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T E K S T Ų  P U B L I K A C I J O S

93 kalėdiniai ir naujamečiai sveikinimai

Esama folkloro žanrų, kurių gyvybingumui tarsi nebaisi laiko tėkmė, kurie, turėdami il-
gaamžę istoriją, puikiausiai randa savo nišą šiuolaikinės urbanizuotos, vis labiau globalė-
jančios visuomenės gyvenime. Toks apibūdinimas ypač tinka retorinės raiškos kūriniams, 
kuriuose palengva pynėsi literatūrinė aristokratiškųjų sluoksnių ir sakytinė liaudiškoji 
tradicijos. Jų veikiami radosi ir buvo plėtojami tokie viešojo gyvenimo atributai, kaip 
prakalbos, priesaikos, epitafijos, sveikinimai, tostai, albumėlių poezija, formavosi priva-
taus ir viešo laiško poetika ir stilistika. Daugumos jų gyvybingumu viešajame gyvenime 
pastaraisiais dešimtmečiais abejoti netenka. Tai matyti iš įvairiausios apimties tekstų ko-
lekcijų periodikos leidiniuose ir interneto svetainėse. Akademinėse folkloro saugyklose 
tokiõs medžiagos taip pat esama, tačiau konkrečių kūrinių sukaupimo lygis, genezės 
problemos, poetikos bei stilistikos, funkcionalumo šiuolaikinėmis sąlygomis ypatumai 
sulaukė labai nevienodo tyrinėtojų dėmesio. Šia publikacija atkreipiamas dėmesys į lie-
tuvių mokslinėje literatūroje menkai aptartus rašytinius sveikinimus.

Medžiaga publikacijai rinkta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių 
tautosakos rankraštyno elektroninių ir rankraštinių fondų. Paaiškėjo, kad kiek stambesnės 
(po keletą dešimčių tekstų) sveikinimų sankaupos juose pradėjo rastis nuo 1986 metų. 
Tuomet Instituto organizuotose tautosakos ekspedicijose Norbertas Vėlius praktiką at-
liekančioms studentėms siūlydavo pagal iš anksto parengtą anketą užrašinėti moksleivių 
mokamą tautosaką. Vėliau šio darbo mielai ėmėsi bendrojo lavinimo mokyklų moks-
leiviai, besirengiantys dalyvauti respublikiniuose Jaunųjų filologų konkursuose. Jų pa-
rengti rinkiniai patekdavo į Rankraštyno fondus. Taip buvo sukaupta daugiau kaip 8000 
tekstų, kopijuotų nuo įvairiomis progomis rašytų atvirukų, periodinių leidinių, išgirstų 
per radijo ir televizijos transliuojamus sveikinimų koncertus, pastaraisiais metais – rastų 
interneto svetainėse ar pokalbių forumuose, pasiųstų mobiliaisiais telefonais. Tų rankraš-
čių įvaduose konkretūs sveikinimų šaltiniai paprastai nurodomi aprašant taikytą darbo 
metodiką. Įvairialypės terpės sveikinimų variantus fiksavo šios publikacijos parengėjas ir 
jo talkininkai, kaupdami elektroniniu paštu siuntinėjamą folklorą.

Publikacijai atrinkti tik nuo atvirukų nurašyti, telefonu ar elektroniniu paštu siųsti 
sveikinimai. Būtent šie variantai rodo realiai įvykusį komunikacijos aktą, laikytiną folk-
loriniu reiškiniu. Be abejonės, nemenka dalis spaudoje ar interneto svetainėse paskelbtų 
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tekstų sugrįžta į aktyvų gyvenimą keičiantis metams, tačiau virtualioje erdvėje jie su-
stingsta, netekdami kultūrinio konteksto, siejančio sveikinimą su konkrečiu adresantu 
ir adresatu, darosi keblu nustatyti konkrečių tekstų gyvavimo aplinkybes ir galimus 
paplitimo arealus. 

