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Ir atskrida du karveliai,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Atsitūpė un berželio,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Nuo berželio un langelio,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Nuo langelio un stalalio,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Ir papyłė aukso plunksnas,  
Vynas mano žaliasai. 
 
 – Reniutėla sesiutėla,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Išsirinkie sau bernelį,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Sau bernelį Tofiłėlį,  
Vynas mano žaliasai.  
 
Pateikėja Stasė Aleščikienė, g. 1919 
m., gyv. Juodgalvių k., Ignalinos r. 
Užrašė R. Jakštas, I. Jurgelėnaitė 1959 
m. Pateikėjos pastaba: „Velykinė 
lalavimo daina.“ 
 

*Tekstas pateiktas originalus, bet 
dainuojant gali būti keičiamas pagal 
poreikį (atlikėjų pastaba) 
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Pagiedosim šventas giesmes. 
Šventas giesmes, linksmas 
dienas, 
Mučelninkui šventam Jurgiui, 
Vieroj’ Dievo ricieriui. 
 
Kursai iš Betsejos miesto, 
Išjojo keliaut par svietą, 
Raudon(u) rūbu, širmu žirgu, 
Vieroj’ šventoj’ tarnu tikru. 
 
Ir antjojo aukštą kalną, 
Apsižvalgė ant jūrių-marių; 
Ten išvydo šventą paną, 
Šventą paną karalaitę. 
 
Knygas šventas beskaitančią, 
Ir maldeles bekalbančią, 
Jojo artyn tas šventasis, 
Paklausti tos karalaitės. 
 
Nesiartink, šventas Jurgi, 
Nebegraudink mano širdį, 
Gana manęs prapuolančios, 
Toj’ nelaimėj’ pražūvančios. 

Esmu išduota ant smerčio, 
Nuo tėvo ir nuo motinos, 
Kaipo grecijonai sako, 
Ant prarijimo to smako. 
 
Nebijokis, šventa pana, 
Nedrebėkie, karalaite, 
Kaip aš žodį ištar(y)siu, 
Teip ir smakui padarysiu. 
 
Susidrumstė jūrės-marės, 
Ir išmetė baisų smaką, 
Visaip svietą kankinantį, 
Gyvus žmones prarijantį. 
 
Kad išklausė Dievas maldų 
Ir išmetė smaką bais(i)ų, 
Tuojaus aną nutrotyjo, 
Dievo valė kad padėjo. 
 
Ir pardūrė smako žandus, 
Ir atsuko velnio sprandą. 
Išvadavo šventą paną, 
Nuo prapulties ją atgavo. 
 
Linksminkitės, grecijonai, 
Duokit garbę didę Ponui, 
Jogei Dievas yr’ teisingas, 
Našlaičiams mielaširdingas. 
 

Tu, švent’s Jurgi, tai padarei, 
Dievo valę kad ištarei, 
Idant griešnus išgelbėtum, 
Ir tą smaką išnaikintum. 
 
Garbė, šlovė Dievui Traicei, 
Ir jo Sūnui, Dvasiai Šventai; 
Idant anuos garbintumėm, 
Su šventais danguj’ būtumėm. 
Amen 
 
Tekstas: kantička iš vyskupo Motiejaus 
Valančiaus „Knyga giesmių arba 
KANTICZKOS“ (originalas 1862 m.; 
taisyta pagal 1910 m. leidimą). 
Melodija: Daržininkų K., Matuizų Sen., 
Varėnos R. (įgiedota Lietuvos 
Kariuomenės Vilniaus Įgulos Karininkų 
Ramovės Folkloro Ansamblio „Vilnelė“) 
 
Pastaba: Raidės skliautuose žymi 
neatitikimą tarp rašytinio teksto ir 
įgiedoto varianto. 
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Kad aš turėtau 
Pas tėvulį valałį, 
Tai jišstacytau 
Viduj dvaro kłėte(łį). 

Tai jišstacytau 
Viduj dvaro kłėtełį, 
Tai jir sudėtau 
Krikštołėlio lange(lius). 

Tai jir sudėtau 
Krikštołėlio langelius, 
Tai jir žiūrėtau 
Per krikštolo lange(lį). 

Kaip gražiai aria 
Bernelis pūdzymėlį, 
Kaip gražiai aina 
Jo palšieji jaute(liai). 

