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Virs galvas mūžīgs Piena ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās uz mājām.

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.

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.

Virs galvas mūžīgs Piena ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām,
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās uz mājām.

ǱSMU VĀRDI

PNA CEĻŠ
Imants Kalniņš, Māra Zālīte
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Es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem,
Es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem.
Es varēju vieglu soli kā riteni ritināt,
Es varēju vieglu soli kā riteni ritināt.

Pūšat dūdas, nepūšat, man to dūdu nevajag,
Pūšat dūdas, nepūšat, man to dūdu nevajag.
Es jau biju to ļautiņu, dziedātāju, runātāj̀ ,
Es jau biju to ļautiņu, dziedātāju, runātāj̀ .

Man māmiņa noaudusi dancojamu lindraciņ̀ ,
Man māmiņa noaudusi dancojamu lindraciņ̀ .
Zīdu, zeltu apmetusi, sudrabiņu ieaudus̀ ,
Zīdu, zeltu apmetusi, sudrabiņu ieaudus̀ .

Paldies saku māmiņai par to kuplu lindraciņ,
Paldies saku māmiņai par to kuplu lindraciņ.
Es varēju tautu dēlu stērbelēmi  sitināt,
Es varēju tautu dēlu stērbelēmi sitināt.

Jaunas meitas danci veda kā to vaska ritentiņ̀ ,
Jaunas meitas danci veda kā to vaska ritentiņ̀ .
Es pa metu zelta niedri zem meitiņu kājiņām,
Es pametu zelta niedri zem meitiņu kājiņām.

Pirmā nāca, pāri lēca, otrā apkārt aptecēj̀ .
Pirmā nāca, pāri lēca, otrā apkārt aptecēj̀ ,
Trešā nāca, tā uzņēma, tā būs mana līgaviņ̀ ,
Trešā nāca, tā uzņēma, tā būs mana līgaviņ̀ .

Vediet danci šovakar simtu jūdžu garumā,
Vediet danci šovakar simtu jūdžu garumā.
Lai palika otri simti no rītiņa darbiņā,
Lai palika otri simti no rītiņa darbiņā.

ǱSMU VĀRDI

ES MĀCĒJU DANCI VEST
Tautas mūzika Gunāra Ordelovska apdarē
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Apkārt kalnu saule teka, apkārt kalnu saule teka,
Pieguļniekus meklēdama, pieguļniekus meklēdam̀ , 
Pieguļniekus meklēdama, pieguļniekus meklēdam̀ .

Pieguļnieki gudri vīri, pieguļnieki gudri vīri,
Neguļ kalna galiņāi, neguļ kalna galiņā,
Neguļ kalna galiņāi, neguļ kalna galiņā.

Guļ upītes līkumāi, guļ upītes līkumāi,
Smalkajosi kārklīšosi, smalkajosi kārklīšos,
Smalkajosi kārklīšosi, smalkajosi kārklīšos.

Niedru kaulu guni kūra, niedru kaulu guni kūra,
Lai dūmiņi nekūpēja, lai dūmiņi nekūpēj̀ ,
Lai dūmiņi nekūpēja, lai dūmiņi nekūpēj̀ .

ǱSMU VĀRDI

APKĀRT KALNU SLE TEK
Latviešu tautas dziesma Aivara Buņķa apdarē
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Činku, čanku, grabu, grab ceļa vīra ragutiņ',
Činku, čanku, grabu, grab ceļa vīra ragutiņ'.

Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco, 
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco!

Tie nečinku, tie negrab, tie radziņi sasaluš',
Tie nečinku, tie negrab, tie radziņi sasaluš'.

Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco,
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco!

Bluķa māte bluķi velk pašā bluķa vakarā,
Bluķa māte bluķi velk pašā bluķa vakarā.

Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco,
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco!

Lai velk bluķi trīsi reiz', nenāks mošķi šai sētā!
Lai velk bluķi trīsi reiz', nenāks mošķi šai sētā!

Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Ķer šnoriņ', ķer šnoriņ', tas smuki danco!
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco,
Tas mazais ragadaegmess, tas viegli danco!

(Ragadaegmess  iespējams, vārdu spēle. 
Varētu būt apdziedāts vīrs ar lielu degunu vai, piem., 
lieldegunis no Kolkas raga.)

