
2018 m. šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“ 

Liepos 3 d. Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“  

 

Bendros dainos, sutartinės 
 

10 val. Šventės pradžios apeiga „Iš ugnies...“ Katedros aikštėje 

 

 

KALNUTI, RITATA  

 
(veda Kūlgrinda, jungiasi visi dalyvaujantys; dainuojama tik pirmoji melodijos eilutė; mažais žingsneliais 

judama pirmyn ir atgal – 6 paprasti žingsniai kas ketvirtinę ir sutrepsėjimas viens-ir-du) 

 

 
 

 

DIJŪTO KOLNALI  

 
(veda Kūlgrinda, jungiasi visi dalyvaujantys; giedama kaip trejinė kanono būdu, kiekvienam kolektyvui 

pasiskirsčius į grupes taip, kaip patogu; dalyvaujantys žmonės sudaro pilnavidurį ratą, judama pasauliui ratu 

aplink nurodytą centrą) 

 

 



19.00 val. Koncertas „Greta milžinų“ ir vakaronė Katedros aikštėje (Didžiojoje scenoje ir 

visoje aikštėje) 

 

EI NĖRA NIEKUR 

 

(Šeimų dalies bendra vienbalsė daina; scenoje veda Dailingė, kanklėmis pritaria Audronė V., 

jungiasi Reketukas, Racilukai, Imsrė, kelios Virvytės šeimos; kartu prie scenos dainuoja visi 

mokantys kolektyvai) 

 
 

 
 

 

 



 

O PER DUNOJĖLĮ 

 

(iš J. Basanavičiaus rinkinio „Ožkabalių dainos“; Taikos meto žmogaus veiklų dalies daina, po 

visuotinio knygų skaitymo; scenoje veda Poringės, Nalšia, jungiasi visi mokantys ir koncertą 

stebintys kolektyvai bei žiūrovai – tekstas bus ekranuose) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TILŽĖS MIESTELY 

 

(Kovų meto žmogaus veiklų dalies jaunuolių daina; atlieka Ratilėlio, Reketuko, Linago, Dailingės, 

Raciluko, Čiučiuruko, Ratilio, Gilės vaikinai, Vilius Marma, Tautvydas Bradauskas, Paulius 

Kovalenko,  3 dūdmaišiais pritaria Vitas Ylekis, Donatas Bielkauskas, Artūras Sinkevičius; prie 

scenos esantys jaunuoliai jungiasi ir dainuoja kartu) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OI LUNKELA, LUNKELA 

 

(Kovų meto žmogaus veiklų dalies bendra vyrų daina; atlieka Rytis Ambrazevičius, Kupolės, 

Verpetos, Jorės, Viešios, Žaisos, Tadujos, Vilnelės vyrai, prie scenos pritaria folkloro kolektyvų 

vyrija) 

 
 

 

 

 

 



OI, NEVERK, MATUŠĖLE 

 

(Kovų meto žmogaus veiklų dalies bendra daina; veda Verpeta, jungiasi Kupolė, Viešia, Žaisa, 

Diemedis, Taduja, Lažupis, Vaisgamta ir visi prie scenos ir tarp žiūrovų esantys Folkloro dienos 

dalyviai bei žiūrovai – tekstas bus ekranuose) 
 
 

 
 

 

1. Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus 

Eis ginti brangiosios tėvynės!  

Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus  

Lauks teismo dienos paskutinės.  

 

2. Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo 

šakas  

Kad laužo užrūstintas vėjas;  

Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,  

Antros neišmels apgailėjęs.  

 

3. Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:  

Jie mylimą Lietuvą gina;  

Kam nusviro galva, tam Dangaus angelai  

Vainiką iš deimantų pina.  

 

4. Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens:  

Baltveidės oi verks, nes mylėjo!  

Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek 

vandens,  

Kiek priešų ten kraujo tekėjo.  

 

5. Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus  

Ir priešų sulaužė puikybę:  

Už devynias marias, už tamsiuosius 

miškus  

Išvarė kryžiuočių galybę.  

