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Ses÷s ir Broliai, 
Stovyklose prie laužų, iškylose, sueigose ir visur kitur skamba mūsų 
gražios dainos, nes Lietuva yra dainų šalis,  o mes jos vaikai. 
Lietuviška daina, tai didis mūsų tautos turtas. Atverskite šią lietuviškų 
dainų skrynelę, kuri pilna gražiausių dainų. Visi jas dainuokime ir 
mintinai išmokime.  
Šį VI Tautin÷s Stovyklos Dainor÷lį paruoš÷ v.s.v.sl. Birut÷ 
Prašmutait÷, išleidimą finansavo Australijos Lietuvių Fondas,  
spausdinimo darbus "T÷višk÷s Aidų" spaustuv÷je atliko kun. Pr. 
Vaseris. 
Jiems mūsų pad÷ka. 
                                VI Tautin÷s Stovyklos  
                                Rengimo Komitetas  
Spausdino  "T÷višk÷s Aidų" spaustuv÷ 
18 Henry St., Kensington Vic. 3031  
 
II-JĄ LAIDĄ IŠLEIDŽIANT 
 
Išsibaigus pirmajai dainor÷lio laidai, Rajono Vadijos rūpesčiu 
leidžiama - antroji laida. 
Ši laida papildoma 25-mis naujomis dainomis, kurias rasite dainor÷lio 
gale. 
Šią laidą finansavo L.S.S. Australijos Rajono Vadija. 
Paruošimo darbus atliko s. M. Cox ir  ps. A. Jablonskien÷. 
 
L.S.S. Australijos Rajono Vadija 
Sydney, 1986 m. 
Spausdino "Minties" spaustuv÷, 
45 Stanley St., Peakhurst, N.S.W. 



 

 

 
III-JĄ LAIDĄ IŠLEIDŽIANT 
 
Pasirodžius trūkumui II-os laidos dainor÷lyje buvo nutarta išleisti  
III-čiąją laidą. Ši laida papildoma 27-iomis dainomis. 
Išleidimą financavo - "TALKA". 
Paruošimo darbai - vyr.s. A. Šimkut÷s. 
Viršelis - vyr.s. M. Savickait÷ 
L.S.S. Australijos Rajono Vadija 
Melbourne, 1991 m. 
Printed by Bay Print 
A Bayside Area scout activity 
 

 
Broliai ir ses÷s 
 
Prieš 50m. pirmieji Australijos lietuvių 
skautijos pradininkai išlipę iš laivo  
praved÷ pirmą laužą Australijos  
kontinente su Australais skautais.  
Šiais  1997 metais švenčiame Australijos 
Lietuvių skautijos 50m. Jubiliejų ir 
prisimenam visus buvusius ir dabartinius 
skautus. 
 

Australijos Rajono Vadija 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Šia proga išleidžiame skautų  
dainor÷lo  4-ąją laidą. 
 
Dainas atrinko 
s. Povilas Kviecinskas 
s. Birut÷  Prašmutait÷ 
v.s. Rasa  Statkuvien÷ 
 
Komputeriu surinko 
v.s. Narcizas Ramanauskas 
 
 



 

1 

ADVANCE AUSTRALIA FAIR 
 
Australians all let us rejoice, 
For we are young and free. 
We've golden soil and wealth for toil, 
Our home is girt by sea. 
 
Our land abounds in nature's gifts, 
Of beauty rich and rare; 
In history's page, let every stage 
Advance Australia Fair. 
 
In joyful strains then let us sing,  
Advance Australia Fair. 
 
Beneath our radiant Souther Cross 
Will toil with hearts and hands: 
To make this Commenwealth of ours 
Renowned of all the lands; 
 
For those whe've boundless to share; 
With courage let as all combine 
To Advance Australia Fair.   
 
In joyful strains then let us sing,  
Advance Australia Fair. 
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TAUTOS HIMNAS 
Dr. Vincas  Kudirka    
 

 Lietuva, t÷vyne mūsų,   
Tu didvyrių žeme!    
Iš praeities tavo sūnūs   
Te stiprybę semia.    
 
Tegul tavo vaikai eina   
Vien takais doryb÷s    
Tegul dirba tavo naudai    
Ir žmonių g÷rybei. 
 
Tegul saul÷ Lietuvoj    
Tamsumus prašalina,    
Ir šviesa, ir tiesa    
Mūs žingsnius telydi, 
 
Tegul meil÷ Lietuvos    
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienyb÷ težydi!   
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LIETUVA BRANGI 
žodžiai Maironio  muz. J. Naujalio 
 
Lietuva brangi, mano t÷vyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Graži tu savo dangaus m÷lyne, 
Brangi,  nes daugel vargų patyrei. 
 
Kaip puikūs sl÷niai sriaunios Dubysos, 
Kalnai, lyg rūtoms, miškais žaliuoja; 
O po tuos kalnus sesut÷s visos 
Graudžiai malonias dainas dainuoja. 
 
Ten susimąstęs tamsus Nev÷žis, 
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja vagą giliai  išr÷žęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas. 
 
Kaip linksma sodžiui, kai vytur÷lis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs; 
Ar saul÷ leidžias, ar vakar÷lis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs. 
 
Graži, tu mano, brangi t÷vyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gyn÷, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyr÷! 
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RAJONINöS STOVYKLOS DAINA 
žodžiai A. Garolio ir Broniaus Žalio Muz. Algio Plūko 

 
Eukalipto senojo pap÷d÷j 
Mirga laužo spindulių šviesa; 
Aboridžino užburtą sielą 
Suviliojo sklindanti daina. 
 
Tai dainuoja mūsų ses÷s, broliai, 
Susibūrę skautų eil÷se... 
Nors toli palikome t÷vynę, ]  
Ji gyvuoja mūsų širdyse.  ] 2x2 k. 
 
Sparnais vakaro v÷jo 
Prie brolių pavergtų, pavergtų 
Nuskris dainel÷ miela 
Prie gintaro krantų. 
 
Kur spindi Pietų Kryžius 
Ir skamba mūs daina, mūs daina; 
Penktame kontinente 
Trispalv÷ v÷liava, v÷liava! 



 

5 

  
 
ANKSTI RYTĄ KELDAMAS 
 
 
 
Anksti rytą keldamas, 
Į darbelį eidamas.  ] 2 k. 
 
Į darbelį eidamas, 
Sau dalgelę išpusčiau.  
 
Sau dalgelę išpusčiau, 
Pradalg÷lę išpjoviau.   
 
Pradalg÷lę išpjoviau, 
Prakait÷lį nušluosčiau. . .  
 
Prakait÷lį nušluosčiau, 
Pusryt÷lio nu÷jau.   
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ANT KALNO  GLUOSNYS 
 
 
 
Ant kalno gluosnys , 
Pakaln÷j šulnys. 
Ten stov÷jo merguž÷l÷ 
Pati sau viena. 
 
Jojo bernelis 
Žirgelio girdyt. 
Sustok, palauk, merguž÷le, 
Duok žirgui vandens. 
 
Negaliu stov÷t, 
Su tavim kalb÷t, 
Šalta rasa, o aš basa-- 
Nušals kojel÷s. 
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ANT KALNO KALNELIO 
 
 
 
Ant kalno kalnelio čigonai stov÷jo, 
Sau dainas dainavo, šoko ūliavojo. 
Bič - maja čiuma ala,  ] 
Raka čaka rumba ja  ] 2x2 k. 
 
Sau dainas dainavo, šoko ūliavojo, 
Jaunąją čigonę karštai pamyl÷jo. 
Bič - maja . . . 
 
Būčiau aš žinojęs , būčiau nestov÷jęs, 
Jaunąją cigonę būčiau nemyl÷jęs. 
Bič - maja . . . 
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ANT KALNO KARKLAI 
 

Ant kalno karklai siūbavo, ] 3 k. 
Pakaln÷j vanduo liūliavo 
Liūliavo, liūliavo.  ] 3x2 k. 
 

Tenai vaikščiojo mergel÷, ] 2 k. 
Ten vaikščiojo merguž÷l÷ 
Balta, graži lelij÷l÷ 
Lelija, lelija.    ] 3x2  k. 
 

Štai ir atjojo bernelis,   ] 2 k. 
Štai ir atjojo bernuž÷lis 
Baltas, gražus dobil÷lis 
Dobilas, dobilas.   ] 3x2 k. 
 

Mergele mano jaunoji,  ] 3 k. 
Kur šią naktelę nakvojai? 
Nakvojai, nakvojai.  ] 3x2 k. 
 

Aukštoj t÷velio kl÷tel÷j,  ] 3 k. 
Margoj močiut÷s lovel÷j, 
Lovel÷j, lovel÷j.   ] 3x2 k. 
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ANT KALNO KLEVELIS 
 
 
 

Ant kalno klevelis stov÷jo, 
Klevelio lapeliai mirg÷jo. ] 2 k. 
 
Klevelio lapeliai mirg÷jo, 
Brolis ant žirgelio s÷d÷jo.  
 
Brolis ant žirgelio s÷d÷jo, 
Su jauna mergele kalb÷jo.  
 
Sau jauna mergele kalb÷jo, 
Ruden÷lį vesti žad÷jo.  
 
Ruden÷lį vesti žad÷jo, 
O pats į karužę išjojo.  
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ANT KALNO MŪRAI 
 
 
 
Ant kalno mūrai -- joja lietuviai! ] 2 k. 
Joja, joja lietuvaičiai, 
Neša, neša vainikaitį, 
Vainiką rūtų, vainiką rūtų!  ] 2 k. 
 
Štai ir prijojo uošv÷s dvarelį: 
-- Kelkis, kelkis, merguž÷le, 
Balta, graži lelij÷le, 
Žirgelių girdyt, žirgelių girdyt! 
 
Dar nesikelsiu, dar ne dienel÷! 
Man močiut÷ taip įsak÷ 
Su berneliais nekalb÷ti -- 
Močiut÷s klausau, širdel÷s klausau. 
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ANT MELSVŲ EŽERO BANGŲ 
 
Ant  melsvų ežero bangų, 
Laivelis supas be irklų, 
O tu s÷d÷jai prie manęs 
Ir skynei vandens lelijas. 
 
Puošei lelijoms krūtinę, 
Sakei, kad būsiu mylima. 
Dabar jau viską pamiršai, 
Sau kitą mylimą radai. 
 
Man kankl÷s skamba rankose, 
Jų aidas žūsta bangose, 
Jame gird÷ti ta dalia, 
Kurią mano širdis kenčia. 
 
M÷nulis šviečia aukštumoj 
Ir kelią tiesia tolumon -- 
Ant tylių ežero bangų 
Laivelis supas be irklų. 
 
Skamb÷kit kankl÷s ant bangų, 
Skamb÷kit liūdesiu giliu -- 
Dabar širdyj' mano žaizda 
Ir neužgis ji niekada. 



 

12 

 
AR AŠ TAU, SESE, NESAKIAU 
 
Ar aš tau, sese, nesakiau, 
Ar aš žodelio netariau? 
Nušluok kiemelį subatoj, ] 
Atjos bernelis ned÷lioj! ] 2x2 k. 
 
Atjojo pulkas-- septyni, 
O jų tarnaičiai devyni; 
Atjoja šelmis bernelis, 
Kiek jis iškados padarys! 
 
Pririšo žirgą prie tvoros, 
Prie lelij÷l÷s geltonos, 
Pamuist÷ žirgas galvelę, 
Išlauž÷ uosio tvorelę. 
 
B÷gau per kiemą tekina, 
Pas motin÷lę verkdama, 
Oi, motin÷lę, kas daryt, 
Kaip reiks rūtą atgaivint? 
 
Palaistyk rūtą vakarais, 
O lelij÷lę tik rytais; 
Prigys rūtel÷ iš šaknų, 
O lelij÷l÷ iš laiškų!  
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AŠ NUPIRKSIU BATUKUS TAU 
 
Aš nupirksiu batukus tau -- 
Bus raudoni, labai gražūs; 
Bet sunku bus išsirinkti, 
Nes kojyt÷s labai mažos.  ] 4x2 k. 
 
Jei nori vyksime mes į marias!  ] 
2 k. 
Žiūr÷k, kaip šoka,  
Žiūr÷k, kaip šoka,  
Žiūr÷k, kaip šoka,  
Žiūr÷k, kaip šoka,  
Žiūr÷k, kaip šoka, 
Žiūr÷k, kaip šoka, 
Kojyt÷s mažos batais raudonais! 
 
Aš nunešiu maestrui Pedro, 
Kad sidabru juos ataustų; 
Kad šilkais išsiuvin÷tų 
Ir kojyčių tau nespaustų --    
 
Jei nori. . . 
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AŠ PASöJAU KANAPöLĘ 
 
 
Aš pas÷jau kanap÷lę 
T÷velio sodely    ] 2x 2 k. 
Oi džium, džium, džium, džium, 
džium, džium    ] 2x 2 k. 
Kanap÷lę, žaliūk÷lę, 
T÷velio sodely. 
 
Ir išdygo kanap÷l÷ 
T÷velio sodely. 
Oi džium . . . 
 
Ir užaugo kanap÷l÷  
T÷velio sodely. 
Oi džium . . . 
 
Ir nuroviau kanap÷lę 
T÷velio sodely. 
Oi džium . . . 
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AŠ SU SAVO BOBA 
 
 
 
Aš su savo boba iš÷jau grybauti, 
Radau baravyką - negaliu išrauti. 
 
Mano bobut÷ labai silpna buvo, 
Beraudama grybą, ir pati sugriuvo. 
 
Ei, grybai, grybai, jūs patieka mano, 
Kas jūs' nevalgo - nieko neišmano. 
 
Išvirsim grybus, nugraibysim taukus, 
Duosim šeimynai, kuri dirba laukus. 
 
Ką nesuvalgysim - į tarbas sud÷sim, 
Važiuosim kermošiun 
- užkandos tur÷sim.  
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ATEINA NAKTIS 
 
 
Ateina naktis, 
Saul÷ jau nuslinko 
Nuo kalnų, 
Nuo miškų, 
Nuo laukų. 
Saldžiu sapnu užmikim: 
--Diev's yr' čia! 
 
 
(Punktelis pakartojamas tyliau 
mormorando, ištariant žodžius 
"Diev's yr' čia"    ] 2 k. 
Laba naktis ! 
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ATGIMö TöVYNö 
Žodžiai V. Braž÷no  muz. Br.Jonušo 
 
 
Atgim÷ t÷vyn÷, gim÷me ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles. 
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai! 
 
Ei, pirmyn į tautinę stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas. 
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą ir dainas! 
 
Tautin÷ stovykla sušauk÷ visus, 
Panemun÷s šilas priglaud÷ svečius. 
Laužas tegul jungia skautiškas širdis, 
Liepsnos tegul neša dangun mūs mintis! 
Ei, pirmyn. . . 
 
(Antrosios tautin÷s stovyklos daina.) 
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ATSIKöLIAU ANKSTI RYTELĮ 
 
Atsik÷liau anksti rytelį, 
Anksti rytelį, anksti rytelį. 
Atsik÷liau anksti rytelį,  
Liūdna be tavęs, 
O, o o o o o o o. 
 
Tu buvai mano mylimasis, 
Mylimasis, mylimasis. 
Tu buvai mano mylimasis, 
Mane palikai. . . . 
O o  o  o. . . . . . 
 
N÷ra rož÷s be spyglių 
Be spyglių, be spyglių, 
N÷ra meil÷s be kančių, 
Meil÷s be kančių. 
O, o o o . . . . 
 
Saulut÷ mano veidą šildo, 
Veidą šildo, veidą šildo, 
Saulut÷ mano veidą šildo, 
Bet nešildo širdies. 
O o  o  o. . . . . . 
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ATSKREND  SAKALöLIS 
 

Atskrend sakal÷lis 
Per žalią girelę, 
Atmuš÷ sparnelius ]  
Į sausą eglelę.   ] 2x2 k. 
 

Pažiur÷k mergele 
Į sausą eglelę, 
Kai prad÷s žaliuoti, 
Tai tu būsi mano. 
 
Sausoji eglel÷ 
Žaliuoti prad÷jo; 
-- Kur gi tas bernelis, 
Kurs mane myl÷jo? 
 
Ar už jūrių marių, 
Ar už vanden÷lių, 
Ar kitas mergeles 
Myl÷ti prad÷jo? 
 
Nei už jūrių marių, 
Nei už vanden÷lių, 
Tik kitas mergeles 
Myl÷ti prad÷jo! . . . 
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ATVAŽIAVO MAŠINöLö 
 
 
Atvažiavo mašin÷l÷, čirvirbam, čirvirbam, 
Atsidar÷ vagon÷lis, čirvirbam, čirvirbam, 
Ei ipa, ipa čirviripa, kojom cam, ] 
 
Curum burum ipa, čirviripa, Kojom cam.  
               ] 2x2 k. 
Atsidar÷ vagon÷lis, čirvirbam, 
Ir išlipo bernuž÷lis, čirvirbam. 
Ei . . . 
 
Ir nu÷jo i bažnyčią, čirvirbam, 
Pasirodyt mergoms tyčia, čirvirbam. 
Ei . . . 
 
