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AI, ZAĻĀI LĪDACIŅA

AI, JEL MANU VIEGLU PRĀTU
Ai jel, manu vieglu prātu,
Jauns apņēmu līgaviņ'.

L.t.dz.

L.t.dz.
Ai, zaļāi līdaciņa,
Nāc ar mani spēlēties!

Ne gadiņa nedzīvoju,
Sola kungi karā ņemt.

Tu dziļāi jūriņāi,
Es ozola laiviņāi.

Es kungiem(i) atbildēju:
Vai es viens(i) karavīrs?

Jūriņ prasa smalku tīklu,
Laiviņ baltu zēģelīti;

Vēl daža(i) māmiņa(i)
Aug deviņi bāleliņ'.

Uzvelk baltu zēģelīti
Iet laiviņa mirdzēdama.

Tie varēja bruņas nest(i),
Zobentiņus cilināt.

Iet laiviņa mirdzēdama
Līdz tautieša namdurvīmi.

Ai jel, mani vieglu prātu,
Jauns apņēmu līgaviņ'.

Tautiet’s manim laipu meta,
Laipu laipas galiņā;
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša laipu gāju:

AI, SAULĪTE, MĒNESTIŅIS
L.t.dz.

Tēva dubļi sudraboti,
Tautu laipa asarota.

Ai, Saulīte, Mēnestiņis,
Kā jūs skaisti mijaties.
Kur dieniņu Saule tek,
Naktī tek Mēnestiņš.
Kas to teica, kas meloja,
Ka Saulīte nakti guļ.
Vai Saulīte tur uzlēca,
Kur vakaru norietēj’?
Dienu loka zaļas birzis,
Naktī jūras ūdentiņ’.

AIZ EZERA AUGSTI KALNI
.t.dz.
Aiz ezera augsti kalni,
Tur sarkanas ogas auga.
Tur raud gauži mātes meita,
Ka neņēma jauns puisenis.
Raudi, māsiņ, vai neraudi,
Es jau tevis nepaņemšu,
Man pašami trīs māsiņas
Dzelteniemi matiņiem.
Dzelteniemi matiņiemi,
Pelēkāmi actiņāmi,
Pelēkāmi actiņāmi,
Sarkanāmi vaidziņiemi.
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AIZ KALNIEM, AIZ KALNIEM

AIZ EZERA BALTI BĒRZI

L.t.dz.

L.t.dz.
Aiz kalniem, aiz kalniem
Tur zaļa zāle.

Aiz ezera balti bērzi
Sidrabiņa lapiņām.
Vai vai vai vai vai vai vai vai.

Ik zālē, ik zālē
Deviņas lapas.

Tur aizveda mūs’ māsiņu,
Sidrabiņa kalējam.

Ik lapas, ik lapas
Deviņi ziedi.

Viena pati man māsiņa,
Jau aizveda tautiņās.

Ik ziedi, ik ziedi
Deviņas ogas.

Mana paša līgaviņa
Negrib manim mutes dot.

Kad iešu krogāi,
Tad likšu galvā.

Iešu pāri ezeram,
Ņemšu, kura mutes dos.

Tad manas podziņas
Dzin, dzin, dzin skanēs.

AIZ KALNIŅA DŪMI KŪP

AI, ZAĻĀ BIRSTALIŅA

L.t.dz.

L.t.dz.
Ai zaļā'i birztaliņa,
Kā es tevi sen taupīj'.
Nedrīkstēju rīkstes griezti,
Brāļa govis ganīdam'.
Kas bērziņi Tev' apsedza,
Tādu zaļu villainīt.
Migla, migla, rīta rasa,
Pavasara lietutiņš.
Es izgāju zaļu birzi,
Ne lapiņas nenorāv'.
Vējš norāva vienu lapu,
Saulīt gauži noraudāj'.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināj’?
Nu tiki tā, timbaka, taibaka, tillidirā,
Kas tos dūmus kūpināj’?
Sesk(i)s dara alutiņu,
Tas tos dūmus kūpināj’.
Krupīt’s nesa ūdentiņu
Sakumpušu muguriņ’.
Krupīt’s prasa: “Vai ir gana?”
Sesk(i)s saka: “Vēl vajag!”
Pieci graudi, sešas mucas,
Kas par brangu alutiņ’!
Salds kā medus, auksts kā ledus,
Ak, tu, Dieva dāvaniņ’!
Melnais kurmis alu dzēra
Vēderiņu braucīdams.

9

AIZ UPĪTES JĒRI BRĒCA

AIZ KALNIŅA MĒNESTIŅIS

L.t.dz.

L.t.dz.
Aiz upītes jēri brēca,
Veci puiši gavilēj’.
Rai-rai-ra-ta-tā, rai-rai-ra-ta-tā,
Veci puiši gavilēja.

Aiz kalniņa mēnestiņis, Aijā žūžū
Ripu, rapu uzripoja, zū-ū-žū
Mēnestiņi, Baltsvārcīti,
Nenāc manā lodziņā!

Jēri brēca smalka sienu,
Veci puiši jaunas meit’s.

Mani mazi bāleliņi,
Miegainām(i )actiņām(i).

Jēri sienu gan dabūja,
Puiši meitas nedabūj’.

Mēnestiņ(i)s nakti brauca,
Mani ņēma ormanīti.

Vai, Dieviņi, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puiš’s?

Mēnestiņ(i)s man iedeva,
Savu zvaigžņu mētelīti.

Sasiesimi kūlīšosi,
Metam upes dibinā!

Es varēju nakti braukt(i),
Kā pa dienu saulītē(i).

AIZ UPĪTES ES UZAUGU
AIZLIDO DZĒRVES
Zeļļi
Nevajag vārdu man, nevajag asaru,
Rudenī ievas tev nespēju sniegt.
Kādēļ gan teici tu – gaidīsim vasaru,
Ja zini, ka kopā iet abiem mums liegts.
Šodien jau lietus skumji sit rūtīs,
Šodien jau lapas no kokiem krīt,
Aizlido dzērves, un pēkšņi es jūtu,
Mīlu šie putni aiznesa līdz.
Ak, ruden, tu negantniek, kāpēc tu atnāci,
Ja jau tu ievas man nespēji sniegt,
Kādēļ gan putnus šos līdzi sev pasauci,
Kas ilgās pēc mīlas tik skumīgi kliedz?
Nevajag mīlas man, nevajag atmiņas,
Rudeņa lietos viss pagaisīs drīz.
Tu savu mīlu kamolā satīsi,
Gaisīsi, kamēr kāds vaļā to tīs.
Nevajag vārdu man, nevajag asaras,
Rudenī ievas tev nespēju sniegt.
Laikam jau mīlēt var vienu vien vasaru,
Jo dzērves bez mīlas ik rudeņus kliedz.

Aiz upītes es uzaugu,
Pār upīti man’ aizveda.
Paliek mani bāleliņi
Aiz upītes raudādami.
Sauc bāliņi, māj ar roku:
Nāc, māsiņa, atpakaļ(i).
Es neiešu, bāleliņi,
Barga tava līgaviņa.
Nāc, māsiņa, atpakaļ(i),
Rāšu savu līgaviņu.
Nāc, māsiņa, atpakaļ(i),
Savā tēva sētiņā.
Es neiešu, bāleliņi,
Vai tu sauci vai nesauci.
Man pašai līdz uzauga
Labas zemes arājiņš.
Tas paņēma manu pūru,
Mana pūra atslēdziņu.

L.t.dz.
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ALUS EZERIŅŠ

AK, PAVASAR
Ak, pavasar, ak, pavasar,
Tu visiem sirdis dulnas dar`!
Follrī, follrā, follrallala,
Tu visiem sirdis dulnas dar`!
Zēns ņēmis savu ģitāru,
Pie meičas loga dziesmu dzied,
Follrī, follrā, follrallala,
Nāc laukā, daiļā meitiņa.
Pat vecīts jautā večiņai:
"Vai tici otrai jaunībai?"
Follrī, follrā, follrallala,
Tā viņam smaidot saka: "Jā"!
Tad viņa nopūš svecīti
Un apkampj savu vecīti.
Follrī, follrā, follrallala,
Tiem sākas otra jaunība.
Ak, pavasar, ak, pavasar,
Tu vecām meitām pāri dar`!
Follrī, follrā, follrallala,
Tām sirdis deg aiz karstuma!

I.Dzenis

ALUTIŅI, VECAIS BRĀLI

AK VAI CIK ŽĒL
I.Dzenis
Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.
Kad zili ziedi puķītēm,
Tās sauc par neaizmirstulēm.
Kad zilas acis meitenēm,
Tās sauc par neaizmirstamām.
Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.
Ja kalna galu sasniegt grib,
Tad neplūc puķes ielejā.
Ja īstu mīlestību grib,
Tad mīlē vienu vienīgi.
Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.
No puķēm rozes jaukākās,
Bet tikai gaužām dzēlīgas.
Un mīlestība skaistākā,
Tik bieži nepastāvīga.
Ak vai, cik žēl, ak vai, cik žēl,
Ka tevi mīlēju par vēl.

Kaut būtu mūsu zemītē
Viens alus ezeriņš !
Tad es kā mazais asariņš
Tur iekšā peldētu.
Bet kur ir tādi ezeri,
Tur nelgas krodznieki.
Bez graša nedod lāsīti,
Kaut vai tu noslāpsti.
Kas bāra bērnam naudu dos,
Ja tam nav vecāku?
Man tēvs nomira maziņam
Un māte atraitne.
Bet ja tev lats ir kabatā,
Tad dzer, kaut noslīci!

Alutiņi, vecais brāli,
Tu par mani vecākais.
Es piedzimu, tev atradu,
Es nomiršu, tu paliksi.
Alutiņi, stiprais brāli,
Tu par mani stiprākais:
Tu varēji vīrus gāsti,
Mucai spundi ārā spert!
Alutiņi, vecais brāli,
Tu par mani viltīgāks,
Tu gul mucas dibenā,
Es pa spundi lūkojos.
Alutiņi, vecais brāli,
Tu par mani jautrākais,
Cik es tevi kustināju,
Tik tu mani lustināji!
Alutiņi, vecais brāli,
Tu par mani gudrākais,
Tu varēji gudriem vīriem
Muļķa runas iemācīt.
Pār galdiemi alus glāze
Nāk galviņu grozīdama
Kas godīgs dzērājiņš
Tas pacēla cepurīti
Tautumeita melnacīte
Saukā man par ragainīti
Ja es ņemtu, tad tu būtu
Ragainīša līgaviņa
Ar vērsīti art aizgāju
Celmotāji līdumā
Velc vērsīti izstiepies
Es turēšu atspēries

L.t.dz.
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ALUTIŅŠ - BĀLELIŅŠ
Mīļi lūdzu tautu dēlu, Ap galviņu glāstīdam`:
Neredz ilgi krodziņāi, Nestāvini kumeliņ`.
Tautu dēlis krogā dzēra, Kamēr otra nepazin`:
Zirgu savu znotu sauca, Sienu kaudzi līgaviņ’.
Kā es teicu, tā notika Lielam kroga dzērājami:
Zirgs aizskrēja meža ceļu, Zars norāva cepurīt`.
Es piedzēris kā vilciņš Nedzēr`s manis kumeliņš.
Nezināja zirga ķerti, Ne no zara cepurīt`.
Iet pa ceļu raudādamis, Cepurīti meklēdams,
Kā bij mane dzērušam Nedzērušu noturēt.
Līgaviņa, mātes meita, Valdi savu dzērājiņ`:
Sit pliķīti mācīdama, Dod mutītes mīļodam’.
Nebaidiesi, līgaviņa, Kas es biju iesareib`s:
Alutiņis, bāleliņis, Tas galviņu reibināj`.
Alutiņi, bāleliņi, Tavu lielu stiprumiņ`,
Tu varēji vīru gāzti, Mucai spundi ārā spert.
ALVAS ZALDĀTIŅI
M.Čaklais, I.Kalniņš
Spožums tā, kā zivij zelta zvīņas
Slava tā, kā zvaigznes, krīt un dziest!
Paņem savus alvas zaldātiņus
Nāc uz manām trepēm spēlēties
Kur ir tavi ģenerāļi, kur ir viņi?
Ja vēl dzīvi, kādus ceļus ies?
Paņem savus alvas zaldātiņus
Nāc uz manām trepēm spēlēties
Paņem savus alvas zaldātiņus
Nāc uz manām trepēm spēlēties
Es zinu tikai to, ka beigtu Napoleonu
Aprok bedrē, lai tas nesmirdētu
Bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu
Apraks tevi, apraks mani; kaķēniņi
tā, kā cilvēkbērni, pienu padzersies
Paņem savus alvas zaldātiņus
Nāc uz manām trepēm spēlēties
Bet tu neskumsti, ņem zaldātiņus
Nāc uz manām trepēm spēlēties

APAKŠ LIEPAS ZAĻA ZĀLE
Apakš liepas zaļa zāle,
Apakš zāles ūdentiņš.
Tur zaldāti zirgus dzirda,
Kur meitiņas velējās.
Velējiesi tu, meitiņa,
Par zaaldātu nebēdā.
Zaldātami iss mūžiņisŠodien te, i rītu tur.
Cep māmiņa auzu maizi,
Man uz karu raidīdam.
Tā man bija gausi ēsti,
Viegla nesti mugurā.
To vietiņu gan zināju,
Kur mūžiņu ievadīj.
To vietiņu nezināju,
Kur mūžiņu nedzīvoš.
Vai prūšosi, vai leišosi,
Vei tepati Kurzemē.

L.t.dz.

APKAL MANU KUMELIŅU
L.t.dz., Raxtu Raxti
Kalējiņi, bāleliņi, kalējiņi, bāleliņi,
Apkal manu kumeliņu, apkal manu kumeliņ.
Ar veciemi dālderiemi, ar veciemi dālderiemi,
Ar dimanta nagliņāmi, ar dimanta nagliņām.
Meitu mātes istabiņa ledus kalna galiņā.
Apkārt kalnu, garām kalnu, nekaustītu kumeliņ.
Meitu mātes istabiņa ledus kalna galiņā.
Apkārt kalnu, garām kalnu, nekaustītu kumeliņ.
Man kaustītis kumeliņis, man kaustītis kumeliņis
Es kalniņa galiņāi, es kalniņa galiņā.
Saskaldīju leduskalnu, saskaldīju leduskalnu,
Deviņosi gabalosi, deviņosi gabalos.
Meitu mātes istabiņa, uz devita gabaliņ,
Stingri stāvi kumeliņi uz tā ledus gabaliņ,
Meitu mātes istabiņa, uz devita gabaliņ,
Stingri stāvi kumeliņi uz tā ledus gabaliņ.
Lai es varu parunāti, lai es varu parunāti
Ar to meitu māmuliņu, ar to meitu māmuliņ.
Es aizvedu tautu meitu ar visāmi vilainēm,
Es aizvedu tautu meitu ar visāmi vilainēm.

12

APKĀRT KALNU AR LĪKUMU

APLIECINĀJUMS
V.Kalniņš, I.Kalniņš

L.t.dz.

Dziesma, ar ko tu sācies,
Ar ko tu sācies?
Sācies ar klusu vārdu,
Ar klusu vārdu,
Sācies ar klusu vārdu,
Sācies ar klusu zilbi,
Tavējie sapratīs, tavējie sapratīs,
Ka dziesma ir kliedziens.

Apkārt kalnu ar līkumu,
Apkārt kalnu ar līkumu,
Apkārt kalnu ar līkumu,
Tautiet‘s mani pavadij‘
Rai-rai-rai, ritam,
Rai-rai-rai, ritam,
Rai-rai, rallalā,
Tautiet‘s mani pavadij‘.

Dzied par zemu zāli;
Dziedi par gaišu staru;
Dziedi par gaišu staru,
Dziedi pa lētam jokam,

Lai neredza ciema ļaudis,
Lai nesaka cerējās.
Cerēj‘ puisis uz manīmi
Šī devītā vasariņ‘.
Šis sakalta cerādamsi,
Es kā roze uzziedēj‘.
Nevar bite medu nesti
No ozola lapiņām.
Nevar māte man aizliegti,
Ar tautieti runāties.
Noriet saule, uzlec saule,
Ar tautieti runādam‘.

Dziedi par rozā sapņiem,
Ja jau tev pavēl dziedāt;
Ja jau tev pavēl dziedāt,
Dziedi kaut vai aiz bailēm,
Pasmejies, ja tu gribi,
Paraudi, ja tev vajag,
Tikai pavisam klusu, tikai pavisam klusu,
Tu jau zini kas būs, ja tu kliegsi.
APLIS
I.Kalniņš
Apli aiz apļa iegriežas vējš,
Nesdams visādas lietas.
Arī dažs nelga tam mugurā sēž,
Noliekot visus pie vietas.
No nulles līdz simtam kāpj likteņa stabs,
Skumjas un priecīgas ainas.
Kārtīgi nenostiprināts traps Rokenrols un Latvju dainas.
Lūkojies man acīs
Un pasaki kā ir Vai to, kas ir aiz manis,
Tu vari saskatīt?
Eleganti aplaudē kāds,
Aizmieg laumas un fejas.
Puika pārlieku neaudzināts
Pārlamā kungu rejas.
Kalnā no stikla zirdziņš jāj,
Stiepjot saimnieku savu,
Bet viņa neko vairs neaizklāj
Un armija aizsargā dabu.

APKĀRT KALNU GĀJU
Apkārt kalnu gāju,
Kalniņā uzkāpu,
Ieraudzīju līgaviņu,
Gauži raudājot.
Ko, tu, puķe, raudi,
Ko, tu, žēlojies(i)?
Kā man bija neraudāti:
Bāliņš karā iet.
Karā bij’ man ieti,
Karā nepalikti.
Karā bija grūta dzīve
Tēva dēliņam.
Dievs atņēma tēvu,
Dievs atņēma māti,
Kas man’ skaisti audzināja
Zobentiņu nest.
Zobentiņu nesti,
Karodziņu celti,
Ienaidnieku pulciņā(i)
Asariņas dzert.
Salti vēji pūta,
Bargi kungi sūta
Svešajā(i) zemītē(i)
Jūras līkumos.

L.t.dz.
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ARDIEVU, MEITENES

APRĪĻA PILIENI
M.Čaklais, Ē.Ķiģelis

Ardievu, meitenes, man jādodas,
Kur kaujas lauki baltos kaulos lās,
Tur arī man būs galva jānoliek,
Šīs zemes vareniem lai prieciņš tiek.
Ardievu, meitenes, mans ķeizars mani sauc,
Šai karā tiešām varoņu būs daudz.
Un pašiem pirmajiem, ko lodes sadragās,
Būs rezervēta vieta skolu programmās.

Aprīlim, aprīlim
Pilieni nav kā līdz šim
Kopā pilieni pa trim
Trim tirim aprīlim
Laikam labas, ka tik zilas
Ir tās viņa pillās piles?
Trīs pilienus iekšā cirtis
Slimais aizskrēja uz pirti
Aprīlim, aprīlim
Pilieni nav kā līdz šim
No tiem pilieniem, vai kas
Lieliem, maziem jāsmejas
Kut vai put, vai duras ass
Aprīlī ir jāsmejas
Nevis kā ir smiets līdz šim
Jāsmejas pa trim līdz trim
Trim tirim, trim tirim
Līdz nākamajam aprīlim
Aprīlim, aprīlim
Pilieni nav kā līdz šim

Ardievu, meitenes, jūs tagad redzat,
Jūs tagad redzat, varoņi kā rodas.
O, meitenes, jel piedodiet,
Man tagad ķeizaram ir jāatdodas,
Man tagad ķeizaram ir jāatdodas.
Ja mani kaujā smagi ievainos,
Tad zinu – ķeizars ordeni man dos,
Un var jau būt pat pieminekli cels
Un kalna galā klintsakmeni vels.
Bet ja man tiešām veiksme uzsmaidīs,
Un oberleitnants mīnulaukā dzīs,
Tad foto mans un arīdzan mans vārds
Tiks melnā rāmī presē nodrukāts.

ARDAMS ZEMI, ECĒDAMS
L.t.dz.
Ardams zemi, ecēdams,
Riņķī griezu velēniņ’.
Tā es griezu tautumeitu.
Caurumiņa meklēdams.
Griezu šā un griezu tā,
Caurumiņa neatrad’.
Ved’ uz mežu, sien’ pie koka,
Lai kaļ dzenis caurumiņ’.
Dzenis kala caurumiņu,
Vāverīte izpušķoj’.
Nu bij’ laba tautu meita,
Caurums priekšā, pakaļā.
Ja jūs puiši neticiet,
Apgāziet un pārbaudiet.
Nu ir īsta tautu meita,
Nu varēju mājās vest.

P.Brūveris, V.Pūce

AR MĪLESTĪBAS PINEKĻIEM
J.Peters, I.Vīgners
Ar mīlestības pinekļiem,
Ar roku važām saldām
Viens otru šodien sagūstam,
Viens otru tālāk valdām.
No mīlestības pinekļiem,
No rokām savažotām
Mēs laikam vaļā netiksim
Un neizbēgsim sodam.
Mēs neizbēgsim sodam tam,
Ko sauc par mīlu kvēlu,
No agras rīta stundiņas
Līdz pēcpusdienai vēlu.
Ai, mīlestības pinekļi,
Ai, saldās zelta važas,
Ko tad, ja sirdī iezogas
Kā rūsa kādreiz bažas?
Tad netici tām bažām vis,
Bet pinekļos vēl pinies
Un tiklu, ķītru, godīgu
Pats sevi pašapzinies.
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AR LAIVIŅU IELAIDOSI
L.t.dz.

Ar laiviņu ielaidosi
Irbes šauti jūriņā.

ATGRIEZIES, ATGRIEZIES…

Nezināju, kuru šauti,
Visām daiļi cekuliņ’.

Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz,
Mana skaistā jaunība,
Man tevis žēl.

To irbīti es nošāvu,
Kas gar malu lidināj’.

Puķītes, rozītes uzziedēs vēl,
Tik mana jaunība
Neatnāks vairs.

Irbīt, mana zeltspārnīte,
Tu gul’ jūras dibenā.
Tu gul jūras dibenā,
Es ozola laiviņā.

Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz,
Mana skaistā jaunība,
Man tevis žēl.

Es laidīšu zelta āķi
Līdz taviemi spārniņiem.
Līdz taviemi spārniņiemi,
Līdz spārniņu galiņiem.

ASTOŅKĀJIS

ATGRIEŽOTIES

V.Kalniņš, I.Kalniņš
Kur šie rodas, plātīgie un glaunie,
glumiem ģīmjiem, veiklām valodām?
Mēs jau tāpēc nekļūsim par auniem,
bet par astoņkājiem drīzāk gan.
Astoņkājis - tas ir jūras ķēniņš,
bet vienreiz viņš jūras malā nāks,
tad visdrošākais no jums būs bērniņš,
tad būs visai glumo bandai vāks.
Mēs pa malciņam jūs visus sūksim,
mūsos rosās astoņkāju bads,
katru mīļu brīdi dievu lūgsim,
lai nāk ātrāk astoņkāju gads

M.Zālīte, A.Kukuvass
Ai, kājas tik vieglas, bet tomēr nenes!
It kā es izkāpis būtu uz Mēness.
Ai, elpa tik dziļa un strauja kā irbe,
Ai, kādas krāsas gar acīm sāk ņirbēt!
Tur māte no akas ūdeni nes.
Pa kuru laiku, māt, ābeles …
Tās bija tik kailas, kad es te skrēju,
Pa kuru laiku tās uzziedēja?
Balts ziediņš kā zvaigzne
Pie kājām man krīt.
Ir pasaule tikko radīta.
Es eju to apskatīt.
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ATKAL ŠOVAKAR
I.Gaide, I.Dzenis
Atkal šovakar vientulība neaizskaŗ,
Blakus man tu ar savu nebēdnieces smaidu.
Atkal šovakar abiem vienas zvaigznes spīd,
Un tu zini, ka rīt mums viena saule teiks "Labrīt!"
Un tāpēc neteiksim ne vārda Laimīgs klusums apņem mūs.
Ir vārdi tie, kas visu ārda,
Tiem rītdiena vēl būs.

Bet šoreiz neteiksim ne vārda Laimīgs klusums apņem mūs.
Ir vārdi tie, kas visu ārda,
Tiem rītdiena vēl būs.

Parādies, roka,
Parādies, seja,
Drūmajā namā,
Atmiņu dejā.
Apklusīs kaktā.
Zirnekļa smiekli tad.

ATMINIETI LABI ĻAUDIS
L.t.dz.

Kas var zvaigznes izskaitīt,
Jūras zvirgzdus izlasīt? 2x
Kas var dziesmas izdziedāti,
Kas valodas izrunāt? 2x
Kas to teica, kas zināja,
Kur saulīte nakti guļ?
Vai saulīte tur uzlēca,
Kur vakarā norietēj’?

K.Dimiters, Z.Liepiņš
Mājā tavā nenāk neviens,
Logi tumši, durvis ciet.
Naktī vēja pieskāriens vien.
Tā kā akla pūce žēli dzied.
Tavu ēnu zirneklis auž,
Tīklā melna roze vīst.
Eju, eju vēl tuvāk,
Eju, eju aizdedzies,
Sirds vēl rozi nepazīst.

Bet tu! Tev pacietības nav nemaz,
Viss tev par maz. Šķiet, šie plūdi neapstās!
Mīlestību tu gribi vārdos ietērptu
Un reizes simts dzirdēt atkārtotu.

Atminieti labi ļaudis –
Cik augšā, cik zemē? 2x
Āv
Cik augšā sīku zvaigžņu,
Cik zemēi akmentiņ’. 2x

ATMIŅU NAMS

Mēnesgaisma spoguli klāj,
Stāvi tu kā feja tur.
Tava roka tukšumā māj
Un kā melna roze sirdī dur.
Velti manam skatienam liec
Tavai rokai līdzi klīst.
Eju, eju vēl tuvāk,
Eju, eju aizdedzies,
Tuvāk vēl - un spogulis plīst!
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ATNĀK JAUKA VASARIŅA
J.Jansons-Siva, brāļi Laivinieki
Atnāk jauka vasariņa,
Bites ziedos dūc,
Atkal cita līgaviņa
Glaužas man pie krūts.
Ram tai rīdi rā,
Ram tai rīdi rā
Atkal cita līgaviņa,
Glaužas man pie krūts.

Atziedi, atziedi, vientuļā dvēsele,
Sevī spēku smel.
Tev taču pasaulē šajā ir jādzīvo
Ilgi vēl.
Ak, ja to liesmu, ko neviļus
nopūtu,
Es spētu iedegt!
Uzklāju čukstu kā palagu,
Sedzos ar nopūtu.
Tā kā sapīts laiks uz priekšu
naktī rit.
Aizvien skaudrāk kāds pie mana
loga sit.
Ja esi bērnība, mana bērnība, (5x)
ved mani tad uz mājām tām
un birztalām.

Mīlēt sola, precēt sola,
Lai tur nāk vai kas,
Es ar tevi, tu ar mani Cik tas jauki pas.

ATZĪŠANĀS

Kur tas Jānis ir palicis,
Ka vairs neredz to?
Laikam kādā krogā ticis,
Jautri uzdzīvo.

A.Čaks
Miglā asaro logs, ko tur liegties, nav vērts:
Tikai tevi es mīlējis esmu.
||:Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc,
Ka tās kvēlo tik sarkanu dvesmu?:||

Aizvakar tas krogā bijis,
Tā viņš teicās pats,
Jampadraci iztaisījis,
Nu tam zila acs.

Tur, kur bulvāri kūp, tevi satiku reiz
Un vairs nezinu miera ne mirkli.
||:Uz tā stūra, kur lūdz naudu ubags sev greizs,
Mani samīs drīz ilgas kā zirgi.:||

Pēc tās lielās trakošanas
Daža laba vaid
Un uz jaunu gadu ciemos
Stārķus nākam gaid’.

Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats,
Rauju lapas no kokiem un ceru,
||:Ka uz kādas no tām būs tavs skūpsts vai tavs
mats,
Bet – tās tukšas es notekās beru.:||

Iemet, vecais, granapiku.
Naudu nežēlo.
Tik un tā tu kapā līdzi
Nepaņemsi to.

ATZIEDI, DVĒSELE
L.Briedis, R.Pauls
Aizvien biežāk man pie loga
klauvē kāds.
Kas tu esi, ja pie manis
naktī nāc?
Ja esi bērnība, mana bērnība, (5x)
ved mani tad uz ziemām tām
un vasarām.

Kur tu esi, man draugs? Vai tai blāzmā, kas kūst
Man no vientuļa mākoņa sejā?
||:Jeb no tevis man tik, kā šīs ilgas, kas lūst
Manā asā un satrauktā dzejā?
Tad es veros tāpat visos logos, varbūt
Tavas acis tur redzēšu spīdam,
Bet man cerību putni tikai smadzenēs zūd,
Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam.
Miglā asaro logs, ko tur liegties, nav vērts:
Tikai tevi es mīlējis esmu.
||:Laikam asinīs manās savas lūpas tu mērc,
Ka tās deg ar tik sarkanu dvesmu?
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AURĒDAMA VĒJA MĀTE

AUGA, AUGA RŪŽEŅA
L.t.dz.
||:Auga, auga rūžeņa, sorkonā dorzā.:||
||:Zam tū rūžu, zam tū rūžu, guļ jauna meitiņa.:||
Ai, meitiņ, ai, meitiņ, tevi mōte sauce.
Zynu, zynu, prūtu, prūtu, ka maņ mōte sauce.
Gryb muni mōte pi to vacū atdūt,
As tū vacu, as tū vacu, moza nagribēju.
As tū’i vacū pa vortīmi raidēju,
Pa vortīmi raidēju ar akmeņi svīžu.
Ai, vacijs, ai, vacijs, nasaverīs atpakaļ,
Kab’ tu tai nu ītu, ka naatsagrīstu!
Gryb muni mōte pi to jaunū atdūt,
As tū jaunū, as tū jaunū, moza īmeiļoju.
Klausēšu momeņai pi to jauno īšu
As tam jaunam, as tam jaunam vainadzeņu dūšu!
AUGU NAKTI POGO LAKSTĪGALA
Augu nakti pogo lakstīgala,
Augu nakti baltas laivas slīd.
Es pēc tevis ilgojos bez gala.
Ievas zied un lauztas nenovīst.
Baltos ziedus pielauzīšu klēpjiem,
Tavos matos sabirs smaržīgs sniegs.
Brauksim mēs caur niedrājiem un lēpjiem,
Kamēr mēness zelta loku lieks.
Nevar būt, ka velti gaidu tevi,
Ja tik ļoti ilgojas un tic,
Kādēļ domāt šonakt liec par sevi,
Ja varbūt tev ievas lauzīs cits.
Atraksti man vēstuli bez vārdiem,
Atraksti ar ievas ziediem vien.
Es uz krastu aiziešu ik pārdien,
Raudzīšos vai ziedu nav arvien.
Un, ja nebūs, brīnumi var notikt:
Pati Gauja tavā ceļā stās.
Pavaicās, vai tu kā ieva proti
Atvarā un saulē lūkoties.

Aurēdama vēja māte,
Remdējiesa vakarā
Rarai rīriridi rarararīdi raidadā
Gana biji piekususi
Mežu galus locīdama

L.t.dz.

Mežu galus locīdama
Jūras viļņus bangodama
Nikni šņāca jūras viļņi
Gauži rauda māmuliņa
Izlolota dvēselīte
Uz ūdeņa līgojās
Ej gulēti, Vēja māte,
Sausas egles galiņāi:
Jūrā mani bāleliņi
Vakarējā gājumiņu.
Jūra šņāca, jūra krāca,
Ko tā bija ierijuse?
Saules meitas mazgājāsi,
Iekrīt zelta gredzentiņš.

AUSTOŠĀS SAULES DZIESMA
A.Graumane, R.Valters
Pacel skatu uz austošo Sauli.
Tur, kur spārnotas debesis kliedz.
Vienkārši ieklausies tajās un baudi,
Mirkli šo brīvībai neaizliedz.
Zeme – mans augums un
Ūdens – manas asinis,
Gaiss – mana elpa un
Uguns – mans gars.
Pacel skatu uz austošo Sauli.
Jūti to spēku, kas Tevi ceļ līdz
Pieskaries, noglāsti mežu un kalnus
Mīlestībā lai piedzimst šis rīts
Pacel skatu uz austošao Sauli.
Pacel skatu un zini – ir vērts!
Lai dārd Tavu skrienošo sirdspukstu auli un
Lai dzīvo viss, kas Tev svēts.
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BALĀDE BRĀLĪTIM

ĀVU, ĀVU BALTAS KĀJAS
||:Āvu, āvu baltas kājas,
Lēcu dārziņā(i).:||
Lēcu, lēcu dārziņā(i),
Plūcu baltas rozes.
Plūcu, plūcu baltas rozes,
Pinu vainadziņu.
Pinu, pinu vainadziņu,
Liku galviņā(i).
Liku, liku galviņā(i),
Bridu jūriņā(i).
Sacēlās(i) rīta vēji,
Nopūš vainadziņu.
Aizpūš manu vainadziņu
Jūras dzelmītē(i).
Tais’, brālīti, oša laivu,
Brauc pēc vainadziņa.
Oša laiva – smaga laiva,
Tā nogrima dibenā.
Tais’, brālīti, liepu laivu,
Brauc pēc vainadziņa.
Liepu laiva – viegla laiva,
To izpūta maliņā.
Tais’, brālīti, ziedu laivu,
Brauc pēc vainadziņa.
Ziedu laiva – laba laiva,
Pārved’ vainadziņu.

L.t.dz.

BAILES PAR ZIŅĢI
A.Neibarts, J.Grodums
Man bail, ka viss bruģis
Ka viss bruģis ziedošais
Ar asfalta sūnu apaugs
Man bail, ka iz sirdīm
Ka iz sirdīm sārti košajām
Nātres it visas izraus
Ai, dieva dotajiem (3x)
Viss jau ir vella dots.
Ai, dieva dotajiem (3x)
Viss jau ir vella dots.
Man bail, ka iz sirdīm
Ka iz sirdīm sārti košajām
Nātres it visas izraus
Un kur tad tu muksi
Kur tu muksi, ziņģīt manu
Pilsētas meiča ašā

H.Ozols, J.Hiršs
Mans brālītis, karā kritis
Bet naktī es dzirdu tas jāj
Uz stalta, balta zirga
Un durvju priekšā stāj
Ar nosalušiem pirkstiem
Tas logā daudza spēji
Bet māte miegā atbild:
"Tie ,dēls, tik ziemas vēji."
Es būtu gājis ielaist
Bet kaķa acis gail
Pie pašām āra durvīm
Un man tik ļoti bail
Kad rītā prasu mātei
Tā nogrimst itkā bēdās
Lai augot liels gan iešot
Es arī brāļa pēdās
Mans brālītis, karā kritis
Bet naktī es dzirdu tas jāj
Uz stalta, balta zirga
Un durvju priekšā stāj
BALĀDE PAR KAUPĒNU
Ak jūs meži, tumšie meži,
Ļaujiet man vēl padomāt.
Rīt man jāiet tiesas priekšā,
Patiesība jāstāsta.
Tiesas kungs man bargi vaicā:
Cik jūs bijāt laupītāj?
Mēs pavisam bijām četri,
Kas viens otru nenodod.
Pirmie bija tumšie meži,
Otrais bērais kumeliņš,
Trešaus asiņainais duncis,
Ceturtais es, Kaupēns pats!
Tiesas kungs man bargi vaicā:
Vai grib dzīvot vai grib mirt?
Labāk es kā puika mirstu,
Nekā draugus nododu.
Un, kad manis vairāk nebūs,
Rociet mani mežmalā,
Un uz mama kapa rakstiet:
Še dus Kaupēns - laupītājs!
Plūciet rozes, plūciet neļķes,
Sūtiet manai līgavai,
Lai tā meklē sevim citu,
Labāku par Kaupēnu.
Laimīgs tas, kurš vēl nav dzimis,
Laimīgs tas, kurš nomiris.
Laimīgs tas, kurš savu sirdi
Vēl nav mīlai atdevis.
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BALTĀ SAULE
Z.Purvs, R.Pauls
Balta saule spīd
Visapkārt jūra, jūra vien
Balta laiva slīd
un laivā mēs ar tevi vien
Balta saule spīd
Tev sejā jūras spožums krīt
Balta laiva slīd
Bez vēja slīd
Vārdi neteikti norimst uz lūpām kā reibuši priekā
Sirds kā pirmoreiz tevi un sevi un vasaru jūt
Un mēs esam tai vietā kur jūra ar debesīm tiekas
Kur starp mūžībām divām var klusēt un laimīgi
būt

BALTĀ PUĶE
J.Peters, I.Vīgners
||:Mīļā, ķeizars mani karā sauc!:||
Spraud man puķi, spraud man puķi,
Spraud man puķi pogas caurumā!
||:Neraudi, jo mani nosargās :||
Baltā puķe, baltā puķe,
Baltā puķe pogas caurumā.
||:Gan jau likten’s mani nosargās!:||
Neraudi par, neraudi par,
Neraudi par mani, mīļotā!
||:Neraudi, jo mani nosargās :||
Baltā puķe, baltā puķe,
Baltā puķe pogas caurumā.
||:Dievs dos prātu, ķeizars plinti dos! :||
Neraudi par, neraudi par,
Neraudi par mani, mīļotā!
||:Mājās nākšu, puķi spraudīšu :||
Tikai tavā, tikai tavā,
Tikai tavā pogas caurumā.

BALTA ROZE MANĀ DĀRZĀ ZIED
Balta roze manā dārzā zied,
Mīļākajam karā jāaiziet,
Karstā cīņā sauc to Tēvija.
Viņai grūti laiki, jāiet palīgā.
Pušķošu tev rozēm cepuri,
Mīļais, mani prātā paturi;
Droši eji karstā cīniņā,
Mājās kad tu nāksi, vīšu vainagu.
Tālumā, kur lielgabali dūc,
Cilājas tur brīvi vīra krūts.
Kaujā strauji dodas karavīrs,
Balta roze viņam visur līdzi iet.
Krist bij’ lemts tam karstā cīniņā,
Tēvijai viņš sevi ziedoja.
Baltā roze tam pie krūtīm mirdz,
Tur, kur pukstēt stājās viņa karstā sirds.
Mežmalā stāv kapu kopiņa,
Nepušķota, viena atstāta.
Tikai baltā roze uz tās zied:
Baltā roze viņam visur līdzi iet.
Dusi saldi tu, mans mīļākais!
Tev uz kapa ziedon’s rozes kais’!
Manā dārzā rozes novītīs,
Tava slava tautā mūžam nezudīs.
BETAS DZIESMIŅA
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Zeltaini stari slīd,
aiz tāla kalna saule spīd,
un zeme lūdz,
lai saule neaiziet,
lai saule nenoriet,
Aiz kalna tālumā.
Balti kā ievu ziedi
melni laukakmeņi zied,
un zemes klusumā
tie bedrē zied,
bet cilvēks rok un rok,
un cilvēks neatrod,
jo cilvēks
laukakmeņu ziedus nesaprot.
Ja tu mūs nozagsi
un vienaldzībā vadāsi,
mēs sadegsim,
bet saulē aiziesim,
tavs tukšais lauks
vēl tukšāks nekā agrāk būs,
un tad tu sauksi mūs,
un tad tu sauksi mūs.
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BRAUCIET LĒNĀM PĀR TILTU
BĒDU MANU, LIELU BĒDU
L.t.dz.
||:Bēdu manu, lielu bēdu
Es par bēdu nebēdāju!:||
||:Ramtai, ramtai, radiridirīdi,
Ramatai rīdi rallālā.:||
Liku bēdu zem akmeņa
Pāri gāju dziedādama.
Es negāju noskumusi
Nevienā(i) vietiņā

Mūs rakstniecībā tam ir svars,
Ko lielīja tas soģu bars.
Tādēļ ar kritiķieri brauc
Un rakstniekus pie tiesas sauc.
Tur vienreiz gadā suna tos,
Lai rakstniecība paceltos.
Tur dzirdam lietas muļķības,
Ka allaž taisni jākaunas.

Ar dziesmiņu druvā gāju
Ar valodu sētiņā.
Kad dziedāju, tad dziedāju,
Tad es jautri padziedāj’ .

BIJ’ MAN VIENAS ROZES DĒĻI
Bij man vienas rozes dēļi,
Trā, di, ridi,
Tādu augstu sētu vīti,
Tradi, ridi, ridi, ralalā.
Bij man vienas meitas dēļi
Tādu garu ceļu jāti.
Es izjāju vakarāi,
Sav galviņu nodomājis.
Garām jāju viņas sētu,
Viņa stāvēj klētsdurvīs.
Klāti jāju, roku devu,
Viņa roku man nedeva.
Aun, meitiņa, baltas kājas,
Nāc ar mani tecētiesi;
Ja tu mani notecēsi,
Būsi mana līgaviņa;
Ja es tevi notecēšu,
Būs man cita mātes meita.

A.Alunāns, R.Pauls
Caur to ar esam slaveni,
Ka gludi mūsu lielceļi.
Un kur vēl tilti varenie,
Tie glītākie un stiprākie,
Bet tos nu, zināms, taupām ar’,
Cik tādus tik vien taupīt var.
Un tādēļ katram tiltiņam
Mēs abos galos uzrakstām:
||:Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!:||
Un neiekrītiet, un neiekrītiet,
Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!

L.t.dz.

Līdz aplausus tik sadzirdam,
Ar prieku atkal iznākam.
Bet tomēr beigsim dziedāt nu,
Kaut daudz mums vēl ir pantiņu.
Jo teātrī dažs atrodas,
Kas aizskarts jūtas, pretojas.
Un tā var ietikt procesē,
Kur apsūdz mūs un iespundē.
BRŪKLENĀJS
Rozes sen jau novītušas,
Nav no rudens saudzētas.
Īsu brīdi ziedējušas,
Grūti, grūti audzētas.
Nekopts klusā meža malā
Brūklenājs aug vienmaļu’;
Vasarā vai ziemas salā
Redz to allaž iezaļu.
Teic, ar kādu prieku vari
Zaļot vientuļš, brūklenāj’?
Kam tu līdz ar rozēm arī
Zaļošanu neatstāj?
Pastāvīgi zaļot raugu
Nenoskārstai vaj’dzībai Kapa vainagam es augu
Dažai rožu kopējai.

R.Kaudzīte
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BUR MAN BURI, SKAUŽ MAN SKAUĢI
L.t.dz.
Bur man buri, skauž man skauģi,
Nevar mani izpostīt.
Dievs man deva to zālīti,
Kur sirsniņa nesāpēja.

G.Račs, R.Pauls
Cāļus skaita rudenī
Tad, kad lapas krīt!
Nemēģini mani vēl
Šodien pieskaitīt!
Šodien es vēl neesmu
Pārāk pieskaitāms.
Šodien es vēl esmu tāds,
Mazs un nezināms.

Avotā guni kūru,
Caur ūdeni dūmi kūp,
Caur mēnesi diegu vēru,
Tur zālīte uzziedēja.
Bur man buri, skauž man skauģi,
Nevar mani izpostīt.
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Apkārt manu augumiņu.

Jo cāļus skaita rudenī, rudenī,
Zivis dzīvo ūdenī, ūdenī!
Putni lido debesīs, debesīs,
Viens, divi, trīs!

CAUR SIDRABA BIRZI GĀJU
L.t.dz.
||:Caur sidraba birzi gāju,:||
||:Ne zariņa nenolauzu.:||
Būt’ zariņu nolauzusi,
Tad staigātu sidrabota.
Jauna biju, dietin deju,
Dziedādama vien staigāju.
Nebēdāju tās dieniņas,
Kad staigāju raudādama.
Asariņas noslaucīju
Zaļā zīda priekšautā.
Priekšautiņu izmazgāju
Zaļas zāles rasiņā(i).
Priekšautiņu izžāvēju
Smuidra bērza galiņā(i).
Trīs gadiņi tas bērziņ(i)s,
Ne tas auga, ne zaļoja.
Ceturtā(i) gadiņā(i)
Zelta ziedi noziedēja.

CĀĻUS SKAITA RUDENĪ

Ogas novāc rudenī
Tad, kad gatavas.
Neplūc, neplūc mani vēl,
Esmu pārāk mazs.
Šodien es vēl neesmu
Nogatavojies.
Paskatīsimies kā rīt,
Kā mums rīt vēl ies!
Neprasiet, lai ogas ir,
Kamēr ziedi zied.
Neprasiet, lai saule lec,
Kamēr saule riet!
Cāļus skaita rudenī,
Visam ir savs laiks.
Kamēr vāra ūdeni,
Tikmēr ceļas tvaiks!
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CEĻOJUMS
K.Dimiters, Z.Liepiņš

CEĻA MĀTE
Lai guļ miegu, kas guļ miegu,
Ceļa māte negulēj'.
Tur tek dienu, tur tek nakti
Dzelžiem kalti ritentiņ.
Dzelžiem kalti ritentiņi,
Pakavoti kumeliņ'.
Ceļa mātes bagātība
Ne ar naudu mērojam'.
Lieli ceļi, mazi ceļi,
Visi pilni sudrabiņ'.
Raksta māte, raksta meita,
Lielu ceļu nenorakst';
Mani bēri kumeliņi –
Tie noraksta lielu ceļ',
Tie noraksta lielu ceļu
Ar savām(i) kājiņām.
Pelēkais(i) akmentiņ(i),
Negul' ceļa maliņā:
Netraucē(i) kumeliņu,
Negāz manu vecumiņ'.
Kumeliņis kalnus raud(a),
Vai es kalnus audzināj'?
Dieviņš kalnus audzināja
Vējiņam(i) pāri pūst.
Jāju dienu, jāju nakti
Augstus kalnus, dziļas lej's:
Gāžu kalnus ielejās(i),
Lai ielejas līdzinās.
Es iesāku garu ceļu,
Nāc, Dieviņ(i), līdz ar man';
Ja nenāci pats, Dieviņ(i),
Dod man savu zobentiņ'.

L.t.dz.

Visa dzīve man viens ceļojums,
Visu dzīvi es eju tik pie jums
Pār lejām un pār kalniem, caur tērcēm un caur
salnām
Ar drosmi un ar bailēm, tik pie jums.
Visa dzīve man viens ceļojums,
Visu dzīvi es eju tik pie jums
No jums es esmu sācies, pie jums es tagad nāku,
Man līdzi vienmēr ceļotāja prieks.
Priekā eju pie jums
Un priekā jādzīvo mums
Un priekā jūtu es jūs
Man prieks vienmēr būs.
Visi ceļi mani ved pie jums
Prieka pilna spēle ir ceļojums,
Bet ja nākas zaudēt, es smejos tad, ne raudu,
Jo dzīvē tikai prieks mani ved pie jums.
Visa dzīve mans viens ceļojums,
Tie, kas mūžam ceļos, tie nenoskums
Smiesimies par likstām, jo tā mēs tālāk tiksim,
Jo tad neviens vairs nesmiesies par mums
CEĻOJUMS [2]
I.Akurātere
Es eju tur, kur saule aust
Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma
Uz kuras var arī snaust
Tur tālumā tur tālumā
Es redzu skudras manu pili ceļ
Un mazi balti kurmji avotā pērles smeļ (2x)
Es eju tur, kur saule aust
Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma
Uz kuras var arī snaust
Bet mazi bērni smej un smej
Tu vienmēr tikai ej un ej
Taču arī šajā pašā vietā vienmēr saule aust
Noliec šeit savu ļoti labo tukšo somu
Uz kuras var arī snaust
Bet tomēr es eju tur, kur saule aust
Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma
Uz kuras var arī snaust
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DAUGAVIŅA PUTO BALTI

CIELAVIŅA

T.Matīss, J.Norvilis

Ai, tēvu zeme stūru stūriem,
Cik tuvs un pazīstams it viss:
Gan Kolkas raga vēji sūrie,
Gan leišu males debesis.

||:Daugaviņa puto balti,
Viļņi vaid un skalojas.:||

Piedz.
Visapkārt zeme zied
Kā zilis zieds un tik,
Tik neparasti viegli iet,
Pat nedomājot, cik
Jau dzīvē nostaigāts,
Jo vēl aizvien, aizvien
Ik rītus [Kurzeme]
(2.p.Vidzeme, 3.p. Latgale)
Kā cielaviņa pretī skrien.

Ej, bāliņi, lūkoties(i),
Ko vaid viļņi Daugavā!
Daugaviņa tumši melna,
Savā klēpī skumjas nes.
Tautai bija sūra vara,
Karā kautas dvēselīt’s.
Daugaviņa aizskaloja
Tautas skumjas jūriņā.
Mostas mūsu tēvu zeme,
Latvju dēlu sargāta.

Kā mātei sejā visā raugos,
Kā māte manī raugās viss:
Gan staltais Gaiziņš rudzu laukos,
Gan bērzu birzīs Inesis.

Latvju dēlu zobentiņi
Tagad saulei pretī mirdz!

Var visu mūžu alkt un tiekties,
Vēl vienmēr aicinās it viss:
Gan Rāznas tāles neaizsniegtās,
Gan Mākoņkalna atbalsis.

DAUGAVIŅA, MĀMULIŅA
Fr.Brīvzemnieks, Ā.Ore

ČUČI, MANA LĪGAVIŅA
Čuči, mana līgaviņa,
Uz manāmi rociņāmi, rociņāmi.
Kad tu vienu nogulēsi,
Tad es tevim otru došu, otru doš'.
Kad tu otru nogulēsi,
Tad es tevi modināšu, modināš'.
Celies, mana līgaviņa,
Jau gailītis nodziedāja, nodziedāj!
Jau gailītis nodziedāja,
Jau saulīte rotājās.

