.—untóle“.
Mánu ąntls po prūdeli,

Mánu višta k. v.

(*) V iela—drótis
(**) Ąnt tu pavydalu dajnSk zčdna pósma z'emiaú.

11. O  jo s  išau d ė 12. J o s  b a lta i skalbė.
P lo n a s  d robeles J o s  a u k š ta i d ž iau stė
K aip m ieste  pop ierė liu s. A nt v ie lin ių  karte lių .

13. Jo s  sukočiojo,
J o s  pakavojo
l  m a rg ą s ia s  sk ryneles.

1 5 6

Bakšailienė

1. S lū ž ija u  dū žijau  p as  poną,
A \an ponelis davė gaidelį.
A š tu rė ja u  gaid į,
V isi m an e m aršino ,
K uo m ano  g aid y s vardu?
M an o  g a id y s an k sti ry tą  g ieda , l 0 ję 
K akaryku  — v ard u . J

2. S lū ž ija u  d ū ž ijau  p as  poną,
M an  ponelis davė vište lę .
A š tu rė ja u  v ištą ,
V isi m an e m aršino .
Kuo m ano  v iš ta  vardu?
M ano  v iš ta  po sodelį 
V iščius vadž io ja  — •
B a ltu o siu s , g e ltonuosius , m ėlynus.*

3. S lū ž i ja u . . .  (k. a .) — an te lę .
M an o  a n tis  po prūdelį.
M an o  v i š ta . . .  (k. a .)

• Žemiau kiekvieną posmą dainuok panašiai.



4. Stúzyjiu k. v.— .ząnsėle*. 8. Stūžyjau k. v.—jauteli*.
Mánu ¿insls „kirgu gigu,* Minu jnutís riėstragėlis,

Mánu ąntls k. v. Mánu kárré k. t .

5. StOz'yjau k. t .— Jtutnlėle*. 9. Stūžyjiu k. v.—.žirgeli*.
Mánu kiaiilė „kriūgu riūgu,* Minu žirgas keláuninkas,

Mánu žąnilt k .  t .  Minu jautis k. t .

6. Stūžyjau k. v.—„»vėle*. 10. Stūžyjau k. v.— „ožke'Ie“.
Mánu avis .kūtdu būtdu," Minu 6žka statragė'le,

Mánu kiaulė k. v. Mánu ¿Irgas k. v.

7. Stūžyjau k. v.—„karvele*. 11. Stūžyjau It. v.—„mergele*,
Mánu kirvė didžiu pienu, Mánu merga skajstvejdelė.

Minu avis k. v. Minu 6žka k v.

12. Stūžyjau, dūžvjau pas póna,
Mánej Dievas davė sune'li.

Aš turėjau súnu,
Visi mane maršlnu,
Kúm mánu súnus várdu?

Minu sūnus judbruvelis,
Mánu mérga skajstvejdė'lė, (*)
Minu Ožka statragėlė,
Minu žirgas keláuninkas,
Minu jiū tis  riestaragis,
Mino k irvė didžiu pienu,
Minu avis „kútdu būtdu“,
Minu kiaulė „kriiigu riūgu,“
M inu žąnsls „klrgu gagu“
Mánu ąntls po prude'li,
Minu višta po sode'li,

Vlšcius vadžioja

(*) K itt sika „statpapė'lė“.
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4 . S lū ž i ja u . . .  (k. a .) —  žąselę . 8. S lū ž i ja u . . .  (k. a .) —  jau te lį. 
M ano  žą s is  k irgu  g a g u . M ano  ja u t is  rle s tra g ė lis ,

M ano a n t i s . . .  (k. a.) M ano  k a r v ė . . .  (k. a .)

5. S lū ž i ja u . . .  (k. a .) —  klau lelę . 
M ano  k iaulė k riu g u  riu g u , 
M ano  ž ą s i s . . .  (k. a.)

6. S lū ž i ja u . . .  (k. a .) — avelę. 
M ano  av is  kuldu buldu .
M ano  k ia u lė . . .  (k. a.)

7. S lū ž i ja u . . .  (k. a .) — karvelę. 
M ano  karv ė  didžio  pieno,
M ano  a v i s . . .  (k. a.)

9. S lū ž i ja u . . .  (k. a .)  —  žirge lį. 
M ano  ž irg a s  k eliau n in k a s, 

M an o  j a u t i s . . .  (k. a.)

10. S lū ž i ja u . . .  (k. a .) —  ožkelę. 
M ano  ožka s ta tra g ė lė ,

M ano  ž i r g a s . . .  (k. a.)

11. S lū ž i ja u . . .  (k. a . ) — m ergelę. 
M ano  m erg a  skalstve ldėlė , 
M ano  o ž k a .. .  (k. a.)

12. S lū ž ija u  d ū ž ijau  p as  poną, 
M anei d iev as  davė  sūnelį. 
Aš tu rė ja u  sūnų,

Visi mane maršino,
Kuo m an o  sū n u s  vardu? 
M ano  sū n u s  juodbruvėlis , 
M ano  m erg a  skalstveidėlė , 
M ano  ožka s ta tra g ė lė , 
M ano  ž irg a s  keliau n in k as. 

M ano  ja u tis  r ie s ta ra g is , 
M ano  k arv ė  d idžio pieno, 
M ano  av is  kuldu buldu, 

M ano  k iau lė  k riugu  riugu , 
M an o  žą s is  k irgu  g ag u . 
M an o  a n tis  po prūdelį, 
M an o  v iš ta  po sodelį 
V iščius vadž io ja  —



Batiusius, geltonus, mėlynos, 
Mánu gajdys 

Ąnkst'l ryta kėlė, 
„Kakaryku“ vardu.

15« .

1. O kas te plaukia
Po azereli? 

Ąnte'lė, ą>e'Iėl , 
Su zelzinelu I S

2. O kas te siaudžia
Po sodužė'li? 

Bitutė, bitelė 
Su bitinė'lu..

3. O kas te kalba 
Tam svirnužė'ly?

Brolūkaj, brolelej 
Su seserėlėms.

4. O kas te baras
Po kamarėle? 

Bernytis, bernelis 
Su mergužėle.

5. Atstok, bernyti,
Ne žertav6ki, 

Sudraskėj sajona 
Ąnt trijú ¿mótu.

6. Ėjsiv, bernyti, 
Mudu pas póna,

Po katrii apsūdys 
Tąn müdum próva.

7. O ir parašė 
-tópu nū kvitu, 

Kad ne draskytu 
Sajóna kita.

158.

1. Piėmenė'lis mažas,
Sodžiuj užaugintas;
Ansa j yra bėdnas, ,
I svečius mėks ji nepraša.]

2 I svečius mėks ji ne praša, 
Pújkioj viė'toj ne sodina; 
Kčžnas yra pujkiis.
Ne nor su jūml kalbėti.
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Baltuosius, geltonus, mėlynus, 
Alano gaidys 
Anksti rytą kėlė,
Kakaryku — vardu.

*157
Sinkuvienė

1. — O kas ten plaukia 
Po ežerėlį?
— Antelė, antelė l 
Su zelzinėliu. j

2. — O kas ten siaudžia 
Po sodužėlį?
— Bitutė, bitelė 
Su bitinėliu.

3. — O kas ten kalba 
Tam svirnužėly?
— Broliukai, broleliai 
Su seserėlėms.

4. — O kas ten baras 
Po kamarėlę?
— Bernytis, bernelis 
Su mergužėle.

5. — Atstok, bernyti, 
Nežertavoki, 
Sudraskei sijoną 
Ant trijų šmotų!

6. Hisiv, bernyti,
Aludu pas poną.
Po katruo apsūdys 
Tą mudum provą.

7. O ir parašė 
Lopu nuo kvito, 
Kad nedraskytų 
Sijoną kitą!

158
Norvilienė

I. Piemenėlis mažas.
Sodžiuj užaugintas;
Ansai yra biednas, • \
I svečius nieks jį neprašo. į 2 k-

ii- Lietuviškos dainoj, l 3 2 |

2. f svečius nieks jį neprašo, 
Puikioj vietoj nesodina, — 
Kožnas yra puikus,
Nenor su juomi kalbėti.



3. Kajp tiktaj saulelė, 
žviesej zyburoja, 
Galvijėlus gena,
Ir  šunelej Mja.

4 . Avinelej bėginėja,
Ir ožiiikaj šokinėja; 
Kajp rejk išmanyti, 
Kajp grazū ganyti.

5. Vični pūrva bręnda, 
Ąntrl žoles skina; 
Kajp rejk išmanyti, 
Kajp grazū ganyti.

6 Piėmeniūkaj visi 
Trobelėms triubyja; 
Kajp rejk išmanyti, 
Kajp grazū ganyti.

7. Trube'lėms triubyja, 
Vąmzdelems vįmzdyja, 
Kas gal apsakyti,
Kajp smagii ganyti.

1 5 9 .

(Palajdoms dajnuja).

1. Ciujutelo, čiuto,
Augu, augu zilvytė'lis,

2. Ciujutelo ėiuto,(*)
Po tėtiišiu vartelejs.

3. Ir atejū bernužėlis,

4. Paklrtinu zilvytėli,

5. Suskildinu lęnteiajtes,

6. Padirbdinu balt&s viedrus.

7. Kur mes dėsim baitus viė'drus?

(*) Pirm kozn6s ajlos dajnflk: „Ciujutelo, ėiuto“ žemiau.
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3. Ka. tiktai saulelė 5. Vieni purvą brenda
Sviestai žiburiuoja. An(ri žoles sk|na _
Galvijėlius gena, Kaip reik išmanyti,
Ir sūneliai loja. Kajp gražu ganyti!

4. Avinėliai bėginėja, 6. Piemeniukai visi
Ir ožiukai šokinėja, -  Triūbelėms triūbija -
Kaip reik išmanyti, Kaip reik išmanyti,
Kaip gražu ganyti! Kaip ^ ažu ganyti|

7. Triūbelėms triūbija,
Vamzdeliais vamzdija, —
Kas gal apsakyti,
Kaip smagu ganyti!

1 5 9
(Palaidoms dainuoja)

1. Ciujutėlio, čiūto,
Augo, augo žilvitėlis,

2. Ciujutėlio, čiūto*,
Po tėtušio varteliais.

3. Ir atėjo bernužėlis,

4. Pakirto žilvitėlį,

5. Suskaldino lentclaites,

6. Padirbdino baltus viedrus.

7. — Kur mes dėsim baltus viedrus?

* Žemiau prieš kiekvieną eilutę dainuok: „Ciujutėlio, čiūto".



8. Ąnt baslelu balti vicdraj.

9. Kur maustysim auksu žiedus?

10. Ąnt pirštelu auksu žiedus.

IS O .

1. Čiulba, rykau paukščiūkaj,
Žalos girios mažtūkaj,

Po tėve'Iu vyžnelu sodeli.} ds

2. Ėjčiau, klausčiau paukščiuku,
Žalos girios mažiuku, 

Katrum kelti brolelis parj6s?

3. Ar par žala giriiže? 
Ar par lygius laukiižius?

Ar par Priegos naūjaji tilteli?

Ni par žala giriiže, 
Ni par lygius laukūžius, 

par Priegos naūjaji tilteli.

Aš pajtmčiau kirviiži. 
Patajsyčiau sijuže, 

n’ ipiiltu brolelis i Priega.

Imki, brOlau, kirviiži, 
Tajsyk, tajsyk tiltiiži 

aukščiu, vienu cidabrėlu.

Ir užjOju ąnt tiltu , 
Pasiubavu sijilžės,

Ir ipiflė brolelis i Priega.
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Tik

&.

Kad

6 .

Nu

7.

8. — Ant baslelio balti viedrail

9. — Kur maustysim aukso žiedus?

10. — Ant pirštelių aukso žiedus!

1 6 0
Kazakauskicnė

1. Čiulba rykau paukščiukai,
Žalios girios mažiukai.
Po tėvelio vyšnelių sodelį. (2 k.)

2. Eičiau, klausčiau paukščiukų. 
Žalios girios mažiukų,
Katruo keliu brolelis parjos?

3. Ar per žalią giružę,
Ar per lygius laukužius,
Ar per Priegos naująjį tiltelį?

4. Nei per žalią giružę,
Nei per lygius laukužius.
Tik per Priegos naująjį tiltelį.

5. Aš paimčiau kirvužį,
Pataisyčiau sijužę.
Kad n’įpultų brolelis į Prlegą.

6. Imki, brolau, kirvužį,
Taisyk, taisyk tiltužį
Nuo aukselio, vieno sidabrėlio.

7. Ir užiojo ant tilto,
Pasiūbavo sijužės,
Ir įpuolė brolelis į Prlegą.
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8. Skąndlnk, Dičvaj, zirgįž'r
Ir  tymelu balniui,

Išnešk, Digvaj, jáunaji brolrfli.

9. Bus žirgelis ir kitas,
Judbėrelis ir kitas,

Tiktáj ne bus jáunfiju brolelu.

I f i i  C ) .
1. Siūžyjau, tūžyjau pas póna,

M an pons d a v ė  v iš te le ;
Ta vištelė vajkūs vedė mažučius, gražučius, geltonus.

2. Siūžyjau, tūžyjau pas póna.
Man pons davė gajde'li;
Tas, gajdelis „kakaryku“, ta vištelė vajkūs vedė mažučius, 
gražučius, geltonus.

3. Siūžyjau, tūžyjau pas póna,
Man pons davė ąntėle;
Ta ąntelė „čypu rVpu“, tas gajdelis „kakaryku“, ir t. t.

4. Siūžyjau, tūžyjau pas póna,
Man pons davė žąnselė;
Ta žąnselė, „gygu gagu“, ta antelė „čypu rypu“, tas gaj- 
de'lis... ir. t. t.

5. Siūžyjau, tūžyjau pas póna,
Man pons davė k&lakūta;
Tas kalakūts „šūidu būldu*, ta  žąnselė „gygu gagu“,... ir t . t.

6. Siūžyjau, tūžyjau pas póna,
Man pons davė kiaulele;
Ta kiaule'lė „kriūgu nbgu“,tas kaiakiits^uidu būldu“,... irt.t. 

(’) Prilygink dajnas 150 ir 156.
326

8. Skand ink , dievai, ž irguž į 
Ir  tym elio  balnužj,
Išnešk , dievai, ja u n ą jį  brolelį.

9. B us ž irg e lis  ir k itas,
Ju o d b ėrė lis  ir k itas,
T ik tai nebus jau n o jo  brolelio.

161

Vidikytė

1. S lū ž ija u  tū ž ijau  pas poną,
M an  pons davė  vištelę;
Ta v iš te lė  v a ik u s vedė —  m ažučius, g ražučius , geltonus.

2. S lū ž ijau  tū ž ijau  p as  poną,
Aian pons davė  gaidelį;
T as  g aid e lis  kakaryku, ta  v iš te lė  va ik u s vedė — m ažučius, 
g ra žu č iu s , geltonus.

3. S lū ž ija u  tū ž ijau  p as  poną,
M an  pons davė  an te lę ;
Ta an te lė  čypu rypu , ta s  ga id e lis  kakaryku  ir t. t.

4. S lū ž ija u  tū ž ijau  pas poną,
M an  pons davė  žąselę;
Ta žąselė g ig u  g ag u , ta  an te lė  čypu rypu , ta s  gaide lis  ir t. t.

5. S lū ž ijau  tū ž ijau  pas poną,
M an pons davė  kalaku tą ;
Tas kalakūts suldu buldu, ta žąselė gigu gagu ir t. t.

6. S lū ž ijau  tū ž ijau  pas poną,
M an pons davė kiaulelę;
Ta k iau le lė  k riu g u  riugu , ta s  k a la k ū ts  šu ld u  buldu ir t. t.



7. Slūžyjau, tūžyjau pas poną 
Man pons davė avele;
Ta ave'lė šilta  vilna, ta kiaule'lė „kriūgu riūgu ir 1.1,

8. SMžyjau, tūžyjau pas poną,
Man pons davė karvele;
Ta karvelė b il ta  piė'na, ta ave'lė... ir t. t.

9. Slūzyjau, tūžyjau pas p6na,,
Man pons davė jauteli;
Tas jautelis didžiaragis, ta karvelė balta piėna,.. ir t. t.

10. Slūžyjau, tūžyjau pas poną,
Man p6ns davė ozeli;
Tas oželis skiėstaragis, tas jautelis... ir t. t.

16*.

1. Sokif, mėrgos, kad ir basos,
Ce ne purvaj, če ne rasos,

0  la> 0 la- |d s  
Mūsų vajkaj kavalterej. (*))

2. Sokif margos avietėle,
Ne pamėskii kvartukė'li.

3. Šok pravarninks aplė mūra,
CiupiDė'dama savu skūra.

4. Kad aš būčiau tąn žinojęs,
Būčiau k6ju ne kilnojęs.

5. Bulvinė, čibul^nė,
Ir  sukrltu roputjnė.

(*) Po kūžnu p6smu atkartok: „o la, • o la,‘ su ąntrk a jli 
žemiau. 328

• 2cmiau po

7. Slūžljau tūžijau pas poną,
Man pons davė avelę;
Ta avelė šiltą vilną, ta kiaulelė kriugu riugu ir t. t.

8. Slūžijau tūzijau pas poną,
Man pons davė karvelę;
Ta karvelė baltą pieną, ta avelė ir t. t.

9. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė jautelį;
Tas jautelis didžiaragis, ta karvelė baltą pieną ir t. t.

10. Slūžijau tūžijau pas poną,
Man pons davė oželį;
Tas oželis skėstaragis, tas jautelis ir t. t.

1 6 2
Norvilienė

I. — šokit, mergos, kad ir basos,
Čia ne purvai, čia ne rasos,

2 k.O lia, o lia 
Mūsų vaikai kavalieriai!*

2. šokit, mergos, avietėlę. 
Nepameskit kvartūkėlį!

3. šok pravarninks apie! mūrą, 
Ciupinėdams savo skūrą!

4. Kad aš būčiau tą žinojęs, 
Būčiau kojų nekilnojęs!

5. Bulvienė, cibulienė.
Ir sukrito roputienė!

kiekvieno posmo kartok- ,.0  lia, o lia" su antra eilute.
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163.
1. O aš gruše'lė,

Aš bė'dna, aš viena,
O aš stovėjau 1 ^  

Ąnt iaukelu viė'na.)

2. O kas norė'ju,
Tas mino nikretė,

O kas norėjų, 
šakeles nudaužė.

3. Šalnos, šalnėlės,
Taj mane nukrėtė,

Vė'tros vėtre'lės 
šakeles nudaužė.

4. O aš našlelė, 
Aš bėdna, aš viena,

O aš gyvenai! 
Be vvre'lu viė'na.

5. O kas norčju, 
Tas mane niibarė;

O kas norėjų, 
Nieks mine n’ iižtarė.

6. Šaunus žodėlej 
Taj mine nubarė,
Graiidžios ašaros 
Taj mine tižtare.

164.
Turiii ruge'Iu, 

Turiu miėže'lu, 
Ir geltonu kviėte'lu.J ds

Pęnkl ketvlrčej 
Pūde pripilti, 

Taj manu zopostė'lis.

5.

O kajp parvirtu, 
Tik pusketvlrtu, 

Taj manu nečėstėlis.

O kajp nusėmiau, 
Tik bertajnė'lis, 

Taj manu iškadė'lė.

Kad susimiltu, 
Benė pripiltu 

Ma ąntra bertajnėli.

165.
1. Uj, visi barė, mėks ne užtarė, 

Bernelis mušė, nesigajlėju.
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1 63
Norvilienė

1. O  a š  g rūše lė ,
A š b iedna, a š  v iena , 
O a š  sto v ėjau  
A nt laukelio  v iena .

2. O k as  norėjo,
T as m ane nukrė tė , 
O kas norėjo, 
Sakeles nudaužė.

3. š a ln o s  ša lnelės 
T ai m ane nukrėtė, 
V ėtros vėtre lės 
S akeles nudaužė.

2 k.

4. O  a š  našlelė ,
A š b iedna, a š  v iena , 
O a š  gyvenau  
Be vyre lio  v iena .

5. O k as  norėjo,
T as m a/ie nubarė,
O kas  norėjo ,
N ieks m an e n ’užta rė .

6. š a u n ū s  žodeliai 
Tai m ane nubarė, 
G rau d žio s  aša ro s  
T ai m ane užta rė .

•164
Daškauskienė

1. T uriu  rugelių ,
T uriu  m ieželių  
Ir  geltonų  kvietelių . (2 k.)

2. Penki ketv irč ia i 
P uode p rip ilti —
Tai m ano zopostėlis .

5. Kad susim iltų ,
Bene prip iltų  
M an  a n trą  b erta inėlįl

1 6 5
Senkausltienė

l .  U i, v isi barė , n ieks neuž tarė , 
B erne lis  m ušė, nesigailėjo .

3. O kai p a rv ir to  — 
Tik pusketvirto!
Tai m ano nečėstėlis .

4. O kai n u sėm iau  — 
Tik b erta inėlis!
Tai m ano  iškadėlė l

331



Ne bark, ne mušk mine, berneli, j ^
AJ pasiskiįnsiu motynėlej. 1

2. Manu močiutė atėjdama,
Rąnk6 skarele atsinėšdama:

Ne bark, ne mušk, zįnte, dukre'le,
Ji manu išmokinta.

3. Uj, vjsl barė, k. v.— pasiskiįnsiu tėveluj.

4. Manu tėvelis atejdamas,
Rąnk6 lęndre'le atsinėšdamas:

Bausk, mokinki, zįnte, dukrele,
Dabir tivu  vale'lė.

5. O kad tu būtum, tė'vaj, n’ atėjės,
Tokiu zodclu ne ¡¿kalbėjęs,

Skailda, rfs ta  manu širdelė,
I r  be tokui zodclu.

G. Uj, visi Mrė, k. v.— pasiskiįnsiu brole'Iuj.

V. Manu brolelis atejdamas,
Rąnkė, kardeli, atsinėšdamas:

Triukis, traukis, žvėgiėr, i ¿iii,
Nuleis tavu galvelė.

« 6 6 .
I. Užiugau be tėvilu 

Be senfis motynelės; 
Skajstus manu vejdclej, 
Linksmi minu širdelė. ds

2. Auga gino bepilė, 
Pagiry sadulelė; 

Jau dabir visu valo, 
Gali kirsti ir žila.

—  N ebark , nem ušk m ane, berneli, \  2 ^
Aš pasiskųsiu motinėlei! J

2. M ano m očiu tė ate idam a,
R ankoj sk a re lę  a ts in ešd a m a :
— N ebark, nem ušk, žente, dukrelę,
J i  m ano išm okin ta!

3. Ui, visi barė . . .  (k. a.) — pasiskųsiu tėveliui.

4. M ano tėve lis  a te id am as.
R ankoj lendre lę  a ts in ešd a m a s:
— B ausk , m okinki, žente, dukrelę,
D a b ar tav o  valelė!

5. — O kad  tu  bū tum , tėvai, n ’atė jęs,
Tokių žodelių  neiškalbėięs!
S k au d a , rū s ta  m ano š irdelė
Ir be tokių žodelių.

6. Ui, visi barė . . .  (k. a.) — pasiskųsiu broleliui.

7. M ano  bro lelis  a te id am as,
R ankoj kardelį a ts in ešd am as:
—  T rau k is, trau k is , švoger, į ša lį.
N u lėks tav o  galvelė!

1 6 6

Senkauskienė

U ž au g au  be tėvelio , 2. A ugo g irio j liepelė,
Be senos m otinėlės, —  P ag iry  sedulėlė ;
S k a is tū s  m ano  veidelia i, \  9 . J a u  d a b a r  v isų valioj,
L inksm a m ano  š irdelė , j G a li k irsti ir ža lią .
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3. Aš išėjau i lauka, 
Bernelis mane šaukia; 
Aš ne galu stovėti 
Su bernelu kalbėti.

4. Aš sėdau už rate'lu, 
Bernelis uz- durelu; 
Beda' ma siratelej, 
Merge'lej vargdiene lej.

5. Aš sėdau už stale'lu, 
Bernelis už ląnge'lu: 
Dūk ma balta rąnkele, 
Kalbėsiva žodeli.

6. Ėjau gulti i lova, 
Bernelis jau po lova, 
Jisaj grejt susigedu,
Ir pro duris išbėgu.

7. Užsilipau ąnt aukštu, 
Bernelis ir te šlaūžė; 
Beda ma siratelej, 
Merge'lej vargdiėnė'lej.

8. Užsilipau ąnt staldu, 
Bernelis atsibaldu,
Aš jjfnji nubajdysiu,
Su zalga nukrapštysiu.

9. Augu gino liepelė, 
Aš sirata mergelė, 
Tkve žala iškirsti, 
Mane nori prigauti.

169.

1. Vaj, beda, taj bė'da, 
Vaj bė'da, taj bčda, 

Kajp aš savu svete'lus J 
Suprašyti galėčiau? J

'2. Bėra žirgą balnočiau, 
Pasiųntini pasiųnsčiau, 
Taj aš savu svete'lus 
Suprašjff galėčiau.

3. Vaj, bė'da, taj beda, 
Aj, bė'da, taj bėda,

Kum aš savu svete'lus 
Pamylėt galėčiau.

4. Sviestu, siirm atneščiau,
Midutė'lu statyčiau, 

Taj aš savu svete'lus 
Pamylėt galėčiau.

3. Aš išė jau  į lauką ,
B erne lis  m an e šau k ia , — 
Aš n eg a liu  stovėti,
Su  berneliu  kalbėti.

Ė jau  gu lti į lovą, 
B erne lis  ja u  po lova, 
Jisa i g re it susigėdo  
Ir pro d u ris  išbėgo.

4, Aš sėdau  u ž  ra te lio , 
B ernelis  už du re lių , — 
B ėda m an  sira tė le i, 
M ergelei v a rgd ienėle i.

7. U žsilip au  a n t aukšto , 
B erne lis  ir  ten  š liaužė , 
B ėda m an  s ira tė le i, 
M ergelei v arg d ien ėle i.

5. Aš sėdau  už sta le lio ,
B ernelis  už lange lio :
—  D uok m an  b a ltą  rankelę, 
K albėsiva žodelį.

8. U žsilip au  a n t sta ldo , 
B ern e lis  a ts ib a ld o .
Aš j įjį  nubaid y siu ,
S u  ž a lg a  n u k ra p šty siu .

9. A ugo g irio j liepelė,
A š s ira ta  m ergelė, — 
T ave ža lią  —  išk irs ti, 
M an e nori p rig au ti.

16 7
Andrušaitienė

l .  V ai, bėda, ta i bėda . 
V ai, bėda , ta i bėda, 
K aip aš  sav o  svete liu s  
S u p rašy ti g alėčiau?

2 k.

, V ai, bėda, ta i bėda, 
Ai, bėda, ta i bėda. 
Kuo a š  savo  sveteliu s 
P am y lėt g a lėč iau ?

2. B ėrą ž irg ą  balnoč iau , 
P a s iu n tin į p asių sč iau , 
Tai a š  savo  svete liu s  
S u p rašy t ga lėč iau .

4. S v iesto , sū rio  atnešč iau , 
M idu tė lio  s ta ty č iau ,
Tai a š  sav o  svete liu s  
P am y lė t g a lė č iau .
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5. Vaj, bėda, taj beda, 
A j, beda, taj bčda. 
Kur aš savu svetelus

.S u g u ld y t galėčiau?

6. Šiaudu patiesčiau, 
Priegalvėli padėčiau, 
Taj aš savu svetelus 
Suguldyt galėčiau.

7. Vaj, bėda, taj bėda, 
Aj, bėda, taj bėda, 
Kajp aš savu svetelus 
Išvaryt galėčiau,

8. Šiaudu kūli uz'dėgčiau, 
Dtdi dūmą daryčiau, 
Taj aš savu svete'lus 
Išvaryt galė'čiau.

1. Vajkščio pčvas po dvara,
O povėlis po dvara, 

Gražį p6vu plunksnelė 
Žeme čiuzineju.

2. Ar tau gajla povėlu? 
Ar povėlu ptųnksne'lu?

Ar tau gajla matušajtės 
Varge'ly palikti?

3. Ni ma gajla povėlu, 
Ni povelu ptųnksne'lu,

Tik ma gajla matušajtės 
Vargely palikti.

4. Vajkšio povas po dvarą,
O pove'lis po dvara, 

Graži p6vu plunksnelė 
Ze'me čiuzineju.

16«.
5. Ar tau gajla povėlu?

Ar povėlu-ptųnksnėlu?
Ar tau gajla tėvuze'lu. 

Vargely palikti?

6. Ni ma gajla povėlu;
Ni povėlu plųnksnėlu, 
Tik ma gajla tėvuzėlu

Vargely palikti. 

„Tejpo jau dajniija apie' brėli,
S esere, susėdė'lus, merguz'ė'Ie 

Ir bajgia:
Tik ma gajla susėdėlu

Vargėly palikti,
Arba

Tik ma gajla mergužėlės 
Varge'ly palikti*

169 (•).
1 Ėjna, ūbags su tarbėlėms, 

Apsikrėves sau kąmpėlejs,

(‘) Prilygink 84 dajna apie' ūbaga.
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5. Vai, bėda, ta i bėda, 
Ai, bėda, ta i bėda, 
K ur a š  savo  sveteliu s 
Sugu ldy t galėčiau?

6. Š iaudų  patiesč iau . 
P riegalvė lį padėčiau , 
Tai a š  sav o  sveteliu s 
S ugu ldy t galėčiau .

7. Vai, bėda, ta i bėda,
Ai, bėda, ta i bėda, 
K aip a š  sav o  sveteliu s 
Išv a ry t g alėčiau?

8. Š iaudų  kūlį uždegčiau, 
Didį dūm ą daryčiau , 
T ai aš  savo  svetelius 
Išv a ry t galėčiau .

1 6 8
Dabkuvienė

1. V aikščioj povas po dvarą , 
O  povėlis po dv arą ,
G raži povo p lunksnelė 
Žeme čiužinėjo.

2. — A r tau  g a ila  povėlio. 
Ar povėlio p lunksnelių ,
A r tau  g a ila  m otuša itė s  
V argely  palik ti?

3. — Nei m an g a ila  povėlio, 
Nei povėlio p lunksnelių , 
Tik m an g a ila  m o tu ša itė s  
V argely  palik ti.

4. V aikščioj povas po d v arą , 
O  povėlis po dv arą ,
G raži povo p lunksnelė 
Žeme čiužinėjo.

5. — A r tau  g a ila  povėlio,
A r povėlio p lunksnelių ,
A r tau  g a ila  tėvužėlio  
V argely  palik ti?

6. — Nei m an  gaila  povėlio, 
Nei povėlio plunksnelių .
Tik m an  g a ila  tėvužėlio  
V arg ely  palikti.

7. (Taip dainuo ja  ap ie brolį, 
sese rį, susiedėliu s, m ergužėlę

ir  b a ig ia :)
Tik m an g a ila  susiedėlių  

V argely  palikti.

A rba:
Tik m an g a ila  m ergužėlės 

V argely  palik ti.

1 6 9
Viksva

l . E ina  ub ag s su tarbėlėm s, 
A psikrovęs sau  kam pelia is,

22. Lietuviškos dainos, I 3 3 7



O ąnt tiltu  sėdėdamas 
Ir ailiz'nos iššaukdamas:

>ds

2. Ne d&k dffnos, sutrūpinsin,
Ne dfik krupu, išbarstysiu,
Dūk lašiniu gera brizą,
Gausi d^ngujė atpilda.

3. Dūk lašiniu dlkta šin6ta,
Kia&Iu tur'i, taj bagota;
Kiaulė po ropes kriugavu,
Gaspadlnė juka gavu

4. Dfik lašimti ir. kiaušiniu,
Išsikepsiu sau pautiė'ne; 
tibagas se'nas ne matu,
Kad kiafilė karmona kratų.

5. Ėjna fibags pavargillis,
R^nda kirvi ąnt skiedrynu 
Kirvis tavu tarbo minu,
O klrkotis notrjn6je.

6. Tėvaj, tčvaj, m&tė minu,
Ne b regčsi kirvi savu,
Kirvis tavu tarbd minu 
Sutrilpinu dffna manu.

7. Pūsta tivu  kirviu būtu, ‘J . Parsivfesėiau jaona pado*.
Dina manu sutrilpinu; Kad pasiūta tarba pliče;
D ina minu skanTi būvu, Le'jski mane i kamara,
Su lašinčjs kepti biivu. Kur inergajtėsjiunos mala.

8. Su lašines kepti būvu, 10. O aš ėjčiau i kamara,
Ir su sviistu tep ti būvu Kur mcrgaįtės grūdos mala,
Dffk ma mėsrts avikinės, O bonž dus arelkSlės
Pastūrgali be šiklnės. Iš naujdsios barilkČIės.

O a n t tilto  sėd ė d am as I . ,  
I r  a lūžnos iššau k d am a s: J

2. —  N eduok duonos — su tru p in siu ,
Neduok kruopų —  išb ars ty siu ,
D uok laš in ių  gerą bryzą,
G ausi d an g u je  a tp ildą .

3. D uok laš in ių  diktą šm otą .
K iaulių  turi, ta i bago ta ,
K iaulė po ropes kriugavo ,
G a sp ad in ė  juoką gavo.

4. D uok lašin ių  ir  k iaušin ių .
Išsikepsiu  sau  pautienę .
U b a g as  sen a s  nem ato ,
K ad k iau lė k arm oną k ra to .

5. E ina u b ag s  p av a rg u lls ,
R anda k irvj an t skiedryno:
— K irvis tavo  tarbo j m ano,
O  k irko tis  no trynoje.

6. Tėvai, tėvai, m ote m ano,
N ebregėsi kirvį savo,
K irvis tav o  tarb o j m ano 
S u tru p in o  duoną m ano.

. P ū s ta  tav o  k irv io  būtų , — 9. P a rs iv esč ia u  ja u n ą  pačią,
D uoną m ano  su tru p in o , — Kad p asiū tų  ta rb ą  plačią.
D uona m ano skan i buvo, —  I-eiski m ane į kam arą ,
Su laš in ia is  kep ta buvo. K ur m erg a itė s  jau n o s  m ala.

Su laš in ia is  kep ta buvo 10. O  a š  eič iau  į kam arą ,
Ir su  sv iestu  tep ta  buvo. K ur m erg a itė s  g rū d u s m ala,
Duok m an m ėsos av ik inės, O bene duos arie lkėlės
P a s tu rg a lį be šik inės. Iš  n au jo sio s  barilkėlės.
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U . Ubags ąnt manu sėdėjų, 12. Atsigėriau saldaus vynu,
1 balta z'Ctvi žiurėju: Atsiguliu ąnt burlynės,
Gardi žuvis būt valgyti Nieks ne mitu, ni šejmyna,
Kad galėčiau jęn pavyti. Kad aš gulu ąn t burlynės.

130.

1. Ej, tu, Motejeli,
Tu metu n’ išmanaj, 

Atsisėdaj už stalčių 1 ^  
Ne-tlkusio vieto: I

1 Viėn6 pisė žydaj, 
Ąntr6 piisė dvaras, 

Juk tu žin&j, Motejeli, 
Bus dfinėlej badas.

Giria namifse, 
Vištos karklynuse, 

Ne turėsi, Motejeli, 
Pautelu naraitse.

4. Vištas suvaryki, 
Gajdi perprašyki,

Ir i gbžta suvaryki,
G rąžėj sutupdyki

5. Zūjkis rugiiis ėda, 
Ąnt grynčios pelėda,

šaukia, rėkia gaspadlnė, 
Motejeluj beda.

6. Kajp gajdžėj giėdoju,
Taj zūjkis bėgiėja, 

Motejeluj, nabagėluj, 
Rejk ėjti medži6ti.

7. Klausė, kas blauja?
Vilkas 6žka pjauja,

Piėmenėlej, mažiukėlej,
Taj niėTfU ne silkė.

1 11.
1. Už giriu, giriu 

Ugnelė dėgė,
Ej, kalėda, kalėda.

2. Pas ta ugnėle 3. Brėlej pamlgu,
Brfilej žirgus ginė, ej, kai... Žlrgaj pabėgu, ej, kai..

U. Ubags ant marių sėdėjo,
Į baltą žuvį žiūrėjo:
— Gardi žuvis būt valgyti. 
Kad galėčiau ją pavyti.

12. Atsigėriau saldaus vyno, 
Atsiguliau ant burlynės, 
Nieks nemato, nei šeimyna. 
Kad aš guliu ant burlynės.

170
Cičirkienė

4. Vištas suvaryki, 
Gaidį parprašyki 
Ir į gūžtą suvaryki. 
Gražiai sutupdyki.

1. Ei tu, Motiejėli,
Tu nieko n’išmanai, 
Atsisėdai už stalelio 
Netikusioj vietoj:

2. Vienoj pusėj žydai,
Antroj pusėj dvaras.
Juk tu žinai, Motiejėli, — 
Bus duonelei badas.

3. Giria namuose,
Vištos karklynuose, 
Neturėsi, Motiejėli, 
Pautelių namuose.

5. Zuikis rugius ėda,
Ant gryčios pelėda, 
Saukia, rėkia gaspadinė, 
Motiejėliui bėda!

6. Kai gaidžiai giedojo,
Tai zuikis bėgiojo, 
Motiejėliui nabagėliui 
Reik eiti medžioti.

7. Klausė, kas bliauna? 
Vilkas ožką piauna! 
Piemenėliai mažiukėliai 
Tai nieko nesakė.

*171
Mikštienė

I. Už girių, girių 
Ugnelė degė,
Ei, kalėda, kalėda.

2. Pas tą ugnelę 3. Broliai pamigo,
Broliai žirgus ganė, ei, kai... Žirgai pabėgo, ei, kai.



4. O ir nubėgu
I  tėvu dvara. ej, kal_.

6. Ej, ka parrėšif
Mánej brolėlej? ej kai.

5. Atvaz'itf váiej, 7. O mes parvHim.
Tėvelu vázej, ej kai... Baltú beljnu, ej, kai.

8. Baltu belynu,
Mergėms prausfnu, ej, kai...

199.

1. Ganė piemens pas mišką, 
Išbėga vilkas iš mišku,

Piėmens sulelojua 
šunėlej sulčju > ds 

Ą nt v ilku .)

2. Išbėgu vilkas iš mišku, 
Pagavu avi uz‘ kiškos,

Pagavu avele,
Kitos i kilpele 

Subėga.

3. Nubėgu avis pas p6na, 
Apskundė sivu pagona:

Mus visils išvijkė,
Ni viėnės ne lajkė 

Ąnt lauku.

4. Atvedė vilką pas póna, 
Pagiūdė jjn ji.ąn t šonu,
Avys pribėgdamos,
1 šdnus milšdamos 

Tam vllkuj t’j

5. O tu  sakėjsi ne draskęs,
O tu sakosi ne ėdęs, 

Sakėjsi ne ėdęs, 
Du šimtu suėdej 

Avėlu.

(’) „Kiti tajp lyrflija“: 
Atbėga ávys pas póna, 

Apskiįndė tąn  nevidóna, 
Ávys supjkdamos, 

Priė jú pribėgdamos 
Mūšė jam i ščna.

4. O ir nubėgo 6. — Ei, ką parvešit
I tėvo dvarą, ei, k a i...  Manei, broleliai? ei, kai.

5. Atvažiavo važiai, 7. — O mes parvešim
Tėvelio važiai, ei, k a i...  Baltų bielynų, ei, k a i...

8. Baltų bielynų,
Mergoms prausynų, ei, k a i...

1 7 2
Gotautienė

1. Ganė piemens pas mišką, 
Išbėgo vilkas iš miško,

Piemens suleliojo, 
Sūneliai sulojo [ 2 k. 
Ant vilko.

2. Išbėgo vilkas iš miško, 
Pagavo avj už kiškos,

Pagavo avelę,
Kitos į kuopelę 
Subėgo.

3. Nubėgo avis pas poną, 
Apskundė savo pagoną:

— Mus visas išvaikė,
Nė vienos nelaikė 
Ant laukol

4. Atvedė vilką pas poną, 
Paguldė jįjį ant šono,

Avys pribėgdamos,
{ šonus mušdamos 
Tam vilkui:*

5. — O tu sakeisi nedraskęs.
O tu sakeisi neėdęs,

Sakeisi neėdęs,
Du šimtu suėdei 
Avelių!

* Kiti taip lyruoja:
Atbėga avys pas poną, 
Apskundė tą nevidoną. 

Avys supykdamos,
Prie jo pribėgdamos, 
Mušė jam į šoną.
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193.
1. Be-aūštanti aušruzelė, |

Be-tekanti saulužėlė, > ds 
Be-skaūdanti galvelė. J

2. Rūpinosi motynelė, 
Rūpinosi širdužėlė:

Kur įšlejstu dukrele?

3. Ar i kiemą, kiėmuz'eli?
Ar i marga dvaruzeli?

Ar i aukšta kalneli?

4. Ne i kiė'ma, kiemuzeli,
Ne i marga dvaruzeli,

Tik i aukšta kalneli.

5. Išauš šilta vasarėlė, 
Išgins brolej žirguzelus,

Ląnkys sesės kape'li.

6. Ląnkys sesės kapuzeli, 
Braukys rytu rasužė'le 
Su judbėrajs zirge'lejs.

7. Kelki, mūsų sesuzė'lė.
Kelki, mūsų lelijelė. 

TajsVk naujas stakle'les.

8.Tajsy‘k naujas stakluz’ė'Ies, 
Rėdyk plonas drobužgles,

Rėdyk plonas drobeles.

9. J a u  ne kelsiu , b ro lu zė le j, 
N e ta jsysiu  s tak lu žė 'lu ,

Ne rėdysiu drobe'lu.

10. Gana tajsiaú staklužė'Ies, 
Gana rėdžiau drobužė'le, 

Tik ne ilgáj dėvėjau.

U . Sešiū lęntū grabužė'lis, 
Pęnki mástaj drobuz'ė'lės, 

Taj manu uzdarbė'Iis.

12. Užz'ėls kojų takuzelej, 
Iškr'is rįnku darbuzėlej. 

Iškris rąnku darbeTej.

134.
1. Augu kalnelėj j 2. Beplga áugti

Be pakalnė'Iu, J ds Tam ąnžulėTuj
Ąnz'ulaj be šakėlu.J Ąnt áukátúju kalneTu.
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*173
Soputė

1. B eau šta n ti au šru žėlė , \ 
B etekanti sau lu žė lė , ¡2  k. 
B eskaudan ti ga lvelė . )

2. R ūpinosi m otinėlė, 
R ūpinosi š irdužėlė:
— K ur išle isiu  dukrelę?

3. Ar į kiem ą kiem užėlį,
A r į m arg ą  dvaružėlį.
A r į au k š tą  k alnelį?

4. Ne į kiem ą kiem užėlį,
Ne į m arg ą  dvaružėlį.
Tik į au k š tą  kalnelį.

5. Iš a u š  š ilta  v asa rė lė ,
Išg in s  b ro liai žirgužėliu s, 
L ankys sesės kapelį.

6. L ankys sesė s  kapužėlį, 
B raukys ry to  ra su žė lę  
Su ju o d b ėria is  ž irge lia is .

7. — K elki, m ūsų  sesužėle. 
Kelki, m ūsų  lelijėle,
Taisyk  n a u ja s  s tak leles.

8. T aisyk  n a u ja s  stak lužėles, 
Rėdyk p lo n as  drobužėles, 
R ėdyk p lo n as  drobeles.

9. — J a u  nekelsiu , bro lužėlia i, 
N e ta isy siu  stak lužė lių , 
N erėdysiu  drobelių .

10. G ana ta is ia u  stak lužėles, 
G a n a rėdžiau  drobužėlę.
Tik n eilg a i dėvėjau .

11. Š ešių  len tų  g rabužėlis ,
Penki m asta i d robužėlės — 
Tai m ano  uždarbėlis .

12. U žžels kojų takužėliai,
I šk ris  ran k ų  darbužėliai, 
Išk ris  ran k ų  darbeliai.

*174
Blažienė

I. A ugo kalne lia i 
Be paka lnėlių , 
Ą žuolai be šakelių .

2. B ep iga aug ti 
Tam  ąžuolėliu i 
A nt a u k što jo  kalnelio .
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3. Vėjiižis pūtė,
¿akeles lęnkė, 

Pajbdin viršūnėle.

4 Ne minu vienu
¿akeles lęnkė, 

Lęnk ir kitu medėlu

5. Lęnk potinėlu, 
Lęnk šermukšnėlu,

Lęnk žalu serbentėlu

6. Beplga augti 
Vienam sunėluj

Pas senąjį tėveli

7. Jam ne rupėju
Laukelis arti,

Ni Slėnelis nupjauti.

8. Tik jam rupėju
Rytelis kelti, 

Pentinūžej nušvėjsti

9. Vis sopagfftas, 
Vis pentiniftas,

Po jaunimėli ¿Oku.

10. Ej, ėjki, ėjki, 
Manu dukrelė,

Parvadinki sūneli.

11. O aš nuvėjaū,
Aš nululavati

1 didi-jaunimėli,

12. Ej, ėjki, ėjW| 
Manu brolėli,

Nam3 darbėlu dirbti.

13. ¿»ūkas ne irtas, 
¿lėnas ne pjautas,

2agriižė ne tajsyta.

14. Ej, nesirūpink,
M ¿nu sesėlė, 

Manu sųnkėjs darbėlejs.

15. Aš nusidirbsiu 
Sunkius darbėlus

Dienuže ne naktele.

16- Aš uzsiirsm.
J ūba lauke'li

Su palsajsejs jautėlejs.

17- Aš nusipjausiu 
fcąnkd šiėnėli

Su pliėnėlu dalgėlu.

18 Žagre t a js f siu,
Laūka varysiu,

Da tėvėlu klausysiu.

19- Augu kalnėlej
Be pakalnėlu, 

Sedula be šakėlu

20. Ej, bepig augti 
Jiunaj dukrelėj 

Pas sėnaje močiiite.

3. V ėjužis pūtė,
Sakeles lenkė,
P aju d in  v iršūnėlę .

4. Ne m ano vieno 
S akeles lenkė,
Lenk ir kitų  m edelių:

5. Lenk putinėlio .
Lenk šerm ukšnėlio , 
Lenk ža lių  serbentėlių .

6. Bepiga aug ti 
V ienam  sūneliu i 
P as  sen ą jį tėvelį.

7. Jam  nerūpėjo  
L aukelis ar ti.
Nei šienelis  nup lau ti.

8. Tik jam  rūpėjo  
R ytelis kelti, 
P en tin u žla l nušveisti.

9. V is so p ag u o tas ,
V is p en tin u o tas  
P o  jau n im ėlį šoko.

10. —  Ei, eiki, eiki,
M ano dukrele, 
P arv a d in k i sūnelį.

11. O aš  nuėjau ,
A š nu liū lia v au
Į didį jaun im ėlį.

12. — E i, eiki, eiki,
M ano broleli.
N am o darbelių  dirbti:

13. L aukas n e a rta s ,
S ie n as  nep lau tas ,
Z ag ru žė  neta isy ta .

14. — Ei, nesirūp ink ,
M ano  sesele,
M ano  su n k ia is  darbeliais.

15. A š nusid irb siu  
S u n k iu s  darbeliu s 
D ienužę, ne naktelę.

16. A š u ž sia rs iu  
O bą laukelį
Su p a lša is ia is  jau te lia is .

17. Aš nu sip iau siu  
Lankoj šienelį
Su p lienelio  dalgeliu .

18. Ž agrę  ta isysiu ,
L auką varysiu ,
D ar tėvelio  k lausysiu .

19. A ugo kalne lia i 
Be pakalnėlių ,
S edula be šakelių .

20. E i. bep ig  aug ti 
Ja u n a i dukrelei
P a s  s e n ą ją  m očiutę.
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21. Jaj ne rupėju
Rytelis kelti, 

Ni ugniize sukurti.

22. Tik jaj rupeju
Rytelis ke'lti 

Ir vajnikuži pinti.

23. Vis kaspinuta, 
Vis vajnikffta

Po jaunus jaunimelus.

24. Tik jaj rupėju 
Vis šokimėlis,

Vis lustuzė'li kelti.

195.

I. Aj, sraūtna, ludna 
Manu Širdelė 

šįn visa rudenėli.

Jau prijautusi 
Manu širde'lė 

Patajdūna berneli.

Ruge'Ius sėju,
N’ išvarinė'ju, 

Vąndiėnūziu aplejdu.

Kad primanyčiau, 
Savu berne'li

I jomarkė'li vėsčiau.

Ąnt švęntės Rasis, 
Ąnt jomarkčlu, 

MajnVčiau ąnt čigonu.

O da aš turiu 
Du muštinė'lu, 

Clgčnams pnždu dučiau.

Vaj, ne majnyki 
Mane, mergelė 

Aš pats pasitajsysm.

Ke'Isrn ryteli, . 
Jungsiu jautelus, 

Varinė'siu rugėlus.

Ne kelk ryteli,
Ni jųngk jaute'lu,

Ni varinė'k ruge'lu.

Mėski žagrele, 
imki smujke'li, 

Ramink manu širdele.

Mėski smujke'li, 
Kinkyk zirgelus, 

Vežk mane ūas močiiite.

O kad ne vėsi, 
žėlmi berneli 

Aš pati pė'sčia ėjsiu.

21. J a i nerūpėjo  
R ytelis kelti,
Nei ugn u žę  sukurti.

22. Tik jai rūpėjo  
R yte lis  kelti
Ir va in ikužj pin ti.

23. V is k asp inuo ta ,
V is vain ikuo ta
P o  ja u n u s  jaun im ėlius .

24. T ik ja i rūpė jo  
V is šokim ėlis,
V is liu stu ž ėlį kelti.

1 7 5
Dabkuvienė

1. Ai, sm ū tn a  liūdna l
M ano širdelė ! 2 k.
Sį visą rudenėlį. |

2. J a u  p rijau tu si 
M ano širdelė 
P a la id ū n ą  bernelį.

3. R ugelius sėjo,
N ’išvarinėjo ,
V andenužiu  apleido.

4. Kad p rim anyčiau ,
Savo  bernelį
Į jom arkė lį vesč iau .

5. Ant šven tės R asos,
Ant jom arkėlio .
M ainyčiau  a n t čigono.

6. O d ar aš  tu riu  
Du m uštinė liu ,
Č igonam s p riedo  duočiau.
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7. — V ai, nem ainyki 
M ane, m ergele,
A š p a ts  pasitaisysiu :

8. K elsiu  rytelį,
Ju n g s iu  jau te liu s , 
V a rin ėsiu  ruge liu s.

9. — Nekelk rytelį,
N ejunk jau te lių . 
N evarinėk  rugelių :

10. M eski žag re lę ,
Imki sm uikelį.
R am ink m ano širdelę;

11. M eski sm uikelį,
K inkyk žirge liu s,
Vežk m an e p as  m očiutę.

12. O kad  neveši.
Šelm i berneli.
A š p a ti pėsč ia eisiu ,



13. Pro žala ląnka 
Su jupužgle 

Rasele nubraúkdama.

14. Pro žala glre 
Su muturClu 

Rasele nukrėsdama.

1. Ej, sakalėli.
Rajbas paukšte'li,
Kud ne čiulbejejK 
V ykšniu sode'ly? I

2. Ka aš čiulbesiu 
Vykšniu sode'ly,
Piemens išdraskė 
šilku lizdeli.

3. Piė'mens išdraskė 7.
šitkū lizde'li,
Mine pabajdė,
Rajba paukšte'li.

4. Girdžiii: rugoju 8.
Kiemu vyre'lej,
Kad aš išbrajdes 
Lygias ląnke'les.

9. Ablm dukre'lim 
Po dvi skryne'li,
Po dvi skryne'li
P16nu drobė'lu.

199 O -
t. Ej, tu, strazdeli,

Gražūs paukšte'li,
Kud ne rykavaj 1 
Vyšnių sode'ly? |

196.
5.

6

Girdžiii: rugoju 
Ir artojė'lej,
Kad aš pabajdes 
¿¿'mus jaute'lus.

Girdžiii: rugoju 
Se'nas tėvelis, 
Kad aš išlaužęs 
Žaliis čiėpelus.

Būvu ne ge'rti 
Po karčemė'les, 
Biivu suarti 
Lygius taukelus.

Augu močiutėj 
Dvi dukružė'li 
Ant didžiu dy'vu, 
Ąnt paminklėlu.

2. Ka aš rykausiu 
Vyšnių sode'ly, 
Girdžiii: rugėja 
Sena močiiitė.

(') Prilygink dájna 176.
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13. P ro  ža lią  lan k ą  14. P ro  ža lią  g irią
S u  ju p u žė le  S u  m u tu rė liu
R aselę n u b ra u k d am a, R aselę nukrėsdam a.

176
Gotautienė

1. — Ei saka lė li, 
R aibas paukšteli, 
Kod n ečiu lbėjai | 
V yšnių  sodely? J

2. — Ką a š  čiu lbėsiu  
V yšnių sodely. 
P iem ens išd rask ė  
š i lk ų  lizdelį.

3. P iem ens išd rask ė  
š ilk ų  lizdelį,
M ane pabaidė. 
R aibą paukštelį.

4. G irdžiu : rū g o jo  
Kiem o vyre lia i,
Kad a š  išb ra idęs  
L yg ias lankeles.

2 k.

5. G irdžiu : rūgo jo  
Ir ar to jė lia i,
Kad a š  paba idęs 
š ė m u s  jau te liu s .

6. G irdžiu : rū g o jo  
S en as  tėvelis,
Kad aš  iš laužęs  
2 a liu s  čiepelius.

7. B uvo negerti 
P o  karčiam ėles, 
Buvo su arti 
L yg ius  laukelius.

8. A ugo m očiutei
Dvi dukružėli 
Ant d idžių dyvų, 
A nt pam inklėlio .

9. Abim dukrelim  
P o  dvi skryneli. 
P o  dvi skryneli 
P lo n ų  drobelių.

•177
Bakšaitienė

I. —  Ei tu , s traz d e li, 
G ražu s paukšteli, 
Kod nerykavai
V yšnių sodely? J 2 k.

2. —  Ką a š  rykausiu  
V yšnių sodely, 
G irdžiu : rū g o įa  
S ena m očiutė.
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3. Girdžiii: rugoja 
Seni močiutė,
Kad aš išlėses 
Vyšnių ūge'les.

4. Ej, tu,... (kajp 1. v.) 
čiepu sodely?

5. Ka aš rykausiu 
čiepu sodely,
Girdžiii: rug6ja 
Senas tėvelis.

6. Girdziii: rugfija 
Senas tėve'lis,
Kad aš išlaužęs 
Žalus čiėpe'lus.

7. Ej, tu,... (k. 1. v.). 
Rūtų daržely?

198.

1. Ej, žlrgaj, žirgeli,
Žirgaj judbėrėli,
Ar miidu išplaūksiv 1 
Jūreles-mareles? I

2. Žirgelis Išplaukė 
Jureles-mareles,
HroHis nusk^ndu
I jiinu dugneli.

8. Ka aš rykausiu 
Rutu daržely, 
Girdžiii: rugoja 
Jauna sese'lė.

9 Girdžiil: rugėja 
Jauna seselė,
Kad aš išbrajdes 
Žalas rūteles.

10. Ej, tu, (k. 1. v.). 
Lygiam laukely?

11. Ka aš rykausiu 
Lygiam laukely, 
Girdžiii: rugoja 
Jauni brolelej.

12. Girdžiu: rugoja 
Jauni brole'lej, 
Kad aš pabajdes 
šė'mus jaute'lus.

3. O jis nuskęnsdamas, 
O jis nugrjmsdamas, 
O jis nusitvė'rė
Už jiėvos šakale.

4. Ej, jiė'va, jiėvelė, 
Jiėvūžė žaloji,
Kūdė'l ne žalavaj 
Žiė'ma, vasarėle?
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3. Girdžiu rūgoja 
Sena močiutė,
Kad aš išlesęs 
Vyšnių uogeles.

4. — Ei tu .. .  (kaip 1 p.) 
Ciepų sodely?

5. — Ką aš rykausiu 
Ciepų sodely.
Girdžiu: rūgoja 
Senas tėvelis.

6. Girdžiu rūgoja 
Senas tėvelis,
Kad aš išlaužęs 
Žalius čiepelius.

7. — Ei tu ...  (k. 1 p.) 
Rūtų daržely?

8. — Ką aš rykausiu 
Rūtų daržely, 
Girdžiu: rūgoja 
Jauna seselė.

9. Girdžiu rūgoja 
Jauna seselė,
Kad aš išbraidęs 
Žalias rūteles.

10. — Ei tu .. .  (k. I p.) 
Lygiam laukely?

11. — Ką aš rykausiu 
Lygiam laukely, 
Girdžiu: rūgoja 
Jauni broleliai.

12. Girdžiu rūgoja 
Jauni broleliai.
Kad aš pabaidęs 
Šėmus jautelius.

*178

I. — Ei žirgai, žirgeli, 
Žirgai juodbėrėli,
Ar mudu išplauksiv l ^ ^ 
Jūreles mareles? J

3. O jis nuskęsdamas,
O jis nugrimzdamas,
O jis nusitvėrė 
Už ievos šakelės.

2. Žirgelis išplaukė 
Jūreles mareles. 
Brolelis nuskendo 
Į jūrių dugnelį.

23. LictuvlSkos dainos. I

4. — Ei ieva, ievele, 
Ievuže žalioji, 
Kodėl nežaliavai 
Žiemą vasarėlę?



0  ka aš žalusia 11. Ji mine vygiávu
Žiema, vasarėle, Margoje vygelė,
Ke'ta mane kirsti, J i mine neáióju
¿akeles genė'ti. Ąnt baltu rąnkelu

0  kąn jus darysit 12. Ji mine neiióju
Iš manu ėake'lu? Ąnt baltu rąnke'lu,
0  kąn išmlslysii Ji mine nūprausė
Lygaus liėmenė'iu? čystu vąndenžlu

H tivu šake'lu 13. Ji mine nūprame
Darysim vyge'le, čystu vąndenžlu,
0  iš liėmenėlu Ji mane suvystė
Naújaje love'le. I baltus vystyklus.

0  kąn jos guldysit 14. Ji mane suvystė
I marga vyge'le? I baltus vystyklus,
0  kąn jus guldysit Ji mine surlšu
1 naúje iovéle? I éilkú jústéle.

Mergéle guldysiu 15. Ji mane surlšu
1 marga vyge'le, Su šilkū j&ste'le,
Aš pats atsigulsiu Ji mine paguldė
1 naúje lovele. Po stiklu ląngelu.

Ne prašai, bernyti, 16. Ji mane pagūldė
Ne praáaú, jaunasis, Po stiklu ląngelu,
Ganá pnvygiávu Ji mine žadinu
Mane motynėle. Su auksu žiėde'lu

1 9 » .

1. Ar aš ne sakiau
Tavej, mergelė 

N' ejk par linú laukeli?] ds
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5. — O ką aš žaliuosiu 
Žiemą vasarėlę.
Keta mane kirsti, 
Sakeles genėti.

6. O ką jūs darysit 
Iš mano šakelių?
O ką išmislysit 
Lygaus liemenėlio?

7. — Iš tavo šakelių 
Darysim vygelę,
O iš liemenėlio 
Naująją lovelę.

8. — O ką jūs guldysit 
J margą vygelę?
0  ką jūs guldysit
1 naują lovelę?

9. — Mergelę guldysiu 
Į margą vygelę,
Aš pats atsigulsiu 
Į naują lovelę.

10. — Neprašau, bernyti, 
Neprašau, jaunasis, 
Gana privygiavo 
Mane motinėlė.

11. Ji mane vygiavo 
Margoje vygelėj,
Ji mane nešiojo 
Ant baltų rankelių.

12. Ji mane nešiojo 
Ant baltų rankelių, 
Ji mane nuprausė 
Cystu vandenėliu.

13. Ji mane nuprausė 
Cystu vandenėliu, 
Ji mane suvystė
Į baltus vystyklus.

14. Ji mane suvystė
[ baltus vystyklus, 
Ji mane surišo 
[ šilkų juostelę.

15. Ji mane surišo 
Su šilkų juostele,
Ji mane paguldė 
Po stiklo langeliu.

16. Ji mane paguldė 
Po stiklo langeliu, 
Ji mane žadino 
Su aukso žiedeliu.

•179
Juškytė

l. Ar aš nesakiau 
Tavei, mergele:
Neik per linų laukelį! (2 k.)
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Vaj, užkris, užkris 
Linu lajškclis 

Už geltonu kaselu:

Ne vienaj diė'naj, 
Ni vatąndclej, 

Visam tavu ąmželuj.

Ni parnešiosi, 
Ni pardėvė'si, 

Ni kitam dovanosi.

N u'putinsiu, 
Nu šermukšnelu 

Pagirūžej raudini.

Nu piktu vj'ru, 
Nd girtuklė'lu 

Ąntakiižej mėlyni.

7 Žajbuk, žajbeli, 
Griauk, griaustineli, 

Užmušk pikta vyreli.

8. O kajp ūžmiiši
Pikta vyreli, 

Našlužė be-našlausiu.

9. Ar našlystelė, 
Ar mergystelė,

Ta pati valnystelė.

10. Kad aš našlelė: 
Po muturė'lu, 

Po dymimu ryše'lu.

Kad aš merge'lė: 
Po vajnikelu, 

Po šilku kaspinė'lejs.

180.
O kur že'bris? Rugiuse, 

Žebrulajtis rugiuse,
O kur žebris, žebrulajtis? į 

Rugiuse, rugiuse.J 

Kąn vejk že'bris rugiuse? 
Žebrutžijtis rugiuse? 

Kąn vejk zebris žebrulajtis 
Rugiifse, rugiuse?

Krauna že'bris lizdeli, 
Žebrulajtis lizdeli, 

Krauna že'bris, žebrulajtis 
Lizdeli, lizdeli.
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2. Vai, užkris, užkris 7. Žaibuok, žaibeli.
Linij laiškelis Griauk, griaustinėli.
Už geltonų kaselių: Užmušk piktą vyrelįl

3. Ne vienai dienai 8. O kai užmuši
Nei valandėlei,— Piktą vyrelį,
Visam tavo amželiui. Našlužė benašlausiu.

4. Nei parnešiosi, 9. Ar našlystelė.
Nei pardėvėsi, Ar mergystėlė, —
Nei kitam dovanosi. Ta pati valnystėlė.

5. Nuo putinėlio, I0. Kad aš našlelė:
Nuo šermukšnėlio Po muturėliu,
Pagiružiai raudoni. Po dyminiu ryšeliu.

6. Nuo pikto vyro, II. Kad aš mergelė:
Nuo girtuoklėlio, Po vainikėliu,
Antakužiai mėlyni. Po šilkų kaspinėliais.

1 8 0

Staniulytė

1. O kur žebris? Rugiuose, 
Žebrulaitis rugiuose,
O kur žebris žebrulaitis? I „ . 
Rugiuose, rugiuose. j

2. Ką veik žebris rugiuose, 
Žebrulaitis rugiuose?
Ką veik žebris žebrulaitis 
Rugiuose, rugiuose?

3. Krauna žebris lizdelį, 
Žebrulaitis lizdelį.
Krauna žebris žebrulaitis 
Lizdelį, lizdelį.



4. Kąn vejks ¿¿bris iš r,7d '?
Zebrulajtis iš Uzau? 

Kąn vejks že'bris, žebrulajtis 
Iš lizdu, iš lizdu?

5. Dės žebre'lis paute'lus,
Žebrulajtis paute'lus,

Dės žebre'lis, zebrulajtis, 
Paute'lus, paute'lus.

6. Kąn vejks žebris iš pautu,
Zebrulajtis iš pautu? 

Kąn vejks z'e'bris, zebrulajtis, 
Iš paiitu, iš pautu.

7. Perins z'e'bris vajkelus,
Zebrulajtis vajke'lus, 

Pe'rins že'bris, zebrulajtis, 
Vajke'lus, vajke'lus.

8. Kąn vejks že'bris iš vajkū?
Zebrulajtis iš vajkū? 

Kąn vejks že'bris, zebrulajtis, 
Iš vajkū, iš vajkū?

9. Les žebrėlej grude'lus,
Zebrulajtej grudėlus,

Les žebre'lej, zebrulajtej 
Grudėlus, grudėlus.

10 Tvėrė brolis darželi, 
Brolužžlis darželi, 

TvSrė brolis, brolužėlis, 
Darže'li, darže'li.
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4. Ką veiks žeb ris iš lizdo, 
2ebru1aitis  iš  lizdo?
Ką veiks žebris žeb ru la itis  
I š  lizdo, iš  lizdo?

t

5. D ės žebrelis  pau te liu s, 
Ž ebru la itis  pau te liu s,
D ės žebrelis  žeb ru laitis  
P a u te liu s , pau te liu s.

6. Ką veiks žeb ris iš  pau tų , 
2 e b ru la itis  iš pautų?
Ką veiks žebris žeb ru la itis  
I š  p au tų , iš pautų?

7. P e rin s  žeb ris  vaikelius, 
2 e b ru la itis  vaikelius,
P e rin s  žeb ris žeb ru la itis  
V aikelius, vaikelius.

8. Ką veiks žeb ris iš vaikų, 
2 e b ru la itis  iš vaikų?
Ką veiks žebris žeb ru la itis  
I š  vaikų , iš  vaikų?

9. L es žebreliai g rūde lius, 
2 eb ru la ič ia i g rūdelius.
Les žebreliai žebru laičia i 
G rū d eliu s , g rūde lius.

10. T vėrė b ro lis  darželį, 
B ro lužė lis  darželį,
T vėrė bro lis  bro lužėlis 
D arželį, darželį.



11. K ąn  vejks b r t l i s  darže'lu?
B ro lu žė lis  d aržc ln?  

K ąn  vejks br61is, b ro ly tžlis , 
D arže 'lu , darže'lu? I

12. Sės sėselej rute'les,
SeserČlej rū teles,

Sės sese'lej, seserė'lej,
R ute'les, rute'les.

13. K ą n  vejks sesė rūtelėm s?
Seserė'lė rute'lėms?

K ą n  vejks se'sė, sesėrė'lė, 
R ute'lėm s, rute'lėms?

14. P in s  sese'lė v a jn ik a ,
S eserė lė  v a jn ik a ,

P in s  sese'lė, seserė'lė, 
V a jn ik a , v a jn ik a .

15. N u jlm s  se'sės v a jn 'ika ,
SeserėTės v a jn ik a ,

N u jlm s se'sės, seserėles, 
V a jn ik a , v a jn ik a .

16. D ės sese'lej m u tu ra ,
Seserė'lej m u tu ra ,

Dės sese'lej, seserė'lej 
M u tu ra , m u tu ra .

181.
1. K e lk it, va jk4j, p ask u b ė k it, 

Atsikė'le ne sėdėki f,
360

11. Ką veiks brolis darželiu, 
Brolužėlis darželiu?
Ką veiks brolis brolytėlis 
Darželiu, darželiu?

12. Sės seselei rūteles, 
Seserėlei rūteles.
Sės seselei seserėlei 
Rūteles, rūteles.

13. Ką veiks sesė rūtelėms, 
Seserėlė rūtelėms?
Ką veiks sesė seserėlė 
Rūtelėms, rūtelėms?

14. Pins seselė vainiką. 
Seserėlė vainiką,
Pins seselė seserėlė 
Vainiką, vainiką.

15. Nuims sesės vainiką, 
Seserėlės vainiką,
Nuims sesės seserėlės 
Vainiką, vainiką.

16. Dės seselei muturą, 
Seserėlei muturą,
Dės seselei seserėlei 
Muturą, muturą.

181
Piraitis

l. Kelkit, vaikai, paskubėkit, 
Atsikėlę nesėdėkit,



Až jum s kóznam  d á rb a  gáusiu , 1 ^  
N e v ienu  jú su  ne k lausiu . I

2. J a u  p ra d eju  m a rū p ė ti ,  
lák á d a  m um s be-sėdeti,
Ė jsim a d a b a r  j a ú  sė ti.
J a  nórim  d iincs tu rė ti .

3. I r  tą n  sė k la  kad pasė'sma,
S au  tó k e  lá jm a  tu re sm a :

P e tra s  tu r  jęn  apvejzdė'ti,
A p a r ti  i r  a p a k ž ti.

4. M ik as  tv ó ra s  t u r  aptve'rti-,
V isás áa lís , k ó z n a  k é r te ,
K am ė tik  ta j  s p ra g a  rádos, 
U ž ta jsy ti be iškados.

5. P ló ru j stógaj ap ta jsy ti ,
K u r  t ik  k ia u rá j ,  u zk ąm šy ti, 
V isus g e rá j  apvejzdė 'ti,
K ad k u r  ne g a u tu  lašė 'ti.

6. G a b r f s  bą'nda t u r  g an y ti,
P a ts á j  gal nu sim an y ti,
K u r įn  pav y n as dabó ti,
K ad  ne im tu  k as  j įn  ló jo t.

7. J u ra s  a rk lu s  tu r  g an y ti,
P otám  aniė'm s d u t i  g e r ti ,

K u rsá j pav y n as a tm in ti,
K a jp ó  re jk s  an u s  g an y ti.

8 . M a r ta s  g ré jta j  t u r  pa justi,
I r  z 'ádinam s a ts ib u s ti,

Aš jums kožnam darbą gausiu, 
Nė vieno jūsų neklausiu.

2. Jau pradėjo man rūpėti,
Iškada mums besėdėti,
Eisime dabar jau sėti,
Jei norim duonos turėti.

3. Ir tą sėklą kad pasėsma,
Sau tokią laimę turėsma,
Petras tur ją apveizdėti,
Aparti ir apakėti.

4. Mikas tvoras tur aptverti,
Visas šalis, kožną kertę,
Kame tiktai spraga rados, 
Užtaisyti be iškados.

5. Pliorui stogai aptaisyti,
Kur tik kiaurai — užkamšyti, 
Visus gerai apveizdėti,
Kad kur negautų lašėti.

6. Gabrys bandą tur ganyti,
Patsai gal nusimanyti,
Kurią pavynas daboti,
Kad neimtų kas jį lojot.

7. Juras arklius tur ganyti,
Po tam aniems duoti gerti, 
Kursai pavynas atminti,
Kaipo reiks anus ganyti.

8. Martas greitai tur pajusti 
Ir žadinams atsibusti,



Ąns po kčrtes te ne
Bo su kumšte gaus i sprandą.

9. Kazas girnas tiiri kalti,
Potam grūdus smūlkej malti,
Ka turėtum badu dvėsti,
Galėsit pilvus prikrėsti.

10. Grlguj me'dzej sukapčti,
Kiiknej pietums gatavoti,
Ivursaj ne pav/ns slinkauti,
Ja ne nor i kiipra gauti.

11. Jasius nieku pasidčrges,
Te ne gul ąns iJsižėrges,
Jagii papras tajp daryti;
Turės badu pamatyti.

12. Vincas kamė atsistijes,
Te ne vlpsu išsižiojęs,
Gal pripūlis atsirasti,
Kits gal su vgzdu ištikti.

13. Matas suįnstas tur ne trūkti, 
Bet ku grejčiaii apsisukti,
O ja  kamė ąns patruktum, 
Būtum ėėslyvs, kad išspruktum,

14. Ignuj stajne rejk išgrjnsti,
Te ne  k e t  p čk a jč iu  k r is t i ,  
A rk lus s ta jn io s  n u šu k u ti,
Ir abraku jiems padiiti.

15. Simas šendien kam& gajšu,
Tegu zičgrius ąns uzkajšu,

A ns po kertes  tenelando,
Bo su  kum ščiu g au s  į sp ra n d ą .

9. K azas  g irn a s  tu ri kalti.
P o  tam  g rū d u s  sm ulk ia i m alti, 
Ką tu rė tu m  badu dvėsti, 
G a lė sit p ilvus prik rėsti.

10. G rig u i m edžiai sukapoti 
K ukniai p ietum s g atav o ti, 
K ursa i nepavyns s linkau ti,
Je i n en o r į kuprą g au ti.

11. Ja s iu s , nieku pasidergęs, 
Tenegul an s  išsižergęs,
Je ig u  p ap ras  ta ip  dary ti,
T urės  bado  pam aty ti.

12. V incas, kam e a tsisto jęs, 
Tenevypso  išsižiojęs,
G al priepuo lis a ts ira s ti,
K its g a l su  vėzdu ištikti.

13. M a ta s  s ių s ta s  tu r  netruk ti,
B et kuo g re ič iau  apsisuk ti,
O jei kam e ans  p a truk tų ,
B ū tų  čėslyvs, kad išsp ruk tų .

14. Ignu i sfa in ią  reik išg rįs ti, 
Tenekct pokaičio kristi.
A rk lius s ta in io s  nušukuoti 
Ir  ab rako  jiem s paduoti.

15. S im a s  šiand ien  kam e gaišo . 
T egu žio g riu s  a n s  užkaišo,



I

Ja  nor kupra išvaduti,
P»r stibynas rejk suduti.

16. Vltautas rasta te skajtu,
Te ne ręnk slyvus i skrajta, 
Bo tu  iė'su jau ne z'črtaj, 
Kad i skūra tą’nkej ke'rta.

17. O Pranas te ne suk ūstu, 
Laj kiminus ąns išžlifstu, 
Potam rejks žūlini šikti,
Ir ana čystaj išvokti.

18. Jinas te ne vejzd pro kerte, 
Anam reSje rejk išberti, 
Potam grūdus tur suvėzti,
Ir  i svirną tur sunėšti.

19. Stepas ryta kiilti čjdams,
Te ne dirb pypke rukydams, 
Bo kits gal tajp jam ištikti, 
Gal pripdlis atsitikti.

20. Baltruj krūsni rejk pakurti, 
Ir ląnga aukštij pradurti, 
Ėjsma ry ti visi pertis,
Ja  galfe'sma tena j tvertis.

21. fcaūras, kursaj esi slinkas, 
Bėgsi tu kumet dvilinkas, 
Kad kas tiive pradčs tvūti, 
Ne paspesi dekavoti.

22. Magdėj dirbti rejk paprasti, 
Koki darba sau atrišti,

Je i n o r k u p rą  išvaduoti,
P e r  s tib y n a s  reik suduoti.

16. V y ta u ta s  ra š tą  teskaito , 
T enerenk  sly v as  į sk ra itą , 
Bo luo  čėsu jau ne že rta i, 
K ad į sk ū rą  tank ia i kerta .

17. O P ra n a s  tenesuk  ūsų,
L ai kam inus an s  iššluosto , 
P o  tam  reiks šu lin į šokti
Ir  a n ą  čysta i išvokti.

18. J o n a s  teneveizd  pro  kertę , 
A nam  rė ją reik išberti,
P o  tam  g rū d u s  tu r suvežti 
I r  j sv irn ą  tu r sunešti.

19. S te p as , ry tą kulti e idam s, 
T ened irb  pypkę rūkydam s, 
Bo k its gal taip  jam  ištik ti, 
G a l p riepuo lis a ts itik ti.

20. B a ltru i k rosnį reik p akurti 
I r  lan g ą  au k šta i p rad u rti; 
E ism ą rytoj visi pertis ,
J e i g a lė sm a tena i tvertis .

21. L au ras , k u rsa i esi s linkas , 
B ėgsi tu  kuom et dvilinkas, 
K ad kas  lave p radės tvoti, 
N epaspėsi dėkavoti.

22. M agdei d irb ti reik p ap ras ti, 
Kokį d arbą  sau  a tra s ti,



Kuri (ū ne nor daryti,
Taj rejk oži išvaryti.

23. Marė, ka tur miegu snausti, 
Tegil sėd i stakles austi,
Ja sakyta tu ne klausu, 
Valgys anit d ina  sausa.

24. Barbė piitra te skub virti, 
Kad būt vyraj visi tvirti,
0  pasrėbė ¿j t i giilti,
Ryta kelti ąnkstl killti.

25. Uršėj šaukštus rejk nuplauti,
1 bMda visus sukrauti,
Kad uktverė ne subartu,
Par stibj'nas ne sušertu.

26. R<5žej sajons sul6pyti,
Kad ne būt sterbles matyti; 
Suldpiusi pasidžiaugsi,
Ąnt stribūnos kad ąntrauksi.

27. V<5na, ka tur vehū būti,
Ar ne gal blksves pasiūti,
O kad pasiūtum be rė'dos, 
Pačtaj rejks mautis be gė'dos.

1 8 « .

2. Jam ne rupė'ju 
Rytelis kelti, 

B iri žirgą j pašerti, 
B iri žlrgaj pašerti.

1. Beplga augti 
Jaunam sunužė'luj 

Pas se'naji tėvužė'li, j 
Pas se'naji tėveli. J
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K uri to  n en o r dary ti,
T ai re ik  ožį išvary ti.

23. M arė , ką tu r  m iego sn au s ti, 
T egu sėd į s tak les  au sti, — 
Je i saky ta  to  neklauso . 
V a lg y s a n a  duoną sau są .

24. B arb ė  p u trą  teskub v irti, 
K ad būt vy ra i visi tv irti,
O pasrėb ę  eiti gu lti.
R y tą  kelti an k sti kulti.

25. U rše i šau k š tu s  reik n u p lau ti, 
Į b liūdą v isu s  su k ra u ti.
K ad ūktverė n esu b artų ,
P e r  s tib y n a s  n esuše rtų .

26. Rožei s ijo n s  su lopyti.
K ad nebūt s terb lės  m aty ti; 
S u lopiusi p asidžiaugsi,
A nt s trib ū n o s  kad an ttra u k s i.

27. O n a , ką tu r  veltu  būti,
A r nega l biksves pasiū ti,
O  kad pasiū tų  be rėdos. 
P ač ia i re iks m au tis  be gėdos.

1. B epiga aug ti 
Jau n a m  sūnužėliu i 
P a s  sen ą jį tėvužėlį, 
P a s  sen ą jį tėvelį.

21. Lietuviškos dainos. 1

*182

Samuolienė

2 k.

2. Jam  nerūpėjo  
R ytelis kelti,
Bėri ž irg a i paše rti, 
Bėri ž irg a i paše rti.



3. Tik jam te-rupeju 
Pas mergyte joti,

Kas subatos vakarėlis 
Mergyte atląnkyti.

4. Pro žirgu stajne'le,
Tek srėvės upelis, 

BėriSms žirgams girdyti, 
Pentinėlams nušvisti.

5. Bep'iga augti 
Jaunaj dukrytelej

Pas se'naje motynele,
Pas se'naje močiute.

1§3.
1. Ej, rlista, lūdna j

širdelė manu J ds 
I visa rudenėli. >

2. Ej, ką n prljautej,
širde'lė manu?

Tingineli berne'Ii.

3. E j, tingus, tingus
Manu bernelis 

Sunkiu darbe'lu dirbti.

4. Sėju ruge'lus,
Bet ne vagoju;

Vąndenė'lu apte'ku.

b. SSju pure'lus
Trejus mete'lus,

N i vilnas ne išdj'gu.

6 . J a j  ne rupė 'ju
Ryte'lis kelti,

Ni rutc'les lajstyti,
Ni rute'les lajstyti.

7. Tik jaj te-rupė'ju 
Vajnikė'lis pinti,

Po jaunus jaunimuzėlus 
Su bcrnyčejs mytutis.

8. Pro rūtų darze'li 
Tek srovės upe'lis,

Žalčms rūtoms lajstyti, 
Vajnikė'lams vllgyti.

6. Tik te-išd/gu 
Žals ąnzulėlis

Ąnt devynių šakėlu.

7. Kiėk yr šakelu,
Tiek geguzėlu 

Kas ryteli kukavu.

8. Kol iškukavu,
Kol išlingavu 

Manu jaunas dieneles.

9. Vaj, ėjsiu, ejsiu, 
Aš če ne būsiu,

če ne manu namėlej.

10. Vilk, trauk ltnele
Par Nemunėli, 

Aš čionaj ne gyve'nsiu.
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3. Tik jam  terūpėjo  
P a s  m ergy tę jo ti,
K as su b ato s  v ak a rė lis  
M ergy tę  a tlanky ti.

4. P ro  ž irg ų  s ta in e lę  
Tek srovės upelis 
B ėriem s ž irg a m s g irdy ti, 
P en tin ė liam s nušveisti.

5. Bepiga augti 
Jau n a i dukrytėlei 
P a s  sen ą ją  m otinėlę,
P a s  sen ą ją  m očiutę.

6. J a i nerūpėjo  
R yte lis  kelti
Nei rū te les  laisty ti,
Nei rū te le s  laisty ti.

7. Tik jai te rūpėjo  
V a in ikė lis  pinti,
P o  ja u n u s  jau n im u žė liu s  
S u  bernyčiais m yluotis.

8. P ro  rū tų  darželį 
Tek srovės upelis 
2 a liom s rū tom s laisty ti. 
V a in ikė liam s vilgyti.

1 8 3
Piraitis

1. Ei, rū sti, liū d n a j 
Š irdelė m ano Į 2 k.
I v isą rudenėlį, j

2. — Ei, ką p rijau te i, 
š ird e le  m ano?
— T inginėlį bernelį.

3. Ei, tin g u s tin g u s  
M ano bernelis 
S unkių  darbelių  d irb ti.

4. Sėjo  rugelius,
Bet nevagojo , — 
V andenėliu  apteko.

5. Sėjo  pū re lius 
T re jus m etelius, —
Nė v ien as  neišdygo.

6. Tik te išdygo  
Ž als ąžuo lėlis
A nt devynių šakelių .

7. Kiek y r šakelių ,
Tiek gegužėlių  
K as ry telį kukavo,

8. Kol iškukavo.
Kol iš lin g a v o
M ano  ja u n a s  dieneles.

9. V ai. e isiu , eisiu .
Aš čia nebūsiu ,
Č ia ne m ano  nam elia i.

10. V ilk trau k  lynelį 
P e r  N em unėlį,
A š čionai negyvensiu .
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11. Ja tu ne'kelsi, 
Pėksčia parėjsiu 

Pnė savu motynelės.

13. O tam ne dėkų 
Plršluj, melagiuj, 

Kam mine išvilčju.

Deku tėviluj, 
Deku močiūtej, 

Kad maža uz'auginaj.

Už jūriu-mariu, 
Už vąndenėlu,

I svetima šalele.

15. Svečifi šalelė 
Rūsti zmonelej, 

Atšiauri ju matinė.

« 8 4 .

ds

1. O kam žalos rute’lės,
Lud manu dienelės,

Aj, lūdu, nulūdu,' 
Lud manu širdSlė.

2. Ejn moėiiitė par dvara,
Ejn senėji par dvara, 

Atneša, ne'ša ma 
Rūtų vajnikė'li.

3. Ejk, dukrytė, pas mine,
Ejk, jaunoji, pas mine, 

štaj tivu, štaj tavu 
Rūtų vajnikėlis.

4. Aj, močiūtė, ne sakyk, 
Ma širdelės ne graudink, 
Skaud manu, skaud minu,

Skaud manu širdelė.

985.
O kad aš ganiau 
šilė baitas aveles, 

O nu ganysiu K  
Sivu paišus jautei us. J

O ir atjoju 
Iš Varšuvis ponelis,

O ir itėmė 
Manu pora avelu.

Kad tu itėmej 
Manu p6ra avelu,

Aš pastatysiu 
Kazokelu pulkeli.

O ir atjoju 
Kazokelu pulkėlej, 

O ir itėmė 
Nu tu ponu žirgeli.
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11. Je i tu  nekelsi.
Pėsčia pareisiu  
P rie  savo  m otinėlės.

12. Dėkui tėveliui.
Dėkui m očiutei.
Kad m ažą u ža u g in ai.

13. O tam  ne dėkui 
P irš liu i m elagiu i, 
Kam m ane išviliojo

14. U ž jū rių  m arių .
U ž vandenėlių ,
Į sv etim ą šalelę.

15. Svečių šalelė j 
R ū stū s  žm oneliai, 
A tš iau ri jų  m alonė.

134
Juškytė

1. O kam  ža lio s rū te lė s ,—
Liūd m ano d ienelės,
Al, liūdo nuliūdo, l 
Liūd m ano širdelė , j

2. Ein m očiutė per dv arą ,
E ln senoji per dv arą ,
A tneša n eša m an 
R ū tų  vainikėlį.

3. — Eik, dukry te, p as  m ane, 
Eik, jau n o ji, p as  m ane,
Š ta i tavo , š ta i tavo
R ūtų  vain ikėlis!

4. — Ai m očiute, nesakyk. 
M an š irdelės  n eg raud ink , 
S kaud  m ano, skaud  m ano, 
S kaud m ano  širdelė .

1. O kad a š  g an ia u  
Š ile b a lta s  aveles,
O  nū ganysiu
S avo  p a lšu s  jau te liu s .

2. O ir aljo jo
Iš  V aršuvos ponelis,
O  ir atėm ė 
M ano  porą avelių .

185
Viksva

2 k.

3. Kad tu  atėm ei 
M ano  porą avelių , 
A š p a s ta ty siu  
K azokėlių  pulkelį!

4. O  ir a ljo jo  
K azokėlių  pulkeliai,
O  ir atėm ė
N uo to pono žirgelį.
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6. Ėjna {Jonelis
Par laukeli verkdamas,

BČru zirge'lu 
Jau jis savu ne tc'kes.

186.
1. KunigSli, mfikitojau,

Visumenės ląnkytojau,
Mes tūrim visi mylėti, K  
žitvira širdi turėti. I

2. Bo yr ju stdnas vinausias,
Už visi ponu vozniaustas;
Svietu gerybes u i  nieku,
Kunigėlis mus patieka.

3. P6nuj Diė'vuj slūgavoja,
KasdiČn ąnt rįnku nešioja,
Dėl mus visu ge'ra daru,
Kad altorių atidaru.

4. Atčjn kiinigs par baz'nyče,
O ju tarnas par bobnyče;
Grėjtaj žvakes uz'dagičja,
Kunigeluj slūgavoja.

5. Kunigėlis maldas lajku,
Meldžiasi visi tu lajku;
Kad dzlngilu suskambinu,
Visu širdis sugraudinu.

6. Netlkelej ne išmanu, Kunigfilis Dižvu tSrnas
Kad ne tejsybes pramanu; Nū Apkalbos nėra vilnas
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5. E in a  ponelis
P e r  laukelį verkdam as,
B ėro  ž irg e lio
J a u  j is  sav o  netekęs.

186
Sadauskienė

1. K unigėli, m okyto jau , 
V isuom enės lanky to jau ,
M es tu rim  visi m ylėti, l „  . 
A tv irą  šird į tu rė ti. J

2. Bo y r  ¡ų s to n as  v y riau sia s, 
U ž v isų  ponų vožn iausias , 
Sv ie to  g ėrybės už n ieką, 
K un igėlis  m ūs patieka .

3. P o n u i dievui s lū g av o ja , 
K asdien  a n t rankų  nešio ja, 
Dėl m ūs v isų g era  daro ,
K ad a lto rių  a tid aro .

4. A tein  k u n ig s  per bažnyčią,
O  jo  ta rn a s  per bobnyčią, 
G re ita i žvakes uždeg io ja , 
K un igėliu i s lū g av o ja .

5. K un igėlis  m a ld a s  la ik o ,— 
M eldžiasi visi tuo  laiku, — 
K ad d zin g iliu  suskam bino , 
V isų š ird is  su g ra u d in o .

6. N e tikėlia i neišm ano,
K ad nete isybes p ra m a n o , — 
K un igėlis , dievo ta rn a s .
N uo  apka lbos n ėra  v aln a s.
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7. A š kun ig ėli m ylėsiu,
Ą n t j ū  p ik ta j ne k albesiu , 

A š m ylėjau  i r  m ylėsiu, 
Kol m ird a m a  j įn  ne regčsiu.

18?.
1. Pas motyncle 

Geraj būdama, ] ^
Ėjau geriau jiėškoti. J

2. G e riau  ne ra d a u , 
žlekčiaū  p ad a riaū ,
Įpulau i vargeli.

3. A j, ėjsiu, ėjsiu,
Aš če n e  būsiu,

ėe ne manu n^melej.

4. Ce jiida dina, 
Ni tos ne dildą,

Skaudu manu širdelėj.

5. I lg iau  pabūsiu , 
D idžiau  sudziūsiu ,

K a ip  lgndrCižė svy rusiu .

1. Uj, uj, uj, Dievaj, 
DiėvUlau manu,
Taj bepig būti J 
Pas motynėle. I

2. Pas motynčle 
Vis smagumelej,
Su vajnikėlu 
Vis smagumčlej.

1 8 8.

6. Svetimi žmonis,
ša u n u s  zodėlej,

Skafidu minu širdėlej.

7. E jn ii p a r  kiem ą, 
G ird z iii p a r  s ien a ,

V a jno  m in e  žm onele j.

8. Atsivajnčkif
Kojas, rąnkeles,

Ne m&ne siratele.

9. G&lif matyti 
Ir išmanyti,

N e v a lū z e  p a a u g a u .

10. Ąnkstl ryteli 
Po purvynėlus,

V arg ios  m anu d ienelės.

3. Su brolejs gė'nau, 
Su brilejs šokau, 
Su brolužė'Iejs 
Nannf parėjau.

4. Jo kad aš ėjafl 
Ir par kiemeli, 
Taj visi sikė: 
Gražį mergelė.
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7. A š kun igėlį m ylėsiu,
A nt jo  piktai nekalbėsiu , 
A š m ylėjau  ir m ylęsiu,
Kol m irdam a jį neregėsiu .

187
Vidikytė

1. P a s  m otinėlę
G erai būdam a, l 0 
Ė jau  g e ria u  ieškoti. J

2. G eriau  n erad au ,
S iekčiau  p ad a riau , 
¡puo liau  į v argelį.

3. Ai, eisiu , e isiu .
Aš čia nebūsiu ,
Č ia ne m ano  n am elia i.

4. Čia juoda duona,
N ė los neduoda.
Skaudu  m ano š irdele i.

5. Ilg iau  pabūsiu ,
D idžiau  sud žiū siu .
K aip lendružė  svyruosiu .

6. Svetim i žm onės,
Š a u n ū s  žodeliai,
S k au d u  m ano  širdelei.

7. E inu  per kiem ą,
G ird ž iu  per sieną: 
V ainoj m ane žm oneliai.

8. A tsivainok it 
K ojas, rankeles,
N e m an e s iratė lę!

9. G a lit m aty ti
I r  išm any ti, —
N e valužėj p aaugau .

10. A nksti rytelį 
P o  pu rvynė lius,
V arg io s  m ano  dienelės!

*188
Senkauskienė

1. Ui, ui, ui d ievai, 
D ievuliau  m ano! 
Tai bepig  būti l 
P a s  m otinėlę, f

2. P a s  m otinėlę 
V is sm agum ėlia i, 
S u  vain ikėliu  
Vis sm agum ėlia i.

2 k.

3. Su  b ro lia is  gėriau , 
S u  b ro lia is  šokau, 
S u  bro lužė lia is 
N am o p arė jau .

4. O kad  a š  ė jau  
Ir  per kiem elį,
T ai visi sakė:
G raži m ergelė.
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5. Jo po koje'Iu 12. Matiltė tarė
Že'mė dųnzgė'ju, Pratarydama:
Ir ąnt rąnkelu Ėjki, dukrelė,
ZiSdaj zereju. I aukšta svirną.

6. Jo kad aš grė'biau 13. Ėjki, dukrėflė,
fcąnkd šieneli, i aukšta svirną,
Taj visi sakė: I aukšta svirną
Kad grėbėjėlė. Bent pailsėti.

7. Jo kad aš pjoviau 14. Svirnė gulėjau,
Kalne ruge'lus, Kaldra klojėjau,
Taj visi sakė: Pro stiklu l;fnga
Kad pjovėjė'lė. Aušros žiurėjau.

8. Jo kad aš verpiau 15. Aušta aušrelė
Baltus line'lus, I riitu darza,
Taj visi sakė: Teka saulelė
Kad vęrpėjė'lė. I lelijėlė.

9. Jo kad aš audžiau 16. Uj, uj, uj, Diė'vaj,
Plonas drobe'les, Diėviilau manu,
Taj visi sakė: Taj bė'da būti
Kad audėjėlė. Pas anytėle.

10. Jo kad aš dirbau 17. Pas anytėle
Namu darbe'lus, Vis rupestėlej,
Visi gerčjos Su kepurele
Darbinįnkele. Vis ašarėlės.

11. .1 lauka ėjus, 18. Jo kad aš ėjaū
Lęngvl darbclej, Ir par kiemeli,
Namu parė'jus, Taj visi sakė:
Mėjlus zodelej. Niėkaj martelė.
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5. O po kojelėm 
2emė dunzgėjo 
Ir ant rankelių 
2iedai žėrėjo.

12. Motutė tarė 
Pratarydama:
— Eiki, dukrele, 
Į aukštą svirną.

6. O kad aš grėbiau 
Lankoj šienelį, 
Tai visi sakė,
Kad grėbėjėlė.

13. Eiki, dukrele,
[ aukštą svirną, 
J aukštą svirną 
Bent pailsėti.

7. O kad aš pioviau 
Kalne rugelius, 
Tai visi sakė.
Kad piovėjėlė.

14. Svirne gulėjau, 
Kaldra klojėjau, 
Pro stiklo langą 
Aušros žiūrėjau.

8. O kad aš verpiau 
Baltus linelius,
Tai visi sakė,
Kad verpėjėlė.

15. Aušta aušrelė 
Į rūtų daržą. 
Teka saulelė 
[ lelijėlę.

9. O kad aš audžiau 
Plonas drobeles. 
Tai visi sakė.
Kad audėjėlė.

16. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Tai bėda būti 
Pas anytėlę.

10. O kad aš dirbau 
Namų darbelius, 
Visi gėrėjos 
Darbininkėle.

17. Pas anytėlę — 
Vis rūpestėliai, 
Su kepurėle — 
Vis ašarėlės.

11. į lauką ėjus — 
Lengvi darbeliai, 
Namo parėjus — 
Meilūs žodeliai.

18. O kad aš ėjau 
Ir per kiemelį, 
Tai visi sakė: 
Niekai martelė.
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19. Jo po kojelu 
Žemė dulkėju,
Ir ąnt rąnkelu 
Žtė'dsj rudj’ju.

20. Jo kad aš grėbiau 
Ką n k 6 šieneli,
Taj visi sakė:
Kad tinginelė..

21. Jo kad iš  pj6viau 
Kalne rugelus,
Taj visi sakė:
Ne pjovėjė'lė.

22. Jo kad aš verpiau 
Baltus linėlus,
Taj visi sakė.
Ne verpėjė'lė.

23. Jo kad aš audžiau 
Plonas drobeles, 
Taj visi sakė:
Ne audėjėlė.

24. Jo kad aš dirbau 
Narati darbėlus,
Taj vis! pėjkė 
Darbinjnkė'le.

25. I lauka ėjus, 
Sunkus darbe'lej; 
Namu parėjus 
Skaudus žodėlej.

26. Anyta tarė 
Pratarydama: 
Ęjki, marte'lė, 
Jaute'lu ginti.

2". Jaute'lus ganiau, 
Kliine stovėjau, 
Pro beržu lapus 
Aušros žiurėjau.

28. tąnkoje ganiau 
Po dobilelus, 
Manu jaute'lej 
Paėdrinėju.

29> ¿ank6 gulėjau, 
Majšu klojėjau, 
Pro beržu lapus 
Aušros žiurėjau

30. Afišta aušrelė 
Pro rupėstėli. 
Teka saulele 
Pro ašarė'les.

31. Teka saule'lė 
Pro ašarėles, 
K rinta raselė 
Ąnt kepurėlės.

32. Aušta aušrelė
I žala lą'nka, 
Teka saulelė
I d o b ile lu s .
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19. O po kojelėm 
Žemė dulkėjo,
Ir ant rankelių 
2iedai rūdijo.

20. O kad aš grėbiau 
Lankoj šienelį,
Tai visi sakė,
Kad linginėlė.

21. O kad aš pioviau 
Kalne rugelius,
Tai visi sakė:
Ne piovėjėlė.

22. O kad aš verpiau 
Baltus linelius,
Tai visi sakė:
Ne verpėjėlė.

23. O kad aš audžiau 
Plonas drobeles, 
Tai visi sakė:
Ne audėjėlė.

24. O kad aš dirbau 
Namų darbelius, 
Tai visi peikė 
Darbininkėlę.

25. Į lauką ėjus — 
Sunkūs darbeliai, 
Namo parėjus — 
Skaudūs žodeliai.

26. Anyta tarė 
Pratarydama:
— Eiki, martele, 
Jautelių ginti.

27. Jautelius ganiau, 
Kluone stovėjau, 
Pro beržo lapus 
Aušros žiūrėjau.

28. Lankoje ganiau 
Po dobilėlius. 
Mano jauteliai 
Paėdrinėjo.

29. Lankoj gulėjau, 
Maišu klojėjau. 
Pro beržo lapus 
Aušros žiūrėjau.

30. Aušta aušrelė 
Pro rūpestėlį. 
Teka saulelė 
Pro ašarėles.

31. Teka saulelė 
Pro ašarėles. 
Krinta raselė 
Ant kepurėlės.

32. Aušta aušrelė 
Į žalią lanką,
Teka saulelė
I dobilėlius.
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83. Uj, uj, uj, Dičvaj,
Diėvillau manu,
Tik ne tropyjau 
Jauna nuėjti.

1 8 9 .

1. Aš išgirdaū naujina:
Serga p6ni, ne gali,

E, e, o, K
Sėrga poni, ne gali. (*) j

2. Uz'slgejdė vandeniu, 
siu čystuju šaltiniu.

3. Ponas išjūju vąndėns, 
Poni gromata piešė.

4. P6nį grimata piešė,
Pas Vilniaus daktarėli:

5. Skubėle, daktar, skubėlei, 
Nėra ponu tam d varė.

6. Ne nor daktars klausyti, 
Pati poną užrūstint.

7. Uzstatfsiu vaktelus 
Ąnt aštuniū kąnteiu.

8. Visos vaktos sumlgu, 
Pons parjūju, ne jutu.

34. Tik ne trūpyjau 
Jaun i nuėjti,
Jo aš prapūldžiaū 
Auksu žiedeli.

(*) t i  pavidalu somuk: .e, e. o,“ su ąntra ajla zėd- 
nam posme žemiau.
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33. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano! 
Tik netropiiau 
Jauna nueiti.

34. Tik netropijau 
Jauna nueiti,
O aš prapuldžiau 
Aukso žiedelį!

*189
Bakšallienė

1. Aš išgirdau naujieną:
Serga ponia, negali,

6' “ • U  kSerga ponia, negali.*}

2. Užsigeidė vandenio 
Šio čystojo šaltinio.

3. Ponas išjojo vandens,
Ponia gromatą piešė.

4. Ponia gromatą piešė 
Pas Vilniaus daktarėlį:

5. — Skubėk, daktar, skubėki. 
Nėra pono tam dvare.

6. Nenor daktars klausyti,
Patį poną užrūstint.

7. — Užstatysiu vaktelius 
Ant aštuonių kantelių.

8. Visos vaktos sumigo.
Pons parjojo. — nejuto.

* Žemiau kiekviename posme panašia' somuok: „E, e, o" su antra eilute.
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9. Klausinėju poną ponios: 
Su kifmi tu kalbčjej?

10. „Aš su zvâke kalbëjau, 
Žvakė degi ne norėjų“.

11. Klausinėju pons poniôs: 
Kanô jùpos ąnt stâhi?

12. „Biivu mokinas Jūras,
Jis norėjų geri vÿnu“.

13. „Ne turė'ju kum mokči, 
Jis tąn jiipa palïku“.

14. Klausinėju pons pomôs: 
Kas u i dūru vajtėju?

15. „Bùvu übags lôzorius,
Jis už duru vajtčju“.

16. Jis už düru vajtėju,
Pons rùbli doranôju.

17. Pons rùbli dovanôju:
Ejk pas Vilniaus dàktara.

18. .Par dvarc'li rajšdamas, 
Vičškelė'lu bėgdamas.

f  O®.
1. Gul šernelis beržine, 

šernu kôjos smilgÿne; 
Nej prié krūmu ne prijoju, ) 

Žirgas ùgni surùsinu, i 
Leliiška.

9. Klausinėjo pons ponios:
— Su kuomi tu kalbėjai?

10. — Aš su žvake kalbėjau, 
Žvakė degt nenorėjo.

U. Klausinėjo pons ponios:
— Kieno jupos ant stalo?

12. — Buvo mokinys Juras,
Jis norėjo gert vyno.

13. Neturėjo kuo mokėt,
Jis tą jupą paliko.

14. Klausinėjo pons ponios:
— Kas už durų vaitojo?

15. — Buvo ubags lozorius,
Jis už durų vaitojo.

16. Jis už durų vaitojo,
Pons rublį dovanojo.

17. Pons rublį dovanojo:
— Eik pas Vilniaus daktarą.

18. Per dvarelį raišdamas, 
Vieškelėliu bėgdamas.

190
Aleksienė

l. Gul šernelis beržyne, 
šerno kojos smilgyne,
Nė prie krūmo neprijojo, l 
Žirgas ugnį surusino, j  2 

Leliūška!
Lietuviškos dainos. I 385



2. O jus, pinaj mislfnčej,
Jus šiaulėj, mcdinjfnkaj,

Kokia p'lksa jums padarė,
Kad zujkc'lus iš girelės 

Varu te?

3. Dėl rogelu tajške'lu,
Dėl kvietėju želmenų,
O po česu darža eju,
Po kopūstu lip a  ėmė,

NorSju.

4. Te žal&sis berželis,
Tam beržely gegelė,

Kukif grfga, ilgūde'gė,
Žalam be'rže tupė'dama,

Lelūška.

5. Gale laūku stubre'lis,
Mšrgu ge'niu vajke'lej, 
įsilipčiau, išsijlmčiau,

Parsinėščian, išsikepčiau,
Valgyčiau.

191..
Atėjn toke'lis 3. Vilkelis pūjkus

Su ataus vžrpele: Ve'dė 6zka šokti;
Ejk, kate'lė, nabagėlė, i 

Pamedžiok mėse'lės. J
Ožke'lė, nabagėlė, 
Su ragajs ruosavu.

2. £<5kis kąnklavu, 4. 6žka šikdama,
šernas trimifavu, Ragus barškindama:
Vilkelis pūjkus Jagū geri dėka,
Vedė 6žka šokti. Diisiu saldaus piė’nu

3S6

2. — O jūs, ponai mlslinčiai, 
Jūs šauliai medininkai, 
Kokią piksą jums padarė, 
Kad zuikelius iš girelės

Varote?

3. — Dėl rugelių laiškelių, 
Dėl kvietelių želmenų,
O po čėso daržą ėjo,
Po kopūsto lapą ėmė, — 

Norėjo.

4. Ten žaliasis berželis,
Tam beržely gegelė,
Kukuoj gega ilguodegė, 
Žaliam berže tupėdama,

Leliuška!

5. Gale lauko stuobrelis, 
Margo genio vaikeliai, 
Įsilipčiau, išsiimčiau, 
Parsineščiau, išsikepčiau,

Valgyčiau!

1 9 1
Gotautienė

Atein lokelis 
Su alaus verpele:
— Eik, katele nabagėle, 2 ^
Pamedžiok mėselės!

Lokys kankliavo,
Šernas trimitavo,
Vilkelis puikus 
Vedė ožką šokti.

3. Vilkelis puikus 
Vedė ožką šokti, 
Ožkelė nabagėlė 
Su ragais mosavo.

4. Ožka šokdama,
Ragus barškindama: 
— Jeigu gera dėka, 
Duosiu saldaus pieno.



5. Jagii gera dėka, 
Dusiu Baldais pienu, 

Ja  po nevalaj, 
Ragajs subadysiu.

6.,Ragajs subadysiu, 
Skūra nujlmdinsiil, 
Pasiūdinsiu siūba 

Savu mielam skėrdžuj.

7. Skardžius dėveju, 
Ozkaj dėkavoju, 
Dė'kavoju ožkaj 
Už šilčiause siūba.

1. Aliitim lyju, 'Į 
Apvynėjs snlgu,|
O manu mergelė]

Rutc'lu daržely J ds 
Vyne'lu dergė. I

2. Mergytė kūčna,
Ne būki pelną,
Ne giilki darie'ly 
Pas rūtų love'le,
Ni patvorūžy.

3. Giilki, mergužė, 
Aukštam svirnūžy, 
Aukštamė svirnely, 
Margoje lovelė,
Po peryniižejs.

7.

4. Ej, atėjs, atejs, 
Bernužis budint;
Jau manu miegelis 
šalyn atstoju,
Kad jaunas bernelis 
šalė pristūju.

5. Po šita  vajkščiojau, 
ūgc'les rinkojau, 
Atlėkė bitutė, 
įgėlė kojūte,

- Aš pašokau.

Bernyti kūcnas,
Ne lįnsk po pečka, 
Išljnsi, bernyti, 
Išljtnsi, jaunasis, 
Jiidas, kajp vė'dars,

6.

Gersiva ataūs,
Diėvs dus ir daugiau, 
O vakar dienele,
Taj alumi lyju 
Alūčiu lyju.

5. Jeigu gera dėka, 
Duosiu saldaus pieno, 
Jei po nevaliai.
Ragais subadysiu!

6. Ragais subadysiu, 
Skūrą nuimdinsiu, 
Pasiūdinsiu šiūbą 
Savo mielam skerdžiui.

7. Skerdžius dėvėjo, 
Ožkai dėkavojo, 
Dėkavojo ožkai 
Už šilčiausią šiūbą!

*192
Bakšaitienė

l. Alutim lijo, 
Apyniais snigo, 
O mano mergelė 
Rūtelių daržely 
Vyneliu dergė.

2. Mergyte kučna, 
Nebūki pelną. 
Negulki daržely 
Pas rūtų lovelę, 
Nei patvorūžy.

3. Gulki, merguže, 
Aukštam svirnužy, 
Aukštame svirnely, 
Margoje lovelėj,
Po perynužiais.

4. Ei, ateis, ateis 
Bernužis budint.
Jau mano miegelis 
Salin atstojo,
Kad jaunas bernelis 
Salia pristojo.

5. Po šilą vaikščiojau, 
Uogeles rankiojau, 
Atlėkė bitutė,
¡gėlė kojutę,
Aš pašokau.

6. Bernyti kučnas, 
Nelįsk po pečka, 
Išlįsl, bernyti,
Išlįsi, jaunasis, 
Juodas kaip vėdars.

Gersiva alaus,
Dievs duos ir daugiau, 
O vakar dienelę 
Tai alumi lijo,
Alučiu lijo!

389



193.
1. Padajnüsim gráze dájna, 

Grąže dájna paukščiu vájna, 
Ąnt žvė'riu išdilta 

E, e, (*) 1 ds
Ąnt zvenu išdilta. I

2- l'.áksté vánags skrajdydamas, 
Sávcj pena jiéíkódamas, 

Uztrópyju kiški.

3. Vánags kiški uztrópyju,
Su nage'lejs pasvejkinu,

í-abáj méjlej glósté.

4. Kiškis bė'gdanis balas taškė, 
Vanagas jam akis draskė,

Norė'dams sugauti.

Kiškis bėgu, kajp kullbka, 
Vos paspé' ¡pülf i piilka 

Zvėnu keturkóju.

6. Tarė zvė'rys keturkojėj: 
Vánagaj, kii čc atjójej

Ąnt kiškiu sprąndu?

7. fcápé kardą pagriebusi,
Priė vanagu pripilusi,

Kiškeli geibėjų.

(*) Ąnt tü pavj'dalu lyruk: ne, e“, su trečia ajlį žed- 
nam posme žemiau.
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1 9 3
Tumslenė

1. Padainuosiu gražią dainą,
Gražią dainą — paukščių vainą, 
Ant žvėrių išduotą,

E- C*’ l 2 kAnt žvėrių išduotą, j

2. Lakstė vanags skraidydamas, 
Savei peną ieškodamas, 
Užtropijo kiškį.

3. Vanags kiškį užtropijo,
Su nageliais pasveikino,
Labai meiliai glostė.

4. Kiškis bėgdams balas taškė, 
Vanagas jam akis draskė, 
Norėdams sugauti.

5. Kiškis bėgo kaip kulipka,
Vos paspėj įpult į pulką 
2vėrių keturkojų.

6. Tarė žvėrys keturkojai:
— Vanagai, ko čia atjojai 
Ant kiškio sprando?

7. Lapė, kardą pagriebusi,
Prie vanago pripuolusi.
Kiškelį gelbėjo.

• Žemiau kiekviename posme panašiai lyruok: „E, e" su trečia eilute.
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8. Vanags kvietė visus paūkščius, 
Sakė: išmūškim tus jaučius,

Zvė'rius keturkūjus.

9. Paūkščej dajlej apsitajse,
Ir manddras pasikijše

U žpilė ąnt žvėrių.

10. Ka tik žvėrys susičju,
Ka tik jiems ė'sti padėju

ta p ė  gaspadlnė,

11. Staj paūkščej surikus: ura,
Taj dab&r dusim i skūra

Žvė'rims keturkojams.

12. £4pė karda pagriė'busi,
Barščius paliej ne srėl>usi,

Taj dabar prapulėm.

13. I:6kis pagavės karštuvus,
Senėj vajna tokia bitvus,

Ne žin kąn daryti.

14. Tas lokūtis su rąnkūtim 
Gniaūžė, kajp su dvim repliitim,

Paūkšžtus gandindamas.

15. Tas vilkiukas su dąntūkajs 
Kale'n, kajp su dum plaktūkum,

Paūkščius gandindamas.

16. Kiškis vėzdus pasigriebęs 
Kulibkas būvu išbaręs,

Mūšė, kajp galčdams.
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8. V a n a g s  kv ietė v isu s  paukšč ius, 
S akė: —  Išm ušk im  tu o s ja u č iu s , 
Ž vėris keturkojus!

9. P au k šč ia i, d a ilia i ap s ita isę  
Ir  m a n d ie ra s  pasik aišę ,
U žpuo lė a n t  žvėrių .

10. K ą tik  žvėrys susiėjo ,
Ką tik  jiem s  ėsti padėjo  
L apė g asp a d in ė ,

11. Š ta i  paukšč ia i, su rikus: — U ra! 
T ai d a b a r  duosim  j sk ū rą  
Ž vėrim s keturkojam s!

12. L apė , k a rd ą  pag rie b u si, 
B aršč iu s  paliej nesrėb u si, —
T ai d ab a r prapuolėm !

13. L okys, p a g a v ę s  k a rš tu v u s , —  
S en ia i v a in a  tok ia  buvus, — 
N ežin , ką dary ti.

14. T a s  loku tis  su  ra n k u tim  
G n iau žė  kaip  su  dvim  rep lu tim , 
P a u k šč iu s  g an d in d a m a s .

15. T as  v ilk iu k a s  su  d an tu k a is  
K alen  kaip  su  dum  plak tukum , 
P a u k šč iu s  g an d in d a m a s .

16. K iškis, v ėzd u s pasig rieb ęs , —  
K ulipkas  buvo išbėręs, —
M ušė kaip  galėd am s.



17. Az'ys ė’mes žepetilka,
Tolyn nustūmė gajdūka,

Iš tu jaką gavu.

18. Pelėda uz grėbli griebė, 
Pakabinus purvajs drėbė,

Akis užlipinu.

19. Vanags pajėmes peštuką. 
Katlnuj padare štūka:

Akis iškabinu.

20. Aras pajėmes vėdega,
Klrtu lapėj par udega,

Iš-tolu stovedams.

21. A pūkas pe’le sugavės,
Tam aruj saku padavęs.

Žvčris pargalėjum.

22. Šeškas šikšnosparni gaude, 
Pasigavęs labaj baudė,

Klausė, kas tu es'l?

23 Šikšnosparnis parsigįndes, 
Tokiii rąnku dar ne bįndes,

Pradė'ju meiifti:

24. Aš esmCi bedna pelukė,
Tavu geri pnėtelilkė

Visokiam nečė'sty.

25. O kad matė: viršų jema, 
Paūkščej jau žvėris apjema,

Pakilu pnė paukščiu.
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17. E žys, ėm ęs šepetuką ,
T olyn n u s tū m ė  gaiduką ,
I š  to  ju o k ą gavo.

18. P elėda  už grėb lio  griebė . 
P a k a b in u s  pu rv a is  drėbė, 
A k is užlip ino .

19. V a n a g s , p aėm ęs peštuką. 
K a tin u i p a d a rė  š tuką  — 
A kis iškabino .

20. A ras, paėm ęs vedegą,
K irto  lapei per uodegą.
Iš  to lo  stovėdam s.

21. A puokas, pelę sugavęs,
T am  a ru i sako  padavęs:
—  Ž vėris pergalėjom !

22. Š ešk as  š ik šn o sp arn į gaudė, 
P a s ig a v ę s  laba i baudė, 
K lausė: —  K as tu  esi?

23. Š ik šn o sp a rn is  pers ig an d ęs, 
T okių ra n k ų  d a r  nebandęs, 
P ra d ė jo  m eluoti:

24. —  A š esm u  b iedna peliukė, 
T avo g e ra  p riete liukė 
V isok iam  nečėsty.

25. O  kad  m atė  v iršų  im a, 
P au k šč ia i ja u  žvėris ap im a, 
P ak ilo  prie paukščių .



26. Kad pažinu paūkšcej vyli, 
šikšn6sparmuj šlėkta r6da;

Iš pulku išvyju.

27. Paukščej, žvėrys rfida darė, 
šikšnfisparni žalyn varė,

Vžjna ne pabęngta.

194.

1. Ir pasiuntė pons Kanmšas
Slūga ku vemia usia: 

PavadlnkiC Bendoriite 1 ^  
Pas Kanmša š6kti. f

2. Ir atsakė Bendorbtė 
Slūgaj ku viėrniausej:
Aš ne turiu tokiil jūpu

Pas Kanmša ščkti.

3. Ir itajsė pons Kam&šas
Jiipas po galėnajs, 
Ir ateju bendoriitė 
Dldej ne-vesilna.

4. Atsisė'du Bendoriitė
Po galiniu lįngu;

Ne patlku Bendoriitej 
Miizikos, cimbdiaj.

5. Ir iššoku Bendoriitė
Par galini lįnga,

Ir išoku Bendoriitė
1 vidiir dunijaus.

6. Ir pavarė pons Karnizas,
Visa savu vaisiui: 

Padlrbdinkif šilku tjnkla, 
Bendoriite gaudyt.

7. Ir sugavu Bendoriite
Vidury dunijaus,

Ir pagiildė Bendoriite 
Vidury dvarelu.

8. Ateju pas jos močiiitė 
Graudzej sau verkdama:

O taj tau, Bendoriitė, 
Su Kaniiišu gerti.

9. Ir atSju jos tėvelis 
Rankas grą'nžindamas:
O taj tau, Bendoriitė,

Su Kaniiišu Š6kti.

10. Ir atiSju jos sese'lės 
Rankas skiėtrudamos:
O taj tau, Bendoriitė,

Su jum ulaYiti.
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26. K ad paž ino  paukščia i vylį, 
Š ik šn o sp a rn iu i šlėk ta rodą , — 
Iš  pulko išvijo .

27. P au k ščia i, žvėrys rodą darė, 
Š ik šn o sp a rn į ša lin  varė,
V a in a  nep ab en g ta .

1 9 4
Tumsienė

1. Ir  p asiu n tė  pons K a n iu ša s  
S lū g ą  kuo v ie rn ia u sią :
— P av ad in k it B endoru tę 1 ^ 
P a s  K an iušą šokti.

2. Ir  atsakė  B endoru tė 
S lūga i kuo v iern iau sia i:
— A š n etu riu  tokių ju p ų  
P a s  K an iušą  šokti.

3. Ir įta isė  pons K a n iu ša s  
Ju p as  po g a lio n ais ,
Ir  a tė jo  B endorutė 
D idžiai neveselna.

4. A tsisėdo  B endoru tė 
Po g a lin iu  lan g u ,
N epatiko B endorute i 
M uzikos, cim bolai.

5. I r  iššoko B endorutė 
P e r  ga lin į langą ,
Ir įšoko B endorutė 
Į v idu r duno jaus.

6. Ir p av a rė  p o n s K an iušas  
V isą sav o  valsčių :
— P ad irb d in k it šilkų  tink lą 
B endoru tę g audy t.

7. I r  su g av o  B endoru tę 
V idury  dun o jau s ,
Ir  p ag u ld ė  B endoru tę 
V idury  dvarelio .

8. A tėjo p a s  ją  m očiutė, 
G rau d žia i sau  verkdam a:
— O ta i tau , B endorute ,
Su  K an iušu  gerti!

9. Ir  a tė jo  jo s  tėvelis ,
R an k as g rą žy d am a s :
—  O ta i tau , B endorute,
S u  K an iušu  šokti!

10. Ir  atė jo  jo s  sese lės,
R ankas skėtrodam os:
—  O ta i tau , B endorute,
S u  juo  uliavoti!



11. Ir atdjna jos brole'lej
Lęndres švyt£idami:

O taj tau, Bendoriitė, 
Naktį ne miėgūti.

12. Ant atijna pats Kaniušas
Graūdzej raudodamas: 
Bendoriitė, tu, manu, 

Tu manu mvlė'ta,

13. PakOl tave turėjau,
Tu ma mižla buvaj,
Kajp tik tAve ne tekaū,

Sau kitOs jiėškosiu.

14. Pakinkykii Seštiis žirgus
Bendoriite vėžti; 

Žvanga, skįmba Bendoriitė 
Gelezlnejs ratajs.

15. Piisės kėlu n’ ivaz'iavu,
Kaniušas raudOju, 

Apkabinu Bendoriltės 
Kojeles, rąnkeles.

16. Bendoriitė, tu, manu,
Tu ma miSia buvaj,

Kajp tik tave ne tekaū, 
Sau kitos jiėškdjau.

195.
O kad aš ėjau,

Kelii vandravaū J ds 
Su lęndruz'e švytavau, I

O ir priėjaū,
Ir privandravaū 

i į n marga karčemėle.

To karčemėlė, 
Toje margčje, 

šok jaunas jaunimėlis.

Tam jaunimėly, 
Tamė jaun&mjam 

šok ir manu mergelė.

6. Tu nesirūpink, 
Manu berneli,

Manu rožndjs darbelejs.

7. Aš nusidirbsiu 
Rfiz'mus darbelus

Biėnbiė ne naktelė,.

8. Aš susivčrpsiu 
Baitus linelus

Rudeniniu naktele,

9. Aš išsidusiu 
Plonas drobeles

Pavasariu diėnrflė.

5. Ej, namCi, namif, 
Minu mergelė, 

Roz'mū darbelu dirbti.

10. Aš nesiraustu 
Gelsvus linkius 

Ūkanotam ryteli.

1 1 . I r  a te in a  jo s  b ro leliai,
L endres švytuodam i:
—  O  ta i tau , B endorute ,
N aktį nem iegoti!

12. A nt' a te in a  p a ts  K an iušas , 
G raudžia i ra u d o d am as:
— B endorute tu  m ano,
Tu m ano m ylėta!

13. Pakol tav e  tu rė ja u ,
Tu m an m iela buvai,
Kai tik tav e  netekau ,
Sau  k ito s ieškosiu.

*195
Vidikytė

1. O kad a š  ė jau , j
Keliu v an d rav aū , l  2 k.
Su lendruže šv y tav au .)

2. O ir p riėjau ,
Ir p r iv an d rav a ū  
Š ią m a rg ą  karčiam ėlę .

3. Toj karčiam ėlė j,
Toje m argo je ,
Šok ja u n a s  jau n im ėlis .

4. Tam  jaunim ėly ,
T am e ja u n a ja m .
Šok ir m ano m ergelė.

5. —  Ei, nam o, nam o,
M ano  m ergele,
R ožnių darbelių  d irbti!

14. —  P ak inkyk it šeš is  ž irg u s  
B en d o ru tę  vežti!
Ž vanga skam ba B en d o ru te  
G e lež in ia is  ra ta is .

15. P u sė s  kelio  n ’įvažiavo , 
K an iu šas  raudo jo , 
A pkabino  B endoru tės 
Kojeles, rankeles:

16. —  B en d o ru te  tu  m ano .
Tu m an  m iela buvai.
Kai tik  tav e  netekau ,
S au  k ito s ieškojau .

6. — Tu n esirūp ink ,
M ano  berneli,
M ano  ro ž n ia is  darbeliais?

7. A š n u s id irb siu  
R ožnius d arb eliu s  
D ienužėj, ne n ak te lė j.

8. A š susiverpsiu  
B a ltu s  line liu s  
R udenužio  nakte lę .

9. A š išs ia u siu  
P lo n a s  drobeles 
P a v a sa rio  d ienelėj.

10. A š n u s irau s iu  
G e lsvus line liu s  
Ū kano tam  ry tely .
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11. Tik tu rūpinkis, 12. O kajp išauš
Manu berneli, žilts pavasaris,

Savu sųnkėjs darbe'Iejs. Rejks tau laukėlej arti.

13. Rejks laukoj arti, 
Rejks tvoras tve'rti, 

Rejks jaute'lus ganyti.

£ » 6 .

1. Ir pavarė Paniparta
K ar ūmene j6ti; 
Kąn sudumdjej 1 

Namėlus pamėsti. 1

2. O šios jaunos seserėlės
Siuvu manderė'les, 

O viresnėji 
Žirgeli balniju.

3. Si ąntrčji seserėlė
žalę'lė stoveju,

O ši treči6ji 
Par lauka lydė'ju.

4. Ar sugrjnši, brotuzė'li,
Tus pačius metelus, 

Nors i metelus, 
Arba i ąntrusius?

5. Ir sugrjnz'u brolužėlis
Tus pačius roete'lus,

Be bė'ru zirge'lu,
Ir be mandcrėlės.

6. Kur padejej, brolužėli,
Bė'raji žirgeli, 
Beraji žirgeli, 

Siera manderė'le?

7. Aš pravalgiau manderė'le
Ąnt baltos dune'lės, 

Bė'ra žirgeli 
Ąnt didžiu karužiu.

8. Sugn’nžu iš karūmenės
Pas se'na tėveli, 
Be bė'ru zirgelu 

Ir be manderė'Iės.

Į S I .

1. Aj, smiitna, lūdna 2. Vajkščioju brolelis
Manu širdužėlė Po z'lrgu stajne'le,

Par visa rudenužė'li, 1 j Baltas rankas grajzydainas 
Par visa rudenėli. T  S Su zirge'lu kalbė'ju:
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II. Tik tu rūpinkis.
Mano berneli,
Savo sunkiais darbeliais.

