Lietuvių liaudies dainos
Gieda gaideliai

Sėdžiu po langeliu
Em

Sėdžiu po langeliu,
A

D

A

D A

G

Gieda gaideliai ankstų rytelį,
Kelkis, berneli, aik į darbelį.

Eina mergelė baltu vieškeliu,
Šviečia skarelė, balta, šilkinė.
Maniau, kad rytą Saulė tekėjo –
Rūtų šakelė rankoj žydėjo.

D

Dar nesikelsiu – dar ne dienelė,
A

D

A

D

A

Dar nebudino manęs motulė.

Sėskis, mergele, ant pradalgėlio,
Tegu pailsi rankos, kojelės.
Ačiū, berneli, už tą žodelį,
Aš pailsėjau pas motinėlę.

Aš atsikėlęs ankstų rytelį,
Ėjau į lauką pjauti šienelio.
Dar nenupjoviau nei pradalgėlės –
Žiūriu ateina mano mergelė.

Žiūriu pro langelį,
G

Am

Čiūčiuoja liūliuoja
H7

Em

Ant marių laivelis. (2×2)
O tame laively
Mergelė sėdėjo,
Marelių putelėm
Sau burnelę prausė.

Marelių putelėm
Sau burnelę prausė,
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo.
Žuvelių šukelėm
Galvelę šukavo,
Skandino žiedelį
Į marių dugnelį.
Plauki sau, laiveli,
Svetimon šalelėn,
Svetimon šalelėn
Pas mano bernelį.

Teka teka skaisti saulė
Šalia kelia
Teka teka skaisti saulė per girely.
Šovė šovė kareivėlis ing liepely.
Atsimušė jo balselis pas mergely.
Oi, mergela lelijėla, duok žodelį.
Aš neduosiu tau žodelio kareivėliui.
Aš tik duosiu sau žodelį artojėliui.
Sunku augti diemedėliui be saulalės.
Taip man jaunam bernužėliui be mergelės.

Šalia kelia avietėla žydėja, žydėja, (×2)
Plastakela unt avietės tupėja, tupėja.
Plastakela nuo avietės paplasta, paplasta,
Bernužėlis pas mergelį paslapta, paslapta.

Karveli burkuti
Karveli burkuti,
Ko neburkuoji?
Ko biesu burkuosiu,
Kad lasti noriu!

Sakalas
Apėja sauliula aplinka zarių. (×2)
Apskrida sakalas aplinka sadų.
Inskrida sakalas vidun sadelia.
Nutūpė sakalas viršuj medelia.
Giedojo sakalas tamsioj naktelėj.
Sužibo medelio karūnužėlė.

Prilasis, prispragis
Kur gerti gausiu?
Ant mūsų stalalių
Pilni uzbonai!

Aik kuchnion, kurk ugnį,
Kaisk katilėlį.
Berk žirnių, pilk pupų,
Virk šiupinėlį.
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Dainos, išverstos iš rusų kalbos
Tyros širdys
Vertė L. Antanaitytė („Чистые сердца“, Людмила из Кемерово)
G

C D7

G

Prasidėjo diena ir pragydo paukštis,
G

C D7

G

Ant blakstienų tavų vis dar spindi žvaigždės.
G7

C H7

Em

Tuoj svajonės atgims, ir po saulės šviesa
C

G D7

G

Atsibus vėl iš miego mėlyna planeta.
C

D7

Dobilutis
Tu dobiluti, baltažiedi, ooo, ooi pevela, ooo.
Ko tu jaunas pasbijojai, ...
Ar pasbijojai skaisčios saulałεs, ...
Ar pasbijojai gailios rasełεs, ...
Nei pasbijojau skaisčios saulałεs, ...
Nei pasbijojau gailios rasełεs, ...
Tik pasbijojau jauno bernelio, ...
Jauno bernelio šienapjovelio, ...
Anas šienauna prakaitauna, ...
Jo pūstykłεłε ažu juostełεs, ...
O kepurėłε un galvełεs, ...

G

Ir nėr pasauly geresnės dainos,
C

D7

G

Em

H7

Augo sode serbenta

Kada su šypsena vaikai į dangų žiūri.
C

D7

G

Ir vos tik Žemę saulės spindulys palies,
C

D7

G

Su Meile tyros širdys suskambės.
Naujo ryto aušra neša viltį naują
Vandenynams platiems, per kuriuos keliaujam.
Šitą dieną pradėk tu nuo lapo švaraus,
Ir Meilė dainoj naujoj kaip svajonė užaugs.
(G7) C

D7

G

H7

Em

Tu pats gali sukurti planetai naują dieną,
C

D7

G

H7

Em

Tu pats gali likimą keisti, eidamas į šviesą.
C

D7

H7

Augo sode serbenta, (×2)
Augo sode, širdela, serbenta. (×2)
Krovė baltus žiedelius,
Krovė baltus, širdela, žiedelius.
Nokink juodas uogelas,
Nokink juodas, širdela, uogelas.
Džiaugės visi paukšteliai,
Džiaugės visi, širdela, paukšteliai.
Ne dėl visų paukštelių,
Ne dėl visų, širdela, paukštelių.
Tik dėl vieno paukštelio,
Tik dėl vieno, širdela, paukštelio.

Em

Geriausias tavo draugas – yra tava širdis.
C

D7

G

Joje aušros akimirka atgis.
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Saulė motina

Lek gervelė
ž. ir muz. Nadeždos Kiseliovos – Žukovskos

Saulė motina pakilo
Viršum girių, viršum šilo.

Dievas duos mums iš Dangaus,
Jei stipri valia Žmogaus.

Gera vaikams spinduliuos,
Švelnus rūpestis aušros.

Gera būti šviesoje,
Kurti Meilės Erdvėje.

Glosto medžių viršūnes,
Budin dieviškas gėles.

Greit ateis tas geras laikas,
Kai kiekvienas bus kaip vaikas.

Rasos spindi žolynuos,
Akys maudos spinduliuos.

Džiaugias Žemė ir Dangus,
Džiaugiasi širdy Žmogus.

Atsiverkime vartus –
Gal graži darna pabus.

Saulė motina pakilo
Viršum girių, viršum šilo.

Lek gervelė, lek gervelė,
Lek gervelė gojelin
Lek gervelė gojelin
Oja oja, lek gervelė gojelin.

Suk gervelė lizdelį…
Ded gervelė kiaušelius…
Per gervelė vaikelius…
Lek gervelė iš gojaus…

Ant kalno gluosnys...
Ant kalno gluosnys, pakalnėj šulnys,
Ten stovėjo mergužėlė pati sau viena.
Džium...
Atjoj bernelis žirgo girdyti,
Sustok, palauk, mergužėle, duok žirgui vandens.
Džium...

Iš dainos ir iš minties
Dievas šviesą mums išlies.

Negaliu stovėt, su tavim kalbėt,
Šalta rasa, o aš basa – nušals kojelės.
Džium...

Obelyje
ž. Emilijos Stankevičiūtės, muz. Linos Antanaitytės
G

D

G

C

Tyliai tyliai šlama girios,
G

D

D

Mintys braunasi pirmyn,
Noriu pievoj atsisėsti
Ir šermukšniu kilt aukštyn!

G

Vakaras šis toks nutilęs,
D

Tūtoj kų ča važa

Pr.: Noriu bėgti, skristi, lėkti,

G

Ošia tolumoj beržai,
C

G

G

Dega Romuvoj laužai.