ǱSMU VĀRDI

ČINKU ČANKU
Latviešu tautas dziesma Jura Vaivoda apdarē
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Pūt, vējiņi, lēni, lēni, nemet vilni laiviņā.
Man laiviņa nolādēta līdz malāmi sudrabiņ'.

Jūras kalni man arami, pati jūra ecējam'.
Jūras kalni zeltu nesa, pati jūra sudrabiņ'.

Es redzēju jūriņāi uz akmeņa uguntiņu,
Tur žāvēja jūras māte savu zeltu, sudrabiņ'.
Es redzēju jūriņāi uz akmeņa uguntiņu,
Tur žāvēja jūras māte savu zeltu, sudrabiņ'.

Vai, lielāi vēja māte, met jel mieru vakarā!
Daža laba dvēselīte uz ūdeņa līgojās.
Vai, lielāi vēja māte, met jel mieru vakarā!
Daža laba dvēselīte uz ūdeņa līgojās.

Jūras māte, Jūras māte, valdi savas kalponītes,
Sasegušas baltas sagšas, nelaiž mani maliņā.

Jūras māte, Jūras māte, valdi savas kalponītes,
Sasegušas baltas sagšas, nelaiž mani maliņā.

ǱSMU VĀRDI

JŪRAS MĀTE
Marts Kristians Kalniņš, tautas dziesma
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Es nomešu baltu pupu Daugaviņas maliņāi.
Tā izauga liela, gara, deviņiemi žuburiemi.

Es uzkāpu debesīsi pa tiem pupas žuburiemi.
Man iedeva Dieva dēls div' kantēm zobeniņu.

Es pārciršu velnam galvu deviņiemi gabaliemi.
Man apskrēja brūni svārki ar tām velna asinīmi.

Ai, Laimiņa, svētā Māra, kur mēs viņus mazgāsimi?
Tai vietāi mazgāsim, kur deviņas upes tek.

Ai, Laimiņa, svētā Māra, kur mēs viņus kaltēsimi?
Tai liepāi kaltēsimi, kur deviņas saules spīd. 

ǱSMU VĀRDI

ES NOMEŠU BALTU PUPU
Kārlis Auzāns, tautas dziesma
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Līgo saule vakarāi, līgo!
Līgo gani sētiņāi, līgo!
Līgo pati mīļā Māra, līgo, līgo,
Telītēmi vārtu vērti, līgo, līgo!

Jauni puiši, jaunas meitas, līgo!
Pušķojati klētes jumtu, līgo!
Visu gadu Jānīt’s nāca, līgo, līgo,
Nu atnāca šovakari, līgo, līgo!

Dimdēj’ zeme atnākoti, līgo,
Skanēj pieši nolecot, līgo!

Jānīt’s nāca pa gadskārtu 
savu bērnu apraudzīti,
Jānīt’s nāca pa gadskārt’
Savu bērnu apraudzīti, 
savu bērnu apraudzīt.

Vai ēduši, vai dzēruši, 
vai Jānīti daudzināja,
Vai ēduši, vai dzēruš’

Ij ēduši, ij dzēruši, līgo,
Ij Jānīti daudzināj’, līgo!

Ai, Jānīti, Dieva dēlis, 
ko tu vedi vezumāi,
Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumāi, 
ko tu vedi vezumā?

ǱSMU VĀRDI

JĀŅUVAKARS
Emilis Melngailis, tautas dziesma

Meitām vežu zīļu rotu, 
puišiem cauņu cepurītes,
Meitām vežu zīļu rotu,
Puišiem cauņu cepurītes, 
puišiem cauņ cepurīt’s

Sit, Jānīti, vara bungas 
vārtu staba galiņā.
Sit, Jānīti, vara bungas 
vārtu staba galiņā.

Lai sanāca Jāņa bērni no 
maliņu maliņām.
Lai sanāca Jāņa bērni no 
maliņu maliņām.

Lai sanāca Jāņa bērni, līgo,
Jāņu zāles kaisīdam’, līgo!

Jāņu dienu Dieva dēlis, līgo,
Saules meitu sveicināja, līgo!
Jauni puiši, jaunas meitas, līgo!
Jāņu nakti neguļati.
Līgo!



