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Nu redakcejis 
 
 
„Dzīžūt dzymu, augūt dzīžu, 
Dzīžūt dzīsmis, atsajam,“  

tai Latgolys dzejneica Emileja Kalvāne, i eistyn! 
Dzīsme īt leidza cylvākam vysur i vysod, jei skaņ vakariešonā 
(suprātkuos) i tolkā, Juoņa dīnā i Zīmyssvātkūs, kuozuos i krystobuos. 
Bērēs... I dzīsme ir vysaida — svātkim i svietejamom dīnom, kasdīnys 
vajadzeibai, poša sirds prīcai. Dzīsme — rymdynuojums nūskumeigajam, 
gluobīņs satrauktajam, dvēselis smolkuokūs steigu saucīņs. Dzīsme — ceļš 
iz cylvāka sirdi... 

Itei dzīšmu vuoceleite rodusēs myusu Sibira ekspedicejuos. Suokumā 
— kaviekļam garajā ceļā nu Reigys da Ačynska. Vuordim kluot daguoja 
melodeja, gatavejūtīs pyrmajai Latgalīšu volūdys i kulturys zīmys školai 
2006. goda suokumā i dūmojūt par ļaudim, kurī gribēs dzīduot piec myusu. 
Niule vuoceleitis dzīšmu melodejis var vuiceitīs piec raksteitu i piec 
īskaņuotu notu kompaktdiskā*. Par paleigu īskaņuošonā paļdis Andai 
Leikumai i Aļžam Mininam.  

Dzīšmu gruomateņa ir pyrmais izdavums Ačynska latgalīšu bīdreibys 
bibliotekys serejā. Aiz juo, ka Dīvs dūs, byus i cyti. 

Vuoceleitē īlaseitys vairuok pazeistamuos latvīšu tautys dzīsmis i 
nazcik cytu tautā īmīļuotu tekstu. Vuordi (i melodejis) izalaseiti nu 
vysaidu kruojumu i dialektologejis ekspediceju īrokstu, īskaitūt Sibiri.  

Vīnu i tū pošu dzīsmi Latvejis nūvodūs var dzīduot atškireigi — 
variantu natryukst ni vuordim, ni melodejai. Ite aizraksteits myusu 
variants. Ka pateik, jemit, i dzīduosim kūpā! 

                                           
* Taipat internetā — Ačynska latgalīšu bīdreibys sātys lopā: www.latgalec-ru.narod.ru. 
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Auga, auga rūžeņa 

 
 
Auga, auga rūžeņa 
Sorkona duorzā, 2×

Zam tū rūžu, zam tū rūžu 
Guļ jauna meitine. 2×

Ej, meitiņ, ej, meitiņ, 
Tevi muote sauce. 
Zynu, zynu, prūtu, prūtu, 
Kam man’ muote sauce. 
Grib mani muote 
Pi tuo vacuo atdūt. 
Es tuo vacuo, es tuo vacuo  
Moza nagribieju.  
[Es tū vacū, es tū vacū  
Pa vuortim(i) raideju, 
Pa vuortim(i) raideju, 
Ar akmini svīžu.] 

Ej, vacais, ej, vacais, 
Nasaverīs atpakaļ! 
Kab tu tai nūītu, 
Ka naatsagrīztu! 
[Grib mani muote, 
Pi tuo jaunuo atdūt; 
Es tū jaunū, es tū jaunū, 
Moza īmīļuoju. 
Klauseišu mamenis,  
Pi tuo jaunuo īšu, 
Es tam jaunam, es tam jaunam  
Vaiņuceņu dūšu. 
Ej, jaunais, ej, jaunais, 
Atsaverīs atpakaļ. 
Kab tu tai nūītu, 
Ka tu atsagrīztu!] 
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Ai, gaļdeni 

 
 
Ai, gaļdeni, ai, gaļdeni, 
Kai tev skaiški pīderēj’! 2×

Ap tevim(i) meitys sēd(i) 
Kai līpenis zīdādam’s, 
Ap tevim(i) veiri sēd(i) 
Kai rasnī(i) ūzulen’. 
Vysi muni gosti beja, 
Kas munā(i) ustobā. 
Vīnam devu suoļ’ ar maizi, 
Ūtram jauku volūdeņ’. 
Kam pītryuka suoļ’ ar maizi, 
Tam dev’ jauku volūdeņ’. 

Ols ar konnu, ols ar konnu, 
Mads ar boltu bičereit’. 
Olam konna pīderēja, 
Madam bolta bičereit’. 
Gosti dzīd(i), gosti dzīd(i), 
Saimineica nadzīduoj’. 
Saimineica nadzīduoja — 
Lela škode nūtykus’. 
Lela škode nūtykuse,  
Beņčam kuoja nūlyuzus’. 
Taiseisim(i) beņčam kuoju, 
Prīcynuosim saimineic’. 
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Ai, vonogi, vanadzeni  

 
 
Ai, vonogi, vanadzeni, 
Ai, vonogi, vanadzen’, 

Ai, vonogi, vanadzeni,  
Kam tik augši lidiniej’? 2×

Kam tu lieci par upeiti,  
Kam tu lieci par upeit’,  

Kam tu lieci par upeiti,  
Da munai(i) muoseņai? 

Zaļa dzylna dīgu vylka, 
Zaļa dzylna dīgu vylk’, 

Zaļa dzylna dīgu vylka 
Caur palāku akmisteņ’. 

Es izvylku puišam pruotu, 
Es izvylku puišam pruot’, 

Es izvylku puišam pruotu 
Caur mateņu galenim. 

Ciers bez kuota, puiss bez pruota, 
Ciers bez kuota, puiss bez pruot’, 

Ciers bez kuota, puiss bez  
 pruota 
Guļ celeņa maleņā. 

Cieram kuotu gon īlyku, 
Cieram kuotu gon īlyk’, 

Cieram kuotu gon īlyku, 
Puišam pruota naīlyk’. 

Cik sītā(i) iudiņs stuov(i),  
Cik sītā(i) iudiņs stuov,  

Cik sītā(i) iudiņs stuov(i),  
Tik pi puiša pruota bej’. 

Sītā iudiņs nastuovieja,  
Sītā iudiņs nastuoviej’,  

Sītā iudiņs nastuovieja,  
Puiss taisneibys narunoj.  
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Aiz azara bolti bārzi 

 
 
Aiz azara bolti bārzi 
Sudabreņa lapeņom. 

Voi voi voi voi, voi voi voi voi, 
Sudabreņa lapeņom. 

Tī nūvede myus’ muoseņu 
Sudabreņa kaliejam. 

Vīna poša myus’ muoseņa, 
Tū nūvede tauteņuos. 
Muna poša ļaudaveņa 
Nagrib manim mutis dūt. 
Īšu puori azaram(i), 
Jimšu, kurei mutis dūd. 
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Aiz azara malni meži 

 
 
Aiz azara malni meži, 
Bolti zīdeni zīdiej’, 
Puorceļ mani, buoleleni, 
Lai es veju vaiņuceņ’. 
[Zīdi poši sazīdieja, 
Es nūveju vaiņuceņ’; 
Es nūveju vaiņuceņu 
Jaunuokai(i) muoseņai.] 

Zīd rūženis, maganenis, 
Maņ pādejuo vasareņ’, 
Maņ pādejū vasareņu 
Golvā miršu vaiņuceņš. 
Zīdi, zīdi, uoru pļova, 
Es jau vaira nazīdieš’, 
Muni zīdeni nūbyra 
Tautu golda galeņā. 
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Apleik kolnu ar leikumu 

 
 
Apleik kolnu ar leikumu,  3× 
Tautu dālu pavadej’. 

Trā-drī, dra-la-lā, 3× 
Tautu dālu pavadej’. 