Duok man ranką, kilk kartu,
Būk man ąžuolu šventu,
Meilės liepsnai atsiduoki,

Pr.: ...
Būk man laimė, meilė, džiaugsmas,
Būk man šventas ilgesys,
Būk kelionė, imki laisvę –
Kas paklydo lai sugrįš...

(D)

(G)

sutartinė
Tūtoj kų ča važa, kų ča važa tūtoj
Tūtoj vyrus važa, vyrus važa tūtoj
Tūtoj turgun važa, turgun važa tūtoj
Tūtoj ar parduoti, ar parduoti tūtoj
Tūtoj išmainyti, išmainyti tūtoj
Tūtoj už tabokų, už tabokų tūtoj
Tūtoj duoda vyrų, duoda vyrų tūtoj
Tūtoj cielų kuopų, cielų kuopų tūtoj

Aukso lapais sužaliuoki.

Pr.: ...
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Keliautojo dainelė

Žmogelis
ž. Gintarės Stankutės, muz. Linos Antanaitytės

D

ž. ir muz. Povilo Girdenio

G

C

Sudie namai… sudie gimta tyla…
A

G

Em

Mažytėje nežinomoj saloj,

D

C

Atleisk... nebegaliu susilaikyti –

D

G

Kurios nerasi nė vienam žemėlapy,
Kur niekuomet neatplaukia laivai,
Kuri galbūt tik menkas lopinėlis smėlio,

G

Tos žvaigždės ir žolė tokia minkšta
A

D

D

Išsiveda, sutinka ir palydi…

Gyvena linksmas vienišas žmogelis.
Dainuoja paukščiams paprastus žodžius
Apie mėnulį, apie platų vandenyną,
Apie medžius ir vabalus linksmus.

Pasaulyje tiek daug gerų žmonių –
Nebemąstau, ką valgyt, kur nakvoti..
Seniai net savo lovos neturiu –
Keliauju nesvarstydamas sustoti…
D

G

A

D

Pr.: Ir kojos pačios vejasi žingsnius,
D

G

A

D

Ir lūpos pačios veržiasi dainuoti –
G

A

D

O Dieve, koks pasaulis nuostabus,
A

Dainuoja apie saulę ir apie giedrą dangų,
Apie žuvis ir jūros žvaigždeles.
Ir tegul niekas aiškinti nebando,
Kad negyvenama šita sala.

Stebuklingas medis
Keistuolių teatras

D

Kad niekad net nedrįsčiau pasvajoti…
Nudriskę batai… Panagių dirvos,
Turbūt užtektų žemei nulipdyti..
Bet akyse – lyg žuvys tvenkiniuos,
Man blykčioja vaizdai nepamatyti…
Tekėjo dienos – tirštos lyg medus…
Pasaulis mažas… mums nepasiklysti…
Ir dar.. žinai – ir saulė, ir lietus
Visur toks pats… Turbūt jau metas grįžti…

Dm

D

Ten toli už žalio miško,
Už marelių mėlynų

Auki, medeli, žaliuok

Cm

Arčiau dangaus, aukščiau žolės.

Auga medis stebuklingas
Po gilaus dangaus skliautu.

D

E
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DA
Fm

Žiedą stebuklą linguok
D A (Hm)

Arčiau dangaus, aukščiau žolės.

Tyliai šnabžda–noriu, noriu!
F

G

Medžių šakos neramiai.
A

Sveiki namai… Sveika gimta tyla
Ar leisi nusiplaut dulkes, šaltini?
Dabar žinau… dabar tikrai žinau –
Nėra geriau man nieko už gimtinę…

Hm
G A

F

Fm

G A

G A

G#

Hm Fm

Arčiau dangaus, aukščiau žolės
G

Pr.: ...

Hm

A

D

Auki, žaliuok!

Jis išpildo tavo norus,
A

Jeigu nori ko labai.
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Kitų autorių dainos

Geltonų plytų kelias
Keistuolių teatras
C

Mudviejų erdvė
ž. Aurimo Radkevičiaus, muz. pagal “Любэ” dainą “Koнь”
Em

C

H7

G

H7

Vesiu žirgą tyliai lauku.
Am7

D

G

Dm

C
H7

G

C

Eisime kartu, eisim vieni du
Am7

Jei nori tu iš tikro pasiekt svajonę savo –
Geltonas kelias veda keliaut ir nugalėt.
Duok, mielas drauge, ranką – kartu smagiau keliauti,
Kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs.

Eisiu naktį pilną žvaigždžių,
Em

Am

G

C

G

Pr.: Geltonų plytų kelias kiekvienam nutiestas

Em (E7)

Em

Ten, kur susitikti ją aš turiu.

Am

F

G

Į svajonių miestą, kur smaragdai žėri.
Eiki juo, nesustoki, kelio galą priėjęs,
Tu draugus pažinsi, kur smaragdai žėri.

Džiaugias jau krūtinėj širdis,
Akys šviesios nori išvyst.
Kai tik ją matau, nieko nėr geriau,
Josios akys pilnos meilės, žinau.

C

F

C

Reikia proto Šiaudinei Kaliausei,

Jau ir ąžuolėlis arti,
Laukia mergužėlė brangi.
Būk sveika, mergyt, gera vėl matyt,
Spėjau žirgą vėlei mums pakinkyt.

G

C

Geležiniam Medkirčiui – širdies,
Dm

G

Am

Nori būt drąsus Bailusis Liūtas,
Am

F

G

Ir mergaitė ieško namų.

Naktį tykią, pilną žvaigždžių
Sėsime ant žirgo kartu,
Josime abu, josim vieni du
Ten, kur visada mums gera kartu.

Jei tu būtum žemė
Grupė „Skylė“
D

Gulsime savojoj erdvėj,
Dievą atpažinsim žvaigždėj.
Tiek gražių minčių jungia mudu du,
Amžinai gyventi gimėm abu.
Rytmečio aušra palydės,
Kai išjosim iš mūs erdvės.
Akyse šviesa, bunda jau diena,
Sodžiuj skamba vėlei mūsų daina.

Hm

Jei tu būtum žemė, aš būčiau žolė
G

D A

Jei tu būtum žolė, aš būčiau lietus
Jei tu būtum saulė, aš būčiau žvaigždė
Jei tu būtum žvaigždė, aš būčiau dangus
Aaaa...
Jei tu būtum kalnas, aš būčiau pilis
Jei tu būtum pilis, aš būčiau vėjas
Jei tu būtum auksas, aš būčiau vagis
Jei tu būtum vagis, aš būčiau teisėjas
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Tado Lomano dainos

Musė
ž. ir muz. Eglės Staniūnaitės
D

Esi Tu tik širdim pajuntamas
ž. ir muz. Tado Lomano
G

Em

Esu aš pievos, usnės, lauko obelys,
C

D

Ant skruostų motinos nubirusi rasa.
Esu aš ilgas siauro kelio mostas,
Link horizonto bėganti tiesa.

Am

Em

F

G

C

Dm

G

C

Am

Lai krykštauja toli nuo mūs užmiršę darganas ir lietų.
Dm

E

Am

Išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą.

Prisipildau – rami šypsena,
Tiktai akys kažko ašaroja.
Galbūt saulė šį kartą kalta,
Pasislėpus garų kolonijoj.
Kaip Tu myli ir kaip man džiugu
Klausant Tavo pasaką seną.
Ji belaikė, šilta, amžina,
Su mumis mūsų Žemėj gyvena.
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G

Išskrido paukščiai lig dausų. Tylu, jų meilės giesmės baigės.

