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Prieš Jūsų akis – Klaipėdos etnokultūros centro, 2021 m.
švenčiančio 30-metį, dovana folkloro ansamblių vadovams
bei nariams, pedagogams ir visiems Mažosios Lietuvos folkloro puoselėtojams. Šis elektroninis XIX–XX a. Mažosios Lietuvos teritorijoje užrašytų vaikų dainų rinkinys yra pirmasis
bandymas vienu leidiniu paskelbti iki šiol atskirose knygose ir
archyvuose pabirusį, vaikų dainų žanrui priskiriamą folklorą.
Rengiant leidinį, siekta užtikrinti platų jo naudojimą, į tai atsižvelgta parenkant formatą, vizualinius sprendimus. Taip pat
dalis melodijų pateikiamos šiek tiek supaprastintos, atskiroje penklinėje nurodant tik svarbiausius jų variantus, o kitus
perkeliant į pagrindinę melodiją. Kiekvieno kūrinio metrikoje
rasite išskirtus šaltinius, kuriuose galima susipažinti su pilnomis, o taip pat ir su kitomis konkrečios dainos transkripcijų
ar publikacijų versijomis.
Tariame nuoširdų ačiū prie rinkinio sudarymo geranoriškai
prisidėjusioms Klaipėdos etnokultūros centro bičiulėms –
prof. dr. Daliai Kiseliūnaitei, prof. dr. Linai Petrošienei, Elenai
Šalkauskienei, Lijanai Šarkaitei-Vilumai, Varsai Zakarienei,
taip pat – šaltinius publikuoti leidusiems Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos Muzikologijos instituto Muzikinio folkloro
ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvams.

Loreta Dargužienė
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1.

Žiū žiū patrožiu
= 76

Ži

ži

pat - ro - žiu,

kas

ry -

be - ka - vos:

Žiū žiū patrožiu,
Kas tą rytą bekavos:
Tetė išein vikių pjauti,
O mamelė – ritinėti.
Tetė parneš medaus korį,
O mamelė – žemuogėlių.
Žiū žiū patrožiu,
Kas tą rytą bekavos?
Mm mm mm...

Vaikų daina (lopšinė), LLDK Vk 56
P. Jūratė Butvilaitė-Bružienė, Klaipėda
U. V. Kaltenis
Pb. Kaltenis 2008, p. 439
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2.

Kas tau rytą pasūpuos

Kas

tau

ry -

pa -

- puos,

kas

tau

ry -

pa - lin - guos?

1.

Kas tau rytą pasūpuos,
Kas tau rytą palinguos?

8.

A-a apapa,
Su vaikeliais klapatą.

2.

Tečis išias vikių pjaut,
Mamuželė ritinėt.

9.

A-a apapa,
Su mergeliais vis gera.

3.

Tečis parneš vikių ankšt,
Mamuželė žemuogelę.

4.

Žiū žiū Zapė
Ir apniks tau lapė.

5.

Mūsų Rudkens raudonkojis,
Nepaslinko gyti.

6.

Heidil diūdil voverike,
Kas bučiavo tą Bertike?

7.

– Kits nieks, kaip Viliuks,
Atsispyręs kaip ožiuks.

Vaikų daina (lopšinė) LLDK Vk 56
P. Berta Rispelytė, 21 m., Šilutė
U. Domas Andriulis 1926 m.
Sg. LTR 207(1229)
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3.

Aš išėjau į turgelį
= 120

Aš iš - - jau

tur -ge -

aš iš - jau tur -ge -

se-

viš-

ne- šiau.

2-4

1.

: Aš išėjau į turgelį, :
: Aš išėjau į turgelį,
Seną vištą nešiau. :

3.

: Kėk aš tenai gavau priedos, :
: Kėk aš tenai gavau priedos –
Tik vėną skatiką. :

2.

: Aš išmainiau seną vištą, :
: Aš išmainiau seną vištą
Į mažą viščiuką. :

4.

: Visėms vakams po baranką, :
: Visėms vakams po baranką,
O man tušti ranka. :

Vaikų daina (žaidinimas), LLDK Vk 184
P. Ana Mažeiva (Ona Mažeivienė), g. 1894 m., Karklininkų (Karklės) k., Klaipėdos apyl., gyv. Klaipėdoje
U. Jonas Bukantis ir Audronė Kaukienė apie 1980 m.
T. t. J. Bukantis 2005 m., ml. L. Petrošienė, redaguota 2017 m.
Pb. KKDM 2017, Nr. 33 (su garso įrašu). Taip pat: Bj 1997, Nr. 86; EMP 2006, Nr. 29 (su garso įrašu)
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4.

Ir įšoko ožėlis

= 108

Ir

- šo - ko

Mei - lin - ga džin - ga,

ca - bu - l'ai,

ju

o -o -

- lis

ko -

mei - lin - ga džin - ga,

- dyt

bu - dyt,

o

-

dar -

na - za - ram

-

- li

cam

man(o).

4

1.

: Ir įšoko ožėlis
Į kopūstų daržą. :
: Meilinga džinga, :
Nazaram cam cabulai,
Judyt budyt,
Ožėli man(o).

3.

: Ir išėji Kopūstėni
Su il‘gu botagu, :
: Meilinga džinga, :
Nazaram cam cabulai,
Judyt budyt,
Ožėli man(o).