L.t.dz.

Daugaviņa, māmuliņa,
Viļņo strauji plūzdama.
Daugaviņa, stalta, balta,
Tu mūs' maizes devējiņ'.
Nu tad, brāļi, naigi, naigi
Dzeniet tīklus, laiviņas !
Pērkontēva svētībiņa
Laivu zivīm pildinās.
Brīvos viļņos Daugaviņā
Sviedros laivu airējam.
Krūtīs atsarkst tēvu liesma,
Brīvu dziesmu uzdziedam.
Nu tad, brāļi, naigi, naigi
Dzeniet tīklus, laiviņas !
Pērkontēva svētībiņa
Laivu zivīm pildinās.
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DAŽU SKAISTU ZIEDU
A.Niedra, F.V.Abts
Dažu skaistu ziedu
Gaujā kaisīju,
Lai tie manai mīļai
Nestu sveicienu.
Pats uz Gaujas krasta
Dziesmu dziedāju,Dziedāju par laimi
Un par līgavu.
Sen jau aizmirsusies
Man šī dziesmiņa;
Sen jau mana mīļā
Citam līgava.
Bet, kad Gaujas līčos
Atkal ievas zied,
Tad uz veco vietu
Allaž mēdzu iet.
Un kā senāk ziedus
Gaujā kaisu es,Nevaicādams, kurp lai
Viļņi viņus nes...

DEVIŅVĪRU SPĒKS
A.Krūklis, E.Goldšteins
Dažam aug pie žoga dadzis zaļpelēks,
Līgo man aiz loga deviņvīru spēks.
Dažs dzer alu, šņabi - tur jau ir tas grēks,
Man par visu labāks deviņvīru spēks.
Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Juris,
Tie braši turas, tiem ir tas spēks.
Lai dzīvo Mārtiņš, lai dzīvo Juris,
Tie braši turas, tiem deviņvīru spēks.
Dažs ar dūmu stipru noveco kā rēgs,
Mani dara stipru deviņvīru spēks.
Dažs pat nevar atrast šūpuli, kas brēc,
Man jau bērnā katrā deviņvīru spēks.
Lai nav kaunā tīrā stārķiem jāaizbēg,
Jādzer katram vīram deviņvīru spēks.
Dēli tad pēc kārtas šūpulī mums lēks,
Ziedēs tie kā sārtais deviņvīruspēks.
DIDAM
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš

DEBESS TUMŠA MĀKOŅAINA
Vensku E., A.Guriļovs
Debess tumša, mākoņaina,
Jūra vētrās dauzīta;
Tā caur viļņiem, bangām cīnās
Mana dzīves laiviņa. 2x
Visur tumsa, visur briesmas,
Tikai tālu rietumos
Atspīd manā bēdu naktī
Zvaigzne viena vienīgā. 2x
Vai šī zvaigzne mani briesmās,
Mani nāvē vilina?
Jeb vai tumsā ceļu rāda,
Kurp man laiva griežama ? 2x
Jeb vai viņa manim stāsta,
Kā aiz mākoņiem vēl spīd
Laimes saule spožā, baltā,
Tu to zini, spulgacīt! 2x

Es savai līgavai'i didam
Augumā tā apmēram līdz vidam
Līgaviņa teica man pa jokam,
Lai es panēsājot šo uz rokām
(Nu ko vajag, to vajag)
Aizskāra tas manu vīra dūšu
Domāju, ka diezgan spēcīgs būšu
Darīju es darbu neparastu
Ņēmu rokās savu smago nastu
Kājām drebot rokām trīcot didam
Tiku es gandrīz līdz istabs vidam
Nokritu es tad ar lielu bīkšķi
Krītot izmežģīju savu īkšķi
Gulēju uz grīdas balts kā kaļķis
Līgaviņa pāri man kā baļķis
Divas nedēļas uz slimīb’s gultas
Gulēju es ķerts no amor bultas
Un no tā mums mācīties būs didam
Neķerties pie super lielām fidām.
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DIEVIŅŠ BIJA
L.t.dz.
Dieviņš bija, Dievs palika,
Dievam gudris padomiņis.
Dievs kokiem lapas deva,
Dievs vārpiņas tīrumā.
Dieviņ’, Tavu likumiņu:
Tāda diena, tāda nakte.
Cik augšā sīku zvaigžņu,
Zemē sīku akmentiņu.
Šķir Dieviņi lietus gaisu
Deviņiem(i) gabaliem(i).
Lai šķir Laima taisnu ceļu
Šī celiņa gājējiem(i).
Augstāk dzieda cīrulītis
Aiz visiem(i) putniņiem(i)
Dievam gudris padomiņis
Par šo visu pasaulīt’ .

DIVAS SIRDIS
H.Heine, V.Zīle, O.Stroks
Gar jūras zeltmirdzošo krastu
Reiz vakarā staigājām mēs,
Un sirdi, šo nabaga sirdi,
Uz mūžu tad zaudēju es.
Bet zvejnieki vēlāk man teica,
Tu zinot, kur mīt mana sirds.
Tu slepeni paņēmi viņu
Un smaidot sev aiznesi līdz.
Ak, mīļā, tev sirdis ir divas,
Tu manējo līdzi sev nes,
Bet neprāta mīlā pēc tevis
Bez sirds tagad staigāju es.

DISNEJLENDA
D.Dreika-Matule, G.Veits
Ekrāns balts un neparasts
Tagad dzīvot sāk –
Atnāk Miki Mausis,
Atnāk Donalds Daks.
Izdomāta ragana
Bērniem miegu jauc,
Vinnijs Pūks un citi
Kaktos spiedz un kauc.
Manis paša radīts
Ir šis lērums viss –
Izdomāts un zīmēts,
Glaudīts, lamāts, sists.
Tagad mani glauda,
Tagad mani sit.
Miki Mausis atnāk,
Katrreiz jauns un cits.
Atdzīvojas rokturis,
Piemiedz acis stabs.
Es jau tas pats burvis,
Tikai ļoti labs.
Tā tas visu dienu,
Tā līdz vakaram.
Kam lai es to saku?
Kam lai sūdzu? Kam?
Bet kas to var zināt,
Miers vai labāks ir.
Sarežģīta pasaule
Pašam jāizšķir.
Un kad vakars pienāk,
Saule jūrā krīt.
Miki Mausis atnāk
Mani noglaudīt.
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DIV' BALOŽI STRAUTĀ DZĒRA
Div` baloži strautā dzēra,
Abi dzēra dūdodam’.
Ai, jā, aijā ridirī,
Aijā ridirī rāridirā.

L.t.dz.

L.t.dz.
Div’ dzelteni kumeliņi, ē, kumeliņi,
No jūriņas izpeldēja, trari-di, ral-la-la.
No jūriņas izpeldēja, trari-di, ral-la-la.

Div’ bāliņi karā jāja,
Abi jāja domādam’:
Vai būs jāt(i), vai nejāt(i),
Vai palikt Kurzemē.
Kurzemē(i) laba dzīve,
Sievas, meitas gultu tais’.
Kas taisīja zaldātam(i)?
Zaldāts ceļa gājējiņš.
Sausas skujas, zaļa zāle,
Tā zaldāta guļas viet’.
Uz akmeņa galvu lika,
Kājas mirka Daugavā.

Vienam bija zelta segli,
Otram zīda iemauktiņi.
Aiz priekiemi nezināju,
Kuram lēkti mugurāi.
Tam es lēcu mugurāi,
Kam tie zelta segli bija.
Es apkalu kumeliņu
Ar sudraba pakaviemi.

DIV’ DŪJIŅAS GAISĀ SKRĒJA
Div’ dūjiņas gaisā skrēja,
Abas skrēja dūdodam’s.
Div’ bāliņi karā jāja,
Abi jāja domādam:
Vai būs jāt(i), vai nejāt(i),
Vai palikt(i) sētiņā.
Sētiņā'i laba dzīve Jaunas meitas gultu tais'.
Kas taisija zaldātam'i,
Kas tam klāja paladziņ'?
Zaldāts ceļa gājējiņis,
Kur pakrita, tur aizmig`.
Priežu zari, egļu skujas Karavīra paladziņš.
Sūnu cinis, akmentiņis Karavīra spilventiņš.
Kur palika mans bāliņis Karodziņa nesējiņš?
Tur aizgāja, tur palika
Uz tām prūšu robežām.
Tur staigāja Dieva dēli
Dvēselītes lasīdam.
Atraduši dvēselīti,
Ietin baltā villainē.
Ienes klusā pavēnī,
Guldin' Dieva šūpulī.
Liek eņģeli šūpotāju,
Tas dziedāja aijādams:
Aijā, mīļa dvēselīte,
Karā kauta - nemirus'.

DIV' DZELTENI KUMELIŅI

L.t.dz.

Man bij kaltis i barotis,
Es varēju kalnā jāti.
Saskaldīju ledus kalnu
Deviņosi gabalosi.

DIV’ PĻAVIŅAS ES NOPĻĀVU
L.t.dz.
Div’ pļaviņas es nopļāvu
Sarkanā(i) āboliņ.
Pati māku sienu pļauti,
Pat’ izkapti asināt.
Dod Dieviņi, siltu sauli
Labu vēju kaltējot.
Tik vien lūdzu tautu dēlu,
Lai sameta kaudzītē.
Es uzdevu baltu kreklu
Savam siena pļāvējam.
Lai tas līdzi līgojās(i)
Ar balto(i) āboliņ.
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DIVI SIRMI KUMELIŅI
L.t.dz.
DŪDIEVIŅŠ

||:Divi sirmi kumeliņi
Uz akmeņa auzas ēda.:||

V.Belševica, I.Kalniņš

Abiem bija zelta sedli,
Sidrabiņa iemauktiņi.

Dūdieviņ, Dūdieviņ, ūdeņu dūdiniek
Sadūdo lietu!
Gulgainā sudraba dūmakā plūdini
Dūmaļo rietu!

No sedliem’i saule lēca,
No iemauktu mēnestiņš.

Šalcošām šļakatām pārskalo liedagu
Pārsijā kāpas!
Pāržūžo dūksnāju, donī zem zieda guļ
Mana melna sāpe.

Pavadiņas galiņā’i
Rīta zvaigzne ritināja.
Kam tie tādi kumeliņi
Pie saulītes nama dur’?

Dūdieviņ, Dūdieviņ, dod dūnas gaišumu
Vakara bēdām!
Visu manu rūgtumu dūkodams aizšūpo
Spārngalu vēdās!

Dieva dēlu kumeliņi,
Saules meitu vedamās’i.
Tie zināja zemei galu,
Tie jūriņas dibeniņu.

Kā tavā atspulgā pārplaiksna ūdeņus,
Vilnājā zūdot,
Dūdiniek, pelēkais tārtiņ, mans Dūdieviņ,
Pagaisīs grūtums.

Dienu loka zaļas birzis,
Naktī jūras ūdentiņ’.

DRAUGS, NEJAUTĀ
A.Vinters
Draugs, nejautā, kādēļ es projām steidzu
Un tavā sirdī skumjas atstāju!
||:Draugs, nejautā, kādēļ par mīlu teicu,
To tagad tiešām saprast nespēju!:||
Es nezinu, vai tā bij’ ziedoņvēsma,
Kas lika mūsu sirdīm mīlā degt.
||:Kādēļ man sirdī tagad rudens vēsma?
Draugs , nejautā, jo es to nezinu!:||
Draugs, nejautām kādēļ tā izgaist mīla,
Es arī, draugs, to zināt gribētu.
||:Kādēļ tik drīz tā mūsu sirdis vīla?
Draugs , nejautā, jo es to nezinu.:||

Dūdieviņ, Dūdieviņ, ūdeņu dūdiniek
Sadūdo lietu!
Gulgainā sudraba dūmakā plūdini
Dūmaļo rietu!
Šalcošām šļakatām pārskalo liedagu
Pārsijā kāpas!
Pāržūžo dūksnāju, donī zem zieda
Guļ mana melna sāpe.
Dūdieviņ, Dūdieviņ, dod dūnas gaišumu
Vakara bēdām!
Visu manu rūgtumu dūkodams aizšūpo
Spārngalu vēdās!
Kā tava atspulga pārplaiksna ūdeņus,
Vilnājā zūdot,
Dūdiniek, pelēkais tārtiņ, mans Dūdieviņ,
Pagaisīs grūtums.
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DVĒSELĪTE
J.Peters, M.Brauns
DVĒSELES DZIESMA
A.Kārkliņa, Ē.Ešenvalds
Dzied, mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm
klusi
Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm
piebirusi
Skumst, mana dvēsele skumst, kā vēja stikli jūras
krastā
Skumst, mana dvēsele skumst, tā skumst
Kurzemē.
Dzied, mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm
klusi
Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm
piebirusi
Raud, mana dvēsele raud par Staburaga mēmām
sāpēm
Raud mana dvēsele raud,tā raud Vidzemē.
Dzied,mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm
klusi
Dievs manā dvēselē dzied,kas zvaigznēm
piebirusi
Zied,mana dvēsele zied, kā saules upe kviešu
laukā
Zied,mana dvēsele zied tā zied Zemgalē.
Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma
Mīl mana dziesma Latvijā!
Dzied,mana dvēsele dzied, caur tūkstoš balsīm
klusi
Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm
piebirusi
Deg, mana dvēsele deg kā piena krūze māla ceplī.
Deg, mana dvēsele deg, tā deg Latgalē.
Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma
Mīl mana dziesma Latvijā!

Kamēr tu šo spēli spēlē
Kamēr tu šo dzīvi spēlē viens
Tava kailā dvēselīte
Dvēselīte purvus brien
Atlido pa gaisu vēji
Četri vēji, četri vēji un
Visiem četriem paņemoša
Paņemoša acīs guns
Kāda draugs ir tava daļa
Te zem saules, te zem saules šīs
Vēji ņems un dvēselīti,
Dvēselīti izlaupīs
Un tu brien pa vēju pēdām
Brien un savu dvēselīti sauc
Melna zīme aust pār tevi
Aust un vārna melni krauc
Vārna, vārna dvēselīte
Dvēselīte tava noburtā
Visus vējus izbridusi
Tagad melna brūk un stāv
Kamēr tu šo spēli spēlē
Kamēr tu šo dzīvi spēlē viens
Tava kailā dvēselīte
Dvēselīte purvus brien
DZĒRVENĪTE
Kad es Tevi ieraudzīju, dzērvenīt,
Dziļu purvu bridu - ogas palasīt.
Gulēji tu savā sūnu gultiņā,
Lielām dziļām meža meitas actiņām.

A.Lapšāns

Dzērvenīt, kam tu mīti purviņā ?
Lūdzu tev - iznāc meža maliņā.
Dzērvenīt, mana rūgtā sirsniņa,
Lūdzu tev - nāc man līdzi tautiņās.
Lūdzu tev, nāc līdz man, purva princesīt,
Draugu pulkā diviem sirdis līksmāk sit.
Ko tu darīsi te viena purviņā ?
Vaivari tik reibinoši valdzina.
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DZEJNIEKA DZIESMA
M.Zālīte, J.Lūsēns
Es neesmu dubļus bridis
Es pats bijis dubļi ko brien
Viss ko vēlos pie
Akas mazgāties ilgi tik vien
Mazgāties ilgi līdz nāvei
Tīrs ūdens, tīrs ūdens un smilts
Šūpojas akas vinda
Kā Dieva elkonis silts
Tad vēlos es asinis vemt
Un izvemt to čūsku kas manī,
Lai pļavās es drīkstētu iet
Ar māsiņu jērus ganīt,
Ar brālīti stabules maukt
Un baznīcas tornī kāpt zvanīt
Un pierunāt Dievu,
Lai ņem par eņģeli mani.
Es neesmu mēslus mēzis
Es pats bijis mēsli ko mēž
Viss ko vēlos, lai māte
Pie akas man līdzās sēž
Rokās lai, māmiņ’, tev dvielis
Balts dvielis, balts dvielis vēss lins
Tevis dēļ esmu kāvies, māt,
Sirds mana smaga kā svins
Tad vēlos es asinis vemt
Un izvemt to čūsku kas manī,
Lai pļavās es drīkstētu iet
Ar māsiņu jērus ganīt,
Ar brālīti stabules maukt
Un baznīcas tornī kāpt zvanīt
Un pierunāt Dievu,
Lai ņem par eņģeli mani.

DZELTENIE AIZKARI
S.Kaldupe, E.Zariņš
Tajā, tajā z aļā ielejā
Visiem logiem dzelteni aizkari,
[Tie atspīd saulpuķu ziediem
Un saulstaru dzīpariem vīti
Dzelteni, dzelteni aizkari.] 2x
Redzu, tev jau acīs nogurums,
Matos tev vēl ceļmalas putekļi.
Nāc iesim, uz pasaku ieleju zaļo,
Kur logiem dzelteni aizkari plīv.
Tu tikai skudru nesamin,
Kas pagalmā velk baļķi tava lielceļa garumā.
Tā pastāstīs, kā gurdums izgaist citu rīt,
Viss gurdums var jau izgaist citu rīt.
Visu nakti pērkons, lietus auksts
Pa debess malu pērkoņratos brauc.
[Lai ietu, kur iedams, tev pretī
Mās logos šie aizkari dzeltenie,
Kā pieneņu vainagā iepīts saules stars.] 2x
DZELTENIE BĒRZI
Pa ceļu, kur dzeltenie bērzi
Un pēdējie ziedi vēl kvēl,
Man gribētos aiziet ar tevi
Šais rudeņa vakaros vēl.
Un ejot man gribētos sajust,
Ka sirds tava mīlē arvien.
Kaut gājēji abi mēs esam,
Un laiki kā ūdeņi skrien.
Tu aizgāji, šķīries no manis,
Un smaidi tev aizgāja līdz.
Tik samīdīts rudeņa dubļos,
Viens palika asteres zieds.
Es saucu, bet spītībā lepnā
Tev tīkas man’ sāpināt.
Kaut sirdī es ilgojos klusi
Pie tevis mūždienu būt klāt.
Pa ceļu, kur dzeltenie bērzi
Un pēdējie ziedi vēl kvēl,
Man gribētos aiziet pie tevis
Šais rudeņa vakaros vēl.

30

DZEGUZĪTE

DZEGUZES BALSS

G.Račs, R.Pauls

M.Čaklais, I.Kalniņš

Kūko, kūko dzeguzīte, kūko, cik Tev tīk.
Kūko, kūko dzeguzīte, man vēl neapnīk.
Raudi, raudi debestiņa, lielām asarām.
Raudi, raudi mirgodama zvaigznes vasarā.

Starp mašīnām, motoriem, meitenēm
Uz ielu stūriem, kas salst;
Starp rēcieniem, rūcieniem, svilpieniem
Murgs vai sveiciens
Dzeguzes balss!

Ceļš uz mājām putekļiem klāts un balts.
Ceļš, kur gājām dzeguzi ķert, dzeguzi ķert.
Kūko, kūko dzeguzīte, siltos vakaros,
kūko, kūko dzeguzīte, skaiti mirkļus šos.

Ko tu, jocīgā, blandies pa pilsētu?
Basām kājām pa sniegu kas dzen?
Nē, tavs "ku-ku" par naivu šim gadsimtam,
Tāpēc mēs viņu atmetām sen!

Kūko, kūko dzeguzīte, kūko, cik Tev tīk.
Kūko, kūko dzeguzīte, man vēl neapnīk.
Raudi, raudi debestiņa, lielām asarām.
Raudi, raudi, dvēselīte tāpat neparko...

Mēs to norakām bedrē, sirds stūrī,
Bet, kad mazliet atlaidās sals,
Tad kā naiva narcise izlīda Dzeguzes balss!

Ceļš uz mājām putekļiem klāts un balts.
Ceļš, kur gājām dzeguzi ķert, dzeguzi ķert.
Kūko, kūko dzeguzīte, siltos vakaros,
kūko, kūko dzeguzīte, skaiti mirkļus šos.

Mēs to atdevām vienai meitenei,
Viņa lika starp lapām, lai kalst;
Un tā vienmēr, ja nesalst starp sniegiem,
Tad starp lapām kalst
Dzeguzes balss!

DZĒRVES

Ej kā apmātais,
Tātad kā brīvais,
Garām uzrakstiem "tirgus" un "cirks",
Hali-gali un šeika vietā
Vienu dzeguzes balsi pirkt!

I.Ziedonis, J.Hiršs
Kad dzērves atkal projām dodas,
Tas gaidot skatās vēl uz mums.
Un nesagaida , kur viņš rodas,
Starp mums , šis mēmais pārmetums.

Bet ja meitene paraustīs plecus,
Tad tu nepaliec ilgi vairs tur.
Nevar prasīt, lai visi to saprot,
Ko tev nozīmē naivais "ku-ku"!

Balts putns lido debess klajā,
Un pēkšņi krīt, un viss, un beigts.
Tik paliek mutē aizslēptajā
Tas pārmetums, kas nepateikts.

DZEGUZE KŪKO
L.t.dz.
Dzeguze kūko,
Dzied lakstīgala,
Raud mūsu māsiņa,
Svešajā zemē.
Neraudi, māsiņa,
Nesērojies,
Par pāris dieniņu
Ir es tur būšu.
Taisīšu tiltu
Pār plašo jūru,
Ka var ik vakaru
Pie māsas kļūti.

Viens otru dzērām, kad mums slāpa,
Bet tagad baltā puķe lūdz.
Tu lūdzu aiztaupi man sāpes,
Kamdēļ tev manim jāapsūdz?
Vai lapai var ko pārmest lapa,
Un ko drīkst pārmest ziedam zieds,
Kad manu galvu kā pie kapa,
Kāds dīvains smagums lejup liec.
Un, kad tu balta nāc pār pelniem,
Man spēka nav tev pretī iet.
Ar tādiem ziediem smagi melniem,
Pret tavu sirdi mana zied.
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DZIED AR MANI, TAUTU MEITA

DZĒRĀJDZIESMA

L.t.dz, M.Brauns

J.Peters, I.Vīgners
Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
lai puķīt nenokalst, lai puķīt nenokalst.
Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
tā puķīt mūsu balsts.

Dzied ar mani tautu meita,
tu ar mani nerunā!
Tu ar mani runādama
tapsi ļaužu valodās!

Lai Prozīt rīt un aizparīt mums lūpās nenokalst,
mums lūpās nenokalst, mums lūpās nenokalst.
Lai Prozīt rīt un aizparīt mums lūpās nenokalst,
mums lūpās nenokalst.

Lustīt manu, līksmīt manu
līdz ar mani tautiņās!
Bēdas manas, nopūtiņas,
krītiet ceļa maliņā!

Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
lai puķīt nenokalst, lai puķīt nenokalst.
Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
tā puķīt mūsu balsts.

Dziediet, meitas, ar manīm,
ieveīšu puķītēs!
Zied puķītes trejus ziedus,
deviņāmi lapiņām.
Tik meitiņa dzied ar mani,
tik ar mani gavilē!
Tik ar mani miežus pļāvi
celmainā līdumā.

DZERT UN DZIEDĀT
J.Rumpēters
Dzert un dziedāt patīk man
Šodien tā kā rītu.
Dziedu, kamēr balss man skan,
Dzeru, kamēr krītu.
Mīļā man’ pār dzērāju
Saukā un par žūpu,
Un vel savelk degunu,
Kad es grāvī klūpu.
Vecais Noass dzēra ar
Un bija svēts pārlieku.
Vai tad viņa bērni var
Baudīt cita prieku ?
Kad lai dzeru ūdeni ?
Vardes maitā viņu !
Labāk dzeršu glāzīti,
Saldo alutiņ.

DZIED, MĀSIŅA, SKAISTAS DZIESMAS
||:Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas,
Skaisti tavi bāleliņ’.:||
||:Ai rai ridi, ai rai ridi,
Skaisti tavi bāleliņ’.:||
Skaisti tavi bāleliņi,
Skaistu dziesmu dziedātāj’.
Dziedādama es uzkāpu
Baltābola kalniņā.
Lai birst manas greznas dziesmas
Baltābola ziediņos.

L.t.dz.
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DZĪVE IR ĪSA
Brāļi Laivinieki

DZIESMA PAR SEVI.
A.Čaks.
Tagad dziedāšu dziesmu par sevi,
Un par dzīvi ko dzīvoju es.
Tikai žakete, ko tēvs man devis,
Manim godīgi dzīvot vēl liek.
Kāpēc mācijos skūpstīt es lūpas,
Kad man laiks vēl bij’ konfektes ēst?
Tagad nevaru kaislību žūpas
Savā sirdī ne apslēpt, ne dzēst.
Ar vistrakākām sievietēm varu
Dienām, naktīm es trakot kā velns.
Tad es nezinu vairāk ko daru
Un ap acīm viss sagriežas melns.
Bet kad pāriet šīs kaislību alkas
Ne man gribas vairs dziedāt un smiet.
Viens pats sēžu es kaut kur uz malkas
Un cik labi, ka garām viss iet.
Tā tad būs mana pēdējā dziesma,
Kas nāks tālāk, to velns viņu zin!
Viena sirds tagad izdeg, kā liesma,
Kura kvēlo, kaut virsū tai min.

Katram no dabas kāds nieciņš ir dots,
Lai tas var laimīgs te būt,
Vai tas ir zilonis, cilvēks vai ods,
Katris grib mīlēts reiz kļūt.
Piedz.
Dzīve ir īsa, drīz tā var zust,
Burvīgo mīlu katris grib just.
Cilvēks grib mīlēt, bez mīlas nav prieks,
Katris pie sevis to zin,
Ja ir ko skūpstīt, viss pārējais nieks,
Amors tad uzvaru svin.
Cilvēks var iztikt bez maizes un sāls,
Nedzert pat šņabi nudien,
Bet kad pie debesīm mēness spīd bāls,
Tad viņš uz randiņu skrien.
Ziema, kad barga, kniebj degunā sals,
Pārītim apkārt krīt sniegs,
Viņu dēļ pasaulei pienākt var gals,
Mīla to apņem kā miegs.
Vecītim, galva kam balta kā krīts,
Dzīvē un darbā jau švaks,
Kaut gan tam kājiņas nespēkā trīc,
Tomēr uz meičām kā traks.
DZIESMA NENOSALST
A.Krūklis, R.Pauls
Māt, atkal logā zvaigznes liesmo,
Māt, atkal logā pelēks vakars blāv.
Māt, dziedi vēlreiz šūpļa dziesmu,
Māt, dziedi vēl kā tālā bērnībā.
Skan tava šūpļa dziesma krūtīs.
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak mīļā, labā māt...
Reiz apklust katra balss,
Izskan katra šūpļa dziesma,
Tikai dziesma nenosalst,
Dziesma cauri mūžiem liesmo,
Dziesmai nepienāk pat gals,
Kad jau klusē mātes balss.
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DZIESMIŅA PAR NOTIKUMU
J.Vītols, J.Vītols
DZĪVĪTE
Fr.Bārda.

Es gribu lai kāds maziņš notikums būtu kopīgs
mums
Jo tik daudz tādu notikumu uz šīs zemes ir,
kas cilvēku no cilvēka, no cilvēcības šķir.

Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī,
Vējā kā žubīte liepzariņā.
||:Daudz tu man solīji, maz tomēr devi,
Vai nav vienalga ar’! Raidaidaidā.:||

Es gribu lai kāds maziņš saldējums būtu kopīgs
mums.
Jo tik daudz tādu saldējumu uz šīs zemes ir,
kas cilvēku no cilvēka, no cilvēcības šķir.

Dzintara gredzenu solīja saldi
Dziļjūras vārava visskaistākā.
||:Gredzens un devēja – putas un maldi,
Krastā tik viļņi dej: Raidaidaidā.:||

Es gribu lai kāds maziņš medus pods būtu kopīgs
mums.
Jo tik daudz tādu medus podu uz šīs zemes ir,
kas cilvēku no cilvēka, no cilvēcības šķir.

Skumjas un laime kā vītenes vijas.
As’ra krīt biķerī zaļzeltītā.
||:Dienā vēl krūtīs raud nakts melodijas,
Dienā, kad jādzied man: Raidaidaidā!:||

Es gribu lai kāds maziņš nams un jumts būtu
kopīgs mums.
Jo tik daudz tādu lielu namu uz šīs zemes ir,
kas cilvēku no cilvēka, no cilvēcības šķir.

Krūtīs kas dzimis, lai krūtīs ar’ miris,
Vieglāk tā glabāt to baltsmiltājā.
||:Vainagā pēdējais zieds kad būs iris,
Izirs ir vainags pats. Raidaidaidā!:||

Es gribu lai kāds maziņš ugunskurs visus klāt pie
sevis mūs tur.
Jo apkārt auksta, auksta, auksta, auksta tumsa būs
,
kas ciešāk klāt pie uguns visus spiedīs mūs.

Pārtrūks un izirs... un velti sirds taujā,
Brīdi kā rūgto vērst saldākajā.
||:Sirds mana nerātnā, sirds mana straujā –
Pārtrūksi tomēr reiz! Raidaidaidā!:||

Es gribu lai kāds gaišs starojums būtu kopīgs
mums.
Jo apkārt melna, melna, melna, melna tumsa būs,
Bet it nekas tad nespētu vairs baidīt mūs.
Es gribu lai kāds maziņš notikums būtu kopīgs
mums.
Bet nevis šķirtu, un kā gribi tu?
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DZIESMA PAR TO GADĪJUMU AR
DŽORDĀNO BRUNO
M.Čaklais, I.Kalniņš
Pakur, pakur uguntiņu
labo vecenīt!
Lai tā āda lobās,
lai tie mati švirkst!

Es maz maz maz maz maz maz maz maz maz
maz mazdēls,
Es rakstu dziesmas un krauju tās čupā.
Nebraucu uz Vāciju, nebraucu uz Dāniju,
Nav man draugos ne ungārs, ne īrs.
Lai ko es dziedu, runāju, vienmēr baigās piebilstu
- Eiropa mūs nesapratīs.
ELPO

Tie nav mati — dvēselīte
švirkstot taukos tek.
Re, kā sadeg ķeceri!
Re, kā viņi deg!
Pensijā jau garlaicīgi,
zobi ārā slīd —
Piemet, piemet žagariņu,
labo vecenīt!
Piemet, piemet pagalīti,
malku nežēlo!
Gan jau atkal skolas bērni
saskaldīs tev to.
Žagariņu, pagalīti —
tā tā manta kūp …
Katru dienu tādus vīrus
neredzēsi tu.
Griezies nu ap savu asi
un ap sauli vēl!
Varbūt ka pie pašām beigām
kaut kā paliek žēl?

EIROPA MŪS NESAPRATĪS
Labvēlīgais tips
Mans vec vec vec vec vec vec vec vec vec vec
vectēvs
Rakstīja vēstules, krāva tās čupā.
Nebrauca uz Vāciju, nebrauca uz Dāniju,
Nebija tam draugos ne ungārs ne īrs.
Lai ko viņš teica, runāja, vienmēr beigās piebilda
- Eiropa mūs nesapratīs.
Eiropa mūs nesapratīs, Eiropa mūs nepazīs.
Eiropa mūs nesapratīs, Eiropa mūs nepazīs.

A.Mielavs, I.Kalniņš
Es kalpoju par kalpu sev,
Man algas nav un nevajag
Man algas nav un nevajag.
To varētu es arī Tev,
Tik nojaust likt man nesanāk.
Ar reizi vien man nepietiek,
Ar reizi vien man nepietiek,
Ar divām vienmēr ir par daudz.
Velc krustu, kur ir jāpaliek,
Velc krustu, kur ir jāpaliek,
Pat tad, ja nejūti, kāpēc.
Elpo dienu, elpo sauli,
Pārdarīto izelpo.
Mēs joprojām esam jauni,
Atsacīties neprotot.
Man nav ne jausmas, kāpēc tā,
Es vienkārši tev uzticos,
Es vienkārši tev uzticos.
Varbūt var arī savādāk,
Bet es tai visā neklausos.
Es jūtu tā kā tagad ir,
Es jūtu tā kā tagad ir.
Ir labi tā, es zinu to.
Kaut lapas šad tad jāpāršķir,
Kaut lapas šad tad jāpāršķir,
No acīm Tev to nolasot.
Elpo dienu, elpo sauli,
Pārdarīto izelpo.
Mēs joprojām esam jauni,
Atsacīties neprotot.
Man nav ne jausmas, kāpēc tā,
Es vienkārši tev uzticos,
Es vienkārši tev uzticos.
Varbūt var arī savādāk,
Bet es tai visā neklausos.
Es jūtu tā kā tagad ir,
Es jūtu tā kā tagad ir.
Ir labi tā, es zinu to.
Kaut lapas šad tad jāpāršķir,
Kaut lapas šad tad jāpāršķir,
No acīm Tev to nolasot.
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ES AR SAULI SADERĒJU

ES APSEDZU SAV’ GALDIŅU
Es apsedzu sav’ galdiņu
Ar balto paladziņu;
Apsedz, Dieviņ, manu sētu
Ar sidraba mētelīt’.
Apsedz, Dieviņ, augumiņu
Ar zeltītu mētelīt’.

Es ar sauli saderēju
Reizē tikti vāczemē.
Nav saulīte uzlēkusi,
Es jau biju jūrmalā.
Nav saulīte pusdienā,
Es jau jūras līkumā.
Nav saulīte vakarā,
Es jau biju vāczemē.

Galdiņami četri stūri,
Visi četri vajadzīgi:
Uz pirmā Saule lēca,
Uz otrā norietēja,
Uz trešā Laima sēd,
Uz ceturtā mīļā Māra.

Es atradu saules meitu,
Liepas galdu mazgājām;
Liepas galdu mazgājam,
Ar basāmi kājiņām.

ES DZIEDĀŠU PAR TEVI, TĒVU ZEME

ES ATNĀCU UGUNTIŅU
L.t.dz.
Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi,
Saules mūžu nedzīvošu.
Ūdentiņis, akmentiņis,
Tie dzīvos saules mūžu.
Tēvu tēvi laipas meta,
Bērnu bērni laipotāji.
Tā, bērniņi, laipojat,
Ka pietika mūžiņam.
Nesmejat jūs ļautiņi,
Ne smieklam es atnācu.
Es atnācu uguntiņu
Ar basām(i) kājiņām.
Ne nabaga bērniņš biju,
Ne caur roku klausījos.
Pate klaipu griezējiņa,
Citam rikas devējiņa.

L.t.dz.

L.t.dz.

Tirzmaliete, J.Graubiņš
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
||:Un, kad jau paguršu zem dzīves nastas,
Tad atdusēšos tavā atmatā.:||
Es dziedāšu par zaļo eglainīti,
Kur tīklus pelēkos auž zirneklīt’s,
||:Kur agrā rītā kuplās smilgas bradā
Ar basām kājām ganiņš – bārenīt’s.:||
Es dziedāšu par taku nomīdīto
No tēviem liepu lūku apavā,
||:Kur vaidot māte gaitās staigājusi
Un, Dievu pielūgdama, baznīcā.:||
Es dziedāšu par balto birstaliņu,
Kur rudens lapas, dzeltainītes, birst.
||:Un birstot zvana klusu svētvakaru
Tiem ziediem vēlīniem, kas salnā mirst.:||
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,
Par tavām druvām vecā līdumā,
||:Līdz dusēšu reiz klusā smiltainītē,
Tur, tavā priedulāja pakrēslā.:||
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ES KARĀ AIZIEDAMS

ES ESMU NABAGS VECPUISIS

L.t.dz.

E.Veidenbaums, R.Pauls
Es karā(i) aiziedams,
Atstāj māsu šūpulī.

Es esmu nabags vecpuisis
Un tādu vēl ir daudz,
Daudz precības jau pārlaidis,
Smags liktens mani žņaudz.
Es precēju gan šeit, gan tur,
Vēl sievas lūkodams,
Bet izdevies man nav nekur,
Tādēļ es vecpuisis.

No kariņa pārnākdams,
Atrod lielu ralstītāj’.
Pavaicāju māmiņai:
Kas tā lielā rakstītāj’?
Tā, dēliņi, tav’ māsiņ’,
Ko atstāji šūpulī.

Šī vecā spalva vienīgā
Ir mana draudzene,
Un cietā gultā otrajā
Man īsta biedrene.
Un kas man sāpēs prieku dar,
To stāstu viņām gan,
Tās allaž mani saprast var,
Tās čīkst un raud ar man.

Rakstītāja man’ māsiņ’,
Norakst’ kara karodziņ’.
Raksti zaļu vai sarkan’,
Mūžam mani neredzēt.

Kad mana dzīve bēdīgā
Reiz rimsies, mitēsies,
Un precību tā pēdējā
Man vairs neizdosies,
Tad kapsētā, tur kaktiņā,
Lai būtu mīksts vai sasalis,
Man vēlēta būs vietiņa,
Tur krāks tad vecpuisis.

ES KARĀI AIZIEDAMS 2
L.t.dz.
Es karāi aiziedams,
Līgavai roku devu.
Piebirst manim pilna sauja
Līgaviņas asarām.

ES GULU, GULU
L.t.dz.
Es gulu, gulu, sāk sirds man sāpēt,
Nāc šurp man mīļā, ko es tev teikšu.
Kad es nomiršu, kur jūs mani raksiet?
Rociet mani krogā, krog galda galā.
Lai es dzirdu, kur kārtīm spēlē,
Kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina.
Tur manu zemīti, Ar alu laista,
Ar alu, alu, Ar brandavīnu.

Sirsniņ, mana līgaviņa,
Kur bij manim tevi likti?
Līdzsi vesti nevarēju,
Žēl atstāti šai zemē.
Es karāi aiziedams,
Atpakaļ lūkojos.
Kura meita gauži raud,
Tā būs mana līgaviņa.
Karā iešu, mājās nākšu,
Tad vēl ņemšu līgaviņu.
Mīkstas gultas taisītāju,
Cimdu zeķu adītāju.
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ES KATRU SESTDIEN’S VAKARU
Es katru sestdien's vakaru, Arvien, arvien.
Pie Trīnes gāju klētiņā, Arvien, arvien.

ES REDZĒJU BĀLELIŅU
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš
Es redzēju bāleliņu jājam kumeliņ’,
Bruņu kreklu mugurā, pie sāniem zobentiņš.
Man vaj’dzēja arājiņu, maizes gādātāj’,
Nevis bruņās tērptu svešu zemju karotāj’.

Bet reiz pie klēts es piegāju, Arvien,arvien
Un iekšā troksni dzirdēju, Arvien, arvien.

Pušķo, māsiņ, cepurīti, netur’ iemauktiņ’,
Padzirdini labāk manu kara kumeliņ’.
Daudz dieniņas, daudz naksniņas vajadzēs man
jāt,
Tālā kaujas laukā ienaidniekam pretī stāt.

Tur Ješka iekšā sēdēja, Arvien, arvien
Un manu Trīni bučoja, Arvien, arvien
Ak Trīnit manu sirdspuķīt, Arvien, arvien
Tu solījies reiz mana būt, Arvien, arvien
Bet nu tu mani pievīli, Arvien, arvien
Un Ješkam sirdi atdevi, Arvien, arvien
Es došos prom uz Austrumiem, Arvien, arvien
Tu manis vairāk neredzēs, Nekad, nekad.
Mēs sitīsim tos utainos, Arvien, arvien
Pēc tam tos zili pelēkos, Arvien, arvien
Lai latvju saule nenoriet, Nekad, nekad,
Lai latvju zobens nesarūs, Nekad, nekad.

Gaidi mani, māsiņ, tikai mājās parnākam,
Ja mēs ienaidnieku kaujas laukā uzvaram.
Ja es cīņā krītu salūzušu zobentiņ’,
Tad steidz meklēt sevim jaunu zemes arājiņ’.
Tā kā saule debesīs mirdzēt neapstās,
Vienmēr kādi bāleliņi svešos karos jās.
Tā kā daudzi savas mājas vairāk neredzēs,
Vienmēr viņu gaitas tautas dziesmā pieminēs.
Mūžam saule debesīs mirdzēt neapstās,
Mūžam kādi bāleliņi svešos karos jās.
Mūžam viņi savas mājas vairāk neredzēs,
Mūžam viņu gaitas tautas dziesmā pieminēs!

Uz Sibīriju nebrauksim, Nekad, nekad,
Un krieviem rūdu neraksim, Nekad, nekad.

ES REDZĒJU SAPNĪ

ES NENĀCU ŠAI VIETĀ

J.Helds, I.Kalniņš

L.t.dz.
Es nenācu šai vietā(i),
Savu miegu izgulēti.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam,
Rai rai rallalā, trādirallalā.

Es redzēju sapnī, kā Zālamans
Liek roku uz pleca man:
Savs laiks tev vēl jāizkaļ.
Pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists.

Nācu ēst(i), nācu dzert(i),
Nācu jautri padziedāt.
Ja es būtu to zinājis,
Ka tik labi šai vietā(i),
Es būt sievu līdz paņēmis,
Ar visiem(i) bērniņiem(i).
Tie palika aizkrāsnē(i),
Vēderiņus kasīdami.
Visa mana naba nieza,
Kad es gribu brandavīnu.
Kad iedzēru brandavīnu,
Vairs nabiņa neniezēja.
Kad iedzēru juhaidiku,
Nospārdīju Miku pliku.

O, vareni, vareni, Zālaman,
Šie vārdi kā sudrabs skan.
Bet es no tiem izkalšu pakavus
Savam jaunības kumeļam.
Kaut arī tu teici, nav laika vairs daudz,
Man nav ko nožēlot, Zālaman,
Par mani lai draugiem atmiņas zūd,
Ka tik tas kumeļš nepaklūp.
Lai tik tas melnis ar trakajām krēpēm
Pēc manis vēl dzirkstit šķīļ.
Un kad no dzelžiem viņš būs reiz brīvs,
Būšu atkal es dzīvs.
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ES REDZĒJU JŪRIŅĀ
Es redzēju jūriņā(i), didam,
Uz akmeņa uguntiņu, didam,
Jūras māte tur žāvēja, didam,
Savu zeltu, sudrabiņu, didam.

L.t.dz.

Kaut, jūriņa, tu man dotu, didam,
Simto tiesu savu mantu, didam,
Es savai līgavai, didam,
Zelta saktu dāvinātu, didam.
Zelta saktu, pērļu rotu, didam,
Dimantiņa gredzentiņu, didam,
No jūriņas pārbraucot(i), didam,
Mīļus vārdus parunātu, didam.
No jūriņas pārbraucot(i), didam,
Līgaviņas neatradu didam.
Dzirdēj’ ļaudis runājot(i), didam,
Līgaviņu nomirušu, didam.
Ņem, jūriņa, savas mantas, didam,
Man to vairāk nevajag(a), didam,
Drīz tavā(i) klēpītē(i), didam,
Guldīs manu augumiņu, didam.
ES ŠODIEN JŪKU PRĀTĀ
A.Mielavs, I.Kalniņš
Es Tavu ceļu eju,
Kaut zinu, ka tas ved
Tikai uz bezizeju.
Es Tavu jūru peldu Ja vien es tā varētu,
To sausu smeltu.
Es šodien jūku prātā,
Es rītu būšu brīvs,
Nav vērts, ja tikai tāpat,
Par velti zvaigznes krīt.
Nav vērts, ja tikai tāpat,
Par velti zvaigznes krīt.
Es Tavu sauli baudu,
Kaut pietiek tikai tad,
Kad liesmoju un raudu.
Es Tavos sapņos skrienu,
Kaut savējos nekad
Es nelaistu nevienu.

ES UZKĀPU KALNIŅĀ
L.t.dz.
Es uzkāpu kalniņā(i), rai-ridi-rā,
Līgaviņas lūkotiesi, rai-ridi-rā,
Aijā, trallā, aijā, trallallā.
Nolūkoju tautu meitu,
Kura laba dziedātāja.
Labdien, labdien, tautu meita,
Būsi mana līgaviņa?
Kam tu mani bildināji,
Kam sirsniņu žēlināji?
Kā es varu solīties(i),
Nāv mājās(i) tēvs, māmiņa.
Labdien, tautu zeltenīte,
Otrreiz tevi bildināju.
Paldies, paldies smuks puisīti,
Nu es varu solīties(i).
Nu es varu solīties(i),
Nu mājās(i) tēvs, māmiņa.
Būšu tava līgaviņa,
Tavas mājas kopējiņa.

ES VĒLOS MĀJĀS PĀRNĀKT
Es vēlos mājās pārnākt,
Kad ābeles ziedos plauks,
Un viņu baltajie ziedi
Man lēni matos līs.
Es vēlos mājās pārnākt,
Kad druvas dzeltēt sāks,
Un viņu zeltītos graudus
Vējš laukos izkaisīs.
Es vēlos mājās pārnākt,
Jo meitene mani gaid‘.
Zem Latvijas šalcošiem bērziem
Mums lemts būs satikties.
Es vēlos mājās pārnākt,
Kad Latvija brīva būs.
Un viņas baltajās smiltīs,
Man lemts būs atpūsties.
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ES VĒLĒTOS PAR POGU BLŪZĒ BŪT
I.Dzenis
Kad es sestdien gāju kreklus iepirkties,
Tekstilpārdevēja bija skaistule paties,
Tērpu iestād' tiešām pēc modes jaunākās,
Un viņas blūzē krāšņā bija pogas zeltainas,
Es skatījos un prātoju,
Kad sadūšojos teicu to, ko domāju:
Es vēlētos par pogu blūzei kļūt,
Un Tavai sirsniņai ik vienmēr tuvu tuvu būt,
Un naktī kaut tā novilkta,
Es priecāšos, jo būšu Tavā istabā.
Vakarā taipašā kopā staigājām,
Parkā abi divi un rokas turējām,
Bija jautri tikai, traucēja mazliet,
Ka visas blūzes pogas bija aizpogātas ciet,
Es skatījos un prātoju,
Kad atkārtoju manu veco humoru:
Es vēlētos par pogu blūzei kļūt,
Un Tavai sirsniņai ik vienmēr tuvu tuvu būt,
Un naktī kaut tā novilkta,
Es priecāšos, jo būšu Tavā istabā.
Ak Anna, mīļā Anna,
Gribu jautāt Tev tik vienu pašu liet,
Ak Anna, mīļā Anna,
Vai tad tiešām visām pogām jābūt ciet?
ES ZINU, KA VIENREIZ MAN DĀRZIŅŠ
BŪS
||:Es zinu, ka vienreiz man dārziņš būs,
Kur nevītīs rozes un nesāpēs sirds.:||
||:Es iegāju dārzā, kur puķītes zied.
Starp viņām bij’ roze, kas brīnišķi zied.:||
||:Es sacīju rozei: „Tu patīci man.
Es vēlētos tevi tik brīnišķi kopt!”:||
||:Es iegāju dārzā, bet rozes vairs nav!
Es prasīju puķēm, kur palika tā?:||
||:Tās sačukstas klusi: „To noplūca cits!
Ja gribi to zināt, uz kapsētu ej!”:||
||:Es zinu, ka vienreiz man dārziņš būs,
Kur nevītīs rozes un neplūks tās cits!:||

ES ZINU, VISI MANI NIEVĀ
E.Veidenbaums
Es zinu, visi mani nievā,
Es zinu, visi mani nīst.
||:Lai mani nīst, lai mani nievāVienalga man, vienalga man.:||
Pār kapiem laižas melnas vārnas
Un žēli ķērc: „Nav vērts, nav vērts!”
||:Es atspiežos uzkapa malas
Un saucu līdz: „Nav vērts, nav vērts!”:||
Kā vēja dzīti mākonīši,
Tā manas domas tālu klīst.
||:Pēc kaut kā cēla, nezināma
Sirds ilgojas, sirds ilgojas.:||
Lai novīst visas manas rozes,
Lai izgaist visas cerības,
||:Es varu raudāt, varu atkal smieties,
Vienalga man, vienalga man...:||

GAUJAS LAIVINIEKS
Sniedz roku, daiļā meitiņa,
Nāc, sēdies laiviņā.
Stalts laiv’nieks meiču aicina
Un roku pretī sniedz.
Piedz.
Tās acis, tās acis
Es aizmirst nespēju,
Par zilajām acī
Es mūžam domāšu.
Pret straumi puisēns laivu griež,
Tam ilgu pilna sirds,
Kā divas zvaigznes debesīs,
Tā meičai acis mirdz.
Pie krūts tam glaužas meitene
Un saldu skūpstu sniedz,
Tai acīs skumju asaras,
Kas mīlu nenoliedz.
Plūst Gaujas viļņi steidzīgi,
Tiem gadi līdzi steidz,
Sirms kļuvis Gaujas laivinieks,
Tas sērot nenobeidz.
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GAIDI MANI VENTAS KRASTĀ
Gaidi mani Ventas krastā,
Gaidi mani, māt!
Kauju ceļš ir tāls bez gala,
Mūža ilgumā.
Nāve, paej mazliet nostāk,
Netīk man tavs vaigs!
Granātas vēl ir aiz jostas,
Mirt nav īstais laiks.
Sarkanbaltisarkans karogs
Pāri galvām plīv,
Streļķis iet par brīvi kaujā,
Tāpēc mūžam dzīvs!

GARĀ PUPA
L.t.dz.
||:Man bij’ viena gara pupa:||
||:Līdz pašām(i) debesīm(i).:||
Pa tiem pupas zariņiem(i)
Es uzkāpu debesīs(i).
Debesīs(i) ieraudzīju
Savus baltus bāleliņus.
Es ar savu bāleliņu
Mīļus vārdus parunāju.
Dieviņš sēdēj’ galiņā(i)
Ar zeltītu sētuvīti.
Kungam lika smilgas sēti,
Arājam(i) rudzus, miežus.
Raib’ ziediņi pupiņai,
Kas tos raibus izrakstīja?

