
SAUŁAŁĖS PALYDĖJIMAS GIEDANC DZŪKIŠKAS GIESMELAS 
 
Petro Zalansko (1900-1980 m., Mardasavo k., Varėnos r.) dainos: 
 
 
VAI TU AGLALA 
 
Vai tu aglala, 
Girios dukrela, 
: Aglala siūbuonėla. : 
 
Kap tu siūbavai, 
Kap tu liūliavai, 
: Šili gražiai žaliavai. : 
 
Augti skubinai, 
Šakas tankinai, 
: Viršūnėłį dabinai. : 
 
Po tom šakełėm, 
Po tom tankiojom 
: Vis gegułė kukavo. : 
 
Kukau rytelį 
Ir vakarėlį, 
: Pakol ji iškukavo. : 
 
Tolai kukavo, 
Kol iškukavo 
: Iš motułės dukrełį. : 
 
Tėvo dukrełė, 
Motułės slūge(łė)1, 
: Bernužėlio mergełė. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Slūgela – malonybinis kreipinys (atitinka 
kreipinius mieloji, mielasis, širdele) 

 
JAU VAKARAS, RŪTA ŽALIOJ 
 
Jau vakaras, rūta žalioj, 
Daradlyvoj2, 
Palaisk mani namo. 
 
Laido mani tėvulis, 
Rūta žalioj, 
Palaisk mani namo. 
 
Jau vakaras, rūta žalioj, 
Daradlyvoj, 
Palaisk mani namo. 
 
Laido mani motułė, 
Rūta žalioj, 
Palaisk mani namo. 
 
Jau vakaras, rūta žalioj, 
Daradlyvoj, 
Palaisk mani namo. 
 
Laido mani brolalis, 
Rūta žalioj, 
Palaisk mani namo. 
 
Jau vakaras, rūta žalioj, 
Daradlyvoj, 
Palaisk mani namo. 
 
Laido mani sasułė, 
Rūta žalioj, 
Palaisk mani namo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Daradlyvas – augalotas, dailus, derlingas 



ČIULBA ULBA SAKALAS 
 
Čiulba ulba sakalas, 
Čiulba ulba sakalas 
An jievaro tupėdamas, 
 
An jievaro tupėdamas, 
An jievaro tupėdamas, 
An vuogelių žūrėdamas: 
 
– Kad aš tīnai nułėktau, 
Kad aš tīnai nułėktau, 
Tai daug vuogelių gertau, 
 
Tai daug vuogelių gertau, 
Tai daug vuogelių gertau 
Jir gegułį pasdabotau3, 
 
Jir gegułį pasdabotau, 
Jir gegułį pasdabotau, 
Savo šalyj parviliotau. 
 
Kalba bernelis, kalba, 
Kalba bernelis, kalba 
An žirgelio sėdėdamas, 
 
An žirgelio sėdėdamas, 
An žirgelio sėdėdamas, 
An vynelio žūrėdamas: 
 
– Kad aš tīnai nujotau, 
Kad aš tīnai nujotau, 
Tai daug vynelio gertau, 
 
Tai daug vynelio gertau, 
Tai daug vynelio gertau, 
Jir mergełį pasdabotau, 
 
Jir mergełį pasdabotau, 
Jir mergełį pasdabotau, 
Savo šalyj parviliotau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Pasdaboc – įsižiūrėti, išsirinkti 

STOV ŠYVAS ŽIRGELIS 
 
Stov šyvas4 žirgelis 
Pabalnotas, 
Pas rūtų darželį 
Pažabo(tas). 
 
Atvažau trys kupciai5 
Iš Varšavo, 
Padėjo cienełį  
An žirge(lio). 
 
Pirmas kupcius tarė: 
– Du šimteliai. 
Antras kupcius tarė: 
– Paci cie(nia)6. 
 
Tracias kupcius tarė: 
– Pabalnosiu, 
Vai jir pabalnojįs 
An jo jo(siu). 
 
Vai jir pabalnojįs 
An jo josiu 
Pro rūtų darželį 
Pas merge(łį). 
 
