
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAINOS   



 
 

MĖNULIS – TIKRAS TĖVAS JO 
 

Mėnulis – tikras tėvas jo,  
Sesuo – dangaus žydrynė.  
Paukščių takais tu išskridai  
Gint pavergtos Tėvynės. (2x2) 
 
Virš Lietuvos laukų nakčia  
Išskleidęs parašiutą,  
Tu nusileidai pušyne,  
Žaliam žaliam kaip rūta. (2x2) 
 
O išdavikė drebulė  
Ilgai ilgai šlamėjo,  
Jos užliūliuotas užmigai,  
O priešas pastebėjo. (2x2) 
 
Kol šovinių turėjai tu,  
Tu vis ir vis kovojai,  
Paskutiniuoju pats save  
Tėvynei paaukojai. (2x2) 
 
Daugiau ereliai neskraidys  
Nei šilko parašiutai.  
Sesės, jei žinot kapą jo,  
Pasėkit daug, daug rūtų. (2x2) 

 
 
 
  



 
GĖIDA TRĪS GAIDELĒ 

Karinė-istorinė daina 

 
Gėida trīs gaidelē per naktis, 
Neleid muotušelē mėiguotė, 
– Kelkis, muotušelė, balta lelijelė, 
Oždek žvakelė sūneliou. (2x2) 
 
Per lauka juojau, dūmuojau, 
Pri vartu prijuojės, sustuojau. 
Mes apsitaisīsma, mes apsiriedīsma, 
Kāp vėina tieva sūnelē. (2x2) 
 
Dous mums karalius drabužius,  
Ont baltu ronku – galiuonus, 
Mielėna soknelė, žali palieteli, 
Švėisi strielbelė ont petiu. (2x2) 

 
  



ŪŽIA ŠVILPIA ŠIAURĖS VĖJAS 
Tremtinių daina 

 
Ūžia švilpia šiaurės vėjas, 
Laužo ąžuolo šakas. 
Mus ūžpuolė atėjūnai 
Ir išvežė mūs šeimas. (2x2) 
 
Laiko motina sūnelį 
Ant baltųjų rankelių, 
O sūnelis gailiai verkia 
Nuo šiaurės šaltų vėjų. (2x2) 
 
 – Duok, mamyte, man duonelės, 
Duok pienelio, duok saldaus, 
Vesk į gimtąjį namelį,  
Rankutes aš sušalau. (2x2) 
 
– Nėr, sūneli, čia duonelės, 
Nėr pienelio, nėr saldaus, 
Nėra gimtųjų namelių, 
Nėr gyvenimo ramaus. (2x2) 

 
Mus priglaus Sibyriaus toliai 
Ir lopšinę padainuos. 
Susapnuok, brangus sūneli, 
Gimtą žemę Lietuvos. (2x2) 

 
 

  



VILNIUJ BUVO ŽALI BROMAI 
 

Vilniuj buvo žali bromai, (1x3) 
Ten žirgus balnojo. 
 
Pabalnojo ir išjojo, (1x3) 
Ant kalno sustojo. 
 
Ir sustatė armotėlas, (1x3) 
O paskui iššovė. 
 
Krito priešai kaip kopūstai, (1x3) 
Lietuviai - kaip mūrai. 
 
Bėgo priešai aimanavo, (1x3) 
Lietuviai dainavo. 
 
Priešams buvo didi kova, (1x3) 
Lietuviams - zabova. 

 
  



DU SMUIKAI PRAVIRKO VAKARĖJ TYLOJE 
 

Du smuikai pravirko vakarėj tyloje 
Ir liejas žiogelių daina, 
Bet tu nežinojai ir tu nežinosi, 
Ko verkia motulė sena. (2×2) 
 
Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnūs, 
Trys sūnūs – tvirti ąžuolai, 
Išėjo į karą jie gint mus nuo priešų, 
Tėvynei aukojos šventai. (2×2) 
 
Vargų išvagotas jos veidas raukšlėtas, 
Motulė vis laukia sūnų. 
Viens žuvo Radvilišky, antras – Širvintuos, 
O trečias – melsvam pajūry. (2×2) 
 
Vėl suksis ratelis belangėj pirkelėj 
Ir plauks tylūs žodžiai maldoj. 
Nelauk, motinėle, prie klevo vartelių, 
Trys sūnūs negrįš niekada.  (2×2) 

 
 
 
 
  



MOTINĖLA, AUGINAI 
 

Motinėla, auginai,  
Mylėt kraštą mokinai, 
O kai sulaukiau dvidešimt metelių,  
Tėvynei paaukojai. (2x2) 
 