Vienu keliu klūpter÷jo, čirvirbam, 
Į mergytes pažiur÷jo, čirvirbam. 
Ei . . . 
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AUGO GIRIOJ ĄŽUOLöLIS 
 
 
 
Augo girioj ąžuol÷lis  ] 3 k. 
Pas t÷velį sūnait÷lis.  ] 2 k. 
 
Rūpinosi t÷vuž÷lis, 
Kad jo mažas sūnait÷lis. 
 
Nesirūpink, t÷vuž÷li, 
Užaugs tavo sūnait÷lis. 
 
Užaugs tavo sūnait÷lis, 
Bus Lietuvos kareiv÷lis. 
 
Man nereikia kareiv÷lio, 
Man tik reikia artoj÷lio! 
 
Nenešiojęs mundier÷lio, 
Nebus geras artoj÷lis. 
 



 

22 

 
AUGO SODE KLEVELIS 
 
 
Augo sode klevelis, 
Augo sode žaliasis, 
Po tuo klevu, po žaliuoju ]  
Gul bernelis jaunasai.  ] 2 x2 k. 
 
Nepapūski v÷jeli, 
Nepapūski šiaurusai, 
Nepajudink klevo šakų, 
Nepabudink bernelio!  
 
Ir papūt÷ v÷jelis, 
Ir papūt÷ šiaurusai, 
Pajudino klevo šakas. 
Pabudino bernelį.   
 
Kelkis, kelkis, berneli, 
Kelkis, kelkis jaunasai, 
Laikas joti į karužę 
Ginti laisvę Lietuvos!  
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BALNOKIT, BROLIAI, ŽIRGUS 
 
Balnokit, broliai, žirgus, 
Balnokit, broliai, žirgus, 
Balnokit, broliai, žirgus,  ] 
Reiks karan joti.  ] 2x2 k 
 
Paduok, sesule, kardą ] 3 k. 
Reiks priešą kirsti ] 2x2 k 
 
O jeigu aš negrįšiu,   
Žirgelis parneš.   
   
Ant mano sm÷lio kapo  
Berželis žaliuos.   
 
O tam žaliam beržely  
Gegut÷ kukuos.   
O toj raiboj gegut÷j   
Širdel÷ plazd÷s.   
 O toj mažoj širdel÷j  
 Dainel÷ skamb÷s.  
O toj skambioj dainel÷j  
Visa Lietuva.    
 O toj visoj Lietuvoj 
 Lietuviai dainuos . . .   
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BALTOS BURöS PLAZDA 
 
Baltos bur÷s plazda, 
Bangos duokit kelią! 
Pasakyk, kur plaukti, 
Jūra motin÷le. 
 

Ramta dry lia lia lia   
Ramta dry lia lia lia   
Pasakyk, kur plaukti, 
Jūra motin÷le. 
 

M÷lyni takeliai, 
M÷lynos papiev÷s, 
O kurio pasukti, 
Žino vienas Dievas. 
  Ramta dry  lia. . . 
Mano laivas naujas, 
Ąžuolin÷s sienos. 
Viesulai sukaukia, 
Kai aš plaukiu vienas. 
   Ramta dry  lia . . . 
Baltos bur÷s plazda, 
Bangos, duokit kelią! 
Neškit mane jauną, 
Neškit mano dalią. 
  Ramta dry  lia . . . 
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BIJŪNöLIS ŽALIAS 
 

Bijūn÷lis žalias, 
Bijūn÷lis gražus. 
Bijūn÷lio žali lapai, 
Raudoni žiedeliai.  ] 2x2 k. Bijūn÷lį 
lenkiau, 
 Gražų žiedą skyniau. 
 Gražiais žiedais bijūn÷lio 
 Galvelę dabinau.  
öjau per kiemelį, 
Pro vyšnių sodelį. 
Ir sutikau bernuž÷lį 
Vyšnelių sodely.   
 Bernuž÷lis jaunas, 
 Bernuž÷lis gražus, 
 Bernuž÷lio, kaip bijūno --  
Raudoni veideliai.  
öjau per dvarelį, 
Pro rūtų darželį, 
Ir sutikau merguž÷lę 
Rūtelių daržely.   
 Merguž÷l÷ jauna, 
 Merguž÷l÷ graži, 
 Kaip radastos žieduž÷liai 
 Mergel÷s veideliai.  
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BŪVO GERA GASPADINö 
 
Buvo gera gaspadin÷, gero vyro žmona, 
Jį sud÷jo skanų sūrį su visa smetona. 
O ha ha ha, o ha  ha 
  O ja o ja o ja 
Ji sud÷jo skanų sūrį su visa smetona -- 
 
Prireik÷jo gaspadoriui į turgų važiuoti, 
Sūris buvo nesudžiūvęs - negal÷jo duoti! 
  O ha . . . 
Išsireng÷ gaspadorius į didžią kelionę, 
Gaspadin÷ namie likus dar÷ sau storonę! 
  O ha . . . 
Prisikviet÷ daug svetelių, vaišino arielka, 
Trauk÷ sūrį nuo lentynos, d÷jo ant torielkos. 
  O ha . . . 
Parvažiavo gaspadorius, į lentyną žiūri, 
Klausin÷jo gaspadinę, kur pad÷jo sūrį? 
  O ha . . . 
Aš tą sūrį numečiau traukdama serm÷gą, 
O tas Rudis, besarmatis, ÷m÷ ir su÷d÷. . . 
  O ha . . . 
Gaspadorius vijo šunį iki kiemo vartų, 
Gaspadinę apie grįčią kokį šimtą kartų -- 
  O ha . . . 
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ČIGONAI 
 
Ten toli ošia žalia girel÷ 
Prie jos čigonai kuria ugnelę. 
Skamba gitara, gaudžia trimitai, 
Moterys šoka, groja vyriškiai. 
 

O jūs, čigonai, iš kur at÷jot, 
Plačiam pasauly kur vaikštin÷jot, 
Kur jūsų žem÷, kur t÷višk÷l÷, 
Kuri priglaustų jūs šeimyn÷lę? 
 

Mes at÷jūnai, tikri klajūnai, 
Nepriglaus mūsų n÷ puikūs rūmai. 
Sukūrę laužą, šoksim, treps÷sim 
Ir savo didį šokį prad÷sim. 
 

Taip susitarę šoksim, treps÷sim, 
Klausyk, mergele, ką tau kalb÷sim: 
Neieškok meil÷s turtingo pono, 
Vilioki jautrią širdį čigono. 
 

Čigons-- bernelis, čigons-- varguolis, 
Čigons laimingas, čigons turtuolis! 
Čigons neturi ant savęs pono, 
Kur tik pažvelgsi, žem÷ čigono!     
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DAINA APIE PUODĄ 
 

Kaip gera ir linsma 
Visiems stovyklauti, 
Tik pikta ir liūdna 
Kai puodus reik plauti! 
 

Džir džir džir džir džir 
Dzin dzin dzin dzin dzin! 
Tik pikta ir liūdna, 
Kai puodus reik plauti! 
 

Tas puodas, tas juodas, 
Kaip žiūri vis juodas 
Ir vis nesiduoda oi oi! 
Džir . . . 
 

Vos pabaig÷m pietus, 
Kai vad's išsitiesęs 
Įsakymą duoda: 
--Eik šveist šitą puodą! 
Džir . . . 
 

Tas puodas, tas puodas, 
Kaip žiuri, vis juodas, 
Ar trinsi, ar šveisi 
Visviev neįveiksi. 
Džir . . . 
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DAINUOKIM, SESöS! 
 
 
 
Dainuokim , ses÷s, mes jaunyst÷j, 
O Nemunas dainas nuneš! 
O kai svetur gyvent išklysim,  ]  
Oi kas tada dainuos, oi kas?   ] 2x2 k. 
 
Dainuokim brisdamos per lauką 
Prie egl÷s gr÷blio, pradalg÷s, 
Juk mūsų širdis kažkas šaukia, 
Gyventi, džiaugtis ir myl÷t! 
 
Visų paniekintai t÷vynei 
Dainuokim, ses÷s, vakarais; 
Šviesesn÷s dienos laisv÷j gimę 
T÷vynei Lietuvai ateis! 
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DAR NEJOK, DAR SUSTOK 
 
 
Dar nejok, dar sustok, 
Dar m÷nulis teka.  ] 2x2 k. 
Aš gird÷jau, aš gird÷jau 
Ką t÷velis šneka.  ] 2x2 k. 
  
Žada mane,  žada mane, 
Už  to senio leisti.   
Aš to senio nemyl÷siu 
Už jo netek÷siu.   
 
Dar nejok, dar sustok, 
Dar saulut÷ teka   
Aš gird÷jau, aš gird÷jau 
Ką motul÷ šneka.   
 
Žada mane, žada mane 
Už bernelio leisti.   
Aš bernelį tai myl÷siu, 
Už jo ištek÷siu.   



 

31 

 
DAUG DAUG DAINELIŲ 
 
Daug daug dainelių, mieloji sese, 
Tau padainuoti senai žadu. 
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia,  ] 2k. 
Toli nuo savo gimtų namų.   ] 2x2k. 
 
Eik šen, sesute, duok baltą ranką, 
Pakelk, mieloji, melsvas akis. 
Aš tau priminsiu t÷vynę brangią, 
Priminsiu tylias, ramias naktis. 
 
Kartu užaugom, kartu pražydom, 
Senoj bakūž÷j, sodžiaus gale. 
Tu jaunas dienas praleidai v÷ju, 
Kaip rūta dygus buvai žalia. 
 
Tave motul÷ dainų išmok÷, 
Supinti dailiai gelsvas kasas. 
Mane t÷velis žagre išmok÷ 
Derlingoj žem÷j versti vagas. 
 
O kai sugrįšim į t÷višk÷lę, 
Mes išdainuosim visas dainas, 
Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia, 
Toli nuo savo gimtų namų.  
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DIEVUI TAU - TöVYNE IR ŽMONIJAI 
 
Dievui, Tau--t÷vyne ir žmonijai 
Skiriam visą meilę mūs širdžių. 
Mes teturim mokslą ir jaunystę 
Esam skautai be savų miškų. 
 
Ten kai mes laisvais keliais žyguosim, 
Mus lyd÷s paukšteliai su daina. 
O kai mes žygiuodami dainuosim ] 
Su mumis dainuos ir Lietuva! ] 2x2 k. 
 
Mūsų mintys lekia baltu vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija. 
Dainą jauno ilgesio supintą 
Teišgirs kilnioji žmonija. 
 
Ten kai mes . . . 
 
Dieną tą kai močios v÷l šypsosis, 
Mes sugrįšim t÷višk÷s paguost; 
Jai pakelti palenktą jos galvą 
Mūsų darbo vainiku papuošt! 
 
Ten kai mes . . . 
(Pirmosios Akademikų skautų stovyklos daina) 
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DU BROLIUKAI KUNIGAI 
 
Du broliukai kunigai, 
Du broliukai ur÷dai. 
Tik aš viena vargo dieną ] 2 K. 
Gr÷biau lankoj šienelį. ] 2x2 K. 
 
Man šienelį begr÷biant, 
Kirtim÷lį bekertant 
Ir nulūžo gr÷blelis, 
Naujo gr÷blio kotelis. 
 
B÷gsiu greitai tekina 
Pas brolelį ur÷dą: 
--Mesk, brolelį rašyti, 
Imk gr÷blelį taisyti! 
 
--Mesk, brolelį rašyti, 
Imk gr÷blelį taisyti 
Kyla juodas debes÷lis, 
Sulis lankoj šienelį. 
 
Nei aš mesiu rašyti, 
Nei aš mesiu skaityti: 
Tekyl' juodas debes÷lis, 
Tekyl' lankoj šienelį. 
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DU GAIDELIAI 
 
Du gaideliai, du gaideliai 
Baltus žirnius kūl÷. 
Dvi vištel÷s, Dvi vištel÷s ]  
Į malūną vež÷.  ] 2x2 K. 
 
Ožys mal÷, ožys mal÷, 
Ožka pikliavojo, 
O ši trečia ožkyt÷l÷ 
Miltus nusijojo. 
 
Mus÷ maiš÷, mus÷ maiš÷, 
Uodas vandens neš÷. 
Saul÷ vir÷, Saul÷ vir÷, 
M÷nes÷lis kep÷. 
 
O mes valg÷m, o mes valg÷m 
Gardžią žirnių košę, 
Susis÷dę apie stalą, 
K÷d÷j atsilošę. 
 
Gied' gaidelis kaka-ryko 
O vištel÷ kvaksi, 
Uodas zirsia, mus÷ kanda, 
Oželiukai trepsi. 
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EISIM, BROLELIAI,  
NAMO NAMO 
 
 
 
Esim broleliai, namo namo, 
Jaunieji broleliai, namo namo. 
Rasim t÷velį belaukiantį, 
Rankoje dirželį belaikantį. 
 
Eisim, sesel÷s, namo namo, 
Jaunosios sesel÷s, namo namo. 
Rasim močiutę belaukiančią, 
Rankoje rykštelę belaikančią. . . 
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öJAU AŠ PER GATVĘ LABAI PLAČIĄ 
 
öjau aš per gatvę labai plačią, plačią 
Sutaręs sutikti savo marčią, marčią  
Pri÷jes prie sudaužytolango, lango 
Netyčia užlipau aš ant stiklų, stiklų. 
A ja ja. . . 
 
Nustojo lyti taip atrodo 
Saul÷ v÷l jau pasirodo 
Bet lietsargio aš nepakavosiu 
Gal netyčia v÷l prad÷s tik lyt. 
 
At÷jo pas mane vienas draugas 
Plonas ir kūdas kaip koks šiaudas 
Pri÷jęs prie mano radiogramos 
Netyčia jis sudauž÷ plokšteles. 
 
Buvau aš vakar diskoteke 
Žmon÷s nešoko, jie tik r÷k÷ 
Orkestras grojo na - na - haja 
Netyčia ant grindų aš paslydau. 
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öJO JAUČIAI Į GANYKLĄ 
 

öjo jaučiai į ganyklą -- 
Rilia rilia lia. 
Ir pamat÷ jie stovyklą -- 
Rilia, rilia, lia. 
Ucha rilia lia; ucha rilia lia! 
Ir pamat÷ jie stovyklą -- 
Rilia, rilia, rilia lia. 
 Daugel skautų jie pamat÷ -- 
 Rilia . . . 
 Palapines pasistat÷ -- 
 Rilia . . . 
 Ucha . . . 
Jaučiai dirbo visą dieną -- 
Rilia . . . 
Neš÷ skautams duoną, pieną -- 
Rilia . . . 
Ucha . . . 
 Neš÷ skautams duoną, pieną -- 
 Rilia . . . 
 Už tai ÷d÷ žalią šieną -- 
 Rilia . . . 
 Ucha . . . 
Tad žinokit ses÷s, broliai -- 
Rilia . . . 
Kad be šieno n÷ra pieno -- 
Rilia . . . 
Ucha . . . 



 

38 

öJO  SKAUTAS IŠKYLAUTI 
 
 
 
öjo skautas iškylauti, 
Patyrimo daugiau gauti, 
Patyrimo, patyrimo,  ] 
Patyrimo daugiau gauti! ] 2x2 k. 
 
öjo skautas tuo kelaičiu, 
D÷jo šlipsą ant kelmaičio, 
D÷jo šlipsą, d÷jo šlipsą, ] 
D÷jo šlipsą ant kelmaičio. ] 2x2 k. 
 
öjo žmogus tuo kelaičiu, 
öm÷ šlipsą nuo kelmaičio, 
öm÷ šlipsą . . . 
 
--Ei, tu žmogau, nekvailioki, 
Mano šlipsą atiduoki, 
Mano šlipsą atiduoki, 
Mano šlipsą . . . 
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GALE LAUKO TOLI 
 
 
Gale lauko toli 
Trys berželiai stovi,   ] 2x2 k. 
Trys berželiai, svyru svyruon÷liai 
Tarpu savęs kalba, kalba,  ] 2x 2 k. 
 
Kad bernelis būčiau, 
T÷velio sūnelis. 
Viso svieto vargą varguž÷lį 
Žagrele aparčiau, arčiau. 
 
Gale lauko toli, 
Trys liepel÷s stovi, 
Trys liepel÷s, svyru svyruon÷l÷s, 
Tarpu savęs kalba, kalba. 
 
Kad mergel÷ būčiau, 
Močiut÷s dukrel÷, 
Viso svieto vargą varguž÷lį 
Drobel÷n suausčiau, ausčiau. 
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GIEDA GAIDELIAI 
 
 
Gieda gaideliai anksti rytelį, 
Kelkis, berneli, eik į darbelį.     ]  
Dar nesikelsiu, dar ne dienel÷   ]2x2k. 
 
Aš atsik÷liau anksti rytelį 
Iš÷jau piauti lankoj šienelį. 
Dar neišpioviau n÷ pradalg÷l÷s, 
Žiūriu ateina mano mergel÷. 
 
Eina mergel÷ viešu keleliu, 
Šviečia  skarel÷ balta šilkin÷. 
Maniau, kad rytą saul÷ tek÷jo, 
Rūtų šakel÷ rankoj žyd÷jo. 
 