8/26

Klipu, klapu, kaimiņ̀  Janka, ar tām koka tupelēm,
Klipu, klapu, kaimiņ̀  Janka, ar tām koka tupelēm,
Precē mani, precē mani, būšu laba saimeniec̀ ,
Precē mani, precē mani, būšu laba saimeniec̀ .

Baro mani, māmuliņa, ar tiem piena kunkuļiem,
Baro mani, māmuliņa, ar tiem piena kunkuļiem,
Lai es augu liela, resna, puišiem ceļu negriezīš̀ ,
Lai es augu liela, resna, puišiem ceļu negriezīš̀ .

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

Man pa priekšu grozotiesi pašai pirmai gadījās,
Man pa priekšu grozotiesi pašai pirmai gadījās,
Pašai pirmai gadījāsi dižens zemes arājiņš,
Pašai pirmai gadījāsi dižens zemes arājiņš.

Klipu, klapu, kaimiņ̀  Janka, ar tām koka tupelēm,
Klipu, klapu, kaimiņ̀  Janka, ar tām koka tupelēm.
Man pašai gadījāsi dižens zemes arājiņš,
Man pašai gadījāsi dižens zemes arājiņš.

Klipu, klapu, kaimiņ̀  Janka, ar tām koka tupelēm,
Klipu, klapu, kaimiņ̀  Janka, ar tām koka tupelēm.
Man pašai gadījāsi dižens zemes arājiņš, 
Man pašai gadījāsi dižens zemes arājiņš.

ǱSMU VĀRDI

KLIPU KLAPU

Latviešu tautas dziesma Daiņa Zaķa un 
Edgara Lindes aranžējumā
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Jūras māte man vaicāja, ko dar' veci zvejnieki,
Jūras māte man vaicāja, ko dar' veci zvejnieciņi?
Iešu es krastā, jūrai atbildēš', 
Iešu es krastā, jūrai atbildēš'.
Tīklus auž, airus tēš, to dar' veci zvejnieki,
Tīklus auž, airus tēš, to dar' veci zvejnieki.

Siļķītei div' meitiņas, staigā gurnus grozīdam's.
Garām gāja mencu dēli, cepurītes cilādam'.
Siļķītei div' meitiņas, staigā gurnus grozīdam's.
Garām gāja mencu dēli, cepurītes cilādam'.

Jūras māte man vaicāja, ko zvejnieku meitas dar',
Jūras māte man vaicāja, ko zvejnieku meitas dara?
Iešu es krastā, jūrai atbildēš',
Iešu es krastā, jūrai atbildēš'.
Tīklus vērpj, smalki vērpj, siļķītēmi valgus tais',
Tīklus vērpj, smalki vērpj, siļķītēmi valgus tais'.

Piesargiesi, siļķu māte, dēļ savāmi meitiņām!
Jau uz tavu sētas pusi zvejnieks acis zibināj'.
Piesargiesi, siļķu māte, dēļ savāmi meitiņām!
Jau uz tavu sētas pusi zvejnieks acis zibināj'.

Nospārdāsi siļķu māte, laiviņāi iekāpjot.
Visi siļķu bērni rauda pēc tās vecas māmuliņ's.
Nospārdāsi siļķu māte, laiviņāi iekāpjot.
Visi siļķu bērni rauda pēc tās vecas māmuliņ's.

ǱSMU VĀRDI

VEC ZVEJNKI
Latviešu tautas dziesma Dzintara Kļaviņa apdarē
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Kulies pati, kunga rija, kunga rij',
Kad nebija kūlējiņu, kūlējiņ'!
Kulies pati, kunga rija, kunga rij',
Kad nebija kūlējiņu, kūlējiņ'.

Rājies pati, brāļa māsa, brāļa mās',
Kad nebija rājējiņa, rājējiņ'.
Rājies pati, brāļa māsa, brāļa mās',
Kad nebija rājējiņa, rājējiņ'.

Es izkūlu kunga riju, kunga rij'
Ar vītola sprigulīti, sprigulīt'.
Es izkūlu kunga riju, kunga rij'
Ar vītola sprigulīti, sprigulīt'.