Rašydama apie sveikinimus kaip postfolklorinį žanrą, G. Vlasova išskiria du, jos nuomo-
ne, esminius atributus: adresatą ir sveikinimo dingstį1. Įvardijant adresatą paprastai nurodo-
mi giminystės (tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai ir pan.), korporatyviniai socialiniai (kolega, 
viršininkas, kolektyvas) ar kitokie asmeniniai (draugystės, meilės ir pan.) ryšiai. Natūralu, 
kad sveikintojo ir sveikinamųjų statusas, jų hierarchiniai ryšiai lemia teksto turinį, toną, 
kartais – ir apipavidalinimą. Tačiau rašytinio ir virtualios sklaidos folkloro rinkimo metodi-
ka galutinai nenusistovėjusi. Dėl to adresatai ir adresantai nenurodomi, ypač ankstesniuose 
rankraščiuose. Publikacijos skaitytojas juos matys tik keliuose specialiai atrinktuose įdomiau 
apipavidalintuose sveikinimuose, paimtuose iš rankraščio, į kurį rinkėjai sudėjo originalius 
iš sveikinamųjų gautus atvirukus. Jie skelbiami nuskenuota vidine atviruko puse – ta, ku-
rioje paprastai būna įrašas. Atskirai minėtini elektroniniai sveikinimai. Tik išimtiniais atve-
jais elektroninėse rinkmenose kreipiamasi į adresatą ir pasirašoma. Tai natūralu – dažnai 
jos siunčiamos ar persiunčiamos geometrinės progresijos principu nemažai grupei žmonių. 
Persiuntėjas taip pat ne visada pajėgus keisti vaizdo kūrimo ir redagavimo programomis 
parengtas rinkmenas. Jos paprastai siunčiamos kaip elektroninio laiško priedai, o gavėjas, 
esant reikalui, laiško siuntimo duomenis peržiūri atskirame lange.

Sveikinimo dingstis paprastai būna kalendorinės, asmeninės, visuomeninės, kolek-
tyvinės ar tarptautinės šventės. Tokia sistema gana patogi ir klasifikacijai kurti, taip su-
grupuoti sveikinimai dažnai pateikiami interneto svetainėse. Šiais kriterijais remiantis, 
publikacijoje pasirinkta skelbti gana giminingus kalėdinius ir naujamečius sveikinimus. 

Anaiptol ne visada atvirukuose nurodoma sveikinimo data, formaliai taip pat laikytina 
teikiamo pavyzdžio metrikos dalimi. Tačiau peržiūrėjus kelis dešimtmečius kauptą atvirukų 
medžiagą, ryškesnių tematikos, stilistikos ar poetikos pokyčių nepastebėta. Jų atsiranda tik 
šio ir praėjusio dešimtmečio variantuose, siunčiamuose elektroniniu paštu ir mobiliaisiais 
telefonais. Sentimentalokas patosas pakeičiamas humoristinėmis gaidelėmis, į pirmą vietą 
iškyla masinei kultūrai būdingi dovanų žadėjimo ir laukimo, bohemiško puotavimo mo-
tyvai. Nesunku čia rasti subkultūrinių realijų. Tačiau didžioji ankstesnio, rašytinio masyvo 
dalis turi atitikmenų ir šioje erdvėje. Pasak lenkų tyrinėtojos Katarżynos Łeńskos-Bak, tra-
dicinėje kultūroje folkloro tekstai buvo kolektyvinė nuosavybė, skirta kartoti daugybę kartų 
tokiose pačiose ir panašiose situacijose, o šiuolaikiniai variantai taip pat yra visų kultūros 
vartotojų turtas, nuo senojo besiskiriantis tik saugojimo ir perdavimo būdais2.

1 Г. И. Власова. Интернет-поздравления как жанр постфольклора, кн.: Интернет и фольклор, 
Москва, 2009, p. 304.