Lai naredz(i) sveši ļauds, 
Lai nasoka cerejam. 
Cerej mani šaidi taidi, 
Cerej pūra stykuoneņš. 
Ni pi vīna es naīšu, 
Cikom sova sagaideiš’. 
Cikom sova sagaideišu, 
Pateikama tautu dāl’. 
Navar bite madu nesti 
Nu ūzula lapeņom; 
Navar muote maņ aizlīgti 
Tautu dāla pavadeit. 
Škirūtīs(i) mutis devu: 
Ej paceli, atej vēļ! 

Nūrīt saule, izlāc saule, 
Ar tautīti runojūt. 
Smejit, ļaudis, nasmejit(i), 
Maņ ar sovu juorunoj. 
Jis sakolta carādams(i), 
Es kai rūža nūzīdiej’. 
[Vysu dīnu sīnu pļuovu, 
Nūsagrīze prīškauteņš. 
Byus radzams(i) vokorā(i), 
Kas jū taišni pastateis. 
Sābru Juoņs(i) pastateja, 
Kai stateiti īstateja. 
Pīci čiuli mani vede 
Aiz kaļneņa meizynuot. 
Voi jius, čiuli, troki bejot, 
Kai es meizšu nadzārus’?]  
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Div laivenis peļd pa jiuru 

 
 
Div laivenis peļd pa jiuru, 2× 
Nīdris viņ(i), nīdris viņ(i) leigojās. 2× 
Vīna beja puišu laiva, 
Ūtrei — jaunu, ūtrei — jaunu meitineiš’. 
Puišu laiva izpuškuota 
Ar vonoga, ar vonoga spaļveņom. 
Meitu laiva izpuškuota 
Ar boltom(i), ar boltom(i) rūzeitem. 
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Dzeru, dzeru olu 

 
 
Dzeru, dzeru olu,  
Dzardams dūmoju, 
Kur es īšu šūvokor,  
Kur gulieš’ par nakti. 
Zynu, zynu, zynu,  
Zynu jaunu meitu, 

Tur es īšu šūvokor,  
Tur gulieš’ par nakti! 
Jauna meita gaida,  
Meikstys vītys taisa. 
Tur es īšu šūvokor,  
Tur gulieš’ par nakti! 
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Eima, eima, muosenis 

 
 
Eima, eima, muosenis, 
Pa upeitis molu. 2×

Tymā upis molā 
Auga apeineiši. 
Paškynu apeiņu, 
Zaļu da smuordeigu. 
Padareju aļteņu 
Soldonu da gordu. 
Sapraseju gasteņu, 
Boguotu da skaistu. 
Papraseju mamenis 
Sovys šūvokor(i). 

Iedi, dzeri, mameņa, 
Reitu brauc iz sātu. 
Kam tu mani atdevi  
Tuolajuos tauteņuos. 
Tuolajuos tauteņuos, 
Pi svešuo puiškina. 
[Tai es gryuši pyušu 
Kai tys bolūdeits(i). 
Tai es nūbuolieju 
Kai rudiņs zuoleite.] 
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Es ar sovu veireņu 

 
 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 2× 
Jis iz dorbu, es iz cepļa — reizē, reizē. 2× 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis nu dorba, es nu cepļa — reizē, reizē. 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis iz krūgu, es paprīšku — reizē, reizē. 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis nu krūga, es pakalī — reizē, reizē. 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis pi golda, es pi golda — reizē, reizē. 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis nu golda, es nu golda — reizē, reizē. 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis iz gultu, es jau gultā — reizē, reizē. 
Es ar sovu veireņu — reizē, reizē. 
Jis zam deča, es zam deča — reizē, reizē. 
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Es beju mameņai 

 
 
Es beju mameņai vīna poša meitine, 
Nazynu, kaidu veiru jimt. 
Es beju mameņai vīna poša meitine, 
Nazynu, kaidu veiru jimt. 
Mameņa soka — gruovrača dālu,  
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā! 
Vysi tod saceis — gruovrača sīva, 
Gruovracs dubļu bridiejeņš.  
Mameņa soka — bondara dālu, 
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā! 
Vysi tod saceis — bondara sīva,  
Bondars bucu steipuotuojs. 

Mameņa soka — skrūdera dālu, 
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā! 
Vysi tod saceis — skrūdera sīva, 
Skrūders bikšu luopeituojs. 
Mameņa soka — kalieja dālu, 
Voi, voi, māmeņ, nā, nā, nā! 
Vysi tod saceis — kalieja sīva, 
Kaliejs dzeļžu dauzeituojs. 
Mameņa soka — skrypača dālu, 
Vot, vot, māmeņ, nui, nui, nui! 
Tēteite spielēs, bierneni doncuos, 
Mes ar tevi smīsimēs! 
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Gaismeņa ausa 

 
 
Gaismeņa ausa, sauleite lēce, 

Oi, agri, agri sauleite lēce. 2× 
Jaunais puiškin(y)s zyrgu sadluoja,  
Zyrgu sadluoja, tuoļ juot dūmuoja.  
Juošu es, juošu iz lelu cīmu, 
Iz lelu cīmu, iz jaunu meitu.  
Tev, jaunais puiškin, treis suodi  
 prīškā! 
Pyrmajā suodā kiukoj dzagiuze, 

Ūtrajā suodā syt laksteigola,  
Trešajā suodā sēd jauna meita. 
Tev, dzagiuzeite, uoryskī bārzi, 
Tev, laksteigola, pūri da meži. 
[Tev, jaunais puiškin, jaunuo  
 meitine.] 
Tev, jaunuo meita, sveša puseite,  
Sveša puseite, borga muoteica. 
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Guoju pa mežu 

 
 

Guoju pa mežu rubuļu saudeitu. 2× 
Tymā mežā es izguoju  
Lelu, kuplu līpu. 2×

Tymā lelā, kuplā līpā, 2× 
Tymā lelā, kuplā līpā  
Zalta šyupeleiti. 2×

Tymā zalta šyupeleitī 
Guļ jauna meitine. 
Uci, ļuli, jauna meita, 
Kaidam šeļmai tiksi? 

Voi tu tiksi saučam, skraučam, 
Voi tam skrypačam(i)? 
Ni es tikšu saučam, skraučam, 
Ni tam skrypačam(i). 
Es jau tikšu, tam palikšu, 
Kas mani šyupuoja. 
Uci, ļuli, jauna meita, 
Nu tu byusi muna! 
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Kas duorzā? 
Kas dārzā? 

 
 
Kas duorzā, kas duorzā? 
Biteit’ rūžu duorzeņā.  
Lūdoj, biteit, caur zoru zorim, 
Caur zoru zorim, caur lopu lopom! 
Ka cytu atrūņ, lic tū sovā vītā,  
Ka cytu atrūņ, lic tū sovā vītā! 

Kas dārzā, kas dārzā? 
Bitīt’ rožu dārziņā.  
Ložņā, bitīt, caur zaru zariem, 
Caur zaru zariem, caur lapu lapām! 
Ja citu atrod, liec to savā vietā,  
Ja citu atrod, liec to savā vietā! 
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Kumeleni, kumeleni  
Kumeliņi, kumeliņi 

 
 
Kumeleni, kumeleni, 
Tu maņ kaunu padarej’.  

Trādi rīdi rallalā,  
Tu maņ kaunu padarej’. 2×

Tev kuojeņa pasleidēja, 
Maņ nūkryta capureit’. 
Maņ nūkryta capureite 
Lelu ļaužu puļceņā. 
Lelu ļaužu puļceņā,  
Jaunu meitu videņā. 
Kas gūdeiga muotis meita, 
Paceļ munu capureit’! 
Pacāluse capureiti, 
Siest ar mani komonuos! 
Īsāduse komonuos(i), 
Byusi muna ļaudaveņ’. 

Kumeliņi, kumeliņi, 
Tu man kaunu padarīj’. 