12. O kai išauš 
Silts pavasaris.
Reiks tau laukeliai arti.

13. Reiks laukai arti. 
Reiks tvoras tverti, 
Reiks jautelius ganyti.

19 6
Senkauskienė

I. Ir pavarė Paniparta 
Kariuomenę joti.
Ką sudūmojai 
Namelius pamesti? 2 k.

2. O šios jaunos seserėlės 
Siuvo mandierėles,
O vyresnioji 
Žirgelį balnojo.

3. Si antroji seserėlė 
Salelėj stovėjo,
O ši trečioji —
Per lauką lydėjo.

4. — Ar sugrįši, brolužėli, 
Tuos pačiuos meteliuos, 
Nors į metelius
Arba į antruosius?

5. Ir sugrįžo brolužėlis 
Tuos pačiuos meteliuos 
Be bėro žirgelio
Ir be mandierėles.

6. — Kur padėjai, brolužėli, 
Bėrąjį žirgelį,
Bėrąjį žirgelį,
Sierą mandierėlę?

7. — Aš pravalgiau mandierėlę 
Ant baltos duonelės,
Bėrą žirgelį —
Ant didžių karužių.

8. Sugrįžo iš kariuomenės 
Pas seną tėvelį
Be bėro žirgelio 
Ir be mandierėles.

I. Ai. smutna liūdna 
Aiano širdužėlė 
Per visą rudenužėlį, 
Per visą rudenėlį.

26, LicIuviSkos dainos, I

197
Juškytė

. 1 k.

2. Vaikščiojo brolelis 
Po žirgų stainelę,
Baltas rankas graižydamas, 
Su žirgeliu kalbėjo:



Ej, žirge, žirge, 5. Kajp aš pasakysiu,
Žirge judbėreli, Turl padaryti:

Visa česa mylžjau, Žalis rūtas išminti,
Abrakelu pašžriau. Mergele pravirkdyti.

O kajp rejks ma jčti 6. Tek sr6vės upelis
Pas jauna mergele, Pro žirgu stajne'le,

Bausiu tive, žirgužėli, Bėriems žirgams gyrdyti,
Mokinsiu ąnt kojelu. ■ Pentinelams nušvisti.

198.
1. O tu žiema, žiėmužė'lė,

Kfldėl tu tajp šalti,
Vični pėjkia, kiti kijkia.K  

Visiems esi kalti. J

2. Kajp tik prideda šaldyti,
Rejk pečius kūrinti,

Kad vajke'lej ne sušaltu,
Rėjkia j is  šildyti.

3. Kajp tik jau pamatu sniegą,
Žčdnas vėl k a skranda,

Bijosi, kad ne sušaltu,
Žednas savu sprandą.

4. O zylutė, judsparnūtė,
ŽiČma vįnėiavūta,

Kur atradusi lašinius 
Ničku ji ne b6ja.

6. O žvlrbMlis, nabagėlis,
Ąnt tvorūs tupžju,
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5. Kaip aš pasakysiu, 
Turi'padaryti:
Žalias rūtas išminti, 
Mergelę pravirkdyti.

6. Tek srovės upelis 
Pro žirgų stainelę 
Bėriems žirgams girdyti. 
Pentinėliams nušveisti.

) .?

1 9 8
Vidikytė

1. O tu, žiema žiemužėle,
Kodėl tu taip šalta?
Vieni peikia, kiti keikia, l ^ .
Visiems esi kalta.

2. Kai tik pradeda šaldyti,
Reik pečius kūrinti.
Kad vaikeliai nesušaltų,
Reikia juos šildyti.

3. Kai tik jau pamato sniegą,
Zėdnas velka skrandą,
Bijosi, kad nesušaltų 
Zėdnas savo sprandą.

4. O zylutė juodsparnutė,
Žiemą vinčiavota,
Kur atradusi lašinius.
Nieko ji neboja.

5. O žvirblelis nabagėlis 
Ant tvoros tupėjo.

3. Ei žirge, žirge.
Žirge juodbėrėli,
Visą čėsą mylėjau, 
Abrakėliu pašėriau.

4. O kai reiks man joti 
Pas jauną mergelę. 
Bausiu tave, žirgužėli, 
Mokinsiu ant kojelių.
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Jisaj taj nieku ne boju,
1 sniegą žiurėju.

6. Genys nulSkes i glre,
G ¡lis skyles klrtu,

Jisaj pyku ąnt tos žiemos,
Kad taj p iigaj š^nta.

7. O varnelis, jūdvarnelis,
Labaj aukštaj skrajdė, 

Skąmbinu savu dąntėlus, 
liga žiema bajdė.

8. Kriįnkia varnos laki6daraos,
Ne gauna žąnsiūku,

Staugia vilkaj bėgiodami,
Ne gauna ožiiiku.

9. Voverelė, rudplaukelė,
Riėšutė'lus nešė,

Įsilipus i lazdyna 
Nū šakėlu pe'žė.

10. Tu lokutė, tu pyktoji,
Tu lazdyne sė'di,

Kajp prisnlgu tavu kūdtas,
Ar tu nesigė'di?

11. Šim as už loki piktesnis
Gilas skyles kalė,

Jisaj pykdams ąnt tos žiėmOs, 
Kad taj p ilgaj &inla.

12. O laputė, rududėgė,
šune'lu bijdjos,

Jisai tai nieko nebojo,
Į sniegą žiūrėjo.

6. Genys, nulėkęs į girią,
Gilias skyles kirto.
Jisai pvko ant tos žiemos, 
Kad taip ilgai šąla.

7. O varnelis iuodvarnėlis 
Labai aukštai skraidė. 
Skambino savo dantelius,
Ilgą žiemą baidė.

8. Krankia varnos Iakiodamos, 
Negauna žąsiukų,
Staugia vilkai bėgiodami. 
Negauna ožiukų.

9. Voverėlė rudnlaukėlė 
Riešutėlius nešė.
Įsilipus i lazdyną.
Nuo šakelių pešė.

10. Tu lokute. tu piktoji.
Tu lazdyne sėdi.
Kai prisnigo tavo kudlas,
Ar tu nesigėdi?

11. Šernas, už lokį piktesnis, 
Gilias skvles kalė,
Jisai pvkdams ant tos žiemos. 
Kad taip ilgai šąla.

12. O laputė ruduodegė 
Sūnelių bijojos,



Grčjtaj Ijndu i ole'le, 
iidega kavčju.

13. O zujkiitis, nabagutis,
šiauHiku (*) bijojos,

Grdjtaj Ijndu i krumelus, 
Galvele kav6ju.

14. O kajp šiaulys pSdas r4nda,
Tūjaū g ilva krajpu,

DiSvas ¿Inu, lik šiam česuj 
Kajp Diėvs mine tajku.

15. O jus p6naj, jus baj6raj,
Mumis ne gūbykif,

Kajp ivėjnate i kiemą,
Ąnt mus ne tnūbykii.

16. Ant Kalėdų to gire'lė
Alkani žverelej,

O ąnt kūčių, ąnt tu pačtū 
Užš&iu upe'lej.

1 9 » .

1. Salė ke'lu, viėskelelu, }ds 
Natijas žalas rūtų daržas.} ds

0. Te vajkščioju, ulavdju 
Ulijona, graži pani.

3. Ir  atjoju Lenku p6nas,
Likl žemej j i  žiupčnas.

(*) Šiaiiiys=strielčius.
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Greitai lindo į olelę,
Uodegą kavojo.

13. O zuikutis nabagutis 
Sauliuko bijojos.
Greitai lindo į krūmelius, 
Galvelę kavojo.

14. O kai šaulys pėdas randa,
Tuojau galvą kraipo:
— Dievas žino, lig šiam čėsul 
Kaip dievs mane laiko.

15. O jūs, ponai, jūs, bajorai, 
Mumis negūbykit.
Kai įeinate į kiemą.
Ant mūs netriūbykit!

16. Ant kalėdų toj girelėj 
Alkani žvėreliai,
O ant kūčių, ant tų pačių, 
Užšalo upeliai.

•199
Duobienė

1. Salia kelio vieškelėlio (2 k.) 
Naujas žalias rūtų daržas. (2 k.)

2. Ten vaikščiojo uliavojo 
Ulijona, graži pana.

3. Ir aliojo lenkų ponas.
Ligi žemei jo žiuponas,
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4. L iki že'mej jfl ziup6nas, 
Padabiju Ulijona.

5. Ulijina, graži pani,
Susk/nk manėj rūtų kviStka.

6. Rodą būčiau aš suskinti,
Ne velyja ponas brilis.

7. Ulijona, graži pani,
Nutr6tjki savu brili,

8. Rodą bfičtau nutrfityti,
Aš ne žinau tokiu žolti.

9. Nusiėjk i vjkšniu sėda,
Te tu rksi drlgni, ¿6Ie.

10. Drlgnis, žole, išdygusi,
Baitajs žiė'dajs pražydusi.

'11. Bahajs žiedajs pražydusi, 
Plačėjs lapajs iš} apijus.

12. Tu suskjnki i kviėtke'le,
Tu sutrinki i sklejnyče.

13. Tu sutrinki i sklejnyče,
Suvirinki jOida pyva.

14. Ir supilki i sklejnyče,
Ir nunėški i pyvnyče.

15. Parj6s brolis iš krygelės,
Ne dūk briluj baltis rankos.

4. Ligi žemei jo žiuponas, 
Padabojo Ulijoną.

5. — Ulijona, graži pana, 
Suskink manei rūtų kvietką.

6. — Rodą būčiau aš suskinti, 
Nevelija ponas brolis.

7. — Ulijona, graži pana, 
Nutrotyki savo brolį.

8. — Rodą būčiau nutrotyti. 
Aš nežinau tokių žolių.

9. — Nusieik j vyšnių sodą, 
Ten tu rasi drignę, žolę.

10. Drignė, žolė, išdygusi, 
Baltais žiedais pražydusi,

11. Baltais žiedais pražydusi, 
Plačiais lapais išlapojus.

12. Tu nuskinki į kvietkelę,
Tu sutrinki į sklėnyčią.'

13. Tu sutrinki į sklėnyčią, 
Suvirinki juodą pyvą.

14. Ir supilki į sklėnyčią.
Ir nuneški į pyvnyčią.

15. Parjos brolis iš krygelės, 
Neduok broliui baltos rankos.



16. Ne dūk br61uj battOs rankos, 
D iki broluj pyvu gerti.

17. Svėjkas, brOlau, rajtojė'li, 
Gėrsiv mildu alutė'lu.

18. Ulijona, sesii manu,
Užgerk mine,, tu virėsnė.

19. Ai ne prausiaū da burne'lės, 
Ne kalbėjau poterŽlu.

20. Da n’ išgžrė ni i pbse,
Ir išvirtu iš žirgėlu.

21. Ulijona, sesii manu,
Kas man yra? kas ma daros?

22. Širdis alpsta, akys te'msta,
Ne pasėdžiu ąnt žirgėlu.

23. Ulijona, sesii manu,
Pakl6k manėj patalėli.

24. Paklok manėj minkštų lova, 
Padek baltu priėgalvelu.

25. Padek b a lti pnėgalvčlu, 
Suprašyki giminėle.

26 Suprašyki girainė'le,
Artimiausius kajmynė'lus.

2". Ni tau rėjkia minkštas lovos, 
Ni tau baltu priėgalvelu,

28. Tik tau rėjkia b įltu  grabu, 
šešių ięuta ąnžullniu.
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16. Neduok broliui baltos rankos, 
Duoki broliui pyvo gerti.

17. — Sveikas, brolau raitojėli, 
Gersiv mudu alutėlio.

18. — Ulijona, sesuo mano,
Užgerk mane, tu — vyresnė.

19. — Aš neprausiau dar burnelės, 
Nekalbėjau poterėlių.

20. Dar n’lšgėrė nė j pusę,
Ir išvirto iš žirgelio.

21. — Ulijona, sesuo mano.
Kas man yra, kas man daros?

22. Širdis alpsta, akys temsta, 
Nepasėdžiu ant žirgelio.

23. Ulijona, sesuo mano,
Paklok manei patalėlį.

24. Paklok manei minkštai lovą. 
Padėk baltų priegalvėlių.

25. Padėk baltų priegalvėlių, 
Suprašyki giminėlę.

26. Suprašyki giminėlę,
Artimiausius kaimynėlius.

27. — Nei tau reikia minkštos lovos, 
Nei tau baltų priegalvėlių,

28. Tik tau reikia balto grabo,
Šešių lentų ąžuolinių,
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29. Šešių ięntū ąnzuilmu,
SiėroB žemės i sturaeni.

30. Baltam grabė be-gulėsi, 
Žemės žiedu be-žydSsi.

31. Vež broleli par laukeli,
Jū  žirgelis pasku se'ka.

32. Lejdžia broli pro vartclus.
O ar būsi minu mielas?

33. J6naj, ponaj manu mielas, 
Dabar m&du žanykivos.

34. Ulijdna, graži pani, 
Nutrdtyjej savu broli.

35. Brfili sivu nutrdtyjej,
O jau mine tau ni nėr ku.

36. Nutrdtyjej savu broli, 
Nutrčtysi mime jauna.

37. Buk tu svėjka pas tėvili,
O aš josiu kartimene.

38. Ni brolelu, ni berne'lu,
Nėr ma slaunios giminėlės.

I. Ąnt kalnu žal'i rugiičej.jds 
Po kalnu žala ląnkužė. }ds.

2. Aš to ląnkelė vajkščiojau, 
Už baltu rąnku vadžiojau.

29. šešių lentų ąžuolinių,
Sieros žemės j stuomenį.

30. Baltam grabe begulėsi, 
2emės žiedu bežydėsl.

31. Vež brolelį per laukelį,
Jo žirgelis paskui seka.

32. Leidžia brolį pro vartelius.
— O ar būsi mano mielas?

33. Jonai, ponai mano mielas, 
Dabar mudu ženyklvos.

34. — Ulijona, graži pana, 
Nutrotijai savo brolį.

35. Brolį savo nutrotijai,
O jau mane tau nė nėr ko:

36. Nutrotijai savo brolį, 
Nutrotysi mane jauną.

37. Būk tu sveika pas tėvelį,
O aš josiu kariuomenę.

38. — Nei brolelio, nei bernelio, 
Nėr man slaunios giminėlės.

*200
Bakšaitienė

1. Ant kalno žali rugučiai, (2 k.) 
Po kalnu žalia lankužė. (2 k.)

2. Aš toj lankelėj vaikščiojau,
Už baltų rankų vadžiojau.



3. Gyrejsi, šelmi, daug turjns; 
šešiiis šimtėlus dclmóne;

4. áeáús áimtelus delmóne, 
Aétumus tájvus lankoje.

5. SeáJ éimtelej zÿftyti,
Aátüni lájvaj sąmdyti.

6. Už báltu stálu sédëjau, 
Raudóna róze žydSjau

7. Dičveris tarė uzge'rdams. 
Svéjka martelė jaunóji.

8. Da ne pramïnkii vardùz'iu, 
Da as- ne jüsu martùz'é.

9. Pçnkiù brolelu sesùzé,
Senôs mociùtés dukrùzé.

10. Ąnt baltu rįnku neáióta, 
Margó vygélé vygiffta

11. Margó vygelé vygtiíta, 
áilkú jüstele vystyta.

12. Šilku jüstele vÿstyta,
Auksu žiedėlu bóvyta

13. Prižėlė daržas žoUjčiu,
Ne kęntė raàne ûàvùze.

14. Ai tas žoleles išraučiau, 
lr  par tvorele išmėsčiau.

3. Gyreisi, šelmi, daug turįs: 
Šešis šimtelius delmone,

4. Šešis šimtelius delmone, 
Aštuonis laivus lankoje.

5. Šeši šimteliai žyčyti,
Aštuoni laivai samdyti.

6. Už balto stalo sėdėjau, 
Raudona rože žydėjau.

7. Dieveris tarė užgerdams:
— Sveika, martele jaunoji!

8. — Dar nepraminkit vardužio, 
Dar aš ne jūsų martužė:

9. Penkių brolelių sesužė.
Senos močiutės dukružė,

10. Ant baltų rankų nešiota, 
Margoj vygelėj vygiuota.

11. Margoj vygelėj vygiuota, 
Šilkų juostele vystyta,

12. Šilkų juostele vystyta,
Aukso žiedeliu bovyta.

13. Prižėlė daržas žolaičių,— 
Nekentė mane uošvužė.

14. Aš tas žoleles išraučiau 
Ir per tvorelę išmesčiau!



2 0 1 .

1. Ej, žala, žali,
Žala giružė,
Tėję giružė K  
Tąmsūs turmūžis. I

2. Toje giružė 
Tąmsūs turmūžis, 
Tamė turmūžy 
Jaunas bernužis.

3. Jis ne žinoju 
šaltos žiėmūžės, 
šaltos žiemužės,
Ni vasaružės.

4. J is ne žinėju 
Aušrūžės auštant, 
Aušriižės auštant, 
Saulužės tekant.

5. Ej, -mėsčiau, mėsčiau 
Auksu žiėdūži,
O kad išmūščiau 
Turmė ląngūži.

6. O kad* išmūščiau 
Turmė ląngūži,
K a i jis žinėtu 
Aušrūže auštant.

7. Kad jis žinėtu 
A'ušriiže auštant, 
Aušrūže auštant, 
Saulele tekant.

8. Ej, mėsčtau, mėsčiau 
Sniė'gu gmužtūže, 
Kad jis žinitu, 
šalta žiėmūžė.

9. Ej, mesčiau, mesčiau 
Mejrunu šluta,
Kad jis žinotu,
Kad vąsarūžė.

10. O kad aš ėjau 
Par žala glre,
Par žala gire,
Pro beržynūži.

11. O aš sutikai 
Karalaus sūnų,
O jis ma davė 
•Labas diėnūžes.

12. O jis ma davė 
fcabas dtėnūžes,
Jis ma pakelė 
Ir kepurūže.

13. Jis ma pakėlė 
Ir kepurūže,
Aš jam ne kelau. 
Ni vajnikūžiu.

14. Ej, kudėl, dėl ku, 
Jauna dukružė,
Tu ne pakė'lej
Ni vajnikūžiu?
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♦ 2 0 1
Dievienė

1. Ei, žalia, žalia, 
Žalia giružė.
Toje giružėj 
Tamsus lurmužis.

2. Toje giružėj 
Tamsus turmužis, 
Tame turmužy 
Jaunas bernužis.

3. Jis nežinojo 
Šaltos žiemužės, 
Šaltos žiemužės 
Nei vasaružės.

4. Jis nežinojo 
Aušriižės auštant, 
Aušružės auštant, 
Saulužės tekant.

8.

9.

Ei, mesčiau, mesčiau 
Sniego gniūžtužę, 
Kad jis žinotų:
Salta žiemužė!

Ei, mesčiau, mesčiau 
Melrūnų šluotą.
Kad jis žinotų,
Kad vasaružė!

10. O kad aš ėjau 
Per žalią girią, 
Per žalią girią 
Pro beržynužį,

11. O aš sutikau 
Karaliaus sūnų, 
O jis man davė 
Labas dienužes.

5. Ei, mesčiau, mesčiau 
Aukso žledužį,
O kad išmuščiau 
Turme langužj!

6. O kad išmuščiau 
Turme langužį.
Kad jis žinotų 
Aušružę auštant!

7. Kad jis žinotų 
Aušružę auštant, 
Aušružę auštant, 
Saulelę tekant!

12. O jis man davė 
Labas dienužes,
Jis man pakėlė 
Ir kepuružę.

13. Jis man pakėlė 
Ir kepuružę,
Aš jam nekėliau 
Nė vainikužio.

14. — EI, kodėl, dėl ko, 
Jauna dukruže,
Tu nepakėlei 
Nė vainikužio?.



15. Manu vainikas 
Iš kromu pirktas, 
O ju  kepiirė 
Ąnt rinkos rasti.

16. Manu vajnlkas 
Du šimtuzė'lu,
O ju  kepiirė 
Du šeštokūz'iu.

1. Abii miidu brohizglu,
A būdu karejvelu.

2. Rejks karūmene išjoti, 
Nėr kam taukelu irti.

3. Diena kariiži karausiv,
Naktį laukelus arsiv.

4. Pasilejde šėmus jaučius,
Ėjsiv šiėnelu pjauti.

5. M a šieneli be-pjaujant,
Dalgeli be-švytifjant,

* 0 « .

I ds
6.. Aš pamačiau merguz'ėle, 

Iš kiSmu draugalele:

7. Ejk še, manu mergužėlė, 
Padėk ma varga vargti.

8. Padek ma vargeli vargti,
Sunkiu darbelu dirbti.

9. Aj, bernuži, bernuze'li,
Berneli, karejvėli,

10. Baltos manu rąnkužėlės, 
Po jiida purvynėli.

11. O mejliejiė žoduzė'lej 
Po graudžias ašarėles.

« 0 3 .

1. Ne-vyna mane mergele 
Pasodinu į nevala. ] ds.

2. Lęnčiūguse surakinu,
Ir da vartoms apsodinu.

3. Kad mėks mane ne matytu 
Lęnciugė'lu ne klausytu.

418

15. — Mano vainikas 
Iš kromo pirktas,
O jo kepurė 
Ant rinkos rasta!

16. Mano vainikas 
Du šimtužėliu, 
O jo kepurė — 
Du šeštokužiu!

*202
Samuolienė

1. Abu mudu brolužėliu,! 
Abudu kareivėliu. I

2. Reiks kariuomenę išjoti. 
Nėr kam laukelių arti.

3. Dieną karužj kariausiv. 
Naktį laukelius arsiv.

4. Pasileidę šėmus jaučius, 
Eisiv šienelio piauti.

5. Man šienelį beplaunant, 
Dalgelį bešvytuojant,

6. Aš pamačiau mergužėlę.
Iš kiemo draugalėlę:

7. — Eik šen, mano mergužėle, 
Padėk man vargą vargti,

8. Padėk man vargelį vargti, 
Sunkių darbelių dirbti.

9. — Ai, bernuži bernužėli, 
Berneli kareivėli,

10. Baltos mano rąnkužėlės 
Po juodą purvynėlį,

U. O meilieji žodužėliai 
Po graudžias ašarėles!

2 0 3
Senkauskienė

1. Nevyną mane mergelę 
Pasodino į nevalią. (2 k.)

2. Lenciūguose surakino
Ir dar vortoms apsodino,

3. Kad nieks mane nematytų, 
Lenciūgėlių neklausytų.



4 Taj ne didis manu valgis,
Dūda dunos švara d'ikta.

5. Diida stupa vąndenelu,
Tąn dunėle pavilgyti.

6. Nieks ne ¿Inu: tėvs, ni matė,
Ni brolclej, ni seselės.

7. Visi sūdžej, pišoriūkaj 
Rašų, didi ir mažiukaj.

8. Vienas ptiorius gajleju, 
Vėrkdams i mine žiurėju:

9. Kam jus rašuf, kam jus tąnsuf, 
Juk ta mirga yr ne-vyna.

10. Ir nurašė i Veluna,
Ir nurašė pas poneli.

11. Ir atrašė jiems pone'lis:
Lejskif merga iš nevalos.

2 0 4 .

1. Augu, dVgu jovarėlis
šalė-pat vtėškelėlu,

Lėjdu, ręngė bernužgli 1 ^
I kelone važiuti. j

2. Važiusiu, važiusiu,
Regiu, jau ne sugrį'nšiu, 

Savu mielos mergužėlės 
širdele sugraudinsiu.
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4. Tai ned id is  m ano  valg is:
D uoda duonos sv arą  diktą,

5. D uoda s tuopą vandenėlio  
Tą duonelę pavilgyti.

6. Nieks nežino  —  tėvs nei motė, 
Nei b ro leliai, nei seselės.

7. Visi sūdžia l, p isoriukai 
R ašo, didi ir m ažiukai.

8. V ienas p iso rius gailėjo ,
Verkdams j mane žiūrėjo.

9. — K am  jū s  ra šo t, kam  jū s  tą so t, 
Ju k  ta  m erga  y r nevynal

10. Ir  n u ra šė  j V eliuoną,
Ir n u ra šė  p as  ponelį.

U . Ir  a tra š ė  jiem s ponelis:
— Leiskit m ergą iš nevalios!

*204
Juškylė

1. Augo dygo jovarėlis 
Salia pat vieškelėlio,
Leido ren g ė bernužėlį I ^ ^
Į kelionę važiuoti. J

2. V ažiuosiu , važiuosiu .
R egiu, ja u  n esugrįšiu ,
S avo  m ielos m ergužėlės 
Š irdelę sug rau d in siu .
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3. Susapnavau dlmna sapna
Kovelė gtilSdama:

Kad nuskęndu bernužėlis 
Par jūreles irdamas.

4. Žvejokaj, zuklelej,
Ar ne matėt' bernelu,

Manu miė'lu bernužė'Iu,
Par jūreles franti?

5. Taj mes matėm, taj regėjum
Tava miė'la berneli 

(*) Vidiir manu, viršūm vandens 
Debesy vajavojant.

6. Važiiisiu, važiiisiu
1 didi j.omarkė'li,

Nusipirksiu tįnklužėli,
Pažvejfcui berneli.

„Kiti tajp dajniija“.
(*) Vidilr mariu su žuvelėms 

Padugne'lu plaukianti.

6. Aš prašyčiau žvejokėlu,
Kad pagautu berneli,

Kad pagautu bernužėli 
Iš jurelu-marelu.

7. Ir pagavu bernuželi
Iš jurelu-marelu, 

Be-nardanti, be-ptaūkiairti 
Su margoms lydekėlėms.

Kiti taip dainuoja:
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3. Susapnavau dimną sapną, 
Lovelėj gulėdama.
Kad nuskendo bernužėlis,
Per jūreles irdamas.

4. — 2vejokai, žūkleliai,
Ar nematėt bernelio.
Mano mielo bernužėlio,
Per jūreles iriančio?

5. — Tai mes matėm, tai regėjom 
Tavo mielą bernelį

• Vidur marių, viršum vandens 
Debesy vajavojant.

6. Važiuosiu, važiuosiu 
Į didį jomarkėlį,
Nusipirksiu tinklužėlį, 
Pažvejosiu bernelį.

• Vidur marių su žuvelėms 
Padugnėliu plaukiantį.

6. Aš prašyčiau žvejokėlių. 
Kad pagautų bernelį,
Kad pagautų bernužėlį 
Iš jūrelių marelių.

7. Ir pagavo bernužėlį 
Iš jūrelių marelių, 
Benardantį, beplaukiantį 
Su margoms lydekėlėms.
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7. Ėjčiau klausčiau motynelės,
Kur kavosim berneli?

Ar bazny'čio po alt6rium,
Ar vidury švęntčriaus?

8. Ni bažnyčio po altorium, 1 ^
Tik vidury švęntoriaus. J

9. Kavčsim, kavdsim
Savu miela berneli 

Su varpėlejs, vargonelejs,
Su didžiii grazumelu.

*05 .

1. Gaspadorius 
Aši tašė,
Aši tašė,
Gaspadlnė i 
Žąnsi pešė, j  ds 
Žąnsi pešė- J

2. Gaspadorius 
Virves vyju, 
Virves vyju, 
Gaspadlnė 
Žąnsi virė, 
Žąnsi virė.

3 'Gaspadorius 
Gul ąnt šienu, 
Gul ąnt šienu, 
Gaspadlnė 
Muš i siė'na, 
Muš i siena.

4. Gaspadorius 
Ejn i lauka,
Ejn i lauka, 
Gaspadlnė 
P ilvą braukus, 
Pilvą braukus.

5. Gaspadoriau,
Lipk ąnt vlšku, 
Lipk ąnt vlšku, 
Gaspadlnė,
Trauk už kiškų, 
Trauk už kiškų.

6. Gaspadoriau,
Lipk ąnt aukštu, 
Lipk ąnt aukštu, 
Gaspadlnė,
Trauk už autu, 
Trauk už autu,

7. Eičiau, klausčiau motinėlės, 
Kur kavosim bernelį?
Ar bažnyčioj po altorium,
Ar vidury šventoriaus?

8. Ne bažnyčioj po altorium, 1 
Tik vidury šventoriaus. j

9. Kavosim, kavosim 
Savo mielą bernelį
Su varpeliais, vargonėliais, 
Su didžiu gražumėliui

2 0 5
Norvilienė

1. Gaspadorius 
Ašį tašė,
Ašį tašė, 
Gaspadinė | 
Žąsį pešė, Į 
Žąsį pešė. J

2. Gaspadorius 
Virves vijo, 
Virves vijo, 
Gaspadinė 
Žąsį virė,
Žąsį virė.

3. Gaspadorius 
Gul ant šieno, 
Gul ant šieno, 
Gaspadinė 
Muš į sieną, 
Muš į sieną.

2 k.

4. Gaspadorius 
Ein į lauką,
Ein į lauką, 
Gaspadinė 
Pilvą braukos. 
Pilvą braukos.

5. Gaspadoriau, 
Lipk ant viškų. 
Lipk ant viškų! 
Gaspadinė, 
Trauk už kiškų, 
Trauk už kiškų!

6. Gaspadoriau, 
Lipk ant aukšto, 
Lipk ant aukšto! 
Gaspadinė,
Trauk už autų, 
Trauk už autų!



r

1. Strrtikis kiila kilę,
Btikis tvora tverė,

O »5 jiuna merguželė ] ^  
Darz'č rūtas sSjau. j

2 Vaj, cibiitė, cibiitė,
Kfld ne pini vajnlku? 

Kąn ai pinsiu, kąn dabinsiu, 
Nėr. ma daržė žolynu.

3. Vaj, cibiitė, cibiitė, 
Vaj, ožkiitė, ožkiitė,

Ar tu ikfa? ar tu žibais? 
Pilnas diržas žolynu.

4. Vaj, sesutė, sesiitė, 
Sesutėlė, tu, manu,

Ni aš akla, ni a i žabais, 
Nėr ma darzė žolynu.

6. O tu, rą'nka, karalienė, 
Kūd ne pint vajnlku? 

Kąn ai pinsiu, kąn dabinsiu, 
Kad ne tunu ručiiiku.

«06.

*01.
I. Ąnkstl ryta atsikeliu, 

Ropukajnės atsigėriau, 
Galii šokti uIavof,| 
Alė liėsf ne vali. j
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Vidikytė

1. Striukis kuolą kalė,
Bukis tvorą tvėrė,
O aš, jauna mergužėlė, 1 ^  ̂
Darže rūtas sėjau. j

2. — Vai cibute, cibute,
Kod nepini vainiko?
— Ką aš pinsiu, ką dabinsiu, 

•Nėr man darže žolynui

3. — Vai cibute, cibute,
Vai ožkute, ožkute,
Ar tu akla, ar tu žabais? 
Pilnas daržas žolynų!

4. — Vai sesute, sesute,
Sesutėle tu mano,
Nei aš akla, nei aš žabais, 
Nėr man darže žolynų!

5. — O tu, ranka, karaliene,
Kod nepini vainiko?
— Ką aš pinsiu, ką dabinsiu, 
Kad neturiu rūčiukių!

*207
Sinkuvienė

1. Anksti rytą atsikėliau, 
Ropukainės atsigėriau. 
Galiu šokti, uliavot, 1 
Ale liest nevalia! f



2. Dziafigias vyraj ir artijej, 
Uzdereju vasar6jej;

Rūgi j, miė'zej ne derSs,
Kad mergelu ne mylės.

3. Rugčj, miezej ne deres,
Kad merge'lu ne mylės;

Kas to do bėdos,
Kad bernelis kalėddš.

4. Marga višta, kanapė'ta,
Dėl ubagu pažadėta, *

Tur buf, tur buf iabaj riebi, 
Kad ubagas grėjtaj griebė.

5. O ąnt statdu, ąnt galviju, 
ūbags v ilta nusiveju,

O ąnt pe'čiaus, ąnt balinu 
ūbags v išta nukevėnu.

* 0 8  ( * ) .

1. Aš iižgimiau mažutėlis,
Ir  paaugau vargdiėnė'lis,
Ejnii par sviė'ta vargdamas, 1 ^  
Geradejus garbindamas. I

2. Su dvim iazdim pasirė'mes,
Ir botaga drauge «mes,
Turiu tarbu didės gaujas, 
Pęnkiits senas, še'šta naūje,

3. Aš ivėjaū i buteli,
Gavau lašiniu brizeli,

(*) Palygink 84 ir 109 dajnas.
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2. Džiaugias vyrai ir artojai, 
Užderėjo vasarojai, —
Rugiai, miežiai nederės,
Kad mergelių nemylės!

3. Rugiai, miežiai nederės,
Kad mergelių nemylės, —
Kas to do bėdos.
Kad bernelis kalėdos!

4. Marga višta, kanapėta,
Dėl ubago pažadėta,
Tur būt, tur būt, labai riebi,
Kad ubagas greitai griebė.

5. O ant staldų, ant galvijų,
Ubags vištą nusivijo,
O ant pečiaus, ant balanų, 
Ubags vištą nukeveno!

£ 0 8

Bakšaitienė

1. Aš užgimiau mažutėlis 
Ir paaugau vargdienėlis,
Einu per svietą vargdamas, 1 ^  ̂
Geradėjus garbindamas. j

2. Su dvim lazdim pasirėmęs .
Ir botagą drauge ėmęs,
Turiu tarbų didžias gaujas, 
Penkias senas, šeštą naują.

3. Aš įėjau į butelį,
Gavau lašinių bryzelį,
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Išsivlrsiu fugštos roputynės 
Arba skam6s kųnkoljfnės.

4. P a s iv ilg ę s  ¿jsiu  g iilti,
Nieks ne židins mane kblti; 
Gulii lik širdies davalos,
Nieks ne tur ąnt manės valos.

5. Aš ne galu pests vijkšaoti, 
Sunku tarbas ma nešiOti; 
Turiii nauja vežimėli,
Balta arkli ir paršeli.

6. Arkli su diina majtlnsiu,
Ir paršeli atgajvlnsiu,
Ir paršeli prakutlnsiu,
Mėselės skaniOs turėsiu.

7. Sermėgėlė manu męnka,
Kad aš ėjtu susllęnku; 
įdek dffnos bi šmoteli,
I šęn patajke tarbele.

8. Šikšnos tarbos, variu sagtej, 
Ta taj minu visas tirtas; 
Viriu sagtej spind ištOlu, 
Kajp žvijgždės pas jenar6la.

« © 9  ( * ) .
1. Mes ne galim apipiė'šti,

Ni išpasakoti.
Kad jau ėsame nu p6n“ l ds 

Iš visiir apst6ti. J

(*) Dijna baudžiafinįnku.
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Išsivirsiu rūgščios roputienės 
Arba skanios kunkolienės.

4. Pasivalgęs eisiu gulti,
Nieks nežadlns mane kulti, 
Guliu lig širdies davalios, 
Nieks netur ant manęs valios.

5. Aš negaliu pėsts vaikščioti. 
Sunku tarbas man nešioti, — 
Turiu naują vežimėlį,
Baltą arklį ir paršelį.

6. Arklį su duona maitinsiu 
Ir paršelį atgaivinsiu,
Ir paršelį prakutinsiu, 
Mėselės skanios turėsiu.

7. Sermėgėlė mano menka,
Kad aš einu, susilenkiu;
Įdėk duonos by šmotelį 
Į šią palaikę tarbelę.

8. Šikšnos tarbos, vario sagčiai 
Tatai mano visas turtas, — 
Vario sagčiai spind iš tolo 
Kaip žvaigždės pas jenarolą.

2 0 9
Cvirkienė

(Baudžiauninkų daina)

1. Mes negalim apipiešti 
Nei išpasakoti,
Kad jau esame nuo ponų Į ^  ̂
Iš visur apstoti. J
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2. O Kantūšas didis pčnas 
Mus valdonu biivu, 

Pasikvies, kajp arelis,
Ir visaj pražūvu.

S. SiSrga musu visas kiemas,
Ne atėjn daktaras, 

Laukiam ryta ir ąnt pietų, 
Užtems ir vakaras

4. Užtims mumis tąmsl naktis,
Užpus salti vejej;

Kad papūstu vakaris,
Rasi būt mums geraj.

5. Jau suveržtas visas valsčius,
Kajp paukštelis kletko, 

Arbi mirga, kuri tūri 
Rąnko savu kviČtka.

6. Ubagėlėj, vargdiėnelej,
Savu parakvljo,

Taj jiė tolaū ne gal ėjti,
Bo klebonu blju

7. Gdudu anūs po švęntūrin,
Gaudų po kermūžiu; 

Nuplė's mumis vargdiėnė'lus, 
Kajp koki Judošiu.

8. O kas mumis čionaj gelbės,
Negū tu pats, pūnaj, 

Parodydams mėjle savu 
ir dlde malūne.

2. O K an iušas, d id is ponas,
M ūs valdonu  buvo.
P asikėlęs  kaip  erelis
Ir v isai pražuvo.

3. S erg a  m ūsų  v isas  k iem as, 
N eatein d ak ta ras ,
Laukiam  ry tą  ir  an t pietų, — 
U žtem s ir v ak aras .

4. U žtem s m um is tam si naktis, 
Užpūs ša lti  v ė ja i, —
K ad pap ū stų  vakaris.
R asi bū t m um s gerai.

5. J a u  su v erž tas  v isa s  valsčius, 
K aip pau k šte lis  klėtkoj 
A rba m erga , kuri tu ri 
Rankoj savo  kvietką.

6. U bagėliai vargd ienėlia i 
S avo parakv ijo j,
T ai jie  to lia u  nega l eiti,
Bo k lebonų bijo.

7. G audo an u s  po šventorių , 
G audo po kerm ošių, —
N uplėš m um is vargd ienėliu s 
K aip kokį Judošių .

8. O k as  m um is čionai gelbės, — 
N egu tu  p ats , ponai, 
P aro d y d am s m eilę savo
Ir d idžią m alonę?

28. Lietuviškos dainos. I 433



A j, tu Diė'vaj visugalįns 
Iš ankštybių savu,

Išvesk mumis iš kaliniu 
Iš tu  didžiu dvaru.

Aj, tas dvaras, tas pragaras 
Daug svietu vargina, 

Mumis bė'dnus vargdiėnė'lus, 
Kajp nor, tajp ką'nkina.

Kajp mes ėjsim iš tu dvaru, 
Daug cūdu darysim,

Visiis ponus ir tijūnus 
I pe'kla varysim.

910.

1. Šalta žiema šalyn ėjna, 
Jau  pavasaris atėjna,

SkUbinasvąndu nu kalnu, |  ^  
Jam būti čionaj ne valna. [

2. Pavasaris kajp atė'ju, 
Tvoras tverti jau rejkėju, 
Rėjkia tvoras užtvarstyti, 
Kad iškados ne darytum.

3. Kajp jau vąndii nusekėju, 
taukūs arti jau rejkėju; 
Taj ūktveris žagre darė, 
JCiju šėjma +aūka arė.

4. Rasos žvęntė kajp atėju, 
siena pjauti jau rejkėju; 
Taj uktvėris dalgi plakė, 
Juju šėjma šieną valė.

5 0  liė'pžiėdis kajp atė'ju, 
Rugiiis pjžuti jau pradeju; 
Senus, mažus darban varė, 
Ni tinginius ne uždarė.

6. O Žolinė kajp atė'ju, 
Sė'kia daryti rejkėju;
Taj ūktveris sėkla dire, 
Juju šėjma lysvės arė.

7 O Šilinė kajp ateju, 
Rugius sėti jau rejkėju; 
Taj ūktveris rugius sėju, 
Juju šėjma uzakėju.

8. Ylgiu švęntė kajp atėju, 
Veselijos prasidėju;
Seni, jauni ir kuproti, 
Visi nori šokinėti.

9. Ai tu dievai visagalis,
Iš aukštybių savo,
Išvesk mumis iš kalinio —
Iš to didžio dvaro!

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

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

*210

!. Salta žiema šalin eina,
Jau pavasaris ateina,
Skubinas vanduo nuo kalno,lg  ̂
Jam būti čionai nevalna. J

2. Pavasaris kai atėjo,
Tvoras tverti jau reikėjo.
Reikia tvoras užtvarstyti.
Kad iškados nedarytų.

3. Kai jau vanduo nusekėjo. 
Laukus arti jau reikėjo;
Tai ūktveris žagrę darė.
Jojo šeima lauką arė.

4. Rasos šventė kai atėjo,
Sieną piauti jau reikėjo;
Tai ūktveris dalgį plakė.
Jojo šeima šieną valė.

5. O liepžiedis kai atėjo, 
Rugius piauti jau pradėjo; 
Senus, mažus darban varė, 
Nė tinginius neuždarė.

6. O žolinė kai atėjo.
Sėklą daryti reikėjo;
Tai ūktveris sėklą darė, 
Jojo šeima lysves arė.

7. O šilinė kai atėjo,
Rugius sėti jau reikėjo;
Tai ūktveris rugius sėjo, 
Jojo šeima užakėjo.

8. Ilgių šventė kai atėjo, 
Veselijos prasidėjo,
Seni, jauni ir kuproti — 
Visi nori šokinėti.
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9. O Kalėdos kajp ateju. 
Taj úktveriuj bėdos eju; 
Jisáj šėjmaj uzmokšju, 
Ir pavlrz'iu da pridSju.

« I I .

O taj rudėns diena,
Taj ma rústaj būti,
Pavasariu čese
Taj ma linksniai būti.]

Aukštaj saulė švietė, 
Žemaj sniė'gus varė, 
Tiimetu linksmybė 
Manėj pasidarė.

3. Tėtervinas burbė 
Nákti kfi vėlausej, 
Gegutė kukuja 
Ryta kú ąnksčiausej.

4. BijunSlis darže 
Lapus išlcjsdamas, 
Radastėlė žydi 
Kvúpa išdildama.

212 .

1. O kur buvaj, Japutajte,
O kur buvaj, čiužunajtė,
O kur buvaj šęn vasara,! ^  

O kur čiužinė'jej? J

2. Žaloląnko žąnsisgaudžmu, |ds 
Ten aš buvau šęn vasara,

Ten aš čiužinėjau.

3. Pasišiugok, taputajtė. 
Pasisaugok, čiužunajtė, 
Pasisaugok, iaputajte,

Tyku tave šauti.

4. Nušaus tave šaulukė'Iej (*), 
Nušaus táve šaulukėlej 

Iš dvejų vąmzdelu.

5. Kabins tave po kartele, 
Kabins tave po kartele,

Nuvilks kajlinajčius.

6. Šlpsu, vlpsu íaputájté, 
šlpsu, vlpsu íaputájté

Su itgája údegájté.

(*) Šaulyszrstrielčius.
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9. O  kalėdos kai atė jo ,
T ai ū k tveriu i bėdos ėjo, — 
J is a i  še im ai užm okėjo 
Ir pav irž io  d a r  pridėjo.

211

Norvilienė

1. O ta i ru d en s dieną — 
Tai m an  rūsč ia i bū ti, 
P a v a sa rio  čėse —
Tai m an  linksm ai būti.

2. A ukštai sau lė  šv ietė, 
Žem ai sn ieg u s varė , 
T uo m etu  linksm ybė 
M ane i pasidarė .

2 k.

3. T ete rv in as  burbė 
N ak tį kuo v ėliau sia i, 
G egu tė kukuoja
R ytą kuo anksč iausia i.

4. B ijūnė lis  darže 
L ap u s iš le isd am as, 
R ad astė lė  žydi,
K vapą išduodam a.

212

Makauskienė

4. N u ša u s tav e  šau liukėliai
N u ša u s tav e  šau liukėliai 
Iš  dv iejų  vam zdelių .

I. — O  kur buvai, lapu ta ite ,
O k ur buvai, č iužūnaite ,
O kur buvai šią  v a sa rą , l
O k ur čiuž inė jai? j

2- — 2alio j lankoj žą sis  g a u d ž ia u ,— 
Ten a š  buvau  š ią  v asa rą ,
Ten a š  č iužinėjau .

3. — P as isau g o k , lapu ta ite , 
P asisau g o k , č iužūnaite .
P asisau g o k , lapu ta ite ,
Tyko tav e  šau ti!

(2 k.) 5. K abins tav e  po kartele. 
K abins tav e  po kartele. 
N uvilks ka ilina ič ius .

6. S ip su  v lpsu  lapu taitė , 
S ip su  v ipsu  la p u ta itė  
Su  i lg ą ja  uodegaite .
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7. Nujlms tavu kajllnijčtus, 9. Nuvėš tave i turgeli, 
Nujims tavu kajlinajčius, Nuveš tave i turge'li,

Nuveš i turgeli. Padės ąnt rinkelės.

8. Nuvėš tave i turgeli, 
Nuvėš tave i turgeli, 

Majnys ąnt dorelu.

10. Derės ponaj ir bajoraj, 
Derė's ponaj ir bajoraj, 

Visi žydaj ir cigonaj,

11. Visi zydaj ir cigonaj, 
Visi zydaj ir cigonaj, 

Ir visi prasčiokaj.

*13 <*).
I. Uj, uj, uj, Diė'vaj, 5. Gulki, dukrelė,

Diėviilau minu, Bent pailsė'ki,
Taj bepig augti l ^ Gulk, lėtunė'lė,
Pas motynė'le. J Bent išmiėg6ki.

2. 0  kad aš ėjau 6. Svirne gulėjau
I jaunimė'li, Po patalelejs,
I jaunimė'li Par stiklu tą'nga
Su broluzė'lejs, Aušros žiurėjau.

3. Su brolejs gė'riau, 7. Ąušrūžė aūšu
Su brolejs šokau, Par stiklu lįnga,
Su brohizėlejs Saulė tekėju
Namu parėjau. 1 pusrytė'Ius.

4. Mociiitė tarė 8. Uj, uj, uj, Dievaj,
Užtarydama: DiėvMau manu,
Gulki, dukre'lė, Taj vargas būti
Bent pailsėki. Pas anytė'le.

(*) Palygink 188 dajna.
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r.

7. Nuims tavo kailinaičius, 
Nuims tavo kailinaičius, 
Nuveš j turgelį.

9. Nuveš tave į turgelį, 
Nuveš tave į turgelį, 
Padės ant rinkelės.

Nuveš tave į turgelį, 
Nuveš tave į turgelį, 
Mainys ant dorelių.

10. Derės ponai ir bajorai, 
Derės ponai ir bajorai, 
Visi žydai ir čigonai.

11. Visi žydai ir čigonai. 
Visi žydai ir čigonai 
Ir visi prasčiokai.

*2 1 3
Bakšaitienė

1. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano!
Tai bepig augti) - , 
Pas motinėlę! J

2. O kad aš ėjau 
I jaunimėlį,
I jaunimėlį 
Su brolužėliais,

3. Su broliais gėriau. 
Su broliais šokau,
Su brolužėliais 
Namo parėjau.

4. Močiutė tarė 
Užtarydama:
— Gulki, dukrele, 
Bent pailsėki.

5. Gulki, dukrele, 
Bent pailsėki, 
Gulk. lėtūnėle. 
Bent išmiegoki.

6. Svirne gulėjau 
Po patalėliais, 
Per stiklo langą 
Aušros žiūrėjau.

7. Aušružė aušo 
Per stiklo langą. 
Saulė tekėjo
I pusrytėlius.

8. Ui, ui. ui dievai. 
Dievuliau mano! 
Tai vargas būti 
Pas anytėlę!



9. O kad ai ėjaii 
Ir i laukeli,
Ir i laukeli 
Uugėlus pjauti.

10. Ir i laukeli 
Rugelus pjauti,
Ir i ląnkele 
šieneli grėbti.

11.1 lauka ėjau,
Sunkus darbe'lej,
Namu parėjau, 
šalinus žode'lej.

814.
1. Llnksirias pavasaris 

Taj visiėmus yra,
Gieda.rajbl vyturėlej, K  

Kad jau sniė'gu nė'ra. I

2. . Saulė'lė kajtinu,
Ledeli tirpinu,

Žuvuzė'lės vąndenėly, 
ta jsve sau tureju

3. Žūvys vąndenėly 
Lajsve sau tureju,

Ir ąnt žemės vabalėlej 
Bėgi6ti pradė'ju.

4 J.ąnkelė ¿alavu,
Gegelės kukavu,

Žalu vykšniu sodiržėlej 
Žydėti pradėju.

12. Anyta tarė 
Iššįndydama:
Ginki, martelė, 
šėmus jaute'lus.

13.Jautelus ganiau, 
Klane stovėjau, 
Par beržynėli 
Aušros žiurėjau.

14. Aušriižė aūšu 
Par beržyneli, 
Saulė tekė'ju
1 pusrytelus.

5. Artojej žagreles,
O piemens trubeles, 

Audėjėlės staklužėles 
Tajsytis pradėju.

6. Svęnts Juras atėju, 
taukūs a rt pradėju;

Rūpinosi gaspadorej, 
Sė'klos ne tureju.

7. O piemens ulavu, 
Gyvulej būbavu,

Žalos girelės skąmbėju, 
Paukštelėj čiulbė'ju

8. Atslmajnė 6ras, 
Paukštelėj i pūras,

■Lazdynėly lizdus krovė, 
Vajkelus perėjų.

9. O kad aš ėjau 
Ir į laukelį.
Ir į laukelį 
Rugelius piauti,

10. Ir į laukelį 
Rugelius piauti,
Ir į lankelę 
Šienelį grėbti;

11. Į lauką ėjau — 
Sunkūs darbeliai, 
Namo parėjau — 
Šaunūs žodeliai.

12. Anyta tarė 
Iššandydama;
— Ginki, martele, 
Šėmus jautelius!

13. Jautelius ganiau, 
Klane stovėjau, 
Per beržynėlį 
Aušros žiūrėjau.

14. Aušružė aušo 
Per beržynėlį, 
Saulė tekėjo
l pusrytėlius;

214
Sadauskienė

1. Linksmas pavasaris 
Tai visiemus yra, 
Gieda raibi vyturėliai, 
Kad jau sniego nėra.

2. Saulelė kaitino,
Ledelį tirpino, 
Zuvužėlės vandenėly 
Laisvę sau turėjo.

3. Žuvys vandenėly 
Laisvę sau turėjo,
Ir ant žemės vabalėliai 
Bėgioti pradėjo.

4. Lankelė žaliavo, 
Gegelės kukavo,
Žalių vyšnių sodužėllai 
Žydėti pradėjo.

5. Artojai žagreles,
' O piemens trūbeles, 

Audėjėlės staklužėles 
Taisytis pradėjo.

6. Svents Juras atėjo, 
Laukus art pradėjo, 
Rūpinosi gaspadoriai, -  
Sėklos neturėjo.

7. O piemens uliavo, 
Gyvuliai būbavo,
Žalios girelės skambėjo, 
Paukšteliai čiulbėjo.

8. Atsimainė oras, 
Paukšteliai į poras, 
Lazdynėly lizdus krovė, 
Valkelius perėjo.
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9. Svęnts Mikas atėju, 
Žičma prasidėju,

Žalos girelės paukštelėj 
Ludė'ti pradeju.

10. Tajp Šatu be galu, 
Upelėj užšąlu,

Nu žalu medžiu lapelej 
Bireti pradeju.

12.

Paukštelėj i pulkus 
Lėkdami i lauktis, 

Žėdnam poros ne rejkėju. 
Kad lesti norė'ju.

Kad vanags uzskrldu, 
Paukštelėj issklldu, 

Kadug/ne vietas ga»u, 
Vanags ne pagavu.

13. Gani gudriis būvu, 
Tajp marn&j prazūvu, 

Vanagėlis pats pastlpu,
Vištos pasillku

* 1».
0  kad aš ganiau 5. 0  kajp jis atims

šilė baltas aveles, Manu bėra žirgeli,
0  ir atjoju 1 

Iš Raudonės ponelis. 1
0  aš atimsiu

A vėlu piemenėle.

0  ir atjoju 6. 0  kadaj buvaj
Iš pi t tižiu ponelis, Avėlu piemenėlė,

Ir paviloju 0  jau nu būsi
Ave'lu piemenėle. Manu jauna mergelė.

0  ne jok, ne jok 7. 0  jau nu būsi
Tu, pujkūsis poneli, Manu jauna mergelė,

0  ne gdrinki Manu mergelė
Manu baltd ave'lu. Margu dvaru ponelė.

Kjjp pagdrinsi 8. Kadaj nešičjau
Manu baltas aveles, Bėrzu rykšte rąnkėlė,

Atims brolelis 0  nu nešiosiu
Tavu bSra žirgeli. Vis plieninius raktėlus.

9. Svents Mikas atėjo,
2iema prasidėjo,
2aIios girelės paukšteliai 
Liūdėti pradėjo.

10. Taip šalo be galo,
Upeliai užšalo,
Nuo žalių medžių lapeliai 
Byrėti pradėjo.

11. Paukšteliai į pulkus, 
Lėkdami į laukus, 
2ėdnam poros nereikėjo, 
Kad lesti norėjo.

12. Kad vanags užskrido, 
Paukšteliai išsklido, 
Kadagyne vietas gavo, 
Vanags nepagavo.

13. Gana gudrus buvo, 
Taip mamai pražuvo, 
Vanagėlis pats pastipo, 
Vištos pasiliko.

215
Džiaugytė

1. O kad aš ganiau 
Šile baltas aveles,
O ir atiojo į 2 k
Iš Raudonės ponelis.!

2. O ir atiojo
Iš pilužio ponelis,
Ir paviliojo 
Avelių piemenėlę.

3. — O nejok, nejok 
Tu, puikusis poneli,
O negorinki 
Mano baltų avelių!

4. Kai pagorinsi 
Mano baltas aveles, 
Atims brolelis 
Tavo bėrą žirgelį.

5. — O kai jis atims 
Mano bėrą žirgelį,
O aš atimsiu 
Avelių piemenėlę.

6. — O kadai buvai 
Avelių piemenėlė,
O jau nū būsi 
Mano jauna mergelė.

7. O jau nū būsi 
Mano jauna mergelė, 
Mano mergelė,
Margo dvaro ponelė.

8. — Kadai nešiojau 
Beržo rykštę rankelėj, 
O nū nešiosiu
Vis plieninius raktelius.
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9. Kadij vijkš&ojau 
šilely po pušelėms,

O nu všjkščiosiu 
Po mšrgaji dvareli.

10. Kadâj sėdėjau 
Ąnt sausosios šėkštelės,

O nu sėd&iu 
Ąnt margosios kraselės.

11. Kadaj gulėjau 
šilely ąnt kupstėlu,

O nu gulėsiu 
Prié ponelu salelės.

12. Kadaj klojėjau 
Triny'ta dvikartėle,

O nu klojėsiu 
Pukėlu patalė'lejs.

13. Kadaj dėvėjau 
Su drūku skepetėle,

O nu dėvgsiu 
šilkėlu muturėli.

14. Kadaj ne klausiau 
Ni tSvu, ni matūšės,

O nu klausysiu 
Margu dvaru ponelu.

*16.
1. Ej, pūtė, putė 

šiaurūs vėjelis,
Ej, barė, barė 1 ^  
Jaunas brolelis./

O kad ėjaū 
Viešiu kelelu, 
Manu vargelis 
Vidury ke'lu.

2. Nustôju pûtes 
šiaurūs vėjelis, 
Nustoju barės, 
Jaunas bernelis.

O ant atjoja 
šimtas broleli), 
Keturi šimtaj 
Žirgu kojėlu.

3. Ej, varge, varge, 
Vargeli manu, 
Kada aš tave 
Dabir išvargsiu.

Aš paprašyčiau 
Jaunu brolelu, 
Kad sumindžiotu 
Manu vargeli.

9. K adai va ikščio jau  
Š ile ly  po pušelėm s, 
O nū vaikščiosiu  
P o  m arg ą jį dvarelį.

12. K adai k lo jėjau  
T riny te dvikartė le , 
O  nū klojėsiu 
P ūkelių  pata lė lia is .

10. K adai sėdė jau
A nt sausosios  šiekštelės,
O  nū sėdėsiu
A nt m argosios kraselės.

13. K adai dėvėjau  
S u  druko skepetėle, 
O nū dėvėsiu 
S ilke lių  m uturėlį.

11. K adai gu lė jau  
Š ile ly  an t kupstelio , 
O nū gulėsiu  
P rie  ponelio  šalelės.

14. K adai nek lausiau  
Nei tėvo, nei m otušės, 
O nū k lausysiu  
M argo  dvaro  ponelio .

216
Salkuvienė

l. Ei, pūtė, pū tė 
S ia u ru s  vėjelis. 
Ei, barė, b arė l 
J a u n a s  brolelis. |

2 k.

4. O kad ėjau 
Viešu keleliu, 
M ano v argelis  
V idury kelio.

2. N usto jo  pūtęs 
S ia u ru s  vėjelis, 
N usto jo  baręs 
J a u n a s  bernelis.

3. Ei varg e , varge, 
V argeli m ano, 
Kada a š  tav e  
D a b ar išvargsiu?

5. O a n t’ a tjo ja  
Š im tas  brolelių. 
Keturi šim ta i 
2 irg ų  kojelių.

6. A š paprašyčiau  
Ja u n ų  brolelių. 
Kad sum indžio tų  
M ano vargelį.
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K ad su m in d ž io tu  
M in u  v argeli,
Kad sukapčtu 
žviesejs kardelejs.

Mindz'iof m'indz'ioju, 
Kardajs kapoju, 
Manu vargelis 
Nieku ne toju

Manu vargelis 
Nieku ne boju, 
Labiau bujoju, 
Lapajs lapoju

fcapajs lapijų, 
lakinis šak6ju, 
Manu vargelis 
Nieku ne boju.

Kajp aš nuvėjsiu 
Pas motynėle, 
T&dži išvargsiu 
Savu vargeli.

Manu močiutė 
Aukštam kalnely, 
Aukštam kalnely, 
Naujam grabely

13. Tada išvargsiu 
SAvu vargeli, 
Kajp aš nuvėjsiu 
Pas motynele.

Ej, lėkė, lėkė i 
Rajmas sakalėlis J ds 

Iš-toli, laba j toli. )

Ej, ne'šė, nešė 
Močiutėj -garseli,

Tik taj ne laba j gera

O jau, jau tavu. 
Tavu dukružėle 

Kazokaj pavil6ju.

Ej, skąmba, ajda 
Jos alasuzėlis,

Kajp aukselu varpelis

Ej, slūksu, dr’lksu 
Josios kasuzėlės,

K ajp  g e l t in i  šilkė lej.

Ej, žiba, zė'ri 
Auksu žiėduz'ėlej, 

Ąnt baltųjų rąnkelu.

E j, vežė, vėz'ė 
J a u n a ja  dukre le

I, svetim a šalele.

Ej, verkė, verkė 
Jaunoji dukrelė 
Svetimoje šalelė

7. Kad sumindžiotų 
Mano vargelį,
Kad sukapotų 
Šviesiais kardeliais.

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

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

Tada išvargsiu 
Savo vargelį, 
Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę!

10. Lapais lapojo, 
Sakoms šakojo, 
Mano vargelis 
Nieko nebojo.

U. Kai aš nueisiu 
Pas motinėlę. 
Tada išvargsiu 
Savo vargelį.

12. Mano močiutė 
Aukštam kalnely, 
Aukštam kalnely 
Naujam grabely.

*217
Dabkuvienė

L Ei, lėkė, lėkė Į 
Kaimas sakalėlis I 2 k. 
Iš toli, labai toli. j

2. Ei, nešė, nešė 
Močiutei garselį,
Tiktai nelabai gerą.

3. O jau, jau tavo,
Tavo dukružėlę 
Kazokai paviliojo.

4. Ei, skamba aida 
Jos alasužėlis
Kaip aukselio varpelis.

5. Ei, sliukso drikso 
Josios kasužėlės 
Kaip geltoni šilkeliai.

6. Ei, žiba žėri 
Aukso žiedužėliai 
Ant baltųjų rankelių.

7. Ei, vežė, vežė 
Jaunąją dukrelę
I svetimą šalelę.

8. Ei, verkė, verkė 
Jaunoji dukrelė 
Svetimoje šalelėj.
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10.

11.

12.

O ji verkdama 
Ir dūsaudama 

Tėve'lus minavoju.

Ej, varge, varge, 
Varguži manu, 

Kada tave iš vargsiu.

O kajp išvargsiu 
Tave vargužėli,

Aš ėjsiu pas tėveli.

O ngra niė'kur 
Tokiu sodužė'lu, 

Kajp tik manu tėvclu. 
17

13. Žaliejiė Hpaj, 
Baltiejė žiėdėlej,

Raudoni obalelej.

14. Ej, varge, varge, 
Vargiiži manu,

Kadi tave išvargsiu?

15. O kajp išvargsiu 
Tave, vargužė'li,

Aš ėjsiu pas matiiše.

16. O nė'ra mė'kur 
Tokiu sodužė'lu,

Kajp tik minu matūšės.

Cidibru lapaj,
Auksėlu žiėdėlej, 

Dėjmentu obalelej.

« 18 .
1. Ej, ne dūk, DiSvaj, 

Eajmiižej Įimti,
Tam pačiim kiė'me 1 
Mergėlej augti. 1

2. Aš ne paspėsiu 
Žirge'li šerti,
Žėdna diėne'le 
Linksmaj jodyti.

3. O taj dūk, Diė'vaj, 
Kajmūžej lemti 
Bent par myle'le, 
Mergutėj augti.

4. Taj aš paspėsiu 
Žirge'li še'rti,
Kas nedelėle 
Mustraj jėdyti.

5. Ej, ne dūk, Diė'vaj, 
¿ajmūžej lemti, 
Tam patim kieme 
Bernyčiu j augti.

6. Aš ne paspėsiu 
Ž1 ūgteli skalbti 
Žėdna dienele 
Baltaj vajkščioti.
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9. O ji verkdama 
Ir dūsaudama 
Tėvelius minavojo.

13. Žalieji lapai, 
Baltieji žiedeliai. 
Raudoni obuolėliai!

10. Ei varge, varge, 
Varguži mano,
Kada tave išvargsiu?

11. O kai išvargsiu 
Tave, vargužėli.
Aš eisiu pas tėvelį.

12. O nėra niekur 
Tokių sodužėlių 
Kaip tik mano tėvelio:

14. Ei varge, varge, 
Varguži mano,
Kada tave išvargsiu?

15. O kai išvargsiu 
Tave, vargužėli,
Aš eisiu pas motušę.

16. O nėra niekur 
Tokių sodužėlių
Kaip tik mano motušės:

17. Sidabro lapai. 
Aukselio žiedeliai. 
Deimanto obuolėliai!

2 1 8
Piraitis

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

2. Aš nepaspėslu 
Žirgelį šerti,
Zėdną dienelę 
Linksmai jodyti.

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

4. Tai aš paspėsiu 
Žirgelį šerti.
Kas nedėlėlę 
Muštrai jodyti.

5. Ei, neduok dievai 
Laimužei lemti, 
Tam pačiam kieme 
Bernyčiui augti.

6. Aš nepaspėsiu 
Zlugtelį skalbti, 
Zėdną dienelę 
Baltai vaikščioti.



f .  O taj dūk, Dievaj. 
tajmbzej Mmti, 
Bent par mylėle 
Bern/čiuj augti

Taj aš paspėsiu 
Zlugteli skalbti, 
Kas nedelė'le 
Baltaj vajkščioti.

* • »  ( * ) •

1. Aušta pavasaris,
Linksmoji diena,
Tėk sula iš beržu 
Vis lašii vienu,
K ad m edžej ža lu , 
ia p e 'Ie j  lingu ,
Obals ir sl/vos 
Ž/d ukatl/vaj;
Kad sula teketi 1

Parstoju, 1
Tad ziedaj klesteli j 

Istoju.

2. Visdkiė paukštelėj 
čiulb balsu mielu:
Vyturys ąnt 6ru 
fcakio ne-tylu,
Gegužė kuku,
Karvelis burku,
Giėd lakštingala 
Lik Biržių galu,
Devynių b&lsu

Giėdčdama,
Grąže giesme 

Išguld/dama.

(*) Palygink 210 ir 214 dajnas.

3. Turedams sau lajkn 
Baisa igyta, 
Tėtervinas uldii 
Ąnkstl kas ryta; 
Pampės ląnkose 
Linksmos radosi; 
Gąndraj ąnt lizdu 
P6rose vis du. 
Sparnus išsklėjsdami 

Vasnoja 
Kaklus ištiesdami 

Klyknoja.

4. Pirlekia iš pietų 
Linksmos blezdingos, 
Po visas pastoges 
fcčfndu kregždtngos; 
Zylelė cipčio,
Startelė žikščio, 
Regė'dams anas 
tajzos katinas, 
Noredams po savim 

Prigauti,
Ir joms visas plunksnas 

Nurauti.

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

8. Tai aš paspėsiu 
Zlugtelį skalbti, 
Kas nedėlėlę 
Baltai vaikščioti.

2 1 0

Juškytė

l. Aušta pavasaris, 
Linksmoji diena,
Tek sula iš beržo 
Vis lašu vienu,
Kad medžiai žaliuoj, 
Lapeliai linguoj, 
Obels ir slyvos 
2yd akvatlyvai;
Kad sula tekėti 
Perstojo,
Tad žiedai klestėti 
[stojo.

2. Visokie paukšteliai 
Ciulb balsu mielu: 
Vyturys ant oro 
Lakioj netylu,
Gegužė kuklioj, 
Karvelis burkuoj, 
Gied lakštingala 
Lig biržlo galo. 
Devynių balsu 
Giedodama,
Gražią giesmę 
Išguldydania.

3. Turėdams sau laiko. 
Balsą įgytą, 
Tetervinas ulduoj 
Anksti kas rytą; 
Pempės lankose 
Linksmos radosi; 
Gandrai ant lizdų 
Porose vis du,
Sparnus’ išskleisdami 
Vasnoja,
Kaklus ištiesdami 
Klyknoja.

4. Parlekia iš pietų 
Linksmos blezdingos, 
Po visas pastoges 
Lando kregždingos; 
Zylelė cipčioj,
Startelė čikščioj, 
Regėdams anas.
Laižos katinas, 
Norėdams po savim 
Prigauti
Ir joms visas plunksnas 
Nurauti.
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5. TJpej ir upelėj 
Klūkdami teka,
Gervės, gūlbės, žįnsys
I l  piStu lekia,
Kiëlè kidikšėiė,
Ąnt stôgu vâjkscio, 
Žvlrblej įiuldinfe', 
šen ten puldinS 
Kanâpius po dârza, 

Lėsdami 
Ir se'na paprėti 

Vėsdami.

G. Būdamos prié vąndėtis 
Žuvėdros klykia, 
Aptiktos nežinioms 
Pàlek, ne stÿrin, 
Vàztakas, slankos 
Pypčio po iįnkas, 
Jab-kur nutupės 
čiulba kultupis,
Nôrint iš vietos 

Ne-zęngdamas, 
Stojęs kinkčio

Pasilenkdamas.

9. O vânagas-peslys 
Sau dr^nsej sklandu, 
Karve'lams ir gajdžiims 
Niitver už sprąnda,
Tas paūkštis sragùs 
Hplė'tes nagus

7. O antys taukinio; 
ūpy būdamos,
Plaūkosi kas diena 
Te ne žūdamos.
Ir naras grdjtas 
Visad, kajp rijtas, 
Vąndeny lą'ndu, 
Žlmnasti rįnda,
Po kūnkuli

Nardydamas, 
udega laūkan 

Kajšydamas.

8. GrižėlS po z’6Ies 
t^ndu grieždama, 
Viėnddus nū dajgtu 
Žodz’ius tardama, 
Knrabkos būry 
£aūku vidury 
Pažemėms skląndu, 
Pe'na sau r4nda, 
Viffna nū kit6s

Ne kiysdamos, 
PriJės sau gūži 

Kū ne-piyšdamos.

Gniaūžu, kajp vaška, 
Plunksnas nudrasku, 
Ir dldžej rakančius 

Nutlldu, 
Savu gūrkli mėsa 

Pripltdu.
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5. Upės ir upeliai 
Kliokdami teka, 
Gervės, gulbės, žąsys 
Iš pietų lekia;
Kielė kidikščioj,
Ant stogo vaikščioj. 
Žvirbliai čiuldinėj.
Šen ten puldlnėj, 
Kanapes po daržą 
Lcsdami 
Ir seną paprotį 
Vesdami.

6. Būdamos prie vandens, 
Žuvėdros klykia, 
Aptiktos nežinioms. 
Palėk, ne styrin; 
Važtakas, slankos 
Pypčioj po lankas;
Jeib kur nutūpęs, 
Čiulba kūltupys,
Norint iš vietos 
Nežengdamas,
Stojęs kinkčioj 
Pasilenkdamas.

7. O antys laukinės, 
Upėj būdamos, 
Plaukosi kas dieną 
Ten nežūdamos;
Ir naras greitas, 
Visad kaip raitas 
Vandenyj lando, 
Zimnastį randa,
Po kunkulį 
Nardydamas,
Uodegą laukan 
Kaišydamas.

8. Griežėlė po žoles 
Lando grieždama, 
Vienodus nuo daikto 
2odžius tardama; 
Kurapkos būryj 
Lauko viduryj 
Pažemėms sklando, 
Peną sau randa, 
Viena nuo kitos 
Neklysdamos,
Priles sau gūžį 
Kuo neplyšdamos.

9. O vanagas peslys 
Sau drąsiai sklando, 
Karveliams ir gaidžiams 
Nutver už sprando, — 
Tas paukštis sragus. 
Išplėtęs nagus

Gniaužo kaip vašką, 
Plunksnas nudrasko 
Ir didžiai rėkiančius 
Nutildo,
Savo gurklį mėsa 
Pripildo.
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10. Tutlėj ąnzūlfise, 
Klėvuse tutlu,
Išplėsta kudc'Ii 
Ąnt galvos krutnfi;
Ir anie' genėj,
Margi paukštelėj,
Po diibas ląndu,
Majsta sau rįnda 
Savu snapii midi

Kirsdami,
Aukštyn maž kd 
Ne-vlrsdami.

11. Lęndrynūse bėgid 
Baublėj baubdami,
Po pęnkiiis ir šeši&s 
Kartas šafikdami; 
Ręnšis ir krakė 
MeMtaj sakė:
N6rint nėr lapu, 
Atverk tu snapa, 
Prigimtu balsu

Giesme vėsti, 
Pabajgusi gali

Prilėsti.

14. Slepias nu paukšte'Iu 
Balta mėdšarka, 
Lazdos, karklynose 
Krykštauja šarka,
O ir karalūks,
Tas vikrus paukšiifoks,

12. Perkunu ože'lis 
Ąnt oru lakštu, 
Nfirint anamliė'tus 
Už akid šl&kstu;
Ir ta piitpela 
Randasi tvaski, 
Volungė' klykia,
Ne st6vi dyka,

Aukštu me'džiu šakoms 
šokdama,

Sau giėd balsu 
Išsižiodama.

13. Klykis padangėmis 
Aukštaj taki6ja
Ir su sivu balsu 
Tenaj klyknoja',
Tas lietaus lašu 
Iš tikru pr&šu,
Kad žemyn Ūžtu, 
Lejstu dėl kitu 

Ąnt žemės drėgnuma 
Pridffti,

Visi kraštaj llnksmaj 
Žalfifti.

Po aglynajtės,
Pd dilgynajčiu6 
iititba balsu lajbu, 

Kajp kanklės; 
Linksmas lijkas 

Anam patlku.

10. Tūtiiai ąžuoluose, 
Klevuose tūtliuoj, 
Išplėstą kuodelį 
Ant galvos krutnoj; 
Ir anie geniai, 
Margi paukšteliai, 
Po duobas lando, 
Maistą sau randa, 
Savo snapu medį 
Kirsdami,
Aukštyn maž kuo 
Nevirsdami.

11. Lendrynuose bėgioj 
Baubliai baubdami, 
Po penkis ir šešis 
Kartus šaukdami; 
Ręšis ir krakė 
Meletai sakė:
— Norint nėr lapų, 
Atverk tu snapą 
Prigimtu balsu 
Giesmę vesti, 
Pabaigusi gali 
Prilesti.

12. Perkūno oželis 
Ant oro laksto.
Norint anam lietus 
Už akių šlaksto;
Ir ta putpelė 
Randasi tvaski. 
Volungė klykia,
Nestovi dyka,
Aukštų medžių šakoms 
Šokdama,
Sau gied balsu 
Išsižiodama.

13. Klykis padangėmis 
Aukštai lakioja
Ir su savo balsu 
Tenai klyknoja;
Tas lietaus lašo 
Iš tikro prašo,
Kad žemyn lietų,
Leistų dėl kilų
Ant žemės drėgnumą
Priduoti,
Visi kraštai linksmai 
Žaliuotų.

14. Slepias nuo paukštelių 
Balta medšarkė, 
Lazdos’, karklynuose 
Krykštauja šarka;
O ir karaliuks,
Tas vikrus paukščiuks,

Po eglynaites,
Po dilgynaičius 
Čiulba balsu laibu 
Kaip kanklės: 
Linksmas laikas 
Anam patiko.
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15. Dagllej, smėganos, 
Kad ir ne dajgte,
Ne nor savu gičsmės 
Grėjtaj pabajgti;
Jau ir kikilis, 
Paukštis ne tylins,
Ne laukdams kitu 
čiulba prieš lietu 
Mielu balsu,

Lakstydamas, 
Aplgardu paūkščtus 

Bovydams.

16. Pupiitis, tututis, 
ūvas ir EŪvas, 

Luputis, paukštiitis, 
Stulgis ir tilv'iks, 
Piepalos, kėkštaj 
Me’dziuse čikšta,
O degesiiikas 
Jauns ir seniiikas, 
Diena, nakti m ¿d y 

Bovyjas,
Musėms, vabalelėjs 

Strovyjas.

19. Ir kajp giesmininkas 
Rykauja strazdas, 
Kad me'džej žaliija, 
Atsirįnd brazdas; 
čiulba ir garnėj 
Ir tiė ne darmėj,

17. Plačėjs nasrajs girsej 
Parpia parplclis 
Tąmsiuse česūse, 
Nakties paukštelis; 
Vajto apukas, 
Ne-daūgel mokans, 
Baisa išduda,
Giėsme parodu 
Žedname lajkė

Pavasary,
0  labiausej tąmsiam

Vakarė.

18. Jerubė' čirkšdama
1 lapils lęnda,
Ir tu pačiu būdu 
Daru pečllnda; 
čektelė čekšnu, 
Glušėkas pakšno, 
Ąnt tuju bfivu 
Gatavs ir kėvas 
Prigimtąjį baisa, 

Išdilti,
Draugėje paukšte'lu 

Giedoti.

Žalumus matu 
Ir tur ukata 
Garsuji balseli 

Išdėti,
Su kitajs draugėje 

čiulbėti.
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15. Dagiliai, sniegenos, 
Kad ir ne daikte, 
Nenor savo giesmės 
Greitai pabaigti;
Jau ir kikilis, 
Paukštis netylįs, 
Nelaukdams kitų, 
Čiulba prieš lietų 
Mielu balsu, 
Lakstydamas, 
Apygardos paukščius 
Bovydams.

1G. Puputis, tututis, 
Ovas ir sūvas, 
Luputis, paukštutis, 
Stulgis ir tilviks, 
Piepalos, kėkštai 
Medžiuose čikšta,
O degesiukas 
Jauns ir seniukas 
Dieną naktį medyj 
Bovijas,
Musėms, vabalėliais 
Strovijas.

17. Plačiais nasrais garsiai 
Parpia parplelis 
Tamsiuose čėsuose, 
Nakties paukštelis; 
Vaitoj apuokas. 
Nedaugei mokąs,
Balsą išduoda,
Giesmę parodo 
2ėdname laike 
Pavasarį,
0  labiausiai tamsiam 
Vakare.

18. Jerubė čirkšdama
1 lapus lenda,
Ir tuo pačiu būdu 
Daro pečlinda;
Ceklelė čekšnoj, 
Glušokas pakšnoj;
Ant tojo bovo 
Gatavs ir kovas 
Prigimtąjį balsą 
Išduoti,
Draugėje paukštelių 
Giedoti.

19. Ir kaip giesmininkas 
Rykauja strazdas, 
Kad medžiai žaliuoja, 
Atsirand brazdas; 
Čiulba ir garniai,
Ir tie nedarmiai:

Žalumus mato 
Ir tur akvatą 
Garsųjį balselį 
Išduoti,
Su kitais draugėje 
Čiulbėti.
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20. Naktimis jau drįnsej 
Klfkia pelede,
Kad diena laukffse 
fcakiėti geda;
Ir šikšnėsparnis,
Kajp koks jffdvarnis, 
Vakaru žSsu,
Kad ne bėr šviesu, 
Savu sparniis praded 

Jildinti,
I lakstima kitus 

Biidinti.

21.Žvlrblej susilėkė 
Aukšto obale 
Sau pasilinksminti 
čai i i  pave'Iyj; 
Katinas girdi,
Tur ąnt ju šlrdi, 
N6ri sugauti.
Ju paragauti, 
Pasiliek ąnt že'mės 

NiurnSdams,
Ąnt savu ne-lajmės 

Murmedfims.

24. Žuvelės Upiuse 
Plaujo, vandravė, 
Tylomis užėjtos 
Bėg, pasikavū 
Po didžite gėlmes, 
GilUs atiemus;

22. Vištos ąnt aukštiniu 
Nc-savotlškaj 
šūkauja tarp savęs, 
K4 ne v6kiškaj,
Viena tar: vas zagt, 
Ąntra: zyben akt; 
Gajdys siidraudė 
Būdamas drauge,
Visa pulką drąnsej

SUbarė,
Ir i gūžta d ė t i  

Suvarė.

23. ¿4nsys P° šiaudynns 
Lėtaj vajkštine,
Ir plunksnas ąnt savęs 
Tąnkej kraustine,
Juk ir šiaudelu, 
Smulkiū spale'ln 
Apllnkuj de'da,
Perfc'f jau žada;
Iš tolu ą n t  ju šauk 

Ž ą n s in a 3 ,

I lįnstus jau visas 
Vadina.

Vcžfs pakere 
Ne bo meškeres 
N irin t ku didžiausej 

Ragintu,
G voltu jjn i kryti 

N’ iglrrtu.

20. Naktimis jau drąsiai 
Klykia pelėda,
Kad dieną laukuose 
Lakioti gėda;
Ir šikšnosparnis,
Kaip koks juodvarnis, 
Vakaro čėsu,
Kad nebėr šviesu, 
Savo sparnus praded 
Judinti,
Į lakstymą kitus 
Budinti.

21. Žvirbliai, susilėkę 
Aukštoj obelyj 
Sau pasilinksminti, 
Cežėt pavelij;
Katinas girdi,
Tur ant jų širdį,
Nori sugauti.
Jų paragauti, — 
Pasiliek ant žemės 
Niurnėdams,
Ant savo nelaimės 
Murmėdams.

24. Žuvelės upėse
Plaukioj, vandravoj, 
Tylomis užeitos 
Bėg, pasikavoj 
Po didžias gelmes, 
Gilius atienius;

22. Vištos ant aukštinių 
Nesavotiškai 
Šūkauja tarp savęs, 
Kuone vokiškai, — 
Viena tar: „Vas zagt?“ 
Antra: „Zyben akt!“ 
Gaidys sudraudė, 
Būdamas drauge,
Visą pulką drąsiai 
Subarė
Ir į gūžtą dėti 
Suvarė.

23. Žąsys po šiaudynus 
Lėtai vaikštinėj
Ir plunksnas ant savęs 
Tankiai kraustinėj,
Juk ir šiaudelių, 
Smulkių spalelių 
Aplinkui deda,
Perėt jau žada;
Iš tolo ant jų šauk 
Žąsinas,
Į ląstas jau visas 
Vadina.

Vėžys pakerė 
Neboj meškerės,
Norint kuo didžiausiai 
Ragintų,
Gvoltu jį į krytį 
N’įgintų.
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25. Varlės vąndenyje 
Tutuja balsii,
Draugėje tirdamos 
Lęngvii álasu,
O kártajs kvákta 
Sávu jómarke;
Gréjtaj jos nustó,
Kad gandras vlzdi 
Ąns ąnt ju tenáj 

Vajkščtodamas,
Savu snapü jes 

Rankiodamas.

26. Smejžffj viršuj vąndėns 
Vábats meškeli,
O »pació dčįmble 
i^ndžio pypelia,
Kad užėjn nirštas,
Dėl ąnu karštai, 
Karšis, lydekos 
üdegóra* plakas, 
čžsa méjlé» aávu 

Gindamos,
Kitis žuvis gyvas 

Rydamos.

29. Kamanė», áiríúnaj,
M ilsės ir tranáj 
Jau práded iakióti,
U i' anú spárnaj;
Ir anós spragės 
Šokinė' srágios,

27. Bitės i {ą'nkn 
Lekia zjfnzdamos, 
Pagrjnžta ratutos 
Jau pallsdamos,
Juk ir avily 
Anós ne tyli,
Dáru užima,
Sivej linksmumą, 
IJIejdžia potám 

Giédódamos, 
Naújaji spiėčtu 

Išdffdamos.

28.Sparvos, aklės, vápsos 
Zjfnzdamos takió, 
Zilffjanče b^nda 
K u grejéiaús sakió; 
Ir ąns avlžms 
įtekdamas bjtmbia, 
Klóni prilėltes, 
((dega linkėto,
I vąndenl anąn 

Pamlrku, 
Pamirkyta iátráuk, 

Kajp yrka.

Po žolū kekes 
šutinė' pūjktos,
Iš vicnós i kita 

áókdamos,
Paáók spárnus 

Ne jiidindamos.

25. Varlės vandenyje 
Tūtuoja balsu,
Draugėje tardamos 
Lengvu alasu,
O kartais kvakia 
Savo jomarke;
Greitai jos nustoj,
Kad gandras vyzdi 
Ans ant jų tenai 
Vaikščiodamas,
Savo snapu jas 
Rankiodamas.

26. Smeižuoj viršuj vandens 
Vabals meškelė,
O apačioj dumble 
Landžioj pypelis;
Kad uželn nerštas 
Dėl anų karštas.
Karšis, lydekos 
Uodegoms plakas,
Cėsą meilės savo 
Gindamos,
Kitas žuvis gyvas 
Rydamos.

27. Bitės į lanką 
Lekia zinzdamos, 
Pagrįžta ratuotos 
Jau pallsdamos.
Juk ir avilyj 
Anos netyli,
Daro ūžimą,
Savei linksmumą, 
Išleidžia po tam 
Giedodamos,
Naująjį spiečių 
Išduodamos.

28. Sparvos, aklės, vapsvos 
Zinzdamos lakioj, 
Zyliojančią bandą
Kuo greičiau sekioj;
Ir ans avižius 
Lėkdamas bimbia,
Klonį prilėkęs,
Uodega linkčioj,
Į vandenį aną 
Pamirko,
Pamirkytą ištrauk 
Kaip irką.

29. Kamanės, širšūnai. 
Musės ir tranai 
Jau praded lakioti, 
Ož anų sparnai;
Ir anos spragės 
Sokinėj sragios,

Po žolių kekes 
Sokinėj puikios, 
Iš vienos į kitą 
Šokdamos, 
Pašok sparnus 
Nejudindamos.
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30. Po pievas ir žėlęs 
Žiogaj šokinė',
O apaėio iėmej 
Kūrmej raustinž,
Nešiė skruzdelės 
Aglu skuje'lės,
Kūjsej ir varmaj 
Ne stovi darmaj,
Ir sulėkė i pūlka 

Ji't'da,
Aukštyn, žemyn mašalaj 

Grūdu.

31. Po sįžnas ir stėgus 
V6raj tur t ink lūs,
0  mūsėms užspęndžia 
Dtdelus spįnstus,
Kad muse sutink,
Vajoti apnlnk,
Ne vejzd, kad ž&ukia,
1 tinklą traukia,
O kad. ne nor an6s 

Gajmėti 
Tinkląja praded k6jas 

Pajnioti.

34. Kiafinė ir vovere 
Po medžius skrajdu, 
Riešutu ke'valus 
Ąnt žemės lajdu; 
Zeblnkštė graži 
Ir šermunelis,

32. Ir tupedams tenij 
Žemėje parplys,
Ne žadinama ryta 
H miė'gu šoka, 
Klrtelej, pelės
Iš firvu ke'Ias, 
Kirmės ir shė'kaj 
Slą'nkioja tykej,
1 kūpėta save 

Riesdami, 
Slinkio anie 

lšsitičsdami

33. Paslkel iš kiniu 
Sau ažys žė'dnas, 
Bėgio pakšnėdamas 
Žvėris rokmonas, 
Kad kąn pamatu 
Kūpra pastatu, 
Kakta suraukia,
Po savim traukia,
I kamūli save

Sulęnkdams,
Vis nu dajgtu dlglejs 

Apdęngdams

Ąns peles gaudu, 
Kajp kūlka šaudu, 
Ui mė'ku turedam.»

Ju strika, 
Saviškaj anū'sius 

Pamoku.

30. Po pievas ir žoles 
Žiogai šokinėj,
O apačioj žemėj 
Kurmiai raustinėj,
Nešloj skruzdėlės 
Eglių skujeles,
Kuisiai ir varmai 
Nestovi darniai 
Ir, sulėkę j pulką.
Juda,
Aukštyn, žemyn mašalai 
Grūda.

31. Po sienas ir stogus 
Vorai tur tinklus,
0  musėms užspendžia 
Didelius spąstus;
Kad musę sutink,
Vejoti apnink,
Neveizd, kad šaukia,
1 tinklą traukia,
O kad nenor anos 
Gainioti,
Tinklais praded kojas 
Painioti.

>
34. Kiaunė ir voverė 

Po medžius skraido, 
Riešutų kevalus 
Ant žemės laido; 
Žebenkštis graži 
Ir šermuonėlis,

32. Ir tupėdams tenai 
Žemėje parplys 
Nežadinams rytą 
Iš miego šoka,
Kirtelial, pelės
Iš urvų kelias.
Kirmės ir sliekai 
Slankioja tykiai,
Į kupetą save 
Riesdami,
Slankioj anie 
Išsitiesdami.

33. Pasikel iš kinio 
Sau ežys žėdnas,
Bėgioj pakšnodamas 
Žvėris rokmonas, — 
Kad ką pamato,
Kuprą pastato,
Kaktą suraukia,
Po savim traukia,
l kamuolį save 
Sulęnkdams,
Vis nuo daikto dygliais 
Apdengdams.

Ans peles gaudo.
Kaip kulka šaudo,
Už nieko turėdams 
Jų stroką,
Saviškai anuosius 
Pamoko.
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35. Sernaj, Idkej, vilkij 
Tūri linksmybe,
Ir  anas kiškelis 
Savu grejtybe, 
Būdamas g'Irio 
Ne ilgaj styrin,
Tur dztaūgsma viėnog, 
šunys ne panok,
Kajp galė'dams savu 

Sylomis 
Išbėgti stejg nu ju 

Tylomis.

37. O šuns apvynote 
Sau vieta gauna,
Kad miisės kąndzioti 

Anūs ne launa,
Juk ne jauč svečiu 

Jati atėjnančiu,

36. Ąnkalnėmis lapė 
Bėgio lodama, 
udega i z'eme 
Savu tvodama, 
Kokia jos drąnsa, 
Kad apnį'nk z'ąnsis, 
Po lankūs ardviis 
Sau daru žertus,
I visas šalis 

Blaškydama,
Nu anū plunksnas 

Draskydama.

Retiij te lo ja ,
Miėg apvynote, 
Džiaugiasi sau gavo 

Pavėsi, 
įlindę miė'ga,

Kajp padvėsė.

2*0.
1. Ejn bernc'lis i atlajdužėle, 

Pasivyju pūlka davatkėlu.} ds.

2. Ju galvelės b&va lugaubstytos 
Ir akelės skaroms uždąngstytos.

3. O ir aš ėjsiu su jumis drauge;
Gal prijlmsii ir mane už draūga.

4. Mums ne valna su tavim kalbėti, 
Mums ne valna ąnt tavęs žiūrėti.
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35. Šernai, lokiai, vilkai 
Turi linksmybę 
Ir anas kiškelis 
Savo greilybę, — 
Būdamas girioj, 
Neilgai styrin,
Tur džiaugsmą vienok, 
Sūnys nepanok,
Kaip galėdams savo 
Sylomis
Išbėgti steig nuo jų 
Tylomis.

36. Antkalnėmis lapė 
Bėgioj lodama, 
Uodega į žemę 
Savo tvodama; 
Kokia jos drąsa, 
Kad apnink žąsis, 
Po laukus erdvius 
Sau daro žertus,
Į visas šalis 
Blaškydama,
Nuo anų plunksnas 
Draskydama.

37. O šuns apynote 
Sau vietą gauna, 
Kad musės kandžioti 
Anus neliauna, — 
Juk nejauč svečių . 
Jau ateinančių,

Retai teloja,
Mieg apynote, 
Džiaugiasi sau gavę 
Pavėsį,
Įlindę miega 
Kaip padvėsę.

*220
Sadauskienė

1. Ein bernelis j atlaidužėlę,
Pasivijo pulką davatkėlių. (2 k.)

2. Jų galvelės buvo užgaubstytos 
Ir akelės skaroms uždangstytos.

3. — O ir aš eisiu su jumis drauge! 
Gal priimsit ir mane už draugą?

4. — Mums nevalna su tavim kalbėti, 
Mums nevalna ant tavęs žiūrėti.

W UeluvISkos dainos. I ¿ g -



5. Mūsų stonas labaj brąngiis yra, 
Mums ne vai na kalbėti su Vjfrajs.

6 Ejn bernelis i miėstužSli, 
Pasit'tku viena davatkėlė.

7. Jos galvelė būvu nugaubstyta.
Ir akelės jau atidąngstytos.

3. Vienaj vai na su vyru kalbėti, 
Vienaj valna i vyra žiurė'ti.

9. Musu stonas labaj pigūs yra, 
Vaina kalbė'i susitikus vj'ra.

10. Ėjkiv inūdu i karčemužėlc, 
Nupirk uianej romu butelkėle.

11. Bernužėlis rąnkele ištraukė,
Nu davatkos žalyn atsitraukė

12 Ne aš ijsiu i karėemėlę,
Ni aš p'irksiu r6mu butekėle.

13 Gali jiėškoti tu  dėl savęs tokiu, 
Katras nori, kajp tu , valukauti.

3 * 1 .
3

ds

Ejnū par kiemą, 1 
Varlelėj girgžda, I 

Bene manu sena vyra 
Vilkas taračklna

Ej, tegū velka,
Tegū taračklna, 

Nusiėjsiu i Alvyta, 
Nusipirksiu kita

A Įvytę po staklelu 
Dvi višteli kvkksi, 

Pęnkl-šešl bernužėlej 
Apie mane trepsi.

Sęn naktele par naktele 
Vartelus girgždinu, 

Girdžiu: minu bernužlli 
Vilkas taračklnu.

5. Mūsų stonas labai brangus yra, 
Aiums nevalna kalbėti su vyrais.

6. Ein bernelis į miestužėlį,
Pasitiko vieną davatkėlę.

7. Jos galvelė buvo nugaubstyta 
Ir akelės jau atidangstytos.

8. — Vienai valna su vyru kalbėti, 
Vienai valna į vyrą žiūrėti.

9. Alūsų stonas labai pigus yra, 
Vaina kalbėt, susitikus vyrą.

10. Eikiv mudu j karčiamužėlę, 
Nupirk manei romo butelkėlę.

11. Bernužėlis rankelę ištraukė,
Nuo davatkos šalin atsitraukė.

12. — Nei aš eisiu j karčiamėlę.
Nei aš pirksiu romo butelkėlę.

13. Gali ieškoti tu dėl savęs tokio, 
Katras nori, kaip tu, valiūkauti.

1. Einu per kiemą, 
Varteliai girgžda, — 
Bene mano seną vyrą 
Vilkas taračkina?

2. Ei, tegu velka,
Tegu taračkina, 
Nusieisiu j Alvitą, 
Nusipirksiu kitą.

*221
Blažienė

2 k.

2 k.

3. Alvite po staklelėm 
Dvi višteli kvaksi,
Penki šeši bernužėliai 
Apie mane trepsi.

4. Šią naktelę per naktelę 
Vartelius girgždino, 
Girdžiu: mano bernužėlį 
Vilkas taračkino.
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6. Tegii velka, tegil neša, 
Tegh taračklna, 

Nusiėjsiu i Alvitą, 
Išsirinksiu kita.

6. O Alvyte po sulėlu 
M argi višta kvaksi, 

Apie mane bernužėlej 
Pęnki, šeši trėpsi.

7. Tu kiškeli mėlynasis
Kiškelėli mėlynasis, 

Da ne tau, da ne tau 
Darželi ištikti.

8. Geležlnej raktytėlej, 
Cidabrlnej vartytelej,

Da nė tau, da ne tau 
Darželi ištikti.

* 8 3 .

Ej, tu, našlelė, 6. Ej, tu, našleli,
Tu, siratė'lė, Tu, siratėli,

Ar daugel tu turi \ ds Ar daugel tu turi
Mažu vajkelu? 1 Mažu vajkelu?

Kiėk pečiaus čėrpiu, 7. Kiek šieno kerčių,
Tiek manu vajku, Tiek manu vajkii,

0  da užpečkėly, 0  da užpečkėly
Da šešetėlis. Da šešetėlis.

Ja  turi pače, 8. 0  užpečkėly
Važiiik nam&čiu, Da šešetėlis,

0  ja tu ne turi, 0  ir ąnt sūlelu
Žanykis mine. Da trejetėlis.

Turiii turė'te 9. Ir ąnt sule'lu
Se'na bobele, Da trejetėlis,

Ve'lyčiaus aš tžive, 0  ir po sūlėlu
Jauna mergele. Da dvejetėlis.

Sena bobelė 10. Ir po sule'lu
Pasikalbėti, Da dvejetėlis,

Jaunoji mergelė 0  ir lopšiukėly
Minkštaj gulėti. Mažas vajkelis.

5. Tegu velka, tegu neša, 
Tegu taračkina, 
Nusieisiu į Alvitą, 
Išsirinksiu kitą.

6. O Alvite po suoleliu 
Marga višta kvaksi, 
Apie mane bernužėliai 
Penki šeši trepsi.

7. Tu kiškeli mėlynasis, 
Kiškelėli mėlynasis,
Dar ne tau, dar ne tau 
Darželį įšokti.

8. Geležiniai raktytėliai, 
Sidabriniai vartytėliai, 
Dar ne tau, dar ne tau 
Darželį įšokti.

*222
Bakšailienė

1. — Ei tu, našlele,
Tu siratėle.
Ar daugel tu turi 1 
Mažų vaikelių? J

2. — Kiek pečiaus čerpių, 
Tiek mano vaikų,
O dar užpečkėly 
Dar šešetėlis.

3. Jei turi pačią,
Važiuok namučio,
O jei tu neturi, 
Zenykis mane.

4. — Turiu turėti 
Seną bobelę.
Velyčiau aš tave,
Jauną mergelę.

5. Sena bobelė — 
Pasikalbėti,
Jaunoji mergelė — 
Minkštai gulėti.

6. — Ei tu, našleli,
Tu siratėli.
Ar daugel tu turi 
Mažų vaikelių?

7. — Kiek sienoj kerčių, 
Tiek mano vaikų,
O dar užpečkėly 
Dar šešetėlis.

8. O užpečkėly 
Dar šešetėlis,
O ir ant suolelio 
Dar trejetėlis.

9. Ir ant suolelio 
Dar trejetėlis,
O ir po suoleliu 
Dar dvejetėlis.

10. Ir po suoleliu 
Dar dvejetėlis,
O ir lopšiukėly 
Mažas vaikelis.
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1. Mūsų p6naj su šaltlšejs K
Slapčia susitarė. I

2. Viena nakčii ėmė, rišu,
I kantiįnga varė.

S. Ir nuvarė mus bernelus
I Tilžės miesteli.

4. Tilžės miSstas brukavotas,
Ašaroms nuklčtas.

5. Ašarom is yr n u k !6 tas
Yr kraiiju šlakstytas.

6. Ir sustatė mus bernelus
I viena glite'lė.

7. Platikus klrpu, kitajs vilku,
širdele graudinu.

8. Ir nuvarė mus, bernelus
Gumbyna, miesteli.

9. Ir pristatė mus, brolelus,
Vokečiu pulkeli.

10. Serženči&kaj, kajp žalčiiikaj,
Aplink šokinėju.

11. Kapitčnaj, kajp šetčnaj,
I mumis žiuržju.

12. Ne-čėsly'vi mes, bernelej,
Kur mes pasidė'sim?
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*83. 2523
Golautienė

1. Mūsų ponai su šaltyšiais 1 9 .
Slapčia susitarė, j

2. Viena nakčia ėmė, rišo,
Į kantungą varė.

3. Ir nuvarė mus, bernelius,
l Tilžės miestelį.

4. Tilžės miestas brukavotas, 
Ašaroms nuklotas.

5. Ašaromis yr nuklotas,
Yr krauju šlakstytas.

6. Ir sustatė mus, bernelius,
[ vieną glitelę.

7. Plaukus kirpo, kitais vilko, 
Širdelę graudino.

8. Ir nuvarė mus, bernelius, 
Gumbinę, miestelį.

9. Ir pristatė mus, brolelius, 
Vokiečių pulkelį.

10. Seržančiukai kaip žalčiukai 
Aplink šokinėjo,

U. Kapitonai kaip šėtonai 
Į mumis žiūrėjo.

12. Nečėslyvi mes berneliai,
Kur mes pasidėsim?
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13. Nu Vokečui ne išbė'gsiui,
Daugel nukęntėsim.

14. Salta žiema, striūks drabilz'is,
Hejks šalti kęnteti.

15. Diinos svaras, kriipu stupa,
Rejks badą kęnteti.

16 Koks te būvu sunkus muštras 
Ir kautu laužimas.

17. Koks te biivu skaudus smogis,
Kratiju praliejimas.

18. Aj, tu Diė'vaj visugalis,
Tu, Diėvs viso gyviu.

19. O kam gi tu mumis lejdaj
Tajp ąnt didžiu dyvu. ■

20. O kajp sunku akmeneluj.
Par jureTes plaukti,

21. Tajp mums yra, jauniems brolams,
I ne-vala ejti.

22. Rudenėly m gegutė
Glrio ne kukavu;

23. Mus berne'lus iš ne-valos
Niekas ne vadavu.

24. Kad sulaukčiau pavasariu,
Gegiltės kukujant,

25. Benė atėjs tėvuze'lis
M umis išvadiiti.
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13. Nuo vokiečių neišbėgsim,
Daugel nukentėsim.

14. Salta žiema, striuks drabužis. 
Reiks šaltį kentėti,

15. Duonos svaras, kruopų stuopa, 
Reiks badą kentėti.

16. Koks ten buvo sunkus muštras 
Ir kaulų laužymas,

17. Koks ten buvo skaudus smogis, 
Kraujo praliejimas.

18. Al tu dievai visagalis,
Tu dievs visų gyvių!

19. O kam g! tu mumis leidai 
Taip ant didžių dyvų?

20. O kaip sunku akmenėliui 
Per jūreles plaukti,

21. Taip mums yra, jauniems broliams, 
[ nevalią eiti.

22. Rudenėlį nė gegutė 
Girioj nekukavo,

23. Aius, bernelius, iš nevalios 
Niekas nevadavo.

24. Kad sulaukčiau pavasario, 
Gegutės kukuojant,

25. Bene ateis tėvužėlis 
Mumis išvaduoti?
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26. Jau sulaukiau pavasariu,
Gegiitčs kukiijant,

27. Tik n’ atčju. tėvužglis
Mumis išvaduti.

28. Tu,'sauliltė, motyniilė,
Atsiiįnsk jiida varna.

29. Tu varneli, judvarneli,
Buk mums už broleli.

30. Nunfešk m ūsu grabu katilus
Pas mūsų tėveli.

31. O taj se'naj motynelej
Nor krauju lase'li.

32. Kajp surinku, kajp niineSė,
Sesu ne supratu.

33. Kajp palieju krauju laius,
Močiutė apalpu.

34. Mite, kuri mus auginaj
Ąnt savu rąnke'lu,

35. Kuri mumis tajp ajpinaj
Ąnt savu keičiu,

36. Kad mus kimus varnas Ic'sa,
Tu ničku ne zinaj.

37. Nesirūpink, tėvužčli,
Manu sengalvė'li.

38. Tavu jauni sunytė'lej
Ne vargsta varge'li.

26. Jau sulaukiau pavasario, 
Gegutės kukuojant,

27. Tik n'atėjo tėvužėlis 
Mumis išvaduoti.

28. Tu, saulute motinėle,
Atsiųsk juodą varną.

29. Tu, varneli juodvarnėll,
Būk mums už brolelį,

30. Nunešk mūsų grabų kaulus 
Pas mūsų tėvelį,

31. O tai senai motinėlei 
Nors kraujo lašelį!

32. Kai surinko, kai nunešė, 
Sesuo nesuprato.

33. Kai paliejo kraujo lašus. 
Močiutė apalpo.

34. Mote, kuri mus auginai 
Ant savo rankelių,

35. Kuri mumis taip aipinal 
Ant savo kelelių,

36. Kad mūs kūnus varnas lesa, 
Tu nieko nežinai!

37. Nesirūpink, tėvužėli,
Mano sengalvėll,

38. Tavo jauni sūnytėliai 
Nevargsta vargelį:
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39. Tavu jAunu sunytėlu
Nukirtu galvele.

40. Tavu jAuni sunyUilej
Gul aukitam kalnely.

**4.

1.Žyd glrio putinėlis, 1 
Žalasis medelis. I

2. Gul mAnu tėvužčlis
Aukštame kalnely.

3. Kelk, manu tėvuzeli,
Taisyk ma žagrele.

4. Atsitrauk, sunytė'li,
Turi ušvuzėli.

5. Kad fišvėlis z'Agre tAjsė,
šairnej mane barė:

6. Žęntūzi, dobiluz'i,
Ar giružė augaj?

o
7. Ušvuzėli, tėvuzė'li,

Pas tėvrfli Augau.

8 Kad tėvelis žagre tajsė,
Da aš mažas buvau.

9. Kad brotelej lauka Arė,
Taj aš ne z'iurčjau,
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10. Žyd glrio šermukšnė'Iė,
Žalasis medelis.

11. Gul manu motynelė
Aukštamfe kalnely.

12. Kelk, mAnu motynėlė,
Tajsyk ma stakleles.

13. Atsitrauk, dukružėlė,
Turi anytėle.

14. Kad anyta stakles tajsė,
šalinėj mine barė:

15. Martiižė, lelijiizė,
Ar glrbzė Augaj?

16. Anytžlė, motynžlė,
Pas moėiilte Augau.

17. Kad močiutėstAkles tAjsė
Da aš maz'i buvau;

18. Kad seselės drobes audė
Taj aš ne žiurėjau.

39. Tavo jaunų sūnytėlių 
Nukirto galvelę,

40. Tavo jauni sūnytėllai 
Gul aukštam kalnely!

* 2 2 4
Bakšailienė

1. Žyd girioj putinėlis, 1 
Žaliasis medelis. I

2. Gul mano tėvužėlis 
Aukštame kalnely.

3. — Kelk, mano tėvužėll, 
Taisyk man žagrelę!

4. — Atsitrauk, sūnytėli, 
Turi uošvužėlj!

5. Kad uošvelis žagrę taisė, 
Šauniai mane barė:

6. — Zentuži dobiluži,
Ar giružėj augai?

7. — Uošvužėli tėvužėli, 
Pas tėvelį augau.

8. Kad tėvelis žagrę taisė, 
Dar aš mažas buvau,

9. Kad broleliai lauką arė, 
Tai aš nežiūrėjau.

10. Žyd girioj šermukšnėlls, 
Žaliasis medelis.

11. Gul mano motinėlė 
Aukštame kalnely.

12. — Kelk, mano motinėle, 
Taisyk man stakleles!

13. — Atsitrauk, dukružėle, 
Turi anytėlę!

14. Kad anyta stakles taisė, 
Šauniai mane barė:

15. — Martuže lelijuže,
Ar giružėj augai?

16. — Anytėle motinėle,
Pas močiutę augau.

17. Kad močiutė stakles taisė, 
Dar aš maža buvau,

18. Kad seselės drobes audė, 
Tai aš nežiūrėjau.
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* * 5 .

1. Žyd glrio sadulėlė 1 dg 7. Mokins tàve anytėlė
Gcltônajs žiėdelejs. I S Sunkiųjų darbėlu,

2. Gul minu motynėlė 8. AnytŽIė, motynSlė,
Aukštame kalnely. Mokinki darbėlu.

3. Aukštamė kalnužė'ly, 9. Martelė, dukružėlė.
Po žala liepele. Ar giružėj iugaj?

4. Keik, manu motynėle, 10. Any'ta. motynëlè.
Mokinki darbėlu, Pas močiūte augau.

5. Aš nekelsiu, dukružėlė, 11. Kajp moëiùté stakles tajsė
Turi anytėle. Da aš maži buvau;

6. Dùk anÿtaj géra žodi, 12. Kajp seseles drobes audė,
Palęnki galvele. Dar ma ne rupė'ju

3 2 6 (» ) .
1 Kad su v a r p e l e |S  jau suskambinu,

Jau kunigėlis atkalėdoja.
Visi kajp žvlrblej issikavôju.K 
Ni vorgamlstra ne sujiėškoju. I

2. Jus, gaspadôrej ir gaspadlnės,
Dukii kalė'das iš paskutinės,
Dėl kunigėlu nesigajlė'kif,
Kąn I)iėvs jums davė, taj jam zadëkit.

3. Jus, jaunos marčios, katros tekëjuf,
Po stimenėli jam prižadė'jui,

(*) Palygink 144 dâjna.
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2 2 5
Kazakauskienė

1. Žyd girioj sedulėlė 1 „ 
Geltonais žiedeliais, J

2. Gul mano motinėlė 
Aukštame kalnely,

3. Aukštame kalnužėly 
Po žalia liepele.

4. — Kelk, mano motinėle, 
Mokinki darbelių!

5. — Aš nekelsiu, dukružėle, 
Turi anytėlę!

6. Duok anytai gerą žodį, 
Palenki galvelę,

7. Mokins tave anytėlė 
Sunkiųjų darbelių.

8. — Anytėle motinėle, 
Mokinki darbelių!

9. — Martele dukružėle,
Ar giružėj augai?

10. — Anyta motinėle,
Pas močiutę augau.

11. Kai močiutė stakles taisė. 
Dar aš maža buvau,

12. Kai seselės drobes audė, • 
Dar man nerūpėjo.

2 2 6
Sadauskienė

1. Kad su varpeliais jau suskambino, 
Jau kunigėlis atkalėdoja.
Visi kaip žvirbliai išsikavojo, | ..
Nė vargamistra nesuieškojo. į

2. Jūs. gaspadoriai ir gaspadinės, 
Duokit kalėdas iš paskutinės,
Dėl kunigėlio nesigailėkit.
Ką dievs jums davė, tai jam žadėkit.

3 Jūs, jaunos marčios, katros tekėjot, 
Po stuomenėlj jam prižadėjot,
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Dabar ne česas jurais melu'ti,
Dėl kunigė'lu rejk ataduti.

4. Gaspadorajčej, kunS z'an6ti,
Kajp pačiis ė'mėf, sakei: bagoti, 
Imkit doreius iš kiženelu,
Dėl kunigelu ąnt čebatelu.

5. Jaunos mergelės, gražios mergelės, 
Katros Išverpėt plonaj sruge'Ies, 
Rėzkit stiimenis nors likt ke'lu, 
Katros kav6sis ne gaus kvitelu.

6. Maži vajkėlej, kajp avinelej,
Kur n’ išmokyti, kajp gyvulėlej, 
Rejks dešimtine jums ataduti,
Ir iš poteriu išsivaduti.

1. Kajp tiė z'mdnis garsej kalba, 
Kajp tiė p6naj gardzėj valgu, 
O aš bė'dnu savu stčnu, 1 
Ne majnyčiau n i su ponu. I

2. Ir išejnii lauka arti,
Ėmii s&vu pypke kartu,
Žagre vaga varydamas,
Sau pypkele kūrindamas.

3. Ir Mneša ma valgyti,
Nustoju pypke kūrinti,
Ir išvalges blūda košės 
Imu rą'nka savu Moze.
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Dabar ne čėsas jumis meluoti,
Dėl kunigėlio reik atiduoti.

4. Gaspadoraičiai, kurie ženoti,
Kai pačias ėmėt, sakėt — bagoti, 
Imkit dorelius iš kišenėlių 
Dėl kunigėlio ant čebatėlių.

5. Jaunos mergelės, gražios mergelės, 
Katros išverpėt plonai sruogeles, 
Rėžkit stuomenis nors ligi kelių, 
Katros kavosis, negaus kvitelių.

6. Maži vaikeliai kaip avinėliai,
Kur n'išmokyti kaip gyvulėliai, 
Reiks dešimtinę jums atiduoti 
Ir iš poterių išsivaduoti.

227
Norvilienė

1. Kaip tie žmonės garsiai kalba,
Kaip tie ponai gardžiai valgo,
O aš biedno savo stono I ,  
Nemainyčiau nė su ponu. I

2. Ir Išeinu lauką arti,
Imu savo pypkę kartu,
Žagre vagą varydamas,
Sau pypkelę kūrindamas.

3. Ir atneša man valgyti.
Nustoju pypkę kūrinti
Ir, išvalgęs bliūdą košės,
Imu ranka savo bliozę.
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4. Jau ir čė'sas namíf ėjti, 
Jau ir saulelė lejdžiasi;
Ąnt namelu sau ėjdamas 
Póna Dievą garbindamas.

5. Nors tiė pónaj yr bagoti, 
Nėr pas jffsius ani soties 
Ne paláujant skárbus pila, 
Dėl tu  ju viekas nud'ita.

I. Krinta rasa nu berzelu 
Ąnt žalu rute'lu;

Nor mane se'nisl 
Iš visos širdelės.

i ds

2. Siųnčiaii sc'ni i girele, 
Benė vilks papjautu,

Tąn manu sc'ni,
Tąn manu diėdėli.

3. Senu diedu stora skūra, 
Ne vilkas n’ iką'nda,

Tu manu se'niu,
Tu manu diėdclu.

5. Ž ili barzda, stati fisaj, 
Ju  niė'kam ne rėjkia,

Tu mana seniu,
Tu manu diėdė'lu.

6. Siunčiau se'ni i vajske'li, 
Bene kas užmuštu,

Tąn manu sc'ni,
Tąn manu diėde'li.

7. Gana mušė ne užmušė, 
Vis diedukas kruta,

Tas manu senis 
Tas mana diėde'Iis.

4. Siunčiau sc'ni i turgeli,
Benė kas nupirktu,

Tąn manu se'ni,
Tąn manu diėde'li.

9. Miidu búsiv ir gyve'nsiv 
Su dieduku draúge,

Su savu se'niu,
Su sávu diéde'lu.
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8. Atsikėlęs pabučiavu, 
Ir da pamylávu.

Tas manu sc'nis, 
Tas mánu diėde'Iis.

4. Jau ir čėsas namo eiti,
Jau ir saulelė leidžiasi;
Ant namelių sau eidamas. 
Poną dievą garbindamas.

5. Nors tie ponai yr bagoti, 
Nėr pas juosius anė soties, 
Nepaliaujant skarbus pila. 
Dėl to jų viekas nudyla.

*228

Bolienė

I. Krinta rasa nuo berželio 
Ant žalių rūtelių, —
Nor mane senis 
Iš visos širdelės. 2 k.

2. Siunčiau senį į girelę, 
Bene vilks papjautų,— 
Tą mano senį,
Tą mano diedelį.

3. Seno diedo stora skūra, 
Nė vilkas n’įkanda, — 
To mano senio,
To mano diedelio.

4. Siunčiau senį į turgelį, 
Bene- kas nupirktų, —
Tą mano senį.
Tą mano diedelį.

5. Žila barzda, stati ūsai, 
Jo niekam nereikia, — 
To mano senio,
To mano diedelio.

6. Siunčiau senį į vaiskelį, 
Bene kas užmuštų, —
Tą mano senį.
Tą mano diedelį.

7. Gana mušė, neužmušė, 
Vis diedukas kruta, — 
Tas mano senis,
Tas mano diedells.

8. Atsikėlęs pabučiavo 
Ir dar pamylavo, —
Tas mano senis.
Tas mano diedelis.

9. Mudu būsiv ir gyvensiv 
Su dieduku drauge, — 
Su savo seniu,
Su savo diedeliu!



«29.
1. Aš miegu, miegu, miė'ge'lu, Į ds 

Aš tu mtėgelu ne nčriu. jds

2. O tegu miega vienturtė, 
Vienturtė tėvu dukrelė.

3. Kuri uz'augu miegely,
Sunkiu darbelu ne dirbu.

4. Kalne rugelu ne pjovė,
Jbank6 Slėneli ne grobė.

5. Viėntiirlė rute'Ics sėju,
Zylelė grazėj akžju.

6. Viėntiirtė vajnlka pynė,
Zylelė garbinius skynė.

7. J i be-plndama apsmidu,
Zylelė lauka išsprūdu.

8. Zylelė aukštaj lakioju^ 
Vienturtė graiidžej raudoju.

9. Kur pęnkios, šešios sese'lės, 
Taj toms po viė'na skrynele.

10. O kad aš viė'na dukrelė,
Taj pęnkios, šešios skrynelės.

U . Kur pęnkios, že'šios sese'lės, 
Taj toms po viė'na drobelė.

12. O kad aš viė'na dukrelė,
Taj pęnkios, šešios drobelės.
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2 2 9
Bakšaitienė

1. Aš miego, miego, miegelio, (2 k.) 
Aš to miegelio nenoriu. (2 k.)

2. O tegu miega vienturtė,
Vienturtė tėvo dukrelė,

3. Kuri užaugo miegely.
Sunkių darbelių nedirbo,

4. Kalne rugelių nepiovė,
Lankoj šienelio negrėbė.

5. Vienturtė rūteles sėjo,
Zylelė gražiai akėjo.

6. Vienturtė vainiką pynė,
Zylelė garbinius skynė.

7. Ji bepindama apsnūdo,
Zylelė laukan išsprūdo.

8. Zylelė aukštai lakiojo,
Vienturtė graudžiai raudojo.

9. Kur penkios šešios seselės,
Tai toms po vieną skrynelę,

10. O kad aš viena dukrelė,
Tai penkios šešios skrynelės.

11. Kur penkios šešios seselės,
Tai toms po vieną drobelę,

12. O kad aš viena dukrelė,
Tai penkios šešios drobelės.
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930.
1. Uj, sčrgu, sėrgu, 

Sėrgu, ne galu, 
Skaust ir ma galvelė, K  

Ne žinau dėl ku. I

2. Skaust ma galvelė,
Ne žinau dėl kū, 

Vakar buvau karčemelė, 
Risi ir dėl tu.

3. Siųnsčiau pasiųntini 
Pas matušėle,

Kad padutu šaltiniu 
Vąndenė'li gerti.

4. Matūšė ne spėju, 
Daržė ropes sėju,

Ma nė davė šaltiniu 
Vąndenė'li ge'rti.

5. Siųnsčiau pasiųntini' 
Pas tėtušėli,

Kad padutu šaltiniu 
Vąndenė'li gerti.

b. Tėtilšis ne spėju 
fcaukė rugius sėju', 

Ma nė davė šaltiniu 
Vąndenė'li ge'rti.

1. Ej, strazdilži, 
Strazdilži, strazdužėli,

7. Siųnsčiau pasnįntini 
Pas brolužėli,

Kad padStu šaltiniu 
Vąndeneli ge'rti.

8. Brolelis ne spėju 
Stajnio žirgus šė'rė,

Ma nė davė šaltiniu 
Vąndenė'li ge'rti.

9. Suįnsčiau pasiųntini 
Pas scsėrėle,

Kad padiitu šaltiniu 
Vąndeniė'li gerti.

10. Sese'lė ne spėju, 
Darže rūtas sčju,

Ma nė davė šaltiniu 
Vąndenė'li ge'rti.

11. Siųnsčiau pasiųntini 
Pas mergužėle,

Kad padutu šaltiniu 
Vąndenė'li gerti.

12. Merge'lė paspėju 
Vąndenė'lu d3ti,

Tada ma nustoju, 
Galvelė skaudėti.

9 3 1 .
Ar augini |  ̂

Lazdyne vajke'lus? J
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2 3 0
Tomašauskylė

1. Ui, sergu, sergu,
Sergu negaliu,
Skaust ir man galvelė, 1 ,
Nežinau dėl ko.

2. Skaust man galvelė,
Nežinau dėl ko,
Vakar buvau karčiamėlėj, 
Rasi ir dėl to.

3. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas motušėlę,
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

4. Motušė nespėjo,
Darže ropes sėjo.
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

5. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas tėtušėlį,
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

6. Tėtušis nespėjo,
Lauke rugius sėjo,
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

7. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas brolužėlį,
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

8. Brolelis nespėjo, 
Stainioj žirgus šėrė, 
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

9. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas seserėlę,
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

10. Seselė nespėjo,
Darže rūtas sėjo,
Man nedavė šaltinio 
Vandenėlį gerti.

11. Siųsčiau pasiuntinį 
Pas mergužėlę,
Kad paduotų šaltinio 
Vandenėlį gerti.

12. Mergelė paspėjo 
Vandenėlio duoti,
Tada man nustojo 
Galvelė skaudėti.

231
Zaliukienė

l. Ei strazduži,
Strazduži strazdužėli, 
Ar augini l c
Lazdyne vaikelius? J ‘
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2. Ar augint
¿azdync vajkelus?

Ar sarpinl 
Kalnely ugėlės?

4. ■f.abaj gražios
Lietuvos mergužėlės

3. Aš išjosiu 
1 kryga, krygužėle, 

Pavil6siu 
Lietuvos mergužėlė.

šalė kėlu 
Dajnivu, rylavu.

*,13.

1. Ej, tu sesė, seselė,
Seselė manu jaunoji,

O iš kur būvu jauni svetelei, 1 
Kajp aš namė ne buvau? I

2. Adomėlis par lauka,
Manu brolelis par ¡{ntra,

Valąntinėlis, jaunas bernelis,
Par du šimtu myle'lu.

3. Ej, tu sesė, seselė,
Seselė manu jaunoji,

O kum mylejej jaunus svetelus, 
Kajp aš namė ne buvau?

4. Adomėli vytiniu,
Siivu berneli kuclniu,

Valąntineli, savu berneli,
Vis rlnckuju vynelu,

5 Ej, tu sesė, seselė,
Seselė manu jaunoji,

O kur paguldej jaunus svetelus, 
Kajp aš namė ne buvau?

2. Ar augini
Lazdyne vaikelius,
Ar sarpini 
Kalnely uogeles?

4. Labai gražios

3. Aš išjosiu
Į krygą krygužėlę. 
Paviliosiu
Lietuvos m ergužėlę.

Lietuvos mergužėlės 
Salia kelio 
Dainavo ryliavo!

*232
Viksva

1. — Ei tu, sese sesele,
Sesele mano jaunoji,
O iš kur buvo jauni sveteliai, 1 2 į  
Kai aš namie nebuvau? j

2. — Adomėlis per lauką,
Mano brolelis per antrą, 
Valentinėlis, jaunas bernelis,
Per du šimtu mylelių.

3. — Ei tu, sese sesele,
Sesele mano jaunoji,
O kuo mylėjai jaunus svetelius,
Kai aš namie nebuvau?

4. — Adomėlį vytiniu,
Savo brolelį kuciniu,
Valentinei), savo bernelį,
Vis rinckuoju vyneliu.

5. — Ei tu, sese sesele,
Sesele mano jaunoji,
O kur paguldei jaunus svetelius,
Kai aš namie nebuvau?
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6. AdomSli po siilu,
Sava brčli ant šiitu,

Valą'ntinėli, jauna berneli,
I baltaja lovele.

7. Ej, tu, sesė, sese'lė,
Seselė minu jaunfiji,

O kum užklojej jaunus svetelus,
Kajp aš namė ne buvai?

8. Adomėli akėčioms,
Savu broleli kopėčioms,

Valąntineli, jauna berneli,
Margajsejs patalSlejs.

9. Ej, tu, se'sė, sese'lė,
Sese'lė manu jaunoji,

Kum pribūdinaj jaunus svetelus,
Kajp aš namė ne buvau?

10. Adomėli kėlojau,
Savu broleli sūbaudziau,

Valąntineli, jauna berneli,
Su mejlėjsejs zodelejs.

m

1.Aj, Diė've, Diėviilau, 3. Ne lauki gajde'lu
Kajp aš būsiu? Pragystančiu,

Savu anytėlėj ) ^  Ni girios paukšte'lu
Kajp ¡tiksiu? J Sučiulbančiu.

2. Dukrytė jaun6ji, 4. Pragydu gajde'lej
Ąnkstl kelki, Prie girnelu,

Dukrytė jaun6ji, Išafišu aušrelė
Vėfaj giilki. Staklelėse,
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6. — Adomėlį po suolu,
Savo brolį ant suolo,
Valentinei}, jauną bernelį,
[ baltąją lovelę.

7. — Ei tu, sese sesele,
Sesele mano jaunoji,
O kuo užklojai jaunus svetelius, 
Kai aš namie nebuvau?

8. — Adomėlį akėčioms,
Savo brolelį kopėčioms, 
Valentinei), jauną bernelį, 
Margaisiais patalėliais.

9. — Ei tu, sese sesele,
Sesele mano jaunoji,
Kuo pribudinai jaunus svetelius. 
Kai aš namie nebuvau?

10. — Adomėlį koliojau.
Savo brolelį subaudžiau, 
Valentinė!), jauną bernelį,
Su meiliaisiais žodeliais.

2 3 3
Gotautienė

1. — Ai dieve, dievuliau, 
Kaip aš būsiu?
Savo anytėlei 1 „ , 
Kaip įtiksiu? J

2. — Dukryte jaunoji, 
Anksti kelki,
Dukryte jaunoji,
Vėlai gulki.

3. Nelauki gaidelių 
Pragystančiu
Nei girios paukštelių 
Sučiulbančių.

4. Pragydo gaideliai 
Prie girnelių.
Išaušo aušrelė 
Staklelėse.
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5. Iš&ūšu aušrelė
Staklelėse,

Nukrïtu raselė
Plėvelėje.

6. O taj, taj itlksi
Anytėlėj,

Anj’taj, bernelu 
Motynėlej.

*
9. Mok minu martelė 

Baltâj skalbti,

7. Anyta po dvara
Vajkščiodama, 

Martelės darbe'lejs 
GerČdamos:

8. Mok manu martelė
Plonaj vėrpti, 

Lęndrlniu skiėtelu 
Tąnkej iusti.

Ąnt rūtų šakelu 
Išdžiovinti.

*34.
1. Aj, tįmsi, t^msi

Ii tąmsi naktelė, 
Tąmsioji naktelė 1 ^
Tąmsej sutemu. J

2. O kad aš ėjaii 
Par žala girele, 
Sutikau mergele

Ąnt viėškeiūžiu.