GANDRĪZ TAUTASDZIESMA
M.Melgalvs, J.Kulakovs
Melna čūska vidū jūras
Zamaļ manu zelta tiltu,
Un uz katra betonmūra
Uzber sauju velna miltu.
Peronmalā malku cirtu,
Sliežu starpā kūru sārtu.
Div vilcieni gaisā skrēja,
Pārbraukdami manu vārtu.
Krauklīts sēž stabiņā,
Pašā staba galiņā.
Kādu dziesmu koklē viņš?
Kas meitiņu baltu dara,
Ja ne krāna ūdentiņš.

Mīļā Laima izrakstīja
Ar deviņi dzīpariņi.

GATVES DEJA
Veratiesi, vara vārti līdz pašami galiņam,
Bāliņš veda sētiņā sen cerētu līgaviņ’.

L.t.dz.

Nākat, ļaudis, skatītiesi, kādu veda līgaviņu –
Ievu ziedu baltumiņu , magonītes košumiņu.
Griežiet ceļu, rūmējiet(i), liepa nāca istabā;
Liepa nāca istabā ar visāmi pazarēm.
Dedzin’, Laima, gaišu guni, man ejoti istabā,
Lai kājiņas neieminu asariņu peltītē.
Dedzin’ skalus, dedzin’ sveces, tumša tautu
istabiņa,
Kad ieveda mūs’ māsiņu, visi kakti atspīdēja.
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GĀJU VAKARĀ UZ MĀJU
R.Gobziņš, Ž.Ofenbahs
Gāju vakarā uz māju
Sadauzīju kāju
Vai kā kāja sāp
Un tad nedaudz padomāju
Pielaboju stāju
Sāku kokā kāpt
Ak cik zaļas lapas kokam
Zaru tvēru rokām
Nokritu no tā
Visām mājām sienas šķības
Aizskrien manas čības
Zole paliek klāt
Pastnieks viltus dzeltenais
Viltīgais un riebīgais
Vienmēr ilgi gaidītais
Pastnieks viltus dzeltenais
Un ja nav cilvēks paēdis
Tad ir cilvēks saslimis
Un tad tikai Jaunais Vilnis
Viņu izārstēs
Tas viss saprotams ir lēni
Meitenes un zēni
Nesaprata to
To ka ledusskapī vīli
Glabā krokodīli
Viņi neslinko
Atstāju es vaļā būdu
Par šo lielo kļūdu
Jāmaksā man sods
Jaunā Viļņa mušu barā
Palikšu es tikai
Jaunā Viļņa ods
ĢĒRBIES SAULE SUDRABOTA
L.t.dz.
Ģērbies saule sudrabota
Nu brauc tavi precinieki.
Kam tie zirgi, kam tie rati
Pie saulītes namdurvīm?
Dieva zirgi dieva rati
Gaid’ saulīti iesēdam.
Saule brauca pa jūriņu
Spīdēdama vizēdam’
Zelta kronis galviņā(i)
Vaska cimdi rociņās.

GENOVEVA
J.Peters, R.Pauls
Mežmalā reiz ēda avenes
Ģenoveva savā nodabā
Ziedēja un gavilēja gaiss
Klusi, klusi smējās nelabais
Ieklausies Ģenoveva
Es gribu būt tavs nelabais
Nelabais labu labais
Tāds, kuru žēl ir projām laist
Paskaties Ģenoveva
Vai esmu es slikts nelabais
Padodies Ģenoveva
Es esmu tāds kā elle skaists
Ģenoveva, Ģenoveva
Smej nelabais pie sevis
Ģenoveva, Ģenoveva
Reiz nelabais raus tevi
Nē labi labais
Nelabais, kā nolemts liktenim
Ģenovevai lēnām zagās klāt
Trīcēja un uzliesmoja sirds
Un tā sirds nu abiem acīs mirdz
Ieklausies Ģenoveva
Es gribu būt tavs nelabais
Nelabais labu labais
Tāds, kuru žēl ir projām laist
Paskaties Ģenoveva
Vai esmu es slikts nelabais
Padodies Ģenoveva
Es esmu tāds kā elle skaists
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GŌJU PA MEŽU RUBUĻU ŠAUDEIT'I
GESTAS BERLINGA DZIESMA
Tad nebij’ ausmas, nebij’ rieta,
Tad gaismu neredzēja acs;
||:Tā aizdūca kā tūkstoš spietu
Tas trakais kavalieru gads.:||
Tad smaidi nenodzisa sejās,
Tad polku lēca bīskaps pats.
||:Tā aizjoņoja tūkstoš dejās
Tas trakais kavalieru gads.:||
Tad bij’ pie vīna mucām talkas,
Tad šļāca alus kritums plats.
||:Tā aizdzirkstīja tūkstoš malkos
Tas trakais kavalieru gads.:||
Un kas par to, ka nāca briesmas,
Un klāt bij’ sausums, posts un bads!
||:Vēl tagad atmirdz tūkstoš dziesmās
Tas trakais kavalieru gads.:||
Un lēni apklust sapņu dzirnas –
No asarām tev valga acs.
||:Pār kalniem aizdipa kā stirnas
Tas trakais kavalieru gads.:||
Kas paliek pāri? Dziļas alkas
Pēc tā, kas tavai sirdij rads –
||:Ko elso vijoļstīgās smalkās
Tas trakais kavalieru gads.:||
Nē, nav ne debesu ne elles,
Ir tikai tas, ko saredz skats.
||:Un tumsā vizuļo kā krelles
Tas trakais kavalieru gads.:||
Tur prieks ar bēdām kopā savīts,
Un Gesta Berlings – tas tu pats.
||:Un tāpēc lādēts lai un slavēts
Tas trakais kavalieru gads.:||

L.t.dz.
Gōju pa mežu
Rubuļu šaudeiti,
Nacik tōli napagōju,
Radzu kuplu līpu.
Tymā lelā, kuplā līpā
Zalta šyupeletis.
Tymā zalta šyupeleitī
Guļ jauna meiteņa.
Uci-ļuļi, jauna meita,
Kaidam šeļmam tiksi?
Voi tu tiksi Saučam – Skraučam,
Voi tam Skripačam’i?
Ni es tikšu Saučam – Skraučam,
Ni tam Skripačam’i!
Tam es tikšu, tam palikšu,
Kas maņ’ izšyupōja!
Uci-ļuļi, jauna meita,
Tod tu byusi muna!

GRIEZĪTE
J.Peters, R.Pauls
Meitene mana grieze griezīte
Gūstīja, veda, sauca papardēs
Sapina mani priecīgs apinis ai apinis
Ar griezi, ar griezīti
Meitene mana grieze griezīte
Meitenēm citām pogas izgrieza
Sapinās soļi vienā vītenī ai vītenī
Ar griezi, ar griezīti
Meitene mana grieze griezīte
Pateica man, ka dzirkles nesarūs
Mūžīgi laikam tādēļ dzīvošu, ai dzīvošu
Ar griezi ar griezīti
Ar griezi ar griezīti
Ar griezi ar griezīti

43

ĪDŌN(Ō) IZĀN(Ō)

GULA MEITĪNA
L.t.dz.
Gula meitīna līdz brokastinu,puisītis neticēj’
Celies meitīna,mana sirsnīna.
Vai vēl tu neizgulēj?
Gula meitīna līdz launadziņu,puisitis neticej
Celies meitīna,mana sirsnīna.
Vai vēl tu neizgulēj?
Gula meitīna līdz vakarinu,puisītis neticēj
Celies meitīna,mana sirsnīna.
Vai vēl tu neizgulēj?
Meitīnu lika iekš balta zārka,puisītis neticēj
Celies meitīna,mana sirsnīna.
Vai vēl tu neizgulēj?
Meitīnu laida iekš dziļas bedres,puisītis neticēj
Celies meitīna,mana sirsnīna.
Vai vēl tu neizgulēj?
Meitīnu bēra ar baltām smiltīm,
sāk puisītis gauži raudāt:
„Jemiet zobēnu cērtiet galvēnu
Laidiet ir mani līdz.”
HAVAJAS MEITENE
Pāri zilai jūrai kuģis brauc,
Vējiņš mastos skumju dziesmu šalc,
Kvēlas ilgas kaijām līdzi trauc,
Brūno Havajas maiteni sauc:
Piedz.
Alloa-hoi, vai atceries,
Mans draudziņ, mūsu pirmo mīlu?
Allo-a-hoi, vai aizmirst spēj
Tos skūpstus, kurus tu man sniedzi?
Sidrabgaismu mēness stari lej,
Palmu ēnā brūnā meiča smej.
Sārtās lūpas kvēlus čukstus teic:
Nebrauc prom, paliec šeit, mīļais draugs!
Sveicu tevi, tālā Havaja !
Manas domas arvien turpu trauc
Sveicu brūno Havaj’s meiteni!
Manas lūpas viņas vārdu klusi sauc.

Līvu t.dz.
Īdōn(ō); izān(ō) īdōks(ō) poigō,
Ne umāt ;idōks(ō) amāt(ō) veļļō.
Kuolm pūgōbōd lillō, kuolm rabōbōd būngidi,
Kuolm viedābōd vōrgidi pids rāndanaigō.
Vienam(i) tēvam(i) deviņi dēli,
Tie visi deviņi amata brāļi.
Trīs pūta stabuli, Trīs sita bungas,
Trīs vilka tīklus gar jūras malu.
IEDZER, BRĀLI!
E.Veidenbaums, J.Kulakovs
Iedzer, brāli! Ātrām kājām
Mūža dienas projām skrien,
Nāve sauc uz tumšām mājām,
Iedzer, kamēr kapā lien.
Iedzer, brāli! Laiki grūti
Dzīves ērkšķi nikni dur.
Iedzer! Mazāk sāpes jūti,
Jaunu dzīvi alus bur.
Iedzer, brāli! Nodzer prātu Prāts tik bēdu kaudzes ceļ.
Muļķis tikai domas krātu,
Gudrais ellē viņas veļ.
IEDZERSIM PA GLĀZEI
J.Peters, R.Pauls
Iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs,
Gan jau vecumdienās zāles noderēs!
Izgulēsim grāvjus, kamēr jauni mēs,
Gan jau vecumdienās gultas noderēs!
Izmīlēsim meitas, kamēr jauni mēs,
Gan jau vecumdienās sievas noderēs!
Iedzersim vēl alu, kamēr jauni mēs,
Gan jau vecumdienās ūdens noderēs!
Uzdziedāsim dziesmu, kamēr jauni mēs,
Gan jau vecumdienās plates noderēs!
Sazāģēsim dēļus, kamēr jauni mēs,
Gan jau vecumdienās zārkam noderēs!
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I LOVE YOU
A.Mielavs, I.Kalniņš
Lai apstātos, man vajag Ķīnas mūri,
Vai vismaz stingru dūri
Uz sarkankoka galda,
Jo manas iekaisušas domas
Ir otrā plāna lomas
Ne pārāk labā izrādē:
I love You! Do you love me too?
I love you! Do you love me too?
I love you! Do you love me too?.
Bet, iespējams, man vajag tikai vienu,
To žilbinoši balto sienu,
Tiem zināmajiem vārdiem,
Ko ieskrāpēt ar sirdsapziņas iesmu,
Ar sirdsapziņas iesmu,
Kā svešvaloda dziesmu:
I love You! Do you love me too?
I love you! Do you love me too?
I love you! Do you love me too?.
INKI PINKI
Vakarā kad viss jau kluss, pārleū
Ērgļos visi saldi dus, pārleū
Vakarā kad viss jau kluss, pārleū
Ērgļos visi saldi dus, inki pinki pārleū
Pulkstens trīs nav jau vēls,
Mežā ieslīd vientuļš stāvs.
Augstu sausā priedes zarā
Mednis grimis dziesmas varā.
Nu tik mednim putēs villa,
Bise abos stobros pilla.
Desmit gramus vieglāks svarā
Mednis aizlaidās no zara.
Te kaut kas no augšas lejā
Lipīgs iekrīt vīram sejā.
Ātri rauj viņš hūti nost
Sāk tam pirksti slikti ost.
Šitā lieta nav tik traka
Tikai liela, liela smaka.
Lieta trakāka tad būtu
Medņa vietā govs ja būtu.

IR SEPTIŅI NO RĪTA
A.Legzdiņš, A.Birkens
Ir septiņi no rīta Rīgas ielās
Uz trotuāra guļ vēl agrīns sals
Un autobusu gaidot ielas malā
Man liekas burzmā dzirdu -Tava balss
Bet Čikāgā ir desmit pievakarē
Un auto straume mani mājās nes
Es atceros kas notikās šovasar,
Kad Rīgā satikāmies Tu un es
Un vakaros uz vecpilsētas torņiem
Pret dzimtām debesīm es pakāpšos
Trīs spožākās no zvaigznēm, kuras redzu
No debesīm uz brīdi aizņemšos
Ar viņām rakstīšu cik daudz Tevi mīlu
Par debesīm un jūrām, kas mūs šķir
Lai visa pasaule tad redz un brīnās,
Cik, liela mūsu mīlestība ir!
No Mičiganas ezermalas rītos
Mani pamodina vēja brāziens spējš
Es atceros kā tavās matu cirtās
Rotaļājās Daugavmalas vējš.
Kad pusdienlaikā saule lietu aizdzen
Es eju Vērmaņparkā pastaigāt
Un pasmaidu, kad atceros cik nesen
Vēl puķuzirnīšus Tu pirki man
Un vakaros uz stikla debesskrāpjiem
Pret svešām debesīm es pakāpšos
Trīs spožākās no zvaigznēm, kuras redzu
No debesīm uz brīdi aizņemšos
Ar viņām rakstīšu cik daudz Tevi mīlu
Par debesīm un jūrām, kas mūs šķir
Lai visa pasaule tad redz un brīnās,
Cik, liela mūsu mīlestība ir!
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IR VAKARS VĒLS

Saukšu tev’ par savu līgaviņu,
Kamēr sārta rīta saule lēks.
Nu uzlēca sārta rīta saule,
Nu, ardievu, ciema zeltenīt!

||:Ir vakars vēls un lietus līst,
Pa Vecrīgu kāds students klīst.:||

Man pašam ir daiļa līgaviņa,
Gaida mani mājās pārnākot.

||:Viņš klīst un klīst, līdz apstājas
Pie kādas mazas būdiņas.:||
||:Viņš trīsreiz klusi pieklauvē:
„Jel laidiet mani pajumtē!”:||

JAUNĪBA

||:Bet saimnieks liek to ārā dzīt,
Viņš klīst un klīst, līdz zemē krīt.:||

B.Martuževa, E.Roženštrauhs
Kādēļ skumjas tavās acīs
Šovakar, mans draugs?
Prieka brīžus garām laistos
Tos vairs neatsauks.
Jaunība, jaunība,
Sārtais vīna trauks!
Dzer no tā līdz rudens salnās
Novīst dzīves lauks.

||:No rīta saule sērīgi
Sveic Daugav’s malā slīkoni.:||
||:Bet māmiņa to mājas gaid’;
Tā gaid’ un gaid’, un nesagaid’.:||
||:Ir vakars vēls un lietus līst,
Pa Vecrīgu cits students klīst.:||
JAUNS UN TRAKS
Jauns un traks tu, puika, esi bijis,
Lauzdams manu zelta gredzentiņ’.
Piedziedājums piedevām:
Idritvaikociņ, tevi mīlu,
Bez tevis dzīvot nevaru (un
negribu),
Tad nāc un saņem(i) par ķīlu
Šo mazo nieka bučiņu!
Še tev vēl, man nav žēl,
Atnāc rīt, dabūs’ vēl!
Mazs kukainīt’s pa jūru peld
Un negrimst dibenā,
:O, negrimst dibenā!:
Tas izplešas un saraujas
Un negrimst dibenā,
:O, negrimst dibenā!:
Bet trešas dienas vakarā,
Tas nogrimst dibenā!
;Hei, nogrimst dibenā!:
Vai tu gribi manim jaunu pirkt(i),
Vai saukt man par savu līgaviņ’?
Nav naudiņas, par ko jaunu pirkt(i),
Saukšu tev’ par savu līgaviņ’.

L.t.dz.

Mīla dzeļ un mīla glāsta –
Atver sirdi tai.
Nes tā tevi prieka brīžos
Pretī jaunībai.
Neatļauj, neatļauj,
Ka tā garām trauc
Sniegs kad matos sidrabos,
Tad mīlēt nebūs ļauts.
Šovakar mums pilnas glāzes
Putu ziediem, draugs.
Kas to zin’ vai citu rītu
Laime kopā sauks.
Līksmojies, līksmojies,
Kamēr ataust rīts.
Atkal jaunu rūpju dienu
Atnesdams sev līdz.
Lai ko likten’s plecos veltu-,
Tas mūs nesaliec.
Cauri visiem dzīves ērkšķiem
Izvedīs mūs prieks.
||:Jaunība, jaunība,
Sārtais vīna trauks!
Dzer no tā līdz rudens salnās
Novīst dzīves lauks.:||
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JŪLIJAS DZIESMA
M.Čaklais, I.Kalniņš
JA ES VARĒTU TO PASACĪT
J.Vītols

Ja es varētu to pasacīt,
kā gaisma no tavām rokām krīt
Ja es varētu to pasacīt,
kā gaisma no taviem plakstiem slīd
Ja es varētu to pasacīt kāda gaisma tavā sirdī mīt
Ja es varētu to pasacīt tad viss mirdzošs kļūtu tulīt

Balts ir akāciju palags,
Vai tu gribi tādā gulēt?
Vai tu negribi vai gribi,
Būs tev akāciju palags,
Vai tu negribi vai gribi,
Būs tev manas vēsās rokas
Un uz katras tavas bēdas
Viena zaļa kļavas lapa.
Alus putos biezo putu,
Tu tur muti atveldzēsi,
Tā kā rudens rītā zirgu
Peldināsi savu sirdi.

JAUTRA DZIESMIŅA SEV PAŠAM
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Noviz gadi, aizskan zvani, atnāk mūžs
Noviz gadi, aizskan zvani, atnāk mūžs
Re, kur muzikanti spēlē,
Re, kur muzikanti spēlē, manu mūžu
Viss, kas labs, viss, kas slikts tas mans mūžs
Viss, kas labs, viss, kas slikts tas mans mūžs
Laikam pāri nodarījis,
Laikam pāri nodarījis, kādreiz būšu
Vai jūs zināt kas ir dimants – saulīt lielā gabalā
Atnāc rītu, paliec dienu, neej projām vakarā
Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs
Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs
Gan jau kādreiz sapratusi
Gan jau kādreiz sapratusi tu to būsi
Vai jūs zināt kas ir dimants – saulīt lielā gabalā
Atnāc rītu, paliec dienu, neej projām vakarā
Viss, kas bijis, viss, kas nava tas mans mūžs
Viss, kas bijis, viss, kas nava tas mans mūžs
Ja es neesmu vēl bijis,
Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu

Guli, guli manā klēpī...
Vai mēs negribam vai gribam,
Melnā naktī aužas diena –
Baltais akāciju palags.
JŪRIŅ PRASA SMALKU TĪKLU
Jūriņ prasa smalku tīklu,
Laiviņ’ baltu zēģelīt!
Uzvelk baltu zēģelīti,
Iet laiviņa mirdzēdam’.
Iet laiviņa mirdzēdama
Simtu jūdžu dieniņā.
Simtu jūdžu dieniņā(i),
Divi simti naksniņā.
Iet laiviņa mirdzēdama
Līdz Ziemeļa namdurvīm.
Ziemeļam(i) daiļas meitas,
Tās es braucu lūkoties.
Vai tu brauci, vai nebrauci,
Tu jau manis nedabūs’.
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša laipu gāj’.
Tēva dubļi sidraboti,
Tautu laipa asarot’.

L.t.dz.
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JŪRA KRĀC UN VĒJI PŪŠ

JO TAI IEVAI BALTI ZIEDI
L.t.dz.
Jo tai ievai balti ziedi,
Jo tai melnas ogas auga,
Jo tai mātei daiļas meitas,
Jo tai stalti znoti nāc'.
Ar tautieti dancājot'i
Nokrīt zelta gredzentiņis,
Nosakrita, noripoja,
Pie tautieša kājiņām.
Sak tautietis uzjemdamis,
Tas bus manas līgaviņas.
Atnāc, meitiņ, rītā agri,
Dabūs savu gredzentiņu.
Es aizgāju rīta agri,
Sauc viņš mani klātsēdēt,
Es pie viņa piesasēdu
Kā lapiņa drebēdama.
Tas nebija ilgu laiku –
Sauc viņš mani klātgulēt,
Es pie viņa piesagūlu
Kā pie tāda dadžukrūma.
Tas nebija ilgu laiku –
Sāk ar naudu lielīties'e.
Lai sadega tava nauda
Ar zilām'e ugunīm'e,
Tava nauda īsu bridi,
Mans godiņis visu mūžu.
Šuj, māmiņa, garu kreklu,
Līdz nadziņu galiņiem,
Lai tas tautu neveiklītis
Visu nakti grābstījās.
Spraud, māmiņa, man krekliņu,
Sīkajāmi saktiņāmi,
Lai tas tautu neveiklītis,
Visu nakti skandināja.
Joz, māmiņa, man krekliņu,
Sīkajāmi siksniņāmi,
Lai tas tautu neveiklitis,
Zobiem plēsa raudādams.

Laša kundze bola acis,
Menca pilnā rīklē sauc:
Nu tik gan būs dzelmē tracis,
Zutis buti precēt brauc.
Zutis buti - hī, hī, hī,
Bute zuti - ha, ha, ha!

J.Mediņš

Jūra krāc un vēji pūš,
Priekos, bēdās paiet mūžs,
Jūra krāc un vēji pūš,
Priekos, bēdās paiet mūžs.
Zvejniekdēls uz jūru pošas,
Meiča krastā žēli raud.
Bangas ceļas, vētra plosas,
Nebrauc jūrā, briesmas draud.
Jūras nāra - hi, hi, hi,
Puišu kāra - ha, ha, ha!
Nāra puisi velk pie sevis,
Bet viņš paliek ciets kā krams.
Viņš tai meičai vārdu devis,
Brauc uz malu svilpodams.
Nu būs ziemā - hi, hi, hi,
Kāzas ciemā - ha, ha, ha!

JŪS, KŪMIŅAS, NEZINĀT
L.t.dz.
Jūs, kūmiņas, nezināt,
Kur pādīte radījās.
No debesu nolaidās
Ar sudraba ķēdītēm.
Palīdz, Laima, tai mātei,
Kas pakāra šūpulīt.
Kas pakāra šūpulīt,
Gudru bērnu audzēdam.
Kariet, mātes, šūpulīšs,
Audzinati gudrus bērns.
Gudru bērnu, gudru bērn,
Gudru bērnu daudz vajag
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KAD AR UZVARU

KĀ SENĀ DZIESMĀ
J.Peters, R.Pauls

Kad ar uzvaru šo kauju
Līdz galam nobeigsim,
Tad lielgabali klusēs
Un daudzi mierā dusēs,
Kam dārga bij’ tēvija.

Nāk rudentiņš kā tanī senā dziesmā,
Nāk ziema, un grib ņemti bāleliņš.
Grib bāleliņš, grib līgaviņu ņemti,
Bet nezin, ka šorīt jau viņa paņemta.
Lūk, vēji nes kļavlapas nosarkušas,
Caur Rīgu nes projām un skūpsta nost.

Tad daiļas latvju meičas
Kops kapus varoņiem.
Jo viss kas dzīvē izirst,
Pat lauru vainags novīst,
Bet mīlestība nekad.

Nost noskūpstītas lapas no rīta, šai rudenī.
Ko nu būs ņemti šorudentiņu, šorudentiņ?
Jāņem būs sūrā uguns, ko kūra šai rudenī.
Sudrabs ko lēja, zīlējot vējā, ik rudentiņ.

Vienu vietiņu sev vēlos,
Kur kādreiz mierīgi
Es varēšu reiz dusēt.
Par tēvu zemi klusēt,
Kas man tik dārga bij'.

Būs jāzīlē, kā tanī senā dziesmā,
Tā nākotne, kas nezināma nāk.
Būs jāiekur tā Rīgas uguns rudā šai rudenī,
Kurš nu tev atkal zīlēt liek.
Jo vēji nes kļavlapas nosarkušas,
Caur Rīgu nes projām un skūpsta nost.

Šis miers būs liels un svētīgs,
Mēs šķēpus noliksim.
Mēs dzīvē laurus vīsim
Un brāļu kapus kopsim,
Tur - mīļā, Latvijā.

Nost noskūpstītas lapas no rīta, šai rudenī.
Ko nu būs ņemti šorudentiņu, šorudentiņ?
Jāņem būs sūrā uguns, ko kūra šai rudenī.
Sudrabs ko lēja, zīlējot vējā, ik rudentiņ.

KAD NEKAS NAV PALICIS TEVĪ
L.Briedis, R.Pauls
Pa septiņiem vārtiem var ienākt,
var ienākt cilvēkā prieks.
Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks,
kad tavs prieks būs tev ienaidnieks.
Piedz.
||:Kad nekas nav palicis tevī,
tad paliks vairs tikai prieks.
Tas prieks , kas dzimst pats no sevis,
tas prieks, kas tavs ienaidnieks.:||
Tu tam netici, grūti tev saprast,
ka reizēm var būt arī tā.
Kad ar sevi tik ļoti ir aprasts,
ka tu smejies no itin nekā.
Kad tu esi ne nabags, ne bagāts,
un nezini – laimīgs vai nē.
Tad tu smejies, jo tā laikam labāk
nekā vaimanāt nelaimē.

KAD MAN VAIRS NEBŪS 16
A.Zaltāns, R.Macats
Kad lietus līst un lāses logā mētā
Tu teici man, kad nāksi tu
Un tavs acu skatiens - mīlas pilnais
Uz brīdi aizmirstībā sauks
Tu teici man, kad mīli mani karsti
es skūpstot atbildēju tev
Un līdz pat rīta gaismai logam austot
Mēs guvām baudījumu sev
Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16
Vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16
Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16
Kad man vairs nebūs 16
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KĀDĀ LIETAINĀ DIENĀ
Kādā lietainā dienā Tevi satiku es,
Kādā lietainā dienā Bijām laimīgi mēs.

KAIJA

Neviens negrib tam ticēt,
Ka tā varētu būt,
Ka šai lietainā dienā
Varam laimīgi būt.

Bruģis

Pēkšņi nogranda pērkons, Lapās iešalca vējš,
Projām aiztrauca vārdi, Kurus sacīji man.
Mūsu mīla bij īsa, Grūti ticēt bij tai,
Ka šos vārdus par mīlu Tu reiz sacīji man.

KĀLABADI GALDIŅAMI
L.t.dz.

Nometas uz mana balkona margām
Kaija no jūras un projām skrien
Tā tu atnāci mani sargāt,
Projām aizgāji kā arvien.
Kad tu atkal atpakaļ nāksi
Redzēsi jūrmalu kailu un sēru,
Un tu dvēseli meklēt sāksi,
Kuru tev vakar vēl vaļā vēru.
Bet tā kaija virs jūras lido
Dvēsele nosala, kad biju viens
Tumšo, tumšo ūdeņu vidū
Vientuļas zelta ugunis spīd, ugunis spīd.

Kālabadi galdiņami
Līkas kājas nolīkuš’s?
Trā-di rī-di ram tai ri-di,
Ram tai ri-di rallalā.
No maizītes nolīkušas,
Ne no zelta, sudrabiņ’.
Ai, galdiņi, ai, galdiņi,
Kā tev skaisti piederēj’!
Ap tevimi vīri sēdi
Kā resnie-i ozoliņ’.
Ai, galdiņi, ai, galdiņi,
Kā tev skaisti piederēj’!
Ap tevimi meitas sēdi
Kā ieviņas ziedēdam’s.
Es teciņus vien tecēju
Visu garu vasariņ’,
Gribēdama vienu dienu
Pie galdiņa pasēdēt.
Kā ozols-i tautu dēls-i
Sēž galdiņa galiņā!
Mūs māsiņa, kā puķīte,
Pie ozola piesēdās.
Tautu dēls ir mūs māsiņa,
Abi vienu daiļumiņ’.

KĀ MAN KLĀJAS
M.Melgalvs, J.Kulakovs
Ko man dosi, māmulīte
Par mūžīgu dzīvošan’? 2x
Izplaukst zelta ābelīte
Un kā rīta migla skan. 2x
Ko tas dos tev, māmulīte,
Ka tavs dēliņš nenomirs? 2X
Atbildes nav
Tikai vējā notrīs ozolīšu birzs,
Vējā notrīs ozolīšu birzs.
Tikai koki savīkšas uz rudeni,
Koki savīkšas uz rudeni.
Atbildes nav
Izčib visi mani joki
Visi joki gludeni 2x
Atbildes nav
Tikai kājas Drošāk savu zemi min,
Kājas, Drošāk savu zemi min
Tāpēc, draugi, Kā man klājas,
It neviens lai neuzzin. 2x
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KĀ PA MIGLU
I.Dzenis
Es tiešām nezinu kā jums pa dzīvi iet
Bet man ap šo lietu, kaut kas nekārtībā šķiet.
Vai laime smaidīs, vai pa ceļu kaķis skries,
Nekad es nezinu, kas tālāk notiksies.
Kā pa miglu mana dzīve iet,
Kā pa miglu, kas nekad nepāriet.
Kā pa miglu, vai tā nav kauna liet’
Kā pa miglu, miglu, miglu mana dzīve iet.
No rīta prasu sievai, kas būs vakariņās mums,
Vai cūka, aita, vista, vai kāds cits radījums?
Tā krata galvu nikni, lamā, vecais suns,
Tik tālu plānot nākotnē nav iespējams.
Kad darbā prasu bosam, kad būs algas pielikums,
Tas izliekas, ka nedzirdams ir mans jautājums.
Kad atkārtoju skaļāk, cik vien es to spēj,
Pa logu skatās viņš un saka: “What a nice day.”
Kad automašīna man vairs negrib skriet
Tad sametu es stūri uz benzīna viet’
Es prasu mehāniķim, kas vainas vāģītim
Tas rokas plāta, norūc, ka tā mistērija šim
Kad vienreiz saņēmu es visu savu dūš,
Pie zīlnieces es gāju, taujāt kāds būs mūžs.
Tā kārtis lika kristālbumbā skatījās,
Un rezultātā līdzjūtīgi izteicās.
KĀPĒC MAN DZIEDĀT SVEŠU DZIESMU
A.Krūklis, R.Pauls
Jau sen šo zemi, bērzu zemi sauc,
Pie mājas pelēks akmens klaudz.
Jau sen šeit jumtā stārķa dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man!
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,
Kur citas skaņas skan un citu domu rod?
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?Man tuva tā, ko dzimtā zeme dod.
Jau sen šo zemi, dziesmu zemi sauc,
Te gaisma akmenī pat aust,
Jau sen te Daugaviņas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man!
Jau sen šo zemi, tēvu zemi sauc,
Te mums sensenis dzīvot ļauts.
Jau sen te manas tautas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man!

KĀ TOREIZ DZĒRĀM MĒS
Atkal zilons ieliek manai govij,
Tramvajs sabrauc mazo sunīti,
Mēslu dakšas plosa manu sirdi,
Dzeloņdrātīs kaķēns pakāries!
Piedz.
Kā toreiz dzērām mēs,
Lai žēlīgs Dievs stāv klāt,
Mēs alu vīnu mucām tukšojām
Un mucas dibenā mēs laimi atradām
Ko brālīgi uz pusēm dalījām
Lai dzīvo studenti un viņu parādi,
Jo kas gan students ir bez parādiem,
Pie velna lekcijas, pie velna sesijas,
Pie velna viss, kas mūsu prātus jauc
Alu dzeru es no bērna kājas,
Alkoholam pieder liktens mans;
Un, kad mani izdzina no mājas
Sāku dzīvot student kopmītnēs
Un kad beidzās mūsu labās dienas
Pogainie mūs visus savāca,
Ieslodzīja četrās tumšās sienās
Un meitenes no zēniem nošķīra.
KARAVĪRI BĒDĀJĀS
L.t.dz.
Karavīri bēdājās:
Asiņaina gaisma aust!
Nebēdā(i), karavīri,
Sudrabota saule lec.
Sniegi sniga putināj’,
Stalti jāja karavīr’ .
Tēvuzemei grīti laik’
Dēliem jāiet palīgā!
Uz ežiņas galvu liku,
Sargāj’ savu tēvu zem’.
Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvu zem’ .
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KAS KAITĒJA NEDZĪVOTI
L.t.dz.
Kas kaitēja nedzīvoti
Diža meža maliņāi?

KLIPU KLAPU
L.t.dz.
Klipu klapu kaimiņ Janka
Ar tām koka tupelēm.
Precē mani, precē mani
Būšu laba saimeniec’.

Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas.
Ar vilciņu vagu dzinu,
Lapsa vagu metējiņa.

Baro mani māmuliņa
Ar tiem piena kukuļiem,
Lai es augu, liela, resna,
Puišiem ceļa negriezīšu.

Zaķis kūla kankalīšus,
Ar pakaļas kājiņāmi.

Citas meitas pūru loka,
Es pa gultu vārtījos.
Citām meitām tautas jāja
Es pa priekšu grozījos

Vārna tāda puspelēka,
Tā bij mana moderīte.
Cielaviņa baltu kaklu,
Tā galdiņa klājējiņa.

Man pa priekšu grozotiesi
Pašai pirmai gadījās.
Pašai pirmai gadījās
Dižens zemes arājiņš

Cīrulītis zirgu puisis
Ar pelēku paltraciņu.
Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.

KLUSI, KLUSI RATIŅŠ RŪC
KOKA KLUCIS KONSTANTĪNS
Labvēlīgais tips
Viņš neder it ne kam
Oi papariruram
Tas ir vecais labais
Koka Klucis Konstantīns
Viņš neder it ne kam
Oi papariruram
Tas ir vecais labais
Koka Klucis Konstantīns
Cilvēks mēbele, cilvēks mēbele,
Uz ielas, zem tilta un preču stacijā.
Cilvēks mēbele, cilvēks mēbele,
Uz ielas, zem tilta un preču stacijā.
Liliputi guļ ar muti uz augšu,
Liliputi guļ ar muti uz augšu.
Liliputi guļ ar muti uz augšu,
Liliputi guļ ar muti uz augšu.

L.t.dz.
Klusi, klusi ratiņš rūc,
Tā kā ziedos bite dūc.
Roka pavedienu tur,
Domas saldus sapņus bur.
Dzīve, dzīve, vakars – rīts;
Mūžs no baltām dienām vīts.
Balto dienu virpulī
Viss šķiet sapnis šūpulī.
Aiju, aiju, aijaijā,
Dienu, dienu aizaijā.
Balto dienu gājienā
Sapņus tinu kamolā.
Gludi, gludi dzija slīd,
Ne tik gludi dzīve rit.
Tikai klusi ratiņš rūc,
Ceļš uz laimi vienmēr grūts.
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KRODZIŅĀ MAZĀ
KRAUKLĪT’S SĒŽ OZOLĀ

I.Dzenis
L.t.dz.

Krauklīt’s sēž ozolā,
Zelta kokles rociņā.
Oktairidi, oktairidi,
Zelta kokles rociņā.
Vai, krauklīt, tu redzēj’,
Kur aizveda mūs’ māsiņ’?
Par purviem, pār mežiem,
Pār smalkiem(i) krūmiņiem.
Tur aizveda mūs’ māsiņ’
Uz bagāto Kurzemīt’.
Tur dzīvoja mūs’ māsiņ’
Kā sarkana brūklenīt’.

KRIZANTĒMAS
Uz galda vāzē stāv krizantēmas,
Un rozes sen jau vītušas.
||:Nenāc pie manis, nemeklē laimi,
Kas bijis, sen jau aizgājis.:||
Kas pirmais atnāks, tam piederēšu,
Ar krizantēmām rotāšu.
||:Un smaidīdama es grēkā grimšu
Kā ievas ziediņš atvarā.:||
No rīta, svešos ļaudīs ejot,
Mans skats būs tīrs un nevainīgs.
||:Tik krizantēmas uz galda vāzē,
Bet tās jau muļķes nesaprot!:||
Tas bija toreiz, kad tavas acis
Vēl spēja mani valdzināt,
||:Bet tagad – tumšā rudeņa naktī,
Man atliek tikai pasmaidīt.:||

Pār ciemata jumtiem jau nolaižas krēsla,
Zin’ bērni, laiks mājup nu iet,
Un bodnieka sieva vēl noslauka ietvi,
Kad slēģus viņš aiztaisa ciet.
Kaut darbdiena garām un cilvēks ir guris,
Vēl nedodas mājās dažs labs,
Bet pa ceļam iegriežas krodziņā mazā,
Kur līksmi viņš sagaidīts taps.
Uz ielas stūra tai krodziņā mazā,
Kur dzīve vērta tik viena vēl šķiet,
Uz ielas stūra tai krodziņā mazā,
Kur vari laimi no kausa sev liet
Pie sienām spraustas ir fotogrāfijas,
Un pastkaršu sveicieni tur,
Pustumsā balsis ar smiekliem vijas,
Un stāsta kā gājis, kam, kur,
Viens paceļ glāzi, vēl sekmes otram,
Cits vēro kā trumpjus sit,
Mūzikas automātā atskan dziesmas,
Un stundas, kā minūtes rit.

KULIES PATI KUNGA RIJA
L.t.dz.
Kulies pati, kungu rija, kungu rij'
Kad nebija kūlējiņ', kūlējiņ'.
Rājies pati, brāļa māsa, brāļa mās',
Kad nebija rājējiņa, rājējiņ'.
Es izkūlu kunga riju, kunga rij',
Ar vītola sprigulīti, sprigulīt'.
Es mūžiņu nodzīvoju, nodzīvoj',
Ar neveiklu tēva dēlu, tēva dēl'.
Ja nebirza kunga salmi, kunga salm’,
Lai birzt kunga pelaviņas.
Elle, elle, kunga rija, kunga rij',
Rīgā mūsu bāleliņi, bāleliņ'.
Ko ellē'i izkūlām'i, izkūlām,
To uz Rīgu aizvedām'i, aizvedām.
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KUR GAISMEŅA ZYLA AUSE
L.t.dz.

KUMELIŅI, KUMELIŅI
L.t.dz.
Kumeliņi, kumeliņi,
Tu man kaunu padarīj’.
Trādi, rīdi, rallallā,
Tu man kaunu padarīj’.

Kur gaismeņa zyla ause
Kur sauleite lēce
Myus mōseņa skaista auga
I tauteņas brauce.
Cīma suņi rēje
Tauteņis brauce
Zvoni vīni saskanēje
Muna tāva pogolmā.

Tev kājiņa paslīdēja,
Man nokrita cepurīt’.

Siermi zyrgi zagrūžōti
Sudabreņa īmavim
Kamaneņas izraksteitas
Speid ar zalta zīdeņim.

Man nokrita cepurīte
Jaunu meitu pulciņā.
Kas godīga mātes meita,
Paceļ manu cepurīt’.

Tautu dālsi kai kundzeņis
Skrullātimi mateņim
Skrullātimi mateņimi
Mozim spūžim zōbokim.

Kas bij’ tāda vīzdegune,
Ne ar kāju nepaspēr’.

Viere durvis spēre sūli
Lobu dīnu deve
Voi atdūsi sov mōseņu
Mes tī precinīki.
Vīna poša myus mōseņa
Itei vieļ par jaunu
Jei veļ dzievōs pīci godi
Sova tāva sātā.

KUNGI MANI KARĀ SŪTA
L.t.dz.
Kungi mani karā sūta
Ar to ledus zobentiņ
Karā bija karsta saule
Izkūst ledus zobentiņš
Izkūst ledus zobentiņis
Pazūd manis augumiņis

Zeida kurpes vieļ našyutys
Vyllainetis narksteits
Smolkas mirtes veļ nasātys
Deļ vaiņaga mozō.
Gona brōļeit tovu runu
Tei nav gona tīsa
Koč es jauna bet gotova
Īt ar tautom leidza.
Zeida kurpis jau sašiutys
Vyllaineitis izraksteis
Smolkys mirtes jau sasātys
Deļ vaiņaga mozō.
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Tur jāj jauni karavīri,
Simti bēri kumeliņ

KUR TAD TU NU BIJI
L.t.dz.
Kur tad tu nu biji, āzīti manu?
Sudmalāsi, sudmalāsi, kundziņi mans.

Pavadiņas galiņāji,
Lakstīgala tricināj’

Ko tad tu tur darīji, āzīti manu?
Rudzus, kviešus bīdelēju, kundziņi mans.

KUR TU JĀSI BĀLELIŅI

Ko tad tu tur ēdi, āzīti manu?
Pienu, medu, pienu, medu, kundziņi mans.

L.t.dz.
Kur tu jāsi, bāleliņi
Vakarāi kajas auni?
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu cepurīti
Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu cepurīti
Ej māsiņa, nevaicā
Atnes manu zobentiņu
Kur tu jāsi, bāleliņi
Es atnesu zobentiņu
Ej māsiņa, nevaicā
Sedlo manu kumeliņ’
Kur tu jāsi, bāleliņi
Es sedloju kumeliņu
Jāšu tālu svešumāi
Sargāt savu tēvu zemi
Šķir, Dieviņi, manu ceļu
Sargā manu augumiņ’,
Lai godami es varētu
Ienaidnieku uzvarēti.

Ko tad tu tur dzēri, āzīti manu?
Alu, vīnu, alu, vīnu, kundziņi mans.
Ar ko tu tur mērīji, āzīti manu?
Ar radziņu, ar radziņu, kundziņi mans.
Ar ko tu tur sijāji, āzīti manu?
Ar nadziņu, ar nadziņu, kundziņi mans.
Ar ko tu tur slaucīji, āzīti manu?
Ar bārdiņu, ar bārdiņu, kundziņi mans.
Vai tad tevi kūla, āzīti manu?
Kā tad nē, kā tad nē, kundziņi mans.
Ar ko tad tevi kūla, āzīti manu?
Ar stibiņu, pa ribiņu, kundziņi mans.
Kā tad tu tur brēci, āzīti manu?
Mik mik mē, mik mik mē, kundziņi mans.

KUR TU SKRIESI, VANADZIŅI

KUR TIE DZIMA KARAVIRI
Kur tie dzima karavīri,
Kurtie kara kumeliņ?
Pirtī dzima karavīri,
Stallī kara kumeliņ
Pirtī dzima karavīri,
No slotiņas žagariņ
Stallī kara kumeliņi,
No dzeltenas auzu saujas
Kas tur dimda, kas skanēja,
Kas zemīti tricināja

Zvaigžņu deķi, zelta segli,
Sudraboti iemauktiņ’

L.t.dz.

L.t.dz.
Kur tu skriesi, vanadziņi,
Ar tiem vaska spārniņiem(i)?
Skriešu liepu apraudzīti,
Vai ir liela izaugusi.
Diezgan liela, diezgan kupla,
Zari mirka Daugavā(i).
Jaunas meitas tērzēdamas
Liepai zarus nolauzušas.
Aiziet mani liepu zari
Pa Daugavu līgodami.
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KURTIZĀŅU UGUNSKURS
Kur tavi smiekli, kur tavas asaras?
Pāri no visa nav palicis vairs nekas.
Pirkstos kūp cigarete,
Glāzē mirdz sarkanvīns,
Izkūst tie tavi sapņi kā parafīns.

Dakota

Tavās acīs dziestot kvēl
Kurtizāņu ugunskurs,
Un tev sevis mazliet žēl,
Ka šīs liesmas vairs nevienu nenoburs.
Vīst visi ziedi - vītīsi tu tiem līdz.
Pienāks reiz brīdis, kad parfīms vairs nepalīdz.
Citai būs tava vieta,
Glāzē liets sarkanvīns,
Salkani dvesmos kūstošais parafīns.
KUR TU TECI, GAILĪTI, MANS?

Ciemā teku, ciemā teku meitas celt,
No rītiņa agrumā.
Ietecēju, ietecēju sētiņā,
Trīs reizītes nodziedāju.
Celies, mana, celies, mana līgaviņ’:
Jau gailītis nodziedāja!
Čigāns savu, čigāns savu čigāniet’
Ar džindžalu džindžalāja.
Žīdiņš savu, žīdiņš savu žīdenīt’,
Uz muldiņas vizināj’.
Vāciet’s savu, vācietš savu gaspažiņ,
Ar ābolu kaitināj’.
Latviet’s savu, latviet’s savu līgaviņu
Ik rītiņus nobučoja.

J.Peters, R.Pauls
Gudra kā jūra visa Kurzeme dun,
Vēji skrien pāri zelta gundegām,
Un Nīcā un Bārtā brunči sarkani plīv,
Kuršu pavards uguns krāsā dzīvs.
Aiziet pār jūru balti puteņi, un
Dobji kā bungas visa Dundega dun,
Rojā un Kolkā asi kadiķi zied,
Liepu ēnā vecie kurši dzied :

Skatiens pār telpu tā kā dūmi krīt,
Nezini vēl, kam mosties uz pleca rīt.
Sēdi pie tukša galda,
Gaidi, kurā pienāks klāt.
Bet varēja būt arī viss kādreiz savādāk.

Kur tu teci, kur tu teci, gailīti mans?
Kur tu teci, kur tu teci, gailīti mans?
No rītiņa agrumāi, no rītiņa agrumā?

KURZEME

L.t.dz.

Kurzemē kūru uguns spīd
Mūži kāsaule riet,
Zvaigznes kā mūži krīt Kurzemē.
Kurzeme bites dzēliens salds.
Meži kā jūra dūc, Jūra kā meži tur šalc !
Uguns un dzīve cauri puteņiem iet !
Karsta kā puķe balta pasaulei dzied,
Balsi pie balss lai šodien pieliekam, un,
Klausies vecā jūra atkal dun.
Jauniem lai acīs mūžam pavarda guns,
Rokās lai mūžam kalves āmuri dun,
Bāliņš ar baltām rokām likteni kals,
Pāri jūrai skanēs viņa balss :
Kurzemē kūru uguns spīd
Mūži kāsaule riet,
Zvaigznes kā mūži krīt Kurzemē.
Kurzeme bites dzēliens salds.
Meži kā jūra dūc, Jūra kā meži tur šalc !

KŪRU, KŪRU UGUNTIŅU
Kūru kūru uguntiņu
Tumšajā (i) naksniņā. 2x
Pūtin’ pūta ziemelītis,
Stindzin’ stinga augumiņš. 2x
Uguntiņa, saules māsa,
Sildi manu augumiņ’. 2x
Sildi manu augumiņu,
Glabā manu dvēselīt’. 2x
Kas tur kūra uguntiņu
Viņā kalna galiņā. 2x
Dieviņš kūra uguntiņu,
Saules meitu gaidīdams. 2x

L.t.dz.
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ĶIRŠU LIETUS

ĶEMERMIESTIŅĀ

A.Krūklis, Z.Liepiņš

Ķemer miestiņā mazā būdiņā
dzīvoja reiz skaista Anniņa. x2

Kaut kur tālu, tāl...
Vēl ķiršu lietus līst
Tas nevar būt, nevar būt nekad, nekad
Kaut kur tālu tāl...
Vēl kāda dziesma klīst
Tas nevar būt, nevar būt nekad...

Lopus ganīja, puķes lasīja,
Pina sevim skaistu vainagu. x2
Un kad vakarā lopus mājās dzen,
Vainagu kar gultas galiņā. x2

Pār ievu baltajām kupenām
Smeldz kāda sāpe par vasarām tām
Smeldz kāda sāpe par vasarām tām
Tā kā sapnis...
Tā kā atbalss...

Te pēc brītiņa sit pie lodziņa:
Celies augšā, skaistā Anniņa!x2
Iekšā neiešu, bet tev sacīšu:
Šķirti mēs uz visu mūžību! x2

Kaut kur tālu, tāl...
Vēl ķiršu lietus līst
Tas nevar būt, nevar būt nekad, nekad
Kaut kur tālu tāl...
Vēl kāda dziesma klīst
Tas nevar būt, nevar būt nekad...

Vai aiz tikuma, vai aiz skaistuma,
Vai aiz ļaunu ļaužu valodām? x2
Ne aiz tikuma, ne aiz skaistuma,
Bet aiz ļaunu ļaužu valodām. x2
Atnāks rudenis, kokiem lapas birs,
Zudīs ļaunu ļaužu valodas! x2

LABRADORS
ĶĒVĪT, MANA ŠVILPASTĪTE

A.Mielavs
L.t.dz.

Ķēvīte, mana švilpastīte,
Tu zini Rīgu, Jelgaviņu.
Jelgaviņa smuka muiža,
Par visāmi muižiņāmi.
Glāžu logi, glāžu durvis,
Izrakstītas istabiņas.
Vagarīte ļaudis skaita,
Vai ir visi sanākuši?
Jānis bija, Pēters bija,
Miķelīša vien nevaid.
Kur tu biji, Miķelīti,
Ka darbos neredzēja?
Saiminiece raušus cepa,
Tur pagāja visa diena.
Tur pagāja visa diena,
Lokotiesi, grozotiesi.
Lokotiesi, grozotiesi,
Siltus raušus gumzājoti,
Siltus raušus gumzājoti,
Saiminieci bučājoti.

