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DZIESMA, AR KO TU SĀKSIES?

V. Kalniņš
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LILIOMA DZIESMA

M. Čaklais
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SANĀCIET, SADZIEDIET, SASADANCOJIET!

Cielavas, valodzes, dzeņi un dzilnas,
Sanāciet, sadziediet, sasadziediet.
Tumšajā naktē un zaļajā zālē,
Dziesmu par deviņiemi novadiem.

Dundinām, dandinām, skandinām stīgas,
Rībinām, ripinām, stīgojam un
Tumšajā naktē un zaļajā zālē,
Dziesmu par deviņiemi novadiem.

Piedz. (2x)
Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet,
Šai saulē, šai zemē, šai stundā,
Šai stundā, kam cerības vārds.

J. Peters

5

UZ SĀKUMU



MĒMĀ DZIESMA

J. Peters
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SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA

Saule Latvi sēdināja
Tur,kur gali satiekas
Balta jūra, zaļa zeme
Latvei vārtu atslēdziņa

Latvei vārtu atslēdziņa,
Daugaviņas sargātāja.
sveši ļaudis vārtus lauza
Jūrā krita atslēdziņa.

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

Saule Latvi sēdināja
Baltas jūras maliņā
Vēji smiltis putināja
ko lai dzēra latvju bērni?

Saule lika Dieviņami,
Lai tas raka Daugaviņu.
Zvēri raka, Dieviņš lēja
No mākoņa dzīvūdeņi.

Dzīves ūdens, nāves ūdens
Daugavā satecēja.
Es pamērcu pirkstu galu
Abus jūtu dvēselē.

Nāves ūdens,dzīves ūdens
Abus jūtu dvēselē

Saule mūsu māte-
Daugav - sāpju aukle.
Pērkons velna spērējs
Tas mūsu tēvs.

Rainis
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J. Peters

MANAI DZIMTENEI
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ARDIEVU, MEITENES!

P. Brūveris

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 pirmajam ko lodes sadragās
Būs rezervēta vieta skolu programmās

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

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 mīnu laukā dzīs
Tad foto mans un arīdzan mans vārds
Tiks melnā rāmī presē nodrukāts

Piedz. (2x)
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M. Čaklais

PILSĒTĀ, KURĀ PIEDZIMST VĒJŠ
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VELLA KALPU DZIESMA

J. Anerauds
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MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ

Im. Ziedonis

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
ka�jkannas 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.

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,
man ir bilde tava.

Mazā bilžu rāmītī
man ir bilde tava,
Citas bildes pasaulē
man tik skaistas nava.
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TĀ ES TEVI MĪLĒŠU

Im. Ziedonis

Pasaki man vēlreiz,
Kā tu teici daudzreiz:
Kam savs draudziņš,
Tas ar savu draudziņu .
Ai, ai, rudzu lauki
Jūlija naktī,
Mūzikanti nokliedz
Pēdējo valsi.

Jā, jā, jā ! Tumšā naktē ziedēja
Zaļa zāle elpoja,
Lakstīgala klusēja vairs nespēdama.
Tā es tevi mīlēšu.
Kam nav draudziņa,
Tas ar cisu maisu.

Iesim drusku lēnāk,
Neiesim tik ātri.
Paliksim tepatās,
Neiesim nemaz.
Paliksim tumsā
Siena zārdu naktī.
Vienu vārdu naktī
Pasaki man.