S÷skis, mergele, ant pradalg÷lio, 
Tegu pailsi rankos, kojel÷s. 
D÷kui, berneli, už tą žodelį, 
Aš pails÷jau pas motin÷lę. 
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GIEDU DAINELĘ 
 
 
Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius. 
Lietuvos krašto, ne tiek iš rašto 
Giedu senųjų žodelius. 
 
Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų 
Kalnai ir maži kalneliai!  ] 2 k. 
Tenai Lietuva per amžius buvo, 
Kaip sako mūsų seneliai. ] 2 k. 
 
Ten miškai snaud÷, ten meškas gaud÷ 
Kasdien lietuviai iš seno; 
Ūž÷, brašk÷jo medžiai nuo v÷jo 
Ten, kur lietuviai gyveno. 
 
Ant piliakalnių, ant sm÷liakalnių 
Ąžuolai šventi kerojo. ] 2 k. 
Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai, 
Kuriuos lietuviai tur÷jo. ] 2 k. 
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GRAŽIŲ DAINELIŲ 
 
Gražių dainelių daug gird÷jau 
Tyliuoju vakaro laiku. ] 2x2 k. 
Bet kai į tolį jas lyd÷jau, 
Nebuvo liūdna nei klaiku. ] 2x2 k. 
 
Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo taip karštai 
Ir neberimsta, kai aušrinę 
Užmerkia br÷kšdami rytai. 
 
Gaili ji buvo, kaip gegut÷s 
Graudingos raudos tylumoj; 
Graži, kaip čiulb÷siai lakštut÷s 
Žaliam sodely sutemoj. 
 
Aidužiai blašk÷si ir gaud÷, 
Ir žem÷ klaus÷s jos maldos. 
Ir vakarai, slaptai nuraudę 
Taip než÷r÷jo niekados! 
 
Jai kelią nušviet÷ aušrin÷ 
Švelnučiais aukso spinduliais; 
Sesut÷s žvaigžd÷s susipynę, 
Lyd÷jo dainą pašaliais. 
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GREITAI, GREITAI 
 
 
Greitai, greitai laikas b÷ga 
Gražių svajonių ir sapnų, 
Miške balsas suskamb÷jo ]  
Ir tiktai girdis aidas jo.  ] 2x2 k. 
 
Greitai, greitai išvažiuosiu, 
Paliksiu tave amžinai, 
Gal daugiau jau nebegrįšiu, 
Užmiršk, užmiršk, užmiršk prašau. 
 
Užmiršk, be keršto, be piktumo, 
Užmiršk pra÷jusius laikus, 
Užmiršk, kad aš tave myl÷jau, 
Užmiršk, užmiršk, užmiršk prašau. 
 
Aš paslaptauti nemok÷jau 
Ir atviros širdies buvau, 
Bet tavo būti negal÷jau, 
Atleisk, atleisk, atleisk prašau. 
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GROMATöLĘ  
 
 
Gromat÷lę parašiau, parašiau, 
Sakal÷lio paprašiau, Paprašiau:  
Nunešk, nunešk, tu raibasis, ]  
gromat÷lę mergelei!  ] 2x2 k. 
 
Ar mane jau pamiršai, pamiršai, 
Kad laiškelio nebrašai, nebrašai?! 
Kas naktelę, per naktelę ]  
Matau tave sapnely.  ] 2x2 k. 
 
Spaudžia skausmas širdelę, širdelę,  
Kad išleidau mergelę, mergelę . . . 
Sugrįžk, sugrįžk, merguž÷le, ]  
Man be tavęs taip ilgu. ] 2x2 k.  
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IŠBöGS, IŠBöGS 
PELö IŠ MIŠKO  
 
 
Išb÷gs, išb÷gs pel÷ iš miško: ] 2 k. 
Ta pel÷ tą grūdą, 
Tas grūdas per pusę, 
Ta pus÷ per pusę 
Aviž÷lių žalių. 
 
Išb÷gs, išb÷gs kat÷ iš miško: ] 2 k. 
Ta kat÷ tą pelę, 
Ta pel÷ tą grūdą, 
Tas grūdas per pusę, 
Ta pus÷ per pusę 
Aviž÷lių žalių.  
 
Išb÷gs, išb÷gs šuva iš miško. . .   
Išb÷gs, išb÷gs lap÷ iš miško. . .  
Išb÷gs, išb÷gs vilkas iš miško. . .  
Išb÷gs, išb÷gs meška iš miško. . .  
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ĮŠöJO TöVELIS Į MIŠKĄ 
 
 
 
Iš÷jo t÷velis į mišką, 
Iš÷jo motin÷l÷ į mišką. 
Iš÷jo t÷velis, Iš÷jo motin÷l÷,  ] 
Iš÷jo visi vaikai į mišką.  ] 2x2 k. 
 

Pamat÷ t÷velis pel÷dą, 
Pamat÷ motin÷l÷ pel÷dą, 
Pamat÷ t÷velis, pamat÷ motin÷l÷, ]  
Pamat÷ visi vaikai pel÷dą.  ] 2x2 k. 
 

Nušov÷ t÷velis pel÷dą. . . 
 

Parneš÷ t÷velis pel÷dą. . . 
 

Nupeš÷ t÷velis pel÷dą. . . 
 

Išvir÷ t÷velis pel÷dą. . . 
 

Suvalg÷ t÷velis pel÷dą. . . 
 



 

47 

 
I KOVĄ, I KOVĄ 
 
 
Į kovą, į kovą visi, kas tik gali, 
Nežiūrint i skaičių baltųjų arų. 
Į Vilnių, į Vilnių, į mylimą šalį,  ] 
Prie Gedimino, prie brolių savų!         ] 2x2 k. 
 
Ten broliai mūs laukia erelio suspausti, 
Belaukdami mūsų, pražiūri akis,  
O mes čia sustoję stebuklų tik laukiam, 
Kada mūs šalel÷j aušrel÷ nušvis, 
 
Tad, broliai, bud÷kim ir laukim to laiko, 
Kai vadas galingas mums ženklą paduos 
Ir vargstančius brolius iš lenkų grobikų 
Ne žodžiai meilingi, bet kardas vaduos. 
 
O, vade galingas, sušauk mus prie ginklo, 
Be ginklo mums laisv÷s čia niekas neduos. 
Tada pails÷sim, kada tiktai Vilniuj 
Kalne Gedimino Vytis plev÷suos 
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Į ŠEŠTĄJĄ SKAUTIŠKĄ ŠVENTĘ 
Stasys Čižauskas 

 
Į šeštąją skautišką šventę 
Pietų Kryžius sukviet÷ mus. 
Pasaulio penkių kontinentų     ]  
Sesutes ir brolius visus!  ] 2x2 k. 
 
Iš ryto daina kukabūrų 
Čia aidi trimito garsuos; 
Vienodas mus tikslas subūr÷ 
Ir lydi skautyb÷s keliuos. 
 
Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
Lai dega id÷ja viena! 
Te žino pasaulis, lai girdi: 
Mūs' siekis -- laisva Lietuva! 
 
Skautybei tarnaut pasiryžę 
Mes Nemuno žem÷s vaikai! 
Naujai v÷l uždegs Pietų Kryžius 
Skautyb÷s id÷ją šviesiai!  
 
6-sios Tautin÷s Stovyklos Daina. 
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JAUNA SESö ANT GRöBLIO PARIMUS 
 
 
 
Jauna ses÷ ant gr÷blio parimus, 
Pradalg÷l÷ jau klesti lankoj, 
Meil÷s ilgesio dainą dainuoja, 
Kai žygiuoja lietuviai kovon. 
 
Jie iš÷jo t÷vynei parnešti 
Laiv÷s ryto, kaip žiedo rankoj. 
Kad gal÷tų v÷l rūtos žaliuoti 
Ir dainel÷ v÷l skamb÷tų laisva. 
 
Bet mes tikim į ateitį ramią: 
Greit nutils ir patrankų aidai. 
Ir baltut÷ ramun÷ prie kelio 
V÷l žyd÷s ir šypsosis linksmai. 
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JEI TU BŪTUM ŽUVYTöLö 
 
 
Jei tu būtum žuvyt÷l÷ 
Ir plaukiotumei prūde, 
Tai aš būčiau žvejo sūnus 
Ir vis gaudyčiau tavę. 
Tra lia lia lia . . . 
Tai aš bučiau žvejo sūnus 
Ir vis gaudyčiau tave. 
 
Jei tu būtum žvejo sūnus  
Ir vis gaudytum mane, 
Tai aš būčiau baland÷l÷ 
Ir skrajočiau virš tavęs. . . 
 
Jei tu būtum baland÷l÷ 
Ir skrajotum virš manęs, 
Tai aš būčiau vanag÷lis 
Ir vis gaudyčiau tave. . . 
 
Jei tu būtum vanag÷lis 
Ir vis gaudytum mane, 
Tai aš būčiau davatk÷l÷ 
S÷d÷čiau bažnyčioje. . . 
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KAI AŠ GRöBIAU 
LANKOJ ŠIENĄ 
 
 
 
Kai aš gr÷biau lankoj šieną, 
Šienelį, šienelį, 
Ir atjojo bernuž÷lis  ]   
Pas mane, pas mane.  ] 2x2 k. 
 
Pad÷k, Dieve, merguž÷le, 
Tau šienelį gr÷bti! 
Ar neilgu, nenuobodu 
Pas močiutę augti? 
 
D÷kui d÷kui, bernuž÷li, 
Už meilius žodelius: 
Man neilgu nenuobodu 
Pas močiutę augti. 
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KAI AŠ TURöJAU 
 
 
 
Kai aš tur÷jau kaime mergelę, 
÷jau lankyti kas vakar÷lį -- 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia 
÷jau lankyti kas vakar÷lį. 
 
Kai aš nu÷jau, ilgai stov÷jau, 
Prikelt mergel÷s aš negal÷jau -- 
Oi.  
 
Mergele mano, ko tu tyl÷jai, 
Gal įsileidus kitą tur÷jai? 
Oi. . . 
 
Nei įsileidus kitą tur÷jau, 
Pavargus buvau miego nor÷jau -- 
Oi. . . 
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KAIP ARAS PAŠAUTAS 
Muz. Kun. p. Butkus 

 
 
 
Kaip aras pašautas ir blaškomas v÷jo, 
Toli nuo t÷vyn÷s savos. 
Tik vieno maldauju, o Viešpatie geras, ] 
Leisk numirt bent t÷vyn÷s laukuos.]2x2k 
 
Kaip būdavo gera po liepom šakotom 
Nuvargusią galvą priglaust. 
Ir rytą auksinį palank÷m rasotom 
Nubrist iki pačio dangaus. 
 
Upeliai tek÷jo, miškeliai šlam÷jo, 
Kur aš mažut÷lis gimiau. 
Tie patys upeliai, miškai, uogenojai, 
Tik mes nebe tie, nebe tie. . . 
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KAIP OBELIS, MAMYT, 
PALINKUS   Kun. P. Butkus 
 

Kaip obelis, mamyt, palinkus 
Galva baltumo jazminų. 
Ar čia seniai supai man lingę-- ]  
Dabar gyvent jau išeinu.    ] 2x2k. 
 Dar taip nor÷čiau b÷gt per pievą, 
 Skardenti sl÷nį dainele; 
 Bučiuoti žemę kvapią, šventą, 
 Ramiai svajoti vakare. 
Gird÷ti alpstančią lakštutę 
Ir laukti žaros, kol užges. 
Atverti meilę, kaip šaltinį, 
Ir ilgesiui ištiest rankas. 
 Dar taip nor÷čiau palyd÷ti 
 Saulutę, žengiančią miškais. 
 Paskui vienam tyliai liūd÷ti, 
 Kol visa žem÷j čia praeis. 
Tegul v÷l skamba man jaunyst÷ 
Piemens rageliais laukuose; 
Ir dainos, t÷višk÷j užgimę, 
Tevirkdo, džiugina mane. 
 Bet reik keliauti į pasaulį, 
 Užmiršti vasaras medaus; 
 Naktis tamsi, o nieks nelaukia, 
 Tave, jaunyste, kas priglaus? 
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KARTI, KARTI 
 

Karti, karti d÷gtin÷ karti   ] 2 k. 
Kad pasibučiuotų tai būtų saldi  ] 2 k. 
 

Tai vesele, tai linksmumas 
Mus jaunųjų netikumas   ] 2 k. 
Nei jie geria, nei dainuoja 
Nei saldžiai pasibučiuoja  ] 2 k. 
 

Mokyk, mokyk piršleli mokyk  ] 2 k. 
Ženotas buvai tu viską žinai  ] 2 k. 
 

Jau jaunasai nor bučiuot, 
O jaunoji nesiduot   ] 2 k. 
Bučiuok bučiuok jaunasai, 
Bučiuok    ] 2 k. 
 

Ožka, ožka jaunoji ožka   ] 2 k. 
Kad pasibučiuotų nebūtų ožka  ] 2 k. 
 

Tai vesele. . . 
 

Svočiut÷ mokyk, mokyk, mokyk  ] 2 k. 
Ženota buvai tu viską žinai  ] 2 k. 
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Jau jaunoji nor bučiuot,  ] 2 k.  
O jaunasai nesiduot   ] 2 k. 
Bučiuok, bučiuok jaunoji, 
Bučiuok    ] 2 k. 
 

Ožys, ožys jaunasai ožys  ] 2 k. 
Kad pasibučiuotų nebūtų ožys  ] 
2 k. 
 

Tai veseile . . . 
 

Negerai, negerai, 
Negerai pabučiavai   ] 2 k. 
Reik žiur÷t į akutes, 
Ir bučiuot į lūpeles   ] 2 k. 
 

Karti karti . . . 
Saldi, saldi d÷gtin÷ saldi  ] 2 k. 
Kad pasibučiavo tad yra saldi.  ] 
2 k. 
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KAS SUBATOS VAKARöLĮ 
 
 
Kas subatos vakar÷lį, oi oi oi! 
Pyniau rūtų vainik÷lį, 
Oi oi oi oi oi oi oi!   ] 2x2 k. 
 Nusipynus vainik÷lį oi oi oi ! 
 Užsid÷jau ant galvel÷s. . . 
Užsid÷jus  ant galvel÷s, 
÷jau vaikščiot su berneliu. . . 
 Ir pakilo šiaurys v÷jas 
 Ir nupūt÷ vainik÷lį. . . 
Ir nupūt÷ vainik÷lį 
Į gilųjį Duonoj÷lį. . . 
 Anoj pus÷j Nemun÷lio 
 Stovi pulkas bernuž÷lių. . . 
Iš to pulko atsirado, 
Už vainiką galvą deda. . . 
 Vainik÷lis plaukte plaukia, 
 Bernuž÷lis šaukte šaukia. . . 
Vainik÷lis ant krantelio, 
Bernuž÷lis ant dugnelio. . . 
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KLAUSIA ŽVIRBLIS ČIULBUONöLIS 
 
 
Klausia žvirblis čiulbuon÷lis 
Pas tą pilką karvel÷lį, 
Kaip, kaip aguon÷les s÷ja kaip, 
Kaip aguon÷les s÷ja. 
 

Šitaip, šitaip, va ir va-kur,   ] 2 k. 
Taip, taip aguon÷les s÷ja.   ] 2 k. 
 

Dyksta,  
 

Auga, 
 

Žydi, 
 

Noksta, 
 

Krečia, 
 

Valgo, 
 

Gardžios. 
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KO LIŪDI BERŽELI 
 
 
Ko liūdi, berželi, ko liūdi, 
Ko verki nuleidęs šakas? 
Ko svyra žalieji lapeliai, ]  
Kam varvini šaltas rasas? ] 2x2 k. 
 
Ar auštantis rytas nelinksmas, 
Ar gaila nakties tamsumos? 
Ko verki, berželi, baltasis, 
Ar ilgis lapeliai rasos? 
 
Neverk, svyruon÷li žaliasis, 
Jau greitai saulut÷ tek÷s, 
Bus linksma, smagu ir malonu 
Iš džiaugsmo lapeliai mirg÷s! 
 
Klausykis -- gegut÷ kukuoja, 
Atskridus ir tau užkukuos; 
Pakils toks švelnutis v÷jelis 
Ir tavo šakel÷s linguos!  
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KRAMBAMBULIS 
 
Krambambulis -- tai palikimas, 
Kai g÷r÷ mūs t÷vai. 
Vienintelis yra linksmumas, 
Kai susirenka draugai. 
 Tuomet kaip mes juli, juli, 
 Kai išgeriam krambambulį, 
 Kram - krim - kram - bambuli, 
 Krambambuli! 
Po šimts velnių, krambambuli,   ] 2 k. 
Kram - krim - kram - bambuli, 
Krambambuli! 
 T÷velis rašo sūnui laišką: 
 -- Ar mokslus jau baigei? 
 Sūneliui viskas yra aišku -- 
 Tik su pinigu blogai. 
 
Ei juli, juli, Tuomat kaip mes juli. . .  
 
 Kai kartais tenka užvažiuoti 
 Į blaivią arbatinę, 
 Negalim mes nei papietauti, 
 Nepažvelgę į degtinę. 
 