2.

: Ir nuėdi ožėlis
Kopūstėli l‘apus, :
: Meilinga džinga, :
Nazaram cam cabulai,
Judyt budyt,
Ožėli man(o).

4.

: Ir užkirta ožėliui
Par pil‘va gal‘ą, :
: Meilinga džinga, :
Nazaram cam cabulai,
Judyt budyt,
Ožėli man(o).

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
LLDK Vk 234
P. Marija Klingerienė, g. 1882 m., Vėveriškių k.,
Klaipėdos apyl., gyv. Giruliuose, Klaipėdos r.
U. Elena Mažulienė ir Bronislava Kerbelytė 1960 m.
T. t. J. Bukantis 1997 m., ml. L. Petrošienė, redaguota 2017 m.
Pb. KKDM 2017, Nr. 36 (su garso įrašu). Taip pat: LŽ 1995,
Nr. 122; Bj 1997, Nr. 9
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5.

Bobute turėja žila uoželi
= 102

Bo - bu - te

Cib rink,

cak cak,

tu

-

-

ja

ži

ži - la uo - že - li,

- la

uo - že -

cib rink, cak cak,

li.

ži - la uo - že - li.

1.

Bobute turėja
Žila uoželi.
: Cib rink, cak cak,
Žila uoželi. :

4.

Išdykis uoželis
Nenuori klausyt.
: Cib rink, cak cak,
Nenuori klausyt. :

2.

Įšoko uoželis
Į rūtų darža.
: Cib rink, cak cak,
Į rūtų darža. :

5.

Bobute uoželiui
Per uodegeli.
: Cib rink, cak cak,
Per uodegeli. :

3.

Išėjo bobutė
Uoželi varyt.
: Cib rink, cak cak,
Uoželi varyt. :

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
LLDK Vk 234
P. Zita Dapkienė-Butkutė, g. 1935 m., Gardame,
Šilutės r., gyv. Žiogaičių k., Ž. Naumiesčio sen., Šilutės r.
U. Eugenijus Vyšniauskas ~2001 m.
T. Vera Venckūnaitė-Čepulienė 2020 m.,
redaguota – Loreta Dargužienė 2021 m.
Pb. UV 2021, Nr. 18 (su garso įrašu)
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6.

Išėjo bobutė ožių ganyti

Iš

-

-

jo

bo - bu

Ly - rum dik - ty - rum,

-

o

- ži

dam - dy - rum lik - ty - rum,

ga - ny -

o - ži

ti.

ga - ny - ti.

1.

Išėjo bobutė
Ožių ganyti.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ožių ganyti.

5.

– Vilkeliai pilkieji,
Kur dėjot ragus?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Kur dėjot ragus?

2.

Sutiko bobutė
Du pilku vilku.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Du pilku vilku.

6.

– Į žalią girelę
Po aužuolėlio.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Po aužuolėlio.

3

– Vilkeliai pilkieji,
Ar matėt ožius?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar matėt ožius?

7.

Iš vieno ragelio
Du miežio grūdu.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Du miežio grūdu.

4.

– Mes matėm, mes matėm,
Mes ir papjovėm.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Mes ir papjovėm.

8.

Iš antro ragelio
Du aviž‘ grūdu.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Du aviž‘ grūdu.
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9.

Padarė bobutė
Gerą alutį.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Gerą alutį.

14. Pelėda į provą,

Žvirblis į tvorą.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Žvirblis į tvorą.

10. Sukvietė bobutė

15. Pelėda iš provos,

11. Atėjo pelėda

16. – Ar man ne kojos,

12. Žvirblelis [iš]vedė

17. Ar man ne akys,

13. Palaužė žvirblelis

18. Ar man ne plunksnos,

Visus paukš[telius].
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Visus paukš[telius].

Viena nekviesta.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Viena nekviesta.

Pelėdą šokti.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Pelėdą šokti.

Pelėdai koją.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Pelėdai koją.

Žvirblis iš tvoros.
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Žvirblis iš tvoros.

Ar ne bėgtuvai?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar ne bėgtuvai?
Ar ne stiklingos?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar ne stiklingos?

Ar ne puikingos?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar ne puikingos?
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19. Ar man ne sparnai,

Ar ne lėktuvai?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar ne lėktuvai?

21. Ar man ne ausys,

Ar ne girdingos?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar ne girdingos?

20. Ar man ne snapas,

Ar ne lestuvai?
Lyrum diktyrum,
Damdyrum liktyrum,
Ar ne lestuvai?

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
kontaminuota, LLDK Vk 234+430
P. Pozingiai, Klaipėdos apskr.
U. Adalbertas Bezzenbergeris 1882 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 349
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7.

Ei, kur tu ten buvai, ožėli mana?
= 60

Ei, kur tu ten

bu - vai,

o-

-li ma(na)?

Ei, kur tu ten bu - vai,
1.

Mel - ny -

-

Tep - le -

-

po -

- li

ma

o-

- li

ma - na?

2.

-

na, //man(a).

1.

: – Ei, kur tu ten buvai,
Ožėli mana? :
: – Melnyčėlėj, Teplevėlėj,
Ponėli mana. :

5.

: – Ei, kur tu ten gulei,
Ožėli mana? :
: – Margoj svirnėj tarp mergikių,
Ponėli mana. :

2.