2	 Katarżyna Łeńska-Bak. Wirtualne kartki na każdą okazję. Współczesne życzenia przez Internet, 
in: Folklor w dobie Internetu, Toruń, 2009, p. 129.
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Nepaisant didžiulio polinkio varijuoti, sveikinimai ypač artimi literatūrinei tradici-
jai. Situacijai pritaikomas eilėraščio, giesmės, dainos fragmentas, kai kada net visas kūri-
nys, tačiau autorystė nurodoma labai retai. Kai kurie čia skelbiami tekstai taip pat rašyti 
Eduardo Selelionio, Zitos Gaižauskaitės, Leonardo Andriekaus. Nustatyti ir nurodyti 
galimą ar esamą kiekvieno teksto kilmę nesistengta – tai būtų nuodugnaus tekstologinio 
tyrimo, nebe publikacijos siekis. o kol kas skaitytojui norima parodyti būdingiausius 
pristatomo objekto tematikos, stilistikos, apipavidalinimo bruožus ir dažnesnius varija-
vimo atvejus.

Tekstai pateikiami neredaguoti, tik ištaisytos rašybos klaidos ir kai kur pakoreguota 
skyryba. Atsižvelgiant į tai, kad kartais nedideliame atviruke sunku įrašyti eiliuotą tekstą 
taip, kaip jis buvo sueiliuotas, keliuose tekstuose patvarkyta posmų ir eilučių struktūra. 
Elektroniniai sveikinimai skelbiami neredaguoti, ekrane slenkančios skaidrės paverstos 
piešiniais ir pateikiamos sunumeruotos. Tekstai išdėstyti trimis grupėmis: sveikinant su 
Kalėdomis, Naujaisiais metais ir abiem šventėmis iš karto.

Povilas Krikščiūnas

***

	 1.	 Svajonių ir vilčių naktis,
  Naktis lyg pasaka žvaigždėta.
  Kalėdos nejučia ateis,
  Tarsi stebuklas pažadėtas.
  Linksmų šv. Kalėdų! LTR 7539(23)

	 2.	 Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
  Tą mielą Kūčių naktį šventą,
  Tenesibaigia džiaugsmas jums gyvenimo brangaus,
  Ir nepalūžkit, jeigu nuoskaudas patirt bus lemta. LTR 7549(913)

	 3.	 Kalėdų žvaigždei patekėjus,
  Ištieskite rankas, atverkit langus,
  Tegul šią naktį pripustys
  Gerumo, meilės ir ramybės
  Tiesiai jums į delnus!!! LTR 7549(1513)
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	 4.	 Kai suskambės kalėdiniai varpai
  Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės,
  Lai užsimirš kasdieniniai vargai
  Ir kils dar noras žemėje pabūti.
  Tegul ištirps žvakučių liepsnose
  Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
  Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
  Vilties ugnis lyg pranašas paguodos. LTR 7549(920)

	 5.	 Šalti sniegynai girgžda,
  Tyli rami naktis,
  o žemę švelniai gaubia
  Kalėdų paslaptis.
  Tad laukim susikaupę
  Įsižiebiant žvaigždės,
  Juk ir gūdžiausią naktį
  Tikrai aušra nušvies... LTR 7470(114)

	 6.	 Dangus ir žemė žvaigždėmis sužiro,
  Tyli naktis ramybės sklidina...
  Ateik, ateik, Kalėdų Kristau,
  Teaušta laimės ir vilties diena! LTR 7564(188)

	 7.	 Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
  Uždekit žvakelę širdžiai ir akims,
  Atminkit vaikelį – mažą, nekaltą,
  Kuris šį rytą mums visiems užgims! LTR 7549(1490)

	 8.	 Lietuviškoj mūsų žemelėj
  Ateina Kalėdų naktis,
  Nematomi sniego varpeliai
  Kiekvieną jos žingsnį skaitys.
  Jau skamba, jau aidi, jau aidi
  Žvaigždėta tyla ir keliai...
  Jau Motina Kūdikėlį glaudžia
  Prie savo krūtinės meiliai. LTR 7564(142)
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	 9.	 Varpai gauskit aleliuja,
  Ir chorai skelbkit džiaugsmo šventę,
  Ir tu, širdie, tiek daug iškentus,
  Šią Dievo pergalę pasveikink. LTR 7564(166)

	 10.	 ...Te šventės jausmas prie Betliejaus,
  Kur Atpirkėjui gimti skirta,
  Džiaugsmu ir laime liejas
  Ir širdyse į meilę virsta! LTR 7564(153)