ž. ir muz. Tado Lomano

Tu – čia pat – sukrautam pumpure,
Beržo tošies plazdėjime vėjy.
Aš taip pat su Tavim – Tavyje,
Tu mane – aš tave sužavėjau.

F

Baltais pūkeliais krinta snaigės iš viesulingų debesų.

G

Tu visus nesuvokiamai myli.
Mano akys kol kas dar, deja,
Tyliai skęsta į begalybę.

Man voras tinklą pins į akį,
Saulutė leisis papartin.
Man voras tinklą pins į akį.
Saulutė nemiega tam šuliny.

ž. P.Ž.Beranže, muz. O. Ditkovskio

Tu čia pat

D

D

Man musė pasibalados į ausį
Iš ryt, kai kris debesys šilti.
Man musė pasibalados į ausį
Iš ryt, kai sėdėsiu aš šuliny.
Aaaa...

Am

Esu aš lietūs, pūgos ir lingavimas,
Miškų paunksnė, raisto ramuma,
O Tu esi kaip visad vos pajuntamas
Prisilietimas šerkšno plaukuose.

C

A

Paukščiai

Esu aš mylintis ir mylimas šioj Žemėj,
Po žvaigždėmis aš Tavo pratąsa,
O Tu tai vėju, tai lietum kalbi, kad lygumos
Jau išsiilgusios paglostymo ranka.

Aš pro langą į vyksmą žvelgiu,

G

Kokia niūri rimtis aplinkui, kaip viskas tuščia ir nyku,
Kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų giesmininkų.
Drauguži mielas, būk ramus. Šaltos žiemos ranka gruoblėta
Išbaidė juos, bet į namus jie grįš pavasarį saulėtą.
O mes, besparniai žemės paukščiai, juos pasitinkam akimis
Ir vėtrą vėl nujausdami grėsmingon šiaurėn žiūrim baukščiai.
Likimas piktas ir nuožmus dažnai lyg žaislą žmogų mėto.
Pavydžiu paukščiams – į namus jie grįš pavasarį saulėtą.
Jie lėks viršum kalnų ir klonių, jie lėks melsvais dangaus keliais
Ir vėl, kaip pernai, nusileis ant seno ąžuolo galiūno.
Ir džiugins jaunus ir senus giesmė tiek sykių jau girdėta.
Išskridę paukščiai į namus sugrįš pavasarį saulėtą.
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Dalios Eigėlienės dainos

ž. ir muz. Romo Lileikio

Švieselių sutartinė
ž. ir muz. Dalios Eigėlienės
C

Em

Am

Em

Skaidruma, skaidruma, skaidruma, skaidruma,
Kiekvienoj mažoj švieselėj begalinė šiluma.
Šiluma, šiluma, šiluma, šiluma,
Kiekvienoj mažoj švieselėj begalinė ramuma.
Ramuma, ramuma, ramuma, ramuma,
Kiekvienoj mažoj švieselėj begalinė skaidruma.

Maža žvaigždele
ž. ir muz. Dalios Eigėlienės
Em

D

Em

D

Em

Am
D

Em

Beveik laimingas
H7

Beveik gyveno beveik laimingas beveik žmogelis beveik bute,
Em

H7

Turėjo jis žmoną beveik neblogą, vaikai jo lakstė beveik kieme.

Em

Em

Pakvieski ten, kur tavo namai,
Em

C

O žvaigždė rugiuose, kai kaimiečiai pavėsy, kai dangus akyse,
O žvaigždė už lango, kai praeivis pavargo, kai virš kelio naktis,
O žvaigždė virš draugo, mano draugas už lauko, mano draugas toli,
O žvaigždė ant sniego, kai nieko nelieka, vien tik žodis „atleisk“,
Vien žvaigždė puodynėj, vien vaikai prie stalo, o sode obuoliai.
Obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai,
Obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai, obuoliai.

ž. ir muz. Vytauto V. Landsbergio

C
D

G

O žvaigždė puodynėj, kai vaikai prie stalo, kai rasa ant žolės,

Em

Mano širdelę tyliai paliesk.
Em

C

C

Maža žvaigždele, begalybėj nakties
Em

Žvaigždė puodynėj

C

Em

Nuneški ten, kur šviesūs sapnai, sapnai...

C

Ir viskas buvo sakytum linksma, tik nuobodoka, netgi draugai,
G

H7

Kol vieną kartą netikėtai susirgo vargšas beveik rimtai.

Baltam sode
Baltam sode –
Spindintis vėjas,
Baltam sode –
Švieselių šokis...
Paprastume viskas atsiveria
Ir švelnume meldžiasi tyliai
Pr.: Šiltas vėjas kviečia mus
Pasisupti meilėje...
(2×2)

ž. ir muz. Dalios Eigėlienės
Mažoj gėlelėj
Šypsosi Dievas,
Mažoj smiltelėj –
Amžinas laikas...
Paprastume viskas atsiveria
Ir švelnume meldžiasi tyliai
Pr.: ...

36

Ir ėmė šitas beveik laimingas žmogelis klausti: kodėl, už ką?
O Dievas nieko jam neatsakė, tik ašarojo lietus stiklan.
Tada žmogelis beveik suprato, kad jei numirtų, tai ne beveik,
Jei prisikeltų, lietus vėl lytų... Nusišypsojo saulė lange.
Nai nai na na nai ...
Gyveno kartą žmogus laimingas, vėl buvo sveikas nors tu jam ką.
Kas dieną lankė linksmos mintys ir viskas vyko tarsi sapne.
Jei jis galvojo: gyventi gera, – taip jam ir buvo, nors tu jam ką.
Jis nebepyko, savimi buvo, o visa kita juk nesvarbu.
Nai nai na na nai ...
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Liepelė

Riešutų žydėjimas
ž. ir muz. Neringos Vaitkevičiūtės

ž. S. Gedos, muz. O. Ditkovskio
D

C

G

C

Mes su jaunu berneliu
G

C

Pasodinom liepelę.
F

C

Auk, liepele žalioji,
G

C

Giminėlės medeli!
Kai sodelis medum plauks,
Kai bitelės tykiai aus,
Nusileis iš žvaigždelių
Pulkas mūsų vaikelių.
Ant šakelių žydinčių,
Tarp žiedelių kvepiančių,
Supas jaunos dienelės
Mūs gražios giminėlės.

Kai luoteliu saulė plauks,
Kai liepelė mudu šauks,
Pasilipsim su tavim
Savo aukštan Dangelin.
Po žvaigždeles lankysim,
Po dauseles vaikščiosim.
Kai liepelė suskambės,
Sodužėlis namo kvies.
Po šakelėm liepelės
Smagiai supas vygužės.
Vėl uliosime jauni
Savo žaliam sodely.

Su mažu vaikeliu kartą vaikštinėjau,
Em

G

Riešutus pražydusius prie Neries regėjau,
A

D

A – a – a, regėjau.
Riešute, riešute, kas tai per žiedelis,
Mažutėlis rausvas lazdyno spurgelis, a – a – a.
Spurgelis.
D7

Em

Pr.: Šitokio rausvumo niekur nemačiau!
A7

D

Lazdyn, lazdynėli, tu žydėk greičiau.
D7

Em

Pažiūrėk, vaikeli, kas jo per mažumas,
G

D

G

D

A

Kas jo per gražumas, kas jo per lėtumas, a – a – a.