: – Ei, ką tu ten darei,
Ožėli mana? :
: – Kvėčius, pūrus bydėlėjau,
Ponėli mana. :

6.

: – Su kuo tevi muši,
Ožėli mana? :
: – Su virvėkla per subnėklą,
Ponėli mana. :

3.

: – Ei, ką tu ten valgei,
Ožėli mana? :
: – Svėstelį, pyragėlį,
Ponėli mana. :

7.

: – Ei, kaip tu ten rėkei,
Ožėli mana? :
: – Bukum bė, bukum bė,
Ponėli mana. :

4.

: – Ei, ką tu ten gėrei,
Ožėli mana? :
: – Pyvėlį, brangvynėlį,
Ponėli mana. :

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
LLDK Vk 240
P. Marija Klingerienė, g. 1882 m., Giruliuose, Klaipėdos r.
U. 1960 m.
T. t. J. Bukantis, ml. L. Petrošienė
Pb. Bj 1997, Nr. 8. Taip pat: LŽ 1995, Nr. 121
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8.

Ei tu, kiški pamariški
= 104

Ei

tu ,

Zui - kis

kiš - ki

- ga

pa - ma - riš - ki,

pa - gra - biais

be

su

ne - ma - tei

skre - bu - tiais

zui -

kia?

kai - li - niais.

1.

– Ei tu, kiški pamariški,
Be nematei zuikia?

3.

Ir pamati voverutį
Šuokinėjant per grabutį.

2.

Zuikis bėga pagrabiais
Su skrebutiais kailiniais.

4.

Ir atbėga širvis –
Uodega kaip kirvis,
Akys plačias, ausys stačias,
Dantys kaip varguonai.

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas), LLDK Vk 257
P. Greta Aukštakalnienė, 86 m., Paliečių k., Šilutės r.
U. t. J. Dovydaitis, ml. J. Jurga 1954 m.
Pb. LŽ 1995, Nr. 73
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9.

Išėjo tėtužis, iškūprino
Allegretto

Iš -

- jo

- tu - žis,

iš-

(1.) Išėjo tėtužis,

Iškūprino,
: Nušovė žvirblytį,
Nubildino. :
***

1.

2..

Išėjo tėtužis,
Iškūprino,
: Pučkelę prie šono
Ten dyrino. :
Įstelgęs betupint,
Pavilbino,
: Atlaužęs žvirblytį
Nubildino. :

3.

Parvežė brolyčiai,
Pargirgždino,
: Įvilko nuo rogių,
Įčiunčino. :

4.

Nupešė dukrytės,
Nudulkino,
: Iškepė mamužė,
Iščirškino. :

- ri - no,

nu -šo -

žvirb-ly -

nu - bil - di - no.

5.

Iškepė žvirblytį,
Iščirškino,
: Įnešė sesytės,
Įstyrijo. :

6.

Įnešė žvirblytį,
Įstyrijo,
: Pastatė ant stalo,
Parėplino. :

7.

Susėdo svetyčiai,
Surioglino,
: Suvalgė žvirblytį,
Sutraškino. :

7.

Bevalgant žvirblytį,
Betraškinant,
: Išmaukė aluko
Dvi pusbački. :

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
LLDK Vk 293
P. Pilupėnai
U. Henrikas Budrius 1828 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 139
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10.

Išėjo tėtužis, iškūprino

Iš -

1.

- jo

- tu -žis, iš-

- ri - no,

nu -šo -

žvirb-ly -

nu -bil - di - no.

: Išėjo tėtužis,
Iškūprino, :
: Nušovė žvirblytį,
Nubildino. :

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas), LLDK Vk 293
P. Į vakarus nuo Tilžės
U. Friedrichas Kuršaitis 1820 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 139a
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11.

Išeja tetužis ant ūlyčiuos
= 138
*
Iš - e - ja te - tu -žis ant

ma
2, 4, 5

4

3

- la - pa - ta
5 2, 6 2

ly -

gal - ve - lie

2-4, 6

5

,

mu-zin-gel mu-zin-gel,

ta -mur bu - vuo

52

51

52

-

61

4

5

4

graz - ni.

6

ge -l

6

5

4

5, 6

ga - l

1.

Išeja tetužis ant ūlyčiuos,
Muzingel muzingel,
Malapata galvelie
Tamur buvuo grazni.

4.

Iškepi žvirbluką, iščirškina,
Muzingel muzingel,
Malapata galvelie
Tamur buvuo grazni.

2.

Nušuovi žvirbluką, nupyškino,
Muzingel muzingel,
Malapata galvelie
Tamur buvuo grazni.

5.

Padieja ant stala, paroglina,
Atspyre nelaba svetukų penkiolika,
Muzingel muzingel,
Malapata galvelie
Tamur buvuo grazni.

3.

Nupeši žvirbluką, nuskursdina,
Muzingel muzingel,
Malapata galvelie
Tamur buvuo grazni.

6.

Suėdi žvirbluką, sutraškina,
A nu jo nelėka nei kaula, nei ašaka,
Muzingel muzingel,
Malapata galvelie
Tamur buvuo grazni.
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* 5 ir 6 posmuose keturi pirmieji taktai kartojami.