No skumjām aizsala logi, par krusu pārvērtās
vējš,
Pat karstākās pirtis un krogi šīs krustceles
neizkausēs…
No asarām piebrieda durvis, nav nozīmes
aizbultēt ciet,
Tās neatvērtu pat burvis, kaut būtu iemīlējies…
Bet viņš kā labradors skrēja pa sniegu,
Tik pārlieku baltu un liegu,
Lai zem lavīnām meklētu viņu –
Savas mīļotās sirdsapziņu…
No dusmām aizdegās zārdi ar sausiem
solījumiem,
Bet steigā izteiktie vārdi nu kļuva par karavīriem.
No naida sadrupa sienas ap slāpētām emocijām,
Un visas parastās dienas tad tapa par labākajām…
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LAI AR KĀDI VĒJI PŪŠ

LABVAKARI RUDZU LAUKS
L.t.dz.
Labvakari rudzu lauks, kā Dieviņis tev līdzēja
Kā Dieviņis tev līdzēja pelēk’ ziedus noziedēti
Labvakari miežu lauks, kā Dieviņis tev līdzēja
Kā Dieviņis tev līdzēja dzelten’ ziedus noziedēti
Labvakari auzu lauks, kā Dieviņis tev līdzēja
Kā Dieviņis tev līdzēja baltus ziedus noziedēti
Labvakari linu lauks, kā Dieviņis tev līdzēja
Kā Dieviņis tev līdzēja zilus ziedus noziedēti
Labvakari pupu lauks, kā Dieviņis tev līdzēja
Kā Dieviņis tev līdzēja raibus ziedus noziedēti
Tie nebija raibi ziedi, tie bij Dieva pakariņi
Tie bij Dieva pakariņi, mīļās Māras norakstīti

Ja tev dzīvē grūti iet, Negaudies jel vāri:
Lai ar kādi vēji pūš, Visi pūtīs pāri!
Ja tev tēva mājas ir, Nerausies uz āri.
Lai ar kādi vēji pūš, Visi pūtīs pāri!
Meiteni ja mīli tu, Mīli to ar kāri!
Lai ar kādi vēji pūš, Visi pūtīs pāri!
Latvietis ja esi tu, Zini, ko tu dari!
Lai ar kādi vēji pūš, Beigs tie pūst reiz arī!

LAI BIJ’ VĀRDI, KAM BIJ’ VĀRDI
L.t.dz.
Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi, man pašami stipri
vārd’ 2x
Daugaviņu noturēju, mietu dūru vidiņā
Trim kārtām(i) jostu jozu ap resno(i) ozoliņ’ Cirta čūska, dzēla bite, ne lapiņa nedrebēj’ .

LĀCĪTIS
A.Kantāne, R.Pauls
Tu man ļoti nepatīc, varens, liels un cildīgs.
Kaut tu būtu lācītis, zāģu skaidām pildīts,
Tad es teiktu: „Pinkainīt, pietiek vienam
dvašots,”
Vīlīti es atrastu, kur tā vājāk sašūts.
Caurumiņu izurbtu un no prieka mirtu,
Ja no tava puncīša zāģu skaidas birtu.
Birtu, birtu izbirtu, satecētu riekšām.
Tāpēc jau es urbinu, lai tur tiktu iekšā.
Tad mēs būsim vesels viens, dzīve mums būs
šāda:
Mana galva, prāts un acs, klāt vēl tava āda.
Tad mēs būsim vesels viens, kopā iesim bitēs,
Un mums abiem medus būs, kas pār vaigiem
ritēs.
||:Mazo mīļo lācīti, mēs jau tevi baidām,
Ja tās skaidas tavējās,
paliec tad ar skaidām.:||

Sita mani, dūra mani kā ozola bluķēniņ’
Neiesita, neiedūra kā tērauda gabalā
Visi meži guņiem pilni, visi ceļi atslēgām’ Ar Dieviņa palīdziņu visam varu cauri tikt.
Avotā guni kūru, caur akmeni dūmi kūp;
Caur mēnesi diegu vēru, tur zied zelta purenīši.
No akmeņa lūku plēšu, nevar gala izdabūt;
No ūdeņa rakstu rakstu, nevar raksta izrakstīt.
Saka rakstu zinātāji – gana grūta rakstīšana;
Kas nemāk, tam bij’ grūti, kas māceja, tam bij’
viegli.
Es lasīju tās zīmītes, ko Saulīte atsūtīja;
Še krustiņš, te krustiņš, vidū balta atslēdziņa.
Dieviņš taisa dzelžu sētu apkārt manu mājasvietu;
Dieviņš taisa zelta sētu apkārt manu augumiņu.
Ko varēja man darīt, ko manai galviņai:
Dzelzu kalta man galviņa, tēraudiņa dvēselīte.
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LAI SASAUCAMIES, LAI DZIEDAM
J.Peters, I.Vīgners

LAIKA DZIESMIŅA
V.Kalniņš, Līvi
Laid, lai iet, laid, lai iet,
Laid, lai pulkstenis iet.
Varbūt kaut kur vēl snieg,
Neturi pulksteni ciet.
Kā tev patīk, kad tev neļauj,
Kad tev neļauj iet?

Caur kļavām, caur eglēm, caur bērziem
Caur laikiem šī dziesma dūks.(3x)
Lai sasaucamies, lai dziedam,
Vien skumjajiem dziesmu trūkst. (2x)
Vai aram, vai sējam, vai pļaujam,
Vai daram šo dziru, kas rūgst,(3x)
Lai sasaucamies, lai dziedam,
Vien slinkajiem dziesmu trūkst. (2x)

Vienalga, vai turi, vai neturi viņu ciet.
Tu vari aizvērt pavisam pulksteni ciet.
Vienalga, vai turi, vai neturi viņu ciet.
Tu vari aizvērt pavisam pulksteni ciet.

Vai dzimstam, vai ejam, vai skrienam,
Kad dvēselē nelaime sūrst. (3x)
Lai sasaucamies, lai dziedam,
Vien mēmajiem dziesmu trūkst. (2x)
Caur kļavām, caur eglēm, caur bērziem
Caur laikiem šī dziesma dūks. (3x)
Lai sasaucamies, lai dziedam,
Un dziesma šī vieno lai mūs. (2x)

Tik un tā, tik un tā,
Tik un tā pulkstenis iet.
Tik un tā, tik un tā,
Tik un tā pulkstenis iet.
Varbūt kaut kur vēl snieg,
Varbūt tur sniegpulkstenītes zied.
Pulkstenis varbūt zin(a), kur viņš iet,
Neturi viņu ciet.

LAKSTĪGALA KRONI PINA
L.t.dz.

LAI NU PALIEK ŠORUDEN
J.Norvilis
Lai nu paliek šoruden rudzu druva atmatā,
Aug man tālu Piebalgā meita egles garumā.
Kā lai savu dūkaino cauri silam nedzenu,
Ja es meitai Piebalgā devu vara gredzenu?
Augstu gaisā lidinās mazais peļu vanadziņš,
Sargi, daiļā piebaldziet, savu zīļu vainagu.
Zeltē kļava pagalmā, vējam lapas ļaudama,
Smaidi, daiļā piebaldziet, dejai kājas audama.

Lakstīgala kroni pina
Manā rožu dārziņā.
Raitai, ridirā, rāridi, rallalā,
Manā rožu dārziņā.
Ne man miega, ne darbiņa,
Lakstīgalu klausoties.
Māte mani rātin’ rāja,
Ka es liela dziedātāj’.
Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es liela dziedātāj’.
Kam tu kāri šūpulīti,
Kur pogoja lakstīgal’?
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LATERNU STUNDĀ
J.Peters, R.Pauls
Laternu stundā,
Kad matroži un ielas jau kvēlo,
Ej, kvēlo, neizkvēlo
Ej, kvēlo, neizkvēlo!

Pāri taigai un Urālu kalniem,
Pāri taigai, vējš vientuļš kur skrej,
Pretī naidnieku-slepkavu bariem,
Droši Latviet ar uzvaru ej!
Kādreiz atausīs uzvaras diena
Kādreiz sabruks šis sarkanais drauds.
Brīvā dzimtenē meiteņu balsis,
Savus zēnus no svešuma sauks.

Laternu stundā,
Kad meitenes un klauni sāk tēlot,
Ej spēlē ielu spēlē,
Ej spēlē, nepaspēlē.
Spēlē, spēlē, ko tu spēlē,
Ko tu spēlē man!
Es tev esmu šajā spēlē
Gaisma laternā.
Atnāc, kuģa zvaniem zvanot,
Aizej, kuģa zvaniem zvanot,
Aizej, kuģa zvaniem zvanot,
Dvēselē kā laternā.
Laternu stundā
Krīt dvēseles, krīt tieši man rokās,
Krīt man kā zvaigzne rokās,
Krīt man kā zvaigzne rokās.
Laternu stundā
Ai, dvēsele, ai, atkal sāk spēlēt
To seno spēli spēlēt,
To seno spēli spēlēt

LATVIEŠU KARAVĪRAM
Pāri stepēm un Krievijas purviem,
Latvju zobens uz uzvaru trauc,
Pāri ciemiem un austrumu sādžām,
Karogs sarkanbalts cīņā mūs sauc.
Vari aizmirst visu virs zemes,
Vari aizmirst zvaigznes kā spīd,
Tikai Latviju dzimteni savu,
Latviets mīlēs, līdz apklusīs sirds.

LAUKU GURĶIS RĪGAS TIRGŪ
J.Peters, R.Pauls
Vasaras vidū, gurķus plūcot,
Muļķa gurķīšus,
Vienreiz redzu – gurķos Miķelis guļ.
Paņēmu visus gurķus,
Arī muļķa Miķeli,
Līdz ar citiem tirgū pārdošu tos.
Nepārdod, Anniņa, Anniņa,
Nepārdod Miķeli!
Miķelīts labosies, Miķelīts gurķoties
beigs.
Pārdevu Miķeli
Par vienu rubuli, rubuli,
Lai viņš pie pilsētas preilenēm gurķoties
iet.
Janvāra vidū Rīgā redzu, he,
Mana Anna nāk.
Anniņ, Anniņ, vai tad pazīsti vēl, ko?
Anniņa skatās savā gurķī,
Ko reiz pārdeva.
Gurķi, gurķi, tu jau Miķelis mans!
Nāc mājās, gurķīti,
Sirds mīļais bumbulīt, gurķoties!
Ziemā bez gurķīša sirdseņģes sērīgi čīkst.
Par vēlu, Anniņa,
Pie Rīgas preilenēm godā celts,
Tavs lauku muļķītis gurķītis gurķojas nu.
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LEC, SAULĪTE, RĪTĀ AGRI
L.t.dz.
Lec, Saulīte, rītā agri,
Spīdi manā sētiņā;
Ir man tava gaišumiņa
Vajadzēti vajadzēj’.

Jau metas sārtums pamalē
Bet mēnesgaisma nebālē
Un stāvi tu kā apburts ceļinieks.
Jau ātrāk greizos ratos kāp
Tik par ātru ārā neizkāp
Un mēnesgaismas gūstā nepaliec.

Saules meita jūru brida,
Vainadziņu vien redzēj’;
Sanāciet, Dieva dēli,
Glābiet Saules dvēselīt’.

LEMPIS

Lec, Saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņ’;
Vakarā noiedama,
Spodrē manu dvēselīt’.

L.t.dz.
Lempim bija pieci dēli,
Tie nejāja kariņā(i),
Atnāk ziņas grāmatiņa,
Būs meitāmi karā jāt.

Sudraboti gaiļi dzied
Zelta kalna galiņā;
Ceļatiesi, Saules meitas,
Zīda diegus šķeterēt.

Apšu meita karā jāja,
Čaukstēt’ čaukstēj’ villainītes;
Čaukstēt’ čaukstēj’ villainītes,
Kumeliņu sedlojoti.

Noriet Saule vakarā,
Mežiem galus zeltīdam’;
Uzlec zeltu sijādama,
Sidrabiņu vētīdam’.

Apsedloja kumenliņu,
Piejož zaļu zobentiņu.
Tā aizjāja biržu birzes
Kā bitīte līgodama.

Dieviņ, tavu likumiņu –
Gaiša diena, gaiša nakts;
Dienu gaiša Saules spīd,
Naktī gaiša mēnesnīc’.
LEDUSZIEDS
Dakota
Jau ledus zieds tev logā plaukst,
No tavas elpas tam nenosalt
Un lielais lācis greizos ratos brauc.
Spīd zelta stariem mēness spožs,
Tavs skats ir tajā nezinošs,
Mēnessērdzīgs palicis tavs prāts.
Tu ieklausies, kāds tevi sauc,
Un liekas ,ka kāds prātu jauc
Pa mēnesstaru dodies turpu tu.
Tev pretī zvaigžņu gaisma skrej,
Tu ilgi ej, bet neaizej,
Bet mēnesgaisma tevi tālāk sauc.

Virs galvas zvaigznes spēlējas,
Ap mēnesgalvu rotājas,
Kā mazi bērni savā pasaulē
Tu neskaties tā debesīs,
Kā mēnessērdzīgs mēnesī,
Un atmodies pirms ledus zieds sāk kust.

Biržu birzes galiņāi
Atrod’ karu karojoti.
Tā padeva dievpalīgu
Pašam kara vedējam.
Saka kara vedējiņis,
Pati māsa karā jāja
Pati māsa karā jāja
Tai nebija bāleliņu.
Jāj, meitiņa, atpakaļi,
Tev piedera tēvu zeme.
Tev piederi tēvu zeme,
Tēva sirmi kumeliņi.
Tēva sirmi kumeliņi,
Mātes govis raibaliņas.
Godā tēvu, māmuliņu
Līdz pašami vecumami.
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LĒNĀ VĒSMIŅA
Liegi lēnā vēsmiņa
Šalc caur koku zariem.
Saule riet aiz apvāršņa
Spožiem zelta stariem.

I.Dzenis

LIDO
J.Baltauss, G.Veits
Lido! Tev pasaule plašāka vērsies!
Ļaunums būs redzams un pirtī tas pērsies.
Tu pasauli paņemsi, paņemsi delnās,
Krāsmatu nebūs, vien siltums silts pelnos.

Piedz.
Lēna vēsmiņa skaņas turpu nes,
Lai tās meičai teic, ka vēl mīlu es.

Lido! Tev lēcieniem brīnums par kārti!
Uz sirdīm un pilsētām atvērti vārti.
Kā bērnībā tālā, kad sapnī augi,
Liedagi, meži un jūras bij’ draugi.

Sidrab' viļņos laiviņa
Viegli, lēni līgo,
Puisēns, laivā sēdēdams,
Savu kokli stīgo.

Lilililililililililililido...
Lido! Par spārniem tu nopirksi dzīvi!
Jo nav nekā, ko var nopirkt par brīvu.
Kā vēdlodziņš vaļā, būs tava dvaša,
Pasaule mūžam tev nebūs par plašu!

Puisēns dzied par meiteni,
Kas to pievīlusi.
Dziesma sēri, maigi skan,
Beidzot paliek klusu.
Laiva slīd pa ezeru,
Viņai blakus kokle.
Nav vairs laivā puisēna,
Nav, kas kokli stīgo.

LIEPAS SATUMST

LĒNI, LĒNI DIEVIŅŠ BRAUCA

A.Čaks
L.t.dz.

Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Rudziem ziedus nesabrauca,
Tie palika līgojoti.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Ne tam mirka zelta svārki,
Ne sidraba ielociņ’.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Lai vējiņis nenopūta
Sidrabiņa mētelīti.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.
Netraucēja ievas ziedus,
Ne arāja kumeliņ’.
Lēni, lēni Dieviņš brauca
No kalniņa lejiņā.

Liepas satumst. Lapās apklust vēji,
Savāds gurdums zāli lejup māc,
Un tu atkal šodien nevarēji
Atnākt šurp, kā bija norunāts.
Kamdēļ teikt un smaidot solīt klusi,
Ka tu nāksi tad, kad saule riet,
Ja tu zini, ka uz citu pusi
Gribas tev tai pašā brīdī iet?
Laikam tīk tā doma un tā jūta,
Ka es mokos, tevi gaidot, viens,
Kamēr vējš pār zemi nakti sūta,
Tumsā pazūd ceļu baltais piens.
Kā lai zin, varbūt tā arī labi,
Ka te sēžu skumjš un vientulīgs,Mani draugi tagad – ceļa stabi,
Nakts un klusums, klusums brīnišķīgs.
Liepas satumst. Lapās apklust vēji,
Savāds gurdums zāli lejup māc,
Un tu atkal šodien nevarēji
Atnākt šurp, kā bija norunāts.
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LĪGO, MĀMIŅ

LĪGODAMA UPE NESA
L.t.dz.
Līgodama upe nesa
Zaļu ziedu vainadziņu.
Dziedādamas tautas veda
Vainadziņa vijējiņu.
Strauta malā ganīdama
Strautā metu vainadziņu.

LĪGO, LAIVA UZ ŪDEŅA
L.t.dz.

Arājam bij’ daiļas meitas,
Zēģelīšu audējiņ’s.
Viena vērpa, otra auda,
Trešā zīdu šķetināj’.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas to zīdu šķetināj’.
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu žēlabās.
Kur jūs mani glabāsiet(i),
Žēlabās nomirušu?
Rociet mani rožu dārzā,
Zem rozīšu saknītēm.
Tur uzauga kupla roze
Deviņiem žuburiem
Ik svētdienas meitas nāca
No puķēm kroņus pīt

A.Legzdiņš, A.Legzdiņš

Līgo, tētiņ, līgodams,
Līgo skaļi šovakar,
Neaizmirsti savam dēlam
Jāņu dziesmas mācīt ar.
Lai, kad viņam pašam dēli,
Kādreiz Jāņos līdzi būs,
Atceroties, vecos vārdus,
Līgo dziesma jauna kļūs...

Lai vizina strauta viļņi
Ne nelietis tēva dēls.

||:Līgo, laiva uz ūdeņa,
Uz arāja meitiņām.:||

Līgo, māmiņ, līgodama,
Līgo skaisti šovakar,
Neaizmirsti savai meitai
Jāņu dziesmas mācīt ar.
Lai, kad viņai pašai meita,
Kādreiz Jāņos līdzi būs,
Atceroties, vecos vārdus,
Līgo dziesma jauna kļūs...

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņu uguns degs,
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.
Citu gadu gaidīsim,
Kad Jānītis atkal nāks,
Tā, lai mūsu bērnu bērni,
Vienmēr Līgo dziesmas māk...
LIEDAGĀ
J.Rūsiņš, I.Kalniņš
Atnāc, draugs, pretī man liedagā
Tavā un manējā Liepājā!
Skaisti tur krēslā pie jūras iet,
Vējainās šūpolēs šūpoties.
Aijaijā aijaijā šūpoties,
Zvaigznēs un acīs tev lūkoties.
Atnāc, draugs, pretī man liedagā
Tavā un manējā Liepājā!
Kaismi no viļņiem mēs pasmelsim,
Dziesmu no šalkām mēs paņemsim.
Aijaijā aijaijā, paņemsim,
Saulei un mīlai to dāvāsim.
Atnāc, draugs, pretī man liedagā
Tavā un manējā Liepājā!
Skaistākie sapņi mums ciemos nāk,
Dzintars mirdz baltajā liedagā.
Aijaijā aijaijā, liedagā,
Tavā un manējā Liepājā.
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LILIOMA DZIESMA
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Redzat, atkal ir debesis pušu,
Mums ir ielāpi jāuzliek tām!
Sanāk, sanāk, kas samaksājuši,
Zem šīm baltajām akācijām!
Tas ir nieks – dzīvu uguni norīt,
Ja tik aliņš ir, virsū ko dzert.
Te mēs ugunis uzkožam korī,
Korī ejam naktstauriņus ķert.
||:Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva,
Viens zirgs vēl ir brīvs,
Viena vieta un brieža vēl brīva,
Uz brieža vēl brīva!:||
Ei, jūs, pogotie, noslēpiet dunčus,
Kamēr kāds vēl nav palicis stīvs!
Mūsu karogs ir meiteņu brunči,
Tas ir karogs, kas mūžīgi plīv!
Vai jums vēderā dienišķā desa,
Vai tur vienkārši vardes kurkst?
Te mēs visi vienādi esam,
Vai tad būs tā vēl citur kaut kur?
Jum ir punči un pogas, un dunči,
Bet cik skatiens jums stiklaini stīvs,
Mūsu karogs ir meiteņu brunči,
Tas ir karogs, kas mūžīgi plīv!
Atkal, atkal ir debesis pušu,
Atkal ielāpi jāuzliek tām!
Sanāk, sanāk, kas samaksājuši,
Zem šīm baltajām akācijām!
LIROJS BRAUNS
Tur, kur Medisona iela
Un Sakromento krustojas,
Tur rajons bīstams Čikāgā,
Tur katram jāuzmanās.

I.Dzenis, Dž.Kross

Jo tur melno bandas klejo,
Kam laupīt, zagt nav kauns,
Un tumšās, drūmās alejās
Trauc apkārt lirojs Brauns.
Jā, tur brauc, brauc, lirojs Brauns,
Baigais tēviņš, superļauns,
Sešarpus pēdas garumā,
Tam duncis katrā kabatā.

LOBS BEJ PUIKA MYUSU JEZUPS
L.t.dz.
Lobs bej puika myusu Jezups,
Tikai moza augumeņ.
Pajam pudeļonku torbā,
Ropjas meļņam mugorā.
Cīmā brauc pi Madaļonkys
Parunot par preceibom.
Madaļonka soka, jā, tfū,
Rupuc’s grib jau precātīs.
Lobs bej puika myusu Jezups,
Tikai moza augumeņ.

LOKATIESI MEŽU GALI
L.t.dz.
Lokatiesi, mežu gali,
Lai balstiņas pāri skan!
Ak tu, ciema cīrulīti,
Tavu daiļu dziedāšan’!
Man vajaga līgaviņas Ka es tevi nepaņem’!
Ciema puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.
Man māmiņa atvedīsi
Pār Daugavu arājiņ’.
Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņ’!
Dzied putniņi, dzied meitiņas Mežu gali gavilē.
Lokatiesi, mežu gali,
Lai balstiņas pāri skan.
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LŪGUMS
Ā.Elksne, U.Marhilēvičs
LUSTĪT MANA, LAIMĪT MANA
L.t.dz.
Lustīt mana, laimīt mana,
Tu ar mani līdzi nāc.
Bēdiņas manas, asariņas
Paliek ceļa maliņā.
1.var.
Karā iešu nepalikšu,
Mājās nākšu atpakaļ;
Majās nākšu atpakaļi,
Savā kunga novadā;
Savā kunga novadāi,
Savā tēva sētiņā.
Kas būs laba mātes meita,
Tā būs mani gaidījus;
Tā būs mani gaidījusi,
Man cimdiņus adījus;
Man simdiņus adījusi,
Man krekliņu šūdinājs.
2.var.
Jo es bēdu bēdājos
Jo nelaime priecājās
Labāk gāju dziedādama
Lai nelaime bēdājās
Lustīgai man dzīvot(i)
Liela ciema draudzītē
Ja lustīgi nedzīvoju
Visi mina kājiņām
Prātiņ manu priecīgo
Kur man bija tevi likt
Saku vārdu meži skana
Speru soli zeme rība

Aizved mani uz Slīteres siliem
Kad tur sila purenes zied
Man tik biezi šai dzīvē ir vīlies
Gribas kaut ko no tīra mazliet
Aizved mani es lūdzos un prasu
Bet tu brīnies un pieri rauc
es tev liekos kā meitene maza
Kurai aplam daudz vaļas ļauts
Aizved mani uz Morica salu
Kad tur ozoliem lapas sāk plaukt
Man tik bieži šai dzīvē ir salis
Gribas reiz sauli par māsu reiz saukt
Aizved mani no draugiem no radiem
Aizved mani no dienas no nakts
Lai es pabūtu ārpus gadiem
Ārpus visa, kas tajos reiz rasts.

ĻAUJ, LAI MATU CIRTAS KRĪT
I.Dzenis, K.Kristofersons
Ļauj, lai matu cirtas krīt,
Lai pār pleciem man tie slīd,
Maigām rokām glāsti tos,
Neliedz skūpstus kvēlošos.
Turi mani cieši klāt,
Kamēr rīta gaisma nāk,
Vēlos tikai tevi vien,
Naktīs tumšajās aizvien.
Vai tam jābūt tā vai nē,
Nepūlos es saprast to,
Kāpēc gaidīt nākotnē,
Nāc un baudi nakti šo.
Vakardiena mirusi,
Rīts vēl bezgalīgi tāls,
Neatstāj mani vientuļu,
Jo tad naktīm nebūs gals.
Ļauj, lai matu cirtas krīt,
Lai pār pleciem man tie slīd,
Maigām rokām glāsti tos,
Neliedz skūpstus kvēlošos.
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MADE IN LATVIA
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš
Agrā rīta stundā mani modina
Radio, kas salikts Dienvidkorejā,
Plastisks bārdas dzinējs pie vaiga glaužas ass,
Kas par lētu naudu nāk no Japānas.
Virtuvē pie galda, kas taisīts Dānijā,
Dzeru melnu tēju, kas plūkta Indijā,
Uzvalku tad velku, kas šūts Honkongā,
Kāju bāžu itāliešu zābakā.
Uzeju tad guļamistabā es kluss,
No mīļās atvadīties, kad ūdensgultā dus.
Smaids uz viņas lūpām sarkanbalti sārts,
Skatoties uz tām kļūst patriotisks prāts.
Viss pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts,
Nav nekas no plastikas vai importēts.
Jo mana mīļā ir ,,made in Latvia”,
No mantu galiņiem līdz papēžiem. 2x
Par sīkiem mājas darbiem tā nesūdzas neko,
Pat jumts ja iesāk tecēt, tā ņem un nodarvo.
Kad citas kaimiņienes to bridžu spēlēt sauc,
Tā atvainojās, nevar, jo pīrāgmīklu jauc.
Tai jāvār` debesmanna un gurķi jāskābē,
Tai jāstād` jāņogkrūmi un nātres jāravē,
Jo viss pie viņas latvisks, nav nekas tur lēts,
Nav nekas no plastikas vai importēts.
MAIJAS DZIESMA
L.t.dz., I.Kalniņš
Man bij' dziesmu, man bij' dziesmu vācelīte
Sīkā lagzdu, sīkā lagzdu krūmiņā(ē)
Kad gribēju, kad gribēju, tad dziedāju
Vislabākās, vislabākās lasīdama
Dziesmu manu, dziesmu manu košu dziesmu
Tai mazā(e), tai mazā(e) galviņā(ē)
Nav vēl viena, nav vēl viena izdziedāta
Jau deviņas, jau deviņas iedomātas
Brīnās ļaudis, brīnās ļaudis dziesmītē(ī)
Brīnās manai, brīnās manai valodai(ē)
Man paša(e), man paša(e) nebrīnās(ē)
Redz ar godu, redz ar godu dzīvojam(ē)

MĀKONIS
I.Grāvere, I.Ulmanis
Starp lielajiem radiem un kaimiņiem
Slīd mākonis - lielībnieks mazs
Un stāsta, ka samērcēt saulīti
Tam nebūtu itin nekas.
Viņš lietu un pērkonu sūtīšot,
Ar zibeņiem mētāsies tas.
Lai nesmaida radu un kaimiņi,
Nemaz jau viņš neesot tik mazs.
Saule nožāvājas gari,
Nogroza galvu tā:
Laikam jau nedarbus darīt
Prot pat tāds mākonis mazs.
Jau mēness pie debesīm uzrāpies ir.
Sauc mākonis, lielībnieks, tam:
Uz tava raga es šūpošos,
Aiz deguna turēšos tam
Un zvaigznes kā sudraba podziņas
Sev kabatā sabēršu drīz.
Lai nesmaida radi un kaimiņi:
Nemaz jau es neesmu tik sīks.
Mēness nožāvājas gari,
Nogroza galvu tas:
Laikam jau nedarbus darīt
Prot pat tāds mākonis mazs.
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MĀMIŅ, MĪĻO MĀMIŅ
Māmiņ, mīļo māmiņ ,Ļauj man pastaigāt
Tikai īsu brīdi Vienai Gaujmalā.
Meitiņ, mīļo meitiņ,
Viena nevari iet:
Tev ir jāņem līdzi
Mazā māsiņa.
Māmiņ, mīļo māmiņ, Māsiņ' nevar nākt:
Noplūks visas puķes, Kas zied Gaujmalā.
Meitiņ, mīļo meitiņ,
Viena nevar iet:
Tad tev jāņem līdzi
Mazais brālītis.
Māmiņ, mīļo māmiņ, Brālīts nevar nākt:
Iztraucēs viņš putnus, Kas dzied Gaujmalā.
Meitiņ, mīļo meitiņ,
Viena nevar iet:
Tad ir jāņem līdzi
Gaujas laivinieks.
Māmiņ, mīļo māmiņ, Laivinieks var nākt!
Netraucēs viņs putnus, Neplūks puķītes!
MANA DZIESMA
R.Kaupers, I.Cipe, R.Kaupers
Kad dators izslēgts un telefons kluss
Ļauj pie Tevis man šovakar nākt
Gribu mācīties pirmos soļus
Un pirmo dziesmu sākt
Tāls ir zvaigznes ceļš
Uz kurieni tev mani vest?
Pa taciņu mazu gar Gauju
Vai pasaulē loku mest?
Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās
Teic, Ziemeļu vējš
No kurienes manī tāds spīts?
Pēc negaisa vienmēr būs saule
Pēc nakts vienmēr rīts
Un Tu, ugunskurs kvēls
Ar tevi man sildīt un degt
Redzēt biezākā tumsā
Jāņu vaiņagos pāri lēkt

Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās
Pielieku soli tuvāk
Un jūtu, ka tur esi Tu
Kaut varētu vienmēr tā stāvēt
Starp mirkli un mūžību
Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās

MANAI DZIMTENEI
J.Peters, R.Pauls
stāstīja Daugaviņ,
kā Man liktenis vīdamās,
Dziesma savus svētkus svin
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Pret likteni stāvēdams,
Viņa dziesmā gadu simts
Kā mūžiņis krāsojās.
Vēl nāks piektais gads,
Asins lietus līs,
Un visaugstākās priedes nolauzīs.
Iesim strēlniekos,
Dziesma vētru sēs,
Mūžam gaismas pils
Kalnā gavilēs.
Lai balstiņis vīdamās,
Pār novadu aizvijās,
Dziesma savus svētkus svin,
Ar bāliņu celdamās.
Tā dziedāja bāleliņš,
Ar Daugavu nemirstīgs,
Viņa dziesmā gadu simts
Kā mūžiņis krāsojās.
Cauri sirdīm mums
Lauztās priedes augs,
Jaunā gaitā mūs
Jauni rīti sauks.
Tālāk mūžībā
Dziedot iesim mēs,
Mūžam gaismas pils
Kalnā gavilēs.
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MANAI TAUTAI
A.Ritmanis, B.Ritmane
Manas domas, tās naktīs skrien visādus ceļus.
Uz priekšu, uz sāniem, nereti riņķos.
Manas saknes, es jūtu, tās neaug kā nākas,
Pat auglīgā zemē tās liecas un nīkst.
Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās.
Bez zemes savas tā cīnās un dalās.
Mana tauta, tā nīkst visās pasaules malās,
Pat savā zemē tā neaug kā nākas.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem,
Saved to mājās.
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
Mūsu latviešu tautai
Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē! 2x

MAN BAIL...
Man bail no [pirmā, ...] vīrieša,
Man tāds nekad nav bijis.
[Ak, kas nu būs, ak, kas nu būs,
Bet būs ja nav vēl bijis.] 2x
Ko teiks mans [pirmais, ...] vīrietis,
Bet galvenais ko darīs?
[Ak, kas nu būs, ak, kas nu būs,
Bet darīt jau viņš darīs.] 2x
No vienas puses man ir bail
No otras ļoti gribās,
[Ak, kas nu būs, ak, kas nu būs,
Bet ļoti, ļoti gribās!] 2x

Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai tik skumji skan dziesma.
Katra diena, tā sāp visai latviešu tautai,
Dalītai, šķirtai dziest lēnām mums liesma.
MANS BRĀLIS
U.Ozols, U.Ozols
Mans brālis kaut kur tālu, tālu,
Mans brālis ceļa malā trīc.
Es neiešu uz karnevālu,
Tur viss jau priekšā uzrakstīts.
Mans brālis kaut kur sists un plosīts,
Mans brālis kaut kur pamielots,
[Ar baltu smaidu ceļā posies,
Ar saltu naidu apmiglots.] 2x
Es zinu viss ir nepareizi,
Viss nepareizi rakstīts tur.
Es labi atceros to reizi.
Mans brālis baltu guni kur.
Mēs dzeram dzeltenīgu tēju;
Šurp vēji pasauli mums nes.
Mans brālis aizgāja ar vēju,
Mirdz saulē tukšas krūzītes.
Mans brālis kaut kur tālu, tālu,
Mans brālis ceļa malā trīc.
[Es neiešu uz karnevālu,
Tur viss jau priekšā uzrakstīts.] 2x

MAN DZIESMIŅU NEPIETRŪKA
L.t.dz.
Man dziesmiņu nepietrūka,
Lai ar’ gara vasariņ’.
Man bij’ dziesmu trīs pūriņi
Apīnīšu dārziņā.
Kad gribēju, tad dziedāju,
Labas vieni lasīdam’.
Es nedevu nevienami
Savu dziesmu sarežģīt.
Kuru dziesmu nodziedāju,
To satinu kamolā.
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MAN DZĪVĒ ŠAI LAIMĒJIES ĻOTI
A.Boža
Man dzīvē šai laimējies ļoti:
Netrūkst man, par ko raudāt un smiet.
Gan brīnišķi mirkļi man doti,
Gan veiksmes ar līkumu iet.
Ja kādreiz kļūst pārlieku smagi,
Kad dzīve drūma un pelēka šķiet,
Man uzsmaida cilvēki labi,
Un, liekas, - pat akmeņi zied.
Tā dienas kā pajūgi aši Pa dažādiem ceļiem prom brauc,
Bet kučieri esam mēs paši,
Vien kļūdāmies bieži un daudz.
Cik daudz dzīves paletē krāsu,
Tās visas aicina mani un sauc.
Sev gribētu balto par māsu,
Bet likten`s tai citas klāt jauc.

Gan kādu dienu paveiksies
Un tie, kas smējās, kā skauģi ies
Gan kādu dienu paveiksies
Un prieka asaras tu liesi
Es tevi mīlēšu un dusmas piedošu
Es tevi redzēšu ziedošu
Lai piedeg pīrāgs, lai tas deg
Lai iet kā iet, jo zinu labāk vēl ies!
Kad es tevi aicinu uz kino
Tu man saki - labāk iesim rīt
Un tālāk es jau visu zinu
Sāks katli šķindēt, ūdeņi līt
Ko gan es varu tev padarīt, tev padarīt
Atstāju es tevi savās rūpēs
Gaida kafejnīcā kokteilis
Tur cigaretes dāmām kūpēs
Un runās tās, ka apnicis
Ir viņām viss, ko dari tu, ko dari tu!
MAN GARŠO ALUS
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš

Ne pēlēju trūkst man, ne skauģu,
Kas manas bēdas un nelaimes svin,
Un gadās, ka labākie draugi
Vismazāk par mani ko zin.

Šis stāsts, ko jums stāstīšu nebūs pārāk jauns
Jo visiem sen zināms cik alkohols ļauns
Ja no rīta man galva dulla kā svins
Tad zinu, ka maisīts ticis karstvīns, ticis džins

Tā dienas kā pajūgi aši,
Pa dažādiem ceļiem prom brauc,
Bet kučieri esam mēs paši,
Vien kļūdāmies bieži un daudz.

Tā gadās ar dullumu gaišs tas vai tumšs
Kad dzeru, tad sāku es runāt kā dumjš
Un vienmēr un visur, kur iedzerts kas tiek
Es lūdzos, lai uz galda man alu tik liek

MANA NEVEIKSMINIECE
K.Dimiters, K.Dimiters
Tu nekad man nevari tā pateikt:
"Tagad iešu pļavā puķes raut!"
Jo neveiksmes tev dienu alga
Nāk saviem spārniem steiga skaut
Nav laika mīļā - tev jāsarauj, tev jāsarauj
Allaž pūlies tu, lai būtu tīrāks
Trauki plīst un piens no katla skrien
Un tādā steigā tev piedeg pīrāgs
Bet tevi mīlu vēl aizvien
Lai citiem paliek tās veiksmīgās, tās veiksmīgās

Jo man garšo alus vai kā garšo tas
Un pārējie dzērieni teikšu jums atklāti
Ir tikai samazgas
Tā gadās ar vīnu man šļupstēt sāk balss
Un sarkans kā pipars kļūst deguna gals
Tāpēc vienmēr un visur kur iedzerts kas tiek
Es lūdzos lai uz galda man alu tik liek
Ja viesībās esmu kur kokteiļi līst
Es kļūstu it nervozs un sāku pat svīst
Jo zinu drīz kafija un liķieris nāks
Un vēders man nervozi protestēt sāks
Tad es nammāti rauju ar kustību strauju
Un viņu uz guļamistabas pusi rauju
Tur kaislīgi čukstu jums skaists dekoltē
Bet vai pudele Cēsu alus nav jums pagultē
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MAN MĀMIŅA PIESACĪJ’
L.t.dz.
||:Man māmiņa piesacīj’, piesacīj’, piesacīj’:
“Meitiņ, veci nebučo, nebučo, ja!”:||
Kamēr māte grozījās,
Es vecīti nobučoj’.

MĀTEI MEITA
Mātei meita, mātei meita,
Mātei maza meitiņa,
Meitai īsa kleitiņa.
Māte teica, māte teica,
Māte teica mans skuķīt’,
Ir pats tīrais eņģelīt’s!

Pati gāju uz krodziņ’,
Veci slēdzu tīnītē.
Paskatos(i) atpakaļ,
Vec’s ar visu tīni nāk.

Ar visiem mīļ’, ar visiem mīļ’,
Ar visiem mīļi runājās,
Nevienam pretī neturās!

Tīne nāca grabēdam’,
Vec’s pa iekšu klabēdams.
Tagad klausu māmiņai,
Vairs vecīti nebučoj’.

Jukums Grietu, Jukums Grietu,
Jukums Grietu spiež pie krūts,
Šķībais Ješka glūn aiz kūts!

Tagad buču jaunus puiš’,
Aiz ausīm(i) turēdam’.
Aiz ausīm(i) turēdam’,
Ved uz zaksu laulāties.

Kā tu drīksti, kā tu drīksti?
Kā tu drīksti manu brūt’
Spiest pie savu spalvain’ krūt?

Paskatos(i) atpakaļ,
Mans puisītis vagu ņem.
Tagad klausu māmiņai,
Vairs nevienu nebučoj’.

Ja tu darīs, ja tu darīs,
Ja tu darīs tādu post',
Sitīš’ tev’ kā suni nost!

Bet…kamēr māte grozījās,
Atkal kādu nobučoj’!

MAZA, MAZA ĀBELĪTE

MAN SAJĀJA RĀMAS TAUTAS
Man sajāja rāmas tautas,
[Brāļi liedza, nevēlēja. ] 2x
Jāj, tautieti, tu pie kunga
Ras kundziņis tev vēlēs.
Ja kundziņis tev vēlēs,
Kad atjāsi, tad es iešu.
Kad es savas kājas āvu,
Raudāj' žēli tēvs, māmiņa.
Kad es sedzu villainīti,
Raud jaunaji bāleliņi.
Kad es sēdu kamanāsi,
Mauj gosniņas laidarāi.
Nemaujati jūs, gosniņas,
Jaunā māsa kopējiņa.
Kad es braucu pa vārtiemi,
Raud rozītes dārziņāi.
Neraudāti jūs, puķītes,
Attecēšu izravēti,
Attecēšu izravēti,
Cik vaļiņas turēdama.

L.t.dz.
L.t.dz.

Maza, maza ābelīte, ai dai dū di dā
Pieci zelta ābolīši, ai dai dū di dā
Piedz.
Ai dūdi okta okta (2x)
Ai dai dū di dā.
Divus devu bāliņam(i),
Trīs es pati paturēju.
Par to vienu zirgu pirku,
Par otro(i) tīrumiņu.
Par trešo(i) es nopirku
Sev maizītes arājiņu.
Ja nav lab(i)s arājiņis,
Lai stāv zeme atmatā.
Ja nav lab(i)s ņēmējiņis,
Lai stāv man(i)s vainadziņš.
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MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ
I.Ziedonis, R.Kaupers
Mazā bilžu rāmītī
man ir bilde tava.
Citas bildes pasaulē
man tik skaistas nava.
Tur ir tāds kā novakars,
saule laižas slīpi,
zelta pienenes tu spraud
kafijkannas snīpī.
Tu no zelta esi man,
es esmu no vara.
Tevi zināju vēl pirms
pirmā pasaul's kara.
Tad es biju resns turks,
ķitelī un čalmā,
tevi ieraudzīju es
Nikolaja galmā.
Laiki mainās, laiki jūk,
laika daudz vairs nava.
Mazā bilžu rāmītī
man ir bilde tava,
man ir bilde tava.

Kuģa mastos vējiņš maigu dziesmu dzied.
Mazā kaija taisās gulēt iet.
Dus pie krūtīm mīļā, nu ir skumjām gals.
Stiprāka par vētrām bija mīlas balss.

MAZS BIJ’ TĒVA NOVADIŅIS
L.t.dz.
Mazs bij’ tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.
Visi sīki kadiķīši,
Zied sidraba ziediņiem.
Arājs ara kalniņā(i),
Avots tek(i) lejiņā.
Netrūkst maizes arājam(i),
Ne ūdeņa avotam.
Visiem labi, visiem labi
Manā tēva zemītē.
Zaķim labi cilpas mest(i),
Rubeņam(i) rubināt.

MAZĀ KAIJA
Tur, kur smilšu kāpās staltās priedes šalc,
Tur, kur, šalcot vētrai zvejnieks jūrā brauc,
Tur no tālā drauga vējš man vēsti nes,
Tur ir mana mīļa, dārgā Dzimtene.
Viss, kas mīļš un dārgs, to jūra paņēma.
Mīļo draugu aizsūtīja svešumā.
Atstāj mani vienu, skumju nomāktu.
Dievs, vai kādreiz dzīvē viņu redzēšu.
Vientuļa gar jūras malu staigāju,
Noskatos, kā tālumā vējš kaijas nes.
Lido, mazā kaija, lido tālu prom,
Saki manam draugam, ka to gaidu es.
Rudenī, kad jūra vētras bangota,
Kuģis stalts no svešām zemēm brauc.
Nu ir visām skumjām, visām raizēm gals,
Viņai pretī stedzās viņas jūrnieks stalts.

MAZU, MAZU RASAS PILI
R.Blaumanis, R.Pauls
Mazu, mazu rasas pili uz magone dārziņā,
Sūc sūkdami trīs odiņi, cauru nakti nenosūc.
Lielu, lielu alus mucu Kaķaraga pagrabā
Dzer dziedoti trīs bāliņi pa naksniņu gan nodzer.
Iet jukāmi odiem dziesma, dreb spārniņi ceļoties,
Grāvī krīti augšupēdu, guļ kājiņas raustīdams.
Sper bāliņi rakstā soļus, cepurītes gaisā griež:
„Ekur, muļķa krogus papus bez žvinguļa mājas
laiž!”
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Apakš mana priekšautiņa,
Vāverīte žāvājās.

MEITA GĀJA UZ AVOTU
L.t.dz.
Meita gāja uz avotu, uz avotu,
Zaļa krūze rociņai, rociņāi.

Apakš manas bikšu klapes,
Zelta zutis locījās.

Pretim nāca jauni kungi, jauni kungi
Sasit meitai zaļo krūzi, zaļo krūz'!

MEITENE - ZELTENE

Meita raud pēc zaļās krūzes, zaļās krūzes:
"Krūzīt, manu zaļo krūzīt, zaļo krūz'!"

Atceries, manu mīļo meitenīt,
Kad tu man pirmo skūpstu solījies reiz dot!
Gaidīju tevi naktī klusajā,
Mēnesī, mēnesnīcai gaiši starojot.
Gaidīju tevi, nesagaidīju,
Vilšanos smagu naktī rīts man austot nes.
Ak, kamdēļ mani moci mīļotā,
Nevaru vairs bez tevīm dzīvot ilgāk es!

Kungi meitai naudu sola, naudu sola
Meitai naudas nevajaga, nevajag'.
Meita raud pēc zaļās krūzes, zaļās krūzes:
"Krūzīt, manu zaļo krūzīt, zaļo krūz'!"
Kungi meitai muižu sola, muižu sola
Meitai muižas nevajaga, nevajag!

Meitene zeltene, klausies kā pukst mana
sirds – Tiki tik, tiki tak!
Meitene zeltene, tev jau tā pat viņa pukst
– Tiki tik, tiki tak.

Meita raud pēc zaļās krūzes, zaļās krūzes:
"Krūzīt, manu zaļo krūzīt, zaļo krūz'!"
Kungi meitai puisi sola, puisi sola
Meitai puiša gan vajaga, gan vajag!

MEITIŅA MĪĻĀ

"Sasper, velns, to zaļo krūzi, zaļo krūzi,
Es pie puiša turēšosi, turēšos!"

L.t.dz.

Es pie puiša turēšosi, turēšosi,
Kā pie zelta gabaliņa, gabaliņ'!
MEITAS MANI AICINĀJA
Meitas mani aicināja
Uz pagrabu vīnu dzert,
Ai, juli-folli-rā, lai dzīvo meitenes,
Ai, juli-folli-rā, lai dzīvo tās!
Es meitāmi atbildēju,
Man nav tādas sīkas naud’s.
Ak tu, puika, nesapraša,
Kas gan tevim naudu pras’.
Dzer glāzīti uz glāzīti,
Cilā manu priekšautiņ’.
Ja, tu puika, to zinātu,
Kas zem mana priekšautiņ’.

Ja, tu skuķi, to zinātu,
Kas zem manas bikšu klap’s.

L.t.dz.

Meitiņa mīļā,
Puķīte jaukā!
||:Vai tu mani mīlēt vari,
Vai tu būsi mana?:||
Puisīti, ne, ne,
Vēl nebūšu tava:
||:Man pašai māmuliņa,
Tai ar mani daļa.:||
Meitiņa mīļā,
Puķīte jaukā!
||:Vai tu mani mīlēt vari,
Vai tu būsi mana?:||
Puisīti, ne, ne,
Vēl nebūšu tava:
||:Man pašai bāleliņi,
Tiem ar mani daļa.:||
Meitiņa mīļā,
Puķīte jaukā!
||:Gredzentiņu tev(im) došu,
Vai tu būsi mana?:||
Puisīti, jā, jā,
Nu es būšu tava –
||:Gredzentiņu pirkstā maukšu,
Tev(im) piederēšu.:||
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MELDERMEITIŅA

MEITIŅ’ SĒDĒJ’ AIZ ŪDEŅA
L.t.dz.

Stāv dzirnas zaļā ielejā,
Šalc strautā ūdenskritums.
Diennakti vienā laidienā
Rit dzirnu ratu ritums.
||:Tur mūžam klip, klap skan un dzied,
Tur augšup, lejup melder’s iet
Un rīko savus ļaudis.:||

Meitiņ’ sēdēj’ aiz ūdeņa,
Puisīt’s gauži bēdājās.
Meitiņ’ sēdēj’ aiz ūdeņa, aiz ūdeņa,
Puisīt’s gauži bēdājās.
Brīv tev bristi, brīv peldēt(i),
Pār ūdeni manis dēļ.

Bet tikmēr mājās daiļava
Kā čaklais rūķis strādā,
Tā - daiļā meldermeitiņa,
Kas visur tek un gādā:
||:Berž galdus, uzpoš katru viet’,
Tai koka kurpes klip, klap iet
Pa gludo dēļu grīdu.:||

Ne pie viena es neiešu,
Kamēr savu sagaidīš’.
Kamēr savu sagaidīšu,
Patīkamu tēva dēl’!
Tam es došu sav’ rociņu,
Savu zelta gredzentiņ’.
MEITU MĀTE MEITAS SKAITA
L.t.dz.
Meitu māte meitas skaita,
Vai ir visas vakarā(i).
Rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rā.
Visas meitas vakarā(i)
Pastarītes vien nevaida.
Pastarīte aiztecēja
Gar Daugavu spēlēdama.
Gar Daugavu spēlēdama,
Baltas rozes lasīdama.

V.Sauleskalns, O.Karls

Bet tiklīdz satumst vakarā,
Un dienas darbi beidzas,
Pie dārza vārtiem krūmājā
Tā mani satikt steidzas.
||:Kad viņas roku turu ciet,
Sirds manim arī klip, klap iet,
Ak, daiļā meldermeitiņ!:||

MELNĀ PANTĒRA
Mans tēvs bija dārznieks, Es dārznieka dēls,
Mans tēvs audzē gurķus, Bet gurķojos es.
Hei, melnā pantera, baigi lunkanā,
Šī nakts ar tevi nav pirmā, pēdējā.

Baltas rozes lasīdama,
Iekrīt pati Daugavā(i).

Mans tēvs bija kalējs, Es kalēja dēls,
Mans tēvs kala restes, Bet aiz restēm sēžu es.

Daugaviņa nepanesa,
Tā izmeta maliņā(i).

Mans tēvs bija galdnieks, Es galdnieka dēls,
Mans tēvs taisa zārkus, Bet līķus taisu es.

Tur uzauga kupla liepa
Deviņiem(i) žuburiem(i).

Mans tēvs bija šveicars, Es šveicara dēls,
Mans tēvs rāva iekšā, Bet ārā metu es.

Tur sajāja Dieva dēli
Svētu rītu kokles griesti.

Mans tēvs bija dzērājs, Es dzērēja dēls,
Mans tēvs dzēra iekšā, Bet ārā vēmu es.

Cērtiet, brāļi, tās koklītes,
Tās koklītes koši skan.

Mans tēvs bija jātnieks, Es jātnieka dēls,
Mans tēvs jāja zirgus, Bet meitas jāju es.
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MEŽA BŪDIŅA

MĒMĀ DZIESMA
J.Peters, R.Pauls
Pār mani mēma debess plešas,
Un mēma, mēma pļava zied.
Kāpēc es atkal esmu bešā,
Kāpēc man vajag tukšā iet?