Ąžuole, Dievmedėli!
ž. ir muz. Neringos Vaitkevičiūtės
Ąžuole, Dievmedėli,
Nulenk šakeles, nuramink širdelę.

Ąžuole, Dievmedėli,
Suteik laisvelę plataus vėjelio.

Ąžuole, Dievmedėli,
Įžiebk liepsnelę, šventos ugnelės.

Ąžuole, Dievmedėli,
Brangus broleli, šventas medeli.

Ąžuole, Dievmedėli,
Suteik galelę tvirtos uolelės.

Ąžuole, Dievmedėli,
Dievo sūneli, žalias medeli.

Žydi žydi žydi, sukraus riešutėlį,
Rudas riešutėlis, baltas branduolėlis, a – a – a,
Branduolėlis.
Riešute, riešute, tu žydėk lėčiau,
Šitokio rausvumo niekur nemačiau, a – a – a,
Nemačiau.
Pr.: ...

Vai linai
ž. ir muz. Neringos Vaitkevičiūtės
Vai linai linai,
Kaip akelės žydi mėlynai.
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Mergaitė ir katinėlis

Trakų pilis
ž. ir muz. Arūno Čialkos

ž. Maironio
Am

G

D

Prauskis, katinėli
Su vandeniuku,
Leiski išmuiluosiu
Tave muiliuku.

Mes su katinėliu
D

G

Prausiamės abu.
G

D

Jis su letenėle,
D

Bet murzius nenori,
Rodo ragelius,
Imsiu aš rykštelę,
O tada tau klius.

G

Aš su muiliuku.
C

G
G
G

Pyksta katinėlis,
D

G

Bet aš nekalta.

F

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai
Am

C

E

Trakų štai garbinga pilis!
Am

C

D

F

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
Am

E

Am

O ji tebestovi dar vis.

Pr.: ...
Mes su katinėliu
Žaidžiame abu:
Jis sau kapsto smėlį,
Aš „blynus kepu“.

Pilis!Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!

Valgyk, katinėli,
Bet nenori jis.
Imsiu kibirėlį,
Statysiu pilis.

Nutilusios sienos, apleistos visų,
Be sargo, ginklų, be žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!

Uodega šlapia,
C

D

Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn,
Banga gena bangą ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.

Vandenėlis šaltas,
D

C

C

Pr.: Lia, lia, lia,
G

Lia, lia, lia,
D

Lia, lia, lia, lia,
G

Pr.: ...

Lia, lia, lia. (4×2)
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Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
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Lietuva
Paukščių choras virš galvų,
Pritaria balsai žuvų,
Gieda giesmę jos šviesos,
Nebeliko jau Tamsos.
Traukiam giesmę mes šviesos,
Nebeliko jau Tamsos.

„Rondo“
C

Em

Mažą mano delną nuo tavęs paėmė kažkas ranka šilta
Dm

Em F

ž. ir muz. Arūno Čialkos
Am

Po dangum, po žvaigždėm,
Dm

F

G

Prisimink, kas esi –

G

Em

Tu, žmogau, gyveni.
Nuo dangaus, nuo žvaigždžių
Tu matais vandeny.

Am

Tu – Kūrėjas, Žmogus,
F

G

Vyras, Moteris,
F

Em

G

Atsispindi jausmai,
Dm
Em

C ...

G

Mintys, žodžiai, darbai
Am

Ir sugrįžta atgal,
F

G

O liūdesy, tave jaučiu,
Nors ir slepies man už pečių.
Apsidairyk, kaip čia gražu,
Nusišypsok mums pamažu.

Nors tu juos pamiršai.
Em ...
C ...

Jei liūdėjai ryte, –
Vakare kris rūku,
Pagailėjai delčia –
Pagailės su kaupu.

Nusijuoki balsu,
Juk tikrai nebaisu,
Atsigausi pilnai
Ir pavirsi juoku.
F ...

Em ...

O nuo juoko skaidraus
Atsibus vyturys,
Saulė švies ir tūnos
Pasislėpęs Šiaurys.

C

Em F

G

Atsibusi džiaugsme,
Meilė juoksis kartu.
Mes visi – Viename,
C

Em F

C

Am Dm

Net akių pakelti nedrįsau,bet žinojau jos vienos klausau
Ir jaučiu alsavimą vilties tiktai vilties.
Nors ne kartą krito iš dangaus ašara gal jos gal kas daugiau
Ir mane nudegino ligi pačios širdies.
Pr.: Kai tave pirmąkart mažas mokiaus ištarti,
Lietuva, Lietuva ir dabar, ir visada.
Lietuva, Lietuva, lūpos taria be garso,
Vesk ir drąsink mane ir dabar, ir visada.

Žemėj Lietuvos
Tu tokia brangi, žeme mūs gimta.
Tau mintis šviesi, tau širdy vieta.
Pr.: Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos,
Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos.
Tu tokia maža ir tokia didi,
Nemuno vaga – Lietuvos širdy.
Ar diena dienos, ar naktelė tems,
Duok mums šilumos, duonos ir vandens.

Aš ir Tu.
30

G

Vesk ir drąsink mane ir dabar, ir visada.

C

Atsakingas, džiugus.

Am

C

Pr.: Lietuva, Lietuva, lūpos taria be garso,

Mes visi viename
C

G

Ir lig šiolei veda vis ir taip man lengva eit.
Suklumpu ant kelio akmenų, pakelia kažkas ir vėl einu
Ir priglaudžia galvą prie savęs švelniai, švelniai.
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F

G

Rusų bardų dainos

Pr.: Glosto skruostus man nenuorama vėjas,
Em

Am

Plauna akis sidabrinis lietus,
F

Орёл

G

„Вышиваночки“

Džiugina širdį giesmėm vieversėlis,
C

Kelią parodo žvaigždėtas dangus.

(4×2)

Подними, меня, орёл в небеса – (×2)
Посмотреть на землю с высоты. (×2)

Atveriu širdį ir ištiesiu ranką,
Džiaugsmą ir meilę kitiems dalinu.
Kaip švyturys – audroje rodau krantą,
Eiti drauge per gimtinę kviečiu.

Ой вы горы, леса, да поля,
Ой вы реки, моря, да луга.
Это родина моя,
Это матушка Земля.

Pr.: Tėvas – Saulužis, o Žemė – Motulė
Teikia pastogę Medeina teta.
Gabijos ugnį su Meile užkūrę,
Gimsta atgimsta Žmonijos karta. (4×2)

Опусти меня орёл с высоты, (×2)
Да на руки матушки,
Да на руки родненькой –
Я напиться хочу молока. (×2)
Здравствуй, матушка моя!
Здравствуй, родина моя!

Motinos ašaros virsta šaltiniais,
Žadina, girdo tyru gaivumu.
Laimė Laimužė, kasas susipynus,
Lydi Gausybę link mūsų namų.

Подними меня ...

Pr.: Kurias sodybos saulėtos ir šviesios
Šypsosi vyrai ir juokias vaikai.
Džiūsta iš džiaugsmo net raistas pelkėtas,
Meile alsuoja laukai.
(4×2)
Rymo Perkūnas žaibus pasidėjęs,
Audžia Austėja gėlėtus raštus.
Padovanojęs šviesiausias idėjas,
F

G

Дуб
„Вышиваночки“
Там на горе дуб растёт,
Над дубом тем сокол парит, сокол парит,
С ветром буйным говорит.
Там за горой терем стоит.
В тереме том дeвица живёт.
Песни поёт, милому рубашку шьёт.