	 11.	 Prisiglauskim visi
  Prie ateinančių metų,
  Prie Kalėdų nakties
  Žiburių languose
  Ir tą šviesą,
  Užgimusią šventąją naktį,
  Išdalinkim visiems,
  Kam tamsu širdyje. LTR 7564(325)

	 12.	 Ir nuoskaudas, ir rūpesčius pamiršę,
  Prie stalo, tiesto balta drobule,
  Plotkelę lauš kiekvieno pirštai,
  Kaskart linkėdami vėl būt šalia. LTR 7466(192)

	 13.	 Susėskim prie šventų Kalėdų stalo –
  Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi,
  Ir šilumos lyg duonos atsilaužkim,
  Ir būkim tvirtesni, ir būkim geresni. LTR 6028(728)

	 14.	 Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
  Prie švento Kūčių stalo vakare.
  Be pykčio, be skriaudos, su šiluma susėskim,
  Ir taip kaskart, kasdien ir visados. 
  Ramių Jums Kalėdų. LTR 7539(20)

	 15.	 Spragės pastogėje ledinės žvakės,
  Pūs šiaurės vėjas, siaus laukuos žiema,
  Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
  Ant Kūčių stalo šieną skleisdama. LTR 7466(1071)
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	 16.	 Per Kalėdas visa gausi šeima
  Į vieną gražų būrį susibėga.
  Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
  Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega...
  Laimės, meilės, šilumos.
  Su šventėm! LTR 7549(1477)

	 17.	 Tepražysta šv. Kalėdų rytą
  Stebuklingos snaigės ant langų,
  Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
  Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu... LTR 7549(1569)

	 18.	 Atsistojęs prie šv. Kalėdų medžio,
  Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.
  Vakare prie laužo naujamečio
  Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
  Apie tą, kurią širdy nešiojam,
  Tik jos ieškome kažkur toli.
  Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
  Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely. LTR 7466(895)

	 19.	 Kai niekas nemato ir niekas negirdi,
  Tai angelas baltas ateina į širdį,
  Kalėdinę naktį paguodžia mus tyliai
  Ir laimina tuos, kurie laukia ir myli.
  Gerų jums švenčių! LTR 7466(964)

	 20.	 Per baltą krištolinį taką
  Su sauja meilės ir vilties
  Tepriplaukia prie židinio Kalėdos
  Ir tegul išpildo troškimus kiekvieno. LTR 7564(230)

	 21.	 Per baltą krištolinį taką
  Su sauja meilės ir vilties
  Teprieina prie židinio Kalėdos
  Ir teišpildo troškimus širdies.
  Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,
  Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa
  Ir kaip surasti tą gražiausią žodį
  Artėjančiai dangaus ir žemės šventei. LTR 7564(230)
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	 22.	 Tegul šventų Kalėdų baltas spindesys
  Gramzdina užmaršty, ko atsimint neverta,
  Tegul žvaigžde sužibs tvirta viltis,
  Kad laimės svaiguliui yra žmogus sutvertas. LTR 7564(250)

	 23.	 Kalėdų džiaugsmas liejas per krūtinę,
  Kalėdų džiaugsmas liejas per kraštus:
  Tokia naktis viena ir paskutinė,
  Viena per ištisus metus! LTR 7466(1075)

	 24.	 Kalėdos – tai stebuklų metas,
  Kai žvaigždės pildo troškimus,
  Kai norai būna mums pavaldūs
  Ir džiaugsmas užgožia vargus. LTR 7564(246)

	 25.	 Štai atėjo vėl Kalėdos!
  Teišnyksta visos bėdos,
  Lai pražūva skurdo baimė
  Ir visiems ateina laimė! LTR 7564(251)

	 26.	 Per Kalėdų baltą sniegą
  Džiaugsmas te pas jus atbėga! LTR 7549(1468)

	 27.	 Te baltas būna Kalėdų sniegelis,
  Tegu aplanko jus dosnus senelis. LTR 7549(1471)

	 28.	 Linkiu sveikatos, dovanų
  Ir daug daug linksmų dienų! LTR 7549(1469)

	 29.

	 1. 2.
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 3. 4.

 5. 6.

 7. 8.

 9.

