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Labvakari, Jāņa māte 
Labvakari, Jāņa māte, līgo, līgo! / Vai gaidīji jāņabērnus? Līgo! 

Jāņabērni nosaluši, / Jāņuzāles lasīdami. 

Sieru,sieru, jāņa māte, / Tev ir govis laidarā. 

Ja nedosi sieru ēsti, / Tavas govis neganīšu. 

Alu, alu Jāņa tēvs, / Tev ir mieži tīrumā. 

Ja nedosi saldu alu, / Veldrē visa labībiņa. 

Dziesmu dēļi, labi ļaudis, / Ienaidiņa neturat. 

Dziesmu dziedu, kāda bija, / Ne tā manis darināta. 

 
Neguļu, neguļu Jānīša nakti 
Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo, līgo, / Lai mani liniņi veldrē nekrīt, līgo, līgo! 

Neguļu, neguļu Jānīša nakti / Lai mani rudzīši veldrē nekrīt. 

Neguļu, neguļu Jānīša nakti, / Lai mani miezīši veldrē nekrīt. 

Neguļu, neguļu Jānīša nakti, / Lai mana valoda veldrē nekrīt. 

Neguļu, neguļu Jānīša nakti / Lai mani bērniņi veldrē nekrīt. 

Neguļu neguļu Jānīša nakti, / Lai mana tautiņa veldrē nekrīt. 

 

Māte savas meitas sauca 
Māte savas meitas sauca, / Vai ir visas vakarāi. / Rāmi, lēnām, rāmi, lēnām, rāmi, lēnām, rām`. 
Ira visas vakarāi, / Pastarītes vien nevaida. / Rāmi, lēnām... 

Pastarīte aiztecējse, / Gar Daugavu spēlēdama. / Rāmi lēnām... 

Gar Daugavu spēlēdama, / Baltas rozes lasīdama. / Rāmi, lēnām... 

Baltas rozes lasīdama, / Iekrīt pati Daugavāi. / Rāmi, lēnām... 

Daugaviņa nepanesa, / Tā iznesa maliņāi. / Rāmi, lēnām... 

Tur izauga kupla liepa, / Deviņāmi galotnēmi. / Rāmi, lēnām... 

Tur uzauga kupla liepa, / Deviņām galotnēm. / Rāmi, lēnām... 

Tur atjāja svētu rītu / Dieva dēli kokles griezti. / Rāmi, lēnām... 

Māte savas meitas sauca, / Vai ir visas vakarāi. / Rāmi, lēnām... 

 
 
Ģērbies, saule, sudrabota 
Ģērbies, saule, sudrabota, / Nu brauc tavi preciniek’. 2x 

Kam tie zirgi, kam tie rati, / Pie saulītes namdurvīm ? 2x 

Dieva zirgi, Dieva rati, / Gaid’ saulīti iesēdam. 2x 

Saule brauca pa jūriņu / Spīdēdama, vizēdam’. 2x 

Zelta kronis galviņāi, / Vaska cimdi rociņā. 2 

 
 
Kur tu skriesi, vanadziņi 
Kur tu skriesi, vanadziņi, / Ar tiem vaska spārniņiem? 

Skriešu liepas apraudzīti, / Vai ir liela uzaugusi. 

Gan ir liela, gan ir kupla, / Zari līka Daugavā. 
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Jaunas meitas tērzēdamas /Liepai zarus nolauzušas. 

Liepai zarus nolauzušas, / Iemetušas Daugavā. 

Aiziet mani liepu zari / Pār Daugavu līgodami. 

 

 

Divējādi saule teka 

Divējādi saule teka, / Tek kalnā, tek lejā. / Rā-rīdi-rā...  

Divējādis mans mūžiņis, / Ar to vienu dvēselīti. / Rā-rīdi-rā... 

Noriet saule vakarā / Zelta starus zarodama. / Rā-rīdi-rā... 

Kaut manam mūžiņam / Jel pusīte tā zarotu. / Rā-rīdi-rā... 

Ozols auga Daugavā, / Ledainām lapiņām. / Rā-rīdi-rā... 

Tur saulīte miglu meta, / Vai bij' ziema, vaj vasara. / Rā-rīdi-rā... 

Trīs rītiņus saule lēca / Sarkanā kociņā.  / Rā-rīdi-rā... 

Jauni puiši veci tapa / Tā kociņa meklēdami. / Rā-rīdi-rā... 