– Vai žirge žirgeli 
Tu šyvasai, 
Ar būsi ščėslyvas7 
An kela(lio)? 
 
Ar būsi ščėslyvas 
An kelalio, 
Ar nuneši mani 
Pas merge(łį)? 
 
– Necingėk ryt anksci 
Užsikelca, 
Manī, šyvo žirgo, 
Pasišer(ca). 
 
Tai būsiu ščėslyvas 
An kelalio, 
Tai nunešiu tavi 
Pas merge(łį). 
 

 
4 Šyvas – balsvas, pilkšvas, šviesiaplaukis 
5 Kupcius - pirklys 
6 Ciena - kaina 
7 Ščėslyvas – laimingas 



 
KAP AŠ BUVAU MAŽAS 
 
Kap aš buvau mažas, 
Mažas nedzidėlis, 
: Aš lopšaly gułėdamas 
Miego nenorėjau. : 
 
Biskį pas’ūgėjau, 
Vaikščioci pradėjau – 
: Jir nuvejau in stainełį8 
Žirgelių daboca. : 
 
– Vai tėvule mano, 
Tėvule širdela, 
: Katrį duosi man žirgelį 
Joca pas mergełį? : 
 
– Vai sūneli mano, 
Sūneli vaikeli, 
: Šyvas žirgas, tymo9 balnas 
Joca pas mergełį. : 
 
Oi kap aš išjojau 
Viešuoju kelaliu, 
: Tai po žirgo kamanėłėm 
Ugnełė žaravo. : 
 
Oi kap aš injojau 
Žaliojoj girełėj, 
: Krito rasa nog medelių 
An mano žirgelio. : 
 
Oi kap aš išjojau 
An lygaus laukelio, 
: Krito rasa, dzūvo rasa 
Nog mano žirgelio. : 
 
Oi kaip aš dajojau 
Uošvełės dvarelį, 
: Jir užpuołė margi kurtai 
An mano žirgelio. : 
 
Oi jir išejo 
Senoji uošvełė. 
: – Sudrumsk10 sudrumsk margus 
kurtus 
Nog mano žirgelio. : 

 
8 Stainia – arklidė, tvartas 
9 Tymas – išdirbta ožio oda 
10 Sudrumsc – sutramdyti 

 
VAI DŪ DŪ DŪ DŪ 
 
Vai dū dū dū dū, 
Šiaudai be grūdų, 
: Padariau alulį 
Vienų avižų. : 
 
Mano alulis – 
Saldus medulis, 
: Nugirdiau mergełį 
Skaiscių raudonų.  : 
 
– Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
: Ar aisi už manī, 
Vargo bernelio? : 
 
Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
: Mano tėvulis 
Tai yr bagotas11. : 
 
Devynios stainios 
Palšų jautelių, 
: Dešimta stainełė 
Bėrų žirgelių. : 
 
– Berneli mano, 
Raiteli mano, 
O mano motułė 
Dar bagotesnė. : 
 
Devynios skrynios 
Tankių drobelių, 
Dešimta skrynełė 
Margų juostelių. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Bagotas – turtingas  



ŠIŲ TAMSIŲ NAKTEŁĮ 
 
Šių tamsių naktełį 
Tolimas kelalis, 
Toli mano mergužėłė, 
Balta graži lelijėłė, 
Mano nežinota, 
Mano nežino(ta). 
 
Nor aš jos nežnojau, 
Bet in jų nujojau, 
Užsisėdau už skobnelių12, 
Už skobnelių, už baltųjų, 
Po sciklo langeliu, 
Po sciklo lange(liu). 
 
Sėdzu po langeliu, 
Žūrau per langelį – 
Teka upė žalio vyno, 
Kiliškėlis13 sidabrinis, 
Raiks jis man išgerca, 
Raiks jis man išger(ca). 
 
Išgėriau kiliškų, 
Išgėriau ir antrų, 
O jau mano mergužėłė, 
Balta graži lelijėłė, 
Žvairai pažūrėjo, 
Žvairai pažūrė(jo). 
 
