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Tauragiškiu mīslės
Aukštā kība, ladva īva, vėsas aplipės, galiuks 

pliks. (Riešuts)
Stovi kumpe trupinīs, nepavež nė arklīs. (Pečius)
Raudons, raudons ponātis, pilve gul akmėnātis.
Visi joj, visi joj, nėks nepašer. (Slinkstis)
Avelė bėgdama priėd. (Ratele špūlė).

Patarlės
Kap jis groja, tāp aš šoku.
Anglis ir snīgi juoda.
Kas sako, tas ir prašo.

Senūju žemaitiu dainas

1942 m. sausė 4 d. Tauragies apskritėis Batakiū 
valsčiaus Čiuteikiu kaimė užrašė Mickevičius Juozos. 
Pateikiejė – 52 m. omžiaus Meškauskītė-Elirkienė Ona

Šėlališkiu mīslės
Du šunīs rėjas, balti kraujē bėg. (Melnīčia=Malūns)
Aukš keluk, žem bumbikes, īkiš ir ištrauk.  (Kišenė)
Žmogus stov: nė laukė, nė trobō. (Tarpdurie)
Mažas vaikeluks pu karklīnus lunda. (Šepe-

tīs galvā šukūti. Tuoks šepetīs liūb būti padarīts iš 
kiaulės šeriū, tī šerē sudieti i kvėtka. Vīns gals supa-
kūts, vu su kėtu liūb šukūtis)

Maža bobelė visa svieta rieda (Adėta)
Vundins paukštis, vīna koja, virš šimta gūniu. 

(Kopūsts).
Lops unt lopa, adatas ni dūrė. (Žonsės= Žąsis)
Ēji Šimos Jurgis nakti, pametė dirža sagti, mėnū 

rada, saulė pagava. (Rasa)
Kor gurkliūji vingurgalvi? Kas tau rūp? (Opės)
Du gadni ējė pri nagadni prašīt daugiau kap 

Dungaus. ( Jūzops ėr Nikuodems ējė prašītė Pilota, 
kad nujimto Jezaus kūna nu krīžiaus, kad galietu 
Jezu palaidūti)

Tur plunksnas, nalakio, tur kuojės, nevākštio, 
tur šiaudus, najied. (Luova)

Užminsu minsli par pilva ginsli, pilva gale –  jo-
marks. (Smuika=Smuiks)

1942 m. sausė 3 d. Tauragies apskrėtėis Šėlalės 
valsčiaus Kūdaitiu kaimė užrašė  Mickevičius Juozos 
(1900–1984). Pateikiejė – 85 m. omžiaus Bucātė 
Marcijuona

AK, BLAZDINGA, BLAZDINGELI
Ak, blazdinga, blazdingeli,
Kun parneši naujīneli?
Aš parnešu naujīneli –
Žad atjoti bernužėlis. 

Kad žinočiau, kad atjotu,
Pataisīčiau patalėli.
Dėčiau minkštā po šoneliu,
Dar minkštesni po galvele. 

Patalėlis po šonelio,
Paduškelė po galvelė.
Kad prisėsčiau pri šalelės,
Kap darželī pri rūtelės.

Ak, blazdinga, blazdingeli,
Kun parneši naujīneli?
Aš parnešu naujīneli –
Žad atjoti sens našlelis.

Kad žinočiau, kad atjotu,
Pataisīčiau patalėli.
Dėčiau kītā po šoneliu,
Dar kītesni po galvele. 
Kad prisėsčiau pri šalelės
Kap girelė pri kelmele.

MERGĪTE MANO, JAUNOJI MANO
Mergīte mano, jaunoji mano,
Tekėk už manes šī rudeneli.
Berneli mano, jaunasis mano,
Pu tava vartu – tik šaltinėlis,
O iš krašteliu tek ašarėlės. 

Geriau man būti pas motušėle,
Pas motušėle lingvas darbelis,
Linksmas žodelis.
Svirne sėdėjau, skaras siūlėjau,
I rūtu darža saulė tekėjo,
I jovarėli atspindėjo.

Motušė tarė, senoji tarė,
Dukrele, ant pusrītėlio.
O už bernelio sunkūs darbeliai,
Žiaurūs žodelē.
Anīta tarė, senoji tarė,
Ginki, martele, i pīvas žirgeli.
Lankoj stovėjau, siūleles siūlėjau,
Pro jovareli saulė tekėjo,
Ašarėlės atsispindėjo.


