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Veikėjai: senelis, senelė, kiaušinis, pipiras, druska, svogūnas, morkos, bulvės, agurkai, žirneliai  

(PASTABA:  daržovių skaičius priklauso nuo grupės vaikų skaičiaus). 

 

Vakaras. Senelis su senele vakarieniauja. 

SENELĖ 

Žinai, seneli, pavargau, 
Dešimtą kartą tau sakau. 
Aš pažadėjau  tau mišrainės, 
Bet... gal geriau minkštų sausainių? 
 
SENELIS 
 
Betgi, senele, bulvės mums gerai derėjo 
Ir dar žirnelių, pameni, pasėjai. 
 
SENELĖ 
 
Taip, seneli, pamenu, kad sėjau, 
Ir morkas kruopščiai nuravėjau. 
Gal laikas jau agurkus skinti? 
O tu nulupk svogūną, jei netingi. 
 
SENELIS 
 
Ai, senele, žinai, jau vėlu. 
Rytoj manęs laukia begalės darbų... 
 
SENELĖ 
 
Padėtum man valgius gaminti. 
Betgi matau – tu truputėlį  tingi. 
 
SENELIS 
 
Jau vėlu, jau tamsu,  
Jau labanakt tau tariu. 
 
SENELĖ 
 
Įdomu, ką sapnuosiu aš šiąnakt? 
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Senelis su senele atsistoja ir išeina. Šalia stalelio stovi spintelė, ant jos – druskinė ir pipirinė. 
Netoliese –šaldytuvas, o jame – kiaušinis. Atsidaro šaldytuvo durys ir tyliai išlipa kiaušinis. Tarsi 
žinodamas, ko nori, jis pasuka tiesiai prie rūsio durų. Beeidamas uždainuoja. 
 
 
Kiaušinio dainelė 
 
Aš esu kiaušinis virtas. 
Mano lukštas labai tvirtas. 
Vakar išvirė mane – 
Liūdna man šaldytuve... 
Gal priimsite drauge? 
 
Agurkas apeina aplink kiaušinį. 
 
I AGURKAS  
 
Na užeiki, ko tu stovi? 
Mes juk draugiškos daržovės. 
Supažindinsiu tave 
Su labai šaunia šeima. 
 
Tai girdėdamos morkos išsirikiuoja. Glostydamos savo žalius plaukus, jos maivosi ir krizena. 
 
Morkų dainelė 
 
I MORKA 
 
Mes užaugome gražios ir tvirtos, 
Jeigu norite, prašom – pagirkit. 
Vitaminų mes turim oho! 
Na išgerkite, čia ne vanduo. 
 
Vaišina žiūrovus sultimis. 
 
II MORKA 
 
Aš gražias kasas turiu 
Ir beveik visur tinku: 
Į salotas, į sriubas, 
Galit krimsti ir šviežias. 
 
Stebėjusi morkų pasirodymą, labai įsižeidusi prieina bulvė. 
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I BULVĖ 
 
Jūs didžiuojatės, morkytės? 
Aš tuoj būsiu fri bulvytė. 
Karštame aliejuj virsiu 
Tol, kol geltona pavirsiu. 
 
Vos sulaikydama ašaras, pribėga kita bulvė. 
 
II BULVĖ 
 
Ir aš noriu būti fri! 
Mėgsta jas vaikai visi. 
Jei neleisit, aš pabėgsiu 
Arba garsiai garsiai rėksiu. 
 
III BULVĖ 
 
Fri bulvytės juk nesveika, 
Vandeny išvirt jus reikia. 
Su lupena, kiek žinau, 
Kažkada kažkur mačiau... 
 
Kol morka galvoja, kur matė su lupena verdančias bulves, bulvės dainuoja dainą apie save. 
 
Bulvių dainelė 
 
Labai sutrikusi ir susierzinusi viena bulvė pradeda neramiai vaikščioti  pirmyn atgal, pirmyn atgal. 
 
III BULVĖ 
 
Susikaupti  negaliu! 
Kuo man būti? Plokštainiu? 
Cepelinu su dešra? 
Oi, suklydau, su mėsa. 
 
IV BULVĖ 
 
Tu pabūk bulviniu blynu. 
Aš pabūsiu cepelinu. 
Arba ne, aš būsiu košė, 
Bulvių košė, makalošė. 
 
V BULVĖ 
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Eikit, košės, mus išvirs 
Su lupena ir nudirs, 
Ir supjaustys mus kubeliais, 
Sumaišys dar su žirneliais. 
 
Viena morka staiga prisimena turinti gražią, saldžią svajonę, kurią pamiršo pasakyti. 
 
IV MORKA 
 
Aš norėčiau būt pyragas, 
Šviežias toks, kad eitų garas... 
Valgytų mane visi: 
Ir suaugę, ir maži. 
 
V MORKA 
 
Aš pabūsiu mišraine, 
Koks gi skirtumas, ar ne? 
Taip geriau, negu sudžiūti 
Ar kur nors kampe supūti. 
Stumdydamiesi i ir dainuodami įeina agurkai. 
 
II AGURKAS 
 
Mes – agurkai, labai skanūs, 
Visi sakė, kas ragavo. 
Mus raugina, konservuoja 
Ir žalius kaipmat sušluoja. 
 
 
III AGURKAS 
 
Mėgsta ir su grietine, 
Bet nebus man taip, deja. 
Aš jaučiu – raugins mane  
Su visa visa šeima. 
 