Trādi rīdi rallalā,  
Tu man kaunu padarīj’. 2×

Tev kājiņa paslīdēja, 
Man nokrita cepurīt’. 
Man nokrita cepurīte 
Lielā ļaužu pulciņā. 
Lielā ļaužu pulciņā,  
Jaunu meitu vidiņā. 
Kas godīga mātes meita, 
Pacel manu cepurīt’! 
Kas tā tāda vīzdegune  
Ne ar kāju nepasper. 
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Kur gaismeņa zyla ausa 

 
 
Kur gaismeņa zyla ausa,  
Tī sauleite lēce; 
Kam muoseņa skaista auga,  
Tī tautenis brauce. 2×

Cīma suni rēja, 
Tautenis brauce, 
Zvoni viņ(i) saskanēja 
Muna tāva pogolmā. 
Siermi zyrgi sagrūžuoti  
Ar sudobra īmovim, 
Kamanenis izraksteitys  
Speid ar zalta zīdenim. 
Tautu dāls kai kuņdzeņš(i)  
Skrullātim(i) matenim, 
Spūžim, mozim zuobacenim, 
Sorkonim(i) byudenim. 
Vēre duris, spēre kuoju, 
Lobu dīnu deve.  

Voi atdūsi sov’ muoseņu — 
Mes tī precinīki. 
Vīna poša myus’ muoseņa, 
I tei vēļ par jaunu, 
Vēļ jei dzeivuos pīci godi 
Sova tāva sātā. 
Zeida kūrpis vēļ našyutys, 
Vylnaineitis naraksteit’s, 
Smolkuos mirtys vēļ nav sātys 
Deļ vaiņuka mozuo. 
Dzieržu, bruoleit, tovu runu, 
Tei jau nava tīsa; 
Koč es jauna, bet jau varu 
Braukt tauteņom leidza. 
Zeida kūrpis jau sašyutys, 
Vylnaineitis saraksteit’s, 
Smolkuos mirtys jau sasātys 
Deļ vaiņuka mozuo. 
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Lipa kust 

 
 
Lipa kust, lipa kust, 
Kas tū lipu kustynoj; 2×

Rudzu maize, kvīšu maize, 
Tei tū lipu kustynoj. 2×

Maize aug, maize aug, 
Kas tū maizi izaudzej? 

Oruojeni, acātuoji, 
Tī tū maizi izaudzej. 
Oruojen’ acātuoj’ 
Vysys tovys kuojis zīd. 
Nu kuojom(i) zīdi byra, 
Nu rūkom(i) sudabreņš. 
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Lobs ar lobu sasatyka 

 
 
Lobs ar lobu sasatyka, leigū, 
Steidzēs mani aprunuot, trā-di-ral-la-lā. 2× 
Ka es moza augumeņa,  
Maņ poša(i) bāda bej’. 
Moz(y)s mun(y)s augumenis,  
Grozna muna volūdeņ’. 
Spieru sūli, zeme reiba,  
Soku vuordu, meži skaņ. 
Nabādoj(i), tu, tautīt(i),  
Ka es moza augumeņ’. 
Gon es tovus kuplus motus,  
Palākdama plucynuoš’. 
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Lobs bej’ puika myusu Jezups 

 
 
Lobs bej’ puika myusu Jezups, 
Tikai moza augumeņ’. 2×

Pajem pudeļonku torbā,  
Ruopās meļņa mugurā. 
Cīmā brauc pi Madaļonkys 
Parunuot par preceibom. 

Madaļonka soka jam: „Tfū, 
Rupucs grib jau precētīs!“ 
Lobs bej’ puika myusu Jezups, 
Tikai moza augumeņ’. 
Loba beja Madaļonka, 
Tikai lela augumeņ’. 
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Malni muni kumeleni 

 
 
Malni muni kumeleni 
Kai iudiņa vogūleņ’. 2×

Tī bej’ labi māršys vesti, 
Tī muosenis pavadeit. 

Lobuok brauču māršys vesti, 
Na muosenis pavadeit. 
Mārša deve lynu kraklu, 
Muosa prosa sudabreņ’. 
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Mīdzeņš īt(i), gulēt grybu 

 
 
Mīdzeņš īt(i), gulēt grybu, 
Nalaiž mani muomuleņ’. 2×

Soka muote nalaizdama:  
Tev, meitine, daudz vajag! 
Vajag cymdu, vajag zeču, 
Vajag boltu vylnaineiš’. 
Pa pļaveņu staiguodama, 
Cymdu, zeču pīadej’. 
Kaidi zīdi pļaveņā(i),  
Taidi munā cimdeņā. 

Es cimdeņa naadeju 
Bez dzaltona dzeipureņ’. 
Zynuoj’ sovu oruojeņu 
Dzaltonim(i) matenim. 
Es sovam(i) mīlajam(i) 
Zylus cymdus nūadej’. 
Lai jis mani tai mīļuoja 
Kai zylū(i) vyzbuleit’.  
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Moza beju, gonūs guoju 

 
 
Moza beju, gonūs guoju, 
Muolu nešu kuleitē. 2×

Ai-ja-jā, tral-la-lā, 
Muolu nešu kuleitē. 2×

Atsasādu iz akmiņa, 
Taisu mozu ciļvieceņ’. 
Es redzieju zaļā pļovā, 
Divi putni keiviejuos. 
Lelais kuope iz mozuo(i), 
Mozais asti trycynuoj’. 

Bolta kēve strupu asti, 
Tei bej’ loba muolu vest. 
Jauna meita kuplu prīšku, 
Tei bej’ loba škiunī vest. 
Muote, muote, meklej gona, 
Es vairs cyuku naganeiš’. 
Kaimiņpuika Mikeļs sacej’, 
Ka par sīvu jimšūt dreiž. 
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Nadūd, Dīvs(i), veitūlam(i) 

 
 
Nadūd, Dīvs(i), veitūlam(i) 
Boltim zīdim nūzīdēt! 
Nadūd, Dīvs(i), dzāruojam(i) 
Nūjimt munu vaiņuceņ’! 

Vysskaistuokū meitini  
 jimšu pi sevi,
I dzeivuosim myužu  
 laimeigi.

2×

 

Dzāruojeņa ļaudaveņa 
Ik vokoru gauži raud. 2×

Raud par veiru dzāruojeņu, 
Raud par bārū kumeleņ’. 
Raud, kumeļu baruodama,  
Raud, kuojenis nūaudam’.  

Aizadadzu garu skolu, 
Siežu ilgi vokorā. 
Sadag muns(i) garais skols(i), 
Īmu gulēt rauduodam’. 
Vēļ da gultys nadaguoju, 
Syt pi duru dzāruojeņš. 
Laid ustobā, ļaudaveņa, 
Voi ir sylta ustabeņ’? 
Taidam krūga dzāruojam(i) 
Sylts celeņa maleņā. 
Akmiņs — meikstais spiļviņteņš(i), 
Dubli — boltais paladzeņš. 
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Nūguoja tēteite 

 
 
Nūguoja tēteite,  
Nūguoja mameņa(i),  
Nūguoja bierneni 
Iz mežu. 
Nūsuove tēteite,  
Nūsuove mameņa(i),  
Nūsuove bierneni 
Palādu. 
Atnese tēteite,  
Atnese mameņa(i),  
Atnese bierneni 
Palādu. 
Applēse tēteite,  
Applēse mameņa(i),  

Applēse bierneni 
Palādu. 
Izvyra tēteite,  
Izvyra mameņa(i),  
Izvyra bierneni 
Palādu. 
Apēde tēteite,  
Apēde mameņa(i),  
Apēde bierneni 
Palādu. 
Kustēja tēteitei, 
Kustēja mameņai, 
Kustēja biernenim 
Palāda. 
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Pi Dīveņa gari goldi 

 
 
Pi Dīveņa gari goldi, gari goldi, 
Tī sied poša meiluo Muora, meiluo Muora. 
Tī sied poša meiluo Muora, meiluo Muora, 
Dvēseleitis skaiteidama, skaiteidam’. 
Salaseja, saskaiteja, saskaiteja, 
Atdūd Dīva rūceņā, rūceņā. 2× 
 

Nu, Dīveņ(i), tova vaļa, tova vaļa, 
Nu tovā(i) rūceņā(i), rūceņā. 2× 
 

Nu tovā(i) rūceņā(i), rūceņā. 
Pošys Laimys atsliedzeņa, atsliedzeņ’. 2× 

Dūd, Dīveņ(i), kolnā kuopti, kolnā kuopti, 
Na nu kolna lejeņā(i), lejeņā. 
Dūd, Dīveņ(i), ūtram dūti, ūtram dūti, 
Na nu ūtra meili lyugti, meili lyugt. 
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Reitā agri saule lēce 

 
 
Reitā agri saule lēce, 2× 

Reitā agri saule lēce, 
Soltu rosu nūtraukdam’. 2×

Agri guoja Laimys muote, 
Ļaudim laimis vālādam’. 
Vīnam lyka montu, slavi, 
Ūtram gudru padūmeņ’.  

