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Aš užgimiau siratėle 
Ir paaugau ubagėle. 
Einu per svietą vargdama, 
Visus šunis lodydama. 
Kojas naginėmis aunu
Kartais ir batus įgaunu.
Kai niekas niekur nemato, 
Turiu gerą aš sveikatą. 
Kai tiktai ką susitinku,
Tuojau raišti aš įninku.

1937 m Tryškiuose užrašė J. Kaulavičius (Lietu-
vos tautosakos archyvas 1165/40AA)

ČIMDŽI, RIMDŽI

ŽEMAIČIŲ UBAGŲ DAINA

Sunku ubagui gyventi ant svieta,
Kad jam ant žemės gulieti kieta.
Nuog vienų blusų užmigt negaliu,
Ar beiškęsiu nebžinau kadu.

Jau treti metai, kaip vyras serga,
Oi, kokį turiu aš dabar vargą.
Turiu penkis vaikus, aš pati šešta,
Jei nevieryjat aš turiu raštą.

Ubagui duosi biednas neliksi,
Su sava vaikais gražiai gyvensi.
Neduokit kruopų, bo išbarstysiu, 
Neduokit duonos, bo ištrupinsiu.

Duokit lašinių didelį šmotą,
Gausit nuo Dieva didį zaplotą.
Mačiau ant aukšta yr pakabinta,
Ir dėl ubagų yra paskirta.

Jeigu iš tavi lašinių negausiu,
Eisiu pas tavi – jaujų uždegsiu.

Užrašyta Šiaulių r. Kuršėnų apyl.

UŽGAVĖNIŲ DAINA

Kepė, kepė, kepė, kepė boba blynus } 2 kartus
Blynai, bulviniai (miltiniai) blynai } 
Bulviniai (miltiniai) blynai tai bus skanu, 
skanu, skanu } 2 kartus! 

Valgė, valgė, valgė, valgė vaikai blynus } 2 kartus 
Blynai, bulviniai (miltiniai) blynai } 
Bulviniai (miltiniai) blynai kaip mums skanu,
skanu, skanu, } 2 kartus! 

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.
Kur buvai, oželi, vakar? 2 k.
Nuvežiau grudų į miestą, 2 k.
Pirkau pypkę gražią riestą. 2 k.

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.
Ką veikei, oželi, vakar? 2 k.
Pas maušiuką baliavojau, 2 k.
Kailinėlius prauliojau. 2 k.

Čimdži rimdži šakar maker, 2 k.
Ko negrįžai, ožel, vakar? 2 k.
Būčiau grįžęs, bet nespėjau – 2 k.
Patvory pernakt gulėjau. 2 k.

Užrašyta Šiaulių r. Bubių apyl.

UBAGŲ DAINA

Užgavėnių muziejaus (Plateliai) ekspozicijos 
fragmentas. Danutės Mukienės nuotrauka


