PARTIZANŲ DAINOS
OI, KO NUSIŽVENGEI
Oi, ko nusižvengei,
Juodbėras žirgeli,
Ko dairais aplinkui
Į dulkėtą kelią? /2x2/
Tas kelias į Vilnių,
Gedimino pilį,
Ten, kur mūsų broliai
Vargsta už tėvynę. /2x2/
Oi, nežvenk, žirgeli,
Dar ne laikas joti,
Duok man jaunam augti
Jėgomis ir protu. /2x2/
O kai aš užaugsiu,
Tai narsiai kariausiu,
Gedimino pily
Vėliavą iškelsiu. /2x2/
Gedimino pily
Vėliavą iškelsiu
Ir prie Aušros Vartų
Karštai pasimelsiu. /2x2/
Ir prie Aušros Vartų
Karštai pasimelsiu,
Dievui ir tėvynei
Žemai nusilenksiu. /2x2/
Dieve visagali,
Laimink mūsų šalį,
Tėvą ir motulę
Ir mažą sesulę. /2x2/

PALINKO LIEPA ŠALIA KELIO
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Palinko liepa šalia kelio,
Pravirko motina sena:
– Sūneli, tėvynė tave šaukia,
Ir vėl bus laisva Lietuva. /2x2/
O jeigu teks man iškeliauti
Iš šios žemelės mylimos,
Mergaite, tu manęs neliūdėki:
Aš vėl sugrįšiu pas tave. /2x2/
O jeigu žūsiu už tėvynę
Nuo priešo budelio rankos,
Mergaite, ir mirdamas kartosiu:
Myliu tėvynę ir tave. /2x2/
Laukais pavasaris jau eina,
Lakštutė čiulba vakarais.
Mergaite, papuošk karžygio kapą
Baltais akacijų žiedais. /2x2/
– Močiute, leisk man prisiskinti
Baltų akacijų žiedų:
Papuošiu aš mylimojo kapą,
Kad jam ilsėtis būt ramu. /2x2/

AŠ VERKIAU PARIMUS
Aš verkiau parimus tarpvartėj darželio,
Kai, paspaudęs ranką, tyliai išėjai.
Ašarom sidabro verkė rūtos žalios,
Verkė ūkanose skęsdami laukai. /2x2/
Kas paklaus, kodėl tau ašaros taip rieda,
Kas man, ravint rūtas, padėkdiev sakys,
Kas akis manąsias atras lino žiede,
Kas, o kas, o kas gi širdį nuramins? /2x2/
Tyliai mėto šeivą staklės ąžuolinės,
Tiesias plonos gijos taip margai margai.
Rankšluostin įausiu: „Lietuva tėvyne,
Tu didvyrių žemė, mes tavo vaikai“. /2x2/
2

O kai mūs žemelė bus nuo kraujo soti
Ir kada sugrįši tu su žirgeliu,
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty,
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu dailiu. /2x2/

MAŽAM KAMBARĖLY
Mažam kambarėly
Ugnelę kuriu, /2x2/
Mažam kambarėly
Ugnelę kuriu,
Girdžiu – motinėlė
Kalba su kariu. /4x2/
– Kalnus išvaikščiojai,
Upes išbraidei, /2x2/
Kalnus išvaikščiojai,
Upes išbraidei –
Pasakyk, sūneli,
Mirti ar bijai? /4x2/
– Kalnus išvaikščiojau,
Upes išbraidžiau, /2x2/
Kalnus išvaikščiojau,
Upes išbraidžiau –
Vai, neklausk, motule,
Mirti ar bijau. /4x2/
Kas man iš tos laimės
Ir iš tos garbės, /2x2/
Kas man iš tos laimės
Ir iš tos garbės,
Jei aš vienas džiaugsiuos,
O šimtai liūdės. /4x2/
Smėlio kauburėlis
Po beržais žaliais, /2x2/
Smėlio kauburėlis
Po beržais žaliais,
Verkia motinėlė
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Tyliais vakarais. /4x2/
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