	 30.	 Eglė, sniegas ir lemputės,
  Kalakutas ir šakutės,
  Tortas, žvakės, skrandžio bėdos –
  Visa tai yra Kalėdos! LTR 7564(228)

LTR 7540(89)



25393 KALĖDINIAI IR NAUJAMEČIAI SVEIKINIMAI 253

	 31.	 Tvarte žiurkės rengia puotą,
  Girtas zuikis graužia šluotą.
  Vilkas šieną miške ėda,
  Visiems gera, nes Kalėdos.
  Tebūnie ir jums gera! LTR 7539(9)

*	*	*

	 32.	 Šviesos namams,
  Vandens viskam, kas žydi,
  Gerumo į rankas, ugnies į širdį...
  Ir džiaugsmo šventės –
  Žiburiuojančios, ilgos...
  Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga jus sveikina [...] LTR 7466(897)

	 33.

LTR 57564(254)

	 34.	 Kalėdų šventės nuskamba varpais.
  Kaip visos šventės – jos ateis ir vėl praeis.
  Tebūnie linksmos jos! Na, o Naujais
  Turtingi būkite idėjom ir darbais! LTR 7466(900)

	 35.	 Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus
  Sieloj šviesųjį džiaugsmą sukels,
  Lai metai atėję Naujieji
  Jums į širdį viltim pasibels! LTR 7564(170)

	 36.	 Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –
  Prie medžio, prie akmens,
  Prie grumsto, duonos ir širdies.
  Ateis Naujieji metai.
  Tebus jie saulėti ir šviesūs
  Šakelėj eglės, vasaros daiguos,
  Tegul atneš, ko metų metais ieškai,
  Ir laimė telydės visuos darbuos. LTR 7564(222)
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	 37.

	 1. 2.

 3 4.

 5. 6.

 7. 8.
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 9. 10.

 11. 12.

	 38.	 Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai
  Ir medžių šerkšnas spindi sidabru,
  Laimingi būkite šv. Kalėdų proga,
  Laimingi būkite per Naujus metus! LTR 7549(916)

	 39.	 Kai baltos snaigės kris į žemę
  Ir degs žvakutės namuose,
  Tad prisimink šv. Kalėdų ir Naujųjų metų naktį
  Draugus visus, jų tarpe ir mane. LTR 7564(219)

	 40.

LTR 7564(290)
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	 41.	 Kalėdų naktį tylią, kai ilsisi laukai,
  Kai sniegenom ir zylėm pasipuošia langai,
  Dėkodami praėjusiems, sutikdami naujus,
  Visa širdim Jums linkime, kad ir kitus metus
  Sutiktumėt džiaugsmingus, gyventumėt ramius,
  Minėtumėt sėkmingus ir laimės kupinus. LTR 7564(394)

	 42.	 Įžiebkit kibirkštį vilties
  Šventų Kalėdų tylią naktį,
  Tegul Naujieji nešykštės
  Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
  Iš vaikystės ateina Kalėdos.
  Paplotėlis, šienelis, mama.
  Verpia tylą naktis atsisėdus,
  Kursto krosny ugnelę žiema.
  Tu ateik, mano angele baltas,
  Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių,
  Kasdienybės pilkos nesugeltas,
  Atsistok po vaikystės medžiu.
  Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų,
  Tik ateik iš Kalėdų nakties,
  Iš vaikystės per dangų, per gojų,
  Įsisupęs į skliautą vilties. LTR 7549(1562)

*	*	*

	 43.	 Dabar žiema, aplinkui balta,
  Gėlių priskinti negaliu,
  Tad leisk Naujųjų metų proga
  Pasveikinti atviruku. LTR 7564(184)

	 44.	 Naujųjų metų stebuklingą naktį
  Paspausti rankos negaliu,
  Tad leisk tau laimės palinkėti
  Nors šiuo mažu atviruku. LTR 7564(191)