Uoj arė arė 
Bernelis pūdzymėlį, 
Uoj nešė nešė 
Mergełė pusrytė(lį). 

Vienoj rankełėj 
Bernelio pusrytėliai, 
Antroj rankełėj 
Sarvietos abrūsė(liai). 

 
1 Vesalinti - linksmintis 

 

Vajajajajai 
Dzievuliau mano brangus 
Aš isirinkau 
Bernelį nebago(tų). 

Aš isirinkau 
Bernelį nebagotų, 
Katras neturi 
Anei šyvo žirge(lio). 

Katris neturi 
Anei šyvo žirgelio, 
Nei vežimėlio 
Žirgeliui pakinky(cie). 

Cyłėk neverkie 
Mergela lelijėla, 
Duos mum dzievulis 
Žirgelį užaugy(tų). 

Duos mum dzievulis 
Žirgelį užaugytų, 
Jir vežimėlį 
Žirgeliui pakinky(cie). 

Tai mes važiuosim 
Už jūrelių marelių, 
Tai negirdėsim 
Tėvulio bėdavo(janc). 

2 Balavinti - lepinti 

 

Tai negirdėsim 
Tėvulio bėdavojanc, 
Tai neragėsim 
Motułės gailiai ver(kianc). 

Cik mes matysim 
Marelas šuminancias, 
O ant marelių 
Antelas plūkiojan(cias). 

P. Petronėlė Misinkevičienė – 

Pekarskaitė, g. 1902 m. Perlojos k., 

Varėnos r. (m. 1988 m.); dukra Ona 

Gudaitienė – Misinkevičiūtė g. 1925 m. 

Perlojos k., Varėnos r. (m. 2016 m.) ir 

Onos brolio žmona Marija 

Misinkevičienė g. 1931m. Mardasavo 

k., Varėnos r. (gyvena Alytuje). 

Už. ~ 1985 m. Tofilius Gudaitis (g. 1946 

m. Perlojoje; m. 2020 m.). 
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Pavasaris pavandenis,  
Sėmė vanduo kalnus, klonis. 
 
Sėmė vanduo kalnus, klonis, 
Cik nesėmė vieno kalno,  

 
Cik nesėmė vieno kalno, 
Ant to kalno – pucinėlio,  

 
Ant to kalno – pucinėlio,  
Po pucinu – šalcinėlio. 

 
Tam pucine gegułė kuka(vo),  
Visas šalis vesalino1.  

 
Visas šalis vesalino,  
Mažus vaikus balavino2. 
 
Pat. A Kazakevičienė, 49 m., iš 
Piliakalnio k., Merkinės vlsč., Alytaus 
apskr. (dabar – Varėnos raj.).  
Užr. S. Juodeikaitė 1937 m., šfr. J. 
Jurga. Sg. LTR 1169(51), Ml. 2793(53), 
pl. 623(4). 
Past.: Pavasario daina. 
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Supkie meskie jūs sasutės,  
jūs sasut'. 
Aukščiau aukščiau už medeliu, 
už medel‘. 
Drūciau drūciau už užuolų,  
už užuol‘. 
Užuolalia žali lapai, žali lap‘. 
Žali lapai nubyrėjo, nubyrėj‘, 
Per upelį nutekėjo, nutekėj‘. 
 
Pat. Julė Jurgelevičiūtė, 68 m., iš 
Mostiškės k., Adutiškio apyl., 
Švenčionių r. 
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Oi tai pakorėm sūplaukėlas3, 

Oi tas varines raikštelas4. 

Oi aikši aikši, dukrela, 

Tai pasisupsim, jaunoji. 

Oi kad derėtų lineliai, 

Oi kad užaugtų grūdeliai. 

Oi tai nurausim linelius, 

Jir jų geltonus grūdelius. 

 
3 Sūplaukėlės – sūpuoklės. 
4 Raikštis – raištis. 

Oi tai išminsim linelius, 

Oi tai suverpsim siūlalius. 

Oi tai suverpsim siūlalius, 

Oi tai suausim drobelas. 

 

Pateikėja Stasė Povilionienė-

Čekanauskaitė, g. ~1909 m., gyv. 

Fermos k., Alytaus r.  

Įrašė G. Četkauskaitė 1965-1970 m. 

Vilniaus plokštelių įrašų studijoje. 