 

6. Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų,  

Kai duobę kareiviai ten kasė,  

Ir paguldė daug brolių greta milžinų,  

O Viešpats jų priglaudė dvasią.  

7. Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus  

Eis ginti brangiausios tėvynės!  

Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus  

Lauks teismo dienos paskutinės! 

 

 

 

 



Bendros AUKŠTAITIJOS regiono kolektyvų dainos 

(scenoje dainuoja: Valaukis, Žemyna, Pulkelis, Raskila, Gastauta, Tatula) 

 

 

GIEDU DAINELĮ 

 

  

1. Giedu dainelį sava giesmelį 

Apie rūpesnius vargelius. 

Lietuvas kraštų,ne tik iš rašta 

Giedu senųjų žadelius. 

 

Kalnai unt kalnų, ė un tų kalnų, 

Kalnai ir maži kalnaliai. 

Tinai Letuva par  umžius buva, 

Kaip saka mūsų seneliai. 

 

2. Ty miškai snaude, ty meškas gaude, 

Kasdien lietuviai iš sena. 

Uže braškėja medžiai nuog vėja, 

Ty, kur lietuviai gyvena. 

 

Un smėliakalnių,un piliakalnių, 

Užuolai švįsti kerėjo. 

Ir tie dievaičiai katruos žemaičiai, 

Katruos Letuva turėjo. 

 

 

3. Ir labai buva plati Letuva 

Daugelį žemių ingija. 

Žmones laimingi buva turtingi 

Niekur nebuva vergijos. 

 

Tol už Dauguvas kraštas Letuvas 

Smolenska žemį apriečia. 

Už Dunojėlio, kur be šešėlio 

Saulala žmogų apšviečia. 

 

Kalnai unt kalnų, ė un tų kalnų, 

Kalnai ir maži kalnaliai. 

Tinai Letuva par  umžius buva, 

Kaip saka mūsų seneliai. 

 

Past.: dainos tekstas pateiktas tarmiškai, prašome ir 

I  žodžius po natomis dainuoti taip, kaip nurodyta 

tekste. 

 

Iš Anykščių folkloro ansamblio „Valaukis“ 

repertuaro



JEŽNOLĖLIO MEDELĖLIO  

 
Iš Panevėžio m. folkloro ans. „Pulkelis“ repertuaro 

 

KAIP GI GRAŽUS GRAŽUS 

 

1. Kaip gi gražus gražus rūtelių darželis, 

Pilnas jau prisėtas gražių žolynų. 

: Dailiai aptvėrė mano brolelis, 

Užtat jam vainiką nupint ketinu. : 

 

2. Mano žolynėliai žydėti pradėjo –  

Kokia man linksmybė, kas gal‘ apsakyt? 

: Tartum svieto skarbus kas man pažadėtų, 

Vien tik širdį traukia, kad juos pamatyt. : 

 

3. Man ramus vėjelis nuo žolynų pučia –  

Kaip gi gardžiai kvepia mano darželis! 

: Norens aš nuvargus ar nuliūdus būčia, 

Čia mane prakalbins kožnas kvietkelis... : 

 

4. Žydėkit, laimėkit, žolynėliai mano, 

Tegul skaisčiai žiba jūsų grožybė! 

: Tegul kožnas žino ir tegul išmano, 

Kam jumis sutvėrė Dievo galybė!.. : 

 

Iš Pasvalio r. Raubonių folkloro ansamblio „Tatula“ repertuaro 



Bendros DZŪKIJOS regiono kolektyvų dainos 

(scenoje dainuoja: Žiūrai, Verpeta, Žaisa, Racilukai) 

 
IŠKASIAU ŠULNĖLĮ 

 

1. Iškasiau šulnėlį 

Vidurin dvarelio, 

: Gal ateis mergełė 

Vandenėlio sem(ti). : 

 

2. Gal ateis mergełė 

Vandenėlio semti, 

: Gal atjos bernelis 

Žirgelio girdzy(cia). : 

 

3. Atėjo mergełė 

Vandenėlio semcia, 

: Atjojo bernelis 

Žirgelio girdzy(cia). : 