	 45.	 Krinta snaigės į žemę
  Lyg nubalę žiemy
  Kalendoriaus lapeliai,
  Nuo širdies plėšiami...
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  Apkabink per pečius –
  Kas šią naktį arti.
  Prisiliesk mintimi –
  Kas širdies atminty...
  Amžinybės akimirka
  Krinta šventa –
  o kokia ji
  Į rytdieną
  Bus nunešta?
  Kad tik būtų už stalo
  Ir darna, ir skalsa,
  Kad tik neštų pavasarį
  Saulės šviesa.
  Įsispaus mūsų pėdos
  Keliuos tolimuos –
  Kad tik būtų ramu
  Mūs kiekvieno namuos. LTR 7564(212, 217)

	 46.	 Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,
  Atlaužę vakarykštės duonos riekę,
  Ties šuliniu ramiai persižegnoję
  Snieguotu vieškeliu išeina mūsų metai... LTR 7466(300)

	 47.	 Štai jau metų senų paskutinė diena,
  o Naujieji ateina savaime.
  Tegul būna giedra kiekviena jų diena,
  Tegul neša vien džiaugsmą ir laimę! LTR 6117(144)

	 48.	 Tegul Naujieji deimantais sužėri
  Baltoj pusny ar diemedžio šerkšne,
  Tegul jie neša meilę, grožį, gėrį,
  Sėkmė telydi siekiuos ir darbe. LTR 7466(890)

	 49.	 Naujųjų metų naktį išeikite į sodą,
  Kur prisnigo laimės žiburių,
  Išpilkit skausmo taurę – juodą juodą,
  Ir pasisemkit džiaugsmo spindulių... LTR 7466(1002)
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	 50.	 Palikit gruodyje jūs ilgesį ir skausmą,
  Pamirškit, jeigu teko ir liūdėt.
  Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio,
  Aš jums daug laimės noriu palinkėt. LTR 6117(147)

	 51.	 Tesudūžta metų negerovės
  Su trapiu eglutės žaisliuku,
  Naujais metais tegu išsipildo
  Geri norai ir linkėjimai draugų. LTR 7466(307)

	 52.	 Plevena tyliai snaigės
  Lyg pasaka svajų.
  Senieji metai baigias.
  Laimingų Tau Naujų! LTR 7564(145)

	 53.	 Švilpia vėjai,
  Vėtros nerimauja,
  Krinta snaigės,
  Leidžias ant šakų.
  Tegul neša Tau
  Naujieji metai
  Daug laimingų valandų. LTR 7564(382)

	 54.	 Krinta snaigės ant žemės iš lėto,
  Vėjas lekia lengvai per laukus.
  Jau praėjo tie metai pasenę,
  Su Naujaisiais sveikinu Jus! LTR 7466(249)

	 55.	 Te purios baltos snaigės
  Ir žvaigždės danguje
  Naujųjų metų naktį
  Pasveikina tave! LTR 6095(44)

	 56.	 Baltos snaigės sukasi verpetais,
  Krinta žemėn, leidžias ant pušų,
  Tegul neša Jums Naujieji metai
  Daug puikių laimingų valandų. LTR 6095(4)
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	 57.	 Krinta baltos ir lengvutės snaigės,
  Krinta žemyn ir ant stogų,
  Tegul neša Tau Naujieji metai
  Daug linksmų, laimingų valandų. LTR 7466(248)

	 58.	 Lengvutės snaigės šoka tango,
  Joms groja vėjas virš laukų.
  Naujųjų metų naktį brangią
  Tau laimės snaigę spindinčią skiriu. LTR 6095(9)

	 59.	 Kai puošnios snaigės žemėn krinta
  Ir medžių šerkšnas spindi sidabru,
  Laiminga būk Naujus metus sutinkant,
  Lai tavo dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu. LTR 6095(42)

	 60.	 Vidurnakčio tyla.
  Laukai sustingo.
  Apsnigo žvaigždės Grįžulo Ratus.
  Linksmom dainom,
  Juoku džiaugsmingu
  Linkiu sutikt Naujus metus. LTR 6095(20)

	 61.	 Vidurnakčio tyloj laukai sustingo,
  Apsupo žvaigždės Grįžulo Ratus.
  Būkit be galo laimingi,
  Sutikdami Naujus 19[...] metus. LTR 6095(62)

	 62.	 Kai rodyklė prie dvylikos slenka,
  Visa žemė paskendus rūke,
  Leisk, [...]�, paspausti tau ranką,
  Su Naujaisiais pasveikint tave! LTR 6095(32)