Kū, Laimeņa, maņ tu liksi 
Sovā gudrā padūmā? 
Laima gryuši nūsapyute, 
Snīdzēs pyura dybynā.  
Izvalk skaņu zalta kūkli, 
Izvalk dzīšmu komuleit’.  
Še, bierneņ, tev zalta kūkle, 
Še, tev dzīšmu komuleits. 
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Sadzīduosim mes, muosenis 

 
 
Sadzīduosim mes, muosenis, 2× 
Cikom vīnā vīteņā(i), 
Cikom vīnā vīteņā. 
Kas tū zyn, kur cytu godu, 
Kur mes kura leiguosim(i), 
Kur mes kura leiguosim. 
Cyta tautu rūceņuos(i), 
Cyta smiļšu kaļneņā(i), 
Cyta smiļšu kaļneņā. 

Kurei tautu rūceņuos(i), 
Tū par godu redziesim(i), 
Tū par godu redziesim. 
Kurei smiļšu kaļneņā(i), 
Tuos myužam(i) naredzēti 
Tuos myužam(i) naredzēt. 
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Sazīdēja gaiļa pīši 
Piec P. Jurciņa vuordu 

 
 
Sazīdēja gaiļa pīši 
Apeineiša galeņā. 
Dzerit kuozys, latgalīši, 
Lela ceļa maleņā! 

Maleņā, maleņā,  
Lela ceļa maleņā. 2×

Izmej bolsu, laksteigola, 
Izmej bolsu, veiramuot! 
Dzerit kuozys — leigavaiņam 
Pīci mīži teirumā. 

Teirumā, teirumā, 
Pīci mīži teirumā. 

Bodi, koza, saulis puči, 
Bodi kuozu vokorā, 
Sabraukuši bryutis rodi, 
Pīci krakli mugorā. 

Mugorā, mugorā, 
Pīci krakli mugorā. 

Sanādama, bite, sani 
Ap tū munu vaiņuceņ’. 
Doncoj, puika, tu ar mani, 
Naceļ muna ryndaceņ’. 

Ryndraceņ’, ryndraceņ’, 
Naceļ muna ryndraceņ’. 

Līcīs zamu, dieļu greida, 
Turīs zora galeņā. 
Sagulušys panuoksneicys 
Jaunu puišu bareņā. 

Bareņā, bareņā, 
Jaunu puišu bareņā. 

Tupi, tupi, vokorliepi, 
Zuopereiti parādams. 
Sagruobuoju cysu kliepi, 
Jaunu meitu carādams. 

Carādams, carādams, 
Jaunu meitu carādams. 

Sazīdēja gaiļapīši.. 
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Šudiņ uorā Juoņa dīna 

 
 
Šudiņ uorā Juoņa dīna, lejegō, lejegō! 
Šudiņ uorā Juoņa dīna, lejegō! 
Juoņa muote sīru sieja. 
Juoņa tāvs tur olu vuorej. 
Izej uorā, Juoņa muote, 
Sajem sovus Juoņa bārnus! 
Juoņa bārni nūmierkuši, 
Juoņa zuolis laseidami. 
Izej uorā, Juoņa tāvs(i). 
Dūdit mums(i) sīra, pīna. 
Ka nadūsit sīra, pīna, 
Paliks gūs(i) uolaveica. 
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Treis jaunys muosys 
Trīs jaunas māsas 

 
 
 

Treis jaunys muosys 
Sēd rūžu duorzā, 

Ai jai jā, tralla lā lā.  
2×

Sēd rūžu duorzā, 
Pyn vaiņuceņu. 
Jem, bruoleit, vīnu, 
Es jimšu ūtru. 
Trešuo vēļ jauna, 
Lai palīk sātā. 
Lai palīk sātā, 
Lai taisa pyuru. 
Lai taisa pyuru, 
Lai gaida tautys. 

 

Trīs jaunas māsas 
Sēd rožu dārzā, 

Ai jai jā, tralla lā lā.  
2×

Sēd rožu dārzā, 
Pin vainadziņu. 
Ņem, brālīt, vienu, 
Es ņemšu otru. 
Trešā vēl jauna, 
Lai paliek mājās. 
Lai paliek mājās, 
Lai taisa pūru. 
Lai taisa pūru, 
Lai gaida tautas. 
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Tricēj’ kolni, skanēj’ meži  

 
 
Tricēj’ kolni, skanēj’ meži,  

ai-jā, skanēj’ meži,  
Kod dzīduoju, gaviliej’. 
Soka ļaudis dzierdādami, 
Laksteigola skaisti dzīd. 
Auni kuojis, laksteigola, 
Dzeisim gūvu paganeit. 
Tu dzīduosi īvuojā(i) 
Es — gūtenis ganeidam’. 
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Tuoli dzeivoj muna meiluo 

 
 
Tuoli dzeivoj muna meiluo, 
Es navaru sasatikt. 
Tuoli dzeivoj muna meiluo, 
Es navaru sasatikt. 
Jimšu stallī siermu zyrgu, 
Juošu meiluos apsavārtu.  
Jimšu stallī siermu zyrgu, 
Juošu meiluos apsavērt. 
Da pusceļa nadajuoju, 
Nūsazvīdze kumeleņš. 
Da pusceļa nadajuoju, 
Nūsazvīdze kumeleņš. 
Da vuortim(i) nadajuoju, 
Iztak meiluo rauduodama. 
Da vuortim(i) nadajuoju, 
Iztak meiluo rauduodam’. 

Vīnu rūku vuortus vēre, 
Ūtru slauka asarenis. 
Vīnu rūku vuortus vēre, 
Ūtru slauka asaren’. 
Naraud gauži, muna meiluo, 
Es jau tevi napamesšu. 
Naraud gauži, muna meiluo, 
Es jau tevi napamesš’. 
Es jau tevi napamesšu, 
Myužam cytys namīļuošu! 
Es jau tevi napamesšu, 
Myužam cytys namīļuoš’!  
Kur na īšu, kur na braukšu, 
Vysur tevi leidza jimšu. 
Kur na īšu, kur na braukšu, 
Vysur tevi leidza jimš’. 
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Zam ūzula nasiedieju 

 
 
Zam ūzula nasiedieju —  
Zami zori ūzulam. 2×

Rai ridi, rai ridi, rai ridi ralla lā. 
Ar puišym(i) narunuoju — 
Puišim vylta volūdeņ’. 
Ar meitom(i) doncuot guoju, 
Naudu bieru zuobokūs. 

Soka meitys doncuodamys: 
Tev sudobra zuobacen’. 
Daņcī viņ(i) izlaseju 
Bruoleišam(i) ļaudaveņ’. 
Kurei vīgli daņci grīze, 
Vīgli grīzs i dziernaven’s. 
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Zīdēja pučeitis 

 
 
Zīdēja pučeitis, zīdēja rūzeitis, 
Muna skaistuo jauneiba nazīdēs vairs. 2× 
  

Jau mani vad, jau mani vad, 
Jau muna jauneiba kiuliņus mat. 2× 

Ai, zaļuo egleite, kam nazaļuoji, 
Ai, jaunuo meitine, kam naļustiej’. 
Atsagrīz, atsagrīz vēļ vīnu reiz, 
Muna skaistuo jauneiba, maņ tevi žāļ. 
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Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa 

 
 
Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa, 
Deveņom(i) aileņom. 2×

Muni bruoli klieti taisa 
Devenim(i) orūdim. 
Taisit, bruoli, kū taisot(i), 
Iztaisit maņ ustabeņ’. 
Iztaisit maņ ustabeņu 
Ar trejom(i) durovom. 
Pa vīnom(i) saule lēce, 
Pa ūtrom(i) nūrītēj’. 