Ei juli, juli, Tuomat kaip mes juli. . .  
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KUR GINTARAIS NUSöTAS 
MARIŲ KRANTAS 
 
 
Kur gintarais nus÷tas marių krantas, 
Ten, kur banguoja Nemunas vaga. 
Tenai kiekviens lietuviškai supranta ]  
Ten mūsų žem÷, brangi Lietuva. ]2x2 k 
 
Tenai mergait÷s dar suktinį šoka, 
Smagu berniukams jas namo lyd÷t. 
Visam pasauly niekas taip nemoka, 
Kaip lietuvait÷s, džiaugtis ir myl÷t. 
 
Brolelis renka pamary gintarą. 
Sesut÷ s÷ja rūtas, lelijas, 
T÷velis mūsų gimtą žemę aria, 
Motul÷ audžia drobes linines. 
 
O koks gražus tas mūsų mielas kraštas! 
Nerasiu laim÷s aš šaly kitoj. 
Tegul svetur upeliai auksu teka, 
O man nebus geriau kaip Lietuvoj. 
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LAUŽAI LIEPSNOJA 
Žodžiai V. Braž÷no muzika S. Kairio 
 

Laužai liepsnoja vakaruos, 
Pietuose, šiaur÷j ir rytuos. 
Nuo jų lietuviška daina 
Apl÷ks pasaulį keldama. 
 
Tad aukim skautiška, lietuviška dvasia, ] 
Žygiui ruoškim÷s su šypsniu ir daina: ] 
Kurt laužų prie Baltijos   ] 
Tarp girių Lietuvos!   ] 4x2 k. 
 
Įžiebę Vilniaus kalvose 
Skautyb÷s ugnį širdyse, 
Vis nešam v÷liavą aukštai, 
Nors ir toli gimti namai. 
 
Tad aukim. . . 
 
Nei vandenynai, nei kalnai 
Negal atskirti mus ilgai. 
Nuo skautų laukiančių miškų, 
T÷vų sodybų ir laukų. 
 
Tad aukim. . . 
 
(1958m. 5-sios Tautin÷s Stovyklos Daina)  
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LAUŽAS DEGA, LAUŽAS DEGA 
 
Laužas dega, laužas dega 
Stovykloj, stovykloj; 
Mes dainuojam, mes dainuojam, 
Mums gera ir linksma! 
 
LAUŽELIS 
 

Lauželis, Lauželis, 
Lauželis, Lauželis, 
Lauželis, Lauželis, 
A ha ha ha ha ha ha ha! 
Lauželis, Lauželis, 
Lauželis, Lauželis, 
Lauželis, Lauželis, 
A ha ha! 
 

Liepsnel÷ . . . 
 

Ugnel÷ . . . 
 

Dūmeliai. . . 
 

Stovykla. . . 
 

Sveteliai . . . 
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LEISKIT Į TöVYNĘ 
 
Leiskit į t÷vynę, 
Leikit pas savus! 
Ten pradžiugs krūtin÷, ] 
Atgaivins jausmus! ] 2x2 k. 
 Pirm negu aušrel÷ 
 Skaisti užtek÷s, 
 Ten mano dainel÷ 
 Linksmai suskamb÷s. 
Čia jausmai man žūva, 
Kalin÷ širdis: 
Leiskit į Lietuvą, 
Akys ten nušvis! 
 Kai medžių ūžimas 
 Giedančiam pritars, 
 Šventas įkv÷pimas 
 Dainą man sutvers. 
Svetima padang÷ 
Nemaloni, ne! 
T÷višk÷lę brangią 
Vis regiu sapne.  
 Nemuną dabina.  
 Puikesni žiedai, 
 Širdį ten ramina 
 Meilesni balsai. 
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LINELIUS RAUNU NE VIENA 
 
 
Linelius raunu ne viena, 
Vežiman kraunu ne viena; 
Bet tik širdelei kažko vis trūksta, ] 
Kažko vis negana.  ] 2x2 k. 
 
Linelius kloju ne viena, 
Dainas dainuoju ne viena; 
Bet ir dainelei kažko vis trūksta, 
Kažko vis negana. 
 
Kai nematau jo -- neramu, 
Kai pamatau jį -- negaliu; 
Kad taip nors kartą jis palyd÷tų 
Per lauką lig namų. 
 
Kad palyd÷tų prietemy, 
Apsidairytų, ar vieni; 
Kad apkabintų, kad pabučiuotų, 
Būčiau tada rami. 



 

66 

 
MACNUS MACNUS 
MARIU VANDENöLIS 
 
 
 
Macnus macnus marių vanden÷lis, 
Dar macnesnis Klaip÷dos vynelis. 
G÷riau, g÷riau, pamečiau galvelę, ]  
Kaip keleliu vienas parkeliausiu? ]2x2k. 
 
Imk, mergele, už baltų rankelių, 
Veski mane margojon kl÷tel÷n. 
Užkukavo sode gegut÷l÷. 
Ir pravirko jaunoji mergel÷. 
 
Sūrus sūrus marių vanden÷lis, 
Dar sūresn÷s mano ašar÷l÷s. 
G÷riau, g÷riau, pamečiau galvelę, 
Kaip keleliu vienas parkeliausiu? 
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MANE MOTULö BARö 
 

Mane motul÷ bar÷, 
Linelių raut išvar÷. 
Oi lylia lylia lylia, ]  
Linelių raut išvar÷. ] 2x2 k. 
 

Aš tų linų nerausiu, 
Svirnely ūliavosiu. 
Oi lylia . . . 
 

Vidur tamsios naktel÷s 
Atjos šelmis bernelis. 
Oi lylia . . . 
 

Klebins svirno dureles, 
Lodys piktus kurtelius. 
Oi lylia . . . 
 

Lodys piktus kurtelius, 
Žadins senus t÷velius. 
Oi lylia . . . 
 

Pabus sena močiut÷, 
Kur mane užaugino. 
Oi lylia . . . 
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MAŽAM KAMBARöLY 
 

Mažam kambar÷ly ]  
Ugnelę kuriu,  ] 2x3 k. 
Girdžiu kaip motul÷ 
Kalba su kariu:  ] 4x2 k. 
 

Kalnus tu pra÷jai, 
Upes perbridai; 
Pasakyk, sūneli, 
Mirti ar bijai? 
 

Kalnus aš pra÷jau, 
Upes perbridau 
Oi, neklausk, motule -- 
Mirti aš bijau. 
 

Kas man iš tos laim÷s 
Ir iš tos garb÷s, 
Jei aš vienas džiaugsiuos, 
O šimtai -- liud÷s?.. 
 

Mažas kaubur÷lis 
Po žaliais beržais... 
Verkia motin÷l÷ 
Tyliai vakarais 
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 MERGYTE JAUNOJI, 
 KĄ ATSAKYSI 
 
Mergyte jaunoji, ką atsakysi, 
Ar savo žodžio neatmainysi? 
Mergyte jaunoji, tik÷k manim, 
Nes tik tave myli. 
 
Tik tau,  Tik tau dainuoju aš 
Visas gražiausias daineles!   
Širdis nerimsta ilgesy, 
Nes tiktai tu esi.  ] 4x2 k. 
 
Rausvuose rytuose teka saulel÷, 
Žvaigžd÷s išbl÷so, aušta dienel÷. 
Man plieno dalgelis jau išpustytas, 
Sveikina mane rytas. 
 
Rasotom pievom aš brendu, 
Nuvyto jos. net man graudu  
Taip džiūsta, vysta žolynai, 
Nor÷č priskint jų jai.  ] 4x2 k. 
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MES LIETUVOS KAREIVöLIAI 
(Marš, marš, kareiv÷liai) 
 

Mes Lietuvos kareiv÷liai 
Niekad nedejuojam 
Visad jauni, visad linksmi 
Daineles dainuojam 
 Marš, marš, kareiv÷li,   
 Marš į kovą dobil÷li 
 Į priešą pirmyn 
 Pirmyn, pirmyn, pirmyn... ] 2x2k. 
Lietus lyja, darganuoja 
Ar giedra dienel÷? 
Visad jauni, visad linksmi 
Skamba mums dainel÷. 
 Marš, marš, kareiv÷li. . . 
 Marš į kovą dobil÷li 
 Į priešą pirmyn, 
 Pirmyn, pirmyn, pirmyn. . . 
Kas nenori laukų arti 
Ar t÷vų klausyti, 
Tegul eina į kolchožą 
Vargo pamatyti. . . 
 Marš, marš, kareiv÷li. . . 
 Marš į kovą dobil÷li 
 Į priešą pirmyn, 
 Pirmyn, pirmyn, pirmyn. . . 
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MöLYNA PADANGö 
 
M÷lyna padang÷, m÷lynos svajon÷s, 
Bet pasauliui reikia meil÷s ir darbų. 
Tieski ranką, sese,  nuramink dejones, 
Su tavim šypsosis tūkstančiai veidų! 
 
Į artimą -- su meile. 
Į Dievą -- su malda! 
Gyva darbais atgimsta 
Vyr. skaut÷s Lietuva! 
 
Tyrą karštą ugnį garbino senoliai, 
Mūsų širdys dega Gabijos liepsna. 
Žmonija vyr. skautei -- seserys ir broliai: 
Meilę, tiesą žodį nešame pas ją. 
Į artimą . . . 
 
Didelis pasaulis, pilnas abejonių; 
Kad už G÷rį stosi, daugeliui netiks. 
Daug kelių į tamsą, daug gudrių vilionių, 
Bet vyresn÷ skaut÷ žmogumi paliks. 
Į artimą . . . 
 
Vyresnių skaučių daina 
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MYLöJAU MERGELĘ 
 
Myl÷jau mergelę pustrečių metelių, 
Tur÷jau pamesti d÷l žmonių kalbelių. 
Bam, bam, tarara, bam bam,  
Tarara, bam bam, 
Tarara, bam bam.  
Tarara, bam bam. ] 2x2 k. 
 
Verčiau vanden÷lį 
Prieš kalnelį nešti, 
Negu merguž÷lę 
Myl÷jus pamesti. . . 
 
öjau per kiemelį, 
Pro rūtų darželį, 
Pamačiau mergelę 
Rašant man laiškelį, . . . 
 
Man laiškelį rašo, 
Per laiškelį prašo -- 
Ateik, bernuž÷li 
Šiandien vakar÷lį! . . . 
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MŪSŲ VYČIAI KAI IŠEINA 
 
 
Mūsų vyčiai kai išeina 
Ir užtraukia smagią dainą. 
Skamba miškas ir kalnai 
Žengia Lietuvos vaikai. 
 
Už id÷jas mūs skautyb÷s 
Ir už meilę mūs t÷vyn÷s, 
Jei tik dirbsime kantriai 
Džiaugsis t÷višk÷s laukai. 
 
Mūsų pareigos pad÷ti 
Artimui ir jį myl÷ti, 
Viską Lietuvai aukot 
D÷l jos mirti nebijot. 
 
Mūs draugov÷ kai pareina 
Ir užtraukia smagią dainą, 
Lenkia g÷l÷s galveles, 
O mergel÷s širdeles. 
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NEIŠEIK, NEIŠEIK TU 
IŠ SODŽIAUS 
 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Nepaliki žilvyčių vienų! 
Be taves vakarai bus nuobodūs, ] 
Be tavęs nebus sodžiuje dainų. ] 2x2 k. 
 
Tavo t÷vo aplūžęs namelis, 
Liks našlaitis apleistas visų. 
Vyšnių sodai gegužy pabalę 
Vien ilg÷sis tavųjų dainų. 
 
Neišeik, dar palauk čia prie kelio, 
Parymoki tyliais vakarais! 
Čia kužd÷s tau švelnučiai lapeliai 
Gal ir laim÷ per lauką ateis. 
 
Jau v÷lu, jau naktis, lapai krenta, 
Jau užgeso ugnis židinių. 
Akmen÷liai upelyje kalba:-- 
Per v÷lai, per v÷lai at÷jai. . . 
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NORöČIAU AŠ KELIAUTI 
 
 
 
Nor÷čiau aš keliauti ten toli, toli     ] 2 k. 
Už jūrių marių, už upių vanden÷lių,     ] 
Kur šlama, ošia girios ir gieda vieversiai.] 
Minties sparnais skrendu aš ten toli, toli.] 2 k
                     
. 
Brangios t÷vyn÷s laukus, dirvonus, pievas 
Pilies apleistas sienas kasdieną aplankau. 
 
T÷vyne, kaip sunku gyventi be tavęs!     ] 2k. 
O kad išauštų ir man laim÷s dienel÷, 
Kad aš savo šalel÷n gal÷čiau v÷l sugrįžt! 
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NORIU MIEGO 
 

Noriu miego, saldaus miego, 
Negaliu užmigti: 
Jaučiu kieme merguž÷lę, 
Negaliu sutikti.   ] 2x2 k. 
 

Siųsčiau tarną ir tarnaitę 
Pažiūr÷t, ka veikia. 
Skina pina vainik÷lį 
Iš žalių rūtelių. 
 

Ji pindama, dabindama 
Su vainiku kalba:-- 
Vainik÷li, žalių rūtų, 
Kur aš tave d÷siu? 
 

Jei tu žalias ant galvel÷s, 
Tai aš už bernelio; 
Jei tu žalias į purvelį, 
Tai aš į vargelį. 
 

Kaip aš buvau pas močiutę, 
Kaip rož÷ žyd÷jau; 
O pas tave, bernuž÷li, 
Kaip m÷ta pavytau. 
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NUSILEIDO SAULUŽöLö 
 
Nusileido sauluž÷l÷ 
Susimąsčiusi rimta; 
Mūsų jaunos širduž÷l÷s 
Džiaugiasi visa gamta! 
 
Rai rai rai rita, 
Rai rai rai rita, 
Rai rai o pa pa, 
Tra lia lia lia lia!  ] 4x2 k. 
 
Laužas dega, aiškiai šviečia, 
Kyla kibirkštys aukštai; 
Džiūgauti visus mus kviečia, 
Mes dainuojame linksmai! 
Rai. . . 
 
Štai lakštut÷ prisid÷jo, 
Aidas sklaidosi plačiai; 
Sutartin÷s klausos g÷l÷s, 
Klausos pievos ir miškai. 
Rai. . . 
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NUTILO JAU PŪTĘS VöJELIS 
 

Nutilo jau pūtęs v÷jelis, 
Nukrito sidabro rasa. 
Lankose pragydo žiogeliai 
Ir dingo saulut÷ šile. 
 

Tra lia lia lia kvatokim 
Ir daineles dainuokim. 
Stovykloje taip miela, 
Taip linksma, smagu ir ramu. 
 

Čia miško mažieji žv÷reliai 
Pasvirę  ant medžio šakų 
Apsupę ratu mūs lauželį, 
Vis klausosi mūsų dainų. . . 
 

Pakilo sidabro m÷nulis, 
Užmigo žemel÷ šventa. 
Tik jaunosios mūsų širduž÷s 
Liepsnoja su laužo šviesa. . . 
 

Lauželis liūdnai supleveno 
Užgeso ugnel÷ šventa 
Ir tyliai, taip tyliai "Labanakt" 
Sakysim žvaigždut÷m slapčia. 
Tra lia lia . . . 
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O ANT KALNO MALŪNAS 
 

O ant kalno malūnas, 
Ant kalnelio malūnas: 
Ei juli julija, 
Veliorija jul÷dama, 
Salapula puldama, 
Salavija capt lapt! ] 4x2 k. 
 
Ten gyveno bajoras, 
Jis tur÷jo tris dukras: 
Ei . . . 
 
Viena buvo Rožyt÷, 
Antra buvo Onyt÷: 
Ei . . . 
 
Trečia buvo Julija, 
Trečia buvo Julija: 
Ei . . . 
 
Pas Rožytę artojas, 
Pas Onytę bajoras: 
Ei . . . 
 
Pas Juliją čigonas, 
Pas Juliją čigonas: 
Ei . . . 
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O ATSIMENU NAMELĮ 
 
O atsimenu namelį, 
Aš gimtinį savo, 
Kur motul÷ prie ratelio 
Supdama liūliavo. 
 Ir dainel÷, ta lopšin÷, 
 Ta daina motul÷s 
 Ir šiandieną man ausyse 
 Skamba čiūčia liūlia. 
Čiūčia liūlia, mažut÷li, 
Auk, greičiau užauki, 
Ir t÷vyn÷ ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia. 
 Kai išklysi į pasaulį 
 Platų begalinį, 
 T÷višk÷l÷s atminimas 
 Te laimužę mini. 
Kai į saulę pasižiūriu, 
Vakaro saulutę: 
Ji man primena kaip gyvą 
Mylimą motulę. 
 Ir kasdien regiu tą kaimą, 
 Tą namelį savo, 
 Kur gyvenimo palaima 
 Man lopšy liūliavo. 
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O DISKO 
 

Onyt÷, einam su manim pašokti 
Leisk man karštai priglaust tave 
Visokių šokių gali greit išmokti 
Jeigu tu paklausysi manęs. 
 

Šokyj pažinsim mes 
Mūsų širdžių gelmes 
Grieš muzika linksmai 
Myl÷sim amžinai. 
 

Onyte, einam su manim pašokti 
Leisk man karštai priglaust tave. 
 