Nor ji žvairai žūro, 
Bet ji meiliai kalba. 
Iš tų meilių meilystėlių 
Bus ir gailių ašarėlių, – 
Gailiai apsiverkė, 
Gailiai apsiver(kė). 
 
– Ko verki, mergela, 
Balta lelijėla, – 
Ar vainiko, ar jaunikio, 
Ar valniųjų14 dzienelių, 
Ar žalios rūtełės, 
Ar žalios rūte(łės)? 
 
 
 
 

 
12 Skobnys – senovinis stalas 
13 Kiliška – taurė  
14 Valnios dzienos – nerūpestingos, jaunos 
dienos 

Atsakė mergełė, 
Balta lelijėłė: 
Nei vainiko, nei jaunikio, 
Cik valniųjų dzienelių 
Jir žalios rūtełės, 
Jir žalios rūte(łės). 
 
 
 
ŽVENK, ŽIRGELE, PER MARAS 
PLAUKDAMAS 
 
– Žvenk, žirgele, 
Per maras plaukdamas. 
Verk, mergela, 
Laively sėsdama. 
 
– Aš nežvengsiu 
Per maras plaukdamas. 
Aš neverksiu 
Laively sėsdama. 
 
– Žvenk, žirgele, 
Palankių šienelio. 
Verk, mergela, 
Valniųjų dzienelių. 
 
– Aš nežvengsiu 
Palankių šienelio. 
Aš neverksiu 
Valniųjų dzienelių. 
 
– Žvenk, žirgele, 
Čysto15 abrakėlio16. 
Verk, mergela, 
Rūtų vainikėlio. 
 
– Aš nežvengsiu 
Čysto abrakėlio. 
Aš neverksiu 
Rūtų vainikėlio.  
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Čystas – tikras, grynas 
16 Abrakas – avižų pašaras arkliui kelionėje 



ŠŲ NEDĖŁĖŁĮ PER NEDĖŁĖŁĮ 
 

 
 

Šų nedėłėłį17 
Per nedėłėłį 
: Žirgelį muštravo(jau)18. : 
 
Išmuštravojįs, 
Pasibalnojįs, 
: Pas mergełį išjo(jįs). : 
 
Tai graitai bėgo 
Šyvas žirgelis, 
: Galvełį lankyda(mas). : 
 
Oi jir atradau 
Jaunų mergełį 
Žalian rūtų darželyj, 
Po lelijos krūme(liu). 
 
Rūtełį skina, 
Vainikų pina, 
: Kasełį sau dabi(na). : 
 
Oi linko linko 
Žalia vyšnełė 
: An mano dzidzio dva(ro). : 
 
Oi kad taip linktų 
Uošvio širdełė 
: Laisc už manī dukre(łės). : 
 
Tėvulis laidzia, 
Motułė žada, 
Mergełė paci neina, 
Jaunoji gailiai  ver(kia). 

 
– Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
: Kuo mani brokavo(ji)19? : 
 
Ar aš ne baltas, 
Ar ne raudonas, 
: Ar ne tėvo sūne(lis)? : 
 
 
 
 
 

 
17 Nedėlia – sekmadienis 
18 Muštravoc – varinėti, miklinti 
19 Brokavoc – peikti 

Oi nor tu baltas, 
Nor tu raudonas, 
Graudzi tavo širdełė, 
Durnas ta razumė(lis). 
 
– Oi kai tu jojai 
Viešu kelaliu, 
Sėdėjau po langeliu, 
Žūrėjau per lange(lį). 
 
Mušei žirgelį 
Vis per galvełį, 
: Spaudė mano širde(łį). : 
 
– Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
: Naravistas20 žirgelis. : 
 
Aš jį dvaralin, 
Jis vieškełėliu, 
: Dratavoj21 vieškełėlį. : 
 
Mergela mano, 
Jaunoji mano, 
: Ar žinai mano dva(rų)? : 
 
An mano dvaro 
Jievaras žydzi – 
: Tai geltoni žiede(liai). : 
 
Per mano dvarų 
Upełė teka 
: Tai žaliojo vyne(lio). : 
 
– Berneli mano, 
Raiteli mano, 
: Tai žinau tavo dva(rų). : 
 
An tavo dvaro 
Jievaras žydzi – 
: Tai martelių varge(lis). : 
 
Per tavo dvarų 
Upełė teka – 
: Tai gailių ašarė(lių). :

 
20 Naravistas – užsispyręs 
21 Dratavoc – mindžioti, trypti 



ŠŲ NAKTEŁĮ PER NAKTEŁĮ 
 
Šų naktełį per naktełį 
Aš miegelio nemiegojau. 
 