Pa trešom(i) es izguoju, 
Golvā miršu vaiņuceņ’. 
[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.] 
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Aiz kalniņa dūmi kūp(a) 

 
 
Aiz kalniņa dūmi kūp(a), 
Kas tos dūmus kūpināj’? 

Nu tika tā, timbaka taibaka tillidirā, 
Kas tos dūmus kūpināj’? 

Seskis dara alutiņu, 
Tas tos dūmus kūpināj’. 
Krupīt’s nesa ūdentiņu 
Sakumpušu muguriņ’. 
Krupīt’s prasa, vai ir gana, 
Seskis saka — vēl vajag! 
Pieci graudi, sešas mucas, 
Kas par brangu alutiņ’! 
Auksts kā ledus, salds kā medus, 
Ak, tu Dieva dāvaniņ’! 
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Āvu, āvu baltas kājas 

 
 
Āvu, āvu baltas kājas, 
Lēcu dārziņā(i). 2×

Lēcu, lēcu dārziņā(i), 
Plūcu baltas rozes. 
Plūcu, plūcu baltas rozes, 
Pinu vainadziņu. 
Pinu, pinu vainadziņu, 
Liku galviņā(i). 
Liku, liku galviņā(i), 
Gāju jūrmalā(i). 
Sacēlās(i) rīta vēji, 
Nopūš vainadziņu. 
Nopūš manu vainadziņu 
Jūras dzelmītē(i).  

Tais’, brālīti, liepu laivu, 
Brauc pēc vainadziņa. 
Liepu laiva — viegla laiva, 
Vējš pūš maliņā(i). 
Tais’, brālīti, oša laivu, 
Brauc pēc vainadziņa. 
Oša laiva — smaga laiva, 
Tā grimst dibenā(i). 
Tais’, brālīti, ziedu laivu, 
Brauc pēc vainadziņa. 
Ziedu laiva — laba laiva, 
Pārved vainadziņu. 
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Bēdu, manu lielu bēdu 

 
 
Bēdu, manu lielu bēdu, 
Es par bēdu nebēdāj’. 2×
  

Ramtai, ramtai, radiridirīdi,
Ramtairīdi, rallalā. 2×

Liku bēdu zem akmeņa, 
Pāri gāju dziedādam’. 
Es negāju noskumusi 
Nevienā(i) vietiņā. 

Ar dziesmiņu druvā gāju, 
Ar valodu sētiņā. 
Jo es bēdu bēdājos(i), 
Jo nelaime priecājās. 
Labāk gāju dziedādama, 
Lai nelaime bēdājās. 
Ja dzīvoju, tad dzīvoju, 
Tad ir jautri padzīvoj’. 
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Dažu skaistu ziedu 
pēc A. Niedras vārdiem un F. Abta mūzikas 

 
 
Dažu skaistu ziedu 
Gaujā kaisīju, 
Lai tie manai mīļai 
Nestu sveicienu. 2×

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. 
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Div’ dūjiņas gaisā skrēja 

 
 
Div’ dūjiņas gaisā skrēja, 
Abas skrēja dūdodam’s. 

Aijā, aijajā,  
Abas skrēja dūdodam’s. 

Div’ bāliņi karā jāja, 
Abi jāja domādam’. 
Vai būs jāti, vai nejāti, 
Vai palikti šai zemē? 
Šai zemē ir laba dzīve, 
Jaunas meitas gultu tais’. 
Kas taisīja zaldātam(i), 
Kas tam klāja paladziņ’? 
Priežu zari, egļu skujas —  
Karavīra paladziņš. 
Sūnu cinis, akmentiņis —  
Karavīra spilventiņš. 

Div’ dūjiņas gaisā skrēja, 
Abas skrēja dūdodam’s. 

Aijā, aijajā,  
Abas skrēja dūdodam’s. 

Div’ bāliņi karā jāja, 
Abi jāja domādam’. 
Vai būs jāti, vai nejāti, 
Vai palikti sētiņā? 
Kur palika mans bāliņis, 
Karodziņa nesējiņš? 
Tur palika jājējiņis 
Uz tām prūšu robežām. 
Tur staigāja Dieva dēli, 
Dvēselītes lasīdam’. 
Atraduši dvēselīti, 
Ietin baltā villainē. 
Ienes svētā paēnā(i), 
Gulda Dieva šūpulī. 
Liek eņģeli, šūpotāju, 
Tas dziedāja šūpodams: 
Aijā, mīļa dvēselīte, 
Karā kauta, nemirus’. 
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Div’ pļaviņas es nopļāvu 

 
 
Div’ pļaviņas es nopļāvu 
Sarkanā(i) āboliņ’. 2×

Pati māku sienu pļauti, 
Pat’ izkapti asināt. 
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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Es karā(i) aiziedams 

 
 
Es karā(i) aiziedams, 2× 
Atstāj’ māsu šūpulī. 2× 
No kariņa pārnākdams, 
Atrod’ lielu rakstītāj’. 
Pavaicāju māmiņai, 
Kas tā tāda rakstītāj’. 

Tā, dēliņ(i), tav’ māsiņ’, 
Ko atstāji šūpulī. 
Rakstītāja, man’ māsiņ, 
Norakst’ kara karodziņ. 
Raksti zaļu vai sarkan’, 
Mūžam manis neredzēs’. 
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Es nenācu šai vietā(i) 

 
 
Es nenācu šai vietā(i) 2× 
Savu miegu izgulēti. 2× 

Rai rai rai ritam, rai rai rai 
 ritam, 
Rai rai rallalā, trādi rallalā. 

Nācu ēsti, nācu dzerti, 
Nācu jautri padziedāti. 
Ja es būtu to zinājis, 
Ka tik jauki šai vietā(i). 
Es būt’ sievu līdz paņēmis 
Ar visiem(i) bērniņiem(i). 
Tie palika aizkrāsnē(i), 
Vēderiņus kasīdami. 

Visa mana naba nieza, 
Kā es gribu brandavīna. 
Kad iedzēru brandavīna, 
Vairs nabiņa neniezēja. 
Kad iedzēru juhaidiku,  
Nospārdīju Miku pliku. 
Mūsu ciema meitiņām(i) 
Triju taku vēderiņi. 
Pa pirmo(i) žīdi brauca, 
Pa otro(i) čigāniņi. 
Pa trešo(i) ciema puiši 
Žagariņus vizināja. 
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Es uzkāpu kalniņā(i) 

 
 
Es uzkāpu kalniņā(i), rai ridi rā, 
Līgaviņas lūkoties(i), rai ridi rā, 

Ai jā rallā, ai jā ralla lā. 
Nolūkoju tautu meitu, 
Kura laba dziedātāja. 
Labdien, ciema zeltenīte, 
Būsi mana līgaviņa? 
Es nevaru solīties(i), 
Nav mājās(i) tēvs, māmiņa. 

Nāc(i) rītu vai parītu, 
Būs mājās(i) tēvs, māmiņa. 
Labdien, ciema zeltenīte, 
Otrreiz tevi bildināju. 
Nu es varu solīties(i), 
Nu ir mājās tēvs, māmiņa. 
Būšu tava līgaviņa, 
Tavas mājas kopējiņa. 
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Jauns un traks 

 
 
Jauns un traks tu, puika, esi bijis,  
Lauzdams manu zelta gredzentiņ’. 
Jauns un traks tu, puika, esi bijis,  
Lauzdams manu zelta gredzentiņ’. 2× 
Vai tu domā manim jaunu pirkti, 
Vai saukt man’ par savu līgaviņ’? 
Nav naudiņas, par ko jaunu pirkti, 
Saukšu tev’ par savu līgaviņ’. 
Saukšu tev’ par savu līgaviņu, 
Kamēr rīta sārta saule lēks. 
Kad uzlēca sārta rīta saule, 
Nu ar Dievu, ciema zeltenīt’! 
Man pašam(i) sava līgaviņa 
Gaida mani mājās pārnākam. 
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Jūriņ’ prasa smalku tīklu 

 
 
Jūriņ’ prasa smalku tīklu,  
Laiviņ’ baltu zēģelīt’. 2×

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 bij’ skaistas 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’. 
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Kur ta tu nu biji  
Kur ta tu nu beji? 