Mežā būdiņu tev celšu,
Kur mums abiem apmesties.
Aukstumā tur sasildīšu tevi,
Karstumā tur dzesēšu.
Es jau neesmu tāds kā visi citi,
Kas pa krogiem klenderē.

Kāpēc man vajag iet un meklēt
To balsi, kura pelnos dun?
Klau, vēji maldās dziļi eglē,
Un vijole tur raud kā suns.

Izdzer vienu kortelīti,
Liekos savā gultiņā.

Ej un dedz,
Sadedz savu balsi meklējot.
Tikai savu balsi vienīgo,
Tikai savu balsi, balsi to.

Un ja tu vēl blakus būtu,
Tad ir laime pilnībā.
Dziesmiņu par mīlestību
Tevim klusi dziedātu.

Pār mani liecas mēmi zari.
Bet varbūt tās ir stabules,
Un es kā mēmais, es kā mēmais.
Bet ja nu jūra esmu es.

Tad mēs abi vienos priekos,
Laistu nakti trijatā.

Un ja nu viss ir dzīvs un ziedošs,
Un pelnos vīru kori dun,
Un ja nu dvēsele dzied eglē,
Un savu likteni smilkst suns.
MEŽROZĪTE
A.Krūklis, R.Pauls
MĒS BIJĀM TRĪS MĀSIŅAS
L.t.dz.
Mēs bijām(i) trīs māsiņas,
Visas mīļi dzīvojām(i).
Trāridiralā, trāridiralā,
Visas mīļi dzīvojām.
Sedzām vienas villainītes,
Likām vienus vainadziņus.
Dabūjām(i) rieksta kolu,
To uz pusēm dalījām(i).
Kad mēs visas šķirsimies(i),
Plūdīs gaužas asariņas,
Vai manu dieniņ, vai manu dieniņ,
Plūdīs gaužas asariņ’s.

Ugunssārtiem ziediem zied
Mežrozīte jaukā.
Gadi nāk un gadi iet,
Bet viņa zied un zied.
Ja man dažreiz skumji kļūst,
Paraugos, kā laukā
Mežrozīte, sveicot mūs,
Cauri vasarām zied un zied.
Mežrozīte sarkanā,
Tu kā liesma spītīgā skurbumā
Pat lietū un negaisā
Mirdzi laukā.
Ugunssārtiem ziediem zied
Mežrozīte jaukā,
Gadi nāk un gadi iet,
Viņa sarkdama zied un zied.
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MILDA PLUKŠA
V.Artavs, E.Liepiņš
Skrien pa ielu Milda Plukša
Nauda rokās, soma tukša o, jē.
Nosalusi zili zaļa,
Skatās, kur ir sviests vai gaļa.
Pretī kaimiņiene nesas:
Skārnī dodot zirga desas, o, jei.
Lai tik skrienot, vēl jau esot,
Milda sāk uz skārni desot.
Svērējs vaiga sviedros raujas,
Tantiņas ar somām kaujas.
Tur, kur rinda iet bez steigas,
Katrai draudzībai ir beigas.
Tiklīdz pienāk Mildas rinda,
Beidzas jaukā svaru šķinda.
Pūlī atskan baigie auri:
Mēs bez desām, prieki cauri!
Gastronomā vista kārna
Guļ kā nosprāgusi vārna.
Milda ošņā to un cilā:
Kājas garas, miesa zila.
Pēkšņi kāds to rauj no saujas,
Milda nedod, pretī kaujas.
Atdai dura, maja kura.
-Ņeatdam, sama ti dura!
Apkārt saskrien nikna tauta,
Vista tiek pa daļām rauta.
Katrs kaut ko izraut rauga,
Mildai paliek dējamsprauga
MĪL KATRS BALTU MAIZES RIKU
I.Ziedonis, I.Reizniece

Mīl katrs baltu maizes riku
Es mīlu lauku rudens pliku
Kad tas stāv kluss un atbrīvots
Kad beidzies apkūlību gods
Nekas nav palicis vairs topus
Viss savācies un beidzot kopus
Mēs varam brāļi pasēdēt
Un norunāt, ka vairāk pret
Viens otru sliktu nedarīsim
Jo mūži ir kā rudzi īsi
Un galā viena vārpa vien’
Pat ja nav vēja katru dien’
Es otrai vārpai paklanos
Es negaidu, ka man ko dos
Es stāvu uz stiebra zaļā kāta
Man tikai ziedēšana prātā
Un graudi ko es tikko jaužu
Tie mani ir jau mūsu ļaužu.

MĪĻIE PUIŠI, LABIE PUIŠI
R.Blaumanis, R.Pauls
Mīļie puiši, labie puiši,
Apdomājiet jūs,
Kas ar jums pēc dažiem gadiem,
Kas ar jums tad būs.
Neziņā jūs savu laiku,
Mīļie pavadāt,
Kamēr beidzot saltais vecums
Klaudzēdams ir klāt.
Piedz.
Hei, dzim, dzim, ri-tam-tam.
Vajag pasteigties,
Citādi, nudien,
Plāni, plāni ies!
Iekrīt vaigi, nokrīt mati,
Bārda nosirmo.
Čuņčurčurā mute velkas,
Kas vairs bučos to?
Salta gulta, cauri krekli,
Netīrs galds un auts,
Un kur bijis, meičas tevi
“Līkmuguri” sauks.
MĪLESTĪBA
I.Ziedonis, I.Kalniņš
Mīlestība divreiz neatnāk,
Mīlestība mūžā ir tik viena Tā kā tava zārka smagais vāks,
Tā kā tava piedzimšanas diena.
Tā nav mīlestība, kura māk
Gadiem ķircināt un gadiem plosīt.
Mīlestība tā kā zibens nāk.
Atnāk balta, uzliesmo un nosit.
Tā mēs ejam. Dienas dziest un aust,
Uguns šautrās ilgu spriegums krājies.
Zibens tavs un atkal tas nav tavs,
Uzliesmo tavs draugs un blakus gājējs.
Viens pēc otra sadeg smaidošie,
Zilā zibens trāpītie un ķertie.
Ejam tālāk, ejam, gaidošie,
Zibens netrāpītie, nenospertie
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MIRDZOT ŠĶĒPIEM ZELTSAULES
STAROS
Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros,
Tauru skaņās kad viļņojas gaiss,
Cauri pilsētas vecajiem vārtiem
Ienāk latviešu strēlnieku pulks.
Aiz aizkariem augstu pie loga
Meičas actiņas skumīgi mirdz;
Domā strēlnieki - meiča ir daiļa,
Vai kāds brīnums, ka iesilst tiem sirds.
Pie miera jau strēlnieki dodas,
Ir pusnakts un visi jau dus.
Tikai dārzā zem ozola zariem
Mainās skūpsti, bet ozols cieš klus`...
No rīta zeltsaules staros,
Mirdzot šķēpiem un lēni pēc takts,
Dodas strēlnieki sīvajā kaujā,
Kas ir bijis, to nestāsta nakts.
Aiz aizkariem augstu pie loga
Meičas actiņas skumīgi mirdz;
Domā meiča - vai redzēšu zēnu,
Kura dēļ klusi pukst mana sirds.
Laukos aurot sāk rudeņa vēji,
Brāļu kapenēm pāri tie skrien.
Bāla meiča kopj kapu ar rozēm,
Rūgtu rūgtajas asaras lej.
MUSKATIERU DZIESMA
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Tie, kas rāpo, tie, kas lido,
tie, kas taisni, tie, kas klibo,
visiem dzīve aiziet zibot, visiem dzīves žēl.
Kā to dzīvi vajag dzīvot?
Vai to nemīlot vai mīlot?
Vai kā vējam pāri plīvot? Jautā vēl un vēl.
Katram kaut kur drīz ir jābūt,
katrs domā - varbūt, varbūt...
Katram kaut ko vajag dabūt,
katram kaut kas, kaut kas tiek.
Vienam ērtāk līst uz ceļiem,
cits iet platiem, taisniem ceļiem,
dzīve pilna ceļu ceļiem, katrs kaut kur,
kaut kur tiek.

Tie, kas rāpo, - kas jūs esat?
Tie, kas lido, - kas jūs esat?
Spārni, vai jūs ērgļus nesat? Tāds ir jautājums.
Tas ir jāuzdod sev pašam,
tas ir jāatbild sev pašam,
tas ir jautājums sev pašam, tas ir sauciens mums.
Tas vienalga mierā neliks,
bēgsi prom, bet sāpes paliks,
tas ir mūžs, un tas ir galīgs,
tas ir svētais, svētais "sākt!",
katru stundu - vismaz stundu,
katru mirkli - vismaz mirkli,
ja tu esi, tad tu neļauj, neļauj cilvēcību
krāpt.

MUĻĶE SIRDS
L.Briedis, R.Pauls
Dar, ko darīdams, Teic, ko sacīdams –
Vai uz katra soļa tev misējas, misējas, misējas
Un viss mūžam iznāk otrādi.
Jebšu negribot, jebšu tīšuprāt,
Bet tie paši labākie nodomi vēl aizvien, vēl
aizvien
Vēl aizvien tev vējā izsējas.
Muļķe sirds, tai nekad nekur nav gala.
Mīlu to jo tikai mana, mana ir šī muļķe
sirds.
Kur tu liksies tāds Viens pats pasaulē /
Bet vai tādēļ tomēr vērts paļauties, paļautie,
paļauties
Jau tūlīt tev gaužām žēlabām ?
Neba pirmo reiz neba pēdējo
Sirds par tevi izrādās stiprāka, stiprāka, stiprāka
Un tev atliek tai vien paļauties.
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NAKTS DZIESMA

MŪSU MĪLESTĪBA
A.Legzdiņš, A.Birkens
Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies,
Tik jautājums ir: kad tas būs un kur.
Par spīti tam, ka nelabvēlīgs likten’s
Mūs katru savā pasaul’s malā tur.
Vai satiksimies kādā ielās stūrī,
Kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums,
Vai uz mīlētāju nosēdēta sola
Kuram blakus Vērmaņdārzā lauva skumst.
Piedz.
Kā rietumvēji, kas krastā pūš,
Aiz kāpām aizķēries mums mūžs.
||:Zem priežu zariem, kur virši zied,
Vējš vienmēr veco šūpuļa dziesmu dzied.:||

Dievs ienāca istabā,
Sēžas galda galiņā.

Šī meitene darina asaru krelles,
Un izrotā gultu un izrotā lelles.
Saulreitā staigā šī meitene skumja;
Un visus pēc kārtas lād.
Vai tad nespieskarsies ne mūžam
Naviens pie šīm krūtīm, šīm kājām ,
Šīm gūžām, man labpatīk līdz ar viņu būt
Bet viņa nolamājas un krīt!
Nāk nakts, un pie debesīm parādās zvaigznes ,
Nāk nakts, ko lai vientuļai meitnenei aiznes,
Nāk nakts viņa darina asaru krelles un izrotā
gultu. Un izrotā lelles...

L.t.dz.

Klusat jauni, klusat veci,
Dievs ienāca istabā.

Ne jūras viļņotos tālumos,
Ne baltos dižceļu putekļos,
Tikai dzimtenes smilšainos līdumos (2x),
Mūsu laimei ir šūpulis kārts.

K.Elsbergs, A.Štemanis

NĀC, DIEVIŅI, ŠOVAKAR

Sveces dega, ne skaliņi
Nava dūmu istabā.

Dus Kursas tumšegļu sili,
Klusē Ventas atvari dziļie,
Tikai Abavas ozolu vainagos (2x),
Tavu balsi pat pusnaktī dzirdu.

NĀK NAKTS

Kad lidlaukā tu smaidot nāksi pretī,
Tev rokās ziedēs desmit vasaras.
Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožāk,
Vai tā rasa ziedos būs vai asaras.
Vēlāk roku rokā staigāsim pa ielā,
Mums kā ēnas gadu simti līdzi ies.
Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs,
Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.

Nāc, Dieviņi, šovakaru
Uz manīmi ciemoties.

J.Anerauds, R.Pauls

NĀK RUDENTIŅŠ
Nāk rudentiņ(i)s Būs barga ziema
Grib mūsu bāleliņš Līgavu ņemt(i).

L.t.dz.

Ne tev ir mājas, Ne tev ir lauki,
Kur liksi meiteni Pliku, paņēmis?
Taisīšu laivu No oša koka,
Braukšu pie meitenes Ik vakariņu.
Pārbraukšu mājās, Vaicās man māte,
Ko dara meitene Svešajā malā?
Uguni kūra, Sidrabu lēja,
Zīlēja nākotni Sev nezināmo.
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NEDALĀMĀ
J.Baltauss, U.Marhilēvičs

Sadag muns(i) garais skols(i),
Īmu gulēt rauduodam'.

Divreiz divi - četri,
Trīsreiz divi - seši...
Es tam visam ticēju,
Kamēr bijām sveši.

Vēļ da gultys nadaguoju,
Syt pi duru dzāruojeņš.

Tagad divreiz divas
Acis - tas ir skatiens,
Divreiz divas rokas Glāstu ceļš caur matiem.

Laid ustobā, ļaudaveņa,
Voi ir sylta ustabeņ'?
Taidam krūga dzāruojam(i)
Sylts celeņa maleņā.

Mīlestība nedalās,
Dali kā tev gribas.
Divi sadalot ar divi,
Paliec vientulībā.

Akmiņs — meikstais spiļviņteņš(i),
Dubli — boltais paladzeņš.

Divreiz divi soļi
Tagad mums kā deja,
Divreiz divi vārdi Atzīšanās dzejā

NĒ, MANIS NAV
M.Zālīte, J.Lūsēns

Lieks ir reizesrēķins,
Ja mēs esam divi.
Protams, ne uz mūžību.
Tikai uz šo dzīvi.

Nē, manis nav, es esmu izdomāts
No paša sākuma līdz galam.
Un ticiet tam! Būs mierīgāks jums prāts,
Uz veselību iedzerot pa alam.

NEDOD, DIEVS, VĪTOLAM
L.t.dz.
Nedod, Dievs, vītolam
Baltiem ziediem noziedēt.
Nedod, Dievs, dzērājam
Noņemt manu vainadziņu.
Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud.
Raud kājiņas apaudama,
Raud kumeļu barodama.
Raud par vīra dzērumiņu,
Raud par bēru kumeliņu.
Kam, tautieti, aku roc,
Tev jau akas nevajag(a).
Ik rītiņus mazgājies
Līgaviņas asarās.

Papildinājums...
Aizadadzu garu skolu,
Siežu ilgi vokorā.

Ne, manis nav, es esmu izsviedrēts
No zemes dvēseles kā rasa.
Es lūdzu jūs, „viņš tiešām izdomāts.”
Tā atbildiet, par mani, ja kāds prasa.
Piedz.
Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs
tiksimies,
Mēs tiksimies kaut kur pie piramīdām
Un ļausim smagumam no sirds
Tad smiltīs izslīdēt kā zīdam.
Tad smiltīs izslīdēt kā zīdam.
Nē, manis nav, ir tikai dīvains stāsts.
Par citu zilā debess klusē.
Jā, tas nu gan, jau atkal zvaigznes šķīst
Kā asaras uz visām debess pusēm.
Nē, manis nav, es esmu izrunāts.
No mutes mutē taka mana.
Jā, tiesa gan, bij’ iesākumā vārds.
Bet beigās tikai dziļa klusēšana.
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NEKO NEVAR SKAIDRI ZINĀT

NEPAREIZĀ DZIESMA
J.Peters, R.Pauls

Ā.Elksne, G.Veits
Četras sveces ar Tumsu runā
Četras zvaigznes jau Debesīs skrien
Četras meitenes kailas
Peldēties brien

Par zaļu pat vēl zaļāks
Ir mūsu skolas laiks
Stāv papam mute vaļā,
Un mammai pūcīgs vaigs.
Uz skolu prom un basta.
No skolas atpakaļ.
Tas karogs augstu mastā
Ir ļoti, ļoti zaļš.

Neko nevar skaidri zināt
Atliek vienīgi minēt
Neko nevar skaidri zināt
Atliek vienīgi minēt

Cik zaļas lapas kokam,
Tik zaļi paši mēs.
Un notiek viss pa jokam
Zaļš prieks mums iekšā sēž.

Četri čiekuri Nokrīt sūnās
Četri putni pret Logu sit
Četras asaras lēni
Pār vaigu rit

NEPALAID GARĀM
V.Artavs, R.Pauls
Vilks ar aitiņu dzīro krodziņā,
Vilka ķepā guļ viņas rociņa.
Veldze dzirkstošā baltām putām zied,
Sirdi plosīdams, lapsa kūmiņš dzied.
Neskumsti, neskumsti, neskumsti
Dienas, ko pašreiz tu vadi:
Tās tavas skaistākās dienas ir,
Tie tavi labākie gadi.
Nežēlo bijušo, nežēlo,
Kamēr vēl varam, lai darām!
Paskaties - laime tev pretī nāk,
Nepalaid, nepalaid garām!
Vilks to aitiņu ilgi dejā griež,
Mājup vadīdams, sev pie krūtīm spiež,
Kopš tā vakara ļaudis runā tā:
Skaistā aitiņa vairs nav manīta.
Vilks ar aitiņu atkal krodziņā,
Tikai šoreiz tā – cita aitiņa.
Veldze dzirkstošā baltām putām zied,
Sirdi plosīdams, lapsa kūmiņš dzied.
Vilks to aitiņu ilgi dejā griež,
Mājup vadīdams, sev pie krūtīm spiež.
Katrai aitiņai nevar skriet vis līdz,
Kopš tā vakara, vilks nav pamanīts.

Jau aizejot uz skolu,
Mēs nākam atpakaļ.
Tā vista olu māca
Un bārdu puika zaļš.

NEPĀRMET MAN
A.Krūklis, R.Pauls
Ilgi raugos zilā naktī,
Klausos tālu soļu taktī.
Nav nekur vairs tavas dziesmas,
Nav nekur vairs tavas liesmas,
Tikai nemiers krūtīs briest.
Šķir mūs kalnu klintis stāvās –
Mēs tām paši izaugt ļāvām.
Nevar atsaukt senās dziesmas,
Nevar atsaukt senās liesmas,
Katrs ugunskurs reiz dziest.
Nepārmet man, ja sāpe vēl vientuļa kvēl.
Putna mūžs ir īss. Tevī bailes skan?
Nepārmet man, ja sāpe vēl vientuļa kvēl.
Dziesmā sāpes dzīst, dziesmā sāpes dzīst.
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NESKUMSTI, MEITENĪT
A.Vinters, A.Vinters
Atceries, meitenīt, birztalu kluso,
Atceries strautu, kur tikāmies mēs!
Atceries ozolu vientuļi skumjo,
Zem kura zariem tev' skūpstīju es!
Neskumsti, meitenīt
Neskumsti daudz!
Šķiroties pasmaidi, zeltenīt,
Zēns, kad projām brauc!
Skumjas un ilgas ja māc tavu sirdi,
Aizej zem ozola, vakars kad tumst !
Ļaujies tur sapņiem, kad liksies, ka dzirdi
Manējo balsi tā neļaus tev skumt.
Domās ik brīdi pie strautiņa būsim,
Sapņos zem ozola sēdēsim mēs.
Tā tavās sirdīs mēs mieru ar' gūsim,
Šķiršanās sāpes sirds panest tad spēs.

NEVIENS MĪĻI TĀ NEBRAUCA
L.t.dz.
Neviens mīļi tā nebrauca,
Kā brauc brālis ar māsiņu.
Ik ierauga ievas ziedu,
Ik pagrieza kumeliņu.
Ik pagrieza kumeliņu,
Lai māsiņa pušķojāsi.
Lai māsiņa pušķojasi,
Ievas ziedu baltumiņu.
Tautas saka pajādamas:
Šogad laba vasariņa.
Šogad laba vasariņa,
Līdz zemīti ievas ziedi.

NETĪŠĀMI ES IEGĀJU
NESAKI MAN NEKO
U.Ozols, U.Ozols

L.t.dz.
Netīšāmi es iegāju, es iegāju
Mīļas Māras istabā, istabā.

Nesaki man neko –
Paklusē,
Ir vienkārši ļoti labi,
Ka tu esi pasaulē.

Pilna Māras istabiņa,
Sīku mazu šūpulīšu.
Kad es vienu pašūpoju,
Visi līdzi līgojāsi.

Aiz tavām atslēgām, ugunīm
Tu dzer vakaros tēju.
Par augstu, baltu palodzi
Ielaid dzīvi, vēju.

Dārga, dārga tā vietiņa,
Kurā dzimu māmiņai.
Trīs reizītes mīļā Māra
Laimiņai klanījāsi.

Manas aušīgās domas
Liek tev rokas uz pleciem,
Un brīži salūstot zib
Kā pār aukliņu lecot.

Laimas māte durvis vēra,
Kad man kāra šūpulīti.
Tā vēlēja manu mūžu
Bērza slotas kuplumiņu.

Nesaki man neko –
Paklusē,
Ir vienkārši ļoti labi,
Ka tu esi pasaulē.

Man Laimiņa mūžu lika
Liepiņāi sēdēdama.
Augt man bija kā liepai,
Kā ievai noziedēti.
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NEZVIEDZ, BĒRAIS KUMELIŅ
L.t.dz.
Nezviedz, bērais kumeliņ,
Stallī stāvēdams,
||:Nejāšu vairs šoruden
Sērst pie līgavas.:||

||:Pusnaktī mēness un zvaigznes,
Pusnaktī vēji snauž...
Pusnaktī sarkanas rozes
Meitene matos sev sprauž. :||

Ūdentiņš, kas zemē liets,
Nav vairs sasmeļams;
||:Vainadziņš, kas tautām dots,
Nav vairs atgūstams.:||

||:Austrumi deg un kvēlo...
Meitenei nenāk vēl miegs –
Matos tai sarkanas rozes,
Rokā – baltas kā sniegs. :||

Un, ja mana mīļākā
Citam vārtus vērs,
||:Tad par tevi, kumeliņ,
Dziesma izskanēs.:||

NU ARDIEVU, VIDZEMĪTE

Ej(i), manis kumeliņ,
Zaļā atmatā;
||:Kļūsti brīvais meža zirgs,
Vējiem sveicināts.:||

L.t.dz.
Nu, ardievu, Vidzemīte,
Nebūšu vairs šai zemē,
Neiešu vairs savā vaļā
Ciema durvis virināt’.

NO DEBESU NOLAIDĀS
L.t.dz.

Sīka maza dvēselīte
Baltajāsi villainēsi.2x
Jūs ļautiņi nezināti,
Kur pādīte radījāsi:2x
No debesu nolaidāsi
Ar sudraba ķēdītēm2x
Ar sudraba ķēdītēmi,
Iekš sudraba šūpulīša.2x

J.Jaunsudrabiņš
||:Nodzisa vakara blāzma,
Nāk nakts, nāk nakts.
Sniedziet jūs meitenei rozes,
Rozes, ko matos tai spraust.:||

Cita rokās viņa dus,
Mana mīļākā,
||:Cita bērais kumeliņš
Viņu vizināja.:||

Neba lielas lietas dēļi
Pulciņš jāja bālēliņu.2x

NODZISA VAKARA BLĀZMA

Lai aug purvi, lai aug meži,
Kur gāj caur’ drasēdams,
Nu man drīz būs jādrasēi
Daiļā kara pulciņā.
Kad, māmiņa, tu redzētu,
Kā pušķoj’ tav’ dēliņ’,
Tad tu vairsi neraudātu,
Sava dēla auklējum’.
Uzvilks kara mētelīti,
Uzvilks kara cepurīt’.
Apjozīs ar zobentiņu,
Cels uz stalta kumeliņ’.
Dziedādami, spēlēdami,
Ienaidniekus uzvarēs,
Dziedādami, spēlēdami,
No kariņa mājās nāks.
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OMNIBUSS

NORIET SAULE VAKARĀ
L.t.dz.
Noriet Saule vakarā(i),
Zelta zarus zarodama,
Dievs, dod mane tā zaroti,
Visu mūžu dzīvojot.
Noriet saule, tumšs palika,
Es par tumsu nebēdāju,
Bij' manam kumeļam
Zvaigžņu deķis apsegam.
Zvaigžņu deķis apsegam,
Līdz kājiņu galiņiem.

O, KĀDI ZĒNI
K.Dimiters, Z.Liepiņš
O, kādi zēni! Tā tikai rādās.
Tie ir kā manekeni no žurnāliem.
Tie pārāk lepni. Tā viņi spēlē.
Man netīk spēlēt, varu ko pazaudēt.
Var arī iegūt. Man tomēr bailes.
Vien īsu brīdi sirdī tu baidīsies.
Kā viņi skatās. Tie mūsu varā.
Varbūt ar tiem no sirds var ko saspēlēt?
Ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-nevajag!
Bez mums jau nevar tik un tā.
Ja būs vērts, gan pratīsim.
Ak, šausmas! Nevajag!
Bez mums jau nevar tik un tā.
Nāk tie par tuvu.
Un kā tie smaida!
Tā smaida skaistie filmās no ekrāniem.
Man viņi patīk.
Tie rupji spēlē.
Lai tikai spēlē vien, ja var uzvarēt.
Ir viss jau redzēts.
Bet varbūt tomēr.
Tad tev no rīta to nāksies to nožēlot.
Tad labāk bēgsim.
Ar viņiem kopā.
Ar viņiem kopā, tikai ne paspēlēt!

Labvēlīgais tips
Domātāji domās dzīvo,
Vēsturnieki – atmiņās,
Brauc pa mūsu zemi brīvo
Omnibuss, kas nestājas.
Pirmā stāvā neticīgie,
Otrā mazliet laimīgie.
Buratino pie pieminekļa ziedus kārto,
Muļķu laukā aprok kapeikas un raugās
Otrā rītā – vai tik nebūs zāle zaļāka
Pēc tā, pēc lielā it nekā.
2x
Omnibuss, omnibuss
Iebrauc manā dārzā kluss,
Izbraukā man tomātus,
Redīsus un burkānus,
Un aizbrauc nezināmā virzienā.
Vientulīgā apātijā
Skumji stūrē šoferis,
Pat ļoti jautrā kompānijā
Izskatās viņš aizmidzis.
Kontrolieri ārprātīgie,
Pasažieri nolemtie.
Arlekino nesmejas, bet rauj tik sīvo,
Pat monarhija nav vairs tā, kas kādreiz bija.
Rīta vējos nokrīt zemē lapa pēdējā,
Nekā un mums vairs nav nekā.
OZOLIŅI, OZOLIŅI
L.t.dz.
Ozoliņi, ozoliņi, Tavu lielu resnumiņu!
Trīs dieniņas irbe teka, Nevarēja aptecēt.
Ozoliņi, ozoliņi, Tavu lielu kuplumiņu!
Trīs dieniņas saule teka, Nevarēja aptecēt.
Ozoliņi, ozoliņi, Tavu lielu diženumu!
Meitas nāca dziedādamas, vainagiemi zarus
lauzti.
Ozoliņi, ozoliņi, Tavu lielu vecumiņu!
Es piedzimu tev’ atradu, Es nomiršu tu paliksi.
Sanākati, Jāņa bērni, Zem kuplāi ozoliņa;
Zem kuplāi ozoliņa, Tur Jānīša goda vieta!
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OZOLĪTI, ZEMZARĪTI
Ozolīti, zemzarīti,
Kam tu augi lejiņā?
Meitas tavus zarus lauza,
Kalniņā stāvēdam’s.

L.t.dz.

Laužat, meitas, ko lauzdamas,
Galotnītes nelauziet.
Lai palika galotnīte,
Kur putniem(i) uzmesties.
Kur putniem(i) uzmesties,
Vējiņam(i) vēdināt.

Kaut gan tālu no dzimtenes esam
Un no mīļās meitenītes ar,
Tomēr sirdī domas mēs tik nesam:
Ko gan mana līgaviņa dar`?
Vai tā atceras mani un gaida,
Kad pār ielām mēness gaismu lej,
Jeb vai citam laimīgi tā smaida,
Citu skūpsta, dzer un jautri smej.
Bet mēs traucam uz priekšu un traucam,
Mūsu naidnieks uzvarēts reiz būs.
Mūsu meičas neuzsmaidīs citam,
Gaidīs mājās pārnākam reiz mūs.
PAPU, SAKI MAMMAI PATS
A.Krūklis, R.Pauls

PA KURU LAIKU NOSIRMOJA JŪRA
L.Lasmanis, E.Rozenštrauhs
Tu pretī man kā zvaigzne debess tālē,
Uz īsu mirkli apstājas pat laiks.
Ir tikai telpa, mēness seja bāla,
Tavs vaigs kā opāls nosirmojis maigs.
Vēl atmiņā kā maza, balta bura
Kāds padebesis, vilnis zili vēss.
Pa kuru laiku nosirmoja jūra,
Pa kuru laiku nosirmojām mēs.
Kad tavas cirtas saglaudās ar manām,
Es domāju, ka dvēselē jau sniegs.
Bet kādreiz katrā sīkā čiekurzvanā
Bij paslēpies mazs Saules brīnums - prieks.

PALIEC SVEIKS, MANS MAZAIS DRAUGS
Ā.Urbāns, Ē.Siliņš, Ē.Siliņš
Rīgas meičām nu skumjas kļūst sejas,
Latvju zēni karot projām brauc,
Klusē dažs, bet citi tikai smejas,
Šķiroties tie meitenītei sauc:
Paliec sveiks, mans mazais draugs,
Mūsu mīlas laiks bij jauks.
Gaidi mani atkal mājās
Tad, kad ievas ziedos plauks, ja nenošaus!

Klausies, meit', ko teikšu es...
Man viņš ļoti patīk, papucīt!
Vai viņš tevi mīlēt spēs?
Mīl viņš ļoti, precēt grib tūlīt.
Bet vai viņš tev īstais būs?
Papu, viņa dēļ vai mirstu nost!
Labi, bet ko māte teiks?
Ja es lūgšu, nebūs tā.
Papu,saki mammai pats, papu, saki
mammai pats...
Paklausies, meit', vai tev prāts,
Ej un runāt sāc!
Papu, saki mammai pats, papu, saki
mammai pats...
Paklausies, meit', vai tev prāts,
Mani bailes māc.
Papu, saki mammai pats, papu, saki
mammai pats...
Paklausies, meit', vai tev prāts,
Ej un runāt sāc!
Papu, saki mammai pats, papu, saki
mammai pats...
Paklausies, meit', vai tev prāts,
Māte dusmās šņac.
Klausies, meit', ko teikšu es...
Otra tāda nav vairs pasaulē!
Vai viņš nemīl sīvo mest?
Papu, nedzer viņš un nepīpē.
Kur viņš mācās un kad beigs?
Ir jau diploms viņam kabatā.
Labi, bet ko māte teiks?
Ja es lūgšu, nebūs tā.
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Daudz gadu tā jau stāvu un mierīgs noskatos
Cik svešu karapulku man garām aizsoļos.

PARĀDIESI TU, SAULĪTE
L.t.dz.
Parādiesi tu, saulīte,
Trīs reiz jele dieniņā Rītā agri, pusdienā(i),
Trešo reizi - vakarā.
Saule veda velšu pūru,
Sila malu pušķodam’:
Ozolam(i) raibi cimdi,
Osim balti pirkstainīš’,
Kļaviņam(i) zīdautiņis
Rakstītam maliņām,
Sīkajam(i) kārkliņam(i)
Zaļa vara pakariņ’.
Saules meita kalnā kāpa,
Priekšautiņu pacēlus’,
Kur nolaida priekšautiņu,
Tur pabira sudrabiņš.
Riti, saulīt’, ritēdama,
Zelta zarus zarodam’,
Pamet manam mūžiņam(i)
Kaut jel vienu atzarīt’.

PAR MANI, DRAUDZIŅ’, NEBĒDĀ
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš. A.Birkens
Es stāvu ielas vidū, visapkārt brauc un skrien
Un tūristi no ārzemēm mani apbrīno arvien.
Par Tēvuzemi - Brīvību tāds ieraksts iekalts man
Vēl Tēvu zeme turās un balss tai tālu skan.
Ar brīvību tā paknapāk, līdz tā pie visiem tiek
Priekš dažiem liekas diezgan, bet visiem
nepietiek.
Par mani, draudziņ, nebēdā,
Man cēla varoņcilts,
Man pamatā ir laukakmens
Un tēvu zemes smilts.
Pat ziemā, kad sniegs virpuļos
Un ledus lieti līs,
Trīs zvaigznes, kas virs galvas mirdz
Tās mani sasildīs.

Cik valodās nav maršēts un skaļi komandēts,
Cik uniformu maiņu līdz šim nav pieredzēts.

PAR ROZĒM
J.Dikess, A.Voitišķis
Škiet tas toreiz bija sapnis
Naktī pamodos un šķiet
Man visapkārt un pie logie maniem
Visur tikai rozes zied
Kādreiz tālās senās dienās
Radies tīrais skaistais zieds
Nemirstīgi gadiem pāri
Vēl uz zemes rozes zied
Saki kāpēc maigo dvesmu
Mūžam manam cauri svied
Pats ar tevi saaudzis jau esmu
Visur tikai rozes zied
Un kad melnā stunda uzsāks
Rudens miglas suņi riet
Teikšu klusāk brīdi klusāk
Rozes zied
Tagad saprotu un redzu
Visos ceļos kurp man iet
Un kā neredzamā pavedienā
Visur tikai rozes zied...
Kādreiz senās tālās dienās
Radies tīrais skaistais zieds
Nemirstīgi gadiem pāri
Vēl uz zemes rozes zied
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PAR PĒDĒJO LAPU
J.Peters, R.Pauls
Dzīvoja reiz lapa zarā,
Dzīvoja te visiem garām - arī sev, arī sev.
Alkdama pēc zvaigznēm kāri,
Dzīvoja tā lapām pāri - arī sev, arī sev.
Piedz.
Skaties, ceļiniek, tur augstu, augstu gaisā
Staigā ziemelis un māsas lapas kaisa...
Viņš jau nežēlos, viņš metīs tieši sārtā
Lapas dzeltenās un lapas tumši sārtās.
Nemanot tā mūsu lapa,
Nemanot par zvaigzni tapa - arī tu, arī tu.
Nemanot tā zemē krita,
Sadegot turpat, kur citas - arī tu, arī tu.
PASAULE, PASAULĪT
D.Dreika-Matule, B.Rezņiks
Zied debesīs linu ziedi,
Mākoņi zili zied!
Tur putni vasaras dziedoņiLūdz, lai tos uzklausiet
Cik auglīgs lietus, cik devīgs,
Šai karstajā zemē krīt
Mēs Tev dāvinam sevi,
Pasaule, pasaulīt.
Zied pusnaktī zemu zvaigznes,
Reibdamas zvaigznes zied
Laiks, balsis visumā aiznesot,
Teic, lai tos izdziediet
Lai gremdējas vītols pats sevī,
Līdz uzausīs viņa rīts
Mēs Tev dāvinam sevi,
Pasaule, pasaulīt.
Mēs Tev dāvinam sevi pasaulīt!
Mēs sev dāvinam Tevi pasaulīt!
Vecs vītols kanāla malā,
Pie mūra kas senlaikos celts
Vēl it nekas nav galā,
Kamēr zeme caur mūžību peld
Pār Rīgas jumtiem un bruģi,
Blāv gaisma kā gadsimtu zelts
Kamēr zeme, šis brīnišķais kuģis,
Apkārt Saulei caur mūžību peld.

PA TACIŅU
Pa taciņu, pa taciņu uz mīļās mājiņu,
Pa taciņu, pa taciņu uz mīļās mājiņu.
Ak, Izabella, cik skaista esi tu!
Ak, Izabella, cik skaista esi tu!
Pa lodziņu es redzēju
Kā mīļā blusojās.
Reiz avīzē es lasīju,
Cik blusa augstu lec.
Ak, kaut es būtu blusiņa
Iekš mīļās krekliņa.
Kā es tad tevīm iekostu
Tai kreisā sirsniņā!

PĒC SIMTS GADIEM PIEBALGĀ
L.Briedis, R.Pauls
Īsa bija Jāņu nakts
Par visāmi naksniņāmi,
Kad es tevi spēju zagt,
Klēpī tevis saņemdamis.
Kam lai tagad, skumju mākts,
Taisnojos es, zinādamis
To, cik īsa Jāņu nakts
Par visāmi naksniņām.
Nepiemini dzīvē ļaunu,
Nepiemini, lai vai kā!
Satiksimies mēs no jauna
Pēc simt gadiem Piebalgā.
Kas to zin, cik dienu, nakšu
Paies vēl, bet lai vai kā,
Reiz es atkal tevi zagšu
Pēc simt gadiem Piebalgā.
Īss bij laimes brīdis, īss
Par visiemi brīsniņiemi,
Bet tai brīdī itin viss
Mūsu bij līdz debešiemi.
Kam lai tagad noskumis
Taisnojos es, zinādamis
To, cik laimes brīdis īss
Par visiemi brīsniņiemi?
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PĒRKONĪTIS

PELNRUŠĶĪTE
V.Artavs, R.Pauls
Visas lepnas mātes meitas
Manaj pilij garām iet.
Jumta spraugās zvaigznes raugās,
Un pa kaktiem vēji dzied.
Nav ne spoguļu, ne zīda,
Kas tik grezni sienas klāj.
Čīkst un ļogās dēļu grīda,
Vecā gulta līdzi tai.
Taču šonakt manā pilī
Visi logi gaiši spīd.
Gaidu tevi, gaidu tevi,
Mana mīļā pelnrušķīt!
Peles karietē jau jūgtas,
Runcis kučier`s sauc jau "nū"!
Mātes meitas netiks lūgtas,
Tikai viena pati tu.
Arī orķestra mums nebūs,
Te bez viņa sienas trīc.
Cauru naksniņu mums dziedās
Klusi, klusi circenīt`s.
Bargā pamāte lai pati
Savā ķēķī galā tiek.
Un lai katlus berž, ja patīk,
Tev pie manis jāpaliek.
Kad mēs pilī kāzas dzersim,
Lai uz galdiem nekrīt sniegs,
Rokā pārvaldnieku ķersim,
Lai viņš jaunu jumtu liek.

Pērkonītis ducināja
Visu garu vasariņ.
Lai rīb tautu istabiņa
Jele šādu vakariņ.
Ko dosim(i) pērkonam(i)
Par vasaras graudumiņ’Sieku rudzu, sieku miežu,
Pusbirkavu apinīš’.

L.t.dz.

Danco Dievis ar pērkonu
Es ar savu bāleliņ’.
Pērkonam(i) visa zeme,
Man deviņi bāleliņ’.
Sper pērkon(i) kad sperdams,
Nesper goda vakarā.
Pērkonam(i) viss gadiņ(i)s,
Man šis goda vakariņš.
Pērkonam(i) pieci dēli,
Visi pieci amatā:
Pirmais spēra, otrais rūca,
Trešais šķīla uguntiņ’,
Ceturtais lodes lēja,
Piektais sita zibentiņ’.
Pērkonam(i) trīs meitiņas,
Visas trejas saderēt’s:
Pirmā dieva dēliņam(i),
Otrā rīta ausekļam,
Tā trešā pastarīte,
Pašam saules vedējam.
PIE BALTAS LAPAS
M.Melgalvs, J.Kulakovs
Pie baltas lapas apsēžos
Kā pie baltas domas kapa
Un kas pažēlos reiz tos,
Kas viens otru nesastapa.
Un kas būs tik drosmīgs pateikt,
Ka nav vainojams neviens,
Kas būs tik drosmīgs pateikt,
Ka nav vainojams neviens.
Šodien mums visvairāk stāsta
Lietus lāses pieskāriens
Un man pietrūkst viena glāsta,
Vai tev nepietrūkst neviens?
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PIE DZINTARA JŪRAS

PIE DIEVIŅA GARI GALDI
L.t.dz.

Pie Dieviņa gari galdi,
Tur sēž pati mīļā Māra.
Tur sēž pati mīļā Māra,
Villainītes rakstīdama.

K.Baltpurviņš, J.Pfeils
Pie Dzintara jūras, kas Kurzemi vij,
Reiz vientuļā krastā tie tikušies bij’.
Viņš Daugavas laiv’nieks, kam strauji pukst sirds,
Tā zvejniece jauna, prieks acīs tai mirdz.

Izrakstīja, saskaitīja,
Dod Dieviņa rociņā(si).
Dod Dieviņa rociņā(si)
Pašas Laimas atslēdziņu.

Piedz.
Nāc līdz manā dzimtenē, meitene teica,
Mans draugs, klusi iemīlot sirds tevi sveica.
Mēs saderam kopā, tā man vidzemnieks teic,
Kā Kurzemes vēji tā dzied Vidzemes vējš.
Mēs saderam kopā, jo tu laivinieks stalts,
Un Dzintara jūra mūsu laimei te šalc.

Dod, Dieviņi, kalnā kāpt(i),
Ne no kalna lejiņā;
Dod, Dieviņi, otram dot(i),
Ne no otra mīļi lūgt(i).

No Daugavas krastiem stalts laivinieks brauc,
To Dzintara jūra un meitene sauc.
Kur Kurzemes krastā tie tikušies bij’,
Tur nākotnes laimei tie gredzenus mij.

Pie Dieviņa gari galdi,
Tur sēž pati mīļā Māra.
Tur sēž pati mīļā Māra,
Villainītes rakstīdama.
PIEDOD MAN
G.Račs, J.Grodums
Piedod man, ka nokavēju
Piedod man ka tā.
Piedod man, ka nevarēju
Piedod mīļotā.
Piedod man, ka dzīve tāda
Piedod man, ka tā.
Piedod man, ka esi nekāda
Piedod mīļotā.
Piedod man, ka esmu nabags
Piedod man vēl reizi vien
Piedod man, ka neatnācu
Piedod man, ka laiks tā skrien
Piedod man, ka esmu priecīgs
Piedod man, ka man nav žēl
Piedod man, ja esmu niecīgs
Piedod man, ja ir par vēl
Piedod man, ka apsolīju
Piedod man ka tā.
Piedod man, ka tāds es biju
Piedod mīļotā.
Piedod man, ka dzīve grūta
Piedod man ka tā.
Piedod man, ja savādāk būtu - nebūtu nekā.

PIE JŪRAS DZĪVE MANA
V.Artavs, R.Pauls
Es kā smilga smilšu kāpai pieķeros,
Es kā smilga vēja liekta atliecos,
Es kā smilga smiltī vīta pieceļos,
Kas man citur tādu spēku, spēku dos.
Piedz.
Pie jūras dzīve mana, tāds liktens man ir lemts.
Šo zemi un šo jūru man mūžam neatņemt.
Gan vēja spīts ir manī, gan zilās jūras sāls.
Jel skani , skani, skani, jel skani man, viļņu balss.
Es kā kaija pāri jūrai lidinos,
Es kā kaija tālu selgā aizlaižos,
Es kā kaija jūras klēpī šūpojos,
Kas man citur tādu prieku, prieku dos.
Es kā vilnis savam krastam paklanos,
Es kā vilnis savam krastam pieglaužos,
Es kā vilnis tik pēc jūras ilgojos,
Kas man citur tādu laimi, laimi dos.
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PIEKŪNS SKRIEN DEBESĪS
A.Mielavs, M.Muktupāvels, A. Mielavs, G.Sola

Bet strādāt pleķī sīkajā tam pietiek spēka,
Tur, kā reiz klaušu laikos, izzūd nogurums.
Gar ceļmalu mans brālis sapļauj govij sēku
Un kaplē nezāles, līdz novakars top vēls.

Piekūns skrien debesīs,
Mosties brāl, jau rīts.
Piekūns skrien debesīs,
Mosties brāl, jau rīts.

Tur četrās vagās brangi kartupeļi kuplo,
Tur mazā nostūrī ir trīsreiz pļaujams siens,
Aug burkāni un dilles, zirņi, kāļi, pupas,
Un žogmalē trīs astras Kapusvētkiem zied.

Ko ziemeļvējš atnesīs Pērkonu vai dziesmu?
Jostu sien, kājas auj,
Rasā zirgu skalo.

Ai, zeme, zemīte, tu sīko pleķu vieta,
Tu kalpināto ļaužu cerība un prieks,
Un lielā Padomjzeme lūr caur žoga mietiem,
Kā manam brāļam dārzā gurķi aug un briest.

Vējam ceļu tik daudz,
Vai atradīsi īsto?
Varbūt ceļš būs tāls,
Simtsreiz saule rietēs.

PIEZVANI MAN
D.Dreika-Matule, I.Paurs

Varbūt ceļš būs tāls,
Simtsreiz saule rietēs.
Varbūt nespēks māks
Vien mēness miglu kliedēs.
Tur, kur izbeigsies ceļš,
Tev būs jāuzar lauks.
Zvaigznes iesēs tur vējš,
Ražu Tavs dēls pļaus.
Piekūns skrien debesīs,
Mosties brāl, jau rīts.
Ko ziemeļvējš atnesīs Pērkonu vai dziesmu?
PIEMĀJAS ZEMĪTE
G.Janovskis, A.Legzdiņš
Mans brālis mīl, ko sauc par mūsu zemi,
Un kā reiz vecaistēvs viņš atkal klaušās iet,
Bet kad tam dzenis priedē izkals krusta zīmi,
Mans brāļa dēls tad mana brāļa pēdās ies.
Ir manam brālim piešķirts sīciņš zemes pleķis,
Viss cits ir baronam, ko nu par tautu sauc.
Šai pleķī ganās cūka, teļš un pērnais teķis,
Un govs, ko brāļa sieva divreiz dienā slauc.
Gan vēlu vakaros, gan tāpat rītos agros
Mans brālis savu pleķi rušina un kopj,
Jo cauru dienu jādar` tas, ko pavēl vagars,
Un jādar` tas, kas rīkojumos rakstīts top.

Sen par mani draugi smejas
Tu man tikai prātu jauc
Velti es pie tevis ejot
Tevī klausoties par daudz
Ja tev nepasacīs citi
Gan tu pati manīsi
Gan tu pati vēl
Vēl manīsi
Arī pats to sen jau jutu
Tu man tiešām prātu jauc
Dienu dienā blakus būtu
Tikai tev ja būtu ļauts
Ja tev nepasacīs citi
Gan tu pati manīsi
Gan tu pati vēl
Vēl manīsi
Piezvani man
Ja tev skumji būs
Piezvani man
Piezvani gan
Tu jau zini ka gaidu
Piezvani man
Tad kad neiemigt
Piezvani man
Piezvani gan
Vēl joprojām es gaidu
Draugiem taisnība un tomēr
Lai tā notiek, kā man dots
Tu no manis tomēr aizej
Tas ir pelnītais mans sods
Man līdz pastardienai cerēt
Kad tu kādreiz zvanīsi
Kad tu kādreiz vēl
Vēl zvanīsi
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PILSĒTĀ, KURĀ PIEDZIMST VĒJŠ
M.Čaklais, I.Kalniņš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
Varen varoša vārna zarā sēž,
Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš.
Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
Laivinieks laivai dēli tēš,
Zārcinieks zārkam vāku tēš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš.
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Dzintara latvieši krogos sēž
Un pa brītiņam traukus plēš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Telefonisti stabos sēž,
Labi, ka vējš viņus nenoplēš,
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Plēsēji – plēš, dzēsēji – dzēš,
Sēdētāji – kā parasti – sēž
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Pieplok pie zemes cilvēku mežs,
Saknes jau vējš neizplēš
Pilsētā, kurā piedzimst vējš
PLIKS UN NABADZĪGS
Re kur dzīvo saimnieka dēli,
Kam nav rente jāmaksā.
Pliks un nabadzīgs, pliks un nabadzīgs
Krogū sēdēj` muzikants.
Šlipse priekšā, papirosi zobos,
Staigā tā kā ķēniņdēls.
Plaši lauki, lielas mājas,
Caurvējš svilpo kabatā.
Nav vairs sievas, nav vairs sievasmātes,
Nu ir jālaiž dibenā.

Uzdzersim un uzdziedāsim,
Nez cik ilgi dzīvosim!
Opsā lillā, abi gali pillā,
Suta runcim kažokā.
Ak, nabadzība, nabadzība, iepūt man,
Iepūt manam draugam ar!

PRINCESĪTE
K.Dimiters, K.Dimiters
Atkal ir nakts aiz loga,
Ver tumsa pienenes ciet,
Jau rasas princesītes mostās,
Un ēnu prinči iet.
Mēness ar baltām rokām
Miglas palagus klāj,
Klusi, klusi pāri pļavai
Sapņu karaļi jāj.
Nāc ar mani, princesīte,
Zālē rasas padzerties,
Ēnu prinči pilnu kausu lies.
Dziedi savu rasas dziesmu,
Dziedi savu sirdi man,
Lai tie tavi baltie vārdi skan,
Lai skan.
Princesīte nenāk,
Un nenāk pie manis neviens.
Ir pasaka mana jau galā,
Tik upē vēl mēness piens.
Pastiepju pretī roku,
Un roka pati jau smeļ,
Pēkšņi zvaigzne maza iekrīt,
Līdz sirdij sāpīgi dzeļ.
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PUĶU NAKTS
J.Peters, Z.Liepiņš
Vakarā, vakarā nāc par puķi, nāc par puķi vakarā
Sarkanā, sarkanā tu man būsi puķe, puķe sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Vienīgā, vienīgā tu starp puķēm tāda puķe
vienīgā
Sarkanā, sarkanā tu man mūžam, mūžam tumši
sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Puķe vakarā, puķe tumši sarkanā
Mums vēl priekšā nakts melna, melna,
melna nakts, Tā nakts.
Pilsētā, pilsētā tikai mūsu, mūsu, mūsu pilsētā
Mūžīgā, mūžīgā tu man puķe, puķe tumši sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.
Putenī, putenī manā baltā, baltā manā pēdējā
Sarkanā, sarkanā tu man paliec tumši, tumši
sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.