3. Ejk še. mergužėlė, 
Balta lelijėlė,
Dūk balta rąnkele.

Kėjsiv žiedimus.

4. Ni ėjsiu artyn,
Ni d ilsiu rąnkelės,
Tu šėlmis bernelis,

Tu girtūklūžis.

5. O tu pragė'rej 
šimtą šeštokėlu,
Ąnt bė'ru žirgelu

Be-sėdė'damas.

6. Ąnt bė'ru žirgu 
Be-sėdė'damas,

Ant tymu balne'lu 
Be-rymodamas.

7. Būtum pragė'res 
Ir ąntra šimteli, 
Lustaūnas žirgelis

Ne nustovėju.

8. Lustarinas žirgelis 
Ne nustovė'ju,

Siėrėji žemelė 
Po jdm drebeju.
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5. Išaušo aušrelė 
Staklelėse, 
Nukrito raselė 
Pievelėje.

6. O tai, tai įtiksi 
Anytėlei,
Anytai, bernelio 
Motinėlei.

7. Anyta, po dvarą 
Vaikščiodama, 
Martelės darbeliais 
Gėrėdamos:

8. — Mok mano martelė 
Plonai verpti. 
Lendriniu skieteliu 
Tankiai austi.

9. Mok mano martelė 
Baltai skalbti,
Ant rūtų šakelių 
Išdžiovinti.

*234
Teresienė

1. Ai, tamsi, tamsi 
Si tamsi naktelė, 
Tamsioji naktelė I 2 ^ 
Tamsiai sutemo. J

2. O kad aš ėjau 
Per žalią girelę. 
Sutikau mergelę 
Ant vieškelužio.

3. — Eik šen, mergužėle, 
Balta lelijėle,
Duok baltą rankelę, 
Keisiv žiedužius.

4. — Nei eisiu artyn.
Nei duosiu rankelės, — 
Tu šelmis bernelis,
Tu girtuoklužis.

5. O tu pragėrei 
Šimtą šeštokėlių. 
Ant bėro žirgelio 
Besėdėdamas;

6. Ant bėro žirgo 
Besėdėdamas,
Ant tymo balnelio 
Berymodamas.

7. Būtum pragėręs
Ir antrą šimtelį, — 
Liustaunas žirgelis 
Nenustovėjo.

8. Liustaunas žirgelis 
Nenustovėio,
Sieroji žemelė
Po juo drebėjo.



9. Siera žemelė
Po jum drebėju, 

Jaunčji merge'lė 
Miegu norėjų.

10. Tajp ji norėjų 
Kajp Ijfnkte ljnkiu, 
Kajp darzė rute'lė

Veju pučiama.

U . Vėju pučiama 
Baita, raudona, 

Žmonėlu kalbama 
Da raudonesnė.

12. Jus jšsikalbėkif 
Kojas rąnkužė'lės, 
Ne manu mergelės 
Jaunas dienužes.

« 35 .

1. Ej, brėtau, brolau, 
Broleli, rajtoreli,

Kur paslręngej 
Tajp vėla j  vakarėli? ]

2. Kam apsivilkaj 
Pilkąją sermėgėle?

Kam užsidėjej 
Aukštaje kepurėle?

3. O ar tu jėsi
Par šita pas mergeTe?

O ar nakvosi 
šit už y po pušele?

5. O tik aš josiu
Par lauka pas mergele, 

Taj aš nakvdsiu 
Kiėmiiz'y pas ušve'Ie.

6. Ej, brolau, brolau, 
Broleli, dobilėli,

Kas tau nušėrė 
Judbėrėli žirgeli?

7. Tįmsi naktelė 
Ma žirgeli nušėrė,

šviesus mėnesėlis 
taukėlu palydėju.

4. O ni aš josiu 
Par šita pas mergeTe, 

Ni aš nakvosiu 
šilely po pušele.

O kajp prijojau 
Priė ūšve'lės dvarėlu, 

Garsėj sužvingu 
Judbėris žirgužėlis.

9. Siera žemelė 
Po juo drebėjo, 
Jaunoji mergelė 
Miego norėjo.

10. Taip ji norėjo, 
Kaip linkte linkioj, 
Kaip darže rūtelė, 
Vėjo pučiama.

11. Vėjo pučiama — 
Balta, raudona. 
Žmonelių kalbama — 
Dar raudonesnė.

12. Jūs išsikalbėkit 
Kojas rankužėles.
Ne mano mergelės 
Jaunas dienužes!

235
Blažienė

1. — Ei brolau, brolau, 
Broleli raitorėli,
Kur pasirengei t 
Taip vėlai vakarėlį? J

2. Kam apsivilkai 
Pilkąja sermėgėle? 
Kam užsidėjai 
Aukštąją kepurėlę?

5. O tik aš josiu
Per lauką pas mergelę, 
Tai aš nakvosiu 
Kiemužy pas uošvelę.

6. — Ei brolau, brolau, 
Broleli dobilėli,
Kas tau nušėrė 
Juodbėrėlį žirgelį?

3. O ar tu josi
Per šilą pas mergelę? 
O ar nakvosi 
Silužy po pušele?

7. — Tamsi naktelė 
Man žirgelį nušėrė, 
Šviesus mėnesėlis 
Laukeliu palydėjo.

4. — O nei aš josiu 
Per šilą pas mergelę, 
Nei aš nakvosiu 
Šilely po pušele.

8. O kai prijojau
Prie uošvelės dvarelio, 
Garsiai sužvingo 
Juodbėris žirgužėlis.
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9. Garsėj sužvingu 
Judbėris žirgužėlis,

Aš sudumojau 
Jau savu širdužėlė

10. O kad išėjtu 
Senčji ušvytėlė,

O kad atkeltu 
Ma varinius vartėlus.

11. O kad atkeltu 
Ma varinius varte'lus,

O kad atlejstu 
Cidabru lęnciugėlus.

12 . O ir išėjna
Sen6ji ušvytė'lė,

O ir atkėlė 
Ma varinius vartėlus.

13. O ir atkėlė
M a varinius varte'lus, 

O ir atlejdu 
Cidabru lęnciugėlus.

14. O ir išėjna
Ta janoji merge'le,

O išsineša 
Vajnikėli rąnke'lė.

336.

Ej, iugu, augu 
Kieme mergelė,

Kajp Nemune lęndre'lė. $ ds

Plaukaj gelt6ni, 
Vc'jdaj raudoni, 

Liėmenilžis patogus.

Kajp aš ne gausiu 
Tos norimosios, 

taukšiu užaugančiosios.

Ej, augu, augu 
KiČme mergelė, 

Kajp Ne'mūne maldėlis.

Plaukaj. kajp karklaj. 
.Kilpos. kajp dįmbros, 

Liėmenilžis, kajp lįnkas.

*3».

1. Kamė tu buvaj, 
Ože'li manu?
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9. Garsiai sužvingo 
Juodbėris žirgužėlis,
Aš sudūmojau 
Jau savo širdužėlėj:

10. „O kad išeitų 
Senoji uošvvtėlė,
O kad atkeltų
Man varinius vartelius.

11. O kad atkeltų
Man varinius vartelius, 
O kad atleistų 
Sidabro lenciūgėlius.“

12. O ir išeina 
Senoji uošvytėlė,
O ir atkėlė
Man varinius vartelius.

13. O ir atkėlė
Man varinius vartelius. 
O ir atleido 
Sidabro lenciūgėlius.

14. O ir išeina
Ta jaunoji mergelė.
O išsineša 
Vainikėlį rankelėj.

•236
Zilaitieni

1. EI, augo, augo 
Kieme mergelė.
Kaip Nemune lendrelė: (2 k.)

2. Plaukai geltoni,
Veidai raudoni,
Liemenužis patogusl

3. Kai aš negausiu 
Tos norimosios,
Lauksiu užaugančiosios

4. Ei, augo, augo 
Kieme mergelė,
Kaip Nemune meldelis:

5. Plaukai kaip karklai. 
Lūpos kaip dambros, 
Liemenužis kaip lankas!

237
Pocalė

I. — Kame tu buvai. 
Oželi mano?
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Maitine, malūne Į  ̂
Pontūlė manu. (*) f

:. Kąn tu ten dlrbaj?
Malaū, malaū, malaū, malaū.

Kąn tu ten malėj?
Pūrus, kviečius, pūrus, kviečius.

Kąn tu ten valgcj? 
Sėlėnėles, atrubeles.

Kąn tu ten gerej? 
Parugeles, paplaveles.

Kamė gulejej?
Su šinkore, su kiikore.

Ar tave ne tvoju?
Tvoju, tvoju, tvoju, tvoju.

Su kum tave tv6ju?
Su kurėklejs, su zerstėklejs

Par kąn tave tvfiju?
Par strėneles, par kulseles.

O ar tu ne rėkej?
Rėkiau, rėkiau, rėkiau, rėkiaC.

0  kajp tu ten rėk i  j?
Me, e, e, e, me, e, t.

(*) Ąnt tu pavidalu lakštuk: „oželi manu“ ir „poniillė 
E inu“, kožnam posme žemiau.
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— Malūne, malūne, 1 
Poniule mano!*

2. — Ką tu ten dirbai?
— Maliau, maliau, maliau, maliau!

3. — Ką tu ten malei?
— Pūrus, kviečius, pūrus, kviečius!

4. — Ką tu ten valgei?
— Sėlenėles, atrubėles!

5. — Ką tu ten gėrei?
— Parūgėles, paplavėles!

6. — Kame gulėjai?
— Su šinkore, su kukore!

7. — Ar tave netvojo?
— Tvojo, tvojo, tvojo, tvojo!

8. — Su kuo tave tvojo?
— Su kūrekliais, su žarstekliais!

9. — Per ką tave tvojo?
— Per strėncles, per kulšeles!

10. — O ar tu nerėkei?
— Rėkiau, rėkiau, rėkiau, rėkiau!

U. — O kaip tu ten rėkei?
— Me, e, e, e, me, e, e!

kiekviename posme panašiai lakštuok: „Oželi mano" ir „poniule



12. O ar tu ne bė'gaj?
Begau, bėgau, begau, bčgaa.

13. O kajp tu ten bigaj?
Rasis braukdamas, kuli trdukdams.

838.

1. Aj, Dijvalau (*j, 
KCfmet būsiu,

Kajp matuželė?

2. Kflmet vajkdms 
Virsiu koäe'le?
Körnet valgysiu

Skaninsiu?

Aj, Dijvalau, 
Kumet bustu, 

Kajp tėtužčlis?

Körnet šonklnsiu 
Kūdikėli? 

Kiimet pailsėsiu 
Vatąndėle?

939.

Ej, daugel
Mūsų sese'lu, 

Ne visos vajnikutos.

Viena sese'lė 
yra rytūse, 

Ąntrčji vakaruse.

O ii treiifiji, 
ši jauniausioji, 

tąnkč Slėneli grėbė

Ne tajp ji grėbė, 
Kajp graūdzej vėrkė, 

Ąnt grėblelu rymojo.

Klausė močiūtė, 
Kliusė sen6ji,

O ku verki, dukrelė?

O ar tau gajta 
Naūju grėblelu?

Ar battū dobilė'lu?

(*) Dijvalau»diėviilau.
soo

12. — O ar tu nebėgai?
— Bėgau, bėgau, bėgau, bėgaul

13. — O kaip tu ten bėgai?
— Rasas braukdamas, kulį traukdama!

238
Norvilienė

1. Ai dievaliau,
Kuomet būsiu 
Kaip motušėlė?

2. Kuomet vaikams 
Virsiu košelę?
Kuomet valgysiu 
Skaninėlių?

239
Norvilienė

1. Ei, daugel |
Mūsų seselių, l 2 k.
Ne visos vainikuotos. J

2. Viena seselė 
Yra rytuose,
Antroji — vakaruose.

3. O ši trečioji.
Si jauniausioji.
Lankoj šienelį grėbė.
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3. Ai dievaliau, 
Kuomet būsiu 
Kaip tėtušėlis?

4. Kuomet šokinsiu 
Kūdikėlį?
Kuomet pailsėsiu 
Valandėlę?

4. Ne taip ji grėbė,
Kaip graudžiai verkė.
Ant grėblelio rymojo.

5. Klausė močiutė,
Klausė senoji:
— O ko verki, dukrele?

6. O ar tau gaila 
Naujo grėblelio.
Ar baltų dobilėlių?

____________



T. O ni ma gajla
Nauju grėblelu,

N i b a i tu  dobilelu .

8. O tik ma gajla
Jaunu diėnelu,

Rutėlu vajnikė'lu.

9., Gulbinas lėkė,
Vajn'rka nešė,

Tajp gražėj uldudamas.

10. O ir apstoju
Pulkas sesėlu.

Tąn bulta gulbinėli.

U . O ir išskyrė
Mane jauniause,

Močiiitės mylimtause.

12. Mane jauniause, 
Mane siauniause,

Brole'lu mylimiause.

13. Žiūrėk, mergelė, 
Ziurė'k, jaunoji,

Kajp tos rnteles dreba.

14. Tajp tu drebė'si, 
Manu mergelė,

Kajp manu r^nko būsi.

15. Kad buc zinčjus 
Toki berneli,

T6kia rusta širdele.

16. Buc atsilenkus 
Aušrelėj auštant (*)

Saulelės pazarėle.

17. Ej, daugel, daugel 
Musu brole'lu

Beg visi pentinifti.

18. Vienas brolelis 
Augu rytūse,

Ąntr&sis vakarifse.

19. O šis trečiasis 
Mūsų brolelis

£ąnk6 šieneli pjčvė.

20. Ne tajp jis pjdvė, 
Kajp gajlej vėrkė,

Ąnt dalgiižiu rymoju.

21. O ku tu st6vi,
Ku tu nepjauji,

K u rynuj ant dalgelu?

22. O ar tau gajla 
Se'nu tėvelu,

Ar senosios močiiitės?

23. O ar tau gaila 
BroM, sesclu,

Ar jaunu giminėlu3

24. O ni -ma gajia 
Senu tėvelu,

Ni senos mcrtynėlės.

(*) Kitiir randam: aušrelės linksmu. 
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7. — O nei man gaila 
Naujo grėblelio,
Nei baltų dobilėlių.

8. O tik man gaila 
Jaunų dienelių.
Rūtelių vainikėlio.

9. Gulbinas lėkė,
Vainiką nešė,
Taip gražiai ulduodamas.

10. O ir apstojo 
Pulkas seselių
Tą baltą gulbinėlj.

11. O ir išskyrė 
Mane jauniausią.
Močiutės mylimiausią,

12. Mane jauniausią.
Mane slauniausią,
Brolelių mylimiausią.

13. — Žiūrėk, mergele.
Žiūrėk, jaunoji,
Kaip tos rūtelės dreba.

14. Taip tu drebėsi,
Mano mergele.
Kai mano rankoj būsi.

15. — Kad būč žinojus 
Tokį bernelį.
Tokia rūsčia širdele,

(03

16. Būč atsilenkus 
Aušrelei auštant, 
Saulelės pazarėle.

17. Ei, daugel, daugel 
Mūsų brolelių.
Beg visi pentinuoti.

18. Vienas brolelis 
Augo rytuose,
Antrasis — vakaruose.

19. O šis trečiasis 
Mūsų brolelis 
Lankoj šienelį piovė.

20. Ne taip jis piovė.
Kaip gailiai verkė,
Ant dalgužio rymojo

21. — O ko tu stovi,
Ko tu nepiauni,
Ko rymai ant dalgelio?

22. O ar tau gaila 
Seno tėvelio,
Ar senosios močiutės?

23. O ar tau gaila 
Brolių, seselių,
Ar jaunų giminėlių?

24. — O nei man gaila 
Seno tėvelio,
Nei senos motinėlės,



25. O tik ma g ijla  26. Ir jOsios jaunfi,
Jaunis mergelės Jaunu dtėnelu,

ir  jos jaunii diėnelu. Rutilu vajnikė'lu.

* 4 0 .

1. A J pas tėveli 
Tas viens sūnelis,

Kajp girto ąnžulžlis, 1 
lankelė dobilČlię. I

2. Sė'rtau žirgeli 
Naujo stajnelė

Grynčmsioms avižėlėms, 
lankelės dobilė'lejs.

3. Kajp nusišė'nau 
Bčra žirgeli,

Pastojau karejvelu, 
Dragūnu draugalžlu.

4. I kilpa stdjau,
Ąnt žirgu sčdau,

Pasidlrgė plintelė, 
NuMvtau baląndėle.

5. Ej, brėtau, brdtau, 
Broleli manu,

Kam Sovej batąndėle, 
Naminilze paukštele?

6. Ar-gl ne gavij, 
Manu broleli,

Girilžės lakunžli,
Marilu narunčli?

7. Girios lakfinaj,
O, jtė ¡¿lakstė,

Po žalusias gireles,
Po Wgiasias pieveles.

8. Mariu narūnaj,
O, jiė išnardė

Po jūres, po mareles, 
Po čystus vąndenžlus.

9. Uj, vėrkė, vėrkė 
Tėvs, motynŽlė

Sūneli išlejsdami
I svėtima Salele.

10. Ej, cit, ne virki,
Tėvs, motynėlė, 

Da risi ir sugrJnSiu, 
Nors po trejū metela,

U . O ja ne nukirs
SvtSsus kardelis, 

Ne sumintos žirgilis
I jifda purvynSli.

12. O jau nukirtu
Šviesus kardelis, 

Sumfnioju žirgelis,
Ne parj6ja eunilis.

«04

25. O tik man gaila 
Jaunos mergelės 
Ir jos jaunų dienelių,

26. Ir josios jaunų. 
Jaunų dienelių. 
Rūtelių vainikėlio!

2 4 0
Bakšaitienė

1. Aš pas tėvelį 
Tas viens sūnelis,
Kaip girioj ąžuolėl , 
Lankelėj dobilėlis.

2. Šėriau žirgelį 
Naujoj stainelėj 
Grynosioms avižėlėms, 
Lankelės dobilėliais.

3. Kai nusišėriau 
Bėrą žirgelį,
Pastojau kareivėliu, 
Dragūnų draugalėliu.

4. Į kilpą stojau,
Ant žirgo sėdau, 
Pasidirgė plintelė, 
Nušoviau balandėlę.

5. — Ei brolau, brolau, 
Broleli mano,
Kam šovei balandėlę, 
Naminužę paukštelę?

6. Argi negavai.
Mano broleli.
Giružės lakūnėlį, 
Marelių narūnėlį?

7. — Girios lakūnai,
O, jie išlakstė
Po žaliąsias gireles, 
Po lygiąsias pieveles.

8. Marių narūnai,
O, jie išnardė
Po jūres, po mareles, 
Po čystus vandenėlius

9. Ui, verkė, verkė 
Tėvs, motinėle,
Sūnelį išleisdami 
Į svetimą šalelę.

10. Ei, cit, neverki,
Tėvs, motinėle,
Dar rasi ir sugrįšiu 
Nors po trejų metelių.

11. O jei nenukirs 
Šviesus kardelis. 
Nesumynios žirgelis 
Į juodą purvynėlį.

12. O jau nukirto 
Šviesus kardelis, 
Sumyniojo žirgelis, — 
Neparjoja sūnelis.

SOi



* 4 fl.

1. Ej, tu, rūtelė 
Manu žaloji.
O ku pavytaj l 
Žala būdamu?/

2. 0  kú pavytaj 
Zalá būdama?
O kam nulejdaj 
Žalas šake'les?

3. 0  kam nulejdaj 
Žalas sakeles,
Ir nu šake'lu 
Žalus lapėlus?

4. Ir nu šakėlu 
Žalus fape'lus,
Ir nu iape'lu 
Auksu rasele?

9. Ka ne nulejstu, 
Jauna būdama,

5. Ka ne pavystu, 
Žala būdama; 
Žad mane skinti 
Tos skinėjėlės.

6. Ej, tu, seselė 
Minu jaunėji,
O kū nulūdaj 
Jauna būdama?

7. O ku nulūdaj 
Jauna būdama? 
O kam nulejdaj 
Baltas rąnke'les?

8. O kam nulejdaj, 
Baltas rąnke'les? 
Ir nu rąnke'lu 
Auksu ztėde'lus?

Aj, žadi, lejdžta 
Mane moėiiitė.

24*.

1. Augin matė vtė'ntini K
Sūneli Dantūla. I

2. Par tris dienas viėntinys
Ni gžrė, ni valgė.

3. O jau Jendtėn sūnelis
Karana išjoju.
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4. 0  jfl sena mótyna
Par nákti ne mígu.

5. Par nákti ne mtėgoju,
Gromatėle piėšė.

6. Papteáusi grómata
Kárana iáléjdu.

•241
Norvilienė

1. — EI tu, rūtele 
Mano žalioji,
O ko pavytai, 
Žalia būdama?

2. O ko pavytai, 
Žalia būdama? 
O kam nuleidai 
Žalias šakeles?

3. O kam nuleidai 
Žalias šakeles 
Ir nuo šakelių 
Žalius lapelius?

4. Ir nuo šakelių 
Žalius lapelius, 
Ir nuo lapelių 
Aukso raselę?

2 k.

Ką nenuleistu, 
Jauna būdama,
Ai, žada, leidžia 
Mane močiutė.

5. — Ką nepavysiu, 
Žalia būdama,— 
Zad mane skinti 
Tos skynėjėlės.

— Ei tu, sesele 
Mano jaunoji,
O ko nuliūdai, 
Jauna būdama?

O ko nuliūdai. 
Jauna būdama? 
O kam nuleidai 
Baltas rankeles?

O kam nuleidai 
Baltas rankeles 
Ir nuo rankelių 
Aukso žiedelius?

9. —

2 4 2
Cvirkienė

1. Augin motė vientinį t ^  ̂
Sūnelį Daniulą. J

2. Per tris dienas vientinys 
Nei gėrė, nei valgė.

3. O jau šiandien sūnelis 
Karana išjojo.

4. O jo sena motina 
Per naktį nemigo,

5. Per naktį nemiegojo, 
Gromatėlę piešė.

6. Papiešusi gromatą, 
Karana išleido:
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7. Sunaū manu, Danu'ila, 18. Ejs Daniui» aukšta svirną 
Bent sugrjnzk atgali. Jiipu pažiūrėti;

Tavu pati Kasiulė. 
Dldė valą ėmė.

19. Rįnda jiipas arosines 
Vagy sukabintas.

9. Tavu vyną, saldu mldu 20. Ejs Dantfila i stiijne 
Alvėms išncšiiju. Žirgu pažiūrėti;

10. Tavu jiipas arosines
Kasdiė'n pardėveju.

11. Tavu žirgus judbėrėlus
Kasdiė'n parvaz'inėju.

12. Tavu jaučius palšonelus
Tą'nciuje praščku.

>3. Ir sugrįfnžu Danillla 
I septintus motus.

14. Išėjn pati Kasiulė
Ąnt žiū didžiu dvaru.

15. Da nė davė ni rą'nkos,
Jos galva nukirtu.

16. Ejs Daniūta gilu skiepą 27. Trečias gnekas, motynSlė:
Vyną pažiurė'ti; SiratSlej llku:

17. Rą'nda vyną, saldu mldu 28. Manu miė'li vajkėlej,
Vėrpelė supilta. Vajke'lej, siratos.

21. Rįnda žirgus judbėr&us.
Stajne'lė žvingauja.

22. Ejs Damūla i staida
Jaučiu pažiurčti;

23. Rą'nda jaučius paisonė'lus,
Staldėly būbauja.

24. Ej, moč’.iitė, motyriSlė.
Tu turi tris gTi?kus.

25. Vičnas gnekas, motynė'lė:
Gromatė'le pičšej.

26. Ąntras grė'kas, motynclė:
Jos gaiva nukirtau.

1. O žvirblelis, nabagėlis, 
Visas ne galėju,

Galvytė skaudėju, 
Krajpyt ne galė'ju
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7. „Sūnau mano, Daniula.
Bent su g rįžk  a tga lio .

8. Tavo pati Kasiulė 
Didžią valią ėmė:

9. Tavo vyną, saldų midų 
Alvėms išnešiojo,

10. Tavo jupas arosines 
Kasdien pardėvėjo,

11. Tavo žirgus juodbėrėlius 
Kasdien parvažinėjo,

12. Tavo iaučius palšonėlius 
Tanciuje prašoko."

13. Ir sugrįžo Daniula 
[ septintus metus.

14. Išein pati Kasiulė 
Ant šio didžio dvaro.

15. Dar nedavė nė rankos, — 
Jos galvą nukirto.

16. Eis Daniula gilų skiepą 
Vyno pažiūrėti, —

17. Randa vyną, saldų midų 
Verpelėj supiltą.

18. Eis Daniula aukštą svirną 
Jupų pažiūrėti, —

19. Randa jupas arosines 
Vagy sukabintas.

20. Eis Daniula į stainią 
2irgų pažiūrėti, —

21. Randa žirgus juodbėrėlius 
Stainelėj žvingauja.

22. Eis Daniula į staldą 
Jaučių pažiūrėti, —

23. Randa jaučius palšonėlius - 
Staldely būbauja.

24. — Ei močiute motinėle.
Tu turi tris griekus:

25. Vienas griekas, motinėle,— 
Gromatėlę piešei.

26. Antras griekas, motinėle, — 
Jos galvą nukirtau.

27. Trečias griekas, motinėle.— 
Siratėllai liko.

28. Mano mieli vaikeliai, 
Vaikeliai siratosl

2 4 3
Vidikytė

1. O žvirblelis nabagėlis Galvytę skaudėjo, 1 „ ,
Visas negalėjo: Kraipyt negalėjo. ]



2. 0  žvirblelis, nabagėlis, 6. 0  žvirblelis, nabagėlis,
Visas ne galėju, Visas ne galėju,
Snapytis skaudėju, fidegytė skaudėju,
Eesinėf ne galėju. Skisčioi ne galė'ju.

3. 0  žvirblelis, nabagėlis, 7. 0  žvirblelis, nabagėlis,
Visas ne galėju, Visas ne galėju,
Liėžuvytis skaudėju, Papilvytė skaudėju,
čažė'i ne galėju. Pritūpi ne galėju.

4. 0  žvirblelis, nabagėlis, 8. 0  žvirblelis, nabagėlis,
Visas ne galėju, Visas ne galėju,
SparnVtis skaudėju, Kojūtė skaudėju,
Plėsnoi ne galėju. Strakčiof ne galėju

5. 0  žvirblelis, nabagėlis, 9. 0  žvirblelis, nabagėlis,
Visas ne galėju, Visas ne galėju,
Plųnksnytės skaudėju, Rukūtė skaudėju,
Eakioi ne galėju. Rukči6( ne galėju.

*
*

10. 0  žvirblelts, nabagėlis, * Strajūkas skaudėju,
Visas ne galėju, Strajof ne galėju.

*44.
1. Ąnt aukštuju kalnužėlu

Stov margas dvarelis,
Tam dvarely, tam margamjam) 

Vajkščioju mergelė. \

2. Vajkščio mirga po saklyče,
Rąnkas grajz'ydama,

O jau manu širdis plyšu,
Ąnt .jos žiūrėdamas.

Šio

2. O žvirblelis nabagėlis 6. O žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo: Visas negalėjo:
Snapytis skaudėjo, Uodegytė skaudėjo,
Lesinėt negalėjo. Skisčiot negalėjo.

3. O žvirblelis nabagėlis 7. 0  žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo: Visas negalėjo:
Liežuvytis skaudėjo, Papilvytė skaudėjo.
Cežėt negalėjo. Pritūpi negalėjo.

4. O žvirblelis nabagėlis 8. O žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo: Visas negalėjo:
Sparnytls skaudėjo. Kojutė skaudėjo,
Plėsnot negalėjo. Strakčiot negalėjo.

5. 0  žvirblelis nabagėlis 9. 0  žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo: Visas negalėjo:
Plunksnytės skaudėjo, Rukutė skaudėjo,
I.akiot negalėjo. Rukčiot negalėjo.

10. O žvirblelis nabagėlis 
Visas negalėjo:
Strajukas skaudėjo,
Strajot negalėjo.

2 4 4
Kemzuriukė

1. Ant aukštojo kalnužėlio 
Stov margas dvarelis,
Tam dvarely, tam margajam, 1 ^ ^ 
Vaikščiojo mergelė.

2. Vaikščioj merga po seklyčią,
Rankas graižydama,
O jau mano širdis plyšo,
Ant jos žiūrėdama.



Šešios žvikys jau nudegė, 
Pakol parkalbeju,

Septintosios jau i piisc,
Pakol guli išėju.

Atsigrę'nžki, mergužėlė,
Juk tu būsi manu;

Kajp aš gręnšius, bernužėli, 
Kad ma galva skauda.

Kajp aš gręnšius, bernuzė'li. 
Kad man galva skauda;

Nutrūtyjau vajnikė'li 
Viena vatąndė'le.

Kajp aš augau pas močiiite 
Kajp rūžė žydėjau,

Kajp nuvėjaū už bernelu 
Radaus judbruvė'Iė.

Kad aš praūsčtaus "nū rytėlu 
Lik! vakarelu,

Aš ne būsiu tokia balti, 
Kajp pas motynė'le.

Dučiau, dučiau doreleli 
Ąnt žalu mujlelu:

Nusipraūski, mergužėlė,
Būsi da baltesnė.

Dučiau, dffciau tris šimte'lus 
Ąnt baltu čepčelu:

Užsidęngki, mergužėlė,
Būsi da graže'snė.

3. Šešios žvakės jau nudegė, 
Pakol perkalbėjo,
Septintosios jau į pusę,
Pakol gult išėjo.

4. — Atsigręžki, mergužėle,
Juk tu būsi mano.
— Kaip aš gręšiuos, bernužėli, 
Kad man galvą skauda.

5. Kaip aš gręšiuos, bernužėli, 
Kad man galvą skauda, — 
Nutrotijau vainikėlį
Viena valandėle.

6. Kai aš augau pas močiutę, 
Kaip rožė žydėjau,
Kai nuėjau už bernelio,
Radaus juodbruvėlė.

7. Kad aš prausčiaus nuo rytelio 
Ligi vakarėlio,
Aš nebūsiu tokia balta 
Kaip pas motinėlę.

8. — Duočiau, duočiau dorelėlį 
Ant žalio muilello:
Nusiprauski. mergužėle,
Būsi dar baltesnė.

9. Duočiau, duočiau tris šimtelius 
Ant balto čepčelio:
Užsidenki, mergužėle,
Būsi dar gražesnė.

33. LietuvISkos dainos, I 513



Ni ma rėjkia trijų šimtu,
Ni baltu čepčelu,

Da gražesnis vajnikČlis 
Ąnt manu galvelės.

815.

1. Galė latiku 
fcazdynaj, lazdynaj;

Tam lazdyne 
Putinaj žalavu,

E, o, (*)
Tam lazdyne } ds 

Putinaj žalavu.

Tam lazdyne 
Putinaj zalavu,

Ąnt šakelės 
isakštlngala dajnavu.

Ąnt šake'lės 
Lakštingala dajnavu, 

įsikandus 
Aviėtė'le neštfiju.

4. įsikandus 
Aviėtyle neštdju,

Trečio dieno 
Karūmene išjoju.

5. Trečio dieno 
Kariimene išjoju,

Ąnt devyntčs 
Nam6niuj parjoju

1. Kas ten būvu bildėjimas, 1 
Po girele traškėjimas. J

* 4 6 .

(Uzrašaj kūjstu).

2. Kiijsiu(**J k6ja pasprūdu,
Iš ą'nzutu iškrltu.

*** pavj’dalu lakštuk: „e, o,“ su dvim pastarim 
ajllm zednam posme žemiau.

(**) Kūjsis =  mažas ū'das, arba varmas.
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10. — Nei man reikia trijų šimtų, 
Nei balto čepčelio, —
Dar gražesnis vainikėlis 
Ant mano galvelės.

2 4 5
Juškylė

1. Gale lauko
Lazdynai, lazdynai!
Tam lazdyne 
Putinai žaliavo,
E. o*. j
Tam lazdyne 1 2 k.
Putinai žaliavo! I

4. Įsikandus 
Avietėlę nešiojo, 
Trečioj dienoj 
Kariuomenę išjojo.

5. Trečioj dienoj 
Kariuomenę išjojo 
Ant devintos 
Namoniui parjojo

2 4 6
Pocalė 

(Kuisio užrašai)

1. Kas ten buvo bildėjimas, 1 ^ ^ 2. Kuisio koja pasprūdo,
Po girelę traškėjimas! J Iš ąžuolo iškrito!

• Žemiau kiekviename posme panašiai lakštuok: „E, o" su dviem paskutinėm eilu
tėm.
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2. Tam lazdyne 
Putinai žaliavo,
Ant šakelės 
Lakštingala dainavo.

3. Ant šakelės 
Lakštingala dainavo, 
Įsikandus 
Avietėlę nešiojo.



3 Akys nardu, rubulifja, 
Maru kujsiu pr'fpuIis.

1 Dukit ¿Ine brole’luj 
Ir mielajaj seselėj.

5 Ir pribūvu brolelis 
Ir mieloji seselė.

6 Klausė brolis, sesele, 
Kąn paliksi, kujsėli5

7. Aš ta u  paliksiu  nagus, 
K iįm pa, sn a p a  ir  ragus,

8. Ir du svaru lašiniu,
Ir Užtrinu riestiniu

9 S ųm pius,kum pius valgyki, 
O m ėsele būdyki.

10 Iš akėlu-spąnkeles,
Iš auselu taurėles.

11. Iš stibūklu-pabūklės. 
Skūra te buv ąnt būgnu.

* 4?.

1. Pasakyk ma, Marušajtė,
O kum prijtmsi tus svetelus, 1 

Kad ir be manės? I

2. Taj gendrolu alučiu,
O ju broli midiičiu,

O trubočiu, nabagėli,
Prasta arėlka.

3. Pasakyk nu, Marušajtė,
O kum valgydinsi tus svetelus, 

Kad ir be manės?

4. Taj gendrolu ząnsiena,
O ju  broli ąntiena,
O trubočiu, nabagėli.

Prasta kiauliena.
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3. Akys nardo, rubuliuoja, 
Maro kuisio priepuolis.

4. — Duokit žinią broleliui 
Ir mielajai seselei.

5. Ir pribuvo brolelis 
Ir mieloji seselė.

6. Klausė brolis, seselė:
— Ką paliksi, kuiseli?

7. — Aš tau paliksiu nagus 
Kumpą snapą ir ragus.

8. Ir du svaru lašinių 
Ir užtrino riestiniui

9. Sumpius, kumpius valgyki 
O mėselę būdyki!

10. Iš akelių — spankclės.
Iš auselių — taurelės!

11. Iš stibuklų — pabūklas, 
Skūra tebūv ant būgno!

247
Vidikytė

1. — Pasakyk man, Marušaite,
O kuo priimsi tuos svetelius, 1 ^ ^ 
Kad ir be manęs?

2. — Tai gendrolių alučiu,
O jo brolį midučiu,
O trūbočių nabagėlį 
Prasta arielka.

3. — Pasakyk man, Marušaite,
O kuo valgydinsi tuos svetelius.
Kad ir be manęs?

4. — Tai gendrolių žąsiena,
O jo brolį antiena,
O trūbočių nabagėlį 
Prasta kiauliena.
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5. Pasakyk ma, Marušajtė, 
Kur guldysi tus svete'lus,

Kad ir be manės?

6. Taj gcndrdlu ąnt šutu,
O ju brdli po šulu,

O trub6čiu, nabagėli,
Po pečiumi.

7. Pasakyk ma, Marušajtė, 
Kūm užklosi tus svete'lus,

Kad ir be manės?

8. Taj gendrolu dvikarte,
O jū  brtili paklode,
O trubdčiu, nabagėli, 
Prastajs kajlinėjs.

»48.

I • O, tu, taboka
Manu rudėji,

Aš tave ne trjfnsiu,
1 raga ne pilsiu,

O ni ne smaukau.

2. O, tu, rūtelė
Manu zalfiji,

Aš tave ne skinsiu, 
Vajn'lku ne pinsiu,

' Ni ne dėvėsiu.

5. To obalelė
i.akštingalė'lis 

Taj gražėj čiulbė'ju,

3. O, tu, mergytė 
Manu jaunčji,

Aš t&ve ne vžsiu,
Tu manu ne bdsi, 

Jauna mergelė.

4. Manu tėvc'lu 
Margas dvare'lis,

O tame dvarely 
Yr vyšnių sodelis,

Yr obalelė.

Nakvyne turčju 
Vyšmu sodely.
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5. — Pasakyk man, Marušaite, 
Kur guldysi tuos svetelius, 
Kad ir be manęs?

6. — Tai gendrolių ant suolo, 
O jo brolį po suolu,
O trūbočių nabagėlį 
Po pečiumi.

7. — Pasakyk man, Marušaite, 
Kuo užklosi tuos svetelius. 
Kad ir be manęs?

8. — Tai gendrolių dvikarte,
O jo brolį paklode,
O trūbočių nabagėlį 
Prastais kailiniais.

2 4 8
Dailtjdalė

1. O tu, taboka 
Mano rudoji.
Aš tave netrinsiu, 
{ ragą nepilsiu,
O nei nešniauksiu!

2. O tu, rūtele 
Mano žalioji,
Aš tave neskinsiu, 
Vainiko nepinsiu 
Nei nedėvėsiu!

3. O tu, mergyte 
Mano jaunoji,
Aš tave nevesiu, 
Tu mano nebūsi, 
Jauna mergele!

4. Mano tėvelio 
Margas dvarelis, 
O tame dvarely 
Yr vyšnių sodelis, 
Yr obelėlė.

5. Toj obelėlėj 
Lakštingalėlis 
Tai gražiai čiulbėjo, 
Nakvynę turėjo 
Vyšnių sodely!
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*49.

1. Aš pas savu Nastužėlė
Ėjčiau nakti giilti,

O Našlelė ma atsakė: 1
K elsu rytd kulti. J S

2. Snįfnga, drjfmba, tą'msi nakfls,
Praded vilkaj kaukti, 

Vilkas pilkas su kundokn
Lauk ąnt ke'lu mine.

3. Aš pro vilką prasilęnkes,
Ėjsiu namu' giilti,

O Naste'lė manu miė'la,
Kelsi ryto kiilti.

4. Atsikėlęs ąnkstl ryta,
Ėjsiu ulavėti,

Pasijė'mes švieše striė'lba,
Ėjsiu pamedžioti.

5. Aš išgirdau gegužėle
Girelė kakująnt,

Bene manu Nastužėlė
Tajp graiidzej raudoju.

6. Ne verk, ne verk, Nastužėlė,
Tave ne užmlršiu,

Kajp išjdsiu karumene,
Gromata rašysiu.

7. Parsiiįntinsiu gromatčlė
Lik trijų metelu,
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Tomašauskylė

1. Aš pas savo Nastužėlę 
Eičiau naktį gulti,
O Nastelė man atsakė: 1 9
— Kelsiu rytoj kulti! j

2. Sninga, drimba, tamsi naktis, 
Praded vilkai kaukti.
Vilkas pilkas su kundoku 
Lauk ant kelio mane.

3. Aš, pro vilką prasilenkęs, 
Eisiu namo gulti, —
O Nastelė mano miela 
Kelsi rytoj kulti!

4. Atsikėlęs anksti rytą,
Eisiu uliavoti.
Pasiėmęs šviesią strielbą, 
Eisiu pamedžioti.

5. Aš išgirdau gegužėlę 
Girelėj kukuojant, —
Bene mano Nastužėlė 
Taip graudžiai raudojo?

6. — Neverk, neverk, Nastužėlė, 
Tave neužmiršiu, —
Kai išjosiu kariuomenę, 
Gromatą rašysiu.

7. Parsiuntinsiu gromatėlę 
Lig trijų metelių



Ir primušiu pečetė'le 
Būtu vajnikė'lu.

8. Sėdžiu, rymau nęndrynėly,
Girdžiu vilk&s kaūkiąnt;

O Naste'Iė manu miela,
Ilgu tave laukti.

» 5 0 .

1. Aš tau pirksiu skepetėle. 2. Aš tau pirkau skepetėle, 
Aš ne Imsiu. Kur tu dėjej?

Aš tau pirksiu. Aš ne Imsiu. Pardėvejau.
O tu viI6kė. Meiliji šiėkia.

Ir tu pati tokia. Ir tu pati tiku».
Vilėju vilva, vilėju, ] Vilėju vlfva, vildju,

Vanagėlis t irė  |  ds Vanagėlis tarė
Tupėdamas: J  Tupėdamas:

3. Aš tau pirksiu: („baronus, žiu poną, šajdna, žiurstą, šniu-
raūka, vysta, jaksa, štolta, brūslota, kaspinus, jūdaunyče 
mutura, gobtūra, verykus, pą'nkas“). (*)

3 5 1  (** ) .
a}ds 2. Ir i 
na, I J in

Žala llna pasėjau. (***) j Žalas linas išdygu.

1. Aš pasėjau žala llna į ds 2. Ir išdygu žalas linas, 
J&mti, drldi, žala llna, 1 J&inti, drldi, žalas linas,

(*) Prie kožnu drabužiu tvaskifk pirmas ir paskutlnias 
aštuntas ejlas.

(**) Palygink 73 dajna.
(***) Ąnt tu pavydatu lyru'k; J&mti, drlbi“, kartodams 

vožniausi Ž6di, arba dirba su vėjkžodžiu ąnt galą.
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Ir primušiu pečėtėlę 
Rūtų vainikėliu.

8. Sėdžiu, rymau nendrynėly, 
Girdžiu vilkus kaukiant, — 
O Nastele mano miela,
Ilgu tave laukti!

2 5 0
Kemzuriukė

1. — Aš tau pirksiu skepetėlę!
— Aš neimsiu!
— Aš tau pirksiu!
— Aš neimsiu!
— O tu viliokė!
— Ir tu pati tokia!
Viliojo vilva, viliojo, 1 
Vanagėlis tarė 2 k.
Tupėdamas:

3. Aš tau pirksiu: baronus, žiuponą, 
są, štoltą, bruslotą, kaspinus, juo< 

¡f pankas.*

2. — Aš tau pirkau skepetėlę -  
Kur tu dėjai?
— Pardėvejau!
— Meluoji šiokia!
— Ir tu pati tokia!
Viliojo vilva, viliojo, 
Vanagėlis tarė 
Tupėdamas:

sijoną, žiurstą, šniūrauką, vystą, jak- 
launyčią, muturą, gobtūrą, verykus,

251
Norvilienė

I. Aš pasėjau žalią liną, (2 k.) 2. Ir išdygo žalias linas,

i Jamti dridi, žalią liną, \ ^ ^ Jamti dridi, žalias linas,
Žalią liną pasėjau.** j " ' Žalias linas išdygo.

• Dainuodamas apie kiekvieną drabužj, tvaskuok panašiai kaip pirmajame ir antra 
jame posme.

•• Panašiai lyruok: „Jamti dridi", kartodamas svarbiausią žodį arba darbą su veiks
mažodžiu gale.
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3. Aš atlankiau žaia llna. 14. Ir  apverčiau žala llna.

4. Nuravėjau žala llna. 15. Ir  prikelau žala llna.

5. Ir užaugu žalas linas,

6. Ir pražj'du žalas linas.

7. Ir nunfiku žilas linas

8. Ir nur6viau žala liną.

9. Ir sustačiau žala liną.

10. Ir  parvežiau žala llna. 

U . Ir niikaršiau žala llna.

12. Ir  įmerkiau, žala liną.

13. Ir  paklojau žala llna.

16. I r  surišau žala llna.

17. I r  sudži6viau žila  llna.

18. Ir. išmyniau žila  llna.

19. Ir  nubrukati ž ila  linu.

20. Nušukavau žila linu.

21. Jr suverpiau plfinas gijas. 

22 .Ir  išaudžiau plinas drobes.

23. Išbalinau pl6nas drobes.

24. I r  pasiuvai marškinelus.

25. Taj dėvėjau marškinelus.

26. Ir nuplyšu marškinelej, 
Jamti drldi, marškinelej, 
M arškinį nuplyšu.

« 5*.

1. Ąnsaj se'nis senutėlis, 
Ąns mine norėjų,
Aj, diija, diija, diija, 
Ąns mane norSju; (*)

r

(*) Ąnt tu pavidalu lakštiik: „aj, diija, diija, dbja,“ su 
antra ajla žemiau kožnamė posme.

3. Aš atlankiau žalią liną. 14. Ir apverčiau žalią liną.

4. Nuravėjau žalią liną. 15. Ir prikėliau žalią liną.

5. Ir užaugo žalias linas. 16. Ir surišau žalią liną.

6. Ir pražydo žalias linas. 17. Ir sudžioviau žalią liną.

7. Ir nunoko žalias linas. 18. Ir išmyniau žalią liną.

8. Ir nuroviau žalią liną. 19. Ir nubrukau žalią liną.

9. Ir sustačiau žalią liną. 20. Nušukavau žalią liną.

10. Ir parvežiau žalią liną. 21. Ir suverpiau plonas gijas.

11. Ir nukaršiau žalią liną. 22. Ir išaudžiau plonas drobes.

12. Ir įmerkiau žalią liną. 23. Išbalinau plonas drobes.

13. Ir paklojau žalią liną. 24. Ir pasiuvau marškinėlius.

25. Tai dėvėjau marškinėlius.

26. Ir nuplyšo marškinėliai, 
Jamti dridi, marškinėliai, 
Marškinėliai nuplyšo.

252
Pocalė

1. Ansai senis senutėlis,
Ans mane norėjo,
Ai. duja, duia, duja, 1 9  ̂
Ans mane norėjo*, J

Žemiau kiekviename posme panašiai lakštuok: „Ai duja, duja, duja" su antra eilute. 
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2. Po kajlimū skrabntė'lu
Pnė manės atj6ju.

3. Kajp atjdju pnė varte'lu,
Kumc'lė sukl&pu.

4 Kajp nusėdu nu kumelės, 
Kumšte pasirėmė.

5. Kad ąns eju par kiemeli, 
Vyženos skrabčju.

G. Kad iveju i svirneli, 
Agle'le smirdejti.

7. Kad užsSdu už stale'lu,
Kajp dagys žydžju.

8. Jifdos rankos ąnt stale'lu,
Akys ąnt lęntynos.

9. Ir žode'Ius, kur kalbeju,
I pūdeli dėjau.

13. Ąnsaj jàunas jaunikajtis,
Ąns màne norėjų,

14. Po atlôsu, karmazinu
Prié mânes atjôju.

15. Kad atjoju pnė varte'lu
Žirge'lis sužvingu.

16. Kajp nus&lu nu žirgėlu
Lęndre pasirėmė.

17. Kad ąns Sju par kiėme'li
Bate'lej girgždeju. -

18. Kad ivčju i svirneli,
Rūtelės kvepëju.

19 Kajp užsėdu už stale'lu, 
Kajp rožė žydėju.

20. Baltos nįnkos ąnt stale'lu, 
Akys i merge'le.

10. Po kiemeli, kur vijkSėioju, 21. I r  žode'Ius, kur kalbeju,
Notrlnėms užsejau. 1 širde'le dėjau.

11. I svirneli par kiemeli 22. Po kiemeli, kur vajkšcioju,
Stryptflejs ižMjdau. Rūteles užsejau.

12. Ulytėlėms, par laukeius 23. I svirneli par kiėmfli
Pėdsakajs išsiųndžiau. A i  pati ižlejdau.

24. UlytSlėms, par laukėjus 
Brole'li pasąmdžiaū.
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2. Po kailinių skrebutėliu 
Prie manęs atjojo.

3. Kai atjojo prie vartelių, 
Kumelė suklupo.

13. Ansai jaunas jaunikaitis, 
Ans mane norėjo,

14. Po atlošu, karmazinu 
Prie manęs atjojo.

4. Kai nusėdo nuo kumelės, 
Kumščiu pasirėmė.

15. Kad atjojo prie vartelių, 
2irgelis sužvingo.

5. Kad ans ėjo per kiemelį, 
Vyženos skrabėjo.

16. Kai nusėdo nuo žirgelio, 
Lendre pasirėmė.

6. Kad įėjo į svirnelį,
Eglele smirdėjo.

7. Kad užsėdo už stalelio, 
Kaip dagys žydėjo.

8. Juodos rankos ant stalelio, 
Akys ant lentynos.

9. Ir žodelius, kur kalbėjo,
Į puodelį dėjau.

10. Po kiemelį, kur vaikščiojo, 
Notrynėms užsėjau.

11. [ svirnelį per kiemelį 
Strypeliais išleidau.

12. Olytėlėms, per laukelius 
Pėdsakais išsiundžiau.

17. Kad ans ėjo per kiemelį, 
Bateliai girgždėjo.

18. Kad įėjo į svirnelį,
Rūtelės kvepėjo.

19. Kai užsėdo už stalelio, 
Kaip rožė žydėjo.

20. Baltos rankos ant stalelio, 
Akys į mergelę.

21. Ir žodelius, kur kalbėjo,
I širdelę dėjau.

22. Po kiemelį, kur vaikščiojo. 
Rūteles užsėjau.

23. Į svirnelį per kiemelį 
Aš pati išleidau.

24. Olytėlėms, per laukelius — 
Brolelį pasamdžiau.



353.
1. Pavadinki C 

Póna vájta,
Tegü g áu d a j|ds 
Gájdi gréjtaj. |

2. Pónas vájtas 
Vajtódamas, 
Gáudé gájdi 
Raudódamas.

3. Pavadlnkií 
Póna vájta,
Tegii pjáuna 
Gájdi gréjtaj.

4. Pónas vájtas 
Vajtódamas, 
Pjovė gájdi 
Kaudódamijs.

5. Pavadínkií 
Póna vájta, 
Tegü peša 
Gájdi gréjtaj.

6. Pónas vájtas 
Vajtódamas, 
Péáa gájdi

' Raudódamas.

7. Pavadinkit 
Póna vájta, 
Tegü pllkaj 
Gájdi gréjtaj.

8. Pónas vájtas 
Vajtódamas, 
Plikė gájdi 
Raudódamas.

'9. Pavadlnkií 
Póna vájta, 
Tegü ve'rda, 
Gájdi gréjtaj.

10., Pónas vajtas 
Vajtódamas, 
Viré gájdi 
Raudódamas.

11. Pavadlnkií 
Póna vájta, 
Tegü é'da 
Gájdi gréjtaj.

12. Pónas vajtas 
Vajtódamas, 
edé gájdi 
Raudódamas.

13. Pavadinkit 
Póna vájta, 
Tegü limet 
Gájdi gréjtaj.

14. Pónas vájtas 
Vajtódamas, 
l ím e t  gájdi 
Stené'damas.
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*253
Blažienė

1. Pavadinkit 
Poną vaitą,
Tegu gaudai 1 .
Gaidį greitai.]

2. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Gaudė gaidį 
Raudodamas.

3. Pavadinkit 
Poną vaitą,
Tegu piauna 
Gaidį greitai.

4. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Piovė gaidį 
Raudodamas.

5. Pavadinkit 
Poną vaitą.
Tegu peša 
Gaidį greitai.

6. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Peša gaidį 
Raudodamas.

7. Pavadinkit 
Poną vaitą.
Tegu plikai 
Gaidį greitai.

8. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Plikė gaidį 
Raudodamas.

9. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu verda 
Gaidį greitai.

10. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Virė gaidį 
Raudodamas.

11. Pavadinkit 
Poną vaitą. 
Tegu ėda 
Gaidį greitai.

12. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Ėdė gaidį 
Raudodamas.

13. Pavadinkit 
Poną vaitą, 
Tegu išmet 
Gaidį greitai.

14. Ponas vaitas 
Vaitodamas 
Išmet gaidį 
Stenėdamas.

34. Lietuviškos dainos. I 529



3S4.
1. Ąnkalnlškius, pakalniškius

Didis karas biivu;
Te tekeju upuzelis \ ^  

č)'stu vąndenelu. j

2. Te tekeju upuzelis
čj'stu vąndenelu,

O te grjfnstas grįnstinelis 
Jiidu kepurėlu.

3. Kad aš jojau jomarkelejs
Eajviizius prekiodams, 

Kajp užstojau akmenėli, 
Ugn&z'ė zeržju.

4. Atbžg, atbeg juds lajvelis
Jūrėmis-marėmis,

Tam iajvely, tam judimjam 
Brangus tavorSlis.

5. Žali šilkaj mastin](nkaj
Marškiniams siūti,

Žalu šilku kuskuzelės 
PrakajtSluj slffstyf.

*55.

Ani bagočkelė, 2. Veda mane ttk ti,
O aš siratelė, Aš ne turiil r “tu<

Anii rėdos su šilkelejs, 1 , Apslkajšiau lapukžlejs,
O aš su lapelejs. J Kad tik graži būčiau,

*254
Blalvienė

1. Antkalniškiuos, pakalniškiuos 
Didis karas buvo, —
Ten tekėjo upužėlis 
Cysto vandenėlio. .2  k.

2. Ten tekėjo upužėlis 
Cysto vandenėlio,
O ten grįstas grįstinėlis 
Juodų kepurėlių.

3. Kad aš jojau jomarkėliais, 
Laivužius prekiodams,
Kai užstojau akmenėlį, 
Ugnužė žėrėjo.

4. Atbėg, atbėg juods laivelis 
Jūrėmis marėmis,
Tam laively, tam juodajam, 
Brangus tavorėlis.

5. Žali šilkai mastininkai 
Marškinėliams siūti,
Žalių šilkų kuskužėlės 
Prakaitėliui šluostyt.

255
Dabkuvienė

I. Ana bagočkėlė,
O aš siratėlė.
Ana rėdos su šilkeliais, 
O aš su lapeliais. 2 k.

2. Veda mane šokti,
Aš neturiu rūtų, 
Apsikaišiau lapukėliais, 
Kad tik graži būčiau.



3. Su kojdle trept, trept, 6.
fcapukė'lej krest, krest,

Ar ne tokie manu rubaj,
Kajp ančs bagočkos.

4. An6s bagočkė'Iės 
Iš kromėlu pirkti,

O minu siratelės 
PagirUžejs rinkti.

5. Anos bagočkelės 
Silkinėj nuplyšu,

O manu siratė'lės ‘
Pagirėjs žaluja

Vedė mine šokti, 
ėmė mane džiaugsmas, 

Rejk bernyčiuj marškinėlu, 
ėmė mine verksmas.

7. Siuvau marškinėlus, 
Nubraukimu majšu,

Ir. pridūriau rąnkovė'les 
Ravėtu autu.

8. Dėvė'k, dėvėk, beruaj, 
Bent trejūs mete'lus,

Balti gražus marškinė'Iej, 
Ni kartu ne skalbti.

*56.

(Sutartinė).

1. Auginu, auginu 
Tėvas dukrele,
Dobilo, dobiI6, 1 
Dobilėli, d o b ild .n )  S

2. Kajp ir užauginu 5. Sugrį'nžk, dukrelė,
Tajp ir nudavė. Manu jaunoji.

3. Eapnėj užauginu, 6. Aj, Diėvaj manu,
Vargėj nudavė. Kajp aš be-gr)nšiu?

4. Siųntinu rajta 7. NUjėmė manu
PaskU dukrelės. Rūtų vajnikė'li.

(*) Po žė'dnu pósmu lyruk: „dobilo, dobilo, dobilėli, do
bilo", žemiau:
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3. Su kojele trept, trept, 
Lapukėllai krest, krest! 
Ar ne tokie mano rūbai, 
Kaip anos bagočkos?

4. Anos bagočkelės 
Iš kromelio pirkti,
O mano, siratėlės, 
Paglružiais rinkti.

5. Anos bagočkelės 
Silkiniai nuplyšo,
O mano, siratėlės, 
Pagiriais žaliuoja.

6. Vedė mane šokti —
F.mė mane džiaugsmas, 
Reik bernyčiui marškinėlių 
Ėmė mane verksmas.

7. Siuvau marškinėlius 
Nuobraukinio maišo
Ir pridūriau rankovėles 
Išavėto auto.

8. — Dėvėk, dėvėk, bernai, 
Bent trejus metelius.
Balti gražūs marškinėliai, 
Nė karto neskalbti!

256
Tomašauskytė

(Sutartinė)

1. Augino, augino 
Tėvas dukrelę, 
DobiliS, dobilio, 
Dobilėli, dobilio.*

2. Kai ir užaugino, 
Tai ir nudavė.

3. Lapniai užaugino, 
Vargiai nudavė.

4. Siuntino raitą 
Paskui dukrelę:

5. — Sugrįžk, dukrele 
Mano jaunoji!

6. — Ai dievai mano. 
Kaip aš begrįšiu?

7. Nuėmė mano 
Rūtų vainikėlį,

• Žemiau po kiekvieno posmo lyruok: „Dobilio, dobilio, dobilėli, dobilio.' 
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8. Užde j u, dejų 
Balta numeteli.

10. Vajnlkaj manu, 
Žalasaj manu.

9. Plonas žiūrėti, 
Siįnkus nešioti.

11. Žalas žiūrėti. 
Lęngvas nešioti.

1. Uj, skauda, skauda 
Manu širdelė,

Pakavojau mergele, 1 ^  
Dvidešimtu metėlu. I

2. Aš pakavojau
Savu merge'le

Pnė pačiu zomate'lu,
Po žalu levęndrelu.

3. Vėjelis putė, 
Levęndras ūze,

Ju  šakelės lįngavu, 
Viršūnėlė siubavu.

4. Da ne ¿alavu
Žalos ląnke’lės,

Ne suklė'stė lape'lej,
Ne pražydo žiėdelej.

5. Da ne .kukavu
Rajbos gege’lės,

N’ uldavu karvelėlej, 
Ne čiulb lakštingalėlėj.

11. O jau pavytu 
Manu mergelė,

6. Aš apląnkystu 
Savu merge'le

Kas nedėlds ryte'li, 
fcajstysiu jos kape'li.

7. Aš aplajstysiu 
Josios kapeli,

Ne šaltu v.indenelu, 
Bent graudžioms ašarė lėms.

8. Praded ¿aluti 
Žalos ląnkelės,

Klėsti žali lapelėj,
Žydi graz'us žiėdelej.

9. Praded kukuti 
Rajbos gegelės,

Uldū'ti karvelėlej, 
čiulbė'ti lakštlngalaj.

10. Uj, dz'iūsta, vysta
Žals levęndrelis,

Nu pačios viršunė’lės,
, Lik pačtaj pašaknėlėj.

*
Kajp darz'ė lelijėlė, 
Kalnely sedulė'Iė.
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8. Uždėjo dėjo 
Baltą nuometėlį:

9. Plonas žiūrėti. 
Sunkus nešioti!

10. — Vainikai mano, 
Zaliasai mano!

11. Žalias žiūrėti, 
Lengvas nešioti!

257
Sadauskienė

1. Ui, skauda, skauda 
Mano širdelė, — 
Pakavojau mergelę 1 ^ 
Dvidešimtų metelių. J

2. Aš pakavojau 
Savo mergelę
Prie pačių zomatėlių 
Po žaliu levendrėliu.

3. Vėjelis pūtė, 
Lenvendras ūžė.
Jo šakelės lingavo, 
Viršūnėlė siūbavo.

4. Dar nežaliavo 
2alios lankelės, 
Nesuklėstėj lapeliai. 
Nepražydo žiedeliai.

5. Dar nekukavo 
Raibos gegelės, 
N’uldavo karvelėliai, 
Nečiulb lakštingalėlial.

6. Aš aplankysiu 
Savo mergelę
Kas nedėlios rytelį, 
Laistysiu jos kapelį.

7. Aš aplaistysiu 
Josios kapelį
Ne šaltu vandenėliu.
Bet graudžioms ašarėlėms.

8. Praded žaliuoti 
Žalios lankelės,
Klėsti žali lapeliai,
Žydi gražūs žiedeliai.

9. Praded kukuoti 
Raibos gegelės,
Ulduoti karvelėliai,
Čiulbėti lakštingalai.

10. Ui, džiūsta vysta 
Žals levendrėlis 
Nuo pačios viršūnėlės 
Lig pačiai pašaknėlei.

11. O jau pavyto 
Mano mergelė, 
Kaip darže lelijėlė, 
Kalnely sedulėlė!
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358.
1. Ej, mitrus, matrus, 

Jaans matruseli,
Lipk mastu viršūnėle.

2. O kajp užlipsi 
Mastu viršūnėlė, 

Uzmėsk šilku tįnkle'li.

O kajp užmėsi 
šilku tįnklcli, 

Prisėgk auksu karūna.

4. Til pamatysi 
Pūku kaloeli,

Ir  žalasias pušeles.

5. O aš ne mačiau 
Pūku kalnc'Iu, •

Ni žalųjų pušėlu.

6. Tik aš pamačiau 
Savu mergele

PajurUzėms vajkščiojant.

7. Žals kedelokas,
Raudons vysčičkas, 

Rožėms raiyts žiursčičkas.

3 5 9 .

1. Ej, kano vyraj, 1  ̂
Naktigonjfnkaj, J

Naktužė pablūdyju? ^

2. O Kalviu(*) vy’raj, 
Naktigonjfnkaj,

Naktužė pablūdyju.

3 O jiė nuvčju
Pas Klifngiu(*) mergas: 

Prijlmkif oakvynitže.

4. O Klifngiu mdrgos
Ne mėjlos būvu,

Ne prfjėmė nakvynūže.

5. Vartus užkėlė, 
Kūlus užkalė,

Lęnctūgus užkabinu.
6. Ej, kan6 vyraj, 

Naktigonjfnkaj
Naktužė pablūdyju?

7. O Kląngiu vyraj, 
Naktigonjfnkaj,

Naktužė pablūdyju,

8. O jiė nuveju
Pas Kalviu mėrgas: 

Prijlmkif nakvynUie.

(*) Kalvėj, Klįngej yra sddos.
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*258
Bakšallienė

1. — Ei matros, matros, 
Jauns matrosėli, 1 
Lipk masto viršūnėlę. J

2. O kai užlipsi 
Masto viršūnėlę, 
Užmesk šilkų tinklelį.

3. O kai užmesi 
Šilkų tinklelį,
Prisek aukso karūną.

4. Tu pamatysi 
Pūkų kalnelį
Ir žaliąsias pušeles.

5. — O aš nemačiau 
Pūkų kalnelio
Nei žaliųjų pušelių.

6. Tik aš pamačiau 
Savo mergelę 
Pajūružėms vaikščiojant:

7. 2a!s kedeliokas,
Raudons vysčiokas,
Rožėms rašyts žiursčiokasl

259
Didipinigaičiukė

1. — Ei, kieno vyrai 1 g | 
Naktigoninkai j 
Naktužėj pablūdijo?

2. — O Kalvių vyrai 
Naktigoninkai 
Naktužėj pablūdijo.

3. O jie nuėjo
Pas Klangių mergas:

— Priimkit nakvynužę!

4. O Klangių mergos 
Nemeilios buvo, 
Nepriėmė nakvynužę:

5. Vartus užkėlė,
Kuolus užkalė. 
Lenciūgus užkabino.

6. — Ei, kieno vyrai 
Naktigoninkai 
Naktužėj pablūdijo?

7. — O Klangių vyrai 
Naktigoninkai 
Naktužėj pablūdijo.

8. O jie nuėjo
Pas Kalvių mergas:
— Priimkit nakvynužę!
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9. O Kalviu mergos 
Taj raėjlos biivu,

Taj pr'ijėmė nakvynūže.

10. Vartus atkėlė, 
Kutus atkalė, 

Lenciūgus atkabinu.

3 6 0.
1. .Ej, Jonaj, Joneli, 7, 0  kur tu džiaustysi

Kam šėrėj žirgeli? Manu mergužėlė,
Kur ketejej šalyn joti, Svetimoje šaliižė?

<2, Ja  prij'imsi mane, 8. Ąnt aukštu kalnelu.
"Aš ėjsiu su tavim Ąnt šilku šniurelu,

Bernužėli, tu, manu. Bernužėli, tu, manu.

3. 0  kąn tu te vėjksi, 9. 0  kur tu kočiosi,
Manu mergužėlė, Manu mergužėlė,

Svetimoje šalelė? Svetimoje šalelė?

4. Skalbsiu žlūgteli, 10. Ąnt baltu stalelu,
Imsiu po šimteli, Margamjam dvarely>

Bernužėli, tu, manu. Bernužėli, tu, manu.

5. 0  kur tu te skalbsi, 11, 0  kur tu sudSsi,
Manu mergužėlė, Manu mergužėlė,

Svetimoje šalelė? Svetimoje šalelė?

6. Ąnt, manu kraštelu, 12. Aukštamė svirnely,.
Ąnt baltos lęnteles, 1 margą skrynele,

Bernužėli, tu, manu. Bemužčli, tu, manu.

361.

Ej, tu, liepa, Kū pavylaj
Liė'pa zalčji, Žala būdama?

9. O Kalvių mergos 
Tai meilios buvo,
Tai priėmė nakvynužę:

10. Vartus atkėlė, 
Kuolus atkalė, 
Lenciūgus atkabino.

260
Rumš.

1. — Ei Jonai, Joneli,
Kam šėrei žirgelį?
Kur ketėjai šalin joti?

2. Jei priimsi mane,.
Aš eisiu su tavim. 
Bernužėli tu mano.

3. — O ką tu ten veiksi, 
Mano mergužėle. 
Svetimoje šalelėj?

4. — Skalbsiu žlugtelį, 
Imsiu po šimtelį. 
Bernužėli tu mano.

5. — O kur tu ten skalbsi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

6. — Ant marių kraštelio,' 
Ant baltos lentelės, 
Bernužėli tu mano.

7. — O kur tu džiaustysi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalužėj?

8. — Ant aukšto kalnelio, 
Ant šilkų šniūrelių, 
Bernužėli tu mano.

9. — O kur tu kočiosi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

10. — Ant balto stalelio 
Margajam dvarely, 
Bernužėli tu mano.

11. — O kur tu sudėsi, 
Mano mergužėle, 
Svetimoje šalelėj?

12. — Aukštame svirnely
I margą skrynelę. 
Bernužėli tu mano.

261
Barislenė

l. — Ei tu, liepa, 
Liepa žalioji,
Ko pavytai, l „ 
Žalia būdama? J
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2. Ku pavytaj 6. Žadi mane
Žala būdama? Žalą pakirsti,

Kam nulejdaj Žadi genė'ti
Ly'gias šakeles? Lygias šakeles!

3. Kam nulejdaj 7. Žadi genėti
Lygias šakc'lcs? Lygias šakeles,

Nu šake'lu Žadi skaldyti
Žaliis Japelus? BatUs lenteles.

4. Kąn aš vėjksiu? 8. Žadi skaldyti,
Kąn ne pavysiu? Bittas lęnteles,

Ąnt atėjna Žadi kloti
Trys kirtėjfe'lej. I purvynėli.

A: Ąnt atėjna 9. Žadi kloti
Trys kirtėjė'lej, I purvynėlį,

Žadi mane Žadi vajkščioti
Žalą pakirsti. Baltos mergelės.

10. * *Žadi vajkščioti Žadi mlndz'ioti
Baltos mergelės, Liė'ptu vietelė.

*63.

1. Kas bobclu dajnavimas, 3. 
O ropelu zalavimas, 

Dajnffkif, bobelės,
Zalii jūsų ropelės. !ds

2. Kas vyrelu dajnavimas, 4. 
O rugc'lu zalavimas, 

Dajnukif, vyrelej,
Žalu jūsų rugclej.
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Kas berneludajnAvimas, 
O žirgelu zvįngavimas, 

Dajnukif, bernėlej, 
Žvjngaun jūsų ¿irgelej.

Kas mergėlu dajnavimas, 
O rutelu zalavimas, 

Dajnukif, mergelės,
Žalu jūsų rute'lės,

2. Ko pavytai,
2alia būdama? 
Kam nuleidai 
Lygias šakeles?

3. Kam nuleidai 
Lygias šakeles, 
Nuo šakelių 
2alius lapelius?

4. — Ką aš veiksiu, 
Ką nepavysiu? 
Ant’ ateina
Trys kirtėjėliai.

5. Ant’ ateina 
Trys kirtėjėliai, 
2ada mane 
2alią pakirsti.

6. 2ada mane 
2alią pakirsti, 
2ada genėti 
Lygias šakeles.

7. 2ada genėti 
Lygias šakeles, 
2ada skaldyti 
Baltas lenteles.

8. 2ada skaldyti 
Baltas lenteles, 
2ada kloti
l purvynėlį.

9. 2ada kloti
Į purvynėlį, 
2ada vaikščioti 
Baltos mergelės.

10. 2ada vaikščioti 
Baltos mergelės, 
2ada mindžioti 
Liepto vietelėj.

262
Tomašauskytė

Kas bobelių dainavimas, 
O ropelių žaliavimas! 
Dainuokit, bobelės, 
2aIiuoj jūsų ropelės

Kas vyrelių dainavimas, 
O rugelių žaliavimas! 
Dainuokit, vyreliai, 
2aliuoj jūsų rugeliai!

2 k.

3. Kas bernelių dainavimas, 
O žirgelių žvingavimas! 
Dainuokit, berneliai, 
2vingaun jūsų žirgeliai!

4. Kas mergelių dainavimas,
O rūtelių žaliavimas! 
Dainuokit, mergelės, 
2aliuoj jūsų rūtelės!



8 6 8 .

1. Kad miidvi auguv 8. Girdžiii: gerėjus
Dvi soserėli, Mums bernužėlej,

Kajp darželėly 1 Kad miidvi dajli
Dvi lelijėli; ) Ąnt hėmenėlu.

2. Kad miidvi Sjuv 9. Dėl tu miidvi dajli
Pro žtėnpjuvėlus, Ąnt hėmenėlu,

Girdzift: rugoju Kad mus močiiitė
Ir  Jiėnpjuvelej. šilkajs suvystė.

% Girdžiū: rugoju. 10. Kad mudvi ėjuv
Ir siėnpjuvėlej, Pro moterėles,

0  kad išbrajdiv Girdžiii; gerėjus
£ąnk6 žolele. Ir moterėlės.

4. Kad miidvi ėjuv 11. Girdžiii: gerėjus
Pro artojė'lus, Ir moterėlės,

Girdžih: gėrėjus Kad mudvi mėjli
Mums(*) artojėlej. Ąnt kalbužėlu.

5. Girdžiil; gėrėjus 12. Dėl tu mudvi mėjli
Mums artojėlej, Ąnt kalbužėlu,

Kad miidvi auguv Kad mus močiutė
Balti, rauddni. Gražėj aug'mu.

6. Dėl tu mudvi balti, 13. Kad miidvi ejuv
Balti, raudoni, Pro draugalėles,

Kad mūsų tėvelu Girdžtii: gerėjus
B alti dune'Iė. Ir draugalėles.

7. Kad miidvi ejuv 14. Girdžiu: gerėjus
Pro bernužė'lus,. Ir draugalėles.

Girdžiii: gerėjus Kad mūdvi ne didi
Mums bernužėlej. Su draugalėlėms.

(*) „Mums1 viė'to „mūdvim“.
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Rolkienė

1. Kad mudvi augov 
Dvi seserėli,
Kaip darželėly 1 . 
Dvi lelijėli. J

2. Kad mudvi ėjov 
Pro šienpiūvėlius, 
Girdžiu: rūgojo
Ir šienpiūvėliai.

3. Girdžiu rūgojo 
Ir šienpiūvėliai,
O kad išbraidėv 
Lankoj žolelę.

4. Kad mudvi ėjov 
Pro artojėlius, 
Girdžiu: gėrėjos 
Mum’s artojėliai.

5. Girdžiu gėrėjos 
Mum’s artojėliai, 
Kad mudvi augov 
Balti, raudoni.

6. Dėl to mudvi balti, 
Balti, raudoni.
Kad mūsų tėvelio 
Balta duonelė.

7. Kad mudvi ėjov 
Pro bernužėlius, 
Girdžiu: gėrėjos 
Mum’s bernužėliai.

8. Girdžiu gėrėjos 
Mum’s bernužėliai, 
Kad mudvi daili 
Ant liemenėlių.

9. Dėl to mudvi daili 
Ant liemenėlių,
Kad mus močiutė 
Šilkais suvystė.

10. Kad mudvi ėjov 
Pro moterėles, 
Girdžiu: gėrėjos 
Ir moterėlės.

11. Girdžiu gėrėjos 
Ir moterėlės,
Kad mudvi meili 
Ant kalbužėlių.

12. Dėl to mudvi meili 
Ant kalbužėlių,
Kad mus močiutė 
Gražiai augino.

13. Kad mudvi ėjov 
Pro draugalėles, 
Girdžiu: gėrėjos 
Ir draugalėles.

14. Girdžiu gėrėjos 
Ir draugalėles,
Kad mudvi nedidi 
Su draugalėlėms.
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15. Dėl tu  mudvi ne didi 
Su draugalė'lėms,

Kad mus močiiitė 
Grazėj mitrinu.

10. Kad miidvi ė'juv 
Pro piėmcnė'lus, 

Girdžiu: gėrėjus 
Ir piėmenėlej.

1. įtūpė žvirblelis
I kanapes, 

čažėju žvirblelis 
Kū ąnksčiausej.

2. Išeju tėvelis,
Iškrypšlinu, 

užmušė, žvirbleli, 
Užpųmpinu.

3. Ateju močiutė,
Atdllbinu, 

P&jėmė žvirbleli 
I rąnke'les.

4. Parvežė žvirbleli 
šešėjs ž'frgajs, 

Niipešė žvirbleli, 
Nurimtinu.

17. Girdžiii: gerėjus 
Ir piėmenė'lej,

Kad mildvi linksmi 
Ąnt budužė'lu.

18. Dėl tu mudvi linksmi 
Ąnt budužė'lu,

Kad mus močiutė 
Gražėj mokinu.

* 64.
5. Siipcšė plunksneles,

Sudiilkinu, 
Pripylė patalus 

Pripiirtinu.

6. Išvirė žvirbleli,
Išpleškinu, 

Iškepė žvirbleli, 
Iščyrškinu.

7. Atėju svote'lej,
Atgužėju,

Suėdė žvirbleli 
Sutreškinu.

8. Išė'ju svote'lej,
Išklcjnidjn, 

Priė'de žvirblelu 
Prispr/ngsėjo.

865.
1. Gajdys ąnt slęnksčiu stovė'ju, 

I s&vu k6jas žiurėju:

15. Dėl to mudvi nedidi 
Su draugalėlėms. 
Kad mus močiutė 
Gražiai mitrino.

16. Kad mudvi ėjov 
Pro piemenėlius, 
Girdžiu: gėrėjos 
Ir piemenėliai.

17. Girdžiu gėrėjos 
Ir piemenėliai.
Kad mudvi linksmi 
Ant būdužėlio.

18. Dėl to mudvi linksmi 
Ant būdužėlio,
Kad mus močiutė 
Gražiai mokino.

264
Norvilienė

Įtūpė žvirblelis 5. Supešė plunksnel
Į kanapes, Sudulkino,
Čežėjo žvirblelis 1 Pripylė patalus,
Kuo anksčiausiai, j Pripurtino.
Išėjo tėvelis, 6. Išvirė žvirblelį,
Iškrypšlino, Išpleškino,
Užmušė žvirblelį. Iškepė žvirblelį.
Užpumpino. Iščirškino.
Atėjo močiutė, 7. Atėjo svoteliai,
Atdilbino, Atgužėjo,
Paėmė žvirblelį Suėdė žvirblelį.
Į rankeles. Sutrešklno.
Parvežė žvirblelį 8. Išėjo svoteliai.
Šešiais žirgais. Iškleiniojo.
Nupešė žvirblelį, Priėdę žvirblelio.
Nuruntino. Prispringsėjo.

2 6 5
Džiaugylė

1. Gaidys ant slenksčio stovėjo, 
[ savo kojas žiūrėjo:
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Ar baltos manu kojeles?! ^  
Ar ne sutapsiu girne'lu? J

2. Gajdys ąnt girnų užlėkęs, 
Pakrėjpcs galva žiurėju; 
Kad gaspadinė užmigtu, 
Grudū ge'ldo ne be-l'iktu.

3. Gaspadinė jįn pamatė, 
Pagriebus su sąmčtu metė; 
Kad ir galva če paliksiu 
Grudū geldo ne be-liksiu.

1. Kur kukii gegelė?
Kur takštif iakštelė?

Ąnt piltinu šakelės.} ds

2. Kur, stovi brolelis, 
Manu dobilėlis?

Ąnt cidabru tiltelu.

3. Ej, ku tu stčvi?
O ku tu ne joji?

Laukia tave tėvelis.

4. Žirgūži šerta,
4ntra preki6ja:

Parjos manu sūnelis.

5. O tegU še'na,
Tegu prekioja,

Juk žlnu, kad ne grjfnšiu.

6. Jūres, maružė'lės 
Žalos giružė'lės,

N’ išbąndytos naktelės.

7. Kur kuku gegelė? 
Kur lakškii Iakštelė?

Ąnt piltinu šakelės.

8. Kur stčvi brolelis, 
Jauns dobitužė'lis?

Ąnt bėrųjų žirgelu.

9. O ku tu st6vi?
Kudėl ne j6ji?

Laukia tave moėiiitė.

10. Marškinius siuva, 
įn trus dabina:

Parjos manu sūnelis.

— Ar baltos mano kojelės, |
Ar nesutepsiu girnelių? j 2 k.

2. Gaidys, ant girnų užlėkęs, 
Pakreipęs galvą žiūrėjo;
Kad gaspadinė užmigtų,
Grūdų geldoj nebeliktų.

3. Gaspadinė jį pamatė,
Pagriebus su samčiu metė.
— Kad ir galvą čia paliksiu, 
Grūdų geldoj nebeliksiu!

*266

Bakšaitienė

1. — Kur kukuoį gegelė?
Kur lakštuoj Iakštelė?
— Ant putino šakelės. (2 k.)

2. — Kur stovi bernelis,
Mano dobilėlis?
— Ant sidabro tiltelio.

3. — Ei, ko tu stovi?
O ko tu nejoji?
I.aukia tave tėvelis.

4. Zirgužj šeria,
Antrą prekioja:
„Parjos mano sūnelis.“

6. Jūrės maružėlės,
2alios giružėlės, 
N'išbandytos naktelės!

7. — Kur kukuoį gegelė? 
Kur lakštuoj Iakštelė?
— Ant putino šakelės.

8. — Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėljs?
— Ant bėrojo žirgelio.

9. — O ko tu stovi? 
Kodėl nejoji?
Laukia tave močiutė.

5. — O tegu šeria, 10. Marškinius siuva,
Tegu prekioja. Antrus dabina:
Juk žino, kad negrįšiu. „Parjos mano sūnelis.“
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11. O tegii siuva,
Tegu dabina

Juk ¿Inu, kad ne grį'nšiu.

12. Jūrės, maružėlės,
Žalos g¡ru¿ėlės,

N’ išbandytos naktelės.

13. Kur kuku gegelė?
Kur lakštu lakštelė?

Ąnt piitinu šakelės.

14. Kur stovi brolelis,
Jauns dobilužėlis?

I cidabru kilpeles.

15. Ej, ku tu stovi?
Kudėl ne joji?

taukia tave seselė.

16. Kuskėle siuva 
ą'ntra dabina:

Parjos manu brolelis.

17. O tegii siuva,
Tegii dabina,

Juk ¿Inu, kad ne grjnšiu.

18. Jūrės, maružėlės,
Žalos g i j e lė s ,

N’ išbąndytos naktelės.

.19. Kur kuku gegelė.
Kur lakštu lakštelė? 

Ąnt putinu šakelės.

20 Kur stovi brolelis, 
Jauns dobiluzėlis?

Ąnt parvazėlu tiltu .

21. O ku tu stovi?
Kūdel ne joji?

Laukia tave mergelė.

22. Kviėtke'le skina,
Ąntra dabina:

Parj6s manu bernelis.

23. O tegii skina,
Tegii dabina,

Juk ¿Inu, kad sugrįšiu .

24. Jūrės, maružėlės, 
Žalos giružėlės,

Išbandytos naktelės.

*63.

O kur tu buvaj, Malūne, malūne, (*))
Ozeli manu? Poniūlė manu. J

(*) Ąnt tu pavydalu laskuk: „oželi manu“ ir „poniiilė. 
manu“, žėdnam posme žemiau.
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11. — O tegu siuva,
Tegu dabina,
Juk žino, kad negrįšiu.

12. Jūrės maružėlės,
Žalios giružėlės, 
N'išbandytos naktclėsl

13. — Kur ktikuoj gegelė? 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės.

14. — Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— [ sidabro kilpeles.

15. — Ei, ko tu stovi? 
Kodėl nejoji?
Laukia tave seselė.

16. Kuskelę siuva,
Antrą dabina:
„Parjos mano brolelis.“

17. — O tegu siuva.
Tegu dabina,
Juk žino, kad negrįšiu.

18. Jūrės maružėlės.
Žalios giružėlės, 
N'išbandytos naktelės!

19. — Kur kukuoj gegelė? 
Kur lakštuoj lakštelė?
— Ant putino šakelės.

20. — Kur stovi brolelis, 
Jauns dobilužėlis?
— Ant pervazėlio tilto.

21. — O ko tu stovi?
Kodėl nejoji?
Laukia tave mergelė.

22. Kvietkelę skina,
Antrą dabina:
„Parjos mano bernelis.“

23. — O tegu skina,
Tegu dabina,
Juk žino, kad sugrįšiu.

24. Jūrės maružėlės,
Žalios giružėlės, 
Išbandytos naktelės!

267
Staniulylė

I. — O kur tu buvai,
Oželi mano?
— Malūne, m alūne,^  ̂
Poniule mano!* j

• Žemiau kiekviename posme panašiai laskuok: „Oželi mano" ir „poniule mano*.



2. O kąn tu vejkėj? 
Maldinau, maldinau.

3. Kąn tu maldinaj? 
Ruge'Ius, kviėte'lus.

4. O kąn tu vilgej? 
Paglrnius, pamllčius.

5. O kąn tu gė'rėj? 
Pavadkius, padugnius.

6. O kur gulė'jej? 
Karčemo po pečiumi.

1. O kur mudu josiv, ) ^  
Mudu du brolelu? { 
Medžičti, medžioti 1
I žalaje giriiže. J

2. Kąn miidu te gausiv, 
Mudu du brolelu?
Ąnt atbgg atnužėlė 
Par žalaje giruže.

3. Kajp mudu sugausiv 
Miidu du brolelu? 
Lejsk kurtiis i valele, 
Sugausiva ainiiže.

7. Kajp miidu dalysvos, 
Mudu du brolelu?

7. Su kum gulejej?
Su šfnkarkos Urše.

8. O kas prikėlė? 
šinkarka, jiimperka.

9. O kum prikėlė? 
Kače'rga, pagajkščiu.

10. O kajp tu bėgaj? 
Strak,strak,strak,strak.

11. O kajp tu rėkėj?
Mik, mik, mik, mik.

* 6§.

4. O kur miidu josiv 
Miidu du brole'lu? 
Medži6ti, medžioti
I žalaje ląnkiiže.

5. O kąn miidu gausiv, 
Mudu du brolelu?
Ąnt atėjna mergužėlė 
Par žalaje ląnkiiže.

G. Kajp miidu sugausiv, 
Miidu du brole'lu?
Lejsk žirgus i valele 
Sugausiva mergiiže.

* *
Tau alnė, alnužė'lė,
M a jaunoji mergiižė.
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2. — O ką tu veikei?
— Maldinau, maldinau!

3. — Ką tu maldinai?
— Rugelius, kvietelius!

4. — O ką tu valgei?
— Pagirnius, pamilčius!

5. — O ką tu gėrei?
— Pavadkius, padugnius!

6. — O kur gulėjai?
— Karčiamoj po pečiumi!

7. — Su kuo gulėjai?
— Su šinkarkos Urše!

8. — O kas prikėlė?
— Sinkarka, jumperka!

9. — O kuo prikėlė?
— Kačerga, pagaikščiu!

10. — O kaip tu bėgai?
— Strak, strak, strak, strak!

11. — O kaip tu rėkei?
— Mik, mik, mik, mik!

*268
Bakšailienė

4. — O kur mudu josiv. 
Mudu du broleliu?
— Medžioti, medžioti 
Į žaliąją lankužę.

1. — O kur mudu josiv, 1 .
Mudu du broleliu? J
— Medžioti, medžioti i „ ,
[ žaliąją giružę. j

2. — Ką mudu ten gausiv. 
Mudu du broleliu?
— Ant’ atbėg elnužėlė 
Per žaliąją giružę.

3. — Kaip mudu sugausiv. 
Mudu du broleliu?
— Leisk kurtus į valelę, 
Sugausiva elnužę.

5. — O ką mudu gausiv, 
Mudu du broleliu?
— Ant’ ateina mergužėlė 
Per žaliąją lankužę.

6. — Kaip mudu sugausiv, 
Mudu du broleliu?
— Leisk žirgus į valelę, 
Sugausiva mergužę.

7. — Kaip mudu dalysvos, 
A\udu du broleliu?
— Tau elnė elnužėlė, 
Man jaunoji mergužė!
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36».

1 .0  kur miidu ėjsiv 
Inajo?

Ėjsiv miidu i karčema J 
Prej, miiter, prcj. (*) j  '

2. 0  kąn mudu vėjksiv? 
Imsiv šnapsu puskvatėrka.

3. 0  kuin užmokėsi?
Turiii pilka sermėgajte.

4. O kajp tau bus šalta? 
Ėjsiv mudu i sodeli.

8. O kajp tu 
Kinkyk šyvi,

5. O kąn mudu vėjksiv3 
Skinsi v mudu nbulelus.

fi. O kajp tu ¡lipsi’
"imsiu kopęs, (*•'i pastatysiu

7. O kajp tu išpiilsi’
Ir išpules užsimušiu

numirsi^ 
vilk i dąngu

3 ) 0 .

1. O kad mes biivuni 
Pęnki pjovėjelej.
Aš pati šešta, 1 j 

šešta grėbėjėlė, [

2. O aš sugrėbiau 
Pęnkius kupetė'ltis,

Ir pasidabėju 
Mane bernužėlis.

3. /CalI medėlej.
•launl kirtėjėlej.

O kur tu paliksi 
Mane bernužė'li?

4 Aš tave paliksiu 
Močiutės dvarely,

O aš pats kelausiu 
T6Iima šalele.

„inajo- ir „prej, miiter,Ąnt tu pavj'dalu kartok: 
prej*, žė'dnam posme žemiau.

{**) Kopęs =  k6pečios.
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*269
Blažienė

1. — O kur mudu cisiv,
Inajo?
— Eisiv mudu j karčiamą, |  ^ ^ 
Prei, mūter, preil*

2. — O ką mudu veiksiv?
— Imsiv šnapso puskvaterk^l

5. — O ką mudu veiksiv?
— Skinsiv mudu obuolėlius.

3. — O kuo užmokėsi?
— Turiu pilką sermėgaitę.

6. — O kaip tu įlipsi?
— Imsiu kopęs pastatysiu.

O kai tau bus šalta? 
Eisiv mudu j sodelį.

7. — O kai tu išpulsi?
— Ir išpuolęs užsimušiu!

— O kai tu numirsi?
— Kinkyk šyvį, vilk į dangų!

270
Salkuvienė

1. O kad mes buvom 
Penki piovėjėliai,
Aš pati šešta. 1
Šešta grėbėjėlė, j

2. O aš sugrėbiau 
Penkis kupetėlius,
Ir pasidabojo 
Mane bernužėlis.

• Žemiau kiekviename posme panašiai kartok: „Inajo" ir „prei. miiter, prei".
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3. Žali medeliai.
Jauni kirtėjėliai,— 
— O kur tu paliksi 
Mane, bernužėli?

4. — Aš tave paliksiu 
Močiutės dvarely,
O aš pats keliausiu 
Tolimą šalelę.



5. Keičiu kel&ustu, 
Tave ne užmirštu, 

Pats i graba giilsiu 
Tau kita ¡spiritu.

C. Gegutė kukavu 
Žaloje girelė, 

Bernužėlis vėrkė 
Svetimo šalelė.

7. Primuš gromatėle 
Prie viršaus skrynelės,

Užmaus žiedužėli 
Ąnt baitu rąnkelu.

8. Kajp skrynele vošiu, 
(¡raūdžej apsivėrksiu,

I rą'nka žiurestu, 
Tave paminėsiu.

*71.

1 .0  kad aš taj žinočiau,
O kad aš taj mislyčiau, 
Jaunam berne'luj tėksint I 
Ir ju jaunu kiausy'sint, I

2. Aš savu kasytužSles,
Aš savu geltonąsias
Tris karts par diė'na p'inčiau, 
šešiis šakeles skirčiau.

3. Aš savu vajnikuželi,
Aš savu žalukužė'li,
Ąnt rutūžiu laikyčiau, 
Rincvynūžy mirkyčiau.

4 .0  kad aš taj žinočiau,
0  kad aš taj mislyčiau, 
Senam našle'luj tėksint 
Ir jū  senu kiausy'sint,

5. Aš savu kasytužyles,
Aš savu geltonąsias 
Karta par diena p'inčiau,
1 tris šakeles skirčiau.

6. Aš savu vajnikuželi,
Aš savu žalukužSli, 
Purvynilžy iajkyčiau, 
Rudynūžy mirkyčiau.

* 3 * .

0  kad aš jojau
1 bOru kiė'ma, 

PasAnkmonu mergužėle,)^
Pas Ankmonu mergelė.)

Raudoni ląngaj,
Po Jangajs klevaj, 
Po vartajs beržaj, 

Dobitiižiu kiėmužė'lis, 
Dobiiilžiu kiemelis.
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5. Keleliu keliausiu , 
Tave neužm iršiu , 
P a ts  j g ra b ą  gulsiu , 
T au  k itą  išp iršiu .

6. G egu tė  kukavo 
Ž alioje g irelė j, 
B ernužėlis  verkė 
Svetim oj šalelė j.

7. Primuš gromatėlę 
Prie viršaus skrynelės, 
Užmaus žiedužėlį
Ant baltų rankelių.

8. Kai skrynelę vošiu, 
Graudžiai apsiverksiu, 
Į ranką žiūrėsiu,
Tave paminėsiu!

271
Mockienė

1. O kad aš tai žinočiau,
O kad aš tai mislyčiau,
Jaunam berneliui teksiantK  |(
Ir jo jauno klausysiant, j

2. Aš savo kasytužėles,
Aš savo geltonąsias,
Triskart per dieną pinčiau,
Šešias šakeles skirčiau.

3. Aš savo vainikužėlį.
Aš savo žaliukužėlį,
Ant rūtužių laikyčiau,
Rincvvnužy mirkyčiau.

4. O kad aš tai žinočiau,
0  kad aš tai mislyčiau, 
Senam našleliui teksiant 
Ir jo seno klausysiant,

5. Aš savo kasytužėles,
Aš savo geltonąsias, 
Kartą per dieną pinčiau,
1 tris šakeles skirčiau.

6. Aš savo vainikužėlį.
Aš savo žaliukužėlį, 
Piirvynužy laikyčiau, 
Rūdynužy mirkyčiau.

272
Zaliukienė

2. Raudoni langai,
Po langais klevai,
Po vartais beržai, 
Dobilužių kiemužėlis, 
Dobilužių kiemelis.

I. O kad aš jojau 
Į būro kiemą
Pas Ankmono mergužėlę, l 9  ̂
Pas Ankmono mergelę. J
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3. Išė'ju mergelė,
B aiti lelijėlė,

Supurinta gaivuzele, 
Supurinta galvele.

4. Mergužėlė manu, 
Lelijė'lė manu,

Kas purinu gatvužėle 
Kas purinu galvele?

7. Aukštos kurkuzėlės, 
ia jbas liemenėlis,

5. 0  aš da turiii 
Dvi jauni šešėli,

Purin minu galvūzė'le, 
Pūrin manu galvele.

6. Merguz'ė'lė manu, 
Lelijėlė manu,

Ku Ijngavaj ėjdama?
Ku svvravaj šėkdama?

Tu Ijngavau ėjdama,
T u svyravau šokdama.

*73.

J. O kad aš buvau 
U i senu vyru,
Aš ne vadinau 
Ni-jokiu vardu: 
šnarpšiy, parpiy, 1 
Tabokiau manu. |

2. O kad aš buvau 
Uz jaunu vyru, 
Aš ne vadinau 
Ni-jokiu vardu: 

širdelė, mejlėlė, 
Patiėka manu.

*74.
O jus brolùkaj, 
Balti dobilė'lej, 

Kudė'l jus ne tąnkufl 
Mânes, siratėlės? J

3. Senas diedas 
Barzda kratė,
Kad mergyčių 
Daug pamatė,

O, tu, seni, sentiti, 
Tu, seneli, kratuti

4. Seni, sėni,
Te tabėkos,
Senis, senis 
Ne girdėju,

Sėni. sėni, štaj mergytė, 
Senis suburzdėju.

2. Tadà. jus ląnkysii, 
Kajp màne ne risif; 
Rasite jus màne 
Aukštajam kalnely.

3. Išėjo mergelė.
Balta lelijėlė, 
Supurinta galvužėle, 
Supurinta galvele.

4. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano,
Kas purino galvužėlę. 
Kas purino galvelę?

5. — O aš dar turiu 
Dvi jauni seseli,
Purin mano galvužėlę, 
Purin mano galvelę.

6. — Mergužėle mano, 
Lelijėle mano.
Ko lingavai eidama,
Ko svyravai šokdama?

7. — Aukštos kurkužėlės, 
Laibas liemenėlis, — 
To lingavau eidama, 
To svyravau šokdama.
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Masailienė

1. O kad aš buvau 
Už seno vyro,
Aš nevadinau 
Nė jokiu vardu:
— Snarpšly, parply, 1 2 k 
Tabokiau mano! j

2. O kad aš buvau 
Už jauno vyro,
Aš nevadinau 
Nė jokiu vardu:
— Širdele, meilele,
Patieka mano!

3. Senas diedas 
Barzdą kratė,
Kad mergyčių 
Daug pamatė.
— O tu, seni senuti,
Tu seneli kratuti!

4. — Seni, seni,
Te tabokos! —
Senis, senis 
Negirdėjo.
— Seni. seni, štai mergytė! 
Senis suburzdėjo.

I. O jūs, broliukai, 
Balti dobilėliai. 
Kodėl jūs nelankot 
Manęs siratėlės?

274
Tamošailė

Tada jūs lankysit. 
Kai mane nerasit,— 
Rasite jūs mane 
Aukštajam kalnely.



3. Jus pro sali josit, 
Kepures kitusif,
Aš jums ne sakysiu 
Ni puse zodelu.

Galė manu kapu, 
Galį kapelėlu 
Išdygu diegas,

, Navatni (*) žolele.

7. Grabu lentelė— 
Manu sesulėlė,

Ir ištapuju 
Su pęnkejs lapėlejs, 
O ir prazydu 
Raudónajs ziedėlejs.

. Ąnziilu kryžėlis- 
Taj mánu tėvelis,
Jūda zemelė- 
Mánu motynele.

Grabu skiėdrąntė'lė- 
Mánu pasekėjelė.

0  ar jau gieda t>. Manu tivėlis-
Raimi gajdelej? Ne parvaznjnkas,

Ar kė'le kajmynėleji' jds Ne parvaziizius dirba

Jau atsikėlė 7. Manu matūšė-
Manu brolelis, Ne šinkarkėlė,

Jau pašėrė žėrgelus. Ne karėemiizė sė'di.

Jau pasišėrę 8. Manu brolėlej-
Bėrus zirgclus, Ne patajkVmaj,

Jos ąnt mariu kraštelu. Ne mariizems ki-tnoja.

0  kajp prijosi 9. Minu sesėles-
Marės krašteli, Ne jumperkėles,

šauki manu varde'li. Ne gasiizejs vajkščioja.

Kąj ne prišauksi 10. Manu tėvelis-
Manu vardelu, Gaspadorė'lis,

šauk tėvu pavardėlės. Namėlu valdonėlis.

Navatnas, arba uaváduas = ne-regetas.

3. Jus pro šalį josit. 
Kepures kilosit,
Aš jums nesakysiu 
Nė pusę žodelio.

4. Gale mano kapo, 
Gale kapelėlio, 
Išdygo diegas, 
Navatni žolelė.

5. Ir išlapojo
Su penkiais lapeliais, 
O ir pražydo 
Raudonais žiedeliais.

6. Ąžuolo kryželis —
Tai mano tėvelis, 
Juoda žemelė —
Mano motinėlė!

7. Grabo lentelė — 
Mano sesulėlė,
Grabo skiedrantėlė — 
Mano pasekėjelė!
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Gotautienė

1. O ar jau gieda 
Raimi gaideliai.
Ar kėlė kaimynėliai? (2 k.)

2. Jau atsikėlė 
A^ano brolelis,
Jau pašėrė žirgelius.

3. Jau pasišėrę 
Bėrus žirgelius,
Jos ant marių kraštelio.

4. O kai prijosi 
Marės kraštelį,
Sauki mano vardelį.

5. Kai neprišauksi 
Mano vardelio,
Sauk tėvo pavardėlės.

6. Mano tėvelis —
Ne pervazninkas.
Ne pervazužius dirba.

7. Mano motušė —
Ne šinkarkėlė.
Ne karčiamužėj sėdi.

8. Mano broleliai —
Ne pataikūnai,
Ne maružėms kilnoja.

9. Mano seselės —
Ne juinperkėlės,
Ne gasužiais vaikščioja.

10. Mano tėvelis — 
Gaspadorėlis,
Namelių valdonėlis.

559



11. Mánu matiise- 
Gaspadinė'lė, 

Narae'lu valdonėlė.

13. Mánu seselės 
Darbinjnkėlės,

12. Mánu brolelej- 
Darbinjnkelcj, 

í",aiitehi artójelej, 
šiėneln pjovėjėlej.

Linelu verpėjčlės, 
Drobelu audėjėlės.

1. Moči&tė po turgu
Vajkščiodama, 

Lęngviausias girneles 1 ^  
Derė'dama: j

2. Tos lę'ngvos girnelės,
Tos da lengvesnės; 

Mals minu dukrė'lė,
Ne martelė.

3. Tos lęngvos gime'lės
Skn'daudamos,

Mals manu dukrelė 
Dajnud&ma.

4. Anj!ta po tūrgu
Vajkščiodama, 

Sunkiausias girneles 
Derė'dama:

5. Tos sunkios girnelės,
Tos da sųnkėsnios; 

Mals manu martelė,
Ne dukrelė.

6. Tos sunkios girnelės
įizaudamos,

Mals manu martelė 
Dūsaudama.

7. Anyta martelė
šaudydama:

Ne mok, martelė, 
Darbeli! dirbti.

8. Berniizis merguže
Užtardamas:

Mok manu mergelė 
Darbelu dirbti.

9. Da tavu dukrelė
Svirnely miė'ga, 

Jau manu mergelė 
Girneles traukia.

10. Da tavu dukrelė 
Burnele prausia, 

Jau manu mergelė 
Rasele braukia.

5fi0

11. Mano motušė — 12. Alano broleliai —
Gaspadinėlė, Darbininkėliai,
Namelių valdonėlė. Laukelio artojėliai,

šienelio piovėjėliai.

13. Mano seselės —
Darbininkėiės,
Linelių verpėjėlės,
Drobelių audėjėlės.

*276
Gotautienė

I. Močiutė, po turgų 6. Tos sunkjos girnelės
Vaikščiodama, Ožaudamos.
Lengviausias girneles) 
Derėdama: j

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

3. Tos lengvos girnelės 
Skrydaudamos,
Mals mano dukrelė 
Dainuodama.

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

5- — Tos sunkios girnelės, 
Tos dar sunkesnės, — 
Mals mano martelė,
Ne dukrelė.

• Lietuviškos dainos, I

Mals mano martelė 
Dūsaudama.

7. Anyta, martelę 
Šandydama:
— Nemok martelė, 
Darbelio dirbti!

8. Bernužis, mergužę 
Užtardamas:
— Mok mano mergelė 
Darbelio dirbti!

9. Dar tavo dukrelė 
Svirnely miega.
Jau mano mergelė 
Girneles traukia.

10. Dar tavo dukrelė 
Burnelę prausia,
Jau mano mergelė 
Raselę braukia!

561



* 7».

ds

Močiiitė pj6vė 
P ilka ąntėle, 

Ąntėle, antyte 1 
Močiiitė pjovė.)

Ne viė'na pj6vė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąnte'le, ąntyte 
Su zelzinė'lu.

Sese'lė pešė 
Pilka ąntėle, 

Ąntėle, ąntyte 
Sese'lė pe'šė.

į. Ne viena pešė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąntele ąntyte 
Su zelzinė'lu.

5. Ke'pė ąnte'le 
Po m61u pečiumi, 

Ąnte'le, ąntyte,
Po m61u pe'čiumi.

. Močiiitė m inu,
Sen6ji manu,

Ąnt kū mane auginaj?

. A r ą n t  darbelu?
Ar ąnt varge'la?

Ar ąnt zmoniii kalbe'lu?

Ne vična kepė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąnte'le, ąntyte 
Su zelzinė'lu.

Ne'šė ąnte'le 
Ąnt baltu stalu, 

Ąnte'le, ąntytė,
Ąnt baltu stalu

L Ne viSna nešė, 
Su zelzinė'lu, 

Ąnte'le, ąntytė 
Su zelzinė'lu.

». Valgė ąntele 
Jauni brole'lej, 

Ąntele, ąntyte 
Jauni brole'lej.

10. Ne viė'na vilgė, 
Su zelzinėlu, 

Ąntele, ąntyte 
Su zelzinžlu.

Ne ąnt darbelu,
Ne ąnt varge Ui,

Taj ąnt žmonių kalbe'lu.

. Kad taj p ne kęntl 
Mine, močiutė,

BUvu maža n’ auginti.

277
Daškauskienė

1. M očiutė piovė 
P ilką  an te lę , 
A ntelę, an ty tę  1 9 
M očiu tė piovė. I "

2. Ne vieną piovė, — 
Su zelzinėliu , 
A ntelę , an ty tę
S u zelzinėliu .

3. S eselė pešė 
P ilką an te lę , 
A ntelę , an ty tę  
S eselė pešė.

4. Ne vieną pešė, — 
Su zelzinėliu . 
A ntelę, an ty tę
S u zelzinėliu .

5. Kepė an te lę
P o  m olio pečiumi, 
A ntelę, an ty tę  
P o  molio pečium i.

6. Ne v ieną kepė, - 
Su zelzinėliu , 
A ntelę, an ty tę  
Su  zelzinėliu .

7. N ešė an te lę  
Ant balto  s talo . 
A ntelę, an ty tę 
A nt ba lto  s talo .

8. Ne vieną nešė, - 
Su  zelzinėliu , 
A ntelę, an ty tę  
S u  zelzinėliu .

9. V algė an te lę  
J a u n i b ro leliai, 
A ntelę, an ty tę  
Jau n i broleliai.

10. Ne v ieną valgė , ■ 
Su zelzinėliu , 
A ntelę, an ty tę 
S u  zelzinėliu .

278
Pirailis

3. —  Nei an t darbelio .
Nei an t vargelio .
Tai an t žm onių kalbelių .

4. — Kad taip  nekenti 
M ane, m očiute,
Buvo m ažą n ’aug in ti.

1. — M očiute m ano, 
S enoji m ano,
Ant ko m ane au g in a i?

2. Ar an t darbelio ,
Ar an t vargelio ,
A r a n t žm onių kalbelių?
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6. Bitvu nunèlti, 
Eùvu imèsti,

I gilu azerëli.

, Te but bùvDsi 
Paskąndulelė, 

Žuve'lu draugalėlė.

7. Te būt žuvAvė 
Žveju zmone'lej

Su šilkiniu tjnklelu.

8. Te būt sugričje, 
Būt suzvej6je

Už marga lydekėle.

9. Taj but bCtvusi 
Žveju martelė, 

Pajurlškiu mergelė.

* 79.
I. Pas mus, sesiuė, 

Pas mus, pas mus 
Baiidziuvos ne bus.

3. Utirninks atėjs, 
Pats ąntras išėjs.

4. Seredà atėjs,
Pats tre'čias iâéjs.

5. Ketvėrgas atėjs, 
Pats ketvlrts išėjs.

Paldičnįnks atėjs,
Ir viė'nas išėjs 
Pas mus... („I. p.“). (*)

6. Pe'tnyčia atėjs, 
Pats pęnktas išėjs.

7. Subatà atėjs,
Pats šeštas išėjs.

8. Nedė'la atėjs,
Ir visi parėjs.

*80.

I . Pęnkios-šėšios seselės 
U i staiùiiu sėdėjų.} ds

2. O ši Sekma seselė 
Pajuriizėms vajkščioju.

(*) Po iė'dnu pôsmu iakštuk: „Pas mus Sesiizė, pas mus, 
pas mus baudžiavos ne bus“.
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5. Buvo nunešti, 
Buvo įmesti
l gilų ežerėlį.

6. Ten būt buvusi 
Paskenduolėlė, 
Žuvelių draugalėlė.

7. Ten būt žuvavę 
Žvejų žmoneliai
Su šilkiniu tinkleliu.

8. Ten būt sugrieję.
Būt sužvejoję
Už margą lydekėlę.

9. Tai būt buvusi 
Žvejų martelė, 
Pajūriškių mergelė!

1. Pas mus, sesuže, 
Pas mus, pas mus 
Baudžiavos nebus!

279
Samuolienė

2. Paldieninks ateis. 
Ir vienas išeis 
Pas mus.. .*

3. Utarninks ateis, 
Pats antras išeis.

4. Sereda ateis,
Pats trečias išeis.

5. Ketvergas ateis, 
Pats ketvirts išeis.

6. Pėtnyčia ateis, 
Pats penktas išeis.

7. Subata ateis.
Pats šeštas išeis.

8. Nedėlia ateis,
Ir visi pareis.

•280
Dievienė

1. Penkios šešios seselės 
Už stalužio sėdėjo, (2 k.)

2. O ši sekma seselė 
Pajūružėms vaikščiojo.

'  Po kiekvieno posmo lakštuok: „Pas mus, sesuže, pas 
nebusi" is, pas mus baudžiavo»
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3. Pajūrinėms vijkščioju, 
Su žvcjūžejs kalbeju:

7. Ej, jus, minu kurtelej, 
Dar jus šendiėn ne-láke.

4. Ej, jus, minu žvejelej, 
Varykit parvazėli.

5. Varykit parvazeii,
Aš pati parsikclsiu.

6. Aš pat i parsikclsiu, 
Kurtiižius parplukdysiu.

8. Dar jus šendiė'n ne-lake, 
Daug mylbžiu sulakstė.

9. Daug mylbžiu sulakstė, 
Daug paukštiižiu sugavę.

10. Daug paukštiižiu sugavę 
Su dlmmomis plunksnelėms

« 81 .

t ,  Berneli manu,
Ar aš ne bagóla?

Jaunasis manu, 
Ar aš ne bagóla? 

Turiü rútu darželi 
Ir žala vajnikėli,

Ar tatáj ne geráj?

2. Berneli manu,
Ar aš ne begota?

Jaunasis manu, 
Ar aš ne bagóla? 

Tunü áuksu žiedeli 
Ir žala skepetėle,

Ar tatáj ne geráj?

6. Mergytė manu, 
Ar aš ne bagótas?

Jaunoji manu, 
Ar aš ne bagótas?

3. Berneli manu,
Ar aš ne bagóta?

Jaunasis manu, 
Ar aš ne bagóta? 

Turiü dryža sijoną,
Ir  balta žiurstužė'li, 

Ar tatáj ne geráj?

1. Mergytė mánu,
Ar aš ne bagótas?

Jaunoji manu,
Ar aš ne bagótas? 

Turiu bėra žirgeli, 
Risavóta balneli,

Ar ta táj ne geráj?

Turiii marga dvareli 
Ir  turgaiina miesteli, 

Ar tatáj ne geraj.

3. Pajūružėms vaikščiojo,
Su žvejužiais kalbėjo:

4. — Ei jūs, mano žvejeliai, 
Varykit pervazėlį!

5. Varykit pervazėlį.
Aš pati persikelsiu.

6. Aš pati persikelsiu, 
Kurtužius perplukdysiu.

7. Ei jūs, mano kurteliai,
Dar jūs šiandien nelakę!

8. Dar jūs šiandien nelakę, 
Daug mylužių sulakstę;

9. Daug mylužių sulakstę, 
Daug paukštužių sugavę;

10. Daug paukštužių sugavę 
Su dimniomis plunksnelėms.
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Tomašauskytė

1. — Berneli mano, 
Ar aš ne bagota? 
Jaunasis mano,
Ar aš ne bagota? 
Turiu rūtų darželį 
Ir žalią vainikėlį. 
Ar tatai ne gerai?

2. — Berneli mano, 
Ar aš ne bagota? 
Jaunasis mano,
Ar aš ne bagota? 
Turiu aukso žiedelį 
Ir žalią skepetėlę, 
Ar tatai ne gerai?

3. — Berneli mano. 
Ar aš ne bagota? 
Jaunasis mano,
Ar aš ne bagota? 
Turiu dryžą sijoną 
Ir baltą žiurstužėlį, 
Ar tatai ne gerai?

4. — Mergyte mano. 
Ar aš ne bagotas? 
Jaunoji mano.
Ar aš ne bagotas? 
Turiu bėrą žirgelį, 
Risavotą balnelį,
Ar tatai ne gerai?

5. — Mergyte mano, 
Ar aš ne bagotas? 
Jaunoji mano.
Ar aš ne bagotas? 
Turiu margą dvarelį 
Ir turgauną miestelį, 
Ar tatai ne gerai?
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Mergelė manu, 
Ar a i  ne bagótas?

Jaunóji minu, 
Ar aš ne bagótas?

Turiu áuksu pentinus 
Ir čidabru kardeli,

Ar tatáj ne geráj?

1. Aš pasėjau lineli, |  ds 
Aš pasėjau žala llna, > 
Tam ta, dridi, ž ila  llna, J  ds 

Trum (*) I

2. Ir išdegu linelis,
Iš iždygu žalas linas.

3. Ir  užaugu linelis,
I r  užaugu žalas linas.

4. I r  nur6viau lineli,
Ir nuroviau ž ila  llna.

&. Ir niikarštau lineli,
Ir n&karšiau žala llna.

6. Ir  pkmerktau lineli, 
Ir pamerkiau žila  llna.

7. Ir paklojau lineli
Ir paklčjau žala llna.

8. Ir pakelau lineli,
Ir pakžlau b ilta llna.

9. Ir sudzVmau lineli, 
IrsudžUmau balta llna.

10. Ir  išmyniau lineli,
Ir išmyniau b ilta  llna.

U . Ir  nubrukaū lineli,
Ir nubrukaū balta llna.

12. Ir  šukavai lineli,
Ir šukavau balta llna.

13. Ir suverpiau lineli,
Ir suverpiau balta llna.

(*) Ąnt tu  pavydalu laskffk: „tam ta, dridi“, b u  dum 
paskutlnium žodžium ąntros ajlos žė'dnam pfcme žemiau pri
dedant „trum“ ąnt galu.
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6. — Mergele mano,
Ar aš ne bagotas? 
Jaunoji mano.
Ar aš ne bagotas? 
Turiu aukso pentinus 
Ir sidabro kardelį,
Ar tatai ne gerai?

282
Duobienė

1. Aš pasėjau linelį, (2 k.)
Aš pasėjau žalią liną, )
Tam ta dridi, žalią liną, 1 2 k. 
Trum.*

2. Ir išdygo linelis,
Ir išdygo žalias linas.

3. Ir užaugo linelis.
Ir užaugo žalias linas.

4. Ir nuroviau linelį,
Ir nuroviau žalią liną.

5. Ir nukaršiau linelį,
Ir nukaršiau žalią liną.

6. Ir pamerkiau linelį,
Ir pamerkiau žalią liną.

7. Ir paklojau linelį,
Ir paklojau žalią liną.

8. Ir pakėliau linelį,
Ir pakėliau baltą liną.

9. Ir sudžioviau linelį,
Ir sudžioviau baltą liną.

10. Ir išmyniau linelį.
Ir išmyniau baltą liną.

11. Ir nubrukau linelį,
Ir nubrukau baltą liną.

12. Ir šukavau linelį,
Ir šukavau baltą liną.

13. Ir suverpiau linelį,
Ir suverpiau baltą liną.

* žemiau kiekviename posme panašiai taškuok: „Tam ta dridi" su dviem antrosios 
eilutes paskutiniaisiais žodžiais, gale pridėdamas „trum".



14. Ir išaudžiau lineli, 15. IrpasiuvaiimarSkinius, 
Ir išaudžiau balta llna. Ir pasiuvau marskinėlus.

1G. Ir vilkėjau marškinius 
Ir vilkėjau marskinėlus.

*88.
1. Sė'džiu už stalu. 6. Vajnlks i krašteli,

Žiūriu pro lijnga, Bernas i dugneli;
0  girdžiu ilžiant Vaj, gajlu, gaji u
Jure'lėsmarčlės. Jaunuju bernelu

2. Juriu-marelu 7 Vajnlks ąnt rąnkelu,
Pačio gilumelė Bernas ąnt lęntėlės;
Užaugu liepelė Vaj, gajlu, gajlu
Devynioms šakelėms. Jaunuju bernelu.

3. Po tos liepelės. 8. Vajnlks ąnt galvelės,
Po tos šlmtšakčlės, Bernas i grabeli;
Dvi balti sese'li Vaj, gajlu, gajlu
Par diena vėrkia. Jaunuju berne'lu

4. Ka mudvi ne vėrksva, 9. Vajnika dėvėsiu,
Ka ne raudosiva. Bėrna palydėsiu;
Užkilu vėjelis, Vaj, gajlu, gajlu
Niiputė vajnikžli. Jaunuju diėne'lu.

5. Ejk še, mergelė 10. Vajnika kavosiu,
Palajkyk žirgeli, Berną žėlavosiu;
Plauksiu vajnikelu Vaj, gajlu, gajlu
I jūres-mare'Ies. Jaunuju bernelu.

« 84 .
1. Sė'džiu už stalčių, 0  aš pamačiau K

Žiūriu pro iąnge'li,
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Mariu vąndenėli-1

14. Ir išaudžiau linelį, 15. Ir pasiuvau marškinius,
Ir išaudžiau baltą liną. Ir pasiuvau marškinėlius.

16. Ir vilkėjau marškinius,
Ir vilkėjau marškinėlius.
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Jurgaitienė

1. Sėdžiu už stalo. 
Žiūriu pro langą,
O girdžiu ūžiant 
Jūreles mareles.

2. Jūrių marelių
Pačioj gilumėlėj 
Užaugo liepelė 
Devynioms šakelėms.

3. Po ta liepele,
Po ta šimtšakėle,
Dvi balti seseli 
Per dieną verkia.

4. Ką mudvi neverksva, 
Ką neraudosiva, 
Užkilo vėjelis,
Nupūtė vainikėlį.

5. Eik šen, mergele, 
Palaikyk žirgelį, 
Plauksiu vainikėlio 
Į jūres- mareles.

6. Vainlks į kraštelį, 
Bernas į dugnelį, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

7. Vainiks ant rankelių, 
Bernas ant lentelės, -  
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

8. Vainiks ant galvelės, 
Bernas į grabelį, — 
Vai. gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.

9. Vainiką dėvėsiu,
Berną palydėsiu, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunųjų dienelių.

10. Vainiką kavoslu, 
Berną žėlavosiu, — 
Vai, gaila, gaila 
Jaunojo bernelio.
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Juškytė 

1. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, 
O aš pamačiau 1 
Marių vandenėlį. J 2  k .



2. Mariu vąndenė'ly 
Pactó gitumelė

O ir ¡ádygu 
Žalas jovarėlis.

3. Po tu jovarė'lu, 
Po tū šimtšakelu,
O te stovSju 

Du jaunu brole'lu.

6. Mariu pute'le 
Burne'le praustu,

1. Sė'džiu už stale'lu, 
Žiūriu pro tąnge'li,
O kas te atj6ja 
Viešiu keldžiu?

2. Be'rna pamačiau, 
Raza pagavati,
Po bernu kojėlu 
Raze'lu šiaviatl.

3. Ąnt ku tu atjojej, 
Manu bernuzė'Ii? 
Ąnt kudu žirge'lu 
Su alksniu kilpelėms.

ds

4. Jiedu stovSdamu, 
Graúdzej vérkdamu,

Su 6ávu sesele 
Méjlej kalbedamu:

5. Sese'lė manu,
Balta lelijelė,
O kúm nupraúsi 

Baltiísius brolélus?

Mártu ašerelu 
Gátva sukusiu.

Sėdžiu už stale'lu, 
Žiūriu pro iąnge'li. 
O kas te atjoja 
Viešiu kelūžiu?

Broli pamačiau, 
Rūta pagavaū,
Po brolu koje'lu 
Rute'le štaviaū.

Ąnt kū tu atjojej, 
Manu broluzė'li? 
Ąnt bėru žirge'lu, 
Ąnt tymu balne'lu.

«§6.
Žalos lą'nkos, dobilė'lej, 
Jauni mūsų broluzė'lej; 

Te mane jáuna pavilóju, 
Jauniškėle mánu padabóju.

2. Marių vandenėly, 
Pačioj gilumėlėj,
O Ir išdygo 
Žalias jovarėlis.

3. Po tuo jovarėliu. 
Po tuo šimtšakėliu, 
O ten stovėjo
Du jaunu broleliu.

4. Jiedu stovėdami!, 
Graudžiai verkdamu, 
Su savo sesele 
Meiliai kalbėdamu:

5. — Sesele mano, 
Balta lelijėle,
O kuo nuprausi 
Baltuosius brolelius?

6. — Marių putele 
Burnelę prausiu, 
Marių ežerėliu 
Galvą šukuosiu.

*285
Pauriukė

1. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį,
O kas ten atjoja 1 
Viešu kelužlu? J

2. Berną pamačiau,
Ražą pagavau,
Po berno kojelėm 
Raželiu šlaviau.

3. — Ant ko tu atjojai, 
Mano bernužėli?
— Ant kūdo žirgelio 
Su alksnio kilpelėms!

2 k.

4. Sėdžiu už stalelio. 
Žiūriu pro langelį,
O kas ten atjoja 
Viešu kelužlu?

5. Brolį pamačiau,
Rūtą pagavau,
Po brolio kojelėm 
Rūtele šlaviau.

6. — Ant ko atjojai. 
Mano brolužėli?
— Ant bėro žirgelio, 
Ant tymo balnelio!
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Viksva

1. Žalios lankos, dobilėliai, 
Jauni mūsų brolužėliai! 
Ten mane jauną paviliojo, 
Jauniškėlę mano padabojo. 2 k.
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2. Benį musu pramanyta,
Senu tėvclu išmlslyta:

Laukelis arti, užakSti,
Ląnkd šiį'nas pjauti ir sugrėbti.

3. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.“)

4. Benį musu pramanyta,
Senos matės išmlslyta:

Linelis rauti ir nubriikti,
Plonos drobės verpti ir išausti.

5. Benį musu pramanyta,
Senos matės išmlslyta:

Drobelės austi, išbalinti, 
Marškinėlej siūti, pavilkė'ti.

6. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.*).

7. Benį musu pramanyta,
Jaunu brole'lu išmlslyta:

Žirgelis šerti, pabalnoti,
Pas mergele j6ti, parnakvčti.

7. Žalos tą'nkos,... („k. v. 1 str.*).

8. Benį mfisu pramanyta, 
Jaunii seselu išmlslyta:

Rūtelės sė'ti, nuravėti, 
Vajnikelis pinti, pardėveti.

9. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.“).

10. Benį miisu pramanyta, 
Paties Dievu išakyta:
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2. Bene mūsų pramanyta,
Senų tėvelių išmlslyta:
Laukelis arti, užakėti.
Lankoj šienas piauti ir sugrėbti.

3. Žalios lankos.. .  (k. a. 1 p.)

4. Bene mūsų pramanyta,
Senos motės Išmislyta:
Linelis rauti ir nubruktl.
Plonos drobės verpti ir Išausti.

5. Bene mūsų pramanyta,
Senos motės išmislyta:
Drobelės austi, išbalinti. 
Marškinėliai siūti, pavilkėtl.

6. Žalios lankos.. .  (k. a. 1 p.)

7. Bene mūsų pramanyta,
Jaunų brolelių išmislyta:
Žirgelis šerti, pabalnoti.
Pas mergelę joti, pernakvoti.

8. Žalios lankos... (k. a. 1 p.)

9. Bene mūsų pramanyta,
Jaunų seselių išmislyta:
Rūtelės sėti, nuravėti.
Vainikėlis pinti, pardėvėti.

10. Žalios lankos.. .  (k. a. I p.)

11. Bene mūsų pramanyta,
Paties dievo įsakyta:
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Rytelis kelti, parzegnoti,
I darbeli st6ti, pročiavoti.

11. Žalos lankos,... („k. v. 1 str.).

12. Benė mūsų pramanyta, 
Kunigelu išmlslyta:

Žirge'Iej še'rti, pabalnoti, 
Mergužėle vėsti, sudoroti.

13. Kano, kano balti stalaj, 
Žalaj margi krvzulajčej,

Te mane jauna paviloja, 
Jauniškėle manu padaboju.

*8?.
1. Pirmas raenū stoju, 

šiltas pavasaris, 
Džiaugias gaspadorej, 
Kad sniegą nuvarė; 
Jšlejsk, išle'sk, 
Pilkasias aveles, 
Pradeju ¿aluti I 
Ąnt laūku žolelė J

2. Ąntras mė'nu stoji, 
Saule'lė kajtrc'snė, 
Saule'lė kajtre'snė, 
Žolelė žalesnė;
Jau paukštelėj visi

Parlėkdami, 
L'tksmas giesmeles 
Grazėj giedodami.

3. Gieda veversė'lis 
Aukštame kalne'ly, 
čiūlba votųngelė 
Žalame gojely, 
Gegutėlė taj gražėj

Kukavu,
Linksma pavasari 
Žmonlms pranašavu.,

4. Žmonis darbinjfnkaj, 
Visi prociaunįnkaj 
Aria ir akė'ja, 
Žirnius, miė'zius sėja; 
Mergužėlės drobes

lšausdamos,
O ąnt piė'vos tiį'sia 
Baltaj balindamos.

R ytelis kelti, peržegno ti,
Į darbelį sto ti, proclavoti.

12. Ž alios la n k o s . . .  (k. a. I p.)

13. Bene m ūsų p ra m a n y ta , 
K unigėlio  išm isly ta:
Ž irgelia i šerti, paba lno ti, 
M ergužėlę vesti, sudoro ti.

14. Kieno, kieno b alti s ta la i, 
Žaliai m arg i k ryžu la ičiai,
T en m ane ja u n ą  paviliojo, 
Jau n išk ė lę  m ano  padabojo .
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Lideikienė

2 k.