Metų dvidešimts pirmų 
Aš išėjau iš namų, 
Tai tu aplaistei gailiom ašarėlėm, 
Mani išlydėdama. (2x2) 
 
Koks rytojus, nežinia, - 
Rausvos bangos Nemune. 
Supa jau priešai mus iš visų pusių, 
Nori Lietuvą pavergt. (2x2) 
 
Bet nežus mūs Lietuva, 
Tėviškėlė bus laisva: 
Mūs savanoriai ją krauju atpirko,  
Tad mes ginsim ją narsiai. (2x2) 
 
Motinėla, auginai, 
Mylėt kraštą mokinai. 
Jau mani dengia juodoji žemelė, - 
Nei kapelio nežinai. (2x2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pad. Vytautas Mačionis 1988 m., kilęs nuo Daugų, gyv. Vilniuje 

 
  



RAUDONA SAULĖ NUSILEIDO 
 

Raudona saulė nusileido,  
Krauju pasruvo vakarai, 
Sutemų šmėkliški šešėliai 
Po mišką klaidžioja niūriai. (2x2) 
 
O koks sunkus, vargingas kelias 
Mūs partizanų Lietuvos, 
O dar sunkesnės tos grandinės 
Ant rankų tėviškės brangios. (2x2) 
 
Saulutė leidžiasi nuliūdus, 
O rytą užteka skaisti, 
Mes žengiam per audras, perkūnus, 
Žiauri mirtis mums nebaisi. (2x2) 
 
Mums nebaisus erškėčių kelias 
Anei mirties juodi sparnai. 
Žūsim kaip kunigaikštis Margis - 
Laisvi, ne svetimų vergai. (2x2) 

 
O laisve laisve, kaip tu toli -  
Už okeanų šniokščiančių. 
O koks sunkus į tave kelias, 
Pilnas žiaurių žiaurių kančių. (2x2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pad. Vytautas Melinkevičius ir Eugenija Melinkevičienė 1989 m., gyv. Kaune 

 
  



STOVIU AŠ PARIMUS PRIE RŪTŲ DARŽELIO 
 

Stoviu aš parimus prie rūtų darželio, 

Kai paspaudęs ranką tyliai nuėjai. 

Ašarom sidabro verkia rūtos žalios, 

Skendi ūkanose Lietuvos miškai. 

 

Kas paklaus, kodėl gi ašaros taip rieda, 

Kas man ravint rūtas „padėk Die‘“ sakys? 

Kas akis manąsias atras lino žiede, 

Kas o kas, o kas gi širdį nuramins? 

 

Lengvai mėto šeivas staklės ąžuolinės, 

Tiesias plonos gijos taip lengvai lengvai, 

Rankšluosty įausiu: „Lietuva Tėvyne, 

Tu – didvyrių žemė, mes – tavo vaikai“. 

 
O kada žemelė bus nuo kraujo soti, 
Tu ir vėl sugrįši čia su žirgeliu. 
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty, 
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu linų. 
 

  



NE DEL‘ TA DAINUOJAM 
 
Ne del‘ ta dainuojam, 
Kad žmones girdėtų – 
Turem liūdnų širdį, 
Kad nustot skaudėti. 
 
Skrendυ gulbelas 
Svetimon šalałėn, 
Vežυ jir mum jaunus 
Kartu su gulbełėm. 
 
Bepigu gulbełėm 
Iš tą kraštą skristi, 
Kad pavasarėlį 
Gałės vėl sugrįžti. 
 
Mum, jauniem brυliukam, 
Širdis neskaudėtų, 
Kad pavasarėlį 
Sugrįžti gałėtum. 
 

Sudieu mergužėła 
Aš jau išvažiuoju, 
Paskutinį kartą 
veidelį bučiuoju. 
 
Sudieu motinėłυ 
Gal aš nebegrįšiυ, 
Gal un Dieva teisma 
Mes pasimatysim. 
 
Vežυ tėvυs sūnų 
Šali pasodinįs, 
Verki sūnaitėlis 
Tėvų apkabinįs. 
 
– Cit, neverk, sūneli, 
Neliek ašarėlių – 
Užtekės saulute 
Jir del‘ kareivėlių. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iš kn.: Ne del' ta dainuojam : Nibragalio kaimo dainos. - Miežiškiai 
(Panevėžio r.), 2010. - P. 90-91. 