Aš miegelio nemiegojau, 
An žirgelio prarymojau. 
 
An žirgelio prarymojau, 
Sau dūmełį susdūmojau. 
 
Sau dūmełį susdūmojau, 
Kur man joca pas mergełį. 
 
Kur man joca pas mergełį, 
Kokis nešč jai aščintėlis22. 
 
Ar vynelio butełėlis, 
Ar medulio pusgortėlis23? 
 
Nei vynelio butełėlis, 
Nei medulio pusgortėlis. 
 
Žalios rūtos vainikėlis – 
Tai dzidziausias aščintėlis. 
 
– Vai mergela, ne sasula, 
Vai kur laiscia šyvas žirgas? 
 
– Laisk žirgelį daržałėlin, 
Testa žirgas lydavoja. 
 
Testa žirgas lydavoja, 
Žalių rūtų skabinėja. 
 
Žalių rūtų skabinėja 
Jir buinojį dziemedėlį. 
 
– Oi mergela, ne sasula, 
Ar negaila žalios rūtos? 
 
Ar negaila žalios rūtos 
Jir buinojo dziemedėlio? 
 
– Vai berneli, ne brolali, 
Vai ar gaila, ar negaila, 
 

 
22 Aščinčius – dovana 
23 Pusgortėlis – senovinis tūrio matas 
skysčiams ir biralams seikėti 
 

Vai ar gaila, ar negaila, 
Jau aš daugiau nenešosiu, 
 
Jau aš daugiau nenešosiu 
Jir jos žalios nedėvėsiu. 
 
 
VAI TU RŪTA RŪTA 
 
– Vai tu rūta rūta, 
Rūtela žalioji, 
Kodėl nežaliuoji 
Žiemų vasarė(łį)? 
 
– Todėl nežaliuoju 
Žiemų vasarėłį, 
Kad sesė pasėjo 
Ne ten, kur norė(jau). 
 
Sesułė pasėjo 
Aukštuosa kalnuosa, 
Aukštuosa kalnuosa, 
Tuosa dzirvonuo(sa). 
 
Kur nei lietus lyja, 
Nei vėjelis pucia, 
Nei šviesi saulałė 
Nigdzi24 neužei(na). 
 
– Vai tėvule mano, 
Tėvule širdela, 
Vai kol manī nelaidai 
Už jauno berne(lio)? 
 
Vai kol manī nelaidai 
Už jauno bernelio, 
Už jauno bernelio, 
An dzidzo dvara(lio)? 
 
Vai ciktai nulaidai 
Už sano našlalio, 
Už sano našlalio, 
An dzidzo varge(lio). 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Nigdzi – niekada 



VAI AŠ AISIU TON ŠALAŁĖN 
 
 
Vai aš aisiu ton šalałėn, 
Kur čiulba ulba paukšteliai, 
: Grajna volungėłė 
Jir lakštingałė(łė). : 
 
O tėvulis ataidamas, 
Už rankelių suimdamas: 
: – Verksi, dukrela, 
Verks tavo širde(łė). : 
 
– Nor aš verksiu, bet ne viena, 
Bėdavosiu25 ne aš viena – 
: Verks ir tėvulis, 
Šimtus skaicyda(mas). : 
 
Vai aš aisiu ton šalałėn, 
Kur čiulba ulba paukšteliai, 
: Grajna volungėłė 
Jir lakštingałė(łė). : 
 
O motułė ataidama, 
Už rankelių suimdama: 
: – Verksi, dukrela, 
Verks tavo širde(łė). : 
 