1. P irm a s  m ėnuo s to jo  
Š ilta s  pav a sa ris , 
D ž ia u g ias  gaspadoriai, 
Kad sn ieg ą  nuvarė. 
Išleisk, išle isk  , 
P ilk ą sia s  aveles, 
P ra d ė jo  žaliuo ti 
A nt lauko žolelė. J

2. A n tra s  m ėnuo sto jo , 
S au le lė  ka itre snė , 
S au le lė  ka itre snė , 
Žolelė ža lesnė;
J a u  p au k šte lia i visi 
P arlėkdam i,
L inksm as g iesm eles 
G raž ia i giedodam i.

37. Lietuviškos dainos. I

3. G ieda v ieversėlis  
A ukštam e kalnely , 
Č iu lba volungėlė 
Ž aliam e gojely; 
G egu tė lė ta i g ra ž ia i 
K ukavo,
L inksm ą p av asarį 
Ž m onėm s p ra n ašav o .

4. Žm onės darb in inka i. 
V isi p rociauninkai 
A ria ir akėia,
Ž irn ius, m iežius sėia; 
M ergužėlės, drobes 
lšau sd am o s,
O an t pievos tiesia , 
B alta i ba lindam os.
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Ketv'lrts menu stoja.
Oras šiltas st6ju,
Pražydu žiėde'Iej 
Mergajčiu daržely; 
Lelijėlės taj gražėj 

Žydėju,
Ir žėdnam žmoguj 
Gražii pažiūrėti.

Pęnktas mė'nu stoju,
Atėju linksmumas;
Tiems jauniems bėručiams 
Užėju ludnūmas:
Jau siišaukė visiis 

Ąnt kortrflu,
Siijėmė, nuvežė
I Siaūlu miesteli.

7. Verkė tėtušėlis 
Ir sena matiišė, 
Brolėlej, sese'lės 
Ir  jauna mergužė. 
Ne verk, ne verk, 
Manu mergužėlė,
Aš tau parsuįnunsiu 
Brą'ngtas dovanėles.

6. Ne verk, mergužėlė, 
Baltoji gulbelė,
Aš tau parsuįntinsm 
Brąngtas dovanėles: 
Ir rūtų vajnlka 
Ir šilkii kasnjnka, 
Aukse'lu žiedeli, 
Mėjluji žodeli.

*88.
Pūtė, pūtė 

šiaurusis vėje'lis, 
Barė, barė 

Mane motynėlė. ds

Ne bark, ne bark 
Mine, motynė'lė,

Aš ne vė'riau 
Svirnu duružė'lu.

Aš ne vėnau 
Svirne'lu dure'lu,

Aš ne vožiau 
Morgfiju skrynių.

4. Aš ne vdžiau 
Margūju skryne'Iu,

Aš ne rėžiau 
Plonųjų drobe'Iu.

5. Aš ne rėžiau 
Plonųjų drobėlu,

Ne dalinau 
Niėkamuj dale'lės.

6. Pūtė, pūtė 
šiaurusis vėje'lis,

Barė, barė 
Mane tėvutė'lis.
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5. Ketvlrts mėnuo stojo,
Oras šiltas stojo,
Pražydo žiedeliai 
Mergaičių daržely;
Lelijėlės tai gražiai 
Žydėjo,
Ir žėdnam žmogui 
Gražu pažiūrėti.

6. Penktas mėnuo stojo,
Atėjo linksmumas, — 
Tiems jauniems berneliams 
Užėjo liūdnumas:
Jau sušaukė visus 
Ant kortelių,
Suėmė, nuvežė 
Į Šiaulių miestelį.

7. Verkė tėtušėlis 
Ir sena motušė, 
Broliai, seselės
Ir jauna mergužė. 
Neverk, neverk. 
Mano mergužėle.
Aš tau parsiHntinsiu 
Brangias dovanėles.

8. Neverk, mergužėle, 
Baltoji gulbele.
Aš tau parsiuntinsiu 
Brangias dovanėles: 
Ir rūtų vainiką.
Ir šilkų kasninką, 
Aukselio žiedelį. 
Meilųjį žodelį.
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Senkauskienė

1. Pūtė. pūtė 
Šiaurusis vėjelis. 
Barė, barė 1 
Mane motinėlė. J

2. Nebark, nebark 
Mane, motinėle,
Aš nevėriau 
Svirno duružėlių.

3. Aš nevėriau 
Svirnelio durelių. 
Aš nevožiau 
Margųjų skrynelių.

2 k.

4. Aš nevožiau 
Margųjų skrynelių. 
Aš nerėžiau 
Plonųjų drobelių.

5. Aš nerėžiau 
Plonų'ų drobelių, 
Nedalinau 
Nlekamui dalelės.

6. Pūtė. pūtė 
Šiaurusis vėjelis. 
Barė. barė 
Mane tėvutėlis.



7, Ne bark, ne bark 
Mane, tėvuteli,

Aš ne veria u 
Stajnėles durėlu.

Aš ne vė'riau 
Stajmos duružėlu,

Aš ne šėriau 
Beruju žirgelu.

Raudonenu vajkaj,
Vajkaj, vajkuželej, 

Ar tUrii po žirgužėli, 
Ar tiirii po žirgeli?

O kajp rejks joti,
Mergų jiėškoti; 

Žirguželej šokinėju, 
Žirgėlej šokinėju.

Balą'ndžiu vajkaj;
Vajkaj, vajkuželej, 

Ar tiirii po žirgužėli, 
Ar turit po žirgeli?

O kajp rejks joti,
Mergū jiėšk6ti; 

Žirguželej klupiuoju, 
Žirge'lej klupineju.

9. Aš ne šėriau 
Berújú žirge'lu,

Ne balnojau 
Tymlniu balnotu.

10. Ne balnojau 
Tymlniu balnėlu,

Aš ne jojau 
Pas jauna mergele.

« 89.
5. Raudonenu mergos, 

Mergos, mergužėlės,
Ar tiirit po daržužė'li, 

Ar tiirii po darželi?

6. O kajp rejks skinti, 
Vajnlka pinti;

Rutuželės garbiniutos, 
Rūtelės garbiniutos.

7. Velunos mergos, 
Mergos, mergužėlės,

Ar tiirit po daržuželi, 
Ar tiirit po darželi?

8. O kajp rejks skinti, 
Vajnlka pinti;

RutužSlės nugeltusios, 
Rūteles nugeltusios.

« 90 .
I. Parejn jautelej 

Laukei» búbüdami,
O mes, seselės, 1 

Taj gražėj d»jm‘ídamos. f

7. Nebark, nebark 
Mane, tėvutėli,
Aš nevėriau 
Stainelės durelių.

8. Aš nevėriau 
Stainios duružėlių, 
Aš nešėriau 
Bėrojo žirgelio.

9. Aš nešėriau 
Bėrojo žirgelio, 
Nebalnojau 
Tymlnlo balnelio.

10. Nebalnojau 
Tyminio balnelio, 
Aš nejojau 
Pas jauną mergelę.
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Povilaičiukė

1. Raudonėnų vaikai. 
Valkai vaikužėliai, 
Ar turit po žirgužėlį, 
Ar turit po žirgelį?

2. O kai reiks joti 
Mergų ieškoti. — 
Žirgužėliai šokinėjo, 
Žirgeliai šokinėjo.

3. Balandžių vaikai, 
Vaikai vaikužėliai, 
Ar turit po žirgužėlį. 
Ar turit po žirgelį?

4. O kai reiks joti 
Mergų Ieškoti, — 
Žirgužėliai klupinėjo, 
Žirgeliai klupinėjo.

t 2 k.

5. Raudonėnų mergos, 
Mergos mergužėlės.
Ar turit po daržužėlį. 
Ar turit po darželį?

6. O kai reiks skinti, 
Vainiką pinti, — 
Rūtužėlės garbiniuotos. 
Rūtelės garbiniuotos.

7. Veliuonos mergos, 
Mergos mergužėlės,
Ar turit po daržužėlį, 
Ar turit po darželį?

8. O kai reiks skinti, 
Vainiką pinti, — 
Rūtužėlės nugeltusios, 
Rūtelės nugeltusios.

*290
I. Pareln jauteliai 

Laukeliu būbuodaml,
O mes, seselės.
Tai gražiai dainuodamos!

2 k.
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2. Ej, išėjk, iž<5jk,
Broleli, artojėli,

Ej, atkelk, atkelk 
Žalu variu vartėlus.

*♦ *
4. Ej, bent isilejsk 

Savu šėmus jaute'lus

« 91 .

1. Pavasariu diėne'le 
Ganiau šėmus jaute'lus,

Mane nuliju, i
Nudarganoju; 1 ds

Aš ne turiii močiutės. J

2. Po močiutės vartėlu 
Augu žala liepelė

Aš nusiėjčiau,
Aš pasistočiau 

Po zalaja liepele.
* *

5. Po stikle'lu ląnge'Iu 
Audžiau pldnas drobeles;

1. Pavasariu dtėnc'le 
Atėjs sunkus darbe'lej,
Parė'jes iš darbe'lu, i 
Rejks ma zirgėlus ginti, J ds 
Nėr kadi pailsėti. J
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S. Ej, atke'lk, atkelk 
Žalu variu vartelus, 

Ej, bent isilcjsk 
Savu šė'mus jaute'lus.

Ej, pamigdjki 
. Jaute'lu piemenėle.

8. Lęnkiau liepos šakele, 
Prausiaū baltajburne'le, 

Aš ne sušilai! 
Kojų, rąnke'lu,

Kajp pas savu močiiite.

4. Sake'lės-ne rąnke'lės, 
Eape'lej-ne žodėlej,

O hėmenė'lis,
Žalas medelis— 

f*}  ne manu močiutė.

Aš isitajsiau 
Naujas stakleles 

Iš savu išmonelu.

2. Pasimislyk, tėveli,
Tu sau viė'nasdumoki, 
Ar aš u i  dyka dirbau 
Par visa vasarėle? 
Atdiik bčra žirgeli.

2. Ei, išeik. Išeik, 
Broleli artojėli,
Ei, atkelk, atkelk 
Žalio vario vartelius!

3. Ei, atkelk, atkelk 
Žalio vario vartelius, 
Ei, bent įsileisk 
Savo šėmus jautellusi

4. Ei. bent įsileisk 
Savo šėmus jautelius, 
EI. pamigdykl 
Jautelių piemenėlę!
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Bakšaitienė

1. Pavasario dienelę 
Ganiau šėmus jautelius, — 
Mane nulijo,
Nudarganoio! 2 k.
Aš neturiu močiutės.

2. Po močiutės varteliais 
Augo žalia liepelė, —
Aš nusieičiau,
Aš pasistočiau 
Po žaliąja liepele.

3. Lenkiau liepos šakelę, 
Prausiau baltai burnelę, 
Aš nesušilau
Kojų, rankelių,
Kaip pas savo močiutę.

4. Sakelės — ne rankelės, 
Lapeliai — ne žodeliai,
O liemenėlis,
2alias medelis, —
Tai ne mano močiutė.

5. Po stiklelio langeliu
Audžiau plonas drobeles, — 
Aš įsitaisiau 
Naujas stakleles 
Iš savo išmonėlio.

*292
Bakšaitienė

I. Pavasario dienelę 
Ateis sunkūs darbeliai: 
Parėjus iš darbelių.
Reiks man žirgelius ginti, 
Nėr kada pailsėti.

2 k.

2. Pasimislyk. tėveli.
Tu sau vienas dūmoki, 
Ar aš už dyką dirbau 
Per visą vasarėlę? 
Atduok bėrą žirgelį.



3. A i  jįn graždj tajkystu,
I stajniiže statysiu, ,
I stajniiže statysiu, 
(Saltinelu gyrdysiu,
Lik jomarkė'Iu še'rsiu.

4. Kad j6jau par laukeli 
Akmeniižiu bruke'Iu, 
Sumudrinau žirgeli; 
Ąnt plienu padkavėlu 
Ugniižė kibirkštavu.

5. Kad jojau i miėste'Ii, 
Miestu tamsus gase'lej, 
Ir suzvį'ngu žirgelis
I miėstilži ¡jojant,
Tas manu jūdbėrėlis.

6. O ku žvęngi, žirgeli, 
Tu, manu judbėreli, 
Derės ponaj, bajoraj, 
Apllnkaj- vajkščiodami, 
Brąnglns bėra žirgeli.

1. Ej, žolele, i ds 
Ej, žole'lė; į

Tu žaloji manu. J

2. Rejks sąmdyti,
Rejks sąmdyti

Jauniausius brole'lus.

3. Rejks nupirkti,
Rejks nupirkti

Plieninius dalge'lus.

4. Rejks nupjauti,
Rejks nupjauti

Žalaja žole'le.

6. Rejks samdyti,
Rejks sąmdyti 

Jauniasias seseles.

« 93 .

6. Rejks dlrbdinti,
Rejks dlrbdinti

Klevinius grėble'lus.

7. Rejks sugrė'bti,
Rejks sugrė'bti

Zalaje žole'le.

8. Rejks kinkyti,
Rejks kinkyti

Jūdbė'rus žirgėlus.

9. Rejks parvežti,
Rejks parvėžti

Zalaje žole'le.

10. Rejks sukrauti,
Rejks sukrauti 

Ą nt nauju staldc'lu.
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3 . Aš jį gražiai laikysiu:
Į stainužę statysiu,
Į stainužę statysiu, 
Šaltinėliu girdysiu,
Lig jomarkėlio šersiu.

4. Kad jojau per laukelį 
Akmenužlų brukeliu, 
Sumudrinau žirgelį, — 
Ant plieno padkavėllų 
Ugnužė kibirkščiavo.

5. Kad jojau į miestelį. 
Miesto tamsūs gaseliai, 
Ir sužvingo žirgelis
Į mlestužį įjojant,
Tas mano juodbėrėlis.

6. O ko žvengi, žirgeli, 
Tu mano juodbėrėli, 
Derės ponai, bajorai, 
Aplinkai vaikščiodami. 
Brangins bėrą žirgelį.

*293
Daškauskienė

t. Ei žolele, (2 k.)

2. Reiks samdyti,
Reiks samdyti 
Jauniausius brolelius.

3. Reiks nupirkti,
Reiks nupirkti 
Plieninius dalgelius.

4. Reiks nuplauti,
Reiks nuplauti 
Žaliąją žolelę.

5. Reiks samdyti,
Reiks samdyti 
Jaunąsias seseles.

6. Reiks dlrbdinti, 
Reiks dirbdintl 
Klevinius grėblelius.

7. Reiks sugrėbti,
Reiks sugrėbti 
Žaliąją žolelę.

8. Reiks kinkyti,
Reiks kinkyti 
Juodbėrius žirgelius.

9. Reiks parvežti.
Reiks parvežti 
Žaliąją žolelę.

10. Reiks sukrauti,
Reiks sukrauti 
Ant naujo staldelio.
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11. Rejks paše'rti, 
Rejks pašerti 

Judbėra žirgeli.

12. Rejks nojoti, 
Rejks nujdti 

Pas jauna mergele.

* 94 .

t. Gaspadonus. gaspadlnė 
Par pr6ce ir darba 

Abii jiunu visu pilnu 
Tureju ir skarba,

Kajp tik praded šlnkarka ląnkyti, | 
Paskutine marka tur palikti |  ds 

Karčemo, karčemo.

2. Kajp pinigu ne-be-tūri,
Žydą barga prašu,

Žyds trejopaj, k»tveriopaj,
Kajp n6ri, uzrAšu;

Kąn tik pavasari sėju,
Zyds vežiman susidčju,

Vežiman, vežiman.

3. Gaspadlnė i kirčema,
Neša kiaušiu pildą, 

šinkarkėlė ne vartija,
Ni markos ne dūda.

Gaspadčnuj jau kas dedas,
Paskutine 6zka vedas 

Karčeman, kirčeman.

4 O kas ge'na tąn arėlka,
Koks te yra stonas?

Vejds papurtės, vis pašmrpes,
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11. Reiks pašerti. 
Reiks pašerti 
Juodbėrį žirgelį.

12. Reiks nujoti.
Reiks nujoti 
Pas jauną mergelę.

294
Tomašauskylė

1. Gaspadorius, gaspadinė 
Per procią Ir darbą 
Abu jaunu, viso pilnu,
Turėjo Ir skarbą;
Kai tik praded šinkarką lankyti, \ 
Paskutinę markę tur palikti j2 k.
Karčiamoj, karčiamoj. )

2. Kai pinigų nebeturi,
2ydą bargo prašo,
2yds trejopai, ketverlopai,
Kaip nori, užrašo:
Ką tik pavasarį sėjo,
2yds vežiman susidėjo,
Vežiman, vežiman.

3. Gaspadinė į karčiamą 
Neša kiaušių puodą,
Sinkarkėlė nevartoja,
Nė markės neduoda.
Gaspadoriui jau kas dedas,
Paskutinę ožką vedas 
Karilamon, karčiamon.

4. O kas geria tą arielką,
Koks ten -yra stonas?
Veids papurtęs, vis pašiurpęs,
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Net akys rand6nos;
Plaukus mėlynaj nudaru.
O kitus plikaj nuvaru 

Nu kaktos, nu kaktos.

5. O tiė žydaj, tos židėlkos
šilkffti būdami,

I i  svetimos procios turtą 
Lęngvej pelnydami,

Kajp tik pinigus pamatu,
Girts parkrlnt, ¿ydas iškrata 

Kišenių, kišenių.

6. Jus mergelės, jaunikajčej,
Cnatos ne turejuf,

Ą nt arėtkos su akimis 
Jau įsiziurė'juf.

Jau jūsų slavą išnyku,
Niimet nu galvos vajnlka 

Arėlka, arėlka.

*95.
Ej, močiutė, motynelė, 3. Už baltųjų staluželu,

Rinkaj ma berneli, salė bernuželu,
Tu «rinkaj ma berneli, I ^  šilž jaunu bernužėlu,

Kajp girios stubreli. J salė pikdagėlu.

Ej, močiutė, motynė'Iė, 4. O aš jaun i mergužėlė,
Sfeyrej ma vietele, Žala, vajnikffta,

Tu išskyrej ma vietele, Aš nešėjau vajnikSli
Už baltu stalelu. Ąnt geltu kasc'lu,

Ąnt geltųjų kasuzėlu Ąnt baitūju rąnkuzėlu
šilku kaspinėlis, Aukselu žėde'lis.

Net akys raudonos;
Plaukus mėlynai nudaro,
O kitus plikai nuvaro 
Nuo kaktos, nuo kaktos.

5. O tie žydai, tos žydelkos, 
Silkuoti būdami,
Iš svetimos procios turtą 
Lengvai pelnydami,
Kai tik pinigus pamato, 
Girts parkrint, žydas iškrato 
Kišenių, kišenių.

6. Jūs mergelės, jaunikaičiai, 
Cnatos neturėjot,
Ant arielkos su akimis 
Jau įslžiūrėjot;
Jau jūsų slava išnyko, 
Numet nuo galvos vainiką 
Arielka, arielka.

*295
Januškytė

Ei močiute motinėle, 3.
Rinkai man bernelį,
Tu išrinkai man bernelį 1 0 ^
Kaip girios stuobrelį. j

Ei močiute motinėle, 4.
Skyrei man vietelę.
Tu Išskyrei man vietelę 
Už balto stalelio,

5. Ant geltųjų kasužėllų 
šilkų kaspinėlis.
Ant baltųjų rankužėllų 
Aukselio žiedelis.

Už baltojo stalužėlio 
Šalia bernužėlio,
Salia jauno bernužėlio, 
Salia piktdagėllo.

O aš jauna mergužėlė, 
Žalia, vainikuota,
Aš nešiojau vainikėlį 
Ant geltų kaselių.



1. O kur tu buvaj, briėde'li, 
Kur vajkitinejej, žėmisis?

usyne, kelmyne, i 
Žal6je girelė leis 
fiseli grauz'iau. I

2. O kam tu gršužej ūs<i]i?
O kam gadinij medeli?

B&vu graužt drėbule, 
iisiuj dilti pakaju,
Tu turčjej vila.

3 .0  kur tu buvaj, broleli? 
Kur vajkštinejcj, jaunisis?< 

Žirgelu stajnelė 
žėriau bėra žirgeli, 
Vadinau ir tave.

*97 .

4. O kam tu mine vadinaj? 
O kam tu mine zadinaj? 

B&vu gauti sau lyge, 
Dffti manėj pakaju, 
Tu turčjej vila.

2 9 7

Rugienytė

1. — O kur tu buvai, briedeli. 
Kur vaikštinėjai, šėmasis?

— Uosyne, kelmyne..
Žalioje girelėj J 2 k.
Uoselį graužiau. )

2. — O kam tu graužei uoselį? 
O kam gadinai medelį?

Buvo graužt drebulę,
Uosiui duoti pakajų, —
Tu turėjai valią.

3. — O kur tu buvai, broleli, 
Kur vaikštinėjai, jaunasis?

— Žirgelių stainelėj 
Šėriau bėrą žirgelį.
Vadinau ir tave.

4. — O kam tu mane vadinai? 
O kam tu mane žadinai?

Buvo gauti sau lygią,
Duoti manei pakajų, —
Tu turėjai valią.
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5. O kur tu buvaj, seselė, 
Kur vajkštinejej, jaunčji?

Rute'lu darže'lu 
Skyniau, pyniau vajnikė'li, 

Vadinau ir tave.'

6. O kam tu mine vadinaj 
O kam tu mine ž&dinaj?

Būvu gauti sau lygu, 
Dilti manėj pakaju,
Tu turejej vala

*9 8 .

1. Ej, matikė, matušelė, |
O kur lejsti dukterėle, Jds 

Uz kū lojsti dukrelė? )

2. Ar i Ringą, Rįnguzele?
Ar už jaunu bernužėlu?

Ar i marga dvareli?

3. Ne i Ringą (*), Rįnguzele, 
Ne uz jaunu bernužčlu,

Ne i marga dvareli.

4. Te išlejsiu dukterėle,
Kur lįnkst manu širdužėlė, 

Kur lįnkst manu širdelė.

Ringą =  Ryga.
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38. Lietuviškos dainos. I

5. — O kur tu buvai, sesele,
Kur vaikštinėjai, jaunoji?

— Rūtelių daržely 
Skyniau, pyniau vainikėlį. 
Vadinau ir tave.

6. — O kam tu mane vadinai,
O kam tu mane žadinai?

Buvo gauti sau lygų,
Duoti manei pakajų, —
Tu turėjai valią.

298
7 omašauskytė

1. — Ei motuše motušėle, ]
O kur leisti dukterėlę, j 2 k.
Už ko leisti dukrelę? J

2. Ar į Rygą Rygužėlę,
Ar už jauno bernužėlio,
Ar į margą dvarelį?

3. — Ne į Rygą Rygužėlę,
Ne už jauno bernužėlio,
Ne į margą dvarelį.

4. Ten Išleisiu dukterėlę.
Kur Ilnkst mano širdužėlė,
Kur linkst mano širdelė.
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5. Po žukJtSju kalnuzė'Iu,
Po ¿¿tfiju liėpyniHu,

Po geltčna smiltele.

6. Išauš šviėsus pavasaris 
Išjos brolėlej žirge'lus,

¿ąnkj's manu dukrele.

7. Kelkis, kelkis, seserelė,
Tajsyk naująsias stakleles,

Rėdyk plčnas drobeles,

8. Tfirit jus sau martelajte,
Išius dėl jfisu drobeles,

S a verps pionaj linelus,

9. Kad ir suverps, ne bus plonos, 
Kad ir išaus, ne bus tankios,

Taj ne mūsų sesajtės.

*99.

A uga k iem e pu te lis , jds 
A uga kiem e, 1 

šird e le , p u te lis . I

Pavadinsiu kirtSji, 
Pavadinsiu, 

širdelė, kirtėji.

Pakirtinsiu puteli, 
Pakirtinsiu, 

širdelė, putčli.

Pavadinsiu mejstreli, 
Pavadinsiu, 

širdelė, mejstreli

Išpjaudlnsiu lęnte'les, 
Išpjaudinsiu, 

širdelė, lęnte'les.

Padirbdinsiu lovele, 
Padirbdinsiu, 

širdelė, lovele.

5. Po aukštuoju kalnužėliu,
Po žaliuoju liepynėliu,
Po geltona smiltele.

6. Išauš šviesus pavasaris,
Išjos broliai žirgelius,
Lankys mano dukrelę.

7. — Kelkis, kelkis, seserėle,
Taisyk naująsias stakleles,
Rėdyk plonas drobeles.

8. — Turit jūs sau martelaitę,
Išaus dėl jūsų drobeles,
Suverps plonai linelius.

9. — Kad ir suverps, nebus plonos, 
Kad ir išaus, nebus tankios, — 
Tai ne mūsų sesaitės.

1299

Povilaičiukė

1. — Auga kieme putelis, (2 k.)
Auga kieme, 
Širdele, putelis. , 2 k.

2. Pavadinsiu kirtėją, 
Pavadinsiu, 
Širdele, kirtėją.

3. Pakirtinsiu putelį, 
Pakirtinsiu,
Širdele, putelį.

4. Pavadinsiu meistrelį. 
Pavadinsiu,
Širdele, meistrelį.

5. Išpiaudinsiu lenteles, 
Išpiaudinsiu,
Širdele, lenteles.

6. Padirbdinsiu lovelę. 
Padirbdinsiu,
Širdele, lovelę.
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Ghlsva vadu abildu', 8. Gulk tu, dūmiau, sušnnlm, 
Gūtsva vadu, Gulk tu, durniau,

širdelė, abudu. širdėlau, su šunim,

9. Ne kū su manim jauna,
Ne ku su manim, 

širdėlau, jaun&ja.

aoo.
I. Augu girto ūselis,

0  aš jaunas bernelis jds

’ 2. Pasąmdyčiau mejstrbzi, 
Paklrtlnčiau ūseli.

3. Pakirtinčiau use'Ii, 
Padirbdinčiau lajve'li

4. Padirbdinčiau lajve'li 
Ąnt jure'lu—mare'lu.

5. įsodinčiau mergele
1 jfiidaji lajveli.

6. Plafikslv miidn abildu 
Par jūreles—mareles.

7. Ir ištlku vydrelė, (*) 
Sululavu lajve'li.

8. Sululavu lajve'li 
Ir Išpūtė merge'lf.

9. Ir Išpūtė mergele
I jurčlo dugneli.

10. Jau mergutė sk^nsdamą, 
Aukštyn rankas kaldama,

11. Aukštyn rankas keldama,
Ma žodeli tardama:

12. Jau sudiė'vu, bernuži,
Jok i kita kiėmiiži.

13. Jok i kita ktėmūži,
Gauk sau kita merguže.

14. Kad ir gausiu, pargiusiu 
Tik ne gausiu, kajp tives:

15. Ni darbelu bruzgiūju,
Nl rąnke'lu baltųjų.

16. Ni rąnkc'la baltųjų,
Ni vejdelu skajsčifiju

(*) Vydra, atidra, vė'tra.
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7. Gulsva vedu abudu, 
Gulsva vedu, 
Širdele, abudu.

8- — Gulk tu, durniau, su šunim, 
Gulk tu, durniau,
Slrdeliau, su šunim,

9. Ne ko su manim jauna, 
Ne ko su manim, 
Sirdeliau, jaunąja!

*300

1. Augo girioj uoselis,
O aš jaunas bernelis. (2 k.)

2. Pasamdyčiau meistružį, 
Pakirtinčiau uoselį.

3. Pakirtinčiau uoselį, 
Padirbdinčiau laivelį.

4. Padirbdinčiau laivelį 
Ant jūrelių marelių.

5. {sodinčiau mergelę 
Į juodąjį laivelį.

6. Plaukslv mudu abudu 
Per jūreles mareles.

7. Ir ištiko vydrelė,
Suliūliavo laivelį.

8. Suliūliavo laivelį 
Ir išpūtė mergelę.

9. Ir Išpūtė mergelę
I jūrelių dugnelį.

10. Jau mergytė skęsdama, 
Aukštyn rankas keldama,

11. Aukštyn rankas keldama, 
Man žodelį tardama:

12. — Jau sudlevu, bernuži,
Jok į kitą kiemužį.

13. Jok į kitą kiemužį,
Gauk sau kitą mergužę.

’14. — Kad ir gausiu pargausiu.
Tik negausiu kaip tavęs:

15. Nei darbelių bruzglųjų,
Nei rankelių baltųjų,

16. Nei rankelių baltųjų,
Nei veidelių skaisčiųjų,
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17. Ni vejdelu skajsčiūju, 18. Ni zode'lu mejlūju,
Ni žodėlu mejlūju. Ni žįngsnelu ejklūju.

S O I .

Ro, ro, (*)
Jau saulelė lėjdzias, 

Ro, ro,
Vakaras ne-tčli.

2. Parglnsim namtičiu. 
Dus mOčeka valgyt

3. Dus du'nos plutele
I kraujus padažius.

4 O aš tu ne valgiau, 
Padėjau ąnt ku'lu.

1. Sakė mane šiokia, 
Sakė mane tokia.

Sakė mane žmonužėlej, 
Dajne'lu ne mokanti.

2. O kajp aš dajnavaū 
Tąnje dajnužėle,

Klajpėdūžė girdėju,
K !aj pėdoje girdėju.

5. Atlėkė varnelė, 
Niinešė ptute'le.

j 6. Niinešė plutele, 
Vajkėlams dalinu.

7. Tik vienam ne te'ku 
Ir tas pats apiku.

30«.

3. O nieks ne girdėju, 
Nieks tajp ne supratu,

Kajp tik manu bernužŠlis 
Gaselejs vajkščiodamas.

4. Parbėg lajvužė'lis 
Jūrėms-maruzelėms,

Su roznejs žolynuželejs, 
Sudimniomsloms sėklelėms.

(*) Ąnt tu  pavidalu laskuk: „ro, ro.“ prieš žė'dna ajls 
'zednam posme žemiau.

598

17. Nei veidelių skaisčiųjų, 18. Nei žodelių meiliųjų,
Nei žodelių meiliųjų. Nei žingsnelių eikliųjų.

301
Viksva

l. Ro, ro*.
Jau saulelė leidžias, 
Ro, ro,
Vakaras netoli.

2. Parginsiu namučio, 
Duos močeka valgyt.

3. Duos duonos plutelę, 
Į kraujus padažius.

4. O aš to nevalgiau, 
Padėjau ant kuolo.

5. Atlėkė varnelė, 
Nunešė plutelę.

6. Nunešė plutelę, 
Vaikeliams dalino.

7. Tik vienam neteko, 
Ir tas pats apako.

*302
Blažienė

1. Sakė mane šiokią,
Sakė mane tokią,
Sakė mane žmonužėllai, 
Dainelių nemokanti.

2. O kai aš dainavau 
Tąją dainužėlę, 
Klalpėdužėj girdėjo, 
Klaipėdoje girdėjo.

3. O nieks negirdėjo,
Nieks taip nesuprato,

9 k Kaip tik mano bernužėlis, 
Gaseliais vaikščiodamas.

4. Parbėg laivužėlis 
Jūrėms maružėlėms
Su rožniais žolynužėllals, 
Su dimniosioms sėklelėms.

* Žemiau kiekviename posme prieš kiekvieną eilutę panašiai laskuok: „Ro, ro".



5. Ėjsiv, seserelė,
Mudvi, IelijSiė,

Pirkti dimnū sėklužėlu, 
Rožntūju žolynSlu.

7. Ke'Isiva, _sese'Iė,
Ku ąnksčiaū ryteli

6.- Mudvi pasisesiv 
Dimnas sėkluzė'les 

Po stikliniu tąnguzžiu,
Po stikliniu ląngilu.

Atląnkyti žolynčlii, 
f.abaj dimnū sėkle'lu.

303.

1. Sakė mane šiokia,
Sakė mane tokia,

Sakė mine mergužėlė l 
Ąnkstl ne-ke'lanti. j

2. Kū aš ąnkstl kelsiu,
■ Ku aš vėlaj giilsiu,

Aš ne zinaū bernužžlu, 
Katram kiėmuzely?

3. Vėlaj ryta kė'lau, 
Battaj biirna prausiaū,

Už Btalelu atsisė'dau,
- Pro I4nga žiurėjau.

4. Už stalu sėdėjau,
Pro l^nga žiurėjau,

šėku kiSme jaunimėlis, 
Taj ma pagajlė'ju.

5. Ve'dė mane š6kti, 
ėmė mane džiaugsmas,

Rejk berne'luj maržkinėlu, 
ė'mė mžine verksmas.

C. Siuvau marškinėlus, 
Pragijlniu majšu,

Dūriau, dūriau rąnkovėles, 
Išnešiotu afitu.

7. Šešurėlis tarė: 
Tįnginė' martelė,

Ne padarė bernužčluj 
Anl marškinSiu.

8. O bernilžis tarė, 
Mergiiže iižtarė:

Nesirūpink, tėvužėli.
Aš jęn išmokinsiu.

9. Vėlaj paguldysiu, 
Ąnkstl pabildinsiu,

Kąnčiukė'iu, beržu rykšte 
Darbelu mokinsiu.

5. Eisiv, seserėle, 6. Mudvi paslsėsiv
Mudvi, lelijėle, Dimnas sėklužėles
Pirkti dlmnų sėklužėllų, Po stikliniu langužėliu,
Rožnlųjų žolynėlių. Po stikliniu langeliu.

7. Kelsiva, sesele,
Kuo anksčiau rytelį 
Atlankyti žolynėlių 
Labai dimnų sėklelių.

*303
Viksva

1. Sakė mane šiokią.
Sakė mane tokią,
Sakė mane — mergužėlė, I „ , 
Anksti nekelianti. J

2. Ko aš anksti kelsiu,
Ko aš vėlai gulsiu,
Aš nežinau bernužėlio,
Katram kiemužėly?

3. Vėlai rytą kėliau.
Baltai burną prausiau.
Už stalelio atsisėdau,
Pro langą žiūrėjau.

4. Už stalo sėdėjau,
Pro langą žiūrėjau, 
šoko kieme jaunimėlis.
Tai man pagailėjo.

5. Vedė mane šokti,— .
Ėmė mane džiaugsmas, 
Reik berneliui marškinėlių, 
Ėmė mane verksmas.

6. Siuvau marškinėlius 
Pragijinio maišo,
Dūriau, dūriau rąnkovėles 
Išnešioto auto.

7. šešurėlis tarė:
— Tinginė martelė. 
Nepadarė bernužėliui 
Anė marškinėlių!

8. O bernužis tarė,
Mergužę užtarė:
— Nesirūpink, tėvužėli,
Aš ją išmokinsiu!

9. Vėlai paguldysiu,
Anksti pabudinsiu, 
Kančiukėliu, beržo rykšte 
Darbelių mokinsiu!



304.

!. Sakė mine šioki,
Sakė mane toki,

Sakė mine mergužėlės, 1 ^  
Ponu Dievu zūjkis. J

2. O, tu, zūjki, zfijki,
Tu, šarokeli,

Kam išokaj i darželi, 
Nuė'dej rūteles?

3. Nuė'dej rūteles, 
išlaužej lelijas;

Rejk ma sė’ti žalas rūtas 
Sese'lės daržely.

4. Kad jau ir pasė'siu, 
Ne bus jau tajp žilos,

Kad nupinsiu vajnikėli, 
Jau ne bus tajp graziis.

305 .

(Dajnuja ratu šokant).

1. Snaudalė sėdi 
Vidurį dvaru,

Kudėli peša, 
Linis gadina.

(Jije sėdentėji užsigaiibusi atsaku verkiant).

2. Sakė mane šiokia,
Sakė mane tokia,
Sakė mane ne verpėja, 
Sakė raine ne audėja, 
Sake manu tėtušėlis: 
Lauke'lejs važiCija,
Viens žirgas riė'stas, 
ą'ntras da nėste'snis, 
Viė'nas Ilgas botagėlis, 
ą'ntras da ilge'snis;

Viė'na kiaunės kepurė'lė, 
Ąntra sabalė'lė;
Viena rudi rudinė'lė, 
Ąntra da rudesnė; 
Viė'nos žalos pirštinėlės, 
ą'ntros da žalesnės. 
Snaudžiau, tėtušėli, 
Kele'lu važiffjant;
Kad būčiau žinojus 
Vartėlus atke'lčiau.

(Taj išdajnivus Ima nu žė'dnu jabkoki pą'nta (dájgta) ir 
žė'dnas éjnant atvadüti kióniodamasi dajnuja).

304

Tomašausitytė

1. Sakė mane šiokį,
Sakė mane tokį,
Sakė mane mergužėlės - 
Pono dievo zuikis.

2. O tu, zuiki, zuiki,
Tu šarokėll,
Kam įšokai į darželį, 
Nuėdei rūteles?

2 k.

3. Nuėdei rūteles,
Išlaužei lelijas, —
Reik man sėti žalias rūtas 
Seselės daržely.

4. Kad jau ir pasėsiu,
Nebus jau taip žalios,
Kad nupinsiu vainikėlį, 
Jau nebus taip gražus.

305
Tomašauskytė

(Dainuoja šokdami ratu)

1. Snaudalė sėdi 
Vidury dvaro,

Kuodelį peša, 
Linus gadina.

(Ji, sėdėdama užsigaubusi, atsako verkdama:)

2. Sakė mane šiokią,
Sakė mane tokią.
Sakė mane ne verpėją, 
Sakė mane ne audėją. 
Sakė, mano tėtušėlis 
Laukeliais važiuoja: 
Viens žirgas riestas. 
Antras dar riestesnis, 
Vienas ilgas botagėlis, 
Antras dar Ilgesnis,

Viena kiaunės kepurėlė, 
Antra sabalėlės,
Viena ruda rudlnėlė, 
Antra dar rudesnė, 
Vienos žalios pirštinėlės, 
Antros dar žalesnės. 
Snaudžiau, tėtušėli. 
Keleliu važiuojant, — 
Kad būčiau žinojus, 
Vartelius atkelčiau.

(Tai išdainavus, ima iš k:ekvieno fantą (bet kokį daiktą), ir kiekvienas, 
eidamas jo išpirkti, maldaudamas dainuoja:)
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3. Javulytė (virdas), geradeja, ūpu, 
Atiduk skarelyte, ūpu,
Manu brįngej pirkta, ūpu, 
Siįnkej užpelnyta, ūpu,
Du muštiniu duta, ūpu,
Ir v išta kūdifta, ūpu,
Barė rakne motynėlė, ūpu,
Ne pagyrė tėtušėlis, ūpu.

306.

Sakė mane šiOkia,
Sakė mine tėkia,

Sakė mane ilga j miė'gant,) ^  
Darbelu ne dirbant. I

Kajp aš galū dirbti, 
Kajp galu itlkti,

Kad ne jafičtu tam kiemely 
Mylimu bernelu

Ąnk8t'i ryta kėlau, 
Vąndenelu ėjau,

Ėjaū, ėjaū vąndenčlu,
Par tė'vu kiemeli.

Pakilu vėjelis,
Nūput vajnikė'li,

Niiput manu vajnikė'li, 
Kiė'mu vidurely.

Ja  brolelis radu 
Minu vajnikčli,

Dar nešinsiu, dar dėvėsiu, 
Ben trejiis mete'lus;

Ja  bernelis radu 
Manu vajnikė'li,

Ne nešiosiu, ne dėvėsiu 
Ni viėnūs dienelės.

30?.

(Palajdoms).

1. Ciuto, lingo, čiuteia, 
Kas te  te'ka? čiutėia, 
čiujė, čiuteia,
Žala rū ta , čiuteia.

S6de, sode, lapė. 
Kas te te'ka? lingo, 
Lė'lu, lapė, lė'lu.

3. Jevulytė, geradėja, ūpo, 
Atiduok skarelytę, ūpo, 
Mano brangiai pirktą, ūpo, 
Sunkiai užpelnytą, ūpo,
Du muštiniu duotą, ūpo,
Ir vištą kuoduotą, ūpo! 
Barė mane motinėlė, ūpo, 
Nepagyrė tėtušėlis, ūpo!

*306
Slirbinskailė

1. Sakė mane šiokią,
Sakė mane tokią,
Sakė mane ilgai miegant, 1 9 
Darbelių nedirbant.

2. Kaip aš galiu dirbti,
Kaip galiu įtikti,
Kad nejaučiu tam kiemely 
Mylimo bernelio.

3. Anksti rytą kėliau,
Vandenėlio ėjau,
Ėjau, ėjau vandenėlio 
Per tėvo kiemelį.

4. Pakilo vėjelis,
Nupūt’ vainikėlį,
Nupūt’ mano vainikėlį 
Klemo vidurėly.

5. Je i b ro lelis  rado  
M ano  vain ikėlį,
Dar nešiosiu, dar dėvėsiu 
Bent trejus metelius;

6. Jei bernelis rado 
Mano vainikėlį, 
Nenešiosiu, nedėvėsiu 
Nė vienos dienelės.

30 7
Tamnšaitė
(Palaidoms)

I. Ciuto, lingo, čiutėia, Sode, sode lapė!
Kas ten teka? čiuteia, Kas ten teka? lingo,
Ciuto, čiuteia, Lilio, lapė, Ičllo!
2alia rūta, čiuteia,
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Sóde lapė, lingo, 
Marti teka, lingo, 
Lė'lu, lapė, lė'lu.

Ciutó, lingó, ilú te la . 
Kas t® teka? čiute'la, 
ciutó, čiutela,
M arti te'ka, čiute'la 
Zalá rū ta , čiute'la.

Ciutó lingó, čiute'la,
P a r dvareli, čiute'la 
Kąn neš m arti?  čiute'la 
Stúmeneli, čiute'la.

4. Ciutó, lingó, čiute'la, 
O kam dus? čiute'la, 
Diėverėluj, čiute'la.
Ne prljėmė, čiute'la.

5. Ciutó, lmgó, čiute'lą, 
lárugóju, čiute'la, 
Storáj verpta, čiutela, 
Retáj austa, čiute'la.

308.
1. Ej, augu, augu 

Žals berzynė'Iis
Kląnglškiu palaukūžy.} ds

2. Par tąn beržyną,
Par tąn z'alaji

Srovės bpis tėkoju.

3. Tasaj upe'lis, 
čysts vąndertelis,

Saldilm midum kvepė'ju.

4. Ej, lūlu, lūlu,
Eajvas ąnt jūrių,

šiam lajviižy mergiižė.

5. Pats pilsi kirtau,
Pats lajva dariai!

Pats merguže parkė'lau.

6. O kajp aš kė'lau,
Tajp ji tyleju,

Tanaus ne mok kalbė'ti.

7. Par jūres kė'lau, 
Kajve sėdė'ju,

šilku bdrva dėvžju,,

8. O kajp parkčlau,
Pradžju verkti,

Kajp gegutė kukCiti.

9. Žmonis pramanė
šaunėjs žode'lejs:

Rožių ta k i vajkščiujus.

10. Ą ntrl pramanė,
O da šaune'snejs: 

Pįžnu burne'Ie pratisus.

Sode lapė, lingo, 
Marti teka, lingo, 
Lėlio, lapė, lėlio!

2. Ciiito, lingo, čiutela, 
Kas ten teka? čiutela, 
Ciuto, čiutela!
Marti teka, čiutela, 
Žalia rūta, čiutela!

3. Ciuto, lingo, čiutela, 
Per dvarelį, čiutela.
Ką neš marti? čiutela! 
Stuomenėlį, čiutela!

4. Ciuto, lingo, čiutela, 
O kas duos? čiutela! 
Dieverėliui, čiutela! 
Nepriėmė, čiutela!

5. Ciuto, lingo, čiutela, 
Išrūgojo, čiutela,— 
Storai verpta, čiutela, 
Retai austa, čiutela!

308
Goiautienė

1. Ei, augo, augo 
Žals beržynėlis 
Klangiškiij palaukužy. (2 k.)

2. Per tą beržyną,
Per tą žaliąjį,
Srovės upė tekėjo.

3. Tasai upelis,
Cysts vandenėlis,
Saldžiu midum kvepėjo.

4. Ei, liūliu, liūliu,
Laivas ant jūrių,
Šiam laivužy mergužė.

5. Pats pušį kirtau,
Pats laivą dariau,
Pats mergužę perkėliau.

6. O kai aš kėliau,
Tai ji tylėjo,
Tariaus, nemok kalbėti.

7. Per jūres kėliau,
Laive sėdėjo,
Šilkų burvą dėvėjo.

8. O kai perkėliau, 
Pradėjo verkti,
Kaip gegutė kukuoti.

9. Žmonės pramanė 
Šauniais žodeliais: 
Rožių taku vaikščiojus.

10. Antri pramanė
O dar šaunesniais: 
Pienu burnelę prausus.
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12.

14.

15.

16.

Trėt'i pramanė
Mane žmonelėj,

Kad zėrkola žiurėjau.

Aš ne rožiniu 
Esmū raudona,

Ne nu piėnėlu balta.

Iš graz'umė'lu 
Esmii raudina,

Iš skajstumė'lu balti.

Nū rytu rasės 
Aš esmd balta,

Nu vėjiižiu raudona.

Staj praustuvė'lė, 
čysts vąndenė'lis,

Kur burnužėle prausiaū.

Staj ta ske'peta 
Plonosios drėbęs,

Kur burnužė'le šlusciau

17. Staj tas ze'rkolas,
Kur aš žiurėjau,

Kur plauke'luskriuzavati.

18. Staj tas krėslelis,
Kur aš sėdėjau,

šilku kūska siulėjau.

19. Staj ta krasclė,
Kur aš krošejau,

Kur vajnikė'li pyniau.

20. Staj tiė take'lej,
Kur aš vajkščiojau,

Kur jauna ulavojau.

21 Staj ta kede'lė,
Kur aš tupėjau,

Kur kojüzes ápaviau.

Staj purvynSlis,
Jflds rudynė'lis,

Kur kasdiena brajdžiojau.

1. Salė viėškelė'Iu 
Margi karcemė'Iė.

2. Margi karcemė'Iė, 
Jaun i šinkarkė'lė.

309.
Ej, lúla, lúla, (*), i 
M argi karcemėlė. I

3. Jaun i šinkarkSlė, 
Alūti šinkavu.

(*) Ąnt tú  pavydalu somuk: „ej, lúla, lúla,“ su ąntra aj- 
l i  žė'dnam pósnie žemiau.

11. Treti pramanė 
Mane žmoneliai,
Kad zerkolą žiūrėjau.

12. Aš ne roželių 
Esmu raudona,
Ne nuo pienelio balta, —

13. Iš gražumėlio 
Esmu raudona,
Iš skaistumėlio balta;

14. Nuo ryto rasos 
Aš esmu balta,
Nuo vėjužio raudona.

15. Štai praustuvėlėj 
Cysts vandenėlis.
Kur burnužėlę prausiau.

16. Štai ta skepeta 
Plonosios drobės,
Kur burnužėlę šluosčiau.

17. Štai tas zerkolas,
Kur aš žiūrėjau.
Kur plaukelius kriuzavau.

18. Štai tas krėslelis,
Kur aš sėdėjau,
Šilkų kuską siūlėjau.

19. Štai ta kraselė,
Kur aš krošėjau,
Kur vainikėlį pyniau.

20. Štai tie takeliai,
Kur aš vaikščiojau,
Kur jauna uliavojau.

21. Štai ta kėdelė,
Kur aš tupėjau.
Kur kojužes apaviau.

22. Štai purvynėlis,
Juods rūdynėlis,
Kur kas dieną braidžiojau.

3 0 9
Blažienė

1. Salia vieškelėlio 
Marga karčiamėlė,
Ei, liūlia, liūlia*. 1 
Marga karčiamėlė. J

2. Marga karčiamėlė, 3. Jauna šinkarkėlė
Jauna šinkarkėlė. Alutį šinkavo,

* Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ei, liūlia, liūlia" su antra eilute 
Lietuviškos dainos, 1 gQg



4- Aluti sinkavu. 
Trys brolclej gėrė.

9. Pora margu vistu, 
O ir vejzdėjėle;

5. Trys brolclej gė'rė,
Ąnt kenkiu skambinu

K. Ąūt ką'nklu ską'mbinu, 
Sesele bovinu:

7. Augk. seselė, grčjtaj, 
Pasiskubink vėjkej.

8 Mes tave išdū'sim,
Ir pasoga dusim:

14- I vlnčiu vaziCiti,

1. Po ląnkele vajkščiojau, 
Aš rąnkeles mazg6jau, 

Atėjna bernelis 
Par žala -ląnkele 

Pas mine.

2 Mergužėlė, ta kan6? 
Lelijėlė, tu kan6?

Ar ėjsi už mane? 
Ar būsi tu manu, 

širdelė?

3. Bernužčli, tu, manu, 
Dobilėli, to, manu, 

Parkalbėk tėveli 
Ir sena močiut«.

Tu manu.

10. P irą  žilu kiaūlu,
O ir piemenėle;

11 .P ira  margu karvių,
O ir milžėjėle;

12. Pora šė'mu jaučiu. 
O ir artojėli;

13. Marga kariėtė'le, 
Cūga žirguzėlu,

Vajntka pardCfti.

Parkalbė'ki tėvėli 
Ir sėnaje močiute,

Taj ėjsiu už tave, 
Taj būsiu aš tavu, 

širdelė.

Par girele važiavai,
Par žalaje važiavai. 

Sust6ki, bernyti,
Dūk ma paklausyti 

Gegutės kukujant.

Ar girelės gegelė?
Ar namiškiu paukštelė? 

Ar manu tėvelis 
Ir seni močiutė 

Dūsauja?

6.
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310.

4.

4. Alutį šinkavo,
Trys broleliai gėrė,

5. Trys broleliai gėrė.
Ant kanklių skambino.

6. Ant kanklių skambino, 
Seselę bovino:

7. — Auk, sesele, greitai, 
Pasiskubink veikiai.

8. Mes tave išduosim 
Ir pasogą duosim:

14. [ viniių 
Vainiką

9. Porą margų vištų, 
O ir veizdėjėlę,

10. Porą žilų kiaulių, 
O ir piemenėlę,

11. Porą margų karvių, 
O ir milžėjėlę,

12. Porą šėmų jaučių, 
O ir artojėlį,

13. Margą karietėlę, 
Cūgą žirgužėlių —

važiuoti,
parduoti!

310
. Po lankelę vaikščiojau, 

Aš rankeles mazgojau, — 
Ateina bernelis )
Per žalią lankelę j 2 k. 
Pas mane.

— Mergužėle, tu kieno? 
Lelijėle, tu kieno?
Ar eisi už mane,
Ar būsi tu mano,
Širdele?

— Bernužėli tu mano, 
Dobilėli tu mano, 
Perkalbėk tėvelį
Ir seną močiutę 
Tu mano.

4. Perkalbėki tėvelį 
Ir senąją močiutę,
Tai eisiu už tave,
Tai būsiu aš tavo. 
Širdele.

5. Per girelę važiavau, 
Per žaliąją važiavau:
— Sustoki, bernyti, 
Duok man paklausyti 
Gegutės kukuojant.

6. Ar girelės gegelė.
Ar namiškių paukštelė, 
Ar mano tėvelis 
Ir sena močiutė 
Dūsauja?



7. Ni girelės gegelė,
Ni namiškiu paukštelė,

Tik manu tėvelis 
Ir sena močiutė 

Dūsauja.

38  a .

(Sargaj, kunė’ pasirėdė se'rgėju Vt:Wku graba bažnyčioje, su 
dūda, su sinujkii ir su kanklėmis la tu ja  par Velykas pakiėmėjs 

ėjdami.)

1. Labas vakars, 
Pon gaspador,

i  O a r t&uki 
Tokiu svečiu?

3 Tokiu svečiu, 
Lataunjnku?

4. O ja  rodąs. 
Prisakyki,

5. J a  ne rddas. 
Atsakyki.

6 Salta kojoms 
Mums stovė'ti.

7. Tolas kelas 
Mums kelauti.

Vaj, la lu , la lu , la tu , |
Pon gaspador. (*) J

8. Simė namė 
G raži mėjgla

9. Stėjgia, stėjgia 
Eaiaun-inkams

10. Geltu sviė'stu 
Ąnt torėlaus.

11. Mėsos kepene 
Ąnt bludelu,

12. Baltu kviėčifi 
Pyragėli,

>3. Gardaus alaus 
Verpelėle,

(*) Ąnt tu.pavydalu lalifk .vaj, la lu , latu, latu*, su ąntra 
ajla zednam posme žemiau.
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7. Nei girelės gegelė.
Nei namiškių paukštelė,
Tik mano tėvelis 
Ir sena močiutė 
Dūsauja.

311
Samuolienė

(Sargai, kurie pasipuošę saugojo velyki) karsią bažnyfioje. su dūda, smuiku Ir kankle 
mis laluoja per Velykas, pakiemiais eidami)

Labas vakars,
Pons gaspador,
Vai, lalu, lalu, lalu, 1 .
Pons gaspador!* j

8. Siame name 
Graži meigla

9. Steigia, steigia 
Lalauninkatns

10. Gelto sviesto 
Ant torieliaus,

11. A^ėsos kepenę 
Ant bliūdelio,

12. Baltų kviečių 
Pyragėlį,

13. Gardaus alaus 
Verpelėlę

* Žemiau kiekviename posme panašiai laluok: „Vai. lalu. lalu, lalu". su antra eilutf 
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2. O ar lauki 
Tokių svečių?

3. Tokių svečių, 
Lalauninkų?

4. O jei rodąs, 
Prisakyki,

5. Jei nerodas. 
Atsakyki.

6. šalia kojoms 
Mums stovėti,

7. Tolas kelias 
Mums keliauti.



14. Ir kiaušclu 27.) Ąntra stirta
Velykiškių. Ą nt pardosu,

15. Kelki, tevaj, 28. Si trečifiji
Budink šejma, Lalaunfnkams.

16. Tegu šeria 29. Jūsų laukė
Bėrus žirgus, Liėli, liili.

17. O pašėrė 30. Pon gaspidor,
Tegu gyrdaj, Būki doslus,

18. O pagyrde 31. Ne triikdinki
Te balnoja, Ealaunjnku;

19. Pabalnoję 32. Tūlas kelas.
Tegu joją, Tąmsi naktis.

20. Tegii joja 33. Gaspadlnė,
I laukeli. Buk maloni:

21. Jūsų laukė, 34. P6ra kiaūšiu
Deku Dievuj, I kioceli,

>22. Šimtas aria, '35. Ge'ltu sviė'stu
Kits akėja I dezele,

23. L^mta Mare 36. Raudons auksins
Rugį ils pjovė. Ant čebatu.

24. L^mta Ona 37. O jus mūters,
Stirtas kr6vė. Ne bijūkif,

25. Ir sukrovė 38. Kas priguli,
Tris stirteles: Atidftkif.

26. Vigna stirta 39. Dūk kiaušini
Gaspadūnuj, Par aukštini.

40. 0  pauteli,
• •

Par ląngeli.
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14. Ir kiaušelių 
Velykiškių.

15. Kelki, tėvai.
Budink šeimą,

16. Tegu šeria 
Bėrus, žirgus,

17. O pašėrę 
Tegu girdai,

18. O pagirdę 
Tebalnoja,

19. Pabalnoję 
Tegu joja,

20. Tegu joja 
į laukelj.

21. Jūsų lauke.
Dėkui dievui,

22. Šimtas aria.
Kits akėja.

23. Lemta Marė 
Rugius piovė.

24. Lemta Ona 
Stirtas krovė.

25. Ir sukrovė 
Tris stirteles:

26. Viena stirta 
Gaspadoriui,

40. O pautelj — 
Per langelį!

27. Antra stirta 
Ant pardosų,

28. Si trečioji — 
Lalauninkams.

29. Jūsų lauke 
Lieli, lielil

30. Pons gaspador. 
Būki doslus,

31. Netrukdyki 
Lalauninkų:

32. Tolas kelias, 
Tamsi naktis.

33. Gaspadine,
Būk maloni:

34. Porą kiaušių 
Į kiocelj,

35. Gelto sviesto 
Į dėželę,

36. Raudons auksins 
Ant čebatų.

37. O jūs, moters, 
Nebijokit,

38. Kas priguli. 
Atiduokit.

39. Duok kiaušinį 
Per aukštinį.
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31«.
1. Skubru (*) fcaūras jauti pjčvė, 

Ir po klcčia skūra dziėvė,
O dziavo, o dz'iav6 1 .

O dėl ku?(**) J S

2. Trimis vinims prikabinu,
Ni tijūnas tu  ne ¿Inu.

3. Pavadinkit poną vajta,
Tegu d iraj jiems tąn prėva,

4. Ponas vajtas, labas žmūgus, 
Ir padarė jiems tąn prova.

5. Ir vlršinįnks priė tos prov6s, 
Kajpo vilkas ¿tur par tvfira.

6. Ir viršininks sljmpinėju, 
Patvorėlejs vąjkštineju.

7. Vinklormkas važinėju, 
Pusauksinius rinkineju.

8. Pusauksimus rinkineju,
Ir kišamus kraustinėju.

9. StukJiu akys pa¿alavul 
Kad katilus išgabenu.

10. O vajtelis akis statė,
Kad ju ne visi priklausė.

(*) Skubraj, kajmas.
(»*) Po ¿ėdnu pūsmu somiik: „o dz'iavo, o dziavo,
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*312
Blažienė

1. Skubrų Lauras jautį piovė 
Ir po klėčia skūrą džiovė,
O džiavo, o džiavo, t
O dėl ko?* j 2 k-

2. Trimis vinims prikabino,
Nė tijūnas to nežino.

3. Pavadinkit poną vaitą,
Tegu darai jiems tą provą.

4. Ponas vaitas, labas žmogus.
Ir padarė jiems tą provą.

5. Ir viršininks prie tos provos 
Kaipo vilkas žiūr per tvorą.

6. Ir viršininks slimpinėjo, 
Patvorėliais vaikštinėjo.

7. Vinklioriukas važinėjo, 
Pusauksinius rinkinėjo.

8. Pusauksinius rinkinėjo 
Ir kišenius kraustinėjo.

9. Stukšio akys pažaliavo,
Kad katilus išgabeno.

10. O vaitelis akis statė,
Kad jo ne visi priklausė.

Po kiekvieno posmo somuok: „O džiavo. o džiavo, o dėl ko?"
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11. Jr Matūkuj ne pat'fku,
Rcjks diiti tjmpa be skatiku.

12. V'iršinįnku storas pilvas,
Visu svietu pročios pilnas.

313.

1.Vitureli, paukštyteli,
Vitureli, paukštyteli,

Kud ne čiulbi pievelė? 1 
Ne rykauji dirvelė? I

2. Ka aš čiulbesiu piėvužė'lė,
Ka aš rykausiu dirvuzė'lė,

Visi mane užejna,
Visi mine pabajdu.

3. Artojėlej a rt išėjdami, 
šiėnpjuvelej šienaut ėjdami,

Taj tiė mane užėjna,
Taj tiė mine pabajdu.

4. Piemens išdrasku šilku lizdeli, 
Skerdžius isjema manu vajkelus,

Taj jiė mine gifndina,
Taj jiė mane gajš'ma.

5. Nusilė'kčiau i girele, 
įsitūpčiau i liepele,

Te aš savej čtulbSčiau,
Te aš sivej rykaučiau.

6. O taj te aš grazėj čiulbė'čiau, 
Tosios liepelės viršūnėlė,

11. Ir Matukui nepatiko,
Reiks duoti timpą be skatiko.

12. Viršininko storas pilvas.
Viso svieto procios pilnas.

*3 1 3
Dabkuvienė

1. — Vyturėli paukštyteli,
Vyturėli paukštyteli,
Kod nečiulbi pievelėj, l 0  ̂
Nerykauji dirvelėj? f

2. — Ką aš čiulbėsiu pievužėlėj, 
Ką aš rykausiu dirvužėlėj, — 
Visi mane užeina,
Visi mane pabaido.

3. Artojėliai, art išeidami, 
Šienpiūvėliai, šienaut eidami, — 
Tai tie mane užeina.
Tai tie mane pabaido.

4. Piemens išdrasko šilkų lizdelį. 
Skerdžius išima mano vaikelius. 
Tai jie mane gandina,
Tai jie mane gaišina.

5. Nusilėkčiau į girelę,
Jsitūpčiau į liepelę,
Ten aš savei čiulbėčiau,
Ten aš savei rykaučiau.

6. O tai ten aš gražiai čiulbėčiau. 
Tosios liepelės viršūnėlėj,
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Taj aš te ponav6čiau, 
Vajkelus išvadžiočiau.

7. Brolužėli, dobilėli, 
Brolužėli, dobilėli,

O kam šė'rej žirgeli?
O kam švejtdj kardeli?

8. Ka aš ne še'rsiu žirgužėli, 
Ka aš ne švėjau kardužėli,

Visi mane nilbarė,
Nėr kam miine užtarti.

9. Aš nusijočiau karūmene,
Aš atsistočiau i pulkeli,

Užtars mane žirgelis 
I r  šviėsiisis kardelis.

314 (*).

1. Sakė mine ši6kia, 
Sakė mžlne tokia,

Sakė mine ilgaj miegant, 
Ąnkstl ne-ke'lanti,

2. Ka aš ąnkstl kelsiu, 
Ka aš budri būsiu,

Aš ne žinau bernužėlu, 
Katramė kiemely?

3. Už stalu sėdėjus, 
Pro lįnga žiurėjus;

3. Kad bučian žinojus, 
Katramė kiemely,

Taj aš būčiau ąnkstl kėlus, 
Vąndenėlu ėjus.

4. Vąndenėlu ė'jus,
Baltaj burna praūsus,

Baltaj biirna nusiprausus, 
Už stalu sėdėjus.

šoku kiSme jaunimėlis,
Taj ma pagajlėja

(*) Palygink 302, 303, 304 i 306 dajnas.
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Tai aš ten ponavočiau, 
Vaikelius išvadžiočiau.

7. — Brolužėli dobilėli, 
Brolužėli dobilėli,
O kam šėrei žirgelį.
O kam šveitei kardelį?

8. — Ką aš nešersiu žirgužėlį, 
Ką aš nešveisiu kardužėlį, — 
Visi mane nubarė.
Nėr kam mane užtarti.

9. Aš nusijočiau kariuomenę,
Aš atsistočiau į pulkelį,
Užtars mane žirgelis
Ir šviesusis kardelis.

♦ 3 1 4

Venclauskienė

1. Sakė mane šiokią, 3.
Sakė mane tokią,
Sakė mane ilgai miegant,)
Anksti nekelianti. J

2. Ką aš anksti kelsiu, 4.
Ką aš budri būsiu,
Až nežinau bernužėlio.
Katrame kiemely?

5. Už stalo sėdėjus,
Pro langą žiūrėjus, —
Šoko kieme jaunimėlis,
Tai man pagailėjo.

Kad būčiau žinojus. 
Katrame kiemely,
Tai aš būčiau anksti kėlus. 
Vandenėlio ėjus;

Vandenėlio ėjus,
Baltai burną prausus, 
Baltai burną nusiprausus, 
Už stalo sėdėjus;
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G. S6ki(, šokėjSlej, 
Gerkit, gerėjelej,

0  aš jiu n a  mergužSIė
1 varga ipCflau.

315.

1. Serbęnta, 3ga žal6ji, 1 ^
O kur mes tive sodlnsim? I

2. Rukšidmu laukė baloje 
Žala serbentą sodlnsim.

3. Kukšičntu mergos, kajp lokės,
Numanios tavu šakneles.

4. Numynios tavu šakneles,
Nulaužys tavu šakeles.

0. Serbęnta, figa zal6ji,
O kur mes tžive sodlnsim?

C. Velilnos laukė lankoje 
Z&la serbęnta sodlnsim.

7. VelCinos margos, kajp lęndrės,
Aplijstys tavu šakneles.

8. Apl&jstys tavu šakneles,
Ne laužys tava šakclu.

316.

l.Soka kiškis, Š6ka lapė, 2. S6ka vdma, Š6ka šarka, 
Š6ka visi žvė'ris, šok ir visi pafikštej,

Ir tas briedis ilgarietis, \ Ir ta girvė ilgasnapė.
Ir tas ne tylSju. I Ir ta ne tyleju.

6. Šokit, šokėjėliai,
Gerkit, gėrėjėliai,
0  aš jauna mergužėlė
1 vargi] įpuoliau!

*315
Sopylė

1. — Serbentą, uoga žalioji, t „
O kur mes tave sodinsim? J

2. — Rukšionių lauke baloje 
Žalią serbentą sodinsim.

3. — Rukšionių mergos kaip lokės
Numynios tavo šakneles;

4. Numynios tavo šakneles.
Nulaužys tavo šakeles.

5. — Serbentą, uoga žalioji,
O kur mes tave sodinsim?

6. — Veliuonos lauke lankoje 
Žalią serbentą sodinsim.

7. — Veliuonos mergos kaip lendrės 
Aplaistys tavo šakneles;

8. Aplaistys tav(T šakneles,
Nelaužys tavo šakelių.

3 1 6
Norvilienė

l. Šoka kiškis, šoka lapė,
Šoka visi žvėrys.
Ir tas briedis ilgarietis, | 9 ^
Ir tas netylėjo.

2. Šoka varna. šoJ<a šarka. 
Šok ir visi paukščiai.
Ir ta gervė ilgasnapė,
Ir ta netylėjo.



4. Šok batūiti, pentinSti, Vyžkit vyžas, plėškit plySos,
Š6ka ir vyžifti, Ir a i drauge ¿oksiu.

31?.

1 Salė keičiu, keldžiu,Įds 
Raudona rožė žydėju j ds

2. Atjoju pčnaj kažokaj, 
Nukirtu rože raudina.

3. Nukirtu rože raudona,
Ir lelijėle geltčna.

4. Aš tąn rožele paUuzčiau, 
Ir i jūreles imėsčiau.

5. Plauki, rožele, gilyniu, 
Rangės svete'lej namoniu

5. Kraštu rožele kraštiižiu, 
NamCi svete'lej namučiu

318.

1. Ir užgėrė kazokėlej 
Jaunaje mergele,

Ir užgė'rė kazokėlej ) ^  
Baita. lelijėle. J

2 Ne gerk, negprk, merguželė, 
Iš kazoku rįnku,

Ne gerk. ne gerk, lelijėlė, 
Iš kaz6ku r4nku.

3. Nuvės tave kazokėlej
I svetima sali,

Nuves tkve kazokėlej
I svečiu šalele.

7. O tu tenaj ne mokėsi, 
Kajp galva sukilti,

4. O tu tenaj ne mokėsi
Su jėjsejs kalbėti,

O tu tenaj ne žinosi, 
Kajp žodeli tarti.

5. O tu tenaj ne mokėsi
Su jėjsejs vajkščioti,

O tu tenaj ne žinčsi, 
Kajp koje'lu kelti.

6. O tu tenaj ne mokėsi
Ąnksfi rj'ta kelti,

O tu tenaj ne žinosi, 
Kajp dureles verti

O tu tenaj ne žinčsi 
Kajp burnele prausti

3. šok batuoti, pentinuoti,
Šoka ir vyžoti!
Vyžkit vyžos, plyškit, plyšos, 
Ir aš drauge šoksiu!

*3 1 7
Masaitienė

1. šalia kelelio kelužio (2 k.) 
Raudona rožė žydėjo. (2 k.)

2. Atjojo ponai kazokai, 
Nukirto rožę raudoną.

3. Nukirto rožę raudoną 
Ir lelijėlę geltoną.

4. Aš tą roželę palaužčiau 
Ir j jūreles ¡mesčiau.

5. Plauki, rožele, gilynio, 
Rengės sveteliai namonio.

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

318
Senkauskienė

Ir užgėrė kazokėliai 
Jaunąją mergelę,
Ir užgėrė kazokėliai l 
Baltą lelijėlę. j

Negerk, negerk, mergužėle. 
Iš kazokų rankų,
Negerk, negerk, lelijėle.
Iš kazokų rankų!

Nuves tave kazokėliai 
f svetimą šalį,
Nuves tave kazokėliai
l svečių šalelę.

4. O tu tenai nemokėsi 
Su jaisiais kalbėti,
O tu tenai nežinosi, 
Kaip žodelį tarti.

5. O tu tenai nemokėsi 
Su jaisiais vaikščioti,
O tu tenai nežinosi, 
Kaip kojelių kelti.

6. O fu tenai nemokėsi 
Anksti rytą kelti,
O fu fenai nežinosi, 
Kaip dureles verti.

7. O tu tenai nemokėsi, 
Kaip galvą šukuoti,
O tu tenai nežinosi. 
Kaip burnelę prausti.

Lietuviškos dainos, I 625



6. Kazokėli] baili stalaj, 
Krestaj mulavoti; 

Auksu kruizu pristatyta, 
Vynu prip'ilstyta.

9. Davineju kazokelej
I baltas rąnkeles, 

Davineju žalu v^nu
I baltas rąnkeles.

10. Ne prijėmė žalu vynu
1 baltas rąnkeles, 

Ir išbėgu mergužėlė
I savu šale'le.

11. Ir pavyju kazokelej
Žaloje ląnke'lė,

Ir grąnzinu mergužėle
I savu šale'le.

12. Aš ne grjnšiu, kazokelej,
I  jūsų Šale'le,

Pavilojnf mane jauna 
Nu sen6s matiilės.

8 3 » .

1. Sudųnzggju siera že'mė )
Po minu kojėlu, j

2. Suskąmbcju auksu raktaj
Po manu juste'lu.

S. Kad aš ėjai olytė'lėms, 
Žaloms priėvartė'lėms,

4. Aš pamaaaū bernužė'li,
¿abaj graudžej verkiant.

5. Ej, ku vėrki, bernužėli,
Baltas dobilėli?

G. Ar ne moki, bernužė'li, 
Žagrūžės tajsyti?
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7. Ar ne m6ki, bernužė'li, 
Jautelu valdyti?

8. Pasilaužčiau beržu rykšte. 
Pora šimtu šakū,

9. Pamokinčiau aš berneli 
Žagriizes ta jsy ti,

10. Pamokinčiau aš berneli
Jaute'lus valdyti.

11.A š bemėluj par pete'lus. 
čijžau par pete'lus;

12. Krinta, bjfnra ašarėlės
Par skajsčius vejde'lus.

8. Kazokėlių balti stalai, 
Krėslai moliavoti.
Aukso kriūzų pristatyta, 
Vyno pripilstyta.

9. Davinėjo kazokėliai 
Į baltas rankeles. 
Davinėjo žalio vyno
l baltas rankeles.

10. Nepriėmė žalio vyno 
Į baltas rankeles,
Ir išbėgo mergužėlė
I savo šalelę.

11. Ir pavijo kazokėliai 
Žalioje lankelėj,
Ir grąžino mergužėlę 
Į savo šalelę.

12. Aš negrįšiu, kazokėliai, 
[ jūsų šalelę!
Paviliojot mane jauną 
Nuo senos motulės!

3 1 9

Didžpinigaičiukė
Plaušinlukė

1. Sudunzgėjo siera žemėl 9 j 
Po mano kojelėm, j

2. Suskambėjo aukso raktai 
Po mano juostelėm.

3. Kad aš ėjau ūlytėlėms, 
Žalioms prievartėlėms,

4. Aš pamačiau bernužėlį 
Labai graudžiai verkiant.

5. Ei, ko verki, bernužėli,
Baltas dobilėli?

6. Ar nemoki, bernužėli, 
Zagružės taisyti?
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7. Ar nemoki, bernužėli, 
Jautelių valdyti?

8. Pasilaužčiau beržo rykštę, 
Porą šimtų šakų,

9. Pamokinčiau aš bernelį 
Zagružės taisyti,

10. Pamokinčiau aš bernelį 
Jautelius valdyti.

11. Aš berneliui per petelius. 
Čaižau per petelius!

12. Krinta byra ašarėlės 
Per skaisčius veidelius!



(3SO.
1. Salė kėlu 

Avietėlė žydėju, 
iakštiitė 

Ąnt avietės tupė'ju.

Kas iš brolu

ds

3.

2. Tupė'daraa 
Savu giė'sme giėd6ju, 

Brole'lej 
Kelelu nujoju

Tylomis, 
Pašnabždomis kalbėju.Žirguz'ė'lu d/vyjus

4. Salfc... („k. v. raastiik 1 ir 2 pūsma“).

5. Kas iš brolu 
Batnužė'lu dyvyjūs (*),

39a.

1, Sattk z'emelė, 
šalts rudenėlis, 

šalt ma vienam gulėti, jds

4, Akinu be krauju,
Vąndu be sparnu, 

Fopėra be žiędelu.

3. Tajp ir aš jaunas, 
J&unas bernelis 

Ne turit! gulovelės.

Tyloms, 
Pašnabz'doms kalbSju

Pardučiau stajnias. 
Bėrus zirge'lus, 

Sąmdyčiau gulovė'le.

O ir išgirdu 
Jaun i merge'lė 

Po svirną vajkščiodama:

Ne pardiik stajniu, 
Bė'ru žirge'lu,

Aš būsiu gulovėle.

3 «? .
1. 'Sęn nakti par nakti 

Miegu ne miegojau,
Tadi aš miėg6siu, 
Kajp mergyte gausiu.

(*) Dajniija dar: „Kas iš brOlu sermėgėlės, arba kepurė'- 
lės (dyvyjus“;.

*320
Dabkuvienė

1. Salia kelio 
Avietėlė žydėjo, 
Lakštutė |
Ant avietės tupėjo, j

2. Tupėdama
Savo giesmę giedojo,
Broleliai
Keleliu nujojo.

3. Kas iš brolių Tylomis,
Žirgužėlių dyvijos, Pašnabždomis kalbėjo.

4. Salia... (mastuok 1 ir 2 posmą)

5. Kas iš brolių
Balnužėlių dyvijos*,

Tyloms,
Pašnabždoms kalbėjo.

*321
Gotautienė

1. Salta žiemelė,
Salts rudenėlis,
Salt man vienam gulėti.

2. Akmuo be kraujo, 
Vanduo be sparnų. 
Popierius be žiedelių.

3. Taip ir aš jaunas, 
Jaunas bernelis 
Neturiu gulovėlės.

4. Parduočiau stainias, 
Bėrus žirgelius,

(2 k.) Samdyčiau gulovėlę.
5. O ir išgirdo 

Jauna mergelė,
Po svirną vaikščiodama:

6. — Neparduok stainių, 
Bėrų žirgelių,
Aš būsiu gulovėlė!

322
Senkausltienė

I. Šią naktį per naktį 
Miego nemiegojau, 
Tada aš miegosiu, 
Kai mergytę gausiu.

Dainuoja dar: „Kas iš brolių sermėgėlės arba kepurėlės dyvijos.”
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Aš ėjau kele'lu 5. LąnkO siena grė'bė;
Par žala girele, 1 plakėlus dėju,
Sutinku zujke'li, Ąnt žemės pildama
Rajbaji paukštai. Ašarėles lieju:

0  tu, zujke'li, 6. 0 , tu, žemelė,
Rajbas paukšteli, 0 , tu, siėrOji,
Ar tu ne matėj, atėmej močiūte,
Kur ma merge'lė? Atimk mane draūge.

Matyt ne mačiau, 7. Ve'lyg aš tavej,
Regėt paregėjau, Vėlyg dali dusiu,'
Benė tavu mėrga Negu tive jauna
EąnkO šiė'na grėbė. I žėme atimsiu

Dali tau davus I žeme atėmus
Tu čionij be-būsi, Tu tenaj supūsi.

1 Ir sukligu ąntelė ąnt mariu,
Ir suvlrku dukrelė ne-valo: £ds

2 Vadffk mine, tėveli, vaduki,
Nors patšfisius jaute'lus pardūki.

3. Vėlyg tive, dukrele, ne matyt,
Ne kajp palsus jaute'lus pražudyt

4. Ir sukligu ąntelė ąnt mariu 
Ir suvlrku dukrele ne-valo

5. Vadiik mine močiutė, vad Cik i, 
Nors pli'inasias drobeles parduki.

6. Vclyg tive, dukrele, ne matyt,
Ne kajp piOnas drobeles pražudyt

630

2. Aš ėjau keleliu 
Per žalią girelę, 
Sutikau zuikelį. 
Raibąjį paukštelį.

3. — O tu, zuikeli, 
Raibas paukšteli,
Ar tu nematei,
Kur man’ mergelė?

4. — Matyt nemačiau, 
Regėt paregėjau, — 
Bene tavo merga 
Lankoj šieną grėbė.

5. Lankoj šieną grėbė,
I plakelius dėjo,
Ant žemės puldama, 
Ašarėles liejo:

6. — O tu, žemele,
O tu, sieroji,
Atėmei močiutę, 
Atimk mane drauge!

7. — Velyk aš tavei, 
Velyk dalį duosiu, 
Negu tave jauną
Į žemę atimsiu:

8. Dalį tau davus, 
Tu čionai bebūsi, 
{ žemę atėmus, 
Tu tenai- supūsi.

323
Senkauskienė

1. Ir sukligo antelė ant marių,
Ir suvirko dukrelė nevalioj: (2 k.)

2. — Vaduok mane, tėveli, vaduoki, 
Nors palšuosius jautelius parduoki.

3. — Velyk tave, dukrele, nematyt, 
Nekaip palšus jautelius pražudyt!

4. Ir sukligo antelė ant marių,
Ir suvirko dukrelė nevalioj:

5. — Vaduok mane, močiute, vaduoki, 
Nors plonąsias drobeles parduoki.

6. — Velyk tave, dukrele, nematyt, 
Nekaip plonas drobeles pražudyt!
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7. Ir  sukllgu ąntėlė ąnt manu,
Ir suvlrku seselė ne-vai o:

8 Vadiik mane, seselė, vadfifki. 
Norint auksu žiėdbži pardiiki.

9. Ve'lyg t&ve, sese'lė, ne matyt,
Ne kajp auksu žiėdilži pražudei.

10. Ir su k ligų ąntelė ąnt manu,
Ir suvlrku seselė ne-valo:

11. Vadiik mine, broleli, vadfifki, 
N6rint tymu balneli pardiiki.

12. Ve'lyg tave, sese'lė, ne matyt,
Ne kajp tymu balneli pražudyt.

13. Ir sukllgu ąntelė ąnt mariu,
Ir  suvlrku mergelė ne-valo:

14. Vaduk mane, berneli, vadit'ki, 
Nors bSraji žirgeli parduki.

15 Ve'lyg bė'ra žirgeli ne matyt,
Ne kajp tive, mergelė, pražudyt.

3S4(*J.

1. Aš iizgimiau siratė'lis,
Ir užaugau vargdienėlis,
Ejnii par sviė'ta vargdamas, 1 
GeradČjus slavindamas. j

(*) Palygink dajna3 84 ir 208.
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7. Ir sukligo antelė ant marių,
Ir suvirko seselė nevalioj:

8. — Vaduok mane, sesele, vaduoki. 
Norint aukso žiedužį parduoki.

9. — Velyk tave, sesele, nematyt. 
Nekaip aukso žiedužį pražudyt!

10. Ir sukligo antelė ant marių.
Ir suvirko seselė nevalioj:

U. — Vaduok mane, broleli, vaduoki, 
Norint tymo balnelį parduoki.

12. — Velyk tave, sesele, nematyt, 
Nekaip tymo balnelį pražudyt!

13. Ir sukligo antelė ant marių.
Ir suvirko mergelė nevalioj:

14. — Vaduok mane, berneli, vaduoki, 
Nors bėrąjį žirgelį parduoki.

15. — Velyk bėrą žirgelį nematyt, 
Nekaip tave, mergele, pražudyt!

324
Veličkienė

1. Aš užgimiau siratėlis 
Ir užaugau vargdienėlis,
Einu per svietą vargdamas, 
Geradėjus šlovindamas. j
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2. Kajp mane svietas pamatu.
Aš turiu maža svejkata;
Kajp mine svietas ne mitu,
Aš turiu dldz'e svejkita.

3. Su dum vezdum pasirėmęs 
Ir botagą drauge ė'mes,
Išsiviriau kųnkulynės,
Pasivalgiau kųnkulynės.

4. Pasivalges ejnū gilti,
Ma ne rūpi ąnkstl kelti,
Atsikėlęs pūterioju;
Niekas mane ne prigauna.

5. Aš eimū vyras tvirčiausias,
Gaūsej šaukiii po jomarkus:
Idekii dunos šmoteli
I tąn šikšnuta majšcli.

»35 (*).
(Gaspadoriaus dijna).

1. Šviesi siūlė teka, 2. O tu, gaspadinė,
ša lti rasi krinta, Grejčtafi apsisuki,
Kelkitės, vajke'lej, Tegti tavu Akys
šendiėn ne-bė švę'nta, Ne būtu užrūkus,

Kelkitės vist iš dūmos, | Kopūstu ir su lašinėjs
Pročiavosim čyraj j ds Privirk pilna puda;

Par visa diena. J Taj vis mums parėjs.

3. Juruj šieną pjauti, Mlkuj rugiiis sėti,
Pe'truj lauka arti, Baltrūkuj akėti,

(*) Palygink 181 dajna.
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2. Kai mane svietas pamato,
Aš turiu mažą sveikatą, — 
Kai mane svietas nemato,
Aš turiu didžią sveikatą.

3. Su dum vėzdum pasirėmęs 
Ir botagą drauge ėmęs, 
Išsiviriau kunkullenės, 
Pasivalgiau kunkulienės.

4. Pasivalgęs einu gulti,
Man nerūpi anksti kelti, 
Atsikėlęs poterioju;
Niekas mane nepagauna.

5. Aš esmu vyras tvirčiausias, 
Gausiai šaukiu po jomarkus:
— Įdėkit duonos šmotelį
Į tą šikšnotą maišelį!

325
Senkauskienė

(Gaspadoriaus daina)

1. Sviesi saulė teka,
Salta rasa krinta,
Kelkitės, vaikeliai.
Šiandien nebe šventa, 
Kelkitės visi iš dūmos, | 
Pročiavosim ščyrai i 2 k. 
Per visą dieną!

2. O tu, gaspadinė, 
Greičiau apsisuki,
Tegu tavo akys 
Nebūtų užrukę, 
Kopūstų ir su lašiniais 
Privirk pilną puodą: 
Tai vis mums pareis.

3. Jurui šieną piauti, 
Petrui lauką arti, 
Mikui rugius sėti, 
Baltrukui akėti,
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Gabriuku) jautelus ganyf; 
O tam gaspaddnuj 

Rejk vis išmanyf.

4. Toje slinka Čna 
Tegti vištas ganu,
Barbėj laužus krauti, 
Br'igej žoles rauti,

Uršulėj kiauleles ganyti; 
Kajp tara gaspad6riuj 

Rejk daug išmanyti.

5. O aš, gaspadorius, 
Ąnkstl ryta kilsiu, 
Atsibudęs nik ti 
Dum6stu, kąn vėjksiu’

Kad Dievas svejkiis užlaikys, 
Iš apvejzdu Jff.jū 

Vlskąn padarys.
«

9. Už vasaros darbus 
Ir už česus brąngius,
Už gajlus pr&kajtus 
Ir  už slinkius dirbus

3*6.
1 .0  šiauruži, šiauruželi, 

ši tąmsičji naktužėlė,
Kur aš jaunas jfisiu?)^  
Kur aš parnakvosiu?!

2. Jaučui kieme merguzcle, 
Ąntram kieme švogiėrkėle, 

■Te aš jaunas josiu,
Te aš parnakvosiu.

6. O aš užsisėdęs 
Ą nt širmu žirgrflu, 
Apibėgsiu taukus 
Palej tus upe'lus,

Prikrovęs brandžiu miėželu, 
Parvešiu i namiis 

Sausu ketelu.

7. Parvėsltif arklūka,
Tąn minu širmiika, 
Baln6kif tymelu, 
Mylimu balnėlu,

Apjosiu lygius lauke'lus;
O aš prisikrausiu 

Rugiu, kviėtėlu.
*

Miėžlmu alaūs ge'rsime, 
Atsigėrė Dievuj 

Padekavosme.

3. Vienos margi patalelej, 
Ą ntris šilku pnėgalvėlej:

Pasitrauk, mergytė, 
Lejsk ma išmiegoti.

4. O aš jAunas išmiegosiu, 
Išmiegojęs ir išjdsiu,

O aš išjodamas 
Tau padė'kavosiu:

Gabriukui jautelius ganyt, 
O tam gaspadoriui 
Reik vis išmanyt!

Toji slinka Ona 
Tegu vištas gano,
Barbei laužus krauti, 
Brigel žoles rauti, 
Uršulei kiauleles ganyti. 
Kaip tam gaspadoriui 
Reik daug išmanyti!

6. O aš, užsisėdęs 
Ant širmo žirgelio,
Apibėgsiu laukus 
Palei tuos upelius.
Prikrovęs brandžių mieželių, 
Parvešiu į namus 
Sausu keleliu.

5. O aš, gaspadorius.
Anksti rytą kelsiu,
Atsibudęs naktį 
Dūmosiu, ką veiksiu?
Kad dievas sveikus užlaikys,
Iš apvaizdos jojo 
Viską padarys.

8. Už vasaros darbus 
Ir už čėsus brangius,
Už gailius prakaitus 
Ir už sunkius darbus 
Miežinio alaus gersime, 
Atsigėrę dievui 
Padekavosme.

7. Parveskit arkliuką.
Tą mano širmuką, 
Balnokit tymeliu. 
Mylimu balneliu.
Apjosiu lygius laukelius; 
O aš prisikrausiu 
Rugių, kvietelių.

3 2 6
Kemzuriukė

1. O šiauruži, šiauruželi,
Si tamsioji naktužėle!
Kur aš jaunas josiu? 1 ^  ̂
Kur aš pernakvosiu? J

2. Jaučiu kieme mergužėlę, 
Antram kieme švogerkėlę, — 
Ten aš jaunas josiu,
Ten aš pernakvosiu.

3. Vienos margi patalėliai, 
Antros šilkų priegalvėliai. 
Pasitrauk, mergyte,
Leisk man Išmiegoti!

4. O aš jaunas Išmiegosiu, 
Išmiegoięs ir išjosiu,
O aš išjodamas 
Tau padėkavosiu.



5 Dgku tęvoj ir nočibtej 
Ir šiaj jiunaj mergužė'lej,

Už tos patalė'lus, 
žilkū priėgalvė'lus.

*
* *

7.' O kas raitas-Vilniaus kraštas, 
Kas raštelis-1aj kraštelis,

1. Tam dvarely, tammarg&mjam 
Sėd se'nis tėve'lis, 

Sėdė'damas, rymodamas,] 
Sunrfli supavu: ds

2. Čiūčia, lula, sunužė'li, 
Maža, ne dideli;

Kad ir mažas, ne-dldelis, 
Didis pujkorel¡8.

6. Dovanoju merguželej 
Baltu linu kuskužė'Ie, 

Rašte'lejs rašyta, 
šilke'Iejs išsiūta.

Vidury žiėdėlej, 
Vidury žiėdėlej.

3*9.
3. Aš nupirksiu sunužčlnj

juda judbėrė'li,
Ąnt žirge'lu jiidbėrelu 

Tymėlu balneli.

4. Ąnt žirge'lu jūdbėrė'Iu
Tymėlu balneli,

Priė tu tj'mu balnužėlu 
Auksėlu kilpeles

3* 8 .
1. Sendiė'n diė'na, geri diė'na, 

Gėrsim aluti ir vyną. jds

2. Ge'ru geriu paživčju,
£aiiku purviis išvoloju.

3. O tu, DiČvaj, kas taj yra, 
Kad tiė vyraj pig&s yra?

4. Už tab6kos piise lapu 
Gausi vyru čiela kapa.

5. O tu, Diė'vaj, kas taj yra, 
Kad tos mėrgos brangios yra?

5. Dėkui tėvui ir močiutei 6. Dovanoju mergužėlei
Ir šiai jaunai mergužėlei Baltų linų kuskužėlę,
Už tuos patalėlius, Rašteliais rašytą,
Šilkų priegalvėlius. Silkeliais išsiūtą.

7. O kas raštas — Vilniaus kraštas,
Kas raštelis — tai kraštelis,
Vidury žiedeliai,
Vidury žiedeliai!

327
Cvirkienė

1. Tam dvarely, tam margajam, 
Sėd senis tėvelis,
Sėdėdamas, rymodamas 1 2  ̂
Sūnelį sūpavo. į

2. Čiūčia liūlia, sūnužėli,
Mažą, nedidelį, —
Kad ir mažas, nedidelis, 
Didis pulkorėlis!

3. Aš nupirksiu sūnužėliui 
Juodą juodbėrėlį,
Ant žirgelio juodbėrėlio 
Tymelio balnelį;

4. Ant žirgelio juodbėrėlio 
Tymelio balnelį.
Prie to tymo balnužėlio 
Aukselio kilpeles.

328
Zindžiuvienė

1. Šiandien diena — gera diena, 
Gersim alutį ir vyną. (2 k.)

2. Gero gėrio pažyvojo,
Lauko purvus išvoliojo.

3. O tu dievai, kas tai yra,
Kad tie vyrai pigūs yra?

4. Už tabokos pusę lapo 
Gausi vyrų cielą kapą!

5. O tu dievai, kas tai yra,
Kad tos mergos brangios yra?



6. Uz du šimtu muitinelu 
Jiė ne gauna sau mergelės.

7. Tiė urė'daj, prOvinįnkaj, 
Viršinįnkaj, ržštinįnkaj

8. Kajp jaunas margas pamatu, 
Kajp ožėj barzdas pastatu.

9. Tu, geg&tė, tu, kukffji,
Ar tu sau vargus rokffji?

10. Ar tu difna, druska pėrki?
Ar tu savej graudžej virki?,

11. Ni aš difna, driiska pčrku,
Tik aš savej graudžej vėrkiu.

12. Kur nulėlcsiu, te nutūpsiu, 
Tenaj savej be-kukffsm,

13. Aukštam berže tupėdama,
Visa sviė'ta regedama.

am.
Salta žiemelė, 
žalts rudenė'lis, 

šalta vienam gulė'ti, 1 ( 
šalta vienam gulė'ti. J

Ir lejste lejsčiau, 
Ir pažadė'čiau,

Nėr kamuj palydyti, 
Vajnikeli pam&šti.

. Ej, čjciau, klausčiau 
Sen6s matūšės:

Ar lėjsi ma dukriiz’e 
šįn miė'ta rudeniui?

4. O kajp parnėšii 
Ma vajnikeli, 

Pakablnkii svirnely, 
Margu skrynių vietelė.

6. Už du šimtu muštinėlių 
Jie negauna sau mergelės.

7. Tie urėdai, provininkai. 
Viršininkai, raštininkai —

8. Kai jaunas mergas pamato, 
Kaip ožiai barzdas pastato.

9. — Tu gegute, tu kukuoji.
Ar tu sau vargus rokuoji?

10. Ar tu duoną, druską perki.
Ar tu savei graudžiai verki?

11. — Nei aš duoną, druską perku, 
Tik aš savel graudžiai verkiu.

12. Kur nulėksiu, ten nutūpsiu. 
Tenai savei bekukuosiu,

13. Aukštam berže tupėdama,
Visą svietą regėdama.

* 3 2 9
Dabkuvienė

1. Salta žiemelė,
Salts rudenėlis,
Salta vienam gulėti, 1 9 
Salta vienam gulėti, j

2. Ei, eičiau, klausčiau 
Senos motušės:
— Ar leisi man dukružę 
Sį mielą rudenužj?

<1. UttuvISkos dainos, I

3. — Ir leisti leisčiau.
Ir pažadėčiau,
Nėr kamui palydėti, 
Vainikėlį parnešti.

4. — O kai parnešit 
Man vainikėlį, 
Pakabinki! svirnely. 
Margų skrynių vietelėj.



5. Ryteli kelau,
Durelės veriati 

Taj graūdzej apsiverkiau, 
Kajp dukružės ne radau.

6. Nė'ra dukružės, 
Mánu jaunósios, 

Ruge'Iu pjovėjui ės, 
iiėnelu grėbėjUžės.

Nė'ra dukružės, 
Mánu jaunosios,

Linėlu verpėjužės, 
Drobe'lu audė'jiižės.

330.

1. Šokinėčiau, ulavočiau, 
Bijau piktu vy’ru, 

Uz stale'lu sėdė'damas, 
Kajp šunelis nyru

2. Nusisukčiau ptaušfi llna. 
Danii, danii vyra; 

Kajp ta llna paplušės. 
Mane vyras pabijos.

4. Svėjka kūma, tu, kajmynė, 
O kajp tu vejkiesi?

Tžive vyras nuanávu,
O dar tu  jūkiė'si.

5. Svéjka májta, tu, mieloji, 
O kąn tu vejkiė'si? 

Girdžiti: tive patsáj barė, 
O da tu jukiė'si.

3. Šokinėju, tribulivu, 
Pakol vyra givu, 

O kajp vy’ra gavu, 
Taj ji atsigavu.

6. Šioks pats, toks pats 
Bilė pati graži, 

Pati sė'di vežimėly, 
Pats salė guruja.

331.

l.Šė'riau, šgriau žirgužėli, 2. Žalėms lankoms rajtl jėsim, 
Kad ir manu butugraziis. jds Nemfinėlu plaukte plauksim.
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5. Rytelį kėliau,
Dureles vėriau, —
Tai "raudžiai apsiverkiau, 
Kai dukružės neradau.

6. Nėra dukružės 
Mano jaunosios, 
Rugelių piovėjužės, 
šienelio grėbėjužės.

7. Nėra dukružės 
Mano jaunosios, 
Linelių verpėjužės, 
Drobelių audėjužės.

3 3 0
Senkauskienė

1. Šokinėčiau, uliavočiau, 
Bijau pikto vyro, —
Už stalelio sėdėdamas. 1 , 
Kaip šunelis nvro. J '

2. Nusisukčiau plaušų lyną, 
Danū danu vyrą, —
Kai tas lynas paplušos, 
Mane vyras pabijos.

3. Šokinėjo, tribuliavo,
Pakol vyrą gavo,
O kai vyrą gavo.
Tai ji atsigavo.

4. — Sveika, kūma, tu kaimyne 
O kaip tu velkiesi?
Tave vyras nuanavo,
O dar tu juokiesi.

5. — Sveika, maita tu mieloji
O ką tu veikiesi?
Girdžiu: tave patsai bart
O dar tu juokiesi.

6. Šioks pats, toks pats 
Bile pati graži,
Pati sėdi vežimėly,
Pats šalia gūruoja.

*331
Kuncienė

l. Šėriau, šėriau žirgužėlį, 2. Žalioms lankoms raiti josim.
Kad ir mano būti] gražus. (2 k.) Nemunėliu plaukte plauksim.



S. Kad prij6jura Aukšta kalni, 12. Iš aukščiu žiėdažėlu. 
Aukštam kalūilžy ža li liepa. Nukals karėjvis pisagus.

4. Po ta liepa, po žalaja, 13. Iš rutėlu vajnikelu
Tenij šaltasis šaltinėlis. Pašers savu žirgužėli.

5. Te šaltasis šaltinais, 14. Iš šilkelu kaspinelu
Te seselės burnas prafisė. Padarys žlrguj kamanėles.

6. Te seselės burnas prausė, 15. O kajp gražds žirgužėlis, 
Baltaj rąnkiižes nnraazgėju. Kad aukselu pasagiotas

7. Aš jums sakiau, seserėlės: 1G. O kajp vigriis žirgužėlis, 
N’ ėjkif viėšiu viėškelėlu. Kad rate'lu abrakėlis.

8. N’ ėjkif viešiu viėškelėlu, 17. Kajp patėgus žirgužėlis,
Pagaus jumis karejvėlej. Kad šilkelu kamanėlės.

9. Pagaus jumis karejvėlej, 18. Taj prigavu karejvėlis 
Numaus auksu žiėdužėlus. Cielu sviėtu tris mergeles,

10. Numins auksu žiėdužėlus, 19. Motynėlu užaugintas,
Nusėgs rutu vajnikėli. Nu brolelu išmokintas;

11. Nusėgs r6tu vajnikėli, 20. Su kajmynajs jos užaugu, 
Nuneš šilku kaspinėlus. Tarp seselu garbe gavu.

3 3 « .

(fcijkmečiu darbaj.) (*)

1. Š a lti žiema šalyn ėjna, 2. Skajstl saulė mėjle rodu, 
Jau  payasaris atėjna. Žėmej šilitma priduda.

(*) P aūg in t 181 ir 32 5 dajnas.
644

3. Kad prljojom aukštą kalną, 
Aukštam kalnužy žalia liepa.

4. Po ta liepa, po žaliąja,
Tenai šaltasis šaltinėlis.

5. Ten šaltasis šaltinėlis,
Ten seselės burnas prausė.

6. Ten seselės burnas prausė, 
Baltai rankužes numazgojo.

12. Iš aukselio žiedužėlių 
Nukals kareivis pasagas

13. Iš rūtelių vainikėlio 
Pašers savo žirgužėlį.

14. Iš šilkelių kaspinėlių 
Padarys žirgui kamanėles

15. O kaip gražus žirgužėlis, 
Kad aukseliu pasagiotas.

7. Aš jums sakiau, seserėlės: 
Neikit viešu vieškelėliu.

8. Neikit viešu vieškelėliu, 
Pagaus jumis kareivėliai.

16. O kaip vigrus žirgužėlis, 
Kad rūtelių abrakėlis.

17. Kaip patogus žirgužėlis, 
Kad šilkelių kamanėlės.

9. Pagaus jumis kareivėliai. 
Numaus aukso žiedužėlius.

10. Numaus aukso žiedužėlius, 
Nusegs rūtų vainikėlį.

11. Nusegs rūtų vainikėlį, 
Nuries šilkų kaspinėlius.

18. Tai prigavo kareivėlis 
Cielo svieto tris mergeles

19. Motinėlių užaugintas,
Nuo brolelių išmokintas,

20. Su kaimynais jos užaugo. 
Tarp seselių garbę gavo.

3 3 2
Cvirkienė 

(Laikmečių darbai)

l. Salta žiema šalin eina, 2. Skaisti saulė meilę rodo.
Jau pavasaris ateina. Žemei šilumą priduoda.



3. Upys tvanus didzihs lieju, 14. G ra z ils kujte'Iis žalifja,
Jog pavasaris atėju. Linksmaj paukštelėj čtul-

bėju.

4. Sktibasi vąndu nu kainu, 15. Gerdm anira vakarėly
Ilgaj būti jam ne vilnų; Giėd lakštingala krūmely.

5. Rejk palikti žė'dua vieta, 16. Paukštelėj vis‘1 atgajų,
Dėl art6jaus ąnt šiū sviėtu. šilčiu žiemos jau ne biju,

6. Tfikius cūdus Diėva3 diru, 17. Kuriif jau ne-be-regeju, 
šilčius, tvinus šalfn varu. Jog pavasaris parėju;

7. Gaspadorej, gaspadinės 18. Drifnsej kujty susilėkė, 
Jau suliuke tos gadynės. Savu M Įsu ¿ėdrus rėkia.

8. Ziur ąnt zalifjančiu bėržu; 19. Jaunu pulkėlej suėju,
Yr jau tajkas irti diržą. Giėddf paukštėlams padeju-

9. Dab&r prie tu ge'ru <5ru 20. Mergajtės linksmąjį balselejs,
Aptajsyti rėjkia tvira. Vajkėlej garsėjs vąmzdelejs.

10. Ne viena jauni mergelė 21. Vienas kitim viniiavfiju, 
Linksmaj ėjna i darželi. Jog pavisaris jau stoju.

11.Žiur, ar že'me yra žiita, 22. Gaspadirius prociaunjnkas 
Be 16va gerij pripilta? Ni maž tffmet ne što dykas;

12. Tokios prdcios r6du mėjle, 23. Apiė lafika jau rūpinas,
Žoleles sodln i ijla. Gaspadoriškaj skubinas.

13. Ne-t61i tu jau ąnt laiku 24. Susilaukęs ge'ru veju, 
Upelis, kur žuvis plauku. Vasar6ju drą'nsej sėja.

3. Upės tvanus didžius liejo. 
Jog pavasaris atėjo.

4. Skubasi vanduo nuo kalno, 
Ilgai būti jain nevalna;

5. Reik palikti žėdną vietą 
Dėl artojaus ant šio svieto.

6. Tokius cūdus dievas daro, 
šalčius, tvanus šalin varo.

7. Gaspadoriai, gaspadinės,
Jau sulaukę tos gadynės,

8. Ziūr ant žaliuojančių beržų: 
Yr jau laikas arti daržą.

9. Dabar prie to gero oro 
Aptaisyti reikia tvorą.

10. Ne viena jauna mergelė 
„ Linksmai eina j darželį.

11. 2iūr, ar žemė yra šilta,
Be lova gerai pripilta.

12. Tokios procios rodo meilę, 
2oIeIes sodln į eilę.

13. Netoli, tuojau ant lauko, 
Upelis, kur žuvis plauko.

14. Gražus kuitelis žaliuoja, 
Linksmai paukšteliai čiulbėjo.

15. Geram anam vakarėly 
Gied lakštingala krūmely.

16. Paukšteliai visi atgijo, 
šalčių žiemos jau nebijo,

17. Kurių jau neberegėjo,
Jog pavasaris parėjo, —

18. Drąsiai kuity susilėkę,
Savo balsu žėdnas rėkia.

19. Jaunų pulkeliai suėjo,
Giedot paukšteliams padėjo:

20. Mergaitės linksmais balseliais. 
Vaikeliai garsiais vamzdeliais.

21. Vienas kitam vinčiavojo,
Jog pavasaris jau stojo.

22. Gaspadorius prociauninkas 
Nėmaž tuomet nestov dykas:

23. Apie lauką jau rūpinas, 
Gaspadoriškai skubinas.

24. Susilaukęs gero vėjo,
Vasarojų drąsiai sėja.
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25. Visi žemė stojas graži, 36.Gaspad<5nuskalb,kajptSvas: 
Ejn nnt Jauku vajkaj maži. t a  j kas pradef pjaūti pievas.

2G. Džaūgiasi linksma valąnda, 

Ganydami savu bifnda.

28. Nauja būrva laukas gavu 
Nu aprėdytojaus sava.

28. Zė'dnas žmogus tu išvedu, 
Kad visiir Ž61čs išdygu.

29. Skilba gr<Sjtaj, lauktis arė,
t ViSnas ąntrara linksmai tarė

30. Gražiis šjimet pavasaris; 
Namii ejn laukus suaręs.

31. Prisiartin mė'šlu talka, 
Pirktis rejk arėlkos malka.

32. Dėl tū žmogus mėšlavežis, 
Prociaunjnks dirb įsiręnžes.

33. Atsigėrės šne'ka gražėj, 
šake mė'sla kabln smagėj.

34. Kad atėju jau vasara, 
šejmyna i piė'va varu.

35. Gaspadorius ta.jp įsakė: 
Dalgi, grebli imi ir šake

37. Karštis kas karts jau dt-
de'snis,

Su senajsejs vargst jaune
snis.

38. Lcdva tumet gali tvirti. 
TrčkĖta zė'dnas labaj gerti.

39. Ja  atrasi sau pavė'si,
Su pateka pasėdėsi.

40. Po pkbajgtos procios šienu 
štaj at<?jn rugpjūtės dtė'na

41. Ce yra didžiausia duna, 
Kuri n dūda dangaus ponas.

42. Anų mf'jlė gausi yra,
Jog 4n že'mės daug išbyra.

43. Užderė'ju gaūsej kviečiu, 
Bus pyragu dė'Iej svečiu.

44. Kurie' po tam atsitinku, 
Svėjkinas diidami nfnka.

45. Alų ir midiiti maukia, 
Pasigė're „gyvoj“ šaukia.

46. O kad lajkas jau ateju, 
Kada žmdnis rugius sė'ja,

25. Visa žem ė s to ja s  g raži,
Ein ant lauko vaikai maži.

26. D žiaugiasi linksm a v alan d a, 
G anydam i savo  bandą.

2 7 . N aują burvą laukas gavo 
Nuo aprėdytojaus savo.

28. Zėdnas žmogus tuoj išvydo, 
Kad visur žolės išdygo.

29. Skuba greitai, laukus arė, 
V ienas antram linksmai tarė:

30. — Gražus šįmet pavasaris,— 
Namo ein laukus suaręs.

31. Prisiartin mėšlo talka.
P irk tis  reik arielkos malką.

32. Dėl to žmogus mėšlavežis, 
Prociauninks dirb įsiręžęs.

33. A tsigėręs šneka gražiai,
Sake mėšlą kabin smagiai.

34. Kad atėjo jau vasara,
Šeim yną į pievą varo.

35. Gaspadorius taip įsakė:
— Dalgį, grėblį imt ir šakę!

36. Gaspadorius kalb kaip tėvas:
— Laikas pradėt piauti pievas!

37. Karštis kaskart jau didesnis, 
Su senaisiais vargst jaunesnis.

38. Ledva tuomet gali tverti, 
Trokšta žėdnas labai gerti.

39. Jei atrasi sau pavėsį,
Su patieka pasėdėsi.

40. Po pabaigtos procios šieno 
Štai atein rugpiūtės diena.

41. Čia yra didžiausia duona, 
Kurią duoda dangaus ponas.

42. Ano meilė gausi yra,
Jog ant žemės daug išbyra.

43. Užderėjo gausiai kviečių,
Bus pyragų dėlei svečių,

44. Kurie po tam atsilanko, 
Sveikinas, duodami ranką,

45. Alų ir midutį maukia, 
Pasigėrę „gyvoj“ šaukia.

46. O kad laikas jau atėjo,
Kada žmonės rugius sėja,
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47. Ce darbymets da didesnis, 5 9 .1 raiSsta skūbrej vaziifja,
Prociavo drauge senesnis. Nuvažiive sau girtiija.

48. S kūbrej b la šk u , kilta, vė tu , 60. Koks y r, to k s  y r  iš tu  p e lnas, 
šęn  tęn  p ėdus skūnio  m etu . B e t n u  d a rb u  y ra  v i ln a s .

, 49. Turė'dams sekta gatava, 61. Atejn Visti Svęntū diė'na, 
Zė'dnas vež i lauka savu. ubagams tajmlnga viena;

50. Praded sė'ti pagal ažios, 62. Alūžnas gausingas dūda,
Iš namu kąn nusive'žes. Su misa sau vc'rda puda.

51.Tumet lajku nėr stovė'ti, 63. Tum paslikų patvirtinti, 
Grėjtaj rejk ir užakė'ti. Tur Diė'va tinkej garbinti,

52. Džiaugias sau zė'dnas artojus,61. Atširadu žiė'ma balta,
Kad užaugu vasarojus. Že'mė šalčiu jau apkalta.

53. Tur iš tu gera tikyba; 65. Gaspadoriams par Kalėdas 
Gražūs rudii prasidė'ju. Su žejmyna visos bėdos.

54. Pirmiau iiz vis žirnius ima,66. Sąmdinjnkaj ge'ria, valgu, 
Kraun i dideli vežimą. Metu visu atjem alga.

55. Kad iš tauku jau suvalė,67. Kurs nor gauti šejma naiija, 
Nėr tilščiu name pašalu. Tas už čė'su sau terauja.

r.6. S kūnios p iln o s  ja v ū  y ra , 68 . Zė'dnas ap ie  t a j  dūm oja, 
G rū d a i t.'Į'nkej v is ilr b y ra . G c'ra dėl sav ę s  d ab o ja .

57. Kartajs vėlaj atsiėjn gulti,69 Kuriu matu ge'ra stčtka. 
Ant-ryto jaus anksti kelti Tam atvožnejdud pradotka.

58. l’o pabajgtu tokiu darbu 70. Žiemos čė'sas-ta storine: 
Mlslyj pelnyti sau skarba. I ge'ra važiuf kelone.
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47. Čia darbymets dar didesnis, 
Prociavoj drauge senesnis.

48. Skubriai blaško, kulia, vėto, 
Šen ten pėdus skūnioj mėto.

49. Turėdams sėklą gatavą,
2ėdnas vež į lauką savo.

50. Praded sėti pagal ežios,
Iš namų ką nusivežęs.

51. Tuomet laiko nėr stovėti, 
Greitai reik ir užakėti.

52. Džiaugias sau žėdnas artojus, 
Kad užaugo vasarojus.

53. Tur iš to gerą tikybą, — 
Gražus ruduo prasidėjo.

54. Pirmiau užvis žirnius ima, 
Kraun j didelį vežimą.

55. Kad iš lauko jau suvalė,
Nėr tuščio namie pašalio.

56. Skūnios pilnos javų yra, 
Grūdai tankiai visur byra.

57. Kartais vėlai atsiein gulti,
Ant rytojaus anksti kelti.

58. Po pabaigtų tokių darbų
J Mislij pelnyti sau skarbą.

59. Į miestą skubriai važiuoja, 
Nuvažiavę sau girtuoja.

60. Koks yr, toks yr iš to pelnas, 
Bet nuo darbų yra Vainas.

61. Atein visų šventų diena. 
Ubagams laiminga viena:

62. Alūžnas gausingas duoda.
Su mėsa sau verda puodą.

63. Tuo pasilku patvirtinti,
Tur dievą tankiai garbinti.

■o
64. Atsirado žiema balta,

Žemė šalčiu jau apkalta.

65. Gaspadoriams per kalėdas 
Su šeimyna visos bėdos.

66. Samdininkai geria, valgo, 
Mėtų visą atim algą.

67. Kurs nor gauti šeimą naują, 
Tas už čėso sau teirauja.

68. Zėdnas apie tai dūmoja,
Gerą dėl savęs daboja.

69. Kurio mato gerą stotką,
Tam atvožniai duod pradotką.

70. Žiemos čėsas — ta storonė: 
f gerą važiuot kelionę.



71. Nuvažiavęs skūbrej ke'rta, 83. Rėjkia geraj apsivilkti,
Bijodamos piktu varto. Kajlinėjs apsitajsyti.

72. Pak6I numti veža malkas, 84. Kojoms rejk apsiavima 
Prociaunfnkastumetilkans. Tokiu, kajp gal bu( šitum i-

73. Moters savej pe'čiu k ima, 85. Žednas tajpo apsirėdęs,
Bet tik savu malku tūri. Gal apląnkyt savu dėdes.

74. Daru dėl sives šiluma, 86. Ja  tiimet kurjn užprašu, 
Žednas savu d irba ima. Par siūga žodi parašu.

75. Viena piška, trinka, audžia,87. Kad ir t61i, rejk pribūti,
O k iti verpdama snaudžia. Tajp nu šalčiu ne gal žūti.

76. Šauniosios mergos, kajp 88. Kasdien mažyn žymėj varu
stirnos,

Kamaroje sūka girnas. Gaspadorius tąn pašara.

77. Linksmos diėn6s šviesios 89. Po parlejstos pusiau žiemos,
laukia,

švęntagiė'smednįnsej šaukia. Gaspadoriiis žiur i žeme.

78. Pagiėd6jus jau aušrine, 90. Dirvos po sniegu ne dykos,
Dud paslika gaspadinė, Ne vėjkej da bus Velykos.

79. Viriškej po skūnias baldos,91. Gaspad6rius kas vakara 
Te ne gieda tokios mald6s. Apie taj rokunda daru.

80. Šiaudus, šienus ame peša, 92. Kajp t61i švęnts Juras yra, 
Dud, namu galvijams neša. Tiimet bus tejsybe čyra.

8 1 . A rk lus, jaučius šeria. bąnda,93. Salčej žiemos tumet launa, 
Po staldus še te ląndu. V iršų pavasaris gauna.

82. Česajs apie nauja meta 94. Praded iapelej ¿aluti, 
Žm6nis smarku šilti matu. Ir gegužėlė kukuti.
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71. N u v a ž ia v ę s  sk u b ria i kerta , 
B ijo d a m o s  pikto varto .

72. P a k o l nam o v e ž a  m alkas, 
P r o c ia u n in k a s  tuom et a lkans.

7 3 . M oters save i pečių ku ria ,
Bet tik  sav o  m alkų  turi.

7 4 . D aro  dėl sav ę s  šilum ą ,
Zėdnas sav o  d a rb ą  im a.

7 5 . V iena pyška, trin k a , audž ia,

O kita verp d am a sn au d ž ia .

76. šau n io s io s  m ergos kaip  stirn o s  
K am aroje suka  g irn a s .

77. I-inksm os d ien o s šv ies ios  lauk ia, 
šv e n tą  g iesm ę d rą s ia i šauk ia.

78. P ag ied o ju s  ja u  au šrin ę ,
Duod p asilk ą  g asp a d in ė .

79. V yriškiai po sk ū n ias  baldos,
Ten n eg ieda  tokios m aldos.

80. S iaudus, š ien u s an ie  peša,
D uod, n am o g a lv ija m s  neša .

81. A rklius, ja u č iu s  še r ia , bandą ,
P o  s ta ld u s  šen  ten lando.

82. C ėsais ap ie n au ją  m etą 

2 m onės sm ark ų  ša ltį  m ato.

83. R eik ia g e ra i apsiv ilk ti, 
K a ilin ia is  a p sita isy ti.

84. K ojom s re ik  apsiav im o  
Tokio, kaip  gal bū t šilum a.

85. Z ėdnas, ta lp o  apsirėdęs,
G a l a p la n k y t sav o  dėdes.

8 6 . Je i tuom et kurį užp rašo ,
P e r  s lū g ą  žodį parašo .

87. K ad Ir to li, reik pribū ti,
T aip  nu o  ša lč ių  n eg a l žūti.

8 8 . K asd ien  m ažyn žym iai varo  
G a sp ad o riu s  tą  p a ša rą .

89. P o  p erle is to s  p u siau  žiem os 
G asp ad o riu s  ž iū r į žem ę:

90. D irvos po sn ieg u  n e d y k o s , 

N eveikiai d a r  bus V elykos.

91. G a sp ad o riu s  k as  v ak a rą  
A pie ta i rokundą daro .

92. K aip toli šv en ts  J u ra s  y ra , 
T uom et bus  teisybė čyra.

93. š a lč ia i  žiem os tuom et liau n a , 
V iršų  p a v a sa ris  g au n a .

94. P rad e d  lapelia i ža liuo ti 
Ir  gegužėlė  kukuoti.



333.
1. Ej, liČpa, Iiėpytužė'lė,

K u augaj vienstypužėlė, J ^  
Ku augaj viėnstypiiz'ė? J

2. Kū augaj vienstypužėlė 
šalė-pat viėžkelužė'lu, 
šalėpat viėškelilžiu?

3. Keta tive paklrsdinti, 
šake'les pageneti, 
šakiižes pageneti.

4. Šakūžes pageneti,
Namučiu parvėždinti, 
NamMiu parvėždinti.

5. Namučiu parvėzdinti, 
Lęntūžes išskaldinti, 
Lęntiižes išskildinti.

6. Lęntiižes išskaldinti, 
Stajne'le išgrjfnsdinti, 
Stajndže išgrfnsdinti.

7. Stajniiže išgrjnsdinti, 
Zirge'lus ivėsdinti,
Žirgiizius ivėsdinti.

8. Žirgbžius ivėsdinti, 
Abrakūžiu pašerti, 
šaltiniu pagirdyti.

9. Šaltiniu pagirdyti,
Aukse'lu pažaboti,
Aukse'lu pažaboti.
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10. Aukse'lu pažabčti, 
Tymčlu pabain6ti, 
Tymėlu pabalnoti.

11. Tyme'Iu pabalnbti;
Aš jaunas užsisė'siu,
Aš jaunas užsisesiu.

12. Aš jaunas užsisesiu,
I kariiži išjosiu,
I karėti išjfisiu.

13. Išjodams i karuželi,
Ne palikau sesuželės,
Ne palikau sesiižės.

14. Parjodams iš karužglu, 
Rąndtl daržė viėšnužžle, 
Rąndii daržė viėšniiže.

15. Ej, matė, matytužė'lė, 
Kas daržė par viėšnuželė, 
Kas daržė par viėšntizė?

1G. Ej, stinyf, sunytužė'Ii, 
Kas t&vu do kslbužė'lė, 
Kas tavu do katbiizė?

17. Manu jaun i dukružėle, 
Tavu miė'la sesuzė'lė, 
Tavu miela sesužilžė.

18. Ej, se'syf, sesytužė'lė,
Kas daržė do žotužė'lės 
Kas daržė do žoliižės?

*233
Juškytė

1. Ei liepa liepytužėle.
Ko augai vienstypužėlė, K   ̂
Ko augai vienstypužė? J

2. Ko augai vienstypužėlė 
Salia pat vieškelužėlio,
Salia pat vieškelužio?

3. Keta tave pakirsdinti,
Sakeles pageneti,
Sakužes pageneti.

4. Sakužes pageneti,
Namučio parveždinti.
Namučio parveždinti.

5. Namučio parveždinti,
Lentužes išskaldinti,
Lentužes išskaldinti.

6. Lentužes išskaldinti,
Stainelę išgrįsdinti,
Stainužę išgrįsdinti.

7. Stainužę išgrįsdinti,
Žirgelius įvesdinti,
Zirgužius įvesdinti.

8. Zirgužius įvesdinti,
Abrakužiu pašerti,
Šaltiniu pagirdyti.

9. Šaltiniu pagirdyti,
Aukseliu pažaboti,
Aukseliu pažaboti.

10. Aukseliu pažaboti, 
Tymeliu pabalnoti, 
Tymeliu pabalnoti.

11. Tymeliu pabalnoti;
Aš jaunas užsisesiu,
Aš jaunas užsisesiu.

12. Aš jaunas užsisėsiu,
Į karužį išjosiu,
Į karelį išjosiu.

13. Išjodams į karužėlį, 
Nepalikau sesužėlės, 
Nepalikau sesužės.

14. Parjodams iš karužėlio, 
Randu darže viešnužėlę, 
Randu darže viešnužę.

15. — Ei mote motytužėle, 
Kas darže per viešnužėlė, 
Kas darže per viešnužė?

16. — Si sūnyt sūnytužėli, 
Kas tavo do kalbužėlė, 
Kas tavo do kalbužė?

17. Mano jauna dukružėlė, 
Tavo miela sesužėlė, 
Tavo>niela sesužužė.

18 — Ei sesyt sesytužėle. 
Kas darže do žolužėlės, 
Kas darže do žolužės?
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19. Cidabru z'iė'du žydi, 24. Ej, sesė, sesytužėlė,
Dėjmentu stagaružėlės, Susklnk ir ma kviėtkužėle,
Dėjruentu stagariižes. Susklnk ir ma kviėtkiiže.

20. Ej, br61au, broiytužėli, 
Kas t&vu do kalbožė'lė, 
Kas tavu do kalbiizė?

21. Manu žalos rutužflės, 
Ir geltos mėgelkužflės,
Ir ge'ltos mėgelkilzės.

22. Ir geltos mėgelkužėlės, 
Iš kraštu lelijuzelės,
Iš kraštu lelijužės.

23. Iš kraštu lelijuzelės, 
Žyd po visa daržužėli, 
Žyd po visa darzūz'i.

25. Susklnk ir ma kvtėtkužele, 
Vienu žalu rutužėlu,
Vienu z'alū rutilžiu.

26. Viėnfi žalti rutužėlu 
Ir geltii mėgelkuželu,
Ir geltii mėgclk&žiu.

27. Ir geltu mėgelkuželu 
Iš kraštu lelijužėlės,
Iš kraštu lelijilžės.

28. Kviėtkdže susklndama, 
Broluži pažindama,
Broleli pažindama.

» » 4 .

1. Taj reto viėto 
Dobilaj augu,
Taj ret6 vičto 
Gražiejė augu,

Pęnkėjs šesėjs lapuželejs, ] 
Su devynejs z'iėde'lejs. ]

2 . Taj reto viė'to 
Mergytė Augu,
Taj retč viė'to 
Jaun6ji 4ugu 

Žmonūžiu n’ apkalbama, 
Bernužiu ne lįnkuma.

3. Atėjk, bernužė'li, 
Manu dobilėli, 
Atėjk, bernužė'li, 
Manu žalukeli,

Subatos vakaružėly, 
Saule'Iej nusilejdus.

4. O kad ne suprastu 
TSvas, motynėlė,

Ni brolej, ni seserėlės, 
Ni kiė'mu draugalČIej,

19. Sidabro žiedu žydi.
Deimanto stagaružėlės.
Deimanto stagaružės.

20. — Ei brolau brolytužėli.
Kas tavo do kalbužėlė,
Kas tavo do kalbužė?

21. Mano žalios rūtužėlės 
Ir geltos mėgelkužėlės,
Ir geltos mėgelkužės.

22. Ir geltos mėgelkužėlės 
Iš kraštų lelijužėlės.
Iš kraštų lelijužės.

23. Iš kraštų lelijužėlės 
Žyd po visą daržužėlį,
Žyd po visą daržužj.

* 3 3 4
Vidikytė

1. Tai retoj vietoj 
Dobilai augo,
Tai retoj vietoj 
Gražieji augo
Penkiais šešiais la p u ž ė lia is ,^  
Su devyniais žiedeliais. j“

2. Tai retoj vietoj 
Mergytė augo,
Tai retoj vietoj 
Jaunoji augo,
Zmonužių n’apkalbama.
Bernužio nelankoma.

24. — Ei sese sesytužėle, 
Suskink ir man kvietkužėlę, 
Suskink ir man kvietkužę.

25. Suskink ir man kvietkužėlę 
Vienų žalių rūtužėlių,
Vienų žalių rūtužių.

26. Vienų žalių rūtužėlių 
Ir geltų mėgelkužėlių,
Ir geltų mėgelkužių.

27. Ir geltų mėgelkužėlių 
Iš kraštų lelijužėlės,
Iš kraštų lelijužės.

28. Kvietkužę suskindama, 
Brolužį pažindama,
Brolelį pažindama.

3. — Ateik, bernužėli.
Mano dobilėli,
Ateik, bernužėli.
Mano žaliukėli,
Subatos vakaružėly. 
Saulelei nusileidus.

4. O kad nesuprastų 
Tėvas, motinėlė.
Nei broliai, nei seserėlės. 
Nei kiemo draugalėliai,

<2. LlctuviSkos dainos. I 657



Tu mane risi,
Manu bernužė'li.
Tu mane rasi,
Manu dobilėli, 

Žalam rūtų daržužė'ly, 
Pas žalasias rute'les.

Rūteles skyniau, 
Vajnlka pyniau,

Ąnt galvelės uždėjau, 
Uždedama kalbėjau:

Bernyti manu, 
Jaunasis manu, 

Kokėjs žčdžejs kalbė'jej 
Tu ąnt manės, bernyti?

Dėl tu kalbėjau, 
Kalbūžėms kė'lau, 

Kad aš patsaj norėjau,
O kitam pavydėjau.

3. Rūtų vajnikėlis 
Tam rudynūžy,

Bernyti mánu,
Jaunasis mánu,

Kálba mudu žmonužė'Iej 
Daug ne viémájs žode'lejs.

9. Mergytė mánu,
Jaunoji mánu,

Ne bok tu tu kalbužėlu, 
Vis pamink po kojėlu.