O Disko, O Disko, mes mylim 
Tiktai disko!    ] 2 k. 
 

We're stars on 45, weekend thought is in your 
mind 
And we can work it out, remember twist and 
shout 
You still know tell me why and no reply. 
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Keit÷s ir miestai ir veidai 
Šaukiau tave bet tu manęs 
neišgirdai. 
Metai nuskendo tolumoj 
Bet tavo meil÷ v÷l ir šaukia 
grįžk namo. 
Meil÷ man dar nesvetima 
Bet širdyje nesutema nesutema 
 

Neša greiti žirgai mane 
Ten kur lingavo rytų v÷juose vyšnia. 
 

O disko, o disko, mes mylim 
tiktai disko! 
 

Jau aukso žiedus kala 
Jau dengia baltą stalą 
Jau b÷rą žirgą veda 
Jau vartai atkelti. 
O mano mylimoji 
Kam širdį tu aukoji 
Kad žiedą dovanoji 
Tu jam nemylima 
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O disko . . . 
 
Meilei nereikia pasakų rūmų 
Meilei reikia mylimo žmogaus 
Baltijos v÷jo, jūros žydrumo 
Ir žuv÷drom skambančio dangaus 
La la la la la . . . 
 
We're Stars on 45 . . . 
 
Onyt÷, einam su manim pašokti 
Leisk man karštai priglaust tave 
Visokių šokių gali greit išmokti 
Jeigu tu paklausysi manęs. 
 
Šokyj pažinsim mes 
Mūsų širdžių gelmes 
Grieš muzika linksmai 
Myl÷sim amžinai. 
 
Onyt÷, einam su manim pašokti 
Leisk man karštai priglaust tave. 
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OI EISIU ESIU 
 
 
Oi eisiu eisiu, 
Aš čia nebūs, 
Čia ne mano namel. 
 
Čia juoda duona, 
N÷ tos neduod, 
Skaudin mano širdel. 
 
Ilgiau pabūsiu, 
Labiau sudžiūs, 
Kaip lendrel÷ svyruos. 
 
Svyruoj lendrel÷ 
Ant ežer÷l, 
Ant čysto vanden÷l. 
 
Ir aš svyruosiu, 
Jaunas bernel, 
Kaip ant vandens lendrel. 
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OI KO NUSIŽVENGEI 
 
 
Oi ko nusižvengei, 
B÷rasai žirgeli? 
Ko dairais aplinkui  ]  
Į dulk÷tą kelią?  ] 2x2 k. 
 
Dar nežvenk žirgeli, 
Dar nelaikas joti,   
Dar nesustipr÷jau   
J÷gomis ir protu.   
 
Tas kelias į Vilnių, 
Gedimino pilį, 
Ten kur mūsų broliai 
Žūsta už t÷vynę.    
 
O kai aš užaugsiu, 
Tai narsiai kariausiu, 
Gedimino pily,   
Trispalvę iškelsiu.   
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Gedimino pily, 
Trispalvę iškelsiu, 
Ir prie Aušros Vartų   
Karštai pasimelsiu.   
 
Ir prie Aušros Vartų, 
Karštai pasimelsiu, 
Senesiems t÷veliams,   
Žemai nusilenksiu.   
 
Dieve visagali, 
Saugok mūsų šalį, 
T÷vą ir močiutę   
Ir mažą sesutę.   
 
Tas narsus lietuvis, 
Kurs narsiai kariavo, 
Už savo narsumą   
Vyčio kryžių gavo.   
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OI MERGELöS, MERGUŽöLöS 
 
Oi mergel÷s, merguž÷l÷s, 
Ri-dig-dai, ri-dig-do. 
Gražios mūsų dainuž÷l÷s, 
Ri-dig-dai ri-dig-do. 
Kai per Lietuva važiuojam, 
Kai užtraukiam uždainuojam, 
Ri-dig-dai ri-dig-dai ri-dig-do! 
Ai, ai ri-dig-dai. O o ri-dig-do, 
Ai, ai ri-dig-dai, o o ri-dig-do. 
 Kepures visi visi mums kelia 
 Ri-dig-dai ri-dig-do, 
 Kai išgirsta šią dainelę 
 Ri-dig-dai ri-dig-do. 
 Ja aplankom gimtą namą, 
 Ją beržai prie kelio šlama 
 Ri-dig-dai ri-dig-dai ri-dig-do. 
 Ai, ai ... 
Jei dainelę šią mok÷si 
Ri-dig-dai ri-dig-do, 
Niekada tu neliūd÷si 
Ri-dig-dai ri-dig-do. 
Ar tu eisi, ar važiuosi-- 
Ją visur linksmai dainuosi 
Ri-dig-dai ri-dig-dai ri-dig-do. 
Ai, ai ... 
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OI NEVERK. MOTINöLE 
žodžiai Maironio 

 
Oi neverk, motin÷le, kad jaunas sūnus 
Eis ginti brangiosios t÷vyn÷s; 
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus  ] 
Lauks teismo dienos paskutin÷s.  ] 2x2 k. 
 
Tad nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas v÷jas; 
Tau dar liko sūnų, kas t÷vynę praras, 
Antros neišmels apgail÷jęs. 
 
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai 
Jie mylimą Lietuvą gina; 
Kam nusviro galva, tam dangaus angelai 
Vainiką iš deimantų pina. 
 
Saul÷ leidos raudona ant Vilniaus kapų, 
Kai duobę kareiviai ten kas÷, 
Ir paguld÷ daug brolių greta milžinų, 
O Viešpats jų priglaud÷ dvasią. 
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OI SERGU SERGU 
 

Oi sergu sergu, negaliu, negaliu, ] 2 k. 
Skauda man galvelę, pakelt negaliu. ] 2 k. 
 

Siųsčiau paslelį pas savo t÷velį, 
Kad atneštų vandenio, vanden÷lio gerti! 
 

T÷velis nesp÷jo, kalne rugius s÷jo, 
Neatneš÷, vandenio, vanden÷lio gerti. 
 

Siųsčiau paslelį pas savo močiutę, 
Kad atneštų vandenio, vanden÷lio gerti. 
 

Močiut÷ nesp÷jo, kopūstus rav÷jo, 
Neatneš÷ vandenio, vanden÷lio gerti. 
  

Siųsčiau paslelį pas savo seselę, 
Kad atneštų vandenio, vanden÷lio gerti! 
 

Sesut÷ nesp÷jo, rūteles rav÷jo, 
Neatneš÷ vandenio, vanden÷lio gerti. 
 

Siųsčiau paslelį pas savo bernelį, 
Kad atneštų vandenio, vanden÷lio gerti. 
 

Bernelis susp÷jo, darbus atid÷jo, 
Ir atneš÷ vandenio, vanden÷lio gerti. 
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OI TU, JONELI! 
 

Oi tu, Joneli, 
Kod÷l nesiženiji? 
Ženikis, vaike, 
Gaspadin÷s reikia.  ] 2x2 k. 
 

Parsvedžiau aukštą, 
Paspringo su šaukštu. 
O kas man iš tokios, 
Velyk būti be pačios.  ] 2x2 k. 
 

Oi tu, Joneli. . . 
 

Parsivedžiau storą, 
Įstrigo į tvorą. 
O kas man iš tokios, 
Velyk būti be pačios. 
 

Oi tu, Joneli. . . 
 

Parsivedžiau kūdą. 
Įkrito į blūdą. 
O kas man iš tokios, 
Velyk būti be pačios. 
 

Oi tu, Joneli. . . 
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Parsivedžiau riebią, 
Visi už jos griebia. 
O kas man iš tokios, 
Velyk būti be pačios. 
 
Oi tu, Joneli. . . 
 
Greit jau tu nupliksi, 
Senberniu paliksi, 
Per svietą keliausi, 
Pačios nebegausi. 
 
Oi tu, Joneli. . . 
 
Pasigausiu ožką, 
Kinkysiu į točką, 
Piršliu pasigarsinsiu 
Ir jus visas apženysiu. 
 
Oi tu, Joneli. . . 
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OI ŽIBA ŽIBURöLIS 
 
 
Oi žiba žibur÷lis, 
Kaip aukso liktor÷lis. 
Ten stov÷jo sena močiut÷, 
Ant dvarelio iš÷jus. ] 2x2 k. 
 
Ant dvarelio iš÷jus, 
Vartelius atsik÷lus, 
Klausin÷jo jauną dukrelę, 
Ar su visai par÷jo. 
 
Ne su visai, močiutę, 
Ne su visai, širdele, 
Aš par÷jau pas motin÷le 
Rūtelių vainik÷lio. 
 
Oi sakal, sakal÷li, 
Tu puikus paukštuž÷li, 
Tu lakioji po žalias girias, 
Parnešk man vainik÷lį. 
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PADAINUOSIM MES SUSTOJĘ 
 
 
 
Padainuosim mes sustoję, 
Oi oi oi, 
Kaip paukšteliai žaliam gojuj, 
Oi oi oi.  ] 2x2 k. 
 
Padainuosim mes sus÷dę, 
Oi oi oi oi oi 
Kaip paukšteliai vienas÷dy, 
Oi oi oi oi oi. 
 
Padainuosim mes sutūpę, 
Oi oi oi, 
Kaip paukšteliai palei upę, 
Oi oi oi oi oi. 
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 PAJŪRY 
 

Pajūry, pajūry, 
Sm÷lio krantas baltuoja. 
Virš bangų neramių 
Baltijos v÷jas skrajoja. 
Mano šalis rytuose toli 
Pajūryje rauda; 
Pajūry, pajūry, 
Sm÷lio kas pilį sugriov÷? 
 

O šalie mylima, 
Nors tavęs nepažįstu, 
Bet viena mintyse 
Tavo padang÷n nuklystu. 
Melsvo dangaus ir laukų plačių 
Visada ilgiuosi, 
O šalie mylima, 
Ar tave pamatysiu? 
  

(Niūniuojama pirmo punktelio 
 puse -- po to dainuojama:) 
 

Mano šalis rytuose toli 
Pajūryje rauda; 
Pajūry, pajūry, 
Sm÷lio kas pilį sugriov÷?- 



 

95 

PALANKöJ, PALANKöJ 
 
Palank÷j, palank÷j saulut÷ tek÷jo, 
Ten jauna mergel÷ linelius rav÷jo. 
Tra lia lia, lia, lia, lia. 
Tra lia lia, lia, lia, lia. 
 

Ten jauna mergel÷ linelius rav÷jo. 
Tra lia lia, lia, lia, lia. 
Tra lia lia, lia, lia, lia. 
 

Atjojo bernelis per lygius laukelius, 
Kalbino mergelę meiliaisiais žodeliais. 
Tra lia . . . 
 

Pad÷k Diev, mergele, linelius rav÷ti, 
Tai d÷kui, berneli,  o kur jodin÷ji? 
Tra lia . . . 
 

Pas tavo t÷velį aš valgiau ir g÷riau 
Man tavo  t÷velis tave pažad÷jo. 
Tra lia . . . 
 

Ką valgei, ką g÷rei reik÷s užmok÷ti, 
Aš jauna mergel÷ nenoriu tek÷ti. 
Tra lia . . . 
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PALINKO LIEPA 
 
Palinko liepa šalia kelio, 
Pravirko motina sena: 
Sūneli, T÷vyn÷ tave šaukia, 
Ir v÷l bus laisva Lietuva. ] 2x2 k. 
 

O jeigu teks man iškeliauti 
Iš šios žemel÷s mylimos, 
Mergaite, tu manęs neliūd÷ki. 
Aš v÷l sugrįšiu pas tave.  ] 2 k. 
 

O jeigu žūsiu už T÷vynę 
Nuo priešo budelio rankos; 
Mergaite, ir mirdamas kartosiu: 
Myliu T÷vynę ir tave.  ] 2 k. 
 

Laukais pavasaris jau eina, 
Lakštut÷ čiulba vakarais, 
Mergaite, papuošk kareivio kapą 
Baltais akacijų žiedais.  ] 2 k. 
 

Geltona, žalia ir raudona -- 
Tai mūs trispalv÷ v÷liava; 
Kovokim už T÷vynę, broliai, 
Ir v÷l bus laisva Lietuva! ] 2 k. 
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O jeigu kartais tektų žuti 
Už brangią laisvę Lietuvos 
Mergaite, ir mirdamas kartosiu 
Myliu T÷vynę ir tave.   ] 2x2 k. 
 
Greitu laiku aš iškeliausiu 
Iš savo T÷višk÷s brangios. 
Mergaite, manęs tu neliūd÷ki, 
Aš v÷l sugrįšiu pas tave.  ] 2x2 k. 
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PASöJAU DOBILĄ 
 
 
Pas÷jau dobilą, ant aukšto kalnelio. ] 2 k. 
Dobilo penki lapai, dobil÷lio trys lapeliai, 
Dobilo.    ] 2x2 k. 
 
Išdygo dobilas, ant aukšto kalnelio. . . 
 
Užaugo  dobilas, ant aukšto kalnelio. . . 
 
Pražydo dobilas, ant aukšto kalnelio. . . 
 
Nupioviau dobilą, ant aukšto kalnelio. . . 
 
Sugr÷biau dobilą, ant aukšto kalnelio. . . 
 
Suvežiau dobilą, ant aukšto kalnelio. . . 
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PASöJAU KANAPĘ 
 

Pas÷jau kanapę ant marių krantelio, 
Oi vija kanapija ant marių krantelio ] 2 k. 
Užaugo kanap÷ ant marių krantelio. . . 
Nuroviau kanapę ant marių krantelio . . .  
 

Išmyniau kanapę  ant marių krantelio . . . 
 

Balto valakn÷lio męzgiau kaman÷les . . .  
 

Žirgą kamanojau, pas mergelę jojau . . . 
 

PASöJAU LINELIUS 
 

Pas÷jau linelius ant pylimo, 
D÷l jaunos mergel÷s, d÷l mylimos. 
Oi lylia, oi lylia, oi lylia lia, 
D÷l jaunos mergel÷s, d÷l mylimos. 
 

Išdygo lineliai ant pylimo. . . 
 

Užaugo lineliai ant pylimo. . . 
 

Pražydo lineliai ant pylimo. . . 
 

Nuroviau linelius ant pylimo. . . 
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PASISöJAU ŽALIĄ RŪTĄ 
 
 
 
Pasis÷jau žalią rūtą -- 
Bus mergel÷ man, man! 
Dar dar, bernuž÷li, 
Dar ne tavo valioj!  ] 2x2 k. 
 
Ir išdygo žalia rūta -- 
Bus. . . 
 
Ir pražydo žalia rūta--  
Bus. . . 
 
Ir nuskyniau žalią rūtą -- 
Bus. . . 
 
Ir sumain÷m aukso žiedus -- 
Bus mergel÷ man, man! 
Jau, jau, bernuž÷lį, 
Dabar tavo valioj. 
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PASIVAIKŠČIOTI IŠöJAU 
 
 
Pasivaikšioti iš÷jau 
Žaliais pagiriais  ] 3 k. 
Merguž÷l÷ lelij÷l÷ 
Raudonais skruostais. ] 3 k. 
Tra lia lia, tra lia lia, 
Tra lia lia lia.   ] 2x3 k. 
 
Tra lia lia, lia lia lia, 
Lia lia lia lia. 
 
Susitikau bernuž÷lį 
Labai švelnutį 
Merguž÷le, duok man bučkį 
Labai saldutį. 
Tra . . . 
 
Duočiau duonos sviestu teptos, 
Bet jau suvalgiau. 
Palyd÷k mane, berneli, 
Ir nieko daugiau. 
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PASVARCYK, ANCELA 
 
Pasvarcyk, ancela, 
Cykiai plūkiodama, 
Pamįslyk, mergela, 
Už many eidama.  ] 2x2 k. 
 Ar tu moki verpcie? 
 Ar tu moki auscie? 
 Ar moki, mergela, 
 Kalny rugius piaucie? 
Vai neklausk, berneli, 
Ar aš moku darbo, 
Tiktai pasiklauskie 
Ar eisiu už tavy. 
 Pasvarcyk, ancela, 
 Cykiai plūkiodama, 
 Pamįslyk, mergela, 
 Taip atsakydama. 
Nei aš pijok÷lis, 
Nei aš laidok÷lis 
T÷velio sūnelis, 
Žem÷s artoj÷lis. 
 Moku laukų arcie, 
 Moku šienų piaucie, 
 Moku ir mergelą 
 Prie širdies priglauscie. 
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PEMPEL, PEMPEL  
KUODUOTUOJI 
 
Pempel, pempel, kuoduotuoji, 
Kame yr' tava kamar÷l÷ longuotuoji? 
Peivelie, kemselie, 
Tenai yr' mana kamar÷l÷ longuotuoji. 
 
-Eš kur esi? - Eš pakaln÷s, 
Keino esi? Sena kalvio, 
Aš pats gizelis 
Mon už juostos kirvelis. 
 
-Kurmel kurmel, kur buvą, 
Kam tu mona kamarelę išknisą? 
G÷riau g÷riau burnelę 
Er apsvaiga galvele. 
 
