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VARPELIAI 
 
 
 

Pr. Din-di-lin, din-di-lin. Skambink varpeliu. 
Vejam vėją mes jauni, ak kaip gera, kaip smagu. 

Din-di-lin, din-di-lin. Skambink varpeliu. 
Vejam vėją mes jauni, ak kaip gera, kaip smagu. 

 
1. Blizgančiu sniegu lėkti rogėm palaima. 

Ir skamba su varpeliais mūs juokas ir daina. 
Kokia šviesi naktis... Eglės žėri sidabru. 

Užgniaužia kvapą grožis tas nutilusių miškų... 
 

Pr. Din-di-lin, din-di-lin. Skambink varpeliu. 
Vejam vėją mes jauni, ak kaip gera, kaip smagu. 

Din-di-lin, din-di-lin. Skambink varpeliu. 
Vejam vėją mes jauni, ak kaip gera, kaip smagu. 

 
2. Žirgas lekia greit. Vejam vėją mes jauni. 

O jūs, žiemos kerai, jūs neužmirštami. 
Kur akį užmesi- vien pusnynai nušviesti. 

O kas gražiau už mišką šį mėnulio pilnaty? 
 

Pr. Din-di-lin, din-di-lin. Skambink varpeliu. 
Vejam vėją mes jauni, ak kaip gera, kaip smagu. 

Din-di-lin, din-di-lin. Skambink varpeliu. 
Vejam vėją mes jauni, ak kaip gera, kaip smagu. 
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ŠTAI IR KALĖDOS 
 
 
 

Štai ir Kalėdos 
ir kur tu esi 

vėl pralėkė metai 
atėjo nauji 

 
Štai ir Kalėdos 
ir viskas gerai 
seni ir jauni 

artimi ir draugai 
 

Laimingų Kalėdų 
ir Metų Naujų 

tikiuosi šie metai 
geri ištiesų 

 
Štai ir Kalėdos 

stipriems ir silpniems 
turtingiems ir skurdžiams 
laimės linkim visiems… 

  

Laimingų Kalėdų 
ir Metų Naujų 

tikiuosi šie metai 
geri ištiesų 
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MES GIRDĖJOM ANGELUS… 
 
 
 

Mes girdėjom angelus 
Skamba, džiūgauja dangus 

Žemė kloniai ir miškai 
Neša aidą iš aukštai 

 
Glio o o o o o o o rija 

In exselsis Deo 
Glio o o o o o o o o rija 

In exselsis Deo 
 

Piemenėliai džiaugiasi 
Prie tvartelio glaudžiasi 
Regi Dievą – Kūdikį, 

Prakartėlėj gulintį. 
 

Glio o o o o o o o rija 
In exselsis Deo 

Glio o o o o o o o o rija 
In exselsis Deo 
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 TYLI NAKTIS, ŠVENTA NAKTIS… 
 
 
 

Tyli naktis, šventa naktis! 
Viskas miega, tik dar vis 
Motinėlė ten budi viena. 

Kūdikis su meilia šypsena 
Ilsisi miega ramiai, 
Ilsisi miega ramiai. 

 
Tyli naktis, šventa naktis! 
Pildos Dieviška mintis: 

Viešpats, tapęs mažu vaikeliu, 
Žada sieloms malonių gausių 

Savo šventu gimimu, 
Savo šventu gimimu. 

 
Tyli naktis, šventa naktis! 
Vyksta meilės paslaptis. 

Angelų giesmė skamba nakčia, 
Nešdama piemenims žinią šią: 

Jau išganytojas čia! 
Jau išganytojas čia! 
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DŽIAUGSMINGŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ… 
 
 
 

Džiaugsmingų šventų Kalėdų, džiaugsmingų šventų Kalėdų, 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų Naujų. 

 
Per sniegą nubėgs avelių brydė, 

Spindės pro eglyną Betliejaus žvaigždė. 
 

Džiaugsmingų šventų Kalėdų, džiaugsmingų šventų Kalėdų, 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų Naujų. 

 
 

Aušrinė žvaigždė padangę nušvies, 
Maži piemenėliai Jo pasveikint skubės. 

 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų, džiaugsmingų šventų Kalėdų, 

Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų Naujų. 
 
 

Karaliams pas Jėzų ji kelią nušvies 
Jie dovanas Jėzui prie ėdžių sudės 

 
Džiaugsmingų šventų Kalėdų, džiaugsmingų šventų Kalėdų,   X2 

Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir Metų Naujų. 
 
 
 