Jā, jā, jā ! Tumšā naktē ziedēja
Zaļa zāle elpoja,
Lakstīgala klusēja vairs nespēdama.
Tā es tevi mīlēšu.
Kam nav draudziņa,
Tas ar cisu maisu.
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NĀK NAKTS

K. Elsbergs

1.
Šī meitene darina asaru krelles
Un izrotā gūltu, un izrotā lelles
Saulrietā staigā šī meitene skumja
Un visus pēc kārtas lād
Vaitad nepieskarsies nemūžam
Neviens pie šīm krūtīm,
Šīm kājām, šīm gūžām
Man labpatīk līdz ar viņu skumt
Bet viņa nolemj mājās un būt

Piedz. (2x)

Nāk nakts
Un pie debesīm parādās zvaigznes
Nāk nakts
Ko lai vientuļai meitenei aiznes
Nāk nakts
Viņa darina asaru krelles
Un izrotā gultu un izrotā lelles

2.
Šī meitene darina asaru krelles
Un izrotā gultu, un izrotā lelles
Saulrietā staigā šī meitene skumjā
Un visus pēc kārtas lād
Vaitad nepieskarsies nemūžam
Neviens pie šīm krūtīm,
Šīm kājām, šīm slūžām
Man labpatīk līdz ar viņu skumt
Bet viņa nolemj mājās un būt

Piedz. (4x)

Nāk nakts
Un pie debesīm parādās zvaigznes
Nāk nakts
Ko lai vientuļai meitenei aiznes
Nāk nakts
Viņa darina asaru krelles
Un izrotā gultu un izrotā lelles
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M. Čaklais

VIŅI DEJOJA VIENU VASARU

Viņi dejoja vienu vasaru
Viņi dejoja vienu vasaru
Viņi dejoja vienu vasaru
Un pēc tam, pēc tam, pēc tam...
Tagad katrs savam liktenim
Tagad katrs savam liktenim
Tagad katrs savam liktenim
Prasa, kam tad bij' jābūt pēc tam

Viņi dejoja vienu vasaru
Viņi dejoja vienu vasaru
Viņi dejoja vienu vasaru
Un vēl tagad tās spuldzes skrien
Koku galotnēs skaties vai debesīs
Koku galotnēs skaties vai debesīs
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
Tā jau notiek, pāriet un norimst
Tā jau notiek, pāriet un norimst
Bet, kad esi palicis viens
Piever acis un atkal kā toreiz
Piever acis un atkal kā toreiz
Piever acis un atkal kā toreiz
Spuldzes skrien, zvaigznes skrien

Spuldzes skrien...
Tā mēs katrs pa vienai vasarai
Tā mēs katrs pa vienai vasarai
Tā mēs katrs pa vienai vasarai
Un vēl tagad tās ķīvītes kliedz
Kliedz kā jautājums, pārmetums, 
prasījums
Kliedz kā jautājums, pārmetums, 
prasījums
Kliedz kā jautājums, pārmetums, 
prasījums
Kamēr mūžīgu miegu miedz...
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ZIBSNĪ ZVAIGZNES AIZ DAUGAVAS

Latviešu tautasdziesma
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DZELTENIE AIZKARI

S. Kaldupe
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CIELAVIŅA

L. Briedis
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LŪGUMS

Ā. Elksne
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SENĀ DZIESMA

A. Skalbe

Māte, māte, māmulīte,
Kam Tu laidi pasaulē?
Kam Tu mani ložu vīru,
Dieva laidi pasaulē.

Es labāki zemi artu,
Man labāki rožu kopt.
Es labāki jūrā brauktu,
Zilu vilni auklēdam’.

Es gribēju simtu gadu
Šai zemē(i) nodzīvot,
Lai ne sūra asariņa
Tev, māmiņa, nenokrīt.

27

UZ SĀKUMU



28

UZ SĀKUMU



ZILAIS KARBUNKULIS

J. Peters

Lai slava barokāla 
Un čipendeila stilam 
Bet augstākā no slavām 
Lai karbunkulim zilam 
Spīd katram kaut kas krūtīs 
Bet nevar spītēt pūlim 
Es izspīdu no pūļa 
Ar zilu karbunkuli 

Piedz. (2x) 
Ai, zilais karbunkuli, 
Tur debesīs aiz rūtīm 
Es mūžu nodzīvošu 
Ar karbunkuli krūtīs. 