– Nor aš verksiu, bet ne viena, 
Bėdavosiu ne aš viena – 
: Verks ir motułė 
Šarvelį26 skirda(ma). : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Bėdavoc – bėdoti, dejuoti, aimanuoti 
26 Šarvelis – kraitis 

 
 
 
Vai aš aisiu ton šalałėn, 
Kur čiulba ulba paukšteliai, 
: Grajna volungėłė 
Jir lakštingałė(łė). : 
 
Jir sasułė ataidama, 
Už rankelių suimdama: 
: – Verksi, sasula, 
Verks tavo širde(łė). : 
 
– Nor aš verksiu, bet ne viena, 
Bėdavosiu ne aš viena – 
: Verks ir sasułė, 
Rūtełį skinda(ma). : 
 
Vai aš aisiu ton šalałėn, 
Kur čiulba ulba paukšteliai, 
: Grajna volungėłė 
Jir lakštingałė(łė). : 
 
O brolalis ataidamas, 
Už rankelių suimdamas: 
: – Verksi, sasula,  
Verks tavo širdełė. : 
 
– Nor aš verksiu, bet ne viena, 
Bėdavosiu ne aš viena – 
: Verks ir brolalis, 
Žirgus kinkydamas. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VAI TU GIRALA, GIRALA ŽALIOJI 
 
Vai tu girala, 
Girala žalioji, 
Pilna raibų paukštelių. 
 
Ca ir gegułė 
Lizdelio nekrovė, 
Ca raiba nekukavo. 
 
Vyšnių sodelin 
Lizdelį sukrovė, 
Beržlynėlin kukavo. 
 
Ne ca motułė 
Mani pažadėjo, 
Ne ca mani nulaido. 
 
Šitan kaimelin 
Mani pažadėjo, 
Per laukelį nulaido. 
 
Jaunam berneliu 
Mani pažadėjo, 
Už našlalio nulaido. 
 
 
 
 
VAI TU SAKAL SAKALE 
 
Vai tu sakal sakale, 
: Sakałėli raibasai. : 
 
Tu, aukštai lakiodamas, 
: Naujienas nešodamas. : 
 
Łėk, sakale, per maras, 
: Gerk marų vandenėlį. : 
 
Jir gerdamas klausyke, 
: Kur gegułė kukuoja. : 
 
Kur gegułė kukuoja, 
: Tī mergełė dainuoja. : 
 
Po svirnų vaikščiodama, 
: Patałėlį klodama. : 
 
– Gulk, bernas, pataluose 
: Kaip auksas sidabruose. : 
 

Aš jauna prieg šalałės 
: Kaip rūta prie daržalio. : 
 
Prašysime gaidelių, 
: Kad anksci negiedotų, : 
 
Kad anksci negiedotų, 
Mus du jaunu migdzytų  
Ir naktełį ilgytų. 
 
Sauliutė užtekėjo, 
: Gaideliai negiedojo, : 
 
Gaideliai negiedojo, 
Mus du jaunu migdzino 
Ir naktełį ilgino. 
 
 
 
TU PUCINE RAUDONASAI 
 
Tu pucine raudonasai, 
Pucinėli raudonasai, 
Ko pavirtai in šala(łį)? 
 
Ko pavirtai in šalałį, 
In šalałį neščėslyvų, 
O aš jaunas be dala(łės)? 
 
Ainu keliu dainuodamas, 
Ainu keliu dainuodamas, 
Dalios laimės jieškoda(mas). 
 
Atsišaukė ma dalałė, 
Atsišaukė ma dalałė 
Anoj pusėj krašti ma(rių). 
 
– Aik, dalala, šian kraštely, 
Aik, dalala, šian kraštely, 
Jau aš tavī seniai lau(kiu). 
 
Jau aš tavī seniai laukiu, 
Jau aš tavī seniai laukiu, 
Iš vargelio neišsitrau(kiu). 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽALIOJ GIRIOJ STADAŁĖLIS 
 
Žalioj girioj stadałėlis27 – 
Tai slaunas28 medelis, 
Tai slaunas mede(lis). 
 
Pas motułį, pas širdełį – 
Tai slauna dukrełė, 
Tai slauna dukre(łė). 
 
