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Oi tu kuosela,  

Kuosytėla,  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila,  

 

Ko tu vaikščiojai  

Viena po laukus?  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila.  

 

Ar nebijajai  

Pasitikimo,  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila,  

 

Paukščių pulkelio  

Ir vanagėlio?  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila.  

 

Kad ir bijasi,  

Neišbijasi.  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila.  

Oi tu panela,  

Panaitėla,  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila,  

 

Ko tu vaikščiojai  

Viešu kelaliu?  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila.  

 

Ar nebijajai  

Pasitikimo,  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila,  

 

Raitų pulkelio,  

Jaunų bernelių?  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila.  

 

— Kad ir bijasiu,  

Neišbijasiu.  

Oi čiuta, čiuta,  

Čiutiteila. 



Untinas untalį 

Untinas untalį 

Vadinojo,  

Vadinojo:  

 

– Eikš, eikš, eikš, untala,  

Eikš, eikš, eikš, untala,  

Arčiau moni,  

Arčiau moni.  

 

Čia gili upala,  

Čia gili upala  

Su pakriaušiu,  

Su pakriaušiu.  

 

Čia sraunus undenis,  

Čia sraunus undenis  

Su varpatais,  

Su varpatais.  

 

Čia mudu abudu,  

Čia mudu abudu  

Čia gyvinsma,  

Čia gyvinsma.  

 

Ataina strielčiukai,  

Ataina strielčiukai  

Su šuneliais,  

Su šuneliais.  

 

Tie šunas šunėliai,  

Tie šunas šunėliai  

Ku toliausiai,  

Ku toliausiai.  

 

O mudu abudu,  

O mudu abudu  

Ku giliausiai,  

Ku giliausiai. 

 
 

 

 

 



Saula sodų sodina,  

Darži vietų dabina.  

Dobile baltasai,  

Dobile baltasai.  

 

Kas kad sodų sodina,  

Kad nebuva žiedelių.  

Dobile baltasai,  

Dobile baltasai.  

 

Kad nebuva žiedelių,  

Kad nieks nėja kvietkelių.  

Dobile baltasai,  

Dobile baltasai. 

 

 

 



Rititatatoj,  

O kas kiškį kėla?  

Lioj rititatatėla, lylio.  

 

Rititatoj,  

Strielčiai kiškį kėla.  

Lioj rititatatėla, lylio. 

Rititatoj,  

O kas budinojo?  

Lioj rititatatėla, lylio  

 

Rititatoj,  

Strielčiai budinojo.  

Lioj rititatatėla, lylio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tu, avinėli, riestaragėli. 

Kuldy  buldy, kuldinėli, 

kuldy buldy, avinėli. 

 

Bėki gi, bėki viešu kelaliu. 

Kuldy  buldy, kuldinėli, 

kuldy buldy, avinėli. 

 

Kų tu užbėgsi, riestaragėli? 

Kuldy  buldy, kuldinėli, 

kuldy buldy, avinėli. 

 

Ar žalių lunkelį, ar pilkų vilkelį? 

Kuldy  buldy, kuldinėli, 

kuldy buldy, avinėli. 

 

Jei pilkų vilkelį, patiksi smertelį. 

Kuldy  buldy, kuldinėli, 

kuldy buldy, avinėli. 

 

Jei žalių lunkelį, tai pasiganysi. 

Kuldy  buldy, kuldinėli, 

kuldy buldy, avinėli. 

 

 

 

 

 

 



Lapukė lojo, 

Linelius klojo, kalėda. 

 

Lapukė verkė, 

Linelius merkė, kalėda. 

 

Zuikucis staugė, 

Bacvinius raugė, kalėda. 

 

 

 

 

 

 



Leliumoj, 

Tu, kiškeli, leliumoj, 

Trumpakojėli, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Pagaus tavi, leliumoj, 

Kunigo strielčiai, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Girdzis tavi, leliumoj, 

Salduciu meduciu, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Valgins tavi, leliumoj, 

Baltu pyragėliu, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Migdzins tavi, leliumoj, 

Baltoj perynėlėj, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Ne mano gėris, leliumoj, 

Salducis meducis, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Ne mano ėdzis, leliumoj, 

Baltas pyragėlis, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Ne mano miegas, leliumoj, 

Baltoj perynėlėj, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Tai mano ėdzis, leliumoj, 

Rugių želmenėliai, leliumoj. 

 

Leliumoj, 

Tai mano miegas, leliumoj, 

Medi po laužu, leliumoj.  

 

 



Vai tu, voveraite, leliumai, 

Rudauodegaite, leliumai. 

Vai kur tu buvai, leliumai, 

Kur tu vaikštinėjai, leliumai? 

Po žalias girelas, leliumai, 

Po žalius medelius, leliumai, 

Po aukštas šakelas, leliumai, 

Po drabnus lapelius, 

leliumai. 

Vai tu, kiškuci, leliumai, 

Tu trumpakojuci, leliumai. 

Vai kur tu buvai, leliumai, 

Kur tu bėginėjai, leliumai? 

Po lygias lankelas, leliumai, 

Po žalias girelas, leliumai, 

Po aukštus kalnelius, 

leliumai. 

     

 

 

 

 

 

 

 



Už girių girių ugnelė degė, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

Pas tą ugnelę broliai žirgus 

ganė, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

Broliai pamigo, žirgai pabėgo, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

O ir nubėgo į tėvo dvarą, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

Atvažiavo važiai, tėvelio važiai, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

Ei ką parvešit, manei broleliai, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

O mes parvešim baltų belynų, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

Baltų belynų, mergoms 

prausynų, 

Ei kalėda, kalėda. 

 

 

 

 