C

Stebi Praamžis laimingus vaikus.
Glosto skruostus man nenuorama vėjas,
Plauna akis sidabrinis lietus,
Džiugina širdį giesmėm vieversėlis,
Aš atbudau ir Tu atsibusk.
28

Там да да дам дай да дам...
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Meilės galia

Три девицы
ž. ir muz. Arūno Čialkos

Am

– Ar tavęs sulauksiu,
Mielas, atsakyk?
Mergužėlė klausė
Paskutinįsyk.
Dm

Balno kilpą veržė
Nebylus karys,
Am

Tiesiai atsakyti
Neišdrįso Jis:
F

– Priešas Gimtą Žemę
Am

Taikosi užimt!
Nors karys gudravo,
Jautė Jos širdis –
Bernužėlis priešą
Dienai pristabdys.
Bet nelygios jėgos...
Nesirinkdama
Saulė patekėjo
Šviesą skleisdama!
– Ačiū Tau, Sauluže,
Viską supratau!

Ir greita kaip stirna
Per laukus basa,
Pasikinkius vėją
Skriedama rasa
Į stovyklą priešo
Lekia mergina...
Kol bernelis savo
Lanką miklina...
– Labo ryto, vyrai,
Jums visiems linkiu.
E
Priešas kovai ruošias,
O čia mergina!?...
Iš širdies Jos skleidžias
Nebyli daina,
Meilė begalinė,
Tirpdanti ledus
Vyrus nuramino,
Net ir jų vadus.
O bernelis ruošias
Mūšiui už kalvos.
Ir staiga išgirsta
Jis garsus keistus?!
Aidi priešo ragas
Per miškus, raistus.
Garsas vis silpnėja?..
Priešais – mergina
Tarsi miško fėja
Uogom nešina:
– Paragauk, mielasis,
Tau jų pririnkau.
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O didi kariauna
Grįžo į namus –
Tu gali miegoti
Visiškai ramus.
Meilė nugalėjo,
Ne grubi jėga
Ir visi laimėjo –
– Pergalė! Taika!
O bernelis tarė:
– Aš myliu Tave!
Mes čia susirinkę
Esam jų vaikai
Ir vaikų vaikaičiai...
Nuostabūs laikai!
Būkime laimingi,
Amžini, tvirti,
Ne kieti, o švelnūs,
Meilės įkvėpti.
Ir tegul pasaulis
Virs Meilės Erdve!

„Вышиваночки“
Три девицы на поляночике
Да вышивали вышиваночки.
Вышивали приговаривали,
Своих сужених нахваливали.
Ой люли своих...
Уж мой мил дружок Егорушка
Ходит в поле раньше солнышка,
С ветром, дождиком встречается,
С каждым колоском общается.
Ой...
Уж я вышью моему милу дружку
В каждом зёрнышке по солнышку.
Ой ...
А как мой дружок Семёнушка
Во лесу поёт соловушкой,
Со зверями разговаривает,
Всех вниманием одаривает.
Ой...
Уж я вышью моему милу дружку
Тех зверей на зеленом лужку.
Ой...
Уж как мой дружочек Митенька
Как его душа мне миленька!
Что парит подобно соколу
Довольно по небу высокому.
Ой...
К земле матушке спускается,
Силой рода наполняется.
Ой...
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Мечта
Aš – Lietuva iš čiulbesio paukštelių,
Aš – Lietuva iš trykštančio vandens,
Aš – Lietuva iš ošiančių gojelių,
Aš – Lietuva iš spindinčio rudens.

Олег из Любоистока
Am

Dm E7

Am

Я её придумал в голубое глядя небо
Am

Dm

Птичьим пеньем вдохновлённый
Pr.:

C

D

G

G

Iš Tėviškių, gimtinių ir iš sodų,
C

D

A7

G

G A7
Dm7

Захотелось мне сердечно

Iš laikmečio, erdvės ir obuolių,
Em

C

И дыханием весны.
G

Am
D

C

G

Iš Saulės šypsenos ant devynių kalvų.

Am7

Dm7

Чтобы песни пелись вечно
E7

Aš – Lietuva, Praamžio išgodota,
Iš varpų šnaresio ir kvepiančių laukų,
Aš – Lietuva seniai savim svajota,
Aš – Lietuva ir su jumis einu.
Aš – Lietuva Motulių ir Tėvelių,
Aš – Lietuva, Dukra savų namų,
Aš – Lietuva, keliauju žemės kelią,
Aš – Lietuva, nes Saulėje šviečiu.
Aš – Lietuva iš Aisčių ir Atlantų,
Iš Prūsų valios, Arijų kelių,
Aš – Lietuva, apglėbus kitą krantą,
Saviems vaikams gyvybę vėl teikiu.

G Am7

Быть в тебя таким влюблённым

Iš Dieviškos Minties žolėj rasotoj,

Am E7

От зимы и до зимы.
Dm7

E7

ПР.: Чтобы вишни расцвели по весне
Am

F

И в саду у нас звучал детский смех.
Dm7

G

Чтобы ты среди цветов улыбалась
C

A7

И счастливою со мной оставалась.
Dm7

G

Чтобы плыли облака над землёй,
C

A7

Поливая родниковой водой.
Dm7

G

Чтобы солнышко к тебе прикасалось,
Pr.: Esu tauta iš Dvasios ir iš stoto,
Iš Sielos virpesio ir iš vilčių,
Aš – Lietuva iš Amžinojo Sodo
Skambiu balsu iš atrasto Myliu.

C

A7

Отражением в воде улыбалось,
Dm

E7

Все желания твои исполнялись.

Aš – Lietuva iš Galios ir iš Meilės,
Aš – Lietuva, nes Aš esu Širdis,
Aš – Lietuva iš šypsenos Tėvelio,
Nes Aš – suspindus Dieviška Mintis.
24
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Pasaulio siela

День наступает
ž. ir muz. Linos Antanaitytės

C

Алеся и Олег
A

1) Šviesos keliu (×2)
G

C

Su Saule Meilė skrenda
Am

Ir muzika (×2)
G

C

Suskamba širdyje.
Dm

Matau Žemelę

2) Ar tu girdi (×2)
Mintis ir trapią tylą,
Ir pasakas (×2)
Klajojančias laukais?
Į dangų Žemė
Aitvaru pakyla,
Kai širdyse vėl tampame
Vaikais.

G

Aš ant Dievo rankos,
C

Pr.: ...

G

Sūpuojamą Visatos
C

Lopšyje.
Matau laivus (×2)
Iš debesų nupintus,
Spalvotus ežerus (×2)
Dangaus žydrom akim...
Ar moki Žemės
Metraštį skaityti,
Matyti, kas nematoma
Širdim?

3) Ar tu žinai, (×2)
Ką akmenys galvoja,
Kaip kvepia sniegas (×2)
Ir nenuorama lietus?
Ką Žemė šneka
Tau po kojom,
Ir ką dainuoja
Spindintis dangus?