Es mūžiņu nodzīvoju, nodzīvoj'
Ar neveiklu tēva dēlu, tēva dēl'.
Es mūžiņu nodzīvoju, nodzīvoj'
Ar neveiklu tēva dēlu, tēva dēl'.

Elle, elle, kunga rija, kunga rij',
Rīgā mūsu bāleliņi, bāleliņ'.
Elle, elle, kunga rija, kunga rij',
Rīgā mūsu bāleliņi, bāleliņ'.

Ko ellēi izkūlāmi, izkūlām,
To uz Rīgu aizvedāmi, aizvedām.
Ko ellēi izkūlāmi, izkūlām,
To uz Rīgu aizvedāmi, aizvedām.

Kulies pati, kunga rija, kunga rij',
Kad nebija kūlējiņu, kūlējiņ'!
Kulies pati, kunga rija, kunga rij',
Kad nebija kūlējiņu, kūlējiņ'!

ǱSMU VĀRDI

KUNGU RIJA
Imanta Dimanta un draugi, tautas dziesma
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Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...

Pavediens raisījās, spolīte skrēja,
Krāsainus dzīparus māsiņa sēja.

Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...

Tin lielās tītavas dzīparu velkus,
Skrej mazās tītavas lielajām līdzi.

Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...

Nāc talkā, māmulīt, padomu dodi.
Pamina minama rozīšu rakstā.

Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...

Villaines audēja viegli, vien viegli
Krāsainu dzīparu atspoli laida.

Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...
Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...

Klaudz rītā, vakarā, klaudz katru dienu.
Skan pāri novadam audējas dziesma.

Audēja, audēja, klib, klab, klab, klib, klab, klab...

ǱSMU VĀRDI

DĒJU DEJA

Jānis Ķepītis, tautas dziesma, 
Gunāra Ordelovska apdare
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Reizi pa gadu Simjūda tirgus,
Reizi pa gadu mainām mēs zirgus.
Daudz tur sabrauc draugu, radu,
Daudz tur saved govju, zirgu,
Daudz tur sabrauc draugu, radu,
Daudz tur saved visa kā.

Čigāni tur un jūdi, katūni tur un zīdi.
Tur smiekli skan un runas rit,
Viens otram skaļi saujā sit.
Un meitas, puišus skaistākos
Var redzēt tirgū Simjūdos.

It visa, visa tirgū gan',
Ja tikai nauda, nauda skan,
Ja nauda skan, ja nauda skan,
Ja tikai nauda, nauda skan,
Ja nauda skan, ja nauda skan,
Ja tikai nauda skan.

ǱSMU VĀRDI

SIMJŪDA TIRGUS
Burhards Sosārs

Čigāni tur un jūdi, katūni tur un zīdi.
Tur smiekli skan un runas rit,
Viens otram skaļi saujā sit.
Un meitas, puišus skaistākos
Var redzēt tirgū Simjūdos.

It visa, visa tirgū gan',
Ja tikai nauda, nauda skan, 
Ja nauda skan, ja nauda skan,
Ja tikai nauda, nauda skan, 
Ja nauda skan, ja nauda skan, 
Ja tikai nauda skan.

Reizi pa gadu Simjūda tirgus,
Reizi pa gadu mainām mēs zirgus.
Daudz tur sabrauc draugu, radu,
Daudz tur saved govju, zirgu,
Daudz tur sabrauc draugu, radu,
Daudz tur saved visa kā.
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Es gulu, gulu, sāk sirds man sāpēt.
Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikšu,
Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikš'.

Kad es nomiršu, kur jūs mani raksiet?
Rociet mani krogā, kroggalda galā,
Rociet mani krogā, kroggalda galā.

Lai es ar' dzirdu, kur kārtīm spēlē,
Kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina,
Kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina.

Tur manu zemīti ar alu laista,
Ar alu laista, ar brandavīnu,
Ar alu laista, ar brandavīn'.

Es gulu, gulu, sāk sirds man sāpēt.
Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikšu,
Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikš'.

Kad es nomiršu, kur jūs mani raksiet?
Rociet mani krogā, kroggalda galā,
Rociet mani krogā, kroggalda galā.