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas), LLDK Vk 293
Pateikėjo pastaba: „Daina buvo dainuojama atvykus į svečius pas
kopininkus (Nerijos gyventojus), kai šeimininkai pristigdavo valgių.
Kopininkai gyveno skurdžiau už Rusnės žvejus, neretai gaudydavo
žvirblius ir varnas apsiginti nuo bado“. U. V. Kaltenis 1956 m.
P. Augustas Deivelaitis, g. 1897 m., Šyškrantės k., Rusnės apyl., Šilutės r.
U. Genovaitė Četkauskaitė 1967 m.
T. G. Razmukaitė
Pb. LŽ 1995, Nr. 81
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12.

Išėji Cebedys, išėji Cebedėni
= 96

Iš - ė - ji
2-5

Ce-be-dys,
2, 4, 5

iš - ė - ji
2

3

Ce-be-dė-ni, ir

jų

vai -kai

į

gi - rią.

4, 5

1.

Išėji Cebedys,
Išėji Cebedėni
Ir jų vaikai į girią.

4.

Iškepi Cebedys,
Iškepi Cebedėni
Ir jų vaikai peliedą.

2.

Sugava Cebedys,
Sugava Cebedėni*
Ir jų vaikai peliedą.

5.

Suvalgi Cebedys,
Suvalgi Cebedėni
Ir jų vaikai peliedą.

3.

Nulupa Cebedys,
Nulupa Cebedėni
Ir jų vaikai peliedą.

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas), LLDK Vk 305
P. Augustas Deivelaitis, g. 1897 m., Šyškrantės k., Rusnės apyl., Šilutės r.
U. Genovaitė Četkauskaitė 1967 m.
T. G. Razmukaitė, t. redagavo J. Bukantis 2016 m., ml. redagavo L. Petrošienė 2017 m.
Pb. KKDM 2017, Nr. 35 (su garso įrašu). Taip pat: LŽ 1995, Nr. 80
* Cebedienė (tarm.)
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13.

Išėjo Cibitis medžioti, medžioti

Iš

-

-

jo

Ci

- bi

- tis

me - džio - ti,

1.

chm - cha,

chm - cha,

ir

me - džio - ti,

2.

vai - kai,

ir

vai - kai,

//ir

vai - kai,

ir

vai - kai.

7

o

vai - kai

ne!

1.

: Išėjo Cibitis
Medžioti, medžioti, :
: Chm-cha, chm-cha,
Ir vaikai, ir vaikai:

5.

: Nupešė Cibitis
Pelėdą, pelėdą, :
: Chm-cha, chm-cha,
Ir vaikai, ir vaikai:

2.

: Pamatė Cibitis
Pelėdą, pelėdą, :
: Chm-cha, chm-cha,
Ir vaikai, ir vaikai:

6.

: Iškepė Cibitis
Pelėdą, pelėdą, :
: Chm-cha, chm-cha,
Ir vaikai, ir vaikai:

3.

: Nušovė Cibitis
Pelėdą, pelėdą, :
: Chm-cha, chm-cha,
Ir vaikai, ir vaikai:

7.

4.

: Parnešė Cibitis
Pelėdą, pelėdą, :
: Chm-cha, chm-cha,
Ir vaikai, ir vaikai:

: Suvalgė Cibitis
Pelėdą, pelėdą, :
Chm-cha, chm-cha,
O vaikai, o vaikai,
Chm-cha, chm-cha,
O vaikai ne!
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Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas), LLDK Vk 305
Elenos Šalkauskienės pastaba (U. 2021 m.): „Dainą prieš ~30 m. padainavo
mano kaimynė Janė Šleinienė (Klaipėdoje), kuri kilusi iš Karklės k. Jai tuo metu
buvo ~75 m. Šią dainą dainuodavo erzindami „skūpus“ vaikus – tuos, kurie buvo
nedraugiški, nesidalindavo ir pan., vadino „cibičiais“ arba „cibiais“.
P. Janė Šleinienė, g. ~1919 m., Karklės k., Klaipėdos r.
U. Elena Šalkauskienė ~1992 m. Klaipėdoje
T. L. Dargužienė 2021 m.
Sg. AEŠA
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14.

Išėjo tėvelis į mišką
= 84

7

Iš Iš -

iš -

- jo
- jo

- ve - lis
mo - ti -

- jo mo -ti -

- ,

iš -

miš miš -

- jo

iš 1.

vi - si vai-kai

- jo

- ve - lis,
2.

miš -

1.

Išėjo tėvelis į mišką,
Išėjo motinėlė į mišką,
: Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Išėjo visi vaikai į mišką. :

5.

Iškepė tėvelis pelėdą,
Iškepė motinėlė pelėdą,
: Iškepė tėvelis, iškepė motinėlė,
Iškepė visi vaikai pelėdą. :

2.

Pamatė tėvelis pelėdą,
Pamatė motinėlė pelėdą,
: Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė,
Pamatė visi vaikai pelėdą. :

6.

Suvalgė tėvelis pelėdą,
Suvalgė motinėlė pelėdą,
: Suvalgė tėvelis, suvalgė motinėlė,
Suvalgė visi vaikai pelėdą. :

3.

Nušovė tėvelis pelėdą,
Nušovė motinėlė pelėdą,
: Nušovė tėvelis, nušovė motinėlė,
Nušovė visi vaikai pelėdą. :

4.