Šeršols bembalą nukelnieja 
Kur er kudlas padulkieja. 
Ausket, mergas abrūsus 
Vyket bimbalą į Prūsus. 
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PILKI KELELIAI DULKA 
 
 
Pilki keleliai dulka, pilki keliai, 
Prie jų berželių pulkas, žali beržai. 
O kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs! 
Kur tas kelelis ilgas mane nuves?  ] 2x2 k. 
 
Kai rausta putin÷liai, tai putinai, 
Tai laukia motin÷l÷, senai senai. 
O kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs! 
Kur tas kelelis ilgas mane nuves?  
 
Skub÷kit, vieškel÷liai, laukais toli, 
Šlam÷kit motin÷lei beržai žali. 
O kaip aš pasiilgau, močiut, tavęs! 
Jau greit kelelis ilgas namo parves.  
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PLAUKö ŽĄSELö PER EŽERöLĮ 
 
 
 
Plauk÷ žąsel÷ per ežer÷lį      ] 2 k. 
Gir gir, gir gir, gar gar gar    ] 2 k. 
Per ežer÷lį,    ] 2 k 
Gir gar gar.  
 
Ne viena plauk÷ ir žąsin÷lis ... 
 
÷jo berniukai į mokykl÷lę  ] 2 k. 
Opa opa opapa, opa opa opapa 
Į mokykl÷lę, marš marš marš. 
 
Ne vieni ÷jo - ir merguž÷l÷s  ] 2 k. 
O čia očia, o čia čia   ] 2 k. 
Ir merguž÷l÷s,    ] 2 k. 
Marš, marš, marš. 
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PRAAUŠO DIENALA 
 

Praaušo dienala 
Pragydo gaideliai 
Užtek÷jo šviesioji saulali  ] 2 k. 
 Ateina broliukas  
 Su plienu dalgeliu 
 Ketin kirsti žaliasias rūtelas 
Pakirto rūtalį 
Pakirto m÷telį 
Ir sumuš÷ storus pradalg÷l  
 Ateina sesute 
 Su baltu gr÷blaliu 
 Ketin gr÷bti žaliasias rūtelas 
Sugr÷b÷ rūtalį 
Sugr÷b÷ m÷telį 
Ir sukrov÷ aukštus kupet÷lius  
 Ateina broliukas 
 Su b÷ru žirgeliu 
 Ketin vežti žaliasias rūtelas 
Parvež÷ rūtelį 
Parvež÷ m÷telį 
Ir sukrov÷ naujon daržin÷l÷n.  
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PRAŽYDO JAZMINAI 
PO LANGU 
 
 
 
Pražydo jazminai po langu, 
Nusviro balti jų žiedai. 
Kam leidai, motule, kam leidai 
Išeit mane vargo keliu? ] 2x2 k. 
 
Burkuoja balandis po langu, 
Mojuoja baltu sparneliu. 
Kod÷l pas motulę, pas brangią 
Sugrįžti daugiau negalių? 
 
Dievuliau, žvaigžd÷toj padang÷j, 
Kiek daugel plevena žvaigždžių! 
Gal būt, jau daugiau nebegrįšiu 
Aš paruge baltu keliu. 
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RIDIKöLIS IR PETRUŠKA 
 
Ridik÷lis ir petruška 
Ramta drylia, oi lia lia 
Kartą k÷l÷ vakarušką 
Ramta drylia, oi lia lia 
Tumba tumba tumba tumba 
Ramta drylia, oi lia lia ] 2x2 k. 
 
Kviet÷ jie tiktai buroką. . . 
Svogūn÷lį ir česnaką. . . 
 
Bet išgirdęs tai agurkas. . . 
Atskub÷jo lyg vijurkas. . . 
 
Sužinojus tai morkut÷. . . 
Atvažiavo kaip poniut÷. . . 
 
O kai jie visi su÷jo. . . 
Vakaruška prasid÷jo. . . 
 
Taip jie šoko ir dainavo. . . 
Tol, kol ruduo atkeliavo. . . 
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RUDNOSIUKAS 
 

Ten miške kur egl÷s ošia, 
Po pušim sena, sena 
Buvo meškinas Rudnosis, 
Rudnuosien÷ jo žmona. 
 

Šliumpu pumpu, šliumpu pumpu, 
Rudnosiukas takeliu, 
Jam vis reikia aplankyti 
Šimta bičių avilių. 
 

Ir tur÷jo jis meškiuką, 
Rudnosiuką kaip ir jie, 
Jis dar buvo be kelnyčių 
Ir begiojo tik namie. 
 

Šliumpu pumpu, šliumpu . . . 
 

Vakare, kai t÷tis grįžta, 
Kai visa šeima namuos, 
S÷di jis šiltam namely, 
Klauso pasakų mamos.  
 

Šliumpu pumpu, šliumpu . . . 
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SAULUTö TEKöJO 
 
 
 
Saulut÷ tek÷jo, 
Lapeliai mirg÷jo, 
O du broliai, broluž÷liai 
Žirgelį balnojo.  ] 2x2 k. 
 
Žirgelį balnojo, 
Su žirgu kalb÷jo: 
--Oi žirgeli, juodb÷r÷li, 
Josim pas mergelę! 
 
Per laukelį jojau, 
Laukelis dund÷jo, 
Kai užkliudžiau akmen÷lį - 
Ugnel÷ žer÷jo. 
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SESöS SKAUTöS 
 

Ses÷s skaut÷s, 
Saulut÷ mums nušvito: 
Drąsiai visos 
Sutiksim džiaugsmo rytą. 
Ir žygiuodamos šauniai ]  
Uždainuosime linksmai. ] 2x2 k. 
 

Veidai šypsos  
Linksmumo mums nestoka: 
Jauna siela gamta juk džiaugtis moka. 
Dvasia džiaugsmo kupina 
Skrenda kartu su daina. 
 

Mes nueisim 
Kur kvapios pievų g÷l÷s, 
Žalias miškas, 
Lakštut÷s6 volung÷l÷s. 
Kur degs traškantys laužai, 
Ten bus džiaugsmo nemažai. 
 

Skaut÷ myli ir Dievą, ir t÷vynę, 
Darbą dorą ir tiesą gins, kaip gyn÷. 
Kas kilnu, tai pamyl÷s, 
Skaut÷ visada bud÷s. 
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SöDŽIU UŽ STALELIO 
 

S÷džiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį: 
Čiūčiuoja, liūliuoja 
Ant marių laivelis.  ] 2x2 k. 
 

O tame laively 
Mergel÷ s÷d÷jo, 
Jūrelių putel÷m 
Sau burnelę praus÷. 
 

Jūrelių putel÷m 
Sau burnelę praus÷, 
Žuvelių šukel÷m 
Galvelę šukavo. 
 

Žuvelių šukel÷m 
Galvelę šukavo, 
Skandino žiedelį 
Į marių dugnelį. 
 

Plauki sau, žiedeli, 
Tolimon šalel÷n, 
Tolimon šalel÷n, 
Kur mano bernelis. 
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SIUNTö MANE MOTINöLö 
 
 
 
Siunt÷ mane motin÷l÷  ] 3 k. 
Į jūrelę vanden÷lio.  ] 2x2 k. 
 
 
Man besemiant vanden÷lį, 
Ir atplauk÷ juod's laivelis. 
 
Tam laively, tam juodajam, 
S÷di jaunas bernuž÷lis. 
 
S÷sk, mergele, į laivelį, 
Aš perkelsiu per jūreles. 
 
Dievas dav÷ man protelį, 
Kad nes÷dau į laivelį. 
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STAUGIA VöJAS 
 
 
 
Staugia v÷jas, švilpia, ūžia 
Per naktelę, per naktužę: 
Ū -- ū! 
Per naktelę, per naktužę, Ū. . . 
 
Stipriai langą paklebena, 
Gūdžiai verkia, švilpia, stena: 
Ū . . . 
 
Į pal÷pę, į aukščiausią 
Įsisuko nesiklausęs: 
Ū . . . 
 
Nudard÷jo, nukvatojo, 
Lyg ištirpo sutemoje: 
Ū . . . 
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STOVI MALŪNAS PRIE KELIO 
 

Stovi malūnas prie kelio, 
Saul÷ žemai vakaruos, 
Žaidžia m÷nulis upely, 
Klausydamas mano dainos. 
 

Nors n÷r tavęs čionai, 
Nors tu toli, 
Noriu papasakot tau vienai 
Kas manoj širdy. 
 

Noriu kas antrą naktį 
Apie tave susapnuot, 
Noriu tave susitikęs, 
Dviese prie up÷s dainuot. 
 

Nors n÷r . . . 
 

Kaip man tave susitikti, 
Kaip man tave pamatyt? 
Eisiu saul÷leidžio laukti, 
Eisiu aušros pasitikt. 
 

Nors n÷r . . . 



 

116 

 
STOVIU AŠ PARIMUS 
 
Stoviu aš parimus  prie rūtų darželio, 
Kai paspaudęs ranka, tyliai iš÷jai. 
Ašarom sidabro verk÷ rūtos žalios, 
Skendo ūkanose Lietuvos laukai.] 2x2 k. 
 
Kas paklaus, kod÷l man ašaros taip byra, 
Kas man ravint rūtą "Pad÷k Diev" sakys? 
Kas akys manosios atras lino žiedą, 
Kas, o kas, okas gi -- nerami širdis. 
 
Tankiai varsto šeivos, stakl÷s ąžuolin÷s, 
Klojas lino drob÷s taip švelniai, dailiai. 
Rankšluostin įausiu "Lietuva T÷vyne", 
Tu didvyrių žem÷, mes tavo vaikai. 
 
Kada mūs' žemel÷ bus nuo kraujo soti, 
Tada tu sugrįši miško takeliu. 
Atnešiu vandens tau moliniam ąsoty, 
Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu linų. 
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SUBATöLö 
 
 
Subat÷l÷s ilgai laukus, 
Net širdel÷j neramu: 
Lyg kas balsu šaukte šaukia, 
Kviečia eiti iš namų. 
 
Lygus kelias keluž÷lis, 
Žydi g÷l÷s prie namų, 
Aš pas savo merguž÷lę 
Pavieš÷ti ateinu. 
 
Šok, trypk, subat÷le, 
Merguž÷lę pašokdink: 
Myl÷siu bernuž÷lį 
Ne žodeliais, o širdim. 
 
Oi šoksim, oi tai trypsim 
Vakar÷lį subatos, 
Kas šokti neting÷jo, 
Tie pirmi bus prie dainos. 
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B÷gt paleisiu jauną žirgą 
Vieškeliu lygiu, plačiu. 
Skamba juokas, akys mirga, 
V÷l abudu, v÷l smagu. 
 

Čia ir Jonas čia ir Petras, 
Ir Maryt÷ su Tadu 
Šoka subat÷l÷s ratą 
Iki rytmečio gaidžių. 
 

Šok, trypk, subat÷le . . . 
Oi šoksim, oi tai trypsim. . . 
 

Kas nenori padainuoti, 
Merguž÷lę palyd÷t? . . . 
Prie upelio šlama uosiai, 
Veržias žodžiai iš širdies. 
 

Subat÷l÷s ilgai laukus, 
Man širdel÷je smagu: 
Lyg kas balsu šaukte šaukia, 
Kviečia eiti iš namų. 
 

Šok, trypk, subat÷le . . . 
Oi šoksim, oi tai trypsim. . . 
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SUK SUK RATELĮ 
 
 
 
Suk, suk ratelį, suk į vieną pusę      ] 3 k. 
Pasakyk, mergele, ar tu mano būsi?]2x2k   
 
Nesuksiu ratelio nei į vieną pusę  
Nemanyk, berneli, kad aš tavo būsiu. 
 
Ne savo žirgeliu pas mane atjojoi, 
Ne savo žiedelį man padovanojai 
 
Brolelio žirgeliu pas mane atjojoi, 
Sesel÷s žiedelį man padovanojai. 
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ŠALIA KELIO VIEŠKELöLIO 
 
Šalia kelio vieškel÷lio 
Gyveno šaltyšius. 
Vai dūda ir v÷l dūda, 
Vai tai dūda dūdyt÷l÷ 
Gyveno šaltyšius. ] 3x2 k. 
 
Jis tur÷jo tris sūnelius, 
Visus tris, kaip vieną . . . 
  
Vienas Jonas, antras Baltrus, 
Trečias Matijošius . . . 
 
Nuvažiavo į Alvitą 
Pirkti Jonui dūdą . . . 
 
Jonui dūdą, Baltrui skripką, 
Matjošiui pyragą . . . 
 
Jis už÷jo pas Maušiuką 
Ir nieko nebliko . . . 
 
Anei dūdos, anei skripkos, 
Anei pyrag÷lio . . . 
 
Verkia Jonas, verkia Baltrus, 
Verkia Matijošius. 
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ŠöRIAU ŠöRIAU SAU ŽIRGELĮ 
 

Š÷riau š÷riau sau žirgelį  
Per trejus metelius  ] 2x2 k. 
 

Ne tiek š÷riau,  kiek nor÷jau, 
Kad jis gražus būtų.  ] 2x2 k. 
 

Kai aš josiu pas mergelę,  
Kad pašokin÷tų. 
Visos kaimo merguž÷l÷s  
Į mane žiūr÷tų. 
 

Ar jūs žiurit, ar nežiūrit  
Aš jūsų nebūsiu. 
Išsirinksiu sau mergelę  
Dvylikos metelių. 
 

Kad aš ją tur÷čiau   
Š÷navot mok÷čiau. 
Šilko rūbais par÷dyčiau,  
Vyneliu girdyčiau, 
 

Ant ąžuolo žali lapai -  
Tai mano rūbeliai. 
Ant lapelių gaili rasa -  
Tai mano vynelis. 
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ŠöRIAU ŽIRGELĮ  
PER SAVAITöLĘ 
 
Š÷riau žirgelį per savait÷lę, 
Kai at÷jo subat÷l÷ 
Savo b÷rą žirgelį 
Pasibalnojau.  ] 3x2 k. 
 
Oi žirge, žirge, žirgeli mano, 
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valand÷l÷s 
Šimtą mylių? 
 
Nunešt nunešiu, parnešt parnešiu. 
Jei pašersi aviž÷l÷m 
Pagirdysi vanden÷liu, 
Tai nunešiu. 
 
O kai aš jojau per uošv÷s dvarą, 
Čiulba ulba paukštuž÷liai 
Žaliam vyšnių sodely, 
Tai gražiai gieda. 
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ŠLAMA ŠILKO VöJAS 
 

Šlama šilko v÷jas, 
Aguon÷l÷s žydi. 
Ei valio, saulute, 
Tu visur mus lydi. 
Lylia, oi lylia, 
Lylia, oi lylia, 
Ei valio, saulute, 
Tu visur mus lydi. 
 

Su tavim kas rytą 
Iš lovel÷s keliam. 
Vakare palydim 
Mes tave dainel÷m 
Lylia, oi lylia. . . 
Su tavim pražysta 
Mūsų jaunos dienos, 
Baltos, kaip lelijos, 
Gelsvos, kaip purienos. . . 
 

Ei, valio, saulute, 
Saule auksakase, 
Esam tavo broliai, 
Esam tavo ses÷s. . . 
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TAM NAMELY TAM MAŽAM 
 
 
 
Tam namely, tam mažam 
Mažas vyras žiur÷jo, 
Mat÷ kiškį beb÷gant, 
Į dureles bebeldžiant. 
 
Leiskit, leiskite vidun, 
Nes medžiotojas nušaus, 
Eikš, kiškeli, eikš greičiau - 
Švelniai prisiglausk. 
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TAU, SESUTE, PUIKIOS GöLöS 
 
 
Tau, sesute, puikios g÷l÷s, 
O man--  kardas prie šalies. 
Tau akis plaus ašar÷l÷s, 
Man gaisrai kelius nušvies. ] 2 x2 k. 
 
Tau rymoti, manęs laukti; 
Man  - kovoti mirtinai. 
Gal sulauksi manęs jauno, 
Jei nesl÷gs šalti kapai. 
 
O jei žūsiu už t÷vynę 
Brangią žemę Lietuvos, 
Tai žvaigždut÷ vakarin÷ 
Pas mane tave atves. 
 