 
 
Kur tad tu nu biji, āzīti manu? 
Sudmalās, sudmalās,  
 kundziņi mans. 
Ko tad tu tur darīj’.. 
Rudzus, kviešus bīdelēju.. 
Ko tad tu tur ēdi.. 
Pienu, medu, pienu, medu.. 
Ko tad tu tur dzēri.. 
Alu, vīnu, alu, vīnu.. 
Ar ko tu tur mērīji.. 
Ar radziņu, ar radziņu.. 
Ar ko tu tur slaucīji.. 
Ar bārdiņu, ar bārdiņu.. 
Vai tad tevi kūla.. 
Kūla gan, kūla gan.. 
Ar ko tad tev’ kūla.. 
Ar stibiņu pa ribiņu.. 
Kā tad tu tur brēci.. 
Mik mik mē, mik mik mē.. 

Kur ta tu nu beji, uozeiti munu? 
Patmalēs, patmalēs,  
 kuņdzeni muns. 
Kū ta tu tī darej’.. 
Kvīšus molu, rudzus molu.. 
Kū ta tu tī iedi.. 
Pīnu, madu, pīnu, madu.. 
Kū ta tu tī dzieri.. 
Olu, veinu, olu, veinu.. 
Ar kū tu tī miereji.. 
Ar radzeņu, ar radzeņu.. 
Ar kū tu tī slauceji.. 
Ar buorzdeņu, ar buorzdeņu.. 
Voi ta tev’ tī syta.. 
Syta gon, syta gon.. 
Ar kū ta tev’ syta.. 
Ar pagali par pakali.. 
Kai ta tu tī bļuovi.. 
Miku mē, miku mē.. 
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Kur tu teci 

 
 
Kur tu teci, kur tu teci, gailīti man’, 2× 
No rītiņa agrumā? 2× 
Ciemā teku, ciemā teku meitas celt 
No rītiņa agrumā. 
Ietecēju, ietecēju sētiņā, 
Trīs reizītes nodziedāj’. 
Celies, mana, celies, mana līgaviņ’, 
Jau gailītis nodziedāj’. 
Necelšos(i), necelšos(i), miedziņš nāk 
No rītiņa agrumā. 
[Čigāns savu, čigāns savu čigāniet’ 
Ar džindžalu džindžalāj’. 
Žīdiņš savu, žīdiņš savu žīdenīt’ 
Ar muldiņu vizināj’. 
Vāciet’s savu, vāciet’s savu gaspažiņ’ 
Ar ābolu kaitināj’. 
Latviet’s savu, latviet’s savu līgaviņ’ 
Ar skūpstiem(i) modināj’.]  
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Līgo laiva uz ūdeņa 

 
 
Līgo laiva uz ūdeņa, 
Uz arāja meitiņām. 2×

Arājam bij’ skaistas meitas, 
Zēģelīšu audējiņ’s. 
Viena vērpa, otra auda, 
Trešā raksta zīdautiņ’. 
Dod, māmiņa, to meitiņu, 
Kura raksta zīdautiņ’. 
Ja nedosi to meitiņu, 
Es nomiršu žēlabās. 
Kur jūs mani glabāsieti, 
Žēlabās nomirušu. 
Rociet mani rožu dārzā 
Zem rozīšu saknītēm. 

Tur uzauga kupla liepa  
Deviņiem(i) žuburiem.  
Ik svētdienas meitas nāca  
Vainadziņus darināt. 
Nopinušas, novijušas  
Aiznes Māras baznīcā. 
Māra prasa raudādama,  
Kur meitiņas tādu ņem? 
Rīgā pirkām, naudu devām,  
Vāczemē(i) kaldināj’. 
Ko jūs, meitas, melojat(i),  
Tā ir puiša dvēselīt’, 
Tā ir puiša dvēselīte,  
Žēlabās nomirušā. 
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Man māmiņa piesacīj’ 

 
 
Man māmiņa piesacīj’,  
 piesacīj’, piesacīj’: 
Meitiņ, veci nebučo,  
 nebučo, jā! 
Kamēr māte grozījās, 
Es vecīti nobučoj’. 
Pati gāju uz krodziņ’, 
Veci slēdzu tīnītē. 
Paskatuos(i) atpakaļ: 
Vec’s ar visu tīni nāk. 
Tīne nāca grabēdam’, 
Vec’s — pa iekšu klabēdams. 

Tagad klausu māmiņai, 
Vairs vecīti nebučoj’. 
[Nu bučoju jaunus puiš’s, 
Aiz ausīmi turēdam’. 
Aiz ausīmi turēdam’, 
Ved’ uz „zagsu“ laulāties. 
Paskatos(i) atpakaļ: 
Mans puisītis vagu ņem. 
Tagad klausu māmiņai, 
Vairs nevienu nebučoj’.] 
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Meita gāja uz avotu 

 
 
Meita gāja uz avotu, uz avotu, 
Zaļa krūze rociņā(i), rociņā. 
Pretim nāca jauni puiši, jauni puiši, 
Sasit meitai zaļo krūzi, zaļo krūz’. 
Meita raud pēc zaļās krūzes, zaļās krūzes: 
Krūzīt manu, zaļo krūzīt, zaļo krūz’. 
Puiši meitai naudu sola, naudu sola, 
Meitai naudas nevajaga, nevajag. 
Meita raud pēc zaļās krūzes, zaļās krūzes: 
Krūzīt manu, zaļo krūzīt, zaļo krūz’. 
Puiši meitai muižu sola, muižu sola, 
Meitai muižas nevajaga, nevajag. 
Meita raud pēc zaļās krūzes: 
Krūzīt manu, zaļo krūzīt, zaļo krūz’. 
Puiši meitai puisi sola, puisi sola, 
Meitai puiša gan vajaga, gan vajag. 
Sasper, velns, to zaļo krūzi, zaļo krūzi, 
Es pie puiša turēšos(i), turēšos. 
Es pie puiša turēšos(i), turēšos(i) 
Kā pie zelta gabaliņa, gabaliņ’. 
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Nāk rudentiņis  

 
 
Nāk rudentiņis, 
Būs barga ziema, 
Grib mūsu bāleliņš 
Līgavu ņemti 

2×

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  
Neizzināmo. 
Nāk rudentiņis.. 
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Patais’ manim, bāleliņi 
Patais’ manim, buoleleni 

 
 
Patais’ manim, bāleliņi, 
Sausa koka sprigulīti,  
Man jāiet(i) rijas kulti,  
Klip klap klap! 

Dziedādamas meitas kūla 
Ar sudraba spriguļiem(i),  
Augstu cēla, viegli laida, 
Klipu klapu klap! 

[Kultin kūla kūlējiņi, 
Maltin mala malējiņi, 
Sakūluši, samaluši, 
Klip klap klap! 

Laižat mani rijas kulti, 
Es mācēju rijas kulti, 
Augstu cēlu, viegli laidu, 
Klipu klapu klap!] 

Patais’ manim, buoleleni, 
Sausa kūka spryguleni,  
Maņ juoīt(i) rejis kultu,  
Klip klap klap! 

Dzīduodamys meitys kiule 
Ar sudobra sprygulim(i),  
Augši cēle, vīgli laide, 
Klipu klapu klap! 

[Kuļtiņ kiule kiuliejeni, 
Maļtiņ mola maliejeni, 
Sakiuluši, samoluši, 
Klip klap klap! 