Lai es ar' dzirdu, kur kārtīm spēlē,
Kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina,
Kur kārtīm spēlē, kur zirgiem maina.

Es gulu, gulu, sāk sirds man sāpēt.
Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikšu, 
Nāc šurp, mana mīļā, ko es tev teikš'.

ǱSMU VĀRDI

ES GULU, GULU
Vilkači, tautas dziesma
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Mīļie puiši

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.

Hei, džim, džim, ritamtam.
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.

Hei, džim, džim, ritamtam.
Vajag pasteigties,
Citādi, nudien, 
Plāni, plāni ies!

ǱSMU VĀRDI

RŪDOLFA SMDS
Raimonds Pauls, Viļa Kokamegi aranžējums

TURPINĀJUMS
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Mazu, mazu rasas pili

Mazu, mazu rasas pili,
Uz magones dārziņā
Sūc sūkdami trīs odiņi,
Cauru nakti nenosūc.

Ai, sūc, sūc, sūc, sūc,
Sūc, sūc, sūc, sūc,
Cauru nakti nenosūc.

Sper bāliņi rakstā soļus,
Cepurītes rakstā griež:
`Ekur, muļķa kroga papus 
Bez žvinguļa mājā laiž!

Ai, bez, bez, bez, bez,
Bez, bez, bez, bez,
Bez žvinguļa mājā laiž!

ǱSMU VĀRDI

RŪDOLFA SMDS
Raimonds Pauls, Viļa Kokamegi aranžējums

TURPINĀJUMS



16/26

Jaunlaiku balāde

Ganāmpulks pa noru ēd,
Noras malā skuķis sēd.
Uzdzied adot ko tik spēj:
Maza biju, neredzēj.

Smuidrs zēns pa krūmiem lien,
Iznāk klajā, teic: Labdien!
Liecas, sēstas skuķim klāt:
Drīkstu drusku parunāt?

Trallā rī trallā rā.
Drīkstu drusku parunāt?

Ja tev patīk, runā vien,
Kā tev adatiņas skrien!
Redzot vien man pirksti kūst,
Paļauj saviem atsapūst!

Puika, pirkstus apturot,
Visu roku satvert prot.
Paskatās, vai meita tvīkst.
Vai viņš tālāk nedrīkst? Drīkst!

Trallā rī trallā rā
Vai viņš tālāk nedrīkst? 
Drīkst!

ǱSMU VĀRDI

RŪDOLFA SMDS
Raimonds Pauls, Viļa Kokamegi aranžējums

TURPINĀJUMS
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Tā reiz nu ir tā dzīve

Tā reiz nu ir tā dzīve,
Tā sola, dod un ņem,
Tam iznāk sīvā ķīve,
Kas pats ko grib un lemj.

Pret sienu tik ar pauri,
Ja te viss pazūd guns.
Varbūt, ka tiksi cauri,
Ja nē – būs pierē puns.

ǱSMU VĀRDI

RŪDOLFA SMDS
Raimonds Pauls, Viļa Kokamegi aranžējums

TURPINĀJUMS
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Tautas ziņģe

Tad ziņģēsim to ziņģi, pidrallā, 
pidrallā,�Par vienu melderzelli, 
pidrallā, pidrallā.�Tas mīlēja vieǹ  
meitiņ̀ ,�To otru arīdzan,�Pidrallalā, 
pidrallalā, to otru arīdzan.��Tak, māci-
eties jūs puiši, pidrallā, pidrallā,
Div' meitiņ's nemīlēti,  pidrallā, pidrallā,
Tak, mācieties jūs puiši,
Div' meitiņ's nemīlēt,
Pidrallā, pidrallā,  div' meitiņ's nemīlēt.

ǱSMU VĀRDI

RŪDOLFA SMDS
Raimonds Pauls, Viļa Kokamegi aranžējums



19/26

Es uzkāpu kalniņāi, es uzkāpu kalniņāi,
Pašā kalna galiņāi, pašā kalna galiņāi,
Es uzkāpu kalniņāi, pašā kalna galiņāi,
Es uzkāpu kalniņāi, pašā kalna galiņāi.

Es redzēju Rīgas pili, Rīgas piles strādnieciņus.
Es redzēju Rīgas pili, Rīgas piles strādnieciņus. 
 