  



DARŽELY GĖLALA SUŽYDĖJA 
 

Daržely gėlala sužydėja, (1x2) 
Aisi(u) į darželį,  
Pas sava mergelɛ,  
Pasikalbɛsiu. (3x2) 
 
A jon man’ atsake –  
Nemyliu tavęs, (1x2) 
Aisiu į karužė,  
Aisiu į karužė, 
Užsirašysiu. (3x2) 
 
Išduos man kepurė  
Geltonu šleku, (1x2) 
Kad mane matytų,  
Iš tola pažiontų,  
Kad iš Lietuvos. (3x2)   
 
Išduos man’ mundyrių  
Žalios spalvos, (1x2) 
Kad mane matytų,  
Iš tola pažiontų, 
Priešɛ Lietuvos. (3x2) 

 
Išduos man’ šautuvo  
Su šoviniais, (1x2) 
Šiomto dešimt kul’kų,  
Šiomto dešimt kul’kų, 
Priešam Lietuvos. (3x2) 

 
 
 
Šeduva, Radviliškio raj.  



RAUDA RUDENS VĖJAS 
 

Rauda rudens vėjas, staugia už langų,  
Man krūtinėj ilgu, liūdna, neramu - 
Skruostu nuriedėjo ašara viena, 
Tai širdis vaitoja laisvės alkana... 
 
Tylios ir nuobodžios slenka dienos čia, 
Naktimis sruvena ilgesio kančia. 
Nieks, oi nieks nežino, kiek tu čia kenti - 
Kalinio dalužė, ak, sunki, sunki... 
 
Pabundi iš miego, praveri akis - 
Aidi sargo žingsniai, raktų skambesys,  
Sapnuose vaidenas Nemuno krantai, 
Plačios, lygos lankos ir tėvų namai. 
 
Lyg pakąstas žiedas rudenio šalnos,  
Taip krūtinė ilgis laisvės ir dainos. 
Ir tyli paguoda atskrenda tada, 
Kai ramina širdį alpstanti malda... 
 
Oi, motut motule, motina sena,  
Neraudok prie vartų - ašarų gana, 
Nors prabėgs pro šalį dar dienelių daug,  
Bet aš vėl sugrįšiu - tu tikėk ir lauk! 
 
O jeigu bus skirta man tokia lemtis - 
Sibiras, Uralas, tolima šalis, 
Takeliu sugrįšiu, laistytu krauju, - 
Tave, tėviškėle, taip karštai myliu! 
 
Dievas neapleidžia smilgos palaužtos  
Ir benamio paukščio ištikto audros,  
Neapleis ir mūsų tėviškės brangios - 
Čia Marijos žemė, ir vaikai mes jos!.. 



ANT NEMUNO KRANTO 
 
 

Ant Nemuno kranto  
Kareivis gulėjo,  
Pakėlęs galvelę  
Į dangų žiūrėjo. (2x2) 
 
– Kelkis, kareivėli,  
Gana tau gulėti,  
Jau tavo pulkelis  
Viešu keliu traukia. (2x2) 
 
– Tegul jisai traukia  
Ir manęs nelaukia,  
O aš, kareivėlis, 
Saldaus miego noriu. (2x2) 
 
Nepakeliu kojų  
Nei baltų rankelių  
Negaliu rašyti  
Mergelei laiškelio. (2x2)  
 
Prašysiu paukštelio  
Raibo sakalėlio,   
Kad jis parašytų  
Mergelei laiškelį. (2x2)  
 
Atsakė paukštelis,  
Raibas sakalėlis:   
– Negaliu rašyti  
Mergelei laiškelio. (2x2) 

 
  



ŽYGIUOJA KAREIVIAI 
 

Žygiuoja kareiviai vora paskui vorą. 
Ginti brangią žemę, šalį Lietuvos. 
Alyte! 
Pulkas paukštelių, margindami orą, 
Čiulba ir skraido viršum jų galvos. (3x2) 
 
Sūnelis išeidams, močiutę ramina, 
Prašo neliūdėti, kolei jis sugrįš. 
Alyte! 
Su dievu, močiute, sudiev, sengalvėle, 
Gal pasimatysim po žiaurios kovos. (3x2) 
 
Prie tėvelio kapo, ten prie koplytėlės, 
Prisiekiau aš būti sūnum Lietuvos. 
Alyte! 
Kartą prisiekęs daugel nekartosiu, 
Ginsiu brangią žemę, šalį Lietuvos. (3x2) 
 
Neateis prie kapo mylima mergaitė, 
Nekaišys kapelio žydinčiom gėlėm. 
Alyte! 
Aplankys kapelį plieninės kulkelės 
Ramins mane jauną, žemėj gulintį. (3x2) 

 
 
 