A7

1) День наступает, новый день наступает
D7

Hm

E

И с утра обещает быть счастливым из дней.
Солнце сияет, так волшебно сияет
И без слов поздравляет с добрым утром людей!
D E Fm

D

E Fm

ПР.: Для тебя в травах блестит роса,
D E Fm

Радуга в небеса
D

E

Вечной улыбкою льётся!
2) Ночь наступает, как всегда наступает
До утра обещает быть спокойной для всех.
Звёзды сияют, так волшебно сияют
И безмолвно желают добрых странствий во сне.
ПР.: Для тебя светит Луна в ночи,
Песня моя звучит
Нежной мелодией ветра.
Для тебя в травах блестит роса,
Радуга в небесах
Вечной улыбкою льётся!

C
A

Pr.: Kiekvieno mūsų širdį
G

A7

C

Hm

Pasaulio siela girdi,

E

Солнце в нас и везде,

C

D E Fm D E Fm

O tu ar savyje girdi
G

D7

Солнце в тебе и во мне,

В небесах, на земле,

C

D

Pasaulio širdį?

E A

Свет в глазах,
D

E A

Он в тебе.
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Balta naktis

Далёкая планета твоих – воспоминаний
ž. ir muz. Linos Antanaitytės

Александр Коротынский;
г.Санкт – Петербург

G

1) Dangaus delnuose –
D

Pilnatis, pilnatis.
G

Ant obuolio –
D

Balta naktis, naktis.
C

G

O su rasa ant jo kartu, kartu

2) Kometos šydas
Toks ryškus, toks ryškus.
Pražydo naktyje
Dangus, dangus.
Ant upės kranto
Sidabru, sidabru
Gėriuosi aš...
Gėriesi tu...

D

Pr.: ...

Supuosi aš...
G

Supiesi tu...
C

Pr.: Balta naktis
G

Balta naktis, naktis (2×2)
C/G/C

Tau ir man, (×3)
G

Tau ir man.

3) Aušrinė kalbina
Gėles, gėles.
Gal jos į pasaką
Nuves, nuves?
Ant žemės pakraščio
Svaja, svaja.
Ir tu su ja...
Ir aš su ja...
Pr.: ...

Am

Dm7

Далёкая планета
G

C

Твоих воспоминаний
Am

Dm7

Давно витает где – то,
E7

Am

В эфирных небесах.
И на планете этой
Есть море Состраданья,
Текут там реки Света
На всех материках.
Am

Dm7

G

Пр.: Ничего не проходит, поверь,
C

Am

Только где та зеркальная дверь,
Dm

E7

Am

За которой иные миры и иные стремленья?
Ведь Вселенною правит Любовь,
Возрождая минувшее вновь,
Зажигая повсюду костры своего
Откровенья!
Там нет зимы и лета.
Мир встреч без расставаний,
Где наполняясь светом,
Душа парит легка.
Там грёзами одеты
Покоятся мечтанья,
Но путь к планете этой
Растянут на века.
ПР. : ....
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(A7)

Po Meilės medžiu

Моему небесному ангелу

ž. Linos Antanaitytės, muz. Neringos Vaitkevičiūtės
C

Олег Атаманов
C

1) Po Meilės medžiu
Lopšinę girdžiu.
G

2) Upelio aky
Lyg mėnulis plaukiu.
Gėlių saloje šoka vėjas.
Savo vaikams
Ant rožių baltų
Seka pasakas fėjos.

C

Aš – vygelėje supamas vaikas.
C

Spalvota naktis
C

Am
G

Em

Ты терпел и падал,
Hm

ПР.: Добрый мой кудесник,

Em

D

F

Am

C

Ангел мой небесный,

D

C

Hm

Тихо звал домой.
D

G

F

Em H7

От житейских бед.

G
F

C

Ji žino, kodėl aš dainuoju su ja
F

G

Em

Будь всегда со мной.

Ir nebetyla jau.
C7

H7

Em

D

H7

Pr.: Virpa erdvė laimės gaidom

Em

Ты шептал: не надо!

C
C

Em

Em

Посылал мне грёзы
C7

G

Радости земной,

Утирая слёзы Матери Небес

C

Ir sieloje supsis kaip laivas.

Am7

И вставал со мной.

C

Iš Rojaus atskris
F

D

И когда горел я
В гневе и во лжи
Ты судьбы поленья
У лады сложил.
Потому, что верил
Друг земною став
Ты его потери
Молча собирал.

C

Ir kodėl aš čia atėjau.
3) Po Meilės medžiu
Mintys virsta paukščiu
Burtų Dievo dangun pakylėtos.
Ant pievos delnų,
Ant svajonės kalnų
Lyja sidabro lietūs.

4) Jausmų visata
Širdim sugerta
Amžiną kuria gyvybę.
Po meilės medžiu
Pavirsiu paukščiu
Ir skrisiu į begalybę...

Pr.: ...

Где рассветы встают
Сергей Николаев
Неба синь и солнца луч,
Тают тучи, облака.
Жизнь льётся, нет преград,
Полноводная река.
ПР.: Где рассветы встают
За волною волна,
Верю я в то, что жизнь
Совершенства полна.
На планете я и ты,
Наши лучшие мечты.
Наши светлые надежды
Вдохновением чисты.
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Aš – tavo sparnai

Kitos rusiškos dainos
ž. ir muz. Linos Antanaitytės

D

Em

Tavo pamestą šypseną
A

D

Šiandien žydinčioj pievoj radau,
Lapas po lapo
Tavo širdį lyg knygą skaitau.
G

Netikėtu stebuklu
Aš suvirpinsiu sieloje gruodą
Ir sudeginsiu tavo
Nerimo debesį juodą.

Em

Ничего на свете лучше нету,
Dm7

A

C

G Dm7 G
Em

Am

Тем, кто дружен, не страшны тревоги,

Hm

Dm7

Iš jos išvysiu šaltį.

G

C Am

Нам любые дороги дороги,

G

Dm7

Surasiu tavyje,

G

C

Am Dm7 G Em A F B G

Нам любые дороги дороги ла, ла...

D

Surasiu savyje
A

Бременские музыканты
C

Чем бродить друзьям по белу свету.

Pr.: Širdy uždegsiu Saulę!
Fm

Песня друзей

D

Burtažodį Meilei prikelti.
Aš tavo sparnai esu
Šiai Visatai gražiai apkabinti,
Aš savyje nešuosi
Tavo tyrą ir saulėtą mintį.

Kaip šventą talismaną
Tavo nuostabiai gražią svajonę
Pasiimkime amžiams
Į šią dievišką mūsų kelionę.

Pr.: Širdy uždekim saulę!
Iš jos išvykim šaltį.
Suraskim tavyje,
Suraskim manyje
Burtažodį Meilei prikelti.

16

Мы своё призванье не забудем:
Смех и радость мы приносим людям.
Нам дворцов заманчевые своды
Не заменят никогда свободы. (×2)
Наш ковёр – цветочная поляна.
Наши стены – сосны великаны.
Наша крыша – небо голубое.
Наше счастье – жить такой судьбою. (×2)
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Lyja gerumu

Улыбка
ž. ir muz. Linos Antanaitytės

C

G

C

Šiandien visą dieną lyja gerumu,
C

G
F

G
G

C

F

C

C

От улыбки в небе радуга проснётся.
Am

Pasėdėsiu tyliai tyliai ant žolės,
C

G

От улыбки хмурный день светлей.
C

Jaukios mano mintys ir širdy ramu.
C

M. Пляцковский

C

Dm

Поделись улыбкою своей,

C

C

Paklausysiu, ką Žemelė man kalbės.
Pr.: Šiandien visą dieną lyja gerumu,
Šilta mano sieloj ir širdy ramu.
Šiandien visą dieną lyja gerumu,
Jaukios mano mintys ir širdy ramu.
Šiandien stebuklingais žodžiais Žemėn sninga.
Ši graži diena – tai pasaka laiminga.
Baloj klykia gervės, o širdy ramu –
Šiandien visą dieną lyja gerumu.