♪ https://bit.ly/2WUrcDM  

 
                   -7- 
Spragsta beržas in marelių, 

Cirpsta uoga serbinte(łė). 

Graži merga Agatėłė, 

Mūs arcima kaiminke(łė). 

Spragsta beržas in marelių, 

Gražus bernas Adoliu(kas). 

Dzieva duota, užūginta, 

Naujaj lažiaj5 paguldzy(ta). 

Abu taki, abu lygūs. 

Kabelaliais sukabin(ta). 

5 Lažia – lova. 
6 Kruglas – apskritas, apvalus. 

Pateikėja Karolina Jakštienė-

Šimonelytė, gyv. Dysnos k., Tverečiaus 

vls., Švenčionių aps.  

Užrašė L. Bielinis 1936-1937 m. 

Pateikėjos pastaba: „Velykinė. 

Mergaitė ir berniokas sūpuoklėse 

supasi, o dainininkai dainuodami mini 

jų vardus.“ 
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Kruglam6 daržely 

Augo pelūnas.7 (2x2k.) 

– Oi pelūn pelūn, 

Kas tavi sėjo? (2x2k.) 

– Mani pasėjo 

Didelis vėjas. (2x2k.) 

– Oi pelūn pelūn, 

Kas tavi laistė? (2x2k.) 

– Mani palaistė 

Drabnasiai8 lietus. (2x2k.) 

Žalio pelūno 

Kartūs lapeliai, (2x2k.) 

Kartūs lapeliai, 

Drabni žiedeliai. (2x2k.)  

7 Pelūnas – pelynas. 
8 Drabnas – smulkus. 

Pateikėja Anelė Karmonienė, g. 1915 

m., gyv. Vidutinės k., Strūnaičio apyl., 

Švenčionių r.  

Užr. R. Ambrazevičius, R. Almonaitienė 

1986 m. 

Pateikėjos pastaba: „Žodžiai, man 

atrodo, nieko nesako… Kažkodėl 

pavasarinė [daina]. Aš jau po melodija 

žinau. “ 
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To to to, pušela žalio(ji), 

Kas tavi sėjo, to to to? 

– To to to, sauliutė sėjo, 

Mėnuo ravėjo, to to to. 

– To to to, kas tavi laistė? 

– Juodas debesys, to to to. 

Pateikėja M. Grigonytė, g. 1904 m., 

gyv. Kasčiukų k., Strūnaičio par., 

Švenčionių aps.  

Užrašė Juozas Jurga 1934 m. 

 

 

 

https://bit.ly/2WUrcDM
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– Perlali lakštuti, ta ta ta, 

Kų veikia tėvelis, ta ta ta? 

– Rugelius sėjo, ta ta ta. 

– Perlali lakštuti, ta ta ta, 

Kų veikia brolalis, ta ta ta? 

– Rugelius akėjo, ta ta ta. 

– Perlali lakštuti, ta ta ta, 

Kų veikia močiutė, ta ta ta? 

– Rugelius pjauna, ta ta ta. 

– Perlali lakštuti, ta ta ta, 

Kų veikia sesiułė, ta ta ta? 

– Rugelius rišo, ta ta ta. 

– Perlali lakštuti, ta ta ta, 

Kų veikia vaikuciai, ta ta ta? 

– Varpelas renka, ta ta ta. 

 

Pateikėja Juzefa Turlienė, 1899 m., 

gyv. Adutiškyje, Švenčionių.  

Užrašyta 1964 m. 

♪ https://bit.ly/2WO0VHg 

 

 
9 Syras – pilkas. 
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– Ko tu, bitełė, 

Ko tu, bitełė, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio, 

Syra9 nuliūdai, 

Syra nuliūdai, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio? 

– Kap man neliūdėc, 

Kap man neliūdėc, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio. 

Regiu bicinų, 

Regiu bicinų, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio, 

Sodi sugautų, 

Sodi sugautų, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio, 

 

 

10 Trotas – narvas. 

Troti10 inlaistų, 

Troti inlaistų, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio, 

– Vaduoj, bitełė, 

Vaduoj, bitełė, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio. 

– Kuom aš vaduosiu, 

Kuom aš vaduosiu, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio? 

– Perduo, bitełė, 

Perduo, bitełė, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio, 

Salduom miduciu, 

Salduom miduciu, lylio, 

Lylio lyliułė, 

Lylio lyliułė lylio. 