Parnešė tėvelis pelėdą,
Parnešė motinėlė pelėdą,
: Parnešė tėvelis, parnešė motinėlė,
Parnešė visi vaikai pelėdą. :

Vaikų daina (gyvūnijos
apdainavimas), LLDK Vk 305
P. Elzė Mockienė-Zarankaitė, 33 m., Klaipėda
U. Z. Puteikienė 1963 m.
Pb. VkD 2007, Nr. 123
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15.

Taiso giružėje

Tai - so gi - ru -

- je paukš -te -lis svod-

Ai ai, žam žam,paukš -te -lis svod-

1.

Taiso giružėje
Paukštelis svodbą.
: Ai ai, žam žam,
Paukštelis svodbą. :

6.

Numynė pucelė
Žvirblelio koją,
: Ai ai, žam žam,
Žvirblelio koją. :

2.

Kvietė paukštelis visus,
Tiks pucę tą ne,
: Ai ai, žam žam,
Tikt pucę tą ne. :

7.

Gal šokti žvirblelis
Ir viena koja,
: Ai ai, žam žam,
Ir viena koja. :

3.

Atėjo pucelė
Ir nekviesta,
: Ai ai, žam žam,
Ir nekviesta. :

8.

Apskundė žvirblelis
Į provą pucę,
: Ai ai, žam žam,
Į provą pucę. :

4.

Pasisėdo pucelė
Į marčios kampą,
: Ai ai, žam žam,
Į marčios kampą. :

9.

Nuėjo pucelė
Ten ir į provą,
: Ai ai, žam žam,
Ten ir į provą. :

5.

Nuveda pucelę
Žvirblelis šokti,
: Ai ai, žam žam,
Žvirblelis šokti. :

10. Baimės dėl lind dabar
Žvirbl[is] į tvorą,
: Ai ai, žam žam,
Žvirbl[is] į tvorą. :
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11. Pucelė provoj,

Žvirblelis tvoroj,
: Ai ai, žam žam,
Žvirblelis tvoroj. :

12. Nebmatė pucelė

Žvirblelio daugiaus,
: Ai ai, žam žam,
Žvirblelio daugiaus. :

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas), LLDK Vk 430
P. Kintai, Šilutės apskr.
U. Peteris von Bohlenas 1833 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 348
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16.

Aš nueičiau į aržuolyną
Lento

Aš

nu - ei -

ar - žuo - ly -

ten pa - si - kirs-

ar - žuo - .

1.

Aš nueičiau į aržuolyną,
Ten pasikirsčiau aržuolą.

7.

– Ei tu kiškeli, važiuok dar kartą,
Parvežk vorui gydyklių.

2.

O ir iškrito vors iš aržuolo
Ir palūžo sprandelį.

8.

Išgyk, voreli, taisyk tinklelį,
Iškarkie visas museles.

3.

– Ei tu kiškeli, kinkyk padvadą,
Važiuok parnešti gydyklių.

9.

Ei, koks čion zirzims,
Ei, koks čion birbims,
Kad vors musę pakorė.

4.

Ir išvažiavo į Tilžės miestą
Parvežt vorui gydyklių.

10. Atbėgo svirplys, didis karžygys,

Parvežė drignių ir karčių žolių,
Ir arielkos butelką.

11. O jis pakirto voro kartuvus,

5.
6.

Ilgą kirvį nešdamas.

O ir paleido museles.

Atlėkė musė, vilko giminė,
Ir surijo voro gydyklas.

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
LLDK Vk 444
P. Martynas Jankus, 77 m.,
Bitėnų k., Pagėgių vls.
U. t. E. Jankutė 1936 m.,
ml. S. Šimkus 1922 m.
Pb. LŽ 1995, Nr. 35
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17.

Eičiau į girią pasiklausyti
Moderato

Ei -

gi -

pa - si -klau -sy - ti,

kas yr

gi - rioj nau - jy - na.

1.

: Eičiau į girią
Pasiklausyti,
Kas yr girioj naujyna. :

5.

: Parvežė drignių
Ir macnių krienų,
Ir arielkos butelką. :

2.

: Krito uodelis
Iš aužuolėlio
Ir nuniro sprandėlį. :

6.

: Atėjo svirplys,
Didis karžygys,
Didį kirvį nešdamas. :

3.

: Atbėga meška,
Didi liekorka,
Uodui sprandą taisyti. :

7.

: O jis pakirto
Uodo kartuvus
Ir paleido museles. :

4.

: – Siųskit furmanką
Į Tilžės miestą,
Kad parvežtų gydyklų. :

Vaikų daina (gyvūnijos apdainavimas),
LLDK Vk 444
P. Į vakarus nuo Tilžės
U. Christianas Bartschas 1876 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 350
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18.

Aš eičiau laukan pasižiūrėti

Aš ei-

lau -kan pa -si-ži -

- ti, ar dar aukš - tai sau - le - , ar dar aukš - tai sau - le - .

1.

Aš eičiau laukan
Pasižiūrėti,
: Ar dar aukštai saulelė. :

5.

Išpuolė uodas
Iš aužuolačio,
: Susikūlė galvatę. :

2.

O jei dar aukštai,
Namon važiuočiau,
: O jei žemai, nakvočiau. :

6.