– Aukštas dangus, šviesios žvaigždės, 
Švieskit man kelalį 
Jocia pas merge(łį)? 
 
Arškėtėli garbuonėli, 
Nestovėk prie kelio, 
Nestovėk prie ke(lio). 
 
Kap inširsiu, tai iškirsiu, 
Per tvorų išmesiu, 
Per tvorų išme(siu). 
 
– Nor tu kirsi, nor kaposi, 
Dar geriau bujosiu, 
Dar geriau bujo(siu). 
 
Kap tu josi pas mergełį, 
Kelalį pastosiu, 
Kelalį pasto(siu). 
 

 
27 Stadałėlis – sedulėlė 
28 Slaunas – puikus, šaunus, turintis gerą 
vardą, garsus, plačiai žinomas 



OI KAP AŠ AUGAU PAS SAVO MOTUŁĮ 
(Marė Kuodžiūtė-Navickienė (1884-1962 m.), 
Mitriškių k., Varėnos r.) 

 
 
Oi kap aš augau 
Pas savo motułį, 
Naktełė temė – 
Dar aš kermošė(ly),29 
 
Naktełė temė – 
Dar aš kermošėly, 
Gaideliai giedojo – 
Šokau uliavo(jau), 
 
Gaideliai giedojo – 
Šokau uliavojau, 
Auštrełė aušo – 
Dar kelaliu a(jau), 
 
Auštrełė aušo – 
Dar kelaliu ajau, 
Saulałė tekėjo – 
Dvaro vartus kė(liau), 
 
Saulałė tekėjo – 
Dvaro vartus kėliau, 
Oi jir paciko 
Ma radna30 motu(łė), 
 
Oi jir paciko 
Ma radna motułė: 
– Aike gulke, dukrela, 
Nor tu atsiłsė(si). 
 
Aike gulke, dukrela, 
Nor tu atsiłsėsi, 
Linksta tavo galvełė 
Kai aguonė(łė), 
 
Linksta tavo galvełė 
Kai aguonėłė, 
Lūžta tavo kojełės 
Kai kanapė(łės). 
 
 
 

 
29 Kermošius – turgus, šventė. 
30 Radnas – savas, tikras. 

 
 
 
 
 
Oi kai patekau 
Senai anytėlai, 
Naktełė temė – 
Dar rugelius pjo(viau). 
 
Naktełė temė – 
Dar rugelius pjo(viau), 
Gaideliai giedojo – 
Pėdelius nešo(jau). 
 
Gaideliai giedojo – 
Pėdelius nešojau, 
Auštrełė aušo – 
Dar kelaliu a(jau). 
 
Auštrełė aušo, 
Dar kelaliu ajau, 
Saulałė tekėjo – 
Dvaro vartus kė(liau). 
 
Saulałė tekėjo – 
Dvaro vartus kėliau, 
Oi jir paciko 
Sena anytė(łė). 
 
Oi jir paciko 
Sena anytė(łė): 
– Aike, mūsų martela, 
Nor tu pamołė(si)31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Mołėc – malti. 



AŠ ŠIŲ NAKCĮ NEMIGAU NEMIGAU  
(Marė Kuodžiūtė-Navickienė (1884-1962 m.), 
Mitriškių k., Varėnos r.) 
 
Aš šių nakcį nemigau, nemigau, 
Vis durelas vyravau32. 
 
Vis durelas vyravau, vyravau, 
Padlagėłį33 dundzinau. 
 
Padlagėłį dundzinau, dundzinau 
Jir mergełį budzinau. 
 
Jir mergełį budzinau, budzinau, 
Jir vardeliu vadzinau. 
 
Jir vardeliu vadzinau, vadzinau, 
Prievardėlį užrašiau. 
 
Būtau rašįs dar daugiau, dar daugiau, 
Parašėlio netekau. 
 
Parašėlio netekau, netekau, 
Jir plunksnełė nulūžo. 
 
Jir plunksnełė nulūžo, nulūžo 
Jir mergełė nuliūdo. 
 