Pateikėja Juzefa Turlienė, 1899 m., 

gyv. Adutiškyje, Švenčionių r.  

Užrašyta 1964 m. 

♪ https://bit.ly/2y2hsz2  
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Oi, ūžkit gauskit,  
Girios medeliai, 
Maži mūsų brolel(liai). (2) 

Oi, užaugs užaugs 
Mūsų broleliai,  
Iškirs girios mede(lius). (2) 

Girelėj kirto,  
Pagirgy tašė, 
Pavieškelėly sta(tė). (2) 

Oi, ir pastatė 
Naują namelį 
An keturių kampe(lių). (2) 

O kas kampelis -  
Raiba gegelė 
Kukavo kas ryte(lį). (2) 

Tol‘ ji kukavo 
Kol‘ iškukavo 
Nuo močiutės dukre(lę). (2) 

Nuo motinėlės 
Vieną dukrelę,  
Nuo brolelio sese(lę). (2) 

 

 

https://bit.ly/2WO0VHg
https://bit.ly/2y2hsz2
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Ak tu zara, zarela, 
Lylia lylia, 

Aušrine žvaigždela, 
Lylia, lylia, 

Užtekėjusia saulala, 
Lylia lylia. 

O prie tai saulalai, 
Lylia lylia, 

Teka gilia upela, 
Lylia lylia, 

A un tas upelas, 
Lylia lylia, 

Tį staveja lieptelis, 
Lylia lylia. 

Niekas pra jį nevaikščiaja, 
Lylia lylia, 

Ciktai aja paraja, 
Lylia lylia, 

Alžbieciūte jaunaja, 
Lylia lylia, 

Ciktai vede parvede, 
Lylia lylia, 

 
11 Kasnykas - kaspinas 

Jurgucis jaunasiai, 
Lylia lylia. 

Parvedįs bucava, 
Lylia lylia, 

Tris kasnykus11 davanaja, 
Lylia lylia 

A vienas raudanesnis, 
Lylia lylia, 

Kad būt Alžbieciūte veselna12, 
Lylia lylia, 

A kitas žalesnis, 
Lylia lylia, 

Kad būt Alžbieciūte gražesne, 
Lylia lylia, 

A geltanas su kvietkeliais, 
Lylia lylia, 

Važia Jurgis su sveteliais, 
Lylia lylia, 

Un širvaja žirgelia, 
Lylia lylia, 

Un sidabrinių ratelių, 
Lylia lylia. 

Pat. Elžbieta Girdžiušienė, 60 m., 
Paliesiaisu k., Melagėnų par., 

12 Veselna – linksma 

Švenčionių apskr. Užr. J. Jurga, 1934 
m. Sg LTR 1216(32) 
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– Jurgi, šildzyk žamį, 
Jurgi, šildzyk žamį. 

Jurgi, palaisk rasų, 
Jurgi, palaisk rasų, 

Jurgi, palaisk žałį, 
Jurgi, palaisk žałį! 

Jurgi, nežanytas, 
Jurgi, nežanytas, – 

Jurgi, apsižanyk, 
Jurgi apsižanyk! 

– Nėra pa man‘ mergų, 
Nėra pa man‘ mergų. 

Tiktai viena rožė, 
Tiktai viena rožė –  

Ir ta darži auga, 
Ir ta darži auga, 

Tuinu13 aptaisyta, 
Tuinu aptaisyta, 

13 Tuinas - tvora 

Vandeniu aplaista, 
Vandeniu aplaista, 

Rūtam apsadinta, 
Rūtam apsadinta. 

Tuinų palaužysiu, 
Tuinų palaužysiu, 

Vandenį išlaisiu, 
Vandenį išlaisiu, 

Rūtelas išrausiu, 
Rūtelas išrausiu –  

Rožį sau paimsiu, 
Rožį sau paimsiu. 

Pat. Juzė Bielienė-Gailiušaitė, 52 m., iš 
Adutiškio, Švenčionių apskr. Užr. L. 
Bielinis 1936 m. Sg. LTR 1924 (14), sp. 
LT I 246. Pat. Past.: „Per Jurgines 
vakarais merginos lipa ant tvoros ir 
dainuoja šią dainą“. L. S. past.: Tarmė 
taisyta. 

 

 

 