– O tu močate,
Varnos pusate,
: Tu sena gaspadine. :

3.

Mano brolačio
Nauja svetlyčia,
: Ten rasiu nakvynatę. :

7.

O tu išdažei,
O ir išlaižei
: Iš stiklinės arielką. :

4.

O aš išgirdau
Ir prigirdėjau,
: Kas giružėj subildo. :

Vaikų daina (gyvūnijos
apdainavimas), LLDK Vk 444
P. Pilupėnai
U. Peteris von Bohlenas 1834 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 354
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19.

Krita vuorelis iš ąžuola
= 132

Kri -ta vuo-re - lis iš

-

žuo - la

ir

Ir at - e - ji meš - ka, di -di dak - tar - ka,

Ir at -si -ne-ši kryj -

bai- kar -

1.

Krita vuorelis iš ąžuola –
Ir sprandelia niera.

2.

Ir ateji meška, didi daktarka,
Vuoreliui sprandelį taisė.

spran -de - lia

vuo-re -liui spran - de -

ir iš-spruo -ga

3.

nie - ra.

tai -

vuo - rel -

Ir atsinešė kryjnų baisė karčių,
Ir išspruoga vuorelką.

Vaikų daina (gyvūnijos
apdainavimas), LLDK Vk 444
Pateikėjo pastaba: „Dainuodavo sielininkai,
grįždami iš Klaipėdos mariomis namo.
Dainuodavo prie brangvyno“.
U. V. Kaltenis 1956 m.
P. Augustas Deivelaitis, g. 1897 m.,
Šyškrantės k., Rusnės apyl., Šilutės r.
U. Genovaitė Četkauskaitė 1967 m.
T. G. Razmukaitė
Pb. LŽ 1995, Nr. 82
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20.

Aš slūžyjau pas savo poną
Allegretto vivace

Aš sl -žy-jaupas sa -vo po*

ant pir -mo me - to.

Ma -no viš-ta viš-ty -

1.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant pirmo meto.
Užsipelniau vištelę savo.
Mano višta vištyčius vadžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

2.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant antro meto.
Užsipelniau antelę savo.
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

3.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant trečio meto.
Užsipelniau žąselę savo.
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

4.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant ketvirto meto.
Užsipelniau avelę savo.
Mano avies šilta vilna,
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

Už-si -pel -niau viš-te -

va-džioj, ma -no viš-ta viš -ty-

sa-vo.

s va-džioj.

5.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant penkto meto.
Užsipelniau kiaulelę savo.
Mano kiaulė krukeruko,
Mano avies šilta vilna,
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

6.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant šešto meto.
Užsipelniau jautelį savo.
Mano jautis škuldo buldo,
Mano kiaulė krukeruko,
Mano avies šilta vilna,
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

7.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant septinto meto.
Užsipelniau žirgelį savo.
Mano žirgas eitininkas,
Mano jautis škuldo buldo,
Mano kiaulė krukeruko,
Mano avies šilta vilna,
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.
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8.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant aštunto meto.
Užsipelniau karvelę savo.
Mano karvė gerapienė,
Mano žirgas eitininkas,
Mano jautis škuldo buldo,
Mano kiaulė krukeruko,
Mano avies šilta vilna,
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

9.

Aš slūžyjau pas savo poną
Ant devinto meto.
Užsipelniau mergelę savo.
Mano merga darbininkė,
Mano karvė gerapienė,
Mano žirgas eitininkas,
Mano jautis škuldo buldo,
Mano kiaulė krukeruko,
Mano avies šilta vilna,
Mano žąsins girgetons,
Antelė po vandenį braidžioj,
Mano višta vištyčius vadžioj.

* Eilučių skaičiui posmuose daugėjant, šie du taktai kartojami.

Vaikų daina (formulinė), LLDK Vk 454
P. Apie Viliūnus
U. Christianas Bartschas 1857 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 138
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21.

Aš slūžijau pri savo pono

Aš sl -ži-jau pri sa- vo po-no
*

ant pir -mo me - to.

Ma -no viš-ta viš-ty-

1.

Aš slūžijau pri savo pono
Ant pirmo meto.
Užsipelniau vištelę vieną.
Mano višta vištyčius vadžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

2.

Pasilikau pri savo pono
Ant antro meto.
Užsipelniau antelę vieną.
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

3.

Pasilikau pri savo pono
Ant trečio meto.
Užsipelniau žąselę vieną.
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

4.

Pasilikau pri savo pono
Ant ketvirto meto.
Užsipelniau ožkelę vieną.
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

Už-si -pel -niau viš-te - vie-

va-džio, ma -no viš-ta viš-ty-

va-džio.

5.

Pasilikau pri savo pono
Ant penkto meto.
Užsipelniau avelę vieną.
Mano avis šilta vilna,
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

6.

Pasilikau pri savo pono
Ant šešto meto.
Užsipelniau kiaulelę [vieną].
Mano kiaulė krukurago,
Mano avis šilta vilna,
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

7.

Pasilikau pri savo pono
Ant septinto meto.
Užsipelniau karvelę [vieną].
Mano karvė [gerapienė],
Mano kiaulė krukurago,
Mano avis šilta vilna,
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.
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8.