Ant sm÷l÷to mano kapo, 
Prisodink daug g÷lių. 
O kad jos gražiai žyd÷tų, 
Palaistyk vanden÷liu. 
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 TAVE AŠ PAMAČIAU 
 

Tave aš pamačiau, 
Tave aš pamyl÷jau, 
Aš savo jauną širdį 
Tik tau atidaviau! 
 Žinau, kod÷l juokiuos, 
 Žinau, kod÷l ir verkiu; 
 Bet ar tu būsi mano 
 Tikrai to nežinau. 
Atsimeni, kaip mes 
Linksmai stovyklavom, 
Atsimeni, kaip mes 
Prie laužo dainavom 
 Atsimeni, kaip mes 
 Per naktį bud÷jom 
 ir kalb÷jom.   ] 2x2 k. 
Tik tu man žiedą duok 
Ir kitos nevilioki, 
Būsiu ištikima -- 
Tu meil÷ man viena! 
 Bet greit reiks išsiskirt, 
 Gal kitą tu myl÷si, 
 Bet apie šitas dienas 
 Galvosim visada. 
Atsimeni . . . 
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TEN, KUR OŠIA PUŠYNöLIS, OI 
 
Ten, kur ošia pušyn÷lis, oi 
Ir banguoja ežer÷lis, oi 
Stovi miškas palapinių, oi 
Gražioj aikšt÷j tarp kelmynų, 
Oi, oi, oi, oi! 
Bumčik, bumčik, bumčikdralia, 
Bumčikdralia, bumčikdralia,  ] 2x2 k. 
 O kur? O ten! 
 O kaip? O taip! 
Šiaučius kriaučiui yla dūr÷, 
Yla dūr÷, yla dūr÷, 
Šiaučius kriaučiui per kepurę, 
Per kepurę -- bumt. 
 Ten skauteliai stovyklauja, oi, 
 Patyrimo jie ten gauna, oi! 
 Laužus kuria ir dainuoja, oi, 
 Budi, mokos, raportuoja, oi, oi, oi, oi! Bumčik. 
. . 
Pietus išsiverda patys, oi, 
Paskui reikia plauti katilus, oi, 
Ir naktim bud÷t kai reikai, oi, 
Kinkos dreba, mielas vaike, oi, oi, oi, oi! 
 Viska patys jie ten dirba, oi, 
 Lyg skruzdyne mirg÷t mirga, oi, 
 Jei suplyšo tuoj sulopo, oi,  
 Ir batus taisyti moka, oi, oi, oi, oi! 
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TöVAS SU MOTINA SAVO 
 
T÷vas su motina savo dar tiktai dar, 
Į veselę išvažiavo 
Dar tiktai dar. 
Dar tiktai dar po mažiau 
Dar toliau, dar bus gražiau, 
Dar tiktai dar.   ] 3x2 k. 
 
Dukt÷ viena pasiliko, dar. . . 
Jai nelaim÷ atsitiko dar. . . 
Dar tiktai dar po mažiau. . . 
Prisikviet÷ daug berniokų. . . 
Sukapojo du sūrioku. . . 
 
T÷vas su motina savo . . . 
Iš vesel÷s parvažiavo. . . 
 
Dukt÷ iš to didžio strioko. . . 
Pyl÷ taukus į taboką. . . 
 
T÷vas pypkę užsitrauk÷. . . 
Rūsčiai kaktą jis surauk÷. . . 
 
-- Kas čia velnias per taboką . . . 
Atsiduoda taukų smoku. . . 
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TöVYNöS DAINA, VöL SKAMBA MUMS 
LAISVA 
 

T÷vyn÷s daina 
V÷l skamba mums laisva, 
Pasklidusių skautų  
Širdis jungdama. 
 

Trispalv÷ sava - 
Vilties v÷liava   
Nušviečia pasaulį 
Lyg laisv÷s liepsna. ] 4x2 k. 
 

T÷vyn÷s miškai  
Juk lauk÷ taip ilgai, 
Kad grįžtų stovyklon 
Skautijos pulkai. 
 

Trispalv÷ sava. . .  
 

Prie Nidos kopų 
Ir Baltijos krantų. 
Šimtinių stovyklų 
Brolyb÷s laužų. 
 

Trispalv÷ sava. . . 
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TYLŪS  ARMONIKOS TONAI 
 
 
Tylūs armonikos tonai 
Primena tavo akis, 
Primena tamsias blakstienas   
Tylias ir juodas naktis ] 2x2 k. 
 
Buvo pavasaris šičia, 
Alyvos žyd÷jo baltai, 
Pražydo mūs' meil÷ netyčia, 
Pražydo visai nekaltai. 
 
Bet sodai vis nyko ir balo, 
Lakštingalos suok÷ nakty; 
Tos dienos auksin÷s apsalo 
Tyliajam dainų sūkury. 
 
Tačiau aš prisimenu viską, 
Išvydus šią puokštę g÷lių, 
Man vasara slenka akyse, 
Bet jos sugrąžint negaliu. 
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TURIU AŠAI KEPURĘ 
 
 
 
Turiu ašai kepurę, 
Trikampę aš turiu. 
Jei ji nebūtų trikamp÷, 
Nebūtų ji mano. 
 
 
( Toliau dainuojant išleisti po vieną žodį,  
o to žodžio prasmę parodyti ranka. 
Pvz.: aš - rodyti į save,kepurę parodyti į galvą, 
trikampę - nubr÷žti ore trikampį  
ir t.t.) 
 
 
TŪKSTANTIS ŽINGSNELIŲ 
 

Tūkstantis žingsnelių 
Nuo mano namelių: 
Negaliu nueiti  
Pas savo mergelę. 
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 Ramta drylia lylia, 
 Ramta drylia lylia, 
 Negaliu nueiti  
 Pas savo mergelę. 
öjau per laukelį, 
Dobil÷liai žydi; 
Rodos, kad mergel÷ 
Čia mane palydi. Ramta. . . 
 Einu per kiemelį 
 Ant galų pirštelių, 
 Kad nepažadinčiau 
 Mergel÷s t÷velių. 
Dureles prav÷riau, 
Kepur÷lę k÷liau: 
Labas, merguž÷le, 
Pas tave at÷jau. 
 Viena žvaigžd÷ šviesi, 
 Antra dar šviesesn÷, 
 O mano mergel÷ 
 Už visas gražesn÷. 
Vytur÷liai gieda, 
Nebetoli diena, 
Sudiev, merguž÷le, 
Pasiliki viena. 
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UMBA --- UMBA RASA 
 
Umba --- umba rasa   ] 2 k. 
Sukilimas negrų buvo 
Tamsioj Afrikos nakty, 
O  šeš÷ly seno medžio 
Stovi negras vardu Jim. 
 
Umba --- umba rasa  ] 2 k. 
O'o, o - o - o - o. O'o, o - o - o - o, 
O šeš÷ly seno medžio 
Stovi negras vardu Jim. 
Umba --- umba rasa  ] 2 k. 
 
Up÷j plaukiojo lavonai 
Su išpiautais viduriais, 
Žmogžudžių palikti peiliai 
Kyšo dar iš jų pilvų. 
 
Krokodilai k÷l÷ puotą 
Iš lavonų likučių, 
Ir už÷dę užraumojo 
Graudžią giesmę šermenų. 



 

134 

 
UŽ JŪRIŲ MARIŲ 
 
 
 
Už jūrių marių, už m÷lynųjų     ]  2 k. 
Rinko mergel÷, rinko jaunoji 
Smulkias uogeles        ] 2x2 k. 
 
Pati sau viena, pati sau viena 
Ne tiek ji rinko, kiek uliavojo 
Ji vis dūmojo. 
 
Atjoj bernelis per žalią lanką, 
Artyn prijojo, tolyn viliojo 
Jauną mergelę. 
 
Jai bijai Dievo, atstok nuo manęs: 
Saulut÷ leidžias, vakars netoli, 
Tolimas kelias. 
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VAI KELKITöS VAIKELIAI 
Vai kelkit÷s, vaikeliai, 
Gamta jau atsigavo. 
Saulut÷ linksmai šviečia, 
Gegut÷ užkukavo: 
 Vai kelt,  vai kelt, 
 Gamta jau atsigavo. 
 Saulut÷ linksmai šviečia, 
 Gegut÷ užkukavo. 
Ku - kū, ku - kū, ku - kū, ku - kū 
Ku - kū, ku - kū, ku - kū!  ] 2x2 k.  
 

VAI KUR BUVAI, DZIEDUK  
MANO 
 
Vai kur buvai, dzieduk mano, 
Vai kur buvai, dūšia  mano, 
Vai kur buvai tu mano? ] 2 k. 
Pilkas karvel÷li mano? 
 Vilniuj buvau, bobut mano, 
 Vilniuj buvau,  dūšia mano, 
 Vilniuj buvau tu mano, 
 Raiboji gegel÷ mano. 
Ką parnešei. . . 
Vyno bonką. . . 
Užgurgulyk. . . 
Gur - gur gur - gur. . . 
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VASARA 
 
 
 
Man vasara miške patinka 
Tiek daug visokių kirm÷lių, 
Ilgų gyvačių čia nestinga, 
Ar nei gražuolių siurbelių. 
 
Štai šerno viduriai išvirtę, 
Ten raitosi riebus žaltys, 
Ir klaidžioja tarytum girtas, 
Medžioklio sužeistas lokys. 
 
Jei jam pakliūsi drauge mielas, 
Tave jis dailiai sudraskys, 
Ir pagiedos už tavo sielą, 
Lakštingala galvažudys. 
 
Kaip gražu miške ha ha ] 
Vasaros laike ha ha  ]  
La la la, la la la la.  ] 2x2 k. 
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ŽALIA PIEVA, LYGUMöLIS 
 
 
 
Žalią pieva, lygum÷lis, 
Baltas, baltas kranto sm÷lis, 
Tykiai teka Nemun÷lis į marias. 
O! O! O! 
 
O ja, o ja, mes keliaujam, 
O ja, o ja iškylaujam, 
O ja, o ja stovyklaujam su daina  ] 2x2 k. 
O! O! O! 
 
Žvejas žuvį pasigauna, 
Laužas dega ir liepsnoja, 
Katiliukas burbuliuoja -- bus sriubos! 
O! O! O! 
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ŽALIAS  ĄŽUOLöLI 
 
 
--Žalias ąžuol÷li, 
Kod÷l nešakotas, 
Jaunas  bernuž÷li, 
Kod÷l neženotas?   ] 2x2 k. 
 
--Kam man būt šakotam, 
Kad šiaurus v÷jelis, 
Kam man būt ženotam -- 
N÷r meilios mergel÷s. 
 
Oi t÷vel t÷veli, 
T÷veli senasai, 
Ženyk mane jauną 
Nors šį ruden÷lį. 
 
Ateina naktel÷, 
N÷r su kuo gul÷ti, 
Ateina dienel÷, 
N÷r su kuo kalb÷ti. 
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ŽĄSELES GIRGA 
 

Žasel÷s girga 
Gaideliai gieda, 
Mano panyt÷, 
Guli nemiega.  ] 2x2 k. 
 

Kelkis panyt÷, 
Gana miegoti 
Eik in darželį, 
Rūtelių s÷ti. 
 

Rūteles s÷jo 
M÷tas rav÷jo, 
Su bernuž÷liu 
Meiliai kalb÷jo. 
 

Kiek ant rūtelių, 
Žalių lapelių 
Tiek tarpi mūsų, 
Meilių žodelių. 
 

Oi gaidžiai gaidžiai, 
Kas do gaideliai, 
Kad šia naktelį, 
Gražiai giedojo. 
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ŽEMö KöLö ŽOLĘ 
 
 
 
Žem÷ k÷l÷ žolę, 
Žol÷ k÷l÷ rasą. 
Rasa k÷l÷ pasag÷lę, 
Pasag÷l÷ žirgą.  ] 2x2 k. 
 
 
Žirgas k÷l÷ balną, 
Balnas k÷l÷ raitą. 
Raitas k÷l÷ kepur÷lę 
Senai motin÷lei. 
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ŽIŪRöKIT TOLI 
 
Žiur÷kit, toli 
Laužas liepsnoja, 
Sus÷dę skautai 
Dainas dainuoja. 
 
Bum tra lia, bum tra lia, 
Bum tra lia,  a ha ha 
Bum tra lia, bum tra lia, 
Bum tra lia lia!   ] 4x2 k. 
 
Dainas dainuoja, 
Teatrą rodo, 
Jiems linksma,  gera, 
Jiems nenuobodu! 
 
Bum . . . 
 
Jiems linksma,  gera, 
Jų ten daugyb÷, 
Iš kur ir imas 
Ta jų linksmyb÷? 
Bum. . . 
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GRAŽI DAINA! SKAMBA! 
 
ŠŪKIAI 
 
Ak, vija pinavija, 
Lai gyvuoja Seserija 
Ir Brolija! 
 
Čyru - vyru, džium - džium - džium, 
Tai labai patiko mum! 
 
Tiku - taku, tiku - taku, 
Klausom÷s, ką ses÷ sako! 
 
Ka - ka - ryko, ka - ka - ryko, 
Mums tikrai labai patiko! 
 
Ramta drylia oi lylia, 
Stovykl÷l÷ mūs žalia! 
 
Triokšt - patriokšt, tara - rai, 
Kaip gražu, kaip gerai! 
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Gir - gir - gir, gar - gar - gar, 
Mes norim dar - dar - dar! 
 
Čyru - vyru, čiru - vyru, 
Valio broliai, valio vyrai!  
 
Oi tai buvo, tai nutiko, 
Mums tikrai labai patiko! 
 
Dzimdzi - drimzi, šakar - makar, 
Tai gražiai dainavot vakar! 
 
Kybur - vybur ant tvoros, 
Mūsų ses÷s jums paplos! 
 
Dainos skrenda per girias, 
Gal jos Lietuvą suras! 
 
Ranka rankon mes kartu, 
Žengiam skautišku keliu! 
 
Mūsų sesių širdyje, 
Tegul žydi skautija! 
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Broliai  -- dideli vilkai, 
Tai patiko mums labai! 
 
Pipirai, pipirai, 
Bravo vyrai! 
 
Broliai mūsų - dideli vilkai 
Pasirod÷ puikiai ir labai gražiai! 
 
O tai buvo, tai nutiko, 
Ses÷ brolį susitiko! 
 
Bendras darbas ir skautyb÷, 
Geležin÷ lietuvyb÷! ; 
 
Gero v÷jo,  gero v÷jo, 
Jums labai gerai pra÷jo! 
 
Tinklas, bur÷s ir laivai, 
Pasirod÷te gražiai! 
 
Ai - ai - ai, kaip  gražiai, 
Bar - bar - bar, norim dar! 



 

145 

Sviestas, sūris, sumuštinis, 
Pasirodymas rinktinis! 
 
Jūra,  oras ir gamta, 
Mūsų skautiška šeima! 
 
Šiaur÷, pietūs ir rytai -- 
Pasirod÷te gražiai! 
 
Šūkiai, dainos ir juokai, 
Tai mūs laužo pagrindai! 
 
Tinklai, būr÷s ir laivai -- 
 Pasirod÷te gerai! 
 
Laužas dūmai ir liepsna, 
Toli aidi mūs daina! 
 
Šiaur÷, pietūs ir rytai, 
Mums patinka šie miškai! 
 
Laužas, liepsnos ir gamta 
Mūsų skautiška šeima! 
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Dzingul, dzingui dzinguliukai, 
Mūs paukštyt÷s -- spinduliukai! 
 
Ra, ra, ra bum! 
Per - var, per - gas, per bro, 
per - liui, per - Ri, per - mui!  
 
Ua, ūaa (du kartus) 
Ua, ūa, Uaa. 
 
Kiniečių nusičiaud÷jimas. 
Trys dalys: (1) Ič, (2) Ač, (3) čium. 
 
 
UODAS 
Iš eil÷s vosokie garsai, kaip uodas  
atskrenda, pab÷ga ir kaip užtepama 
mostis.Taigi:  
1) zzzzz zzzzzz,  
2) ai, ai, ai, 3) ssssst,  
4) mosties, mosties! 
5) brr brr,  6) aaaaaa! 
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LAUKIANT PRIE LAUŽO  
 

( Visi) Lau - kiam!  
Lau - kiam! Lau - kiam! 
Vieną minutę, vieną minutę, vieną minutę, 
laukiame!  Dvi minutes,  
dvi minutes,  dvi minutes laukiame!  
Trys . . . ir t.t. 
 

Ses÷s (Broliai) groja (šoka) mums gražiai, dar 
klausytume mielai( dar žiūr÷tume mielai)! 
 
Vil - vil - vil vilkai, 
Pasirod÷ neblogai!  
( po vilkiukų pasirodymo ) 
 
Tu - tu - tu -- kaip gražu! 
A - a - a, ū - ū - ū -- kaip gražu ir įdomu!  
 
Riki - rako, kiki - kako, labai puikiai visi sako! 
Ha - ha - ha, hu - hu - hu,  
kaip juokinga ir puiku!  
 
Kaip gražiai,kaip gražiai, kaip 
gražiai,gražiai,gražiai! 
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Bendras skautiškas paplojimas. 
Ploja visi, dviem grup÷m, paeiliui, diriguojant 
laužavedžiui: iš pradžių l÷tai, toliau vis 
greit÷jant. V÷liau mušama delnai 
į kelius, po to -- kumščiais į krūtinę. 
Šaukiama: aaaaa! Užbaigiama sušunkant: 
Bum! --Aaaa!(Robar) 
 
Bi - ba - bum -- patiko mum! 
 
Bravo, bravo, bravisimo! 
 
Pasirod÷ mandrūs vyrai, 
nedidesni, kaip pipirai! -- Aaa - čiū! 
 
(Visi): Vaje, vaje, vaje, vaje, vaje! 
 Vaje, vaje, vaje, vaje, vaje! 
 
Gražiau, gražiau, broleliai (sesel÷s),  
gražiau, kad būtų tik aišku būt dar geriau! 
 
Ar aš tau, sese, nesakiau: 
neverk, neverk, mačiau blogiau! 
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INDöNAI ČIAUDI 
 

Ind÷nai rūkydavo laukinį tabaką ir tod÷l jiems 
reik÷davo gerai nusičiaud÷ti. 
Trys dalys: oo - yš - šy, oo - aš - šy, 
oo - ūš -šy! 
 