G

E

И она к тебе не раз ещё вернётся.
Am

ПР.: И тогда наверняка
Dm

Вдруг запляшут облака,
G

C

A7

И кузнечек запиликает на скрипке.
Dm

(С голубого ручейка
Am

Начинается река.
E

Pr.: ...

C

Am

A7

Ну а дружба начинается с улыбки.)

Visą dieną Žemė man dainuoja dainą,
Kaip su Dangumi jinai per amžius eina,
Ir iš Meilės tos pražydusią gyvybę,
Nešančią ir mus į tikrą amžinybę.

От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Добрый лес простится с тишиной,
И захлопает в зелёные ладоши.

Pr.: ...

От улыбки станет всем теплей.
И слону, и даже маленькой улитке.
Так пускай повсюду на земле
Словно лампочки включаются улыбки.

Šiandien visą dieną lyja gerumu,
Jaukios mano mintys ir širdy ramu.
Pasėdėsiu tyliai tyliai ant žolės,
Paklausysiu, ką man debesys kalbės.
(upelis, saulelė, medeliai, kalneliai ir .t.t)
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Saule saulele

Голубой вагон

Improvizacinis folkloras, Strazdas, sutartinė
Saule, saulele, Dievo dukrele,
Ladūto, ladūto, ladūto, ladūto!
Jaunas mėnuli, Dievo sūneli,
Ladūto, ... ... ...
Sese žvaigždele, dangaus šviesele,
Ladūto, ... ... ...
Žeme motule, rūpintojėle,
Ladūto, ... ... ...

Dm

Медленно минуты уплывают вдаль,
G7

C7

E7

Встречи с ними ты уже не жди,
Am

Dm

И хотя нам прошлого немного жаль,
Am

E7

Am

Лучшее, конечно, впереди.
A7

Atlėkė lėkė aukso paukštužėlė

Dm

Пр.: Скатертью, скатертью
Improvizacinis folkloras, Strazdas

Atlėkė lėkė aukso paukštužėlė
Iš toli, labai toli.

Am

E7

Am

Дальний путь стелется
A7

Dm

E7

Am

И упирается прямо в небосклон.
A7

Atnešė nešė seselėm žinelę
Ir jauniem brolužėliam.

Dm

Каждомy, каждому
E7

Am

В лучшее верится...

Kelkit, broleliai, kelkit, jaunieji,
Dievulis jau prie vartų.

A7

Dm

Катится, катится
E7

Bėki, sesele, atkelki vartus,
Leisk Dievužį kiemelin.

Am

Голубой вагон.

Saulės dukrelė kėlė vartelius,
Laima tiesė juostelę.
Džiaugias tėvelis, džiaugias mamutė,
Dievulis jau kiemely.

Может, мы обидели кого-то зря
Календарь закроет этот лист.
Жить без приключений нам никак нельзя...
Эх, прибавь-ка ходу, машинист!
Припев:.

Ai dega, žėri Dievo rūbelis,
Skaisčiai šviečia saulelė.

Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход...
Ах, зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!

Ai skamba, aidi Dievo balselis,
Liepužėlėj paukštelė.

Припев:..
12
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C

Am7

Поpа-пора-порадуемся на своем веку

4) Atidarysiu plačiai langines
Dm7

G
C

Ir pasikviesiu padūkusį vėją.
C

F

Lėksim į pievas ir į marias,
G

C

D

G

C

E

Am

A

Пока-пока-покачивая перьями на шляпах
Dm

Em7

G

C

Судьбе не раз шепнем - мерси боку.

5) Visa kas buvo – jau praeity,
Dm7

C7

Красавице и кубку, счастливому клинку,

Mes nugriausim atskirumo sieną.
C

Am

Пр. Поpа-пора-порадуемся на своем веку

Am7

F

E

G
Пpоигpыш: C-C-E-Am

Apsidairyk ir gyvenk šiandieną.
C

Am7
Am

Tegul ši giesmė bus su tavim,
F

G

Tegul mūsų džiaugsmas viską užlieja.

Em

Опять скрипит потертое седло
Am

Em

И ветер холодит былую рану,
C

Pr.: …

G

Куда вас, сударь, к черту, занесло,
F

F

G

Неужто вам покой не по карману?

6) Ir bus ta diena, kai visi keliai
Em7

E

Am7

Sueis į viršūnę vieną.

Пр.

Dm7

Tu pamatysi, kad tikėjimų daug,
F

Нужны Парижу деньги, се ля ви,
А рыцари ему нужны тем паче,
Но что такое рыцарь без любви,
И что такое рыцарь без удачи?

G

Bet visi mes esame Viena.
F

G

7) Ir bus ta diena, kai anksti ryte
Em7

Am7

Пр.

Tu išeisi į žydinčią (kvepiančią) pievą.
Dm7

Ir pasakysi: “Aš myliu!
F

G

(Ir) Tegul ši meilė viską užlieja!”

10
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Tu pasakyk man

Прекрасное далеко
ž. ir muz. Ričardo Kairaičio

D

Em

1) Tu atėjai čia pabūti kartu,
A7
D

Слышу голос из прекрасного далека
E7

Em
A7

F

Am
E7
F
D

D7

D

D7

Trykšta šaltinis ir gieda širdis?
G

A7

Fm

Hm

Tu pasakyk man – iš kur šitas džiaugsmas?
A7

Am

Не будь ко мне жестоко

A7
A7

Dm

Прекрасное далеко

Pr.: Tu pasakyk man – iš kur šitas jausmas?
G

E7

Кружит голову, как в детстве карусель.

2) Tu atėjai, nes ieškai savęs,
Ieškai Tiesos ir draugo.
O Ji tyliai skamba ryto tyloj,
Mūsų giesmėj, tavy.

D7

C

F

Gaivina ir guodžia visus.

G

G

Слышу голос - и манящая дорога

D

D7

Am

Голос утреней серебряной росе

Tavo jausmai kaip tyras lietus

Em

Dm

D

Dalintis savo ramybe.

D7

сл.Ю.Энтина, муз. Е Крылатова
Am

D

C

Не будь ко мне жестокл
G

C

Жестоко не будь.
Am

Dm

От чистого истока
E7

F

Прекрасное далеко

Dabar aš žinau – kas yra dangus!

Dm

3) Tu ieškojai atsakymo nuo pat mažumės,
Kopei su kitais į kalnus.
O ten, viršūnėje, tu pamatei, –
Koks beribis dangus!
4) Atėjo diena, kai tu supratai, –
Kur ieškoti šaltinio,
Kad – vienas dangus ir žemė viena,
Jie šildo ir guodžia visus.

Am

Прекрасное далеко
E7

Am

Я начинаю путь.
Слышу голос из прекрасного далека
Он завет меня в чудесные края
Слышу голос. Голос спрашивает строго А сегодня что для завтра сделал я?
Я клянусь, что стану чище и добрее,
И в беде не брошу друга никогда
Слышу голос и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа.