Laidit mani rejis kuļti, 
Es muocieju rejis kuļti, 
Augši cieļu, vīgli laižu, 
Klipu klapu klap!] 
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Rīga dimd 

 
 
Rīga dimd, Rīga dimd, 
Kas to Rīgu dimdināj’! 

Aijajā, trallallā,  
Kas to Rīgu dimdināj’! 2×

Tai meitiņai pūru kala, 
Kam trejādi bāleliņ’.  

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

 
 
Sarkandaiļa roze auga 
Diža ceļa maliņā. 2×

Tā uzauga, tā ziedēja 
Sarkandaiļiem ziediņiem. 
Kam tu augi, kam ziedēji, 
Kam puisēnus kaitināj’? 
Brīv’ man augti, brīv ziedēti, 
Brīv’ puisēnus kaitināt. 
Brīv’ puisēnus kaitināti, 
Visu cauru vasariņ’. 
Visu cauru vasariņu, 
Līdz vēlam(i) rudenim. 
Bāliņš jāja uz kariņu 
Nepušķotu cepurīt’. 
Tec, māsiņa, dārziņā(i), 
Pušķo brāļa cepurīt’! 

Dziedādama appušķoju, 
Raudādama pavadīj’. 
Kam tu raudi, man’ māsiņa, 
Vai tev bija ziedu žēl? 
Man nebija ziedu žēl, 
Man bij’ tevis paša žēl. 
Karavīram īss mūžiņis 
Kā vasaras launadziņš. 
Kā vasaras launadziņis,  
Kā ūdeņa burbulīt’s. 
Karavīra dvēselīte 
Sēd zobena galiņā; 
Sēd zobena galiņā(i), 
Uguntiņas maliņā. 
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Seši mazi bundzinieki 

 
 
Seši mazi bundzinieki 
Jāj pa ceļu bungodam’. 2×

Visiem sešiem sirmi zirgi, 
Visiem caunu cepurīt’s. 
Visi seši sajājuši 
Mana tēva sētiņā. 
Visi seši lec no zirga, 
Sniedz man zelta gredzentiņ’. 

Ne es ņemšu, ne man vajag 
Tik jaunam(i) skuķēnam. 
Pāries mājās, prasīs māte, 
Kur tu ņēmi, kas tev dev’. 
Man iedeva ciema puiši, 
Mani mazu mīlēdam’. 
Mani mazu mīlēdami, 
Sevim lielu audzēdam’. 
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Sijā auzas, tautu meita 

 
 
Sijā auzas, tautu meita, 
Dod manam(i) kumeļam. 2×

Ne sijāšu, ne es došu, 
Netīk manam prātiņam. 2×

Tam sijāšu, tam es došu, 
Kas tīk manam prātiņam. 
Kas tecēja manis dēļ(i) 
Lielu ceļa gabaliņ’. 
Tautiet’s jūdza, bāliņš jūdza, 
Abi jūdza 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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Sit, Jānīti, vara bungas 

 
 
Sit, Jānīti, vara bungas, līgo, līgo! 
Vārtu staba galiņā(i), līgo, līgo! 
Vārtu staba galiņā(i), līgo! 
Lai ceļas(i) Jāņa māte, 
Lai saņēma Jāņa bērnus. 
Pār gadskārtu Jānīt’s nāca 
Savus bērnus apraudzīti. 
Vai tie ēda, vai tie dzēra, 
Vai Jānīti daudzināja. 

Gan tie ēda, gan tie dzēra, 
Gan Jānīti daudzināja. 
Sieru, sieru, Jāņa māte, 
Tev ir govis laidarā(i). 
Alu, alu, Jāņa tēvs(i), 
Tev ir mieži tīrumā(i). 
Visa laba Jāņu zāle, 
Kas zied Jāņu vakarā(i). 
Papardīte, vībotnīte, 
Sarkanā(i) magonīte. 
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Strauja, strauja upe tecēj’ 

 
 
Strauja, strauja upe tecēj’, 2× 
Gar brālīša namdurvīm(i), 
Gar brālīša namdurvīm. 
Nedrīkstēju pāri jāti, 
Baidās man(i)s kumeliņis, 
Baidās man(i)s kumeliņš. 
Jāj, brālīti, droši pāri, 
Neslīks tav(i)s kumeliņis, 
Neslīks tav(i)s kumeliņš. 
Apakšā ir baltas smiltis, 
Virsū skaidr(i)s ūdentiņis, 
Virsū skaidr(i)s ūdentiņš. 
Zobens grieza baltu smilti, 
Ūdens skaloj’ kumeliņu, 
Ūdens skaloj’ kumeliņ’. 

Spoža spalva kumeļam(i), 
Vēl spožāki iemauktiņi, 
Vēl spožāki iemauktiņ’. 
Uz akmeņa malku cirtu, 
Strautā kūru uguntiņu, 
Strautā kūru uguntiņ’. 
Lai sildās(i) tie ļautiņi, 
Kas man laba nevēlēja, 
Kas man laba nevēlēj’. 
Sildies, mana vīra māte, 
Tu man laba nevēlēji, 
Tu man laba nevēlēj’. 
Sildies, mana māmuliņa, 
Tu man labu vien vēlēji, 
Tu man labu vien vēlēj’. 
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Šalc zaļais mežs 

 
 
Šalc zaļais mežs, kur lakstīgalas dzied, 
Un birztalās vēl vijolītes zied. 
Tik tumšās egles skumji galvas glauž: 
Par senām jaunīb’s dienām viņas pauž. 2× 

No dzidrā ūdens maigas stirnas dzer, 
Dzeguze kūko, zaķīt’s ausis ver: 
Jau mednieks nāk, kas zin, varbūt šodien 
Tam nomirt būs — viņš aši krūmos lien. 
Bet jaunība tik sen aiz kalniem jau, 
Šai dzīvē man vairs īstas laimes nav. 
Bet zaļais mežs, kur lakstīgalas dzied, 
Tas jaunībai kā sapnis garām iet.  
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Sārtas kā rozītes magones zied 

 
 
Sārtas kā rozītes magones zied, 
Meitiņa dārziņā ravē un dzied. 2× 
 

To tik zina es un viņš, 
Es un viņš un vēl mēnestiņš. 2× 

Dārziņā vieta mums slepena,  
Ko pat māmiņa nezina! 
Meitiņas galviņa klēpī tam slīgst, 
Mīlības laimē tā deg tur un tvīkst. 
Pienāks nākošā vasara, 
Tev būs prieki, man asaras. 
Šūpulī maza būs meitiņa, 
Tā sauks Tevi par māmiņu. 
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Tautiešam(i) apsolīju 

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

Sarīdīšu ciema suņus, 
Lai iet māte lūkoties(i). 
Sarīdīšu ciema suņus, 
Lai iet māte lūkoties. 
Kamēr māte suņus rāja, 
Tikmēr cimdi tautiešam(i). 
Kamēr māte suņus rāja, 
Tikmēr cimdi tautiešam. 
Še, tautieti, raibie cimdi, 
Tas mans pirmais adījums(i). 
Še, tautieti, raibie cimdi, 
Tas mans pirmais adījums.  
Tumsā vērpti, šķeterēti, 
Zagtin zagti māmiņai(i). 
Tumsā vērpti, šķeterēti, 
Zagtin zagti māmiņai. 
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Tautiet’s cimdus gan dabūja,  
Manis pašas nedabūja. 
Tautiet’s cimdus gan dabūja,  
Manis pašas nedabūj’.  
Ej pie velna, tu, tautieti,  
Man jau tevis nevajaga. 
Ej pie velna, tu, tautieti,  
Man jau tevis nevajag!  