1. Taj retó viėlo 
Mergelė áugu,

Žmonūžiu n’ apkalbama 
Kajmynu ne vajnóta.

2. Mėsčiau žiedeli,
I purvynSIi,
Rūtų vajnikėli
I rudynėli:

Rūdyk, rūtų vajnikėlis, 
Raudami; rudynėly.

•
O aukse'lu žiedužėlis 

Judamė purvynžly.

335.
1.Trys brolükaj kelü jóju, 

Be-jódami sudumóju. į ds

2. Ar mums jóti? ar ne jóti? 
Ar balne'lus pakilnóti?

4. Trys brolūkaj siena pjovė, 
Be-pjáudami sudumóju.

5. Ar mums pjáuti?ar ne pjauti? 
Ar ąnt dalgiu parymoti?

3.J6kim, jokim, brolužė'Iej, 6 .Pjaukim,pjaukim,brolužė'lej,
Kajp nujósim pakilnósim. Kajp nupjáusim, parymosim.
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5. Tu mane rasi.
Mano bernužėli,
Tu mane rasi.
Mano dobilėli,
Žaliam rūtų daržužėly 
Pas žaliąsias rūteles.

6. Rūteles skyniau,
Vainiką pyniau.
Ant galvelės uždėjau, 
Uždedama kalbėjau:

7. — Bernyti mano, 
Jaunasis mano,
Kokiais žodžiais kalbėjai 
Tu ant manęs, bernyti?

8. — Dėl to kalbėjau, 
Kalbužėms kėliau.
Kad aš patsai norėjau,
O kitam pavydėjau.

9. — Bernyti mano,
Jaunasis mano,
Kalba mudu žmonužėliai 
Daug neviernais žodeliais.

10. — Mergyte mano,
Jaunoji mano,
Nebok tu tų kalbužėlių, 
Vis pamink po kojelių.

11. Tai retoj vietoj 
Mergelė augo,
Zmonužių n’apkalbama, 
Kaimynų nevainota.

12. Mesčiau žiedelį 
Į purvynėlį,
Rūtų vainikėlį
I rūdynėlį:
Rūdyk, rūtų vainikėli, 
Raudame rūdynėlyl

13. Rūtų vainikėlis 
Tam rūdvniižy,
O aukselio žiedužėlis 
Juodame purvynėly.

335
Eim.

1. Trys broliukai keliu jojo, 
Bejodami sudūmojo: (2 k.)

2. — Ar mums joti. ar nejoti, 
Ar balnelius pakilnoti?

3. — Jokim, jokim, brolužėliai, 
Kai nujosim, pakilnosim.

4. Trys broliukai šieną piovė, 
Bepjaudami sudūmojo:

mums piauti, ar nepjauti, 
Ar ant dalgio parymoti?

6. — Piaukim. pjaukim, brolužėliai, 
Kai nupiausim, parymosim.
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7. Trys sesutės Stena grėbė, U . Ar mums lėkti? ar ne lėkti? 
Be-grebdamos sudumôju. A r sparnėlus paplesnoti?

8. A r  mumsgrė'bti?ar negrėbti? 12. Lėkim, lėkim, karvelėlej,
Ar ąnl grėbiu parymoti? Kajp nulėksim, paplesnôsim.

9. Grėbkim, grė'bkim,seserėlės,13 Trys bitutės medų ne'šė, 
Kajp sugrėbsim, parymosim. Be-nėšdamos sudumôju.

10. Trys karvėlej aukštaj lėkė, 14. Ar mums nešti? ar ne nėšti? 
Be-lėkdami sudumôju. Ar ąnt ląnkės pagulėti?

♦
♦ ♦ y.

15. Nėškira, nėškim, bituzelės, Kajp nunėsim, pagulesim

336.

I .T a s  prake'jktas gaspadôrtus 
Ir ta gaspadlnė,

Kad dėl musu valciâunjnku 1 
Naruùs pagâdyju. J

2. Sukit, s tikit, valciauninkės 4. Katram yra jau par ¿litą,
šėtonuj virvele, Tegù atsisâgu,

Anâm yra sugadiyva Mèskit brôctvas ir  i sali
Prié tinklu gįnklelis. Ne rejk tu apgjfnkiu.

3. Sukit, sukit valciaunįnkės, 5. Kiek nùiçngiau su ukâta
šėtonu verpėjos, I tąnciu žįngsnėlu,

Ne kiausyk’if, kąn jums saku Kad Diėvs diitu tiek priė^mzin 
Kiinig3 geradėjus. Vargingu diėnėlu.

6. Kiėk nùbraukiau sukdamasi
Pràkajtu ïaéélu,

Kad trôpytu tiek kęntėti 
Ąnt kūnu šašelu.
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7. Trys sesutės šieną grėbė, 
Begrėbdamos sudūmojo:

8. —  Ar mums grėbti, ar negrėbti, 
Ar ant grėblio parymoti?

9. — Grėbkim, grėbklm, seserėlės, 
Kai sugrėbsim, parymosim.

10. Trys karveliai aukštai lėkė, 
Belėkdami sudūmojo:

11. — Ar mums lėkti, ar nelėkti. 
Ar sparnelius paplasnoti?

12. — Lėkim, lėkim, karvelėliai, 
Kai nulėksim, paplasnosim.

13. Trys bitutės medų nešė, 
Benešdamos sudūmojo:

14. — Ar mums nešti, ar nenešti. 
Ar ant lankos pagulėti?

15. — Neškim, neškim, bitužėlės, 
Kai nunešim, pagulėsim.

*336
Mockienė

I. Tas prakeiktas gaspadorius 
Ir ta gaspadinė,
Kad dėl mūsų valeiauninkų | 
Namus pagadi.no! f

2. Sukit, sukit, valciauninkės. 
Šėtonui virvelę,
Anam yra sugadlyva 
Prie tinklo ginklelisl

3. Sukit, sukit, valciauninkės, 
Šėtono verpėjos, 
Neklausykit, ką jums sako 
Kunigs geradėjas!

4. Katram yra jau per šilta,
Tegu atsisagsto,
Meskit brostvas ir j šalį,
Nereik to apginklo!

5. Kiek nužengiau su akvata 
Į tancių žingsnelių,
Kad dievs duotų tiek prie amžiaus 
Vargingų dienelių!

6. Kiek nubraukiau sukdamasi 
Prakaito lašelių,
Kad tropytų tiek kentėti 
Ant kūno šašelių!
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33?.

1. Sė'rė brolis žirgeli 
Par v'isa rudenėli, j ds

2. Ir išjoju brolelis
Par lygiusius lauke'Ius.

3. Ir prir'fšu žirgeli 
Prie rute'lu daržėlu.

4. Ejn mergytė par kiemą 
Zalii rutu ląnkyti.

5. O ku žvęngi, žirgeli, 
Par laukeli bėgdamas.

6. Ar tu nori avižų?
Ar baltųjų dobilu?

7. Ar baitiiju dobili?
Ar žalųjų šėkelu?

8. Ar tu nori aliičiu’
Ar saldžiųjų midūčiu?

0. Ar saldžiųjų midiičiu?
Ar čystu vąndenelu?

10. Ne aš noriu avlžū,
Ni baltųjų dobilu.

11. Ni batttiju dobilu,
Taj žalųjų šėkelu.

12. Ni aš n6riu alučiu,
Ni saldžiųjų midiičiu.

13. Ni saldžuju midiičiu,
Taj čystu vąndenelu.

14. Klausinėju mergelė,
Koks bernyčiu budelis?

15. Kajp aš bėgsiu par lauka. 
Pasižiūrėk, raerge'lė

16. Pasižiurė'k, merge'lė,
Koks bernyčiu budelis.

17. Kajp ąnt lauku migle'lė, 
Tajp ąnt manės raselė.

18. Tajp ąnt manės rase'Iė, 
Toks bernyčiu budelis.
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Piraitis

1. Šėrė brolis žirgelį
Per visą rudenėlį. (2 k.)

2. Ir išjojo brolelis
Per lygiuosius laukelius.

3. Ir pririšo žirgelį 
Prie rūtelių darželio.

4. Ein mergytė per kiemą 
Žalių rūtų lankyti.

5. — O ko žvengi, žirgeli, 
Per laukelį bėgdamas?

6. Ar tu nori avižų,
Ar baltųjų dobilų?

7. Ar baltųjų dobilų,
Ar žaliojo šekelio?

8. Ar tu nori alučio,
Ar saldžiojo mldučio?

9. Ar saldžiojo midučio,
Ar čysto vandenėlio?

10. — Nei aš noriu avižų,
Nei baltųjų dobilų,

11. Nei baltųjų dobilų, —
Tai žaliojo šekelio.

12. Nei aš noriu alučio,
Nei saldžiojo midučio,

13. Nei saldžiojo midučio, — 
Tai čysto vandenėlio.

14. Klausinėjo mergelė:
— Koks bernyčio būdelis?

15. — Kai aš bėgsiu per lauką. 
Pasižiūrėk, mergele,

16. Pasižiūrėk, mergele,
Koks bernyčio būdelis.

17. Kaip ant lauko miglelė.
Taip ant manęs raselė,

18. Taip ant manęs raselė, — 
Toks bernyčio būdelis.



3 3 » .

Tjnkleli ploviau,
Rąnkas mazgojau, ' 

Nuskąndinaū žiedužėli 1 ^  
1 jurėlu dugnūži. • 1

A š p asą m d fč iau  
s ia u ru  vėjuz 'eli,

B e n t p 6 ra  n cdė tužS lu , 
B e n t p 6 ra  n ed e liiz iu .

O kad išpūstu 
Auksu žiėdūzi 

I brolėlu ląnkuzele,
I brolėlu ląnkele.

O ir Išpūtė 
Auksu z'iėditži 

I brolėlu ląnkuzele,
I brolėlu iąnkūže.

Aš pasąmdyiiau 
Du tris šiėnpjuvelus 

Bent pora nedėtuželu, 
Bent pora nedėtūziu.

O kad išpjautu 
Auksu ztėduželi 

1 brolėlu ląnkuzele, 
I brolėlu ląnkūze.

*339
Blažienė

1. Tinklelį ploviau,
Rankas mazgojau, 
Nuskandinau žiedužėlį 1 9  ̂
Į jūrelių dugnužį. |

2. Aš pasamdyčiau 
Siaurų vėjužėlį
Bent porą nedėlužėlių.
Bent porą nedėlužių,

3. O kad išpūstų 
Aukso žiedužį
Į brolelio lankužėlę,
Į brolelio lankelę.

4. O ir išpūtė 
Aukso žiedužį
Į brolelio lankužėlę,
Į brolelio lankužę.

5. Aš pasamdyčiau
Du tris šienpiūvėlius 
Bent porą nedėlužėlių.
Bent porą nedėlužių,

6. O kad išplautų 
Aukso žiedužėlį 
[ brolelio lankužėlę, 
Į brolelio lankužę.



7. Ej, pj6vė, pj6vė 8. Ej, brolau, brolau,
I'jove sust6ju, Broleli minu,

Radu auksu ztėduzeli O kas par radinuzėlis,
Ketvirti pradalgiizė. o  kas parradinbzis.

9. Cidabras baltas, Dejmentiiz’is raudonas,
Auksas geltčnas, Dejmentė'lis raudonas

310.

1. Taj nėr ne kanč t 
Tokiu soduželu, Jds

Kajp tik minu tėve'Iu. J

2. Cidarbu lapelėj, 
Dėjmentu ziėdėlejY

Aukse'lu obalelej.

S. O ir atlėkė 
Rajbas sakalėlis 

Išt61i, tabaj toli.

4. 0  ir atnešė 
Matūšej garseli,

Nors ir ne labaj gera.

5. Matiisė manu,
SenOji minu,

Kur .jr  tavu dukrelė?

6. Tavu dukrelė,
Balta lelijelė,

Kazokė'lu žemelė.

7. O driksu, tviksu 
Geltčnos kaselės,

Kajp geltčni šilkėlej.

8. Ej, parėjs, parėjs 
Tavu dukruzė'lė,

I devintus mete'lus.

9. Ąnt ir parėjna 
Manu dukružėlė

Muštiiju viėškelė'lu

10. Su didzid pulku,
Su mėjlejs zode'lejs, 

Su gajloms ašarėlėms:

060

7. Ei, piovė, piovė,
Piovę sustojo,
Rado aukso žiedužėlį 
Ketvirtoj pradalgužėj.

8. Ei brolau, brolau, 
Broleli mano,
O kas per radinužėlis, 
O kas per radinužis?

9. Sidabras baltas. 
Auksas geltonas, 
Deimantužis raudonas, 
Deimantėlis raudonas!

340
Senkauskienė

1. Tai nėr nė kieno 
Tokių sodužėlių
Kaip tik mano tėvelio:

2.- Sidabro lapeliai, 
Deimanto žiedeliai, 
Aukselio obuolėliai.

3. O ir atlėkė 
Raibas sakalėlis 
Iš toli, labai toli.

4. O ir atnešė 
Motušei garselį.
Nors ir nelabai gerą.

5. — Motuše mano. 
Senoji mano,
Kur yr tavo dukrelė?

6. Tavo dukrelė,
Balta lelijėlė,
Kazokėlių žemelėj.

7. O drykso tvikso 
Geltonos kaselės 
Kaip geltoni šilkeliai.

8. Ei, pareis, pareis 
Tavo dukružėlė
l devintus metelius.

9. — Ant’ ir pareina
i Mano dukružėlė

Muštuoju vieškelėliu —

10. Su didžiu pulku.
Su meiliais žodeliais, 
Su gailioms ašarėlėms:
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t i .  Matíise minu,
Senóji mánu, 

Prij'lmk mánu vargeli.

12. Kad ir prijlmsiu 
Tavu baltas rankas, 

Vargelu ne prijlmsm.

13. Tavu vargelis,
Gájlos ašarėlės, 

Graudln mánu širdele.

»41.

1. Tu, gir&žė,
Tu, žaloji manu,

Aš vajkščiojau, 
Paklydusi buvau.

2. Sauktu, šaukiu 
Tėvuzėlu savu;

šaukiu, šalikui, 
Ne prišaukiu aš ju.

3. Taj ma rodos 
Ir medčlej didi,

Ne uuvėjna 
Ni balselis toli.

ds 4. Tu, giružė,... („k. v. laskuk: 
šaukiu motynėlės, brolužėlu

Seserėlės,... 3 p., ir tajpbajgk:“)

V
5. Saukiu, saukiu 

Bernužėlu savu,
šaiikiu, šaukiu,

Taj prišaukiau aš jū.

6. Taj ma rėdos 
Ir medelej maži,

Taj nuvėjna 
Ir balselis toli.

349.

1. Tupi žvirblis kaminajty, 2. Aš ne gali! tavej diiti,
Vc'rda žlmej katitajty, Aš ne galit tavej svčti,
Ej, kiikorė, kukoršle, 1 Nubars mine žiuponajtė

Dfik ma paragauti. J Su prasiiokajs kalbant.

H_ — Motuše mano, 
Senoii mano,
Priimk mano vargelį.

12. — Kad ir priimsiu 
Tavo baltas rankas, 
Vargelio nepriimsiu:

13. Tavo vargelis,
Gailios ašarėlės 
Graudin mano širdelę.

*341
Masiulienė

1. Tu giruže,
Tu žalioji mano!
Aš vaikščio:au, ! 
Paklydusi buvau.

2. Saukiu, šaukiu 
Tėvužėlio savo, 
Saukiu, šaukiu, 
Neprišaukiu aš jo.

3.. Tai man rodos 
Ir medeliai didi. 
Nenueina 
Nė balselis toli.

4. Tu giruže...  (k. a. laskuok:
šaukiu motinėlės, brolužėlio, 
seserėlės.. .  3 p. ir taip
baik:)

5. Saukiu, šaukiu 
Bernužėlio savo.
Saukiu, šaukiu,
Tai prišaukiau aš jo.

6. Tai man rodos 
Ir medeliai maži,
Tai nueina
Ir balselis toli.

342
Cvirkienė

I. Tupi žvirblis kaminaity, 
Verda žirniai katilaity:
— Ei kukore, kukorėle, l 
Duok man paragauti! J

2. — Aš negaliu tavei duoti, 
Aš negaliu tavei svoti, 
Nubars mane žiuponaitė 
Su prasčiokais kalbant.



3. Aš paukštelis, ne prasčiokas,. Pagiedosiu po hėtiičiu 
Ni kaklelis ne šlektokas, Vyšnelu sodely.

343.

1. Tūpi katas ąn t šiaudu, 
Jiėškfidamas sau naudu, 

Jis pamatė pelyčiūke, j 
Šieno bėgant mažtel&ke, Jds 

Pagavu. I
*

3. O jau katas uzralgu, 
Visos pelės subė'gu. 

Vienos piešė, skajtė, boju,

2. Katinėlis tupeju, 
Pusiaumirka žiurėju, 

O pelūkės bėgineju, 
Pasistiė'bdamos žiurėju, 

Ar miega?

Kitos kate'li dabčju 
Ą nt mūru.

344.

1. Tūpi šarka snsip^nas, |  ^  4 .0  šis bne'dis ilgarietis, 
Nor ji ištekė'ti. j Nor jis šalė j6ti.

2. O ši varna, juda galva,
Nor ji sv6čia būti.

3. O zujkūtis žiuponutas,
Nor jis važnyčifiti.

5. Stov lokūtis ąnt vargonų, 
Nor pavargonuti.

6. Tūpi žvlrblisąnt bažnyčios,
N6ri pazvanuti.

Stov zilele bažnyčioje, 
Nor ji pamatyti.

Tūpi katas ąnt tvorūs, 
Ju akelės mirga,

Graži būtu ta dajniūkė, 
Tik ne iahaj ilga.

9. Tūpi katas ąn t tvorūs, 
Žiūri, kajp pclė'da,

O tu šarka raargaplaukė, 
Taj bus tavej bė'da.
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3. — Aš paukštelis ne prasčiokas.
Nė kaklelis nešlektokas,
Pagiedosiu po lietučio 
Vyšnelių sodely.

3 4 3
Cvirkienė

I. Tupi katas ant šiaudų, 2. Katinėlis tupėjo.
Ieškodamas sau naudų. Pusiaumirka žiūrėjo.
Jis pamatė pelyčiukę \ O peliukės bėginėjo.
Sienoj bėgant mažteliukę — ¡ 2  k. Pasistiebdamos žiūrėjo,
Pagavo. I Ar miega.

3. O ¡au katas užmigo.
Visos pelės subėgo.
Vienos piešė, skaitė, bojo,
Kitos katelį dabojo 
Ant mūro.

3 4 4
Staniulytė

1. Tupi šarka susipynus, 1 4. O šis briedis ilgarietis,
Nor ji ištekėti. J ' Nor jis šalia joti.

2. O ši varna juoda galva, 5. Stov lokutis ant vargonų.
Nor ji svočia būti. Nor pavargonuoti.

3. O zuikutis žiuponuotas, 6. Tupi žvirblis ant bažnyčios.
Nor jis važnyčioti. Nori pazvanuoti.

7. Stov zylelė bažnyčioje,
Nor ji pamatyti.

8. Tupi katas ant tvoros, 9. Tupi katas ant tvoros,
Jo akelės mirga, — 2iūri kaip pelėda.
Graži būtų ta dainiukė, — O tu, šarka margaplauke.
Tik nelabai ilga. Tai bus tavei bėda!



10. Tu šarkiitė, karalienė, 11. Kad aš būčiau ne gulėjus, 
Kūd ne pini vajnlku? Ąnt grabutės krantu,

K# aš pinsiu, ka dabinsiu, Tik aš būčiau ne sugavus 
Kad nėr daržfe žolynu. vžbala ąnt rįnkn.

345.

1. Tūpi žvirblis ąnt bažnyčios,5. Anži marti supykusi, 
Tupė'dams vajnfiju, Kviėčiū siu  ja bė'rė;

Vilkssulokiutąnciavoju.K  Ank bardama dumoju, 
Žįnsins miržus traukė, j S Kad visi nusprjngtu.

2. tok?  žiūba turėdama
Žad svočiutė būti, 

Kiškis ūstus tnrė'damas 
Žad piršle'lu būti.

3. Blusi b&rna ne praūsusi,
Žad marče bučiuti, 

Ani marti supykusi,
Bė'gu i svirneli.

4. Ani bėgdama dum6ju,
Kad blusi nudvėstu; 

Ame' maži vištytiikaj 
Paskū anos begu.

6. Ame' maži vištytiikaj
Po viė'na rankioju, 

Amž rjnkdami dum6ju, 
Kad ir daugiau be'rtu.

7. Anšt m arti supykusi
Vąndėns b^nka pylė, 

Ank pildama dumčju,
Kad visi nuskaustu.

8. Anie maži vištytiikaj
Po lašiiika gėrė,

Anie' gerdami dumoju, 
Kad ir daugiau piltu.

346.

1. Tu, ąnžū'lėli, 
Žalas medeli, 

Kudcl ta ne žalifji?

2. Ka aš žalusiu, 
ds Ka linksmas būsiu,

Žadi mkne nukirsti.
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10. Tu šarkute karaliene,
Kod ncpini vainiko?
— Ką aš pinsiu, ką dabinsiu, 
Kad nėr darže žolynų!

11. Kad aš būčiau negulėjus 
Ant grabutės kranto,
Tik aš būčiau nesugavus 
Vabalą ant rankų!

3 4 5
Baltrušaičiukė

1. Tupi žvirblis ant bažnyčios, 
Tupėdams vainojo,
Vilks su lokiu tanciavojo. 
2ąsins maršus traukė.

2. Lokė, Siūbą turėdama,
2ad svočiute būti,
Kiškis, ūsus turėdamas,
2ad piršleliu būti.

3. Blusa, burną nepraususi, 
2ad marčią bučiuoti.
Ana marti supykusi 
Bėgo j svirnelį.

4. Ana bėgdama dūmojo,
Kad blusa nudvėstų,—
Anie maži vištytukai 
Paskui anos bėgo.

2 k.

5. Ana marti supykusi 
Kviečių sauią bėrė,
Ana berdama dūmojo, 
Kad visi nuspringtų.

6. Anie maži vištytukai 
Po vieną rankiojo.
Anie rinkdami dūmojo, 
Kad ir daugiau bertų.

7. Ana marti supykusi 
Vandens bonką pylė. 
Ana pildama dūmojo. 
Kad visi nuskęstų.

8. Anie maži vištytukai 
Po lašiuką gėrė,
Anie gerdami dūmojo, 
Kad ir daugiau piltų.

3 4 6

Tomašauskytė

1. — Tu ąžuolėli, | 2. — Ką aš žaliuosiu,
Žalias medeli, j 2 k. Ką linksmas būsiu.
Kodėl tu nežaliuoji? J 2ada mane nukirsti.

<3. Lietuviškos dainos. I



3. Tu bernužėli, 
Jaunas būdamas, 

Kudel tu ne dajnuji?

12. Jus susipr&šėi 
Daug kajmynė'lu 

4 n t  b&v u  ašarė'lu.

Ka aš dajniisiu, 13. ViSnas ne'ča
Ka linksmas būsiu, Pirštinėles,

Žadi mžine išvėžti. Ą ntras nesą stumenėlus.

Ej', brfifau, brolau, 14. Ej, br6lau, brolau,
Brolukaj manu, Broliikaj manu,

Ėjsiv šiėne'lu pjauti. Rfegisi rejks važiuti.

Mes pasipjausiv, 15. Jau ratus maustu,
Kąnkč šiėne'lu, Jau žirgus kausiu,

Baltųjų dobile lu. Rėgisi rejks važiiiti.

Kada mės ejum 16. Kajp privažiavum
Pulkii nam6iuj, Vilniaus miėste'li,

Kajp mes gražėj dajnavum. Miestu vartaj atke'lti.

Mes susiUkum 17. Kajp privažiavum
Vyru pulkeli Prie prijemėlu,

Ąnt kėlu kryžkelelu. Te daugel ašarėlu.

VįŽnas nešė 19. Ne buvau gadnas,
Sukrias virveles, Ni sugadlyvas,

įn tras r^nko pąntėlus. Karejvėlu slūžyti.

Viė'nas rišu 19. 0  kajp užpylė
Manu rąnkėles, Daug pinigėlu

įntrasdėju ąnt k6ju pąnčius. Ąnt baltųjų stale'lu,

0  jos, vyrelej, 20. Tūs pinigė'Ius
Nė-priėtėlej, Išsidalinu

Diikit ma pasiilsėti. Ir mine pražūdinu.

3. — Tu bernužėli,
Jaunas būdamas,
Kodėl tu nedainuoji?

4. — Ką aš dainuosiu,
Ką linksmas būsiu,
2ada mane išvežti.

5. — Ei brolau, brolau, 
Broliukai mano,
Eisiv šienelio piauti.

6. Mes pasipiausiv 
Lankoj šienelio,
Baltųjų dobilėlių.

7. Kada mes ėjom 
Pulku namoliui,
Kaip mes gražiai dainavom

8. Mes susitikom 
Vyrų pulkelį
Ant kelio kryžkelėlio:

9. Vienas nešė 
Sukrias virveles,
Antras rankoj pantelius

10. Vienas rišo 
Mano rankeles,
Antras dėjo ant kojų pančius

U. — O jūs, vyreliai 
Neprieteliai,
Duokit man pasiilsėti!
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'12. Jūs susiprašėt 
Daug kaimynėlių 
Ant savo ašarėlių.

13. Vienas neša 
Pirštinėles,
Antras neša stuomenėiius

14. — Ei brolau, broIau: 
Broliukai mano,
Regisi, reiks važiuoti

15. Jau ratus mausto,
Jau žirgus kausto,
Regisi, reiks važiuot!

16. Kai privažiavom
• Vilniaus miestelį,

Miesto vartai atkelti

17. Kai privažiavom 
Prie priėmėlių,
Ten daugel ašarėlių

18. Nebuvau gadnas 
Nei sugadlyvas 
Kareivėliu slūžyti

19. O kai užpylė 
Daug pinigėlių 
Ant baltojo stalelio,

20. Tuos pinigėlius 
Išsidalino
Ir mane pražudino!



34?.

1. Tu, gegiltė,
Rajbit paukštelė,

Kajp tu gražėj \ ds 
Sode kukavaj. I

2. Su sparne'lejs 
Paplesdėdama,

Su galvele 
Palįngiidama.

5. Su galve'le 
Palįngiidama,

Su vajke'lejs 
Kalbėdama.

4. O vajke'lej,
Jus, mažiukė'lej,

Jau aš daugiau 
Jus, ne auginsiu.

6. Jau aš daugiau 
Jus ne auginsiu,

Kviečiu grūdu 
Ne lėsinsiu.

6. Kviėįtū grūdu 
Ne lėsinsiu,

Rlncku vynu 
Ne girdysiu.

13. Tavęs jaunos 
Ne atlankysiu,

7. Aš išlėksiu, 
čionaj ne būsiu,

Ne jus mazū 
Ne atląnky'siu.

8. Aš išlėksiu 
Vakaruse,

Jus paliksiu 
Jovaruse.

9. Tu, broleli, 
Manu jaunasis,

O kam tu šėrėj 
Bėra žirgeli?

.10. Abrakelu
Pašėrdamas,

Vąndenelu
Girdydamas.

11. Tu, sese'lė, 
Manu jaunoji,

Aš išj6siu, 
čionaj ne būsiu.

12. Aš išj6siu, 
čionaj ne būsiu,

Tavęs jaun6s 
Ne atlankysiu.

Mėjlejs žodėlejs 
Ne kalbinsiu.

*347
Blažienė

1. Tu gegute.
Raiba paukštele, 
Kaip tu gražiai 1 
Sode kukavai, ] '

2. Su sparneliais 
Paplazdėdama,
Su galvele 
Palinguodama;

7. Aš išlėksiu, 
Čionai nebūsiu, 
Nė iūs mažų 
Neatlankysiu.

8. Aš išlėksiu 
Vakaruose,
Jus paliksiu 
Jovaruose.

3. Su galvele 
Palinguodama, 
Su vaikeliais 
Kalbėdama:

4. — O vaikeliai. 
Jūs mažiukėliai, 
Jau aš daugiau 
Jūs neauginsiu.

5. Jau aš daugiau 
Jūs neauginsiu, 
Kviečių grūdu 
Nelesinsiu.

9. — Tu broleli 
Mano jaunasis,
O kam tu šėrei 
Bėrą žirgelį?

10. Abrakėliu 
Pašėrdamas, 
Vandenėliu 
Girdydamas.

11. — Tu sesele 
Mano jaunoji. 
Aš išjosiu. 
Čionai nebūsiu.

6. Kviečių grūdu 
Nelesinsiu, 
Rincku vynu 
Negirdysiu.

12. Aš išjosiu. 
Čionai nebūsiu, 
Tavęs jaunos 
Neatlankysiu.

13. Tavęs jaunos 
Neatlankysiu, 
Meiliais žodeliais 
Nekalbinsiu.
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14. Mėjlejs žodz'ejs 15. Ni, lovelė
Ne kalbinsiu, Ne gulesiv,

Ni lovelė Ni burnelės
Ne gulesiv. Ne glostysiu.

348.

1. Ok, mans Diėvėlau, 7. Atst6k, bernyti,
Kas taj pastoju, Balamutė'li,
Kad toksaj bloznas 1 Kam pavajtinaj
Mane viloju? I Žala rūtele?

2. Ne-be pritinku 8. Ėjsiu, tėve'luj
Aš prie seselu, Pasikloniosiu
Krint ašarėlės Ir dovanėles
Ma iš ake'lu. Jam dovanosiu.

8. Kol plę'mpus buvaū, 9. Kad tave jauna
Buvaū sau drąnsi, Ma pavelytu,
fcabaj drovė'jaūs, 0  ja  ne nori,
Kad gėris t^nsė. Prinevalytų.

4. Jukaj ir zėrtaj, 10. Manu tėve'lis

Visokios štukos, Ne toksaj yra,
šokau par nakti, Kad mane verkiant
Kolej ištrukaū. Dutu už vyru.

5. Taj ma patikti U . Ja  padabonė,
Vis lustužė'lis, Taj ma pavelys,

Tė'vu midutis 0  ja  ne noriu,

Ir atutė'lis. Mane ne privėrs.

6. Aš ąnksti kė'Iau 12. Ne verk, mergytė,
Sau dūsaudama, Tu ne pražūsi,
Durūzes vė'riau Už manės jaunu
Graū'džej verkdama:

S7S
Varge ne būsi.

14. Meiliais žodžiais 
Nekalbinsiu,
Nei lovelej 
Negulėsiv.

15. Nei lovelėj 
Negulėsiv, 
Nei burnelės 
Neglostysiu.

348
Bakšaitienė

1. Ok, mans dieveliau, 
Kas tai pastojo,
Kad toksai bloznas 1
Mane viliojo?

2. Nebepritinku 
Aš prie seselių, 
Krint ašarėlės 
Man iš akelių.

3. Kol plempus buvau, 
Buvau sau drąsi. 
Labai drovėjaus, 
Kad gėris tąsė.

4. Juokai ir žertai, 
Visokios štukos, 
Šokau per naktį, 
Kolei ištrūkau!

5. Tai man patiko 
Vis liustužėlis,
Tėvo midutis
Ir alutėlis.

6. Aš anksti kėliau 
Sau dūsaudama, 
Duružes vėriau. 
Graudžiai verkdama:

2 k.

7. — Atstok, bernyti 
Balamūtėli,
Kam pavaitinai 
Žalią rūtelę?

8. — Eisiu, tėveliui 
Pasikloniosiu
Ir dovanėles 
Jam dovanosiu,

9. Kad tave jauną 
Man pavelytų,
O jei nenori, 
Prinevalytų.

10. — Mano tėvelis 
Ne toksai yra,
Kad mane verkiant 
Duotų už vyro.

11. Jei padabonė,
Tai man pavelys,
O jei nenoriu,
Mane neprivers.

12. — Neverk, mergyte, 
Tu nepražūsi.
Už manęs jauno 
Varge nebūsi.
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13.

15.

Kelsi ryteli, 
Linksma būdama, 
Kursi ugne'le 
Vis dajnudama.

Kelsiu ryte'li 
Vis dajnudama,

14. Meiuji, šelmi, 
Ne tiesa kalbi, 
Vis ne tejšlngi 
Tavu zodėlej.

Kursiu ugnele 
Graūdžej verkdama.

34».
1. ' Žmonių kiaūlės knūkiajds 4.

j  dsStaldė uždarytos,
0  manu priganytos.

Gink, Barbuka, kiaūles 
Gink, seselė, kiaūles

1 žala pudimeli.

Ir išginus kiaūles 
Nesiskiibink grėjtaj

I marga karčemele.

6.

Toje karčemelė 
Jauna šinkarkelė 

Nor tave paviloti.

Žmonių mergos verpia, 
O Barbūka verkia 

Karčemo už stalelu.

Zmoniū mergos audžia
O Barbūka snaudžia 

Karčemo už stalelu.

350.

1. E j, matrus, mitrus, 
Sens matruselis,

Lejski i inkareli.

2. O kajp jle'jsi
I inkarėli,

Ziurė'k aukštu kalne'lu.

3. Ne mačiau kainu, 
Ni pakalnėlės,

Ni pušū viršūnėlės.

4. O tik te-mačiaū 
Savu mergelė

Pajurūžėms atejnant.

5. Žals kedelajtis,
Raudons vystajtis,

Rožėms rašyts žiurstajtis.

6. Manu plauke'lej, 
Jau pakruziuti, 

Pentinėlej nušvdjsti.

14. — Meluoji, šelmi, 
Netiesą kalbi,
Vis neteisingi 
Tavo žodeliai!

15. Kelsiu rytelį 
Vis dainuodama.
Kursiu ugnelę,
Graudžiai verkdama!

*349
Viksva

1. Žmonių kiaulės kriūkia, (2 k.)
Stalde uždarytos, Į 9
O mano priganytos, j  ~ '

2. — Gink, Barbuka, kiaules.
Gink, sesele, kiaules 
Į žalią pūdymėlį!

3. Ir, išginus kiaules,
Nesiskubink greitai 
[ margą karčiamėlę.

4. Toje karčiamėlėj 
Jauna šinkarkelė 
Nor tave pavilioti.

5. Žmonių mergos verpia, 
O Barbuka verkia 
Karčiamoj už stalelio.

6. Žmonių mergos audžia, 
O Barbuka snaudžia 
Karčiamoj už stalelio.

13. Kelsi rytelį.
Linksma būdama, 
Kursi ugnelę 
Vis dainuodama.

1. Ei matros, matros. 
Sens matrosėli,
Leiski į inkarėlį.

2. O kai įleisi 
{ inkarėlį.
Žiūrėk aukšto kalnelio.

3. Nemačiau kalno 
Nei pakalnėlės.
Nei pušų viršūnėlės,

350
Dabkuvienė

4. O tik temačiau
2 k. Savo mergelę

Pajūružėms ateinant:

5. Žals kedelaitis,
Raudons vystaitis,
Rožėms rašyts žiurstaitis!

6. Mano plaukeliai 
Jau pakriuzuoti, 
Pentineliai nušveisti.
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7 Kad raüdu jójuv 
Par tąn tilteli, 

Par misingės tilteli.

9. Kad ir ¡pulsiu, 
Tik ne prapulsiu, 

Gelbės mane brolėlej.

Sijiižės l¡ínku, 
Vąndii mirgėju, 

Žinau rejks ma ipūlti.

10. O iá krašte'lu 
Jauni brole'lej, 

Vidury gendrolė'lej.

351.

1. Ej nėra niekur i 
Tekiu dvaružėlu, Jds

Kajp tik manu tėve'lu.J

2. Manu tėvuželu 
Margi dvaružė'lej, 
Naujos stubužėlės, 
Stiklu duružė'lės,

Zerkolinej ląngelej.

3. Ej, nėra niekur 
Tokiu sodužėlu,

Kajp tik manu tėve'lu

4. Manu tėvuželu 
Žalas sodužė'lis,

Aug z'alos obalėlės.

Perlu lapuzėlej, 
Auksu ziėdužė'lej, 

Cidábrn obūlė'lej.

O ir ktlėkė 
Graži paukštužėlė

I tėve'lu sodeli.

Kol ji tupeju,
Visa zėrė'ju, 

Lėkdama suskąmbėju.

8. Ej, nėra niekur 
Tokios dukružėlės, 

Kajp tik manu tėve'lu.

Manu tėvuzė'lu 
JaunS. dukružėlė, 
Lėjnas liemenėlis, 
Juktos kurnuzėlės, 

Ir bóvelnos pąnkelės.

10. Ej, nė'ra ntė'kur 
Tokiú stajnužė'lu, 

Kajp tik manu tėve'lu.

7. Kad mudu j o j o v  9. Kad ir įpulsiu,
Per tą tiltelį. Tik neprapulsiu,
Per misingės tiltelį, Gelbės mane broleliai

8. Sijužės linko, 10. O iš kraštelių
Vanduo mirgėjo, Jauni broleliai,
2inau — reiks man įpulti. Vidury gendrolėlial.

*351
Duobienė

1. Ei, nėra niekur |
Tokių dvaružėlių, Į 2 k.
Kaip tik mano tėvelio: J

2. Mano tėvužėlio 
Margi dvaružėliai,
Naujos stubužėlės,
Stiklo duružėlės,
Zerkoliniai langeliai.

3. Ei, nėra niekur 
Tokių sodužėlių,
Kaip tik mano tėvelio:

4. Mano tėvužėlio 
Žalias sodužėlis,
Aug žalios obelėlės:

5. Perlų lapužėliai. 
Aukso žiedužėliai, 
Sidabro obuolėliai.

6. O ir atlėkė 
Graži paukštužėlė 
Į tėvelio sodelį.

7. Kol ji tupėjo,
Visa žėrėjo, — 
Lėkdama suskambėjo.

8. Ei. nėra niekur 
Tokios dukružėlės. 
Kaip tik mano tėvelio:

9. Mano tėvužėlio 
Jauna dukružėlė, 
Leinas liemenėlis, 
Juktos kurpužėlės
Ir bovelnos pankelės.

10. Ei, nėra niekur 
Tokių stainužėlių,
Kaip tik mano tėvelio:



11. M anu tėvuz'elu
Naujos stajnužėlės, 

Zvęngia beri žirge'lej.

35*.

1. Uj, uj, uj, uj, Diė'vaj, 6. O aš nusiėjžiau 
Diėvulėlau manu, Ąnt aukštu kalne'lu,

Rūpestinga širdis manu, 1 Kur giėdoju volųngėlė, 
Kas gal patiešyti? J Devynejs balselejs.

2. Ne turiii tėtiišiu,
Ani matušėlės,

Ni brolelu, ni sese'lu,
Su kum pakalbėti.

3. Abu miidu jaunu, 
Abudu ne vėde,

Abu miidu su bernėlu 
širdelė dumėjuv.

4. O jau anie' žmonis 
Miidum pavydėju,

Kad regėju mžrne jauna 
Su bernužiu kalbant.

5. O tegii jiė k ilba,
Kajp tik jie išminu,

Aš tave, mylimiausia,
Par Įraži mylėsiu.

J|
11. Jau atskyrė pora, 

Zgada ir malone,

7. Ne volungės balsas
Ne girios paukštelu, 

Tik taj manės bernužėlis 
Jaunis pagedauja.

8. Bernužėli manu, 
Dobilėli manu,

Žadi mudu jaunu skirti, 
Poro ne lajkyti.

9. Žadi mudu skirti, 
Poro ne tajkyti,

Arba ugny sudeginti, 
iipy paskąndinti.

10. Nedėlos ryteli 
Išgirdau varpeli,

Uj, uj, uj, uj, Diėvulėlau, 
Jau dabar atskyrė.

Jau atskyrė miidu jaunu 
Ir mėjlus žodėlus.

11. M ano  tėvužėlio  
N au jos  stainužė lės, 
Ž vengia bėri žirgelia i!

3 5 2
Cotautienė

1. Ui, ui, ui, ui dievai. 
D ievulėliau mano! 
R ūpestinga š ird is  m ano. 
K as gal patiešy ti?

2. N eturiu  tėtušio  
A nei m otušėlės.
Nei brolelių , nei sese lių , -  
Su kuo pakalbėti.

3. Abu mudu jau n u ,
Abudu nevedę,
Abu m udu su  berneliu  
Š irdelėj dūm ojov.

4. O jau an ie  žm onės 
M udum  pavydėjo,
Kad regėjo  m ane jau n ą  
Su bernužiu  k alb an t.

5. O tegu  jie kalba ,
Kaip tik jie  išm ano.
Aš tave. m ylim iausią.
P er am žių mylėsiu!

2 k.

6. O aš  nusieičiau  
Ant aukšto  kalnelio .
K ur g iedojo  volungėlė 
D evynia is balseliais.

7. Ne v o lungės balsas ,
Ne g irio s  paukštelio . 
T iktai m anęs bernužėlis 
J a u n o s  p ag e d au ja .

8. B ernužėli m ano,
D obilėli m ano.
Žada m udu ¡aunu sk irti, 
Po ro j nelaikyti.

9. Žada m udu sk irti,
Poro i nela ikyti.
A rba ugny sudeg in ti, 
Upėj paskand in ti.

10. N edėlios rytelį 
Išg ird a u  varpelį, —
Ui, ui, ui. ui dievulėliau, 
Ja u  d ab a r atskyrė!

I I .  J a u  atsk y rė  porą,
Z gadą ir m alonę.
Ja u  atsk y rė  m udu jau n u  
Ir m eilius žodelius.



12. O ašbe-ve 'lyč tau  
A u k štu s  k a ln u s  k is t i ,  

N e k ajp  savu  m ylim aje 
M ylejes pam ėšti.

13. O a i kasės, kasės, 
Kasės pailsėsiu,

O aš savu mylimčsios 
Daugiau ne regesni.

353.

1. U ž ju rc lu , už m arc'lu 
N u ly ju , n u sn ig u ,

Te berne'lis su mergele i  ̂
Be-šnėka, be-kalba: j

**
3. Dūk alūčiaus, dūk midūčiaus, 

Ne šnekė'k, ne kalbėk,

2. Mergužėlė, lelijėlė, 
Nesiduk parkalbei, 

Ne dūk žiedu, ni vajniku, 
Ni jaunu diėniižiu.

♦
Par du tauku, par tris iaūkus 

Palydė'k, ne kalbėk.

354.

1. Vijkšcio Adomas 4. 0  aš ne n6riu
Po žala kfijti, Grūšiu, obūlū,
Po žala kūjti,  ̂ ^ Ejk še, Jiėvūtė,
Po aglynėli. 1 Artyn pas mane.

2. 0  ir pamatė 5. 0  aš ne nūnu
Jiė'va Adoma: Artyn pas tave;
Ejkš, Adomėli, Ejk še, Adomaj,
Artyn pas mine. I rūtų diržą.

3. Ejkš, Adomėli, 6. Rūteles skinsiu,
Artyn pas mine, Vajnika pinsiu,
0  aš tau dffsiu, Ąntgaiv6sdė'siu,
Grūšiu, obūlū.1 686

Lelijoms dabinsiu.

12. O aš bevelyčiau 
Aukštus kalnus kasti. 
Nekaip savo mylimąją 
Mylėjęs pamesti.

13. O aš kasęs, kasęs, 
Kasęs pailsėsiu,
O aš savo mylimosios 
Daugiau neregėsiu!

*353
Sopytė

I. Už jūrelių, už marelių 
Nulijo, nusnigo —
Ten bernelis su mergele J , 
Bešneka, bekalba. j L

2. Mergužėle lelijėle, 
Nesiduok perkalbėt, 
Neduok žiedo nei vainiko, 
Nei jaunų dienužių!

3. Duok alučio, duok midučio, 
Nešnekėk, nekalbėk,
Per du lauku, per tris laukus 
Palydėk, nekalbėk!

3 5 4
Senkauskienė

1. Vaikščioj Adomas 
Po žalią kuitį,
Po žalią kuitj, I g 
Po eglynėlį. į

2. O ir pamatė 
Ieva Adomą:
— Eikš, Adomėli, 
Artyn pas mane!

3. Eikš, Adomėli, 
Artyn pas mane,
O aš tau duosiu, 
Grūšių, obuolių.

4. — O aš nenoriu 
Grūšių, obuolių, 
Eik šen. Ievute, 
Artyn pas mane!

5. — O aš nenoriu 
Artyn pas tave! 
Eik šen, Adomai,
Į rūtų daržą!

6. Rūteles skinsiu, 
Vainiką pinsiu, 
Ant galvos dėsiu, 
Lelijom s dabinsiu!

687



3 5 5.
1. Aš noriu miegu, miėge'lu, įds 

Aš tu miėgėlu ne -tabaj.įds

2. O tegu miega vienturtės, 
Kurios ąnt miegu užąugu.

3. Kurios ąnt miegu užaugu, 
Sunkiu darbe'lu ne dirbu.

4. Sunkiu darbe'lu ne dirbu,. 
Sunkiu girne'lu netraukė.

5. Sunkiu girne'lu ne triuke 
Jffdu purvėlu ne bridu.

6 .0  kad až kėlu kelavaii, 
Sugavau žala zilėle.

7. llejdau žile i darža,
Pats už stalelu sėdėjau.

**
15. Netiėk zilelės ptųnksnelu,

8. Kajp už stalelu sėdėjau, 
Ir  pro iąngeli žiurėjau.

9. Kąn vejk zilelė daržely? 
Kąn vejk sesele svirnely?

10. Zilelė rute'les skynė, 
Seselė vajnika pynė.

U . Zilelė grazej dajnavu, 
Seselė graūdzej raudoju.

12. Sese'lė saldžej už snūdu, 
Zilelė šaūnej išsprūdu.

13. Atbųnd sese'Ie iš miė'ga, 
P&rlek zilelė iš iaūku.

14. Parlėk zile'lė iš laūku, 
Parneš mejluju žodelu,

Kiek jos mejluju žode'lu.

356.

1. Ėjų šiaūčius par miesteli 
Ne'šens kurpalu majšėli, 
iila, ūla, Ūla, drala, (*)) 
Ne'šens kurpalu majšėli. \

(*) Ąnt tu  pavydalu kart6k: „Ūla, Ūla, Ūla, d rida,“ sa 
ąntrA ajlži kožnam pčsme z'emiati.
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1. Aš noriu miego, miegelio, 
Aš to miegelio nelabai. (2

2. O tegu miega vienturtės, 
Kurios ant miego užaugo;

3 . Kurios ant miego užaugo, 
Sunkių darbelių nedirbo:

4. Sunkių darbelių nedirbo, 
Sunkių girnelių netraukė;

5. Sunkių girnelių netraukė, 
Juodo purvelio nebrido.

6. O kad aš keliu keliavau, 
Sugavau žalią zylelę.

7. Įleidau zylę j daržą,
Pats už stalelio sėdėjau.

Kai už stalelio sėdėjau, 
Ir pro langelį žiūrėjau,

9. Ką veik zylelė daržely, 
Ką veik seselė svirnely?

10. Zylelė rūteles skynė, 
Seselė vainiką pynė.

11. Zylelė gražiai dainavo, 
Seselė graudžiai raudojo.

12. Seselė saldžiai užsnūdo, 
Zylelė šauniai išsprūdo.

13. Atbund seselė iš miego, 
Parlėk zylelė iš lauko.

14. Parlėk zylelė iš lauko. 
Parneš meiliųjų žodelių.

*355
Vidikytė

(2 k.) 8. 
k.)

15. Ne tiek zylelės plunksnelių. 
Klek jos meiliųjų žodelių.

3 5 6
Pocalė

1. fijo šiaučius per miestelį 
Nošlns kurpalių maišelį,
Dlia, ūlia, ūlia, dralia*, | ^ ^
Nešins kurpalių maišelį. (

* Žemiau kiekv'cnamc posme panašiai kartok: „Cllia, ūlia, tilia. dralia" su antra

«  Lietuviuos dainos, t 639



2. Ir nuvėju ans pnė Maūšu,14. Šiaučius purvyne pasl/du, 
Patol gėrė, kol išaūšu. Ni viens žmogus ne iš v /du.

3. Nakvyne ge'ra turėju, 15. £ju brilis pro pat Sali,
Po Maušos statu gulėjų. Kldusė, kas tau tajp padare?

4. Atsibodęs išsigą'ndu, 16. Ku tu gul t ąnt purvynu? 
Kurpilu sivu ne-b-r4nda. Ar ne trauksis ąnt žolynu?

5. Manu ylų daugel biivu, 17. Biški slį'nkti ne galėju, 
Kilr-gi anos tajp pražiivu? Akis, dą'ntis krapštinėju.

6. Kurpalėlej susidaužė 18. Maušienėlė gera žmona,
Ir ylelės susilaužė. Traukė iiaūūu, kajpo poną.

7. Aj, Dtėvalau, ku be-dė'siu, 19. Siaūčius. purvus nusikratęs, 
Batu siūti ne-b-galė'siu. Arėlkos kvorta pastatęs:

8. Batu Siūti ne-b-galė'siu, 20. Gerkit, br6lej, ulavokif, 
Dunos plutos ne-b-turė'siu. Kurie mine ratavojuf.

9. Dunos pliitos ne-b-turė'siu,21. Siaūčius priišu arelkė'lės, 
Vargii vogti ne pradėsiu. Mauša prašu berlinkėlės.

10, Aš nuvėjsiu i kiemeli, 22. Siaūčius rymu pasirėmęs,
Gausiu užkulu biškėli. Mauša jukias susijė'mės.

U . Aš išsivirsiu bulbynės, 23. Maus’iėnėlė, paskubė'ki,
Arbži rūgštis burokynės. Kad man patT ne atbėgtu

12. Gri'nžu šiaūčius i miėste'li,24. Ciė'la kvorta jau sutraukiau, 
Ten atradu šlape kėla. Savu miters ne sulaukiau.

13. Atsigėręs saldaus vynu, 25. Maušiėnėlė skitas rašų,
Atsigulęs ąnt purvynu. Nu galvis kepiirės prašu.

2. Ir nuėjo ans prie Maušos, 
Patol gėrė, kol išaušo.

3. Nakvynę gerą turėjo.
Po Maušos stalu gulėjo.

4. Atsibudęs išsigando. 
Kurpalių savo nebranda.

5. — Mano ylų daugel buvo, 
Kurgi anos taip pražuvo?

6. Kurpalėliai susidaužė,
Ir ylelės susilaužė.

7. Ai dievaliau, kuo bedėsiu, 
Batų siūti nebgalėsiu!

8. Batų siūti nebgalėsiu, 
Duonos plutos nebturėsiu.

9. Duonos plutos nebturėsiu, 
Vargu vogti nepradėsiu.

10. Aš nueisiu į kiemelį,
Gausiu užkulo biškelį.

U. Aš išsivirsiu bulbienės 
Arba rūgščios burokienės.

12. Grįžo šiaučius į miestelį, 
Ten atrado šlapią kelią.

13. Atsigėręs saldaus vyno, 
Atsigulęs ant purvyno.

14. Šiaučius purvyne paslydo,
Nė viens žmogus neišvydo.

15. Ėjo brolis pro pat šalį.
Klausė: — Kas tau taip padarė?

16. Ko tu guli ant purvyno,
Ar netrauksies ant žolyno?

17. Biškį slinkti negalėjo,
Akis, dantis krapštinėjo.

18. Maušienėlė, gera žmona, 
Traukė šiaučių kaipo poną.

19. Šiaučius, purvus nusikratęs, 
Arielkos kvortą pastatęs:

20. — Gerkit, broliai, uliavokit, 
Kurie mane ratavojotl

21. Šiaučius prašo arielkėlės,
Mauša prašo berlinkėlės.

22. Šiaučius rymo pasirėmęs,
Mauša juokias susiėmęs.

23. — Maušienėle, paskubėki,
Kad man pati neatbėgtų.

24. Cielą kvortą jau sutrankiau. 
Savo moters nesulaukiau.

25. Maušienėlė skolas rašo,
Nuo galvos kepurės prašo.



26. Sermėgėle jau nuvtlku, 28. Ėjų par miestą verkdamas, 
Kurį būvu milu pilku. Bėdnas darbu ne-gaudamas.

27. Mdtum, jog Maūša ne dėdė, 29. Zvanyj varpas i bažnyėe, 
Kajp jis tąn šiaūčiu nurėdė. Pasiprfivyk, pijonyiia.

30. J a  tu gerti ne palausi,
Tu su Maūšu pčkto blausi:

B e e e e.

359.

1. Vajkšcio mėrga po dvareli
Su vajniku kalba: ^ds

2. Vajnikė'li, zalukė'li,
Kajp vadu prapūlsiv?

3. Ja  už ge'ru gaspadôriaus,
Ugny sudeginsiu.

4. Ja už kôkiu ultojelu,
Skrynelė kavôsiu.

5. Prié skrynelės priėjdama,
Mejlingâj kalbėsiu.

6. Ąnt rąnke'lu pajimdama,
Graūdzej apsiverksiu.

7. Vajnikeli, žalukė'li,
Kajp vadu prapulėv?

8. Tu žaliiji sau skrynelė,
O aš po vargeli.

9. Kas už jūsų kepurėle-
Du muštinelu?

1 0 .0  už rutu vajnikeli — 
Dvi tukstąntė'li.

11. Kad atėjna mergužėlė,
Kepūre pakelsiu,

12. Kad atjūtu karatajtis,
Vajniku ne imsiu.

358.
1. Kiliau šiaudus be grudū ,| ^  3. Ma vajkelus be-plâkant,

Dariau alų avižū. I S tartà žarda parstūmė.

2. Ma alūti b ed iran t, 4. Ma žardeli be-rįmstant,
Vajkdj misa paliė'ju. Vilks mergyte pagavu.

26. Sermėgėlę jau nuvilko, 
Kuri buvo milo pilko.

28. Ėjo per miestą verkdamas, 
Biednas darbo negaudamas.

27. Matom, jog Mauša ne dėdė, 29. Zvanij varpas į bažnyčią: 
Kaip jis tą šiaučių nurėdė. — Pasiprovyk, pijonyčia!

30. Jei tu gerti nepaliausi,
Tu su Mauša pekloj bliausi:

B e e e e I

357
Tomašauskytė

1. Vaikščioj merga po dvarelį, 
Su vainiku kalba: (2 k.)

2. — Vainikėli žaliukėli,
Kaip vedu prapūlsiv?

3. Jei už gero gaspadoriaus, 
Ugny sudeginsiu.

4. Jei už kokio uitojėlio, 
Skrynelėj kavosiu.

5. Prie skrynelės prieidama, 
Meilingai kalbėsiu.

6. Ant rankelių paimdama, 
Graudžiai apsiverksiu.

7. Vainikėli žaliukėli.
Kaip vedu prapuolėv?

8. Tu žaliuoji sau skrynelėj, 
O aš po — vargelį.

9. Kas už jūsų kepurėlę — 
Du muštinėliul

10. O už rūtų vainikėlį —
Du tūkstantėliu!

11. Kad ateina mergužėlė, 
Kepurę pakelsiu!

12. Kad atjotų karalaitis, 
Vainiko neimsiu!

358
Norvilienė

3. Man vaikelius beplakant, 
Starta žardą parstūmė.

4. Man žardelį beramstant, 
Vilks mergytę pagavo.

1. Kūliau šiaudus be grūdų, 1
Dariau alų avižų. I

2. Man alutį bedarant,
Vaikai misą paliejo.

69.1



5. Ūli, fili, vilkeli, 
Palėjsk mergužėle.

359.

1. Vejas putė 1 ( 
Visa rudenėli, I 

Vėtra laužė 1 
Žala viršūnėlė. I

ds

2. Pasąmdyčiau 
Daug jaunu brole'lu,

Pak'irsdinčiau 
Žala ąnžulėli.

3. Kąn darysit 
Iš manu šake'lu?

K a n mlslysii 
Lygaus liėmenėlu?

4. Iš šake'lu 
Nafijaji važeli,

Liemenei u 
Judaji lajve'li.

9. Svęntfims dienoms
I baznyče jočiau,

5. h’ąn lodusif 
I juda lajve'li?

Rugius, miežius, 
Geltčnus kviėte'lus,

6. O kur lejsiC 
Judaji lajve'li?

Jūrėms—marėms, 
čystu vąndenė'Iu.

7. Kur sustosi, 
Judasis lajve'li?

Po Tilžėlės 
Didžiųjų įmėstėlu.

8. Parsidučiau 
Judaji lajve'li,

Nusipirkčiau 
Beraji žirgeli.

šiokifims diėnčms 
Stajnio pastatyčiau.

1. Zujkiiti, zujkiiti, 
Tu, maziausiasis,

360. (*)
Pasakyki, zujkiiti, 
Kajp agunas sėju, 
Agiinė'les sėja?

(*) Dajnuja s'en dijna siikdamis i rata ir rodydami ran
komis, kajp agunas sė'ju? kajp an6s dygu? augu? žydi? n6ku? 
kajp anks krėtė? trynė? malė? kajp iš anų pieną darė ir valgė?

5. — Ūli, ūli, vilkeli. 
Paleisk mergužėlę!

359
Gotautienė

1. Vėjas pūtė 
Visą rudenėlį, 
Vėtra laužė 
Žalią viršūnėlę. 2 k.

5. — Ką lioduosit 
[ juodą laivelį?

. — Rugius, miežius, 
Geltonus kvietelius.

6. — O kur leisit 
Juodąjį laivelį?
— Jūrėms marėms, 
Cystu vandenėliu.

2. Pasamdyčiau 
Daug jaunų brolelių,
Pakirsdinčiau 
Žalią ąžuolėlį.

3. — Ką darysit 7. — Kur sustosi,
Iš mano šakelių? Juodasis laiveli?
Ką mislysit — Po Tilžėlės
Lygaus liemenėlio? Didžiuoju miesteliu.

4. — Iš šakelių— 8. Parsiduočiau
Naująjį važelį. Juodąjį laivelį,
Liemenėlio— Nusipirkčiau
Juodąjį laivelį. Bėrąjį žirgelį.

9. Šventoms dienoms 
Į bažnyčią jočiau,
Šiokioms dienoms 
Stainioj pastatyčiau.

360'
Juškylė

1. — Zuikuti, zuikuti 
Tu mažiausiasis,
Pasakyki, zuikuti, \
Kaip aguonas sėjo, J 2 k.
Aguonėles sėjo? )

* Dainuoja šią dainą sukdamiesi ratu ir rodydami rankomis: kaip aguonas sėjo, kaip 
dygo, augo, iydi, noko, kaip jas krėtė, trynė, malė, kaip iš jų pieną darė ir valgė.



2. Aš mačiau, regėjau, 
Ka.jp agunas sė'ju, 
Agunė'les sėju:
Ir šejp, ir tejp 
Agunė'les sėju.

3. Zujkiiti, zujkiiti,
Tu, mažiausiasis, 
Pasakyki, zujkiiti, 
Ka.jp agunos dygu?
(„augu? žydi? noku?“) 

Agunelės dygu?

4. Aš mačiau, regėjau, 
Kajp agunos dygu, 
Agunelės dygu:
Ir šejp, ir tejp 
Agunelės dygu.

8. Aš mačiau, regėjau 
Kajp piė'na darė,
Kajp pieneli darė:

5. Zujkiiti, zujkiiti,
Tu, maziiusiasis, 
Pasakyki, zujkiiti,
Kajp agunas krėtė? 
(„try'nė? milė?“) 

Agunė'les krėtė?

6. Aš mačiai, regėjau, 
Kajp agunas krėtė, 
Agunė'les krėtė:
Ir šejp, ir tejp 
Agunė'les krė'tė

7. Zujkiiti, zujkiiti,
Tu, mažiausiasis, 
Pasakyki, zujkiiti, 
Kajp pieną darė?
(»valgė?“)

Kajp pieneli darė?

Ir šejp, ir tejp 
Pieneli darė.

3G1.
(Siė'na pjaujant).

1. Valšj, manu dalgeli,
Valaj, valaj. (*)

3. Dalgeli traukiau,

2. Ne papjansi šiėnėlu, 
Ne papustęs dalge'lu.

Pusrytė'lu laukiau.

(*) Po žė'dnu posmu Jyruk: „val&j. manu dalgeli, valaj,

2. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip aguonas sėjo, 
Aguonėles sėjo:
Ir šiaip, ir taip 
Aguonėles sėjo.

3. — Zuikuti, zuikuti- 
Tu mažiausiasis, 
Pasakyki, zuikuti.
Kaip aguonos dygo 
(augo, žydi, noko), 
Aguonėlės dygo?

4. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip aguonos dygo, 
Aguonėlės dygo:
Ir šiaip, ir taip 
Aguonėlės dygo.

5. — Zuikuti, zuikuti 
Tu mažiausiasis, 
Pasakyki, zuikuti,
Kaip aguonas krėtė 
(trynė, malė),
Aguonėles krėtė?

6. — Aš mačiau, regėjau, 
Kaip aguonas krėtė, 
Aguonėles krėtė:
Ir šiaip, ir taip 
Aguonėles krėtė.

7. — Zuikuti, zuikuti 
Tu mažiausiasis. 
Pasakyki, zuikuti,
Kaip pieną darė 
(valgė),
Kaip pienelį darė?

— Aš mačiau, regėjau, 
Kaip pieną darė,
Kaip pienelį darė:
Ir šiaip, ir taip 
Pienelį darė.

361
Norvilienė 

(Sieną piaunant)

l. Valiai, mano dalgeli, 2. Nepapiausi šienelio.
Valiai, valiai!* Nepapustęs dalgelio.

3. Dalgelį traukiau,
Pusrytėlių laukiau.

* Po kiekvieno posmo lyruok: „Valiai, mano dalgeli, valiai, valiai!"
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4. Dalgeli traukiau, kajp kirminėli, 
siena, žolele su samanėlėms.

5. Ne iškalės dalge Iu, Ne papjausi žolelės

6. Ską'mba, žvą'nga dalge'lis ląnko, ląnko, 
Verkia, riidut mergelė rą'nko, rą'nko.

7. Ne prataręs mergelėms,darbu ne bajgsi, 
Be mejluju žode'lu niė'ku ne vėjksi.

8. Nupj6viau pievele su dobilelu, 
Parvedžiau mergele su vajnikė'lu.

9. Nupjoviau pievele baravykuta, 
Parvedžiau mergele čeverykuta.

10. Grėbleli traukiau, 
Pusrytė'lu laukiau.

U .Skam ba m inu dalgelis 
Pliė'nu balselu.

12. Skamba m inu grėblelis 
Kleve'lu balselu.

Verkia minu brolelis 
Žirgėlu stajnelė.

13. Bepig tavej valuti,
Kad tau žada 

Žalu tiršč iu  duti.

14. Žali barščej ta j ne strčva, 
Seni b6ba taj ne bovas.

15. Žvąnga manu dalgelis
Rugėlus kirsdamas,

Verkia ja u n i mergelė
I pėdus rišdama.

1. O aš pasenau,
Ne ištekėjau, 
L įsč ia u  k a rk in a , 
Benė padvė'sčiau. j

2. Lįnsk,, mergytė, 
Ljnsk iš karklynu, 
Pink vajnikėli,
Dėk ąn t galvelės.

4. Dalgelį traukiau kaip kirminėlį, 
šieną, žolelę su samanėlėms.

5. Neiškalęs dalgelio,
Nepapiausi žolelės.

6. Skamba žvanga dalgelis lankoj, lankoj,
Verkia rudul’ mergelė rankoj, rankoj!

7. Neprataręs mergelėms, darbo nebaigsi,
Be meiliųjų žodelių nieko neveiksi.

8. Nupjoviau pievelę su dobilėliu.
Parvedžiau mergelę su vainikėliu.

9. Nupioviau pievelę baravykuotą,
Parvedžiau mergelę čeverykuotą.

10. Grėblelį traukiau, 13. Bepig tavei valiuoti,
Pusrytėlių laukiau. Kad tau žada

Žalių barščių duoti!

11. Skamba mano dalgelis 14. Žali barščiai — tai ne strova,
Plieno balseliu. Sena boba — tai ne bovas!

12. Skamba mano grėblelis 15. Žvanga mano dalgelis,
Klevelio balseliu, Rugelius kirsdamas,
Verkia mano brolelis Verkia jauna mergelė,
Žirgelių stainelėj. Į pėdus rišdama.

*362
Norvilienė

1. — O aš pasenau,
Neištekėjau,
Lįsčiau karklyną, 1 ^ ^
Bene padvėsčiau. J

2. — Lįsk, mergyte, 
Lįsk iš karklyno, 
Pink vainikėlį, 
Dėk ant galvelės!



3. Vajnfka py'rnau, 
P ati dėvėjau, 
Visi berne'lej 
Manim gėrėjos.

5. Ej, tu, vilkeli, 
Kupčiaunįnkė'li,

4. Atbėga vilkas, 
Atskudurluja; 
Padajniik dajne'Ie, 
Palinksmink m&ne.

Iükupíiavójej 
Mánu vajke'lus.

363.

1. Stovė'ju viržis ąn t dubė's, 1 
Taj jisšj labaj rūpinos. J

2. Taj jisaj labaj rūpinos,
Kur mss ju  kuna kavosim?

3. Ar mes i glre nuvėšim,
Ar i žeme pakasim?

4. Ne i gire nuvėžim,
Ne i žeme pakasim.

5. Atlėkė u'das bimvapsa,
Taj judu tabžlj gajlė'jos.

6. Taj judu ia b ij gajlė'jos, 
Kur juju kūną kavoju.

7. Parėjna Pridas iš Prūsu 
Ir parsineša daug dešrū.

8. Mes tave, Pridaj, garbinsim, 
Pakol tas dešr&s valgysim.

9. O kajp tu dešrū ne tėksim, 
Paskii tkves, Pridaj, pasėksim.

364.

1. Siršūns bim bala nukanoju, 2. Siršūns bimbala nukanoju, 
Bimbalė'li nūkančju; Bimbalė'Ii nukanoju;

Vėrpkit, mergos, abrisus, 1 Auskif, mergos, numetus,
Ginkit bimbalus i Prūsus.J Gedekif bimbala ben metus
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3. Vainiką pyniau,
Pati dėvėjau,
Visi berneliai 
Manim gėrėjos.

5. — Ei tu, vilkeli 
Kupčiauninkėli, 
Iškupčiavojai 
Mano vaikelius!

4. Atbėga vilkas, 
Atskudurliuoja:
— Padainuok dainelę, 
Palinksmink mane!

*363
Blažienė

1. Stovėjo veršis ant duobės, j 
Tai jisai labai rūpinos. j

2. Tai jisai labai rūpinos,
Kur mes jo kūną kavosim?

3. Ar mes į girią nuvešim,
Ar j žemę pakasim?

4. Nei į girią nuvešim,
Nei j žemę pakasim.

5. Atlėkė uodas bimvapsa,
Tai juodu labai gailėjos.

6. Tai juodu labai gailėjos,
Kur jojo kūną kavojo.

7. Pareina Pridas iš Prūsų 
Ir parsineša daug dešrų.

8. Mes tave, Pridai, garbinsim, 
Pakol tas dešras valgysim!

9. O kai tų dešrų neteksim,
Paskui tave, Pridai, paseksim.

3 6 4
Stirbinskaitė

Siršūns bimbalą nukanojo, 
Bimbalėlj nukanojo.
Auskit, mergos, nuometus, 
Gedėkit bimbalo bent metus!

1. Siršūns bimbalą nukanojo, 2.
Bimbalėlj nukanojo.
Verpkit, mergos, abrūsus, l 2  ̂
Ginkit bimbalus j Prūsus! j
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3. Sėjau rūtas, linksma buvau, 
Kad ravėjau dar linksmesnė, 
Ir surūdau skindama, 
Graūdz'ej verkiau pindama,

4. Ąnt galvelės uzdėdama, 
Vajnikėli užsegdama, 
Nej rūtelės žydėju; 
Dejmentčlu kvepėju.

365.

1. Žvirbli, žvirbli,
Ku? ku? kū?

Kur tu tupi?
Kamynė.

O kąn vėjki?
Ne galu.

2. Žvirbli... („k. v. somiik ir klausk, o kas skauda? Sprąn- 
delis, akiitės, auselės, kaklelis, snapelis, pilviiikas, kojukė, na- 
giižis, krūtinė, jjn visa skaudėju“.)

O kas skauda?
Galve'lė.

Žvirblelis, nabagėlis, i 
Visas ne galėju, Ids 

Galvtūkė skaudėju.)

366.

1. Vajkščio ząnselė 
Ir po dirvele,

Kirgaga, klrgaga, 1 
Ir po dirvele. J S

2. Ne viė'na žąnsls,
Ir z'ąnsinėlis,

Klrgaga, klrgaga,
Ir  žąnsinelis.

3. Vajkščio martelė
Ir  po svirneli,

Ki, ki, ki, kva, kva, kva, 
Ir po svirneli.

4. Ne viena marti,
Yr ir bernelis,

Ki, ki, ki, kva, kva, kva, 
Yr ir bernelis.

5. Vajkščio martelė 
Jau po jiujele,

Uj, uj, uj, uj, uj, uj,
Jau po jaujele.

6. Ne viena martelė,
Yr ir bobelė,

Uj, uj, uj, uj, uj, uj,
Yr ir bobelė.'

3. Sėjau rūtas, linksma buvau, 4. Ant galvelės uždedama, 
Kad ravėjau — dar linksmesnė, Vainikėlį užsegdama,
Ir surūdau skindama, Nei rūtelės žydėjo, —
Graudžiai verkiau pindama, Deimantėliu kvepėjo.

365
Viksva

1. — 2virbli, žvirbli! — O kas skauda?
— Ko? ko? ko? — Galvelė!
— Kur tu tupi? 2virb!elis nabagėlis I
— Kamine! Visas negalėjo, j 2 k.
— O ką veiki? Galviukė skaudėjo, j
— Negaliu!

2virbli...  (k. a. somuok ir klausk: — O kas skauda? — Sprandelis, aku
tės, auselės, kaklelis, snapelis, pilviukas, kojukė, nagužis, krūtinė, jį 
visą skaudėjo.)

*366
Masiulienė

1. Vaikščioj žąselė 
Ir po dirvelę,
Kirgaga, kirgaga,K k 
Ir po dirvelę. J

2. Ne viena žąsis,
Ir žąsinėlis,
Kirgaga, kirgaga,
Ir žąsinėlis.

3. Vaikščioj martelė 
Ir po svirnelį,
Ki ki ki, kva kva kva, 
Ir po svirnelį.

4. Ne viena marti,
Yr ir bernelis,
Ki ki ki, kva kva kva, 
Yr ir bernelis.

5. Vaikščioj martelė 
Jau po jaujelę,
Ui ui ui, ui ui ui,
Jau po jaujelę.

6. Ne viena martelė,
Yr ir bobelė,
Ui ui ui. ui ui ui,
Yr ir bobelė.
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7. Kajp Dievas davė, 8. O fa bobelė 
Džiaūgsma padarė, Su. alvytėle,

tjj, uj, uj, uj, uj, uj, KIu, klu, klu, klu, klu, klu,
Dziaūgsraa padarė. Su alvytė'le.

36?.

1. Uj, dtėvulėlau, ne galu, 6. M inu seselė ne spėju, 
Skauda galvelė, ne galu, Darzė rute'les ravėju,

Paprašyšiau tėvėlu 1 
šaltiniu vąndėns ge'rti. J

2. Manu tėvelis ne spėju, 
Darže taboka ravėju,

Ne pidavė tėvelis 
šaltiniu vąndėns gerti.

3. Uj, diėvulėlau, ne galit, 
Skauda galvelė, ne galu, •

Paprašyčiau močiiitės 
šaltiniu vąndėns gerti.

4. Manu močiutė ne spėju, 
Darzė kopūstus ravėju,

Ne pidavė močiiitė 
šaltiniu vąndėns gerti.

5. Uj, diėvulė'lau, ne galit, 
Skaūda galvelė, ne galit,

Paprašyčiau sese'lės 
šaltiniu vąndėns gerti.

Ne padavė seselė 
šalt'iniu vąndėns ge'rti.

7. Uj, diėvulė'lau, ne galit, 
Skaūda galvelė, ne galit.

Paprašyčiau brolėlu 
šaltiniu vąndėns gerti.

8. Minu brolelis ne spigu, 
Stajmo žirgeli sau šėrė,

Ne pidavė brolelis 
šalt'iniu vąndėns gerti.

9. Uj, diėvulėlau, ne galu, 
Skaūda galve'lė, ne galit,

Paprašyčiiu berne'lu 
šaltiniu vąndėns gerti.

10. Minu bernelis taj spėju, 
Kalne rugėlus pasėjų,

Taj pidavė berne'lis 
šaltiniu vąndėns gerti.

7. Kai dievas davė, 8. O ta bobelė
Džiaugsmą padarė, Su alvytėle,
Ui ui ui. ui ui ui. Kliu kliu kliu, kliu kliu kliu,
Džiaugsmą padarė. Su alvytėle.

3 6 7

Daškauskienė

1. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau tėvelio 1 9 
Šaltinio vandens gerti. J

2. Mano tėvelis nespėjo. 
Darže taboką ravėjo: 
Nepadavė tėvelis 
Šaltinio vandens gerti.

3. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau močiutės 
Šaltinio vandens gerti.

4. Mano močiutė nespėjo, 
Darže kopūstus ravėjo: 
Nepadavė močiutė 
Šaltinio vandens gerti.

5. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau seselės 
Šaltinio vandens gerti.

6. Mano seselė nespėjo, 
Darže rūteles ravėjo:

k Nepadavė seselė
Šaltinio vandens gerti.

7. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau brolelio 
Šaltinio vandens gerti.

8. Mano brolelis nespėjo, 
Stainioj žirgelį sau šėrė: 
Nepadavė brolelis 
Šaltinio vandens gerti.

9. Ui dievulėliau, negaliu, 
Skauda galvelė, negaliu! 
Paprašyčiau bernelio 
Šaltinio vandens gerti.

10. Mano bernelis tai spėjo, 
Kalne rugelius pasėjo: 
Tai padavė bernelis 
Šaltinio vandens gerti.

705



368.

1. Mudu abii broluželu, K  
Abit ne žanotu J

2.Josiv mudu, brolužėli, 
Pas jauna mergele.

3- Tiesus kėlas, viėškelelis, 
Par lygu laukeli;

4. O šis ąntras vieškelėlis
Par žala girele;

5. O šis tvečias vieškelėlis
Par fišvės dvareli.

G. Be-j6jančiam, be-j6jančtam 
Kepurė nukrltu.

7. Išdjk, išėjk, mergužėle,
Padiik kepurėle.

8. Išėjdama, padiidama 
fcabaj graudžej ve'rkė.

9. Cit, ne virki, mergužėlė,.
Rasi manu būsi;

10 Suviėnavu sivu Žlrdi 
Lik maruj gyventi.

36».

1. Uj, uj, uj, Diėvaj, 4. Sėdi močiutė
Diėvii.lau manu, Už baltu stalu
Kad ilgaj miega 1 ^ J i sėdė'dama
Mergytė manu. I Klausė sunėlu

2. Kad atsike'ltu 5. Sūnyti manu,
Mergytė manu, Jaunasis manu,
ėjtuva mudu Uj, pujkt, pujki
I karčemėle. Mergytė tavu.

3. To karčemėlė, 6. Mejrūnu šlifta
T6je margoje, Asle'Ie šlavė,

Uj, uj, kajp gražėj, šilku kuskele
Taj gražej gryžė. Jiąnge'lus siuste.

368
Dabkuvienė

1. Mudu abu brolužėliu, 1
Abu neženotu, j

2. Josiv mudu. brolužėli. 
Pas jauną mergelę!

3. Tiesus kelias vieškelėlis 
Per lygų laukelį,

4. O šis antras vieškelėlis 
Per žalią girelę,

5. O šis trečias vieškelėlis 
Per uošvės dvarelį.

6. Bejoiančiam, bejojančiam 
Kepurė nukrito.

7. Išeik, Beik, mergužėle, 
Paduok kepurėlę!

8. Išeidama, paduodama 
Labai graudžiai verkė.

9. Cit, neverki, mergužėle, 
Rasi mano būsi!

10. Suvienavo savo širdį 
Lig marui gyventi!

369
Jonaitienė

1. Ui, ui. ui dievai, 
Dievuliau mano!
Kad ilgai miegai 
Mergytė mano. j “ '

2. Kad atsikeltų 
Mergytė mano,
Eituva mudu
[ karčiamėlę.

3. Toj karčiamėlėj,
Toje margoje,
Ui, ui, kaip gražiai, 
Tai gražiai griežė.

4. Sėdi močiutė 
Už balto stalo,
Ji sėdėdama 
Klausė sūnelio:

5. — Sūnyti mano. 
Jaunasis mano, 
Ui, puiki, puiki 
Mergytė tavo!

6. Meirūnų šluota 
Aslelę šlavė.
Šilkų kuskele 
Langelius šluostė.

707



Vežiman sėdu, 
Midūti gėrė,
Baltį brolėlej 
šalė stovėju.

Mes išš&udysim 
Girtos piftkštčlus, 
Kad ne bajdytu 
Bėru žirgėlu.

—  .10

Mes išgenesim 
Pušū šakeles,
Kad ne nubrauktu 
Sesės vajnika.

Mes nuvaziu'sim 
I tėvu dvara,
Ir pasodinsim 
Uz baltu stalu.

370.

1 ■ Uj, Dievaj, kąn vėjksiu?
Dtėveli, kąn darysiu?

Aš ne turiu močiutės, i 
Kas ma nupirks skryneles? J <js

2. Cit, ne verki, dukrelė, 
Ramink savu širde'le,
Tu rasi anytėle,
Kajp ir tikra močiute.

3. Nupirks tavej skrynele,
Prie skrynelės rakteli, 
Ašaružėms rašyta,
Žodiizejs užrakinta.

4. Uj, Dtėvaj, kąn aš vėjksiu? 
Kas ma nupirks žirgeli? 
Diėvėli, kąn darysiu? 
Aš ne turiu tėvelu.

5. Cit, ne verki, sūneli, 
Baltasis dobilėli,
Turi sau ušvuželi.
Kajp ir tikra tėveli.

6. Nupirks tavej žirgeli,
Ir tymėlu balneli, 
Ašaružėms žabota, 
Žodiizejs pabalnčta.

3 9 1 .

1. O kur mudu čjsva, 
Broliikaj minu?

Ar i iąnka, ląnkele, j 
Ar i žala girele, Jds 

Brolūkaj manu? >

7. Vežiman sėdo, 
Midutį gėrė,
Balti broleliai 
Salia stovėjo.

8. Mes iššaudysim 
Girios paukštelius, 
Kad nebaidytų 
Bėrų žirgelių!

9. Mes išgenėsim 
Pušų šakeles,
Kad nenubrauktų 
Sesės vainiką!

10. Mes nuvažiuosim 
Į tėvo dvarą 
Ir 'pasodinsim 
Už balto stalo!

370
Klim.

1. Ui dievai, ką veiksiu, 
Dieveli, ką darysiu?
Aš neturiu močiutės, 1 
Kas man nupirks skryneles? J

2. Cit, neverki, dukrele,
Ramink savo širdelę,
Tu rasi anytėlę.
Kaip ir tikrą močiutę.

3. Nupirks tavei skrynelę,
Prie skrynelės raktelį, — 
Ašaružėms rašytą,
Zodužials užrakintą.

2 k.

4. Ui dievai, ką aš veiksiu? 
Kas man nupirks žirgelį? 
Dieveli, ką darysiu?
Aš neturiu tėvelio.

5. Cit, neverki, sūneli, 
Baltasis dobilėli,
Turi sau uošvužėlį,
Kaip ir tikrą tėvelį.

6. Nupirks tavei žirgelį 
Ir tymelio balnelį, — 
Ašaružėms žabotą, 
2odužiais pabalnotą.

371
Cvirkienė

l. — O kur mudu eisva, 
Broliukai mano?
Ar į lanką lankelę, |
Ar į žalią girelę, l 2 k. 
Broliukai mano? I
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2. Aš pamačiaū zūjki,
Broliikaj manu, 

Lejsk kurtus pavainaj, 
Tegu zūjki sugauna, 

Broliikaj manu.

3. O kur mudu... „k. v."

4. Aš pomačiaū styrna,
Brolūkaj manu, 

Lejsk kurtus pava+naj, 
Tegu sty'rna sugauna, • 

Brolūkaj minu.

7. O kur miidu... „k. v.“

8. Aš pamačiau pana,
Brolūkaj manu', 

Vesk žirgus i tą'nka, 
Imk pana i rą'nka, 

Brolūkaj manu.

9. O kur mūdu ėjsva,
Brolūkaj manu? 

Ejsva mūdu i dvarą, 
Su brolclu i prčva, 

Brolūkaj manu.

5 O kur mūdu... „k. v.“ 10. Kajp mūdu dallnsvos,
Brolūkaj manu?

6. Aš pamačiau asita, Tavu zūjkis ir styrna,
Brolūkaj manu, Manu dsits ir pana.

Lejsk kūrtus pavainaj, Brolūkaj manu.
Tegu ¿šita sugauna,

Brolūkaj manu.

3T8.

1. Tūri močiūtė,
Du vyksmu šūdu;

O ne lėk, sakaiuzeli, ] 
Ne gorink ¿akštjngalelės. |

3. Kelkis, močiūtė, 
Kelkis, senoji,

-takštįngahižclė, 
G raži paukštužėle, 

Tajp ji gražej čiulbeju 
Močiūtė būdtndama

Senėj gajdclej gičda, 
šviesi aušrelė aušta

2. — Aš pamačiau zuikį, 
Broliukai mano.
— Leisk kurtus pavalnal. 
Tegu zuikį sugauna, 
Broliukai mano.

3. — O kur mudu.. .  (k. a )

4. — Aš pamačiau stirną. 
Broliukai mano.
— Leisk kurtus pavalnal, 
Tegu stirną sugauna, 
Broliukai mano.

5. — O kur mudu.. .  (k. a.)

6. — Aš pamačiau asilą, 
Broliukai mano.
— Leisk kurtus pavalnal. 
Tegu asilą sugauna. 
Broliukai mano.

7. — O kttr mudu.. .  (k. a.)

8. — Aš pamačiau paną, 
Broliukai mano.
— Vesk žirgus į lanką. 
Imk paną į ranką, 
Broliukai mano.

9. — O kur mudu eisva, 
Broliukai mano?
— Eisva mudu į dvarą 
Su broleliu į provą, 
Broliukai mano.

10. — Kaip mudu dallnsvos, 
Broliukai mano?
— Tavo zuikis ir stirna, 
Mano asils ir pana, 
Broliukai mano.

3 7 2

Senkauskienė

1. Turi močiutė 2. Lakštingalužėlė,
Du vyšnių sodu. Graži paukštužėlė,
— O nelėk, sakalužėli. 1 ^ ^ Taip ji gražiai čiulbėjo,
Ncgorink lakštingalėlės. ) Močiutę budindama:

3. — Kelkis, močiute,
Kelkis, senoji,
Seniai gaideliai gieda,
Sviesi aušrelė aušta.
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4. Tūri sesutė
Du rūtų daržu;

O ne lėk, sakatužėli,
Ne gorink takštįngalė'Iės.

5. takštįngatužėlė, 
Graži paukštužėlė,

Tajp ji gražėj čiulbėju 
Sesūte būdindama:

6. Kelkis, sesutė,
Kelkis, jaunoji,

Senėj vėjelis pučia 
Nū rutėlu rasele.

7. Rūta ne skinta, 
Vajniks ne pintas,

Ąnt galvelės ne dėtas, 
Lelijoms ne dabintas.

8. Tūri brolelis
Du žirgu stajnio;

O ne lėk, sakatužėli,
Ne gorink lakštingalėlės.

9. fcakštįngatužėlė,
Graži paukštužėlė,

Tajp ji gražėj čiulbėju 
Broleli būdindama:

10. Kelkis, brottiži,
Kelkis, jaunasis,

Senėj žirgėlej zvęngia 
šio naujoje štajnėlė,

11. Ni jiė pašerti,
Ni pagirdyti,

Ni po taūka vadžioti, 
Po baltus dobilėlus.

373.

1. Ej, jiėviizė, 
Jiėvitžė, jiėviizė, 

Kudel ne žydi 
Ziėinūžė?

2. Kąn žydėsiu 
Žiemužė, žiėmiižė, 

šatnūžė Šatu 
Žiėdūžius.

Satna Šatu 
Žiėdūžius, žiėdūžius

Vėtriižė taužė 
šakūžes.

4. Turi sesutė 
Du rūtų daržu.
— O nelėk, sakalužėli, 
Negorink lakštingalėlės.

5. Lakšlingalužėlo,
Graži paukštužėlė,
Taip ji gražiai čiulbėjo, 
Sesutę budindama:

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

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

8. Turi brolelis
Du žirgu stainioj.
— O nelėk, sakalužėli, 
Negorink lakštingalėlės.

9. Lakštingalužėlė,
Graži paukštužėlė,
Taip ji gražiai čiulbėjo, 
Brolelį budindama:

10. — Kelkis, broluži. 
Kelkis, jaunasis,
Seniai žirgeliai žvengia 
šioj naujoje stainelėj:

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

3 7 3
Juškytė

1. — Ei ievuže, 
Ievuže, ievuže, 
Kodėl nežydi 1 „ , 
Žiemužėj? j

2. — Ką žydėsiu 
Žiemužėj, žiemužėj, 
Salnužė šalo 
Ziedužius!

3. Šalna šalo
Ziedužius, žiedužius, 
Vėtružė laužė 
Sakužes!
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1. Vėtra lauz'ė 
šakūžes, šakūzes,

Šermunėlis graužė 
šaknttzes.

374.

1. Zylelė, kielelė, (*).
Keli tavu vajkaj?

Du užgimė, du numirė, K  
Du kliine pakoriau. J

2. Pęnki rttu  piesta 
P ar kunigu miė'sta,

Du du mazii, du ne didžiCi, 
Du kiaule'les ganė.

Tetutė, kukate,
Kiek tu turi vajkū?

Du ąnt siilu, du po stihi, 
Du ąnt pečiaus, du po pečium.

Da du maz'Y, ne-užauge 
Kičine kepersuja,

Du kiinigu, du ubagu,
Du žanotu, du bagitu.

Trys trįda. s irgu, 
šeši boba vajkė,

šeši b6ba vajkė. 
Du duna rijkė.

375.

Tu, oz'cli, 
ilkum piikuro, 
Zilbarzdė'li, 1 
ukum piikum J

Kur tu buvij? 
Karčemė'lė.

3. Kąn tu gė'rej? 
Midutėii.

(*) Kiti lyrif: šarke'Iė, varnelė.
(**) Ant tū pavidalu somiik: „iikum pūkum“ žednam pos

me žemiau.

4. Vėtra laužė 
Sakužcs, šakužes, 
Šermuonėlis graužė 
Saknužes!

374

1. — Zylele kielele*,
Keli tavo vaikai?
— Du užgimė, du numirė, 1 2 į. 
Du kluone pakoriau.

2. Penki rito piestą 
Per kunigo miestą,
Dar du mažu, du nedidžiu,
Du kiauleles ganė.

3. — Tetute kukute,
Kiek tu turi vaikų?
— Du ant suolo, du po suolu, 
Du ant pečiaus, du po pečium.

4. Dar du maži, neužaugę . 
Kluone kepersuoja,
Du kunigu, du ubagu,
Du ženotu, du bagotu.

5. Trys tryda sirgo, 
Šeši bobą vaikė, 
Šeši bobą vaikė, 
Du duoną raikė.

375
Viksva

1. — Tu oželi, 
Ukum pukum, 
Zilbarzdėll, 
Ukum pukum**. 2 k.

2. Kur tu buvai? 3. — Ką tu gėrei?
— Karčiamėlėj. — Midutėlį.

Kili lyruoja: šarkele varnele...
Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ukum, pukum”.
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4. Aš pribėgau 
Prie tu ratu,

10. Ir nubėgau 
Rūtų diržą.

5. Prtė tu ratu 
Prie pyr&gu.

6. Ma svočiųtė.
Su botagu,

7. Mane tvoju 
Su botagu.

8. Aš atviriau 
Prie tu pečiaus.

9. Aš nudegiau 
Tąn kulšele.

U. Aš nuė'džiau 
Žalas rūtas.

12. Ir atbėgu 
Trys mergeles.

13. Mane tvoju 
Iš t ii diržu.

14. Aš šokdamas 
Ir pe'rsdamas

15. Bėga u, bėga u, 
Bė'gau, bčgau.

33C.

1. Užtekėk, saulelė, 
NedėI6s ryteli,

Miidu br<5Iu su brolėlu | 
Žirgeli balnčjuv. I

2. Žirgeli balnčjuv,
Su žirgu dumojuv;

O tu, žlrgaj, ejdaunįnkaj, 
Tajsy'ki kojeles.

3. Tajsyki kojeles 
Ir savu svlėle,

Josiv mudu svečiu šąli 
ūšvelės iąnkyti.

4. Par šileli jčjau, 
šilelis dųnzgeju,

Kar užmyniau akmenėli, 
Ugnelė žėreju.

5. Par šileli jojau, 
šilė seka roviau,

O ąnt judu lajvužėlu 
Žirgeli pašė’riau.

C. Š ekelis  p av y tu ,
Žirgelis pakn'tu, 

Žvangia, žvęngia žirgužėli 
Žaloje girelė.
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Aš pribėgau 10. Ir nubėgau
Prie tų ratų, Rūtų daržą.

Prie tų ratų, 11. Aš nuėdžiau
Prie pyragų. Žalias rūtas.

Man svočiutė 12. Ir atbėgo
Su botagu, Trys mergelės, —

Mane tvojo 13. Mane tvojo
Su botagu. Iš to daržo!

Aš atviriau 14. Aš šokdamas
Prie to pečiaus, Ir persdamas

Aš nudegiau 15. Bėgau, bėgau,
Tą kulšelę Bėgau, bėgau!

376
Barisienė

1. Užtekėk, saulele,
Nedėlios rytelį!
Mudu broliu du broleliu 
Žirgelį balnojov.

2. Žirgelį balnojov,
Su žirgu dūmojov:
O tu, žirgai eidauninkai, 
Taisyki kojeles!

3. Taisyki kojeles 
Ir savo sylelę,
Josiv mudu svečių šalį 
Uošvelės lankyti.

i 2 k.

4. Per šilelį jojau,
Šilelis dunzgėjo,
Kur užmyniau akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

5. Per šilelį jojau.
Šile šėką roviau,
O ant juodo laivužėlio 
Žirgelį pašėriau.

6. Šekelis pavyto.
Žirgelis perkrito, — 
Žvengia, žvengia žirgužėlis 
Žalioje girelėj.



7. Žvęngia žirgužėlis 
Žaloje girelė,

Virkia manu mergužėlė 
Seklyčio uz' stalu.

8. Sėdžiu už stalčių, 
Žiūru pro tąngeli,

šalnž. šąlu, rask. kritu 
Ąnt bėru žirgelu.

9. Puški, vėjeli,
Kajtinki, saulelė, 

Bent nu puški, nuvedinki 
Nū žirgu rasele.

10. Su merguže S6kau, 
Mušt'inejs mokėjau, 

Žėr, žaluja vajnikelis 
Ąntglodmčs galvelės

8W.

1. Tur manu tėve'lis 
Du vyšnių sode'lu:

Vienam čiulba pauk- 1
štužėlelej, >,js

Ąntram  lakštįngalelis. J
2. Eakštįngatuželis,

Gražūs paukštužSlis,
Ej, ne lėk, sakalužė'li,

Ne bajdjk lakšŲngalu.

3. Eakštįngaiužė'lis,
Gražūs paukštužėlis,

Jis čifilba par naktužėle 
Tėveli budindamas:

4. Kelki, tėvužčli,
Manu sengalvžli,

Senėj gieda gajdužėlej, 
Aušta b a lti aušrelė.
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5. O aš atsikėlęs,
O ir pažiurėjau,

Negiėd kiė'mugajdužėlej,

Ne aušt baltk aušrelė.

6. Kelki, tėvuželi,
M inu sengalvėli,

Prikelk savu sunužė'lus, 
Siųnski laukelu arti.

7. Kėlkif, suūužė'lėj, 
Manu dobilė'lej,

Jiįngkii šėmus jautužė'lus, 
Ėjkit laukelu arti.

8. Tėvuželi minu, 
Sengalvėli manu,

Kasmums tajsysžagružėles, 
Mums jauniė'ms artojūžiams?

7. Žvengia žirgužėlis 
Žalioje girelėj,
Verkia mano mergužėlė 
Seklyčioj už stalo.

8. Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį, — 
Šalna šalo, rasa krito 
Ant bėro žirgelio.

9. Pūski, vėjeli,
Kaitinki, saulele,
Bent nupūski, nuvėdinki 
Nuo žirgo raselę!

10. Su mergele šokau, 
Muštiniais mokėjau,
Zėr žaliuo:a vainikėlis 
Ant glodnios galvelės!

*377
Bakšaiiienė

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

2. Lakštingalužėlis,
Gražus paukštužėlis,
Ei, nelėk, sakalužėli, 
Nebaidyk lakštingalo.

3. Lakštingalužėlis,
Gražus paukštužėlis, —
Jis čiulba per naktužėlę, 
Tėvelį budindamas:

4. — Kelki, tėvuželi,
Mano sengalvėli,
Seniai gieda gaidužėliai, 
Aušta balta aušrelė.

5. O aš atsikėlęs,
O ir pažiūrėjau, —
Negied kiemo gaidužėliai, 
Neaušt balta aušrelė.

6. — Kelki, tėvuželi,
Mano sengalvėli,
Prikelk savo sūnužėlius,
Siųski laukelių arti.

7. — Kelkit, sūnužėliai,
Mano dobilėliai,
Junkit šėmus jautužėlius, 
Eikit laukelių arti!

8. — Tėvuželi mano,
Sengalvėli mano.
Kas mums taisys žagružėles. 
Mums, jauniems artojūžiams?
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9. Sunytglej mánu.
Dobilelej mánu,

Maldylrif kiemu draugalė'Ius, 
Tajsys nauja žagrele.

10. Tėvužėli mánu, 
Sengalvėli mánu, 

Graudi mánu širdužėlė, 
Kad ne mánu tėvclu.

318.

1.Zydi manu rožė lankoje, 3. Ne spė'ju močiiitė, ne spėju, 
Žydi manu r6žė žaloje.¡ds Ne spėju, senoji, ne spė'ju.

2. Siuntė mane m6čia ląnkyti, 4. Žalu vynu galva glosčiausi. 
Siuntė mane sena lajstyti. Baltu pienu burna prausiausi.

379.

ds1. Žalu rú tu  daržužėly
Aršketėlej žydi.

2. Aš iškirsiu, iškaposiu, 
Išmėsiu par tvóra.

3. Ir atjóju bernužėlis
Žala ulyčė'le:

5. Sjn ryti'Ii par ryteli 
Tris kart biirna prausiaū

6. Žalu vynu, vąndenelu
Nu rūtų rase'lu.

7. Aršketė'lė, balžiėdėlė,
Ne žydėk tarp rožių.

4. ia b s  ryts, vakare, mergužėlė,8. Aá iškirsiu, iigenė'siu, 
Kąn šjn ryta vejkėj? Išmesiu par tvóra.

9. Kad tu mkne ir išraėsi, Aš ir vėl atželsiu.

380.

1. Išvažiavu gaspadórius Gaspadinė pasilikus K
I dide kelóne, Darė sau storóne. J
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9. — Sūnytėliai mano,
Dobilėliai mano,
Maldykit kiemo draugalėlius, 
Taisys naują žagrelę.

378
Mikštienė

10. — Tėvužėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Graudi mano širdužėlė, 
Kad ne mano tėvelio.

1. Zvdi mano rožė lankoje,
Zvdi mano rožė žalioje. (2 k.)

2. Siuntė mane močia lankyti, 
Siuntė mane sena laistyti.

3. Nespėju, močiute, nespėju, 
Nespėju, senoji, nespėju:

4. Žaliu vynu galvą glosčiausi, 
Baltu pienu burną prausiausi!

379
Gotautienė

1. Žalių rūtų daržužėly | 
Erškėtėlial žydi.

2. Aš iškirsiu, iškaposiu, 
Išmesiu per tvorą.

3. Ir atjojo bernužėlis 
Žalia ūlyčėle:

. 2 k. 5. — Sj rytelį per rytelį 
Triskart burną prausiau

6. Žaliu vynu, vandenėliu 
Nuo rūtų raselių.

7. — Erškėlėle baltžiedėle, 
Nežydėk tarp rožių, —

4. — Labs ryts vakars, mergužėle! 8. Aš iškirsiu, išgenėsiu,
Ką šį rytą veikei? Išmesiu per tvorą!

9- — Kad tu mane ir išmesi, 
Aš ir vėl atželsiu!

380
Minelga

1. Išvažiavo gaspadorius 
I didžią kelionę, 
Gaspadinė pasilikus 
Darė sau storonę.

■ U elmlílíM  dainos. 1

2  k.



2. Sus'ikvcėtė kajmynėles.
žitnešė vorėlkos, 

Niijem sūri nū lęntyuos. 
Sviestu ąn t torėlaus.

3. Parvaziavu gaspadorius
Iš didži6s kelonės, 

Klausinėju gaspadlnės, 
Kur tas dingu sūris?

4. Pasidžoviau sermėgėle
Ir  nupCilė sūris, 

šu gulėju vilku skuro 
Ir pagavu sūri.

6. Gaspadūrius atsisėdęs 
ėmė sau murmėti, 

Gaspad'inė susipratus 
P ar duris išbėgu.

6. Ėjna kūnigs i bažnyčią
Zekvlju lajkyti, 

Zakristijūns drauge ėjų 
Žvakelu dagiūti.

7. Eju kūnigs i bažnyėe
Zekvlju giedoti, 

Vorgamlstra g irtas būvu, 
Tik ž iū re i žiurėju.

9. Ą nt-ryt6jaus kunigėlis 
Jam uj išrugūju:

Ar tubuva jvakarg lrtas?  
Ar tu  buvaj aklas?

9. Ni aš vakar buvaūglrtas, 
Ni aš buvaū aklas, 

Išgiedoti ne galėjau, 
Kad užkimęs kaklas.

381.

1. Tnreju bobelė
Z lla  oželi,

2. įšoku ozelis
1 rūtų darža.

Vipsiim daldūui 1 . 
Ž ila  oželi (*). J

3. Nuėdė oželis, 
Žalas rūteles.

(*) Ant tu  pavydalu somūk: „vipsūm daldūm“ su ąn tri 
ajlii žėdnam pūsme žemiau,

2. Susikvletė kaimynėles, 
Atnešė arielkos,
Nuim sūrį nuo lentynos. 
Sviesto ant torieliaus.

6. Eina kūnigs į bažnyčią 
Zekvijų laikyti, 
Zakrlstijons drauge ėjo 
2vakelių degioti.

3. Parvažiavo gaspadorius 
Iš didžios kelionės, 
Klausinėjo gaspadlnės,
Kur tas dingo sūris?

4. — Pasidžloviau sermėgėlę, 
Ir nupuolė sūris,
Šuo gulėjo vilko skūroj 
Ir pagavo sūrį.

7. Ėjo kunigs į bažnyčią 
Zekvijų giedoti,
Vargamistra girtas buvo,
Tik žiūrėt žiūrėjo.

8. Ant rytojaus kunigėlis 
Jamui išrūgojo:
— Ar tu buvai vakar girtas? 
Ar tu buvai aklas?

5. Gaspadorius atsisėdęs 
Ėmė sau murmėti, 
Gaspadinė susipratus 
Per duris išbėgo.

9. — Nei aš vakar buvau girtas, 
Nei aš buvau aklas,
Išgiedoti negalėjau,
Kad užkimęs kaklas!

3 8 1

Blažienė

l. Turėjo bobelė 
2ilą oželį, 
Vipsūm daldūm, 
2ilą oželį.* 2 k.

2. [šoko oželis 3. Nuėdė oželis
{ rūtų daržą. 2allas rūteles.

• Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Vipsūm daldūm" su antra eilute 
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4. lie jo  bobelė
Oželu varyt.

5. Pkmuiė bobelė
Ozelu j  k6ja.

6. Nuveju oželis
I žila glre.

6, Papj6vė ozeli
Du vilku pliku.

8. lieja bobelė 
Ozelu jiėšk6£.

9. Sutinka bobelė
Du vilku pliku

10. O jiidu vilkelu,
Jiidu pilke'Iu,

11. Ar jiidu ne matėt
Žila oželi?

12. O taj miidu matėv
Ąnt iukštu kilnu,

13. Ąnt Aukštu kalne'lu,
Po žala liepa;

14. Po žala liepele
Viė'nu rage'lu.

15. O ji te-ridu
Viė'nu ragiižiu.

28. Pasideju pelžda

16. Viėnim ragbty
Du rugiu grūdu;

17. Ąntram ragbty
Du miė'žiu grūdu.

18. Turė'ju bobilė
Mirga vištele.

19. Parnešė vištelė
Du miSžiu grūdu*

20. Susimerkė boba
I viena raga.

21. I  Ytena rageli
Didi salykla.

22. O j i  pasidarė
Gardu alūti.

23. Išlėjdu bobelė
Karėe arnika.

24. O ji  te-silkviėtė
Visūs paukštelus.

25. Tik jijS nė kvietė
Viėnčs pelėdos.

26. Atėju pelė'da
Ni ne-kviečiama,

27. Sčdusi pelėda
Keriiū už stalu.

Pyrigu g&a.
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4. Išėjo bobelė 
Oželio varyt.

16. Vienam raguty 
Du rugių grūdu.

5. Pamuše bobelė 
Oželiui koją.

6. Nuėjo oželis
I žalią girią.

7. Papiovė oželj 
Du vilku pilku.

8. Išėjo bobelė 
Oželio ieškot.

9. Sutinka bobelė 
Du vilku pilku.

10. — O judu vilkeliu, 
Judu pilkeliu,

11. Ar judu nematėt 
Žilą oželj?

12. — O tai mudu matėv 
Ant aukšto kalno,

13. Ant aukšto kalnelio 
Po žalia liepa,

14. Po žalia liepele 
Vienu rageliu.

15. O ji terado 
Vienu ragužiu:

17. Antram raguty 
Du miežių grūdu.

18. Turėjo bobelė 
Margą vištelę.

19. Parnešė vištelė 
Du miežių grūdu.

20.' Susimerkė boba
l vieną ragą,

21. f vieną ragelį 
Didį salyklą.

22. O ji pasidarė 
Gardų alutį.

23. Išleido bobelė 
Karčią arielką.

24. O ji ten sukvietė 
Visus paukštelius.

25. Tik jiji nekvietė 
Vienos pelėdos.

26. Atėjo pelėda 
Nė nekviečiama.

27. Sėdosi pelėda 
Kerčioj už stalo.

28. Pasidėjo pelėda 
Pyrago galą.
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29. ¿mesi pelėda
Save girti.

30. Ar manu ne galva?
Ar ne išmonis3.

31. Ar manu ne-akys?
Ar ne kukūlej?

32. Ar manu ne snapas5
Ar ne kųmpyta?

33. Ar manu ne kojos?
Ar ne muštukai?

34. Ar manu ne kojos?
Ar ne piestūkaj?

35. Ar manu ne nagaj?
Ar ne rėz'tukaj?

36. Išvedė žvirblelis
Pelėda šokti.

37. Žvirblelis trep, trep,
Pelėda šlep, šlep.

38. Numynė žvirblelis
Pelėdos koja.

49. Gumute gumavu

1 .0 , tu, seni. senuti, 
Kíid ne-si-zányji?

39. 0  jis te padarė
D'idže sarmata.

40. Pelėda i prova,
Žvirblis i tvora.

41. Pelėda iš provos,
Žvirblis iš tvoros.

42. Pelėda i dvara,
Žvirblis i bala.

43. Zib, žibur, ¿¡b, žibur, 
Bet manu viršus.

44. Žydėlka nuskęndu,
Pąnčėkos liku.

45. Pąnčėkos nuskęndu,
Kuntaplės llku.

46. Atėju žvirblelis
Pelėda varyf.

47. Su smajgajs, su strajgajs 
Pelėda varyt.

48, Pelėda ne- ry'mus
I krūmus gumavu.

3 8 «

Ir bėgte bėgu.

Rádri, radritiim, |
Kñd ne-si-zányji? (*)

(*) Ąnt tú pavj'dalu ral ūk: .rádri, radritiim,“ su ąntra 
ajlá kožnara pósme žemiau.
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29. Ė m ėsi pelėda 
S av e  g irti:

39. O jis  ten  padarė  
D idžią sa rm a tą .

30. — Ar m ano  ne g alva , 40. P elėda j p rovą,
A r ne išm onis? Ž v irb lis  į tvorą.

31. A r m ano  ne akys. 41. P elėda Iš provos.
A r ne kukuliai? Ž v irb lis  iš  tvoros.

32. A r m ano  ne sn ap a s , 42. P elėda  j dv arą ,
A r ne kum pyta? Ž virb lis į balą .

33. Ar m ano  ne kojos, 43. — Zib žibur, žib žibur,
A r ne m uštuka i? B et m ano  v iršus!

34. A r m ano  ne kojos, 44. Z ydelka nuskendo,
A r ne p ieštukai? P an č ia k o s liko.

35. A r m ano  ne n aga i, 45. P an č ia k o s nuskendo,
A r ne rėž tukai? K u n tap lės  liko.

36. Išvedė žv irb le lis 46. A tėjo  žv irb le lis
P elėdą  šokti. P elėd ą  vary t,

37. Ž virb lelis  trep , trep , 47. Su  sm aig a is , su  s tra ig a is
P elėda  šlep , šlep. P elėdą  vary t!

38. N um ynė žv irb le lis 48. P elėda nerim us
P elėdos koją. Į k rū m u s gum avo,

49. G um uote g um avo
Ir  bėg te bėgol

3 8 2
Sadauskienė

I. —  O  tu , seni, senu ti, 
Kod nesiženijl?
R jd r l, ra d ritū m , 1 
Kod nesiženiji?*  J

Žemiau kiekviename posme panašiai raliuok: „Radri, radrilum" su antra eilute.



2. O ka aš z'anysiusi, 
Kad mergii ne gaunu.

3,Sen6s ne nfiriu, 
Jaunčt ne gaunu.

4. Buvau viė'na gavės,
Ir ta pati n’ėjna.

6. O kad ir aš ėjsiu,
Su tavim ne būsiu.

6. O kad ir aš būsiu,
Su tavim ne gulsiu,

7 .0  kad ir aš gtilsiu, 
Bet ne atsikrėjpsiu.

8. Kad ir atsikrdjpsiu, 
Bet n’ apsikabinsiu.

9. Kad apsikabinsiu,
Bet ne pamytusiu.

10. Kad ir pamylėsiu,
Bet ne pabučiffsiu.

U . Kad ir pabuėiffsiu,
Ąnt že'mės nuspjausiu.

12. Aš tlve ne nčnu,
Tu ma ne patjnki.

13. Tu pats, kajp stubrdlis, 
K6jos, kajp piėstelej.

14. Gaiva kopustlnė. 
Dįntys česnaklnej.

15. Ptaukaj.kajpkarkle'lej, 
tūnos, kajp dąmbrėlės.

16. fcūpos, kajpdąmbre'Iės, 
Plrštaj, kajp grėble'lej.

17. Tu būki be minės,
Aš būsiu be tavęs.

1. Žalos lankos, dirv6naj, 
Ganė žirgus cigdnaj.

2. Sįmdė piemenis ganj'f, 
Žad mkkarajs atplldyf.

3. Mes esam didi pčnaj, 
Ir patogus cigčnaj.
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u  "•
Dąngaūs, žemės lelūmaj, 
Taj čigonu sė'dimaj.

Aukštas dangus, dėbesis, 
Taj cigOnu užklčjesis.

. Tą'nkus krūmaj, maukynaj, 
Taj čigonu te namaj.

2. — O ką aš ženysiuosi, 
Kad mergų negaunu.

10. Kad ir pamyluosiu, 
Bet nepabučiuosiu.

3. Senos nenoriu, 
Jaunos negaunu.

4. Buvau vieną gavęs, 
Ir ta pati neina.

5. — O kad ir aš eisiu, 
Su tavim nebūsiu.

6. O kad ir aš būsiu,
Su tavim negulsiu.

7. O kad ir aš gulsiu, 
Bet neatsikreipsiu.

8. Kad ir atsikreipsiu, 
Bet n’apsikablnsiu.

9. Kad apsikabinsiu,
Bet nepamyluosiu.

11. Kad ir pabučiuosiu,
Ant žemės nuspiausiu.

12. Aš tave nenoriu,
Tu man nepatinki:

13. Tu pats kaip stuobrelis, 
Kojos kaip piesteliai,

14. Galva kopūstlnė.
Dantys česnakiniai,

15. Plaukai kaip karkleliai, 
Lūpos kaip dambrelės,

16. Lūpos kaip dambrelės, 
Pirštai kaip grėbleliai!

17. Tu būki be manęs,
Aš būsiu be tavęs!

3 8 3
Blažienė

1. Žalios lankos, dirvonai, 1 .
Ganė žirgus čigonai. J “ '

2. Samdė piemenis ganyt,
2ad makarais alpildyt.

3. — Mes esam didi ponai 
Ir patogūs čigonai.

4. Dangaus žemės lellūmai — 
Tai čigonų sėdimai.

5. Aukštas dangus, debesis -  
Tai čigonų užklojesys.

6. Tankūs krūmai, niaukynai 
Tai čigonų ten namai.
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7. Alksmn krūmaj ir kalnaj, 
Taj cigfinu te dviraj..

8. Daubos, vąndėns bėglmaj, 
Taj cigūnu gė'rimaj.

9. Augin tėvas didžiiis, jaunus, 
Nieks cigčnu ne prigauna.

10. Mes cigčnaj, slaūnus vyraj, 
Mes po pūnajs kajp gyvenam,

U .K ą n  mosn6rim, taj darum, 
Staldė z'lrgus sudarum:

12. Ar pirktus, ar majnytus. 
Ar v6gtus, a r pelnytus.

13. Ta taj mūsų yr vala,
Ta taj musu yr gala.

14. Po jomarka skrajdydams, 
Su makaru lįngudams,

15. Kad aš gaučiau sau majna, 
širma zlrga ąnt bėru.

16. Širmas žirgas yr drūtas, 
Žirgas drūtas yr jiunas.

17. Žirgas vigriis yr jaunas, 
Nieks mine ne sugauna.

18. Kad šaltis ma kūną laužu, 
Susikūrčiau didi lauža.

20. O kad giučiau šilta  plrti 
Kąn pavūges išsivirti:

21. O ar storu lašiniu,
Ar riestiniu iižkulu;

22. Ar riestiniu iižkulu,
Ar šių batlūju paūtu.

23. Eisimus valgytumem,
Ir ardlka ge'rtumem.

24. Trys cigčnaj susitarė, 
Gino iigni susikūrė;

25. Savu riė'tus kijtinu 
Ir ivinus ke'pinu.

26. Mes avinus vūgdami,
I maukynus nėšdami,

27. Mes avinus kėpdami, 
Sau rankas šildydami.

28. Ir sutinku savu broli, 
Toki pat juda cigūna.

29 Patvorys vijkščiodamas, 
Viščiūkiu jiėškOdamas.

30. Viščiūkiu jiėškūdamas 
Ir visiir žiurė'damas.

31. O jis ridu  viščiuke 
Patvory pastlpuse.

19. Pas ūgni sėdėdamas, 3 2 .0  jis sakė: „ne pastipus,
Jlldau nžtus išskė'sdamas. O tik M6rės papjiuta.
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7. Alksnii) krūmai ir kalnai — 
Tai čigonų ten dvarai.

20. O kad gaučiau šiltą pirtj 
Ką pavogęs Išsivirti:

8. Daubos, vandens bėgimai —
Tai čigonų gėrimai.

9. Augin tėvas didžius, jaunus, 
Nieks čigonų neprigauna.

10. — Mes, čigonai, slaunūs vyrai, 
Mes po ponais kai gyvenam,

11. Ką mes norim, tai darom, 
Stalde žirgus sudarom:

12. Ar pirktus, ar mainytus,
Ar vogtus, ar pelnytus —

13. Tatai mūsų yr valia,
Tatai mūsų yr galia.

14. Po jomarką skraidydams,
Su makaru linguodams,

15. Kad aš gaučiau sau mainą — 
Širmą žirgą ant bėro.

16. Širmas žirgas yr drūtas,
Žirgas drūtas yr jaunas.

17. Žirgas vigrus yr jaunas,
Nieks mane nesugauna.

18. Kad šaltis man kūną laužo, 
Susikurčiau didį laužą.

19. Pas ugnį sėdėdamas,
Šildau rietus išskėsdamas.

21. O ar storų lašinių,
Ar riestinių užkulo;

22. Ar riestinių užkulo,
Ar šių baltųjų pautų.

23. Lašinius valgytumem 
Ir arielką gertumėm.

24. Trys čigonai susitarė, 
Girioj ugnį susikūrė, —

25. Savo rietus kaitino 
Ir avinus kepino.

26. Mes avinus vogdami,
[ maukynus nešdami,

27. Mes avinus kepdami,
Sau rankas šildydami.

28. Ir sutinku savo brolį, 
Tokį pat juodą čigoną, -

29. Patvoriais vaikščiodamas, 
Viščiukių ieškodamas,

30. Viščiukių Ieškodamas 
Ir visur žiūrėdamas,

31. O jis rado viščlukę 
Patvory pastipusią.

32. O jis sakė: „Ne pastipus,
O tik Morės papiauta.
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33. Ejk še, Jiistė, nudraskyk 
Ir  jos plaukus nudblkink*.

34. Ir atejna toksaj žmogus, 
Toksaj žmogus mėkakalbis.

35. Saku: tu, cigčn, vagie;
Kąn pagriebi, Iškepi.

36. Mes tąn žmogų sujlmdami 
Ir ąnt pievos patiesdami.

37. O ąnt pievos tiesdami,
M it k a ra j s sududami.

38. Ąnt atčjna vajtu sūnus, 
Vajtu sūnus, tu bagočiaus,

39. Su šilkinėmis p^nkoms,
Su zomčlnėmis graznoms.

40. Mes ponystos ne temyjum, 
Tarpe savęs tik dum6jum;

41.AplJnku apstodami,
Su makarajs sukdami,

42. Taj ponystos ne bojum,
Jam zomčlne sukapojum.

43. Kajp klrtu par zomčlne, 
Kiauraj Ifndu i šikšnines.

44. Ir atėjna vajtas se'nis, 
Vajtas senis, besmage'nis.

*

67.Jis išvydęs makara,
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45. Varu mumis i sčda,
0  kčkia te bus r6da.

46. Už padarytus zbitkiis, 
Sūded mumis i dlbkas,

47. I r i jauja nuvaru,
1 pilk u ra uždaru.

48. Trečik diena, kajp išaušu, 
Musu visti galva skausta.

49. RČžė mums par zomčlne, 
Liudu likl stribiinaj.

60. Rėžė mums par zomčlne, 
Ljfndu kiauraj lik stribiinaj,

51. Su mžikaru pintiniu,
Ir su kčtu lęndrlniu:

52. Taj gajdūku pj6vimas.
Ir žąnsiilku milšimas.

53. Ir ave'lu vogimas,
Ir žąnšiiiku skerdimas.

64. Sūnau manu, baravyke, 
Kas tau šęn nakti nuvlku?

55. K i tu sėdi, kajp včrgas, 
iižpeleny išžargas?

56. Sūnau manu, baravyke, 
Klausyk, kas ąnt tavęs

„ rė'kia?
Davė tžvuj pakara.

33. Eik šen, Juste, nudraskyk 
Ir jos plaukus nudulkinki"

34. Ir ateina toksai žmogus, 
Toksai žmogus niekakalbis.

35. Sako: „Tu, člgon, vagiel 
Ką pagriebi, iškepi.“

36. Mes tą žmogų suimdami 
Ir ant pievos patiesdami,

37. O ant pievos tiesdami, 
Makarais suduodami.

38. Ant’ ateina vaito sūnus, 
Vaito sūnus, to bagočiaus,

39. Su šilkinėmis pankoms.
Su zomšinėmis graznoms.

40. Mes ponystos netėmijom. 
Tarpe savęs tik dūmojom.

41. Aplinkui apstodami.
Su makarais sukdami,

42. Tai ponystos nebojom,
Jam zomšinę sukapojom.

43. Kai kirto per zomšinę, 
Kiaurai lindo į šikšnines.

44. Ir ateina vaitas senis,
Vaitas senis, besmegenis.

45. Varo mumis j sodą,
O kokia ten bus rodą!

46. Už padarytus zbitkus 
Suded mumis j dipkas

47. Ir j jaują nuvaro,
Į pakurą uždaro.

48. Trečia diena kai išaušo,
Mūsų visų galvą skausta.

49. Rėžė mums per zomšinę, 
Lindo ligi stribūnai,

50. Rėžė mums per zomšinę. 
Lindo kiaurai lig stribūnai, —

51. Su makaru pintiniu 
Ir su kotu lendriniu:

52. Tai gaidukų piovimas 
Ir žąsiukų mušimas!

53. Ir avelių vogimas.
Ir žąsiukų skerdimas!

54. — Sūnau mano, baravyke,
Kas tau šią naktį nuvyko?

55. Ko tu sėdi kaip vergas, 
Užpeleny Išžargas?

56. Sūnau mano. baravyke. 
Klausyk, kas ant tavęs rėkia?

57. Jis, išvydęs makarą, 
Davė tėvui pakarą.
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1. Vidury dvaru kėpius, 1 2 .0  ir atradu sesiize 
Po ta liepele sesiizė. J ds Vidiir jurėlu-mariižiu.

384.

2. Po ta liepele sesiizė 
Su dragunėlu kalbė'ju.

3. Su dragunė'lu k aibėj u,
Auksu žiedeli derėju.

4. O ir pamatė brolužis,
0  ir pasakė tėviižiuj:

5. Ej, tėvuželi sen&sis,
Jau mūsų sesė lustūzy;

6. Su dragunėlu kalbėju,
Auksu žiedeli derėju.

7. Subatos ryta tajp ąnkst'f, 
Tėvas dukrele mokinu.

8. Tėvas dukrele mokinu,
1 vąndenėli skąndinu.

9. Nedėlės ryta tajp ąnkst'l 
Brolej kalnelejs vajkščioju.

10. Brolej kalnelejs vajkičioju. 
Auksu triubėlėms triūbyju.

U . Auksu triubėlėms triūbyju, 
Jaunos seselės jiėškūju.

l.U ž  kąn mane, bėrnaj, barėj? 
Ar tu mane užauginaj? } ds
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13. Vidur jurelu—mariižiu 
Ąnt akmenė'lu be-giilint.

14. Ąnt akmenclu be-gūlint,
Priė jos šalelės seklius.

15.Baltomssmiltelėms apdiįmta, 
Žalajs maurėlejs aptiesta.

16. Jos vajnikė'lis purvyne, 
auksu žėdėlėj rūdyne.

1 7 .0  tetuš, tėtuši, tėtuši,
Ar dėl tu  dvejų žodėlu?

18. Ar dėl aukščiu žiedimu?
Ar dėl rutėlu vajnlku?

19. Ja  dėl aukse'lu ziėdūziu, 
Būčiau pardavės žirgūzi.

20. Būčiau pardavės žirgūzi, 
Būčiau nupirkęs vajnlka.

21. Ja  dėl rutėlu vajnlku,
Ar nėr daržely rutėlu?

22. Ar nėr daržely rutėlu?
Būt nusipynus ir kita.

2. Ar tu mane užauginaj? 
Ar darbiižiu išraokinaj?

3 8 5 .

* 384-

Dievieni

1. V idury dvaro  liepužė,
P o  ta liepele sesužė. (2 k .)

2. Po  ta  liepele sesužė 
Su  d ra g ū n ė llu  kalbėjo .

3. Su d rag ū n ėliu  kalbėjo,
A ukso žiedelį derėjo.

4. O ir pam atė  bro lužis,
O  ir pasakė tėvužiu i:

5. — Ei tėvužėli sen a sis ,
J a u  m ūsų sesė liu stužy , —

6. Su d ra g ū n ė liu  kalbėjo,
A ukso žiedelį derėjo.

7. S ubatos  ry tą ta ip  anksti 
T ėvas dukre lę m okino.

8. T ėvas dukre lę m okino,
Į vandenėlį skandino .

9. N edėlios ry tą ta ip  an k sti 
B roliai ka ln e lia is  vaikščiojo.

10. B ro liai k a ln e lia is  vaikščiojo, 
Aukso triubėlėm s triūb ijo .

11. A ukso triubėlėm s triūb ijo .
J a u n o s  sese lės  ieškojo.

12. O ir atrado sesužę 
Vidur jūrelių maružių.

13. Vidur jūrelių maružių 
Ant akmenėlio begulint.

14. Ant akmenėlio begulint,
Prie jos šalelės scklužė.

15. Baltoms smiltelėms apdumta, 
Žaliais maureliais aptiesta.

16. Jos vainikėlis purvyne, 
Aukso žiedeliai rūdyne.

17. O tetuš, tetuš, tėtuši.
Ar dėl tų dviejų žodelių?

18. Ar dėl aukselio žiedužių,
Ar dėl rūtelių vainiko?

19. Jei dėl aukselio žiedužių, — 
Būčiau pardavęs žirgužį,

20. Būčiau pardavęs žirgužį, 
Būčiau nupirkęs vainiką.

21. Jei dėl rūtelių vainiko, —
Ar nėr daržely rūtelių?

22. Ar nėr daržely rūtelių?
Būt nusipynus ir kitą.

* 3 8 5
M ikš tie nė

1. — Už ką mane, bernai, barei? 2. Ar tu mane užauginai,
Ar tu mane užauginai? (2 k.) Ar darbužių išmokinai?
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3. Máte m ine užauginu 
Irdarb iižm  išmokinu.

6. Sávu sylós ne gajlesiu, 
{[siu tvóra išlaužysiu.

4. Lejsk máne, b írnaj,pas máte. 7. Úsiu tvóra išUužysiu,
Ne r is i, mérga, ni kėlu; ......................... .

5. Üsiu tvóra uztvántyta,
Zalóms rútoms apsodinta.

*
9. Sávu máte atlankysiu,

Ž ilas ru tas išląnkstysiu.

8. Žalas ru tas ¡šlakstysiu , 
Sávu máte atląnkysiu.

Jos rusta žlrdi nuraminsiu.

3 86.

1. Užkukffs gegelė 7. Sen& motynėlė

Po lakštįngalelu Kl6ju patalėli,

Ą nt ptitinu šakelės, ^ds 0  seselė piirinu.

2. Stóvi brolužėlis, 8. 0  ni motynėlė

Musu rajtorėlis, Kl<5ju patalėli,

Ą nt judbė'rtu žirge'lu. Ni seselė piirinu.