8
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Kai aš einu

Angliškos dainos
ž. ir muz. Ričardo Kairaičio

D

G

A7

D

1) Kai aš einu per mylimą žemę,
atrodo, kad visas dangus dabar su manim,
o tavo juokas ryte, toks žvalus, kaip tekanti saulė,
atrodo, kad džiaugsmas užlieja visus.
2) Kai aš plaukiu per rytmečio rasą,
atrodo, kad visi pasaulio turtai dabar su manim,
o tavo giesmė mane ant sparnų kažkur neša,
atrodo, kad meilė užlieja visus.
G

A7

Fm

C
G

A7

D

Your home is in my heart
And my heart is very strong,
And when you’re feeling lonely
It will carry you along.

C

Am

And my heart is like the ocean,
Dm

I'll rock you while you’re sleeping
G

Your home is in my Heart
And my heart is everywhere
Wherever you may wonder,
Just know that I am there.

C

On a wave of Sweet devotion.

Hm

Pr.: Ar tu matai – koks šiandien saulėtas dangus!
Em

Dm

Your home is in my heart

D7

Mes kaip vaikai per pievą bėgam.
Ar tu girdi, – kaip man daužosi širdis,
Kai Tu ir aš esam Viena.
Tegul užlieja žemę Dangiska Šviesa!
Ir mūsų šviesios mintys skrieja!
Tegul visi pasauliai džiaugiasi taika!
(Kai)Dangus ir žemė – susilieja!

Dm

We are opening up in sweet surrender
C

Dm

To the luminous Love Light of the Lord.
Dm

C

Dm

We are opening – we are opening.

Am

Dm

Am

The river is flowing, flowing and growing,
3) Kai esam draugų rate, kaip dabar, ir iš laimės giedam,
atrodo, kad verkia iš džiaugsmo Dangus.
O tavo širdy aš girdžiu, kažką tyliai, tau protėviai rodo.
Ir tikrai jaučiu kaip gerumas užlieja tavo jausmus.

Am

Em

Am

The river is flowing back to the sea.
Am

Em

Am

Mother Earth carry me, a child I will always be,
Am

Em

Am

Mother Earth carry me back to the sea.

Pr.: ...
4) Kai aš einu per Deivę – Motiną – Žemę,
atrodo, kad Trijų Pasaulių Dievai kartu su manim.
O mūsų giesmė pasiekia žvaigždes ir Patį Kūrėją,
ir tikrai žinau, kad Jis dabar ir visada su mumis,
ir tikrai žinau, kad Jo Šviesa visada su mumis,
ir tikrai žinau, kad Meilės Erdvė dabar su mumis.
6
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Ričardo Kairaičio (Strazdo) dainos

Am

G

Am E C G

KALI KALI MAHA MAYA OM
Am

C

Am

C

BHAVANI SHANKARI OM – BHAVANI SHANKARI OM

Dovanosiu tau

Dm

ž. ir muz. Ričardo Kairaičio
C

Am7

Dm7

Am7 Dm7

2) Dovanosiu tau kvepiančią pievą.
Dovanosiu tau džiaugsmo sparnus.
Ir kaip bitė galėsi tu lėkti su vėju,
Galėsi bučiuoti pienių žiedus.

G

Dovanosiu tau meilės sparnus.
F

G

C Am7

Ir galėsi skristi tu į savo erdvę,
F

G

C

Am

Dm

G G7

NARAYANA HARI OM SATIA NARAYANA HARI OM
C

Am F

G G7

GOVINDA KRISHNA HARI OM GOPALA KRISHNA HARI OM

C

G

C

C

F

Pr.: Čia veriasi dangus,
A7

Dm7
C

G

Em

Čia liejasi šviesa,
A7

Kur mylintis žmogus
G

Am

DEVI DEVI GIRIJA HARA HARA – DEVI DEVI GIRIJA

Aplankysiu aš tavo sapnus.
F

E

G

1) Dovanosiu tau bekraštį dangų.
C

Am

Dm7

Am

C

Dm

NARAYANA NARAYANA JAYA GOVINDA HARE
G

E7

C

G

G7

C

NARAYANA NARAYANA JAYA GOPALA HARE

Atsiveria širdis,

C7

G

Atkelia vartus.

C (C7)

Ten, kur tiesa.

Am

G

Dm

OM NAMAH SHIVAYA OM NAMA SHIVAYA
C

3) Dovanosiu tau ryto tylą.
Dovanosiu tau ramybės sparnus.
Ir kaip saulė galėsi tu kilti į dangų,
Ištirpdyti visus (visus) ledus.

C

E

F

OM NAMAH OM NAMAH
G

E

Am

OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA
OM NAMO NARAYANAYA …
JAYA JAYA DEVI …

Pr.: …
4) Dovanosiu tau vaiko juoką.
Dovanosiu tau laimės sparnus.
Ir galėsi visiems dainuoti meilės giesmę,
Atsilieps tau visas dangus.
Ir galėsi visiems dainuoti džiaugsmo giesmę,
Atsilieps tau visas dangus.
Ir galėsim visiems dainuoti džiaugsmo giesmę,
Atsilieps mums žemė ir dangus.

Am

G

F

G

Am

G

F

G

Am

SHIVAYA NAMAH OM SHIVAYA NAMAH OM
Em

D

Em

D

C

D

Em

OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
Em

G

D

C

D

Em

VASUDEVAY VASUDEVAY VASUDEVAYA BOLO

Pr.: …
4

Am

OM NAMAH SHIVAYA OM NAMAH SHIVAYA
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Prakalbos žodis

Turinys

Mieli bičiuliai, draugai, bendraminčiai,
Dainų skrynia kartą jau atsivėrė, tai ir teka iš jos dainos, giesmės
bei sutartinės kaip iš gausybės rago. Dar vieni metai praėjo – ir nuėmėm
dar vieną derlių. Tarsi obelys paaugom, naujus obuolius sunokinom.
Prašom skaityti ir dainuoti naujas daineles – subrandintus obuolius!
Prieš jūsų akis – antrasis V. Megre knygų skaitytojų ir jų bendraminčių
sukurtų bei dainuojamų dainų tomas.
Daina mus visus palaiko, veda, padrąsina, ašarą nudžiovina, padeda
suprasti ir išreikšti draugystę, meilę, džiaugsmą ir kitas gyvenimo
paslaptis. Daina sielas pakylėja ir apjungia nuostabiame vienovės
jausme. Dainuodami kuriame gerą nuotaiką, kuriame gyvenimą.
Tad tegul sugaudžia garsas balsų balsais dar ir dar. Tegul balsai
liejasi švelniai nešdami ant savo delnų šviesius vaizdinius. Tegul mūsų
balsai dera, tegul jie bus kupini mūsų pagarbos skambėjimui.
Dainuokime!
O taip pat nepamirškime kurti naujų dainų. Tuo, ką atneša Šviesi
Kūrybos Liepsna, ką kužda į mūsų ausis, širdis ar lūpas, dalinkimės su
visais. Tai verta.

Čia sudėtas dainas parinko ir suvedė Lina, Neringa, Ričardas,
Inesa, Daumilas ir kiti.
Kviečiame prisidėti prie trečios dainynėlio dalies ir siųsti naujas
šviesias dainas el. paštu daumilas@gmail.com.
2-os dainynėlio dalies 2-as pataisytas leidimas
 Gyvieji namai
2012 02 25
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