Es uzkāpu kalniņāi, pašā kalna galiņāi,
Es uzkāpu kalniņāi, pašā kalna galiņāi.

Es redzēju Rīgas pili, Rīgas piles strādnieciņus,
Es redzēju Rīgas pili, Rīgas piles strādnieciņus.

Rīga, mana skaista Rīga. Kas to skaistu darināja?
Rīga, mana skaista Rīga. Kas to skaistu darināja?
Mani diži bāleliņi, pakavoti kumeliņi,
Mani diži bāleliņi, pakavoti kumeliņi.

Balti, balti Rīgas mūri, balti, balti Rīgas mūri.
Kas tos baltus darināja, kas tos baltus darināja?

Tur tecēja dienu, nakti dzelžiem kalti kumeliņi.
Tur tecēja dienu, nakti dzelžiem kalti kumeliņi,
Dzelžiem kalti kumeliņi, dzelžiem kalti kumeliņi,
Dzelžiem kalti kumeliņi, dzelžiem kalti kumeliņi.

Tur tecēja dienu, nakti dzelžiem kalti kumeliņi.
Tur tecēja dienu, nakti dzelžiem kalti kumeliņi.

Es uzkāpu kalniņāi, es uzkāpu kalniņāi,
Pašā kalna galiņāi, pašā kalna galiņāi,
Es uzkāpu kalniņāi, pašā kalna galiņāi,
Es uzkāpu kalniņāi, pašā kalna galiņāi.

Es redzēju Rīgas pili, Rīgas piles strādnieciņus.
Es redzēju Rīgas pili, Rīgas piles strādnieciņus. 

ǱSMU VĀRDI

ES REǱĒJU RĪGAS PILI
Uģis Prauliņš, tautas dziesmas vārdi
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Cekulaina zīle dzied zelta spāres galiņā.
Cekulaina zīle dzied zelta spāres galiņā.

Tec, māsiņa, klausīties, kādu ziņu zīl' atnes'.
Tec, māsiņa, klausīties, kādu ziņu zīl' atnes'. 

Tādu ziņu zīl' atnes': būs brālimi karā iet.
Tādu ziņu zīl' atnes': būs brālimi karā iet.

Tec, māsiņa, dārziņā, pušķo brāļa cepurīt'.
Tec, māsiņa, dārziņā, pušķo brāļa cepurīt'.

Smiedamāsi vārtus ver, raudādama rozes plūc.
Smiedamāsi vārtus ver, raudādama rozes plūc.

Smiedamāsi appušķo, raudādama galvā liek.
Smiedamāsi appušķo, raudādama galvā liek.

Cekulaina zīle dzied zelta spāres galiņā.
Cekulaina zīle dzied zelta spāres galiņā.

ǱSMU VĀRDI

CEKULNA ZĪLE ǱD
Latviešu tautas dziesma Emiļa Melngaiļa apdarē
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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 ledus kalnu, saskaldīju ledus kalnu
Deviņosi gabalosi, deviņosi gabalos.

Meitu mātes istabiņa uz devīta gabaliņ'!
Stili stāvi, kumeliņi, uz tā ledus gabaliņ'!
Meitu mātes istabiņa uz devīta gabaliņ'!
Stili 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 villainēm,
Es aizvedu tautu meitu ar visāmi villainēm!

ǱSMU VĀRDI

APKAL MANU KUMELIŅU
Juris Vaivods, Rūdolfs Blaumanis



22/26

Es izjāju prūšu zemi koklēdamis, spēlēdamis.
Es izjāju prūšu zemi koklēdamis, spēlēdams.

Prūšu meitas man gribēja par junkuru paturēti.
Prūšu meitas man gribēja par junkuru paturēt.

Nepalikšu, prūšu meitas, man pašami Kurzemēi.
Nepalikšu, prūšu meitas, man pašami Kurzemē.

Man pašami Kurzemēi sētā jauna līgaviņa.
Man pašami Kurzemēi sētā jauna līgaviņ̀ .

Nu ar Dievu, prūšu meitas, nu es braucu uz Kurzemi.
Nu ar Dievu, prūšu meitas, nu es braucu uz Kurzem̀ .