PUSRĪTĀI SAULE LĒCA
L.t.dz.
Pusrītāi saule lēca
Pur’a bērza galiņā;
Pusvasaras tautu dēlsi
Raud uz manu augumiņ’.
Raud, tautieti, tu uz laimi,
Ne uz manu augumiņ’;
Ne es tava laime biju,
Ne ar tava nelaimīt.

PUIŠI, PUIŠI, KAS TIE PUIŠI
L.t.dz.
||:Puiši, puiši, kas tie puiši, Opsidrallallā!
Kas tos puišus nezināja. Opsidrallallā!:||
Rīgā pirka pīpes kātus,
Cēsis zelta lukturīšus.
Valmierā cauriedami,
Leišam cūku nozaguši.
Limbažos(i), birzmalā(i),
Uzcepuši, apēduši.
Lai ir meitas, kur ir meitas,
Kaimiņos ir daiļas meitas.
Rīgā zagti zābaciņi,
Valmierā lindraciņi.
No Rēzeknes pārnākdamas,
Žīdam nastu nozagušas.
Kalna krogus istabā(i),
Tur to mantu dalījušas.

PŪŠAT TAURES, BĀLELIŅI
L.t.dz.
Pūšat taures, bāleliņi,
Lai skan visa pasaulīte.
Nu iet mana dvēselīte
Pie dieviņa dziedādama.
Nevajag dvēselei
Trepju kāpti debesīs.
Mīļš Dieviņis trepes cēla,
Dvēselīti gaidīdams.
Vedat mani dziedādami,
Nevedati raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama
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PŪT, VĒJIŅI
L.t.dz.
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē.
Kurzemniece man solīja
Sav’ meitiņu – malējiņ’.

Circenīša gaiļi dzied.
Krāsnī galvas sadūruš, pī pī čiv čiv.
Kaķenīte lavījās
Vienu tādu samurcīt pī pī kvā kvā.
Čiri čiri kagi ragi
Aiz kalniņa stāvēdams pī pī čiv čiv.
Čiru čiru viru viru
Brauc uz Rīgu dziedādams pī pī kvā kvā.

Solīt sola, bet nedeva,
Teic’ man lielu dzērājiņ’.
Teic’ man lielu dzērājiņu,
Kumeliņa skrējējiņ’.
Kuru krogu es izdzēru?
Kam noskrēju kumeliņ’?
Pats par savu naudu dzēru,
Pats skrēj’ savu kumeliņ’.
Pats precēju līgaviņu,
Tēvam, mātei nezinot.
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē.

PUTNIŅU DEJA
L.t.dz., E.Liepiņš, The Emeralds
Kur brauksimi, sīki putni,
Ratiņosi sasēduš, pī pī čiv čiv?
Mēs brauksimi tai zemē,
Kur būs liela dziedāšan, pī pī kvā kvā.
Kur tu skriesi vanadziņi,
Ar tiem vaska spārniņiem?
Skriešu meitas apraudzīti,
Vai ir lielas dziedātājs, pī pī kvā kvā.
Ko, mušiņa, tu dziedāj?
Tev bij sīka dvēselīt, pī pī čiv čiv.
Lai dzied meža dundurītis,
Tam balstiņa tālu rūc, pī pī kvā kvā.

RĀMI, RĀMI
L.t.dz.
Rāmi, rāmi, rāmi, rāmi,
Rāmi, rāmi, pamazām.
Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām bite nesa
Pa vienam ziediņam.
Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām es grozīju
Lielus, mazus kumeliņus.
Pamazām es dzīvoju,
Pamazām Dievs palīdz;
Pamazām iesakūlu
Pelēkā naudiņā.
Kuru darbu padarīju,
To ielaidu rudenī;
Kuru dienu nodzīvoju,
To ielaidu mūžiņā.
Rāmi eimu, rāmi teku,
Rāmi laidu valodiņu;
Dod, Dieviņ, ielīgot
Rāmajās tautiņās.
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RAKSTU RAKSTUS
B.Martuževa, I. Kalniņš
Rakstu rakstus izrakstīju bāleliņu gaidīdama,
gaidīdama,
Ceļu ceļus izkaisīju kā pupute vaidēdama,
vaidēdama,
Kā pupute atgriezos(i) ilgu bēdu pūpodama,
pūpodama,
Ozolā(i) apmetos(i) pazarīti šūpodama,
šūpodama.
Ozolīti,brāļa koks(i), tu Dieviņu pajautāji,
pajautāji,
Tu tumšos(i) vakaros(i) par saviem paraudāji,
paraudāji,
Tev serdīte izdegusi ļaužu karus karojoti,
karojoti,
Zaru stakle iztrupusi, putnu bērnus barojot(i),
barojot(i),
Man zemīte sūta ziņu - pie bāliņa aizvedīsi,
aizvedīsi,
Vējš nolauza ozoliņu sabirst zīles debesīs(i),
debesīs(i).

REDZ KĀ TU AR MANI
M.Freimanis, M.Freimanis
uzvarēt vai nepaspēt
tu vari mani nobremzēt
kad tavs acu skatiens
mīlas pilnais
būs tas kas mani izsmērēs
gar sienām tad ja nepaspēs
neviens mani paraut
prom no zemes
redz kā tu ar mani
redz kā es ar tevi
divas dienas vēlāk
kaimiņiem būs noriebies
kā tu ar mani spēlējies
redz kā neizdodas
tev būs jāpadodas
prieks jel kur tu rodies
es aizbēgšu uz dienvidiem
pa baltiem gubu makoņiem

nebaidies es neesmu tāds
pārlieku gudrs hipokrāts
kam žēl laiku notērēt
ar tevi
arī tu jau neesi tā
kas dzīvo tajā pasakā kur tās
princeses guļ
stikla zārkā

REIZ BIJA PELE
L.t.dz.
Reiz bija pele, eh, kas par peli!
Tā pele to graudu, grauž vidū pušu!
Alutiņ mīļais, nāc manās iekšās,
Es gribu ar tevi palustēties! 2x
Reiz bija kaķis, eh, kas par kaķi!
Tas kaķis to peli,
Tā pele to graudu, grauž vidū pušu!
Reiz bija sunis,eh, kas par suni!
Tas sunis to kaķi, Tas kaķis to peli,
Tā pele to graudu, grauž vidū pušu!
Reiz bija meita, eh, kas par meitu!
Tā meita to suni,
Tas sunis to kaķi, Tas kaķis to peli,
Tā pele to graudu, grauž vidū pušu!
Reiz bija puisis, eh, kas par puisi!
Tas puisis to meitu, Tā meita to suni,
Tas sunis to kaķi, Tas kaķis to peli,
Tā pele to graudu, grauž vidū pušu!
Reiz bija alus, eh, kas par alu!
Tas alus to puisi,
Tas puisis to meitu, Tā meita to suni,
Tas sunis to kaķi, Tas kaķis to peli,
Tā pele to graudu, grauž vidū pušu!
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REIZ ZAĻOJA JAUNĪBA
E.Veidenbaums, J.Kulakovs
RESNĀ MINNA KOKĀ KĀPA

Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka,
Tad asins bij’ karsta, tad gaišs bija laiks,
Un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka,
Un nākotne spoža kā saules vaigs.

R.Pauls

Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi,
Viss mira, kas agrāk bij’ daiļš, kas bij’ svēts,
Un dievīgie tēli tik bāli, tik drūmi,
Un dīdzis nekas nav, kas ticībā sēts.
Un tukšām paliekot zinību slāpēm,
Un beidzoties visam, kas daiļš bij’, kas svēts,
Sirds pildījās nāvīgām asiņu sāpēm,
Bet pagātne arī jau sāpes sedz.
Un tagad es nicinu pasaules lietas,
Jo redzu, ka viss tikai murgi un nieks,
Pret laimi, pret nelaimi krūtīs ir cietas,
Man gluži vienalga, vai bēdas vai prieks.

Māte, māte, esmu brūte,
Brūngāns man aiz stūra glūn.
Mutīte tam apaļa
Kā maza bērna pakaļa.
Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina mūs’ meitām.
Ik vakarus liekus matus
Viena otrai tapināj’.

REIZ BIJA PUĶĪTE
Reiz bija puķīte, pidiralā, pidiralā,
Kas skaisti ziedēja, pidi, ridi, ridi, rallalā,
Kas skaisti ziedēja, pidi, ridi, ridi, rallā.
Bet kāds to nolūca,
Pie krūts sev piesprauda.
Reiz bij’ man meitene,
Ko karsti mīlēju.
Tai cukurmutīte,
Un medus mēlīte.
Un viņas balstiņa,
Tā skan kā koklīte.
Tai krūšu brangumiņš,
Tik ciets kā akmentiņš.
Bet cits to paņēma,
Pie krūts sev piespieda.
Skauģi man kapu rok,
Es kapa nebaidos.
Es zārkā gulēdams,
Spļauj griestos svilpodams.
Kas tā par spļaušanu,
Ja viss krīt atpakaļ.
Es gaidu meitenes,
Kas nesīs rozītes.
Bet nāk tik vecenes
Un stāda pujenes.
Bet man ir priecīgs prāts,
Vai nāk, vai nenāk kāds.

Resnā Minna kokā kāpa
Uz puišiem lūkoties,
Zariņš lūza, Minna krita,
Brunči plīsa trikšķēdam.
Rai-rai, ra-ai, ritam, rai-rai, rai, ritam,
Rai-rai, rai, ri-tam, rai-rai, rallalā.

L.t.dz.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina mūs’ puišiem.
Ik uz stūra garus matus
Alus mucā slapnāj’.
Krauklis vārnu piegulēja,
Tam piedzima kovārnēns:
Tā tai vārnai vajadzēja,
Kam gulēja apakšā!
Lai tie puiši kādi bija,
Visi viņi labi bija.
Te vienreizi nobučoja,
Man prātiņis sagriezās!
Tumsā ģīmi neredzēju,
Mīlestību gan sajut‘.
Gan tā pūta, gan tā elsa,
Gan sirsniņu kutināj‘!
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RIPOJA AKMENS

RĪGA DIMD

G.Račs, J.Strazds

L.t.dz.

Ripoja akmens lejā no kalna,
Domāja kā nu būs
Vai zemu kritīs, vai tālu ripos,
Vai saules smiltīs žūs
Vai ceļš vēl ir tāls,
Nav neviens kam pajautāt
Viņš tic, ka nekad nevajadzēs stāt

Rīga dimd! Rīga dimd!
Kas to Rīgu dimdināj’?
Aijajā, trallalā,
Kas to Rīgu dimdināj’?
Tai meitai pūru kala,
Kam trejādi bāleliņ’.

Bet tikmēr tur aiz kalna viņa pusē
Dziļa, dziļa upe projām skrien
Un par to ko zina mēmi klusē vēl arvien

Tēva brālis pūru kala,
Mātes brālis atslēdziņ’.
Viņas pašas īstais brālis
Zelta vāku liedināj’.

RIKŠIEM BĒRĪT ES PALAIDU
L.t.dz.
||:Rikšiem bērīti es palaidu:||
||:Pa zaļām(i) brukstalām(i), brukstalām.:||
Pa zaļām(i) brukstalām(i),
Pie bagātas mātes meitas.
Es atradu bajārīti,
Ar māmiņu rājamies.
Rikšiem bērīti es palaidu
Pa zaļām(i) brukstalām.

Ripoja akmens ilgi, jo ilgi,
Skatījās debesīs
Varbūt tā krauja līkumā straujā
Augšā to uzmetīs
Vai būs tur vēl kāds
Nav neviens kam pajautāt
Viņš tic, ka nekad nevajadzēs stāt
Tai dzelmē kur guļ, akmens salauzta sirds
mēs arī reiz būsim līdzās
Un pērlēs, kas tur dzēli vientuļas mirdz
mēs rotāsimies

RITIN RITA RĪTA RASA
L.t.dz.

Pa zaļām(i) brukstalām(i),
Pie nabaga sērdienīt’s.

Ritin rita rīta rasa (2x)
Pa ozola lapiņām. (2x)

Es atradu sērdienīti,
Slaukām nama istabiņu.

Tā ritēja ļauna diena(2x)
Garām manu augumiņ’. (2x)

Labrītiņ(u), sērdienīte,
Nāc ar mani parunāt.

Ļauna diena priecājās, (2x)
Kad staigāju raudādama. (2x)

Nāc ar mani parunāt(i),
Būsi mana līgaviņa.

Raud tu pati, ļauna diena, (2x)
Es staigāšu dziedādama. (2x)

Būsi mana līgaviņa,
Man cimdiņu adītāja.

Ritin rita rīta rasa (2x)
Pa ozola lapiņām. (2x)

Manas gultas taisītāja,
Atslēdziņu glabātāj’.
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RĪTĀ AGRI SAULE LĒCA
L.t.dz.
Rītā agri saule lēca,
Saltu rasu notraukdam’.
Agri gāja Laimes māte,
Ļaudīm laimi vēlēdam’.
Vienam lika mantu,
Slavu, otram gudri padomiņ’.
Ko, Laimiņa, man tu liksi,
Savā gudrā padomā?
Laima grūti nosapūta,
Sniedzās pūra dibenā,
Izņem skaņu zelta kokli,
Izņem dziesmu kamolīt’.
Še, bērniņ, tev zelta kokle,
Še, tev dziesmu kamolīts!
ROZĀ LIETUS
H.Zariņš, H.Zariņš, Alex
Rozā lietus šodien līst,
Mana pasaule atmiņās slīkst.
Diez vai zini, kā gribētu es
Vēlreiz tev pieskārties.
Nu jau pagājis vēl viens gads
Kopš tās reizes, kad šķīrāmies mēs.
Manas domas ap tevi vien klīst,
Rozā lietus lietus starp mums abiem līst.
Tā dzīve paiet Rozā lietus līst.
Tā dzīvē gadās Rozā lietus līst.
Rozā lietus šodien līst
Mana pasaule atmiņās slīkst.
Manas domas ap tevi vien klīst,
Rozā lietus lietus starp mums abiem līst.
Tā dzīve paiet Rozā lietus līst.
Tā dzīvē gadās Rozā lietus līst.
Neviens nav vainīgs,
Man žēl, ka tomēr
Dzīvē ir bijis tā,

ROZĒM KAISU ISTABIŅU
L.t.dz.
Rozēm kaisu istabiņu,
Tautu dēlu gaidīdama.
Kad atnāca tautu dēls,
Slauku rozes pagultē.
Slauku rozes pagultē,
Pat’ pa logu dārziņā.
Dārziņā noklausījos,
Ko runāja tēvs, māmiņ’.
Tēvs solīja, māte liedza,
Tautiet’s lūdza raudādams,
Tautiet’s lūdza raudādams,
Sīku naudu skaitīdams.
Sol’ par kaķi savu naudu,
Ne par manu augumiņ’!
Es jau neesmu putna bērns
No zariņa noņemams.

SADZIEDAMI, MĒS BĀLIŅI
L.t.dz.
Sadziedami mēs bāliņi, 2x
Cikam vienā pulciņā; 2x
Dievs zin kur mēs citu gadu,
Kur mēs kurši līgosim.
Cits būs smilšu kalniņāi,
Cits būs kara pulciņā.
Kurš būs smilšu kalniņāi,
To mūžami neredzēs;
Kurš būs kara pulciņāi,
Dzīvosimi, redzēsim.
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SAKI JĀ, SAKI NĒ
Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts
Tik manas draudzenītes vāveres
Un kuņģa čūlas mocīts zirgs

Labvēlīgais tips

M.Čaklais, Ē.Ķiģelis
Rudenī viņa kā rupjmaize
Siltiem gabaliem laužama,
Ziemā kabatā sildītu
Es viņu kā burkānu graužu.

Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts
Kur manas romantiskās vāveres
Un kuņģa sāpju mocīts zirgs

Vasarā bērniem galviņas
Viņa tik blīvi pieglāsta,
Kad atnāk kārta gaidīšanai
Kļūst tik pavasara viegla.

Saki jā saki nē
Tev jābūt manai draudzenei
Saki jā saki nē
Tev jābūt manai meitenei
Saki jā saki nē
Tev jābūt manai mīļotai
Saki jā saki nē
Tev jābūt manai vienīgai

Sauli, ko vienreiz var iegūt,
Sauli, ko nevar vairs zaudēt,
Uz sauli, ko vienreiz var iegūt,
Uz sauli, ko nevar vairs zaudēt.
Pāri Kalnsētas kokiem austoša,
Visur līdzi man bijusi.
Mana zelta kontrabanda,
Mana kabatas baterija.

Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts
Es rakstu žēlabainas vēstules
Bet viņi mani sūta mācīties
SALDĀ VĪNA KAUSU SNIEDZIET
Saldā vīna kausu sniedziet,
Sniedziet man !
Tā kā ērglis gaisā tiecas,
Tā pēc vīna kausa sniedzos.
Vīnu man, vīnu man !
Rozes man pie vīna sniedziet,
Sniedziet man !
Liktens ļaunus skatus raida,
Tomēr laime manīm smaida.
Vīnu man ! Vīnu man !
Meiteni kā vīnu saldo
Sniedziet man !
Laiks ir īss, un aizsteidz drīzi,
Tveri to un kausu līdzi.
Vīnu man ! Vīnu man !
Mūsu dziesma lai skan braši:
Vīnu man!
Salda vīna kausu tversim,
Un uz mūsu laimi dzersim.
Vīnu man ! Vīnu man !

SALDUS SAULE

E.M.Arndts

2x
Saule, ko vienreiz var zaudēt.
Saule, ko nevar vairs iegūt.
Saule, ko vienreiz var zaudēt.
Saule, ko nevar vairs iegūt.

SANĀCIET SADZIEDIET
J.Peters, R.Pauls
Cielavas, vālodzes, dzeņi un dzilnas,
Sanāciet, sadziediet, sasadziediet.
Tumšajā naktē un zaļajā zālē,
Dziesmu pār deviņiemi novadiem.
Dundinām, dandinām, skandinām stīgas,
Rībinām, ripinām, stīpojam un
Tumšajā naktē un zaļajā zālē,
Dziesmu pār deviņiemi novadiem.
||:Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet,
Šai saulē, šai zemē, šai stundā,
šai stundā, kam cerības vārds.:||
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SAPŅU BITES
H.Heislers, I.Žindulis
Mežs jau kails un salna pļavā,
Ai, cik neprātīgi snieg,
Manām bitēm sapņu dravā,
Dziļi, dziļi jāiemieg.

L.t.dz.
Saule kāpa augstu kalnu
Dzelteniem’i kumeļiem’i.
Ne tie svīda, ne tie gura,
Ne avota dzirdināti.

Jāiemieg lai tālā martā,
Atkal spētu spārnus plest,
Tur kur kraujā neuzartā,
Ievas prot vēl skumji dvest.

Saule savus kumeliņus
Jūriņā’i peldināja:
Pati sēdi kalniņā’i,
Zelta groži rociņā’i.

Bites, manas čaklās bites,
Ja jums kādreiz spēka trūks,
Ticiet puteņi reiz mitēs,
Lūpas medus smaržu sūks.

Es nezinu, kur lec saule,
Kur riet sārta vakarā’i;
Ne es zinu, kur es iešu,
Kā mūžiņu nodzīvoš’.

Un mēs pazudīsim ziedos,
Kas mums pāri birs kā sniegs,
Viena sirds tad otrai piedos,
Cita, dzērvēm līdzi kliegs.
SARKANDAIĻA ROZE AUGA
||:Sarkandaiļa roze auga
Diža ceļa maliņā.:||
Tā izauga, tā ziedēja
Sarkaniem(i) ziediņiem.
Kam tu augi, kam ziedēji,
Kam puisēnus kaitināji?
Brīv’ man augt(i), brīv’ ziedēt(i),
Brīv’ puisēnus kaitināt!
Brīv’ puisēnus kaitināt(i),
Visu cauru vasariņ’.
Tec, māsiņa, noplūc rozi,
Pārnes savā sētiņā.
Pārnes savā sētiņā,
Stādi savā dārziņā.
Brālīt’s jāja uz kariņu,
Nepušķotu cepurīt’.
Tec, māsiņa, dārziņā(i),
Pušķo brāļa cepurīt’!

SAULE KĀPA AUGSTU KALNU

L.t.dz.

SAULE RĀJA MĒNESTĪNU
L.t.dz.
Saule rāja Mēnestīnu.
Kam tas spoži nespīdēja,
Mēnestīnis atbildēja:
Tev dienīna, man naksnīna;
Tev dienīna ar ļaudīmis,
Man naksnīna ar zvaigznēmis.
Mēness skaita savas zvaigznes,
Vai ir visas, vai nav visas.
Būt' gan visas, bet nav visas,
Auseklīša, tā vien trūka:
Auseklītis aiztecējis
Saules meitu lūkotiesi.
Saules meitai kāzas dzēra,
Pērkons jāja vedībāsi;
Pa vārtiemi iejādamis,
Nosper zelta ābelīti.
Trīs dienīnas Saule rauda,
Zelta zarus lasīdama.
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SAVĀDĀ PASAULE

SAULĪT’ MANA KRUSTAMĀTE
L.t.dz.
Saulīt mana krustamāte, krustamāte
Pār Daugavu roku deva, roku dev’
Ai rai rīdi rallāladi rallalā
Pār Daugavu roku deva, roku dev’

N.Beļskis, J.Lūsēns
Šī pasaule tik savāda,
tik savādi ir vārdi šie,
kad debesīs pirms saulrieta
kā putni projām lido tie.

Pilni pirksti abas rokas, abas rokas,
Zeltā grieztu gredzentiņu, gredzentiņ.

Kāpēc, es tiešām nezinu. Kāpēc?
Kāpēc es tiešām nezinu. Kāpēc, kāpec?
Es putniem vaicāju kāpēc?

Ai Saulīte, Tu tik spoža, Tu tik spoža,
Dod man savu spožumiņu, spožumiņu

Pat jūra saules vainagā man izliekas tik savāda,
un smiltīs zīmēju es to - šo jūru, sauli savādo.

Ai, Laimīte, Tu tik laba, Tu tik laba,
Dod man savu labumiņu, labumiņ’

Un smiltīs zīmēju es to - šo jūru sauli savādo.
Un putni mani aplido, ar spārnu skaņu savādo.
Kāpēc, es tiešām nezinu. Kāpēc?

Noriet Saule vakarā’i, vakarā’i
Koku galus veltīdama, veltīdama
Liepai kāra zelta kroni, zelta kroni
Ozolami sudrabiņa, sudrabiņ’
Priedei cimdi, eglei zeķes, eglei zeķes
Bērzam skaisti prievietiņi, prievietiņ’
Sīkajami kārkliņami, kārkliņami
Uzmauc zelta gredzentiņu, gredzentiņ’

SAVĀDA VASARA
A.Krūklis, R.Pauls
Savāda vasara kādreiz bij.
Teic, kur tā steidzās!
Savāda gaisma vēl sirdi vij,
Vēl sirdi vij.

Un man tas pieder ne par ko, un nevar aizmirst
savādo.
Kāpēc, es tiešām nezinu. Kāpēc, es mūžam
vaicāju.
Un smiltīs zīmēju es to - šo jūru sauli savādo,
Un putni mani aplido ar spārnu skaņu savādo.
Kāpēc es tiešām nezinu kāpēc 2x
SAZATIKU PUISĪTI
L.t.dz.
Sazatiku puisīti tiltiņa galā
Visi mani kauliņi tirptini tirpst,
Rairīdirā, rairīdirā,
Visi mani kauliņi tirptini tirpst.
Nodreb mana sirsniņa, nodreb manas kājiņas,
Gribētos puisīti mīļi skaut.

Piedz.
Nejautā, kāpēc gan roze vēl
Smiltīs samīta smaržo,
Nejautā, kāpēc gan laimes žēl,
Kad projām ir tā!

Dodu viņam puķīti, dziedu viņam dziesmiņu,
Nevaru puisīti pielabināt.

Savāda dziesma bij kādreiz man
Teic, kur tā beidzās!
Savādi vārdi vēl sirdī skanm
Vēl sirdī skan.

Leju alu kannā, cepu desu pannā,
Nevaru puisīti pielabināt.

Solu viņam bučiņu, solu viņam kūciņu,
Nevaru puisīti pielabināt.

Vējš papūta kleitiņu, parādīja kājiņu,
Nu varu puisīti pielabināt.
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SENS IR TAS STĀSTS

SĒJU VĒJU
L.t.dz.
Bumburjānis bumburēja
Bumburkalna galiņā.
Ai, sēju vēju, ai ridi ritu,
Bumburkalna galiņā.

Sens, tik sens ir tas stāsts,
Sens, tik sens ir tas laiks,
Pirmais skats, pirmais smaids
Un glāsts.

Es nopirku kumeliņu
No ūdeņa burbulīš’.
Kad uzkāpu mugurā,
Kā ūdenis līgojās.

SEN TAS BIJ'

Kā ūdenis līgojās,
Kā burbulis mētājās.

Sen tas bij' pie Ventas ziedu laikā,
Pirmo reiz', kad tevi redzēju.
Ak, kamdēļ mums bij' lemts šķirties,
Jo es tevi aizmirst nespēju.

SEN DZIRDĒJU, NU IERAUGU
L.t.dz.

Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm
Tumsiņāji Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņ?
Jāj māsiņa pieguļāji
Laid ābeļu dārziņāji
Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmeņa dusināj
Lai nerūsa pakaviņi
Aramāi zemītē
Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņ
Zelta segli mugurāi
Sudrabiņa iemauktiņi

A.Krūklis, R.Pauls

Kad gadiem es pāri skatos,
Kas tur aiz vasarām vēl skan?
Tur mīla, sapņi, rudzi statos...
Par tiem teic vēlreiz, vēlreiz man!

Tēvs man deva daudz naudiņas
Lai es pērku kumeliņu.

Sen dzirdēju, nu ieraugu,
Dievam sirmi kumeliņi

Kad gadiem es pāri skatos,
Tas liekas sen, liekas tik sen...
Bij’ toreiz man jūnijs matos,
Nu salnu vējš salnu dzen.

Un tad saules diena nāk man prātā,
Diena - kad tev mīlā atzinos.
Lapu zelts, kad klāja Ventas krastus,
Mīļā, tu pie cita aizgāji.
SEPTIŅJŪDŽU ZĀBAKIEM
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš
Tā kā Gauja plūst uz jūru,
Ievu smaržu līdzi nes,
Tā mēs stāvam svešos krastos,
Roku rokā tu un es,
Lai gan vējš var izraut kokus,
Vilņi krastu pārtaisīt,
Velti liktens grūti pūlas,
Pasaulē mūs izkaisīt,
Latvju skauti, latvju gaidas,
Draudzīb's loks šeit kopā tur,
Dziedot vecās mīļās dziesmas,
Ugunskurus tie vel kur,
Katra dzirkstele ir sveiciens,
Kas šai naktī gaisā skrien,
Jo uz Latviju tas steidzas,
Septiņjūdžu zābakiem.
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SIDRABIŅA UPI BRIDU

SEPTĪTĀS DEBESIS
K.Dimiters, Z.Liepiņš
Nāc un rāpies man līdz manās septītajās debesīs!
Vai tad var tā uzreiz, un vai eņģeļi mūs neizdzīs?
Ne jau eņģeļi tur, tikai sikspārņi tev matus sies.
O…, kā vaigi tev zied, O…, kā sirds man dejo,
piesargies!
Tiksimies septītajās debesīs
Tajās debesīs, mājas bēniņos, kur 2x
Sikspārņos pārvērtīsies mākonis,
Tīsies mākonis izspūrušos matos.
Man virs galvas ir jumts, nevis debesis septītās…
Esam divatā mēs un vai laimes tev ar to par maz?
Kāpēc meloji man un vēl iemāniji bēniņos?
Lai par septītām debesīm mēs šonakt sauktu tos!

L.t.dz.
Sidrabiņa upi bridu,
Zelta kurpes kājiņā,
Trallalā, trallalā,
Zelta kurpes kājiņā.
Sidrabs tecēj’ tecēdam(i)s,
Zelts pa virsu lidināj’.
Tu, māsiņa, muižas meita,
Tu staigāji raudādam’.
Es nabaga sērdienīte,
Es staigāju dziedādam’.
kas kaitēja nedzīvot,
Lielas upes maliņā?
Ik upīte vilni meta,
Ik izmeta sudrabiņ’.
SIJĀ AUZAS TAUTU MEITA

SEŠI MAZI BUNDZINIEKI

L.t.dz.

L.t.dz.
||:Seši mazi bundzinieki
Jāj pa ceļu bungodam’.:||
Visiem sešiem sirmi zirgi,
Visiem caunu cepurīt’s.
Visi seši sajājuši
Manā tēva sētiņā.
Visi seši lec no zirga,
Sniedz man zelta gredzentiņ’.
Ne es ņemšu, ne man vajag
Tik jaunam(i) skuķēnam.
Iešu mājās, prasīs māte:
“Kur tu ņēmi, kas tev dev’?”
Man iedeva ciema puiši,
Mani mazu mīlēdam’.
Mani mazu mīlēdami,
Sevim lielu audzēdam’.

||:Sijā auzas tautu meita
Dod manam(i) kumeļam!:||
||:Nesijāšu, ne es došu,
Netīk manam prātiņam.:||
||:Tam sijāšu, tam es došu,
Kas tīk manam prātiņam.:||
||:Kas tecēja manis dēļ
Lielu ceļa gabaliņ’.:||
||:Tautiet’s lūdza, bāliņš lūdza,
Abi lūdza kamanās.:||
||:Abiem diviem sirmi zirgi,
Izrakstītas kamanas.:||
||:Stundu stāvu domādama,
Kam lai sēžu kamanās: :||
||:Vai lai sēžu pie tautieša,
Vai pie sava bāleliņ’?:||
||:Labāk sēžu pie tautieša,
Ne pie sava bāleliņ’: :||
||:Tautiet’s vedīs visu mūžu,
Bāliņš mazu gabaliņ’.:||
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SILAVAS VALSIS
V.Vīgante, Ind.Kalniņš
Silti vēji priežu silus glāsta,
Bites saldos ziedos rāmi san.
Upe ko mums, šalcot klusi, rāmi stāsta,
Neaizmirst nekad to Tev un man.
Neaizmirst nekad to rudens dienu,
Bikli soļi skolai pretī nes.
Un starp simtām tikai Tevi vienu
Pirmo reizi Tevi ieraudzīju es.
Ko man šovakar vēl vairāk stāstīt?
Medus bite ziedos rāmi san.
Manās acis izlasīt Tu vari:
Kopā jāiet dzīvē Tev un man.

SIRDSAPZIŅAS TĪRĪBA
P.Pētersons, R.Pauls
Aiz kūtiņas laukmalē būcenis sīks,
Kur viegli var aizstaigāt kājām
Un vecus žurnālus pārlasīt,
Ko šai pusē nemanu krājam;
Un ko tu tur sakrāsi, noplēšu cik
Vajag ar plēsieniem skopiem.
Bet, ak kungs - tā ir dzeja, es lieku to nost
Un ņemu, kur rakstīts par lopiem.
Un nāku pa taciņu vieglots un tīrs,
Ar domu to tālu vēl eju,
Ka ne es - bet lūk tur tas bārdainais vīrs
Būs tas, kurš apgānīs dzeju;

SIRDS SADEG NEPARASTI
M.Freimanis, L.Reiniks
Dienas kā dienas,
Tik elpas nepietiek
Un kā četras sienas,
Tās nepieviļ,
Tās vienmēr kaut ko vairāk zin,
Nenosauktas vārdā
Tās aiznes mani tālāk
Un izmētā pa krāsām it visur, it visur
Bet sauli jānotur
Un ieklausies ja līst
Kā putni metas debesīs
Tiem vienmēr jābūt tuvāk lietum,
Jāredz kā tas dzimst
Bet kad paliks tik miers, miglā pārvērties
Varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs
Kad paliks tik miers, centies sauli
nenoskriet
Pārāk karsti, Sirds sadeg neparasti
Un kā no jauna
Aiz ziemas paslēpies
Mans prāts kā neprātīgs kliedz
Bet tā biji tu kas teica man “Bēdz!“
Un visām ceļa zīmēm
Tas neko nenozīmē
Tās tālāk sauc
Un brīžiem pat liekas
Ka no elpas
Tavas leduspuķes uzziedēs.
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SIRDIJ JAU NEVAJAG SKAITA
L.Briedis, R.Pauls
Skaitu mežus un pakalnus skaitu,
Katram mākonim nopakaļ skrienu,
Bet sirdij, sirdij,
Sirdij jau nevajag skaitu,
Sirds... Tā paņem sev vienu,
Paņem sev vienu.
Sveika, Madona,
Dzimtā pilsēta,
Saulainas un skaņais rīts, skaņais rīts,
Tevi es it visur sev nesu līdz!
Skaitu priekus un rūpestus skaitu,
Katru baltu un nebaltu dienu,
Bet sirdij, sirdij,
Sirdij jau nevajag skaitu,
Sirds... Tā paņem sev vienu,
Paņem sev vienu.
Sveika, Smiltene,
Dzimtā pilsēta,
Saulainas un skaņais rīts, skaņais rīts,
Tevi es it visur sev nesu līdz!
Skaitu ilgas un cerības skaitu,
Pūlos nepiemirst brīdi nevienu.
Bet sirdij, sirdij,
Sirdij jau nevajag skaitu,
Sirds... Tā paņem sev vienu,
Paņem sev vienu.
Sveika, Gulbene,
Dzimtā pilsēta,
Saulainas un skaņais rīts, skaņais rīts,
Tevi es it visur sev nesu līdz!
SITIET BUNGAS, MANI MĪĻIE
V.Kalniņš, I.Kalniņš

Sitiet bungas mani mīļie
Sitiet plaukstas brāļu bars
Nakts ir manas tautas diena
Viņas miesa ir mans gars
Vai jūs zināt, kas mēs esam
Vai jūs zināt, kas ir kas
Vienu rītu viņa celsies
Saulei lecot, vējš būs ass
Ciets ir cietums nu, bet mīkstums
Un vai zils ir tikai zils
Savos dziļākajos sapņos
Katram nabagam ir tilts
Tur tiek pavēlēts un rīkots
Tur tiek kara gājiens posts
Ja ar dievpalīgu veiksies,
Dzīrēs pārvērtīsies posts
Sitiet bungas mani mīļie
Sitiet plaukstas brāļu bars
Nakts ir manas tautas diena
Viņas miesa ir mans gars
Vai jūs zināt, kas mēs esam
Vai jūs zināt, kas ir kas
Vienu rītu viņa celsies
Saulei lecot, vējš būs ass
SITU PIE LOGA
L.t.dz.
||:Situ pie loga, laid iekšā, laid iekšā
Nesu tev rožu vaiņagu, vaiņagu.:||
||:Es tevi iekšā nelaidīš’, nelaidīš’,
Varbūt tu mana nelaime, nelaime?:||
||:Es esmu bagāts, precēšu, precēšu!
Es esmu skaista, neiešu, neiešu!:||
||:Ja tu pie manis nenāksi, nenāksi,
Tad veca meita paliksi, paliksi.:||

Vai jūs zināt, kas mēs esam
Vai jūs zināt, kas ir kas
Viss, ko iekārojas dabūt
Galu galā nav nekas

||:Tad veca meita paliksi, paliksi,
Un tēvam cūkas ganīsi, ganīsi.:||
||:Labāk es tēva cūkas gan’, cūkas gan’,
Nekā es tava līgava, līgava.:||

Tā nekas jums gribas smīnēt
Bet nav laika, saule riet
Gaiteņos, kur valda gaitas
Noklaudz durvis un ir ciet

||:Ar vārdiem tu tā izsaki, izsaki,
Bet sirds tev lūzt no žēlabām, žēlabām.:||
||:Izsitu logu, laid iekšā, laid iekšā
Nesu tev rožu vaiņagu, vaiņagu.:||
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SITU KOKU PIE KOCIŅA
L.t.dz.
Situ koku pie kociņa,
Lai iet saule vakarā.
Lai iet saule vakarā,
Lai uzlēca mēnestiņš.
Mēnestiņš zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Visas bija vakarā,
Auseklīša vien nebija.
Auseklītis aiztecēja
Saules meitu lūkoties.
Mēness ņēma saules meitu,
Pērkons jāja vedībās.

Bij` man reiz vīna koks
Ar astoņpadsmit zariem;
Un no šiem zariņiem
Man tecēj` vīns.
Bij` man reiz meitene
Ar astoņpadsmit gadiem,
Un par šiem gadiņiem,
Man bij` liels prieks.
Novīta rozes, novīta neļķes,
Atstāja mani meitene …
Un tomēr saucu es:
Skaista ir jaunība!

SKAISTA MANA TĒVU ZEME
L.t.dz.

Pa vārtiem izjādams,
Sasper zelta ozoliņu.

Skaista mana tēvu zeme
Par visāmi zemītēm

Trīs gadiņi saule raud,
Zelta zarus lasīdama.

Plaši lauki, zaļi meži,
Zilis jūras ūdentiņš.

Ceturtā gadiņā
Uzjem pašu galotnīti.

Ai, tu mana tēvu zeme,
Tavu lielu greznumiņ.

SKAISTA IR JAUNĪBA
Ziedēja rozes, ziedēja neļķes,
Ziedēja neaizmirstules,
Un tādēļ saucu es
Skaista ir jaunība,
Skaista ir jaunība,
Tā nenāks vairs.

Ik smildziņa noziedēja
Sidrabiņa ziediņiem.
Pilna sēta vītoliņu
Sidrabiņa lapiņām.
Vai te bija Dievs dzīvojis,
Vai te mani bālēliņ?
Man piederi Tēvu zeme
Ar visiemi līdumiem.

Piedz.
Tā nenāks, nenāks vairs,
Tā neatgriezīsies,
Skaista ir jaunība,
Tā nenāks vairs.

Man pašami kungam būt,
Man pašami arājam.

Bij` man reiz muižiņa,
Ar astoņpadsmit laukiem,
Un par šiem lauciņiem
Man bij` liels prieks.

Kas gribēja iekšā tikti,
Lai kaldina zobentiņ.

Es apjožu vara stīpu
Apkārt savu Tēvu zem’
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SKAISTI DZIEDI, LAKSTĪGALA
L.t.dz.
Skaisti dziedi, lakstīgala,
Rīgas torņa galiņā(i).
Es tev lūdzu, lakstīgala,
Nāc man līdzi uz Vidzemi.

L.Briedis, R.Pauls
Smaržo pasaule kā nepasacīts vārds,
Cauri dzīslām izlīst neciešamas gaidas,
Liepu gatves galā vēsta uzraksts kāds Vienkārši un nesatricināmi - "Smaidas".

Nāc man līdzi uz Vidzemi,
Dzied’ ābeļu dārziņā(i).
Ja tu skaisti nedziedāsi,
Apsolīšu vanagam(i).

Jā, patiesi, tā šīs mājas tiešām sauc,
Kur jau tik daudz gadu nepaguris eju,
Kur, pār slieksni kāpjot, izraudāties ļauts,
Kaut sirds dziļumos es kā bez prāta smeju.

Vanags tevi apēdīs(i),
Pa vienai spalviņai.

"Smaidas", "Smaidas", mana tēva "Smaidas",
Manas mātes "Smaidas", piedodiet!
Ja vēl manos spēkos noplūkt nātres,
Noplūkt nātres, kas uz sliekšņa zied.

SKAISTA ZĪLE PADZIEDĀJA
L.t.dz.
Skaisti zīle padziedāja
Brāļa lauka galiņā.
Eitat, meitas, klausīties,
Kādu vēsti zīl atnesa.
Tādu vēsti zīl atnesa,
Būs Brāļiem karā jāt.
Būs brāļien karā jāt
Nepuškotu cepurīt.
Tec, māsiņa, dārziņā,
Pušķo brāļa cepurīti,
Pušķo brāļa cepurīti
Sarkan’ rožu lapiņām.
Dziedādama appušķoja,
Raudādama pavadīja.
Neraud gauži, man māsiņa,
Gan tu mani sagaidīs.
Gan raud gauži man māsiņa,
Vēl jo gauži tēvs, māmiņa.
Neraudat(i), tēvs, māmiņa,
Gan jūs mani sagaidīs.
Gan raud gauži tēvs, māmiņa,
Vēl jo gauži līgaviņa.
Neraud gauži, līgaviņa,
Gan tu mani sagaidīs.
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid’ manu kumeliņu,
Sagaid’ manu kumeliņu
Mālainām kājiņām.

SMAIDAS

Bet uz sliekšņa jau vairs tiešām nātres zied,
Un par vēja vijoli raud loga rāmis.
Drīz i jūs no ārdiem, "Smaidas", nokāpsiet,
Lai pa lielo ceļu projām dotos rāmi.
I tur smaržos viss kā nepasacīts vārds,
I tur dzīslām caurlīs neciešamas gaidas,
I tur gatves galā vēstīs uzraksts kāds Vienkārši un nesatricināmi - "Smaidas".

SMILŠU RAUSIS
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Puisīt, kādēļ smilšu rausis drūp un ārā jūk?
Kādēļ zili padebeši pāri ceļam kūp?
Nebēdājies, meitenīte, paraugies pirms skumtAiziet mani tāšu zirgi padebešus stumt.
Samirks tavi tāšu zirgi, lietū karojot.
Kam man tagad nosargāto smilšu rausi dot?
Nebēdājies, meitenīte, lietus projām līs,
Mani baltie tāšu zirgi sauli ieraudzīs!
||:Pārskries mājās brīnīsies, teiks, ka nesaprot,
Kādēļ meitenīte viņam smilšu rausi dod.:||
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SOMU PIRTS
SMUKA MANA BRŪTĪTE

A.Auziņš, R.Pauls
L.t.dz.

Smuka mana brūtīte, Sarkani vaidziņi,
Bēdu maizi ēzdama, Nobālēja.
Ābeles ziedēja Baltiem ziediem,
Putniņi dziedāja Kuplā kokā!
Putniņi dziedāja Kuplā kokā,
Kuplos zaros Atskanēja.
Māsiņa raudāja, Rozītes sēdama,
Rozītes sēdama Dārziņā:
“Nu mūsu brālīšiem Uz karu jāiet
Nu viņi vairs še Nepārnāks.”
Karā iedami, Žēlīgi raudāja
Asaras slaucīja Baltā drānā.
Kara kungi prasīja, Lielkungi vaicāja:
“Bēdīgu puisīti, Kas tev kait?” “Cienīgi lielkungi, Man lielas bēdas:
Paliek brūtīte Kurzemē”
“Raksti viņai grāmatu, Laulības zīmi,
Lai tā gatava Taisījās.
Še tev grāmata, Sūti viņai pakaļ,
Liec bēdas pie malas, Liec laulāties!”
Lustīgi, lustīgi, Visi mīļi radiņi!
Lai dzeram lustīgi Karavīra kāzas!
Suns sita bungas, Pūš stabulīti;
Ķipars dancāja Raibām biksēm.
Kurzemnieki bēdīgi, Pastalas kājā,
Līka ķēve stallī Arklā jūgt.
Karavīri lustīgi, Zābaki kājā,
Labs zirgs stallī,-Uz karu jāt.

Sāp katru dienu kauli, kauli
Oi, oi vairs nevar ciest.
Ja nelīdz arī zāles, zāles,
Kam velti naudu šķiest?
Oi, oi vai tiešām būtu ,būtu
Laiks man pie tēviem iet?
Vēl iedzert sīvo gribās, gribās
Un mīlēt mazuliet.
Pirtī, somu pirtī iesim mēs,
Pirtī, visus tur mūs izārstēs,
Pirtī, tāds, kāds esi, sārts un pliks,
Pirtī, prom uz upi bariņā žviks!
Klau, pirtniek, cik te grādu, grādu?
Oi, oi, 130!
Kā senās jaunības dienās, dienās
Sirds neprātīgi sit.
Es taisos upē mesties, mesties
Var trieka mani ķert,
Bet es vēl gribu mīlēt, mīlēt
Mazlietiņ sīvo mest.
Pirtī, upes malā somu pirts,
Pirtī kļūstu jauns un jauna sirds,
Pirtī, sirds man pēkšņi bailēs gurst,
Pirtī, mājās pirti vecene kurs.

SPRĪDĪTIS/FINĀLA DZIESMA
M.Zālīte, I.Kalniņš
Virs galvas mūžīgs Piena ceļš
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās - uz mājām.
Kur zaļa zāle, tumša nakts,
Kur migla rokām maigām,
Kur, laimes bērnus meklējot,
Ik dienas Laime staigā.
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SPOGULĪT, SPOGULĪT!
Prāta vētra
Spogulīt, spogulīt...saki man tā,
Kura visā pasaulē ir visskaistākā?
Un viņš teica:
"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,
Bet, ja reiz satiksi to, sauksi par savējo."

STABURADZE
Kam raudi tu, ak, daiļā Staburadze,
Vai tava cietā akmens sirds ar’ pukst?
Pie tavām kājām glaužas klinšu krāces,
Un vilnis vilnim klusas miņas čukst.

Spogulīt, spogulīt...saki man tā,
Kura visā pasaulē ir vismīļākā?
Un viņš teica:
"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,
Bet, ja reiz satiksi to, sauksi par savējo."

Ap tavu galvu saule liepas zeltī,
Pie tavām kājām baltas ievas zied,
Bet naktī mēness saldus sapņus stāsta,
Un gravu ēnās lakstīgalas dzied.

"Viņa būs līdzās, kad viss kārtībā,
Viņa būs līdzās, kad Tev nav nekā,
Viņa būs Tava, Tavējā!"

Slēp savas skumjas, daiļā klinšu meita,
Tev krūtīs kalta cieta, cēla sirds.
Vai arī tev šī dzīve liekas grūta,
Ka tavi vaigi asaraini mirdz?

Spogulīt, spogulīt, nāc man palīgā!
Kura ir tā īstā, vienīgā?

Es asaras par smiekliem vairāk mīlu:
Ne viļ, ne skauž tās, ne ar glaimot prot;
Un asaras kā svētu, dārgu ķīlu
No siržu dziļumiem tev gribu dot.

Un viņš teica:
"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,
Bet, ja reiz satiksi to, sauksi par savējo."
SPOŽA ZVAIGZNE
Spoža zvaigzne notecēja
Pie līgavas namdurvīm;
Tā nebija spoža zvaigzne,
Tā bērniņa dvēselīt’.
Gaiša, gaiša uguns dega
Tumšajāi kaktiņā.
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajami bērniņam.
Šūpo māte, lolo māte,
Mana mūža nezināj’.
Dēkla mūžu gan zināja,
Māmiņai nesacīj’.
Piekūst bite tecēdama,
Rauduvīte peldēdama;
Piekūst mana māmuliņa
Mani mazu auklādama.
Mana balta māmuliņa
Mani balti audzināja Apvilkusi baltu kreklu,
Pacēlusi saulītē.

L.t.dz.

Es raudāšu par dzimteni un māju,
Par likteni, kas manu laimi nīst:
No dzimtās zemes šķīries projām gāju Kā vēja rauta lapa tālēs klīst.
Kam raudi tu, ak, daiļā Staburadze,
Vai tava cietā sirds vēl kaut ko lūdz?
Es raudāšu, līdz saļimšu pie tevis
Kā bērns, kas mātei savas bēdas sūdz.
Nāks ziedonis un rotās kalnus, lejas,
Un sirdī valdīs prieks kā jaunībā.
Tu biji mana pirmā mīlestība
Un būsi arī visu pēdējā.

106

STARP DIVĀM SAULĒM

STĀDĪJU IEVIŅU
Stādīju ieviņu Plāniņa vidū.
Uzauga ieviņai, Deviņi zari.

Lai no kādām tālēm nācis,
Liekas tikko elpot sācis
Starp divām saulēm izvēlēties
Spožāko un neapdedzināties
Virs mums ir divas, divas debesis
Pa vienām ienākt, otrām atdoties,
Vienām tuvoties, no otrām – izvairīties
Virs mums ir divas, divas debesis
Un vēl virs mums ir divas zvaigznes
Zem vienas dzīvot, pēc otras ilgoties
Ja pirmā kritīs, tu priecāsies,
Bet varbūt liktenis atspēlēsies,
Virs mums ir divas zvaigznes

Uz katra zariņa, Deviņi ziedi.
Sajāja tautiņas, Ziediņus rauti.
Ko gribi, māsiņa, Par vainadziņu?
Vai gribi, es došu, Bērāju zirgu?
Negribu, negribu, Tas man ir pašai.
Vai gribi, es došu, Linarājiņu?
To gribu, to gribu, Tā manim nevaid.

STĀDIJ’ VIENU BALTU PUPU
L.t.dz.
Stādīj’ vienu baltu pupu
Baltā smilšu kalniņā.
Tā izauga liela, gara,
Līdz pašāmi debesīm.
Es uzkāpu debesīsi
Pa tiem pupas zariņiem,
Tur satiku Dieva dēlu
Kumeliņu seglojot.
Labrīt, labrīt, Dieva dēlsi,
Vai redzēji tēv'ar māt'?
Tēvs ar māti Vāczemēi
Dēliņami kāzas dzēr'.
Labrīt, labrīt, tēvs ar māti,
Kam man mazu atstājāt?
Ņem dēliņi gudru galvu,
Veca vīra padomiņ',
Kaldin asu zobentiņu,
Deviņiemi žuburiem.
Kur tas tādis kalējiņis,
Kas to tādu kaldinās?
Rīgā pirku, naudu devu,
Vāczemēi kaldināj'.

Prāta vētra

L.t.dz.