Pasilikau pri savo pono
Ant aštunto meto.
Užsipelniau jautelį [vieną].
Mano jautis stipriu ragu,
Mano karvė [gerapienė],
Mano kiaulė krukurago,
Mano avis šilta vilna,
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

9.

Pasilikau pri savo pono
Ant devinto meto.
Užsipelniau žirgelį [vieną].
Mano žirgas eitininks,
Mano jautis stipriu ragu,
Mano karvė [gerapienė],
Mano kiaulė krukurago,
Mano avis šilta vilna,
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

10. Pasilikau pri savo pono

Ant dešimto meto.
Užsipelniau mergelę [vieną].
Mano merga [saldžiameilė],
Mano žirgas eitininks,
Mano jautis stipriu ragu,
Mano karvė [gerapienė],
Mano kiaulė krukurago,
Mano avis šilta vilna,
Mano ožys širmavoks,
Mano žąsins gargadons,
Mano antis per vandens braidžio,
Mano višta vištyčius vadžio.

* Eilučių skaičiui posmuose daugėjant,
šie du taktai kartojami.

Vaikų daina (formulinė), LLDK Vk 454
P. Iš Muižės prie Kintų
U. Augustas Schleicheris 1852 m.
Pb. BDB 2000, Nr. 138a
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22.

Slūžijau pas savo poną

Sl

- ži - jau

pas sa -vo

po

-

ir ant pir -

me -

,

*

už - si -pel -niau viš - ty 3

4, 5

*) 2 posmo pabaiga

vi -

3-5

2

Ma -na viš -ta
2

3-5

va-džio.

3-5

*) 3 posmo pabaiga

*) 4 posmo pabaiga

1.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant pirmą metą, –
Užsipelniau vištytį viną.
Mana višta vištyčius vadžio.

2.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant antrą metą, –
Užsipelniau prankikį viną.
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

3.

viš - ty -

Slūžijau pas savo poną
Ir ant trečią metą, –
Užsipelniau gaiduką viną.
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

*) ir t. t.

4.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant ketvirtą metą, –
Užsipelniau žąsikį viną.
Žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

5.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant penktą metą, –
Užsipelniau žąsinuką viną.
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.
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6.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant šeštą metą, –
Užsipelniau avikę viną.
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

7.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant septintą metą, –
Užsipelniau ožkikę viną.
Ožkikė ilga barzda,
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

8.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant aštuntą metą, –
Užsipelniau paršiuką viną.
Mano paršas kriu kriu,
Ožkikė ilga barzda,
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

9.

Slūžijau pas savo poną
Ir ant devintą metą, –
Užsipelniau karvikę viną.
Ak, karvikė saldi pieną,
Mana paršas o kriu kriu,
Ožkikė ilga barzda,
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

10. Slūžijau pas savo poną

Ir ant dešimtą metą, –
Užsipelniau jautuką viną.
Mana jautis kumpa raga,
Ak, karvikė saldi pieną,
Mana paršas o kriu kriu,
Ožkikė ilga barzda,
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.
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11. Slūžijau pas savo poną

Ir ant vinioliktą metą, –
Užsipelniau žirgelį bėrą.
Man žirgelis greitai bėga,
Mana jautis kumpa raga,
Ak, karvikė saldi pieną,
Mana paršas o kriu kriu,
Ožkikė ilga barzda,
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Mana žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio.

12. Slūžijau pas savo poną

Ir ant paskujį metą, –
Užsipelniau širdytį viną.
Ak, širdyti, saldi meilė,
Man žirgelis greitai bėga,
Uo tas jautis kumpa raga,
Ak, karvikė saldi pieną,
Mana paršas kriu kriu kriu,
Ožkikė ilga barzda,
Avikė šilta vilna,
Mana žąsins gargatons,
Žąsikė cypu rypu,
Mana gaidys kakaryku,
: Mana pranka po vandens braidžio,
Mana višta vištyčius vadžio. :

Vaikų daina (formulinė), LLDK Vk 454
Pastaba: 5-11 posmų įraše nėra.
P. Augustas Deivelaitis, g. 1897 m., Šyškrantės k., Rusnės apyl., Šilutės r.
U. V. Kaltenis 1956 m.
T. G. Razmukaitė
Sg. MFA KTR 227(2), MFA KF 5137(5)
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23.

Nieks man nežinos
= 124

Nieks

man

ne - ži - nos,

ko

man

viš - ta

va - di - nos.

*
Ma - no

viš - ta

viš -

1.

Nieks man nežinos,
Ko man višta vadinos.
Mano višta vištą veda,
Mano gaidis anksti gieda,
Anksti skūnę veda.

2.

Nieks man nežinos,
Ko man antis vadinos.
Mano antis tytul fatul,
Mano višta vištą veda,
Mano gaidis anksti gieda,
Anksti skūnę veda.

3.

Nieks man nežinos,
Ko man žąsis vadinos.
Mano žąsis kygu gagu,
Mano antis tytul fatul,
Mano višta vištą veda,
Mano gaidis anksti gieda,
Anksti skūnę veda.

ve - da,

anks - ti

sk

-

ved(a).

4.

Nieks man nežinos,
Ko man avis vadinos.
Mano avis šilta vilna,
Mano žąsis kygu gagu,
Mano antis tytul fatul,
Mano višta vištą veda,
Mano gaidis anksti gieda,
Anksti skūnę veda.