Nu es braucu uz Kurzemi pats pie savas līgaviņas.
Nu es braucu uz Kurzemi pats pie savas līgaviņ̀ s.

ǱSMU VĀRDI

ES IZJĀJU PRŪŠU ZEMI
Tautas dziesma
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Kur tu biji, bāleliņi, kad es tevi neredzēju?
Tad es laikam rudzus sēju, kad tu mani neredzēji.

Kur tu biji, bāleliņi, kad es tevi neredzēju?
Tad es laikam rudzus sēju, kad tu mani neredzēji.

Kur tu biji, bāleliņi, kad es balti kājas āvu?
Tad es laikam sienu pļāvu, kad tu balti kājas āvi.

Kur tu biji, bāleliņi, kad es gauži noraudāju?
Tad es krogā diži dzēru, tavas skumjas neredzēju.

Kur tu biji, bāleliņi, kad es tevi neredzēju?

ǱSMU VĀRDI

KUR TU BIJI, BĀLELIŅI
Selga Mence, Agris Pilsums
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Skaista mana tēvu zeme pār visāmi zemītēm,
Skaista mana tēvu zeme pār visāmi zemītēm.

Visapkārti ozoliņi, vidū saule ritināj,
Visapkārti ozoliņi, vidū saule ritināj.

Skaista mana brāļa sēta trejādiemi vārtiņiem,
Skaista mana brāļa sēta trejādiemi vārtiņiem.

Pa vieniemi saule brauca, pa otriemi mēnestiņš,
Pa vieniemi saule brauca, pa otriemi mēnestiņš.

Pa trešiemi mājās braucu, div' dzelteni kumeliņ',
Pa trešiemi mājās braucu, div' dzelteni kumeliņ'.

Mazs bij' tēva novadiņis, bet diženi turējās,
Mazs bij' tēva novadiņis, bet diženi turējās.

ǱSMU VĀRDI

SKSTA MANA TĒVU ZEME
Latviešu tautas dziesma Edgara Kārkļa apdarē
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Kurzemīte, Dievzemīte,
Brīvas tautas auklētāj'.
Kur palika sirmie dievi,
Brīvie tautas dēliņi,
Jā, tautas dēliņi?

Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils. 

Asiņainas dienas ausa
Tēvu zemes ielejā;
Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi. 

Ātri grima, ātri zuda
Gaismas kalna staltā pils.
Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi. 

ǱSMU VĀRDI

GSMAS PILS
Jāzeps Vītols, Auseklis

Sirmajam(i) ozolam(i)
Pēdīgajo ziedu dod:
Tas slēpj svētu piles vārdu
Dziļās siržu rētiņās,
Jā, siržu rētiņās.

Ja kas vārdu uzminētu,
Augšām celtos vecā pils,
Tālu laistu tautas slavu,
Gaismas starus margodam'!

Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, Gaisma ausa!
Augšām cēlās Gaismas pils!
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Saule Latvi sēdināja tur, kur gali satiekas,
Balta jūra, zaļa zeme Latvei vārtu atslēdziņa.

Latvei vārtu atslēdziņa, Daugaviņa sargātāja.
Sveši ļaudis vārtus lauza, jūrā krita atslēdziņa.

Zilzibeņu pērkons spēra, velniem ņēma atslēdziņu.
Nāvi, dzīvi Latve slēdza, baltu jūru, zaļu zemi,
Nāvi, dzīvi Latve slēdza, baltu jūru, zaļu zemi.

Saule Latvi sēdināja baltas jūras maliņā,
Vēji smiltis putināja, ko lai dzēra Latvju bērni?

Dzīves ūdens, nāves ūdens Daugavā satecēja,
Es pamērcu pirksta galu, abus jūtu dvēselē.
Nāves ūdens, dzīves ūdens, abus jūtam dvēselē.

Saule - mūsu māte, Daugav̀  - sāpju aukle,
Pērkons - velnu spērējs, tas mūsu tēvs.
Saule - mūsu māte, Daugav̀  - sāpju aukle,
Pērkons - velnu spērējs, tas mūsu tēvs.

ǱSMU VĀRDI

SLE, PĒRKONS, DGAVA
Mārtiņš Brauns, Rainis
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