Lai no kādām tālēm nācis,
Liekas tikko elpot sācis
Starp divām saulēm izvēlēties
Vēsāko un atveldzēties
Lai no kādām tālēm nācis,
Liekas tikko elpot sācis
Starp divām saulēm izvēlēties
Mīļāko un iemīlēties.

STĀVĒJU, DZIEDĀJU
L.t.dz.
Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,
Lai mani pušķoja ar ievu ziediem.
Lai mani pušķoja ar ievu ziediem,
Ar ievu ziediem, ar ozoliņiem.
Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā,
Lai mana balstiņa skanēja tālu.
Lai mana balstiņa skanēja tālu,
Pār pļavām, pār norām, pār mežu galiem.
Pār pļavām, pār norām, pār mežu galiem
Lai manā balstiņā klausījās tautas.
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STRAUJA, STRAUJA UPE TECĒJ
L.t.dz.

Un kad beidzās mūsu labās dienas
Pogainie mūs visus savāca,
Ieslodzīja četrās tumšās sienās
Un meitenes no zēniem nošķīra.

Strauja, strauja upe tecēj
Gar brālīša namdurvīm.
Nedrīkstēju pāri jāti,
Baidās manis kumeliņ(i)s.
Jāj brālīti droši pāri
Neslīks tav(i)s kumeliņ(i)s.
Apakšā ir baltas smiltis,
Virsū skaidrais ūdentiņ(i)s.
Zobens grieza baltu smilti,
Ūdens skaloj’ kumeliņu.
Spoža spalva kumeļami,
Vēl spožāki iemauktiņi.
Uz akmeņa malku cirtu,
Strautā kūru uguntiņu.
Lai sildās(i) tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
STUDENTU HIMNA
Atkal zilons ieliek manai govij,
Tramvajs sabrauc mazo sunīti,
Mēslu dakšas plosa manu sirdi,
Dzeloņdrātīs kaķēns pakāries!
Kā toreiz dzērām mēs,
Lai žēlīgs Dievs stāv klāt,
Mēs alu vīnu mucām tukšojām
Un mucas dibenā mēs laimi atradām
Ko brālīgi
Uz pusēm dalījām
Lai dzīvo studenti
Un viņu parādi,
Jo kas gan students ir bez parādiem,
Pie velna lekcijas, pie velna sesijas,
Pie velna viss,
Kas mūsu prātus jauc
Alu dzeru es no bērna kājas,
Alkoholam pieder liktens mans;
Un, kad mani izdzina no mājas
Sāku dzīvot student kopmītnēs

STŪRU STŪRIEM TĒVU ZEME
L.t.dz.
[Stūru stūriem tēvu zeme,
Apkārt balta villainīt’]2x
[Cik stūrīšu, tik bāliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņ’.]2x
[Ram-tai-rī-di, ral-la-lā-i
Cik rakstiņu, tik māsiņ’.]2x
No tālienes es pazinu,
Kuru bija man’ māsiņ’ Nozib balta villainīte,
Nomirdz zelta vainadziņš.
Vilksim košu zelta jostu
Apkārt savu tēvu zem’.
Lai mirdz mūsu tēvu zeme
Kā actiņa gredzenā.
SUDMALIŅAS
L.t.dz.
Patais’ manim bāleliņi,
Sausa koka sprigulīti,
Man jāieti rijas kulti,
Klip, klap, klap.
Dziedādamas meitas kūla
Ar sudraba spriguļiemi
Augstu cēla, viegli laida,
Klip, klap, klap, klap, klap!
Kultin kūla kūlējiņi,
Maltin mala malējiņi,
Sakūluši, samaluši,
Klipu, klapu, klap.
Laidiet mani riju kulti,
Es mācēju riju kulti, —
Augstu cēlu, viegli laidu,
Klipu, klapu, klap!
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SVĒTELIS
I.Ulmains, Ē.Ķiģelis
Nešaujiet mājas pievārtē putnus!
Svēteli, svēteli nešaujiet!
Zaļa un spirgta zem svēteļa spārna
Augu vasaru zeme zied.
ooooo....... zeme zied!
Skatieties redziet, cik plaši un brīvi,
Svētelis debesīs riņķo un slīd.
Veroties viņā ticēt mums gribas,
Nebūs vairs kara ne šodien, ne rīt.
Pirmais, kas krāsmatās atpakaļ pārlido,
Vecajā ritenī ligzdu sāk.
Klabinot klabekli, gaida, kad ļaudis
Mājup no kara un svešatnes nāks.
ooooo........ mājup nāks!
Stārķēni ligzdā plivina spārnus,
Aiziet bērni no pavarda guns.
Stāv jumta korē droši un cēli
Miera un mūžības svētais putns.
Nešaujiet mājas pievārtē putnus!
Svēteli, svēteli nešaujiet!
Zemes lodi paņemiet plaukstā,
Zem svēteļa spārna to palieciet!

ŠEIT IR LATVIJA

Šeit, kur ozoli zaļo zemzari,
Šeit, kur vīri stāv, nāves nebaidās,
Šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmala,
Šeit ir mūsu 'tēvu dzimtene. (2x)
Ganiņš stabulē kalna galiņā,
Arājs vagu dzen tēvu tīrumā.
Jāņu vakarā kopā sanākam,
Alu iedzeram, dziesmas uzdziedam.
Savu dzimteni mūžam mīlēsim,
Un to naidniekam nekad nedosim.

ŠALC ZAĻAIS MEŽS
Šalc zaļais mežs un lakstīgalas dzied,
Un birztalās vēl vijolītes zied,
Tik tumšas egles skumji galvas glauž.
Par senām jaunīb\'s dienām viņas pauž.
No dzidra strauta maiga stirna dzer,
Dzeguze kūko, zaķīts ausis ver:
Jau mednieks nāk, kas zin, varbūt šobrīd
Tam jāmirst būs, viņš ātri krūmos lien.
Bet jaunība, tā sen aiz kalniem jau,
Šai dzīvē man vairs īsta prieka nav.
Šalc zaļais mežs, un lakstīgalas dzied,
Un jaunība kā sapnis projām iet.
ŠE, KUR LĪGO PRIEŽU MEŽI
Rieteklis
Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets,
Še ir mana tēvu zeme,
Esmu dzimis gaujmaliet`s.
Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas,
Tik pie Gaujas vēlos būt
Un uz augstās klinšu kraujas
Sevim līgaviņu gūt.
Svešās zemēs esot jauki,
Daudz jo daiļi brīnumi:
Augsti kalni, plaši lauki,
Greznām puķēm rotāti.
Bet, kas svešas zemes, salas
Man ar saviem brīnumiem,
Kad es še, pie Gaujas malas,
Dzirdu latvju valodu.
Sveika, Gauja, plūsti knaši
Tur, kur baltā jūra iet,
Gadu simteņiem lai braši
Latvju tauta zeļ un zied!
Latviet`s esmu, latviet`s būšu,
Latviet`s mūžam palikšu
Un par savu tēvu zemi
Savu galvu nolikšu.
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ŠIS ALUTIŅŠ

ŠODIEN SAULE, ŠODIEN SAULE

Šis alutiņš, kas mūsu pašu,
Ko brūvējuši Latvijā.
Tamdēļ jau naudas nav ne graša,
Mēs varam dzert uz rēķina.
Jo apiņi aug griezdamies,
Un mieži veldrē spiezdamies.

L.t.dz.
Šodien saule, šodien saule,
Šodien vārna velējāsi;
Rītu brauksi rādītiesi
Ar pelēku vanadziņu.
Šveši ļaudis manu māsu
Ar puķīti smīdināja,
Nesmejiesi, mana māsa,
Vai tu puķes neredzēj’se?

Kram, bam, bam, bambuli,
Krambambuli.
Visvarenais, kas miežus audzē,
Tu, žēlīgs tēvs, kas debesīs,
Par to tev pateiks tava draudze,
Uz vaiga krītot grāvmalē:
Visvarenais, ja iespēji,
Tad gāz to gaisa miestiņu.

Aiz upītes lejiņā’i,
Tur sarkanas ogas auga;
Tur sarkanas ogas auga,
Tur aug mana līgaviņa.

Par to tev celsim slavas torņus
No pudelēm un muciņām,
No tējnīcām mēs krogu celsim
Un arī labas viesnīcas.
Un tevi, saldais alutiņ,
Mēs mīlēsim kā meitiņu.

ŠŪPOJIESI ŠŪPULĪT’
L.t.dz.

ŠĶĒRSU DIENU SAULE TEKA
L.t.dz.

Šūpojiesi šūpūlīt’,
Auklē lielu mūs’ bāliņ’.
Kungi gaida karavīr’,
Tēvs, māmiņa arājiņ’.

Šķērsu dienu saule teka
Nakti šķērsu mēnestiņš
Šķērsu teka Dieva zirgi
Nevažoti negrožoti

Šūpojiesi šūpūlīt’,
Auklē lielu mūs māsiņ’.
Tautas gaida līgaviņ,
Tēvs, māmiņa malējiņ’.

Krustiem auga bērzam saknes
Krustiem zvaigznes debesīs
Krustiem skrēja dieva zirgi
Neēduši nedzēruši

Šūpojiesi šūpūlīt’,
Auklē krietnu cilvēciņ’.
Tāpat mātei dienais gaist,
I nelieti auklējot.

Sen dzirdēju nu redzēju
Dievam greznu kumeliņu
Caur segliemi saule lēca
Caur iemauktu mēnestiņš
Pavadiņas galiņāi
Tur lec rīta auseklīts.
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TĀ ES TEVI MĪLĒŠU
I.Ziedonis, R.Pauls
Pasaki man vēlreiz,
Kā tu teici daudzreiz:
`Kam savs draudziņš,
Tas ar savu draudziņu.`

Piedz.:
Jā, jā, jā! Tumša nakte ziedēja,
Zaļa zāle elpoja,
Lakstīgala klusēja,
Vairs nespēdama.
Tā es tevi mīlēšu,
Tā es tevi mīlēšu,
Kam nav draudziņa,
Kam nav draudziņa,
Tas ar cisu maisu.

TAD, KAD MANIS NEBŪS
M.Kirša
Tad, kad manis nebūs,
Ievas tālāk ziedēs,
Ziedi balti, balti
Tavos matos birs.

Iesim drusku lēnāk,
Neiesim tik ātri.
Paliksim tepatās,
Neiesim nemaz.

Un kad manis nebūs
Manā baltā zemē
Baltas, baltas takas
Bērnu kājas skries.

Paliksim tumsā
Siena zārdu naktī.
Vienu vārdu naktī
Pasaki man.

Tad, kad manis nebūs,
Druvas vārpas briedēs,
Smagas rudzu vārpas
Galvas lejup lieks.
Tad, kad manis nebūs,
Zvaigznes tāpat mirdzēs,
Pāri visai zemei
Zilgu gaismu lies.

TAI ZEMEI VAJ’G LIETU
L.t.dz.

Tam putnam vaj’g zaru,
Kur ligzdu uztaisīt.
Bet tam cilvēkam vaj’g sirdi,
Kam var uzticēēties.

Un kad viņš to atrod,
Cik laimīgs ir tas,
Jo bez mīlestības nevar
Neviens cilvēks laaimīgs būt.
Tai zemei vaj’g lietu
Un sauli, kas spīd,
Bet tam cilvēkam vaj’g sirdi,
Kam uzticēēties.

Ai, ai, rudzu lauki
Jūlija naktī,
Muzikanti nokliedz
Pēdējo valsi.

Tai zemei vaj’g lietu
Un sauli, kas spīd.
Bet tam cilvēkam vaj’g sirdi,
Kam var uzticēēties.

Es neprasu mantas,
Ne zeltu, kas spīd.
Bet es prasu sevim sirdi,
Kam var uzticēēties.

Tad, kad manis nebūs,
Mīlestība paliks,
Arvien augstāk, augstāk
Mīla pacelsies.
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TAI PILSĒTĀ
J.Peters, R.Pauls
Tai pilsētā ir balti bērzu vārti,
Tai pilsētā ir balti goda vārti,
Tai pilsētai deg lūpās buram- vārdi,
Tos uzmini, tos uzmini.
Kā mīļā dzīvojam,
Tu stīga, stīga, stīga uzvilktā,
Tu garumzīme manā dzīvībā
Šai trakā, trakā, trakā pasaulē,
Nu zelta stīgu nodrebi,
Nāk jaunas skaņas tevi atskaņot,
Nāk jauni vārdi tevi ievārdot,
Tur jaunā saulē ievārdot.
To pilsētu es saucu un par stīgu,
Par uzvilktu un zelta stīgu, stīgu,
Bet, aiziedams pa kaut ko bezgalīgu,
To atceries šai pilsētā

TĀLUMĀ, KUR DZINTARA JŪRA
Tālumā, kur dzintara jūra
Skumju pilna un pelēka šalc,
Dzīvoja reiz meitene mīļā,
Kurai vien mana dziesma lai skan.
O, o, o, tikai no tevis nav vēstules,
Tikai no tevis tās gaidu es,
Tikai no jūras man sveicienus kaijas nes.
Tālumā, kur sarkanas rozes
Prieka pilnas un kvēlošas mirdz,
Atsūti man kaut stariņu saules,
Pastāsti, mūsu jūra ko šalc.
Varbūt rīts tavu vēstuli nesīs,
Ir jau rīts, tomēr atbildes nav.
Zinu to, ka tu laimīga esi,
Zinu to, ka mums tikšanās nav.

TAI NAKTĪ
Viskrāsnāk rozes zied,
Kad tumsa,tumsa nakts.
Visvairāk ilgo sirds,
Kad tumsa,tumsa nakts.
Ja mīli,draugs,
Tad izej laukā,kad ir nakts,
Lai neredz to neviens,
Cik tumsa,tumsa nakts.
Viskrāsnāk zvaigznes mirdz,
Kad tumsa,tumsa nakts.
Visvairāk asaru liets,
kad tumsa,tumsa nakts.
Ja velies raudāt,
Izej laukā,kad ir nakts,
Lai neredz to neviens,
Cik tumsa,tumsa nakts.
Viskrāsnāk rozes zied,
Kad tumsa,tumsa nakts.
Visvairāk ilgo sirds,
Kad tumsa,tumsa nakts.
Kad vaigs pie vaiga
Mīli glauzas,tad ir nakts,
Un lūpas klusi cukst:
"Ir tumsa,tumsa nakts."

TĀPĒC JAU, KA NEVAR ZINĀT KĀPĒC
I.Ziedonis, R.Pauls
Upē naktī pīles kliedz.
Un tu arī neiemiedz!
Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc.
Varbūt, ka ir ņemts par daudz,
Var jau būt par maz ir ļauts,
Un varbūt, par maz ir arī sāpēts.
Izeju no mājām kluss.
Zvaigznes spīd un dubļi dus,
Un var skaidri redzēt laimes naudu.
||:Tas nekas, ak, tas tik tā,
Tas tik tādā klusumā,
Tik no malas izliekas, ka raudu.:||
Upē naktī pīles kliedz.
Un tu arī neiemiedz!
Visur kaut kāds troksnis kluss un slāpēts.
||:Tas nekas, ak, tas tik tā,
Tas tik tādā klusumā,
Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.:||
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TAVA ATNĀKŠANA

TAURENĪTS
I.Dzenis
Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns,
Gāju vientuļš, bez mērķa kaut kur.
Tad kā sapnī pēkšņi pretī nāci smaidoša –
Tā kā taurenītis laukmalā.
Taurenīt, mans taurenīt,
Tavi glāsti bij’ kā zīds,
Taurenīt, mans taurenīt,
Atlido uz īsu brīd’!

D.Dreika-Matule, B.Rezņiks
Dusi man uz pleca dusi, mūžu dusi.
Nezinu, no kuras puses esi atnākusi.
Tagad tu man blakām būsi, mūžu būsi,
Nezinu, ko tu tik klusi esi staigājusi.
Tavā balsī dzirdu skanām to,
Kā man nekad nav gana.
Tevi meklē roka mana
Ziliem zvaniem zvanīt zvana
Tava atnākšana. (2r.)

Tavu acu spulgo’šās dzīles
Mīlas atvarā lika mums grimt.
Šajā puķu simfonijā laiks apstājās,
Bet tad man bij’ projām jāsteidzas.
Viss ir kluss, tik vējiņš dzied dziesmu,
Debess jūrā mākonītis slīd.
Kas to zin, kur tas būs jau nonācis rīt?
Gribētos man viņu pavadīt...

TAUTAS ZIŅĢE
R.Blaumanis, R.Pauls
Tad ziņģēsim to ziņģi, pidrallā, pidrallā,
Par vienu melderzelli, pidrallā, pidrallā.
Tas mīlēja vien` meitiņ`,
To otru arīdzan,
Pidrallalā, pidrallalā, to otru arīdzan.
Tā vien` bij` meldermeitiņ`,
Tā otr` bij` saimniekmeitiņ`,
To vien viņš apņēma,
To otru atstāja.
Tā izraun sētas mietu
Un iedur sirsniņā.
Un iedur sirsniņā,
Tur iztek asintiņš.
Tad mācieties jūs, puiši,
Div’ meitiņ’s nemīlēt.
Tad mācieties jūs, puiši,
Div’ meitiņ’s nemīlēt.

TAVĀ LOGĀ
A.Legzdiņš, A.Legzdiņš
Pavasarī, kad viss mostas,
Krāšņas puķes dārzos zied,
Mīļi lūdzu visiem putniem,
Lai tie savas dziesmas tavā logā dzied.
Vasarā, kad vēlās naktīs,
Mēness zvaigžņu meitas gaid`,
Lūdzu viņam pavērt logu
Tā, lai mani sapņos ieraugot tu smaid’.
Rudenī, kad lietus lāses
Lēni tavā logā rit,
Katrai dodu mīļus vārdus,
Kurus lai tās vienmēr tavā logā sit.
Ziemā, tad kad sniega pārslas
Zemi dziļā miegā māj,
Mīļi lūdzu ziemeļvējam,
Lai viņš tavu logu ledus rozēm klāj.
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TEICI, TEICI VALODIŅA

TAUTIEŠAM(I) APSOLĪJU
Tautiešam(i) apsolīju
Raibus cimdus vakarā.
Nav saulīte nogājusi,
Jau tautietis pēc cimdiem.
Vai, Dieviņi, ko darīšu,
Mātei pūra atslēdziņ’!
Zinu, zinu, ko darīšu,
Piemānīšu māmuliņ’.

Teici, teici valodiņa,
Ko upīte burbulēja,
Ko upīte burbulēja,
Ko pogāja lakstīgal’!
Kur upīte burbulēja,
Tur uzplauka pumpuriņi;
Kur ļautiņi klausijās(i),
Tur valodas daudzināj’.

Sarīdīšu ciema suņus,
Lai iet māte lūkoties.
Kamēr māte suņus rāja,
Tikmēr cimdi tautiešam.
Še, tautieti, raibi cimdi,
Tas mans pirmais adījums.
Tumsā vērpti, šķetināti,
Zagtin zagti māmiņai.

Kā bitīte medu sūca,
Tā es ļaužu valodiņu.
Es saliku vārdu ziedus
Kā puķītes vainagā.
Ziedi paši uzziedēja,
Es nopinu vainadziņu.
Visi ļaudis klausījās(i),
Kad es teicu valodiņ’.

TAUTIET’S MANI PAVADĪJA
Tautiet’s mani pavadīja
Mazu ceļa gabaliņ’.
Mazs bij’ ceļa gabaliņis,
Lielas ļaužu valodas.
Tautiet’s man(im) apsolīja
Lielu muižu kalniņā.
Lielu muižu kalniņā,
Strauju upi lejiņā.
Kad aizgāju, tad redzēju
Vis’ tautieša bagātīb’:
Skuju būda kalniņā(i),
Dubļu peļķe lejiņā.
Maza tautu istabiņa,
Kā zvirbuļa perēklīt’s;
Puteklīšus noslaucīju
Ar vaiņaga vizuļiem.
Čaukstēj’ mani zīda svārki,
Pār istabu pārejot.
Skanēj manas zīļu rotas,
Vīra māti sveicinot.
Vīra māte bēdājās(i),
Nebūs dubļu bridējiņ’,
Nebēdājies, vīra māte,
Bridīš’ dubļus dziedādam’.
Savu laiku rozes zied(a),
Savu laiku magonīt’s.
Savu laiku dubļus bridu,
Savu laiku greznojos.

L.t.dz.

L.t.dz.

L.t.dz.

TĒVIS, TĒVIS TAIS MAN LAIVU
L.t.dz.
Tēvis, tēvis, tais man laivu,
Aud, māmiņa, zēģēlīti,
Rītā iešu jūriņāi,
Ar ziemeli maldītiesi.
Ziemelītis lielījāsi
Man laiviņu lecināti,
Nelielaisi, ziemelīti,
Es pavilkšu zēģelīti,
Ies laiviņa pašņākdama
Simtu jūdžu dieniņāi,
Vienā buru vilkumā
Rīgā virvju lūkotiesi.
Tu lūkāvi masta virvju,
Es zēģeļu audējiņu,
Tu virvītes nolūkāvi,
Es audējas nelūkāvu.
Man pašami Kurzemē(i),
Tur aug mana līgaviņa,
Tur aug mana līgaviņa,
Man' zēģeļu audējiņa.
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TEIC, KUR ZEME TĀ
A.Krūklis, R.Pauls
Teic, kur zeme skaistākā?
Tur, kur smilgas zied.
Teic, kur skarbā zeme tā?
Te, kur akmens dzied.

L.t.dz.
Teku, teku pa celiņu līgo, līgo
Uztecēju ziedupīti līgo
Uztecēju ziedupīti
nevarēju pāri tikt
ņēmu ziedu pilnu sauju,
tad varēju pāri tikt.

Te ir tava dzimtene,
Smilšainais krasts,
Te pa baltu miglas stigu
Ceļu mājup rast.

Teku, teku pa celiņu
Uztecēju zeltupīti
Uztecēju zeltupīti
Nevarēju pāri tikti.
Ņēmu zelta pilnu sauju,
tad varēju pāri tikti.

Te, kur egle vējā dzied,
Te, kur smaržo siens.
Te, kur tēvu taka iet,
Miglā dzērves brien.
TE BIJ’ LABA SAIMENIECE
Te bij laba saimeniece,
Te mūs labi pamieloja,
Te mūs labi pamieloja.
Rai, rai, ridi, rallalā!
Rai, rai ridi rallalā!
Te mūs labi pamieloj’.
Te mums deva cūkas ausi,
Miežu miltu plācenīti.
Paēduši, padzēruši,
Pateicami Dieviņami.
Par pieniņu, par sviestiņu,
Par balto(i) saules maizi!
Dieva galdi, Māras maize,
Mūsu pašu sūra vara.
Pildi, Diev(i)s, to vietiņu,
Kur ēdām(i), kur dzērām(i).
Kā piepildi dziļās upes,
Kā dziļos(i) ezeriņus.
Nu ardievu, nu ardievu,
Šī vakara saimeniece!
Rītu būs mums jauna diena,
Rītu jauna saimeniece!

TEKU, TEKU PA CELIŅU

L.t.dz.

Teku, teku pa celiņu
Uztecēju saules muižu
Uztecēju saules muižu
Nevarēju garam tikti.
Kad paņēmu saules meitu,
Tad varēju garām tikti.
Teku, teku pa celiņu
Uztecēju brāļu sētu
Uztecēju brāļu sētu
Nevarēju iekšā tikti.
Pirmais brālis vārtus vēra
Tam iedevu ziedu sauju.
Vidējaisi durvis vēra
Tam iedevu zelta sauju.
Pastarītis krēslu cēla,
Tam iedevu saules meitu.
Tam iedevu saules meitu,
Visu mūžu līgaviņu.
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TĒVA NAMS
K.Tālbergs
Pār kalnu ceļš vijas man,
Pār cieto plienu gurdi soļi skan Tur saules mirgā vizēdams,
Stāv vēl mans tēva nams....

Dzīve aiziet sīka, pelēcīga,
Ja nav krāsas tavās kabatās.
Meitenes iet garām un neatskatās,
Uz tiem pelēcīgiem neskatās.
O,o,o, ir jākrāso!
O,o,o, ir jākrāso!
Īstās krāsas ir jāmeklē, Dzīvē jāmeklē!

Pirms daudziem gadiem projām gāju,
Lai jaunu dzīvi sāktu es,
Mans tēva nams, nu mājās nāku,
Jo tu man mūžam - neaizmirstams!
Ceriņš kā toreiz zied,
Un lielā liepa, šalcot dziesmu dzied,
Tur tak`s uz veco skolu iet Viss, viss kā senaak šķiet....
Tur birzs vēl šalc, kur pirmā mīlā
Man ziedoņnaktī dega sirds,
Mans tēva nams, nu mājās nāku,
Jo tu man mūžam - neaizmirstams!

TIKAI TĀ
G.Račs, U.Marhilēvičs
Tie ir mūsu sapņi, mūsu krāsas,
Kurās savu dienu krāsojam.
Tie ir mūsu vārdi, mūsu mēles,
Kuras mēs aiz zobiem neturam.
Jo tikai tā var uzzīmēt,
To visu, ko var iemīlēt
Šajā krāsainā pasaulē, šajā pasaulē. Ooo!
Tās ir mūsu rokas, mūsu otas,
Kuras dzīves peļķē noskalo.
Tās ir mūsu acis, mūsu gleznas,
Kuras svešiem neizteic neko.
Ooo, nāc uzzīmē, kā tev iet šai pasaulē,
Kā tev veicas šai pasaulē, nāc un uzzīmē!
Piedz.
Tikai tā, tikai tā,
Mēs varam kopā vēl būt,
Mālēt visu, ko jūt
Mana sirds, tava sirds
Šai sapnī krāsainajā,
Kas jānosargā!

TIKAI PA REIZEI
I.Lasmanis, M.Celmiņš
Ir visādi gājis un visādi bijis:
Gan reizēm ir snidzis, un reizēm ir lijis,
Ir iedzerts un dziedāts, uz soliem kāpts,
Pēc kaut kā cēla, vēl labāka slāpts.
Un tikai pa reizei,
Pa reizītei vien,
Un tā visu mūžu
Arvien, aizvien. (2 r.)
Pa reizei ir mīlēts, pa reizei ir nīsts,
Un darbā līdz trešajam kreklam ir svīsts,
Ir mīlēts un sapņots, ir ilgots ar,
Pa reizei kāds liela, pa reizei kāds bar.
Līdz īstenai laimei ceļš diezgan vēl tāls,
Kad netrūka maizes, bet pietrūka sāls,
Un reizēm man liekas, šo reižu tik maz,
Pa reizei man liekas, nav bijis nemaz.
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TIK UN TĀ

TIK DĒĻ JUMS
Kapteins sauc no kajītes:
„Stūrman, neķer mailītes!”
Tik dēļ jums, daiļās dāmas, dēļ jums.
Kapteins sauc no kajītes:
„Stūrman, neķer mailītes!”
Tik dēļ jums, daiļās dāmas, dēļ jums.
Lai gan stūrman’s stūri tur,
Kuģīts nogrimst - ļur-ļur-ļur.
Kuģīts nosēžas uz grunts,
Kaptein’s spļauj un saka: „Štrunts!“
Tas vēl tiešām nav nekas,
Notiek lietas trakākas.
Saimnieks vērsi pārdevis,
Visu naudu nodzēris.

M.Zālīte, U.Stabulnieks

I.Dzenis

||:Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā.
Man viņa ir visskaistākā tik un tā.:||
Mazliet par lielu, lai sasildot
Savu lakatu dotu.
Par lielu, lai paņemtu klēpī
Un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu,
Es līdzi ceļos.
||:Nāk rudens izgreznot Latviju,
Bet nepūlies, necenties tā.
Man viņa ir visskaistākā tik un tā.:||

Flirtē, uzdzīvo kā traks,
Paliek viņš pavisam švaks.
Šodien gavilē un smej,
Rīt uz ambulanci skrej.
Tas vēl tiešām nav nekas,
Notiek lietas trakākas.
Kas tie tādi razbainieki,
Tie jau mūsu pažarnieki.
Spožās pogās, ķiverēs,
Tie pa jumtu šiverē.
Agrāk zinātnieks un pētnieks,
Tagad nabagmājas sētnieks.
Raķete jau paceļas,
Astronauti aizlaižas.
Tas vēl tiešām nav nekas,
Notiek lietas trakākas.

TIMSINS GÕJA, TIMSINS GÕJA
Timsins gõja, timsins gõja
As par timsu nabēdõju.
Bij’ munami kumeļami
Zvaigžņu dečīts mugurā.
Tis derēja timsā jāti,
Līdz uzļeca Mēnestiņš.
Ti mun pašam ļaudaveņa
Zvaigžņu deču audējiņa.
Timsins gõja, timsins gõja
As par timsu nabēdõju.

L.t.dz.
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TRĪCĒJ’ KALNI, SKANĒJ MEŽI

TŌLI DZEIVOJ MUNA MEILŌ

L.t.dz.

L.t.dz.
||:Tōli dzeivoj muna meilō,
As navaru sazatykt.:||
||:Jemšu stallī sērmu zyrgu,
Jōšu meilōs apsavārtu.:||
||:Da pusceļa nadajōju,
Nūsazvīdze kumelenis.:||
||:Da vōrtīmi nadajōju,
Iztek meilō raudōdama.:||
||:Vīnu rūku vōrtus vēre,
Ūtru slauka asareņas.:||
||:Naraud gauži, muna meilō,
As jau tevis napamesšu.:||
||:As jau tevis napamesšu,
Myužam cytas nameilēšu.:||
||:Tōli dzeivoj muna meilō,
As navaru sazatykt.:||

TO TIK ZINA ES UN VIŅŠ
Sārtas kā ugunis magones zied,
Meitene dārziņā ravē un zied:
To tik zina es un viņš,
Es un viņš un vēl mēnestiņš.
Ābelei zariņi ziedos līkst,
Meitiņai sirsniņa ilgās tvīkst.
Bet jau nākošā vakarā
Vieta tiem satikties zināma.
Šī vieta ir tik slepena,
Ka to pat māmiņa nezina.

Trīcēj’ kalni, skanēj' meži,
Aijā, skanēj’ meži,
Kad dziedāju, gavilēj’.
Saka ļaudis dzirdēdami,
Lakstīgala skaisti dzied.
Auni kājas, lakstīgala,
Dzīsim govis paganīt.
Tu dziedāsi ievājāi,
Es gotiņas ganīdam’.
Kas var mani aizdziedāti,
Kas var mani aizrunāt?
Es jau biju to ļautiņu,
Dziedātāju, runātāj’.
Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoj’.

TRIMPULA
Kā Daugava vaida un bangas kā krāc,
Kā Staburags asaras rauda!
Kā ozoli piekrastē briesmīgi šņāc:
Tur Dievi un sentēvi gauda.
Vai Pērkonam tāpēc bij' Daugavu rakt,
Lai Dieviem un tēvijas sargiem
Bij’ skaudīgi slāpušiem ūdeni lakt,
Ar bizmaņiem kaudamies bargiem?
Gan sentēvi mācēja pamielot tos
Ar sald(aj)o miestu un alu.
Tad nebij' neviena, kas nelīksmotos
Gar Latvijas Daugavas malu.
Jūs meitiņas šurpu ar vainadziņiem,
Ar mētrām un ozola zariem.
Un puiši ar alu un karodziņiem,
Lai ziedojam slāpušiem gariem!
Lai Daugavas grīva līdz pamatiem žūst,
Pat jūra lai izsīktu sausa,
Tad Trimpum vēl mūžīgi alum būs plūst,
Lai dzeram ir paši iz kausa!
Lai dzeram, lai dziedam, lai uzsākam diet,
Lai svēts mums ir dievības likums,
Lai Trimpus no jauna mums alu sāk liet,
Lai atdzīvo sentēvu tikums!
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TRĪS SIDRABA UPES TEK

TRĪS JAUNAS MĀSAS
L.t.dz.
Trīs jaunas māsas
Sēž rožu dārzā, trallalā, trallalalā.
Sēž rožu dārzā,
Pin vainadziņus, trallalā, trallalalā.
Ņem, brālīt, vienu,
Es ņemšu otru, trallalā, trallalalā;
Trešā vēl jauna,
Lai paliek mājas, trallalā, trallalalā.
Lai paliek mājās,
Lai taisa pūru, trallalā, trallalalā.
Lai taisa pūru,
Lai gaida tautas, trallalā, trallalalā.

L.t.dz.
Trīs sidraba upes tek
Gar bāliņa pagalmiņu.
Vienā dzēra raibas gov’s,
Otrā – bēri kumeliņi.
Tai trešajā upītē
Māsiņ vainag’ izmazgāja.
Izmazgāja, izskaloj’,
Pakar’ niedru galiņā.
Vējš iepūta vainadziņ’
Lielā dziļā Daugavā.

TRĪS VECENĪTES
TRĪS LIETAS
M.Zālīte, R.Pauls
Trīs lietas man zāļu skapītī stāv
Ko meklēju brīžos, kad šķiet Vairs peldot es nesniegšu malu,
Trīs lietas, tad glābiņš ir, pieminiet:
Asaras, dziesmas un alus.
Dvēsele vaļā, asaras sāļas,
Dzīve ir rūgta, alus ir salds.
Dziesma ir gara, dzīve ir īsa,
Tas nav no svara - alus ir salds.
Trīs lietas man zāļu skapītī stāv,
Ko lietoju brīžos, kad šķiet Jau šodien sev darīšu galu,
Trīs lietas, tad glābiņš ir, pieminiet:
Asaras, dziesmas un alus.
Trīs lietas man zāļu skapītī stāv,
Var brīnīties tikai un smiet,
Ak, kamdēļ tik ilgi es salu?
Trīs lietas, ja zāļu skapītī stāv Asaras, dziesmas un alus.

A.Legzdiņš, A.Legzdiņš
Trīs vecenītes sēdēja
Uz parka soliņa
Un savā starpā runāja,
Kā aiziet dzīvīte.
Teic 70 - gadīgā:
Hei, māsiņ, paskaties,
Man pašas īstie mati vēl
Ir saglabājušies.
Tpu, tpu, tpu, tpu, pu, tpu, tpu, tpu
Kad tik kas nenotiek! (2 r.)
Teic 80 - gadīgā:
Hei, māsiņ, paskaties,
Man pašas īstie zobi vēl
Ir saglabājušies.
Teic 90 - gadīgā:
Nu ko jūs, māsas, lielāties!
Man meitas nevainība vēl
Ir saglabājusies.
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TUMSA, TUMSA, KAS PAR TUMSU

TRĪS VĪTUŠAS ROZES
Laukā ziedoņbalsis sauc: nāc līksmot,
Zini, draugs, ka ziedons ir tik īss!
Zinu to, bet ļauj man, ziedon, sērot,
Jo mans ziedoņsapnis izgaisis.
Bij\' reiz ziedons arī manā sirdī,
Skanēja tur mīlas akords jauks.
Bet nu skumjas tagad manā sirdī,
Jo uz mūžu zudis mīļais draugs.
Trīs vītušas rozes, un mazs smaidošs foto,
Tas viss, kas no laimes vēl atmiņā man.
Kā burvīgai teika, kā jau dzejas moto,
Tā bijušais liekas, kad tevis vairs nav.
Mēs ticējām dzīvei, kā burvīgai teiksmai,
Tak liktens bij\' lēmis uz mūžu mūs šķirt.
No tevis man rozes un mazs smaidošs foto,
No manis šī dziesma lai mūžam tev skan!
TU IZVĒLĒJIES PALIKT
R.Kaupers, R.Kaupers
Kad viss jau būs pateikts...
Vai tā kādreiz būs?
Mēs dosimies tālāk,
viss parastais sagrūs.
Tas notiks tai dienā,
kad gaismas ātruma stars
būs lēnāks kā domas,
domas tavas un gars.
Viņš solīja to aizmirst,
viņa - nepiedot.
Tu izvēlējies palikt,
es - aizlidot.
Un kurš no mums būs pirmais,
kurš būs pēdējais?
Nav nozīmes nekādas,
tu mana, es tavējais.
Kosmoss tik niecīgs,
pogas caurums liels,
visskumjākais - priecīgs,
saldākais ir miegs.
Tas notiks tai dienā,
kad gaismas ātruma stars
būs lēnāks kā domas,
domas tavas un gars

L.t.dz.

A.Vinters
Tumsa, tumsa,kas par tumsu
Es par tumsu nebēdāju
Pie vārtiem(i) pastāvēju
Uguntiņu rādīdamis
Vai tad rīdu, rīdu, rīdu
Uguntiņu rādīdamis
Lai uguņu, kam uguņu
Man uguņu nevajaga
Man bija tāda līgaviņa
Zvaigžņu deķu audējiņa
Man bij tādis kumeliņis
Zvaigžņu deķis mugurā(i)
To varēja tumsā jāti
Līdz uzlēca mēnestiņis
TUMSĀ GĀJU VAKARĀ
Tumsā gāju vakarā,
Kas ar mani biedram nāc'?
Dieviņš manim biedram nāca,
Mēnestiņis gaišumam.
Mēnestiņis nakti brauc',
Es Mēneša ormanīt's;
Mēnestiņis man iedev',
Savu zvaigžņu mētelīt'.
Savu zvaigžņu mētelīt',
Sešu zaru zobentiņ'.
Kur tu teci, Mēnestiņ’,
Ar to zvaigžņu puduriņ'? –
Mēs tekami tai zemē,
Kur tā silta vasariņ'.
Tumšs laukāi, tumšs laukā,
Kur bij' ņemti ceļa draug'?
Dievs bij' manim ceļa draugs,
Laima ceļa rādītāj'.
Augstāk dzieda cīrulīt's
Par visiemi putniņiem;
Gudrāks Laimas lēmumiņš
Par visiemi padomiem.
Ej, bērniņi taisnu ceļ',
Runā taisnu valodiņ',
Tad Dieviņis palīdzēs
Taisnu ceļu nostaigāt.

L.t.dz.
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TUMSĀ MANI TAUTAS VEDA
Tumsā mani tautas veda
Tumšus jūdza kumeliņus.
Lai celiņu neredzēju
Pie saviemi bāliņiemi.

L.t.dz.

Vecs ar vecu sagulēja,
Žīds ar kuli cauri skrēj’.
Jauns ar jaunu sagulēja,
Ūdens cauri netecēj’.

TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE

Tumši, tumši tie siliņi
Tumši dienu, tumši nakti.
Kanebija tumšiem būti,
Nav neviena ozoliņa.

L.t.dz.
Tumša nakte, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu.
Migla, migla, liela rasa,
Man pazuda kumeliņis.

Sveši, sveši tie ļautiņi,
Sveši dienu, sveši nakti.
Kā nebija svešiem būti,
Nav neviena bālēliņa.

Nu, Dieviņi, tava vaļa,
Nu tavās(i) rociņās(i).

TUMŠA, TUMŠA TĀ EGLĪTE
L.t.dz.
Tumša, tumša tā eglīte,
Kur caunīte nakti guļ.
Ai, rillasā, ai, rallasā,
Ai, džimlairūdi rallalā.
Ai, vir, vir, vir, vir, bum, bum, bum,
Ai, trrr-rassasā.
Ai, rillasā, ai, rallasā,
Ai, džimlairūdi rallalā.
Tālu, tālu tā zemīte,
Kur aug mana līgaviņ’.
No kurienes tu puisīti,
Ar tik jauku valodiņ’?
Es, māmiņa, no Vidzemes,
Nāku savas vajadzīb’s.
Gribu precēt jūsu meitiņu,
To, lūdzami, neliedziet.
Velti, velti tu, puisīti,
Uz meitiņas lūkojies.
Viena pati man meitiņa,
Tā par mazu, tā par jaun’.
Tai būs mātes rīkstes bīties,
Ne pēc jauniem puišiem dzīties.
Jūs, māmiņa, veci ļaudis –
Jūs savādi runājat.
Pa pāriem(i) rieksti auga,
Pa pāriem āboliņš.
Jūras putni pulkiem skrēja
Un pa pāriem pārojās.
Tā būs jauniem ļaudīm arī
Pa pāriem(i) pāroties.

Nu tavās(i) rociņās(i),
Man(i)s lab(i)s kumeliņis.
Nokrīt migla, nokrīt rasa,
Es atradu kumeliņu.

TUMŠAJĀ NAKTĪ
I.Dzenis
Tumšajā naktī, kad sniegu pārslas krīt,
Trijjūgs tad melnais pie čigāniem slīd.
Hei, tikai steidz vīna kausu tukšu dzert.
Hei, tikai steidz skūpstu sev tvert!
Čigānu meitene, skrandas tevi sedz,
Čigānu meitene, visi tevi redz.
Tās brūngainais kakliņš un acis ja nudien,
Nedod man mieru nedz nakti, ne dien’.
Čigānu meitene skaista tā kā zieds,
Purpura lūpiņas pretīm man sniedz.
Tur Donavas krastos, kur džesi žēli kauc,
Čigānu meitene mīlu kausā jauc.
Tur līksmība valda, tur laime un prieks,
Viss pārējais dzīvē tik maldi un nieks!
Lai dzeram, lai dziedam, lai alu slavējam,
Un daiļās meitas bez gala mīlējam!
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TUR AIZJĀJA LATVIETIS PASAULĒ
TĀLU
Tur aizjāja latvietis pasaulē tālu
Uz kumeļa stalta, ka dimdēja vien.
Uz mūžu viņš atstāja dzimtenes sētu,
Tam liktens bij` lēmis tur palikt arvien.
Velti tu, jaunajā līgava, gaidi No skumjām un bēdām tev nomākts ir prāts.
Par velti tu skatus uz ziemeļiem raidi Vai pārnāks reiz mājās sen gaidītais draugs?
Un vakaros puteņi kaudami griežas
Un kalnos un pakalnos šausmīgi šņāc,
Kur priede pie egles, kā draudzībā spiežas,
Tur latviešu kauli ar` mierīgi bāl ...
Vēl mirdams viņš lūdzas it žēli un drūmi,
Lai miesas ar zemi tam apberot ar,
Uz kapa lai zaļo tik paegļa krūmi,
Par latvieša nāvi kas liecināt var.
TUR AIZ MĀKOŅIEM IR SAULE
G.Račs, A.Alksnis
Tur, aiz mākoņiem ir saule,
Viņa teica, vīnu lejot.
Un tad aizgāja ar vēju
Zilā ziedu pļavā dejot.
Bet es nevēlējos ticēt,
Un es teicu, - Nevar būt!
Tur tās melnās mākoņēnas
Nepāriet un nepazūd!
Tur aiz mākoņiem ir saule,
Tur aiz mākoņiem ir rīts,
Tur aiz mākoņiem ir labi,
Lūdzu, paņem mani līdz!
Viņa nemācēja piedot
It neviena nieka.
Un es paliku bez bēdām,
Un es paliku bez prieka.
Tur aiz mākoņiem ir saule,
Tur aiz mākoņiem ir viss.
Un es nesaprotu, kurš ir
Nozadzis mums debesis.

TUR AUGŠĀ UZ BĒNIŅIEM
Tur augšā uz bēniņiem
Salmi stāv, salmi stāv,
Apakšā, gubenī — siens.
Tur augšā uz bēniņiem
Mēness spīd, mēness spīd,
Apakšā gubenī — tumšs.
Tur augšā uz bēniņiem
Puiši guļ, puiši guļ,
Apakšā gubenī — meit’s.
No rīta iet saiminieks
Puišus celt, puišus celt,
Augšā uz bēniņiem tukšs.
No rīta iet saiminiec
Meitas celt, meitas celt,
Apakšā gubenī — mudž.
Tak nevar jau vienumēr
Maizi ēst, maizi ēst,
Vajag’ jau alu dzert ar’.
Tak nevar jau vienumēr
Alu dzert, alu dzert,
Vajag jau iešņabot ar’.
Vai “lustīgam” zēnam gan
Naudas trūkst, naudas tūkst,
Meitas tam aizdod arvien..
TUR ES DZĒRU, TUR MAN TIKA
L.t.dz.

Tur es dzēru, tur man tika,
Tai mazāi krodziņā.
Tur man, tur man, tur man tika,
Tur man mūžam neapnika,
Šur tur, it nekur, krodziņā zem galda!
Sarkans alus, balta kanna,
Daiļa pati nesējiņ’.
Izdzer’ alu, sasit’ kannu,
Nobučoju nesējiņ’.
Es tev lūdzu, krodzeniece,
Dod man alu uz parād’.
Paaugs rudzi, paaugs mieži,
Es godīgi aizmaksāš’.
Nāks rudenis, ņemšu sievu,
Lūgšu tevi vedībās.
Dzersim kāzas trīs dieniņas,
Lai rīb zeme dancojot!
Sarkans alus glāzītēi
Līdz pašami dibenam.
Daiļa mana līgaviņa
Līdz pašami vecumam.
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TUR PIE BALTIJAS DZINTARA JŪRAS

A.Mielavs, A.Mielavs, G.Sola

Tur pie Baltijas dzintara jūras
Latvju valoda dzidri kur skan,
Vēja pūsmās glauž zvejnieka buras,
Tur reiz karājās šūpulis mans.

Tu saviļņoji mani neko pat nedarot
Ka esi tā, kas esi bez visiem izņemot
Tu saviļņoji mani ar īstu klusumu
Ka negaidi par ilgu un neslēp mulsumu
Tu saviļņoji mani ar vilni devīto
Tas aiznestu mūs abus uz salu skaistāko
Tas aiznestu mūs abus uz salu skaistāko
Ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.

Tur, kur Gaiziņš tik spītīgi slejas
Sirmie ozoli galvas kur liec
Tur snauž Abavas ēnainās lejas
Latvju tauta tur dzīvo un zeļ

Tu saviļņoji mani pa durvīm ienākot
Un īstākajā brīdī pa īstam pasmaidot
Tu saviļņoji mani neko pat nedarot
Ka esi tā, kas esi bez visiem izņemot
Tu saviļņoji mani ar vilni devīto
Tas aiznestu mūs abus uz salu skaistāko
Tas aiznestu mūs abus uz salu skaistāko
Ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.

Traucot aizstāvēt dzimtenes āres,
Teicu meitenei šķiroties es:
Dzīves nedienām spītēt tu vari,
Skaidru latvietes sirdi ja nes.
Es kā latvietis mīlu šo zemi,
Mīlu meiteni, sirds, kurai kvēl.
Likten’ bargais, jel žēlīgi lēmi,
Manu dzimteni skatīt vēl reiz.
Kad pēc kaujām uz dzimteni traukšu,
Naktī zvaigznītes spožāki mirdz,
Daiļo meiču par līgavu saukšu,
Kurai krūtīs pukst latvietes sirds.

TU UN ES
H.Zariņš, H.Zariņš

TURKU PUPA
L.t.dz.
Iestādīju turku pupu, ķirvirbam,
Pašā kalna galiņā, ķirvirbam.
Fūrlimpa, fūrlimpa, limpa fūr, heidasā,
Fūrlim, fūrlim, turku pupiņ’, ķirvirvirvirbam.
Man izauga turku pupa, ķirvirbam,
Līdz pašām(i) debesīm(i) , ķirvirbam.
Es uzkāpu debesīs, ķirvirbam,
Pa tiem pupas zariņiem, ķirvirbam.
Dieviņam(i) pasūdzēju, ķirvirbam,
Ka man’ puiši nemīlē, ķirvirbam.
Dieviņš man(im) apsolīja, ķirvirbam,
Ka man’ puiši mīlēšot(i) , ķirvirbam.

TU SAVIĻŅOJI MANI

Tu un es, es un tu Divi vien šai pilsētā,
Mazā, baltā pilsētā.
Tu un es, es un tu Tas bij, bet nu jau sen
Tu esi tālu, uz aizlido
Skumīgi laiks
Tavs roku pieskāriens pāri man slīd ...
Varbūt tomēr kādreiz pie manis
Tavs ceļš atvedīs, varbūt jau rīt.
Vienmēr būšu tev klāt, kad sauksi tu.
Zini - tev, ir kurp iet, kur paslēpties.
Vienmēr es būšu tev klāt, kad sauksi tu.
Ja grūti, ja skumji, ja vienkārši iegribas - nāc!
varbūt jau rīt.
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TUVU, TUVU
M.Zālīte, A.Voitišķis
Būt tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt;
Tuvu būt,ko vēlvar vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt.
Tavā tuvumā,ko vēl var vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt;
Ko vēl var vēlēties
Vēl var vēlēties tuvāk būt.
Tuvu Tuvu,tuvāk vēl,
Ko vēl var vēlēties;(2X)
Vēl var vēlēties tuvāk būt,
Tuvu būt vēl tuvāk,
Ko vēl var vēlēties,
Visu sākt no tālienes.
Tālu,tālu;tu man,
Tālu,tālu;tev es.(2x)
Būt tavā tuvumā, ko vēl var vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt;
Tuvu būt,ko vēlvar vēlēties,
Vēl var vēlēties tuvāk būt.