 

4. – Vai mergela mano, 

Balta lelijėla, 

: Vai ar isiilgai 

Manį bernužė(lio)? : 

 

5. – Kad taip isiilgtų 

 vandenėlio, 

: Kap aš isiilgau 

 bernužė(lio). : 

 

6. Privijai pantelių 

Iž mano kaselių, 

: Ėmei gražumėlį 

Iž mano veide(lių). : 

 

7. Vai mergela mano, 

Balta lelijėla, 

: Vai netiesą kalbi 

An manį berne(lio). : 

 

8. Privijau pantelių 

Iš gelsvų linelių, 

: Ėmiau gražumėlį 

Iš raudonų ro(žių).: 

 

 

Pat. Marcelė Paulauskienė, Žiūrų k., Varėnos r. Iš Žiūrų folkloro ansamblio repertuaro 

 



Łėkė puołė du karveliai 

 

1. Łėkė puołė du karveliai, oi! 

Łėkė puołė du karveliai 

: An tėvelia didi dvara. : 

 

2. Išeik, išeik, mergužėla, oi! 

: Išeik, išeik, mergužėla, 

Gaudyk pilkus karvełėlius. : 

 

3. Gava gava, nepagava, oi! 

Gava gava, nepagava, 

: Ir pradėja gailiai verkti. : 

 

4. – Ar tau gaila tėva dvara, oi! 

Ar tau gaila tėva dvara, 

: Ar baltųjų dobiłėlių.: 

 

5. – Nei man gaila tėva dvara, oi! 

Nei man gaila tėva dvara, 

: Nei baltųjų dobiłėlių. : 

 

6. Man tik gaila jaunų dienų, oi! 

Man tik gaila jaunų dienų, 

: Žalių rūtų vainikėlia. : 

Kaišiadorių r., iš Kaišiadorių folkloro ansamblio „Verpeta“ repertuaro 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendros DZŪKIJOS regiono kolektyvų dainos 

(scenoje dainuoja Žibinyčia, Diemedis, Nova) 

 

LAKŠTINGALĖLĖ, DREBNA PAUKŠTELE 

 

 
 

Iš Marijampolės folkloro ansamblio „Žibinyčia“ repertuaro 

 

 

 



  

AŠ IŠDAINAVAU VISAS DAINUŽĖLES 

 

 

Iš Kalvarijos folkloro ansamblio „Diemedis“ repertuaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendra MAŽOSIOS LIETUVOS kolektyvų daina 

(scenoje dainuoja Lažupis, Alka, Kuršių ainiai)

 

 

Pat. Ana Mažeiva, g. 1894 m. Karklės k., Klaipėdos kr. Iš Klaipėdos r. Dovilų folkloro ansamblio „Lažupis“ 

repertuaro 

 

 

 

 

 

 

 



Bendros ŽEMAITIJOS regiono kolektyvų dainos 

(scenoje dainuoja Šukupis, Gervelė, Vaisgamta, Taduja, Kupolė) 

 

VAI BRUOLI, BRUOLI 

 

1. Vai bruoli, bruoli, 

Baltas balondeli, 

Pabalnuoki joudbiera žėrgel(i). (2) 

 

2. Kad pabalnuosi  

Joudbiera žirgeli, 

Rēks tau juotė i žalė gėrelė. (2) 

 

3. Kāp aš nujuojau 

I žalė gėrelė, 

Nosėlaužiau potėna šakel(ė). (2) 

 

4. Kāp nosėlaužiau 

Potėna šakelė, 

Ėr uždruožiau žėrgou per galvelė. (2) 

5. Kėik tėn nebova 

Baltūju žėideliu, 

Kėik ten bova graudiū ašare(iu). (2) 

 

Iš Kretingos r. folkloro ansamblio „Gervelė“ repertuaro 

 

DAINIOUKĖT, MERGELĖS 

1. – Dainioukėt, mergelės,  

Kuo nadainioujėt, 

Kuo veizat i moni,  

Kuo baltakiouj(ėt)? 