3. 0  kidSI tu stóvi? 9. Žiemys vėjužėlis

0  kidė'l ne jóji? K16ju patalėli,

Láukia táve brolelej. 0  rytvėjys purinu.

4. Brolužė'li mánu, 10. Žirgužėlis manu,

Dobilėli mánu, Jidbėrė lis  manu,

K ur šęn nákti nakvósi? Ą nt žemelės stovė'ju.

V
b ' Silė po pusele, 11. Balnuz'ėlis m inu,

fcaukė po liepele Tyminėlis minu,

Taj šęn nákti nakvósiu. Ą nt žirgėlu gulėju.

6. Brolužėli manu, 12. Kilpužėlės m inu,

Dobilėli mánu, Cidabrelės manu,

0  kas klóju pátala?
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Prie šalelės svyreju.

3. Motė mane užaugino 
Ir darbužių išmokino.

4. Leisk mane, bernai, pas motę!
— Nerasi, merga, nė kelio:

5. Uosio tvora užtvarstyta, 
2alioms rūtoms apsodinta!

6. — Savo sylos negailėsiu, 
Uosio tvorą Išlaužysiu!

7. Uosio tvorą išlaužysiu, 
2alias rūtas išlankstyslul

8. Žalias rūtas Išlankstyslu, 
Savo motę atlankysiu!

9. Savo motę atlankysiu,
Jos rūsčią širdį nuraminsiu!

386
Kuncienė

1. Užkukuos gegelė 
Po lakštingalėlio
Ant putino šakelės. (2 k.)

2. Stovi brolužėlis,
Mūsų raitorėlis,
Ant juodbėrio žirgelio.

3. — O kodėl tu stovi,
O kodėl nejoji?
Laukia tave broleliai.

4. Brolužėli mano,
Dobilėli mano,
Kur šią naktį nakvosi?

5. — Šile po pušele,
Lauke po liepele.
Tai šią naktį nakvosiu.

6. — Brolužėli mano. 
Dobilėli mano,
O kas klojo patalą?

7. — Sena motinėlė 
Klojo patalėlį,
O seselė purino.

8. O nei motinėlė 
Klojo patalėlį,
Nei seselė purino.

9. Žiemys vėjužėlis 
Klojo patalėlį,
O rytvėjys purino.

10. žirgužėlis mano. 
Juodbėrėlis mano. 
Ant žemelės stovėjo.

11. Balnužėlis mano, 
Tyminėlis mano,
Ant žirgelio gulėjo.

12. Kilpužėlės mano, 
Sidabrėlės mano.
Prie šalelės svyrėjo.
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13. Kamanėlės manu, 
Auksinelės mánu,

Ąnt žirgelu žėreju.

14. Kepurėlė manu, 
širminėlė már\u,

Ąnt galvelės dėvė'ju.

15. Skepetėlė mánu, 
šilkinėlė mánu,

Ąnt kakle'lu veržėju.

16. Jüstuzeló mánu, 
áerziné'Ié ráánu,

Ąnt širde'lės jüseju.

17. Cebatėlej mánu, 
Vaksonė'lej mánu

Ąnt koje'lu gurgždeju.

18. Seserėlė mánu,
Ta jaunoji mánu

Priė šalelės stovė'ju.

38*.
(Dajna piemenų).

1. Ola, karvelė. 3. Atėjk, tu , čionaj
Bubdlėlė, pasiaubulėlė, Pėdeles ilstydama,

Padaužulžlė. Zįngsnelus skaitydama.

2. Tžive visi šaukia, 4. Atvandriik, tu, čionaj
T&ve visi baubia, Rasele braukydama,
Visi pagedauja. Purvelus b.ajdydama.

5. Karvelė, išduk garseli 
Ąnt visos girelės,
Sušauk savu pulkeli.

388.
1. Žyditka našlč, E, e, e, Į

Jos duktė graži, Džium, džium, džium, jds
______  _ _ _ _ _ _ _  J 08 duktė graži. (*)J

(*) Ąnt tu  pavydatu lyrifk: .e, e, c, džium, džium, džium“, 
su ąntra ajla posmu vistir žemiau.
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13. Kamanėlės mano, 
Auksinelės mano. 
Ant žirgelio žėrėjo.

14. Kepurėlė mano, 
Sirminėlė mano.
Ant galvelės dėvėjo.

15. Skepetėlė mano, 
Silkinėlė mano.
Ant kaklelio veržėjo.

16. Juostužėlė mano, 
Seržinėlė mano,
Ant širdelės juosėjo.

17. Cebatėlfai mano, 
Vaksonėliai mano.
Ant kojelių gurgždėjo.

18. Seserėlė mano,
Ta jaunoji mano,
Prie šalelės stovėjo.

387
Cvirkicni 

(Piemenų daina)

1. Olia, karvele 3. Ateik tu čionai,
Būbuolėle, pasiaubuolėle, Pėdeles uostydama,
Padaužuolėle! 2ingsnellus skaitydama.

2. Tave visi šaukia, 4. Atvandruok tu čionai,
Tave visi baubia. Raselę braukydama,
Visi pagedauja. Purvelius braidydama.

5. Karvele, išduok garseli 
Ant visos girelės.
Sušauk savo pulkelį!

*388
Dakšaitieni

1. Žydelka našlė.
Jos duktė graži,
E, e. e, i
Džium, džium, džium, Į 2 k.
Jos duktė graži.* )

Zemau kiekviename posme panašia: lyruok: „E, e, e, džium, džium, džium" su 
eilute.
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2 .Jos duktė graži,
Várdas Pertááé.

3. Ej, tu , Perlašė,
Manu mergelė

4. Atvaziük, Jónaj,
Subatós diena;

5. Mánu mótyna 
Išk ilo  švęnėia.

6. Atvažiiik, Jónaj,
Trimis vežlmajs.

7 . 1 viena dėsiu 
Auksą, cidábra;

8 . 1 ą'ntra dėsiu 
Margas skryneles;

** *
16. Kad tu pataužej

389.

1. Viena maistu,
Girneles trauksiu, riló,

Viena sávej |  ̂
Aš te  rilCfstu, riló. J

2 Be né atėjtu 
Mánu tėvelis, riló 

Benė išvadtftu 
Mánu rąnkejes, riló.

9 .1  tre'iia dėsiu,
Aš pati sė'stu.

10. Važiavau diė'na, 
V aitavau nakti.

11. I r  privaz'iavati 
G itu  dunčju.

12. P a r  tąn dunoju 
Liė'pos liėptelej.

13. Ėjų Pertašė 
Tajsejs Iiėptėlejs.

14. O ir  ipulė
I tąn dunoju.

15. Kad tu išlūztum 
Kojas, rąnke'les,

Manu vtėrele.

3 . O tik  n’ atėju 
Mánu tėvelis, riló,

Ne išvadavu 
Mánu rąnke'lu, riló.

4. Viė'na malsiu,... (* 1 P-“)

5. Benė atėjtu 
Mánu matūše, riló, 
Benė išvadiftu 
Mánu rąnke'les, riló.

2. Jos duktė graži, 
Vardas Perlašė.

3. — Ei tu, Perlaše, 
Mano mergelei

4. — Atvažiuok, Jonai, 
Subatos dieną, —

5. Mano motina 
Iškaloj švenčia.

6. Atvažiuok, Jonai, 
Trimis vežimais:

7. Į vieną dėsiu 
Auksą, sidabrą,

8. [ antrą dėsiu 
Margas skryneles,

9. [ trečią dėsiu — 
Aš pati sėsiu.

10. Važiavau dieną, 
Važiavau naktį

11. Ir privažiavau 
Gilų dunojų.

12. Per tą dunojų 
Liepos liepteliai.

13. Ėjo Perlašė 
Taisiais liepteliais,

14. O ir įpuolė
Į tą dunojų.

15. — Kad tu išlūžtum 
Kojas, rankeles,

16. Kad tu palaužei 
Mano vierelęl

3 8 9

Gotautienė

1. Viena malsiu,
Girneles trauksiu, rylio.
Viena savei
Aš ten ryliuosiu, rylio.

2. Bene ateitų
Mano tėvelis, rylio, 
Bene Išvaduotų 
Mano rankeles, rylio.

2 k.

3. O tik n'atėjo 
AAano tėvelis, rylio. 
Neišvadavo
A'lano rankelių, rylio.

4. Viena malsiu.. .  (1 p.)

5. Bene ateitų
Mano motušė, rylio, 
Bene išvaduotų 
Mano rankeles, rylio.
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6. O tik n’atė'ju... („kajp. 3 p.“)

7. Viena malsiu,... („i p.“)

8. Benė atijtu
Manu brolelis,riI6,...(k.2p.“)

9. O tik n’ atė'ju... („kajp. 3 p.“)

10. Viena mAlsiu,... („1 p.“)

11. Benė .atejtu
Manu seselė, rilo, („k. 2 p.“)

12. O tik n’ ateju,... („k. 3 p.“)

3»©.

1. Žirgužėli, tu, manu,
Judbėrė'li, tu, manu, }ds 

Ku tajp garsej žvjngavaj?

13. Viena málsiu, 
Girneles tránksiu, riló,

Viė'na sivej 
A i  te  rilustu, riló.

14. Benė atėjtu 
Manu bernelis, riló,

Benė išvadutu 
Mánu rąnkeles, riló.

15. O ir ateju 
Mánu berne'lis, riló,

Taj išvadivu 
Mánu rąnke'les, riló.

2. Ar tu nóri avizú? 
Ar žiu žalu šiėne'lu? 
Ar čystu vąndenėlu?

3. Ni aš nóriu avizú, 
Ni šiii žalu šiėnelu, 
Ni cÿstu vąndenė'Iu.

5. Bėgk, žirgiiži, giriiže, 
Par lauke'Ii duniiziu 
Pas jâunaje merge'le.

6. Ir pririšu žirgiiži 
Prié ratc'lu darziižiu, 
Prié rute'Iu darže'lu.

7. Ir išėjna mergužė, 
Balta, kajp lelijiižė, 
Balta, kajp lelijėlė.

4. Tik aš noriu nubėgti 8. Klausinėju žirgiižiu,
šįn subatos vakara Koks bernyčiu budūžis?
Pas jaunaje merge'le. Kokia ju  išmanėlė?

6. O tik n'atėjo...  (3 p.)

7. Viena malsiu...  (1 p.)

8. Bene ateitų
Mano brolelis, rylio.. .  (2 p.)

9. O tik n’atėjo.. .  (3 p.)

10. Viena malsiu.. .  (1 p.)

11. Bene ateitų
Mano seselė, rylio.. .  (2 p.)

12. O tik n’atėjo... (3 p.)

13. Viena malsiu,
Girneles trauksiu, rylio, 
Viena savei
Aš ten ryliuosiu, rylio.

14. Bene ateitų
Mano bernelis, rylio, 
Bene išvaduotų 
Mano rankeles, rylio.

15. O Ir atėjo
Mano bernelis, rylio.
Tai išvadavo 
Mano rankeles, rylio.

* 3 9 0
luikytė

1. — Žirgužėli tu mano, \
Juodbėrėli tu mano, ¡2 k.
Ko taip garsiai žvingaval?J

2. Ar tu nori avižų.
Ar šio žalio šienelio,
Ar čysto vandenėlio?

3. — Nei aš noriu avižų,
Nei šio žalio šienelio,
Nei čysto vandenėlio.

4. Tik aš noriu nubėgti 
Sj subatos vakarą 
Pas jaunąją mergelę.
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5. — Bėk, žirguži, giruže, 
Per laukelį dunužiu 
Pas jaunąją mergelę.

6. Ir pririšo žirgužį 
Prie rūtelių daržužio, 
Prie rūtelių darželio.

7. Ir išeina mergužė.
Balta kaip lelijužė, 
Balta kaip lelijėlė.

8. Klausinėjo žirgužio, 
Koks bernyčio būdužis? 
Kokia jo išmonėlė?



9. Kad aš mokėčiau kalbėti, 10. Ger bernytis karčem6, 
Dafigel tave/sakyčiau , Ni naktele n’ cjn namu,
Nu jaunujū bernelu: Ni naktele n ’ ejnnamii.

301.
1. V išta vajkūs išperė'ju,} ds E, o, (*) K

Pradė'ju ciploti, Pradeju ciploti. I
♦

*■ * * t '2. Gaspadinė ejn par kiemą, 5. Bet viščmkaj gudrus buvu,
Paskii ana seka. Po viena surjfnku.

3. Caspad'inė sup'ikusi, .6. Kajp snrjnku sulesioju,
Bėrė kviečiu sauja. Po sparnu paljndu.

4. Pabirdam a ir pasakė: 7. Kajp pal/ndu ir sušllu,
Kad visi užspr/ngtu. ė'mė dė'kavoti

** * . . .Už prižiūrėjimą.

3 0 » .
I 5. Ne stačiau viė'dru,
1 ds Ne guldžiau naščių,

Ne g/rdžiau žirgužėlu.

6. O jau  užžYrdu 
Jaunas bernelis

Ą nt šios jaunos mergelės.

7. O ir supyku 
Jaunas berne'lis,

Lejdu žirgą i vala.

8. Sudaiižė viė'drus, 
Sulaužė nasčius,

Sutraukė pasajtelus.

8. Už leslma, už gė'rima

1. Ej, siuntė, siuntė 
Mane močiutė

šalt'iniu vąndenė'la

2. Cidabru viė'drajs, 
auksu našte'Iejs,

šilk'lnejs pasajtėlejs.

3. O ir atjoju 
Jaunas berne'lis

Ąnt jiidbėru žirge'lu:

4. Pastatyk viedrus, 
Paguldyk naščius,

Pagyrdyk bėra žirgą.

(*) „E, o,“ ripū'k su ąntra ajlà žemiau.
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9. — Kad aš mokėčiau kalbėti, 
Daugel tavei sakyčiau 
Nuo jaunojo bernelio:

10. Ger bernytis knrčiamoj, 
Nei naktelę nein namo, 
Nei naktelę nein namo!

*391
Bakšaitienė

Višta vaikus išperėjo, (2 k.) 
Pradėjo cyplioti,
E, o*, I ,
Pradėjo cyplioti. j

2 k.

2. Gaspadinė ein per kiemą, 
Paskui aną seka.

3. Gaspadinė supykusi 
Bėrė kviečių saują.

Paberdama ir pasakė:
— Kad visi užspringtų!

Bet viščiukai gudrūs buvo, 
Po vieną surinko.

Kai surinko, sulesiojo,
Po sparnu palindo.

Kai palindo ir sušilo,
Ėmė dėkavoti —

8. Už lesimą, už gėrimą. 
Už prižiūrėjimą.

*392
Juškytė

1. Ei, siuntė, siuntė | 
Mane močiutė l 2 k. 
Šaltinio vandenėlioj

2. Sidabro viedrais,
Aukso našteliais, 
Silkiniais pasaitėliais.

3. O ir atjojo 
Jaunas bernelis
Ant juodbėrio žirgelio.

4. — Pastatyk viedrus, 
Paguldyk naščius. 
Pagirdyk bėrą žirgą.

5. Nestačiau viedrų, 
Neguldžiau naščių, 
Negirdžiau žirgužėlio.

6. O jau užširdo 
Jaunas bernelis
Ant šios jaunos mergelės.

7. O ir supyko 
Jaunas bernelis.
Leido žirgą j valią:

8. Sudaužė viedrus,
Sulaužė naščius,
Sutraukė pasaitėlius!

įiau rypuok: „E, o” su antra eilute.
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9. Ej, virkė virkė 
Jaun i mergelė, 

Cidabrlniu viėdre'Iu.

10. Ej, cit, ne ve'rki, 
Jau n i mergelė,

Aš tavej užmokėsiu

U . Ne šeštokajčejs,
Ni trečiokajčejs,

Vis milštajs dorelėlejs.

»0 3 .

1. Vakar geriau Isrutajty, |  4. Kelk, mergytė', ne gulčki,
Ojauiendiė'n jomarkajty, !ds Atsikėlus ne stovėki,

Skauda manu galvelė, i

2. Skauda galva iš paginti, 
Rusta širdis iš rtipesčiu,

Vęngiu darbėlu dirbti.

3. Vidiir dvaru rtitu daržas, 
Tamė darzė guli mirga,

Mergužė tįnginė'lė.

Kalba miidu žmone'Iej.

5. Tegii kalba, te vajnija, 
Miidu jaunu žodžejs k ilnija ,

Kajp jiė patys išminu.

6. Kelk, mergytė, („4-tas p.“)

7. Atžėis rtitos žaloms žilėms, 
Ir  lelijos dilgelė'mis 

Mergūz'ės tįnginė'lės.

304 (*).

l.Užsigejdė mus poni 
Iš šaltiniu vąndeniu,

(*) Palygink 189 dajna 
(**) Ąnt tu pavydalu lyruk: 

posme žemiati.

E ,  e, (**)
Iš šaltiniu vandeniu. I

„e, e", su ąn tr i a jli žėdnam

9. EI. verkė, verkė 
Jauna mergelė 
Sidabrinių viedrelių.

10. — Ei, cit, neverki, 
Jauna mergele,
Aš tavei užmokėsiu —

11. Ne šeštokaičiais.
Ne trečlokalčiais, — 
Vis muštais dorelėliaisl

•393
Dievienė

1. Vakar gėriau Įsrutalty,
O jau šiandien jomarkaity. 

. Skauda mano galvelė.

2. Skauda galvą iš pagirių, 
Rūsti širdis iš rūpesčių, 
Vengiu darbelių dirbti.

3. Vidur dvaro rūtų daržas, 
Tame darže guli merga, 
Mergužė tinglnėlė.

4. — Kelk, mergyte, negulėki,
2 k. Atsikėlus nestovėki.

Kalba mudu žmoneliai.

5. — Tegu kalba, tevalnoja. 
Mudu jaunu žodžiais kilnoja 
Kaip jie patys išmano.

6. — Kelk, mergyte...  (4 p.)

7. Apžels rūtos žalioms žolėms 
Ir lelijos dilgėlėmis 
Mergužės tinginėlės!

394-

1. Užsigeidė mūs ponia 
Iš šaltinio vandenio,

E ,e *' I 2 kIš šaltinio vandenio.}

* Žemiau kiekviename posme panašiai lyriok: „E, e" 
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2. Piešė poni gromata 
Lik'( Vilniaus daktara.

3. Ir  užstatė vartėlus 
Ąnt aštuntu kąntėlu.

4 Ni kurte'lej ne jiitu,
Kajp mus pėnas parjoju.

5. Klausinėju pons ponifis: 
Su kum poni kalbejej?

6. S tati liktis žibėju,
Aš su liktė kalbėjau.

12 .P ar dvareli vis replčms,

7. Klausinėju pons poni6s:
O kano tos suknios?.

8. Biivu Lūdas v/nu gerti, 
Ne turė'ju, kum mokėti.

9. Klausinėju pons ponios: 
Kas tarp  dūru stovčju?

10. St6vi ubagas, nabags, 
K6jos, rankos išlaužtos.

11. Te tau, ūbag, doreli,
Ejk pas Vilniaus daktara.

Viėškclė'Iu tėkinoms.

a » » .

1. Vidiir junu  ir mare'lu
Aukštasis kalnelis. Jds

2. Ąnt tif kalnu kalnužėlu
Žalas ąnžulėlis.

3. Ar pavirsi, ąnžulė'li,
I manu tėveli?

4. Tavu žalos šakužė'lės-
1 baltas rąnke'les?

9 .0  aš jaunas atstodamas,
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5. Tavu žali lapužė'lej- 
I mėjlus žodelus?

G. Ne pavirtu ąnžulė'lis
1 manu tėve'li.

7. Ni jū žalos šakužėlės-
1 baltas rąnke'les.

8 Ni jū  žali lapužė'lej-
I mėjlus žodelus.

Apsikabindamas.

2. Piešė ponia gromatą 
Ligi Vilniaus daktaro.

3. Ir užstatė vartelius 
Ant aštuonių kantelių.

4. Nė kurteliai nejuto,
Kai mūs ponas parjojo.

5. Klausinėjo pons ponios:
— Su kuo, ponia, kalbėjai?

6. — Stati liktis žibėjo,
Aš su likte kalbėjau.

7. Klausinėjo pons ponios:
— O kieno tos suknios?

8. — Buvo Liudas vyno gerti. 
Neturėjo kuo mokėti.

9. Klausinėjo pons ponios:
— Kas tarp durų stovėjo?

10. — Stovi ubagas nabags. 
Kojos, rankos išlaužtos.

11. — Te tau, ubag, dorelį, 
Eik pas Vilniaus daktarą!

12. Per dvarelį vis rėploms, 
Vieškelėliu tekinoms!

3 9 5

Vasiliauskytė

1. Vidur jūrių ir marelių 
Aukštasis kalnelis, (2 k.)

2. Ant to kalno kalnužėlio 
Žalias ąžuolėlis.

3. Ar pavirsi, ąžuolėli,
[ mano tėvelį?

5. Tavo žali lapužėliai — 
[ meilius žodelius?

6. Nepavirto ąžuolėlis 
[ mano tėvelį,

7. Nei jo žalios šakužėlės 
[ baltas rankeles,

4. Tavo žalios šakužėlės
l baltas rankeles?

8. Nei jo žali lapužėliai
l meilius žodelius.

9. O aš jaunas atstodamas, 
Apsikabindamas!
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3 9 6.

1. Vos atišra švį'nta, 
.Vištos pr&ded karkti,

O ma vargdiė'niuj 1 ^ 
Rejk dirbti, rejk vargti. J

2. la u k ia  urėdas 
Mojudams kurelu: 
Pakinkyk, včrge,

Jauti, a r  kumele.

,3. Norint par dtčna 
Su prakajtu ariii,

Viėn6g prist6vas 
Mūša par nugara.

4. O nakti g rjnz tan t 
Kelii, akys klysta;

Tffkart užmigsiu,
K adi gajdys gysta.

*
9. ViėnSm yr geraj,

Ryto dar gere'snej,

O pavasary,
Kajp ne lfku sniegu,

Vėl tu, plauk, vėrge, 
Su raŽtajs i Ryga.

6. Pirkejaj javus 
itėm ė iš čldziu,

O aš alkanas 
Kįnsniu dunosmėldziu.

7. P6naj tu r auksu 
Ą nt k6ju, ąn t pirštu,

Aš be skatiku 
Gyventi ir  m'irštu.

8. Viėspate Dievaj, 
Geras gaspadoriau,

Ar-g't par amžius 
Ma bus tajp ne ddru?

A r tik ma vienam 
Kasdien bus pikte'snej?

(Dajna baudziiunjnku).

5.

397.

Visi tiė šelmėj, lajd6kaj,  ̂ 3. Ą nt baltii rįn k u  nešifiju,
Jaun i berne'lej, viI6kaj. j Auksu žiėdelu bovyju.

2. J is  mane jduna viloju, 4. Auksu žiėde'lu bovyju,
Ą nt baitu rįn k u  nešioju. Mdjlejs zode'lejs kilbinu.
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3 9 6
Vy/urylė 

(Baudžiauninkų daina)

1. Vos aušra švinta,
Vištos praded karkti,
O man vargdieniui l 2 k 
Reik dirbti, reik vargti, j

2. Laukia urėdas,
Mojuodams kurellu:
— Pakinkyk, verge.
Jautį ar kumelę!

3. Norint per dieną 
Su prakaitu ariu.
Vienok pastovas 
A\uša per nugarą.

4. O naktį grįžtant 
Keliu, akys klysta, —
Tuokart užmigsiu,
Kada gaidys gysta.

5. O pavasarį.
Kai neliko sniego,
Vėl tu plauk, verge,
Su raštais į Rygą!

6. Pirkėjai javus 
Atėmė iš eldžių,
O aš alkanas
Kąsnio duonos meldžiu.

7. Ponai tur aukso
Ant kojų, ant pirštų, — 
Aš be skatiko 
Gyvenu ir mirštu.

8. Viešpatie dievai.
Geras gaspadoriau, • 
Argi per amžius 
Man bus taip nedoru?

9. Vienam yr gerai,
Rytoi dar geresniai,
Ar tik man vienam 
Kasdien bus piktesniai?

3 9 7
Kazakauskienč

1. Visi tie šelmiai, la idokai^  3. Ant baltų rankų nešiojo.
Jauni berneliai, viliokai! ] ' Aukso žiedeliu bovijo;

2. Jis mane jauną viliojo, 4. Aukso žiedeliu bovijo,
Ant baltų rankų nešiojo; Meiliais žodeliais kalbino.

751



5. Aš tunii sena močiute, 7. Palenkčiau traku berželi,
Taj manėj davė valužės. Pakarčiau šelmi berneli.

6. O kas nedėla mokinu, 8. O taj tau, šelmi, kyboti,
Beržu rykštele kotavu. Ne mane j&una viloti.

398.

1. Alsė'dz'iu kalnelej,
Tęn Ijfnksmi takelej; 
Sudievu susėdkoms, 
Aršketr6z'iu kviėtkoms

4. Turiu pora muškiėtu 
Pagal šalies padctu, 
Smarkiu gonču pora 
Pagkl savu noru.

2. Aš jumis paliksiu,
Su savim ne vėsiu, 
ėjsiu i pasvieti 
čestiės pavejzdė'ti.

3. Ja tenaj ne rasiu, 
Tiikart susiprasiu; 
Smarkiu tnūbu ba-tsaj, 
Prasti manu rūbaj.

5. Ne noriu didžiu turtu, 
Anl dvejų šimtu, 
Stovint aukštaj dangus, 
Diė'vas yra brangus.

G. Kur manu mergelė,
Tęn manu širdelė;
Tegii ana rė'dos,
Ne bus sviė'tuj gė'dos.

7. Tegii ana rė'dos,
Ne bus sviė'tuj gėdos,

Ka jauna pablūdys, 
To žm6gus ne siidys.

399.

1. Vajkščio motynėlė 
Po didi dvareli 

Sunėlus kilnodama:

2. Ke'lkii, sunužė'lej, 
Baltį dobilė'lej, 

Batn6kite žirgėlus.
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5. Aš turiu seną močiutę, 
Tai manei davė valužės.

7. Palenkčiau trako berželį. 
Pakarčiau šelmį bernelį!

6. O kas nedėlią mokino, 8. O tai tau, šelmi, kyboti.
Beržo rykštele kotavo. Ne mane jauną vilioti!

3 9 8

Tamošaiti

1. Alsėdžių kalneliai.
Ten linksmi takeliai! 
Sudievu susiedkoms, ) 
Erškėtrožių kvietkoms! J

2. Aš jumis paliksiu,
Su savim nevesiu,
Eisiu į pasvietį 
Cėsties paveizdėti.

3. Jei tenai nerasiu, 
Tuokart susiprasiu; 
Smarkių triūbų balsai, 
Prasti mano rūbai.

4. Turiu porą muškietų. 
Pagal šalies padėtų, 
Smarkių gončų porą 
Pagal savo norą.

5. Nenoriu didžių turtų, 
Anei dviejų šimtų. 
Stovint aukštai dangus. 
Dievas yra brangus.

6. Kur mano mergelė,
Ten mano širdelė, — 
Tegu ana rėdos.
Nebus svietui gėdos.

7. Tegu ana rėdos, 
Nebils svietui gėdos, 
Ką jauna pablūdys, 
To žmogus nesūdys.

1. Vaikščioj motinėlė 
Po didį dvarelį, 
Sūnelius kilnodama:

Lletuviikos dainos, l

* 3 9 9

Sopytė

i 2  k.
2. — Kelkit, sūnužėliai. 

Balti dobilėliai, 
Balnokite žirgelius!



3. J6kii, sunuz'elej, 
Vičnu kelužė'lu,

Ne likit ni jauniausiu.

10. O kad mes paliksim 
Jauniausia broleli. 

Ne tropysim keleli.

4. O kajp jus paliksit 
Jauniausia broleli,

Ne trdpysii keleli.

5. J6kim, brotuz'Člej, 
Vtžnu keiuzelu,

Ne likim ni jauniausiu.

6. O kad mes paliksim, 
Jauniausia broleli,

Ne trdpysim kele'li.

7. O kajp mes prijčsim 
Žalaje ląnkele,

Paganysim žirgelus:

8 . E s k ii , z 'irg u z e le j,

JCfdi ju d b ė re le j ,

Baltusius dobilelus.

9. J6kim, broiužSlej, 
Vienu keiuzelu,

Ne likim ni jauniausia.

11. O kajp mes prijdsim 
Sraiinuji upe'li,

Pagyrdysim žirgelus.

12. Ge'rkif, žirgužSlej, 
Jffdi judbėrelej,

čystaji vąndeneli.

13. O mums be-gyrdant 
Bėrusius žirge'lus,

Panėrė lydekele.

14. O, tu , lydekėlė,
Margoji žuvelė, 

Atke'lk mumis varte'lus.

15. O kad aš galė'čiau 
Su jum is kalbė'ti,

Atkilčiau jums vartelua.

16. O kad aš ne galii 
Su jum is kalbė'ti,

Aš ne kilsiu varte'lu.

400.

1. Aš žadčjau, aš ketejau 1 ^  3. Parkalbeju mine jiu n a
Davatkėle būti. | Su viė'nu žode'lo.

2. Kajp atjoju kavalierius, 4. Atsisėdau už stalelu
Da ne-si-žadčjau. Stfine mergystė'lės.

3. Jokit, sūnužėliai,
Vienu kelužėliu,
Nelikit nė jauniausio!

4. O kai jūs paliksit 
Jauniausią brolelį, 
Netropysit kelelį.

5. — Jokim, brolužėliai, 
Vienu kelužėliu,
Nelikim nė jauniausio!

6. O kad mes paliksim 
Jauniausią brolelį, 
Netropysim kelelį.

7. O kai mes prijosim 
Žaliąją lankelę, 
Paganysim žirgelius:

8. Eskit, žirgužėliai,
Juodi juodbėrėliai, 
Baltuosius dobilėlius!

9. Jokim, brolužėliai,
Vienu kelužėliu,
Nelikim nė jauniausio!

10. O kad mes paliksim 
Jauniausią brolelį, 
Netropysim kelelį.

11. O kai mes prijosim 
Sraunųjį upelį. 
Pagirdysim žirgelius:

12. Gerkit, žirgužėliai,
Juodi juodbėrėliai, 
Cystąjį vandenėlį!

13. O mums begirdant 
Bėruosius žirgelius. 
Panėrė lydekėlė.

14. — O tu, lydekėle. 
Margoji žuvele,
Atkelk mumis vartelius!

15. — O kad aš galėčiau 
Su jumis kalbėti, 
Atkelčiau jums vartelius.

16. O kad aš negaliu 
Su jumis kalbėti.
Aš nekelsiu vartelių.

400
Sopytė

1. Aš žadėjau, aš ketėjaul
Davatkėle būti. j

2. Kai atjojo kavalierius, 
Dar nesižadėjau.

3. Perkalbėjo mane jauną 
Su vienu žodeliu.

4. Atsisėdau už stalelio 
Stone mergystėlės.
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5. Kajp ūuvėjaū i bažnyėe, 6. Kajp parėjau ¡3 bažnyčios,
Kajp ąnt žėrtu stojau. i.a b ij graūdzej verkiau.

** *
7. Atsisėdau uz stalelu St6ne moterėlės.

4 01.

1. Viijkščio ožkelė, |
O po dirvele, Jds
Kalė'du, kalėdų. I

2. E j, tu, ožke'lė, 4. Atėjn vilkelis,
Tu, žilbarzdė'lė, kai., kai. Tas tenokelisj kai., kai.

3. Kur tu padė'jej 6. Ej, tu, vllkė'li,
Savu vajkėlus5 kai., kai. Tu, teriokčli, kai., kai.

*♦ *
6. Tu isteriijej Manu vajkdlus, kai., kai.

402.
(Dajna žmogžudos Raginiu (*).

1 .0  mes jaunieje vajkėlej, 3. Naiidas bėdničms dovan6jam,
Ą nt Žem&jau kazokė'Iej, Pinigus pra-ulav6jam.
N akti miegu nemiėgčjum, 1 ds Mums pinig&j ni po kam,

DiČna ulavojum. | Bi mes llnksmaj gyvenam.

2. Mes diėnfimis ulavčjam, 4. Bė'gkim, vajkaj, vis6ms ker-*
čičms,

Naktimis vis vandrav6jam Jau  ir svietu yra drčioms,
Po bagetus svirnus, Prkded žmonis jau  vajks-

č io ti,
Je'mam naudas, pinigus. Numls kiilkoms ¿¿stavoti.

(*) Raginis biivu vadčvas žmogžūdu Žėmajčiuse.
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5. Kai nuėjau į bažnyčią, 
Kaip ant žerto stojau.

6. Kai parėjau iš bažnyčios, 
Labai graudžiai verkiau

7. Atsisėdau už stalelio 
Stone moterėlės.

401
Samuolienė

I. Vaikščioj ožkelė 
O po dirvelę, 
Kalido, kalždo.

2 k.

2. Ei tu, ožkele,
Tu žilbarzdėle, kai., kai.,

3. Kur tu padėjai
Savo vaikelius? kai., kai.

4. Atein vilkelis,
Tas teriokėlis, kai., kai.

5. Ei tu, vilkeli,
Tu teriokėli, kai., kai..

6. Tu išteriojai
Mano vaikelius, kai., kai.!

402
Baltrušaičiukė

(Daina

I O mes jaunieji vaikeliai.
Ant Žemaičių kazokėliai, 
Naktį miego nemiegojom, l „ 
Dieną uliavojom.

2. Mes dienomis uliavojam, 
Naktimis vis vandravojam 
Po bagotus svirnus.
Imam naudas, pinigus.

žmogžudos Raginio)

3. Naudas biedniems dovanojam. 
Pinigus prauliavojam.

k Mums pinigai ne po kam,
By mes linksmai gyvenam.

4. Bėkim, vaikai, visoms kerčioms. 
Jau ir svieto yra erčioms, 
Praded žmonės jau vaikščioti. 
Mumis kulkoms čestavoti.
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5. Mes tūs žmonis pavitojum, 6. Ąnt bate'lu vaškavotu 
Su khtkoms pače'stavojum; Ded mums gelžines sagčtas-

Žmonis visi pabėgiūju, I i žtuponu išvelka,
Už kerčių visi sustoju. I brade'čkas Įvelka.

7. Baltos lęntos-taj mums lóva, 
Utis mūšti-taj ir bóvas,

Ūla, Ūla, Ūla, Ūla, 
Ūla, Ūla, Ūla, Ūla.

403.

Vajkščioju bernelis 
Po obalū soda, 
Zuvūžiu šukelėms 1 
Galvūže sukavu. I

Zuvūžiu šukelėms 
Galviiže šukavu, 
Auksu pentineli 
Rąnkelė nešiūju.

S6dus ¡skirsčiau, 
Levęndras išlęnkčiau, 
Kad aš savu merguže 
Kasdiė'n pamatyčiau.

O nėra gražesmos, 
Ant patoge'snios,

Kajp tik manu mergūžė 
Baltk be raudona.

404.

Vakar gėriau 
Už viė'na trečiūka,

O jau šendiėn už áeátóka.jds

Vajkščioju mergelė 
Po rūtų darželi, 
Zuvūžiu sukėlėms 

Gatvūže šukavu.

Zuvūžiu šukelėms 
Gaivūže sukavu, 
Rūtų vajnikė'li 
Rąnke'lė nešioju.

Rūteles iškirsčiau, 
Lelijas išlenkčiau, 
Kad aš savu bernūži 
Kasdiė'n pamatyčiau.

O nė'ra gražesniu, 
Anl patogesniu,

Kajp tik manu bernūžis 
Baltas be raudonas.

Kad aš jójau 
Par lygu lauke'li, 

Aukštaj mė'nu tekėju.

5. Mes tuos žmones pavltojom, 
Su kulkoms pačestavojom, — 
2monės visi pabėgiojo,
Už kerčių visi sustojo.

6 Ant batelių vaškavotų 
Ded mums gelžines sagotas. 
Iš žiuponų išvelka,
Į bradečkas įvelka.

7. Baltos lentos — tai mums lova, 
Utis mušti — tai yr bovas, 
Olia, ūlia, ūlia, ūlia,
Olia, ūlia, ūlia, ūlial

403
Plaušiniukė

1. Vaikščiojo bernelis 
Po obelų sodą,
Zuvužių šukelėms Į 
Galvužę šukavo. J

2. Zuvužių šukelėms 
Galvužę šukavo,
Aukso pentinėlį 
Rankelėj nešiojo.

3. Sodus iškirsčiau.
Levendras išlenkčiau,
Kad aš savo mergužę 
Kasdien pamatyčiaul

4. O nėra gražesnės 
Anei patogesnės
Kaip tik mano mergužė — 
Balta be raudona.

5. Vaikščiojo mergelė 
Po rūtų darželį, 
Zuvužių šukelėms 
Galvužę šukavo.

6. Zuvužių šukelėms 
Galvužę šukavo,
Rūtų vainikėlį 
Rankelėj nešiojo.

7. Rūteles iškirsčiau, 
Lelijas išlenkčiau,
Kad aš savo bernužį 
Kasdien pamatyčiau!

8. O nėra gražesnio 
Anei patogesnio
Kaip tik mano bernužis 
Baltas be raudonas.

*404
Dievienė

I. Vakar gėriau 2. Kad aš jojau
Už vieną trečioką. Per lygų laukelį,
O jau šiandien už šeštoką. (2 k.) Aukštai mėnuo tekėjo.
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3. Ne nujojau 6. Aš stovėjau
Ni vžrsnu, ni įn tru , Aukštam!; svirnely,

šatikia mine mergtižė: Žiurėjau pro stiklu lįnga.

4 Palauk, suštok,
Jaunasis berne'lis,

Ai ąnt tavęs rūstinaus.

5. Už kąn, dėl kū,
Jaunijji mergelė,

Tu ant minės rdstinajs?

f. Tu kalbejej
Pas žirgu stajnele 

Su pęnkuSmis mergužėlėms.

!. O kas dėl tu,
Jaun6ji mergelė,

Kad kalbSjau su šešiomis?

9. Ne ąn t viėnis 
širdies ne tarėjau, 

Tik ąnt tavęs, mergužė.

40&.

1. Vajkšioju bernytis 
Po levendrų darža,

Vajkščiodamas ulavoju, ) 
Levęndriilkus laužė. J

2. Ej, jus, levęndriūkajj 
Žalį žolyniūkaj,

Ar ne m atėt tos mergytės, 
Kurios aš norėjau?

3. Kurios aš norėjau, 
šird/iiikė turėjau,

šen nakčiilke par nakčiūke 
Miė'gu ne miegojau.

4. G raži ta mergytė, 
Marga jupužiiikė,

šilkinė šmurelkiiikė, 
Cid&bru vadžičta.

5. Atėjna bernytis 
Par levendrų daržą:

Prabočyki, mergužėlė, 
Kad vynkšnu vyželės.

<>. Vynkšnu vyželės, 
Pi-lka sermėgėlė,

Mergužėlė, lelijėlė,
Da nė senėj siutą.

3. Nenujojau
Nei varsno, nei antro, 
Saukia mane mergužė:

4. — Palauk, sustok, 
Jaunasis berneli,
Aš ant tavęs rūstinausl

5. — Už ką, dėl ko,
Jaunoji mergele,
Tu ant manęs rūstinais?

6. — Aš stovėjau 
Aukštame svirnely,
Žiūrėjau pro stiklo langą

7. Tu kalbėjai
Pas žirgų stainelę 
Su penkioms mergužėlėrasl

8. — O kas dėl to,
Jaunoji mergele,
Kad kalbėjau su šešiomis?

9. Nė ant vienos 
Širdies neturėjau,
Tik ant tavęs, mergužei

405

Vaikščiojo bernytis 
Po levendrų daržą, 
Vaikščiodamas uliavojo.l , 
Levendriukus laužė. | '

4. Graži ta mergytė. 
Marga jupužiukė, 
Silkinė šniūrelkiukė, 
Sidabru vadžiota.

2. — Ei jūs, levendriukai, 
Žali žolyniukai,
Ar nematėt tos mergytės, 
Kurios aš norėjau?

5. Ateina bernytis 
Per levendrų daržą:
— Prabočyki, mergužėle, 
Kad vinkšnų vyželės!

3. Kurios aš norėjau, 
Sirdžiukėj turėjau,
Šią nakčiukę per nakčiukę 
Miego nemiegojau?

6. Vinkšnų vyželės, 
Pilka sermėgėlė, 
Mergužėle lelijėle, 
Dar neseniai siūta.



7. Aš tunit žiup6na, 8. Daryk, močia, šarma,
Ne senėj da pirktas, Trjnksiv žęntu galva,

Alė šmūrajs šm uravdtas, O žęntūkas be kepilrės,
šilkajs išvadžičtas. Da nė tręnka galva.

4 0 6 .

1. Žadėjau, ketejau
D avatkėle būti, 

Dįngojau, dumojau I 
Rąnkelės ne duti. I

2. Ir atjoju bernužėlis
Subatos ryteli. 

Suderėjau, sukalbėjau 
Uz’ trijū žodėlu.

3. Nuvaz'iavaū bažnytėle
Lyg ąn t žertavonės,

Ir iščjua kunigėlis,
Išsineš knygeles.

4. Ir išėjna Kunigėlis,
Išsineš knygeles, 

Parjem rąnkas su stule'le, 
Parkejtė žiėdėlus.

*
9, Jau  prapulė, jau  prapfijė 

M anu davatkysta,

5. Nuvažiavau, nuvažiavau, 
Lyg ąn t žertu kokiu, 

Parėjau, sugrjnžaii 
Su širde'le tokia.

6. Parvažiavau iš bažnyčios
I savu name'lus 

Ir siigulau su berne'lu
I b a lta  -lovele.

7. Sejp grajbaū, ta jp  grajbaū
Hutu vajnikė'lu, 

Sugriebiau, suradau 
šilku muturė'li.

8. Jau  „sudiė'v“ pasakiau 
Visoms davatkėlėms. 

Aš čionaj gyvensiu 
Jau  su moterėlėms.

1‘kjėmiau aš daboti 
St6na moterystos.

40?.

1. Ž iūrėkite, kumiitė'lės, Kajp aš pati ne mnlė'siu, 1
Kajp aš pati m y I u , Jau zagrilže tajsu. I
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7. Aš turiu žiuponą, 
Neseniai dar pirktas,
Ale šniūrais šniūravotas, 
Šilkais išvadžiotas.

8. — Daryk, močia, šarmą, 
Trinksiv žento galvą!
O žentukas be kepurės, 
Dar netrenka galvą.

406
Totilienė

1. Žadėjau, ketėjau 
Davatkėle būti,
Dingojau, dūmojau ^  ^ 
Rankelės neduoti. J

2. Ir atjojo bernužėlis 
Subatos rytelį,
Suderėjau, sukalbėjau 
Už trijų žodelių.

3. Nuvažiavau bažnytėlę 
Lyg ant žertavonės,
Ir išeina kunigėlis, 
Išsineš knygeles.

4. Ir išeina kunigėlis, 
Išsineš knygeles,
Perim rankas su stulele, 
Perkeitė žiedelius.

5. Nuvažiavau, nuvažiavau 
Lyg ant žerto kokio, 
Parėjau, sugrįžau
Su širdele tokia.

6. Parvažiavau iš bažnyčios 
Į savo namelius
Ir suguliau su berneliu 
[ baltą lovelę.

7. Šiaip graibau, taip graibau 
Rūtų vainikėlio.
Sugriebiau, suradau
Šilkų muturėlį.

8. Jau sudiev pasakiau 
Visoms davatkėlėms,
Aš čionai gyvensiu 
Jau su moterėlėms.

9. Jau prapuolė, jau prapuolė 
Mano davatkystė,
Paėmiau aš daboti 
Stoną moterystės!

*407
Blažienė

1. Žiūrėkite, kūmutėlės,
Kaip aš patį myliu, —
Kaip aš patį nemylėsiu, |  ^
Jau žagružę taiso! j
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2. M inu paties zltos akys, 3. Kad aš gaučiau t<5kiu sektu,
Taj iabaj lagadnios, Taj aš t^nkej sččiau,

Kad tris dienas bus užn^mes O dūk, Dievaj, DiėvulSlau,
Jau ketvirto katba. Kad jos re taj dygt u.

1. Už júrtu-máriu, 
Už vąndenė'lu, 

Te vargu mergelė 1 
Linelus róvé. J ds

408.

Ne tajp ji rovė,
Kajp gratidžej vėrkė, 

Ą nt sičros žemelės 
Parsiputdama.

, Uj, uj, uj, Dievaj, 
Diėvėli manu,

Aj vargios, ta j virgios 
Manu dienelės.

O kad vargios 
Manu dienelės,

Bet linksma, taj linksmi 
Manu širdė'lė.

409.

1. Žadziii būti davatkėle 3. Dtfčiau drobės du sttfmeniu,
Zadziii daturė'ti,

Kadá ir jáunas atjotu,
Ne pasižadėti;

Sviė'tu mkrnasti atm ėsti.i 
O tąn stėna ne pamėsti } ds 

P ar įm zį, parįm z'i. j

Kad tik kas išpirštu, 
Da pridėčiau rąnkovėles, 

Kad tik ne užmirštu; 
Kad išpirštu bernuz'ė'li, 
Jauna, gražu dobilėli 

Dėl manės, dėl manės.

2. Pas susSda pramogė'lis, 4. Nieks ne žlnu mánu bėdos,
O da ir ne mažas, 

Ą nt atjóju jauns bernelis, 
Alė tabaj gražūs;

Jau  atmėsčiau davatkysta, 
O prijlmčian moterysta, 

Sau stóna, sau stoną.

Ni mánu prigádos, 
Kad jau mažas čirpulė'lis 

Ą nt rąnke'lu rados; 
Par prižasti savu žėrtu, 
Su pamačiu lygėj čėrtu, 

Stójosi, stójosi.

2. Mano paties žilos akys,
Tai labai lagadnios,
Kad tris dienas bus užnėmęs, 
Jau ketvirtoj kalba.

3. Kad aš gaučiau tokių sėklų, 
Tai aš tankiai sėčiau,
O duok dievai, dievulėliau. 
Kad jos retai dygtųl

•408
Dabkuvienė

Už jūrių marių,
Už vandenėlių — 
Ten vargo mergelė 
Linelius rovė. 2 k.

2. Ne taip ji rovė,
Kaip graudžiai verkė, 
Ant sieros žemelės 
Parsipuldama.

3. Ui, ui, ui dievai,
Dieveli mano!
Ai, vargios, tai vargios 
Mano dienelės!

4. O kad vargios 
Mano dienelės,
Bet linksma, tai linksma 
Mano širdelė!

409
Gerulienė

1. Žadu būti davatkėle,
Žadu daturėti,
Kada ir jaunas atjotų, 
Nepasižadėti, —
Svieto marnastį atmesti, ]
O tą stoną nepamesti Į 2 k.
Per amžių, per amžių. J

2. Pas susiedą pramogėlis,
O dar ir nemažas,
Ant’ atjoja jauns bernelis,
Ale labai gražus, —
Jau atmesčiau davatkystę,
O priimčiau moterystę,
Sau stoną, sau stoną.

3. Duočiau drobės su stuomeniu 
Kad tik kas išpirštų,
Dar pridėčiau rankovėles,
Kad tik neužmirštų, —
Kad išpirštų bernužėlį,
Jauną, gražų dobilėlį.
Dėl manęs, dėl manęs.

4. Nieks nežino mano bėdos 
Nei mano prigados,
Kad jau mažas čirpulėlis 
Ant rankelių rados, —
Per priežastį savo žertų,
Su pamačiu lygiai čerto 
Stojosi, stojosi.
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410.
Vajkščio, vajkščio lokys 
Pustynė, pustynė,
Kr6ve sau patala, 
Laužyne, laužyne;

O nečė'stis jam patlku, į 
Nakti pėdu ne užsnigu, |ds 

Pcdsaks pasillku. J

2 Ejn šaudyklis ąnkstl 
Nedėlū, nedėl6,
Rįnda lėkiu pė'das, 
Dyvojos, dyvojos;

Taj vis mūsų bičiuiajtis, 
Kuris dreves kopineju, 

PStnvčio, pčtnyao.

3 Gulu ąnt patalu, 
Rymojau, rymojau,
Vis apiS žaudyklus 
Dumėjau, dumdjau;

Nustūmiau žalyn p&talus, 
Apsiaviau žara virus 

Ąnt kėlu, ąnt kilu.

4. Paldienįnku ryta 
Tylomis, tylomis, 
Apsiautė ju  dvara 
Žiniomis, žiniomis; 

šimts šaudyklų visū labu 
Susirenku i pigraba

Prie gyvu, prie gyvu.

5. O aš ejnū kclū, 
Girdžiu ne pakaju, 
Paėjnu tolyniu,
Sutjnku jau šūvi;

ViSni šovė, baisa darė, 
Ąntrl šovė, popa's darė 

Par šlrdi, par šlrdi.

6. Jus, pūnaj šaudyklėj, 
Be slavūs, be slavos 
lškė'lėi iš dvaru
Be provės, be provūs; 

Iš nagu darykii miė'rkas, 
I’risipUkif sau arėlkos, 

Išgerkit, išgc'rkii.

7. Tajp kejpdamas lokys 
šaudyklams pasakė, 
Paskutine v ila
Sš.vu tajp apskelbė: 

šarkoms, varnoms mėsiukė'le, 
O šaudyklams fldegė'le, 

Taj visk patiė'ka.

8. Šaudyklėj tarp savęs 
Sutarė, sūtarė,
Savu visa dūmą 
Ž6dzejs tajp ilė'mė:

Mes išlmsim lokiuj akis, 
Jau taj ne rejkes mums 

žvakės, 
Matysim, matysim.
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1. Vaikščioj, vaikščioj lokys 
Pūstynėj, pūstynėj,
Krovė sau patalą 
Laužyne, laužyne;
O nečėslis jam patiko —j 
Naktį pėdų neužsnigo, } 2 k. 
Pėdsaks pasiliko. J

2. Ein šaudiklis anksti 
Nedėlioj, nedėlioj,
Randa lokio pėdas,
Dyvojos, dyvojos:
Tai vis mūsų bičiulaitis.
Kuris dreves kopinėjo 
Pėtnyčioj, pėtnyčioj.

3. Guliu ant patalų,
Rymojau, rymojau,
Vis apie šaudiklius 
Dūmojau, dūmojau;
Nustūmiau šalin patalus. 
Apsiaviau šaravarus 
Ant kelio, ant kelio.

4. Paldieninko rytą 
Tylomis, tylomis 
Apsiautė jo dvarą 
Žiniomis, žiniomis;
Šimts šaudiklių viso labo 
Susirinko į pagrabą
Prie gyvo, prie gyvo!

5. O aš einu keliu,
Girdžiu nepakajų,
Paeinu tolynio,
Sutinku jau šūvį, —
Vieni šovė — balsą darė.
Antri šovė — popas darė 
Per širdį, per širdį!

6. — Jūs, ponai šaudikliai,
Be slavos, be slavos 
Iškėlėt iš dvaro
Be provos, be provos;
Iš nago darykit mierkas, 
Prisipilkit sau arielkos.
Išgerkit, išgerkit!

7. Taip keipdamas lokys 
Saudikliams pasakė,
Paskutinę valią 
Savo taip apskelbė:
— Šarkoms, varnoms mėsiukėlę.
O šaudikliams uodegėlę,
Tai visa patieka!

8. šaudikliai tarp savęs 
Sutarė, sutarė,
Savo visą dūmą 
Žodžiais taip įlėmė:
— Mes išimsim lokiui akis,
Jau tai nereikės mums žvakės, 
Matysim, matysim!



9. Šaudyklėj ta rp  savęs 
Tajp Iė'mė, tajp lėmė, 
Savu nfira žčdžejs 
fžodė, J z odė:

Mes nujlmsim lOkiuj ausis, 
Padarysim savej batiis, 

Avė'sim, avesim.
**

11. Tūpi. tūpi vaušys (*), 
Ąnt tvoros, ąnt tvorūs, 
Jis ne blju niėlcu 
Nu provos, nū pvovčs;

10. Pagal&ū šaudyklėj 
Da dūmė, da dūmė,

O dūdų ne tūrint,
Tajp sėlbė, tajp sėlbe: 

Mes nujlmsim lôkinj lūpas, 
Padarysim sâvej dūdas, 

Dudtfsim, dudîsim.

D
Pavadinčiau pônu kâle, 
Uzsidëciau tąn nabâga, 

Ne-vyna, ne-vyna.

411.

I: Uj, uj, nj, Dtėvulėlan,
Dukrelė, siratelė;

Gul močiūtė ąnt Ięnte'les, j 
Dukrelė gui vygelė. I

2. M6čeka, priėjdama, 
Dukre'le vygiūdama:

čiūiiū, Mlu, podakrëlè,
Tu mânes ne klausysi.

3. O kudël ne klausysiu. 
Kad maža užauginsi,

O kūdė'l aš ne klausysiu, 
Kad m iža užauginsi?

4. Ta manu močekėlė, 
Tur didi rupestė'li,

Iš tu didžiu rupestė'Iu 
IšČju i laukeli.

5. '  Po lafika vajkščiodama, 
Rąnkc'les gnfnžydama, 

Ir sutaiką podukrė'le, 
Kelelu atčjnanče.

6. O kur ejnl, dukrelė, 
Dukrelė, siratė'lė?

O aš ėjnii ąn t kalnelu, 
Ąnt močiūtės kape'lu.

(*) Vaušys, paūkštis.
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9. Šaudikliai tarp savęs 
Taip lėmė, taip lėmė,
Savo norą žodžiais 
Įžodė, įžodė:
— Mes nuimsim lokiui ausis, 
Padarysim savei batus, 
Avėsim, avėsimi

10. Pagaliau šaudikliai 
Dar dūmė, dar dūmė,
O dūdų neturint,
Taip selbė, taip selbė:
— Mes nuimsim lokiui lūpas, 
Padarysim savei dūdas, 
Dūduosim, dūduosimi

11. Tupi, tupi vaušys 
Ant tvoros, ant tvoros, 
Jis nebijo nieko 
Nuo provos, nuo provos: 
Pavadinčiau pono kalę, 
Užsidėčiau tą nabagą 
Nevyną, nevynąl

411
Kačinskienė

1. Ui, ui, ui dievulėliau,
Dukrelė siratėlėl
Gul močiutė ant lentclės.l 
Dukrelė gul vygelėj. j

2. Močeka prieidama,
Dukrelę vvgiuodama:
— Cifičiu liūliu, podukrėle,
Tu manęs neklausysi.

3. — O kodėl neklausysiu,
Kad mažą užauginsi,
O kodėl aš neklausysiu,
Kad mažą užauginsi?

. LietuvUkos dainos. I ygg

4. Ta mano močekėlė 
Tur didį rūpestėlį,
Iš to didžio rūpestėlio 
Išėjo į laukelį.

5. Po lauką vaikščiodama, 
Rankeles grąžydama,
Ir sutinka podukrėlę. 
Keleliu ateinančią:

6. — O kur eini, dukrele. 
Dukrele siratėle?
— O aš einu ant kalnelio. 
Ant močiutės kapelio.



7. Prieš kalneli ėjdama, 
Ą nt kapelų ptildama: 

Kelki, manu motynėlė, 
Nupirk minėj skrynele.

18 Aš ne kelsiu, dukrelė, 
Ne pirksiu tau stryne'lės, 

Turi namfe močekele, 
Nupirks tavej skrynele.

*
1. Uj, uj, uj, Diėvulėlau, 

Ne-tikrži motynėlė,

9- Uj, uj, uj, Diėvulėlau, 
Ne-tikrk motynėlė,

Kad ji plrkn ma skrynele, 
Ku prasčiausiu Ięntclu.

10. Uj, uj, uj, D ievuliau, 
N e-tikri ■motynėlė,

Kad ji audė ma drobele, 
Ku prasčiausiu linelu.

•
Kad ji skyrė ma dalele, 

Prasčiausiu gyvulelu.

41*.

1. Ej, užiugs užaugs 
Žalas skroblužėlis 

M inu tėvu dvarely. įds

2.. E j, užaugs užaugs 
Baltį brolužė'lėj, 

Pakirs žala skrobleli.

3. Ej, pakirs, pakirs 
Žala skroluzėli,

Genė's žalas ¿akeles.

4. E j, genė's, genė's 
Ž ilas šakužėles,

Išskčls b il ta s  lęntėles.

5. Ej, išskėls, išskels 
Baltas lęntužėles,

Parvėš bė'rajs žirgėlejs.

6. Ej, parvfcš, pervėš 
Berajs žirgužė'lejs,

Išgrjns žirgams stajneles.

7. Ej, išgrjfns, išgrjns 
Žirgams stajnužė'les,

Statys bėrus žirgelus.

8. Ej, statys, statys 
Bėrus žirgužėlus,

šers grynu abrakė'lu.

9. Taj t^nkej šėriau, 
Taj t^nkej gyrdziau,

Retaj ląnkiaii mergele.

10. O ne nusimink, 
M inu mergužėlė,

Kad jfisiu i kariiži.

7. Prieš kalnelį eidama,
Ant kapelio puldama:
— Kelki, mano motinėle, 
Nupirk manei skrynelę!

8. — Aš nekelsiu, dukrele, 
Nepirksiu tau skrynelės, 
Turi namie močekėlę, 
Nupirks tavei skrynelę.

9. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Netikra motinėlė!
Kad ji pirko man skrynelę, 
Kuo prasčiausių lentelių.

10. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Netikra motinėlė!
Kad ji audė man drobelę, — 
Kuo prasčiausių linelių.

11. Ui, ui, ui dievulėliau, 
Netikra motinėlė!
Kad ji skyrė man dalelę, 
Prasčiausių gyvulėlių.

*412
Adomaitienė

6. Ei, parveš, parveš 
Bėrais žirgužėliais, 
Išgrįs žirgams staineles.

1. Ei, užaugs, užaugs 
Žalias skroblužėlis 
Mano tėvo dvarely. (2 k.)

2. Ei, užaugs, užaugs 
Balti brolužėliai.
Pakirs žalią skroblelį.

3. Ei, pakirs, pakirs 
Žalią skroblužėlį,
Genės žalias šakeles.

4. Ei, genės, genės 
Žalias šakužėles,
Išskels baltas lenteles.

5. Hi, išskels, išskels 
Baltas lentužėles,
Parveš bėrais žirgeliais.

7. Ei, išgrįs, išgrįs 
Žirgams statnužėles, 
Statys bėrus žirgelius.

8. Ei, statys, statys 
Bėrus žirgužėlius,
Šers grynu abrakėliu.

9. Tai tankiai šėriau,
Tai tankiai girdžiau, 
Retai lankiau mergelę.

I0. O nenusimink,
Mano mergužėle,
Kad josiu į karužį.
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11. Aš parsiúnsdinsiu 
Távej, mergužėlė,

Tris margas gromatėles.

12. Viénó gromaUflé, 
Viénó margoje,

Dvi šilkclu k Diskeli.

13. i\ntró gromatėlė, 
Antro margoje,

Du áuksu žiėdūžSlu.

14. Trečio gromatėlė, 
Trečio margėje,

Du nitu  vajnikė'lu.

1. Žala girelė,
Tįmsi naktelė, 
Kálbinu mane 1 
Jauni berne'lej. I

2. Ne tajp kálbinu, 
Kajp čcstavoju, 
Baltas rankeles 
A pdovanójn.

1d. Nešiok, mergužėlė, 
šilkii kuskužėles 

Po didės attajdėles.

16. Nešiok, mergužėlė, 
Auksu žiėduzžlu,

Po jaunus jaunimžlus.

17. Nešiok, mergužėlė, 
Rūtų vajnikė'li

Pas matuše būdama

18. Pas máte būdama, 
Mérga mergindama.

Mergele mergaudama.

413.

4. Valo auginu,
Itgaj mlgdinu,
Lik pusrytelu 
Ne pribudinu.

5. Kajp rejks ira išėji
I svečiu š&li,
Ne lajky's man 
Patajkunėle.

6. Kajp rejks ma būti 
Žmonui martele, 
Kajp rejks ma kdlti 
Anksti ryteli,

3. Ne dėkų tė’vuj, 
Ni motynėlej, 
Kad máne máza 
Válo augluu.

11. Aš parsiųsdinsiu 
Tavei, mergužėle,
Tris margas gromatėles:

12. Vienoj gromatėlėj.
Vienoj margoje,
Dvi šilkelių kuskeli.

13. Antroj gromatėlėj,
Antroj margoje,
Du aukso žiedužėliu.

14. Trečioj gromatėlėj, 
Trečioj margoje,
Du rūtų vainikėliu.

15. Nešiok, mergužėle. 
Šilkų kuskužėles
Po didžias atlaidėles.

16. Nešiok, mergužėle, 
Aukso žiedužėliu
Po jaunus jaunimėlius.

17. Nešiok, mergužėle, 
Rūtų vainikėlį,
Pas motušę būdama.

18. Pas motę būdama. 
Merga mergaudama, 
Mergele mergaudama!

*413
Staniulytė

1. Žalia girelė, 
Tamsi naktelė, 
Kalbino mane l 
Jauni berneliai. J

2. Ne taip kalbino, 
Kaip čestavojo, 
Baltas rankeles 
Apdovanojo.

3. Nedėkui tėvui 
Nei motinėlei,
Kad mane mažq 
Valioj augino.

4. Valioj augino,
Ilgai migdino,
Lig pusrytėlių 
Nepribudino.

5. Kai reiks man išeit
I svečių šalį, 
Nelaikys mane 
Pataikūnėle.

6. Kai reiks man būti 
Žmonių martele, 
Kai reiks man kelt: 
Anksti rytelį, —
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Ąnkstbs rytelis, 11. N auja grėble'lu
Didis vargelis, Pasiręmdama,
Ne lajkys mine, Ą nt sieros z'e'mės
Patajkunė'le. Parsipiildama:

D irba grėbleli, 12. 0  siera, siė'ra,
Sodln koteli, Siera žemelė,
Ved mane jauna ktėmej tė'va
šiėnelu grė'bti. I r  motynele.

Uj, uj, uj, DiSvaj, 13. Atėmej tė'va
Diėvūlau manu, Ir  motynėle,
0  kajp aš būsiu Atimk ir mžine,
Žmonių martele. Vargu mergele.

Ne tajp  aš grė'biau, 14. Lustiizy gimiau,
Kajp graūdžej verkiat! Lustūžy augau,
Nauju grėble'lu Už vargdiėnėlu
Pasiręmdama.

_ •
Ir nutekejau.

Vnj, uj, nj, Diė'vaj, Ne grėbėjėlė—
DiėvMau manu, Mfisu martelė.

4 S 4 .

1. Zujkelis sėdėja 
K arkline, karklyne, 
Mislinčej kits kitam 
Dū.d ¿'¡ne, dud žlne; 

Tu jau šunimis aple'jdu, 
Siundė, šaudė, ne išlejdu 

Ir  zfijki, ir zūjki.

2. Aš jums niė'ku pikta 
Ne darau, ne darau,
Ni aviti nu lauku 
Ne gaudau, ne gaudau; 

Nfirints kopūstuse lajkaūs, 
ds Po viė'na lapeli valgau, 

Viė'žlybaj, viėzlybaj.
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7. Ankstus rytelis, 11. Nauju grėbleliu
Didis vargelis, Pasiremdama,
Nelaikys mane Ant sieros žemės
Pataikūnėje. Parsipuldama:

8. Dirba grėblelį, 12. 0  siera, siera,
Sodin kotelį, Siera žemele,
Ved mane jauną Atėmei tėvą
šienelio grėbti. Ir motinėlę!

9. Ui, ui, ui dievai, 13. Atėmei tėvą
Dievuliau mano, Ir motinėlę,
0  kaip aš būsiu Atimk ir mane,
Žmonių martele! Vargo mergelę!

10. Ne taip aš grėbiau, 14. Liustužy gimiau,
Kaip graudžiai verkiau, I.iustužy augau,
Nauju grėbleliu Už vargdienėlio
Pasiremdama, Ir nutekejau.

15. Vui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano. 
Ne grėbėjėlė 
Mūsų martelei

4 1 4

Dabkuvienė

l. Zuikelis sėdėjo 
Karklyne, karklyne,
Mislinčiai kits kitam 
Duod žinią, duod žinią, —
Tuoiau šunimis apleido, I 
Siundė, šaudė, neišleido Į 2 k.
Ir zuikį, Ir zuikį.

2. Aš jums nieko pikto 
Nedarau, nedarau,
Nei avių nuo lauko 
Negaudau, negaudau,— 
Norint kopūstuose laikaus. 
Po vieną lapelį valgau 
Viežlybai, viežlybai.
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3. O aš vynu, midaus 4. 
Nė geriu, nė genu,
Ne sn jumis si'Ra 
Ne sSdn, ne Sėdu;

Kajp ūbagas Uuze būdams, 
Viė'to vynu rasa ge'rdams, 

SiraU, s i ra t i .

Jau  misljnčej triuby£ 
Pradėju, pradė'ju,
Zūjkis savu kūne 
Drebėju, drebėju; 

Misljnčej, š&ukif iš dūmu, 
Zujke'lis pribė'ges krūmu: 

Jau aš pons, jau aš pons.

415.

1. Vidury girios 
Ąnžulė'lis 
Subdvu, lįngavu, 1 
Kajp lęndružė'lė. I

B. Nukris lape'lej, 
Atz'ėls ir kiti, 
Numirs tėvelis, 
Ne bus ma kitu.

3. Vidury girios
Liėpytelė 

Subavu, lįngavu, 
Kajp lęndružė'lė.

4. Nukris lape'lej, 
Atžėls ir kiti, 
Numirs matūtė, 
Ne bus ma kitos.

5. Vidury girios
Sedulėlė 

Subavu, lįngavu, 
Kajp lęndružė'lė.

6. Nukris lape'lej, 
Atžėls ir  kiti 
Numirs sesutė,
Ne bus ma kit6s.

7. Vidury girios
ūsc'lis 

Subavu, lįngdvu, 
Kajp lęndruz'ė'lė.

8. N ukris lape'lej 
Atz'ėls ir kiti, 
Numirs brolelis, 
Ne bus ma kitu.

9. Žalam daržely 
yra rute'lu,
Nukris lapelėj, 
Atžėls ir kiti.

10. Nukris lape'lej, 
Atžėls ir k iti, 
Numirs mergelė, 
Aš gausiu k ita.

3. O aš vyno, midaus 
Negeriu, negeriu,
Nei su jumis suolą 
Nesėdu, nesėdu, —
Kaip ubagas lauže būdams, 
Vietoj vyno rasą gerdams, 
Sirata, sirata.

4. Jau mislinčiai triūbyt 
Pradėjo, pradėjo,
Zuikis savo kūne 
Drebėjo, drebėjo.
— Alisl inčiai, šaukit iš dūmo! 
Zuikelis, pribėgęs krūmą:
— Jau aš pons, jau aš pons!

415
Senkauskienė

1. Vidury girios 
Ąžuolėlis 
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

2. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs tėvelis, 
Nebus man kito.

3. Vidury girios 
Liepytėlė 
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

4. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs motutė, 
Nebus man kitos.

5. Vidury girios 
Sedulėlė
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

6. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs sesutė, 
Nebus man kitos.

7. Vidury girios 
Uoselis
Siūbavo lingavo 
Kaip lendružėlė.

8. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs brolelis, 
Nebus man kito.

9. Žaliam daržely 
Yra rūtelių,
Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti.

10. Nukris lapeliai, 
Atžels ir kiti, 
Numirs mergelė, 
Aš gausiu kitą.
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4fl6.

. Uj, uj, tčli, 
iiabaj t6Ii,

Tūli manu tėvelis,velis, \
elu. rUž vąndenė'lu,

N ėra tirnu , 
N ėra ni tarne'lu,

Siųnsčiau tarna 
Ir  tarne'li,

Benfe butu tėvelis 
šin vakarėli.

N ėra m inu tėvelu 
šįn vakarėli.

4. Uj, uj, t61i,... („k. v. somCik 1, 2 ir  3-čia pčsma statant 
pirmamė pčsme: močiūtė, brole'lis, ses<ilė, bernelis, o trečiamfc: 
nėra manu močiutės, brole'lu, sese'lės, ir  tajp bajgk:“)

Parčjn ir tarnas, 
Parėjn ir tarne'lis,

Pardjn manu bernelis 
šįn vakarėli.

4 i r
(Apiė ž įn ta  praginta).

1.Vis ūlyčios, vis ūlyčios, 4 . 0  aš vakar vakarėly
Vis naujos saklyčios; Kopūstus ravėjau,

To saklyčto, to nanjūje, 1 ^  R4nku pirštus pasibadztaū,
Barbūra gyve'nu. J širdelė skaudėju.

2. Tu, Barbūra, suderina, 5. E j mergytė, mergytė,
Tu ne tužk ąn t minės, Tu, jaunčji m inu,

Kad aš vakar vakarėli Kam tu sėjej rūteles
Ne buvau pas t&ve. I devynias tove'les?

3. O aš v ik a r diėnuzėle 6. Kas tau darbu,bernyi manu,
Turguj važinėjau, Kas tau darbu, jaunisis,

Visa tūrgu papirkau, Aš sau sėjau rūteles
Sau mergytės ne gavau. I devynias iove'Ies.

416
Dabkuvienė

l. Ui, ui, toli,
Labai toli,
Toli mano tėvelis, \ ^ ^ 
Už vandenėlių. j

Siųsčiau tarną 
Ir tarnelj,
Bene būtų tėvelis 
Sį vakarėlį.

3. Nėra tarno,
Nėra nė tamelio,
Nėra mano tėvelio 
Sį vakarėlį.

4. Ui, ui, to li... (k. a. panašiai somuok l, 2 ir 3 posmą apie močiutę, 
brolelį, seselę, bernelį, ir taip baik:)

5. Parein ir tarnas,
Parein ir tarnelis,
Parein mano bernelis 
š į vakarėlį.

*417
Viksva

(Apie pragintą žentą)

1. Vis ūlyčios, vis ūlyčios, 
Vis naujos seklyčios, — 
Toj seklyčioj, toj naujoje, 
Barbora gyveno.

2. — Tu, Barbora, sudarina, 
Tu netūžk ant manęs,
Kad aš vakar vakarėlį 
Nebuvau pas tave.

3. O aš vakar dienužėlę 
Turguj važinėiau,
Visą turgų papirkau,
Sau mergytės negavau.

2 k.

4. — O aš vakar vakarėlį 
Kopūstus ravėjau,
Rankų pirštus pasibadžiau, 
širdelė skaudėjo.

5. — Ei mergyte, mergyte,
Tu jaunoji mano,
Kam tu sėjai rūteles 
[ devynias loveles?

6. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis,
Aš sau sėjau rūteles 
[ devynias loveles.



7. Ej, mergytė, mergytė,
Tu, jaunoji m inu, 

Kam tu skynej rūteles
I devynias kviėtke'Ies?

13. Ej, mergytė, mergytė, 
Tu, jaun6ji manu, 

Ar prij'imsi tu mane
I lovele pas save?

8. Kas tau dirbu,bernyt m inu, 14-, Vala tavu, bernyf manu,
Kas tau darbu, jaunasis, 
Aš sau skyniau rute'les

I devynias kviėtke'Ies.

9. E j, mergytė, mergytė,
Tu, jaunoji m inu, 

Kam tu pynėj vajnikė'li 
Kas subatos vakarėli?

V ila, tavu, jaunasis, 
Kamarėlėje guli), 

Patalė'Ius ta j turiii.

15. Atėjk, be'rnaj, vakarė, 
Rasi kam ara pravira; 

Gulk, gulk, ne bijok, 
Patalė'lejs užsiklok.

10. Kas tau darbu,bernyt manu, 16. Atėjn tė'vas i kamara,
Kas tau darbu jaunasis, ktneš vadziis ir ir.ikara,

A i sau pyniau vajnikė'li Kajp sučiups, ta j sulifbs, 
Kas subatds vakarėli. Kas ištriiks, ta j atliks

11. E j, mergytė, mergytė,
Tu, jaunčji manu, 

Kam tu klojej patalėli 
Kas subatds vakarėli?

17. Tė'vas duris sublldinu, 
Zents par lifnga išdųnzginu; 
Taj geraj padariati,

Kad žęntėli pabajdžiaū.

12. Kas tau darbu.bernyt m anu,18. Tė'vas šunis šaūkia,
Kas tau d irbu , jaunisis, Žents par lauka traukia;

Aš sau klojau patalė'li Taj geraj pabajdžiaū,
Kas snbatčs vakarė'li. Kad žęntėli pavijau.

19. TČvas grindis sublldinu, 
Zents par ląnga išsljfmpinn;

Taj gerij padariau, 
Kad žęnte'li išvijau.

7. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano.
Kam tu skynci rūteles 
Į devynias kvietkeles?

13. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano,
Ar priimsi tu mane 
[ lovelę pas save?

8. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis,
A š  sau skyniau rūteles 
Į devynias kvietkeles.

14. — Valia tavo, bernyt mano, 
Valia tavo, jaunasis,— 
Kamarėlėje guliu,
Patalėlius tai turiu.

9. — Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano,
Kam tu pynei vainikėlį 
Kas subatos vakarėlį?

15. Ateik, bernai, vakare, 
Rasi kamarą pravirą, — 
Gulk, gulk, nebijok, 
Patalėliais užsiklok!

10. — Kas tau darbo, bernyt mano, 
Kas tau darbo, jaunasis,
A š  sau pyniau vainikėlį 
Kas subatos vakarėlį.

16. Ateln tėvas į kamarą. 
Atneš vadžias ir makarą, - 
Kai sučiups, tai suliuobs, 
Kas ištruks, tai atliks.

— Ei mergyte, mergyte, 
Tu jaunoji mano,
Kam tu klojai patalėlį 
Kas subatos vakarėlį?

17. Tėvas duris subildino,
Zents per langą išdunzgino. 
Tai gerai padariau,
Kad žentelį pabaidžiau!

— Kas tau darbo, bernyt mano. 
Kas tau darbo, jaunasis,
A š  sau klojau patalėlį 
Kas subatos vakarėlį.

18. Tėvas šunis šaukia,
Zents per lauką traukia. 
Tai gerai pabaidžiau,
Kad žentelį pavijau!

19. Tėvas grindis subildino, 
Zents per langą išslimpino. 
Tai gerai padariau,
Kad žentelį išvijau!
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20. TČvas kurtus sušvllpinu, 21. K úrtaj pedas ústinéju, 
Žęnts pur lauka nusljmpinu; Žęnts par g lre  nutratėju; 

Taj geráj padariaú Taj geráj padariau,
Kad žęntėli išvijaū. Kad žęnte'li išvijau.

418.

1. Uj, uj, uj, džium, džium, 
áiaudáj be grudú, 
Padariau aliiti]
Grynu avižų. J

2. Tasáj aliitis, 
Saldūs midiitis,

Užgeriau merge'le 
Skajsčej raudona.

3. Mánu užgerta, 
Mánu pagirta,
Iáeju i g lre  
ugclu rjinkti.

7. Vargely gimiau, 
Vargely augau,

419.
1. Uj, uj, Diėvulelau,

Aš bedna siratelė,

2. Aš ne turiu močiutės,
Ni senųjų tėve'lu.

(*) Ąnt tfl pavydalu somiik: 
žemiau zednam posme.
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4. Ne tiėk ji rįfnku, 
Kiek graildžej vėrkė,

Priė júdós žeme'lės 
Prisikrisdama.

5. Uj, že'mė, z'cmė,
Že'mė judóji, 
atėmej matūše,
Atimk ir máne.

6. Žem&žė táré 
Atsiliepdama:
Ne isisiúlysi 
Vargė būdama.

Vargely būdama 
Turėsiu m irti.

Uj, uj, uj, (*)
Aš bedna siratelė.

ds

3. Aš ne tunū brolelu,
Ni jaunúju sese'lu.

„uj, uj, uj,“ su ąn tra  aj!a

20. Tėvas kurtus sušvilpino, 
2ents per lauką nuslimpino. 
Tai gerai padariau.
Kad žentelį išvijau!

21. Kurtai pėdas uostinėjo, 
2ents per girią nutratėjo. 
Tai gerai padariau,
Kad žentelį išvijau!

418
Stirbinskaitė

l. Ui, ui, ui, džium, džium, 
šiaudai be grūdų, 
Padariau alutį 
Grynų avižų. i 2 k.

2. Tasai alutis, 
Saldus midutis, — 
Užgėriau mergelę 
Skaisčiai raudoną.

3. Mano užgerta, 
Mano pagirta, 
Išėjo į girią 
Uogelių rinkti.

4. Ne tiek ji rinko,
Kiek graudžiai verkė, 
Prie juodos žemelės 
Prisikrisdama:

5. — Ui žeme, žeme, 
Žeme juodoji,
Atėmei motušę,
Atimk ir mane!

6. 2emužė tarė 
Atsiliepdama:
— Neįsisiūlysi,
Varge būdama!

7. — Vargely gimiau. 
Vargely augau, 
Vargely būdama, 
Turėsiu mirti!

419
Kimontienė

l. Ui, ui dievulėliau, 
Aš biedna siratelė. 
Ui, ui, ui*,
Aš biedna siratelė! 2 k.

2. Aš neturiu močiutės 
Nei senojo tėvelio.

3. Aš neturiu brolelių 
Nei jaunųjų seselių.

• Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Ui, ui, ui” su anira eilute. 
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4. Kajp močiutė šukavu, 
Glostė manu plaukelus;

10. Aj, ne kelsiu, dukre'lė. 
Ne kelsiu, lelijelė.

5. O kajp prausė burne'le, 
Glčstė manu vejde'Ius;

6. Kajp vilku  marškinė'lejs, 
Rąnkėles išbučiavu;

7. O kajp jusė juste'le, 
Lęngva manu širdelė.

8. Aš djsiu i kalneli 
Ąnt močiutės kapelų:

9. Kelk, manu motynėlė, 
Ramink manu širdele.

11. Tu tu ri močekėle,
Kajp t'ikra motynė'le.

12. Kajp m6čeka šukavu, 
Draskė manu plaukelus;

13. Kajp prausė ma burnele, 
Rė'zė manu vejdėlus;

14. Kajp vilku  maržkinė'lejs, 
Suku manu rąnkėles;

15. O kajp ju'sė jūstele, 
Spaudė manu širdele.

4 * 0 .

1. Kas nor mane gauti, 
Tas tu r ilgaj laukti, 
Jau  senėj ne dabkr, Į 
Kajp pradėjau augti.J

2. Kajp pradėjau iugti, 
Plonas drobes austi, 
Kas mete'li po stuke'li
I skrynele krauti.

3. Kas nor m ine vėsti, 
Dlde nauda rksti:
Du kitbilu grybu, 
Trečia baravyku.

4. Kad tu n’ ėjtum prie kitii, 
Aš tau diičiau riešutu, 
Vaina bučiui ir mylui, 
Alė liėsf ne-vala.

5. Ėjsiv mudu nakti,
Imsim gajdi p lik ti,
Ku pajunku gajdužė'lis 
Pnė svetimu vištų.

6. Ąnt aukštu kalne'lu,
Balt6ji liepelė,

Te kukavu volųngėlė 
Devynejs balsėlejs.

4. Kai močiutė šukavo, 
Glostė mano plaukelius,

5. O kai prausė burnelę, 
Glostė mano veidelius,

6. Kai vilko marškinėliais, 
Rankeles išbučiavo,

7. O kai juosė juostelę, — 
Lengva mano širdelė.

8. Aš eisiu į kalnelį 
Ant močiutės kapelio:

9. — Kelk, mano motinėle, 
Ramink mano širdelę!

10. — Ai, nekelsiu, dukrele, 
Nekelsiu, lelijėle!

11. Tu turi močekėlę,
Kaip tikrą motinėlę.

12. Kai močeka šukavo, 
Draskė mano plaukelius,

13. Kai prausė man burnelę, 
Rėžė mano veidelius,

14. Kai vilko marškinėliais, 
Suko mano rankeles,

15. O kai juosė juostele, 
Spaudė mano širdelę.

420
Gotautienė

1. Kas nor mane gauti, 
Tas tur ilgai laukti, -  
Jau seniai, ne dabar, 
Kai pradėjau augti.

2. Kai pradėjau augti, 
Plonas drobes austi. 
Kas metelį po stukelį
l skrynelę krauti.

3. Kas nor mane vesti, -  
Didžią naudą rasti:
Du kubilu grybų, 
Trečią baravykų.

2 k.

4. Kad tu neitum prie kitų, 
Aš tau duočiau riešutų, — 
Vaina bučiuot ir myluot, 
Ale liest nevalia!

5. Eisiv mudu naktį,
Imsim gaidį plakti,
Ko pajunko gaidužėlis 
Prie svetimų vištų!

6. Ant aukšto kalnelio 
Baltoji liepelė,
Ten kukavo volųngėlė 
Devyniais balseliais.

50. L!cttivi5kos dainos. ! 785



7. O ne volųngelė,
Ne girtos gege'lė,
Tik taj manu mergužėlė, 
Mine pagedauja.

8. Taj raa tjnk, taj ma tįnk, 
Kas tajp mėjlej pakalbės, 
Aš tam dučtau ctėia sūri 
Kad mėjlej kalbėtu.

1. Tupi paukštelis, 
•Cakštįngalė'lis,

Ant piitinu žake'lės.} ds

2. Stfivi brolelis,
Mus rajtorė'lis

Ąnt cidabru tiltc'lu.

3. O ku tu stovi?
Kildėl ne j6ji?

tauk ia  tave merge'lė.

4. Rūteles sėja,
Ąntras akėja:

Parjos manu bernelis.

5. O tegū sėja,
Tegii akėja,

Juk  f  inu, kad sugrjnštu.

6. Jurės-marelės,
Žalos girelės, 
Išbąndytos nakte'lės.

1.Uj, uj, uj, nj,Diėvulėlau, 
Bč'da manėj su bernėlu. j ds

2. Viė'na gulaū, viena kėlau, 
Viena ėjau i darbe'li.

3. Atsikė'les bernužėlis 
Ir nujoju karčemėle,

4. Ir  nujoju karčemė'le, 
Atsisėdu už stalėtu.

5. Atsisė'du už stalėlu, 
Pasišaukė šinkorkėle.

G. Pasišaukė šinkorkėle: 
Dūk arėlkos puskvortėle.

7. Išsigėręs puskvortėle, 
Išvolčju purvynė'li.

8. Ejn mergytė dūsaudama, 
Bernuzėlu jiėšk6dama.

(*) Palygink 266 dajna.
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7. O ne volungėlė,
Ne girios gegelė,
Tiktai mano mergužėlė 
Mane pagedauja.

8. Tai man tink, tai man tink, 
Kas taip meiliai pakalbės, — 
Aš tam duočiau cielą sūrį, 
Kad meiliai kalbėtų!

*421

Bakšailienė

1. Tupi paukStelis,
I.akštingalėlis,
Ant putino šakelės. (2 k.)

2. Stovi brolelis,
Mūs raitorėlis,
Ant sidabro tiltelio.

3. — O ko tu stovi,
Kodėl nejoji?
Laukia tave mergelė.

4. Rūteles sėja,
Antras akėja:
„Parjos mano bernelis.“

5. — O tegu sėja,
Tegu akėja, •
Juk žino, kad sugrįšiu.

6. Jūrės marelės,
Žalios girelės, 
Išbandytos naktelės!

4 2 2

Viksva

1. Ui, ui, ui, ui dievulėliau,
Bėda manei su berneliu! (2 k.)

2. Viena guliau, viena kėliau, 
Viena ėjau į darbelį.

3. Atsikėlęs bernužėlis 
Ir nujojo karčianiėlę.

4. Ir mi’oio karčiamėlę,
Atsisėdo už stalelio.

5. Atsisėdo už stalelio.
Pasišaukė šinkarkėlę.

6. Pasišaukė šinkarkėlę:
— Duok arielkos puskvortėlę!

7. Išsigėręs puskvortėlę,
Išvoliojo purvynėlį.

8. Hin mergytė dūsaudama, 
Bernužėlio ieškodama.
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9. Ir atridu bėrnužė'li 
šim jùdamè purvynëly.

10. Tu, berneli, lajdokëli, 
Prasta tivu nakvynėlė.

U .Juds purvelis po šone'lu. 
Kepurėlė po galvele.

12. Kepurėlė po galvele,
Bers žirgelis pnė dalelės.

13. Bernužėli, lajdokëli,
Zvç:ngia tâvu bėrs žirgelis.

14. Mergužėlė, lelijėlė,
Minu valo slov žirge'lis.

15. Minu vdlo stov žirge'lis, 
Manu valo ir tu jauni.

16. Pasižtorėk, mergužėlė, 
Kajptaj dreba bėrs žirge'lis.

25. Manu tėvas gaspadorius,

17. Tu drebėsi, mergužėlė, 
Kajp tu manu valo biisi.

18. Da a i ėsmii pas močiiite, 
Da'as sesių sau mieles.

19. Da aš sėsiu sau rute'lcs,' 
Da aš pjnsiu vajnikeli.

20. Da aš pjfnsiu vajnikė'li, 
Da aš dėsiu ąht galvelės.

21. Da aš dėsiu ąnt galvelės, 
Da aš ėjsiu jomąrkė'Ji.

22. Da aš ėjsiu jomarkė'ii, 
Da žiurėsiu sau berne'lu.

23. Namfi, šelmi bernužėli, 
Dirba laukė šDjmynėiė.

24. Ne^si-rūpink, mergužėlė 
Manu tėvas gaspadorius.

Aš karčemos kamisarius.

4*3.

1. Žydėju rožė raudona į ds 
Ir lelijėlė geltôna. j ds

2. Atjoju pônaj bajôraj, 
Nukirtu rože raudôna.

3. Kraštii roželė kraštūžiu, 
Namu svetelcj, namučiu.

4. Manu svetelej prašyti,
Už baltu stilu  sodinti.

5. Padėk, močiiltė, vynilu, 
Susodink minu svetelus.

6. Ne dėsiu aš jiems vyne'Iu, 
Ni ne sodinsiu svetėlu.
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9. Ir atrado bernužėlį •
Šiam juodame purvynėly.

10. — Tu berneli laidokėli,
Prasta tavo nakvynėlė:

11. Juods purvelis po šoneliu, 
Kepurėlė po galvele.

12. Kepurėlė po galvele, • 
Bėrs žirgelis prie šalelės.

13. Bernužėli laidokėli,
Žvengia tavo bėrs žirgelis.

14. — Mergužėle lelijėle.
Mano valioj stov žirgelis.

15. Mano valioj stov žirgelis, 
Mano valioj ir tu jauna.

16. Pasižiūrėk, mergužėle,
Kaip tai dreba bėrs žirgelis —

17. Tu drebėsi, mergužėle.
Kai tu mano valioj būsi.

18. — Dar aš esmu pas močiutę. 
Dar aš sėsiu sau rūteles.

19. Dar aš sėsiu sau rūteles. 
Dar aš pinsiu vainikėlį.

20. Dar aš pinsiu vainikėlį,
Dar aš dėsiu ant galvelės.

21. Dar aš dėsiu ant galvelės.
Dar aš eisiu jomarkėlį.

22. Dar aš eisiu jomarkėlį,
Dar žiūrėsiu sau bernelio.

23. Namo, šelmi bernužėli.
Dirba lauke šeimynėlė!

24. — Nesirūpink, mergužėle, 
Mano tėvas gaspadorius.

25. Mano tėvas gaspadorius. 
Aš karčiamos kamisorius!

4 2 3
Pauriukė

1. Žydėjo rožė raudona (2 k.) 
Ir lelijėlė geltona. (2 k.)

2. Atjojo ponai bajorai,
Nukirto rožę raudoną.

3. — Kraštu, rožele, kraštužiu, 
Namo, sveteliai, namučio!

4. Mano sveteliai prašyti,
Už balto stalo sodinti.

s. 5. — Padėk, močiute, vynelio, 
Susodink mano svetelius.

6. — Nedėsiu aš jiems vynelio. 
Nei nesodinsiu svetelių!
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4*4.

1. V4jkžiio merguz'Slė 
Pajūrėms -  pamarėms,

2. Ėjk ¿e, mergužėlė, 
Dūk ma kuskužė'le.

3. M4nu kuskuzė'lė 
Brolelu nupirkta.

6. Patim  vidurely

O da mielam,» 
Darum da ta to, j ds 

O da vidilm do. (*) I

4. Rrole'lu nupirkta, 
Br^ngej uz'mokė'ta.

6. O iš kraštuz'ė'Iu 
Vjngiu raštuz'elej.

Auksu raštuzelej.

4* 5.

1.K as nor mkne barti, 
Tas tur ąnkstl ke'lti, 
Dar dabar, ne senėj, ] 
Kajp pradėjau gerti. |

2. Kas nor mžine bausti, 
Tas tur ąnkstl ke'lti, 
D ar dab^r, ne senėj, 
Kajp pradėjau vėrpti.

3. Par nedėla verpiau, 
Subato lšlęnktau, 
Nedėlč karčemd 
Tajp grazėj pragėriau

da

4. O ne parslekiiti,
O ne pųmpurtfti,

Lygus manu verpalė'lej 
Karčemo prage'rti.

5. Motynė'lė barė,
NiėTfu ne padarė,
Taj vis ma, taj vis ma 
Lustūžis padarė.

6. Visi mžine: „mart, m art,“ 
Jau  aš ir be vardu, 
M artūžė, gulbilzė, 
Kamė tavu k rijtis?

(*) Po žė'dnu posmu z'emiaū somiik: „oda mietini, dariim 
da ta  to, o da vidum do“
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424
Mikštienė

3. — Mano kuskužėlė 
Brolelio nupirkta.

4. Brolelio nupirkta,
Brangiai užmokėta.

2. — Eik šen, mergužėle, 5. O iš kraštužėlių
Duok man kuskužėlę. Vingių raštužėliai.

6. Pačiam vidurėly 
Aukso raštužėliai.

425
Kasiulienė

1. Kas nor mane barti,
Tas tur anksti kelti, —
Dar dabar, neseniai, 1 „ .

> 2 kKai pradėjau gerti. J

2. Kas nor mane bausti,
Tas tur anksti kelti, —
Dar dabar, neseniai.
Kai pradėjau verpti.

3. Per nedėlią verpiau,
Subatoj išlenkiau,
Nedėlioj karčiamoj 
Tai gražiai pragėriau.

• Žemiau po kiekvieno posmo somuok: „O dar mielim, darum da ta to, o da vi- 
d f] m do."

4. O ne perslekuoti,
O ne pumpuruoti, — 
Lygūs mano verpalėliai 
Karčiamoj pragerti.

5. Motinėlė barė,
Nieko nepadarė, —
Tai vis man, tai vis man 
Liustužis padarė.

6. Visi mane: „Mart, marti" 
Jau aš ir be vardo.
— Martuže gulbuže,
Kame tavo kraitis?

1. Vaikščioj mergužėlė 
Pajūrėms pamarėms,
O dar mielam, j 
Darum da ta to, } 2 k. 
O da vidum do.* I
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7. Pagiryje stiklės, 
Pamaryje skietaj, 
Martūžė, gulb&žė,
Tąj tavu krajtis.

8. Primusyju, pribokyju 
Ss'na diėda vėsti,
Taj vėrste privertė 
Už senu teketi.

9. Parsivedžiau se'na diė'da 
N ’ imanati, kur dė'ti? 
Pasistačiau galė jaujos, 
Ni vilkas n’ ikįnda.

10.Vakarbiivu Ijnksmapiė'na, 
V ilks pagavu vyra viė'na, 
Buk tajp geras, vilkeli, 
Pagauk manu vyrė'li.

11. Kas ne nčrif ge'rti, 
E jkif lauka i r t i ,
O aš jums padirbinčiau 

Naujasias žagreles.

12. Kas ne nėrif ge'rti, 
E jkif šiė'na pjauti,

O a i jums padirbdinčiau 
Pliėne'lii dalge'lus.

4 * 6.

1. Ej, mildvi, miidvi,
Miidvi dvi šešėli,

Gjnsiv palšus jautužė'lus j  ̂
I žalaje ląnkėle. J

2. Mildvi ganydami,
Gražėj dajniidami,

Sudumėjuv dumužė'le,
Katram berniiziuj tėksiv?

3. O ar pon&jčiuj?
Ar dragunajčiuj?

A ršiam  trečiam bernužiiluj, 
Lauke'lu artojėluj?

*- * *
7 Tik jis te-tureju 

Jūres—maruzė'lės,

4. O ne ponajčiuj,
Ne dragunžijčiuj,

Ni šiam trečdm  bernužėluj, 
Eaukėlu artojėluj,

5. O ir pažadė'ju 
Mildvi motynėlė

M arelu valdonužė'luj, 
Marėlu valdonėluj,

6. K uris ne turėju 
ūbuj laukužė'lu,

Ni palšųjų jautužėlu,
Ni palšųjų jautėlu.

Ir ąnt kristų ugnužėle, 
Ir ąnt kraštu ugnelė.

7. Pagiryje staklės. 
Pamaryje skietai, — 
Martuže gulbuže,
Tai tavo kraitis.

8. Primusijo, pribokijo 
Seną diedą vesti,
Tai verste privertė 
Už seno tekėti.

9. Parsivedžiau seną diedą, 
N'įmanau, kur dėti, — 
Pasistačiau gale jaujos, 
Nė vilkas n'įkanda.

10. Vakar buvo linksma diena. 
Vilks pagavo vyrą vieną.

• — Būk taip geras, vilkeli. 
Pagauk mano vyrelį!

11. Kas nenorit gerti,
Eikit lauką arti,
O aš jums padirbdinčiau 
Naująsias žagreles.

12. Kas nenorit gerti,
Eikit šieną piauti,
O aš jums padirbdinčiau 
Plienelio dalgelius.

* 4 2 6
Bolienė

1. Ei, mudvi, mudvi,
Mudvi dvi seseli
Ginsiv palšus jautužėlius 1 ,, 
[ žaliąją lankelę. j

2. Mudvi ganydami,
Gražiai dainuodami, 
Sudūmojov dūmužėlę, 
Katram bernužiui teksiv?

3. O ar ponaičiui,
Ar dragūnaičiui.
Ar šiam trečiam bernužėliui, 
Laukelio artojėliui?

4. O ne ponaičiui,
Ne dragūnaičiui,
Nei šiam trečiam bernužėliui. 
Laukelio artojėliuil

5. O ir pažadėjo 
Mudvi motinėlė 
Marelių valdonužėliui, 
Marelių valdonėliui,

6. Kuris neturėjo 
Obo laukužėlio
Nei palšųjų jautužėlių,
Nei palšųjų jautelių.

7. Tik jis teturėjo 
Jūres maružėles 
Ir ant krašto ugnužėlę, 
Ir ant krašto ugnelę.
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8. Ugnis be vąndii, 
Ni aš ne piėtnu, 

Mare'lu valdonužėlis, 
Mare'lu vaMonelis.

10. Stiklės dųnzgėju, 
Drobės skąmbeju,

9. Ej, mildvi, mudvi, 
Mudvi dvi sesili, 

ausiv plonas drobužėles, 
ausiv plonas drobe'les.

Dajniisiva, sesužė'lė, 
Dajnusiva, sese'lė.

4«?.

1. Ąnkstl ryta kė'lau, 
P ar dvareli ėjati, 

Išgirdau, girdėjau i 
Gegilte kukujant. J

2. Ar gegutės balsas? 
A r girios paukšte'Iu? 

Ar ta j manu brolužė'lu, 
K atris  žalnerskė'lė?

5. Prie j ūdos plinte'lės, 
Te rymu brolelis, 

Su šilke'lu kuskužė'le 
Ašarė'les brauku.

6. Ne turiii tėvilu, 
Anl motynė'lės,

Aš ne turiii brole'lu, 
Anl seserė'lės.

3. Ne gegiitės balsas,
Ne girios paukšte'Iu

Tiktaj manu brolužė'lu, 
Kursaj žalnerskė'lė

4. Už jūrių—mare'lu,
Te manu brolelis,

Te vadži6ja, stramiižyja, 
Te manu brolelis..

4
9. Žalvariu bugnelis- 

Taj manu brolelis,

7. Šviesus sajdokė'lis- 
Taj m inu tėvelis,

O taj mine palydas 
Par žala gire'le.

8. Sviėstfiji plinte'lė- 
Taj minu močiutė,

O ta j m ine palydas 
Viėškelė'lejs ėjnant.

Taj tas m ine palydės 
Par z'ila gire'le.

Ugnis ne vanduo, 9. Ei, mudvi, mudvi,
Nei aš ne piemuo, — Mudvi dvi seseli
Marelių valdonužėlis, Ausiv plonas drobužėles,
Marelių valdonėlis! Ausiv plonas drobeles.

10. Staklės dunzgėjo,
Drobės skambėjo.
Dainuosiva, sesužėle,
Dainuosiva, sesele!

427
Vasiliauskytė

1. Anksti rytą kėliau,
Per dvarelį ėjau, 
Išgirdau, girdėjau 1 ^ ^ 
Gegutę kukuojant. J

2. Ar gegutės balsas.
Ar girios paukštelio,
Ar tai mano brolužėlio. 
Katras žalnierskėlėj?

3. Ne gegutės balsas.
Ne girios paukštelio, 
Tiktai mano brolužėlio, 
Kursai žalnierskėlėj.

4. Už jūrių marelių —
Ten mano brolelis,
Ten vadžioja, stramūžija, 
Ten mano brolelis.

5. Prie juodos plintelės 
Ten rymo brolelis,
Su šilkelių kuskužėle 
Ašarėles brauko.

6. Neturiu tėvelio 
Anei motinėlės,
Aš neturiu brolelio 
Anei seserėlės.

7. Šviesus saidokėlis — 
Tai mano tėvelis,
O tai mane palydės 
Per žalią girelę.

8. Šviesioji plintelė — 
Tai mano močiutė,
O tai mane palydės 
Vieškelėliais einant.

9. Žalvario būgnelis 
Tai mano brolelis,
Tai tas mane palydės 
Per žalią girelę.
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10 Šviesusis kardelis— 
Taj m ina seselė,

O ta j inine palydė's 
Par laukeli ėjnant.

11. Mislngės tr im itą -  
Ta m ii n e nuram ins

O taj mine nuramins, 
Vajske'li pristojant.

4 2 8 ( * ) .

1. Vajkžčtoju mergytė 
Po levęndru darza, 
Zuve'lu šukelėms 1 
Galvele šukavu. J

2. Zuve'lu šukelėms 
Galvė'le sukavu,
Rūtn vajnikė'li 
Rąnkelė nešioju.

3. Rūtas išklrsčiau, 
le lija s  išlenkčiau,
Kad aš savu berniizi 
Kasdien pamatyčiau.

4. Nėra graze'sniu,
O ni patoge'sniu,
Kajp tik m inu bernužis 
B&ltas be raudonas.

5. Vajkščioju bernytis 
Po levęndru darza, 
Žuve'la sukriems 
Galvele šukavu.

6. Žuvdlu šuke'Iėms 
Galve'le šukavu, 
Auksu pentinė'lus 
Rąnkelė nešioju.

7. K ilnus ¡skirsčiau, 
Sodus išgenė'čiau,
Kad aš savu mėrgiiže 
Kasdiė'n pamatyčiau.

8. Kviečius išklrsčiau, 
Ruge'lus ižlęnkčiau, 
Kad aš savu merguže 
Kasdien pamatyčiau.

9. Nė'ra gražesnės,
O ni patogesnės,
Kajp tik manu mergilzė 
B a lti be raudona.

(*) Palygink 403 dajna.
vyn

10. Šviesusis kardelis — 11. Misingės trimitas —
. Tai mano seselė, Tas mane nuramins.

O tai mane palydės O tai mane nuramins
Per laukelį einant. Vaiskelį pristojant.

*428
Dievienė

1. Vaikščiojo mergytė 
Po levendrų daržą,
Žuvelių šukelėms 1 ,
Galvelę šukavo. J

2. Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo,
Rūtų vainikėlį 
Rankelėj nešiojo.

3. Rfitas iškirsčiau,
Lelijas išlenkčiau,
Kad aš savo bernužį 
Kasdien pamatyčiau!

4. Nėra gražesnio,
O nei patogesnio,
Kaip tik mano bernužis — 
Baltas be raudonas.

5. Vaikščiojo bernytis 
Po levendrų daržą, 
Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo.

6. Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo,
Aukso pentinėlius 
Rankelėj nešiojo.

7. Kalnus iškirsčiau, 
Sodus išgenėčiau,
Kad aš savo mergužę 
Kasdien pamatyčiau!

8. Kviečius iškirsčiau, 
Rugelius išlenkčiau. 
Kad aš savo mergužę 
Kasdien pamatyčiau!

9. Nėra gražesnės,
O nei patogesnės,
Kaip tik mano mergužė — 
Balta be raudona.
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4 t9 .
. Ej, jėjau, j<5jau,

J6dams dumijau,
Kur ma naktis nakvėti, 1 
Nakvyn&z'e turčti? /

. 'Prijojau kiėma,
Kiemas ne liftas,
Ziuriu pro tąnga,
Drobes ne šastos, 

ie  nėr mana mergaželės, 
Drobelu audėjėlės.

Le'jsjiau žirgilži
I pndimilži,
Mės&au žiėdiizi
I rudynbži,

Kad nėr minu mergužėlės, 
Drobelu audėjilžės.

Žvangia žirgtizis 
Po padimiiži,
Radyj žtėdiižis 
Po rudyniizi,

Kad nėr manu mergūžės, 
Drobe'Iu aadėjbzės.

5. Ej, jėjau, j<5jau, 
J6dams dnm6jaa,

K arm a naktis nakYčti, 
Nakvyu&že turšti?

6. Prijojau kiė'ma, 
Kiė'mas išštiftas, 
Žiūriu pro lĄngu, 
Dr6bės ¡¿austos,

če yr manu mergužėlė, 
Drobe'Iu audėjiižė.

7. Lijsčian ¿irghzi 
Po z'AIa iįn k a , 
Minčiau z'iėdiiz’i 
Ąnt baltu  rą'nku,

ce yr manu mergužėlė, 
Drobe'Iu audėjilžė.

8. Žvangia žirgūžis 
Po žala lįn k a ,
Žėr žiedužėlis 
Ąnt baitii rąnku,

Kad yr manu mergužėlė, 
Drobelu audėjilžė.

430.

1. Mtisu vyras aukštas, Tlli, Illi, dūda, dūda, 1
JS  kešaniuj šaukštas, Tlli Illi dūda. (*) J 5

(*) Ą nt tu pavydatu po žė'dnu pčsmu z’emiaū tat.indifk: 
tlli, Illi, dūda, dūda, tlli, Illi, dūda°.

*429
Mikštienė

!. Ei, jojau, jojau,
Jodams dūmojau,
Kur man naktis nakvoti, 1 
Nakvynužę turėti? Į

2. Prijoiau kiemą —
Kiemas nešluotas,
Žiūriu pro langą —
Drobės neaustos, —
Čia nėr mano mergužėlės. 
Drobelių audėjėlės.

3. Leisčiau žirgužį 
J pfidymužį,
Mesčiau žiedužį 
Į rūdynužį,
Kad nėr mano mergužėlės, 
Drobelių audėjužės.

4. Žvengia žirgužis 
Po pūdymui],
Rūdij žiedužis 
Po rūdynužį.
Kad nėr mano mergužės, 
Drobelių audėjužės.

5. Ei, jojau, jojau,
Jodams dūmojau,
Kur man naktis nakvoti, 
Nakvynužę turėti?

6. Prijojau kiemą —
Kiemas iššluotas,
Žiūriu pro langą — 
Drobės išaustos, —
Čia yr mano mergužėlė. 
Drobelių audėjužė.

7. Leisčiau žirgužį 
Po žalią lanką,
Maučiau žiedužį 
Ant baltų rankų, —
Čia yr mano mergužėlė. 
Drobelių audėjužė.

8. Žvengia žirgužis 
Po žalią lanką,
Zėr žiedužėlis 
Ant baltų rankų,
Kad yr mano mergužėlė, 
Drobelių audėjužė.

430
Blažienė

1. Mūsų vyras aukštas, 
Jo kišenėj šaukštas, 
Tili liti, dūda dūda, į 
Tili lili dūda.* 2 k.

Žemiau po kiekvieno posmo panašiai taianduok: „Tili, lili, dūda dūda, tili lili
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2. Mūsų būras štukėnus, 14. Mačiulienė d&ržė, .
Jffjū rįnko  medaus koris. Kajp gegiitė berže.

3. Masiulis salė ke'lu 15. Karkutične kieme,
N ėr jam mėsds, ni kaulėtu. K ajp klecke'lis piene.

4. Bakšajtis ąnt galti, 16. Zyliė'nė-gerk žm6na,
Rūda ¿imi pagavu. Bus brąngvynu kiėk tik

n6nnt.

5. Stelgės žiurėju, 1 V. B6kaniėnė-ger& žmčna,
Kajp jįn  lūpti pradčju. Raugė sūri su smiėt6na.

6. Ramūnu daug mergū, 18. Burkšiė'nė-geri žm6na,
Te le"kia daug vanagu. D ivė sūri su smiėtčna.

7. Maurūšas už tvorčs, 19. Cvirkiėne su vajkajs,
Grejtaj mėrgas nukaros. Kajp kačiukė su ptauk&js.

8. Žilūks, trųmpkojūks, 20. Banj'B ąnt galu,
Apie mėrgas, kajp ožiūks. Raugala šinkavu.

9. Tarūtis, ben&gis, 21. M edinas vidury,
Apie' mergas ne grajbys. Saku dūdos ne turjns.

10. Jūras, anas riikis, 22. Dūdaj viė'tos ne turčju,
Ne bučiCfs jau  bčbos sniiki. Pas Pūjka pasidė'ju.

11. Mlnkus-nė'stas, 23. Petrajtis iš ma!6nės,
J ū  pati, kajp piestas. Traukia dūda iš- po 16vos.

12. Rugienius išsišiė'pes, 24. Lindikas išsiskyręs,
Bučitfs p iče  pasistižpes. Traukia dūda įsispyręs

13. Klrminiėne dajll, 25. Pesėj, didi vyraj,
Ą nt ¿okimn smajll. Pūčia dūda isispyre.

2. Mūsų būras štukorius,
Jojo rankoj medaus korys.

14. Mačiulienė darže 
Kaip gegutė berže.

3. Masiulis šalia kelio,
Nėr jam mėsos nei kaulelių.

4. Bakšaitis ant galo 
Rudą šunį pagavo.

5. Stelgys žiūrėjo,
Kai jį lupti pradėjo.

6. Ramūno daug mergų,
Ten lekia daug vanagų.

7. Maurušas už tvoros 
Greitai mergas nukaros.

8. 2iliuks, trumpkojuks,
Apie mergas kaip ožiuks.

9. Tarutis, benagis.
Apie mergas negraibys.

10. Juras, anas rukis.
Nebučiuos jau bobos snukį.

1!. Minkus riestas.
Jo pati kaip piestas.

12. Rugienius išsišiepęs,
Bučiuos pačią pasistiepęs.

15. Karkutienė kieme 
Kaip kleckelis piene.

16. 2ilienė — gera žmona,
Bus brangvynio, kiek tik norint.

17. Bokanienė — gera žmona,
Raugė sūrį su S m e to n a .

18. Burkšienė — gera žmona,
Davė sūrį su Smetona.

19. Cvirkienė su vaikais 
Kaip kačiukė su plaukais.

20. Banys ant galo 
Raugalą šinkavo.

21. Medūnas vidury,
Sako — dūdos neturįs.

22. Dūdai vietos neturėjo,
Pas Puiką pasidėjo.

23. Petraitis iš malonės 
Traukia dūdą iš po lovos.

24. Lindikas išsiskyręs.
Traukia dūdą įsispyręs.

13. Kirminienė daili, 
Ant šokinio smaili.

51. Lietuviškos dainos. I

25. Pesiai, didi vyrai, 
Pučia dūdą įsispyrę.

801



26. Taruciüks, maz'učiūks,
Ve'z'a dúda ąnt raciüku.

27. Kalviükas, priételúkas, 
Tráukiadúda, kajpbėriukas.

28. fcostys ąnt kįmpu,
Visitó dudas t^mpu.

{9. Būrkža ąnt gátu,
Visás dudas isválu.

30. Skidragys kajp supyku, 
Visos dúdos išnyku.

31. Pavadinkit Bernadyna, 
Knrsáj dūdas pagadinu.

32. Pavadinkit Jóna,
Tósios dúdos póna.

33. Pavadinkit Matüka,
Kur'is dúdas nusüku.

34. Sujnskií Máre i Žagare, 
Kad parvežtu dúda váriu.

35. Dííkií Güduj kopūstu,
Kad jis dúda išpūstu.

36. Guds kopūstu ne valgu, 
Tvókií Gúda par gálva.

37. Dábkus ąnt dubčs,
Visas dúdas apturės.

50. Lütvinas ąnt kalvós,

38. Galfinas, striukafisis,
V i s is dūdas išklausys.

39. Vajčiunas, šunakys, 
Daugiai pypkės ne rūkys.

40. Grigas ąnt galu,
Po pe'čmmi sušalo.

41. Norvilą ąnt vejos,
Kajp karvelis ąn t tvorčs,

42. Balnys, štyvas, 
ėjna led gyvas.

43. Kųnciuj te'ku inkstaj,
Kad jis giili mjnkštaj,

44. Staniulis, Ilga skrąnda, 
Sm6gė z^nta ir i sprandą;

45. Urbas, juda skranda 
Po iižpečki ne surąnda.

46. Paurys tabaj storas.
Niekad n’ ėjna iš pastogės.

47. Velička ąnt ardu,
Tur lopeta tarp dąntū.

48. Lūtkus, žvejinjnkas,
Bo jis didis brąnginjnkas.

49. Labanas, zuvinfnkas, 
tabaj didis provinjnkas.

** *
Jis kasdiena ąnt provos
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26. Taručiuks, mažučiuks,
Veža dūdą ant račiukų.

27. Kalviukas, prieteliukas. 
Traukia dūdą kaip bėriukas.

28. Lostys ant kampo 
Visas dūdas tampo.

29. Burkša ant galo 
Visas dūdas išvalo.

30. Skidragys kai supyko,
Visos dūdos išnyko.

31. Pavadinkit Bernadiną, 
Kursai dūdas pagadino.

32. Pavadinkit Joną,
Tosios dūdos poną.

33. Pavadinkit Matuką,
Kuris dūdas nusuko.

34. Siųskit Marę j Žagarę,
Kad parvežtų dūdą vario.

35. Duokit Gudui kopūstų,
Kad jis dūdą išpūstų.

36. Guds kopūstų nevalgo, 
Tvokit Gudą per galvą.

37. Dabkus ant duobės 
Visas dūdas apturės.

38. Galimas, striukausis, 
Visas dūdas išklausys.

39. Vaičiūnas, šunakys, 
Daugiau pypkės nerūkys

40. Grigas ant galo 
Po pečiumi sušalo.

41. Norvilą ant vejos,
Kaip karvelis ant tvoros

42. Balnys, štyvas.
Eina led gyvas.

43. Kunciui teko inkstai.
Kad jis guli minkštai.

44. Staniulis, ilga skranda, 
Smogė žentą ir j sprandą

45. Urbas, juoda skranda,
Po užpečkį nesuranda.

46. Paurys, labai storas. 
Niekad neina iš pastogės

47. Velička ant ardų
Tur lopetą tarp dantų.

48. Liutkus, žvejininkas,
Bo jis didis brangininkas

49. Labanas, žuvininkas.
Labai didis provininkas.

50. Liutvinas ant kalvos,
Jis kas dieną ant provos.
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431.

1. Aš ryteli atsikėlus,
O aš ėjau vąndenelu 
Su z'álúju uzbonė'lu.jds.

2. Ma be-nešant vąndeneli. 
Ir sutjnku bajorėli, 
Labáj pújku dvaruneli.

3. Jis paprašė vąndenelu 
J š  záhijü  uzbonė'lu,
Iš zálujú uzbonė'lu,

4. J is  be-ge'rdains vąndenė'li, 
Ir sukūlė uzbonė'li, 
Sugraudinu širdele.

5: Cit, ne vėrki, mergužėlė. 
Ramink savu širdužėle, 
Aš tau dusiu pora vištų.

6. Aš ne noriu poros vištų, 
Ma ne rėjkia užmokėti, 
Tik ma gajta  uzbonė'lu.

7. Uzbonė'li manu,
Zalukė'li manu,
Ir sukūlė jaunas pónas.

8’. Cit,., „lyruk: pęnkta stropa bájgiant: aš taü diisiu pora: 
z.insii,— kiaūlu,— aviu,— karvių,—jaučiu,—žirgu, sávu dvára; 
ir potám 6-tas ir 7-tas posmas, ir bajgk tajp:“)

9. Cit, ne verki, mergužėlė, 10. Dėkų Diėvuj, pónuj Diėvuj, 
Ramink savy širdužėle, Gáunu póna už uzbóna,
Aš tau tėkšiu patsáj pónas. Gáunu póna uz uzbóna

4 3 3 .

1 Parvedžiau p iče 
Iš varganu stonu,.

Ą nt manu labu 
Sau ragus igavu;

2. Ponus, kunigus 
Norėjų prilygti,

O vyra savu 
Su tarbóms varyti.

*431
Dabkuvlenė

1. Aš rytelį atsikėlus.
O aš ėjau vandenėlio 
Su žaliuoju uzbonėliu. (2 k.)

2. Man benešant vandenėlį,
Ir sutinku bajorėlį,
Labai puikų dvarūnėlį.

3. Jis paprašė vandenėlio 
Iš žaliojo uzbonėlio,
Iš žaliojo uzbonėlio.

7. Uzbonėlį mano,
Žaliukėlį mano,
Ir sukūlė jaunas ponas!

8. — C it.. .  (lyruok penktąjį posmą, baigdamas: „Aš tau duosiu porą žą
sų. — kiaulių, — avių, — karvių, — jaučių, — žirgų, — savo dvarą, ir 
po to 6-tąjį ir 7-tąjį posmą, ir baik taip:)

9. — Cit, neverki, mergužėle, 10. — Dėkui dievui, ponui dievui
Ramink savo širdužėlę, Gaunu poną už uzboną,
Aš tau teksiu — patsai ponas. Gaunu poną už uzboną!

4. Jis, begerdams vandenėlį. 
Ir sukūlė uzbonėlį, 
Sugraudino širdelę.

5. — Cit, neverki, mergužėle, 
Ramink savo širdužėlę,
Aš tau duosiu porą vištų

6. — Aš nenoriu poros vištų, 
Man nereikia užmokėti,
Tik man gaila uzbonėlio.

I. Parvedžiau pačią 
Iš vargano stono. 
Ant mano labo 
Sau ragus įgavo.

4 3 2

Pocalė

2 k.

2. Ponus, kunigus 
Norėjo prilygti,
O vyrą savo 
Su tarboms varyti.



3. Ą ntra parvedžiau 
Dldžej aukštu stonu,

Atdiik giltinėj,
Daug gęnčiū turėju.

4. Su gęntlms savu 
Ir  su brolu vajkajs,

Sujedė būta,
Manu surėdyta.

5. Tre'če parvedžiau,
Ne galii sakyti,

■Sėd, kajp pelė'da, 
Kercid pasvadlnta.

6. K etvirta parvedžiau,- 
Dldelej bagota,

Atnešė pasogos 
A rti milijonu;

7. K uri kas-diė'na 
Priė zerkotu sėdėjų,

V isa pašėga 
Ą nt parė'du padeju.

8. Pęnkta pkrvedžiau 
Iš maldingu stonu,

Kuri kas-diė'na 
Raząnčiu kalbė'ju;

9. Po visu maldų 
Ir  p6teriu sivu,

Vorėlka traukė,
Pas vėrpele snaudė.

10. Se'šta pžirvedžiau, 
Dldej išmoninga,

Iš didžiu Išmonių 
Rugpjūty pabiūdu.

11. Se'ktna privylau, 
Klčštoriaus mergele,

Bilvu pašvę'nsta 
M inlška, Jadvyne.

12. Kajp anil parmanė 
St6na moterystos,

Pikte'sne tapu 
Už pati biideli.

13. Septynias pačiks,
Ne niė'kus turėjau,

Parėdė šlrdi,
Kajp kirmis k6kios.

14. Jau  turiii m itu 
A rti k6ki šimtą,
Ne-b’-lmčiau šęndiė'na 

Už griekus ni viėn6s.

488.
1. O mašalė'lej, gyd6, Ej, du, re'ti, 1

Ir visi paukštelėj, gydd, Re'ti, reti, dfira. (*) J S

(*) Tajp somiik pridifdams: „gyd6“ ir „ej, du, re'ti, re'ti,
r i t i  dura“, žčdnam p5sme žemiau

3. Antrą parvedžiau 9. Po visų maldų
Didžiai aukšto stono, — Ir poterių savo
Atduok giltinei, — Arielką traukė,
Daug genčių turėjo. Pas verpelę snaudė.

4. Su gentims savo 10. Šeštą parvedžiau
Ir su brolio vaikais Didžiai išmoningą.
Suėdė butą, Iš didžio išmonio
Mano surėdytą. Rugpiūty pablūdo.

5. Trečią parvedžiau, — 11. Sekmą privyliau
Negaliu sakyti, Klioštoriaus mergelę, ■
Sėd kaip pelėda, Buvo pašvęsta
Kerčioj pasodinta. A^inyška, Jadvynė.

6. Ketvirtą parvedžiau 12. Kaip ana permanė
Dideliai bagotą, Stoną moterystės,
Atnešė pasogos Piktesne tapo
Arti milijono, — Už patį budelį.

7. Kuri kas dieną 13. Septynias pačias
Prie zerkolo sėdėjo, Ne niekus turėjau,
Visą pasogą Perėdė širdį
Ant parėdų padėjo. Kaip kirmys kokios.

8. Penktą parvedžiau 14. Jau turiu metų
Iš maldingo stono, Arti kokį šimtą,
Kuri kas dieną Nebimčiau šiandieną
Rožančių kalbėjo, — Už griekus nė vienos!

433
Mockienė

1. O mašalėliai, gydo.
Ir visi paukšteliai, gydo,

* 2emiau kiekvieną posmą soinuok, pridėdamas: „Gydo" ir „ei, du, reti, reti, reti, 
dura.**
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2. Atbėga tapė, 
Taj gaspadlnė.

6. Atbėga meški,
Jos stribfina pleška.

3. Atbėga tapė,
Jos iidega stap ii.

4. Atbėga zūjkis, 
ūsaj užsiriė'te.

5. Atbė'ga bnė'dis, 
Visas apsitriė'des.

7. Atbė'ga stirn a ,
Jos ause'lės pirm i.

8. Atbė'ga vilkas,
O jis tabaj pilkas.

9. Atbė'ga šernas, 
Jisaj Diė'vu tarnas.

434.

1. Ej, aš nčnu miSgu, 
Saldziūju miėge'lu,

Toli mšnutėviškėlė, i 
Ne ga li parėjti. | S

2. O aš nusiėjSiau
1 z'ala girele,

Atsigulčiau z'al6 gino, 
Tarp z'alū puse'lu.

3. Kad vėjelis pūtė,
Tos puše'lės siaudė,

Taj ma sunktis pailsė'lis 
Tarp žalū puse'lu.

Atsigulčiau žalo tąnk6, 
Baltifs dobilė'lus.

6. Kad vėjelis pūtė,' 
Dobilė'lej siaudė,

Taj ma sunkūs pailsė'lis 
Baltus dobilė'lus.

7. Ej, aš... („1. p.“)

8. O aš nusiėjčiau
I rūtų darže'li,

Atsigulčiau rūtų d ar z ė, 
Tarp zalū rutdlu.

4. Ej, aš... („k. v. pirm as 9. Kad vėjelis pūtė,
posmas“).

Tos rnte'lės siaudė,
5. O aš nusiėjčiaa Taj ma sunkūs pailsė'lis

I žala tąnke'le, Tarp žalū rute'la.

2. Atbėga lapė, 
Tai gaspadinė.

3. Atbėga lapė,
Jos uodega šlapia.

4. Atbėga zuikis, 
Osai užsirietę.

5. Atbėga briedis, 
Visas apsitriedęs.

6. Atbėga meška,
Jos stribūna pleška.

7. Atbėga stirna,
Jos auselės pirma.

8. Atbėga vilkas.
O jis labai pilkas.

9. Atbėga šernas. 
Jisai dievo tarnas.

434

Baltrušaiiiukė

1. Ei, aš noriu miego, 
Saldžiojo miegelio,
Toli mano tėviškėlė, I 2 ^ 
Negaliu pareiti. J

2. O aš nusieičiau 
Į žalią girelę,
Atsigulčiau žalioj girioj 
Tarp žalių pušelių.

Atsigulčiau žalioj lankoj, 
Baltuos dobilėliuos.

6. Kad vėjelis pūtė, 
Dobilėliai siaudė,
Tai man sunkus poilsėlis 
Baltuos dobilėliuos.

7. Ei, a š . . .  (1 p.)

3. Kad vėjelis pūtė.
Tos pušelės siaudė.
Tai man sunkus poilsėlis 
Tarp žalių pušelių.

4. Ei, a š . . .  (1 posmas)

5. O aš nusieičiau 
[ žalią lankelę,

8. O aš nusieičiau 
Į rūtų darželį,
Atsigulčiau rūtų darže 
Tarp žalių rūtelių.

9. Kad vėjelis pūtė.
Tos rūtelės siaudė,
Tai man sunkus poilsėlis 
Tarp žalių rūtelių.



I I .  O nusiėjčiau 12
I aukšta svirneli. 

Atsigulčiau aukštam svirne, 
Margos perynėlės.

Kad vėjelis pūtė,
Taj svirnelis ūžė,

Taj tna lęngvas pailsėlis 
Aukštame svirnely

935.

Ėjau par batika 
Žali rugilčej, 
ėjau par įn tra ,
Žala giružė, 

čiulba girios paukštelėj, 
Ramln manu širdele

elej.jc
J

Ciūlbaf, ne čidlbaC, 
Girios paukštelėj,
Ne nuramlnsif 
Manu širdelės;

Aš ne tunu tėve'lu,
Aš ne turui širdelės.

Ej, toli, t6li 
Manu tėvelis,
Ej. t6li, t6Ii 
Manu sen&siš,

Ą nt ¿ukštfijū kalne]u. 
Po siėraja žemele.

4. Devynias naktis 
Miegu ne migau, 
Devynias liktis 
Lyg sužibinau, 

Tėve'lu be-iaukdama, 
širdelės be-laukdama.