– Ko, mergela, nuliūdai, nuliūdai, 
Baltas rankas aplaidai? 
 
Ar užgirdai nog svieto34 kalbelas, 
Kų aš kitų myłėjau? 
 
Nor aš kitų myłėjau, myłėjau, 
Tavi širdzėj turėjau. 
 
Tavi širdzėj turėjau, turėjau, 
Jir pajimti žadėjau. 
 
 
 

 
 
 
 

 
32 Vyrauti – varstyti, darinėti. 
33 Padlagėlis – grindys. 
34 Svietas – pasaulis. 

AUSK, MOČIUTE, JUOSTELAS 
(Seserys Stanišauskaitės: Anelė Venzlauskienė 
(g. 1901 m.), Marijona (g. 1910 m.) ir Petrė 
Lukšienė (g. 1898 m.), Žydiškės k., Trakų r.) 

 
– Ausk, močiute, juostelas, 
O aš jauna – drobelas, – 
: Kalbis mani bernužėlis 
Į svetimą šalalą. : 
 
Muzikėłės griežia, 
Jaunimėlis šoka, 
: Gailiai verkia dukružėłė 
Nog motułės aidama. : 
 
– Cit, neverk, dukrela, 
Cit, neverke, vaikeli, 
: Aš tau duosiu vuogų, 
Aš tau duosiu raudonų. : 
 
– Man nereikia vuogų, 
Man nereikia raudonų, – 
: Aš už vuogų raudonesnė 
Nog anytos žodelių. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAD AŠ TURĖTAU  
(Marcelė Pigagaitė-Paulauskienė (g. 1940 m. 
Žiūrų k., Varėnos r.) 

 
Kad aš turėtau 
Pas tėvulį valałį, 
Tai pastacytau 
Vidur dvaro kłėte(łį). 
 
Tai pastacytau 
Vidur dvaro kłėtełį, 
Tai aš indėtau 
Krikštołėlio lange(lį). 
 
Tai aš indėtau 
Krikštołėlio langelį, 
Tai aš žiūrėtau 
In pūdzymų šala(łį). 
 
Ar gražiai aria 
Bernelis pūdzymėlį, 
Ar gražiai aina 
Jo palšieji35 jaute(liai)? 
 
Tai gražiai aria 
Bernelis pūdzymėlį, 
Tai gražiai aina 
Jo palšieji jaute(liai). 
 
Mano bernelio 
Juodziausias pūdzymėlis, 
Mano bernelio 
Razumnas36 razumė(lis). 
 
Mano bernelio 
An šono kepurėłė, 
Mano bernelio 
Geltona čiuprynė(łė)37. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Palšas – šviesiai pilkas. 
36 Razumnas – išmintingas. 
37 Čiupryna – plaukų kuokštas. 

DAR NEIŠAUŠO GIEDRI DZIENEŁĖ 
(Marcelė Pigagaitė-Paulauskienė (g. 1940 m. 
Žiūrų k., Varėnos r.)  
 
Dar neišaušo giedri dzienełė, 
Dar netekėjo šviesi saulałė. 
: Jimsiu dalgį rankełėn, 
Aisiu lygion lankełėn. : 
 
Dar neišvariau nei pradalgėlio, 
Dar nenupjoviau nei žolynėlio, 
: Atajo mergužėłė 
Semc Ūlos vandenėlio. : 
 
– Aikšen, mergela, aikšen pas mani, 
Aikšen, jaunoji, aikšen pas mani – 
: Kałbėsime žodelį, 
Mainysime žiedelį. : 
 
– Neisiu, berneli, neisiu pas tavi, 
Neisiu, raiteli, neisiu pas tavi – 
: Bars mani mocynėłė, 
Kad taip ilgai užtrukau. : 
 
– Mokėk, mergela, mokėk atsakyc, 
Mokėk, jaunoji, mokėk atsakyc – 
: Atłėkė žąsų pulkai, 
Sudrumstė vandenėlį. : 
 
Dar vandenėlis nenusistojo, 
Dar vandenėlis nenusistojo, 
: Bernelis mergužėłį 
In savi prisviliojo. : 

 
 