	 63.	 Kai dvylika virš bokšto nuaidės,
  Viršum Vilnelės neramių verpetų,
  Norėčiau palinkėti iš visos širdies
  Linksmų, laimingų tau Naujųjų metų! LTR 6117(295)

�	 Įterpiamas adresato(ės) vardas.
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	 64.	 Pusiaunakčio tyla, tik šerkšnas krenta,
  Kažkur žvaigždynų mirgantis lietus.
  Išeikim, lydimi suskambusių kurantų,
  Į naktį, į Naujus metus. LTR 7564(41).

	 65.	 Vėl jau metai pragyventi
  Kaip viena trumpa diena.
  Muša dvyliką kurantai,
  Skamba laimė lyg daina.
  Laimingų Naujųjų! LTR 7466(335)

	 66.	 Muša laikrodis dvylika kartų,
  Dūžiai aidi nakties vidury.
  Seni metai jau liko už vartų,
  Leisk pasveikint su Naujais tave. LTR 5635(280)

	 67. Muša laikrodis dvylika kartų,
  Aidi dūžiai nakties vidury.
  Nauji metai jau stovi už lango,
  Nauji metai jau mūsų širdy. LTR 6028(474)

	 68.	 Kol dūžių dvylika aidės,
  Ką tik suspėsi panorėti, –
  Ir išsipildys būtinai,
  Jei norai tavo bus saulėti. LTR 6028(493)

	 69.	 Kai dūžiai iškilmingai
  Naujus metus paskelbs,
  Kažkas į jūsų langą
  Nedrąsiai pasibels.
  Tegul tai būna laimė,
  Tikėjimas, viltis,
  Lai būna jūsų meilė
  Ir jūsų paslaptis. LTR 7564(171)

	 70.	 Gal ir greit tie metai bėga,
  Jie vakar skleidės žiedeliu obels,
  o šiandien, išbraidę purų sniegą,
  Vėl į duris Naujieji pasibels. LTR 7466(229)
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	 71.	 Bėga metai lyg paukščiai sparnuoti,
  Bėga dienos tarytum sapne.
  Štai jau baigiasi metai senieji,
  Su Naujais leisk pasveikint tave. LTR 6028(478)

	 72.	 Prabėgo metai – nepajutom.
  Jau beldžias į duris Nauji.
  Tau palinkėsiu laimės, džiaugsmo
  Naujųjų metų sūkury. LTR 5635(279)

	 73.	 Bėga metai tartum vėjas,
  Kaip ta upė su ledais.
  Jau prabėgo seni metai,
  Leisk pasveikint su Naujais. LTR 5635(277)

	 74.	 ...Eina laikas... 
  Ir žmonės skaičiuoja metus.
  Senas laikrodis tyliai tiksi.
  Ir žinau – koks bebūtų tas miegas saldus,
  Tu vis vien jau šiandien neužmigsi. LTR 7564(313)

	 75.	 Per laukus, per miškus
  Bėga laikas skubus,
  Mes jo kartais nespėjam pavyti.
  Bet kaskart į namus
  Per Naujuosius metus
  Jis atneša džiaugsmą ir viltį. LTR 6095(31)

	 76.	 Negrįžta niekados praėję metai,
  Atgal nėra nei kelio, nei takų.
  Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą,
  o atneša daugybę nuostabių dienų. LTR 7564(169)

	 77.	 Bėga sukas gyvenimo ratas,
  Margos dienos vaivorykštėm mainos,
  Vėl nematėm, kaip pralėkė metai,
  Kaip Naujieji džiaugsmingai ateina. LTR 7564(322)
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	 78.	 Ir darbų sūkury, ir prie šventinio stalo
  Neapleidžia minčių laiko bėgsmas spartus.
  Tad dainuokim už būsimą kelią,
  Už Naujuosius metus. LTR 7466(232)

	 79.	 Jau snaigės šoka baltą valsą,
  Eglutė spindi išpuošta,
  Tik laukiame, kada pabels vėl
  Mums į duris ta valanda,
  Kurioj didingas metų virsmas
  Ir vėl naujus kelius nuties,
  Paskatins kurti, džiaugtis, dirbti,
  Svajoti, juoktis ir mylėt. LTR 7549(1474)