5. Ejaū par taūka,... („k. v. 
iaskffk lygi:.
Aš ne turiu močiiitės, 
Aš ne turiu širdelės.“)

E j, toli,.toli 
Manu močiute,
Ej, toli, toli 
Manu senoji,
Ąnt augštujū kalnelu, 
Po siėraja žemele.

7. Devynias naktis... („4 p. bajgiant: brole'lu, sune'lu, seselės, 
dukreles, mergelės be-laukdama.

(„Tajpojaū apdajnuja: broleli, sūneli, sesele, dukrele, 
mergele“)
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10. O aš nusieičiau 11. Kad vėjelis pūtė,
Į aukštą svirnelį, Tai svirnelis ūžė,
Atsigulčiau aukštam svirne, Tai man lengvas poilsėlis
Margos’ perynėlės’. Aukštame svirnely.

*435

Masaitleni

!. Ėjau per lauką —
Žali rugučiai,
Ėjau per antrą —
Žalia giružė, —
Čiulba girios paukšteliai, 
Ramin mano širdelę.

2. Ciulbat, nečiulbat,
Girios paukšteliai, 
Nenuraminsit 
A^ano širdelės, —
Aš neturiu tėvelio,
Aš neturiu širdelės.

3. Ei, toli, toli 
Mano tėvelis,
Ei, toli, toli 
Mano senasis, —
Ant aukštojo kalnelio 
Po sierąja žemele.*

4. Devynias naktis 
Miego nemigau, 
Devynias liktis 
Lig sužibinau,
Tėvelio belaukdama, 
Širdelės belaukdama.

5. Ėjau per lauką ... (k. a. 
laskuok ligi:
„Aš neturiu močiutės. 
Aš neturiu širdelės.. . “)

6. Ei, toli, toli 
Mano močiutė,
Ei, toli, toli 
Mano senoji,—
Ant aukštojo kalnelio 
Po sierąja žemele.

7. Devynias naktis.. .  (4 p., baigiant: brolelio, sūnelio, seselės, dukrelės, 
mergelės belaukdama.)

• Taip pat apdainuoja: broleli, sūnelj, seselę, dukrelę, mergelę.
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436.

1. Ąnkst'l ryta rytužėli 4. Ej, dukrelė, dukrelajtė, 
Saulelė tekeju, Ne-ttė'sa kalbėjej,

Manu miela raatušė'lė 1 ^  Savu mtė'la bernužėli 
Pro t įn g a  vejzdė'ju. J P ar lauka lydė'jej.

2. E j, dukrelė, dukrelajtė,
O kur vajkštinėjej? 

O kur tavu vajnikė'li 
Rase'lė užkr'itu?

3. Ąnkst'i ryta rytužėli
Rute'les ravėjau, 

T enij manu vajnikė'li 
Rase'lė užkr'itu.

5. Jus, šikstiiklej, pavyduklej,
Jus ma pavydėjuf.

Kad pamatėf mkne jauna 
Su beme'lu kalbant.

6. Tegh kalbie, te-si-*inaj,
Kajp patys išmanu, 

Vadu su mėrgele bi viens 
širdelė dumdiuv

437.

I: Ar aš ne sakiau, 
M inu sese'lė:

Ne sėk, ne sėk 
Žalu rute'Iu.

2. Aš ne dėl tavęs 
R utėles sėjau,

Ni dėl tAves 
G rąžėj ravėjau.

3. Iš rupestė'lu 
Rute'les sėjau,
Iš gajtastė'lu 
Gražėj ravėjau.

4 Ne tiėk rute'Iu 
Žalu lapėlu,
Kiek an t seselės 
šauniu žodėlu.

5. Ej, nubirs, nubirs, 
ŽaTi lape'Iej,
I r  nū seselės 
šalinus žodėlej.

6. Ar aš ne sakiau, 
Manu broleli:
Ne šerk, ne šerk, 
Bėru žirge'lu.

436
Stirbinskaitė

1. Anksti rytą rytužėlį 
Saulelė tekėjo,
Mano miela motušėlė 1 2 fe 
Pro langą veizdėjo. J

2. — Ei dukrele dukrelaite,
O kur vaikštinėjai?
O kur tavo vainikėlį 
Raselė užkrito?

4. — Ei dukrelė dukrelaite,
Netiesą kalbėjai,
Savo mielą bernužėlį 
Per lauką lydėjai.

5. — Jūs šykštuoliai, pavyduoliai, 
Jūs man pavydėjot,
Kad pamatėt mane jauną 
Su berneliu kalbant!

3. — Anksti rytą rytužėlį 
Rūteles ravėjau,
Tenai mano vainikėlį 
Raselė užkrito.

6. — Tegu kalbie, tesižinai, 
Kaip patys išmano,
Vedu su mergele by viens 
Širdelėj dūtnojov!

437
Adomaitienė

1. — Ar aš nesakiau, 
Mano sesele:
Nesėk, nesėk 
Žalių rūtelių. 2 k.

2. — Aš ne dėl tavęs 
Rūteles sėjau,
Nei dėl tavęs 
Gražiai ravėjau.

3. Iš rūpestėlio 
Rūteles sėjau.
Iš gailestėlio 
Gražiai ravėjau.

4. Ne tiek rūtelių 
Žalių lapelių,
Kiek ant seselės 
Šaunių žodelių.

5. Ei, nubirs, nubirs 
Žali lapeliai
Ir nuo seselės 
šaunūs žodeliai.

6. — Ar aš nesakiau, 
Mano broleli: 
Nešcrk, nešerk 
Bėro žirgelio.
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7. A i ne dėl tavęs 
Žirgeli šėriau,
Ni dėl t&ves 
Grazčj balnojau.

9. Kiek ąnt z'irgelu 
šerkšnu plaoke'lu,

8.15 rupestėlu 
Žirgeli žėriau,
Iš gajlastė'lu 
Gražėj bal"ū6jau.

Tiek ąnt brole'lu 
šauniu žode'lu.

438.

1. Ej, žydėk, žydSk, 
Saus6ji lazdelė,

Ej, žydėk, žydėk, 
Saus6ji būdama.

2. Kajp aš žydėsiu, 
Sausčji lazdelė,

Kajp aš žvdė'siu, 
Sausčji būdama?

3. O kas ma suklės 
Žalusius lape'lus?

O kas ma sukraus 
Raudonus ziėde’lus?

4. Vėjelis suklė's 
Žalėsius lapaus,

Saule'lė sukraus 
Raud6nus žiėde'lus.

1. Až išlėjdau berneli
I dldiji kare'li;

439.

5. Ej, tekė'k, tekėk, 
Vargiižiu mergelė,

Ej, tekėk, tekėk 
Vargūzy būdama.

6. Kajp aš tekėsin, 
Vargūžiu mergelė,

Kajp aš tekėsiu 
Vargūzy būdama?

7. O kas ma sukrius 
Aukštaji krajtrfli?

O kas ma sukviės 
Svotbe'les pulkėli?

8. Nakte'lė sukrius 
Aukštaji krajte'lf,

Brolelej sukviSs 
Svotbe'les pulkeli.

J is parkalbeju 
Jauna mergele, 

Pats i k ir ą  išjūju

7. — Aš ne dėl tavęs
Žirgelį šėriau,
Nei dėl tavęs 
Gražiai balnojau.

9.

8. Iš rūpestėlio
Žirgelį šėriau,
Iš gailestėlio 
Gražiai balnojau.

Kiek ant žirgelio 
Šerkšnų plaukelių. 
Tiek ant brolelio 
Šaunių žodelių!

438
Kimontienė

1. — Ei, žydėk, žydėk, 
Sausoji lazdele, — 
Ei, žydėk, žydėk, 
Sausoji būdama! 2 k.

2. — Kaip aš žydėsiu, 
Sausoji lazdelė, — 
Kaip aš žydėsiu, 
Sausoji būdama?

3. O kas man sukies 
Žaliuosius lapelius, 
O kas man sukraus 
Raudonus žiedelius?

4. — Vėjelis sukies 
Žaliuosius lapelius, 
Saulelė sukraus 
Raudonus žiedelius.

5. — Ei, tekėk, tekėk, 
Vargužio mergele, — 
Ei, tekėk, tekėk. 
Vargužy būdama!

6. — Kaip aš tekėsiu, 
Vargužio mergelė, — 
Kaip aš tekėsiu, 
Vargužy būdama?

7. O kas man sukraus 
Aukštąjį kraitelį,
O kas man sukvies 
Svotbelės pulkelį?

8. — Naktelė sukraus 
Aukštąjį kraitelį, 
Broleliai sukvies 
Svotbelės pulkelį.

*439
Bakšaitienė 

Aš išleidau bernelį 
I didįjį karelį.
Jis perkalbėjo 
Jauną mergelę, \ 2 k. 
Pats į karą išjojo.
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2. Tu, m inu mergužėlė, 
Mergelė, lelijėlė,

Aš tau  nutversiu 
Rūtų darželi 

žalyje viėškelė'lu.

3. Tu, manu bernužėli, 
Baltasis dobilėli,

Kad ir nutve'rsi 
Rūtų darželi,
Tik ne velysi 
Jaunaj mergelej 

Žalū rute'lu skinti.
4. Tu, manu bernužėli, 

Baltūsis dobilėli,
Ižbudavoki 
Marga dvareli 

Ą nt juriižiu krastelu.
5. Kad ne būtu liep e lė j 

Ni žalųjų vare'lu,
Kad nū aukščiu,
Nū cidabrė'lu, 

Dejmentūžiu Jąngelis.

6. Salė t  uju dvarėlu 
Malūnu ažerėlis,

Uj, plaūku, nardu 
Rajba ąntclė 

Malūnu ažerėly.
*

1 2 .0  tu, manu mergelė, 
Baltoji lelijėlė,

Až išvandravaū 
Visa žemele,

7. 0  ne ąntdlė plaūku,
Ni rajbunėlė nardu,

Uj, vėrke, verkė, 
Jauna mergelė 

Ne tropyjus bernelu.

8. Po jurūžes be-plaūkant, 
Po mariižes be-nardantt

O až pamačiaū 
Jauna varte'li 

Pajuriižėms vajkžčiojant.

9. O tu , manu varte'li, 
Girelės valdoneli,

Ejk že, varte'li,
A rti pas mane, 

Dumosiva durneles.
10. Su vartūžiu be-kalbant, 

Durneles be-dumojant,
O až pamačiaū 
Savu berneli 

Iž karūžiu parjojant.

1 1 .0  tu, manu berneli, 
Baltūsis dobilėli, 

Atsimajnyki 
Auksu žiėddli,

Ir mejlusius žodelus.
*

*
O tik n’aplejdau 
Savu mergelės, 

Balt6sios lelijėlės.

2. — Tu mano mergužėle, 7. O ne antelė plauko,
Mergele lelijėle, Nei raibūnėlė nardo, —
Aš tau nutversiu Ui, verkė, verkė
Rūtų darželį Jauna mergelė.
šalyje vieškelėlio. Netropijus bernelio.

3. — Tu mano bernužėli, 8. Po jūružes beplaukiant,
Baltasis dobilėli, Po maružes benardant, —
Kad ir nutversi 0  aš pamačiau
Rūtų darželį. Jauną vartelį
Tik nevelysi Pajūružėms vaikščiojant.
Jaunai mergelei
Žalių rūtelių skinti.

4. Tu mano bernužėli, 9. — O tu, mano varteli,
Baltasis dobilėli, Girelės valdonėli,
Išbudavoki Hik šen, varteli,
Margą dvarelį Arti pas mane.
Ant jūružių kraštelio. Dūmosiva durneles.

5. Kad nebūtų liepelės 10. Su vartužiu bekalbant,
Nei žaliojo varelio, Durneles bedūmojant,
Kad nuo aukselio. 0  aš pamačiau
Nuo sidabrėlio. Savo bernelį
Deimantužio langelis. Iš karužio parjo:ant.

6. Salia to:o dvarelio 11. — 0  tu. mano berneli,
Malūno ežerėlis. Baltasis dobilėli.
Ui. plauko nardo Atsimainyki
Raiba antelė Aukso žiedelį
Malūno ežerėly. Ir meiliuosius žodelius.

12. — O tu, mano mergele, 
Baltoji lelijėle,
Aš išvandravaū 
Visą žemelę,
O tik n’apleidau 
Savo mergelės,
Baltosios lelijėlės!

52. Lietuviškos dainos, 1 817



440.

1. Ą nt tėvelu didžiu dvžru
B a lti jiė'va žydi;

Baltčs jie vos judos ugos K  
Ir šakelės ljfnku. I

2. Te vajkščioju, ulavoju
Močiiitės dukreTė;

P lonis drobės marškinėlej, 
Baltajs žilkajs siūti.

3. Plon6s drobės marškinelej,
Baltajs ši 1 kajs siūti, 

Ejdam6šku šniuravonė 
Cidabru vadžiota.

4. Ą nt atjoja trys bernyčej
Visi trys ne ve'de;

Vičnas ėmė už rąnkėlės, 
įn tra s  už ąntrosios,

5. O šiam trečiam pagajlė'ju,
širdelė skaudėju,

Kad mergelė ne atkrejpė 
Ą nt manės ake'lu.

*
11. Aš pas savu motynė'ie, 

Kajp rožė, žydėjau,

6. Risi būčiau ir atkrėjpus,
Ą nt tavęs akeles, 

Nutrčtyjau vajnikeli 
P ar tivu  lusteli.

7. Kad žinččiau, mergužėlė,
Par manu lusteli, 

Dovanočiau bė'ra žirgą, 
šimtą raudonūju.

8. Bė'ras žirgas už vajn’ika,
šim tas ąn t mujlelu: 

Prauskis, manu mergužėlė, 
Nor baltaj burnele.

9. Kad ir praustu, parsipraūsiu,
Tik tokia ne bdsiu,

Tik ne būsiu t6kia graži, 
Kajp pas motynė'ie.

10. Aš pas savu motynė'ie 
B a lti be raudona,

O pas tave bernužėli 
Juda jūdbruvė'lė.

*
O pas tave, bernužėli,

Kajp mė'ta, pavytau.

441.

1. Galė tevuželu Aug žalas ąnždliriėlis i
M irgu dvaružėlu Su trim is liėmenėlejs, |
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*440
Dievienė

1. Ant tėvelio didžio dvaro 
Balta ieva žydi, —
Baltos ievos juodos uogos 1 _ . 
Ir šakelės linko. j

2. Ten vaikščiojo uliavojo 
Močiutės dukrelė, —
Plonos drobės marškinėliai, 
Baltais šilkais siūti.

3. Plonos drobės marškinėliai, 
Baltais šilkais siūti,
Eidamoško šniūravonė,
Sidabru vadžiota.

4. Ant’ atjoja trys bernyčiai,
Visi trys nevedę, —
Vienas ėmė už rankelės,
Antras už antrosios,

5. O šiam trečiam pagailėjo, 
širdelė skaudėjo,
Kad mergelė neatkreipė 
Ant manęs akelių.

6. — Rasi būčiau ir atkreipus 
Ant tavęs akeles, —
Nutrotijau vainikėlį
Per tavo liustelį.

7. — Kad žinočiau, mergužėle,
Per mano liustelį,
Dovanočiau bėrą žirgą,
Šimtą raudonųjų.

8. Bėras žirgas — už vainiką, 
šim tas — ant muilelio:
Prauskis, mano mergužėle,
Nors baltai burnelę.

9. — Kad ir prausiu, persiprausiu 
Tik tokia nebūsiu,
Tik nebūsiu tokia graži 
Kaip pas motinėlę.

Aš pas savo motinėlę 
Balta be raudona,
O pas tave, bernužėli,
Juoda juodbruvėlė.

10.

11. Aš pas savo motinėlę 
Kaip rožė žydėjau,
O pas tave, bernužėli, 
Kaip mėta pavytau.

*441
Teresienė

l. Gale tėvužėlio 
Margo dvaružėlio 
Aug žalias ąžuolužėlis l 
Su trimis liemenėliais. J
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2. O aš pasąmdyčiau 
Tris kirtėjužė'lus,

Paklrsdinčtau ąnz'ulėli, 
Išskaldyčiau lenteles.

3. O kajp ¡¿skaldysiu 
B altas Ięntužėles,

Padirbdinčiau lajvuzeli 
Padirbdinčiau lajveli.

4. O kajp padirbdinčiau 
Nauja lajvuzeli,

Nulejsiu ąn t juružėlu, 
Nulejsiu ąnt raarelu.

5. Pilnas lajvužėlis 
Jaunu mergužėlu,

Vis jaunūju mergužėlu, 
Vis jaunūju mergelu.

6. Ej, išėjk, išėjk,
Manu brolužėli,

Išsiskirk sau mergužėle, 
Išsiskiri; sau mergele.

7. Manu mergužėlės 
Naiijas vįndužė'lis,

Vėrpė baltus Iinuzelus, 
Ir baltusius šilkelus.

44*.
(Piėmfens dájna.)

1. Ej, ginkit, ej, varykit, 
Varynėkif kiaūlcs,
Kiaules, kiauleles,

K ia uleles.

2. Mergužėlės, lelijėlės,
Baltu linu verpėjėlės,
Plonu drobių audėjėlės,
Ar jus verpiat,
Ar jus verkiat,
A r jus audžiat,
A r jus snaudžiat,
Tik varykit, varinė'kif 
Kiaules, kiaules, kiauleles, 

Kiauleles.
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3. Mesk šaudykle už nytelu, 
Imk rykštele i rąnkele, 
Tik varykit, varynėkit, 
Kiaules, kiaules, kiauleles,

Kiauleles.

4. Mes nuglnsim
Par aukštus kalnus,
P ar dobilynus,
Ne matysit, ne girdė'sit, 
Kur varyti kiaūlu,
Kiaūlu, kiaulelu,

Kiatilflu-.

2. O aš pasamdyčiau 
Tris kirtėjužėlius, 
Pakirsdinčiau ąžuolėlį, 
Išskaldvčiau lenteles.

3. O kai išskaldysiu 
Baltas lentužėles. 
Padirbdinčiau laivužėlį. 
Padirbdinčiau laivelį.

4. O kai padirbdinčiau 
Naują laivužėlį,
Nuleisiu ant jūružėlių, 
Nuleisiu ant marelių.

5. Pilnas laivužAMs 
Jaunų mergužėlių.
Vis iaunirų mergužėlių. 
Vis jaunųjų mergelių.

6. — Ei, išeik, išeik.
Mano brolužėli.
Išsiskirk sau mergužėlę, 
Išsiskirk sau mergelę.

7. — Mano mergužėlės 
Nauias vindužėlis, — 
Verpė baltus linužėlius 
Ir baltuosius šilkelius.

442
Viksva 

(Piemens da ną)

1. Ei, ginkit, ei, varykit, 
Varinėkit kiaules,
Kiaules, kiauleles, 
Kiauleles!

2. Mergužėlės lelijėlės.
Baltų linų verpėjėlės. 
Plonų drobių audėjėlės,
Ar jūs verpiat,
Ar jūs verkiat,
Ar jūs audžiat,
Ar jūs snaudžiat.
Tik varykit, varinėkit 
Kiaules, kiaules, kiauleles, 
Kiauleles!

3. Mesk šaudyklę už nytelių, 
Imk rykštelę į rankelę,
Tik varykit, varinėkit 
Kiaules, kiaules, kiauleles. 
Kiauleles!

4. Mes nuginsim
Per aukštus kalnus,
Per dobilynus,
Nematysit, negirdėsit,
Kur varyti kiaulių.
Kiaulių, kiaulelių, 
Kiaulelių!
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443.

I. Ėjna močiiitė par dvareli, 3. O kad nuėjai pas anyta,
S i v u dukrele kiiudama: Pas anytėle, niuronėle,

Ke'lki, ke'lki, 1 , Rejks ryte'ii ąnkstl kelti,

Ids
Sunkias girneles trink ti.

2. Močiutės kelta da ne kėlau,4. Tu ąnkstl ryteli keldama, 
Da patalėlejs užsikI6jau, Sinkias girnelės trinkdam a, 

Sildžej, gardzej T įnkej sivu
Lyg aušrtižej miegojau Močiiite rainav6si.

*
*  *

6. Kajp užsimlrši, be-dajn£fsi, Tįnkej savu
Kajp atsiminsi, be-raud6si, M o i iii te minav6si.

444.

1. Augin našle du sūnų,
Ir nirneSė ąnt mariu. Jds

2. Ir ntmešė ąnt minu,
Ir igtildė i iijva .

3. Čiūčia, lūla, lajvčli, 
Augink, Dievaj, sunelu.

4 .1 septintas mete'lus 
Ižijk, našle, ąn td v iru .

6. Išeik, našle, ąntdviru, 
Pasižiūrėk ąnt minu.

6. Ir atplaukia iajvelis, 
Tam lajvely ponajčej:

7. Kd tu, našle, če stčvi? 
Ar tu mbdu dabfiji?

8. Ar tu mbdu dabfiji?
A r už vienu ejt nori?

9. Ar už vienu ejt nfiri? 
Ar už ąntru-dukrele?

10. Taj aš jiidu daboju,
Taj už vienu ejf noriu.

11. Taj už vienu ejf n6riu, 
Taj už 4ntru 'dukre'le.

12. Traukiv, broli, kardeli, 
Klrsiv našlėj galvele.
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443
Dabkuvienė

1. Eina močiutė per dvarelį. 
Savo dukrelę kilodama:
— Kelki, kelki.
Dukrele lėtūnėle! 2 k.

2. Močiutės kelta dar nekėliau. 
Dar patalėliais užsiklojau, 
Saldžiai gardžiai 
Lig aušružei miegojau.

3. — O kad nueisi pas anytą, 
Pas anytėlę niūronėlę,
Reiks rytelį anksti kelti, 
Sunkias girneles traukti.

4. Tu, anksti rytelį keldama. 
Sunkias girneles traukdama, 
Tankiai savo
Močiutę minavosi.

5. Kai užslmirši — bedainuosi, 
Kai atsiminsi — beraudosi, 
Tankiai savo 
Močiutę minavosi.

444
Rožienė

1. Augin našlė du sūnų
Ir nunešė ant marių. (2 k.)

2. Ir nunešė ant marių,
Ir įguldė į laivą.

3. — Čiūčia liūlia, laiveli,
Augink, dievai, sūneliu.

4. — J septintus metelius 
Išeik, našle, ant dvaro.

5. Išeik, našle, ant dvaro, 
Pasižiūrėk ant marių.

6. Ir atplaukia laivelis,
Tam laively ponaičiai.

7. — Ko tu, našle, čia stovi, 
Ar tu mudu daboji?

8. Ar tu mudu daboji,
Ar už vieno eit nori?

9. Ar už vieno eit nori,
Ar už antro — dukrelę?

10. — Tai aš judu daboju, 
Tai už vieno eit noriu.

11. Tai už vieno eit noriu,
Tai už antro — dukrelę.

12. — Traukiv, broli, kardelį, 
Kirslv našlei galvelę!
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13. GMi m iiS  kraujffse, 14. Sėskiv, br61i, i la jva,
O jau rabdu vargifse. Plaiiksiv jūresm areles.

* * *
15. K ur priplauksiv žilvyti, T aj bus mūsų moči&tė.

445.
1. Aš prašiau, meldžiau 

Sena tėvužė'Ii:
Sėk ma gelsvus linuželns; 1 

Paskutini metužej. I *

2. Linelus roviau,
Rankas mazgojau,

Nuskąndinaū žiėduz'ė'li
I mare'lu dugnuzi.

3. O ir atjoja 
Jaunas bernužėlis

Pajurėms—pamaružėlėms 
Ą nt jiidbėmi zirgiižiu.

4. E j, pade Dievas,
Jauna mergužėlė,

O ku virki, merguz'elė, 
Baltoji lelijėlė?

5. O ku ne vėrksiu, 
Jdunas bernužėli,

Nuskąndinaii žiedužėli
I marelu dugniiži.

6. Te, tajkyk žirgą,
Te kamanužėles,

Aš išgriė'bsiu žiedužėli 
Iš marelu dugniižiu.

7. J ū  tolyn ptafikiu,
J u  gilyn grumstu,

J u  drumsčias vąndenužė'lis 
Pilkiejiė akmenė'lej.

8. Ej, tu  bernužėli, 
B altas dobilėli,

Ir  pats nusiskąndlnsi, 
Žiėdelu ne išgriebsi.

440.

l .G a lė  lauku įnzu las , }ds 3. Gulėdama vajtfju,
Po 4nzulu stov lovdlė.  ̂ds J i tu dyvu ne b6ju

2. To lovele gul Kasiulė, 
Gulėdama vajt6ju.
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4. Poni poną papjovė, 
Daržely pakavčju..

13. Guli našlė kraujuose, 
O jau mudu varguose.

14. Sėskiv, broli, į laivą, 
Plaukslv jūres mareles.

15. Kur priplauksiv žilvitį, 
Tai bus mūsų močiutė.

*445
Teresienė

1. Aš prašiau meldžiau 
Seną tėvužėlį:

’ — Sėk man gelsvus linužėlius!
Paskutiniai metužiai!

2. Linelius roviau.
Rankas mazgo:au.
Nuskandinau žiedužėlį 
Į marelių dugnužį.

3. O ir atjoja 
Jaunas bernužėlis 
Pajūrėms pamaružėlėms 
Ant juodbėrio žirgužio.

4. — Ei, padėk dievas,
Jauna mergužėle!
O ko verki, mergužėle,
Baltoji lelijėle?

5. — O ko neverksiu,
Jaunas bernužėli, 
Nuskandinau žiedužėlį 
[ marelių dugnužį.

6. — Te, laikyk žirgą,
Te kamanužėles,
Aš išgriebsiu žiedužėlį 
Iš marelių dugnužio.

7. Juo tolyn plaukiu,
Juo gilyn grimztu,
Juo drumsčias vandenužėlis, 
Pilkieji akmenėliai.

8. — Ei tu, bernužėli.
Baltas dobilėli,
Ir pats nusiskandinsi, — 
Žiedelio neišgriebsi.

4 4 6
Rugienytė

1. Gale lauko ąžuolas, (2 k.) 3. Gulėdama vaitojo,
Po ąžuolu stov lovelė. (2 k.) Ji to dyvo nebojo.

2. Toj lovelėj gul Kasiulė, 4. Ponia poną papiovė,
Gulėdama vaitojo. Daržely pakavojo.
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а. Daržely pakavfiju, 16. Svėjka būki, marrt, musu,
Žolynčlejs apsėju O kur dčjej broli mūsų’ ’

б. Aug lelija ku aukščiansej, 17. Dievas zlnu, aš ne ž in a i, 
Kaskif poną kū gilausej, Ar girelė raedz'iija.

7. Kad tas ponas ne išljfnstu, 18. Ar girelė medzi6ja,
Ni pas pon«5s ne sugrjnztu. Ar karilzy karauja.

8. Žiurė'k, si ilga, pro lą'nga, 19. Kad girelė medžiotu,
Kas atjoja par la ik a?  Ne gulė'tu namė kūrtaj.

9 Atj6, atj6 ponajčej, 20. Kad kartizy karautu,
Musu ponu brohijčej. Ne žvingautu stajnio z"Irgaj

10. Ą nt ku tu jus pazinaj, ,2 1 Ne žvjngautu stajnio zlrgaj,
Kad ponajčejs pavadinaj? Ne kybotu šieno pfintos.

11. Ju  žirgiizej jtfdbėri, 22. Aš ėjnu i darželi,
Ir balnelej žėrSju; Trauk mane i žemele.

12. Po jCidbėriu zirgelu, 23. O kas čionaj? Kapelis,
Ir  po tymu balne'lu; če yr manu brolelis.

13. Po skajsciūju vejdelu, 24. Slūga rūtas raveju,
Po auksiniu kilpelu. Sujudinu žemele.

14. R'iškii vartus ku dručiausej,25. Baltos mar6i6s kaklelis,
Kad n’ ij6tu tiė ponajčej. šviesus manu kardelis.

15. Pėnaj vartus sukap6ju, 26. Šviesus manu kardelis,
I dvareli ir ij6ju Trumpas marčios ąmzelis.

4 4 1.
l .Ė jn u  par miestą, T ir, vir,vir,bam,bam,bam |

Rą'ndu pypke riesta, R^ndu pypke riesta. (*) /  °’S

(*) Ą nt tu pavydalu somuk: „tir, vir, vir, bam, bam, 
bam“, su ąntra ajla zė'dnam pfisnie žemiau.
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5. Daržely pakavojo,
Žolynėliais apsėjo.

6. Aug lelija kuo aukščiausiai, 
Kaskit poną kuo giliausiai,

7. Kad tas ponas neišlįstų,
Nei pas ponią nesugrįžtų!

8. — Žiūrėk, slūga, pro langą,
Kas atjoja per lauką?

9. — Atjoj, atjoj ponaičiai,
Mūsų pono brolaičiai.

10. — »Ant ko tu juos pažinai,
Kad ponaičiais pavadinai?

11. — Jų žirgužiai juodbėri,
Ir balneliai žėrėjo;

12. Po juodbėriu žirgeliu 
Ir po tymo balneliu;

13. Po skaisčiųjų veidelių,
Po auksinių kilpelių.

14. — Riškit vartus kuo drūčiausiai, 
Kad n'įjotų tie ponaičiai!

15. Ponai vartus sukapojo,
l dvarelį ir įjojo:

16. — Sveika būki, marti mūsų,
O kur dėjai brolį mūsų?

17. — Dievas žino. aš nežinau, 
Ar girelėj medžioja,

18. Ar girelėj medžioja,
Ar karužy kariauja.

19. — Kad girelėj medžiotų, 
Negulėtų namie kurtai.

20. Kad karužy kariautų. 
Nežvingautų stainioj žirgai,

21. Nežvingautų stainioj žirgai, 
Nekybotų sienoj plintos.

22. Aš einu į darželį.
Trauk mane į žemelę.

23. O kas čionai? Kapelis,
Čia yr mano brolelis.

24. Slūga rūtas ravėjo,
Sujudino žemelę.

25. Baltos marčios kaklelis. 
Šviesus mano kardelis.

26. Šviesus mano kardelis, 
Trumpas marčios amželis!

4 4 7
Blažienė

1. Einu per miestą,
Randu pypkę riestą,
Tir vir vir, bam bam bam 1 2 k 
Randu pypkę riestą.*

• Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „Tir vir vir, 
antra eilute.



2. Rą'iidu pypke riesta, 
Cihūka ¡¿tiesta.

3 Šok, mergytė, švą'nkej, 
Mink kojeles tą'nkej.

6. Zínof patys, dobilėlej,

1. Ąnt močiutės dvaru 
Trys rūtų darže'lej, 
Siin trečiam daržely 
Gegčitė kukavu.

2. E j, ščku, šoku 
Trys šokej berne'lu, 
Trys šokej berne'lu, 
Aš viena mergelė.

3. K uriu aš ne noriu, 
Veda mane šokti, 
Kuriu aš norėjau, 
Rėgėsi, če nėra.

E j, kūma, kūma, 
Ne górink karvelu, 

Mánu karvelis | 
Tau nižku ne dáru. I

448.

449.

ds

2. Mánu karvél¡3 
Tau mėliu ne dáru, 

Mánu karvelis 
Po du grūdu le'sa.

4. Žiur i tkve trys be'rnaj 
Vis'l trys ne-vedė.

5. Žiūrit jus, ne žiūrit, 
Manu bernuželej,

Kad ne visiė'ms tėkšiu.

4. Ąnt tėvelu dvaru 
Trys žirgu stajnelės, 
šio trečič stajnelė • 
Sakalas utbavu.

5. Ej, šoku, šoku,
Trys šikej mergelu, 
Trys Š6kej mergelu, 
Aš viė'nas bernelis.

6. Kurios aš ne noriu, 
Veda mane šokti, 
Kurios aš norėjau, 
Rėgėsi, če nėra.

3. Manu karvelis 
Po du grūdu le'sa,

Manu karvelis 
Po du paūtu de'da.

4. Manu karvelis 
Po du paūtu dida,

Manu karvelis 
Po du vajku ve'da.

2. Randu pypkę riestą, 
Cibuką ištiestą.

4. Ziūr j tave trys bernai, 
Visi trys nevedę.

3. — Šok, mergyte, švankiai, 5. — Žiūrit jūs. nežiūrit,
Mink kojeles tankiai!. Mano bernužėliai,

6. 2inot patys, dobilėliai,
Kad ne visiems teksiu!

1. Ant močiutės dvaro 
Trys rūtų darželiai. 
Šiam trečiam daržely 
Gegutė kukavo.

2. Ei. šoko, šoko
Trys šokiai bernelių, 
Trys šokiai bernelių,- 
Aš viena mergelė.

3. Kurio aš nenoriu. 
Veda mane šokti, 
Kurio aš norė'au, 
Regisi, čia nėra.

*448
Blažienė

2 k.

2 k.

4. Ant tėvelio dvaro 
Trys žirgų stainelės, 
Sioi trečioi stainelėj 
Sakalas ulbavo.

5. Ei. šoko, šoko
Trys šokiai mergelių. 
Trys šokiai mergelių, 
Aš vienas bernelis.

6. Kurios aš nenoriu. 
Veda mane šokti, 
Kurios aš norė:au. 
Regisi, čia nėra.

*449

1. Ei kūma, kūma, 
N°sjorink karvelio, 
Mano karvelis | ^ ^ 
Tau nieko nedaro j

2. Mano karvelis 
Tau nieko nedaro,
Mano karvelis 
Po du grūdu lesa.

3. Mano karvelis
Po du grūdu lesa, 
Mano karvelis 
Po du pautu deda.

4. Mano karvelis
Po du pautu deda, 
Mano karvelis 
Po du vaiku veda.



4 5 0 (* )‘
1. Atlėkė, lcflcė 

G raži paukštužėlei
Iž-t61i, labaj t61i. J S

2. Atnešė, niib  
Močiiitej garseli,

Alė ne labaj gera.

3. Kelkit, sunelej,
M inu jauniėjiė,

Balnokif b iru s  žirgus.

4. O jus nujėsif,
O jus nuvandrifsii 

Seselės pažiūrėti.

O ąntaj stdvi 
Musu seserėlė 

Tarp karėjviu pulke'lu.

Tarp tu karėjviu, 
Tarp tu kaplorė'Iu, 

Kajp lelijūžė žydi.

Vaj skamba, ajda 
Jos alasužė'lis,

Kajp aukse'lu varpelis.

Vaj slilksu, drlksu, 
Jfisios kasuželės,

Kajp gett6ni šilkelej.

9.. Vaj, kr]fnta, bfnra 
Jos ašaružė'lės,

Kajp baltiejiė perlelej

131.

1.Ąntkalne'lu,ąntaukštuju J 
Martelė vajkščioju. J

2. Tenaj martelė vajkščioju,
AkmenSlus rinku.

3. O nc-viė'nas akmenėlis
Ugniižės ne rOdė.

4. O ne-viė'nas bernužėlis,
O ne-viė'nas girtuklėlis

Tiės&zės ne sakė.

5. J is parėjės namu nakty: 
Atdaryk dureles, 

fi Aš daryčiau girtūklėluj 
Tąmsičje naktelė.

7. Jis parėjės namu nakty.
Uždėgk liktužėle.

8. Aš uždėgčiau girtuklė'luj
Smaline žvakele.

(*) Palygink 217 dajna.

•450
Juškytė

1. Atlėkė lėkė
Graži paukštužėlei , 
Iš toli, labai toli. j  2

2. Atnešė nešė 
Močiutei garselį,
Ale nelabai gerą.

3. Kelkit, sūneliai 
Mano jaunieji,
Balnokit bėrus žirgus.

4. O jūs nujosit,
O jūs nuvandruosit 
Seselės pažiūrėti.

5. O antai stovi 
Mūsų seserėlė
Tarp kareivių pulkelio.

6. Tarp tų kareivių,
Tarp tų kapliorėlių, 
Kaip lelijužė žydi.

7. Vai, skamba aida 
Jos alasužėlis
Kaip aukselio varpelis.

8. Vai, sliukso drikso 
Josios kasužėlės 
Kaip geltoni šilkeliai.

9. Vai, krinta byra 
Jos ašaružėlės 
Kaip baltieji perleliai.

451
Didžpinigailiukė

1. Ant kalnelio, ant a u k š to jo j  k
Martelė vaikščiojo. j

2. Tenai martelė vaikščiojo, 
Akmenėlius rinko.

3. O nė vienas akmenėlis 
Ugnužės nerodė.

4. O nė vienas bernužėlis,
O nė vienas girtuoklėlis, 
Tiesužės nesakė.

5. Jis, parėjęs namo naktį:
— Atdaryk durelesl

6. Aš daryčiau girtuoklėliui 
Tamsioje naktelėj!

7. Jis, parėjęs namo naktį:
— Uždek liktužėlę!

8. Aš uždegčiau girtuoklėliui 
Smalinę žvakelę!
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9. Jis parėjės namu nakty: 10. Aš pakločiau girtuklė'luj
Paklok patalėli. Pilku aktnenėlu.

459.

1. Ej, mergelė, rože'lė, j  ^  
Lūdna tavu širdelė. I

2. Par kiemeli ėjdama, 
Žode'lu ne tardama.

3. Ej, berneli, bloznėli.
Ar su tavim kalbesiu?

4. Buč’ plonaj suvirpusi 
Ir  tįnkcj išaudusi.

5. Buč' baltaj išskalbusi, 
Ir aukštaj padžiausčiusi,

6. Kur vėjelis piitinu,
Ir saulelė džiovinu.

453.

1. Ar vejaj pūtė?
Ar sodaj siaūdė?

Ar mejrūnaj l jn g a v u ,!^  
Mejrunė'lej ljngavu? I

2. Verkė brolelis,
Verkė jaunasis,

P ar aslėlė ėjdamas,
Par aslūže ėjdamas.

3. Ar aš ne sakiai!
Tavej, broleli.

N’ ejk par miežiu laukeli, 
Par miėžėlu laukeli.

4. Ej, užkris, užkris 
Už kepurėlės

Zalū mtė'žiu lajškėlis, 
Geltonasis žiedelis.

5. Ne-viė'naj diė'naj,
Ni valąndė'lej,

Visam tavu ąmže'luj, 
Vis qnt tiv u  galve'lės.

6. Ar vė'jaj pūtė?
Ar s6daj siaūdė?

Ar lelija ljngavu, 
Lelijėlė ljngavu?

7. Vėrkė dukrelė,
Verkė jaunoji

Par asiėle ėjdama,
Par asliiže ėjdama.

8. Ar aš ne sakiaū 
Tavej, seselė:

N’ ejk par linu laukeli, 
Par linėlu laukeli.

832

9. Jis, parėjęs namo naktj:
— Paklok patalėlį!

452
Cvirkienė

1. — Ei mergele rožele, į  2 k 
Liūdna tavo širdelei J

2. Per kiemelį eidama,
Žodelio netardama.

3. — Ei berneli bloznell,
Ar su tavim kalbėsiu?

10. Aš pakločiau girtuoklėliui 
Pilkų akmenėlių!

4. Būč plonai suverpusi 
Ir tankiai išaudusi.

5. Būč baltai išskalbusi
Ir aukštai padžiausčiusi,

6. Kur vėjelis pūtino 
Ir saulelė džiovino.

453
Gotautienė

1. Ar vėjai pūtė.
Ar sodai siaudė,
Ar meirūnai lingavo, | 
Meirūnėliai lingavo? J

2. Verkė brolelis,
Verkė jaunasis,
Per ajlelę eidamas,
Per aslužę eidamas.

3. — Ar aš nesakiau 
Tavei, broleli:
Neik per miežių laukelį, 
Per mieželių laukelį:

4. Ei, užkris, užkris 
Už kepurėlės
Žalių miežių laiškelis, 
Geltonasis žiedelis —

2 k.

5. Ne vienai dienai,
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui, 
Vis ant tavo galvelės!

6. Ar vėjai pūtė,
Ar sodai siaudė.
Ar lelija lingavo, 
Lelijėlė lingavo?

7. Verkė dukrelė,
Verkė jaunoji.
Per aslelę eidama,
Per aslužę eidama.

8. — Ar aš nesakiau 
Tavei, sesele:
Neik per linų laukelį, 
Per linelių laukelį:

83. Lietuviškos dainos, I 833



Ej, užkris, užkris 
Tau uz kase'lu, 

Žalti linu tajškelis, 
Mėlynasis žiedelis.

i  miė'laj gerčiau Į 
vu stūpuzė'le, | 

Ne jriū  piniguzė'lu, 1 
1. '.imu doretiižiu. |

k, merguz'ė'lė, 
šimtužėlu, 

tO piniguzelu, 
iniu doreiužiu.

10.- Ne-viė'naj dienaj,
Ni vaiąndelej,

Visam tavu ąmže'luj, 
Vis ąnt tavu galvelės.

454.
6. Atėjk, mergytė,

Ir tu pas mžine,
Atėjk, jaunoji,
Ir tu pas mkne,

Ąnt jūrių, ąn t maružė'lu, 
Ą nt čystu vąndenė'Iu.

7. Tadk atdusiu,
Mergytė, aš tau,

Kad atplaūksiu juruz'ė'lėms 
Kad atplaūksiu jurūzėms.

3. atdusi, 8. Ą nt kii pažinsiu,
BtT ti manu, Bernyti, tkve,

atdusi, Ą nt kū pažinsiu,
Jau is minu, Jaunasis manu,

Ma h. is piniguze'Ius, Kad atplaūksi juruz'ė'lėms,
M us.doreiūzius? Kad atplaūksi jurūzėms?

4. 1 :js, atėjs 9. K itu bernuzė'lu
žih ivasarė'Iis, Judi lajvužė'lej,

Iša žios diėnužėlės, B ahū linu zeglužė'lej,
Iš iz'ios dienelės. Baltu linu zeglūzej,

ėjčiau 10. 0  manu viė'nu
i u —mariu, Raudėns lajvužė'lis,

h'- ąnt maružė'lu, Rožėms rašyts žegl’uzė'Iis,

\ ‘ u vąndenė'Iu. šilkajs ražyts zegluzis.

9. Ei, užkris, užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis, 
Mėlynasis žiedelis —

10. Ne vienai Hienai,
Nei valandėlei, — 
Visam tavo amželiui, 
Vis ant tavo galvelėsl

*454
Bakšaitienė

1. Aš mielai gerčiau I 2 k 
Pvvo stuopužėlę, -  j 
Neturiu pinigužėlių, 1 2 k 
Muštinių dorelužių. J

2. — Zyčyk, mergužėle,
Porą šimtužėlių
Man baltų pinigužėlių,

• Muštinių dorelužių.

3. — Kada atduosi,
Bernyti mano,
Kada atduosi.
Jaunasis mano,
Man baltus pinigužėlius, 
Muštinius dorelužius?

4. — Ei, ateis, ateis 
Silts pavasarėlis,
Išauš gražios dienužėlės, 
Išauš gražios dienelės.

5. Aš nusieičiau 
Ant jūrių marių,
Ant jūrių, ant maružėlių. 
Ant čysto vandenėlio.

6. Ateik, mergyte,
Ir tu pas mane,
Ateik, jaunoji,
Ir tu pas mane
Ant jūrių, ant maružėlių, 
Ant čysto vandenėlio —

7. Tada atduosiu,
Mergyte, aš tau,
Kad atplauksiu jūružėlėms, 
Kad atplauksiu jūružėms.

8. — Ant ko pažinsiu, 
Bernyti, tave,
Ant ko pažinsiu,
Jaunasis mano,
Kad atplauksi jūružėlėms, 
Kad atplauksi jūružėms?

9. — Kitų bernužėlių 
Juodi laivužėliai,
Baltų linų žėglužėliai, 
Baltų linų žėglužiai,

10. O mano vieno 
Raudons laivužėlis. 
Rožėms rašyts žėglužėlis, 
Šilkais rašyts žėglužis.
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155.
I Ąnt kalnu kalnužėlu, 

Ąnt iukštuju kalnėlu,
O tenaj ganė 
Jaunasis bernelis 

Du tris bėrus zirgėlus.

2. Ir atėjna mergelė 
Par lygųjį laukeli,

Ej, klausinėju 
Jaunu bernuz'ėlu, 

Kairas tavu žirgelis?

3. Gražusis tėvužėlu, 
Mąndrusis broluzėlu,

Prastas, mergele, 
Manu žirgužėlis,

Ne gražūs pažiūrėti.

4. Tjngėjej, bernuzė'li, 
Tjngėjej, dobilėli,

Ziėmūze še'rti 
Ir pagyrdyti,

Vasara jodinėti.

5. O pamary, krašte'ly. 
Te lygioji ląnke'lė,

O te balinu 
Dvi jauni šešėli

Dvi tris plonas drobeles.

6. Ir atėjna berne'lis 
Par lyguji laukeli,

Ej. klausinėju 
Jauna mergužėle, 

K atri tavu drobele?

7. Gražioji motynėlės, 
Plonoji sesužėlės,

K ilta, berneli, 
Manu drobuze'Iė, 

Ne graži pažiūrėti.

8. Tjngėjej, mergužėlė, 
Tjngėjej, lelijėlė,

Žiemuže verpti, 
Vasara austi,

Ir baltaj išbalinti.

I. Pavasariu dienelė,
Pūtė šiaurus vėjelis,

O aš nušalau 
Kojas, rąnke'les, 

če nėr manu močiutės.

456.

2. Salė viė'šaus kelėlu 
Stovi žala liepelė, /

i O aš pastojau
>ds Po ta liepele,

Tanaus, bene močiutė’
836

*455
Viksva

1. Ant kalno kalnužėllo,
Ant aukštojo kalnelio,
O tenai ganė
Jaunasis bernelis Į 2 k. 
Du tris bėrus žirgelius.)

2. Ir ateina mergelė 
Per lygųjį laukelį,
Ei, klausinėjo 
Jauno bernužėlio:
— Katras tavo žirgelis?

3. — Gražusis tėvužėlio, 
Mąndrusis brolužėlio,— 
Prastas, mergele,
Mano žirgužėlis,
Negražus pažiūrėti.

4. — Tingėjai, bernužėli, 
Tingėiai, dobilėli,
Žiemužę šerti
Ir pagirdyti,
Vasarą jodinėti.

5. O pamary, kraštely — 
Ten lygioji lankelė,
O ten balino
Dvi jauni seseli
Dvi tris plonas drobeles.

6. Ir ateina bernelis 
Per lygų:į laukelį,
Ei, klausinėjo 
Jauną mergužėlę:
— Katra tavo drobelė?

7. — Gražioji motinėlės, 
Plonoji sesužėlės, — 
Kilta, berneli,
Mano drobužėlė.
Negraži pažiūrėti.

8. — Tingėjai, mergužėle, 
Tingėjai, lelijėle,
Žiemužę verpti,
Vasarą austi
Ir baltai išbalinti.

456

1. Pavasario dienelėj 2. Salia viešo kelelio
Pūtė šiaurus vėjelis, Stovi žalia liepelė,
O aš nušalau 1 O aš pastojau
Kojas, rankeles, — 1 2 k. Po ta liepele,
Čia nėr mano močiutės. Tariaus, bene močiutė?



3. Lęnkiaū liepos šakeles, 
Braukiau žalus tapetus, 

Ni ma atsakė,
Ni prikalbėju 

Anl viė'nu žode'lu.

5. Maldyčiau kaj'mynė'lu 
Ir vyru giminė'lu,

4. Stačiau naujas stakleles, 
Rėdžiau plonas drobeles, 

Taj graūdžej verkė 
Musu sesutė,

Kad nėr kam pamokinti

Meldžiu mokinti, 
Meldžiu gudinti 

Mane jauna mergelė.

45*.

1 Kad bernytis i 
Linėlus sėju, Jds 

Mergytė ne galėju. I

2. Kelk, mergytė,
Manu jaunoji,

Ar da tu n’ ismiėgėjej? (*)

3. Jau mergytė 
Kunigu šaukias,

Bernytis ne viė'ryja

4 Jau mergytėj 
Kiiniga veža,

Bernytis ne viėryja.

S. Jau mergytej 
Gramnyčia dega, 

Bernytis ne viė'ryja.

6. Jau mergyte 
Ąnt lęntos de'da,

Bernytis ne viė'ryja.

7. Jau mergytej 
Grabe'li daru,

Bernytis ne viė'ryja.

8 Jau mergyte
I kapus lydi, 

Bernytis ne viė'ryja.

9. Jau mergyte
I dffbe de'da, 

Bernytis paviėryja

10. Dūk kardeli, 
Kirsiu galvele,

„ Giilsiu šalė merge'lės.

(*) Po žė'dnu posmu žemiau lyruk: „kelk, mergyte...“
838

3. Lenkiau liepos šakeles,
Braukiau žalius lapelius, — 
Nei man atsakė.
Nei prikalbėjo 
Anei vieno žodelio.

4. Stačiau naujas stakleles, 
Rėdžiau plonas drobeles, 
Tai graudžiai verkė 
Mūsų sesutė.
Kad nėr kam pamokinti.

5. Maldyčiau kaimynėlių 
Ir vyro giminėlių, 
Meldžiu mokinti, 
Meldžiu gudinti 
Mane, jauną mergelę.

457
Vi dikytė

1. Kad bernytis 1
Linelius sėjo, 1 2 k.
Mergytė negalėjo. J

2. — Kelk, mergyte 
Mano jaunoji,
Ar dar tu n’išmiegojai?*

3. Jau mergytė 
Kunigo šaukias, — 
Bernytis nevierija.

4. Jau mergytei 
Kunigą veža, —
Bernytis nevierija.

5. Jau mergytei 
Gramnyčią dega, — 
Bernytis nevierija.

6. Jau mergytę
Ant lentos deda, — 
Bernytis nevierija.

7. Jau mergytei 
Grabelį daro, — 
Bernytis nevierija.

8. Jau mergytę
[ kapus lydi, — 
Bernytis nevierija.

9. Jau mergytę
Į duobę deda, — 
Bernytis pavierija.

10. — Duok kardelį.
Kirsiu galvelę,
Gulsiu šalia mergelėsl

• Žemiau po kiekvieno posmo lyruok: „Kelk, mergyte.
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458.

1. Pask vėjeli, i 
Par Nemunėli Jda

šįn miela rudenėli. I

2. O kajp par pūsi 
Par Nemunėli,

Aš ėjsiu pas teve'li.

3. Manu tėve'lu
Lygus tauke'Iej,

Aug žali ąnžūlė'Iej.

4. Po ąnžūlė'lu,
Po šimtšakelu,

Du brolelu stovė'ju.

5. Ir  stovė'damu, 
Graūdzej vėrkdamu,

Su tėve'lu kalbSju:

6. Tėvyti manu, 
Senasis manu,

Kur dėsiu pentinė'li?

7. O kur padčjej 
Jaunas dieneles,

Te dėk ir pentinė'li.

8. Mesk pentinė'li
I rudynė'li,

I juda purvynėli.

9. Liėtiltis lyja, 
Pėntins rudyja

Judame parvynė'lv.

10. O jau prapulė 
Jaunos dienelės,

Te prapiil pentinelis.

11. Kad buė' žinojęs 
Tokia mergele,

Kad jos rusta širdelė,

12. Buč' atsilęnkes 
Saulelės

Aušre'lės pazarė'le.

13. Pusk, veje'li,
Par Nemunėli,

šįn miela rudenėli.

14. O kaj parpusi,
Par Nemunė'li,

Aš ėjsiu pas močiiite.

15. Manu moaiitės 
Lygus tauke'Iej,

Te augu jovarė'lej.

16. Po jovarė'Iu,
Po šimtšakė'lu,

Dvi sese'li stovėju.
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*458
Golautienė

1. Pūsk, vėjeli, |
Per Nemunėlį 1 2 k.
Sį mielą rudenėlį, j

2. O kai perpūs!
Per Nemunėlį,
Aš eisiu pas tėvelį.

3. Mano tėvelio 
Lygūs laukeliai,
Aug žali ąžuolėliai.

4. Po ąžuolėliu,
Po šimtšakėliu,
Du broleliu stovėjo.

5. Ir stovėdamu,
Graudžiai verkdamu,
Su tėveliu kalbėjo:

6. — Tėvyti mano,
Senasis mano,
Kur dėsiu pentinėlį?

7. — O kur padėjai 
Jaunas dieneles,
Ten dėk ir pentinėlį.

8. A'Vesk pentinėlį 
J rūdynėlį,
Į juodą purvynėlį.

9. Lietutis lyja,
Pentins rūdija 
Juodame purvynėly.

10. O jau prapuolė 
Jaunos dienelės, 
Teprapuol pentinėlis!

11. Kad būč žino:ęs 
Tokią mergelę,
Kad jos rūsti širdelė,

12. Būč atsilenkęs 
Saulelės lanksmu, 
Aušrelės pazarėle.

13. Pūsk, vėjeli.
Per Nemunėlį,
Sį mielą rudenėlį.

14. O kai perpusi 
Per Nemunėlį,
Aš eisiu pas močiutę.

15. Mano močiutės 
Lygūs laukeliai.
Ten augo jovarėliai.

16. Po jovarėliu.
Po šimtšakėliu,
Dvi seseli stovėjo.
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17. Ir stovėdami,
Graúdzej verkdami, 

Su močiute kalbė'ju:

21. Lietutis lyja, 
Vajn'iks rudyja,

Ir jaunosios dienelės.

18 Močiutė manu, 
širdužė manu,

Kur dė'siu vajnikeli?

19 O kur padė'jej 
Jaunas dieneles,

Te dėk ir vajnikeli.

20. Mesk vajnikė'li
I rudynė'li,

I juda  purvynėli.

22. O jau prapulė 
Jaunos diėne'lės,

Te prapiil vajnikelis.

23. Kad buc žinojus 
Toki berneli.

Kad j u rūsta širdele,

24. Buč' atsilęnkus 
Saulelės ląnksmu,

Aušrelės pazarėle.

459.

1 O a r jau giė'da. 
R ajbl gajde'lej?

Ar kė'lė kajmynė'lej’ Įds

2. Kelki, dukrelė,
Manu jaunoji,

Sukurk būte ugne'le

3. O kajp sukūrsi 
Biite ugne'le,

Ejk ąn t júriu krąnte'lu.

5. Ja  ne prišauksi 
Mime varde'lu,

šauk tėvu pravardė'le.

6. Manu tėvelis —
Ne parviznįnkas,

Ne kėlė par jūreles.

7. Manu brolelis—
Ne dajlldė,

Ne dirba parvažėlu.

O kajp nuvėjsi 8. Manu sese'lė-
Ą nt júriu krą'ntu, Ne jumprovė'lė,

šauki mane varde'lu Ne vajkščio po dvareli.

17. Ir stovėdami, 
Graudžiai verkdami, 
Su močiute kalbėjo:

18. — Močiute mano, 
Širduže mano,
Kur dėsiu vainikėlį?

19. — O kur padėjai 
Jaunas dieneles,
Ten dėk ir vainikėlį.

20. Mesk vainikėlį 
[ rūdynėlį,
l juodą purvynėlį.

21. Lietutis lyja,
Vainiks rūdija
Ir jaunosios dienelės.

22. O jau prapuolė 
Jaunos dienelės, 

Teprapuol vainikėlis!

23. Kad būč žinojus 
Tokį bernelį,
Kad jo rūsti širdelė,

24. Būč atsilenkus 
Saulelės lanksmu, 
Aušrelės pazarėle.

•459
Dievienė

1. O ar jau gieda 
Raibi gaideliai,
Ar kėlė kaimynėliai? (2 k.)

2. — Kelki dukrele 
Mano jaunoji,
Sukurk bute ugnelę.

3. O kai sukursi 
Bute ugnelę,
Eik ant jūrių krantelio.

4. O kai nueisi
Ant jūrių kranto,
Sauki mane vardeliu.

5. Jei neprišauksi 
Mane vardeliu,
Sauk tėvo pravardėle.

6. Mano tėvelis —
Ne pervazninkas, 
Nekėlė per jūreles.

7. Mano brolelis —
Ne dailidė,
Nedirba pervažėlių.

8. Mano seselė —
Ne jumprovėlė, 
Nevaikšto po dvarelį.
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9. Manu tėvelis,— 
Gaspadorė'lis, 

Name'lu valdončlis.

11. Manu seselė— 
Verpėjužė'lė, 

Drobniu audėjėlė.

10. Manu brolelis — 12. O ji silverpė
Darbinįnkelis, Gelsviis line'Ius,

šiėnėlu pjovėjelis. Kajp zalffsius silkeius.

13. O ji išaudė
Plčnas drobe'les,

Kajp bdltas poperžles.

460.

1.K as te  rėkia, kas te saūkia?3. E j, gy'voj, kur gulčva?
Kas te  ulavoja? Kur manu gul<5va?

Benė mūsų se'nas tėvas O kūdė'l ta j ma ąnt staiu
G irtas šurmavoja? Valgyf ne pastatė?

Matušajtė, širdužajtė, | O kur m isa? kur batvinej?
Ąnt, parėjna tėtušajtis, J ds O kur desros? kur kiaušine}

Kas ce bus?kas če bus?) Dėl manės, dėl manės?

2. Kavčkitis, kavokitis, 4. Kąn aš tavej valgyi dusių,
Vajkėlėj miėlausi, Kad pati ne turiii?

Kas ąnt pečiaus, kas po Ir aš pat’l badu mirštu,
pc'čium

Lfnskif ku ąnkščtausej, Ir ąn t maru žiūriu-,
O aš viena pasiliksiu, Trečik diena be pas'ilku,
Kum turėsiu, tum prij'imsiu Jau  ir akis man apv'ilku

Verkdama, vdrkdama. Iš badu, iš badu.
* * *

5. Tylėk, boba krejvagalvė, Kajp aš dustutau i sprandą,
Ar da tu bąmbė'si? Iššoks guzas, kajp arbūzas

Kajpnusūksiu krėjva sprąnda, Ą nt tavęs, ąrrt tavęs. 
Tįnčės tu tylėsi;
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9. Mano tėvelis — 
Gaspadorėlis, 
Namelių valdonėlis,

10. Mano brolelis — 
Darbininkėlis, 
Šienelio piovėjėlis.

11. Mano seselė — 
Verpėjužėlė,
Drobelių audėjėlė.

12. O ji suverpė 
Gelsvus linelius
Kaip žaliuosius šilkelius.

13. O ji išaudė 
Plonas drobeles 
Kaip baltus popierėlius.

460
Masiulienė

1. — Kas ten rėkia, kas ten šaukia 
Kas ten uliavoja?
Bene mūsų senas tėvas 
Girtas šurmavoja?
Motušaite širdužaite, 1 
Ant’ pareina tetušaitis, 2 k. 
Kas čia bus, kas čia bus? J

2. — Kavokitės, kavokitės,
Vaikeliai mieliausi,
Kas ant pečiaus, kas po pečium 
Lįskit kuo aukščiausiai!
O aš viena pasiliksiu.
Kuo turėsiu, tuo priimsiu 
Verkdama, verkdama!

3. — Ei, gyvoj, kur gulova.
Kur mano gulova?
O kodėl tai man ant stalo 
Valgyt nepastatė?
O kur mėsa? Kur batviniai?
O kur dešros? Kur kiaušiniai 
Dėl manęs, dėl manęs?

4. — Ką aš tavei valgyt duosiu, 
Kad pati neturiu?
Ir aš pati badu mirštu,
Ir ant maro žiūriu ,—
Trečia diena be pasilko,
Jau ir akis man apvilko 
Iš bado, iš bado.

5. — Tylėk, boba kreivagalve. 
Ar dar tu bambėsi?
Kai nusuksiu kreivą sprandą, 
Tančės tu tylėsi!
Kai aš duosiu tau į sprandą, 
Iššoks guzas kaip arbūzas 
Ant tavęs, ant tavęs!
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6. Tylėk, bfiba supūvėlė, 8.
Ar da tu burbė'si?

Kajp pripiilsiu, š6nus kalsiu, 
Net tu pasmirdesi;

Kajp pripulsiu, privekiusiu, 
Tave visa priteriosia 

Su vė'zdn, su vėzdu.

7. Gvolt! terioja, tvoja, smaugia9
T ltis mus matule.

Tif, kam vekiuji? kam tvčji 
Tą» miisu majte'le?(*)

Ar tau pikta kąn padarė?
Ar ji duris tau uždarė 

Dėl tavęs, dėl tavęs?

Gvfitta, gvolta, jus brole'Iej, 
Jus mane ge'lbėkif,

Nu tu  v^ru pijukelu 
Mane uzkavūkif, 

Susimilkit, pagajlė'ftif,
Ir nu smogiu išgelbėk i f 

Vargdiene, vargdiene.

. Ej, tu, svajni, tu, žmogiūda. 
Ne tvok mus seseles.

K ajp aš Imsiu tave grūsti, 
Imsi dūda pūsti;

Juk tu zinaj manu rą'nka, 
K uri tave tą'nkej lą'nku, 

Kajp ir je, kajp ir je.

461.

1. Išėju senelis, 
Iškiūtinu, 

fiz'muiė žvirbleli 
Užklųmpinu

2. Pkrvez'ė namtilej, 
Pargirgždinu, 

Įvežė seklyčian,
Led įvertė.

5. Prirydžiau dvariški, 
Prisprlnginau,

3. Prisūdė mėse'lės
Penkias rėčkas. 

Pripiešė plunksną 
še'šias bačkas.

4. Atjoju dvariškis
Dvaran varyt, 

Norė'ju žvirbleli 
Vienas praryt.

A tie ¡du man darba, 
Ciė'Ia diė'na.

(*) M ajta, kuri majtln.
846

6. Tylėk, boba supuvėle,
Ar dar tu burbėsi?
Kai pripulsiu, šonus kulsiu,
Net tu pasmirdesi!
Kai pripulsiu, privekiuosiu,
Tave visą priteriosiu 
Su vėzdu, su vėzdu!

7. — Gvolt! terioja, tvoja, smaugia 
Titis mūs motulę!
Tit’, kam vekiuoji, kam tvoji 
Tą mūsų maitelę?
Ar tau pikta ką padarė?
Ar ji duris tau uždarė 
Dėl tavęs, dėl tavęs?

8. — Gvolta! gvolta! jūs broleliai, 
Jūs mane gelbėkit,
Nuo to vyro pijokėlio 
Mane užkavokit!
Susimilkit, pagailėkit 
Ir nuo smūgių išgelbėkit 
Vargdienę, vargdienę!

9. — Ei tu, svaini, tu žmogžuda, 
Netvok mūs seselės!
Kai aš imsiu tave grūsti,
Imsi dūdą pūsti!
Juk tu žinai mano ranką,
Kuri tave tankiai lanko,
Kaip ir ją, kaip ir ją.

461

1. Išėjo senelis, 
Iškiūtino,
Užmušė žvirblelį, 
Užklumpino.

2. Parvežė namolei, 
Pargirgždino, 
Įvežė seklyčion, 
Led įvertė.

2 k.

3. Prisūdė mėselės 
Penkias rėčkas, 
Pripiešė plunksnelių 
Šešias bačkas.

4. Atjojo dvariškis 
Dvaran varyt, 
Norėjo žvirblelį 
Vienas praryt.

5. Prirydžiau dvariškį, 
Prispringinau, 
Atleido man darbą 
Cielą dieną.



i š t a r im a s  r As t ž ę n k l u .

Balsės (literae) ir šlake'lej, kurie atsitinka šiose dajnose, 
ne visi te dėvimi yra kit6se Liėtiiviu knygose, dėlt6 ta j turib 
če pasakyti keliis žčdžius apie ju ištarima.

Nosinėj savybalsej (vocales) ą, ę, ę, j, ų  gale ž6džiu 
ir prievardy (in praepositione) į ( =  in) skąmb kajp gryni 
savybalsej a, e, e, i, u, (*) išskyrus tik ketv irta ljfnki Įvar
džiu (pronnminum: jįn, jęn, šįn, kurjfn), o pradžio ir vidury 
žodžiu skąmb i nosi tajp, jog ir siįmbalsej (consonantės) 
n, arbš. m, kūne sek paskii nosiniu, ajškej girdimi yra.

Zednas iš nosiniu savybalsiu šitajp ištartinas yra.

1) Nosinis ą su n ir m, ištariamas yra mažne kajp 
Prąncūzu an, arbš. en žodyje enfant (ląngas, rąnka).

2) Nosinis ę su n ir m girdimas yra kajp Prąncūzu in 
žūdyje jardin  (pęnki’ męnkas).

(*) Dėlto ta j šimė sur/nkime dajnū, pradedant nu 105-tos 
dajnos, gale žodžiu ir prievardy i (į) rašumi yra gryni s a 
vybalsej a, e, e, i, u viė'to pa p ra s ti j  dėvimu nosluiu ą, ę, 
ę, į, ų, dėl išb.^ndima, benė būtu toksij statrdšimas geresnis 
liėtūvškame liėžūvyje? Taj yra, a r  ne būtu stač iais rašyti 
su noslnejs (ą, ę, ę, į, ų )  te  tik taj, kur nosinis skąmbesis 
ajškej girdimas yra, o kur ju  ne girdėte, te rašyti grynus 
savybalsius (a, e, e, i, u)? Pradžio ir vidury žūdžiu rašytini 
Vra ąn, ąm, ęn, ęm, ęn, ęm, įn, įm, ųn, ųm.

3) S^mmišis nosinis e su n ir  m ištirtinas yra*kajpia, 
arbà tea, tik su nosiniu skambesiu (kenčiu, kęnt, gęndu, gęnd, 
šęn, jęn, kuręn).

4) Nosinėj sąngarsej įn ir įm, gaudžia jnosi ta jp , jog savy- 
balsis i ajškej girdė'tis (Ijnsti, darbininkas).

5) Nosinėj ųn, ųm, išdiid tôki ską'mbesi i nôsi, kad gir
dimas yra savybalsis u (siųnsti, sunkus, dumblas).

K iti raštzęnklej tokie' yra.

6) Žęnklelis i (i be šlakelu) ne Išrejšk ne-jôki baisa, o 
dėvimas yra tik dėl suminkštinimą sifmbalsiu (consonantium: 
skalbia, verpia, dęngia, braukia, audžia). Paprastâj lietuvi
škose knygose randame savybalsi i, vartčjema už mįnkštin- 
toji žęnkla (skalbia, verpia), bet taj didelėj triikin skâjtimar 
tiems, kurie' ne raôka kėtiiviškos kalbos, nės šiėms ne-lab lęn- 
gvū yra atskirti, kur žęnklas i dara s^ngarsi (syllabam), o kur 
nėr ištartinas.

7) Savybalsis e ištariamas yra su atvira bùrna nej kiėtaj, 
nej mįnkštaj (vérkti, dėrkti), tiktaj pradžio žodžiu tu r kiė'ta 
ištarima (esu, ežeras, ėjnu, ekė'čios); kuriüse atvėjuse Velunyčej 
dė'vi savybalsi a ir saka: asu, ažeras, ajnu, akė'čios. Puša- 
latyčiu kalbô savybalsis e paskù sąmbalsiu l visados kiėtaj 
gaudžia (šalale, mylėti).

8) Sąmmišis e  ištartinas yra viė'nu balsu mažne kajp ia, 
arbà tea; žodžius: bernas, mergelė, kęnčiu, skajtyk blâmas, 
tnergiâle, kieą'nčiu.

9) Savybalsis ė (e su šlake'lu) tu r tęnva, pavėlktina 
ištarima, mažne kajp Vokečiū dviguba eežodžiusc see, seele, arbà 
kajp Prąncūzu ė ferm é  žūdžiuse: pitié, bonté $ė'vas, dė'dė, 
vėgėle).

S*. LtetuvISkos dainos, I 849



10) Sudėtinis savybalsis lė (iš minkštinančia zęnkla i  
ir tęnva ė) ištartinas j'ra vienu bahü  atviráj, mįnkštaj ir 
pratęnstinaj (viena, diena, pieva). Ne nu dájkta vienok bus 
če pridėti, kad sauletekej Žemajčej iš ta r  jįn  kajp y pra
tęnstinaj (vj'na, dyna, py’va), o saulelydžej —kajp ej, a rb i 

kajp, ė (véjna, déjna, pėjva, arbii, vena, dena, pėva). •

11) Savybalsis y ilgasis visados tur pavélktina ištarima 
(yla, sakyti, mergytė) ir tiimi tik  atsiskiria nu i trųmpoja 
(dirbti, kirvis).

12) Sąmbalsis j, kajp ir kit'i sąmbalsej, arba apvelka 
savybalsi (jója, pjūklas), a rb i sekant paskü savybalsia, dára 
su ju ju  viena sąngarsi (syllabam) (vajkáj, péjlej).

13) Sudėtinis savybalsis ü ištariamas yra vienu balsii 
kajp uo (d£(na, lusas). Žemajčej saulStckcj Ištar u kajp u

(duna, lūsas), o saulelydzej — kajp óu (dóuna, lóusas, póuds, 

jóuds).
15) Sąmbalsis 1 ištartinas yra mįnkštaj (láuti, lusas 

lizdas), kajp Lęnku 1 žodžiūse las, los, Us, o sąmbalsis l — kiėtij 
(labas, lįnka), kajp Rúsu .n> žodžiūse, AadbH, a ookk ū, a \ j i .

15) Sąmbalsis š skájtomas yra kajp paprastasis sz (še
šėlis, širdis, šarka), o č-kajp cz (jaučej, siunčia).

16) Sąmbalsis v lygst paprastámjam dvigubam w (vejdas, 
várdas).

Visos kitos bálsés visiems žinomos ir paprastos yra.
*

* *

Dėl paródima pakelima balsa, arbá akcėnta ąnt dvi-tris- 
ir  daugsąngarslniu žodžiu ivestl yra du briežiu (kirčiu): dc'áina- 
(') ir  kájras ('). Dešinas brtižis nulifsjtas nú de'šinos i kAira 
puse (') rodą Ilga, pavélktina sąngarsi (syllabam: dájktas, gra- 
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žėsnis, dajninfnkas), o nulejstas nu kąjrčs i de'šina (') zęn- 
klin trumpa sąngarsi (piilti, nunešti, nusiklrsdinti). (*)

De'šinas briežis ąnt sąmbalsiu (i, f  i r  kitu) sumjnkštin 
s^mbalsi; taj atsitjfnk t ik t ij galfe ž6džiu, kadi atkrfnt mįnk- 
štiijie  savybalsej: i, e, arba ta (ari, ir ia i, ai, vieto i r t i ,  
inate, iria).

Įvesdami šiūkms raštžęnklus labiausej rūpinomės, kad 
kajp g ilint ajškiius i r  t ik riiu s  išrėjkštumem ¡patingus pri
valomus liėtūviška ištirima, i r  kad ne tik Liėtūvej, bet i r  
k it i mčkslu žmūnis galėtum be jokičs klūtiės tejsingaj, kajp 
rčjkint, pirskajtyti liėtūviška rišta .

Kiimi atslskir privalūmaj Pušalatyčiu kalbūs nū Ve- 
lūnlškiu Ltėtūviu gali r is t i šioke tčke žlne knyge'lėje su 
Antrašu: „Kalbos Liėtūviška liėžūvia“. Peterb. 1861. Ce tik 
te-pasakysiu, jog skijtant Pušalatyčiu dijnas kū tąnkiiusej 
r is i  kietaji t ir  kiStaji e, vičtoje mjnkštoja 1 i r  e (panele, 
aaulile, mylėti).

Kilboje Velflnyčiu tajpojaū randame nemiž savūtišku 
privaliimn ištirime z6dziu.

(*) Velūnyčej Liėtūvej, tajpojaū kajp ir Žemijčej, tąn- 
kiausej lub ištirti šaknini sąngarsi žčdžia su dide'sniu 
iškilimu baisa, ne kajp priiugusi sąngarsi. Tajp anti saka: 
gilva, rą'nka, mirga, dangus, lietus (lytus), slltaj (vasarėlėj), 
jiuna (merge'lė), balti (dobilelej), žilus (mic'žius); bajgiu, liė'pm, 
meldžiu; bajgi, liepi, meldi, kalbi, pęnki; tiftarpu kad gram- 
mitikose ir kitose Liėtūviu knygose ženklinamas yra su žęnkli- 
kilu priigusis sįngarsis, paprastij galūnė žodžia. Viršiaūs mina- 
vūti žūdzej šitijp rašomi yra: galvi, ranki, mergi, dangūs, 
lietūs (lytūs), šilta, jauna, balti, žalūs; bajgiu, Iiėpū, meldžiū; 
bajgi, hėpl, meldi, kalbi, penki.
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1) Tajp anie ne-b-retaj ištaria savybalsius ė ir e galė 
ž6džiu kajp i. Anie saka: dari, v lrv i, žvak i; taml 
lauki, vieto paprastųjų: sakė, darė, virvė, 'žvakė; tamė, 
laukė.

2) T a j p o j a ū  tąnkiausej gali girdėti gale žodžiu sifmmiši e, 
a) viė'to papr&stoja i: dlrbte, daryte, (dirbti, daryti); dlrb- 
ke, daryke, (dirbki, daryki).

b), Viėto paprastoja e: dirbame, dirbate, (dirbame, dir
bate); ž61ej, akej, šlrdžej. (žolėj, šlrdžej, akej); žolėje, akyje 
toje, savyje, (žolėje, akyje, toje, savyje); žoles virves, gero- 
ses, vėlauses, (žoles, virves, geroses, vėlauses); žolėse, akysi, 
naktyse, (žolė'se, akysė, naktyse) sakėj, prausej, (sakėj, prausėj) 
arklėjs, žodžejs, šejs, (arklėjs, žodžejs, šejs).

c), Viė'to tęnva ė: džiaūgiames, džiaugiatės, praūsiates, 
(džaūgiamės, džiaugiatės, praūsiates).

3). Sąmmišis nosinis? n e-bretij statomas yra vieto no
sinės ę: žolę, virvę, (žolę, virvę); jęn, šęn, kure'n, (jęn, 
kuręn, šęn); augęn, augsęn, augdavęn, (augę, augsę, augdavę); 
manęns, tavęns, savęns, sakęns, daręns, (manęs, tavęs, s&- 
vęs, sakęs, daręs).

4) Sąmmišis e dė'vimas yra tajpojaū viė'to tej: tikriejej; 
genėjej, (tikriė'jiė, genėjiė).

(ds lyginas du syk)

Jons Juške'viiė.

10 K6va 1879 m.
Kazamuje.

K O D I N E S .

Abii miidu broluzėlu. 202.
Aj, bė'da, beda. 15.
Aj, bėdos manu, klapataj. 11. 
Aj, Diė'vė, Diėvillau. 233.
Aj, Dijvalau kū'met būsiu. 238. 
Aj, smūtna, lūdna. 197.
Aj, smūtna, lūdna. 175.
Aj, t4msi, t^msi. 234.
Aj, vargios, vargios. 31. 
Alsėdžių kalnėlej. 398.
Alūtim Uju. 192.
Anžt bagočkelė 255 
Ąnkalnėlejs vajkščiodama. 36. 
Ąnkaln'iškius, pakalniškius. 

254.
Ąnkalnlškiu vajkaj. 33.
Ąnkstl ryta atsikėlau. 207. 

“Ą nkstl ryta kė'lau. 39.
Ąnkstl ryta kė'lau. 41 
Ąnkstl ryta kė'lau. 40.
Ąnkstl ryta kė'lau. 427.
Ąnkstl ryta keldama. 37. 
Ąnkstl ryta ke'ldama. 38. 
Ąnkstl ryta ryte'li. 43.
Ąnkstl ryta ryteli. 44.
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Ąnkstl ry'ta rytmeteli. 42. 
Ą nkstl ry'ta rytužė'li. 436. 
Ąnsaj senis, senutėlis. 252. 
Ąnt, ąnt kalnu pūtinas. 48. 
Ą nt atbėga lajvūžis. 50. 
Ąnt aukštu kalne'Iu. 46. 
Ą nt aukštu kalne'Iu. 78. 
Ą nt aukštūjū kalnužėlu. 

244.
Ą nt ažeru kraštu. 49.
Ą nt išėjna seselė iš daržu. 56. 
Ąnt jūriu-mare'lu. 53.
Ąnt kalne'Iu, ąn t aukštūjū 

451.
Ąnt kalne'Iu, ąn t aukštūjū 

55.
Ą nt kalne'Iu likl ke'Iu. 54. 
Ą nt kalnu kalnužėlu. 455. 
Ą nt kalnu kalnužėlu. 52. 
Ą nt kalnu malūnėlis. 51. 
Ą nt kainu žali rugūčej.200. 
Ą nt močiūtės dvaru. 448. 
Ą nt šaltu  šaltinėlu. 57. 
Ąnttėve'lu dldžiudvaru.440. 
Ąnt tfi kalne'Iu 58.



Ą nt tu mariu mėlynūju. 142. 
Apljnk Vilnių aukšti kalnaj.45. 
ApvynSlis mažas. 1.
Ar aš ne sakiau 437.
Ar aš ne sakiau. 179.
Ar aš tau ne sakiau. 59.
A r aš tau, sesė, ne sakiau. 60.
A r ėjsi? ar nori? 61.
Ar Maūškej, ar ne Maūškej. 

296.
Ar sėt? ar ne sėt? 102.
Ar veja j pūtė? 453.
Aš ąnkst'i kėlau. 62.
Aš druts, kajp pliėns. 63.
Aš galu gert, ulavot. 64.
Aš gana prašiau. 65.
Aš ipulau i kamara 127.
Aš isčjau line'lus. 73.
Aš išdajnavaū visas dajnėles.66. 
Aš išgirdau naujyna, 189,
Aš išlėjdau berneli. 439.
Aš išokau i kamara. 67.
Aš miegu, miegu, nnėgėlu. 68.
Aš miegu, miė'gu, miėge'lu. 229.
Aš miė'laj gerčiau. 454.
Aš ne galu daūgel geri. 70.
Aš ne lutas esmū. 71.
Aš n6nu miegu, miėgėlu. '355.
Aš nčriu miegu saldaus. 72.
Aš nulytoji, aš nusnigtoji. 69. 
Aš pamačtaū tutūti. 143.
Aš pas Naste atsiklaste3. 75.
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Aš pas savu motynė'le. 101. 
Aš pas savu Nastužė'le. 249. 
Aš pas tėveli. 240.
Aš pasėjau lineli 282.
Aš pasėjau ž ila  liną. 251. 
Aš pasėjau žolele. 80.
Aš pasisėčiau. 76.
Aš prašiau, meldžiau. 445. 
Aš turiii gajdi. 150.
Aš ryteli atsikėlus. 431. 
Aš siratelė, aš vargdiėnė'lė. 

90.
Aš šendiė'n čionaj. 79.
Aš tau pirksiu skepetėle.250. 
Aš turėjau ožka. 82.
Aš tunfi vyreli. 81.
Aš užaugau pas tėveli. 83. 
Aš užgimiau mažutė'lis. 208. 
Aš užgimiau praščiokėlu.84. 
Aš užgimiau siratelis. 324. 
Aš viens sūnelis. 85.
Aš žadėjau, aš ketėjau. 400. 
Atbė'g zūjkis, atstrikiija. 86. 
Atėjn debesis, atėjna. 87. 
Atėjn rudėns diena. 88. 
Atėjna bernytis. 89.
Atėjna lokėlė. 191.
Atjos bernužis parląnkele.2. 
žltlek gegiitė par lauka. 91. 
atlėkė kovėlis. 47. 
atlėkė, lėkė. 450.
Atminki, mergelė. 92.

Atpūsk vėjeli nu tos pusės. 93. 
Atvažiūja meška. 94.
Augin, augin motynė'lė. 105. 
Angln matė viėntini. 242. 
Augin našlė du sūnų. 444 
Augin tėvas du sunėlu. 104. 
Augin tėvas viena sūnų. 103. 
Auginu, auginu tėvas dukrele. 

256.
Auginu mane motynė'le 100. 
Auginu tėvelis 99.
Augu, dygu jovarėlis. 204. 
A ugu  gino kleviūkas. 97. 
Augu girto pelėda. 96 
A ugu  g'irio ūselis. 300.
A ugu g ir to  s e r b ę n ta .  98 
A ugu k a ln e lė j b e  p a k a ln ė lu  

174.
A ugu  kieme putelis. 299. 
A ugu  manu baravyks 95. 
Aūšta pavasaris 219 
Avinė'lis, nabagėlis. 107. 
Bajorėli, kąn dum6ji? 108 
Balta aušružė'lė be-aūštanti 

109.
Be-aūštanti aušružėlė. 173. 
Bėgki, lajvūži, jūrėms. 110. 
Bepig tau, bepig tau. 111 
Beplga augti jauniim sunėluj. 

182.
Berneli manu, ar aš ne bagota? 

261.

Bičiuliėnė. 112.
Briedis šieną be-pjdujans. 

115.
Brolelis an t dvaru. 114.
Brolyti manu 155.
Brolūks ąnt žirgėlu. 3.
Brolužėli, dobilėli. 113.
Dajna dajnavaū 116.
Daulėlijo, kfi diįnzgi bitil- 

tė’ 117.
Dėkų Diėvuj, ponuj Diė'vuj. 

118.
Dėkų tėve'luj i r  motynėlej. 

120
Diena, nakti jūjau. 119.
Du brolelu kunigus. 122.
Ej, aš noriu miegu. 434.
Ej, augu, augu kieme mer

gelė. 236.
Ej. augu, augu žals beržy

nėlis. 308.
Ej, brolau, brčlau. 235.
Ej, daugel, daūgel musu še

šetu 239.
Ej, dūkra, dukrytė. 123.
Ej, ejsiu, ėjstu. 16.
Ej, ėjstu, ėjsiu, aš če ne 

būsiu. 35.
Ej, ėjčiau, ėjčiau i gryny- 

čė'le. 124
Ej, ėjčiau lauka pasižiū

rėti.



Ej, gana, g an i ulavóti. 125. 
E j, gaudė, gaudė. 126.
E j, gtnkif, ej, varykit. 442. 
Ej, jiėviižė, jiėvūzė. 373.
Ej, jójau, jójau, jódams. 429. 
E j, Jónaj, Joneli. 260.
Ej, kanó, kanó ¿alas kieme- 

Iis? 18.
Ej, kan6 vyraj naktigonjfn 

kaj? 259.
Ej, kúma, kúma, ne gorink 

karvėlu. 449.
Ej, kúma, kumyčiūkė. 19.
Ej, kurnūžė, širdūžė. 20.
Ej, lėkė, lėkė. 217.
E j, liepa, liėpytužSlė. 333.
Ej, lustas, lustas. 21.
Ej, m arti, poni. 23.
Ej, m itrus, matrus. 258.
Ej, matrus, mátrus, sens. 350 
Ej, matūšė, matušėlė. 298. 
E j, miela ma, miela. 22.
Ej, mergelė, roželė. 452..
Ej, močuitė, motynčlė. 295. 
Ej, niüdvi, mūdvi. 426.
Ej, ne dūk, Diėvaj, tajmii- 

žej. 218.
Ej, nėra niekur. 351.
Ej, pilūžej, pilelėj. 151.
Ej, pūtė, pūtė áiaúrus vėjelis 

216.
Ej, rusta, lúdna. 183.
Ej, sakalėli, rájbas pauk-

Steli. 176.
Ej, strazdūži,strazdiiži.231. 
E |, strazdūži,strazdūzi.l28. 
Ej, siuntė, siuntė. 392.
Ej, sa la , sa la  ir pažal- 

noja. 129.
Ej, šyryt, šyryt. 130.
Ej, švejčiaū, švejčiaū. 131. 
Ej, toli, toli gajsriis mies

telis. 132.
Ej, toli, toli, labaj toli. 27. 
Ej, tujiė 'pa, liepa žaloji.261. 
Ej, tu, liepelė, užunėlė. 24. 
Ej, tu, Motejė'li. 170.
Ej, tu , našlelė, 222.
Ej, tu, rūta, rūta. 25.
Ej, tu , rūtelė. 241.
Ej, tu, se'sė, seselė. 232. 
Ej, tu,strazdaj,strazdiiži.26. 
Ej,tu, strazdeli, girios,pauk

šteli. 29.
Ej, tu, strazdeli, gražūs 

paukšteli. 177.
Ei,tu,strazdeli,pujkiis pauk

šteli. 2b.
Ej, čiūčia guldamas. 30. 
Ej, ūžia, gaudžia. 133.
Ej, užaugs, užaugs. 412. 
Ej, žala, žala, ža li girūžė.201. 
Ej, žydėk, žydėk sausūji 

lazdelė. 438.
Ej, žlrgaj, žirgeli. 178. 
Ej, žolelė, cj, žolelė. 293

Ejaū par lauka, žali rugūčej. 
435.

Ejn bernelis i atlajduz'ė'le. 220. 
Ėjna močiūtė par dvareli. 443. 
Ejn a ūbagssu tarbe'lems. 169. 
Éjnu par kiemą, vartelej g irgž

da. 221 
Éjnu par miė'sta. 447. 
ė'jn šiaūčius par miesteli. 356. 
Gajdys ąn t slenksčiu stovSju. 

.265.
Galė lauku ifnžūlas. 446.
Galė lauku laždynaj. 245.
Gale tėvužė'lu margu "dvaru. 

441.
Gandras, gandras. 134.
Gáne piemens pas mišką. 172.

, Garnys, garnys. 135. 
Gaspadlnė, sūkis grėjtaj. 136. 
Gaspadóritis ašį tašė. 205. 
Gaspadórius, gaspadlnė. 294. 
GegužSlė ku kukuji? 138. 
Geráj, Diė'vė, padarėj. 139. 
Ge'ras manu tėvelis. 140.
Gul bernelis beržyne. 190.
Gūli diė'das pasigė'res. 141.
I r  pasiuntė ponsKaniūšas. 194. 
I r  pavarė Panipárta. 196.
I r  sukllgu ąnte'lė ąn t manu. 

323.
I r  užgėrė kazokė'lej. 318.
Išė'ju senelis. 461.
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Išvaži&vu gaspadonus. 380. 
Įtūpė z'vlrblis i kanapes. 

264.
Jau  atė'ju Kalė'dos. 144. 
Kad atėjs ta  adyna. 5.
Kad bernytis Iinelus sėju.

4 5 7 .’
Kad m&dvj auguv. 263 
Kad su varpe'lejs jau su- 

skifmbinu. 226.
Kajp tiė žmonis garsej k a l

ba. 227.
Kajp tik taj [ sulaukė ¿m i

nis. 6.
Kamė tu buvaj, oželi? 237. 
Kąn, bernyti, pamislyjej? 

145.
Kąn kalba nite ¿ys?. 34. 
Kąn kalbėju apvynė'lis. 147. 
Karejvė'lej žirgėlus gyrdė. 

148.
Kas bobėlu dajnavimas.262. 
Kas nor mane barti 425. 
Kas nor mine gauti. 420. 
Kas te  rėkia? kas te  šaukia? 

460.
Kas ten būvu bildėjimas. 

246.
Kelkit, vajkaj', paskubėkit. 

181.
Kinkykit, svečėj, arklus. 7. 
Koks te  būvu sumiši mas. 121.



Krįinta rasa nu berže'Iu. 228. 
Kūlau šiaudus be grudū.358. 
Kunigėli, mokytojau. 186.
Kur kuku gegelė? 266.
K ur tu buvaj, zūjki manu?149. 
žabas vakars, pon gaspador. 

S U .
Lakštu meška po lęndrj'na. 152. 
Linksmas pavasaris: 214.
Marga višta, mažiučiiikė. 154. 
Mes ne galim apipiė'šti. 209. 
Migoniu mergijtės tą  n vilti. 8. 
Močiutė manu. 278.
Močiutė pjovė pilka ąntele. 277. 
Močiiitė po tūrgu. 276.
Miidu abū brolužė'lu. 368.
Mūsų ponaj su šaltišejs. 223. 
Mūsų vyras aukštas. 430.
Ne pajlmsi Dievu sūdą. 9 
Ne-vyna mine mergele 203. 
Nutr6tyjau vajnikė'li. 10. 
0 ,a r.jau  gtėdarajmlgajdėlej?275. 
O a r jau  gičda rajb l gajde- 

lej? 459.
O aš grušelė. 163.
O aš pasenaū,ne ištekejau.362.
O jus brolūkaj. 274.
O kad aš buvaū už se'nu vy

ru. 273.
O kad aš ėjaū. 195.
O kad aš ganiau. 215.
O kad aš ganiau šilė b a l

tas aveles. 185.
O kad aš jojau i būru kie

mą 272.
O kad aš žinūčiau. 271.
O kad mes būvum pęnki 

pjovėjė'lej. 270
O kad mes būvum devyni 

brolej. 146.
O kam žalos rūtelės. 184.
O kas te ptaūkia po aže- 

reli? 157
O kur buvaj, laputajtė?2l2 .
O knr miidu ėjsiva? 371.
O kur miidu ėjsiv?inajo!269.
O kur miidu josiv? 268'.
O kur tu buvaj,briėdeli?297.
O kur tu buvaj, oželi ma

nu? 267.
O kur že'bris? Rugiiise. 180.
O mašalė'lej, gydo! 433.
O mes jauni vajke'lej. 402
O šiaurūži, šiauružėli. 326.
O taj rudėns diė'na. 211.
O tu, karvelė, bubūlėlė.387.
O tu, se'ni, senutėli, kud ne* 

sižanyji? 382.
O tu, tabčka, manu rudoji. 

248.
O tu, žiė'ma, žiėmužė'lė. 198.
O žilvyti, žilvyti. 106.
O žvirblelis, nabagėlis. 243.
Ok, mans Diėve'lau. 348.

Ol<, tu , Diė'vaj visagalins. 32. 
Ožys ąnt tiltu storSju. 153. 
Padajnffsiu griže dajna. 193. 
Parėjn jautelej. 290. 
Pirvedžiau p iče  iš varganu. 

432.
Pas motynė'le gcrij būdama

187.
Pas mus sestižė baūdžiuv6s ne 

bus. 179.
Pasakyk raa, Marnšajtė. 247. 
Pasėjau kanape. 137. 
Pavadinkit poną vajta. 253. 
Pa visa n u dienelė atėjs. 292. 
PavAsariu dienele gamaū. 291. 
Pavasariu dienelė pūtė. 456. 
Piemenimis mažas. 158. 
Pęnkios, še'šios seselės. 280. 
Pirmas mSni stoja. 287.
Po ląnkdle vajkščiojau. 310. 
Pnsk, vėjeli, par Nemunėli.

458.
Pūtė, pūtė Siaurus Tėje'lis. 288. 
Raadonė'nu vajkaj. 289.
Ro, ro, jau saulelė lėjdžias. 301. 
Sikė mine šičkia. 314.
Sakė mine šiūkia. 306.
Sakė mine šiokia. 303.
Sikė mine ši6ki 304.
Sikė mine ši6kia 302.
Sė'džiu už stalelu. 284.
Sždžm už stalelu. 285.

Sėdžiu už stila. 283. 
Serbentą ®ga žal6ji. 315. 
Sésüté, nutrótysiu. 13. 
Skübnu Laūras jauti pjo

vė. 312.
Siūžyjau, dūžy ja u pas pó

na. 156.
Siūžyjau, tūžyjau pa* pó

na. 161.
Snaudalė sSdi vidury dvira. 

305.
Stoveju vėršis ąnt dubSs.

363.
Stnilkis kilia kálé. 206. 
SndųnzgSja siera že'mė. 319. 
Susėdu dirvos apirtos. 12. 
áalfe kela aviėtilė žydėju. 

320.
šalė kela kel&žia. 317. 
šalė kėlu viėškelė'lu. 199. 
šulė viėškelė'lu margi kar- 

cemė'lė. 309. 
šilta  žįSma šalyn ėjna. 332 
šilta  žiė'ma šalyn ėjna 

210.
šilta  žtėmelė, šąlts rudenė

lis. 321. 
š iitą  ziėmė'1 ė. 329. 
šęn nákti par nikti. 322. 
áendiSn diė'na, geri diSna. 

328.
šė'nau,šSriau zirgužė'li. 331.



šėrė brólis žirgeli. 337. 
širšunsblm bala nukanóju.364. 
íóka kiškis, šoka lip ė . 316. 
šokinėčiau, ulavóciau. 330. 
áókif, mérgos, kad ir básos. 

162.
šviėsi saulė teka. 325.
Taj nėr ne kanó. 340.
Taj retó vieto dobiíáj áugu. 

334.
Tam dvarely, tam margámjam. 

327.
Tas prakejktasgaspadórius.336.

Tįnkle'Ii ploviau. 339.
Trys brolikaj kelíi jóju. 335. 
Tu, ąnžulėli, žalas medeli.346. 
Tu, gegiitė, rajbá paukštelė. 

347.
Tu, giružė, tu, žaloji mánu. 

341.
Tu, ože'li, iikum, piikum.375. 
Tupi kátas ąn t šiaudu. 343. 
Tūpi paukštelis, lakštįngalė- 

lis. 421.
Tūpi šarka susipynus. 344. 
Tupi žvirblis ąnt bažnyčios. 

345.
Tupi žvirblis kaminájtv. 342. 
T ur mánu tėvelis. 377.
Turė'ju bobelė ž ila  ože'li.381. 
Turi močiutė du vyšnių sodu. 

372,

Tunii ruge'lu, turiil miėže'» 
lu. 164.

čiujatelo, 6iut6. 159.
čiūlba, rykau paukščiiikaj. 

160.
čiuto, Iingd, čiute'la. 307.
Uj, Dievaj, kąn aš vėjksiu? 

370.
Uj, D iėvulėlau,negali. 367.
Uj, sergi, sergi. 230.
Uj, skatida, skauda, 257.
Uj, visi barė, nieks ne.už- 

ta rė . 165.
Uj, uj, t61i, ta b ij  t61i. 416.
Uj, uj, uj, Dievaj, Diėvi- 

lau. 188.
Uj, uj, uj, Diė'vaj, Diėvulau 

m inu. 213.
Uj, uj, uj, Diė'vaj, 369.
Uj, uj, uj, Diėvulėlau. 419.
Uj, uj, uj, Diėvulė'lau, du

krelė. 411.
Uj, uj, uj,dzium,džium.418.
Uj, uj, uj, pavargu. 77.
Uj, uj, uj, uj, Dievaj. 352.
Uj, uj, uj, uj, Diėvulė'lau. 

422.
Už giriu, ginu. 171.
Už jurėlu, už mare'lu. 353.
Už jūnu-m ariu, už vąnde- 

nė'lu. 408.
Už kąn mane, be'rnaj, ba-

rėj? 385.
Užaugau be tėvėlu. 166. 
Užkukifs gege'lė. 386. 
Uz’slgejdė mus p6ni. 394. 
Uz'tekė'k, saule'lė. 376.
Vaj, bė'da, ta j beda. 167.
Vaj, t61i, tūli. 74.
Vajkščio Ad6mas. 354. 
Vijkščio mirga podvare'li.357. 
Vijkščio mergužėlė. 424. 
Vajkščio motynė'le. 399. 
Vajkščio ožke'lė. 401.
Vajkščio pūvas po dvara. 168. 
Vijkščio, vajkščio lokys. 410. 
Vajkščio žąnse'lė ir po dirve'- 

le. 366.
Vajkščioju bernelis. 403. 
Vajkščio bernytis. 405. 
Vijlrščioju mergytė. 428. 
V akar gėriau Isrutajty. 393 
Vakar gėnau už viena trečtū- 

ka. 404.
Valaj, manu dalgeli. 361. 
Važtusim, važiusim. 14.
Vejas pūtė visa rudenėli. 359. 
Viė'na malsiu. 389.
V idir jūrių ir mare'lu. 395. 
Vidury dvaru liėpužė. 384.

Vidury girios ąnžulėlis.415. 
Vis ūlyčios, vis ūlyčios. 417. 
Visi tiė šėlmej. 397.
V išta vajk is  išperėju 391. 
Vyturėli, paukštytėli. 313. 
Vos aušrelė švfnta. 396. 
Zujkelis sėdėjų. 414. 
Zujkūti, zujkiti, tu, mažiau- 

siasis. 360.
Žadėjau, kėlėjau davatkė

le būti. 406.
Žadžiū būti davatkėle.409. 
Žali girelė, tąmsi naktelė. 

413
Žalas rutelėles. 4 
Žalos lankos, dirv6naj. 383. 
Žalos ląnkos, dobilelej. 386. 
Zalū rūtų daržužėly. 379. 
Žyd g ino  putinėlis. 224. 
Ž)d gino, 6adulėlė. 225. 
Žydėju rožė raudona. 423. 

' Žydclka našlė. 388.
Žydi manu rožė ląnkoje.378. 
Žirgužėli, tu, manu. 390. 
Žlęmbe žydas. 338.
Žmonių kiaūlės kriūkta. 349. 
Žiūrėkit, kumutėlės. 407. 
Ž v irb li, žvirbli? kū, ku, 

kii. 365,



U V  H  t  E  J .
Daj- Pos - Išspdus. Patajsyk. D. Pos. Iispdusta. Pataisyk.

na. mas J r Ir. 84 3 Pacię pačę.
1 1 Vienutė. Viėnūtė. 96 7 Plunksnos plunksnos.
2 5 Kelškė'Iis keliškelis. 104 15 Volungė'lęvolųngelę.
4 5 jėškčf jiėsk6f. 105 8 kasninkė'- kasnįnkė'-

— 6 matūtės matutės. lus. lūs.
8 3 Vieas Viė'nas. 125 9 tenka tęnka.
9 2 Kur} Kur}n 128 8 Žemyn Žemyn.

14 1 širdely širdelę — 9 Klask Klausyk.
— — sugran- sugraudln- — 10 iyguju įygfiju.

dinsim sim. 131 2 žalaja žalaje
15 1 prie priė. 132 9 vyrel vyreli.
— — Vandens vąndėns. 140 9 miniėsiu myniosiu.
— 4 Priadeju. Pradė'ju. 144 1 kalėdos Kalė'dos.
— 6 jeva jiė'va. 145 & Ne čėsiy- ne-čėsiy-
16 3 lendrelė lęndrėlė. vosi vos.
19 4 kamps kąmps. — 10 Ne žmoni• Ne-žmoni-
— 6 kiaules kiaules. ški ški.
21 3 Derže'Iį Darže'lį. 146 4 Tinginė Tįnginė'
— 4 ląnkumos lą'ukumos. 150 10 ejdininkasejdininkas.
— 8 Keldama keldama. 152 14 sulinkę suljfnke
23 15 astrus aštrus. 161 7 kriūgu kriugti
— 20 Pušelę Puše'lė. riiigu riūgu.
24 5 isitupti įsitūpti. 165 2 Rąnko Rąnko.
51 10 mėrgūžė mergūžė 166 9 Žala Žada.
52 4 Žiemužė Žiemužė. 168 4 Vajkšio vajkšcio.
60 3 išveš išvėš. — 6 Sėsere se'sere.
63 12 Randėsi Raudosi. 173 9 kilsiu ke'lsiu.

862

D . Pos. Išspausta. Patajsyk.
179 1 laukeli lauke'li.
181 21 Slinkas slinkas.
183 3 tingus tį'ngus.
188 31 K rinta krinta.
— 34 prapiild- prapuld

žiaū žiau.
204 — nuskęndu nuskęndu.
210 - J  uju Juju.
219 1 lingu Ijngu.

— 2 lakštlnga- lakštjfnga-
la  la.

— 18 Pečllnda pečlinda.
— — tu j u tffjfi.
— 21 Zvirblej Žvirblej.
— 28 linkcio lįnkčio.
— 31 apnlnk apnįnk.
— — tink lą tinklą.
— 36 ląukūs taukūs.

220 12 karčemė'Ię karčemė'lc.
123 10 Aplink Aplį'nk.
— 32 Surinku surinku.

226 6 išmokyti išmokyti.
239 13 Ziurė'k Žiurė'k.
241 1 būdamu būdama.
243 2 Lesinė'f Lesinė'i.
245 4 Aviėtylė Avietėlė.

. Pos. Išspausta. Palopyk.
1 Kelsiu kelsiu.

(***) drlbi drldi.
7 Žais Žals.
3 supurinta supūrinta.
3 kalbe'iu kalbe'iu.
6 miidn mudu.
C) i ir.
1 Sokinė'čiau šokinė'ciau.
3 kalnūz’y kalnūžy.
6 Zmomii Žmonių.
5 Žals Žals.
1 Žala Žala.
1 Paprašy- paprašy

šiau čiau.
9 nu puški nupūski.
1 vajkė'lej vajke'lej.

13 motyne'lė motynė'le.
10 piė'na, diė'na
9 Žalvario Žalvariu
2 Sukavu šukavu
& suke'lėms šukelėms.
2 Ziuriu Žiūriu.
4 Bakšajtis Bakšajtis.
6 Tėvyti Tėvyti
2 Kavokitis Kavokitės.
3 e ?•

D.
249
251
258
272
278
300
314
330
331
349
350
359
367

376
402
413
415
427
428

429
430
458
460

II
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43 11608 (1671)]. V ar. 1609, 1610.

« r  r  pf  i r r J i r  f  p r ^ ^
Anks.ti r y . ų  r y _ t e _ lį  Sė —  riau bė.rą íir .g e jj.

aš i š _____gir.dau, aš g ir.d ė __jau kar_ve—lė— lio b a L s e .lį .

D 44. 840. 1477. ¡478. ¡003. 1093.

48 [1611 (1674)]. Var. 1612.

r- m
.no pu__I i __nai,

epu__t i__ nas»

___ de____ le. p u __ t i --------nai.
___ d u ____ i t .  pu li  __________ nas»

48 [1612 (1675)]. Var. 1611.

Aut ant kal.no pu.ti_nai, ant antkal.no. Sir— du.že, pu.ti—nai.

49 [1613 (1676)].





70 [1624 (1688)]. Var. 1623, 1625.

Aš ne-ga-liu dau.gel ger.ti, aš n e_ga_liu  dau.gel ger_ti.

reiks man r y -------- tą
« ry -------- toj»

74 [1626 (1690)]. Var. 1627, 1628, 1629.

Vai. to_Ii, to__Ii. to__Ii nia.no m er____ge_lė.

WE
vai. to_Ii, to___ Ii. to__ Ii m a_no ja u _ n o __ ji.

74 [1629 (1693)]. Var. 1626, 1627, 1628.

76 [1630 (1694)].

Aš p a __ si ______ sė _________ Ciau ža ___  lias rû .

-  te _______ les ¡ du ñau ___ju d a r___  ž e _____  liu.

77 [1631 (1695)].

Ui, “ i. ui. p a — var_go, ui, ui, ui, pa.var_go

tė_ve_ lio s ū .n e .lis .p a -v a r-g o . tė _ v e _ lio  s ū _ n e J is  pa_var.go.

79 [1632 (1696)]. Var. 1633.

-  n a i---------  tėj. mar _  go je k a r_  čia .

79 [1633 (1697)]. Var. 1632.

m a i______tėj.



81 [1634 (1698)}. 90 [1640 (1704)].

»  J  \ f  r  i l p — p — f — i—« —  j  i

[ AS t u __ riu v y _ r e ___ l¡ n e _ l a —  bai g e --------- ra,

i j l f f i  ^  ^  už s t a . L  _ l  žlo ^ e _ ! d ė ____ [o,  ̂ vis ^  m a_Î.ne  ž i ū l r ė  —  jo.

= y -  4 r .  r - -  1 r - - 1 11 1 i 1 r •— * = *
Aš si __ r a -------t ė ----------- lė, aš  varg_die_____ n ė ________ _ lė,

I I I  ( s t a . l e __ lio)

; 85 [1637 (1701)]. Var. 1638.

f o aš  n e — t u ------- riu se _ n o s  m o___ ė i u _____les. _ č i u ______ tés.

D 1238. plg. i) 524; p/g. SD 269.

100 [1642 (1706)].

j ^ j J J J |J J Į J J J 1J J Ik .f?, f M
Aš viens sO__ n e _____ lis, aš p a s t é  —  v e ------- Ij, p a_ s to _ iau A u _ g i_ n o  ma.ne m o .ti-n ė — le kaip dar__že_ly l e _ l i_ j ė _ l ę ,

11! ' « k a _  r e i _______ v i ------- liu »

85 [1638 (1702)]. Var. 1637.

lio — Ii. l io ------Ii, lio— Ii, kaip d a r___že .ly  l e . l i ____jė___ lę.

D 833.
101 [1643 (1707)].

j, 1 > M  T  1 J  J  1, I J
I  fl Aš viens s ù __ n e ______lis, aš  p a s t é --------v e --------- lį, p a_ s to _ jau

A¿ pas sa  _  vo mo _  ti —  n ė __lę va _  le ___ lėj u ž _____

■ ■  1 ^  L "  ^nle  ̂ ré __ Mu. ' d ra-^gū — L — — liu h r o --------- -- l e ------ Í̂ U- ^11 r t a  _____  rei .___vė ----------  liu. d r a _ g ū _  n u ------ i l ų j

j 88 [1639 (1703)].

— au --------- gau, va —  l e ____ lėj u ž _______ a u _______ gau.

D 729, SD  146. 252.
103 [1552 (1614)].

I  IĮ ^   ̂ At _ ein r u _ d e n s __na,  ̂ta i man smQt.nai  ̂b ū -------ti.

Au _ g ¡n  té —  vas du s ü _ n e __liu [e, e, e,]
c v ie _ n ą  s û _ n i |»

y  i p ~ r r r i r  r 1 r 11 '  r~+i—
I I  p a _ v a _ s a _ r io  č ė ______ sas, ta i man links.m ai M ------- ti.
| |  ( č ė _______są)

■j 876

L ^

a u _ g in _ d a _ m a s  la_hai džiau.ges, [e, e, e, e, e, e.)

D 104. 1149.
877





128 [1653 (1718)]. Var. 948, 1600.

m
Ei straz.du__ži, straz.d u _ži. (u r a i_ b a _ s is  

(ra i_ m a _ s is )

ko r y _ k a _ v a i  laz.dy_nq krü.rae_____ly?
(ko C iu l_ b é _ ja i g i rio] laz_dy_ nė_____ ly)

D 697. 1018; SD 68-

131 [1654 (1719)].

Ei, švei.čiau,švei.čiau, švei-fiau k ar.du _žė _lj pervi.są 
(šviesi))

m
_  d ė ___ lu _  žė_ lę. p e r v i_ s ą  n e____ dė_____ lu _____ žę.

143 [1655 (1720)].

Aš pa_ma_čiau pu_pu_tį, [ liu ____ liu, pu_ pu _ti.l
(tu _  tu _ t į ) (tu _ tu _  ti)

l iu ----- liu, pu _ pu_ tį. vir_šura me_džio tu  pin tį,
(tu _  tu _  tj aukš.tam kai _  ne)
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O _  žys aut til _  to s to ___  v ė _ jo , o ___žys ant

I i i __lo s lo ____v é ___ ¡o, j v a n _ d c _____n ė___ lį žiū____

_ r ė __ jo, Í vau —d « ------ ne— IĮ ž iū ____ r é ___ jo.

155 [1659 (1724)].

Bro —  ly ----- ti m a ________no, ja u ___ n a ____sis

m a_____ im», jok ant jû _____ riq k raS ____ te _____(1 to J

157 [1660 (1725)]. Var. 1G61.

0  kas ten p la u ____kia po e ___ž e ____ rė ________Ij?





179 [1670 (1737)]. Var. 1669, 1671.

neik per I i _____ nil lau k e _____ Ii? - k c  -----------Ii?

SD 6SS

179 [1671 (1738)]. Var. 1669, 1670.

Í

i r s r

p p
neik pro I i ______nu la u — k e ----------lj. — ke— lį.

«per»

182 [1673 (1740)].

f  i m  J '- i? r i m
B e _ p i _ g a  aug_ti jau _  nam sü _  nu _  2ė__liui

/P į, '{ i r  K h i M - H r  ñ «—J* Į ft ft m.. J . t . Į  0~"^  > f  ir«!1 J * «.-IV1 P fl ■ -4:
pas se _ nu_ji tė--- vu.žė—lį,

1 J N 1 J' f =B
p a s s e _ n ą _ į į  tė — ve— Ii.

i
188 [1674 (1741)].

Ui, ui, ui d ie _____vai, die__vu__ liau m a -------- no,

H: J r  r i r  ̂ i J J J i J ^
b e _ p i _ g u  a u g ____ ti pas tco _  t i --------- n ė ----------lç.

«tai be —  pig bū --------  ti» d  188. SIS: SD  223. 802

887









234 [1698 (1766)]. Var. 954.

lara _  šio__ji nak _  te__ lė lara _  šiai su —  le----- mo.

236 [1699 (1767)]. Var. 1503.

Ei, au_go, au .

. že_re lend__ re _____lė, kaip e.

. mu_ aol «Ne .
. že_ re lend_re ____ lė.
. rau.no»

241 [42 (43)].

o ko pa__vy__ tai ža__lia bū------ da — r

241 [1701 (1769)]. Var. 1702, 42.



— Kur k u _  kuoj g e _ g e _ l e ?  Kur lakä.tuoj lakä.te__ le?

D 266: SD S; plg. SD 688; plg. D 1487.

2 6 8  [1707 (1776)].

—  0  kur m u_du jo__siv, m u_du du b r o . le __ liu?

—  Me_d2io_ti, rae_dzio_ti i  z a _ l i 4 - i i  g i_  re_le.

269 [1708 (1777)].

— E i_siv m u_du i kar_ f ia _  mq, frei, rau_ter, Irei.
(p rei) (prei)

276 [1710 (1779)]. Var. 13, 934, 1074.

M o _ ö iu _te  po tu r_ g n  vaikä____ f io ___d a ________raa.
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306 [1215 (1262)1.

sa _ k é  ma.ne il _ g a i mie-gant, d ar_ b e__li•; n e ____d ir _____ bant.

D 314, SD S65. 1039; plg.D  302. 303. 304i

312 [746 (783)].

Skub.ru Lau_ras ja u _ t i p io _v é  ir po klé__tira

| |: p  È T f  :ll
sk ü .rç  dzio.vé, o dzia-vo, o dzia__vo,. o dél ko?

313 [1717 (1788)]. Var. 1718.

. bi pie —  v e ----- léj, ne —  ry — k a u ____ ji d ir____________ v e ____________léj?

313 [1718 (1789)]. Var. 1717.



314 [1215 (1262)].

s a _  M m i_ ii»  i l __g »  mie-gant d a r _ b e — lit) ne— dir—  b*nt.
« mik« .6  nt _  ke__ lian —  ti >

n  306; SD 565; ple.D302.303.304.

315 [1720 (1791)]

vt so_din _sim. o Kur mes' t a -------- ve 66 — din — sim.

317 [1721 (1792)]. Var. 890.

d * __ n* r» —  ié i j __d é___ jo.

320 [1722 (1793)].

ant a _____________ v ie___________ tés lakš _  t i i  — ga — Il tu _  pé — )•.
«laki _______ t u _tė ant a  —  rie _  tes»

902

321 [1723 (1794)].

Š a l . ta žie_me_lė, Salts r u ____ ___ de__nė — lis.

Salt man vie_nam  g u ___lė _ ti , šalt man vie_nam  g u _____ lé___ ti.
(šal _  ta) (ša l_ ta )

D 329; SD 35, 648.

329 [1725 (1796)].

Sal_ tas v é ----- je -----------lis, Salts ru _ d e ________ n é ___________  Ils,
cŠ a l_ ta  ž ie___ m e______ lé»

šalt man v ie .n a m g u __lė.ti, šalt man vie.nam g u__ lé .ti.
« šal.ta»  « ša l.ta»

D 321; SD 35, 648.

331 [1726 (1797)]. Var. 202.

Šė_riau,šė_riau sau žir_ ge _lį, kad ir ma _____ žą
«žir.gu  _ ž ė .! į ,  kad ir ma ____  no

bi _  le g r a ___žq,
bū_ tų g r a __ žus.

kad ir ma ___ žą,
kad ir m a ___ no

bi _ le g r a ___ žų.
b u .tų  g ra ____ žus»

333 [1727 (1798)]. Var. 1728.

m -f" i f r f H: r ^

i
Ei lie — pa, lie --------  py —  tu — žė — le. ko au _ gai

\ i 11 r r  1 1 i i i 1 f  i 11
vien —  sty —  pu _  žė _  lé, ko au _  gai v ien ___sty.pu ____  ¿ė?

9 03









šian_dien jo ___ n ia r_ k a i___ ty, skau.da ma__ no gal__\ e _____lė.

399 [1754 (1825)].



410 [1756 (1827)]. Var. 475.

ÜÜÉ
Vaiks.Oio —  jn mes___k u _____ té pûs_  ty__ né],

(VaikSLCioj, vaikS.Cioj lo _____ kys)
(kro_vé sau p a-------t a -------- lit lau _ 2 y ___________ néj,

4-. ,11, J J
pus— ty —  néj, 

l a u _ i y __ néj}

jai ne__ Cés__tis kaip pa__ ti___ ko.
(o) (Jam>

nak.tj pc_das no_uz_sni-go, pcd_saks p a _ s i _____l i _____ko.
(pé_dq)

412 [1757 (1828)]. Var. 1758.

_ lu  —  iè —  lis ma _  no té ____  vo dva _______ re ______ ly.

413 [1130 (1176)].

kal— bi — no m a------ ne jau_ni ber__ ne _______liai.
D 1225.
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428 [1762 (1833)]. Var. 1156.

Vaiká¿io_jo mer ge__ lė po le  vnnd_nj 4 ar_žą.
« mer __ g y  té»

tu _  ve _  Ii u Su-----k e ------ lėms gal_ve_le š u ____ ka ____ vo.

D 403: p ía . S D  1072.

429 [1763 (1834)]. Var. 1764.

^ ■ r  r r i r  t h  ' ■' i u _ _ i
Ei, jo —  jau, jo — jau, jo  dams d ū____ m o_jau.

kur šią nak.tį nak _ v o .ti, nak.vy_______ nu_žę tu ____ rė_ti.
(kur man nak.tis)

Pifi.sn m . šio

429 11764 (1835)]. Var. 1763.

Ei, jo— jau, Jo__jau, jo— dams dù___mo___Jau,

^ f - t - l r  i  i i ^  i r r M r
kur Šią n a k_ (Į nak-------vo.siu, nak.vy_nu žę lai_________ky.siu.

«kur man nak _  tis nak____ vo.ti, . nak.vy_ nu žę tu_____rė.ti>

431 [1765 (1836)].
SD  172: p íff. S I )  32Ú.

Aš ry— te —  Ij ai _  si _  kė _  lus. o «S ė  jau

J’ -HM.'J' i1 1 J I )i J = ^ = = 4
van_de_ne—Ito s n ž a . l i u o ____ju u z _ b o _  n ė ______liti.

915



435 [995 (1038)]. Var. 985, 996.

Ei — nu per lau
rei _  nu per ant
€Ė__jau*

. ka. — ža_  Ii ru ___ gu__fiai.
ra. — ža _  lia g i___  ru_žė )

{iul.ba g i rios paukš.te__ liai. ra_minma_no Sir — de-lą.

435 [996 (1039)]. Var. 985, 995.

tei_nu per an t__  ra. -  ža_lia g i___ ru.žė] tiul_ba g i____

_  rios paukš____ tu _  žiai, r a ____min ma _ no šir_ de

439 [1767 (1838)].

jau._n¡i mer__ge . lç, pats i k ry_gę iš  jo________ jo.
(ka —  rą) Mg. d  1103-

440 [1768 (1839)]. Var. 1769, 1770.

j i r 11J 1J j i r r r
Ant tė _ v e _ lio  di-tlžio dva.ro bal-ta i e _ v a  ž y --------------- di:

i n ^  i

bal.tos ie_vos, juo.dos uo__gos net ša_ke_lės lin_ko, lia — ko.
(lr) mg. SD m

440 [1769 (1840)]. Var. 1768, 1770.

Anttė_ve_lio di _ džio dva.ro bal-tai ie_va žy----------di:

J i J n -ėė J į J i J-m
bal _  to 
bal_ti

441 [1771 (1842)]

bal _  tos ie__vos. juo _ dos uo — gos ir
(bal ti žie dai)

i _  ke _  lės links.ta.
(lin_ko )

ê
Ga_le té_v u _ iė_ lio  mar—go dva _  ru _  žė _  (lio]

aug ža_lias ą __  __žuo__lu-žėJis su tri_mis lie_me — nė — liais.
Plg.SD 1024.

445 [1766 (1837)]. Var. 98,507,685, 840, 863,1068; plg. 1772,177Í.

m m
Aš pra_šiau, mel-džiau sa —  vo tė —  v u _ ž ė — lio:

e s e __ną» «H*

$1 lu  11 i i i r r ■) J I j J
*'”■------ "'.vus ii_nu _ žė _ liūs; pas_ ku _ti__niai me_tu_žiai.

D e88. 1142: SD 806. 80}



gra_ži p a u k š _ tu _ ž ė_lė iš to — Ii. la — bai t o ------- Ii.

454 [1776 (1848)].

Aš m ie_lai ger_čiau p y — vo stuo.pu _ ž ė  _  lę;

r i r J J j |J r r —^
n e _ tu _ riu  p i__n i ___Ku.žė__lių m uš.ti_nių do— le — ru _ žiu.

(do__ rė _  lu _ žiu)

454 11777 (1849)].

$*"  i i J r r - f  r i r f . . ^ = f ^ = j =
Aš mic_lai ger_iiau p o _ rą  sluo. pu _  žė _lių;

•»i II-J
I HT

J  J J :ll I .Kt
n e __tu ___riu pi _____  ni ------- gu.žė —  lig- — n i—  fcu.žių.
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PASTABOS



A. JUSKOS „LIETUVIŠKŲ DAINŲ“ ANTRASIS LEIDIMAS

Sis, antrasis, A. Juškos „Lietuviškų da;nų“ leidimas yra pateikiamas išlaikant ori
ginalo dainų paskirstymą tomais ir dainų eilės tvarką. Kad šis leidimas neprarastų ori
ginalo vertės ir dainos būtų suprantamos skaitytojui, tekstai pateikiami dvejopai: foto- 
grafuotiniu būdu ir šių dienų literatūrinės kalbos normomis.

Antrasis „Lietuviškų dainų“ leidimas papildomas pirmojo (1867 m.) Juškų lietuvių 
liaudies dainų rinkinio 33 dainomis, 1878 m. Kazanės universiteto „Mokslo Darbuose“ 
išspausdintomis 4 da:nomis ir iki šiol neskelbtomis 23 dainomis iš Juškų rankraščių, 
esančių Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rank
raštyne. Siame leidime praleidžiamos 9 dainos (Nr. Nr. 82, 121, 296, 338, 537, 592, 705, 
866 ir 1294).

Kad skaitytojui būtų lengviau orientuotis „Lietuviškų dainų“ medžiagoje, kiekvie
name tome pridedamas žodynėlis, alfabetinis dainų tekstų ir melodijų sąrašas, o III-jame 
tome duodamas dainininkų bei jų  padainuotų dainų sąrašas ir tematinis dainų paskirs
tymas.

Kiekvieno tomo gale pradedamos A. Juškos užrašytos ir jo melodijų rinkinyje („Me- 
Iodje ludowe litewskie“, Krakow, 1900) išspausdintos „Lietuviškų dainų” rinkinio tekstus 
atitinkančios melodijos.

Redaguojant Antano Juškos „Lietuviškas dainas“, teko susidurti su visa eile sun
kumų, nes ir savo apimtimi, ir pobūdžiu šis darbas kelia visą eilę problemų dėl medžia
gos tvarkymo bei jos apdorojimo principų.

Spausdinant lygiagrečiai fotografuotinj ir literatūrinį tekstą, buvo galima šiek tiek 
laisviau elgtis su dainomis, priartinant jas kiek daugiau prie dabartinio skaitytojo, nes 
ieškąs autentiško teksto mokslo reikalams specialistas galės naudotis originalo faksi
milėmis.

Didžiausią redagavimo problemą sudaro radimas tų kriterijų, kurie leistų nusta
tyti keitimo ribas, kad daina nenustotų savo specifikos ir tuo pačiu metu būtų lengvai 
paskaitoma. Nors dainos surinktos tik trijose apylinkėse — Pušaloto, Veliuonos ir Alsė
džių, — bet rinkinyje nėra kurios nors vienos grynos tarmės, o yra gerokas mišinys 
zanavykų, raseiniškių ir net telšiškių žemaičių, klaipėdiškių bei jvairių rylų aukštaičių 
tarmių. Net toje pačioje dainoje dažnai maišomi jvairių tarmių elementai. Redaguojant 
visos šios įvairybės paliktos, šiek tiek jas  aplyginus. Tuo būdu kurio nors tarminio 
vieningumo rinkinyje nėra.

Pirmojoje ir antrojoje dalyse (Juškos vadinamose laidose, mūsų žymėjimu I tome) 
prie dainų nėra pažymėta jų metrikos. Trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse (trečioje ir ketvir
toje laidose, mūsų II tome) prie kiekvienos dainos yra nurodyta dainininkė, o gale pridė
tos „Pavardės lietuvių dainininkių ir dainininkų, nuo kurių 1865— 1870 metuose užrašytos 
buvo veliuoniškės dainos, išspaustos pirmoje ir antroje knygoje.’* III knygoje (mūsų 
UI tome) dainininkai nurodyti tik prie dainų.
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Siekiant išlaikyti vienodumą, šiame leidinyje dainininkai surašyti prie kiekvienos 
dainos ir 1 tome, kaip tai paties Juškos padaryta II ir III tomuose, o III tome ¡dedamas 
visų trijų tomų suvestinis dainininkų sąrašas.

Įvairios išnašose buvusios pastabos nukeltos j III tomą, kur jos įjungtos j bendras 
pastabas. Tekste tepasiliko pastabos, liečiančios kurios nors konkrečios dainos dainavi
mo būdą.

Išnašų pastabos visur taisomos, pvz.: „Ant to pavydalo somuok: „e, e, o", su antra 
ajlia žėdnam posme žemiau“ j: „Žemiau kiekviename posme panašiai somuok: „E, e, o ‘ 
su antrąja eilute."

Juškos dainų skyryboje daugiausia pasitenkinama dviem ženklais: kableliu ir tašku 
kableliu, o prieš tiesioginę kalbą kai kur dedamas dvitaškis. Toks suprastintas skyrybos 
ženklų naudojimas sunkina minties iššifravimą, o pati daina nustoja daugelio savo 
prasminių niuansų.

Redaguojant teko šiek tiek diferencijuoti skiriamuosius ženklus: kablelis arba taškas 
kablelis kai kur pakeisti brūkšniu, kablelis — tašku kableliu arba brūkšniu, išskirti klau
siamuosius, šaukiamuosius sakinius ir pan.

Bet dainų forma tokia jvairi, tiek jose įvairių prasminių niuansų, minties šuolių, 
kartais nelogiškumų ir pan., kurių nenumato jokios sintaksinės bei skyrybinės normos, 
kad jų neįmanoma įterpti į kuriuos nors sintaksinius rėmus, dėl to redaguojant teko lai
kytis didelio atsargumo, neaiškiais atvejais paliekant originalo skyrybą. Kiekviena daina 
turi savo konstrukcinę specifiką, ir jos skyrybą dažniausiai tenka spręsti individualiai.