Šis šūkis gali būti ptitaikomas daugeliui 
pasirodžiusių skilčių. Jeigu skilties 
pavadinimas turi daugiau skiemenų, galima 
įjungti daugiau plojimo arba, aišku, sugalvoti 
dar geresnį šūkį. 
 

Mūsų broliai x x vanagai 
Pasirod÷ x x linksmai -- 
xx xx xx! ( x reiškia suploti kartą) 
 

 Jūrų skautų šūkis: 
 Vienas: Gero v÷jo! 
 Visi: V÷jo! V÷jo! V÷jo! 
 

Sportiškas šūkis: 
Vienas: Sveiks! Visi: Valio! 
Vienas: Sveiks! Visi: Valio! 
Vienas: Sveiks!Visi: Valio! Valio! Valio! 
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TRAUKINYS -- 3 grup÷s: 
1- ma grup÷: Šalti barščiai, šalti barščiai,   
šalti barščiai. . . 
2 - ra grup÷: Karštos bulv÷s,  karštos bulv÷s, 
karštos bulv÷s. . . 
3 - čia grup÷: Ir kopūstai (traukinio 
švilpimas)  Ir kopūstai. . . 
 
 
 
TRAUKINYS: 4 grup÷s. 
1- ma grup÷: Ašš čia! Ašš čia! . . 
2 - ra grup÷: Tiku - taku, tiku - taku! 
3 - čia grup÷:  
Važiuojam! Važiuojam!(švilpukas) 
4 - ta grup÷: Tak - tik - tak - tik,  
tak - tik tik! . .(l÷tai, greitai, švilpukas, 
l÷tai ir tyliai). 
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Laužavedys: Ugi!  
Visi: Oi! 
Laužavedys: Ugi, ugi! 
 Visi: Oi, oi! 
Laužavedys: Ugi, ugi ugi!  
Visi: Oi, oi, oi! 
Kiek kartų laužavedys sušunka Ugi!. tiek kartų 
visi atsako Oi! 
 
 
Švedų - vikingų karo šūkis: 
 
Cigi riki, cigi riki, čiau, čiau, čiau! 
Bumelgage, bumelgage, bau- bau-bau, 
Čigi riki, bumelgage, ciz - bum - baa -- 
Tegyvuoja stovykla! 
 
Karabara, karabara, cis bum ba! 
Cingarenta, cingarenta, a - ū - a! 
Zip - zam, zip - zam! Zip - zam - z÷÷ -- 
Skamba daina pamišk÷j! 
 
(paskutinę eilutę galima keisti pagal reikalą) 
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Amerikiečių raketa: 
 
Akalaka čing! 
Akalaka čiau! 
Akalaka, čing, čing! 
Čiau - čiau - čiau! 
Cin - bum - ba, ra - ra - ra! 
Graži skautų stovykla! 
 
 Prancūzų raketa: 
 
Adidži, adidži, a - u - a! 
Adidži, adidži, zim - bom - ba! 
A - u - a, zim - bom - ba (l÷tai) 
Aa - uu - aaa!   
 
Nusičiaud÷jimas: 
 
1- ma grup÷: Rič! 2-ra grup÷: Rač!  
3-čia grup÷: Ruč! 4-ta grup÷: ir aš čia! 
(paeiliui porą kartų, o trečią kartą visi drauge). 
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GIESMöS 
 
 
 
DIEVE TAVE GARBINAM 
 
 
Dieve Tave garbinam, Tau save aukojam Tave 
mylim. 
 
Kristau Tave garbinam, Tau save aukojam 
Tave mylim. 
 
Šventą Dvasią garbinam,  
Tau save aukojam, Tave mylim. 
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GUL ŠIANDIENĄ 
 

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirk÷jas žmonijos. 
Šiam karaliui visagaliui 
N÷r vietel÷s tinkamos. 
Piemen÷liai, paskub÷kit, 
Dovanas jam savo d÷kit, 
Kaip pasaulio Viešpačiui. ] 3x2 k. 
 

Į menkutį jo tvartutį 
Ir mes draug skub÷kime. 
Tam karaliui savo valią 
Visą širdį d÷sime: 
Visa mes jam paaukosim 
Ir su angelais giedosim 
Garb÷ Jam aukštyb÷se. 
 

Gul šiandieną jau ant šieno 
Karalaitis iš dangaus, 
Sutv÷r÷jas, Atpirk÷jas 
Nusikaltusio žmogaus. 
Vargšų luoma jis pam÷go, 
Piemen÷liai tod÷l b÷go 
Pirmi Jo pasveikinti.  
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KAŽKAS VERKIA, AR GIRDI? 
 
 
 
Kažkas verkia, ar girdi;  ] 3 k. 
Mano Dieve, ar girdi? 
 
Kažkas juokias, ar girdi; 
Kažkas juokias, ar girdi; 
Kažkas juokias, ar girdi; 
Mano Dieve, ar girdi? 
 
Kažkas meldžias, ar girdi; 
Kažkas meldžias, ar girdi; 
Kažkas meldžias, ar girdi; 
Mano Dieve, ar girdi? 
 
Kažkas šaukia, ar girdi; 
Kažkas šaukia, ar girdi; 
Kažkas šaukia, ar girdi; 
Mano Dieve, ar girdi? 
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MARIJA, MARIJA 
žodž. Maironio 
muz. Č. Sasnausko 
 

Marija, Marija,  
Skaisčiausia Lelija, 
Tu švieti aukštai danguje. 
Palengvink vergiją, 
Pagelb÷k žmonijai, 
Išgelb÷k nuo priešo baisaus! ] 3x2 k. 
 

Mes klystantys žmon÷s, 
Maldaujam malon÷s -- 
Marija, maldų neatmesk! 
Tarp verkiančių marių 
Šių žemiškų karių, 
Nupuolančius stiprink ir vesk! ] 3x2 k. 
 

Marija, Marija, 
Skaičiausia lelija, 
Dangaus Karalien÷ šviesi! 
Užstok pas Aukščiausia 
Tu žmonų menkiausią, 
Nes viską pas Dievą gali! 
Užstok  pas Aukščiausią, 
T÷vynę brangiausią, 
Nes viską pas Dievą gali. 
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PARVESKI, VIEŠPATIE 
 
Kaip grižtančius namo paukščius, 
Parveski, Viešpatie, ir mūs, 
Į žemę mūs t÷vų, t÷vų parveski. 
 
Težydi v÷liai Lietuva, 
Kaip Tavo sl÷nių lelija, 
Tebūna v÷l namuos ramu. ] 3x2 k. 
 
Uždeki žiburius vilties, 
Atšauki angelą mirties, 
Iš mūsų t÷višk÷s namų atšauki. 
 
Težydi v÷liai Lietuva. . . . 
 
 Į savo džiaugsmo sekmines 
Ir mus namo surink, parvesk, 
Iš tremtinio kelių liūdnų surinki. 
 
Težydi v÷liai Lietuva. . . . 
 
Po Tavo Apvaizdos ranka 
Tegu atsiverčia vaga, 
Pilna gyvyb÷s ir žiedų gyvyb÷s. 
 
Težydi v÷liai Lietuva. . . . 
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PRIEŠ TAVO ALTORIŲ 
 
 
Prieš Tavo altorių 
Štai nuolankiai klūpom, 
Ir auką aukojame 
Tavo Sūnaus; 
Ir meldžiam Tave 
Širdimi mes ir lūpom: 
Suteik mums palaimos 
Iš aukšto dangaus!  ] 4x2 k. 
 
 
Nes toji auka 
Tau labiausiai patinka. 
Tau ją paaukojo 
Mieliausias Sūnus; 
D÷l nuopelnų Jo 
Tu ranka gailestinga 
Palaimink mūs' darbus, 
Laukus ir namus! 
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PULKIM ANT KELIŲ 
 
Žodž.Strazdelio Muz. J. Naujalio 
 
 
 
Pulkim ant kelių visi krikščionys, 
Didžiai ištroškę J÷zaus malon÷s, 
Su ašaromis Dievą maldaukim 
Tą Mišių auką Jam atnašaukim. 
 
Suklaupę meldžiam, J÷zau saldžiausias, 
Maldas priimki mūsų karščiausias; 
Mus išmokyki Dievą pažinti 
Pildyt Jo valią ir Jį garbinti. 
 
Vykdyki žem÷j meilę, ramybę, 
Mirusiems teiki dangaus linksmybę, 
Gyviems sveikatos, metų geriausių, 
Duok per tą auką Mišių švenčiausią. 
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SUTELK MUS, VIEŠPATIE 
 
 
Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padang÷j savo atviroj; 
Ramyb÷j ir tyloj 
Maldaut jauna širdim. 
 
Lyg lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai, 
O Dieve, Tu žinai 
Slapčias mintis visų. 
 
Atleisk, jei buvome kalti, 
Palaimink pastangas šviesias 
Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mus arti. 
 
Štai miškas rimsta vakarop 
Ramyb÷ skleidžiasi aplink 
Su malda mus priimk 
Padang÷j atviroj. 
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SVEIKAS, JöZAU GIMUSIS 
 
 
 
Sveikas, J÷zau gimusis, 
Šventas Dievo Kūdiki! 
Brangią dieną švesdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkim÷s ir džiaukim÷s, 
Dievui garbę duodami giedokime.] 2x2k 
 
Kankl÷mis kankliuokime, 
Sutartinę traukime; 
Brangią dieną . . . 
 
Dangus mums jau artinas, 
Žem÷j žmon÷s linksminas; 
Brangią dieną . . . 
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TöVE MŪSŲ 
 
 
 
T÷ve mūsų kuris esi danguje! 
Teesie šventas tavo vardas, 
Teateina tavo karalyst÷, 
Teesie tavo valia, 
Kaip danguje taip ir žem÷je. 
 
Kasdien÷s mūsų duonos duok mums šiandien, 
Ir atleisk mums mūsų kaltes, 
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, 
Ir neleisk mūsų gundyti, 
Bet gelb÷k mus nuo pikto. 
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SKAUTŲ MALDOS 
 
RYTINö MALDA 
 

Pad÷k, Dieve, kad šiandien būčiau 
geresnis negu vakar buvau. 
 
VAKARINö MALDA: 
 

Pad÷k, Dieve, kad šiandien būčiau 
geresnis negu šiandien buvau. 
 
MALDA PRIEŠ VALGANT: 
 

Viešpatie, palaimink mus ir tas dovanas, kurias 
valgysime iš tavo malon÷s.  
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 
 
MALDA PAVALGIUS: 
 

Ačiū Tau, Visagalis Dieve, už tas 
dovanas, Kurias valg÷me, ir už visas 
mums suteiktasias g÷rybes,  
Kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. 
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STOVYKLINö MALDA: 
 
 
Gražiosios gamtos ir viso pasaulio Kūr÷jau, 
Dieve, 
stiprink mūsų brangiosios Lietuvos skautų 
dvasią, 
kad mes tobul÷tume šviesaus proto žiniomis,  
kilnių jausmų švelnumu ir veiklios valios 
tvirtumu. 
Pad÷k mums, Visagali, semti reikalingų  
j÷gų iš tavęs,  
kursai esi tiesos, grožio ir g÷rio šaltinis,  
kad nugal÷dami visas kliūtis ir kasdien eidami 
geryn,  
gryna sąžine ir linksmu veidu, dirbtume 
t÷vyn÷s ir žmonijos naudai. Amen.    
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TURINYS    pusl. 
 
Advance Australia Fair    1 
Tautos Himnas     2 
Lietuva Brangi      3 
Rajonin÷s stovyklos daina    4 
 
Anksti rytą keldamas     5 
Ant kalno gluosnys     6 
Ant kalno kalnelio     7 
Ant kalno karklai     8 
Ant kalno klevelis     9 
Ant kalno mūrai   10 
Ant melsvų ežero bangų  11 
Ar aš tau, sese, nesakiau  12 
Aš nupirksiu batukus tau  13 
Aš pas÷jau kanap÷lę   14 
Aš su savo boba   15 
Ateina naktis    16 
Atgim÷ t÷vyn÷    17 
Atsik÷liau anksti rytelį  18 
Atskrend sakal÷lis   19 
Atvažiavo mašin÷l÷   20 
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Augo girioj ąžuol÷lis   21 
Augo sode klevelis   22 
 
Balnokit broliai žirgus  23 
Baltos bur÷s plazda   24 
Bijun÷lis žalias   25 
Buvo gera gaspadin÷   26 
 
Čigonai    27 
 
Daina apie puodą   28 
Dainuokim, ses÷s   29 
Dar nejok, dar sustok   30 
Daug daug dainelių   31 
Dievui, Tau - t÷vyne ir žmonijai 32 
Du broliukai kunigai   33 
Du gaideliai    34 
 
Eisim broleliai namo   35 
öjau aš per gatvę labai plačia  36 
öjo jaučiai į ganyklą   37 
öjo skautai iškylauti   38 
Eukalipto senoje pap÷d÷j    4   
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Gale lauko toli    39 
Gieda gaideliai   40 
Giedu dainelę    41 
Gražių dainelių   42 
Greitai, greitai laikas b÷ga  43 
Gromat÷le    44 
 
Išb÷gs, išb÷gs pel÷ iš miško  45 
Iš÷jo t÷velis į mišką    46 
 
Į kovą, į kovą    47 
Į Šeštąją Skautišką Šventę  48 
 
Jauna ses÷ ant gr÷blio parimus 49 
Jei tu būtum žuvyt÷l÷   50 
 
Kai aš gr÷biau lankoj šieną      51 
Kai aš tur÷jau kaime mergelę  52 
Kaip aras pašautas   53 
Kaip obelis mamyt palinkus  54 
Karti karti       55 -  56 
Kas subatos vakar÷lį   57 
Klausia žvirblis čiulbuon÷lis  58 
Ko liūdi, berželi   59 
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Krambambulis    60 
Kur gintarais nus÷tas marių krantas  61 
 
Laužai liepsnoja   62 
Laužas dega    63 
Lauželis    63 
Leiskit į t÷vynę   64 
Linelius raunu ne viena  65 
 
Macnus macnus marių vanden÷lis 66 
Mane motul÷ bar÷   67 
Mažam kambar÷lyj   68 
Mergyte, jaunoji, ką atsakysi  69 
Mes Lietuvos kareiv÷liai  70 
M÷lyna padang÷   71 
Myl÷jau mergelę   72 
Mūsų vyčiai kai išeina  73 
 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus 74 
Noriu miego    75 
Nor÷čiau aš keliauti   76 
Nutilo jau pūtęs v÷jelis  77 
Nusileido sauluž÷l÷   78 
 



 

169 

O ant kalno malūnas   79 
O atsimenu namelį   80 
O disko        81-  83 
Oi eisiu eisiu    84 
Oi ko nusižvengiai      85 -  86 
Oi mergel÷s mergužel÷s  87 
Oi neverk, motin÷le   88 
Oi sergu, sergu   89 
Oi tu Joneli       90 -  91 
Oi žiba žibūr÷lis   92 
 
Padainuosim mes sustoję  93 
Pajury     94 
Palank÷j, palank÷j   95 
Palinko liepa šalia kelio     96 -  97 
Pas÷jau dobilą    98 
Pas÷jau kanapę   99 
Pas÷jau linelius   99 
Pasis÷jau žalią rūtą   100 
Pasivaikščioti iš÷jau   101 
Pasvarcyk, ancela   102 
Pempel, pempel kuoduotuoji  103 
Pilki keleliai dulka   104 
Plauk÷ žąsel÷ per ežer÷lį  105 
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Praaušo dienala   106 
Pražydo jazminai po langu  107 
 
Rajonin÷s stovyklos daina      4 
Ridik÷lis ir petruška   108 
Rudnosiukas    109 
 
Saulut÷ tek÷jo    110 
Ses÷s skaut÷s    111 
S÷džiu už stalelio   112 
Siunt÷ mane motin÷le   113 
Staugia v÷jas    114 
Stovi malūnas prie kelio  115 
Stoviu aš parimus   116 
Subatelę      117 - 118 
Suk suk ratelį    119 
 
Šalia kelio vieškel÷lio   120 
Š÷riau, š÷riau sau  žirgelį  121 
Š÷riau žirgelį per savait÷lę  122 
Šlama šilko v÷jas   123 
Šukiai        142 - 149 
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Tam namely, tam mažam   124 
Tau, sesutę, puikios g÷l÷s  125 
Tave aš pamačiau   126 
Ten, kur ošia pušyn÷lis,oi  127 
T÷vas su motina savo   128 
T÷vyn÷s daina,v÷l skamba  
mums laisva    129 
Tylūs armonikos tonai   130 
Turiu ašai kepurę   131 
Tūkstantis žingsnelių       131 - 132 
 
Umba - umba rasa   133 
Už jūrių marių    134 
 
Vai kelkit÷s vaikeliai   135 
Vai kur buvai, dzieduk mano  135 
Vasara     136 
 
Žalia pieva, lygum÷lis   137 
Žalias ąžuol÷li    138 
Žąsel÷s girga    139 
Žem÷ k÷l÷ žolę   140 
Žiur÷kit toli    141 
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ŠUKIAI     142 -  152 
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