 

2. Toro aš dėdi  

Rūpestieli, 

Rūteliu darželie  

Jėškadel(ė). 

3. Rūtelės nasietas  

Ėr naravietas, 

Vainėkas napintas  

Ėr nadieviet(as). 

 

4. Rūtelius pasiesam  

Ėr nuraviesem, 

Vainėka nupinsem  

Ėr nudieviesem. 

 

Iš Plungės r. Kulių folkloro ansamblios „Vaisgamta“ repertuaro 



VĀKŠTIUO PUONS (ratelis iš Kretingos r. Šukės folkloro ansamblio „Šukupis“ repertuaro) 

 

 

1. Vākštiuo puons puo suodna, 

Vākštiuo puons puo suodna, 

Vākštiuo puons puo žali suodna, 

Žali suodna. 

 

2. Puonas ėiška puonės, 

Puonas ėiška puonės, 

Puonas ėiška gražiuos puonės, 

Gražiuos puonės. 

 

3. Puonė ėiška tarna, 

Puonė ėiška tarna, 

Puonė ėiška jauna tarna, 

Jauna tarna. 

 

4. Tarnas ėiška auklės, 

Tarnas ėiška auklės, 

Tarnas ėiška geruos auklės, 

Geruos auklės. 

5.  Auklė ėiška vāka, 

Auklė ėiška vāka, 

Auklė ėiška maža vāka, 

Maža vāka. 

 

 

Dainos pabaigai (tikimės, kad dar norėsis ) 

(dainuoja Salduvė, Taduja, Virvytė ir visi, kas moka  ) 

 

PAAUGA BERŽELIS 

 

1. Paauga berželis gali lauka, 

Paauga žaliasis gali lauka. 

 

2. O kas tau, berželi, pakirs, pakirs, 

O kas tau šakeles surinks, surinks? 

 

3. Jaunyjē bruolelē pakirs, pakirs, 

Jaunāses seseles surinks, surinks. 

 

4. Jaunyjē bruolelē nekirs, nekirs, 

Jaunāses seseles nerinks, nerinks. 

5. Baltasis berželis žaliūs, žaliūs, 

Jaunyjē bruolelē dainiūs, dainiūs. 



 

Pat. Stanislava Vitkauskienė (Baranauskaitė), g. 1923 m., ir Stefanija Česnulevičienė (Kasperavičiūtė), g. 

1921 m., iš Šiaulių r., Bazilijonų apyl.  
Iš folkloro ansamblių „Salduvė“(Šiauliai), „Virvytė“ (Vilnius) repertuaro 

 

 

SĖDI LIETUVIS 

(Jono Balio iš Amerikoje gyvenusios lietuvės užrašyta daina; veda Dijūta, jungiasi visi, kas moka ir 

kam ši daina miela  ) 

  

1. Sėdi lietuvis 

Po langu rymondams, 

Žiūri į pušyną,  

Įvairiai dūmo(dams). 2x2 

 

2. Šitas pušynėlis 

Klesčia rūbo jausmą, 

Širdis lietuvio 

Turi gana džiaugs(mo). 2x2 

 

3. Lygioje lankelėj 

Suskambė‘ dalgelės, 

Šieną greboja 

Jaunosios sesel(ės). 2x2 

4. Tenai piemenėliai 

Birbia su rageliais, 

Aria pūdymėlį 

Berniukai jautel(iais). 2x2 

 

5. Pavasario dieną 

Nueik į girelę, 

Būsi ir nevalgęs 

Linksmas per dienel(ę). 2x2 

 

6. Malonūs balseliai 

Drabnųjų paukštelių, 

Raibosios gegutės  

Kai meilūs žodel(iai). 2x2 

 

Pat. Elena Kundrotienė, g. 1879 m. Žemaitkaimio k., Prienų par. 1897 m. atvyko į JAV, gyv Mahanoy City, 

Pa. Užr. 1949 m. Jonas Balys.  

Iš Vilniaus m. folkloro ansamblio „Dijūta“ repertuaro 

 

 

 

 