 
 
Saulīt’, mana krustamāte 
Saulīt’, mana krustamāte, / Pār Daugavu roku deva. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Pilni pirksti, abas rokas / Zelta grieztu gredzentiņ’. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Noiet saule vakarā, / Sijādama, vētīdama. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Tīru zeltu sijādama, / Sudrabiņu vētītama. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Saulīt’, mana krustamāte, / Pār Daugavu pārtecēja. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Ne tai mirka zelta kurpes, / ne sudraba ielociņi. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Noiet saule vakarā, / Sijādama, vētīdama. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

Kam, saulīte, sīku sēji? / Nevarēju salasīt. / Ai-ai-rīdi, rallarādi-rallarādi... 

 

Bēdu manu lielu bēdu 
Bēdu manu lielu bēdu, / Es par bēdu nebēdāj’. 2 x / Piedz.: Ramtai-ramtai, ram-tai... 

Liku bēdu zem akmeņa, / Pāri gāju dziedādam’. 2x / Piedz. 

Es negāju noskumusi / Nevienāi vietiņā. 2x / Piedz. 

Ar dziesmiņu druvā gāju, / Ar valodu sētiņā 2x / Piedz. 

Ja dzīvoju, tad dzīvoju, / Tad it labi padzīvoj’. 2x / Piedz. 
Veldrē mieži,veldrē rudzi, / Veldrē visa labībiņ’. 2x / Piedz. 

Veldrē visi jauni puiši / Ar savāmi meitiņām. 2x / Piedz. 

 
Tumša nakte, zaļa zāle 
Tumša nakte, zaļa zāle, / Laukā laidu kumeliņ’. 2 x 
Migla, migla, liela rasa, / Man pazuda kumeliņis. 2 x 

Nu, Dieviņi, tava vaļa, / Nu tavāi rociņāi. 2 x 

Nu tavāi rociņāi manis labis kumeliņis. 2x 

Nokrīt migla, nokrīt rasa, / Es atradu kumeliņu. 2x 

 



3 

 

 

 

Tymseņš guoja 

Tymseņš guoja, tymseņš guoja, / As par tymsu nabāduoju.  

Bej’ munam(i) kumeļam(i) / Zvaigžņu dečeits mugurā(i). 

Tys derieja tymsā juoti, / Leidz uzlēce mienesteņis. 

Bej’ maņ pošam ļaudaveņa, / Zvaigžņu deču audiejeņa. 

 

 

Es atnācu uguntiņu 

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 kājiņām. 

 

Ne nabaga bērniņš biju, 

Ne caur roku klausījos. 

Pate klaipu griezējiņa, 

Citam rikas devējiņa. 

 

Dzīvoš' ilgi, ne tik ilgi, 

Saules mūžu nedzīvošu 

Ūdentiņis, akmentiņis 

tie dzīvos saules mūžu. 

 

 

Es izjāju Prūšu zemi 

Es izjāju Prūšu zemi, / Koklēdamis, spēlēdamis. 

Prūšu meitas man gribēja / Par junkuru paturēt. 

Nepalikšu, prūšu meitas, / Man pašam(i) Kurzemē. 

Man pašam(i) Kurzemē / Sētā jauna līgaviņa. 

Nu ar Dievu prūšu meitas, / Nu es braucu uz Kurzemi. 

Nu es braucu uz Kurzemi / Pats pie savas līgaviņas. 
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Līgo laiva uz ūdeņa 

Līgo laiva uz ūdeņa, 

Uz arāja meitiņām! 

Arājam bij skaistas meitas 

Zēģelīšu audējiņ's. 

 

Viena auda, otra vērpa, 

Trešā raksta zīdautiņ'! 

Dod, māmiņa, to meitiņu,  

Kura raksta zīdautiņ'! 

 

Ja nedosi tās meitiņas, 

Es nomiršu žēlabās. 

Kur jūs mani glabāsieti, 

Žēlabās nomirušu. 

 

Tur mēs tevi glabāsimi 

Skaistā rožu dārziņā; 

Tur uzauga kupla liepa 

Deviņiemi žuburiem. 

 

Ik svētdienas meitas nāca 

Vainadziņus darināt. 

Novijušas vainadziņus 

Aiziet Māras baznīcā. 

 

Māra prasa raudādama: 

Kur meitiņas tādu ņēm'? 

Rīgā pirku, naudu devu, 

Vāczemei kaldināj! 

 

Ko jūs, meitas, melojat? 

Tā ir puiša dvēselīt'. 

Tā ir puiša dvēselīte 

Žēlabās nomiruša. 

 

 