 
 
Man pašai līdz uzauga  
Dižens zemes arājiņš(i). 
Man pašai līdz uzauga  
Dižens zemes arājiņš.  
Tas paņēma manu pūru,  
Mana pūra atslēdziņu. 
Tas paņēma manu pūru,  
Mana pūra atslēdziņ’.  
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Tautiet’s mani pavadīja 

 
 
Tautiet’s mani pavadīja 
Mazu ceļa gabaliņ’. 2×

Mazs bij’ ceļa gabaliņis, 
Lielas ļaužu valodas. 
Tautiet’s manim apsolīja 
Visu savu bagātīb’. 
Staltu māju kalniņā(i). 
Strauju upi lejiņā. 
Kad aizgāju, tad redzēju, 
Vis’ tautieša bagātīb’. 
Suņu būda kalniņā(i), 
Dubļu peļķe lejiņā. 
Čaukstēj’ mani zīda svārki, 
Pār istabu pārejot. 

Skanēj’ manas zīļu rotas, 
Vīra māti sveicinot. 
Vīra māte bēdājās(i), 
Nebūs dubļu bridējiņ’s. 
Nebēdājies, vīra māte, 
Bridīš’ dubļus dziedādam’. 
Bridīš’ dubļus dziedādama, 
Tavu dēlu mīlēdam’. 
Savu laiku rozes ziedēj’, 
Savu laiku ābelīt’s. 
Savu laiku dubļus bridu, 
Savu laiku rotājos. 
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Tūdaliņ, tāgadiņ 
Tūdaleņ, tagadeņ 

 
 
 

Tūdaliņ, tāgadiņ 
Pastalnieki danco. 2×

Cits ar vīzēm, cits ar kurpēm, 
Cits ar basām kājām. 2×

Es ar būt’ līdzi lec’s, 
Man tā kurpe pušu. 
Ņem to siksniņ’, sien to kurpīt’, 
Lec tiem citiem līdzi. 
Nu ir man, nu ir man 
Kurpe salāpīta. 
Nu es varu, nu es varu 
Lekt tiem citiem līdzi. 

 

Tūdaleņ, tagadeņ 
Pastaļnīki doncoj. 2×

Cyts ar veizem, cyts ar kūrpem,
Cyts ar bosom kuojom. 2×

Es ar byut’ leidza liecs, 
Maņ tei kūrpe pušu. 
Jem tū syksnu, sīņ tū kūrpi, 
Lēc tim cytim leidza. 
Nu ir maņ, nu ir maņ 
Kūrpe saluopeita. 
Nu es varu, nu es varu 
Lēkt tim cytim leidza. 
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Tumša nakte, zaļa zāle 

 
 
Tumša nakte, zaļa zāle, 
Laukā laidu kumeliņu. 
Tumša nakte, zaļa zāle, 
Laukā laidu kumeliņ’. 
Nu, Dieviņ(i), tava vaļa, 
Nu tavā(i) rociņā(i). 
Nu, Dieviņ(i), tava vaļa, 
Nu tavā(i) rociņā. 
Nu tavā(i) rociņā(i), 
Man(i)s bēr(i)s kumeliņis.  

Nu tavā(i) rociņā(i), 
Man(i)s bēr(i)s kumeliņš. 
Migla, migla, liela rasa, 
Man pazuda kumeliņis. 
Migla, migla, liela rasa, 
Man pazuda kumeliņš. 
Nokrīt migla, nokrīt rasa, 
Es atradu kumeliņu. 
Nokrīt migla, nokrīt rasa, 
Es atradu kumeliņ’. 
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Tumša, tumša tā eglīte 

 
 
Tumša, tumša tā eglīte, 
Kur caunīte nakti guļ. 

Ai, rillasā, ai, rallasā, 
Ai, džimlairūdi rallalā. 

Tālu, tālu tā māmiņa,  
Kur aug mana līgaviņ’. 

Ai, rillasā, ai, rallasā, 
Ai, džimlairūdi rallalā. 
Ai, vir vir vir vir bum bum bum 
Ai, trrrrr rasasā, 
Ai, rillasā, ai, rallasā, 
Ai, džimlairūdi rallalā. 

No kurienes tu, puisīti, 
Ar tik jauku valodiņ’? 
Es, māmiņa, no Vidzemes, 
Nāk’ pēc savas vajadzīb’s. 

Gribu precēt jūs’ meitiņu, 
To, lūdzami, neliedziet. 
Velti, velti, tu, puisīti, 
Uz meitiņu lūkojies. 

Viena pati man meitiņa, 
Tā par mazu, tā par jaun’. 
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Tai būs mātes rīkstes bīties, 
Ne pēc jauniem puišiem dzīties. 

Jūs, māmiņa, veci ļaudis, 
Jūs aplami runājat. 
Pa pāriem(i) rieksti auga, 
Pa pāriem(i) āboliņ’. 

 
 
Jūras putni gaisā skrēja 
Un pa pāriem pārojās. 
Tā būs visiem jauniem ļaudīm 
Pa pāriem(i) pāroties. 

Vecs ar vecu tā gulēja, 
Suns ar kaķi cauri skrēja. 
Jauns ar jaunu tā gulēja, 
Ūdens cauri netecēja. 
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Upe nesa ozoliņu 

 
 
Upe nesa ozoliņu 
Ar visām(i) bitītēm. 2×

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 ritulīš’. 

Kam tie kalni, kam tās lejas, 
Kam tie kuplie ozoliņ’? 
Dievam kalni, Mārai lejas, 
Bitēm kuplie ozoliņ’. 
Kam tie puiši, kam tās meitas, 
Kam tie bērie kumeliņ’? 
Puišiem meitas, meitām puiši, 
Abiem bērie kumeliņ’. 
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Virši zili, virši sārti 
pēc E. Zālītes vārdiem un E. Rozenštrauha mūzikas 

 
 
Virši zili, virši sārti 
Tā kā jūra zib un zied. 
Pēdējie tie goda vārti, 
Vasarai kur cauri iet. 
Vēl gan silti vēji staigā, 
Bites saldi ziedos san, 
Bet jau klusā dabas vaigā 
Rudens tuvums jaušams man. 
Skumji zilos viršos skatos, 
Cilvēks mīļš man prātā nāk, 
Kura mīkstos, tumšos matos 
Daži sidrabot jau sāk. 

Rodas karsta vēlēšanās 
Rokas tam ap kaklu vīt, 
Kamēr viņa dzīslās, manās, 
Vēl no vasaras kas mīt. 
[Paies gadi, norims ilgas, 
Acīs uguns izdzisīs, 
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.]  
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Visi ciema suņi rēja 

 
 
Visi ciema suņi rēja, 
Kad es jūdzu kumeliņu. 
Visi ciema suņi rēja, 
Kad es jūdzu kumeliņ’. 
Sēd’ iekšā(i), līgaviņa, 
Lai rej suņi, nebaidies(i)! 
Sēd’ iekšā(i), līgaviņa, 
Lai rej suņi, nebaidies! 
Es kumeļu noturēšu 
Ar abām(i) rociņām(i). 
Es kumeļu noturēšu 
Ar abām(i) rociņām. 

Ar abām(i) rociņām(i), 
Ar tām siksnu grožiņām(i). 
Ar abām(i) rociņām(i), 
Ar tām siksnu grožiņām. 
[Siksniņām(i), sprādzītēm(i) 
Neredz manu kumeliņu. 
[Siksniņām(i), sprādzītēm(i) 
Neredz manu kumeliņ’. 
Lentītēm(i), bantītēm(i) 
Neredz manu līgaviņu. 
Lentītēm(i), bantītēm(i) 
Neredz manu līgaviņ’.] 
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Zied zilas puķes 

 
 
Zied zilas puķes meža malā, 
Tās skaista skuķe kāri plūc. 
Tai smaidošs vaigs un mati vaļā, 
Tā puķes plūc un sprauž pie krūts. 2× 

Man arī patīk zilās puķes, 
Ko daiļā meiča kāri plūc; 
Bet labāk patīk pati skuķe, 
Kas mīļi glaužas man pie krūts. 
Jau rudens klāt, un zilās puķes 
Vairs nezied koši mežmalā. 
Vairs neredz arī skaisto skuķi, 
Kas pretī nāca smaidoša. 
Man reizi ziedēj’ zilās puķes, 
Tas bija agrā jaunībā, 
Bet tagad vientuļš stāvu klusi 
Pie baltās kapu kopiņas. 
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