	 80.	 Tyliai slenka ir slenka minutės,
  Iškeliaus jau greit metai seni.
  Apšarmojusios eglės šakutės
  Palinkės, kad ateinantys būtų geri. LTR 7549(935)

	 81.	 Gruodžio snaigės malūną dar suka,
  Tegu laimės pyragų prikeps.
  Tegu jūsų vaikams ir anūkams
  Šimtą metų jų valgyt pakaks. LTR 5635(284)

	 82.	 Naujus metus sutikit laimės tostais,
  Senųjų nuoskaudas nuplaukit šampanu.
  Jeigu gyvenimas prabėgtų šuoliais,
  Linkiu, kad laimė eitų pamažu... LTR 7564(29)

	 83.	 Naujus metus sutikim laimės tostais,
  Senųjų nesėkmes nuplaukim džiaugsmo lašeliu.
  Ir jei gyvenimas prabėga šuoliais,
  Tegu nors laimė eina pamažu. LTR 7564(52)

	 84.	 Kada pakeltos taurės kviečia tostui,
  Kada nutyla kalbos ir juokai,
  Susimąstai, kaip sveikint, ko linkėti,
  Kad būtumėt laimingi dar ilgai. 
  Lai rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido,
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  Lai būna širdyse ramu ramu,
  Lai neišnyksta šypsena nuo veido,
  Lai neišeina laimė iš namų. LTR 7564(190)

	 85.	 Naujųjų metų dieną prisiminkim,
  Kas buvo gera ir gražu gimtinėj.
  Pakelkim tostą už neramią mintį,
  Už skalsią duoną, meilę pirmutinę...
  Tegul ant lūpų šypsenos mums švyti! LTR 7564(70)

	 86.	 Pakelkit tostą už tuos metus,
  Kur nejučiom prabėgo,
  Už ugnį, degusią kadais,
  Už ugnį tą, kad vėl galėtų degti
  Arba visai pavirstų pelenais! LTR 6095(18)

	 87.	 Pakelki naujametį bokalą
  Už meilę ir širdžių vienybę,
  Sugrįžk sekundei praeitin
  Į ką tik praskubėjusius pavasarius ir rudenis.
  Pakelk taurę už paskutinę senų metų dieną,
  Už būsimus gerus metus. LTR 7564(32)

	 88.	 Naujametinį tostą pakelkit,
  Tegu liejas šampanas kvapus.
  Tiktai visą lig dugno išgerkit,
  Nes dugne jūsų laimė gal bus? LTR 6028(352)

	 89.	 Kai girtas zuikelis baranką ridena
  Ir senis ateina su šnapso bačka,
  Kai žydras gaidys palei langą vaidenas,
  Žinok, Nauji metai lanko tave! LTR 7539(12)

	 90.	 Bieg deinas, bieg meta,
  Jau, veiziek, ir Nauji meta.
  Jei daba pri stala siedi,
  Už Naujusius tuostą rieži,
  Gerk lig dogna už senus,
  Už Tėvynę ir draugus.
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  Kap pradies veikt šnapses kera,
  Tada bus jums laba gera.
  Su Naujes metas! LTR 7539(28)

	 91.	 Nebūkite raguoti kaip ožkos prie namų,
  Nebūkit užsispyrę kaip avinas kalnų.
  Ir nors Naujieji skelbia, kad metai Avinų,
  Visiems mes palinkėsim – nepasikabinkit ant ragų. LTR 7549(1500)

	 92.	 Lai Naujieji metai šuoliais atneša arklio sveikatą ir darbingumą, 
  Pegaso kūrybingumą, žirgo ištvermingumą, o nesėkmės tebūna 
  mažos kaip poniai. LTR 7466(346)

	 93.	 Su Brisiaus metais! Ta proga leidžiama paloti, pasikasyti koja ausį,
  pavizginti uodegą, o pavaikščioti keturiom – tiesiog būtina! 
  Su Naujais! LTR 7539(27)

Parengė Povilas Krikščiūnas