UGUNTIŅA
L.t.dz.
Es sakūru uguntiņu
No deviņi žagariņi.
Sildās Dievs, sildās Laima –
Mana mūža licējiņ’.
Trejdeviņas dzirkstelītes
Pret saulīti uzlēkuš’s.
Lai sadega nelaimīte
Kā uguņa dzirkstelīt’.
Dedzi gaiši uguntiņa
Tu nezini, ko es doš’:
Es tev došu ziediņam(i)
Rudzu maizes gabaliņ’.
Dedzi gaiši uguntiņa
Tu nezini, ko es doš’:
Es tev došu ziediņam(i)
Sārtu pļavas āboliņ’.
Dedzi gaiši uguntiņa
Tu nezini, ko es doš’:
Es tev došu ziediņam(i)
Trejdeviņus dzīpariņus.
UPE NESA OZOLIŅU

UGUNSKURS
Ugunskurs nakts tumsā kvēlo,
Dzirkstis gaisā paceļas,
||:Nakts ir tumša, nav neviena,
Šeit ir mūsu šķiršanās.:||
Un, kad ausīs rīta blāzma,
Prom no tevis došos es,
||:Kādreiz mani, mīļais draudziņ,
Atceries, jel atceries!:||
Atceries, kā toreiz abi
Mēs par laimi sapņojām.
||:Atceries tās gaišās dienas,
Kad mēs laimē starojām.:||
Vēl tik vārds un rokas spiediens,
Katrs savu ceļu ies.
||:Mīla, kas reiz aizgājusi,
Nekad neatgriezīsies.:||

L.t.dz.
Upe nesa ozoliņu
Ar visām(i) bitītēm(i).
Dravenieka līgaviņa
Tek gar malu raudādam’.
Ziedu svārki mugurā(i),
Vaska cimdi rociņā.
Trūka, trūka tev, bitīte,
Ja tev trūka, trūks man ar.
Ja tev trūka sila ziedu,
Trūks man vaska ritulīts.
Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie kupli ozoliņ’?
Dievam kalni, Mārai lejas,
Bitēm kupli ozoliņ’.
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UZ ALUS MUCAS PAGRABĀ
Uz alus mucas pagrabā
Ir mana mīļā vieta.
Tur sēžu savā nodabā
Līdz netīšām noveļos.
Sev pilnu kausu lieku sniegt,
To knaši rokā tveru,
Un kas gan man to spētu liegt
Es dzeru, dzeru, dzeru!
Kad alutiņš man glāzē dzirkst,
Tad lielas slāpes jūtu,
Mans gars tad top’ no jauna spirgts,
Lai dzesētas tās kļūtu Un prieka saule manīm spīd,
Kad kausu rokā tveru,
Un alutiņš man mutē slīd Es dzeru, dzeru, dzeru!
No mucas - mīļā sēdekļa Nedz kāpju nost, nedz ceļos,
Tur sēžu savā nodabā,
Līdz netīšām noveļos Un tad ar roku gurstošu
Pēc mucas tapas tveru,
Un alus straumi plūstošu
Es dzeru, dzeru, dzeru!

UZ KALNA STĀV VIENTULIS OZOLS
Uz kalna stāv vientulis ozols,
Pa pusei jau nokaltis.
Par burvīgām ainām viņš stāsta,
Ko sendienās redzējis.
Zem ozola kuplajiem zariem
Kāds pārītis sēdēja.
Bij` burvīgais ziedoņa vakars,
Sirds krūtīs tiem pukstēja.
Ak, meiten’, es tevi tā mīlu,
Stalts jauneklis zvērēja.
Un daiļajās meitenes galva
Pie krūtīm tam slīdēja.
Ak, meiten’, es mīlēšu tevi,
Tik tevi vien mīlēšu,
Un rītā, kad norietēs saule,
Es atkal šeit atnākšu.

Tā rītdienas nāca un gāja,
Tā pagāja nedēļas;
Tā pagāja mēneši, gadi,
Bet ozols vēl sēroja.
Tā sērās viņš nogrimis gaida
Pēc ziedoņa vakara,
Pēc senajiem, mīļajiem viesiem,
Kas atpakaļ nenāca ...
Ak, ozol’, cik laimīgs tu esi,
Kad rudenī lapas tev birst!
Tu zini - tev atnāks vēl ziedon’s,
Bet manim tas nenāks vairs.

UZSNIGA SNIEDZIŅŠ BALTS
M.Čaklais, brāļi Ziemeļi
Uzsniga sniedziņš balts,
Smalks kā vissmalkākie milti,
Uzsniga sniedziņš balts,
Un zemei palika silti.
||:Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti,
Un pat aiz pasaules vēl
Vajaga siltu plaukstu.:||
Saule, kad miegu guļ,
Mēness kad staigā pa parku,
Spuldzes kā actiņas spīd
Un, pat vēl izdzēstas, sargā.
||:Pelnrušķīt, laiks ir laiks,
Ceļš tavs drīz vedīs uz pili,
Paciet vēl grambas šīs,
Drīzi nāks mākoņi zili.:||
Ja tevi nemīl neviens,
Tev taču ir ko mīlēt.
Labajā nosprūst naids
Kā bulta ozola zīlē.
||:Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti,
Un pat aiz pasaules vēl
Vajaga siltu plaukstu.:||
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VASARAI

ŪSI, ŪSI, KAD LAPŪSI?

Z.Ezerniece, A.Birkens

L.t.dz.

Ai, vasara, es tevi smaržā jūtu,
Kur dābols sārts un vanagzirnis zied.
Un, cik man kādreiz bijis domu grūtu,
Tās tu pār kalniem vieglos vējos svied.

Ūsi, ūsi, kad lapūsi?
Vysi kūkisalapuoja,
Ūseits vīni nalapuoja.
Useits vīni tad lapuoja,
Kad atskrēja lasteigola.

Tu pacel mani visām bēdām pāri,
Man saldu zemeni uz mēles liec,
Pār dzelmi pārlaidies ar vieglu spāri
Un vētras auļos apkārt zemei triec.

Laksteigola krūni kola
Munā rūžu duorzenāi

Kā roze plaukstā ieglaudies tad liega,
Ar tūkstoš krāsām manu prātu jauc,
Nakts vidū pēkšņi modini no miega,
No sapņa sapnī maldini un sauc.

Ni man mīga, ni man dorba,
Laksteigola Juozaklausa

VAIDAVA
E.Rozenštrauhs
Kad aiz mežiem nogrimst saules stari,
Padebeši sārtojas.
Eju es gar Vaidaviņas krastu,
Senās atmiņās sirds kavējas.
Vaidava, Vaidava,
Aiznes skumjas zilā jūriņā,
Vaidava, Vaidava,
Stāsti man par mīlu jaunībā.
Tagad staigājot pa svešu taku,
Domās redzu tevi vien,
Nekad dzīvē nesniegsi man roku,
Zinu to, un tā man ļoti žēl.
Vai to domājām, kad toreiz abi
Upes krastā sēdējām?
Sapņojām par nākamības dienām
Un par klusām stundām divatā.
Prātā nāk man vakars, kad mēs abi
Pļavā ziedus lasījām.
Viss, ko teici, likās man tik labi,
Sirdī pirmo mīlu izjutām.
Kad pēc gadiem sarma manos matos,
Krūtīs klusu smeldzi degs,
Tad kā senāk Vaidaviņas krastos
Zilos novakaros skumšu es.

Ai, vasara es tevi smaržā jūtu,
Kad jasmīns salds un grēcīgs vīstot tvan.
Cik dievs reiz devis domu smagu, grūtu,
Tik gaiša prieka vasara dod man.

VAI PRIEDĪTE, VAI EGLĪTE
L.t.dz.
Vai, priedīte, vai, eglīte,
Tavu daiļu augumiņ’,
Ak jak jak, tai vaka tā,
Tidirī, tidiridi rallallā.
Vai bij' ziema, vai vasara,
Zaļi svārki mugurā.
Man māmiņa lolotāja,
Es tik daiļa neuzaug’.
Visi koki žēli rauda,
Vasariņu vadīdam’.
Priedes, egles neraudāja,
Tām skujiņas nenobir’.
Lāci, lāci, ķeturkāji,
Ko tu nāci mūs’ mežā?
Mums bij’ tādis egļu mežis:
Piebirs tavs kažociņš.
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VAKARA VĒJĀ

VAI TĀDĒĻ NEDZIEDĀJU
L.t.dz.
Vai tādēļi nedziedāju,
Kad man grūti jāstrādā.
Rokas, kājas piekusušas
Mēle mana nepiekusa.

G.Račs, Z.Muktupāvels
Vakara vējā viegli tu piekļāvies man
Sacīji klusu klausies kā vētra skan
Vakara vējā lēni dejo mēness zelt-sudraba vīts
Ēnas un ziema dejo līdz
Vakara vējā pilsētu logos kad ugunis deg
sapņi no mājām projām bēg no mājām bēg
Saki man lūdzu kāds ir tavs sapnis ko pārtrauca
rīts
Ņem savus sapņus un nāc man līdz

Man dziesmiņu nepietrūka
Ne dieniņu, ne naksniņu.
Kur es gāju, tur dziedāju
Vai rītāi, vakarā.

Vakara vējā
Tu teici lai paliek pie manis tas viss
Un vairāk nekā tev nav
Nav palicis nav palicis
Vakara vējā klusi es čukstēju tev
Ņem mana mīļā šo vēju sev

Ņem dieviņi dzelža šķēres
Nolīdzini meža galus.
Nolīdzini meža galus,
Lai dziesmiņa pāri skan.

VAKARA JUNDA
L.Breikšs, J.Norvilis
Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
||:Un saulei liek pār mūsu druvām līt.:||
Te tēvu tēvi sviedros vagu dzina,
Šī saule pirmā svētījusi mūs,
Lai takas tās, ko pirmais solis mina,
||:Redz gaitā pēdējā reiz ejam mūs.:||
Nekur virs zemes neapsveiks tik silti
Vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šīs,
Gar kurām augšup slejas bērzu ciltis,
||:Un liepas šalcot veras debesīs.:||
Pār visiem svētumiem, ko sirdī nesam,
lai šo ikviens sev pirmā vietā liek:
No zemes šīs mēs izauguši esam,
||:Par zemi šo mums galva jānoliek.:||

Vakara vējā ēnas no ielām ir nozadzis kāds
paliec ar mani neaizej, bet vienmēr nāc
saki man vēlreiz kā tu man teici, kad pienāca rīts
saki, kas vēlreiz nav pasacīts
Vakara vējā
ieelpo dziļi un klausies kā skan
augšā un lejā
Tev pieder viss, kas pieder man
Vakara vējā, lūdzot par tevi, man aizlūza balss
Paliec ar mani - sirds nenosals
VAKARĀ AP ŠĀDU LAIKU
Vakarā ap šādu laiku Piedzīvoju stundu baigu
Pati nāve pie man’ nāk Un ar mani runāt sāk:
“Nu tu esi gana dzīvoj’s, Alu dzēris, meitas
mīļoj’s,
Atstāj’i šo pasauli, Nāc man līdz uz viņsauli.”
“Mīļo nāvīt, vai tu dzirdi, Nešķel pušu manu
sirdi,
Ņem šo alus glāzīti, Ļauj man dzīvot ilgāki.”
Nāve ātri kausu tvēra Un pie lūpām sausu dzēra,
Tad uz gultas apsēdās Un ar mani runājās.
“Nu tu vari atkal dzīvot, Alu dzert un meitas
mīļot.
Par šo alus glāzīti Vari dzīvot mūžīgi.”
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VARAVĪKSNE
L.Briedis, R.Pauls
Pāri pļavai, pāri kuplām vīksnām 2x
varavīksne 3x
Pāri kalnam, pāri purva slīkšņām 2x
varavīksne 3x
Simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās 2x
simtiem krāsās laistās mūsu varavīksne
Aiziet tūcē, aiziet rīta rasā 2x
varavīksne 3x
Aiziet puķēs, aiziet visas krāsās 2x
varavīksne 3x
Simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās
Simtiem krāsās laistās mūsu varavīksne
VARBŪT RĪT
G.Gaujinieks, G.Gaujinieks
Gribu zināt, ko tu šonaktī dari,
Stiepju roku, bet tavi pirksti mani neaizskar.
Mājās viena pati mīt, un asaras man krīt.
Šodien saule man nespīd, varbūt rīt.
Skatos apkārt un redzu, kur tu esi bijis,
Zinu, ka šis ievainojums nesadzīs.
Kur tu paliki, kāpēc tu aizgāji,
Kad tu atnāksi, varbūt rīt.
Dzirdēju, ka tu teici, ka atgriezīsies rīt,
Bet laiku nepateici, kad lai tevi sagaidu.
Kā es gribētu ar tevi atkal kopā būt,
Jo bez tevis dzīvot nespēju.
Nevar zināt, cik grūti man tagad ies,
Ļoti ceru, ka šīs sāpes man drīz pāries,
Nāc atpakaļ tūlīt,vairs nespēju sagaidīt,
Tevi atkal ieraudzīt, varbūt rīt.
Dzirdēju, ka tu teici, ka atgriezīsies rīt,
Bet laiku nepateici, kad lai tevi sagaidu.
Kā es gribētu ar tevi atkal kopā būt,
Jo bez tevis dzīvot nespēju.
Nāc atpakāl tūlīt! Vairs nespēju sagaidīt
Tevi atkal ieraudzīt, varbūt rīt. (2 r.)

VĀLODZĪTE
P.Jurciņš, P.Jurciņš
Līganā āra bērzā,
Vālodzes šūpulītis
Šūpulī ligo lēni,
Dzelteni vālodzēni
Līgojas bērza zari,
Zaros skan putnu rīti
Izšūpos dzimtā mala,
Man mazu vālodzīti
Skries mana vālodzīte,
Pakalnu klaigātāja
Sauks mani atkal mājās,
Pasaules staigātāju
VARDĪTE
V.Artavs, R.Pauls
Maza, zaļa vardīte kva, kva, kva,
Sēž uz lapas upītē kva, kva, kva,
Apkārt ūdensrozes zied kva, kva, kva,
Šī par mīlestību dzied kva, kva, kva.
Kur esi tu, mans mīlulīt,
Kur esi tu, mans kurkulīt?
Bez tevis man ir bēdīgs prāts
Kva, kva, kva, kva.
Kur esi tu, mans mīlulīt,
Kur esi tu, mans kurkulīt?
Pie savas vardes nāc, nāc, nāc
Kva, kva, kva, kva.
Atpeld mazais vardulēns kva, kva, kva,
Velna puika, lāga zēns, kva, kva, kva,
Visu algu izdevis, kva, kva, kva,
Džinsu bikses nopircis, kva, kva, kva.
Plezna glāsta plezniņu, kva, kva, kva,
Kas par jauku glezniņu, kva, kva, kva.
Lai tak veči noskatās, kva, kva, kva,
Kā tie jaunie bučojas, kva, kva, kva.
Varde vardei mugurā, kva, kva, kva,
Labi vizināties tā, kva, kva, kva.
Spriediet, ļaudis, paši nu, kva, kva, kva,
Kur ņemt vardei mašīnu, kva, kva, kva?

128

VECAIS DRAUGS
E.Silacērps, E.Silacērps

VECPIEBALGAS ŪDENSROZES
L.Vāczmnieks, A.Legzdiņš

Mans vecais draugs, Tevī skatos es
Jau sirmums tev matos iezadzies
Bet-smaids tas pats Sen zināmais
Mans vecais draugs Nāc piesēdies

Kā lai šonakt vienaldzīgi klusē,
Kā lai tādā brīdī projām iet,
||:Ja visapkārt Vecpiebalgas pusē
Atkal baltas ūdensrozes zied.:||

Mans vecais draugs Tevī klausos es
Mana tava balss Kā ūdens malks
Ar katru vārdu Savā bērnībā
Mans vecais draugs Es atgriežos

Panāc pretī, ūdensroze mana,
Pamalē jau atvasaru jūt!
||:Cik gan ilga tava ziedēšana,
Cik gan ilgi var tik skaista būt?:||

Un jūtos es Kā atbrīvots
Vairs nespiež plecus Mans gadu svars
Paldies - ka esi, Ka biji un būsi
Mans vecais draugs Nāc iedzersim

Tāpēc lūdzu piedod, Vecpiebalga,
Ka es nāku tavas rozes zagt.
||:Jo tās šonakt zied tik ļoti valgas,
Kas to zin’, vai ziedēs citu nakt’.:||

VECAIS ZĀBACIŅŠ

Tālas zvaigznes zilgu gaismu laista,
Man līdz rozēm tomēr nenokļūt.
||:Kā gan var tik velnišķīgi skaista
Un tik bezdievīgi salta būt?:||

M.Zālīte, R.Pauls
Kad man maziņam krūtīs iedūrās
Akla sāpe kā nezināms drauds,
Māte teica :"Tas tikai tāpēc,
Tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!"
Laikam caurvējā esmu stāvējis,
Akla sāpe skursteņos kauc.
Kas man sacīs :" Tas tikai tāpēc,
Tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!"
Vecais zābaciņš, manā bērnībā,
Kā lai projām, projām to sviež?
Vecais zābaciņš, mātes gādātais,
Nepanesami spiež !
Kad man maziņam krūtīs iedūrās,
Akla sāpe kā nezināms drauds,
Māte teica :"Tas tikai tāpēc,
Tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!"
Akla sāpe te atkal ciemojas,
Tūkstoš balsīs pasaule sauc.
Kas man sacīs :" Tas tikai tāpēc,
Tikai tāpēc, dēliņ, ka audz!"

VEDĒJ, PASTEIDZIES
Vedēj, pasteidzies ātri, brauc ātrāk,
Brauc ātrāk, jo sauc mana sirds:
Mani gaida meitene mīļā,
No kuras biju tik ilgi šķirts.
Ir rudens, un ārā līst lietus,
Līst lietus un skumst mana sirds:
Manas dzimtenes meitenes logā
Atmirdz uguns, un kāzas tur svin.
Vedēj, nesteidzies ātri, brauc lēnāk,
Brauc lēnāk, jo nav vairs kurp steigt:
Mani aizmirsa meitene mīļā,
No kuras biju tik ilgi šķirts.
Tu nāksi; kad ārā būs ziema,
Būs ziema un sals tava sirds;
Bet tad atbilde būs viena:
Mana sirds tevi vairs nepazīst!
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VELLA KALPU DZIESMA
J.Anerauds, R.Pauls

VĒJA MĀTE

Trīs vīri kādreiz bija
Kas mierā dzīvoja
Bet sveši kungi nāca
Un zemi postīja
Jā, trīs, trīs, trīs
Vīri cēlās kaujai
Un droši cīnījās
No Daugavas līdz Gaujai
Par viņiem brīnījās

Vakarā bāliņš gāja,
Jūriņā tīklus mest.
Lietus nāca kapēdamis,
Vēja māte – aurēdam.

Par vella kalpiem sauca
Un sodu sprieda tiem
Bet viņi kungus sita
Ar saviem zobeniem
Jā trīs trīs trīs
Jaunavas ar bija
Ko viņi mīlēja
Tās visus priekus bēdas
Ar viņiem dalīja

Rītā teka trīs māsiņas
Gar jūriņu raudādam.
Gar jūriņu raudādamas,
Meklē savu bāleliņ’.

Tā cīnās vella kalpi
Pret ļauniem naidniekiem
Tie negriež ceļu grāfiem
Ne svešiem baroniem
Jā trīs trīs trīs
Vīri cēlās kaujai
Un droši cīnījās
No Daugavas līdz Gaujai
Par viņiem brīnījās
VELTĪJUMS MĪLESTĪBAI
M.Zālīte, M.Brauns

Nevaru es atcerēties,
Kas tas ir, kas tumsā laistās.
Kas tas ir, kas tumsā laistās,
Nevaru es atcerēties.
Atceros es tikai vienu,
Tas ar tevi ļoti saistās.
Tas ar tevi saistās.
Vai tas bija mums un zuda,
Kas tur tagad tumsā laistās?
Kas tur tagad tumsā laistās,
Vai tas bija mums un zuda?
Aizvien spožāk, aizvien siltāk,
Tas ar tevi ļoti saistās.
Tas ar tevi saistās.
Visas lietas, kas ir skaistas,
Man ar tevi saistās

L.t.dz.

Vēja māte, vēja māte,
Valdi savas kalponīt’s.
Sasegušas baltas sagšas,
Nelaiž mani maliņā.

Atrod laivu, atrod irkli –
Bāleliņa neatrod.
Atrod pašu bāleliņu
Baltā putu gabalā.

VĒL IR LAIKS
K.Dimiters, Z.Liepiņš

Saullēktā klusi, klusi
Kūp zeme pielijusi Ir vasara
Es savu rīta vēju
Vēl sapnī sameklēju Vēl, sapnī vēl
Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks
Rudens tāls vasarai pieskāries
Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks
Mūsu ceļš vasarai cauri ies.

Tu atmodini mani,
Kad skanēs zilie zvani Kad skanēs tie
Tad mīlestībā tavā
Iesim kā ziedu pļavā Tad, iesim mēs.
Līdz pirmai rudens salnai
Mums jātiek saules kalnā Mums, jātiek vēl
Tur būsim tuvāk saulei
Un tuvāk mīlestībai Mēs, būsim tur
Latvijā, Latvijā, Latvijā
Rudens tāls vasarai pieskāries
Latvijā, Latvijā, Latvijā
Mūsu ceļš vasarai cauri ies
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VĒSTULE NO SORENTO
Vakar saņēmu es pergamento,
Ko rakstīja senjora man.
Lai braucot šurp uz Sorento,
Tur dziedāšot dziesmiņu man.
Makaronī, špināti, karbonādo,
Puspudeles Mozeles vīns.
Senjoras, ģitāras, skan serenādas
Tur tālajā Itālijā.
Kad aizbraucu es uz Sorento,
Tur pretī man nāca kāds džents.
Es vaicāju tam, kur senjora,
Kas vēstuli rakstīja man.

V.Kalniņš, I.Kalniņš
Tas notika sen, ļoti sen, bet šo stāstu es glabāju
vēl,
Tas stāsts tā kā upe vēl dūc, tā kā mūžīgi uguņi
rūc.
Nu jau desmit gadu šie vilcieni dzied
Seno dziesmu, ka jāaiziet.
Mēs sēdējām pustumsā, ogles kvēloja pavardā.
Aiz loga tur pustumsā, melni zibeņi staigāja.
Tad viens cēlās un teica, ka ārā kāds stāv,
Citi teica, ka tur nekā nav.
Viņš cēlās un izgāja viens, bet mēs palikām visi
kā viens.
Mēs gribējām zināt, kas būs,kas tik vēlu var
traucēt mūs.
Tad, kad ārpusē klauvē, tad nevajag iet,
Neviens nenāks, ja durvis būs ciet.

Tad vaicāja džents konkurento,
Vai esot es galīgi traks,
Kad braucot es šurp uz Sorento,
Pēc izskata galīgi švaks!
VIENA TANTE TEICA
J.Peters, R.Pauls
Man par tevi teica.
Man par tevi arī.
Ko mums tagad klausīt,
Ko mums darīt?
Viena tante teica.
Divas tantes teica.
Tenku pīli tantes palaida.
Pē, pē, pē pīlīte peld
pašu dīķītī vēl.
Pē, pē, pīlīte pēkšķina, pē,
Ļautiņi klausieties, kuš,
Pušu pārplīsa, css,
Pē, pē, pīlīte pēkšķina, čuš.
Ievelc atkal gaisu krūtīs,
Re, kur brūtgāns nāk ar brūti,
Tantiņ, pūt kā vakar pūti,
Darbs nav grūts, bet atbildīgs.
Tu uz slotas kāta.
Tu uz motocikla.
Cauru nakti skrienot
vienos priekos.
Tu jau vējam brūte.
Tu jau slotai brūtgāns.
Tādu pīli tantes palaida

VIENPRĀTĪBA

Mēs atkal te pustumsā, ogles atkal ir pavardā.
Aiz loga, tur, pustumsā, it neviens vairs nestaigā.
Un ir labi, ja ir tāda vienprātība,
Ka nav jāiet un jāatver.
VĒJU STUNDĀ
J.Peters, R.Pauls
Klau, vēja zvans skan vēju stundā
Un lapas krīt un apmaldās.
Ja esi mans šai vēju stundā,
Tad pretim nāc un atsaucies,
Dod roku man šai vēju stundā,
Mums garām vējš un lapas skries.
Stāj vēja zvans un zari kaili,
Drīz kritīs sniegs kā sentiments.
Ja esi mans šai vēju stundā,
Tad pretim nāc un atsaucies,
Dod roku man šai vēju stundā,
Mums garām vējš un lapas skries.
Ja esi mans šai vēju stundā,
Tad pretim nāc un atsaucies,
Dod roku man šai vēju stundā,
Mums garām vējš un lapas skries.

131

VIJOLNIEKS
Pāri laukiem trauc pavasara vējš
Vējam līdzi vijole raud žēli
Spēlē vijolnieks, kas reiz bija jauns
Kura krūtis sirds pukst mīlas pilna

VĒL TU ROZES PLŪC
R.Blaumanis, E.Dārziņš
Vēl tu rozes plūc nenotvīkdama,
Matos spraudi tās vēl bez nodoma.

Vējam vijole raud līdz
Stāsti manai meitenei, ka gaidu
Stāsti meitenei, ka to mīlu es
Ka to aizmirst nespēšu nekad vairs
Bet tad nāca cits, zelta nauda līdz
Kā es varēju tam ceļā stāties
Viņš bij bagātnieks, es tik vijolnieks
Kā es varēju tam laimi atņemt

Vēl tu uzsmaidi visai pasaulei,
Vēl tu nezini sava skaistuma.
Paies laiciņš īss un tu nosarksi,
Dārza maliņā rozes ieraugot.

Atkal pavasars, ziedošs ir viss ārs
Tikai man trūkst meitenītes smaida
Savu mīlu tā līdz sev paņēma
Un par skumjām vijole raud žēli

Un tu plūksi tās vienam vienīgam,
Un tu smaidīsi vienam vienīgam.
Karsti slavēs viņš tavu skaistumu,
Bet es staigāšu kā pa rudeni.

VILCIENS RĪGA - VALKA
VIJ, DIEVIŅI, ZELTA VIJU
L.t.dz.
Vij, Dieviņi, zelta viju
Visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.
Vij, Dieviņ, zelta viju
Visagarām tēvu zemi,
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.
Vij, Dieviņ, zelta viju
Visagarām manu sētu,
Lai nenāca sveša salna
Manā sētā ziedu raut.

No Rīgas iet vilciens uz Valku,
Uz platformas stāvu es viens,
Te redzu es meiteni smalku,
Tai vaidziņš kā medus un piens.
Es saku, ka šodien ir brīnišķīgs laiks,
Un smaids tad uz lūpām tai parādās maigs,
Ak, meitene Maijiņa, skaista kā paijiņa,
Kādēļ šai vilcienā lemts tikties mums?
Pie Cēsīm, kad izkāpjam abi,
Es saku: Vai tiksimies vēl?
Te pilsdrupās sapņot ir labi,
Tur šovakar gaidīšu es.
Zem bērziem es vakarā staigāju viens,
Nakts ir jau pagalam, bet nenāk neviens.
Cik skumja ir vasara, acīs mirdz asaras,
Tevi es aizmirst vairs nespēju.
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VIŅI DEJOJA VIENU VASARU
M.Čaklais, I.Kalniņš
Viņi dejoja vienu vasaru (3x)
Un pēc tam, pēc tam, pēc tam...
Tagad katrs savam liktenim (3x)
Prasa, kam tad bij' jābūt pēc tam
Viņi dejoja vienu vasaru
Un vēl tagad tās spuldzes skrien
Koku galotnēs skaties vai debesīs
Spuldzes skrien, zvaigznes skrien
Dienas skrien uz sastājas nedēļās
Top tik mēnesis rāmāks aizvien
Un tad pienāk tas laiks, kad vairs nedejo
Un kad dienas kā sapītas brien
Tā jau notiek, pāriet un norimst
Bet, kad esi palicis viens
Piever acis un atkal kā toreiz
Spuldzes skrien, zvaigznes skrien
Spuldzes skrien...
Tā mēs katrs pa vienai vasarai
Un vēl tagad tās ķīvītes kliedz
Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums
Kamēr mūžīgu miegu miedz...
VIRŠI ZIED
V.Grēviņš, R.Pauls
Neaizver acis, nenodzēs smaidu,
Skauj mani ciešāk – virši zied.
Putni slīd viegli kā tavi skati,
Neaizver acis – virši zied.
Virši zied, virši zied,
Virši zied, virši zied
Debess ir kvēla kā tavas lūpas,
Nenodzēs smaidu – virši zied.
Vēji ir strauji kā tavi glāsti,
Skauj mani ciešāk – virši zied.
Varbūt vēl reizi viss ir kā senāk,
Viss ir kā senāk – virši zied.
Neaizver acis, nenodzēs smaidu,
Skauj mani ciešāk – virši zied.

VIRŠI ZILI VIRŠI SARTI
E.Zālīte, E.Roženštrauhs
Virši zili, virši sārti
Tā kā jūra zib un zied,Pēdējie tie goda vārti,
Vasara, kur cauri iet.
Vēl gan silti vēji staigā,
Bites saldi ziedos san,
Bet jau klusā dabas vaigā
Rudens tuvums jaužams man.
Skumjos zilos viršos skatos,
Cilvēks mīļš man prātā nāk,
Kuram mīkstos, tumšos matos
Daži sidrabot jau sāk.
Rodas karsta vēlēšanāsRokas tam ap kaklu vīt,
Kamēr viņa dzīslās, manās
Vēl no vasaras kas mīt.
Paies gadi, norims ilgas,
Acīs uguns nodzisīs,
Dvēseli kā sausas smilgas
Saltas, tukšas dienas tīs.
Ja zied lūpas, kvēlo skati,
Steidzies mīlu ņemt un dot:
Zili virši, sirmi mati
Rudeni sāk iešūpot.
VISAS UPES KLUSU TECĒJ’
L.t.dz.
||:Visas upes klusu tecēj’,
Gauja klusu netecēj’.:||
Gauja tecēj’ skanēdama,
Sidrabiņu sijādam’.
Pār Gaujiņu pārpeldēja
Divi sirmi kumeliņ’.
Ne tie ēda Gaujas zāli,
Ne dzer Gaujas ūdentiņ’.
Tiem vajag(a) tīru auzu,
Avotiņa ūdentiņ’.
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VISAPKĀRT GAISMA AUSA
L.t.dz.
Visapkārti gaisma ausa,
Vidū Saule ritināja;

VISI MEŽI GUNI DEGA
L.t.dz.
Visi meži guni dega Visi ceļi atslēgām
Ar Dieviņa palīdziņ Es visam cauri tikšu

Visapkārti zelta josta,
Vidū manis augumiņis.

Iet man bija tautiņās Es nevaru negājusi
Man Laimiņa apsegus’ Ejamo villainīti

Visapkārt gaisma ausa,
Vidū saule ritināj’;

Ej Laimiņa tu pa priekšu Es tavās pēdiņās
Nelaid mani to celiņu Kur aizgāja ļauna diena

Visapkārt zelta josta,
Vidū mana Tēvuzeme.

VISS NĀK UN AIZIET TĀLUMĀ

Visapkārt gaisma ausa,
Vidū saule ritināj’;

L.Vāczemnieks, R.Pauls

Visapkārt zelta josta,
Vidū visa pasaulīte.

VISI CIEMA SUŅI RĒJA
L.t.dz.
Visi ciema suņi rēja, Kad es jūdzu kumeliņu.
Sēd iekšā līgaviņa, Lai rej suņi, nebaidies.
Es kumeļu noturēšu, Ar abām rociņām.
Ar abām rociņām, Ar tām siksnu grožiņām.
Teci viegli, kumeliņi, nerībini kamaniņas.
Grumbuļains celiņš bija, man zīļota līgaviņa.
Siksniņāmi, sprādzītēmi, neredz manu kumeliņu.
Bantītēm(i), lentītēm(i), neredz manu līgaviņu.
Kumeliņi, baltkājīti, Es tev auzas vairs nedošu.
Kam raustīji iemauktiņus, Kam mētāji līgaviņu?
Iemauktiņus jaunus pirkšu, Kur ņemt jaunu
līgaviņu?
Tirgū pirku iemauktiņus, Ciemā ņēmu līgaviņu.

Un atkal zilā vakarā
Dzied birzī lakstīgala.
Viss nāk un aiziet tālumā
Un sākas viss no gala.
Jau atkal mizā rievainā
Kāds sirdi griež un bultu,
Zem bērza zara līganā
Klāj sūnās kāzu gultu.
||:Viss nāk un aiziet tālumā,
Viss nāk un aiziet tālumā.
Viss nāk un aiziet tālumā.
Un sākas viss no gala.:||
Bet cauri zaļiem biezokņiem
Skan soļu klusie švīksti,
Un atkal kādam šūpulim
Kāds meklē bērza līksti.
Bet tad, kad sārtas lapas slīd,
Lai nebūtībā zustu,
Visbeidzot sirmi vīri nāk
Cirst baltu bērza krustu.
Man pāri prieks un bēdas slīd
Kā raiba rudens lapa,
Kas atnāk ļaudis pavadīt
No šūpuļa līdz kapam.
Un tāpēc bērzā līkajā
Tik daudz ir dziļu rētu :
Lai savu dzimto pauguru
Līdz saknēm iemīļotu.
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VISI VĒJI MANI PŪTA
L.t.dz.
Visi vēji mani pūta Visi ļaudis aprunāja
Skaista biju vēju pūsta Skaista ļaužu aprunāta
Man māmiņa bārtin bāra Ka es liela dziedātāja.

L.t.dz.

Divas stundas kājas āva,
Trešo rokas pūtināja.
Vecais āzis koku grauza,
Abām kājām atspēries.
Vecais puisis meitu vēro
Itin šķībi sagriezies.
Āzis šķībi galvu nesa,
Jaunus ganus baidīdams.
Vecais puisis bārdu dzina,
Jaunu meitu gribēdams.

Visskaistākām ogām pasaulē
Pilni šoruden pīlādžu zari.
Visskaistākās ogas pasaulē
Apēd vārnas un strazdu bari.

Man ir tikai viena pati sirds,
Viens balons pīlādžu vīna,
Un cik maz var tajā iepildīt,
To mēs katrs zinām.

VISU CIEMU CAURI GĀJU

Biezas lūpas, reti zobi,
Smalka maize cauri bira.

I.Ziedonis, I.Kalniņš

Visskaistākās ogas pasaulē
Tikai tāpēc vien, ka tās rūgtas,
Smagiem, sarkaniem ķekariem
Šūpojas nenoplūktas.

Ko māmiņa man darīti Lustīgami prātiņam

Visu ciemu cauri gāju,
Smuka puiša neredzēju.
Rai rai rai ritam, rai rai rai ritam,
Rai rai rallalā, trādirallalā.

VISSKAISTĀKĀS OGAS PASAULĒ

Man ir tikai viena pati sirds,
Bet jums taču arī ir sirdis!
Tad noplēsiet visus pīlādžus
Un tie visu ziemu jūs dzirdīs.
Bet kad klusos vakaros cikādes dzied,
Izpeld mēness sarkaniem ragiem.
Un sarkani pīlādži pusnaktī zied,
Ogu ķekariem smagiem.
Visskaistākās ogas pasaulē,
Rudens naktīs man rādās miegā.
Un pirmajā sniegā kā asaras birst,
Kā sarkanas asaras sniegā.
Un, ja arī dažā pavārtē
Pēc nekrietnības smirdēs,
Sauciet: man ir tikai viena sirds!
Sauciet, un jūs dzirdēs.
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ZAĻĀ KRŪZE
L.t.dz.
ZEME, ZEME

Meita gāja uz avotu
Zaļa krūze rociņā.

U.Grasis

Pretī nāca jauni puiši
Sasit meitai zaļo krūzi.

Neraud’, māsiņ, gan drīz nākšu,
Varbūt būšu jau mājās rīt.
Tālu jāsi, neapstāsi,
Nevarēšu tev’ sagaidīt.

Meita raud pēc zaļās krūzes:
Krūzīt, manu zaļo krūzīt...

Vēlos redzēt svešas zemes,
Tur, kur saule spožāk mirdz.
Tur, kur nekad netumst debess,
Tur, kur brīva būt var sirds.

Puiši meitai muižu sola,
Meitai muižu nevajag(a).
Meita raud pēc zaļās krūzes:
Krūzīt, manu zaļo krūzīt...

Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav?

Puiši meitai naudu sola,
Meitai naudas nevajag(a).
Meita raud pēc zaļās krūzes:
Krūzīt, manu zaļo krūzīt...

Paliec, bāliņ, nesteidz projām,
Viena būšu bez tevis es.
Noriet saule, laiks ir klātu
Doties projām svešzemēs.

Puiši meitai puisi sola,
Meitai puiša gan vajag(a).

Vēlos redzēt svešas zemes,
Tur, kur saule spožāk mirdz.
Tur, kur nekad netumst debess,
Tur, kur brīva būt var sirds.

Sasper, velns, to zaļo krūzi
Es pie puiša turēšos.
Es pie puiša turēšos,
Kā pie zelta gabaliņa.

ZELTA HAIZIVS
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Sakod zobus karali un klusē,
Aizspied ausis, lai ne dzird, ne jauš.
Pīļu dīķī tavā zelta haizivs,
ko bars vardulēnu līksmi grauž.
Arī šī tāpat kā dienas aiziet, visas
Dienas aiziet pagātnē.
Vēl ir dzīva tava zelta haizivs,
Vai tu esi karalis, vai nē.
Milzīgs pīļu dīķis tev visapkārt,
Rītos saule lec un rietos riet.
Izrādās, ka te tāpat kā jūrā
Dziesmiņas par mīlestību dzied.

Zeme, zeme, kas tā zeme,
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav.
Gaidu, gaidu, nesagaidu
Dienu gaišo, kad būsi tu.
Ceru, ceru, ilgi ceru,
Cik vēl ilgi, to nezinu.
Vēlamies mēs mūsu zemi
Atkal brīvu redzēt drīz.
Laima, lūdzams, mums to lemi.
Kad to reiz kāds sapratīs?
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ZEMENES
J.Krūmiņš, Apvedceļš
Kopš bērnu dienām tevi zinu es
Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā
Gan uz skolas sola, gan uz tāfeles
Kā mācēju es rakstu Tavu vārdu
Pēdējo reiz, tā gribētos ar Tevi atkal kopā
Pēdējo reiz, būt mūsu pielijušā vasarā.

ZIBSNĪ ZVAIGZNES AIZ DAUGAVAS
L.t.dz., Z.Liepiņš
Sniegi sniga āriņos
Balti jāja karavīri.
Tālu bija nepazinu
vai nav mani bāleliņ

Vai atceries kā uzsmaidīja gaiss,
Kā lietū gājām lasīt zemenes?
Kā aizbēgām no stundām kopā mēs
Un skūpstījāmies tad zem ābeles?

Zibzsnī zvaigznes aiz
Daugavas melnajos debešos
Saku dieva eņģelīši ne
Būs miera šai zemē

Viss kārtībā, zied atkal zemenes
Un mūsu bērni tagad vienā klasē.
Tu vienmēr būsi mana meitene,
No mūsu pielijušās vasaras.

Saule gaisu sajaukusi,
Aizsasprieda ozolā
Kungi,karu sacēluši
Sauca manus bāleliņ.
Pēr kalniņu vējiņš pūta
Putas grieza ezerā.
Bālenītis karā jāja,
No akmeņa sirdi ņēma

ZEMEŅU LAUKS
D.Dreika-Matule, A.Kublinsis
Zemeņu lauks, viens vienīgs zemeņu lauks
Atmiņās kā mūzika tas skanēt skan.
Bērnības laiks. Nāk prātā bērnības laiks
Mūžīgi uz zemes šīs, kur ziedi tvan.
Meklēju es caur gadiem meiteni to,
Kas teica - Paliksim te, vasarā.
Zemeņu lauks visapkārt mums,
Visapkārt zied vēl zemeņu lauks.
Zemeņu lauks, viens vienīgs zemeņu lauks.
Atmiņās kā mūzika tas skanēt skan.
Pērkona laiks, nāk prātā pērkona laiks
Dienvidu uz zemes šīs, kas skanēt skan.

Kur,māmiņ,tu sēdēji
Karavīrus lolodama?
Daugaviņas maliņā
Dziļ asar pelēcīt.
Kad dēliņ tu atnāksi
No kariņa atpakaļ?
Tad māmiņa es atnākšu
kad zaļos sētas mieti.
Kad zaļos sētas mieti
Kad sapuva akmentiņi
Tad,māmiņ es atnākšu
no kariņa atpakaļ.
Kas redzēja rīta zvaigzni
vakarā uzlecam?
Kas redzēja pārejam
karā dotu bāleliņ
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ZIEDI, ZIEDI RUDZU VĀRPA
L.t.dz.

ZIEMEĻMEITA

Ziedi, ziedi rudzu vārpa,
Deviņām(i) ailītēm.
Mani brāļi klēti taisa
Deviņiem(i) arodiem.

Gāju meklēt ziemeļmeitu, garu, tālu ceļu veicu.
Lēni un par vēlu nācu, meklējot šo ziemeļmalu.

Taisiet, brāļi, ko taisiet(i),
Uztaisiet man istabiņu.
Uztaisiet man istabiņu,
Ar trejām(i) duravām.

Naktī zvaigžņu jūrā redzu debess malu to,
Kur mīt mana ziemeļmeita.
Kā lai tieku vējiem līdzi,
Kas to apciemo? Gadi aiziet viņu meklējot.

Pa vienām(i) saule lēca,
Pa otrām(i) norietēj’.
Pa trešām(i) es izgāju,
Galvā zīļu vainadziņš.

Mana daiļā ziemeļmeita, kur ir tava baltā kleita?
Kādi tagad zelta mati, kur ir tavi zvaigžņu rati?

Papildinājums...
Vedit mani, kur vazdami,
Par tiļteņu navedit.
Grabēs muns(i) tukšais pyurs(i),
Par tiļteņu puorbraucūt.
Vedit mani, kur vazdami,
Par sileņu navedit.
Syla smiļtis kuojis grauze,
Skujis byra vaiņukā.
ZIED ZILAS PUĶES MEŽA MALĀ
Zied zilas puķes meža malā,
Tās daiļa meiča kāri plūc.
Tai smaidošs vaigs un mati vaļā,
Tā puķes plūc un sprauž pie krūts.
Man arī patīk zilas puķes,
Kas koši uzzied mežmalā
Bet labāk patīk pati skuķe,
Kas nāk man pretī smaidoša.
Vēl tagad atceros to dienu,
Kad zilās puķes ziedēja.
Tā nemīlēju es nevienu
Kā daiļo meiču mežmalā.
Ir rudens klāt, un zilās puķes
Vairs nezied koši mežmalā.
Un nenāk pretī man vairs skuķe,
Ar puķu klēpi smaidoša.

R.Dižkačs, A.Grauba

ZILAIS KARBUNKULIS
J.Peters, R.Pauls
Lai slava barokālam
Un čipendeila stilam,
Bet augstākā no slavām
Lai karbunkulim zilam
Spīd katram kaut kas krūtīs,
Bet nevar spīdēt pūlim.
Es izspīdu no pūļa
Ar zilu karbunkuli.
Ai, zilais karbunkuli,
Tur, debesīs aiz rūtīm!
Es mūžu nodzīvošu
Ar karbunkuli krūtīs. (2r.)
Ai, zilais, zilais karbunkuli! 2r.
Savs karbunkulis katram
Ir dzīvē nepieciešams.
Dēļ viņa zilās gaismas
Mēs dzīvojam un ciešam.
Pat dzejnieki tā dzejo,
Kad krāmē ceļa kuli
Ik ceļi niekam spīdot
Pie speķa karbunkulis
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ZILAIS LAKATIŅŠ
V.Moora, Ed.Rozenštrauhs
Bij vasara toreiz tik zaiga un
Ziedēja pļavas un sils.
Tu pretī man nāci tik maiga,
Tev galvā bij’ lakatiņš zils.
Atmiņā lakatiņš zilais,
Mati kā saulstaru riets,
Biji man viena, nakts Tu vai diena,
Mīlas viskrāšņākais zieds.
Tos vārdus, ko sniedzi man ķīlai,
Tos sirdī es ieslēdzu sev,
Jo toreiz es ticēju mīlai,
Un ticēju laimei un Tev.
Atmiņā lakatiņš zilais,
Mati kā saulstaru riets,
Biji man viena, nakts Tu vai diena,
Mīlas viskrāšņākais zieds.
Tā pagāja vasara zaigā,
Un novīta pļavas un sils.
Vairs nenāca meitene maigā,
Kam galvā bij lakatiņš zils.
Atmiņā lakatiņš zilais,
Mati kā saulstaru riets,
Biji man viena, nakts Tu vai diena,
Mīlas viskrāšņākais zieds.

ZILAIS PUTNIŅŠ
V.Kalniņš, I.Kalniņš
Es jau sen tev gribēju ko vaicāt, mīļo māsiņ.
Kāpēc zilais putniņš šorīt klusē, mīļo māsiņ?
Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē zilais putniņš.
Vai tu viņu šorīt pabaroji, mīļo brālīt?
Es jau agri viņu pabaroju, mīļo māsiņ.
Tomēr zilais putniņš šorīt klusē, mīļo māsiņ.
Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē zilais putniņš.
Vai tu viņu šorīt apmīļoji, mīļo brālīt?

ZILIE LINI
A.Krūklis, R.Pauls
Zilie lini deg kā briesmas!
Sargies zilo linu jūras, vai, vai, vai!
Kur tev acīs tādas liesmas?
Tās man zilie lini kūra, vai, vai, vai!
Kur tu ņēmi tādas dziesmas?
Tās es plūcu linu druvā, vai, vai, vai!
Ai jūs lini zilās briesmas!
Sargies, sargies nākt man tuvāk, vai, vai, vai!
Zied lini tavās acīs zied!
Zied lini, tavā sirdī zied!
Zied lini, zilo linu ziedu liesmā
Sadeg dzīve, mūžs kā dziesma, vai, vai,
vai!
Zilie lini deg kā briesmas!
Vai tev bail no ziliem liniem? Vai, vai, vai!
Deg it visur linu liesmas!
Vai tev sāp, kad apdedzinies? Vai, vai, vai!
Skan it visur linu dziesmas!
Vai vairs citas neatminies? Vai, vai, vai!
Ai, jūs lini, zilās briesmas
Dedz un sadedz zilos linos, vai, vai, vai!
ZIN, DIEVIŅI, KĀLABAD
L.t.dz.
Zin, Dieviņi, kālabadi
Es nevaru līksmis būt.
Vai sirsniņa sajutusi,
Ka es ilgi nedzīvošu.
Lien, pelīte, pa zemīti,
Meklē manim mūža māju.
Vai rūsēja vai pelēja,
Vai skanēja staigājot.
Nei rūsēja, nei pelēja,
Skanēt skana staigājot.
Jūdzat manim dullin bērus,
Vedat mani smiltienā.
Pārnāks jūsu dullin bēri,
Es mūžami nepārnākšu.
Es mūžami nepārnākšu
Jūsu duru virināti.
Jūsu duru virināti,
Alus kannas skandināt.
Jūs ēdīsit, jūs dzersit,
Es gulēšu smiltienā.
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ZIŅĢE PAR BAILĒM
A.Neibarts, J.Grodums

ZĪLNIECE

Dienas kā asi sodrēji,
Naktis piķa katli
Ai, bailes , bailes, ai, nāves bailes
spoži stāv uz vakts.

Man dzīvē laimes nav, tā teica zīlniece:
Tik skumjas, asaras un šķiršanās.
Man vairāk nestāsti par manu likteni.
Jo zinu, ka man ceļš ir austrumi.

Sirds saraujas pikucī,
Un zobi braši klab,
Ai, bailes, bailes, ai, nāves bailes
Pie rūtīm, pie krūtīm sit.

Bij' kārtīm taisnība, ko tās reiz stāstīja:
Tik ilgas, asaras man nolemtas.
No jaukās bērnības tik paliek atmiņas,
Un skumjas vēstules no meitenes.

Situ dūri uz galda,
situ dūri pie krūtīm,
Ai, bailes, bailes, ai, nāves bailes
Spocīgi, mocīgi lūr.
Ņemu pats sevi rokās,
Sviežu pats sevi smieklos,
Ai, bailes, bailes, ai, nāves bailes
Kājstarpī asti žmiedz.

Ardievu meitene! Man zuda tava sirds.
Tik drūmais liktenis man pretī mirdz.
Šī spēle velnišķā, ir mana mīļākā,
Kad jūtu es, ka stundas ātrāk skrien.
Ja dzīvē atrodi, kas tevim laimi sniedz,
Tad mirkļus saldākos sev nenoliedz.
Un skūpstot aizmirsti yu mūsu likteni,
Jo sirdij zini, draugs, ir pavasars.

Dienas kā siltas trompetes,
Naktis- pilnmēness bungas.
Ai, bailēm, bailēm, ai, nāves bailēm
Paliek nāvīgi bail.

ZĪLĪTE
E.Treimanis-Zvārgulis, Ē.Ķiģelis
Skrien zīlīte gar loga rūti,
Tā mana dvēsele man šķiet;
Bez tevis dzīvot tai tik grūti!
Pie tevis tā grib iet.
Skrien zīlīte gar loga rūti,
Deg manī jūta vienīgā
Kas dziļi viļņo manu krūti,
Lai visu pauž tev tā!
Kur mieru, lai bez tevis rodu,
Nav varas vairs, kas šķirtu mūs.
Es tavās rokās visu dodu,
Kas manī bijis, ir un būs!

ZVEJNIEKS MANI AICINĀJA
L.t.dz.
Zvejnieks mani aicināja,
Nāc, meitiņa, laiviņā.
Es neiešu, zvejnieciņi,
Tavā oša laiviņā.
Vējiņš tevi tālu pūta,
Saule vaigus balināj’.
Saule vaigus balināj’,
Vējiņš matus plivināj’.
Vai tu nāksi, vai nenāksi,
Es jau tevi gan dabūš’.
Nu ir rokā, nu ir rokā,
Mana paša līgaviņ’.
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ZVIEGTIN ZVIEDZA
L.t.dz.
Zviegtin zviedza kara zirgi
Karavīrus gaidīdami, ē-ej,ē-ej.
Karavīri zobentiņus
Uz akmeņa tecināja.
Iztrinuši zobentiņus
Krustām lika zvērēdami:
Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvu zemi.