5.

Nieks man nežinos,
Ko man karvė vadinos.
Mano karvė baltapienė,
Mano avis šilta vilna,
Mano žąsis kygu gagu,
Mano antis tytul fatul,
Mano višta vištą veda,
Mano gaidis anksti gieda,
Anksti skūnę veda.
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* Eilučių skaičiui posmuose daugėjant, šie du taktai kartojami.

Vaikų daina (formulinė), LLDK Vk 455
Užrašytojo pastaba: „Taip ir norėtųsi šią dainą pradėti taip:
Nieks man nežinos,
Ko man gaidys vadinos.
Mano gaidys anksti gieda
Anksti skūnę veda.
O toliau jau ten pradeda išlinksniuoti kitus įnamius. Ar tik nebus, kad ūkininkas išgirdęs
gaidį giedant kėlėsi kulti. Ir štai nuo jo pradėjęs „anksti skūnę veda“ ir visus savo
gyvulius apkalbėjo“.
P. Pranas Sederavičius, g. 1881 m. Lumpėnuose, gyv. Pagėgiuose senelių namuose.
U. J. Dovydaitis, Br. Uginčius 1954 m.
Sg. LTR 3136(1), LTR 2926(74)
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24.

Višta, višta, o ką tu man duosi?
= 122

– Viš - ta,

viš - ta,

Viš - tin

- bl',

o

tep tep

tu man duo - si? – Aš tau

- bl',

šeb - le teb - le,

1.

– Višta, višta,
O ką tu man duosi?
– ( j)Aš tau duosiu savo tiūbl‘!
Vištin tiūbl’, tep tep tiūbl’,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

2.

– Anti anti,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo žnyples!
Antin žnyplin, vištin tiūbl‘,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

3.

– Žąsėj, žąsėj,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo sparną!
Žąsin sparnin, antin žnyplin,
Vištin tiūbl’, tep tep tiūbl’,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

duo -siu

- pu

sa - vo

- pu

ryyy.

4.

– Avej, avej,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo vilna!
Avi vilna, žąsin sparnin,
Antin žnyplin, vištin tiūbl‘,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

5.

– Karvė, karvė,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo piena!
Karvė piena, avi vilna,
Žąsin sparnin, antin žnyplin,
Vištin tiūbl’, tep tep tiūbl’,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

6.

– Buliau, buliau,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo kuli!
Bulin kulin, karvė piena,
Avi vilna, žąsin sparnin,
Antin žnyplin, vištin tiūbl‘,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.
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7.

– Merga, merga,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo vaika!
Merga vaika, bulin kulin,
Karvė piena, avi vilna,
Žąsin sparnin, antin žnyplin,
Vištin tiūbl’, tep tep tiūbl’,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

8.

– Boba boba,
O ką tu man duosi?
– Aš tau duosiu savo papa!
Boba papa, merga vaika,
Bulin kulin, karvė piena,
Avi vilna, žąsin sparnin,
Antin žnyplin, vištin tiūbl‘,
Šeble teble, čėpu rėpu ryyy.

Vaikų daina (formulinė), LLDK Vk 456
Užrašytojo pastaba: „Iš karto mandagumo dėlei sakė „kulni“, tik paskiau keletą
kart tikrinant užrašymo metu prasitardavo įsismaginęs ir sakė „bulin kulin“...
Ir klausiamas pripažino, kad seniau tesakę tik „kuli“, „kulin“. „Kad taip negražu,
negalima prie kumpanijos taip sakyti“. Tad rašau visur senąją lytį.
Dainas išmokęs iš tėvo ir motinos, o „šeble teble“ iš tėvo“.
P. Pranas Sederavičius, g. 1881 m. Lumpėnuose,
gyv. Pagėgiuose senelių namuose.
U. J. Dovydaitis, Br. Uginčius 1954 m.
Sg. LTR 3136(13), LTR 2926(75)
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25.

Parvadykit skvirbą
= 104

Par - va - dy - kit

jukš - ti

- di

skvir

-

dra - lia - lia,

1.

Parvadykit skvirbą,
Kur tą dūdą dirbą.
Jukšti driūdi dralialia,
Jukšti driūdi dralialia.

2.

Parvadykit aukštą šaukštą,
Kur tą dūdą kniaukšta,
Jukšti driūdi dralialia,
Jukšti driūdi dralialia.

3.

Parvadykit uožį puožį,
Kur tą dūdą druoži,
Jukšti driūdi dralialia,
Jukšti driūdi dralialia.

kur

jukš - ti

-

- di

dir

- ba,

dra - lia - lia.

P. Greta Aukštakalnienė, 86 m., Paliečių k., Šilutės r.
U. t. J. Dovydaitis, ml. J. Jurga 1954 m.
Pb. LŽ 1995, Nr. 74
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Sutrumpinimai
apyl. – apylinkė
apskr. – apskritis
g. – gimė
gyv. – gyveno
k. – kaimas
LLDK Vk – Lietuvių liaudies dainų katalogas. Vaikų dainos
m. – metai
ml. – melodija
Nr. – numeris
P. – pateikė
p. – puslapis
Pb. – publikuota
r. – rajonas
sen. – seniūnija
Sg. – saugoma
t. – tekstas
T. – transkribavo
U. – užrašė
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