IV AGURKAS 
 
Su serbentų, vyšnių lapais, 
Su česnakais ir su krapais. 
Pabendrausime visi, 
Pavydės aplink kiti. 
 
V AGURKAS 
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Pasimaudysim stiklainy, 
Mus supjaustys į  mišrainę. 
Tai skanėstas bus senukams! 
Jie papasakos anūkams. 
 
 
Ir žirnelis pasijuto ne prastesnis už agurką, todėl nusprendė netylėti. 
 
 
I  ŽIRNELIS 
 
Būt žirneliais, ką blogai? 
Nieko tu neišmanai. 
Mažas, žalias, apvalus, 
O, be to, dar ir saldus. 
 
Žirnelių  dainelė 
 
II  ŽIRNELIS 
 
Man patinka, kai vaikai 
Ankštis  skina  atsargiai. 
Gražiai aižo jas pirštukais, 
Kramto su baltais dantukais. 
 
 
III  ŽIRNELIS 
 
Kai skaniai aš ištroškintas 
Sėdžiu lėkštėj pasodintas, 
Vaikai atstumia mane. 
Nežinau tiktai, už ką. 
 
Skubėdamas iš rūsio išlenda kiaušinis. 
 
KIAUŠINIS 
 
Čia pas jus labai smagu! 
Atėjau pačiu laiku. 
Kol senukai saldžiai miega, 
Turim užduotį mes vieną. 
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Kiaušinis  pamoja pipirui, kad šis kuo greičiau ateitų. Nuo lentynos  nulipa pipiras, nueina prie rūsio 
durų, bet staiga sustoja, grįžta atgal, paima už rankos druską, šaukštą ir pjaustymo lentelę. Pipiras 
atidaro rūsio duris, barškina šaukštu į lentelę ir uždainuoja. 
 
 
 
 
Pipiro dainelė  
 
Bulvės! Morkos! Eikit čia, 
Jūsų laukia staigmena! 
Greitai praustis! Marš į puodą! (Rodo į dušą, paskui – į puodą.) 
Aš esu pipiras juodas. 
 
Bulvės ir morkos nueina praustis po dušu, paskui sulipa į puodą. Pipiras vėl  barškina  šaukštu  į 
pjaustymo lentelę  ir šaukia.  
 
PIPIRAS 
 
Agurkėliai  parauginti, 
Šiltnamyje išauginti, 
Jūs taipogi pas mane, 
Su žirneliais greitai čia! 
Ir kiaušinį  aš kviečiu 
Prisijungti prie visų. 
 
 
Agurkai, žirneliai ir kiaušinis ateina  prie pipiro su druskas ir sustoja. Iš puodo išlipa bulvės ir 
morkos. 
Staiga netikėtai pro visus prasiskverbia krūtinę išpūtęs svogūnas ir sako pipirui. 
 
SVOGŪNAS 
 
Aš galiūnas, aš svogūnas! 
Graušiu jums akis kaip dūmas! 
Jeigu receptus skaitai, 
Be manęs tau bus blogai. 
 
Visi priima svogūną į savo būrį ir nulupa lukštus. 
 
DRUSKA 
 
Aš esu balta druskytė  
Blizgančia sūria suknyte. 
Padraugausime visi  
Ir mišrainė bus skani. 
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PIPIRAS 
 
O dabar išsirikiuokit. 
Gražiai eikit, nekvailiokit!  
 
Pipiras su druska sustoja iš abiejų  lentelės pusių ir visus praleidžia. Visos daržovės, pipiras ir druska 
dainuoja dainelę  ,,Ei, daržovės, į mišrainę!“. Žirneliai nelipa ant pjaustymo lentelės, praeina  pro 
šoną. Visi kiti  dainuodami vorele sulipa į salės viduryje pastatytą  ,,dubenį‘‘, kuriame yra dubuo su  
uždengta tikra mišraine. Judėdami aplinkui ir dainuodami, vaikai tupiasi ir vėl stojasi. Atsistodami  
4 vaikai paima tikrą dubenį  su mišraine, visi išeina, mišrainę pastato virtuvėje ant stalo ir dingsta iš 
salės. 
 
Rytas. Žiovaudama į virtuvę įeina senelė, pažvelgia į mišrainę, stovinčią ant stalo, pasitrina akis, vėl 
pasižiūri. 
 
SENELĖ 
 
Ar  sapnuoju aš, seneli, 
Ar mišrainė jau ant stalo? 
Gal stebuklas  čia įvyko  
Iš gražaus, ankstyvo ryto! 
 
Ateina senelis. 
 
SENELIS 
 
Kaip gerai, kad mes auginom  
Tiek daržovių, tiek skanių! 
Mišraine visus vaišinam – 
Paragaukime kartu. 
 
 
Mišrainės dainelė 
 
Ei, daržovės! Į mišrainę, 
Į mišrainę, į mišrainę!  (2k.) 
Kai senelė paragaus, 
Tai kaimynus susišauks.  (2k.) 
 
Ei, daržovės! Į mišrainę,  
Į mišrainę, į mišrainę!   (2k.) 
Kai senelis paragaus, 
Valgys daug ir ūsą brauks.  (2k.) 
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Ei, daržovės! Į mišrainę,  
Į mišrainę, į mišrainę!  (2k.) 
Kai abudu paragaus, 
Tėvelius dar pasišauks.   (2k.)  
 