Ai, zilais, zilais karbunkuli ! 
Ai, zilais, zilais karbunkuli ! 

Savs karbunkulis katram 
Ir dzīvē nepieciešams 
Dēļ viņa zilās gaismas 
Mēs dzīvojam un ciešam 
Pat dzejnieki tā dzejo 
Kad krāmē ceļa kuli 
Ik ceļiniekam spīdot 
Pie spieķa karbunkulis 

Piedz. (2x)  
Ai, zilais karbunkuli, 
Tur debesīs aiz rūtīm, 
Es mūžu nodzīvošu 
Ar karbunkuli krūtīs. 

Ai, zilais, zilais karbunkuli ! 
Ai, zilais, zilais karbunkuli ! 

Piedz. (6x) 
Ai, zilais karbunkuli, 
Tur debesīs aiz rūtīm 
Es mūžu nodzīvošu 
Ar karbunkuli krūtīs. 
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ATZIEDI, DVĒSELE

L. Briedis

Aizvien biežāk man pie loga klauvē kāds.
Kas tu esi, ja pie manis naktīs nāc?
Ja esi bērnība, mana bērnība,
Bērnība, bērnība, bērnība, bērnība,
Ja esi bērnība, bērnība mana, bērnība,
Bērnība, bērnība, bērnība, bērnība,
Ved mani tad uz ziemām tām un 
vasarām.

Atziedi, atziedi, vientuļā dvēsele,
Sevī spēku smel.
Tev taču pasaulē šajā
Ir jādzīvo ilgi vēl.
Ak, ja to liesmu, ko neviļus nopūtu,
Es spētu aizdegt!
Uzklāju čukstu kā palagu,
Sedzos ar nopūtu.

Tā kā sapīts laiks uz priekšu naktīs rit.
Aizvien skaudrāk kāds pie mana loga sit.
Ja esi bērnība, mana bērnība,
Bērnība, bērnība, bērnība, bērnība,
Ja esi bērnība, bērnība,
Bērnība, bērnība, bērnība, bērnība,
Ved mani tad uz mājām tām un 
birztalām.

Atziedi, atziedi, vientuļā dvēsele,
Sevī spēku smel.
Tev taču pasaulē šajā
Ir jādzīvo ilgi vēl.
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Tirzmaliete
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BRAUCIET LĒNĀM PĀR TILTU, DRAUGI

Ā. Alunāns
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VISS NĀK UN AIZIET TĀLUMĀ

L. Vāczemnieks
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KĀ SENĀ DZIESMĀ

J. Peters

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.

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.

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.

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.

35

UZ SĀKUMU



VECPIEBALGA

L. Vāczemnieks
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MEŽROZĪTE

A. Krūklis

Ugunssārtiem ziediem zied mežrozīte jaukā.
Gadi nāk un gadi iet, bet viņa zied un zied.
Ja man dažreiz skumji kļūst,
Paskatos, kā laukā mežrozīte, 
Sveicot mūs, cauri vasarām zied un zied.

Mežrozīte sarkanā,
Tu kā liesma spītīgā skurbumā
Pat litū un negaisā mirdzi laukā.
Uguns sārtiem ziediem zied mežrozīte jaukā.
Gadi nāk, un gadi iet, viņa sargdama zied un zied.
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A. Čaks
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TEIC, KUR ZEME TĀ?

A. Krūklis
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PĒC SIMT GADIEM PIEBALGĀ

L. Briedis
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UPE NESA OZOLIŅU

Upe nesa ozoliņu
Ar visāmi bitītēm.
Upe nesa ozoliņu
Ar visāmi bitītēm.

Dravinieka līgaviņa
Tek gar malu raudādam’.

Ziedu svārki mugurāi,
Vaska cimdi rociņā.

Trūka, trūka tev bitīte,
Ja tev trūka, trūkst man ar.

Ja tev trūka sila ziedu,
Trūkst man vaska ritulīš’.

Latviešu tautasdziesma
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