Rinkinio tiesioginė kalba dažniausiai neišskiriama jokiais ženklais, bet kai kur 
prieš ją padedamas dvitaškis. Tik vienur kitur Juškos padėtos kabutės.

Dabartiniame leidinyje tiesioginė kalba išskiriama brūkšniais. Net ir ten, kur Juškos 
buvo padėtos kabutės, dabar dėl vienodumo dedamas brūkšnys.

Tiesioginė kalba žymima tik tais atvejais, kai yra dialogas, kur pačioj dainoj ryškūs 
replikų partneriai. Jeigu monologe įsiterpia kreipiniai, tai jie neišskiriami, nors jie ir turi 
tiesioginės kalbos formą, pvz.:

Pūtė, pūtė Nebark, nebark
Šiaurusis vėjelis, Mane, motinėle,
Barė, barė Aš nevėriau
Mane motinėlė. Svirno duružėlių.

Jeigu į tiesioginę kalbą įterpta kito mintis, pamokymas, nurodymas ir pan., kurie 
lyg ir perteikia kito žodžius, jie išskiriami kabutėmis, pvz.:

— Pameluok, mergele. 
Pameluok, jaunoji, 
Pameluoki parėjusi 
Baltai motušėlei:

„Atlėkė sakalas,
Iš girios paukštelis,
Ir sumaišė vandenėlį,— 
Laukiau nuslstojant."
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Nemaža sunkumų sudaro smulkminių sakinio dalių, jaustukų, įterptinių žodžių bei 
sakinių, vienarūšių bei išskirtinių sakinio dalių ir ypatingai kreipinių skyryba: tautosa
kinis sakinys nesilaiko įprastinės sakinio konstrukcijos, dėl to ir jo skyrybos atvejai ne
numatyti. Čia dažnai tenka susidaryti tautosakinę skyrybos skalę.

Rašyba visur suvienodinta pagal dabartines normas. Vis dėlto kai kur kilo abe
jojimų dėl atskirų žodžių rašybos: tautosakos nepaprastai gausus žodynas, o visa eilė 
žodžių šiandien nenaudojami literatūrinėje kalboje, ir jų  rašyba nėra sunormuota. Dau
giausia sunkumų sudaro ištiktukų kilmės veiksmažodžiai ir skoliniai.

Krypties vardininkas visur pakeistas šauksmininku: nueik, dukrelė — nueik, dukrele, 
oi motuše, motinėlė — oi motuše, motinėle, rūdyk, rūtų vainikėlis — vainikėli, sens matro
se!/« — matrosėli, ir pan.

Tikrinių vardų rašybos stengtasi netaisyti, pavyzdžiui: Barbuka, Baltrušaičiukė. 
Buržiukė, Dailydalė, Didžpinigaičiukė, Pauriukė, Pocalė, Sutkaičia, Paniparta, Kriukav.i 
ir kt. Vis dėlto kai kurios įprastinės formos rašomos dabartine rašyba, pvz.: Ringą, Gum- 
byna ir kt. Suabejota dėl Nemuono — pats Juška pastaboje sako, kad „kiti taria  Nemu
nas'1, — ir Narelės: — Juška aiškina, kad tai reiškia Nėrį, Nėrelę. Vadinasi, tarminės 
lytys jo paliekamos sąmoningai. Vis dėlto jos dabar rašomos įprastinėmis formomis.

Pirmojo leidimo kiekvienos knygos gale įdėta po porą puslapių klaidų atitaisymo — 
Ryklėj, — bet jų dar apsčiai palikta ir nepastebėtų. Dabar vietomis sunku ir atsekti, 
kur yra spaudos klaida, kur užrašymo netikslumas, kur yra tarminiai nukrypimai ar p a 
galiau savotiškai „dėsningi" tautosakiniai nenuoseklumai, pvz.: norlnts do ( - p o )  van
dens lašelį; st/elčiukas (= strielčlukas), anžuluožėly (= ąž«ol«žėly), nešlyštėlė (= n aš- 
lystėlė), bent (= b e i) . išlesk ( =  Išleisk), brolelis ( =  bernells), meski (greta: imki/, vy- 
kilės), no/s ( =  nors), a/žels ( = apžels), ugnis be ( - n e )  vanduo nei aš ne piemuo; o 
jis pragėrė šimtą šeštokėlių į  (= ir)  geltoną smuikužėlį, į  (= ir) raudoną šilkelį; baltas 
be (= bei?) raudonas, pašėrė ratelių (rūtelių) abrakėliu ir t. t. Aiškios klaidos a ti
taisomos.

Skoliniai bei įvairios svetimybės stengtasi suvienodint ir priartint prie įprastinės 
vartosenos, bet čia susidaro nemaža sunkumų, nes nėra kurių nors bendrų barba
rizmams bei kitiems skoliniams rašyti normų. Keletas pavyzdžių: pantaplė-pun-
taplis-pantaplis-kuntaplis-kuntaplės, armatų-armotų, vartos-vortos. čėnavokit-šėnavokit. 
šeržentėli-seržantėll, ukatos-akvatos-ukvatos, kelinės žomčinės-zomžinės-zomčinės, bo-ba, 
iščėstis-čėslyvas-ščėslyvas, cidabras-čidabras-sidabras, pročios-procės-procios, cigonas-čigo- 
nas, slavindamas-šlovindamas, navalnu-nevalna, vorelkos-arielkos, vorgamistra-varga- 
mistra, kelškėlis-kieliškėlls ir kt. Tvarkant šį leidinį, svetimybės šiek tiek aplygintos, 
labiau orientuojantis į tas formas, kurios būdingesnės, suprantamesnės. Visur paliktos 
tos svetimybės, kurias liaudis savaip prisitaikė, pvz.: gendrolius, kapliorius ir pan.

Sutrumpėjimas, galūnių nutrupėjimas, garso praleidimas žodžio viduryje ir pan. 
būtinais atvejais pažymimi apostrofu. Jų stengtasi naudoti kiek galima mažiau, dėl to 
praleista didelė dalis Juškos padėtų raidžių praleidimo ženklų, pvz.: n’eina, pam ylėt, 
suprašyt’, pajudin’, ar nematėt’, lenk’(la), liūd’(i), ein’(a), vaino’(ja), į vidur (į), vež (a), 
kariausiv '(a), arsiv '(a), yr’(a), č iulb '(a), a tjo j'(a ), būč'(iau) ir kt.

Vis dėlto be apostrofo kai kur negalima išsiversti, nes be jo nebūtų aiški žodžio 
prasmė, pvz.: mum's (=mumis), margos’ perynėlės’ ( =m argose perynėlėse), n’atėjęs, 
an t’ ( =  antai), ne’pravėsl ir n’apravėši ir pan. Šiais atvejais apostrofas paliktas.
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Tarminiai ir dainuotiniai garsų pridėjimai ar sutrumpėjimai, kiek tai buvo galima, 
ištaisyti pagal įprastines formas, pvz.:

a) išleisti pridėtiniai garsai: nu(v)ėjau, (j)ūbą, (V)oną, pė(k)ščia, |(v)eiti, 
vy(k)šnių, (v)o, (j)o  (jo kad aš ėjau), ap(v)yniais, kuo(m), meilieji(e), baltieji (e), 
(j)ama, (j)ema, (j)emuos, ( — ima, imuos), gardžio(m)sioms ir pan.

Vietomis ištaisyt nebuvo galima, nes nuo to pasikeistų eilėdaros metras, pvz.: iška- 
da, kelškėlis ir pan.

b) labai dažnas galūnių nutrupėjimas, kuris sudaro sunkumų prasmei suvokti, ten, 
kur, nepažeidžiant eilėdaros (pvz., nepridedant naujo skiemens), tai buvo galima — bent 
iš dalies restauruotas, pvz.: svečių šalelė(j), to(j) karčiamėlė(j), to(j) lankelė(j), toje 
giružė (j), lakio(j), kukuo(j), sto(v), d a(r), m a(n), tu je(n), padė(k), eik še(n ), aple(i), 
šieno pradalgėlė(j), pakalnė(j) lankužėlė(j) ir pan.

Nutrupėjęs -y- kamien ų vietininkas paliktas, nes ir taip jis pakankamai aiškus, 
pvz.: turmužėly, daržely ir kt.

Palikta dviskaita, archainės ir kai kurios literatūrinėje kalboje nejprastinės formos 
bei žodžiai, pavyzdžiui: nėr kamui, tavei, jamui, manei, savei, dvim bačkim, niekamui, 
man jaunamui, abim dukrelim, dvim replutim, su dum vėzdum, dvim lazdim, sau ( =  savo) 
mieliausią, ašei, esmu, tujen, tieka, būsme, aplei mūrą, tegu gaudai, tegu girdai, tegu 
darai, tegu kalbie, tesižinai, tolas kelias, ant pardosų, oi žirgai, žirgai, išgrauš tavei, 
močiute, ma ją nogna (nogla) pelėda, oi dievai, dievaliau, eičiau rūtų darželj, gausi savik 
mergelę, vedu puolėv, vedu su mergele by viens širdelėj dūmojov, vėjelis putino ir pan.

Bet ir čia ne visur išlaikytas vienodumas: ten, kur senoji forma tėra viena prie kitų 
dabartinės formos žodžių, ji ištaisyta, pvz.: ši (a) m trečiam daržely, ši (a) m juoda
me purvynėly, patim (pačiam) kaimo vidurėly ir kt.

Kamiengaliai, priesagos ir galūnės stengiamasi nekeisti, bet vis dėlto kai kur. 
nekeičiant bendros dainos struktūros, pakeista įprastesnėmis formomis, pavyzdžiui: 
turgeliaMS(io), alučiflMs(io), midučiaus(io), veln/s(ias), d idžiaus/s(ias), m ieliaus/s(ias) 
upts(ė), žad /(a), rūs/os(čios), rūgš/osfčios), am ž/(ių), vyniosfes(is), netrauksis(ies), 
sukdam /s(ies), žatfim (žadu), teks//*/(i ant), k lausysm (iant), gailw(a), bitys(ės), žmo
n ik ė s ) ,  žvakes (ės), darbel^s(iai). varsnas(a), lyna(s), m alono(i), kanap/«s(es), 
trimito (s ) . popiero(ius), viešiu (u) keleliu ir viešaus(o) kelelio, diite(džią), di<fe/(džiai), 
kumste(ščiu), žmogžurfrt (pastaboje), kankol//nė, bu roki/nė, bulvinė, roput</nė(ienė), 
jaunikai/e/(čiai), visūmenė(uo), jaunūm enė(uo), karwmenė(iuo), nūbraukinė(uo), visč- 
m et(uo), pagadi/o(no), surūdėjo(i), nešins ( =  nešinas), skn'ndu(e), pnpuolis(prie), 
žeb/nkšti ( =  žebenkštis), gri/žė(ie). pr//žastis(prie) ir pan.

Sintaksė liko nekeista, tik kai kurių linksnių bei prielinksnių vartosena, kuri rodo 
jų  tarminę kilmę, pakeista įprastinėmis lytimis, pvz.: raseinietiškas pas su kilmininku: 
pas Nastės, pas tėvelių; už šimtą mylelių; Pušaloto unt, kuris dažnai reiškia ne litera
tūrinį anl, bet /, pas, pvz.: unt kokią mergelę nujoti, unt rankas švenčiausės, unt vidų 
ir pan.

Kur tai leido metras, įprastesni žodžiai bei formos pakeisti dabartinės vartosenos 
žodžiais bei fermomis: tikslumo bei autentiškumo ieŠKąs mokslininkas gali pasekti foto- 
grafuotinį teksią, tuo tarpu literatūrinis tekstas bus lengviau paskaitomas platesnėms 
skaitytojų masėms, besidominčioms lietuvių liaudies kūrybos lobiais.
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ANTANO JUSKOS SURINKTOS LIAUDIES MELODIJOS

Antano Juškos surinktos lietuvių liaudies melod:jos yra labai svarbus ir mums 
brangus liaudies kūrybos palikimas. Nepaprastai didelis kiekis A. Juškos surinktų me
lodijų parodo, kad jis, kaip ir kiti pirmieji liaudies dainų rinkėjai, giliai suprato liaudies 
dainos esmę, būtent, kad dainoje žodžiai ir melodija sudaro nedalomą meninę visumą 
ir kad tiktai „skambanti“ daina yra pilnavertė. Tai pajusti ir suprasti jis galėjo tiktai 
pats artimai susigyvenęs su liaudimi, gerai pažinęs jos gyvenimą ir priartėjęs prie gi
liausių liaudies kūrybos šaltinių. Todėl, nors ir nebūdamas muzikas specialistas, no
rėdamas išsaugoti liaudies kūrybą, nesiliovė su dideliu atsidėjimu ir meile užrašinėjęs 
liaudies melodijas.

Antano Juškos gyvenamu laikotarpiu mažai tebuvo rinkėjų, sugebančių tiksliai už
rašyti liaudies melodiją. Todėl ir Krokuvos Mokslų Akademijai, apsiėmusiai išleisti Šį 
didelį melodijų rinkinį*, nelengva buvo surasti muziką specialistą, kuris mokėtų lietuvių 
kalbą ir būtų su lietuvių liaudies da:nomis tiek susipažinęs, kad galėtų jas tinkamai 
paruošti spaudai. Tokio žmogaus neradus, turėjo imtis redaguoti rinkinį žmonės, kuriems 
lietuvių liaudies daina buvo visai naujas dalykas. Vienintelis liaudies dainų žinovas 
redaktorių tarpe buvo Oskaras Kolbergas, kuris jau anksčiau pats buvo lietuvių liaudies 
dainas rinkęs ir jas išleidęs.** Tačiau, vos 120 melodijų spaudai paruošęs, Kolbergas 
mirė, ir tęsti redagavimo darbą teko prof. Izidoriui Kopernickiui, antropologui, su lie
tuvių tautosaka nieko bendro neturėjusiam. Galutinė redakcija buvo pavesta Varšuvos 
Konservatorijos profesoriui Zigpiantui Noskovskiui, kuris, kaip ir Kopemickis, lietuvių 
kalbos nemokėjo. Nežiūrint į šias rimtas kliūtis, buvo dirbama su dideliu entuziazmu: 
Kopemickis, nors būdamas senas, specialiai tam reikalui mokėsi lietuvių kalbos ir muzi
kes teorijos. Atrodo, kad visi redaktoriai suprato rinkinio didelę mokslinę vertę ir su 
atitinkamu rimtumu bei kruopštumu tęsė darbą iki galo.

Nors išėjęs A. Juškos melodijų leidinys daro rimtą įspūdį ir yra vertas Mokslų 
Akadem jos vardo, tačiau dėl aukščiau minėtų ir dėl kitų priežasčių jame yra kai kurių 
rimtų trūkumų. Tie trūkumai paaiškėja tuomet, kai tenka melodijas prikelti naujam 
gyvenimui, jas harmonizuoti, dainuoti chore, diriguoti. Rinkinyje metasi į akis netgi 
grafiško piešinio nesklandumas: melodijos, mechaniškai išrikiuotos po dvi ketvirt nes kiek
viename takte, daro negyvą ir neestetišką įspūdį. Negalint susipažinti su Antano Juškos 
užrašytų dainų rankraščiais (jie šiuo metu yra Krokuvos Mokslų Akademijoje) ir pa

* Melodje ludowe litewskie, zebrane przez š. p. ks. Antoniego Juszkiewicza. Kraköw.
1900.

** Oskar Kolberg. Piešni ludu litewskiego. Krakow, 1879.
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lyginti pirmos laidos melodijų su originalais, sunku nustatyti šių užrašymo trūkumų 
priežastį. Tie trūkumai galėjo atsirasti dėl redaktorių šiam darbui nepakankamo pasi
ruošimo, bet galėjo būti ir dėl nepakankamo užrašymo technikos apvaldymo.

Norėdama daugiau iškelti šio melodijų rinkinio vertę ir reikšmę, — padaryti jį leng
vai prieinamu ir suprantamu, — ryžausi kai ką pakeisti gaidų rašyboje. Tačiau tie 
pakeitimai visiškai nepaliečia melodijos autentiškumo, kuris yra pilnai išlaikytas, — jie 
tik išryškina jos intonacinę struktūrą, daro ją aiškesnę, suprantamesnę.

Svarbiausi melodijų leidinio trūkumai yra tokie:
1. Beveik visų užrašytų melodijų pagrindinis ritminis vienetas yra ketvirtinė gaida. 

Smulkesnių ritmingų vienetų beveik nepasitaiko. Ketvirtinėmis užrašytos įvairiausių žanrų 
ir skirtingo pobūdžio melodijos: lyrinės, apeiginės, darbo ir šokio melodijos. Kadangi 
tempai nenurodyti, tai sunku suvokti tokiu būdu užrašytos melodijos charakterį: ji nu
blunka ir nepavaizduoja lietuvių liaudies melodikos būdingo ritminio raiškingumo bei 
grakštumo.

Tvarkydama melodijas šiam leidiniui, pirmoje eilėje susmulkinau gyvesnio tempo 
ir šokių melodijų ritmą, užrašydama jį vieloje ketvirtinių  — aštuntinėmis gaidomis, 
pvz.: 20[1123(1168)1, 49(1613(1676)), 54[ 1695 (1678) J, 55(1616(1679)], 6716122(1686)], 
74(1626(1690)), 7411629(1693)1. 101(1643(1707)], 10311552(1614)], 107( 1645( 1709»,
II4[I647(I712)|, 115(1648( 1713)], 128(948(990)1, 128(1600(1663)], 128(1653(1718)],
143(1655(1720)], 146(1656(1721)], 147(498(523)], 157(1660(1725)], 157(1661(17261],
164 [1662(1727,1728)], I82| 1673(1740)], 189(1675(1742)], 189(1676(1743)], I99(186(I88)|,
199(1681(1748)], 201(1684(1751)], 207(1686(1753)1, 210(188(190)], 210(1687(17541],
220(16:0(1758)1, 221(1691(1759)], 222(1692(1760)], 228(1696(1764)1, 234(1698(1766)],
253(1704(1773)], 266(526(552)]. 268(1707(1776)1, 269(1708(1777)1, 285(1207(1253)],
290ĮI712(I78I,1782)], 290(1713(1783)1, 300(1715(1785)], 302(1716(1786)], 312(746(783)],
313(1717(1788)], 3I4(1215(I262)|, 317(1721(1792)], 320(1722 (1793)]. 321(1723(1794)],
331(1726(1797)], 334(1730(1801)1, 334(1731(1802)], 336(1732(1803)], 341(1733(1804!],
347(1734(1805)], 349(1735(1806)], 353(703(738)1, 353(703(738)], 362(1740(1811)],
363(1741(1812)], 366(1742(1813)1, 377(1745(1816)1, 390(1748(1819)], 390(1749(1820)],
391(1750(1821)]. 404(1755(1826)], 407(675(710)1. 410(475(498)], 4171494(519)1, 426(564(592)], 
431(1765(1836)], 44111771(1842)], 455(1070(1114)];

2. Su pirmuoju trūkumu rišasi antras trūkumas: netikslus metrinis melodijų gru
pavimas. Didelė dauguma melodijų suskirstytos į 2/4 arba į 4/4 taktus. Netgi tokios 
melcd jos, kurios neabejotinai yra nelygaus 3/4 arba 3/8 metro, įspraudžiamos į 2/4 
takius.

Taip vienodai mechaniškai skirstant, sumaišomi natūralūs melodijų kirčiai, kurie 
perkeliami iš stipriosios takto dalies į silpnąją. Nuo to nukenčia melodijos sintaksė, nes 
darosi neaiškus jos intonacinis padalinimas, o taip pat sudarkomi formos kontūrai, ku
rie nustoja reljefiškumo ir įžvelgiamumo. Tikslus melodijos metrinis suskirstymas turi 
tiek pat reikšmės, kiek kalbos rašyboje skyrybos ženklai: jis išryškina min!j, intonacinį 
bangavimą, loginius kirčius. Deja, šio rinkinio pirmojo leidimo redaktoriai mažai su šiuo 
dėsniu tesiskaitė.
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Siame leidinyje pakeičiau kai kurių melodijų suskirstymą j taktus:
Dietoje 4/4  — panaudojau 214: 49(1613(1676)], 50(1472(1533)], 54(1615(1678)], 

67(1622(1686)], 101(1643(1707)], 103(1552(1614)], 105(1644(1708)], 107(1645(170911,
128(1600(1663)], 128(948(990)], 146(1656(1721)1, 147[498(523)], 189(1675(1742)],
189(1676(1743)1, 220(1690(1758)], 221(1691(1759)], 321(1723(1794)], 407(675(710)],
417(494(519)];

vietoje 3/4 — 2/4: 204(1685(1752)]:
vietoje 3/4 — 3/8: 15711661(1726)], 164(1662(1727,1728)], 222(1692(1760)],

313(1717(1788)], 362(1740(1811)|, 36611742(1813)]; 
vietoje 3/4 — sudėtiniai: 64(1618(1682));
vietoje 2/4 — 3/4: 114(1647(1712)], 234(1698(1766)], 285(1207(1253)], 339(747(784)], 

404(1755(1826)];
vietoje 2/4 — 414: 88(1639((1703)]. 224(1693(1761)], 224(1694(1762)], 232(1697(1765)], 

254| 1705(1773)], 410(1756(1827)). 428(1762(1833)1;
vietoje 2/4 — 4/8: 199(1681(1748)), 210(188(190)], 210(1687(1754)], 253(1704(1773)], 

32011722(1793)]. 391Į1750( 1821)1;
vietoje 3/4 —  3/2: 351(1737(1808)], 449(1772(1846)]; 
vietoje 2/4 — 3/2 ir 2/2: 445(1772(1843)1, 448(1773(1845)], 449(1774(1846)]; 
vietoje 2/4 — 3/4 ir 2/4: 21(1598(1661)], 66(1620(1684)]. 74(1626(1690)], 74(1629(1693)], 

182(1673(1740)1, 266(526(552)1, 268| 1707( 1776)1. 269(1708(1777)1, 290(1712(1781,1782)],
317(1721(1792)], 334(1730(1801)], 334(1731(1802)], 349(1795(1806)], 377(1745(1816)],
426(564(592)], 441(1771(1842)];

vietoje 2/4 — 2/4 ir 3/4: 347(1734(1805)], 431(1765(1836)]; 
vietoje 2/4 — 3/4 ir 4/4. 421(1759(1830)], 426(1761(1832)].
3. Daugelyje melodijų pakartojimai buvo pažymėti ne vietoje ir su teksto pakar

tojimais nesutapo. Redaguodama melodijas, suderinau jas su tekstais.
4. Kai kuriose melodijose trūko chromatinių ženklų arba jie buvo užrašyti ne vie

toje. Pridėjau trūkstamus diezus prie rakto melodijoms 303(1719(1790)], 390(1749(1820)]. 
Išrašiau prie rakto, vietoje prieš gaidą, 2 bemolius mel. 276(1710(1779)].

Yra melodijų, keliančių abejonių ir intervalikos atžvilgiu, o taip pat daugelyje me
lodijų pasigendama įprastų, būd ngų intonacijų ir kadencijų. Tačiau tas abejones galima 
išblaškyti tiktai turint rankraščius, melodijų originalus.

Siame leidinyje duodamų melodijų pirmasis skaitmuo parodo šio rinkinio dainos 
teksto numerį, o skaitmenys skliausteliuose — pirmosios laidos („Melodje ludowe 
litewskie", 1900) melodijos numerį; viršuje prie variantų pažymimas atitinkamas pirmo
sios laidos melodijos numeris. Tos dainos, kurių melodijos pateikiamos šiame leidinyje, 
pažymėtos žvaigždutėmis prieš dainos teksto eilės numerį. Melodijų apačioje nurodomi 
tekstų atitikmenys: D — „Lietuviškose dainose", SD — „Lietuviškose svotbinėse dainose", 
SR — „Svotbinėje rėdoje", LD — „Lietuviškose dainose“ 1878 m„ /! i i ii  — ,,/IiiToocKcie 
HapoAHbie necH H " 1867, ML — „Lietuviškosiose melodijose“ (Antano Juškos surinktos 
liaudies melodijos, kurios turėjo sudaryti „Melodje ludowe litewskie" rinkinio II dalį — 
ligi šiol neišspausdintos).
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Ž O D Y N Ė L I S

A

abrakas, *o (si.) — abišalė; arklių paša
ras (avižos). 

aipinti, -ina, -ino — lepinti. 
aklė, -ės — aklis, žabale. 
akrūtas, -o (germ.) — rekrutas, naujokas. 
akvatus, -i (si.) — turjs norą, akvatą. 
alasas, -o (si.) —- balsas; triukšmas. 
alūina, -os (si.) — vargšui duodama iš

malda.
alvė, -ės (germ.) — puodelis (pusės litro 

ar mažesnis). 
anas, -a — jis, ji! 
anei, anė — nei, nė. 
apdumti, -ia, -ė — apnešti, užnešti. 
apynotas, -o — apynių daržas, apynynas. 
apipiešli, -ia, -ė — aprašyti. 
aprėdytoįus, -aus (hibr.) — tvarkytojas, ap

vaizda, dievas. 
apsūdyti, -ija, -ijo (si.) — nuteisti, nu

spręsti; apskelbti, apkalbėti, apšmeižti. 
ardas, -o — jaujos kartis, ant kurios stato 

džiovinamus linus ar javus. 
arosinis, -ė (si.) — iš aroso (tam tikros 

medvilnės) siūlų austas audeklas. 
atbildinti, -ina, -ino — ateiti. 
atboti, -oja, -ojo (si.) — vengti, bijoti, pai

syti.
atgulėti, -gužą, -ėjo — būriu ateiti, atvykti. 
atkakti, -a, -o — atvykti, ateiti. 
atkalėdoti, -oja, -ojo (si.) — atvažiuoti, a t

eiti (seniau kunigai apie kalėdas lan
kydavo žmones, rinkdami duokles). 

atkutinti, -ina, -ino — atšerti, atgaivinti.

atlasas, -o, ir atlosas (si.) — šilkinė me
džiaga. 

atpildyti, -o, -ė — atlyginti. 
atrubės, -ių (si.) — sėlenos. 
atsivainoti, -oja, -ojo (s i .)— atsikalbėti, 

apkalbėti; išpeikti; žr. vainoti. 
atskudurliuoti, -iuoja, -iavo — apiplyšu

siam, nusišėrusiam ateiti. 
atvandruoti, -uoja, -avo ( s i .)— ateiti, a t

keliauti.
avikinis, -ė — avinis; avikinė mėsa — avies 

mėsa, aviena. 
avižius, -iaus — žirgelis, laumės žirgas, 

velnio arklys.

B
balsynė, -ės — baltų kiškių vieta. 
baltikis, -io — tokia grybų rūšis. 
barilka, -os (si.) — statinaitė. 
baronai, -ų (si.) — kailiniai. 
be —  bei, ir; ar, begu. 
ben — bent.
bcrlinka, -os (si.) — senovinis pinigas 

(7«/2 kapeikos). 
bertainis, -io (germ.) — ketvirtadalis, ket

virtis.
by (si.) — kad, kad tik, jei; nors; lyg, tar 

si, rodos, it. 
bičiukas, -o — bitės vaikas, bitukas. 
bičiulienė, -ės — bičiulė, bitininkė. 
biksvės, -ių (ge rm .)— kelnės. 
bimbalas, -o — sparva. 
bimbti, -ia, -ė — zirzti, zembti, zvimbti. 
bimvapsa, -os — toks vabzdys. 
biržis, -io —birželis.
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blezdinga, -os — kregždė su ruda pakakle. blykiuoti, -iuoja, -iavo (germ.) — patiesus 
ant pievos audeklą baltinti; balti, 
blukti.bliozė, -ės (germ.) — tabokos maišelis; pi
niginė.blūdonėlis, -ė (s i .)— klajotojas. bo ( s i .)— o, nes.bobnyčia, -ios (si.) — bažnyčios dalis prie 
jėjimo.boti, -ja, -jo (si.) — paisyti, bijoti. bovas, -o (si.) — žaidimas, žaislas. bovelna, -os (si.) — medvilnės siūlai arba 
audeklas.bradečka, -os (si.) — seniau buvęs kalinių 
apdaras.brandis, -džio — branda, derlius. brangvynas, -o (germ.) — degtinė. bryzas, -o (si.) — gabalas lašinių, mėsos 
ar ko kito. broterėlis, -io — brolelis. bruslotas, -o (si.) — vasarinis apsiaustas. bruzgenti, -ena, -eno — skubėti. brūzgas, -i — vikrus, miklus, greitas. būbuolėlis, -ė — būbuonėlis, kas būbuoja 
(baubia).buinus, -i (si.) — vešlus, riebus, tvirtas. bujoti, -oja, -ojo (si.) — augti, tarpti, ve
šėti.bukis, -io — bukas daiktas, žmogus; apsi
leidėlis, tinginys, žioplys. bumburuoti, -uoja, -avo — pumpuruoti. būras, -o (g e rm .)— Prūsų krašto valstie
tis, sodietis. burlynė, -ės — purvynė, purvynas. burva, -os (si.) — vienos spalvos drabužių 
karta; eilutė, kostiumas. butas, -o — pirkios priemenė (dažniausiai 
su ugniakuru).

C

cimbolai, -ų — styginis muzikos instru
mentas, panašus j kankles, citrą. cimboliška, -os — styginis muzikos instru
mentas.

cirulninkas, -o (si.) — kirpėjas. ciūgas, -o (s i .)— eilė, grandinė, vilkstinė. cnata, -os (si.) — dorybė. 
cnatlyvas, -a (si.) — doras, skaistus. cūdas, -o ( s i .)— stebuklas, nuostabus d a 

lykas.

C

čeklelė, -ės — čivylis (kikilių Šeimos 
paukštis).čepčius, -iaus (si.) — senoviška moteriš
ka kepurė, nuometas.(ertas, -o (si.) — velnias. iestavoti, -oja, -ojo (si.) — vaišinti.- čėstis, -ties (si.) — laimė.(euerykuotas, -a ( s i .)— apsiavęs su už- 
varstomomis kurpėmis (čeverykais). Čciėti, -a, -ėjo — čiulbėti, čirškėti. tyras, -a ( s i .)— teisingas, doras, grynas. čirpulys, -ė — kas čirpia, čir p lys, yerks- 
nys.čiužinėti, -ėja, -ėjo — vaikštinėti kojas 
velkant, šliaužioti, valkiotis. čiužūnaitė, -ės — čiužinėtoja (lapės epi
tetas).

D

dabar —  dar.daboti, -oja, -ojo (s i .)— žiūrėti su pati
kimu, mylėti; saugoti, prižiūrėti; 
sngr.: patikti, pamilti. daiktas, -o — nuo daikto — paeiliui, iš 
eilės.dambra, -os — dūda.dambruoti, -uoja, -avo — griežti dambra;
žr. dambra. dargus, -i —  darganotas. daryti, -o, -ė — dažyti. darmas, -a (si.) — tuščias; žr. dykas. darmus, -i (si.) — žr. darmas. davalía, -ios (si.) — patenkinimas. degesiukas, -o — toks paukštelis. delmonas, -o (s i .)— kišenė; piniginė
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dešimtinė, -ės — dešimtoji pajamų dalis;
dešimties skatikų pinigas. dibka, -os (si.) — rąstagalis, i kurį įdė
davo nusikaltėlio kojas. dygėti, dygi, -ėjo — diegti, dygsėti; perš
tėti.d y minis, -ė ( s i .)— padarytas iš dymo 
(keturnyto raštuoto audeklo). dimnas, -a — nuostabus, nepaprastas, 
keistas.dingoti, -oja, -ojo — būti neaiškiam nu
jautimui, rodytis, matytis; manyti. dyvotis, -ojasi, -ojosi ( s i .)— stebėtis. do (si.) — per.dora, -os — tinkamumas, gerumas, nau
dingumas. doslus, -i — dosnus. draugalas, -a — draugas. draugė, -ės — draugystė, būrys. dūdorius, -iaus (si.) — dūdininkas, g rie
žikas.dūmą, -os (si.) — mąstymas, mintis, sva
jonė.dumti, -ia, -ė — galvoti, tartis; pūsti. dunzgenti, -ena, -eno — belsti, braškinti. 

dunzgėti, dunzga, -ėjo — dundėti, bildėti. dunzginti, -ina, -ino — dunzgenti, daužyti. duoba, -os — duobė; drevė. durti, -ia, -ė — jungti, siūti. dvaras, -o (si.) — kiemas, sodyba, ūkis 
(seniau kiemas, sodyba buvo vadi
nama dvaru). dvikartė, -ės — dviguba paklodė, vartoja
ma vietoj antklodės; patalų užval
kalas.dzingilis, -io — varpelis, skambutis.

E

eidamoškas, -o (si.) — tam tikras šilki
nis audeklas. eidauninkas, -ė — greitakojis (apie žirgą). eidininkas, -o — eiklus žirgas. eiti, eina, ėjo — skristi, lėkti. eldžia, -os — laivas, valtis.

G

gaisrus, -i —  šviesus, skaidrus, aiškus. gal (esam. I. III a sm .)— gali, galima galionas, -o — auksiniais ar sidabriniais 
siūlais atausto audeklo apvadas ant 
drapanų ar baldų; brokatinė gėlėta 
juosta (moterų galvos papuošalas) garbinys, -io — garbana (susiraitę plau
kai, vilnos ar augalai). gasas, -o (germ.) — gatvė, kelias. gedauti, -auja, -avo — ilgėtis, liūdėti;
klausinėti, ieškoti. gega, -os — gegutė. geltas, -a — gelsvas, geltonas. gendrolius, -iaus (germ.) — generolas. geresniai (aukšt. 1.) — geriau. gėrimas, -o — pokylis, išgertuvės. gėris, -io — gėrimas, gėralas; gerumas;
malonumas, džiaugsmas, linksmybė 

gilynio — gilyn. girinis, -ė — giros kubilėlis. glitą, -os (germ.) — eilė, greta, vora. glodnus, -i — lygus. glušokas, -o — tetervinas. 
gobtūras, -o (si.) — ištekėjusių moterų 

seniau nešiota kepuraitė, kurią svo
čia dėdavo nuotakai ant galvos. gončas, -o (si.) — šuo, skalikas. gorčius, -iaus (si.) — skysčių ar biralų 
saikas (arti trijų litrų). 

gorinti, -ina, -ino — bauginti, gąsdinti 
baidyti.

golė, -ės — rusvos spalvos grybas (augu 
tiltais, krūvomis). 

grazna, -os — grožis, pagražinimas, pa
puošimas; pirštinė. grynyčia, -ios (si.) — negyvenamasis tro 
bos galas; klėtis, trobelė, pirkia. grįstinis, -io — grindinys. * griiėlė, -ės — griežlė. grūsti, grunda, grūdo — liūsti, graudintis grūsti, grūda, grūdo — varyti, ginti; 
stumdyti; ore būriu maišytis.
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grūšis, -io (si.) — kriaušė.
gūbyti, -ija, -ijo (si.) — naikinti, žudyti;

skriausti, kankinti, kamuoti, engti. 
gudinti, -ina, -ino — pratinti. 
gulova, -os — pati, žmona. 
gumuoti, -uoja, -avo — pamažu susilenkus 

eiti, krutėti. 
gūruoti, -uoja, -avo — eiti arba bėgti pa

lengva, susitraukus, susikūprinus.

I
įgyliuoti, -iuoja, -iavo — jzylioti, įbėgti. 
[lemti, -ia, -ė — iš anksto nustatyti, nu

spręsti. 
ilgarietis, -ė — ilgakojis. 
ing  (šen. f.) — į.
irka, -os — išdirbtas ožio arba avies kai

lis; išskusto kailio siauros juostelės, 
dedamos tarp siūlių, siuvant netrauk
tus kailinius. 

išberti, -ia, -ė — išvėtyti. 
iščėstis, -ies (si.) — laimė, sėkmė. 
išduoti, -a, -ė — parodyti, leisti (balsą). 
iškala, -os (s i .)— mokykla; žydų maldos 

namai.
iškleinioti, -ioja, -iojo — išeiti netiesiai, 

kraipantis.
Iškrypšlinti, -ina, -ino — išeiti. 
iškupčiavoti, -oja, -ojo (si.) — išiminėti, 

išvaginėti.
išleisti, -džia, -do — išsiųsti; išvaryti, pa

daryti (degtinę). 
tšlelioti, -ioja, -iojo — šaukiant nuvaryti, 

nuvyti; išplūsti. 
išmonė, -ės — išmanymas, supratimas. 
išmoningas, -a — sumanus; gabus nau

jiems išradimams; įmantrus, nepa
prastas. 

iŠmonis, -io — žr. išmonė. 
išpleškinti, -ina, -ino — išvirti. 
išprovyti, -ija, -ijo (si.) — nupirkti, įtai

syti.
išsikalbėti, -a, -ėjo — apkalbėti; apkaltin

ti; peikti, niekinti.

iššandyti, -o, -ė (germ.) — išpeikti; ap
šmeižti, pažeminti; išbarti. 

iššaukti, -ia, -ė — garsiai kalbėti, dainuo
ti; prašyti, maldauti. 

ištaisyti, -o, -ė — apvilkti drabužiais, 
puošti.

ištikti, -tinka, -tiko — pagauti, užklupti. 
ištvylinti, -ina, -ino — tylomis išeiti, iš

spūdinti.
išvandruoti, -uoja, -avo (si.) — apkeliauti. 
išvokti, -ia, -ė — išvalyti. 
išžargas, -a — išsižergęs, išsiskėtęs. 
įžodyti, -o, -ė — pasakyti, išreikšti.

J

jaksas, -o (germ.) — moteriška liemenė. 
¡amui (šen. f., n au d .)— jam. 
jauniškė, -ės — jaunystė.
Įeib — kad ir, nors.
jodžioti, -ioja, -iojo — jodyti, jodinėti.
jomis — joms.
jumperka, -os, jumperkė, -ės, jumpro- 

va, -os (germ.) — panelė. 
jungėjas, -a — kas jungą deda, kinko. 
juodaunyčia, -ios (hibr.) — juodas akso

minis kaspinas, moterų nešiojamas 
ant galvos. 

jupa, -os (si.) — ilgas su rankovėmis per 
galvą velkamas viršutinis moteriškas 
(senovėje ir vyrų) drabužis, suknelė.

K

kalbėti, -a, -o — apkalbėti. 
kalė, -ės — gervė; šuns patelė; liežuvi

ninkė moteris. 
kalėdoti, -oja, -ojo (s i .)— skolintis, p ra 

šinėti.
kalinys, -io — kalėjimas. 
kalnelis, -io — kapinės. 
kamisorius, -iaus (sk.) — asmuo, einąs 

tam tikras pareigas. 
kamui (šen. f., naud.) — kam.
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kantunga, -os (germ.) — karo prievolė. 
kapliorius, -iaus (germ.) — kapralas (ka

rinis laipsnis). 
karaliūnas, -o — karalaitis. 
karana (šen. f., ein. vid. viet.) — ka* 

ran.
karmazinas, -o (si.) — toks senovinis 

raudonas audeklas. 
karmonas, -o (si.) — maišas (šikšninis), 

į kurį viskas kraunama; elgetos krep
šys; kišenė. 

k  ar ša, -os — karšis. 
katas, -o — katinas.
kavoti, -oja, -ojo (si.) — laidoti, slėpti;

laikyti, saugoti; globoti, prižiūrėti. 
kedelis, -io (germ.) — suknelė; sijonas; 

trinyčiai.
keipti, -sta, -o — leipti, alpti, dvėsti, gaišti. 
kėlėjas, -a — kas anksti keliasi. 
kelmartė, -ės — kelmutis (grybas). 
kemsuotas, -a — pilnas kemsų (samanom 

apžėlusių kelmų). 
kepenė, -ės — kepsnys. 
kepersuoti, -uoja, -avo — nevikriai eiti. 
ketėti, keta, -ė jo —ketinti. 
kiaušis, -io — kiaušinis. 
kieliškas, -o (si.) — taurė, stikliukas. 
kiemas, -o — aikštė prie gyvenamo namo;

atskira kaimo sodyba, ūkis; kaimas 
kilnoti, -oja, -ojo — kalbėti, apkalbėti. 
kiltas, -a — storas, grubus, šiurkštus 

(apie audeklus, verpalus). 
kiltinis, -ė-— storas, šiurkštus (audeklas). 
kinis, -io — gyvulio guolis, migis. 
kiocis, -io (germ.) — krepšys. 
kirtelis, -io — kirstukas (panašus į pelę 

žvėrelis).
kyveris, -io (si.) — senovinė kareiviška ke

purė; kepurės smailagalys. 
klastorius, -iaus (hibr.) — klastingas žmo

gus, apgaudinėtojas. 
klėsti, -klėsda, -dė — skleisti (s), plėsti (s). 
klykis, -io — klykuolis, suopis (vanagų šei

mos paukštis).

klyknoti, -oja, -ojo — klykčioti, klyksėti. 
kliokti, -ia, -ė — smarkiai lyti; šnjokščiant 

bėgti; virti, kunkuliuoti. 
kopės, -ių — kopėčios. 
kortelė, -ės — į kariuomenę šaukiamasis 

raštelis: ant kortelių šaukia. 
kotuoli, -uoja, -avo (si.) — mušti, plakti. 
kragas, -o (germ.) — ąsotis; geriamasis 

puodas; taurė. 
krakė, -ės — juodasis genys; karosas (žu

vis).
krasė, -ės (si.) — kėdė. 
kregždinga, -os — kregždė.
A’.retėti, kreta, -jo — drebėti, krutėti (nuc 

senatvės). 
krygė, -ės (germ.) — karas. 
kristi, -a, -o — gulti. 
kriūguoli, -uoja, -avo — žr. kriūkti. 
Kriukava, -os — Krokuva (m iestas). 
kriūzas, -o ir krūzas, -o (germ.) — geria

masis puodas; taurė. 
kriuzuoti, -uoja, -avo (germ.) — garbanoti 

(plaukus).
kromas, -o (si.) — krautuvė; nešulys (ant 

pečių).
kropa, -os — kruopa; gabalėlis, trupu

tis.
kriošėti, krioši, -jo —  tingiai sėdėti nieko 

neveikiant, be rūpesčio. 
kucinis, -io (germ.) — pagalys, lazda. 
kuinas, -a — paslankus, sumanus, vikrus. 
kuitis, -čio — jaunas ir tankus spygliuočių 

medžių miškelis; giraitė. 
kukulis, -io — gružulis, tešlos gumulas, 

gabalas; kepalas. 
kukutė, -ės — gegutė. 
kukutis, -čio — susigūžęs, susitraukęs 

žmogus.
kulis, -io (si.) — m ašna, maišas; vyriškos 

lyties organų dalis. 
kūliuotas, -a — akmenuotas. 
kulšis, -ies — šlaunis (viršutinė kojos da

lis nuo dubens iki kelio). 
kultupys, -io — giesmininkų šeimos paukš

tis.
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kumė, -ės — kumelė.
ku'mpyta, -os — kumpas, lenktas snapas 

(pel&dos).
kunkulys, -io — vandens burbulai, susida

rą einant orui iš vandens (verdant, 
kam nors skęstant). 

kupatka, -os (si.) — palaidinukė, trumpas 
vilnonis švarkas; striukė. 

kupčiauninkas, -o (si.) — prekiautojas, 
pirklys; vagilius; kupčiauninkėlis — 
vagilius (vilko epitetas). 

kuras, -o (si.) — kalakutas. 
kureklis, -io — žarsteklis. 
kurelis, -io — lazda, pagalys. 
karka, -os (g e rm .)— kulnis. 
kurkinas, -o (si.) — kalakutas. 
kurtas, -o (si.) — labai greitas medžiokli

nis šuo.
kuska, -os (s i .)— skara; skepeta, skarelė. 
kūtkailis, -io — kailio skiautis, gabalas;

blogesnis kailis; kailiniai. 
kvietka, -os (si.) — puokštė. 
kvorta, -os (si.) — skystų ir birių kūnų 

m atas (*/« gorčiaus).

L

labas, -o — turtas, lobis, išteklius. 
labas, -a — geras. 
lakštelė, -ės — lakštingalėlė. 
lakštingalas, -o — lakštingala. 
lakštuoti, -uoja, -avo — giedoti, suokti. 
lalauninkas, -ė — kas lalauja (lalauti — 

senovės papročiu per Velykas vaikš
čioti pakiemiais giedant giesmes). 

lapnus, -i — lepnus, išlepintas. 
lasyti(s), -o(si), -ė (s i)— rinkti (s). . 
taškuoti, -uoja, -avo — dainuoti. 
leisti, -ia, -o — siųsti (laišką). 
lėtūnas, -ė — kas lėtas, nekalbus, neap

sukrus.
levendra, -os — žolinis augalas arba pus

krūmis kvapiais mėlynais žiedais ir 
lapais.

levendras, -o — žr. levendra.

liepžiedis, -džio — liepų žydėjimas; liepų 
žydėjimo metas. 

liktė, -ės — žvakė; šviesa. 
liktis, -ies — žr. liktė. 
liuslas, -o (germ.) — linksmumas, džiaugs

mas.
liustaunas, -a (germ.) — linksmas, malo

nus, gyvas. 
liustavoti, -oja, -ojo (germ.) — džiaugtis 

linksmintis. 
luputis, -čio — žr. tūtlys.

M

maita, -os — kuri maitina, maitintoja, mo
tina.

makaras, -o — kančius, botagas; lazda, 
pagalys.

malinti, -ina, -ino — malti, maldinti.
malkas, -o — gurkšnis.
mandierą, -os (si.) — karinė uniforma;

kareivio švarkas. 
manei (n a u d .)— man. 
marka, -os — senovinis pinigas (3 kapei

kos arba 6 skatikai). 
mastas, -o — tam tikras ilgio mata? 

(0,6669 ar 0,7111 metro); laivo stie
bas.

medininkas, -o — eigulis, miško sargas. 
medšarka, -os — žvirblinių būrio paukštis 

storu lenktu snapu ir storais riestais 
nagais.

meigla, -os (germ.) — mergina. 
meirūnas, -o — gėlių rūšis. 
mėgelka, -os (germ.) — žr. nėgelka. 
mylėti, -i, -ėjo — vaišinti. 
misa, -os — tik ištekintas nerūgęs alus. 
morai, -ų (s i .)— neštuvai (mirusiam neš 

ti j kapus). 
motė, -ės — motina. 
mučė, -ės (germ.) — kepurė. 
mudrinti, -ina, -ino (si.) — miklinti, žva- 

linti, smarkiai joti, šokdinti, vaikyti. 
mudrus, -i (si.) — puikus, išdidus; pro

tingas.
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mudum  (naud.) — mudviem. 
muškieta, -os — senoviškas dagčių užde

gam as šautuvas. 
muštas, -o — senovinis pinigas; žr. muš

tinis.
muštinis, -io — senovinis pinigas (8 auk

sinai).
muštrai (si.) — griežtai, priekabiai (mo

kyti karo mankštos, karo dalykų). 
muštukai, -ų — įrankis virvėms vyti. 
muturas, -o — galvos kepuraitė, gobtuvas.

N

namininkas, -ė — namų gyventojas, namiš
kis; naminis, namų. 

namolei, namolia, namoliui, namonio, na- 
moniui — namo.

Narelė, -ės — Neris (upė). 
nėgelka, -os (germ.) — gvazdikas (darže

lio gėlė). 
nelabas, -a — negeras. 
nėmaž — nė kiek. 
nevalia, -ios (si.) — nelaisvė. 
niaukynas, -o — tankus, tamsus krūmas, 

tankumynas. 
niekamui (sen. f., naud.) — niekam. 
nyroli, nyro, nyrojo — nuleidus galvą sė

dėti ar stovėti, piktom akim žiūrėti. 
niūronas, -ė — kas iš paniūrų žiūri, pa

niurakis.
nognas, -a ir noglas, -a (si.) — smarkus, 

baisus; netikėtas; didis. 
notryna, -os — dilgėlė; dilgėlynas. 
nuañuoti, -uoja, -avo — nuvarginti. 
nudarganoti, -oja, -ojo — nukentėti nuo 

biauraus, darganoto oro. 
nudaryti, -o, -ė — nudažyti. 
nudilti, -dyla, -dilo — pranykti; susidėvė

ti, sumažėti; užtrukti. 
nuduoti, -duoda, -davė — išleisti už vyro. 
riugaubstyti, -o, -ė — nurišti, nuvynioti 

(skarą).
nukanoti, -oja, -ojo — nukamuoti, nukan

kinti.

nukaroti, -oja, -ojo (si.) — nubausti. 
nukeventi, -ena, -eno — lukštenti, aižyti;

pamažu valgyli. 
nuobraukinis, -ė — nuobraukų (pakulų su 

spaliais, gaunamų linus braukiant) 
audeklas.

nuošukinis, -ė — nuošukų (nušukuotų linų 
liekanų; pakulų, pašukų) audeklas, 
drabužis. 

nuruntinti, -ina, -ino — nupešti. 
nusekėti, -ėja, -ėjo — nusekti. 
nusmurgti, -a, -o — nusiminti; nusigyventi, 

suvargti.

P

paburnis, -io — geresnis kąsnis; maistas. 
padabnas, -a (si.) — patogus, parankus;

panašus; gražus, dailus. 
padabonė, -ės ( s i .)— patikimas, meilė. 
padėti, -deda, -dėjo — išleisti (pinigus). 
padugnys, -io — vieta arti dugno. 
pagadyli, -ija, -ijo (si.) — duoti, skolinti, 

užleisti. 
pagaikštis, -čio — žarsteklis. 
pagedauti, -auja (-auna), -avo — ilgėtis; 

klausti, ieškoti, teirautis (pasigedus 
kokio daikto). 

pagirniai, -ių — smulkūs miltai, nubirę pa
lei apatinį girnų akmenį. 

pagonas, -o (si.) — nenaudėlis. 
pagorinli, -ina, -ino — pagąsdinti, pabai

dyti.
pagūba, -os (s i .)— netektas, prarastas 

daiktas; prarastasis; netekimas. 
pakara, -os (si.) — nusižeminimas, nuo

lankumas.
pakovoti, -oja, -ojo (si.) — palaidoti; pa

slėpti; prižiūrėti. 
pakinkis, -io — kojų sulenkimas per vi

durį, šlaunų apatinė dalis. 
pakristi, -krinta, -krito — perkristi; su- 

blogti, išalkti. 
pakriuzuoli, -uoja, -avo (ge rm .)— sugar

banoti (plaukus).
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palaikis, - ė — senas, padėvėtas, sunešio
tas, prastas. 

palšonėlis, -io — palšas jautis (jaučio epi
tetas).

pamilčiai, -ių — miltų pabiros, išbirusios 
malant naminėmis girnomis. 

paminklas, -o — atsiminimas, prisimini
mas.

panka, -os (si.) — kojinė. 
panokti, -sta, -o — pavyti. 
papiešti, -ia, -ė — parašyti. 
pardėvėti, -dėvi, -ėjo — vilkėti, sunešioti, 

sudėvėti. 
pardosas, -o — pardavimas. 
pareiti, -eina, -ėjo—tilpti, suvartoti, sunau

doti.
pargauti, -gauna, -gavo — parvilioti, par

kviest!, parvesti. 
pargirgidinti, -ina, -ino — parvežti. 
parjodyti, -o, -ė — suvarginti jodant. 
parnešioti, -ioja, -iojo — vilkėti, sunešioti, 

sudėvėti.
parplys, -io — kas parpia, šnirpščia; toks 

paukštis.
parprašyti, -o, -ė — parvaryti, parkviesti. 
parsiuntinti, -ina, -ino — parsiųsti, par- 

siųsdinti.
parvažinėti, -ėja, -ėjo — suvarginti važi

nėjant.
pasamonas, -o (si.) — krepšio, terbos dir

žas, einąs per petį. 
pasekėjas, -a — jaunojo ar jaunosios pa

lydovas (per vestuves), vedlys; ša
lininkas.

pasiaubuolis, -ė — kas dūksta, siaučia, 
šėlsta.

pasidergti, -ia, -ė — pasiversti. 
pasidirgyti, -o, -ė — pasidirginti; padirgin

t i — paleisti (šautuvą). 
pasilkas, -o (si.) — valgis, maistas; ska

nėstas; davinys. 
pastarnokas, -o — geltonais žiedais daržo

vė, kurios šaknys valgomos. 
pastoti, -oja, -ojo — atsitikti, ¡vykti.

pasvietis, -čio (si.) — tolimas kraštas, ša
lis, kampas. 

pašalnoti, -oja, -ojo — po truputį šalti. 
pataikūnas, -ė — pataikautojas; tinginys, 

dykinėtojas. 
patikti, -tinka, -tiko — atsitikti, įvykti. 
patogus, -i — gražus, puikus; geras, tin 

kamas. 
patrukti, -a, -o — užtrukti. 
pats, -ies — vyras.
paulduoti, -uoja, -avo — paulbuoti, pačiu!- 

bėti.
pautas, -o — kiaušinis. 
pautienė, -ės — kiaušinienė. 
pavaitinti, -ina, -ino — daryti, kad pavys

tų, pavytinti. 
pavalnas, -a ( s i .)— paklusnus, pasiduo- 

dąs kieno norui; laisvas. 
pavelyti, ¡ja, -ijo (s i .)— leisti, sutikti. 
pavynas, -a (si.) — kaltas; reikalingas, 

reikalaująs; turįs pareigą, privaląs. 
paviržis, -io — priedas valgomais produk

tais už darbą; papildomas atlygini
mas.

pavitoti, -oja, -ojo (s i .)— vaišinti; užger
ti, sveikinti geriant; mušti su vyte, 
raižyti.

pažaras, -o (s i .)— žara, gaisas. 
pazvanuoti, -uoja, -avo (s i .)— paskam 

binti.
pažyvoti, -oja, -ojo ( s i .)— valgyti, para

gauti.
pečka, -os (si.) — anga krosnies apačioje, 

kur laikomos malkos, vištos ir kt. 
peisokai, -ų — plaukai. 
pelnas, -a — tikras, įsitikinęs. 
peryna, -os (si.) — patalai. 
permanyti, -o, -ė — suprasti, pažinti. 
perslekuolas, -a — su persmaugomis (plo 

nesnėm vietom), nelygus (siūlas). 
pervažas -o (si.) — keltas. 
pervazninkas, -o (si.) — keltininkas. 
peslys, -io — vanagų giminės paukštis. 
peštukas, -o — peštuvas, pešeklis (įrankis 

šienui ar šiaudams pešti iš prėslo).
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piepala, -os — putpelė. 
piešti, -ia, -ė — rašyti. 
pijonyčia, -ios (si.) — girtuoklis. 
piksa, -os — piktas darbas, skriauda. 
pilti, -a, -ė — krauti (turtą). 
pisorius, -iaus (si.) — raštininkas. 
plakas, -o — šieno ar šiaudų glėbys, su

kirstas grėbliu. 
plaujoti, -oja, -ojo — plaukyti. 
plėčka, -os ( s i .)— butelys. 
plempti, -ia, -ė — daug gerti. 
plėsnoti, -oja, -ojo — plėsčioti, skėsčioti. 
pliuškis, -ė — kas mėgsta per daug puoš

tis, nerimtai elgiasi. 
plinta, -os (g e rm .)— šautuvas. 
plyša, -os — plėša. 
plujoti, -oja, -ojo — bastytis, klajoti. 
pogymis, -io — prigimtis; gamta. 
pradotkas, -o (si.) — rankpinigiai. 
prakutinti, -ina, -ino — atšerti, atgaivinti, 

atkutinti.
prataryti, -taro, -tarė — pasakyti, ištarti. 
prausynos, -ų — gimusio kūdikio prausi

mo apeigos; apeigoms reikalingi 
daiktai.

pravardė, -ės — pavardė; netikras, išgal
votas vardas ar pavardė. 

pravarninkas, -o (s i .)— svaigiųjų gėrimų 
darytojas.

prekioti, -ioja, -iojo — teirautis prekės 
kainos, lygauti. 

pribokyti, -¡ja, -ijo — prikumščioti, pri
mušti.

pridaryti, -o, -ė — prikimšti, pridėti (par
šą).

priduoti, -duoda, -davė — teikti, suteikti, 
duoti.

prigada, -os (si.) — vargas, nelaimė. 
prievartė, -ės — vieta prie vartų. 
prilygti. -sta, -go — pasidaryti, būti ly

giam, pritikti; išsirinkti; įsimylėti; 
vesti, ištekėti. 

primanyti, -o, -ė — įstengti, galėti. 
primusyti, -ija, -ijo — prikalbėti, privilioti, 

įsiūlyti; priversti.

prirydyti, -o, -ė — privalgydinti, prišerti. 
prisakyti, -o, -ė — sutikti ką daryti, pri

imti.
pristovas, -o (si.) — prižiūrėtojas. 
priterioti, -ioja, -iojo ( s i .)— prikamuoti, 

primušti.
p r iv e k io ti -ioja, -iojo (sk.) — prikankinti, 

privarginti, prikamuoti, primušti. 
privygiuoti, -¡uoja, -iavo (germ.) — prisup

ti, prilinguoti. 
privilti, -ia, -ė — apgauti, prigauti, privi

lioti.
prova, -os (s i .)— byla; teisė; teismas; 

valdžia.
provininkas, -o ( s i .)— teisėjas, teismo 

darbuotojas; kas dažnai bylinėjasi. 
puikorėlis, -ė — kas gražus, šaunus, išdi

dus; puikuolis, puikūnas (bernelio 
epitetas). 

pulkas, -o — būrys; daugis. 
pumpotaukšlis, -io — nuodingas apvalus 

grybas, kurio vidaus masė išdžiūvus 
pavirsta į tam sias dulkes, sporas. 

puputis, -čio — žr. tūtlys. 
pūrai, -ų — žieminiai kviečiai. 
pusauksinis, -io — senovinis pinigas 

(15 kapeikų). 
puskvaterka, -os (si.) — degtinės saikas 

(ketvirtis litro). 
puspūris, -io — pusės pūro saikas (pū

r a s — javų tūrio m atas, lygus 24 gor
čiams).

pūstelninkas, -ė (si.) — lėbautojas, puo
tautojas; eikvotojas; atsiskyrėlis. 

putelis, -io — putinas. 
pūtinti, -ina, -ino — pūsti; džiovinti, vė

dinti, gaivinti.

R

ragas, -o — iš rago padaryta tabokinė ta 
bokai laikyti. 

raimas, -a — raibas. 
raitojas, -o — raitelis. 
raitorius, -iaus (hibr.) — raitelis.
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rąšis, -io — strazdas.
rašyti, -o, -ė — gražinti, marginti, raštus 

daryti.
raškažis, -io ( s i .)— linksmybė, malonu

mas, prabanga. 
raudas, -a — rausvas, sartas. 
raudonieji, -ųjų — senoviniai auksiniai pi

nigai.
raudonviršė, -ės — raudonviršis, raudoni

kis.
rėčka, -os (si.) — platus medinis indas 

gyvulių maistui maišyti, alui daryti 
ir pan.

rėdą, -os (si.) — apsirengimas, drabužis; 
tvarka; nurodymas, paliepimas; pa
puošalai. 

rėja, -os — jauja; klojimas. 
rėžtukas, -o — rėžtuvas plaušams rėžti;

prietaisas piovimo vietai pažymėti. 
riestas, -a — sulinkęs, susirietęs. 
riestinis, -io — užtrinas (suvynioti netir

pyti kiaulės taukai). 
rykauti, -auja, -avo — čiulbėti; rėkauti, šū

kauti.
ryliuoti, -moja, -iavo — linksmai dainuoti, 

griežti.
rinckas, -a — Reino krašto (vynas). 
rinevynis, -io — Reino krašto vynas. 
ryšelis, -io — skarelė. 
rodą, -os (si.) — pasitarimas, kalba, po

kalbis; dalykas. 
rodąs, -a ( s i .)— turjs noro, sutinkąs, 

linksmas, patenkintas; rodą būčiau aš 
suskinti.. .  — mielai suskinčiau...  

rokrnonas, -a — rimtas, susimąstęs; geras, 
tinkamas.

rokundus. -o (si.) — apskaičiavimas, są 
skaita; tvarka. 

romas, -o — svaigusis gėrimas iš švendri- 
nio cukraus. 

ropukainė, -ės — iš bulvių pagamintas pa
tiekalas. 

roputienė, -ės — bulvienė. 
rožnus, -i (si.) — ¡vairus, visoks; puikus, 

gražus.

rudikė, -ės — rudmėsė. 
rudkiškis, -ė — rudom kojom, rudakojis. 
rudaiti, -a, -o — verkti, raudoti. 
ruimas, -o (germ.) — vieta (tuščia), erd

vė; būstinė, patalpa. 
rukčioti, -ioja, iojo — raukyti. 
r ūkis, -io — raukšlėtas, pasenęs žmogus;

susiraukėlis. 
rukutė, -ės—  užpakalis; lyties organai 

(paukščio).

S

sabalas, -o — kiauninių šeimos plėšrus 
žvėrelis juodu kailiu; juodas šuo. 

sagota, -os — grandinė, pantis (geležinis). 
sarpinti, -ina, -ino — sirpinti. 
s avė i  (n a u d .)— sau.
sėdimas, -o — žemė apie sodybą; sodyba. 
seklužė, -ės — sekli vieta, sekluma. 
sekmas, -a — septintas. 
selbti, -ia, -ė — liūsti; rūpintis. 
serveta, -os — aštuonių nyčių audeklas;

raštuota staltiesė. 
siausti, -džia, -dė — ošti, maloniai šlamė

ti, gausti. 
sieras, -a (si.) — pilkas; drėgnas. 
skabas, -o — rūgšti sriuba. 
skaninys, -io — skanėstas, gardumynas. 
skardyti, -o, -ė — mynioti, spardyti. 
skiedrantė, -ės — kirtimo, rentimo skiedra. 
skisčioti, -ioja, iojo — skėsčioti. 
skraitas, -o — skreitas, sterblė. 
skranda, -os — nemušti (neaptraukti au

diniu) kailiniai 
skalikas, -o — pusės kapeikos moneta;

smulkus pinigas. 
skrebučiai, -ių — nemušti trumpi kailiniai. 
skrydauti, -auja, -avo — suktis, greitai 

bėgti, skristi. 
skubrus, -i — skubus, greitas. 
skūnia, -ios (ge rm .)— daržinė, pašiūrė. 
slaunus, -i (si.) — puikus, garsus, jžymus. 
slava, -os (si.) — garbė, šlovė. 
shmpinėti, -ėja, -ėjo — valkiotis, slankioti.
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slinkas, -a — tingus, nedarbštus. 
slinkauti, -auja, -avo — tinginiauti. 
smaigas, -o — įsmeigiamas pagalys, kar

telė; iešmas. 
smailus, -i — visur lendąs; mėgstąs sm a

guriauti, smailižautu 
smogis, -io — smogimas. 
sodinti, -a, -o — dėti, jdėti (kotą). 
somuoti, -uoja, -avo — dainuoti, pridėti. 
spanka, -os (germ.) — moterų krūtinei 

puošti saga. 
sragus, -i ( s i ) — griežtas, aštrus, žiaurus. 
stadala, -os (si.) — užeigos, nakvynės na

mai; svetainė, viešbutis. 
staldas, -o (germ.) — tvartas. 
stančka, -os (si.) — kaspinas, juostelė. 
statkavoti, -oja, -ojo (si.) — laikyti, tau

pyti, saugoti, tausoti. 
steigti, -ia, -ė — labai norėti, stengtis;

taisytis, rūpintis. 
stibyna, -os — blauzda. 
stibuklas, -o — blauzdikaulis (nuo kelio 

ligi letenos.) 
styrinti, -ina, -ino — eiti pamažu, neran

giai.
stopa, -os — indas (pusantro litro ta l

pos).
stoikas, -o (si.) — rimtumas, pastovumas. 
straigas, -o — pagalys, lazda; kartis. 
strajus, -aus (mžb.: strajukas) (si.) — 

paukščių patinėlių lyties organas; 
bamba; pasipuošimas, papuošalas. 

stramūžyti, -¡ja. -ijo ( s i .)— barti, baugin- 
ginti; miklinti. 

stribūna, -os — užpakalis. 
strypas, -o — pagalys, drūta lazda. 
striukausis, -ė — trumpom ausim. 
strova, -os (si.) — valgis, maistas; patie

kalas, sriuba. 
strovytis, -asi, -osi (si.) — valgyti, misti, 

maitintis. 
stučka, -os (s i .)— kaspinas. 
stukas, -o (ge rm .)— tam tikras linų kie

kis.
stula, ‘os (si.) — religinių apeigų rūbas.

stulgys, -io — toks vandens paukštis. 
stomuo, -ens -— žmogaus ūgis; liemuo; au

deklo gabalas (marškiniams, kel
nėms). 

stuopa, -os — žr. stopa. 
suburzdėti, -a, -ėjo — sukrutėti, sujudėti;

imti blaškytis, šokinėti. 
sūdyti, -¡ja -ijo (si.) — teisti; smerkti, 

kaltinti.
sūdžius, ¡aus (si.) — teisėjas. 
sugadlyvas, -a (si.) — reikalingas; tinka

mas, naudingas. 
sugrieti, -ja, -jo — sužvejoti, sugauti. 
suklėsti, -klėsda, -dė — iš(si)skleisti.

pra (si) skleisti, iš (si) plėsti. 
sukriušti, -a. -o — sutrinti, sumalti. 
sukrus, -i — kietai suverptas, suvytas, su

suktas.
sulelioti, -ioja, -iojo — vyti ujant, uiti. 
sumudrinti, -ina, -ino (si.) — išmiklinti, 

žvalų padaryti. 
surėdyti, -o, -ė ( s i .)— sutvarkyti. 
surinkti, -renka, -rinko — sustatyti iš da

lių, pasiūti. 
surūsti, -rūsta, -rudo — nusiminti, nu

liūsti.
sutekti, -tenka, -teko — užtekti. 
sutreškinti, -ina, -ino — suėsti, suvalgyti. 
suvienuoti, -uoja, -avo — sujungti, suvie

nyti.
sužvilti, -a, -o — suvirsti, susisukti. 
svečias, -ia — svetimas. 
svietavas, -a (si.) — daug matęs; mėgstąs 

pasaulj, žmones. 
svotba, -os (si.) — vestuvės. 
svoti, -ja, -jo — kišti, brukti, siūlyti.

S

šalabanas, -o — svaigusis namų darbo gė
rimas; stiprus naminis alus, degtinė. 

šalbierka, -os (si.) — liemenė. 
šandyti, -o, -ė (germ.) — peikti; žeminti, 

šmeižti; barti. 
šaravarai, -ų (si.) — plačkelnės.
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šarokėlis, -io— zuikio epitetas. 
šaudiklis, -io — kas šaudo, šaulys. 
šėmes, -a — šviesiai melsvai pilkas. 
šerkšnas, -a — balsvos spalvos, pilkšvas.

žilsvas, rusvai Širmas.
Šermuonėlis, -io — nedidelis plėšrus baltas 

kiaunių šeimos žvėrelis. 
šeržinis, -ė — keturnytis, languotas. 
šeštokas, -o — senovinis pinigas (šeši g ra

šiai).
šiekštas, -q — kelmas, stuobrys. 
šikšna, -os — oda. 
šikšninis, -ė — odinis. 
šilinė, -ės — religinė šventė (rugsėjo 

8 d.).
šilingas, -o — senovinis pinigas (ketvirtis 

kapeikos). 
šinkarka, -os (si.) — smuklininke. 
šinkuoti, -uoja, -avo (si.) — pardavinėti;

pilstyti, piaustyti. 
širmas, -a — baltas su maišytais tamsiais 

plaukais, žilas. 
šim tinis, -ė — žilaplaukis. 
širšūnas, -o — širšinas, didelė širšė (su 

nuodingu geluoniu vabzdys). 
šiupinys, -io — košė, verdama iš žirnių, 

pupų ir bulvių arba ruginių miltų, 
mėsos ir kt.; kiaulės uodega su mėsos 
gabalu.

šmėžuoti, -uoja, -avo — šmėkščioti, judėti, 
skraidyti pro šalj. 

šnarpšlys, -ė — kas pro nosį šnarpščia, 
nesveikas žmogus. 

šniaukti, -ia, -ė — uostyti tabaką. 
šniūrauka, -os, šniūravonė, -ės, šniūrel- 

ka. -os (si.) — moteriška liemenė. 
špieliuoti, -¡uoja, -iavo (ge rm .)— žaisti;

griežti (mu/.ik.), lošti (kort.). 
štoltas, -o — moteriška liemenė. 
šluka, -os (s i .)— juokas, pokštas, išdai

ga.
šumpis, -io ( s i .)— koja aukščiau kelio, 

šlaunis.
šurmavoti, -oja, -ojo (si.) — nerimti, 

triukšmauti.

švankus, -i — smagus, vikrus. 
švytuoti, -Moja, -avo — mosuoti, eiti mo

suojant.

T

taisėjas, -a — taisytojas. 
taisyti, -o, -ė — vilkti drabužiais; puošti. 
talanduoti, -uoja, -avo — dainuoti. 
taračkinti, -ina, -¡no — vilkti, nešti. 
tavei (n a u d .)— tau.
teriokas, -o ( s i .)— žudytojas, naikintojas. 
tijūnas, -o — dvaro tarnautojas. 
tyminis, -ė — iš tymo (geros kokybės ožio 

odos) padarytas daiktas. 
timpa, -os — mažos šakelės su pririšta prie 

abiejų galų guma akmenukams šau
dyti (vaikų žaislas); guma. 

titls, -čio — tėtis, tėvas. 
tolynio — tolyn, toliau. 
trečiokas, -o — senovinis pinigas. 
trepės, -ių (germ.) — laiptai. 
trinkėti, -a, ėjo — bildėti, dundėti; kalbėti, 

šnekėti.
tuikinli, -ina, -ino — svaiginti. 
turėti, -i, -ė jo— laikyti. 
tūtlys, -io — lukutis, kukutis, luputis (m ar

gomis plunksnomis, ilgu, kumpu sna
pu ir plačiu kuodu paukštis). 

tūlliuoti, -¡uoja, -iavo — rėkti, giedoti (apie 
tūtlj).

tūtuoti, -uoja, -avo — giedoti; rėkti ( apie 
varles). 

tututis, -io — žr. tūtlys. 
tūžyti, -ija, -¡jo (si.) — sielotis, nerimti;

tarnauti, vargti. 
tūžti, -a, -o — pykti. 
tvaipinti, -ina, -ino — rodyti. 
tvaskuoti, -uoja, -avo — dainuoti.

U

ūbas, -o (g e rm .)— tam tikras žemės plo
tas (30—60 margų; m argas — 0,5 ha). 

uituvas, -ė — ką reikia vis uiti, tinginys.
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ūktveris, -lo — šeimininkas, savininkas, 
valdytojas (ūkio). 

ulduoti -uoja, -avo — ulbuoti, tarpais ul
bėti, čiulbėti, burkuoti. 

ūmas, -o (si.) — protas. 
u pis, -io — upė.
urėdas, -o (si.) — dvaro ūkio vedėjas, 

prievaizdas. 
utis, -ies — utėlė. 
ūvas, -o — apuokas.
ūžauti, -auja, -avo — su jstanga ūžti, ošti, 

gausti; triukšmauti, smarkauti, ne
rimti.

užeiti, -eina, -ėjo — rasti, aptikti, užklupti. 
užgaubstyti, -o, -ė — apgobti, uždengti, ap

rišti.
užgerti, -geria, -gėrė — sveikinti užge

riant, gerti j kieno sveikatą. 
užkovoti, -oja, -ojo (si.) — paslėpti. 
užklojesys, -io — užsiklojimas, antklodė. 
užklumpinti, -ina, -ino — užmušti. 
užkulas, -o — užtrinas, uždaras (riebalai). 
užnikti, -m’nka, -niko — pradėti, imti. 
užnimti, -nima, nėmė — išgerti, būti g ir

tam.
užpelenis, -Io — užpelenė, vieta už peleno, 

židinio.
užrukti, -runka, -ruko — užsitraukti, užsi

kimšti, užakti; būti prisimerkusiam. 
užsispeisti, -čia, -tė — prispirti (prie ker

tės), priremti, užlenkti. 
užtropyti, -ija, -ijo (si.) — pataikyti, rasti. 
užūginti, -a, -o — užauginti. 
ūžuonėlis, -ė — kas ūžia, ošia, gaudžia 

(medžių epitetas).

V

vadžioti, -loja, -iojo — gražinti, daryti ap
vadus.

vagis, -io — kablys sienoje kam pakabinti. 
vaikis, -io — bernas; samdytas bernas. 
vainoti, -oja. -ojo (si.) — barti, kaltinti; 

peikti, niekinti, apkalbėti.

vaitas, -o — viršaitis; kaimo teisėjas; dva
ro pastatytas baudžiauninkų prižiū
rėtojas.

oajoti, -oja, -ojo — vyti, gainioti. 
vaksonėliai, -ių — kas blizga, nušveista, 

nublizginta; nuvalyti, nublizginti ba
tai (batų epitetas). 

vakta, -os (germ.) — sargyba, sargas. 
vaklelis, -io (g e rm .)— sargas. 
valciauninkas, -ė — šokėjas. 
valdonas, -ė — valdovas; tvarkytojas, šei

mininkas.
valiūkas, -ė — valios vaikas, išdykėlis, tin 

ginys.
valiūkauti, -auja, -avo — būti valiūku, iš

dykauti, tinginiauti. 
valiuoti, -iuoja, -iavo — dainuoti šienapiū- 

tės dainą.
vamzdelė, -ės, vamzdelis, -io — pučiamas 

liaudies muzikos instrumentas. 
vamzdyti, -ija, -¡jo — vamzdžiuoti, vamz- 

dj pūsti, vamzdeliu švilpti, dūduoti 
vandrauka, -os (si.) — kelionė. 
vandrauninkas, -ė (si.) — keliauninkas. 
vandruoti, -uoja, -avo ( s i .)— keliauti. 
varinėti, -ėja, -ėjo — vagoti (pasėtus ja 

vus).
varta, -os, vartas, -o (g e rm .)— sargas. 
vasarvidis, -džio — vasarovidis, vidurva 

saris.
vasnoti, -oja, -ojo — plasnoti sparnais. 
vaušys, -io — toks paukštis. 
važnyčia, -ios (si.) — vežėjas. 
vedega, -os — lenktais ašmenimis kirvis- 

loviams ar geldoms skobti. 
vedu, vedi — mudu, mudvi. 
veidai, -ų — skruostai. • 
veiktis, -iasi, -ėsi — laikytis, gyvuoti. 
veizdėjėlė, -ės — prižiūrėtoja. 
vekioti, -ioja, -¡ojo — kankinti, kamuoti.

varginti, mušti. 
veri,kas, -o (s i .)— kurpė. 
verpete, -ės (germ.) — dvidugnė statinaitė 

alui.
vydra, -os — vėtra, dargana, lijundra.
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ollva, -o s— (su)viliotojas, -a, viliokas, *ė. 
otenstypis, - ė — vienišas, atsiskyręs; neiš* 

sikerojęs (augalas); viengungis. 
vientinys, - ė — vienturtis. 
vienutė, -ės — stikliukas, taurelė. 
viežlybas, -a (si.) — m andagus, garbin

gas, taurus. 
vigrus, -i — vikrus. 
viliokas, -ė — kas vilioja, viliotojas. 
vinčiavoti, -oja, -ojo ( s i .)— sutuokti, su

jungti; sveikinti; mušti. 
vindelis, -io — ratelis. 
vystas, -o — moteriška liemenė; vystyklas; 

autas.
visiemus (šen. f., naud.) — visiems. 
oiŠčius, -iaus — viščiukas; kas užsiima viš

tomis (perina, augina, prižiūri). 
vytis, -ies — vytinė, rykštė; vyčia arba 

vyte (įnag.) — vytimi. 
oitoti, -oja, -ojo (si.) — vaišinti; užgerti, 

sveikinti geriant; mušti su vyte, ra i
žyti.

vyzdėti, vyzdi, -ėjo — žiūrėti. 
vyžena, -os — vyža (iš karnų pintas seno

vinis autuvas). 
vyžti, -ža, -žo — pinti (vyžas). 
vožėjo, -os — vožytoja, kas vožia, voži- 

nėja.
tjožnus, -i (si.) — svarbus, įžymus, orus. 

Z
zbitkas, -o (si.) — išdykavimas, vaginėji- 

mas, nuostolių darymas.

zelzinas, *o (si.) — antinas, gaigalas. 
zylioti, -ioja, -iojo — bėgioti gyvuliams 

nuo sparvų, gyliuoti. 
zinzti, -ia, -ė — zvimbti. 
zomatas, -o (si.) — mūrinė, akmeninė tvo

ra, siena.
zomčinis, -ė (si.) — kas padaryta iš zom- 

šos (minkštai išdirbtos elnio ar brie
džio odos); zomčinė, -ės — daiktas 
padarytas iš zomšos; odinis apval
kalas.

Z

žalga, -os — lanksti kartis, didelė vytis. 
žalnerskė, -ės (si.) —- kariuomenė, karinė 

tarnyba.
žambis, -io — arklas, medinė žagrė. 
žebris, -io — toks paukštis. 
žėglis, -io — burė; stiebas, kartis. 
žėlava, -os ( s i . ) — gedulas. 
žyburoti, -oja, -avo — žibėti, šviesti. 
žimnastis, -ies ( s i .)— maistas. 
žiogris, -io — statinė tvora, pinučiai. 
žiuponast -o, ir žiponas (si.)—apsiaustas; 

paltas; švarkas; toks senovinis apa
tinis rūbas. 

žiuponė, -ės (si.) — ponia, didikė. 
žmogžuda, -os — žmogžudys. 
žolinė, -ės — religinė šventė. 
žūklys, -io, žvejininkas, -o, žvejokas, -o — 

žvejys.

ALFABETINIS DAINŲ SĄRASAS

Abu mudu brolužėliu, abudu k a re iv ė liu ............................... 202* 419 1097 (1142) 891
Abu mudu brolužėliu, abu ža ln ie rė liu .................................... 202 1097 (1142) 891
Ai. bėda, bėda, bėJa prie b ė d o s ..............................................  15 53 1590 (1653) 867

1591 (1654) 867
Ai, bėdos mano, klapatai, kur pasidėsiu be turtų . . 11 45
Ai dievaliau, kuomet būsiu kaip m o tu šė lė ..........................  238 501
Ai dieve, dievuliau, kaip aš b ū s iu .................................  233 491
Ai, sm ūtna liūdna mano š i rd e lė ..............................................  175 349
Ai, smūtna liūdna mano š ird u ž ė lė .......................................... 197 401
Ai, tamsi, tamsi ši tamsi n a k te lė .........................................  234 493 1698 (1766) 895
Ai, vargios, vargios mano d ie n e lė s ....................................  31 87 1605 (1668) 869
Alsėdžių kalneliai, ten linksmi ta k e lia i ...............................  393  753
Alučiu lijo, apyniu s n i g o ........................................................  192 1677 (1744) 888

1678 (1745) 883
Alutim lijo, apyniais s n ig o ....................................  192 389 1677 (1744 ) 888

'  1678 (1745) 888
Ana bagočkėlė, o aš s l r a tė lė ...................................................  255 531
Ankalniškių valkai — slaunūs k av a lie ria i...............................  33  91
Anksti rytą atsikėliau, ropukainės a ts ig ė r ia u ....................  207 427 1686 (1753) 89!
Anksti rytą keldama, baltą burną p ra u s d a m a ................... 37 97
Anksti rytą keldama, per kiemelį e id a m a ......................... 33 99
Anksti rytą kėliau, baltai burną p ra u s ia u ......................... 39 99
Anksti rytą kėliau, dureles p ra v ė ria u ..................................  40 101
Anksti rytą kėliau, dureles p ra v ė ria u ..................................  41 103
Anksti rytą kėliau, per dvarelį ė j a u ...................................  427 795
Anksti rytą rytelį šėriau bėrą ž irg e l į .................................... 43 105 1608 (1671) 870
Anksti rytą rytelį šėriau bėrą ž irg e l į .................................... 44 107
Anksti rytą rytmetėlį saulelė t e k ė jo .................................... 42 103
Anksti rytą rytužėlį saulelė te k ė jo ........................................ 436 813
Ansai senis senutėlis, ans mane n o rė jo .............................. 252 525

•  Pirmasis skaičius zyml dainos teksto ir melodijos eilės numeri, antrasis — šio lei
dimo dainos teksto puslapi, trečiasis — melodijos originalo („Lietuvių liaudies melodijos", 
1900 m.) eilės numerį Ir ketvirtasis — šio leidinio melodijos puslapį.
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Ant’ ant kalno p u t i n a s .............................................................  48 113 1611 (1674)
1612 (1675)

Ant’ atbėga laivužis, atliūliuoja la iv u ž is ...............................  50 115 1472 (1533)
1473 (1534)

Ant aukštojo kalnužėlio stov m argas d v a re lis ........................ 244 511
Ant aukšto kalnelio aug žalia l ie p e lė .......................................  46 111
Ant aukšto kalnelio aug žalia l iep e lė .......................................  78 167
Ant ežero krašto peiėdėlė g ė r ė .................................................  49 115 1613 (1676)
Ant' išeina seselė Iš d a r ž o ...........................................................  56 127
Ant jūrių marelių statyčiau dvarelį . . * . . . . . 53 123
Ant kalnelio, ant aukštojo, stov margas dvarelis . . . .  55 125 1616 (1679)
Ant kalnelio, ant aukštojo, martelė vaikščiojo . . . .  451 831
Ant kalnelio Ilgi kelių, pakalnėlėj s a u s a .................................. . . , 54 123 1615 (1678)
Antkalnėliais vaikščiodama, žemuogėles rankiodama . 36 95 1606 (1669)
Antkalniškiuos, pakalniškiuos didis karas buvo . . . .  254 531 1705 (1774)
Antkalnlškiuos, pakalniškiuos didi vaina b u v o ......................  254 1705 (1774)
Ant kalno kalnužėlio, ant aukštojo k a ln e lio ........................... 455 837 1070 (1110)
Ant kalno kalnužėlio, ant kalno k a ln u fė 'io ...........................  455 1070 (1114)
Ant kalno kalnužėlio, pakalnėj lan k u ž ė lė j...........................  52 121 1614 (1677)
Ant kalno malūnėlis, pakalnėj e ž e rė l is ...........................  51 117 1306 (1355)
Ant kalno žali rugučiai, po kalnu žalia lankužė . . . .  200 413 1683 (1750)
Ant močiutės dvaro trys rūtų d a r ž e l ia i .................................. 448 829 1773 (1845)
Ant šalto šaltinėlio, ant čysto v an d e n ė lio ............................. 57 133
Ant tėvelio didžio dvaro balta ieva ž y d i ............................. 440 819 1768 (1839).

1769 (1840)
Ant to  kalnelio, ant to a u k š to jo .................................................  58 133
Ant tų marių mėlynųjų kūkaliai ž y d ė jo .................................. 142 283
Apynėlis mažas, ale labai g r a ž u s ......................................... I 27
Aplink Vilnių aukšti k a l n a i ...................................................... 45 109
Ar aš nesakiau mano m e rg e le i .............................................  179 1669 (1736)

1671 (1738)
Ar aš nesakiau, mano s e s e le .......................... ........................  437 813
Ar aš nesakiau tavel, m e rg e le .............................................  179 355 1669 (1736)

1670 (1737)
1671 (1738)

Ar aš tau nesakiau — negerk šalabano . . . . . . .  59 135
Ar aš tau, sese, n e sa k ia u ................................... .......... 60 135
Ar eisi, ar nori, ar eisi, dukrele, už k u n ig o .............. 61 137 1617 (1680)
Ar sėt, ar nesėt avižėlių b a č k ą ....................................... 102 209
Ar vėjai pūtė, ar sodai s ia u d ė ........................ .......... 453 833
Aš anksti kėliau ir vėlai g u l i a u ....................................... 62 139
Aš drūts kaip pllens, aš balts kaip piens . . . . ' . .  63 141
Aš galiu gert, uliavot, — aš užmtgdžiau bernelj . . .  64 143 1618 (1682)
Aš gana prašiau, aš gana m e ld ž ia u .............................  65 145 1619 (1683)
Aš įpuoliau į kamarą smetonos la iž y t i ........................  127 251
Aš ¡sėjau linelius į tėtušio la u k e lį..................................  73 157
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887
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Aš Išdainavau visas daineles . . . ............................... 66 145 1620 (1684) 873
Aš išdainavau visas d a in u ž ė le s ........................................ 66 1620 (1684) 873
Aš išgirdau naujieną: serga ponia, n e g a l i ..................... 189 383 1675 (1742) 8.88

1676 (1743) 888
Aš išleidau bernelį į didįjį k a r e l i .................................... 439 815 1767 (1838) 916
Aš išleidau berneli į didžiąją k ry g e lę .............................. 439 1767 (1838) 916
Aš įšokau į kamarą smetonos laižyti . . . 67 147 1622 (1686) 873
Aš miego, miego, m ieg elio ................................................... 63 151
Aš miego, miego, m ieg elio ................................................... 229 485
Aš mielai gerčiau pyvo s tuopužėię .................................... 835 1776 (1848) 919

1777 (1849) 919
Aš mielai gerčiau pofą stuopužėlių .................................... 454 1777 (1849) 919
Aš negaliu daugel gerti, reiks man rytoj anksti kelti . 70 151 1624 (1688) 874

1625 (1689) 874
Aš ne liūtas esmu, aš netykau l a š o ............................... 71 155
Aš noriu miego, m ieg e lio ................................................... 355 689 1738 (1809) 907

1739 (1810) 907
Aš noriu miego, saldaus m ieg e lio .................................... 72 155
Aš nulytoji, aš n u s n ig to j i ......................................... 69 151
Aš pamačiau puputį, liu, liu, p u p u t į ............................... 143 1655 (1720) 881
Aš pamačiau tututį, liu, liu, t u t u t į ................................... 143 285 1655 (1720) 881
Aš pasėjau linelį, aš pasėjau žalią liną . . . . . 282 569
Aš pasėjau žalią l i n ą ......................................... ..... 251 523
Aš pasėjau ž o l e l ę .................................................................. 80 169
Aš pasisėčlau žalias r ū t e l e s .............................................. 76 163 1630 (1694) 875
Aš pas Nastę atsiklastęs jočiau naktį gulti . . . . . 75 163
Aš pas savo motinėlę valelėj u ž a u g a u .......................... 101 207 1643 (1707) 877
Aš pas savo Nastužėlę eičiau naktį g u l t i .................... 249 521
Aš pas tėvelį tas viens s ū n e l is ......................................... 240 505
Aš prašiau meldžiau seną tėv u ž ė ij.................................... 445 825 1766 (1&37) 917

1772 (1843) 918
Aš rytelį atsikėlus, o aš ėjau vandenėlio . . 431 805 1765 (1836) 915

187 1640 (1704) 877
Aš šiandien čionai, rytoj R u s n a i tė j .............................. 79 169 1632 (1696) 875

1633 (1697) 87b
Aš tau pirksiu s k e p e t ė l ę ................................................... 250 523
Aš turiu gaidį, aš noriu vis ž in o t .................................... 150 301
Aš turiu vyrelį nelabai g e r ą .............................................. 81 171 1634 (1698) 876
Aš užaugau pas tėvelį, nuslšėriau sau žirgelį . . . . 83 173
Aš užgimiau mažutėlis ir paaugau vargdienėlis . . . 208 429
Aš užgimiau prasčiokėliu ir užaugau ubagėliu . . . 84 177
Aš užgimiau siratėlis ir užaugau vargdienėlis . . . 324 633
Aš viens sūnelis, aš pas tė v e lį ......................................... 85 181 1637 (1701) 876

1638 (1702) 876
Aš žadėjau, aš ketėjau davatkėle b ū t i ......................... 400 755

183
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Ateina bernytis per levendrų d a r ž ą ....................................  89 185
Atein debesis, ateina, toje debesy k a m a r a ...................... 87 183
Atein lokelis su alaus v e rp e le ....................................  191 337
Atein rudens diena — tai man smūtnai būti . . . .  88 185 1639 (1703) 870
Atjos bernužis per la n k e lę ..................................................  2 29
Atlėkė kovelis iš jūrių m a re l ių .........................................  47  111
Atlėkė lėkė graži pau k štu žė lė ...................................................  450 831 1775 (1847) 919
Atlėk gegutė per lauką, jtup j žalią l ie p e lę .....................  91 187
Atminki, mergele, atminki, j a u n o j i ....................................  92 19 į
Atpfisk, vėjeli, nuo tos p u s ė s ...................................................  93 193
Atvažiuoja meška su alaus dvlm b a ik im ..........................  94 195
Auga k'eme putelis, auga kieme, širdele, putelis . . . .  299 595
Augin, augin motinėlė tą  vieną d u k re lę ............................... 105 217 1644 (1708) 878
Augin motė vientinj s ū n e l į ...................................................  242 507
Augin našlė du sūnų ir nunešė ant m a r ių ..........................  444 823
Augino, augino tėvas d u k re lę ...................................................  256 533
Augino mane motinėlė kaip daržely le li jė lę .......................... 100 205 1642 (1706) 877
Augino t ė v e l i s .............................................................................  99 203
Augin tėvas du sūneliu, du s ū n e l iu .................................... 104 213
Augin tėvas du sūneliu, e, c, e ................................................  103 1552 (1614) 877
Augin tėvas vieną sūnų, e, e, c ..............................................  103 211
Augo dygo jovarėlis šalia pat v iešk e lė lio ..........................  204 421 1685 (1752) 891
Augo girioj klevukas, — ir aš jaunas berniukas . . .  97 201
Augo girioj p e lė d a ........................................................................  96 197
Augo girioj s e r b e n t ą ................................................... ..... 93  203
Augo girioj uoselis, o aš jaunas b e r n e l is .....................  300 597 1715 (1785) 900
Augo kalneliai be pakalnėlių, ąžuolai be šakelių . . 174 345 1438 (1499) 885
Augo kalneliai be pakalnėlių, jovaras be šakelių . 174 1666 (1732,

1733) 885
Augo mano baravyks. visų grybų pulkaunlnks . 95 197
Aušta pavasaris, linksmoji d i e n a .........................................  219 451
Avinėlis nabagėlis, po dirvelę va ikšč iodam as....................  107 219 1645 (1709) 878

Bajorėli, ką dūmoji, kad pas mane n e a t jo j i ..................... 108 221
Balta aušružėlė beauštant!, šviesi saulužėlė betekanti . . 109 223 653 (687) 878
Beauštanti aušružėlė. betekanti s a u lu ž ė lė ..........................  173 345 1663 (1729) 884

1664 (1730) 885
1665 (1731) 885

Bėki, laivuži, jūrėm s maružėlėms 110 225 1646 (1710) 878
Bepiga augti jaunam  sū n u ž ė liu i..............................................  182 369 1673 (1740) 887
Bepig tau, bepig tau su jauna m e rg e le ............................... II I  227
Berneli mano, ar aš ne b a g o ta ..............................................  281 567
Bičiuliene, bičiuliene, tavo geros b i t ė s ............................... 112 227
Briedis šieną bepiaująs, o briedžiukas bepiaująs . . . 115 231 1648 (1713) 879
Brolelis ant dvaro žirgelį b a ln o jo .........................................  114 229 1647 (1712) 879
Brolyti mano, jaunasis m a n o ...................................................  155 315 1659 (1724) 883
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Broliuks, an t žirgelio s ė s d a m s ............................................... 3 31
Brolužėli dobilėli, kur tu jo d in ė ja i .....................  113 227

Ciujutėlio, čiūto, augo, augo ž ilv itė l is ....................................  159 323
Čiulba rykau paukščiukai, žalios girios mažiukai . . 160 325

Dainą dainavau, nieko n e g a v a u ..............................................  116 233
Daulėlljo, ko dunzgi, b i t u t e ...................................................  117 233
Dėkui dievui, ponui dievui . .  .........................................  118 235
Dėkui tėveliui ir motinėlei ......................................................... 120 241 1649 (1714 ) 879
Dieną naktį jojau, miego n em ieg o ja u ....................................  119 239
Du broleliu kuniguos, du broleliu u rė d u o s .........................  122 243 1650 (1715) 880
Du broliuku Žalnieriuos, du broliuku u rė d u o s ......................  122 621 (652) 879

EI, aš noriu miego, saldžiojo m i e g e l i o ............................... 434 809
Ei, augo, augo kieme mergelė ............................................... 236 497 1699 (1767) 895
Ei, augo, augo žals beržynėlis ..............................  308 607
Ei, brolau, brolau, broleli r a i to r ė l i .........................................  235 495
Ei, čiūčia, guldam as, ei, liūlia, k e ld a m a s ..................... 30 83
Ei, daugel mūsų seselių, ne visos vainikuotos . . . .  239 501
Ei dukra, dukryte, kas kamaroj b a ld o s ............................  123 243
Ei, eičiau, eičiau į g ry n y č ė lę ....................................................  124 247
Ei, eičiau lauką p a s iž iū rė ti......................................................... 17 55 1594 (1657 ) 867
Ei, eisiu, eisiu, aš čia n e b ū s iu ...............................................  16 55
Ei, eisiu, eisiu, aš čia nebūsiu ........... ........................  35 93
Ei, gana, gana. gana u lia v o ti .................................................... 125 249
Ei, gaudė, gaudė brolis bėrą ž i r g e l į ..................................... 126 249 1651 (1716) 880
Ei, ginkit, ei, varykit, varinėkit k ia u le s .......................  442 821
Ei ievuže, ievuže, ievuže, kodėl nežydi žiemužėj . . . .  373 713
Ei, jojau, jojau, jodam s d ū m o ja u ....................................  429 799 1763 (1934 ) 915

1764 (1835) 915
EI Jonai, Joneli, kam šėrei ž i rg e l į .........................................  260 539
Ei, kieno, kieno žalias k iem e lis .......................................... 18 57 1595 (1658) 867
Ei, kieno vyrai n a k t ig o n in k a l ..............................................  259 537
Ei kūma, kūma, nebaidyk k a rv e lio ......................................... 449 1774 (1846) 918
Ei kūma, kūma, negorink k a rv e lio .........................................  449 829 1774 (1846) 918
Ei kūma, kūmyčiuke, kas girdėt pas t a v e .......................... 19 59
Ei kūmuže, kūrnuže širduže, kodėl mane į svečius neprašai 20 61 1123 (1168) 868
Ei, lėkė, lėkė raibas sakalėlis . . . . . . . . .  217 680 ( 715) 892
Ei, lėkė, lėkė raimas sakalėlis . . ^  . ............................  217 447 680 (715) 892
Ei liepa liepytužė'.e, ko augai vienstypužėlė . . 333 655 1727 (1798) 903

1728 (1799) 904
Ei, liustas, liustas man pas m o tin ė lę ............................... 21 63 1593 (1661) 868
Ei marti ponia, ei m a rty tė le .................................................... 23 65
Ei m atros, matros, jauns m a tro sė li .......................................... 258 537 1706 (1775) 896
Ei m atros, matros, sens m a tro sė li ....................................  350 681
Ei, miela man, mielą visas pulkelis . ...............................  22 65
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Ei mergele rožele, liūdna tavo š i r d e lė ................................. 452 833
Ei močiute motinėle, rinkai man b e rn e lį ............................... 295 589 1126 (1171) 900
Ei motuše motušėle, o kur leisti dukterėlę . . . . . .  298 593
Ei, mudvi, mudvi, mudvi dvi s e s e l i .................................... 426 793 564 (592) 914

1761 (1832) 914
Eina močiutė per dvarelį, savo dukrelę kilodama . . . .  443 823
Ein bernelis į a t la id u ž ė lį.............................................. . . 220 465 1690 (1758) 893
Ein bernelis į a tp u s k ė lį .............................................................  220 1690 (1758) 893
Eina ubags su tarbelėms, apsikrovęs sau kampeliais . . 169 337
Ei, neduok dievai laimužei l e m t i ..........................................  218 449
Ei, nėra niekur tokių d v a ru ž ė lių ..........................................  351 683 1736 (1807) 906

1737 (1808) 906
Ei, nėra niekur tokių so d u ž ė lių ................................ ...  351 1737 (1808) 906
Ei, niekur nėra tokių so d u ž ė lių .............................................. 351 1736 (1807) 906
Einu per kiemą, girdžiu per sieną . . . . . . . . .  221 1691 (1759) 893
Einu per kiemą, varteliai g i r g ž d a ......................................... 221 467 1691 (1759) 893
Einu per lauką, žali ru g u č ia i ..........................i . . .  . 435 995 (1038) 916

996 (1039) 916
Einu per miestą, randu pypkę riestą ....................................  447 827
Ei pileliai, pileliai, jūs aukštieji kalneliai . . . . . .  151 1657 (1722) 882
Ei pilužiai, pileliai, jūs aukštieji k a ln e lia i .........................  151 307 1657 (1722) 882
Ei, pūtė, pūtė šiaurus vėjelis . . . . . . . . . . . . . .  216 445
Ei, rūsti, liūdna širdelė m a n o .........................................  183 371
Ei sakalėli, raibas p a u k š te li.......................... ..... 176 351
Ei, siuntė, siuntė mane m očiu tė ..............................................  392 745 1751 (1822) 910

1752 (1823) 911
EI strazduži, strazduži, strazdužėli p a u k š te li ..................... 128 948 (990) 880
Ei strazduži, strazduži s tra z d u ž ė li ..........................  231 487
Ei strazduži, strazduži, tu raibasis p a u k š te li..................... 128 1600 (1663) 880

1653 (1718) 881
Ei strazduži, strazduži, tu raim asis paukštuži . . 128 253 948 (990) 880

1600 (1663) 880 
1653(1718) 881

Ei, šąla, šąla Ir p a š a ln o ja ......................................................... 129 257
Ei, šįryt, šįryt taip anksti k ė l i a u ........................... ...  130 259
Ei, šveičiau, šveičiau šviesų k a rd u ž ė lį ............................... 131 261 1654 (1719) 881
Ei, toli toli gaisrus m ieste lis ...................................................  134 269
Ei, toli toli, labai t o l i ............................................... .  ,  -  27 77 1601 (1664) 868

1602(1665) 869 
1603 (1666) 869

EI tu, liepa, liepa ž a l io j i ........................................................  261 539
Ei tu, liepele ūžuonėle, ūžavai rytą vakarėlį . . .  24 69 1599 (1662) 868
Ei tu, Motiejėli, tu nieko n 'iš m a n a i ..............................  170 341
Ei tu, našlele, tu s i r a t ė le ........................................................  222 469 1692 (1760) 893
Ei tu, rūta, rūta, rūtele ž a l io j i ......................... ..... 25 71
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Ei tu, rūtele mano žalioji . . .. . 241 507 42 (43) 895
1701 (1769) 895
1702 (1770,

1771) 89i
£ i (u, sese sesele, sesele mano ja u n o j i ............................... 232 489 1697 (1765) 894
Ei tu, strazdai, strazduži, tu raibasis paukštuži . . . .  26 73
Ei tu, strazdeli, girios p a u k š te l i .........................................  29 81
Ei tu, strazdeli, gražus p a u k š te li ........................................  177 351 962 (1004 ) 886

1668 (1735) 886
Ei tu, strazdeli, puikus p a u k š te li ............................... 28 79
Ei tu, strazduži, gražus p a u k š te li ......................................... 177 1668 (1735) 886
Ei, užaugs, užaugs žalias sk ro b lu žė lis ..............................  412 771 1757 (1828) 913
Ei, ūžia, gaudžia girios m e d e lia i.........................................  132 265
Ei, žalia, žalia, žalia g i r u ž ė ...................................................  201 417 1684 (1751) 890
Ei, žydėk, žydėk, sausoji l a z d e le .........................................  438 815
Ei žirgai, žirgeli, žirgai ju o d b ėrė li........................................  178 353 1047 (1091) 886
Ei žolele, ei žolele, tu žalioji m a n o ...................................  293 585 1 714 (1784 ) 899
Ėjau per lauką — žali ru g u č ia i ..............................................  435 811 995 (1038) 917

996 (1039) 917 #
Ėjo šiaučius per miestelį nešins kurpalių maišelį . . 356 689

Gaidys ant slenksčio stovėjo, į savo kojas žiūrėjo . . . 265 545
Gale lauko ąžuolas, po ąžuolu stov lo v e lė .........................  446 825
Gale lauko lazdynai, laz d y n a i...................................................  245 515
Gale tėvužėlio margo d v a ru ž ė lio ......................................... 441 819 1771 (1842) 918
Gandras, gandras tur ilgas k o je le s ....................................  133 267
Ganė piemens pas mišką, išbėgo vilkas iš miško . . . 172 343
Garnys, garnys tur ilgą k a k l ą .........................................  135 271
Gaspadine, sukis g r e i t a i ......................................................... 136 273
Caspadorius ašį tašė, gaspadinė žąsj p e š ė .........................  205 425
Gaspadorius, gaspadinė per procią ir d a r b ą ....................  294 587
Gegužėle, ko k u k u o ji................................................................... 138 277
Gerai, dieve, padarei, kad mergystę s u tv ė re i ..................... 139 277
Geras mano tėvelis tai visados y r a .................................... 140 281
Guli diedas pasigėręs, šalia barzdą p as id ė ję s ....................  141 281
Gul šernelis beržyne, šerno kojos s m ilg y n e ..................... 190 385

Ir pasiuntė pons Kaniušas slūgą kuo vierniausią . . .  194 397
Ir pavarė Paniparta kariuomenę j o t i .................................... 196 401
Ir sukligo antelė ant m a r i ų ...................................................  323 631
Ir užgėrė kazokėliai jaunąją m e rg e lę ....................................  318 625
Išėjo senelis, i š k iū t i n o .............................................................  461 847
Išvažiavo gaspadorius į didžią k e lio n ę ............................... 380 721
Įtūpė žvirblelis į k a n a p e s ........................................................  264 545

Jau atėjo kalėdos, bus gaspadoriams b ė J o s ....................  144 287
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Ką, bem yli, pamislijai: padabojai sau mergelę . 145 289
Kad ateis ta adyna, kad man reiks n u m ir t i ....................  5 33
Kad bernytis linelius sėjo, mergytė n e g a lė jo .....................  457 839
Kad mudvi augov dvi s e s e r ė l i ............................................... 263 543
Kad su varpeliais jau  su sk am b in o ....................................  226 479
Kaip tie žmonės garsiai kalba ...............................................  227 481
Kai tiktai sulaukia žmonės gerų m e t ų ...............................  6  35
Ką kalba miežis, aruode b ū d a m s .......................................... 34 93
Ką kalbėjo apynėlis, sodely a u g d a m a s ...............................  147 291 498 (523) 882
Kame tu buvai, oželi m a n o ....................................................  237 497
Kareivėliai žirgelius girdė, mergužėlė vandenėlį pylė . . 148 295 1129 (1174) 882
Kas bobelių dainavim as, o ropelių ž a lia v im a s ...................  262 541
Kas nor mane barti, ta s  tur anksti k e l t i ....................  425 791
Kas nor mane gauti, tas tur ilgai l a u k t i ................ 420 785
Kas ten buvo bildėjimas, po girelę traškėjim as . . . .  246 515
Kas ten rėkia, kas ten š a u k i a ..................................... 460 845
Kas ten teka, čiutela, žalia rūta, č iu t e l a ................  307 605
Kelkit, vaikai, paskubėkit, atsikėlę n e s ė d ė k it ..................... 181 361
Kinkykite, svečiai, arklius, čėsas namo k a k t i ..................... 7 39
Ko dunzgi, bitute, d a u lė l i jo ....................................................  117 233
Krinta rasa nuo berželio ant žalių r ū t e l i ų .....................  228 483 1696 (1764 ) 894
Kūliau šiaudus be grūdų, dariau alų a v iž ų ..........................  358 693
Kunigėli, mokytojau, visuomenės lankytojau . . . .  186 375
Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj l a k š te lė .......................... 266 547 526 (552) 897
Kur tu buvai, zuiki m a n o .........................................................  149 299

Labas vakars, pons gaspador . . . . . . . . . . . .  311 613
Laksto meška po lendryną, lendres laužydama . . . .  152 309
Linksmas pavasaris tai visiemus y r a ................................ 214 441

M arga višta mažiučiukė, ale kiaušiai, kiaušiai . . .  154 315
Mes negalim apipiešti nei iš p a s a k o t i ....................................  209 431
Migonių m ergaitės tą viltį t u r ė j o ..........................................  8  41
Močiute mano, senoji mano, ant ko mane auginai . . . 278 563
Močiutė piovė pilką a n t e l ę .........................................................  277 563
Močiutė, po turgų vaik šč io d am a............................................... 276 561 1710 (1779) 897
Mudu abu brolužėliu, abu n e ž e n o tu ....................................  368 707
Mūsų ponai su šaltyšiais slapčia susitarė . . 223 471
Mūsų vyras aukštas, jo  kišenėj š a u k š t a s .......................... 430 799

Nepaimsi dievo sūdą anei kožną žmogaus būdą . . .  9 43
Nevyną mane mergelę pasodino į n e v a l ią ..................... 203 419
Nutrotijau vainikėlį lankoj po j o v a r u ............................... 10 45

O ar jau gieda raibi g a id e lia i ..............................................  159 843 1779 (1851) 921
1780 (1852) 921

O ar jau gieda raimi g a id e lia i ......................................  275 559
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O  aš grūšelė, aš biedna, aš v i e n a ..................................... 163 331
0  aš pasenau, n e iš te k ė ja u .......................... ..........................  362 699 1740(1811) 907
01 močiute, motinėle, rinkai man b e r n e l į ..........................  295 589 1126 (1171) 900
O i močiute, motinėle, tu mano širdele ....... ..........................  295 1126 (1171) 900
O jūs, broliukai, balti d o b i lė l ia i ..........................................  274 557
O  kad aš buvau už seno v y r o .................................................  273 557
O  kad aš ėjau, keliu k e l ia v a u ................................................  195 1679 (1746) 889
O  kad aš ėjau, keliu v a n d r a v a u ...........................................  195 399 1679 (1746) 889

1680 (1747) 889
O  kad aš ganiau šile baltas a v e le s .........  185 373
O kad aš  ganiau šile baltas a v e le s ...................  215 443
O  kad aš jojau į būro k ie m ą ....................................................  272 555
O kad aš tai ž in o č ia u ............................................................... 271 555
O kad mes buvom devyni b r o l i a i .......................................... 146 291 1656 (1721) 8S2
O kad mes buvom penki piovėjėliai . ................................ 270 553
O kam žalios rūtelės, — liūd mano d ie n e lė s .....................  184 373
O  kas ten plaukia po e ž e rė l į ..................................................... 157 321 1660 (1725) 883

1661 (1726) 884
Ok, m ans dieveliau, kas tai p a s to jo ....................................  348 679
Ok tu dievai v i s a g a l i s ..............................................................  32 89
O  kur buvai, laputaite, o kur buvai, čiužūnaite . . . .  212 437
O  kur mudu eisva, broliukai m a n o ....................................  371 709
O kur mudu eisiv, inajo, eisiv mudu į karčiam ą . . . .  269 553 1708 (1777) 897
O kur mudu josiv, mudu du b ro le l iu ...............................  268 551 1707 (1776) 897
O  kur tu  buvai, briedeli, kur vaikštinėjai, šėm asis . . .  297 591
O kur t u . buvai, oželi m a n o ..................................................... 267 549
O  kur ž e b r i s ...................................................................................  180 357
Olia, karvele būbuolėle, pasiaiibuolėle, padaužuolėle . . 387 739
O m ašalėliai, gydo, ir visi paukšteliai, g y d o ..................... 433 807
O mes jaunieji vaikeliai, ant 2emaičių kazokėliai . . . 402 757
O šiauruži, šiauružėli, ši tamsioji n a k tu ž ė lė ....................  326 637
O tai rudens dieną — tai man rūsčiai b ū t i .........................  211 437
O  tu, rūtele mano ž a l io j i .............................................................................  241 42 (43) 895
O  tu, seni, senuti, kod n e s iž e n i ji ....................................  382 727
O tu, taboka mano rudoji, aš tave n e t r in s iu ..............  248 519
O tu, žiema žiemužėle, kodėl tu taip  š a l t a ...................  198 403
O  žilviti, žilviti, — gul zuikutis b a ls y n ė j ............................ 106 219
Ožys an t tilto stovėjo, į vandenėlį ž iū rė jo .............................................. 153 313 1658 (1723) 883
O žvirblelis nabagėlis v isas n e g a lė jo ....................................  243 509

Padainuosiu gražią dainą, gražią dainą — paukščių vainą . 193 391
Parein jauteliai laukeliu b ū b u o d a m i..................................... 290 581 1712 (1781,

1782) 898 
1713 (1783) 898

Parvedžiau pačią iš vargano s t o n o ....................................  432 805
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Pasakyk man, M arušaite, o kuo priimsi tuos svetelius . . 217 517
Pasėjau kanapę an t jūružių krašto . . . . . . .  137 275
P as motinėlę gerai būdama, ėjau geriau ieškoti . . .  187 377
P as mus, sesuže, baudžiavos n e b u s .....................................  279 565
Pavadinkit poną vaitą, tegu gaudai gaidį greitai . . .  253 529 1704 (1773)
Pavasario dienelę ateis sunkūs d a r b e l ia i ..........................  292 583 423 (436)
Pavasario dienelę ganiau šėmus j a u te l iu s ..........................  291 583
Pavasario dienelėj pūtė šiaurus v ė j e l i s ...............................  456 837
Penkios šešios seselės už stalužio s ė d ė jo ..........................  280 565 322 (327)

1711 (1780)
Penki šeši broleliai už stalužio s ė d ė jo ....................................  280 322 (327)
Piemenėlis mažas, sodžiuj u ž a u g in ta s ............................... ..... 158 321
Pirm as mėnuo stojo šiltas p a v a s a r is .............................................  287 577
Po lankelę vaikščiojau, aš rankeles mazgojau . . . .  310•» 611
Pūsk, vėjeli, per Nemunėlį šį mielą rudenėlį . . 458 8-11 354 (364)

1778 (1850)
Pūsk, vėjeli, per vandenėlį šį mielą ru d e n ė l į ........................  458 1778 (1850)
Pūtė, pūtė šiaurusis vėjelis, barė, barė mane motinėlė . . 288 579

Raudonėnų vaikai, vaikai v a ik u ž ė lia i...............................  289 581
Ro, ro, jau  saulelė leidžias, vakaras n e to l i .........................  301 599

Sakė mane šiokią, sakė mane to k ią ........................................ 302 599 1716 (1786)
Sakė mane šiokią, sakė mane t o k i ą ....................................  303 601 1719 (1790)
Sakė mane šiokią, sakė m ane t o k i ą ....................................  306 605 1215 (1262)
Sakė mane šiokią, sakė mane t o k i ą .................................... 314 621 1215 (1262)
Sakė mane šiokį, sakė m ane t o k į .........................................  304 603
Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro la n g e lį .....................................  284 571
Sėdžiu už stalelio, žiūriu pro la n g e lį .....................................  285 573 1207 (1253)
Sėdžiu už stalo, žiūriu pro langą ..........................................  283 571
Serbentą, uoga žalioji, o kur mes tave sodinsim . . 315 623 1720 (1791)
Sesutę nutrotysiu, rytoj marčią p am a ty s iu ..........................  13 49
Skubrų Lauras jau tį piovė ir po klėčia skūrą džiovė . . 312 617 746 (783)
Slūžijau dūžijau pas p o n ą .......................................... ..... . 156 317
Slūžijau tūžijau pas p o n ą .......................... ..... 161 327
Snaudalė sėdi vidury dvaro, kuodelį peša, linus gadina 305 603
Stovėjo veršis ant duobės ........................................................... 363 701 1741 (1812)
Striukis kuolą kalė, Bukis tvorą t v ė r ė ................................ 206 427
Sudunzgėjo siera žemė po mano k o je lė m ........................... 319 627
Susiedo dirvos apartos, o tai vienas, an tras kartas . . 12 49

Salia kelio avietėlė ž y d ė jo ..................................................... 320 629 1722 (1793)
Salia kelelio kelužio raudona rožė ž y d ė jo ..........................  317 625 1721 (1792)
Salia kelio pavieškelio ten užtvertas rūtų daržas . . 199 186 (188)

1681 (1748)
Salia kelio vieškelėlio naujas žalias rūtų daržas . . 199 407 1681 (1748)
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Salia vieškelėlio marga k a rč iam ėlė .......................................... 309 609
Saitas vėjelis, šalts ru d e n ė lis .....................................  329 1725 (1796) 903
Salta žiema šalin eina, jau  pavasaris a t e i n a ..................... 210 435 188 (190) 891

1687 (1754) 892
Salta žiema šalin eina, jau  pavasaris ateina . . . . . 332 645
Salta žiemelė, šalts rudenėlis . . . . . . . . .  . . 321 629 1723 (1794 ) 903
Salta žiemelė, šalts ru d e n ė l i s ...............................................  329 641 1725 (1796) 903
Šėrė brolis žirgelį per visą ru d e n ė l į .......................... ..... . 337 663
Šėriau, šėriau sau ž i r g e l į .......................... ..... 331 1726 (1797) 903
Šėriau, šėriau ž i rg u ž ė l į ..............................................................  331 643 1726 (1797) 903
Š ią naktį pėr naktį miego nemiegojau ................................ 322 629
Šiandien diena — gera diena . . .................. ... • . . . . 328 639
Siršūns bimbalą nukanojo ..........................................................  364 701
Šoka kiškis, šoka lapė, šoka visi ž v ė ry s ..................... ..... . 316 623
Šokinėčiau, uliavočiau, bijau pikto v y ro .............. ... . . • 330 643
Šokit, mergos, kad ir basos . ................................................ 162 329
Sviesi saulė teka, šalta rasa krinta............................................  325 635

Tai nėr nė kieno tokių so d u ž ė lių .......................................... 340 667
Tai retoj vietoj dobilai a u g o .................................................... 334 657 1730 (1801) 901

1731 (1802) 904
Tai retoj vietoj dobilai žydi . ............................................... 334 1730 (1801) 904
Tam dvarely, tam  margajam , sėd senis tėvelis . . . .  327 639
Tas prakeiktas gaspadorius ir ta g a s p a d in ė .................... 336 661 1732 (1803) 904
Tinklelį ploviau, rankas mazgojau . . . . . . . .  . 339 665 747 ( 784 ) 905
Trys broliukai keliu j o j o ..........................................................  335 659
Tu ąžuolėli, žalias m e d e li .........................................................  346 673
Tu gegute, raiba p au k šte le ........................................................  347 677 1734 (1805) 905
Tu girele, tu  žalioji m a n o ........................................................  341 1733 (1804) 905
Tu giruže, tu žalioji m a n o ...................................................  341 669 1733 (1804 ) 905
Tu oželi, ukum pukum, žilbarzdėli, ukum pukum . . . .  375 715
Tupi katas ant š i a u d ų ..............................................................  343 671
Tupi paukštelis lakštingalėlis ant putino šakelės . . . 421 787 1759 (1830) 914
Tupi šarka susipynus, nor ji i š te k ė t i ....................................  344 671
Tupi žvirblis ant bažn y čio s .......................... ......................... > 345 673
Tupi žvirblis k a m in a ity ...............................................................  342 669
Turėjo bobelė žilą o ž e l į ............................................................... 381 723
Turi močiutė du vyšnių s o d u ...............................................  372 711
Tur mano tėvelis du vyšnių s o d e l iu ....................................  377 719 1743 (1814) 908

1744 (1815) 908
1745 (1816) 909

Turiu rugelių, turiu m ie ž e lių ....................................................  164 331 1662 (1727,
. . 1728) 884

Iii dievai, ką v e ik s iu .................................................................... 370 709
Ui dievulėliau, n e g a l iu ..............................................................  367 705
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Ui, sergu, sergu, sergu n e g a l iu ...............................  230 487
Ui, skauda, skauda mano š i r d e l ė .......................................... 257 535
Ui, ui dievulėliau, aš biedna s i r a t ė lė ....................................  419 783
Ui, ui, toli, labai toli, toli mano t ė v e l i s ...............................  416 779
Ui, ui, ui dievai, dievuliau m a n o .......................................... 188 ?77 1674 (1741) 837
Ui, ui, ui dievai, dievuliau m a n o .......................... ..... 213 439 6S8 ( 723) £92

1674 (1741) 892
Ui, ui, ui dievai, dievuliau m a n o .......................................... 369 707
Ui, ui, ui dievulėliau, dukrelė s i r a t ė lė ..................... ..... . 411 769
Ui, ui, ui. dzium, džium, šiaudai be g r ū d ų .....................  418 783
Ui, ui, ui, pavargo tėvelio sūnelis, p a v a r g o .....................  77 165 1631 (1695) 875
Ui, ui, ui, ui dievai, dievulėliau m a n o ...............................  352 685
Ui, ui, ui, ui dievulėliau, bėda manei su berneliu . . . .  422 787
Ui, visi barė, nieks n e u ž ta r ė .....................................................  165 331
U žaugau be tėvelio, be senos motinėlės ................................ 166 333
Už girių, girių ugnelė d e p ė .......................................... 171 341 699 (734) 88t
Už jūrelių, už marelių nulijo n u s n ig o ................................  353 687 678 (713) 906

703 (738) 906
Už jūrių marelių, už v an d e n ė lių ...............................................  408 706 (741) 912
Už jūrių marių, už vandenėlių . . . ...............................  403 765 706 ( 741) 912
Už ką mane, bernai, b a r e i .......................................................... 385 735 664 (698) 909
Už ką mane, bernuži, b a r e i ....................................................  385 664 (698) 909
Užkukuos gegelė po lak š tin g a lė lio .......................................... 386 737
Užsigeidė mūs ponia iš šaltinio v a n d e n io ..........................  394 747
Užtekėk, saulele, nedėlios r y t e l j ...............................................  376 717

Vai, bėrla, tai b ė d a .................................................................... 167 335
Vaikščioj Adomas po žalią k u i t j ...............................................  354 687
Vaikščioj merga po d v a r e l į ....................................................  357 693
Vaikščioj mergužėlė pajūrėm s p a m a r ė m s ..........................  424 791
Vaikščioj motinėlė po didį d v a r e l į ..........................................  399 753 1754 (1825) 911
Vaikščiojo bernelis po obelų s o d ą .......................................... 403 759
Vaikščiojo bernytis po levendrų d a r ž ą ..............................  405 761
Vaikščiojo mergelė po levendrų d a r ž ą ..............................  428 1762 (1833) 915
Vaikščiojo m ergytė po levendrų d a r ž ą ..............................  428 797 1762 (1833) 915
Vaikščiojo meškutė p ū s t y n ė j ....................................................  410 475 (493) 912

1756(1827) 913
Vaikščioj ožkelė o  po d i rv e lę ....................................................  401 757
Vaikščioj povas po d v a r ą .........................................................  168 337
Vaikščioj, vaikščioj lokys p ū s ty n ė j ..........................................  410 767 475 (498) 912

1756 (1827) 913
Vaikščioj žąse 'ė ir po d i r v e l ę ...............................................  366 703 1742 (1813) 908
Vai, toli toli, toli mano m e rg e lė ..........................................  74 159 1626 (1690) 874

1629 (1693) 874
Vakar gėriau ¡srutaity, o jau šiandien jomarkaity . . . 393 747 1753 (1824 ) 911
Vakar gėriau už vieną t re č io k ą ...............................................  404 759 1755 (1826) 911
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Valiai, m ano dalgeli, valiai, v a l i a i .....................................  361 697
Važiuosim, važiuosim, čionai n e b ū s i m ................................ 14 53
Vėjas pūtė visą ru d e n ė l į ..........................................................  359 695
Viena malsiu, girneles t r a u k s iu ...............................................  389 741
Vidury dvaro liepužė, po ta liepele s e s u ž ė ..........................  384 735 1746 (1817) 909
Vidury dvaro liepužėlė, po ta liepele s e su ž ė lė .....................  384 1746 (1817) 909
Vidury girios ąžuolėlis siūbavo l in g a v o ................................ 415 777
Vidur jūrių  ir m arelių aukštasis k a ln e l i s ...........................  395 749
Visi tie šelmiai, laidokai jauni berneliai, viliokai . . . 397 751
Vis ūlyčios, vis ūlyčios, vis naujos seklyčios . . . .  ■ • 417 779 494 (519) 914
Višta vaikus išperėjo, pradėjo c y p l io t i ................................ 391 745 1750 (1821) 910
Vyturėli paukštytėli, kod nečiulbi p ie v e lė j ..........................  313 619 1717 (1788) 901

1718 (1789) 901
Vos aušra švinta, vištos praded k a r k t i ..........................  396 751

Zylele kielele, keli tavo v a i k a i ...............................................  374 715
Zuikelis sėdėjo karklyne ...............................................................  414 775
Zuikuti, zuikuti tu m až ia u s ia s is ................................................ 360 695

Žadėjau, ketėjau davatkėle b ū t i ...............................................  406 763
Žadu būti davatkėle, žadu d a tu rė t i ........................................... 409 765
Žalia girelė, tamsi naktelė . .......................... ..... 413 773 1130 (1176) 913
Žalios lankos, dirvonai, ganė žirgus č ig o n a i .....................  383 729
Žalios lankos, dobilėliai, jauni mūsų brolužėliai . . . .  286 573
Žalios rūtelės, geltoni ž ie d a i .....................................................  4 31
Žalių rūtų daržužėly erškėtėliai ž y d i ..................................... 379 721
Zalnierėliai žirgužėlį girdė, mergužėlė vandenėlio ėjo . . 148 1129 (1174) 882
Žyd girioj putinėlis, žaliasis m e d e lis .....................................  224 477 1693 (1761) 893

1694 (1762) 894
Žyd girioj sedulėlė geltonais ž ie d e lia is ................................ 224 1693 (1761) 893
Žyd girioj sedulėlė geltonais ž ie d e l ia is ................................ 225 479
Žydėjo rožė raudona ir lelijėlė g e l to n a ................................ 423 789
Zydelka našlė, jos duktė g r a ž i ................................................ 388 739 1747 (1818) 909
Žydi m ano rožė la n k o je ............................................................... 378 721
Žirgužėli tu mano, juodbėrėli tu m a n o ...............................  390 743 1748 (1819) 910

1749 (1820) 910
Žiūrėkite, kūmutėlės, kaip aš patį m y l iu ................................  407 763 675 ( 710) 912
Žiūrėkite, kūmutės, kaip aš  patį m y l iu ................................ 407 675 (710) 912
Žmonių kiaulės kriūkia, stalde u ž d a ry to s ..........................  349 681 1735 (1806) 905
Žvirbli, ž v i r b l i ..............................................................................  365 703
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